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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ อธิบายแนวทางการทำวิจัยโดยใช้ แบบจำลองสมการ
โครงสร้าง ในการทดสอบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันตรรกะของแนวคิดทฤษฎี
ซึ่งการวิจัยด้วยเทคนิคดังกล่าวมีส ่วนช่วยยกระดับองค์ความรู้ ด ้านสังคมศาสตร์ อย่ างมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมด้านแบบจำลองสมการโครงสร้าง นักวิชาการได้
แสดงกระบวนการวิ จ ั ย ทั ้ ง แบบปกติ (Direct Approach) และแบบ 2 ขั ้ น ตอน (Two-Step
Approach) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้วิจัยทางสังคมศาสตร์นำไปใช้ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ตัววัดและข้อมูลที่จะทำการศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยของประเทศไทยที่ใช้
เทคนิคแบบจำลองสมการโครงสร้างจำนวน 25 เรื่อง และพบว่างานวิจัยบางส่วนไม่ได้แสดงผล
การวิเคราะห์ความสอดคล้องอย่างเหมาะสมครบถ้วน และมีหลายงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการทำ
วิจัยซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักการวิจัยเชิงอนุมาน สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจั ยใน
อนาคต (ผู้เขียนไม่ได้นำเสนอการวิจัยในอนาคตเพียงแต่ให้ข้อเสนอแนะการใช้แบบจำลองควรมี
การปรับภาษาให้สอดคล้องกับบทความ) ผู้เขียนเน้นเรื่องการเลือกใช้เทคนิคการทำวิจัยทั้งสอง
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แบบที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการเลือกหัวข้อและบริบทการวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: วิจัยด้านสังคมศาสตร์ แบบจำลองสมการโครงสร้าง

Abstract
The purpose of this article is to describe how to conduct structural equation
modeling (SEM) technique to test hypothesis and confirm theories with empirical data.
This technique helps advance knowledge and empirical research in social sciences
significantly. Based on a literature review, SEM authors introduced both the Direct and
Two-Step approach and, thus, social researchers can select these approaches in their
research subject to the conceptual model, measures and empirical data. From reviewing
25 SEM empirical studies in Thailand, the authors found that a number of studies did not
display results of model fit assessment properly and some studies employed research
practices, which may be not in line with the deductive research principles. Finally, the
authors suggested research implications about how to adopt both the Direct and TwoStep approach to pursue social empirical research and choose research topics in changing
economic, social, and technology environments.
Keywords: Social Empirical Research, Structural Equation Model
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บทนำ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Empirical Research) เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในสาขาบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และ
สาขาอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้เทคนิคทางสถิติ เครื่องมือวิจัย กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะ
นำไปสู่ข้อสรุปการวิจัย ทั้งนี้ เทคนิคและตรรกะในการทำวิจัยเชิงปริมาณ ถูกสร้างขึ้นมาเป็น
จำนวนมาก อาทิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation Analysis) การวิ เคราะห์ การถดถอย (Regression Analysis) เพื ่ อสามารถอธิ บาย
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมของสิ่งทีท่ ำการศึกษาได้ครอบคลุมในหลายมิติ
นักวิจัยเชิงปริมาณด้านสังคมศาสตร์หลายท่าน เช่น Bagozzi (1981), Bentler and Chou
(1987), Anderson and Gerbing (1988), Bollen (1989), Byrne (1998, 2016), Jöreskog and
Sörbom (2001), Schumacker and Lomax (2010), Little (2013), Kline (2016) เป็นต้น ได้อธิบาย
แนวทางการทำวิจัยเชิงประจักษ์โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model
หรือที่นิยมใช้คำย่อว่า SEM) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้สถิติเชิงอนุมานขั้นสูงมาช่วยในการอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variables) และตัวแปรสังเกตได้ (Observed
Variables) ในกรอบแนวคิด โดยการใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างมีส่วนสำคัญในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า
การทำวิจัยโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในภาพรวมนั้น ยังคงมีหลายประเด็นซึ่งเป็นที่
ถกเถียงกัน อาทิ การใช้กระบวนการวิจัยแบบปกติ (Direct Approach) หรือ แบบ 2 ขั้นตอน
(Two-Step Approach) ในการวิ จ ั ย (Anderson and Gerbing, 1988) การไม่ ระบุ สมมติ ฐานใน
กรอบแนวคิดให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการพัฒนาแบบสอบถามและเก็บข้อมูล (Hoyle,
2012) หรือ การกำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน (Correlated Errors) เพื่อให้
ดัชนีชี้วัดแบบจำลองสมการโครงสร้างมีค่า สถิติผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (MacCallum et al., 1992)
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ แบบจำลองสมการ
โครงสร้างเพื่อทดสอบสมมติฐานและ ยืนยันปรากฎการณ์และพฤติกรรมทางสังคมศาสตร์ได้
จากที่ได้อธิบายข้างต้น ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะสรุปสาระสำคัญจากการทบทวน
เอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับแบบจำลองสมการโครงสร้าง โดยเน้นเรื่องกระบวนการวิจัย และตั้ง
ข้อสังเกตที่พบในงานวิจัยที่ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในประเทศไทย โดยท้ายที่สุดจะให้
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในอนาคต ทั้งในมิติด้านเทคนิคและด้านการทำวิจัยเพื่อนำไปใช้
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ประโยชน์ (ย่อหน้านี้ควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้แบบจำลอง
สมการโครงสร้าง)
กระบวนการวิจัยที่ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
นั กทฤษฎี ด ้ านแบบจำลองสมการโครงสร้ าง อาทิ Muthen (1983), Bollen (1989),
Jöreskog and Sörbom (2001), Little (2013) และ Kline (2016) ได้ อธิ บายว่ า การทำวิ จ ั ยเชิ ง
ปริมาณในทางสังคมศาสตร์ โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
การทดสอบข้อสมมติฐาน (Hypothesis) ที่ผู้วิจัยได้สกัดมาจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยใน
อดีต โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) เพื่อยืนยันว่าแนวคิดทฤษฎีที่ถูกทดสอบมีความ
สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ และอธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องที่ผู้วจิ ัยทำการศึกษาได้มาก
น้อยเพียงใด
Kline (2016) ได้อธิบายว่า การทำวิจัยโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง เป็นหนึ่งใน
รูปแบบการวิจัยที่ผู้วิจัยทางสังคมศาสตร์ เลือกใช้ โดยเป็นการบูรณาการการวิเคราะห์เชิง
ถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor / Principle Component
Analysis) เข้าด้วยกัน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้วิจัยสามารถทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในแบบจำลองสมการโครงสร้าง ซึ่งนักวิจัยเรียกตัวแปร
เหล่านีว้ ่า “ตัวแปรแฝงหรือ (Latent Variables” ในขณะเดียวกัน ผู้วจิ ัยสามารถอธิบายถึงตัวแปร
ย่อยที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีนัยสำคัญในเชิงสถิติ ซึ่งนักวิจัย
เรียกตัวแปรย่อยเหล่านี้ว่า “ตัวแปรสังเกตได้หรือ Observed Variables” ดังนั้น การวิจัยใน
รูปแบบดังกล่าวจะให้ประโยชน์แก่นักวิจัยหลายด้าน กล่าวคือ
• สามารถอธิบายตรรกะที่ทำให้ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้ตัวแปรสังเกต
ได้มาช่วยยืนยัน
• สามารถอธิบายความสอดคล้องระหว่างแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ท ี่ใช้
เพื่อทดสอบสมมติฐานในแนวคิดทฤษฎีว่าอยู่ในระดับที่ดี ปานกลาง หรือ ไม่ดี โดยใช้ดัชนีชี้วัด
หลายตัวประกอบกัน ทั้งในมิติการวัดความสอดคล้องในภาพรวม (Overall Model Fit) และวัด
ความสอดคล้องของแบบจำลองตัววัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Measurement Model Fit)
• สามารถแสดงค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง(Regression Errors) พร้อมกันนี้ ยังแสดงค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดตัว
แปรแฝงของตัวแปรสังเกตได้(Measurement Errors)
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ทั้งนี้ นักทฤษฎีหลายท่าน อาทิ Anderson and Gerbing (1988), Jöreskog and Sörbom
(2001) และ Schumacker and Lomax (2010) ได้แสดงขั้นตอนการทำวิจั ยโดยใช้ แบบจำลอง
สมการโครงสร้างแบบปกติ หรือ Direct Approach ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการทำวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างแบบ Direct
Approach
ขั้นตอน
การดำเนินการวิจัย
เหตุผลสนับสนุน
1
การพัฒนากรอบแนวคิดและข้อ
เพื่ออธิบายตัวแปรแฝงและระบุข้อสมมติฐาน
สมมติฐาน
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง โดย
(The Development of Conceptual
มีองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเห็นจาก
Model and Hypotheses)
ผู้เชี่ยวชาญ และผลการวิจัยในอดีต เป็นตัว
ยืนยัน
2
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัว เพื่อแสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แปรแฝงและตัวแปรที่สงั เกตได้
แฝง และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(Model Specification)
แฝงและตัวแปรที่สงั เกตได้ รวมถึงแสดง
แบบจำลองสมการโครงสร้างในภาพรวม
3
การระบุขนาดตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับ เพื่อให้ผู้วจิ ัยทราบจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำและ
การวิจัย
นำไปกำหนดกลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลให้เพียง
(Model Identification)
พอที่จะทำให้สามารถคาดประมาณหา
ค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองสมการ
โครงสร้างได้
4
การคาดประมาณหาค่าพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ อาทิ
(Parameter Estimation)
AMOS, LISREL หรือ EQS เพื่อคาดประมาณ
หาค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวแปรแฝงและตัว
แปรที่สังเกตได้
5
การประเมินความมีนัยสำคัญทาง
เป็นการพิจารณาว่าแบบจำลองสมการ
สถิตขิ องแบบจำลองสมการ
โครงสร้าง และข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้อง
โครงสร้าง (Assessment of Structural กันในระดับที่ดีหรือไม่ โดยผู้วจิ ัยจะทำการวัด
Equation Model Fit)
ความสอดคล้องอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

176 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 9 No. 2 July - December 2021

ขั้นตอน

การดำเนินการวิจัย

เหตุผลสนับสนุน
•

6

การวัดความสอดคล้องของ
แบบจำลองสมการโครงสร้างและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม
(Overall Model Fit) โดยใช้ดัชนีชี้วัด
หลายตัวประกอบกัน อาทิ GFI,
CFI, Critical CN, ECVI, SRMR,
RMSEA
• การวัดความสอดคล้องของ
แบบจำลองตัววัดกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Measurement Model
Fit) โดยมีดัชนีช้ีวัดที่สำคัญ อาทิ
R-Square, t-test, Cronbach
Alpha, Composite Reliability Index
(CRI), Average Variance
Extracted Index (AVE)
• การทดสอบสมมติฐานซึง่ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
(Structural Model Fit) โดยมีดัชนีช้ี
วัดที่สำคัญคือ R-square, F-test
และ t-test
การปรับแบบจำลองสมการ
ในกรณีที่แบบจำลองสมการโครงสร้างในข้อ 5
โครงสร้างหลังจากทดสอบสมมติฐาน และข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้องกันใน
เสร็จสิน้ แล้ว (Post Hoc Model
ระดับที่ดีพอ ผู้วจิ ัยสามารถทำการปรับ
Modification)
แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อหา
แบบจำลองคูแ่ ข่ง (Competing Models) โดย
การเพิ่มหรือลดค่าพารามิเตอร์ที่แสดง
ความสัมพันธ์ ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง
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ขั้นตอน

การดำเนินการวิจัย

เหตุผลสนับสนุน
ในข้อ 5 ซึ่งการดำเนินการตามข้อ 6 นีไ้ ม่ถือ
เป็นการทดสอบสมมติฐาน แต่เป็นการหา
แบบจำลองสมการโครงสร้างที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดที ี่สุดเท่านัน้
ที่มา: รวบรวมจากเอกสารวิชาการทำวิจัยโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างโดยผู้เขียน
บทความ อาทิ Bagozzi (1981), Bentler and Chou (1987), Anderson and Gerbing (1988),
Byrne ( 1998, 2016) , Hu and Bentler ( 1999) , Tungbenchasirikul ( 2005) , Hoyle ( 2012) ,
Kline (2016)
จากการทบทวนเอกสารของ Muthen (1983), Anderson and Gerbing (1988) และ
Jöreskog and Sörbom (2001) ผู้เขียนพบว่าขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดในการทำวิจัยโดยใช้
แบบจำลองสมการโครงสร้าง คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิด และข้อสมมติฐาน
ซึ่งนักวิจัยจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและกำหนดสมมติฐาน โดยการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตอย่างจริงจัง กรณีมีความหละหลวมใน
ขั้นตอนนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดสมมติฐาน การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย และผลการวิจัย อย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่า ขั้นตอนที่ 1 เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
การวิ จ ั ยโดยใช้ แบบจำลองสมการโครงสร้ าง นอกจากนี้ Steenkamp and van Trijp (1991),
Tungbenchasirikul (2005) และ Hoyle (2012) ยังสนับสนุนว่า นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเหตุผลมาใช้ประกอบการพัฒนากรอบแนวคิดร่วมกับ
การใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตได้ ซึ่งจะช่วยให้หลักฐานสนับสนุนกรอบ
แนวคิดและข้อสมมติฐานมีน้ำหนักยิ่งขึน้
ถึงแม้ว่าแนวทางการทำวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1 จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับตรรกะการทำวิจัยเชิงปริมาณ หากแต่ Anderson and Gerbing (1988) ได้โต้แย้งว่า การวิจัยที่
ทำตามขั้นตอนในตารางที่ 1 อาจจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองตัว
วัด (Measurement Models) ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างขาด
ความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ และได้นำเสนอแนวทางการทำวิจัยโดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน
หรือ “Two-Step Approach” ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการทำวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างแบบ TwoStep Approach
ขั้นตอน
การดำเนินการวิจัย
เหตุผลสนับสนุน
1
การพัฒนากรอบแนวคิดและข้อ เพื่ออธิบายตัวแปรแฝงและระบุข้อสมมติฐาน
สมมติฐาน
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง โดย
(Conceptual model and
มีองค์ความรู้ทางวิชาการ ความคิดเห็นจาก
hypothesis development)
ผู้เชี่ยวชาญ และงานวิจัยในอดีตเป็นตัวยืนยัน
2
การคาดประมาณค่าพารามิเตอร์ เป็น การพิจารณาว่า แบบจำลองตัววัด และ
ในแบบจำลองตัววัด
ข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกันในระดับที่ดี
(The separate estimation of
หรื อ ไม่ โดยผู ้ ว ิ จ ั ย จะทำการวั ด ค วาม
measurement models or the
สอดคล้องอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
first-step analysis)
• ก ารวั ด ค วาม ส อด ค ล ้ อ งของ
แบบจำลองตั ว วัด และข้ อ มู ล เชิง
ประจั ก ษ์ ใ นภาพรวม ( Overall
Model Fit) โดยใช้ด ัช นีช ี้วัด หลาย
ตั ว ประกอบกั น อาทิ GFI, CFI,
Critical CN, ECVI, SRMR, RMSEA
• ก ารวั ด ค วาม ส อด ค ล ้ อ งของ
แบบจำลองตั ว วั ด กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ (Measurement Model
Fit) โดยมีดัชนีช ี้วัดที่ส ำคัญ อาทิ
R- Square, t- test, Cronbach
Alpha, Composite Reliability Index
( CRI) , Average Variance
Extracted Index (AVE)
ทั้งนี้ หากปรากฏว่า แบบจำลองตัววัด
ใดที ่ ค ่า ดัช นี วั ด ความสอดคล้ อง (Model Fit
Indices) ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (Cutoff Criteria) ซึ ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
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ขั้นตอน

3

การดำเนินการวิจัย

เหตุผลสนับสนุน
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย
โดย ผู้วิจัยสามารถพิจารณาปรับแบบจำลอง
ตัววัด โดยใช้คำอธิบายเชิงทฤษฎีประกอบกับ
เทคนิคทางสถิตทิ ี่นำเสนอโดยนักวิชาการด้าน
แบบจำลองสมการโครงสร้าง
การคาดประมาณค่าพารามิเตอร์ เป็ น การพิ จ ารณาว่ า แบบจำลองสมการ
ในแบบจำลองตัววัดและ
โครงสร้าง และข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้อง
แบบจำลองสมการโครงสร้างไป กันในระดับที่ดีหรือไม่ โดยผู้วิจัยจะทำการวัด
พร้อมกัน
ความสอดคล้องอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
(The simultaneous estimation of
• ก ารวั ด ค วาม ส อด ค ล ้ อ งของ
measurement models and
แบบจำลองสมการโครงสร้างและ
structural equation model or the
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นภาพรวม
second-step analysis)
(Overall Model Fit) โดยใช้ ด ั ช นี ช ี้
วัดหลายตัวประกอบกัน อาทิ GFI,
CFI, Critical CN, ECVI, SRMR,
RMSEA
• ก ารวั ด ค วาม ส อด ค ล ้ อ งของ
แบบจำลองตั ว วั ด กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ (Measurement Model
Fit) โดยมีดัชนีช ี้วัดที่ส ำคัญ อาทิ
R- Square, t- test, Cronbach
Alpha, Composite Reliability Index
( CRI) , Average Variance
Extracted Index (AVE)
• การทดสอบสมมติ ฐ านซึ่ ง แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
โ ด ย ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ป ร ะ จ ั ก ษ์
(Structural Model Fit) โดยมีดัชนีชี้
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ขั้นตอน

การดำเนินการวิจัย

เหตุผลสนับสนุน
วัด ที่ส ำคัญ คือ R-square, F-test
และ t-test
ทั ้ ง นี ้ หากปรากฏว่ า ค่ า ดั ช นี ว ั ด ความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ( Model Fit Indices) ข อ ง
แบบจำลองสมการโครงสร้า ง ส่วนใหญ่ไม่
ผ่ า นเกณฑ์ ข ั ้ น ต่ ำ (Cut-off Criteria) ซึ ่ ง จะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเที ่ ย งตรงและความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย โดย ผู้วจิ ัยสามารถ
พิ จ ารณาปรั บ แบบจำลองตั ว วั ด โดยใช้
คำอธิบายเชิงทฤษฎีประกอบกับเทคนิคทาง
ส ถ ิ ต ิ ท ี ่ น ำเส น อโ ด ย นั ก วิ ชาก า ร ด ้ า น
แบบจำลองสมการโครงสร้าง
4
การปรับแบบจำลองสมการ
ในกรณีที่แบบจำลองสมการโครงสร้างในข้อ
โครงสร้างหลังจากทดสอบ
3 และข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้องกันใน
สมมติฐานเสร็จสิ้นแล้ว
ระดั บ ที ่ ด ี พ อ ผู ้ ว ิ จ ั ย สามารถทำการปรั บ
(Post Hoc Model Modification)
แบบจำลองสมการโครงสร้ า งเพื ่ อ ห า
แบบจำลองคู่แ ข่ง (Competing Models) โดย
การเพิ ่ ม หรื อ ลดค่ า พารามิ เ ตอร์ ท ี ่ แ สดง
ค วาม ส ั ม พั น ธ ์ ในแ บ บ จำล อง ส มการ
โครงสร้างในข้อ 3 ซึ่งการดำเนินการตามข้อ
4 นี้ไม่ถือเป็นการทดสอบสมมติฐาน แต่เป็น
การหาแบบจำลองสมการโครงสร้ า งที่
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ท ี ่ ด ี ท ี ่ สุ ด
เท่านั้น
ที่มา: รวบรวมจากเอกสารวิชาการทำวิจัยโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างโดยผู้เขียน
บทความ อาทิ Bagozzi (1981), Bentler and Chou (1987), Anderson and Gerbing (1988),
Hu and Bentler (1999), Tungbenchasirikul (2005), Hoyle (2012), Kline (2016)
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ทั้งนี้ Tungbenchasirikul (2005) ได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ใช้แบบจำลองสมการ
โครงสร้าง (SEM) ในหลายสาขา อาทิ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา
พบว่า ในทางปฏิบ ัต ิแ ล้ว นัก วิจัยในอดีต ได้ เ ลื อกใช้ ก ระบวนการวิ จั ยแบบปกติ (Direct
Approach) และแบบ 2 ขั้น ตอน (Two-Step Approach) ซึ่ง ทั้ง สองแนวทางมีท ั้ง ข้อดีแ ละ
ข้อเสีย ซึ่งผู้เขียนได้สรุปมุมมองของนักวิชาการด้านแบบจำลองสมการโครงสร้าง ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 มุมมองในการเลือกใช้กระบวนการวิจัยแบบ Direct Approach และ Two-Step
Approach
กระบวนการวิจัยแบบ Direct Approach
กระบวนการวิจัยแบบ Two-Step Approach
เหตุผลสนับสนุนการเลือกใช้:
เหตุผลสนับสนุนการเลือกใช้:
1. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรทุ ก ตั วใน 1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางส่วนใน
แบบจำลองสมการโครงสร้าง มีหลักฐาน
แบบจำลองสมการโครงสร้าง มีหลักฐาน
ทางทฤษฎีและมีผู้เชี่ยวชาญยืนยัน และมี
ทางทฤษฎี ร องรั บ แต่ อ าจจะขาดการ
ผลการวิจัยเชิงอนุมานสนับสนุนเพียงพอ
ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและขาดผลการวิจัย
2. ตั ว วั ด /คำถามในแบบสอบถามทั ้ ง หมด
เชิงอนุมานสนับสนุนอย่างเพียงพอ
หรื อ ส่ ว นใหญ่ ผ ่ า นการใช้ ใ นการวิ จั ย 2. ตัววัด/คำถามในแบบสอบส่วนใหญ่ห รือ
มาแล้วในอดีต และมีหลัก ฐานยืนยันค่า
ทั้งหมดยังไม่ผ่านการใช้ในการวิจัยมาใน
ความเที ่ ย งตรงและความน่ า เชื ่ อ ถื อ
อดีต และยังขาดหลักฐานยืนยันค่าความ
ประกอบด้วย
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
ข้อดี
ข้อดี
1. กระบวนการวิจัยไม่ซับซ้อน ส่งผลให้การ 1. มี ก ารตรวจสอบความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของ
วั ด ความสอดคล้ อ งต่ า งๆ การทดสอบ
โมเดลตั ว วั ด ทั ้ ง แบบรายตั ว และแบบ
สมมติ ฐ าน และการสรุ ป ผลการวิ จั ย
ภาพรวม ทำให้ ท ราบข้ อ จำกั ด และ
ดำเนินการได้รวดเร็ว
ข้ อ บกพร่ อ งของเครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย ซึ ่ ง จะ
2. ผลการวิจัยจะเป็นหลักฐานที่สามารถใช้
ส่งผลต่อข้อสรุปการทำวิจัย
ยืนยันความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ 2. ส า ม า ร ถ ป ร ั บ โ ม เ ด ล ต ั ว ว ั ด ใ ห ้ มี
ของตัววัด/คำถามในแบบสอบถามได้อีก
ประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ขัดแย้งกับ
ทางหนึ่ง
ตรรกะการวิจัยแบบอนุมาน
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กระบวนการวิจัยแบบ Direct Approach

กระบวนการวิจัยแบบ Two-Step Approach
3. ผลการวิจัยจะเป็นหลักฐานที่สามารถใช้
ยืนยันความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
ของตัววัด/คำถามในแบบสอบถาม ได้อีก
ทางหนึ่ง
ข้อเสีย
ข้อเสีย
1. ขาดการทดสอบโมเดลตั ววัด ทำให้ไม่ 1. กระบวนการวิจัยมีความซับซ้อน เพราะ
ทราบข้ อ จำกั ด และข้ อ บกพร่ อ งของ
ต้องทดสอบโมเดลตัววัด แบบรายตัวและ
เครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย ส่ ง ผลต่ อ เนื ่ อ งถึ ง การ
แบบภาพรวม
ทดสอบสมมติฐานในกรอบแนวคิด
2. อาจนำไปสู่การปรับแก้แบบกรอบแนวคิด
2. อาจนำไปสู่การสรุป ผลการวิจัยและให้
และสมมติ ฐ านที ่ ก ำหนดในตอนแรก
ข้อเสนอแนะที่ไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง
กรณี ท ี ่ พ บว่ า โมเดลตั ว วั ด ที ่ ก ำหนดใน
กับสิ่งที่เกิดขึน้ จริง
ตอนแรกนั ้ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ และ
นำไปสู่การปรับโมเดลตัววัดใหม่ ซึ่งต้อง
ใช้คำอธิบายเชิงทฤษฎี จากการทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติม
ที่มา: Bentler & Chou (1987), Anderson and Gerbing (1988), Bearden and Netemeyer
(1999), Tungbenchasirikul (2005) และ Kline (2016)
ทั้งนี้ นักวิชาการด้านแบบจำลองสมการโครงสร้าง อาทิ Rivas et al., (2007), Little
(2013), Driver et al. (2017), Magnusson Hanson et at. (2017) ได้บูรณาการด้วยการใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข ้อมูลหลายช่วงเวลา (Longitudinal Data) เพื่อทดสอบความเหมาะสมโดยรวม
ความเหมาะสมของแบบจำลองตัววัด และทดสอบสมมติฐานในกรอบแนวคิด ซึ่งช่วยขยาย
ขอบเขตการศึกษาและการอธิบาย พฤติกรรม ทัศนคติ และปรากฏการณ์ทางสังคม ให้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยวิธีการวิจัยแบบใช้ข้อมูลหลายช่วงเวลานั้น จะทำให้การยืนยันความ
เชื่อมโยงเชิงสาเหตุ (Causal Linkages) ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variables) และตัวแปรที่
สังเกตได้ (Observed Variables) ในแบบจำลองสมการโครงสร้างมีน้ำหนัก และ นำไปสู่การให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ หมาะสมยิ่งขึน้
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งานวิจัยที่ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง ในประเทศไทย
จากการที่ Jöreskog and Sörbom (2001), Little (2013), Kline (2016) และ Byrne (1998,
2016) ได้ศึกษางานวิจัยโดยทั่วไป พบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย
ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการที่โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติต่างๆ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและง่ายต่อการใช้งาน
ทำให้ขยายขอบเขตการการวิจัยทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้
ผู้เขียนได้ค้นหางานวิจัยที่ใช้วิธีแบบจำลองสมการโครงสร้าง จากวารสารวิชาการหลากหลาย
สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งสิ้น 25 บทความ ในระหว่างปี 2553 - 2562
(แสดงในตารางที่ 4) โดยได้ทบทวนแต่ละงานวิจัยว่ามี ข ั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิด ข้อ
สมมติฐาน และเครื่องมือวิจัย (ข้อคำถาม) อย่างไร มีการใช้กระบวนการวิจัยรูปแบบใด และ
มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจำลองสมการโครงสร้างอย่างไรบ้าง (หากพิจารณา
จากตาราง ที่ 4 จะไม่พบข้อมูลเกี่ยวขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิด ข้อสมมติฐาน เครื่องมือ
วิจัย ดังนั้นผู้เขียนควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี)้
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ตารางที่ 4 สรุปการทบทวนงานวิจัยที่ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (ประเทศไทย)
ผู้แต่ง (เรียงตามปี)
ชื่อบทความ
กระบวนการวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษา
ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ และ
บุญชม ศรีสะอาด
(2553)
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
(2553)
สหนนท์ ตัง้ เบญจสิริกุล
(2553)
เยาวภา ปฐมศิริกุล
(2554)
ประสงค์ ต่อโชติ และ
คณะ (2555)

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขวัญ
กำลังใจในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพครู
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษามิตขิ องความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริการบัตรเครดิตในกรุงเทพมหานครช่วงปี
2551
แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่สง่ ผลต่อการนำผล
การประเมินไปใช้

Direct Approach

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โดยรวม
X

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โมเดลตัววัด
-

การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
(ทดสอบสมมติฐาน)
X

Direct Approach

X

-

X

Two-Step
Approach

X

X

X

Direct Approach

X

X

X

Direct Approach

X

X

X
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ผู้แต่ง (เรียงตามปี)

นฤมล ธนการพาณิช
(2556)
บริบูรณ์ ศรีมาชัย และ
คณะ (2557)

ชื่อบทความ

โมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเอง: การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง SEM และ MRA
แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยทีม่ ีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน
กิจกรรมชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นวพร ประสมทอง และ โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คณะ (2557)
ความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ ในประเทศ
ไทย
อนุวัต สงสม (2014)
แบบจําลองสมการโครงสร้างการจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กุลธิดา กุลประฑีปญ
ั ญา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพ
และคณะ (2558)
การศึกษาพยาบาลไทย: การสังเคราะห์งานวิจัย

กระบวนการวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษา
Direct Approach

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โดยรวม
X

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โมเดลตัววัด
X

การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
(ทดสอบสมมติฐาน)
X

Direct Approach

X

-

X

Two-Step
Approach

X

X

X

Direct Approach

X

X

X

Direct Approach

X

-

X
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ผู้แต่ง (เรียงตามปี)

นฤมล ธนการพาณิช
(2015)

สุเมษย์ หนกหลัง และ
คณะ (2558)

พศกร ผ่องเนตรพาณิช
และ กฤษณา วิสมิต
นันทน์ (2016)

ชื่อบทความ

ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิ
มาน
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล
เชิงสาเหตุสองทางแบบมีตัวแปรส่งผ่านของ
ศักยภาพด้านพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา: การ
เปรียบเทียบ SEM แบบมีและไม่มีตัวแปรแฝง
การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค
ของนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ บริการฟังเพลง
ออนไลน์ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย

กระบวนการวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษา

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โดยรวม

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โมเดลตัววัด

การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
(ทดสอบสมมติฐาน)

Two-Step
Approach

X

X

X

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

-

X
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ผู้แต่ง (เรียงตามปี)

พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
(2559)
ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
(2559)
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
(2559)
วรางคณา โสมะนันทน์
และคณะ (2559)
ดาริกา ปิตุรงคพิทกั ษ์
และคณะ (2017)
ธงชัย ศรีวรรธนะ
(2560)

ชื่อบทความ

กระบวนการวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษา

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โดยรวม

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โมเดลตัววัด

การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
(ทดสอบสมมติฐาน)
X

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำ เนินงานของโรงแรม 5
ดาวในประเทศไทย
การวิเคราะห์ปัจจัยและพัฒนาองค์ประกอบการ
บริการขนส่งทางอากาศด้านความเสีย่ งของการ
บริการในธุรกิจสายการบิน
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
คุณลักษณะนิสิตตามหลักไตรสิกขา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
ทรัพยากรในงานของพนักงานกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็ก
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยความสอดคล้อง
ทางภาพลักษณ์กลยุทธ์การตลาดเชิงเนือ้ หาที่มี

Direct Approach

X

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

X

X

Direct Approach

X

X

X
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ผู้แต่ง (เรียงตามปี)

รัชนู ทองทั่ว และคณะ
(2560)
กฤษณะ กลิ่นจรุง และ
คณะ (2561)

ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
และคณะ (2561)
จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ และคณะ
(2561)

ชื่อบทความ

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพฤติกรรมความภักดี
ต่อตราสินค้าของผู้ตดิ ตามเฟสบุคธนาคารไทย
ชั้นนำ
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการอ่านของ
เด็กผ่านหนังสือปฐมวัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การ
ตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จใน
ประเทศไทย
การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างการ
ใช้พลังงานเชือ้ เพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ใน

กระบวนการวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษา

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โดยรวม

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โมเดลตัววัด

การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
(ทดสอบสมมติฐาน)

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

-

X

Direct Approach

X

X

X
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ผู้แต่ง (เรียงตามปี)

ชื่อบทความ

กระบวนการวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา: แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊ส
โซฮอล์ E20
ชัยนิกร กุลวงษ์ และ
แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อหาปัจจัยที่
Direct Approach
คณะ (2561)
ส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และ E85 ของ
รถยนต์ส่วนบุคคล
อนุวัฒน์ ภักดี และ ศิลป โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะ
Direct Approach
พร ศรีจั่นเพชร (2561)
คณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มา: รวบรวมจากบทความวิจัยแบบจำลองสมการโครงสร้างโดยผู้เขียน
* หมายเหตุ
X = ผู้วจิ ัยดำเนินการวิเคราะห์และแสดงผลในบทควา

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โดยรวม

การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
โมเดลตัววัด

การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
(ทดสอบสมมติฐาน)

X

X

X

X

-

X
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จากตารางที่ 4 จะพบว่างานวิจัยที่ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในประเทศไทย
มีการใช้กระบวนการวิจัยทั้งแบบ Direct Approach และ Two-Step Approach โดยทุกงานวิจัยจะ
วิเคราะห์ความสอดคล้องโดยรวม (Overall Model Fit) และ การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis
Testing) อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า มีบางงานวิจัยที่ไม่ได้แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ความ
สอดคล้ องของโมเดลตั ววั ด (Measurement Model Fit) ซึ ่ งจะส่ งผลให้ ไม่ มี ด ั ชนี ช ี ้ ว ั ดความ
น่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของกลุ่มตัววัดในแบบจำลองสมการโครงสร้าง และส่งผลกระทบ
ต่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจาก การที่ผู้วจิ ัยไม่ทราบค่าความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง
ของกลุ่มตัววัด อาจจะทำให้ไม่มีการตัดสินใจปรับแบบจำลองตัววัด (Measurement Models)
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ก่อนที่จะทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนต่อไป
(Byrne, 1998; 2016; Hoyle, 2012; Kline, 2016)
สำหรั บ งานที ่ ว ิ จ ั ยที ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ อธิ บ ายองค์ ป ระกอบของตั วแปรแฝง
(Components of Latent Variable) ผู้เขียนเห็นว่า งานวิจัยบางชิ้น ยังขาดคำอธิบายเชิงทฤษฎีและ
ไม่ได้แสดงกระบวนการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย (ข้อคำถามในแบบสอบถาม) ที่ชัดเจน
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมี ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการสกัดสาระสำคัญจากองค์ความรู้
ต่าง ๆ มาพัฒนาข้อสมมติฐานซึ่งอธิบายองค์ประกอบของตัวแปรแฝง และ ข้อคำถามต่าง ๆ
ที่เป็นตัวแปรสัง เกตได้ (Observed Variables) ดังนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่ อวิ เคราะห์ ค วาม
สอดคล้ องโดยรวม (Overall Model Fit) การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของโมเดลตั ว วั ด
(Measurement Model Fit) และ การทดสอบสมมติ ฐาน (Hypothesis Testing) (Bollen, 1989;
Jöreskog and Sörbom, 2001; Kline, 2016)
ผู้เขียนยังพบว่ามีหลายงานวิจัยที่ใช้เทคนิคของผู้พัฒนาซอฟแวร์เพื่อทำให้ดัชนีวัดผล
การวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยรวมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (Cut-Off Value) โดยเทคนิคที่นิยมใช้ คือ
การเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Error Correlation) เข้าไปใน
แบบจำลองสมการโครงสร้าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองสมการโครงสร้างหลายท่าน
(Bagozzi, 1981; MacCallum et al., 1992; Byrne, 1998, 2016; Jöreskog and Sörbom, 2001;
Hermida, 2015) จะไม่แนะนำให้ใช้เทคนิคดังกล่าว เพราะ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นมา
ในแบบจำลองสมการโครงสร้างสุ่มเสี่ยงที่จะไม่มีคำอธิบายเหตุผลในเชิงทฤษฎีและส่งผลทำ
ให้ผลการทดสอบสมมติฐานเกิดความบิดเบือน นำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่ไม่เหมาะสม
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ในกรณีที่งานวิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลา (Longitudinal Data) ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่เก็บจากช่วงเวลาต่างกัน จะให้ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
โดยรวม (Overall Model Fit) ความสอดคล้องของโมเดลตัววัด (Measurement Model Fit) และผล
การทดสอบสมมติฐาน(Hypothesis Testing) ที่ค่อนข้างคงที่และตีความได้คล้ายคลึงกัน ดังนั้น
การเพิ่มตัวแปรในแบบจำลองสมการโครงสร้างโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าความ
คลาดเคลื่อนจะมีคำอธิบายในเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งการวิจัยแบบใช้ข้อมูลหลายช่วงเวลาจะมี
เทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้ น ซึ่งผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
Longitudinal Structural Equation Modeling เขียนโดย Little (2013) และบทความ The problem of
allowing correlated errors in structural equation modeling: concerns and considerations เข ี ย น
โดย Hermida (2015) (ย่อหน้านีไ้ ม่เชื่อมโยงกับย่อหน้าอื่นๆควรปรับให้มีความเชื่อมโยง)
นอกจากนี้แล้ว งานวิจัยทั้งหมดที่สรุปในตารางที่ 4 ไม่ได้แสดงเนื้อหาที่อธิบายผล
การปรับแบบจำลองสมการโครงสร้างหลังจากทดสอบสมมติฐานและยืนยันความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวแปรแฝงเสร็จสิ้นแล้ว โดย นักวิชาการด้านแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Byrne,
1998, 2016; Jöreskog and Sörbom, 2001) เรียกขั้นตอนนี้ ว่า Post-Hoc (Data-driven) Model
Modification ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ ค้นหาแบบจำลองสมการโครงสร้างทางเลือก (Alternative
Structural Equation Model) ที่สอดคล้องกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด โดยผู้วิจัยไม่มี
การทดสอบสมมติฐานเพิ่มเติม เนื่องจาก เป็นการใช้ข้อมูลมาชี้นำการปรับแบบจำลอง ทั้งนี้
ผู้วิจัยไม่มีความจำเป็นต้องทำ Post-Hoc Model Modification เพราะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นใน
การทำวิจัย ถือเป็นการฝึกฝนทักษะความชำนาญในการทำวิจัย และผลการวิเคราะห์เป็นส่วนที่
ช่วยเติมเต็มให้มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งขึน้

สรุปผล
จากทีไ่ ด้ทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีและบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลอง
สมการโครงสร้างในประเทศไทย สามารถสรุปภาพรวมว่า มีการใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
เป็นเทคนิคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปรากฎการณ์ในสังคมอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ม ีการพั ฒนาอย่างมีน ั ยสำคั ญ โดย นักวิชาการด้ านแบบจำลองสมการ
โครงสร้างได้นำเสนอกระบวนการวิจัยที่ผู้วจิ ัยสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
บริบทเนื้อหาการวิจัย และทำให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และให้ข้อเสนอแนะได้
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่างานวิจัยในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคการวิจัยนี้ ยังคงมี
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ประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเชิงกระบวนการและเชิงเทคนิคการวิจัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้สำหรับการวิจัยที่ใช้เทคนิคแบบจำลองสมการโครงสร้าง มีดังนี้
1. กรณีที่งานวิจัยใช้กรอบแนวคิดที่ตัวแปรแฝง (Latent Variables) ได้ผ่านการทดสอบ
สมมติฐานมาแล้วในอดีต และข้อคำถามส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ได้ผ่านกระบวนการยืนยันความ
น่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและจากการวิเคราะห์ผ่านดัชนีต่างๆ มาแล้ว
ผู้วิจัยสามารถใช้กระบวนการวิจัยแบบ Direct Approach ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบความน่า
เชื่อ/ความเที่ยงตรง และทอสอบสมมติฐานที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยเดิม แต่ทดสอบโดยใช้ข้อมูลที่
เก็บจากกลุ่มตัวอย่างใหม่ (Bearden and Netemeyer, 1999; Tungbenchasirikul, 2005)
2. กรณีที่งานวิจัยมีการพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานขึ้นใหม่ และข้อคำถามที่ใช้
เก็บข้อมูล ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ถูกพัฒนาขึน้ ใหม่ ผู้วจิ ัยควรจะใช้กระบวนการวิจัยแบบ TwoStep Approach เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของตัววัดต่างๆ อย่าง
ละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้วจิ ัยปรับแบบจำลองตัววัด (Measurement Model) ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ก่อนที่จะทดสอบสมมติฐานและยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างตัว
แปรแฝง (Byrne, 1998; 2016; Hoyle, 2012; Kline, 2016)
3. กรณีที่นักวิจัยมีความจำเป็นต้องปรับองค์ประกอบในแบบจำลองสมการโครงสร้าง
เช่น โมเดลตัววัด (Measurement Model) ตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือ เปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติฐาน (Hypothesis) เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะทดสอบสมมติฐานและยืนยัน
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรแฝง โดยที่การปรับองค์ประกอบ ต้องมีเหตุผลเชิงทฤษฎีรองรับ
หรือ มีข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองสมการโครงสร้าง/สาขาวิชานั้นมาสนับสนุน
(Bollen, 1989; Kline, 2016)
4. การที่ เทคนิคการวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิม ีการพัฒนาจนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ มีระดับความซับซ้อนได้มากขึ้น ซึ่งทำให้น ักวิจัยด้านแบบจำลองสมการ
โครงสร้างสามารถปรับกระบวนการวิจั ยให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์แบบหลาย
ช่วงเวลา (Longitudinal Data Analysis) นักวิจัยสามารถทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์
ในระยะยาวระหว่างตัวแปรแฝง (Little 2013) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้วจิ ัยจะต้องศึกษาข้อจำกัด
ของเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึน้ ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพัฒนาแบบจำลองที่ไม่เหมาะสม
(Model Misspecification) (Bollen, 1989; Tungbenchasirikul, 2005; ณัฐพล ขันธไชย, 2562).
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5. ผู้วจิ ัยควรพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน และเครื่องมือวิจัย ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะทำให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และให้ข้อเสนอแนะที่ทันต่อสถานการณ์ เช่น ทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
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