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การทดสอบอทิธิพลของตัวแปรกาํกบัในตัวแบบสมการโครงสร้าง 

 
มนตรี  พิริยะกุล* 

 

 

บทคัดย่อ 

 การประมาณค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางของตวัแบบสมการโครงสร้างที�มีตวัแปรกาํกบัสามารถกระทําได้โดย

การสร้างตวัแปรปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ทางกบัตวัแปรกาํกบัที�มีตวัชี� วดัเกดิจากผลคูณของตัวชี� วัดจากตัวแปร

แฝงคู่ดังกล่าวเพิ�มเขา้มาในตวัแบบเพื�อส่งผลกระทบสู่ตวัแปรปลายทางแต่ละตวัที�เส้นทางถูกกาํกบั วิธีวิเคราะห์มีหลาย

วิธีขึ�นอยู่กบัตัวแบบว่าเป็น second order model หรือ first order model และตัวแบบมาตรวัดเป็นแบบ formative 

measurement model หรือ reflective measurement model หรือแบบผสม 

 

 

คําสําคัญ ตวัแปรกาํกบั ตวัแปรคั�นกลาง ตวัแบบสมการโครงสร้าง 
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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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1. บทนํา 

 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling; SEM) สามารถกระทําได้ด้วย    

ซอฟท์แวร์เฉพาะซึ�งแยกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่ม covariance 

based SEM (CB-SEM) ซึ� งพัฒนาขั� นตอนวิธีด้วยวิ ธี 

maximum likelihood estimation (MLE) เช่น LISREL, 

AMOS, EQS, MPLUS, CALIS และกลุ่ม variance 

based SEM (VB-SEM) ซึ� งพัฒนาขั�นตอนวิธีด้วยวิ ธี

กาํลงัสองน้อยที�สุด (วิธีกาํลงัสองน้อยที�สุดเป็นวิธีการที�

ใช้ในการพฒันาตวัแบบทางเศรษฐมิติและการถดถอย) 

เช่น PLS-Graph, Smart PLS, Visual PLS, WARP, 

XLSTAT ซึ� งโดยปกติแล้วจะให้ผลลัพธ์ตรงกนั อาจ

ต่างกนัที�ค่าตวัเลข ทั� งนี�ซอฟท์แวร์ในกลุ่ม VB-SEM จะ

ใช้งานง่ายกว่ามาก 

 การรันโปรแกรมเพื�อวิ เคราะห์ SEM ต้องอาศัย

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละวิธีตดัสินซึ� งต้องผ่าน

การใช้งานโปรแกรมเหล่านี� มาบ้าง และหากตัวแบบมีตัว

แปรกาํกบั (moderator) หรือตัวแปรคั�นกลาง(mediator) 

อย่างใดอย่างหนึ� งหรือทั� งสองอย่าง เ ช่นในตัวแบบ 

moderated mediation model และ mediated moderation 

model การวิ เคราะห์ก็จะยากขึ� น เฉพาะกรณีตัวแปร

คั�นกลางต้องมีซอฟท์แวร์เสริมเข้ามาอีก ที� ใช้ง่ายคื อ 

Indirect module การออกแบบงานวิจัยและการวิ เคราะห์

ขอ้มูลกรณีเหล่านี� จึงต้องอาศัยความเข้าใจทั� งทางวิชาการ

และทางเทคนิคเพิ�มขึ�น ในที� นี� ผู ้เขียนจะแนะนําการ

วิเคราะห์ด้วยภาพกรอบแนวความคิด ซึ� งหากมีความรู้

ความเขา้ใจทางวิชาการและทางเทคนิคดีพอกจ็ะเขา้ใจได้

โดยง่าย หากยงัไม่เคยวิเคราะห์ตวัแบบ SEM มากอ่นขอ

แนะนาํให้ศึกษาหาความรู้พื�นฐานในส่วนนั�นเสียกอ่น 

 บทความนี�กล่าวถึงเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัว

แบบสมการโครงสร้าง โดยจะนําเสนอด้วยภาพกรอบ

แนวความคิดแยกเป็นการวิเคราะห์การกาํกบัตามปกติ

ในตอนที� 2 และการวิเคราะห์การกาํกบัพหุในตอนที�  3 

อนึ� งSEM พัฒนาขั� นตอนวิธี (algorithm) มาจากการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression; MRA) จึง

ตอ้งกล่าวถึง MRA และ SEM ไปในที�เดียวกนั โดยภาพ

ที�แสดงจะเป็นภาพในบริบทของ SEM ขณะที�วิ ธี

วิเคราะห์จะอธิบายด้วยรูปและ SEM/MRA ซึ� งแสดง

ด้วยสมการถดถอยเดียวกนั 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วย SEM 

 จากรูปที� 1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยการถดถอย

แบบเชิงชั�นซึ�งจดัรูปได้ดังรูปที� 2 และรูปที� 3 ดังต่อไปนี�  

 

 

 
 

รูปที� 1 ตวัแบบการกาํกบัของ Mo 

 

 

 
 

รูปที� 2 ตวัแบบการกาํกบัของ Mo กอ่นวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 3 ตวัแบบการกาํกบัเพื�อวิเคราะห์ดว้ย	SEM/MRA 
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การวิเคราะห์ด้วยการถดถอยแบบเชิงชั� นจะต้องทําเป็น  

2 ขั�นตอนดังนี�คือ จากสมการที�  (1) ให้เพิ�มปฏิสัมพันธ์ 

X*Mo ลงในสมการ ได้สมการที� (2) 

 ขั�นที� 1 วิเคราะห์สมการถดถอย 

 

                          Y = f(X, M�) + e                                (1) 

 

 ขั�นที� 2 วิเคราะห์การถดถอย 

 

                  Y = f(X, M�, X ∗ M�)	 + e                     (2) 

 

ซึ�งกระบวนการนี� จะเป็นต้นแบบของสมการโครงสร้าง 

คือเมื�อ X, Mo และY เป็นตวัแปรแฝง เรายงัคงจัดรูปเป็น

รูป ที�  3 แ ล้วอาจรันด้ วยซอฟท์ แวร์สําหรับ สมการ

โครงสร้างในกลุ่ม variance-based SEM หรือในกลุ่ม 

covariance-based SEM และเมื�อทราบค่าประมาณของ a, 

b และ c คือ a,� b� และ c�	แล้วให้นําไปวางกาํกบัภาพ

เส้นทางในรูปที� 1 ซึ�ง c� คือสัมประสิทธิ� ของการกาํกบั 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลมีกระบวนการดังนี�  

 

2.1. เมื�อตวัแปรกํากับและตัวแปรต้นทางมีตัวชี�วัดเป็น 

reflective indicator  

 กรณีนี� ให้วิเคราะห์ด้วย product indicator approach 

หรือวิเคราะห์ด้วย orthogonal approach [3, 6] แยกเป็น 2 

กรณีดังนี�   

2.1.1 กรณ ีfirst order SEM  

 กรณีนี� คือกรณีที� แต่ ละตัวแป รแฝงมีตัวชี� วัดของ

ตนเองดังรูปที� 4 การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้

ด้วยวิธีการดังนี�  

 

2.1.1.1 Product indicator approach  

 ให้ดาํเนินการดังนี�  

 1) แปลงตัวชี� วัดทุกตัวให้เป็น mean-centered indicator 

หรือ standardized indicator เช่น แปลง X� เ ป็น X� − X� 

หรือเป็น z� =
�����

��
 ตวัชี� วดัของตวัแปรแฝงอื�นก ็

ปฏิบัติเช่นเดียวกนั แต่ตวัแปรตามจะไม่แปลงกไ็ด้ [9] 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4 first order construct 

 

 2) หาตัวชี� วัดของ moderation effect คือ X*M0 โดย

การหาผลคูณดังภาพต่อไปนี�  เรียกว่า paired product 

indicator [7] ดังรูปที� 5 แต่อาจไม่ตอ้งสร้างเป็นผลคูณของ

ทุกคู ่(all possible pair) คือสร้างโดยยึดหลักว่าต้องไม่มี

ตัวซํ� า [7] ในรูปที�  5 คือผลคูณ x1m1, x2m2, x1m2, x2m1 แต่

ถา้ไม่มีตวัซํ�าจะมีเพียง x1m1, x2m2 [3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5 วิธี paired product indicator 



บทความวิชาการ                                                          วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที� 12 ฉบบัที�  1  มกราคม – เมษายน  2559 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1  January – April  2016 

 

82 

 3) สั�งรันด้วย PLS หรือซอฟท์แวร์อื�น 

2.2.1.2 Orthogonal approach  

 ให้ดาํเนินการดังนี�  

 1) หาผลคูณระหว่างตวัชี� วดัของตวัแปรตน้ทางคือ X 

กบัตวัชี� วดัของตวัแปรกาํกบัคือ Mo แบบเดียวกบัในรูป

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) 

 

จากสมการถดถอยสมการ (3)-(6) ให้วิเคราะห์แล้วสั�ง 

save ค่า residual เอาไว้คือ r�� เพื�อใช้เป็นตัวชี� วัดของ 

X ∗ M� แลว้วิเคราะห์ SEM ดังรูปที� 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 6 วิธี Orthogonal approach 

 

2.1.2 กรณ ีSecond order SEM  

 การวิเคราะห์ Second order SEM สามารถกระทาํได้ 

2 วิธีคือวิธี repeated-indicator approach และวิธี build-up 

approach ดังนี�   

2.1.2.1 วธิี repeated-indicator approach  

 วิธีนี� ให้นําเอาตัวชี� วัดของ first order construct มาใช้

เป็นตวัชี� วดัของ second order construct กอ่นแลว้จึง 

วิเคราะห์ขอ้มูล สมมุติตวัแปรแฝง X มี 2 ตวัแปรแฝงย่อย 

คือ U และV โดยที�  U และ V มีตัวชี� วัด 2 ตัว และ

เนื�องจาก X ไม่มีตวัชี� วดัของตนเองจึงให้นําตัวชี� วัดของ 

U และ V มาเป็นตัวชี� วัดของ X (รูปที�  7) สําหรับ Mo 

เป็น first order construct จึงไม่ตอ้งปฏิบัติเช่นเดียวกบั X 

ส่วน X ∗ M�  คือตวัแปรแสดงอิทธิพลกาํกบัให้ใช้ paired-

-product indicator ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 7 วิธี repeated-indicator approach 

 

2.1.2.2 วธิี build-up approach 

 วิธีนี� ใช้แกปั้ญหาของวิธี repeated-product approach 

ที�มักจะพบว่าตัวแปรแฝงอื�นที� เชื�อมโยงมาถึง second 
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order construct ไม่มีนัยสําคัญ [8] หลักการสําคัญคือให้

ใช้ construct score (ซึ�งกค็ือ factor score) ของ first order 

construct มาเป็นตัวชี�  วัดของ second order construct โดย

ที�กอ่นการวิเคราะห์เพื�อหาค่า construct score ให้ยา้ยเส้น

โยงทุกเส้นที�เคยเป็นเส้นโยงของ second order construct 

มาเป็นเส้นโยงของ first order construct เสียกอ่นแล้วรัน

โปรแกรม SEM ตามปกติและ save ค่า construct score 

เอาไวเ้พื�อใช้เป็นตวัชี� วดั เช่น จากรูปที�  8 ให้ดําเนินการ

เป็น 2 ขั�นตอน คือขั�นตอนการสร้างข้อมูลหรับ first order 

construct ด้วยคะแนนปัจจยั (factor score หรือ construct 

score) แล้วใช้เป็นตัวชี� วัดของ second order construct 

จากนั�นให้ดาํเนินการตามปกติ จากรูปที� 8 ดังต่อไปนี� ให้

ดาํเนินการดังนี�  

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 8	ตวัอยา่งกรอบแนวความคิดเพื�อการวิเคราะห์ด้วย 

build up approach 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 9 ตวัอยา่งวิธีวิเคราะห์ด้วย build up approach ขั�นที� 1 

 ขั�นที� 1 ให้ทิ�ง trust ไปกอ่นแลว้โยงเส้นทางจาก PEU 

ไปยงัตัวแปรแฝงย่อยของ trust และโยงจาก ตัวแปรแฝง

ย่อยของ trust มาที�  attitude ดังรูปที�  9 จากนั� นให้สั�งรัน

โปรแกรม PLS หรือโปรแกรมอื�นใน Covariance-based 

SEM แล้วสั�ง save ค่า construct score (คือ factor score) 

เอาไวเ้พื�อใช้เป็นตวัชี� วดั  

 ขั�นที� 2 เปลี�ยนตวัแปรแฝงย่อยของ trust เป็น FS1, FS2 

และ FS3 ดังรูปที�  10 ซึ� งกค็ือ factor score ของ Honesty, 

Benevolence และ Competence ตามลาํดับ จากนั� นจึงสั�ง

รัน SEM ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 10 ตัวอย่างวิธีวิ เคราะห์ด้วย build up approach   

ขั�นที� 2 

 

 สําหรับกรณี second order model ที�มีตัวแปรกาํกบัดัง

รูปที� 11 กก็ระทําได้เช่นเดียวกนัคือดําเนินการเป็น 2 ขั�น 

ตอนดังนี�  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 11 second order model มีตวัแปรกาํกบั 
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 ขั�นที� 1 เปลี�ยนรูปที�  11 เป็นรูปที�  12 คล้ายกบัที�ได้

กระทาํผา่นมา ให้สั�งรัน PLS แล้วสั�ง save ค่า construct 

score ของ U และ V เอาไว้เพื�อใช้เป็น indicator สมมุติ

ชื�อว่า FS1 และFS2 

ขั�นที�  2 ใช้ FS1 และ FS2  เป็นค่า indicator ของ X 

แล้วดําเนินการแบบเดิมคือแปลงตัวแปรมาตรวัดเป็น 

mean-center indicator หรือ standardized indicator และ

คาํนวณหาค่าตัวชี� วัดของ X*Mo ซึ� งปรากฏดังรูปที�  13 

จากนั�นให้สั�งรัน SEM ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 12 การวิเคราะห์ตัวแบบการกาํกบักรณี second 

order model มีตวัแปรกาํกบั ขั�นที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 13 การวิเคราะห์ตัวแบบการกาํกบักรณี second 

order model มีตวัแปรกาํกบั ขั�นที� 2 

2.2 เมื�อตวัแปรกํากับหรือตัวแปรต้นทางหรือทั�งคู่เป็น 

Formative indicator construct  

 กรณีนี� ให้รันโดยวิธี two- stage approach หากตัวแปร

แฝงเป็น second order construct ให้ดําเนินตามที�ผ่านมา

กอ่น  

 วิธี two-stage approach มีรายละเอียดดังนี�  

 ขั�นที� 1 สั�งวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างรูปที� 14

แลว้สั�ง save ค่า construct score ของตัวแปร X, Mo และY 

ได้ FS1, FS2 และ FS3 ตามลาํดับ 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 14 two-stage approach ขั�นที� 1 

 

ขั�นที� 2 วิเคราะห์ขอ้มูลในตวัแบบสมการโครงสร้าง

ตามรูปที� 15 โดยใช้ FS1 ,FS2 และ FS3 เป็นตัวชี� วัดของ 

X, M0 และY ส่วนตัวชี� วัดของอิทธิพลการกาํกบัให้ใช้

ผลคูณ construct score ของ X กบั M0 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 15 two-stage approach ขั�นที� 2 
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 จากรูปที� 15 อาจมีคาํถามว่าตัวชี� วัด(indicator) ของ

อิทธิพลการกาํกบัควรจะใช้เป็น formative indicator หรือ 

reflective indicator ในกรณีนี� จะเห็นได้ว่ารูปที�  15คือ 

MRA ซึ�ง indicator กค็ือค่าของตัวแปรใน MRA ลูกศรจะ

ชี� ไปทางใดกย็งัคงเป็น MRA อยู่เช่นเดิมเพราะขั�นตอนวิธี

ของ SEM จะวนเวี ยน ประมาณค่ าตามวิ ธี  MRA 

จนกระทั�งคาํตอบอยูใ่นสภาวะเสถียร 

 อนึ�งนักวิจยัอาจสนใจอีกว่าหากจะเพิ�มตัวแปรร่วม 

(covariate) เพื�อควบคุมตวัแปรอื�นลงในตวัแบบ (ตวัแปร

ควบคุมคือตวัแปรอื�นที�ไม่ใช่ main effect นิยมใช้เมื�อผล

การศึกษามี� power of test ต ํ�า) เพื�อดูว่าเมื�อเพิ�มตัวแปร

ร่วมเข้ามาแล้ว R2 จะสูงขึ�นหรือไม่ power จะเพิ�มขึ� น

หรือไม่ ตัวแปรผลลัพธ์ (dependent variable , outcome 

variable, endogenous variable) จะแปรค่าไป ตามกาล

หรือไม่ กใ็ห้เพิ�มตวัแปรนี�ลงในตวัแบบกอ่น เช่นให้ Co 

เป็นตวัแปรควบคุม X คือตวัแปรตน้ทาง Mo  คือตวัแปร

กาํกบั Y คือตวัแปรตาม ยงัคงวิเคราะห์ด้วยการถดถอย

แบบเชิงชั�น คือวิเคราะห์สมการถดถอยที� (7)  

 

                         Y = f(C�, X, M�) +e                        (7) 

 

และสมการถดถอยที� (8)  

 

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

 

เรื� องนี�  Frazier, Baron and Tix [5] และ  Cohen and 

Cohen [4] แนะนําว่าควรเพิ�ม C� ∗ M� ลงในสมการที� 

(8) ด้วย กลายเป็นสมการที� (9) 

 

				Y = f(C�, X, M�, X ∗ M�, C� ∗ M�	) + e	             (9) 

ทั� งนี� เพื�อจะได้ใช้เป็นข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัย แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งทดสอบนัยสาํคญัของ C� ∗ M� [5]  

 

3. การวิเคราะห์การกํากับพหุ 

 ในหลายกรณีเราอาจจะมีตวัแปรกาํกบัมากกว่า 1 ตัว

เ รียกว่าตัวแบบ การกาํกบั พหุ (multiple moderation 

model) ซึ� งอาจมีคาํถามว่าจะวิเคราะห์อย่างไร ตอบว่า

เรื�องนี� ยงัคงยดึหลกัเกณฑเ์ดิมคือให้วิเคราะห์เป็น 2 ขั�น

คือ ขั�นที� 1 ให้วิเคราะห์ตวัแบบสมการโครง สร้างที�มีตัว

แปรสาเหตุและตัวแปรกาํกบัทุกตัวเพื�อตรวจ สอบ

อิทธิพลของตวัแปรกาํกบัและจากนั�นในขั�นที�  2 ให้เพิ�ม

อิทธิพลกาํกบั (mediation effect) ทุกตวัลงในตัวแบบซึ� ง

ยงัคงปฏิบัติแบบเดียวกนัทั� งเมื�อตวัแปรกาํกบัเป็นตวัแปร

ต่อเนื�องและตวัแปรกลุ่ม กรณีเป็นตัวแปรกลุ่มอาจใช้วิธี

สร้างตัวแปรหุ่น (dummy variable) หรือวิเคราะห์พหุ

กลุ่ม (multi-group analysis) 

 การวิเคราะห์การกาํกบัพหุอาจดูสับสนแต่ถา้ยึดหลัก 

เกณฑที์�ได้กล่าวผา่นมาแลว้ตั�งแต่ตน้กจ็ะเข้าใจได้โดยง่าย 

ขอยกตัวอย่างเ พื� อให้เ กิด ความเ ข้าใจ ที� ดีขึ� นดั งนี�

 ตวัอยา่งที� 1 สมมุติตัวแบบการกาํกบัพหุปรากฏใน

รูปที� 16 ให้เลียนแบบตามหลักเกณฑ์ที�ผ่านกล่าวมาคือ

วิเคราะห์เป็น 2 ขั�นตอน โดยให้วิเคราะห์ตวัแบบตาม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 16 ตวัแบบที�มีตวัแปรกาํกบั 2 ตวั 2 เส้นทาง 
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รูปที� 17 และรูปที� 18 ค่าประมาณของ d และ e ใช้เป็นค่า

สัมประสิทธิ� อิทธิพลกาํกบั ส่วนค่าของสัมประสิทธิ�

เส้นทางอื�นให้เป็นไปตามผลของการวิเคราะห์ SEM 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 17 การวิเคราะห์ตวัแบบการกาํกบัพหุขั�นที� 1 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 18 การวิเคราะห์ตวัแบบการกาํกบัพหุขั�นที� 2 

 

 ตวัอยา่งที� 2 รูปที�  19 คือตัวแบบการกาํกบัพหุ การ

วิเคราะห์ตวัแบบที�ปรากฏในรูปที�  20 กระทําเพื�อศึกษา

อิทธิพลของ main effect การวิเคราะห์ตัวแบบในรูปที�  21 

กระทาํเพื�อศึกษาอิทธิพลกาํกบั ผลจากการวิเคราะห์จาก

ภาพทั� ง 2 นี� ซึ�งจะได้รับค่าประมาณสัมประสิทธิ� เส้นทาง

ตามต้องการให้นําค่าประมาณของ a, b, c, d, e, f ไปใช้

สาํหรับกาํกบัเส้นทางในรูปที�  19 สําหรับรายละเอียดวิธี

วิเคราะห์กรณี second order SEM กเ็พียงแต่ เลือกใช้ 

repeated indicator approach วิธี build-up approach หรือ

วิธี two-stage approach แล้วแต่ว่าตัวชี� วัดเป็นตัวชี� วัด

ชนิด reflective indicator หรือชนิด formative indicator 

จากนั�นให้นาํค่า construct score มาใช้วิเคราะห์อิทธิพล

กาํกบั ค่าสัมประสิทธิ� ที�ได้ให้ใช้เป็นค่าอิทธิพลของตัว

แปรกาํกบัซึ� งก็คือค่าที�ใช้กาํกบัลูกศรที�พุ่งตรงไปยัง

ลูกศรที�เชื�อมโยงตวัแปร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 19 ตวัแบบที�มีตวัแปรกาํกบั 2 ตวั 3 เส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 20 การวิเคราะห์ตวัแบบการกาํกบัพหุขั�นที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 21 การวิเคราะห์ตวัแบบการกาํกบัพหุขั�นที� 2 
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3.1 Moderated mediation model 

 ตวัแบบนี� คือตัวแบบที� เดิมเป็นตัวแบบที�มีตัวแปร

คั�นกลาง (mediation model) เช่นในรูปที�  22 ซึ� งใช้เป็น

ภาพเริ�มตน้ แต่มีตวัแปรตวัที� 4 เพิ�มเขา้มาคือ Mo เพื�อช่วย 

 

 

 

 

รูปที� 22 ตวัแบบตวัแปรคั�นกลาง 

 

อธิบาย เป็นการขยายความว่า Med ที� เชื�อมโยงระหว่างตัว

แปร X กบัตวัแปร Y นั�นทาํหน้าที�การถ่ายทอดอิทธิพล

จาก X สู่ Y ไปตามระดับของ Mo ได้ดีเพียงใด  โดย Mo 

อาจเข้ามาช่วยให้อิทธิพลตามเส้นทาง X → Med หรือ 

X → Y หรือ Med → Y เป ลี� ยนแ ปลงไป หรือกลับ

เครื�องหมาย เป็นการเสริมคาํอธิบาย mediation effect ให้

เชื� อมั�นได้มากขึ�นว่ามี Med อยู่จริง ตัวอย่างเช่นใน

การศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลิกเสพยาเสพติด เช่น 

การกวาดลา้งขบวนการคา้ยาเสพติด การประชาสัมพันธ์

ถึงโทษทั� งทางร่างกาย จิตใจและสังคมหากเสพยาเสพติด

ในรูปที� 23  

 

 

 

รูปที� 23 ตวัแบบเส้นทางแสดงอิทธิพลของการป้องกนั

การเสพยาที�มีต่อการปฏิเสธยา 

 

ซึ�งพบว่าปัจจยัเชื�อมโยงที�เหมาะสมคือการต่อตา้นยาเสพ

ติด ตวัแบบที�มีตวัแปรคั�นกลาง (mediation effect model) 

จึงขยายเป็นรูปที� 24 ดังต่อไปนี�  

 

 

 

 

 
 

รูปที� 24 ตวัแบบเส้นทางแสดงอิทธิพลของการป้องกนั

การเสพยาที�มีต่อการปฏิเสธยามีการต่อต้านยาเสพติด

เป็นตวัแปรคั�นกลาง 

 

 แต่นักวิจยัอาจพบจากวรรณกรรมหรือจากหลักฐาน

เชิงประจกัษว์่าความเขม้หรือทิศทางของความสัมพันธ์

ขึ� นอยู่กบั เพศของผู้ถูกชักชวน ภาพของตัวแบบจึ ง

เปลี�ยนแปลงเป็นรูปที� 25 

 

 

 

 

 

รูปที� 25 ตวัแบบเส้นทางแสดงอิทธิพลของการป้องกนั

การเสพยาที�มีต่อการปฏิเสธยามีการต่อต้านยาเสพติด

เป็นตวัแปรคั�นกลาง มีเพศผูถู้กชักชวนเป็นตวัแปรกาํกบั 

 

 Braekhuizen and Hoffmann [12] ศึกษาผลการดําเนิน

ธุรกจิออนไลน์ (online performance)ในรูปที� 26 พบว่า

คุณภาพของการสื�อสารต้องอาศัยคุณภาพการประมวลผล

สารสนเทศ (quality of information processing; QOIP) 

และการลื�นไหลของข่าวสาร (flow) (คาํว่า flow หมายถึง

การติดตามข่าวสารโดยคลิกดูไปเรื�อย ๆ ต่อเนื�องจากเพจ

หนึ�งสู่เพจหนึ�งไม่ออกจากเว็บง่าย ๆ) แต่กพ็บว่าคุณภาพ

ของการสื�อสารที�ต้องผ่านตัวแปรคั�นกลางคือ QOIP 
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และ flow นั�นจะดีมากน้อยเพียง ใดขึ�นอยู่กบัระดับของ

ความใฝ่รู้ (need for cognition; NFC) และความสามารถ

ใช้งานระบบออนไลน์ (online skill) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที�  26  กรอบแ นวความคิด ผลดําเ นินงานธุรกิจ

ออนไลน์ มีความสามารถใช้งานระบบออนไลน์และ

ระดับของความใฝ่รู้เป็นตวัแปรกาํกบั 
 

 ขอ้แนะนาํกค็ือนักวิจยัตอ้งมีทฤษฎีที�แข็งแรง ถ้าไม่

มีทฤษฎีกต็อ้งมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ว่าตัวแปรใดเป็น

ตัวแปรกาํกบัและตัวแปรกาํกบัควรชี� ไปที� เส้นทางใด 

การวิเคราะห์ข้อมูลยงัคงใช้หลักเกณฑ์ 2 ขั�นตอนเดิม 

ซอฟท์แวร์ทางเลือกคือ MODMED ของ Andrew , F. 

Hayes ซึ�งเป็นมาโครที�ใช้รันใน SPSS [9] 

 

3.2 Mediated moderation model 

 ตวัแบบนี� คือตัวแบบที� เดิมเป็นตัวแบบที�มีตัวแปร

กาํกบั (moderation model) แต่มีตวัแปรตวัที� 4 เข ้าแทรก

กลางระหว่างอิทธิพลกาํกบั (moderation effect) กบัตัว

แปรผลลพัธ์ (outcome variable) กล่าวคือจากรูปที� 27  

 

 

 

 

รูปที� 27 ตวัแบบการกาํกบัของ Mo 

จดัรูปได้เป็นรูปที� 28 รูปที� 29 และรูปที� 30 ดังนี�  

 

 

 

 

 

รูปที� 28ตวัแบบการกาํกบักอ่นวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 29 ตวัแบบการกาํกบัเพื�อวิเคราะห์ดว้ย	SEM/MRA 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 30 ตวัแบบ mediated moderation model 

 

 ตวัแบบในรูปที�  30 คือ mediated moderation model 

มีวตัถุประสงคเ์พื�อตอ้งการทราบว่ามีปัจจัยใดคั�นกลาง

ระหว่างอิทธิกาํกบักบัตัวแปรผลลัพธ์หรือไม่ เช่น ใน

ด้านการศึกษาเราอยากทราบว่าคุณภาพของวิธีสอนแบบ

ใหม่ (X) จะมีผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (Y) 

มากน้อยเพียงใด และพบว่าถา้ผูป้กครองให้ความร่วมมือ

ช่วยสนับสนุนการศึกษาที�บ้านด้วย (Mo) และถ้ามีความ
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ร่วมมือระหว่างครูกบัผูป้กครอง (Med) กจ็ะยิ�งส่งผลดี

ต่อผลการเรียนของนักเรียนมากขึ�น จากรูปที�  30 ค่า c 

คืออิทธิพลของการกาํกบัและผลคูณของ d*e คืออิทธิพล

ของ Med ซึ� งเ ป็นตัวแปรคั�นกลางเ รียกว่า mediated 

moderation effect ผูส้นใจติดตามศึกษาได้จาก Wu and 

Zumbo [10] 

 การรันโปรแกรมเพื�อวิเคราะห์ mediated moderation 

model และ moderated mediation model ยงัคงใช้ SEM 

ตามปกติโดยตอ้งวิเคราะห์เป็น 2 ขั�นตอนเหมือนที�  อธิบาย

ผ่านมา กรณี mediated moderation เฉพาะในรูปที�  30 

นักวิจยัสามารถทดสอบ mediation effect ได้ด้วยซอฟท์-

แวร์ชื�อ Indirect หรือ Process ซึ� งเป็นมาโครที�พัฒนาโดย 

Andrew, F. Hayes ที�เพิ�มลงใน SPSS [9] คือให้วิเคราะห์

ตวัแบบในรูปที� 28 เพื�อวิเคราะห์ main effect ของ X และ 

Mo รวมทั� ง R2 จากนั� นให้วิเคราะห์ตัวแบบที�มีตัวแปร 

X*Mo ในรูปที� 30 เพื�อทดสอบอิทธิพลกาํกบัโดยวิเคราะห์

ระดับอิทธิพล c และ R2 ที� เพิ�มขึ�น (R2 changed) ส่วนการ

วิเคราะห์ mediated moderation ให้พิจารณาจากนัยสําคัญ

ของอิทธิพลทางอ้อมจากผลการทดสอบสมมุติฐานดัง 

ต่อไปนี�คือ 
 

H�: d ∗ e = 0	vs	H�: d ∗ e ≠ 0 
 

ถ้าสมมุติฐานการวิจัย (คือ H1) มีนัยสําคัญทางสถิติ

แสดงว่าMed เป็นตัวแปรคั�นกลางจริง การทดสอบ

สมมุติ ฐานให้ใช้ซอฟท์แ วร์  Indirect หรือ Process 

สําหรับกระบวนการวิ เคราะห์ Mediated moderation 

model ที�ซับซ้อนขึ�นผู ้เขียนจะแสดงเป็นภาพตัวแบบ 

SEM ให้พิจารณา 2 ตวัอยา่งดังนี�  

 ตัวอย่างที�  1 ให้ Z เป็น mediator ของ moderation 

model วิเคราะห์ดังนี�   

 

 

 

 

 

รูปที� 31 ตวัแบบการกาํกบัของ V ใน 2 เส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 32 ตัวแบบการกาํกบัของ V ใน 2 เส้นทาง มี Z  

เป็นตวัแปรคั�นกลาง 

 

ตัวอย่างที�  2 ให้ K และ L เป็น mediator ของ moderation 

model โดย K คั�นกลางที�  Z และ L คั�นกลางที�  M วิเคราะห์

ได้จากภาพที�  33ไปภาพที�  34 การวิเคราะห์ข้อมูลยงัคง

ดําเนินการเป็น 2 ขั� นตอนตามที�กล่าวผ่านมา กรณี

ตรวจสอบอิทธิพลทางอ้อมต้องใช้วิ ธี  bootstrapping   

ในซอฟท์แวร์ Indirect 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 33 ตวัแบบการกาํกบัของ Z และ M ใน 3 เส้นทาง 
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รูปที� 34 ตวัแบบการกาํกบัของ Z และ M ใน 2 เส้นทาง  

มี K และ L เป็นตวัแปรคั�นกลาง 

 

4. สรุปผล 
 อิทธิพลกาํกบัคืออิทธิพลของตัวแปรที�  3 ที� เข้ามา

เปลี�ยนแปลงเครื�องหมายซึ�งใช้อธิบายทิศทางของความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเส้นทาง (sign) หรือเปลี�ยน 

แปลงขนาดของค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางซึ� งใช้อธิบายความ

เข้มหรือพลังที�ตัวแปรสาเหตุมีต่อตัวแปรผล (size) หรือ

เปลี�ยนแปลงนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ� เส้นทาง

ซึ�งใช้อธิบายว่าตวัแปรสาเหตุมีอิทธิพลต่อตัวแปรผลลัพธ์

จริงหรือไม่ในบริบทของการศึกษา (significant)  

 โดยมากมักจะพบตัวจริงของตัวแปรกาํกบัได้ยาก

เพราะปัจจยัที�เห็นอาจเป็นเพียงปัจจัยที�สัมพันธ์กบัปัจจัย

ตวัจริงที�เรายงัไม่รู้จกัและอาจแฝงตวัอยูที่�ใดที�หนึ� ง และ

ตวัแบบที�มีตวัแปรกาํกบั (moderation effect model) มัก

ให้ค่า effect size ต ํ�า ดังนั� นการวิจัยที�ตัวแปรกาํกบัเป็น

ตัวแปรกลุ่มจึงต้องคาํนวณหา effect size เพื�อใช้เป็น

เกณฑ์กาํหนดขนาดตัวอย่างย่อยที�มีผลให้มี power of 

test สูงพอตรวจจับ moderation effect ซึ� งกระทําได้โดย

กาํหนดให้มีขนาดตัวอย่างย่อยเท่า ๆ กนัและมีขนาด

ใหญ่ เรื�องขนาดตวัอยา่งสาํหรับวิเคราะห์ SEM นี� ผูเ้ขียน

จะได้นาํมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 

 ตวัแปรกาํกบัอาจเป็นตวัแปรกลุ่มหรือตัวแปรต่อเนื�อง 

กไ็ด้ หากเป็นตัวแปรกลุ่มอาจวิเคราะห์โดยกาํหนดให้ 

ตวัแปรกาํกบัเป็นตัวแปรหุ่น (dummy variable) แล้วหา

อิทธิพลกาํกบั หรืออาจวิเคราะห์ด้วยวิธีพหุกลุ่ม (multi-

group analysis) แต่ถ้าเป็นตัวแปรต่อเนื�องให้วิเคราะห์

เป็น 2 ขั�นตอน ขั�นที� 1 ให้ตวัแบบ SEM มีตวัแปรทุกตัว 

ยกเวน้อิทธิพลกาํกบั ขั�นที� 2 ให้เพิ�มอิทธิพลกาํกบัลงใน

ตวัแบบของขั�นที� 1  

 ซอฟท์แวร์ที�ใช้ควรเป็น PLS เพราะง่ายและมกัจะหา

คาํตอบได้ (convergent) เสมอ ผลลัพธ์ตรงกนักบั LISREL 

หรือ AMOS หรือ CB-SEM อื�นส่วนรายละเอียดที� เพิ�ม

เขา้มา เช่น การเป็นตวัแบบ second order model การเป็น

ตวัแบบชนิด reflective การเป็นตัวแบบ ชนิด formative 

การเป็นตวัแบบชนิด moderated mediation หรือการเป็น

ตวัแบบ mediate moderation ยงัคงวิเคราะห์ 2 ขั�นตอน

เช่นเดิมแต่อาจใช้วิธีจดัการกบัตวัชี� วดัที�มีให้เลือกหลาย

วิธี 

 การวิจยัด้วย SEM กบัตวัแบบชนิด mediation model 

หรือ moderation model เ ป็ นการ วิ จัยที� มีค วามเ ด่ น 

(saliency) ทาํให้งานวิจยัน่าสนใจและแสดงถึงความเป็น

นักวิจยัที�ช่างสังเกตและช่างเฉลียวใจ กล่าวคือไม่ปล่อย

ให้ค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางที�สูงมากหรือต ํ�ามากจนผิด

สังเกต หรือไม่มีนัยสาํคญัผา่นตาไปเฉย ๆ หากแต่สงสัย

ว่าน่าจะมีปัจจยับางอยา่งแฝงตัวชักใยอยู่เบื� องหลัง แล้ว

ตามเขา้ไปศึกษาหรือสังเกตจนได้ตัวแปรกาํกบัหรือตัว

แปรคั�นกลางมาเพิ�มในตวัแบบ ทาํให้ตวัแบบถูกตอ้งขึ�น 
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