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เสน้ทางของการแสวงหาความรู ้

Causal inferences

Experimental/Counter
factual research

Nonexperimental
research

ความเกีBยวขอ้งสมัพนัธก์นัของตวัแปร

� ในเชงิความหมาย อาจแบง่ไดเ้ป็น 2 ระดบั
� ระดบัความสมัพนัธ์ (Correlational relationship)
� ระดบัความเป็นสาเหตุ (Causal relationship)

� ในเชงิรปูแบบความสมัพนัธ ์แบง่ไดเ้ป็น 2 รปูแบบ
� ความสมัพนัธแ์บบตวัแปรอสิระ-ตวัแปรตาม � ความสมัพนัธแ์บบตวัแปรอสิระ-ตวัแปรตาม 

(Independent-dependent relationship) และ
� ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง (Structural 

relationship)



ความสมัพนัธแ์บบตวัแปรอสิระ-ตวัแปรตาม

ตวัแปรอสิระ

X1

X2

ตวัแปรตาม

Y1

Y2

Independent-Dependent relationship

แนวทางการวเิคราะห์
1. Bivariate analysis.
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1. Bivariate analysis
2. Multivariate analysis

ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง

directed Markov chain

directed 

Source: Mulaik (2010). p.112,114,288

cyclic or loop

directed 
branches



พฒันาการของเทคนคิ
Path Analysis by Sewall Wright (1918)

Principal Component Analysis 

by Karl Pearson (1901)

“Correlation does not imply causation” 
and “Pearson’s correlation is a non-
directional covariation”

Burks, B.S. (1928). The first use of path analysis in psychology

(Exploratory) Factor Analysis 

by Charles Spearman (1904)

Confirmatory Factor Analysis 

by Jöreskog, K.G. (1969)

Structural Equation Models 

by Jöreskog, K.G. (1973)

Blalock, H.M. (1964). 

Causal Inferences in 

nonexperimental

research

Herbert Simon and 

Spurious Correlation in 

Models of Man (1957)

Path Analysis is 5

� A kind of multivariate analysis in which causal 
relations among variables are represented by graphs 
(path diagrams)(path diagrams) showing the paths along with causal 
influences travel. (Vogt,1993:167)

� A tool for evaluating the interrelationships among 
variables by analysing their correlational structure. 
The relationships between the variables are often The relationships between the variables are often 
illustrated graphically by means of a path diagram…. 
(Everitt, 1998:247)

� วธิกีารผสมผสานขอ้มลูเชงิปรมิาณซึBงวดัโดยคา่สหสมัพนัธ ์เขา้
กบัขอ้มลูเชงิคณุภาพ ซึBงเกีBยวขอ้งกบัความรูด้า้นทฤษฎวีา่ดว้ย
สาเหตแุละผล (Causal relations) เพืBอการตคีวามในเชงิสถติ ิ
(ปรุะชยั,2527:3)



Definition of Causal Relationships

A causal relationship exists if “the 
manipulation of a cause will result in the 
manipulation of an effect” (Cook and 
Campbell, 1979, p. 36).

ปริมาณการสูบบุหรี�ปริมาณการสูบบุหรี� ความเสี�ยงในการความเสี�ยงในการ
เป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอด

Necessary conditions of causality

� Strength of association
� Strong associations are more likely to be causal 

than weak associations

� Temporal precedence 
� The presumed cause must occur prior to the 

presumed effect

� Isolation
� if x cause y, y is isolate from all 
other variables but x



Pseudo-isolation
� We can’t isolate the effect from all influences 

but a single cause
� The better idea is to replace perfect isolation 

with pseudo-isolation by using this 
mathematical model

xxxxy εβββββ ++++++=′ ... jppxxxxy εβββββ ++++++=′ ...3322110

In this model we assume
1. The effect of all others predictors are 
constant when we consider the effect 
of each predictors
2. The error term is uncorrelated with 
all predictors

Bollen, K.A. (1989). "Structural Equations with Latent Variables." New York : Wiley. 

Causal  Context

สรปุเร ืBอง Causal Relationship

Causal Context Causal analysis

Principle

Causal  Context

Causal analysis

Practice



Path Diagram
The Visualization of Path Analysis

��Endogenous and Exogenous variablesEndogenous and Exogenous variables

��Path coefficientsPath coefficients

��Curved vs. Straight arrowsCurved vs. Straight arrows��Curved vs. Straight arrowsCurved vs. Straight arrows

��Disturbance terms/Residuals/ErrorsDisturbance terms/Residuals/Errors

Social 

Support (x1)

Exogenous and Endogenous variablesExogenous and Endogenous variables

Felt Stress 
Physical 

Work-Family

Conflict (x2)

Felt Stress 

(x3)
Symptioms 

(x4)



Social 

Support (x1)

Two types of pathsTwo types of paths

Felt Stress 
Physical 

Work-Family

Conflict (x2)

Felt Stress 

(x3)
Symptioms 

(x4)

Note.  The straight arrows are 

causal paths among endogenous 

variables.  The curved arrows are

not causal correlations among exogenous

variables.

Social 

Support (x1)

Disturbance terms/Residuals/ErrorsDisturbance terms/Residuals/Errors

Ry Rz

Work-Family

Conflict (x2)

Felt Stress 

(x3)

Physical 

Symptioms 

(x4)

Assume that all residuals are 
uncorrelate with each others



Social 

Support (x1)

Here’s the full model...
Ry Rz

Work-Family

Conflict (x2)

Felt Stress 

(x3)

Physical 

Symptioms 

(x4)

ข ัsนตอนของ Path Analysis
(ปรบัจาก Hair และคณะ 1995:628-629)

� ทบทวนวรรณกรรมเพืBอคดัเลอืกตวัแปร
� สรา้ง/นําเสนอแบบจําลองเชงิสาเหตดุว้ย Path diagram
� แยกแยะพารามเิตอรท์ ีBจะตอ้งวเิคราะห ์(Specification)
� ประเมนิความเป็นไปไดค้า่เดยีวของแบบจําลอง 

(Identification)(Identification)
� กาํหนดชนดิของขอ้มลูทีBจะนําเขา้ (Raw data, Correlation 

Matrix, Covariance Matrix)
� ประมาณคา่พารามเิตอรใ์นแบบจําลอง (ML, GLS และอืBนๆ)
� ทดสอบแบบจําลอง (Model testing) ใหม้นียัสําคญัทางสถติ ิ

และนยัสําคญัทางปฏบิตั ิ
� ปรบัปรงุแบบจําลอง (ถา้จาํเป็น)
� ตคีวามผลการวเิคราะห์



ตวัอยา่งงานวจัิย (ภาวะซมึเศรา้ในผูส้งูอาย)ุตวัอยา่งงานวจัิย (ภาวะซมึเศรา้ในผูส้งูอาย)ุ

อายุ

เพศ ความบกพรอ่งในการ
ทํากจิวตัรประจําวนั

ภาวะซมึเศรา้

e1

e2

ทีZมา: Fiksenbaum และคณะ (2005)

ความพงึพอใจตอ่การ
สนับสนุนทางสงัคม

ศกึษาหาสาเหตขุองภาวะซมึเศรา้ในผูส้งูอาย ุโดยเนน้ตวัแปรความ
บกพรอ่งในการทํากจิวตัรประจําวนั (Functional disability) เก็บ
รวบรวมขอ้มลูกบัผูส้งูอายใุนชมุชน 178 คน มตีวัแปรรวม 5 ตวัแปร

ศกึษาหาสาเหตขุองภาวะซมึเศรา้ในผูส้งูอาย ุโดยเนน้ตวัแปรความ
บกพรอ่งในการทํากจิวตัรประจําวนั (Functional disability) เก็บ
รวบรวมขอ้มลูกบัผูส้งูอายใุนชมุชน 178 คน มตีวัแปรรวม 5 ตวัแปร

การแยกแยะพารามเิตอรท์ ีBจะวเิคราะห์การแยกแยะพารามเิตอรท์ ีBจะวเิคราะห์

อายุ

เพศ ความบกพรอ่งในการ
ทํากจิวตัรประจําวนั

ภาวะซมึเศรา้

e1

e2

จากรูปสามารถแยกแยะ จากรูปสามารถแยกแยะ ParameterParameter  ได้เป็น ได้เป็น 44  ส่วน ได้แก่ส่วน ได้แก่
1.1. Parameter Parameter อทิธิพลจากตัวแปรภายนอก ไปยงัตัวแปรภายใน อทิธิพลจากตัวแปรภายนอก ไปยงัตัวแปรภายใน ((Gamma)Gamma)
2.2. Parameter Parameter อทิธิพลจากตัวแปรภายในด้วยกนัเอง อทิธิพลจากตัวแปรภายในด้วยกนัเอง ((Beta)Beta)
3.3. ParameterParameter  ของความคลาดเคลื�อนจากการพยากรณ์ ของความคลาดเคลื�อนจากการพยากรณ์ ((Psi)Psi)
4.4. ParameterParameter  ความสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตวัแปรภายนอก ความสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตวัแปรภายนอก ((Phi)Phi)

ความพงึพอใจตอ่การ
สนับสนุนทางสงัคม



สมการโครงสรา้งสมการโครงสรา้ง

อายุ

เพศ

ความพงึพอใจตอ่การ

ความบกพรอ่งในการ
ทํากจิวตัรประจําวนั

ภาวะซมึเศรา้

e1

e2

= (m x m) เมทริกซ์อทิธิพลระหว่างตัวแปรภายใน
= (m x n) เมทริกซ์อทิธิพลระหว่างตวัแปรภายนอกมาที�ตัวแปรภายใน

= (m x 1) Vector of errors, 

ξΓ

ς

B

ζβ +Γ+= xyy

ความพงึพอใจตอ่การ
สนับสนุนทางสงัคม

การกาํหนดความเป็นไดค้า่เดยีว (Model identification)

� ในการประมาณคา่พารามเิตอรแ์ตล่ะตวั จะตอ้งมคีา่ทีB
เป็นไปไดเ้พยีงคา่เดยีว สถานการณ์ในการวเิคราะห์
วถิ ีอาจเป็น
� Unidentified model โมเดลมจีาํนวนพารามเิตอรท์ีBจะประมาณคา่มาก

เกนิไป (Negative degree of freedom)
Just identified model โมเดลทีBมจีาํนวนพารามเิตอรท์ีBจะประมาณคา่ � Just identified model โมเดลทีBมจีาํนวนพารามเิตอรท์ีBจะประมาณคา่ 
เทา่กบัจาํนวนพารามเิตอรท์ีBเป็นไปไดท้ ัsงหมด (Zero degree of 
freedom)

� Overidentified model โมเดลทีBมจีาํนวนพารามเิตอรท์ีBจะประมาณคา่ 
นอ้ยกวา่จาํนวนพารามเิตอรท์ีBเป็นไปไดท้ ัsงหมด (Positive degree of 
freedom) 



การกาํหนดขอ้มลูนําเขา้

� โปรแกรมสําเร็จรปูทีBวเิคราะหว์ถิสีว่นใหญจ่ะ
ประมาณคา่พารามเิตอรจ์าก เมทรกิซค์วาม
แปรปรวนรว่ม (Variance-covariance 
Matrix: COV) 
ไมว่า่ขอ้มลูนําเขา้ขอ้มลูแบบใด (Raw data, � ไมว่า่ขอ้มลูนําเขา้ขอ้มลูแบบใด (Raw data, 
Correlation matrix หรอือืBนๆ) จะถกูแปลง
ไปเป็น COV ท ัsงส ิsน

� เพืBอประหยดัเวลาและมคีวามแมน่ยาํในการ
คาํนวณ ควรนําเขา้ขอ้มลูดว้ยขอ้มลูดบิ หรอื
นําเขา้ดว้ย COV ต ัsงแตแ่รก

เมทรกิซส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเมทรกิซส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

ในการวเิคราะห ์จะแปลง correlation matrix เป็น covariance 
matrix ดงัน ัsนหากผูว้จิยันําเขา้ดว้ย correlation matrix ควรม ี
mean, Standard deviation ใหด้ว้ยจะแมน่ยาํกวา่

ss yx

xy

xy

Cov
r

22
×

=



การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย Mplus

functionaldisability.dat

disability.inp

�� วธิ ีวธิ ีMaximum Maximum likelihood likelihood เหมาะสมกบัขอ้มลูทีBม ีเหมาะสมกบัขอ้มลูทีBม ี
การแจกแจงเป็นโคง้ปกตแิบบหลายตวัแปร การแจกแจงเป็นโคง้ปกตแิบบหลายตวัแปร 
((Multivariate Multivariate normal normal ddistributionistribution) ) และมกีลุม่และมกีลุม่
ตวัอยา่งขนาดใหญ ่ตวัอยา่งขนาดใหญ ่((มากกวา่ มากกวา่ 200 200 คน จากหนงัสอื คน จากหนงัสอื 
SchumackerSchumacker และ และ Lomax)Lomax)

การประมาณคา่พารามเิตอร ์การประมาณคา่พารามเิตอร ์

SchumackerSchumacker และ และ Lomax)Lomax)
�� วธิ ีวธิ ีWeighted Weighted least least ssquarequare  เหมาะสมกบัขอ้มลูทีBม ีเหมาะสมกบัขอ้มลูทีBม ี

ปญัหาการแจกแจง ปญัหาการแจกแจง ((แตต่อ้งนําเขา้ดว้ย แตต่อ้งนําเขา้ดว้ย Asymptotic Asymptotic 
covariance matrixcovariance matrix))

�� การประมาณคา่พารามเิตอรจ์ะใชห้ลกัการทวนซํsา การประมาณคา่พารามเิตอรจ์ะใชห้ลกัการทวนซํsา 
((Iteration) Iteration) 



การทดสอบแบบจําลอง =?

� เป็นการพสิจูนว์า่แบบจําลองทางทฤษฎทีีZสรา้งขึjน
นัjนไดรั้บการสนับสนุนจากหลักฐานเชงิประจักษ์
จากกลุม่ตวัอยา่ง มากนอ้ยเพยีงใด

� นักวจัิยตอ้งทดสอบในสองระดบั
� Overall/ Global test ทดสอบภาพรวมทั jงแบบจําลอง 

บางทเีรยีกวา่ Measures of fit: MOF
� Individual parameters test ทดสอบทลีะพารามเิตอร์

� หลักในการทดสอบ
� Statistical significant
� Practical significant (Size, Direction)

� เป็นการตรวจสอบวา่ ขอ้มลูเชงิประจกัษน์ ัsนสอดคลอ้ง
กบัแบบจําลองหรอืไม ่หรอืทดสอบวา่ Sample 
covariance matrix (S) กบั Implied covariance 
matrix (ΣΣΣΣθθθθ) น ัsนเทา่กนัหรอืไม่
แมว้า่จะมเีป้าหมายเดยีวกนั แตม่ ี GOF มากมาย

การทดสอบความสอดคลอ้ง (Measures of Fit: MOF)

� แมว้า่จะมเีป้าหมายเดยีวกนั แตม่ ี GOF มากมาย
แบง่เป็น
� Absolute measures วดัโดยตรง
� Incremental measures วดัเชงิเปรยีบเทยีบกบั Null 

model หรอื Baseline model
� Predictive measures วดัเชงิตรวจสอบวา่แบบจาํลองจะมี

ความคงเสน้คงวาเพยีงใดเมืBอทาํการสุม่ตวัอยา่งมาทาํการ
ทดสอบซํsาหลายๆ คร ัsง



Absolute measures of fitAbsolute measures of fit
� การทดสอบ Chi-Square เป็นวธิกีารทางสถติเิพยีงวธิเีดยีว 

โดยหากใช ้Maximum Likelihood ประมาณคา่ จะ
คํานวณคา่ Chi-Square ดงันีj

MLFn )1(2 −=χ

SpStrFML lnln)( 1 −+−= ∑ ∑−

θθ
โดย

Chi-square มกัจะงา่ยตอ่การปฏเิสธ Null Hypothesis 

หากกลุม่ตวัอยา่งมจีาํนวนมาก (>200)

SpStrFML lnln)( −+−= ∑ ∑ θθ
โดย

H0: แบบจําลองมคีวามสอดคลอ้งดี
H1: แบบจําลองยงัไมส่อดคลอ้ง

รวมเกณฑว์ดัความสอดคลอ้ง (Measures of fit criteria)

วธิวีดัความ
สอดคลอ้ง

ทีBมาของวธิวีดั

Sample-based Population-based 

Absolute 
measures

Chi-Square test, Normed Chi-
Square, Goodness of fit index 
(GFI), Adjusted goodness of 
fit index (AGFI), Standardized 

Root mean square error of 
approximation (RMSEA)

fit index (AGFI), Standardized 
root mean square residual 
(SRMR) 

Incremental 
measures

Normed fit index (NFI), Non-
normed fit index (NNFI), 
Tucker-Lewis Index (TLI)

Comparative fit index (CFI), 

Predictive 
measures

Expected cross-validation 
index (ECVI), Akaiki
information criterion (AIC), 
Bayesian information criterion 
(BIC)



คา่ทีBยอมรบัไดข้องเกณฑว์ดัความสอดคลอ้ง

เกณฑ์ คา่ทีBเป็นไปได้ คา่ทีBยอมรบัได้
Chi-Square 0 � ไมม่นัียสําคญัทาง

สถติิ
Normed Chi-Square 0 � มคีา่นอ้ยกวา่ 3
GFI, AGFI, NFI, 0 � 1.0 ตั jงแต ่.90 ขึjนไปGFI, AGFI, NFI, 
NNFI, CFI, TLI

0 � 1.0 ตั jงแต ่.90 ขึjนไป

RMSEA 0 � นอ้ยกวา่ .05
SRMR 0 � นอ้ยกวา่ .10
ECVI, AIC, BIC บวกหรอืลบ เขา้ใกล ้0 (มักใช ้

เปรยีบเทยีบกบั
โมเดลอืZน)

ผลการทดสอบความสอดคลอ้ง

สรปุวา่นอกจาก RMSEA แลว้ 
เกณฑว์ดัความสอดคลอ้งอืBน 
ยนืยนัวา่แบบจาํลองนีsสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ผูว้จิยัอาจ
ปรบัปรงุอกีเล็กนอ้ย

H0: แบบจําลองมคีวามสอดคลอ้งดี
H1: แบบจําลองยงัไมส่อดคลอ้ง

ปรบัปรงุอกีเล็กนอ้ย

ประสทิธภิาพ
การพยากรณ์



บนัได 3 ข ัsนของการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง

อทิธพิลทางตรงมทีศิทาง ทีB
สามารถตคีวามได ้(Make sense)

ก
ารป

รบั
ป

รงุแ
บ

บ
จ

าํล
อ

ง
ทีZมา: Schumacker and Lomax, 2004: 81

การทดสอบ Chi-Square ไมม่นียัสําคญัฯ และคา่ 
RMSEA ตํBากวา่ .05

การมนียัสําคญัทางสถติขิองพารามเิตอร ์
สถติ ิ(t-test)

สามารถตคีวามได ้(Make sense)

ก
ารป

รบั
ป

รงุแ
บ

บ
จ

าํล
อ

ง

การปรบัปรงุแบบจาํลองเพืBอบรรลบุนัได 3 ข ัsน
แนวทางทีB 1: ตวัตวัแปรทีBไมม่นียัสําคญัทางสถติอิอก แลว้
วเิคราะหใ์หม่

ขอ้ควรระวงั: การม/ีไมม่นัียสําคญัทางสถติเิกีZยวขอ้งกบัขนาดกลุม่
ตวัอยา่งดว้ย จงึควรพจิารณาจากความหนักแน่นทางทฤษฎ ี
(Substantive theory) ใหม้าก มฉิะนัjนจะตดัตวัแปรไปจนไมส่ามารถ
ตคีวามได ้

การใช ้แนวทางทีB 2: การใช ้MI (Modification indicies)

� โปรแกรมทีBวเิคราะหว์ถิไีด ้สว่นใหญจ่ะมดีชันปีรบัปรงุแบบจาํลอง   มาให้

� เป้าหมายของดชัน ีคอื ใหข้อ้มลูผูใ้ชใ้นการเพิBมพารามเิตอรเ์ขา้ไปใน
แบบจาํลอง มผีลใหค้า่ Chi-Square ลดลง ทําใหไ้มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิซึBง
จะทําใหแ้บบจาํลองมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู

� การปรบัปรงุแบบจาํลอง ขอใหย้ดึทฤษฎหีรอืผลงานวจิยัทีBเกีBยวขอ้งเป็น
สาํคญั มฉิะน ัsนจะทาํใหม้ปีญัหาเวลาตคีวามผลการวเิคราะห์



การปรบัปรงุโมเดลตามแนวทางทีB 1

0:,0: 1110 ≠= ββ HH

สปส.อทิธพิล คา่สถติ ิt

ผลการทดสอบทีBระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 พบวา่มเีพยีงตวัแปรเดยีวคอื 
gender ทีBไมม่อีทิธพิลตอ่ตวัแปร disabil ดงัน ัsนการตดัตวัแปรนีsออก ก็อาจเป็น
ทางเลอืกหนึBง โดยตดัตวัแปรนีsออกไปจากคาํส ัBง Model

การปรบัปรงุตามแนวทางทีB 2

เพิBมอทิธพิลทางตรง

เพิBม covariance

การตดัสนิใจใหด้คูวามเหมาะสมทางทฤษฎเีป็นสําคญั รองลงไป
คอืการเลอืกพารามเิตอรท์ ีBมคีา่ MI สงูๆ
ในกรณีนีsจะสรปุผลการวจิยัโดยทีBยงัไมไ่ดป้รบัโมเดลไปกอ่น



สารสนเทศทีBควรนําเสนอสารสนเทศทีBควรนําเสนอและตคีวามและตคีวาม

� Overall test นําเสนอผลการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของแบบจาํลอง และนําเสนอคา่ R2

รวมท ัsงตคีวามอาํนาจในการทาํนาย

� Individual parameters test นําเสนอ� Individual parameters test นําเสนอ
อทิธพิลทางตรง – ทางออ้ม ตคีวามขนาด
อทิธพิลในเชงิเปรยีบเทยีบเพืBอหา Important 
variables โดยดจูาก สปส.มาตรฐาน

� เสนอ Path diagram

Direct & Indirect Effect

�� จากการประมาณคา่ จะได้จากการประมาณคา่ จะได้ Direct EffectDirect Effect  ของตวัแปรสองตวัของตวัแปรสองตวั
ใด ๆ ใด ๆ 

�� ตวัแปรทีBเป็นเหตบุางตวั อาจม ีตวัแปรทีBเป็นเหตบุางตวั อาจม ีIndirect Effect Indirect Effect ตอ่ตวัแปรทีBตอ่ตวัแปรทีB
เป็นผล เป็นผล ((โดยผา่น โดยผา่น Direct Effect Direct Effect ของตวัแปรทีBสามของตวัแปรทีBสาม))

�� ตวัแปรบางตวัอาจมที ัsง ตวัแปรบางตวัอาจมที ัsง Direct & Indirect Effect Direct & Indirect Effect แตบ่างตวัแตบ่างตวั�� ตวัแปรบางตวัอาจมที ัsง ตวัแปรบางตวัอาจมที ัsง Direct & Indirect Effect Direct & Indirect Effect แตบ่างตวัแตบ่างตวั
อาจมเีฉพาะ อาจมเีฉพาะ Direct Effect Direct Effect หรอื หรอื Indirect EffectIndirect Effect

�� การหา การหา Indirect Effect Indirect Effect ทาํไดโ้ดยการนํา ทาํไดโ้ดยการนํา Direct Effect Direct Effect ของของ
แตล่ะ แตล่ะ Path Path ทีBเชืBอมโยงกนัมาคณูกนัทีBเชืBอมโยงกนัมาคณูกนั

�� เมืBอนํา เมืBอนํา Direct Effect Direct Effect และ และ Indirect Effect Indirect Effect มาบวกกนัจะได ้มาบวกกนัจะได ้
Total Total EffectEffect

�� นยิมนําเสนอ นยิมนําเสนอ Standardize direct, indirect, total effect Standardize direct, indirect, total effect 
เพราะจะไดเ้ปรยีบเทยีบกนัได้เพราะจะไดเ้ปรยีบเทยีบกนัได้



Direct, Indirect 
& Total Effect

สมัประสทิธิ�อทิธพิลมาตรฐานระหวา่งตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน

ตวัแปรภายนอก/ตวั
แปรภายใน

ตวัแปรภายใน

Disabil Depress

DE IE TE DE IE TE

AGE .291* - .291* -.242* .136* -.106

GENDER -.115 - -.115 - - -

SUPPORT -.256* - -.256* -.351* -.120* -.471*SUPPORT -.256* - -.256* -.351* -.120* -.471*

DISABIL - - - .467* - .467*

* มนียัสําคญัทางสถติทิ ีBระดบั .05

Criteria Value

Chi-square 2.314

RMSEA .086

SRMR .022

R2(Disabil) .179

R2(Depress) .413



สรปุผลการวจิยั
� แมว้า่ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลยงัไมส่มบรูณ์ แต่

สามารถตคีวามผลการวเิคราะหไ์ดด้งันีj

� ตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน มปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์
ภาวะซมึเศรา้ฯ ได ้41.3% และตวัแปภายนอกมปีระสทิธภิายในการ
พยากรณ์ความบกพรอ่งฯ ได ้17.9%

ตวัแปรทีZมอีทิธพิลทางตรงตอ่ภาวะซมึเศรา้ฯ มากทีZสดุไดแ้ก ่ความ� ตวัแปรทีZมอีทิธพิลทางตรงตอ่ภาวะซมึเศรา้ฯ มากทีZสดุไดแ้ก ่ความ
บกพรอ่งฯ (.467) รองลงไปคอื การสนับสนุนทางสงัคม (-.351) 
และอาย ุ(-.242) ตามลําดบั

� ตวัแปรแรงสนับสนุนทางสงัคม มอีทิธพิลรวมตอ่ภาวะซมึเศรา้ฯ มาก
ทีZสดุ (-.471) เพราะมทีั jงอทิธพิลทางตรงและทางออ้ม

� ตวัแปรอาย ุน่าสนใจตรงทีZมอีทิธพิลทางลบตอ่ภาวะซมึเศรา้ (-.242)

� ตวัแปรเพศไมม่ผีลตอ่ความบกพรอ่งฯ

การเขยีนรายงานวจิยัทีBใช ้Path Analysis
� ควรระบ ุSubstantive theories ของงานวจิยั และถา้ม ีCompeting models ย ิBงดี

� นําเสนอความสมัพนัธด์ว้ย Path diagram

� จะวดัตวัแปรเหลา่น ัsนไดอ้ยา่งไร

� ตวัแปรทีBไมไ่ดเ้กีBยวขอ้งในการวจิยั จะอธบิายอยา่งไรวา่ไมไ่ดนํ้ามารว่มศกึษาในคร ัsงนีs

� ระบวุธิกีารสุม่และขนาดตวัอยา่ง

� การจดัการกบัขอ้มลูทีBไมส่มบรูณ์ ทาํอยา่งไร

� ระบโุปรแกรมสําเร็จรปูทีBใชแ้ละคาํส ัBง

� การจดัการเพืBอใหโ้มเดลมคีวามกลมกลนื (Convergence) รวมท ัsงการประมาณ� การจดัการเพืBอใหโ้มเดลมคีวามกลมกลนื (Convergence) รวมท ัsงการประมาณ
คา่พารามเิตอร์

� นําเสนอคา่สถติพิืsนฐานเกีBยวกบัตวัแปรตา่งๆ

� นําเสนอผลการทดสอบความสอดคลอ้ง

� หากตอ้งมกีารปรบัโมเดล ใหอ้ธบิายถงึเหตผุลประกอบการตดัสนิใจ และนําเสนอผล
การทดสอบความสอดคลอ้งใหม่

� นําเสนอผลการเปรยีบเทยีบโมเดล

� นําเสนอคา่สถติติา่งๆ อาท ิDirect, Indirect Effect ประสทิธภิาพการพยากรณ์และ
อืBนๆ ทีBจําเป็น

� ตคีวามผลการวเิคราะหด์ว้ยภาษาทีBเขา้ใจงา่ย


