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การสร้างตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทางกับตัวแปรกํากับทีมีตวั ชีวัดเกิดจากผลคู ณ ของตัว ชี วัด จากตัว แปร
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วิ ธี ขึ นอยู่กบั ตัว แบบว่ าเป็ น second order model หรื อ first order model และตัว แบบมาตรวัด เป็ นแบบ formative
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Test of moderation effect in Structural Equation Modeling
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Abstract
Estimation and significant test of path coefficients in SEM with moderators must be started from creating
interaction term, multiplication between indicators of antecedent variable from specific path and its moderator’s
indicators, before usual SEM analysis. There are several methods of moderation analysis depended on types of SEM
model, second order model or first order model, formative measurement model or reflective measurement model or
mixed model.
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บทความนีกล่าวถึงเฉพาะวิธีวิเ คราะห์ข ้อมูลด้ ว ยตัว
แบบสมการโครงสร้าง โดยจะนําเสนอด้ ว ยภาพกรอบ
แนวความคิดแยกเป็ นการวิ เ คราะห์การกํากับ ตามปกติ
ในตอนที 2 และการวิเ คราะห์การกํากับ พหุ ในตอนที 3
อนึ งSEM พัฒ นาขันตอนวิ ธี (algorithm) มาจากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression; MRA) จึง
ต้องกล่าวถึง MRA และ SEM ไปในทีเดียวกัน โดยภาพ
ที แสดงจะเป็ นภาพในบริ บทของ SEM ขณะที วิ ธี
วิ เ คราะห์จะอธิ บ ายด้ ว ยรู ป และ SEM/MRA ซึ งแสดง
ด้วยสมการถดถอยเดียวกัน

1. บทนํา
การวิเ คราะห์ต ัว แบบสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling; SEM) สามารถกระทํา ได้ ด้ ว ย
ซอฟท์แวร์เฉพาะซึงแยกเป็ น 2 กลุ่มคื อกลุ่ม covariance
based SEM (CB-SEM) ซึ งพัฒ นาขันตอนวิ ธี ด้ ว ยวิ ธี
maximum likelihood estimation (MLE) เช่ น LISREL,
AMOS, EQS, MPLUS, CALIS และกลุ่ ม variance
based SEM (VB-SEM) ซึ งพัฒนาขันตอนวิ ธี ด้ ว ยวิ ธี
กําลังสองน้อยทีสุด (วิธีก ําลังสองน้อยทีสุด เป็ นวิ ธี การที
ใช้ในการพัฒนาตัวแบบทางเศรษฐมิติ แ ละการถดถอย)
เช่ น PLS-Graph, Smart PLS, Visual PLS, WARP,
XLSTAT ซึ งโดยปกติ แ ล้ว จะให้ผ ลลัพ ธ์ ต รงกัน อาจ
ต่างกันทีค่าตัวเลข ทังนีซอฟท์แวร์ในกลุ่ม VB-SEM จะ
ใช้งานง่ายกว่ามาก
การรั น โปรแกรมเพื อวิ เ คราะห์ SEM ต้อ งอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีตดั สิ นซึ งต้องผ่าน
การใช้งานโปรแกรมเหล่านี มาบ้าง และหากตัวแบบมีต ัว
แปรกํากับ (moderator) หรือตัว แปรคันกลาง(mediator)
อย่า งใดอย่า งหนึ งหรื อ ทั งสองอย่าง เช่ น ในตัว แบบ
moderated mediation model และ mediated moderation
model การวิ เ คราะห์ ก ็จะยากขึ น เฉพาะกรณี ต ัว แปร
คันกลางต้อ งมี ซอฟท์ แ วร์ เ สริ มเข้ามาอี ก ที ใช้ ง่ ายคื อ
Indirect module การออกแบบงานวิ จัยและการวิ เคราะห์
ข้อมูลกรณีเหล่านี จึงต้องอาศัยความเข้าใจทังทางวิชาการ
และทางเทคนิ ค เพิ มขึ น ในที นี ผู้เ ขี ย นจะแนะนําการ
วิ เ คราะห์ด้ ว ยภาพกรอบแนวความคิ ด ซึ งหากมี ความรู้
ความเข้าใจทางวิชาการและทางเทคนิคดีพอก็จะเข้าใจได้
โดยง่าย หากยังไม่เคยวิเคราะห์ตวั แบบ SEM มาก่อนขอ
แนะนําให้ศึกษาหาความรู้พนฐานในส่
ื
วนนันเสียก่อน

2. การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยด้วย SEM
จากรูปที 1 สามารถวิ เคราะห์ข ้อมูลได้ ด้ วยการถดถอย
แบบเชิงชันซึงจัดรูปได้ดังรูปที 2 และรูปที 3 ดังต่อไปนี

รู ปที 1 ตัวแบบการกํากับของ Mo

รู ปที 2 ตัวแบบการกํากับของ Mo ก่อนวิเคราะห์

รู ปที 3 ตัวแบบการกํากับเพือวิเคราะห์ดว้ ย SEM/MRA
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การวิเคราะห์ด้วยการถดถอยแบบเชิ งชั นจะต้องทําเป็ น
2 ขันตอนดังนีคือ จากสมการที (1) ให้เ พิมปฏิ สัมพันธ์
X*Mo ลงในสมการ ได้สมการที (2)
ขันที 1 วิเคราะห์สมการถดถอย
Y = f(X, M ) + e

2.1.1.1 Product indicator approach
ให้ดาํ เนินการดังนี
1) แปลงตัวชี วัดทุ กตัวให้เป็ น mean-centered indicator
หรื อ standardized indicator เช่ น แปลง X เป็ น X − X
หรือเป็ น z =

(1)

ตัวชีวัดของตัวแปรแฝงอืนก็

ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ตวั แปรตามจะไม่แปลงก็ได้ [9]

ขันที 2 วิเคราะห์การถดถอย
Y = f(X, M , X ∗ M )

+e

(2)

ซึงกระบวนการนี จะเป็ นต้นแบบของสมการโครงสร้าง
คือเมือ X, Mo และY เป็ นตัวแปรแฝง เรายังคงจัด รู ป เป็ น
รู ป ที 3 แล้ว อาจรั น ด้ ว ยซอฟท์ แ วร์ สํ า หรั บ สมการ
โครงสร้ างในกลุ่ ม variance-based SEM หรื อในกลุ่ ม
covariance-based SEM และเมือทราบค่าประมาณของ a,
b และ c คื อ a, b และ c แล้ว ให้นําไปวางกํากับ ภาพ
เส้นทางในรูปที 1 ซึง c คือสัมประสิทธิของการกํากับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีกระบวนการดังนี

รู ปที 4 first order construct
2) หาตัว ชี วัด ของ moderation effect คื อ X*M0 โดย
การหาผลคู ณ ดั งภาพต่ อ ไปนี เรี ยกว่ า paired product
indicator [7] ดังรูปที 5 แต่อาจไม่ตอ้ งสร้างเป็ นผลคู ณของ
ทุกคู่ (all possible pair) คื อสร้างโดยยึด หลักว่ าต้องไม่มี
ตัวซํา [7] ในรู ป ที 5 คื อผลคู ณ x1m1, x2m2, x1m2, x2m1 แต่
ถ้าไม่มีตวั ซําจะมีเพียง x1m1, x2m2 [3]

2.1. เมือตัวแปรกํากับและตัวแปรต้ นทางมีตัวชี วัดเป็ น
reflective indicator
กรณี นีให้วิ เ คราะห์ด้ ว ย product indicator approach
หรื อวิเคราะห์ด้ วย orthogonal approach [3, 6] แยกเป็ น 2
กรณีดังนี
2.1.1 กรณี first order SEM
กรณี นี คื อ กรณี ที แต่ ละตัว แปรแฝงมี ต ั ว ชี วัด ของ
ตนเองดังรูปที 4 การวิเคราะห์ข ้อมูลสามารถวิ เ คราะห์ได้
ด้วยวิธีการดังนี

รู ปที 5 วิธี paired product indicator
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3) สังรันด้วย PLS หรือซอฟท์แวร์อืน
2.2.1.2 Orthogonal approach
ให้ดาํ เนินการดังนี
1) หาผลคูณระหว่างตัวชีวัดของตัวแปรต้นทางคือ X
กับตัวชีวัดของตัวแปรกํากับคือ Mo แบบเดี ยวกับ ในรู ป
ที 5 คือ x m , x m , x m , x m ในสมการที (3) - (6)
2) วิเคราะห์สมการถดถอย
x m = f(x , x , m , m ) + e

(3)

x m = f(x , x , m , m ) + e

(4)

x m = f(x , x , m , m ) + e

(5)

x m = f(x , x , m , m ) + e

(6)

2.1.2 กรณี Second order SEM
การวิเคราะห์ Second order SEM สามารถกระทําได้
2 วิธีคือวิธี repeated-indicator approach และวิธี build-up
approach ดังนี
2.1.2.1 วิธี repeated-indicator approach
วิ ธี นีให้นําเอาตัวชี วัดของ first order construct มาใช้
เป็ นตัวชีวัดของ second order construct ก่อนแล้วจึง
วิเคราะห์ขอ้ มูล สมมุติตวั แปรแฝง X มี 2 ตัวแปรแฝงย่อย
คื อ U และV โดยที U และ V มี ต ัว ชี วั ด 2 ตัว และ
เนืองจาก X ไม่มีตวั ชีวัดของตนเองจึงให้นําตัว ชี วัด ของ
U และ V มาเป็ นตัว ชี วัด ของ X (รู ป ที 7) สําหรับ Mo
เป็ น first order construct จึงไม่ตอ้ งปฏิบัติเช่นเดียวกับ X
ส่วน X ∗ M คือตัวแปรแสดงอิทธิ พลกํากับให้ใช้ paired-product indicator ตามปกติ

จากสมการถดถอยสมการ (3)-(6) ให้วิ เ คราะห์แ ล้ว สัง
save ค่ า residual เอาไว้คื อ r เพือใช้ เ ป็ นตัว ชี วัด ของ
X ∗ M แล้ววิเคราะห์ SEM ดังรู ปที 6

รู ปที 7 วิธี repeated-indicator approach
2.1.2.2 วิธี build-up approach
วิธีนีใช้แก้ปัญหาของวิ ธี repeated-product approach
ที มัก จะพบว่ า ตัว แปรแฝงอื นที เชื อมโยงมาถึ ง second

รู ปที 6 วิธี Orthogonal approach
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order construct ไม่มีนัยสําคัญ [8] หลักการสําคัญคื อให้
ใช้ construct score (ซึงก็คือ factor score) ของ first order
construct มาเป็ นตัว ชี วัดของ second order construct โดย
ทีก่อนการวิเคราะห์เพื อหาค่ า construct score ให้ยา้ ยเส้น
โยงทุกเส้นทีเคยเป็ นเส้นโยงของ second order construct
มาเป็ นเส้นโยงของ first order construct เสี ยก่อนแล้วรัน
โปรแกรม SEM ตามปกติ แ ละ save ค่ า construct score
เอาไว้เพือใช้เป็ นตัวชีวัด เช่ น จากรู ป ที 8 ให้ด ําเนิ นการ
เป็ น 2 ขันตอน คื อขันตอนการสร้างข้อมูลหรับ first order
construct ด้วยคะแนนปัจจัย (factor score หรือ construct
score) แล้ว ใช้ เ ป็ นตัว ชี วัด ของ second order construct
จากนันให้ดาํ เนินการตามปกติ จากรูปที 8 ดังต่อไปนี ให้
ดําเนินการดังนี

ขันที 1 ให้ทิง trust ไปก่อนแล้วโยงเส้นทางจาก PEU
ไปยังตัว แปรแฝงย่อยของ trust และโยงจาก ตัว แปรแฝง
ย่อยของ trust มาที attitude ดั งรู ปที 9 จากนันให้สังรั น
โปรแกรม PLS หรื อโปรแกรมอืนใน Covariance-based
SEM แล้ว สัง save ค่ า construct score (คื อ factor score)
เอาไว้เพือใช้เป็ นตัวชีวัด
ขันที 2 เปลียนตัวแปรแฝงย่อยของ trust เป็ น FS1, FS2
และ FS3 ดั งรู ปที 10 ซึ งก็คื อ factor score ของ Honesty,
Benevolence และ Competence ตามลําดั บ จากนันจึงสั ง
รัน SEM ตามปกติ

รู ปที 10 ตัว อย่างวิ ธี วิ เ คราะห์ด้ ว ย build up approach
ขันที 2

รู ปที 8 ตัวอย่างกรอบแนวความคิดเพือการวิเคราะห์ด้ว ย
build up approach

สําหรับกรณี second order model ที มีต ัวแปรกํากับดัง
รูปที 11 ก็กระทําได้ เช่ นเดี ยวกันคือดําเนิ นการเป็ น 2 ขัน
ตอนดังนี

รู ปที 9 ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ด้วย build up approach ขันที 1

รู ปที 11 second order model มีตวั แปรกํากับ
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ขันที 1 เปลียนรู ป ที 11 เป็ นรู ป ที 12 คล้ายกับ ที ได้
กระทําผ่านมา ให้สังรัน PLS แล้ว สัง save ค่ า construct
score ของ U และ V เอาไว้เ พือใช้ เ ป็ น indicator สมมุติ
ชือว่า FS1 และFS2
ขันที 2 ใช้ FS1 และ FS2 เป็ นค่ า indicator ของ X
แล้ว ดําเนิ นการแบบเดิ มคื อแปลงตัว แปรมาตรวัด เป็ น
mean-center indicator หรื อ standardized indicator และ
คํานวณหาค่าตัว ชี วัด ของ X*Mo ซึ งปรากฏดั งรู ป ที 13
จากนันให้สงรั
ั น SEM ตามปกติ

2.2 เมือตัวแปรกํากับหรื อตัวแปรต้ นทางหรื อทังคู่ เ ป็ น
Formative indicator construct
กรณี นีให้รันโดยวิธี two- stage approach หากตัวแปร
แฝงเป็ น second order construct ให้ ด ําเนิ นตามที ผ่านมา
ก่อน
วิธี two-stage approach มีรายละเอียดดังนี
ขันที 1 สังวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างรูปที 14
แล้วสัง save ค่ า construct score ของตัวแปร X, Mo และY
ได้ FS1, FS2 และ FS3 ตามลําดับ

รู ปที 14 two-stage approach ขันที 1
ขันที 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลในตัวแบบสมการโครงสร้าง
ตามรูปที 15 โดยใช้ FS1 ,FS2 และ FS3 เป็ นตัว ชี วัด ของ
X, M0 และY ส่ ว นตัว ชี วัด ของอิท ธิ พลการกํากับ ให้ใช้
ผลคูณ construct score ของ X กับ M0

รู ปที 12 การวิ เ คราะห์ต ัว แบบการกํากับ กรณี second
order model มีตวั แปรกํากับ ขันที 1

รู ปที 15 two-stage approach ขันที 2

รู ปที 13 การวิ เ คราะห์ ต ัว แบบการกํา กับ กรณี second
order model มีตวั แปรกํากับ ขันที 2
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จากรูปที 15 อาจมีค าํ ถามว่ าตัว ชี วัด (indicator) ของ
อิทธิพลการกํากับควรจะใช้เป็ น formative indicator หรือ
reflective indicator ในกรณี นีจะเห็ นได้ ว่ ารู ป ที 15คื อ
MRA ซึง indicator ก็คือค่าของตัวแปรใน MRA ลูกศรจะ
ชีไปทางใดก็ยงั คงเป็ น MRA อยู่เช่ นเดิ มเพราะขันตอนวิ ธี
ของ SEM จะวนเวี ยน ประมาณค่ า ตามวิ ธี MRA
จนกระทังคําตอบอยูใ่ นสภาวะเสถียร
อนึงนักวิจยั อาจสนใจอีกว่ าหากจะเพิมตัว แปรร่ ว ม
(covariate) เพือควบคุมตัวแปรอืนลงในตัวแบบ (ตัวแปร
ควบคุมคือตัวแปรอืนทีไม่ใช่ main effect นิยมใช้ เ มือผล
การศึกษามี power of test ตํา) เพือดู ว่ าเมือเพิมตัว แปร
ร่ ว มเข้ามาแล้ว R2 จะสู งขึ นหรื อไม่ power จะเพิมขึ น
หรื อไม่ ตัว แปรผลลัพธ์ (dependent variable , outcome
variable, endogenous variable) จะแปรค่ าไป ตามกาล
หรือไม่ ก็ให้เพิมตัวแปรนีลงในตัวแบบก่อน เช่ นให้ Co
เป็ นตัวแปรควบคุม X คือตัวแปรต้นทาง Mo คือตัวแปร
กํากับ Y คือตัวแปรตาม ยังคงวิ เ คราะห์ด้ ว ยการถดถอย
แบบเชิงชัน คือวิเคราะห์สมการถดถอยที (7)
Y = f(C , X, M ) +e

ทังนีเพื อจะได้ ใช้ เ ป็ นข้อเสนอแนะเพือการวิ จัย แต่ ไม่
จําเป็ นต้องทดสอบนัยสําคัญของ C ∗ M [5]

3. การวิเคราะห์ การกํากับพหุ
ในหลายกรณีเราอาจจะมีตวั แปรกํากับมากกว่ า 1 ตัว
เรี ย กว่ า ตั ว แบบการกํา กับ พหุ (multiple moderation
model) ซึ งอาจมีค าํ ถามว่ าจะวิ เ คราะห์อย่างไร ตอบว่ า
เรืองนียังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมคือให้วิ เ คราะห์เ ป็ น 2 ขัน
คือ ขันที 1 ให้วิเคราะห์ตวั แบบสมการโครง สร้างที มีต ัว
แปรสาเหตุ แ ละตัว แปรกํา กับ ทุ ก ตัว เพื อตรวจ สอบ
อิทธิพลของตัวแปรกํากับและจากนันในขันที 2 ให้เ พิม
อิทธิพลกํากับ (mediation effect) ทุกตัวลงในตัว แบบซึ ง
ยังคงปฏิบัติแบบเดียวกันทังเมือตัวแปรกํากับเป็ นตัวแปร
ต่อเนืองและตัวแปรกลุ่ม กรณี เป็ นตัวแปรกลุ่มอาจใช้ วิ ธี
สร้ างตัว แปรหุ่ น (dummy variable) หรื อวิ เ คราะห์พหุ
กลุ่ม (multi-group analysis)
การวิเคราะห์การกํากับพหุอาจดูสับสนแต่ถา้ ยึด หลัก
เกณฑ์ทีได้กล่าวผ่านมาแล้วตังแต่ตน้ ก็จะเข้าใจได้โดยง่าย
ขอยกตัว อย่ า งเพื อให้ เ กิด ความเข้า ใจที ดี ขึ นดั ง นี
ตัวอย่างที 1 สมมุติ ต ัว แบบการกํากับ พหุ ป รากฏใน
รูปที 16 ให้เลียนแบบตามหลักเกณฑ์ที ผ่านกล่าวมาคื อ
วิเคราะห์เป็ น 2 ขันตอน โดยให้วิเคราะห์ตวั แบบตาม

(7)

และสมการถดถอยที (8)
Y = f(C , X, M , X ∗ M ) +e

(8)

เรื องนี Frazier, Baron and Tix [5] และ Cohen and
Cohen [4] แนะนําว่ าควรเพิม C ∗ M ลงในสมการที
(8) ด้วย กลายเป็ นสมการที (9)
Y = f(C , X, M , X ∗ M , C ∗ M ) + e

(9)

รู ปที 16 ตัวแบบทีมีตวั แปรกํากับ 2 ตัว 2 เส้นทาง
85

บทความวิชาการ

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม ปี ที 12 ฉบับที 1 มกราคม – เมษายน 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1 January – April 2016

จากนันให้นาํ ค่า construct score มาใช้ วิ เ คราะห์อิท ธิ พล
กํากับ ค่าสัมประสิทธิที ได้ ให้ใช้ เ ป็ นค่ าอิท ธิ พลของตัว
แปรกํา กับ ซึ งก็คื อค่ า ที ใช้ กาํ กับ ลู กศรที พุ่ ง ตรงไปยัง
ลูกศรทีเชือมโยงตัวแปร

รูปที 17 และรูปที 18 ค่าประมาณของ d และ e ใช้เป็ นค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลกํากับ ส่วนค่าของสัมประสิทธิ
เส้นทางอืนให้เป็ นไปตามผลของการวิเคราะห์ SEM

รู ปที 17 การวิเคราะห์ตวั แบบการกํากับพหุขนที
ั 1
รู ปที 19 ตัวแบบทีมีตวั แปรกํากับ 2 ตัว 3 เส้นทาง

รู ปที 18 การวิเคราะห์ตวั แบบการกํากับพหุขนที
ั 2
ตัวอย่างที 2 รู ป ที 19 คื อตัว แบบการกํากับ พหุ การ
วิเคราะห์ตวั แบบทีปรากฏในรู ป ที 20 กระทําเพือศึกษา
อิทธิพลของ main effect การวิเคราะห์ต ัวแบบในรู ปที 21
กระทําเพือศึกษาอิทธิ พลกํากับ ผลจากการวิ เ คราะห์จาก
ภาพทัง 2 นีซึงจะได้รับค่าประมาณสัมประสิทธิเส้ นทาง
ตามต้องการให้นําค่ าประมาณของ a, b, c, d, e, f ไปใช้
สําหรับกํากับเส้นทางในรู ป ที 19 สําหรับ รายละเอียดวิ ธี
วิ เ คราะห์ กรณี second order SEM ก็เ พี ยงแต่ เ ลือกใช้
repeated indicator approach วิ ธี build-up approach หรื อ
วิ ธี two-stage approach แล้ว แต่ ว่ าตัว ชี วัด เป็ นตัว ชี วัด
ชนิ ด reflective indicator หรื อชนิ ด formative indicator

รู ปที 20 การวิเคราะห์ตวั แบบการกํากับพหุขนที
ั 1

รู ปที 21 การวิเคราะห์ตวั แบบการกํากับพหุขนที
ั 2
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3.1 Moderated mediation model
ตัวแบบนี คื อตัว แบบที เดิ มเป็ นตัว แบบที มีต ัว แปร
คันกลาง (mediation model) เช่ นในรู ป ที 22 ซึ งใช้ เ ป็ น
ภาพเริมต้น แต่มีตวั แปรตัวที 4 เพิมเข้ามาคือ Mo เพือช่วย
รู ปที 24 ตัวแบบเส้นทางแสดงอิท ธิ พลของการป้ องกัน
การเสพยาที มีต่ อการปฏิ เ สธยามีการต่ อต้านยาเสพติ ด
เป็ นตัวแปรคันกลาง

รู ปที 22 ตัวแบบตัวแปรคันกลาง

แต่นักวิจยั อาจพบจากวรรณกรรมหรื อจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ว่าความเข้มหรื อทิ ศทางของความสัมพันธ์
ขึ นอยู่ก บั เพศของผู้ถู ก ชั ก ชวน ภาพของตัว แบบจึ ง
เปลียนแปลงเป็ นรูปที 25

อธิบาย เป็ นการขยายความว่า Med ที เชื อมโยงระหว่ างตัว
แปร X กับตัวแปร Y นันทําหน้าที การถ่ายทอดอิท ธิ พล
จาก X สู่ Y ไปตามระดับของ Mo ได้ ดี เ พียงใด โดย Mo
อาจเข้ามาช่ ว ยให้อิท ธิ พลตามเส้นทาง X → Med หรื อ
X → Y หรื อ Med → Y เปลี ยนแปลงไป หรื อ กลั บ
เครื องหมาย เป็ นการเสริ มคําอธิ บาย mediation effect ให้
เชื อมันได้ ม ากขึ นว่ า มี Med อยู่จ ริ ง ตัว อย่างเช่ น ใน
การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลิกเสพยาเสพติ ด เช่ น
การกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด การประชาสัมพันธ์
ถึงโทษทังทางร่างกาย จิตใจและสังคมหากเสพยาเสพติ ด
ในรูปที 23

รู ปที 25 ตัวแบบเส้นทางแสดงอิท ธิ พลของการป้ องกัน
การเสพยาที มีต่ อการปฏิ เ สธยามีการต่ อต้านยาเสพติ ด
เป็ นตัวแปรคันกลาง มีเพศผูถ้ ูกชักชวนเป็ นตัวแปรกํากับ
Braekhuizen and Hoffmann [12] ศึ กษาผลการดําเนิ น
ธุรกิจออนไลน์ (online performance)ในรูปที 26 พบว่ า
คุณภาพของการสื อสารต้องอาศัยคุ ณภาพการประมวลผล
สารสนเทศ (quality of information processing; QOIP)
และการลืนไหลของข่ าวสาร (flow) (คําว่า flow หมายถึ ง
การติดตามข่าวสารโดยคลิกดูไปเรือย ๆ ต่อเนืองจากเพจ
หนึงสู่เพจหนึงไม่ออกจากเว็บง่าย ๆ) แต่กพ็ บว่าคุณภาพ
ของการสื อสารที ต้องผ่านตัว แปรคันกลางคื อ QOIP

รู ปที 23 ตัวแบบเส้นทางแสดงอิท ธิ พลของการป้ องกัน
การเสพยาทีมีต่อการปฏิเสธยา
ซึงพบว่าปัจจัยเชือมโยงทีเหมาะสมคือการต่อต้านยาเสพ
ติด ตัวแบบทีมีตวั แปรคันกลาง (mediation effect model)
จึงขยายเป็ นรูปที 24 ดังต่อไปนี
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และ flow นันจะดีมากน้อยเพียง ใดขึ นอยู่กบั ระดั บ ของ
ความใฝ่ รู้ (need for cognition; NFC) และความสามารถ
ใช้งานระบบออนไลน์ (online skill) เป็ นต้น

จัดรูปได้เป็ นรูปที 28 รูปที 29 และรูปที 30 ดังนี

รู ปที 28ตัวแบบการกํากับก่อนวิเคราะห์

รู ปที 26 กรอบแนวความคิ ด ผลดํ า เนิ น งานธุ รกิจ
ออนไลน์ มีค วามสามารถใช้ ง านระบบออนไลน์แ ละ
ระดับของความใฝ่ รู้เป็ นตัวแปรกํากับ
รู ปที 29 ตัวแบบการกํากับเพือวิเคราะห์ดว้ ย SEM/MRA

ข้อแนะนําก็คือนักวิจยั ต้องมีท ฤษฎีที แข็ งแรง ถ้าไม่
มีทฤษฎีกต็ อ้ งมีหลักฐานเชิ งประจักษ์ว่ าตัว แปรใดเป็ น
ตัว แปรกํากับ และตัว แปรกํากับ ควรชี ไปที เส้นทางใด
การวิ เ คราะห์ข ้อมูลยังคงใช้ หลักเกณฑ์ 2 ขันตอนเดิ ม
ซอฟท์ แ วร์ท างเลือกคื อ MODMED ของ Andrew , F.
Hayes ซึงเป็ นมาโครทีใช้รันใน SPSS [9]
3.2 Mediated moderation model
ตัวแบบนี คื อตัว แบบที เดิ มเป็ นตัว แบบที มีต ัว แปร
กํากับ (moderation model) แต่มีตวั แปรตัวที 4 เข้าแทรก
กลางระหว่ างอิท ธิ พลกํากับ (moderation effect) กับ ตัว
แปรผลลัพธ์ (outcome variable) กล่าวคือจากรูปที 27

รู ปที 30 ตัวแบบ mediated moderation model
ตัวแบบในรู ป ที 30 คื อ mediated moderation model
มีวตั ถุประสงค์เพือต้องการทราบว่ ามีปั จจัยใดคันกลาง
ระหว่ างอิท ธิ กาํ กับ กับ ตัว แปรผลลัพธ์ หรื อไม่ เช่ น ใน
ด้านการศึกษาเราอยากทราบว่าคุณภาพของวิธีสอนแบบ
ใหม่ (X) จะมีผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู้ข องนักเรี ยน (Y)
มากน้อยเพียงใด และพบว่าถ้าผูป้ กครองให้ความร่วมมือ
ช่วยสนับสนุนการศึกษาทีบ้านด้วย (Mo) และถ้ามีค วาม

รู ปที 27 ตัวแบบการกํากับของ Mo
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ร่วมมือระหว่ างครู กบั ผูป้ กครอง (Med) ก็จะยิงส่ งผลดี
ต่ อผลการเรี ยนของนักเรี ยนมากขึ น จากรู ป ที 30 ค่ า c
คืออิทธิพลของการกํากับและผลคูณของ d*e คืออิทธิ พล
ของ Med ซึ งเป็ นตัว แปรคั นกลางเรี ย กว่ า mediated
moderation effect ผูส้ นใจติ ด ตามศึกษาได้ จาก Wu and
Zumbo [10]
การรันโปรแกรมเพือวิเคราะห์ mediated moderation
model และ moderated mediation model ยังคงใช้ SEM
ตามปกติโดยต้องวิเคราะห์เป็ น 2 ขันตอนเหมือนที อธิ บาย
ผ่านมา กรณี mediated moderation เฉพาะในรู ป ที 30
นักวิจยั สามารถทดสอบ mediation effect ได้ ด้ วยซอฟท์ แวร์ชื อ Indirect หรื อ Process ซึ งเป็ นมาโครที พัฒนาโดย
Andrew, F. Hayes ทีเพิมลงใน SPSS [9] คือให้วิ เคราะห์
ตัวแบบในรูปที 28 เพือวิเคราะห์ main effect ของ X และ
Mo รวมทั ง R2 จากนันให้วิ เ คราะห์ต ัว แบบที มีต ัว แปร
X*Mo ในรูปที 30 เพือทดสอบอิทธิพลกํากับโดยวิเคราะห์
ระดับ อิท ธิ พล c และ R2 ที เพิ มขึน (R2 changed) ส่ วนการ
วิเคราะห์ mediated moderation ให้พิจารณาจากนัยสําคัญ
ของอิทธิพลทางอ้อมจากผลการทดสอบสมมุติ ฐ านดั ง
ต่อไปนีคือ

รู ปที 31 ตัวแบบการกํากับของ V ใน 2 เส้นทาง

รู ปที 32 ตัว แบบการกํากับ ของ V ใน 2 เส้น ทาง มี Z
เป็ นตัวแปรคันกลาง
ตัวอย่างที 2 ให้ K และ L เป็ น mediator ของ moderation
model โดย K คันกลางที Z และ L คันกลางที M วิ เคราะห์
ได้จากภาพที 33ไปภาพที 34 การวิ เ คราะห์ข ้อมู ลยังคง
ดํา เนิ น การเป็ น 2 ขันตอนตามที กล่ า วผ่า นมา กรณี
ตรวจสอบอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต้อ งใช้ วิ ธี bootstrapping
ในซอฟท์แวร์ Indirect

H : d ∗ e = 0 vs H : d ∗ e ≠ 0

ถ้า สมมุ ติ ฐ านการวิ จัย (คื อ H1) มี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ
แสดงว่ า Med เป็ นตัว แปรคันกลางจริ ง การทดสอบ
สมมุ ติ ฐ านให้ ใ ช้ ซ อฟท์ แ วร์ Indirect หรื อ Process
สําหรับ กระบวนการวิ เ คราะห์ Mediated moderation
model ที ซับ ซ้อนขึ นผู้เ ขี ยนจะแสดงเป็ นภาพตัว แบบ
SEM ให้พิจารณา 2 ตัวอย่างดังนี
ตัว อย่างที 1 ให้ Z เป็ น mediator ของ moderation
model วิเคราะห์ดังนี

รู ปที 33 ตัวแบบการกํากับของ Z และ M ใน 3 เส้นทาง
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ตัวแปรกํากับอาจเป็ นตัวแปรกลุ่มหรื อตัวแปรต่อเนื อง
ก็ได้ หากเป็ นตัว แปรกลุ่มอาจวิ เ คราะห์โดยกําหนดให้
ตัวแปรกํากับเป็ นตัว แปรหุ่ น (dummy variable) แล้ว หา
อิทธิพลกํากับ หรืออาจวิเคราะห์ด้ ว ยวิ ธี พหุ กลุ่ม (multigroup analysis) แต่ ถ้าเป็ นตัว แปรต่ อเนื องให้วิ เ คราะห์
เป็ น 2 ขันตอน ขันที 1 ให้ตวั แบบ SEM มีตวั แปรทุ กตัว
ยกเว้นอิทธิพลกํากับ ขันที 2 ให้เพิมอิท ธิ พลกํากับ ลงใน
ตัวแบบของขันที 1
ซอฟท์แวร์ทีใช้ควรเป็ น PLS เพราะง่ายและมักจะหา
คําตอบได้ (convergent) เสมอ ผลลัพธ์ตรงกันกับ LISREL
หรื อ AMOS หรื อ CB-SEM อืนส่ ว นรายละเอียดที เพิม
เข้ามา เช่น การเป็ นตัวแบบ second order model การเป็ น
ตัวแบบชนิ ด reflective การเป็ นตัวแบบ ชนิ ด formative
การเป็ นตัวแบบชนิด moderated mediation หรือการเป็ น
ตัวแบบ mediate moderation ยังคงวิ เ คราะห์ 2 ขันตอน
เช่นเดิมแต่อาจใช้วิธีจดั การกับตัวชีวัดที มีให้เ ลือกหลาย
วิธี
การวิจยั ด้วย SEM กับตัวแบบชนิ ด mediation model
หรื อ moderation model เป็ นการวิ จั ย ที มี ค วามเด่ น
(saliency) ทําให้งานวิจยั น่าสนใจและแสดงถึงความเป็ น
นักวิจยั ทีช่างสังเกตและช่างเฉลียวใจ กล่าวคื อไม่ป ล่อย
ให้ค่ าสัมประสิ ท ธิ เส้นทางที สู งมากหรื อตํามากจนผิด
สังเกต หรือไม่มีนัยสําคัญผ่านตาไปเฉย ๆ หากแต่ สงสัย
ว่าน่าจะมีปัจจัยบางอย่างแฝงตัว ชั กใยอยู่เ บื องหลัง แล้ว
ตามเข้าไปศึกษาหรือสังเกตจนได้ ต ัว แปรกํากับ หรื อตัว
แปรคันกลางมาเพิมในตัวแบบ ทําให้ตวั แบบถูกต้องขึน

รู ปที 34 ตัวแบบการกํากับ ของ Z และ M ใน 2 เส้นทาง
มี K และ L เป็ นตัวแปรคันกลาง

4. สรุปผล
อิท ธิ พ ลกํา กับ คื ออิท ธิ พลของตัว แปรที 3 ที เข้ามา
เปลียนแปลงเครืองหมายซึงใช้อธิ บ ายทิ ศทางของความ
สัมพันธ์ ระหว่ างตัว แปรตามเส้นทาง (sign) หรื อเปลียน
แปลงขนาดของค่าสัมประสิทธิเส้นทางซึ งใช้อธิ บายความ
เข้มหรื อพลังที ตัวแปรสาเหตุ มีต่ อตัวแปรผล (size) หรื อ
เปลียนแปลงนัยสําคัญทางสถิติ ของสัมประสิ ทธิ เส้ นทาง
ซึงใช้อธิบายว่าตัวแปรสาเหตุมีอิทธิ พลต่ อตัวแปรผลลัพธ์
จริงหรือไม่ในบริบทของการศึกษา (significant)
โดยมากมักจะพบตัว จริ งของตัว แปรกํากับ ได้ ยาก
เพราะปัจจัยทีเห็นอาจเป็ นเพียงปัจจัยที สัมพันธ์ กบั ปั จจัย
ตัวจริงทีเรายังไม่รู้จกั และอาจแฝงตัวอยูท่ ี ใดที หนึ ง และ
ตัวแบบทีมีตวั แปรกํากับ (moderation effect model) มัก
ให้ค่า effect size ตํา ดั งนันการวิ จัยที ตัว แปรกํากับ เป็ น
ตัว แปรกลุ่ มจึง ต้องคํานวณหา effect size เพือใช้ เ ป็ น
เกณฑ์กาํ หนดขนาดตัว อย่า งย่อยที มีผลให้มี power of
test สูงพอตรวจจับ moderation effect ซึ งกระทําได้ โดย
กําหนดให้มี ข นาดตัว อย่างย่อ ยเท่ า ๆ กันและมีข นาด
ใหญ่ เรืองขนาดตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ SEM นีผูเ้ ขี ยน
จะได้นาํ มาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
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