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่ตอนที่ 1

ความเขาใจที่ถกูตองเกี่ยวกับการใช SEM 
ในการศกึษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ



Two components of causal modelingTwo components of causal modeling

Causal reasoningCausal reasoning

Causal reasoning Causal analysis
Causal analysis

Practice

Principle

Definition of Causal ModelsDefinition of Causal Models

A probability model explaining the causal relationship 
between a set of variables corresponding to the 
theory and the real worldtheory and the real world.

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



Necessary conditions of causality

Strength of Association
Strong associations are more likely to be causal 
than weak associationsthan weak associations

Temporal precedence 
The presumed cause must occur prior to the 
presumed effectpresumed 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 causeg
The better idea is to replace perfect isolation 
with pseudo-isolation by using this p y g
mathematical model

βββββ ++++++′ jpp xxxxy εβββββ ++++++=′ ...3322110

In this model we assumeIn 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 predictorsall predictors

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



Structural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEMStructural Equation Model: SEM

เปนการผนวกเทคนิคทางสถิตหิลายๆ เทคนคิไว
ดวยกนั ไดแก เทคนิคการพยากรณ (Multipleดวยกน ไดแก เทคนคการพยากรณ (Multiple 
regression, Path analysis) และการวิเคราะตัว
ประกอบ ทําใหสามารถศกึษาความสัมพนัธที่ปร กอบ ทาใหสามารถศกษาความสมพนธท
สลับซับซอนระหวางตัวแปรหลายตัว ทั้งทีเ่ปนตัวแปร
ที่สังเกตไดโดยตรงและเปนตวัแปรทีไ่มสามารถสงเ ไ โ รงแล เ น วแ ร ไมส ม รถ
สังเกตไดโดยตรง

สวนประกอบของ สวนประกอบของ SEMSEMสวนประกอบของ สวนประกอบของ SEMSEM
Measurement model แสดงความสัมพนัธระหวาง
ตัวแปรสองชุด คือ ตัวแปรสังเกตและชุดตัวแปรแฝง 
กรณีศกึษาหนึ่งของโมเดลนี้คือ การวิเคราะหตัวกรณศกษาหนงของโมเดลนคอ การวเคราะหตว
ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor 
analysis: CFA)analysis: CFA)

Structural model  แสดงความสัมพนัธเชิงสาเหตุ
ระหวางชุดตัวแปรภายนอก (Exogenous 
variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous 
variables) ทัง้ที่อยูในรูปตัวแปรสังเกต หรือตัวแปร
แฝงแฝง



ตัวแปรและเทคนิคยอยๆ ที่สําคัญใน SEM

แบงตาม
ความสัมพันธ

แบงตามการวัด
ความสมพนธ

ตัวแปรสังเกตได ตัวแปรแฝง
(Observed variables) (Latent variables)

ั ปตัวแปรภายนอก
(Exogenous variables) pxxx ,...,, 21 mξξξ ,...,, 21

ตัวแปรภายใน
(Endogenous variables) qyyy ,...,, 21 ηηη ,...,, 21(Endogenous variables) qyyy , ,, 21 nηηη ,...,, 21

1+2 = Path analysis (Structural equation with observed variables)
1 3 2 4 C fi t f t l i (M t d l)1+3 or 2+4 = Confirmatory factory analysis (Measurement model)
3+4 = Full SEM (Structural equation with latent variables)

สรุปจดุแข็งของ SEM

ใชทดสอบรปูแบบความสัมพันธที่หลากหลาย 
่ ้ตัวแปรตวัหนึง่อาจเปนไดทั้งผล และสาเหตุ ใน

โมเดลเดียวกันโมเดลเดยวกน

ชวยแกปญหา Multicollinearity ใน Multiple 
i ไ regression ได

ชวยแยกแยะความคลาดเคลื่อนจากการวัด 
(Measurement error) ออกมาได ทําให สปส.ที่
แสดงความสมัพันธเชิงสาเหตนั้นแมนยําขึ้นแสดงความสมพนธเชงสาเหตุนนแมนยาขน

สปส.ทุกตัวใน SEM ถูกวเิคราะหพรอมกันในครั้ง
เดียว



Steps of SEM (ปรับจาก Hair และคณะ 1995:628-629)p ( )

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแปร
สราง/นําเสนอโมเดลเชิงสาเหตุดวย Path diagram
แยกแยะพารามิเตอรท่ีจะตองวิเคราะห (Specification)( p )
ประเมินความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (Identification)
กําหนดชนิดของขอมูลท่ีจะนําเขา (Raw data, Correlation ู ( ,
Matrix, Covariance Matrix)
ประมาณคาพารามิเตอรในโมเดล (ML และอื่นๆ)
ทดสอบ/ประเมินโมเดล (Model evaluation) ใหมีนยัสําคัญ
ทางสถิติและนัยสําคัญทางปฏิบัติ
ปรับปรุงโมเดล (ถาจําเปน)
ตีความผลการวิเคราะห

่ตอนที่ 2

กระบวนการ SEM พรอมกรณีศึกษา



ตัวอยางงานวิจัยตวอยางงานวจย

Mayfield J & Mayfield M (2009) ไดใหความMayfield, J. & Mayfield, M. (2009) ไดใหความ
สนใจพฤติกรรมขาดงานเปนประจํา (Absenteeism) 

ื่ ป ป ี่สของบุคลากร เนองจากเปนปญหาทสงผลกระทบทาง
เศรษฐกจิทั้งขององคกรและของประเทศ

เขาไดพยายามนําทฤษฎี การใชภาษาเพื่อการจูงใจ 
(Motivating Language Theory: MLT) มาเพื่อ( g g g y )
การอธิบายพฤตกิรรมดังกลาว โดยเชื่อวาหาก
หัวหนาไดใชการสื่อสารเพื่อการจงใจแลวจะสงผลทั้งหวหนาไดใชการสอสารเพอการจูงใจแลวจะสงผลทง
ทางตรงและทางออมตอพฤตกิรรมขาดงานฯ ได

ที่มา: Mayfield, J. & Mayfield, M. (2009). The Role of Leader Motivating Language in Employee 
Absenteeism. Journal of Business Communication. Vol.46, No.4, P. 455 – 479.

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ื่ ส ิ ั  ไ  ็  ั ํ ี่ ี ใเพอืทดสอบกรอบแนวคิดดังกลาว เขาไดเกบ็รวบรวมขอมูลกับคนทํางาน ทีมาเรียนใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 305 คน



ตัวแปรในการวิจัย

การใชภาษาเพื่อจงูใจ (Motivating language) ู ( g g g )
เปนตัวแปรแฝง ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ
การใชภาษาที่ชัดเจนไมคลมเครือ (direction-giving)รใ ภ เ นไม ลุมเ ร (d ect o g g)
การใชภาษาที่ใหเหน็วาลูกนองสาํคัญ (empathetic 
language)g g )
การใชภาษาทางออมที่สะทอนวัฒนธรรมองคกร 
(Meaning-making)

ทัศนคติตอการเขาทํางาน (Attitude toward 
attendance))
พฤตกิรรมขาดงานเปนประจํา (Absenteeism) 
หมายถึงจํานวนวันที่ขาดงานในรอบ 1 เดือนหมายถงจานวนวนทขาดงานในรอบ 1 เดอน

พารามิเตอรใน พารามิเตอรใน SEMSEM
Lambda-Y (อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายในท่ีมีตอตัวแปรสังเกตภายใน) Beta (อิทธิพลของตัวแปรภายในทมตอตวแปรสงเกตภายใน)

Theta-Epsilon (เมทริกซความแปร 
ปรวนรวมของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิด

Beta (อทธพลของตวแปร
ภายในที่มีตอตวัแปรภายใน)

Psi (เมทริกซความแปรปรวนปรวนรวมของความคลาดเคลอนทเกด
จากการวัดตัวแปรภายใน)

Lambda-X (อิทธิพลของตัวแปรแฝง
่

Psi (เมทรกซความแปรปรวน
รวมของความคลาดเคลื่อนทีเ่กิด
จากสมการโครงสราง)

ภายนอกที่มีตอตัวแปรสังเกต
ภายนอก)

Theta-Delta (เมทริกซความ

Phi (เมทริกซสหสมัพันธระหวาง
ตัวแปรภายนอก)

Theta-Delta (เมทรกซความ
แปรปรวนรวมของความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดจากการวัดตัวแปร

Theta-Delta-Epsilon       
(เมทรกิซความแปรปรวนรวม
ของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากภายนอก)

Gamma (อทิธิพลของตัวแปร
ภายนอกที่มีตอตัวแปรภายใน)

ของความคลาดเคลอนทเกดจาก
การวดัตัวแปรภายนอกและตวั
แปรภายใน)ภายนอกทมตอตวแปรภายใน) แปรภายใน)



การกําหนดความเปนไดคาเดียว (Model identification)

ในการประมาณคาพารามิเตอรแตละตัว จะตองมีคาที่
เปนไปไดเพยีงคาเดียว สถานการณใน SEM อาจเปน

Unidentified model โมเดลมีจํานวนพารามิเตอรท่ีจะประมาณคามาก
เกินไป (Negative degree of freedom)
Just identified model โมเดลที่มีจํานวนพารามิเตอรท่ีจะประมาณคา 
เทากับจํานวนพารามิเตอรท่ีเปนไปไดท้ังหมด (Zero degree ofเทากบจานวนพารามเตอรทเปนไปไดทงหมด (Zero degree of 
freedom)
Overidentified model โมเดลที่มีจํานวนพารามิเตอรท่ีจะประมาณคา 
  ํ ิ  ี่ ป ไปไ  ั้ (P iti d fนอยกวาจํานวนพารามิเตอรทีเปนไปไดทังหมด (Positive degree of 

freedom) 

ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมจากหนงัสือของ Kline หนา 105 - 110

การปองกันปญหา Identificationsการปองกนปญหา Identifications

ื่ ป ป ใ  ีเพือปองกนัปญหา อาจใชวิธี Unit Loading 
Identification คือกาํหนดใหตัวแปรสังเกตตัวหนึ่ง
ใ  ป ฝ ี  ้ ป ปในแตละตัวแปรแฝง มีคานําหนกัตวัแปรกอบเปน 1
การเลือกตัวแปรสังเกตใดใหมนํ้ีาหนกัตวัประกอบเปน  
1 น้ัน แมวายังถกเถยีงแตควรเลือกตวับงชี้ที่มีคา 
Reliability สูงมากที่สุด (Kline,2005: 171)y ู ุ ( )
อีกทางหนึ่งทีป่องกนัได คือ หากเปนไปได ใน 1 ตัว
แปรแฝงควรมีตัวแปรสังเกตตัง้แตสองตัวขึ้นไปแปรแฝงควรมตวแปรสงเกตตงแตสองตวขนไป 
(Brown, 2006:71)



การประมาณคาพารามิเตอร (Estimation)การประมาณคาพารามิเตอร (Estimation)( )( )
เพื่อสราง เพื่อสราง Population covariance matrix Population covariance matrix ((ΣΣ) ) จาก จาก pp (( ))
Sample covariance matrix (S) Sample covariance matrix (S) ของผูวิจัยของผูวิจัย
เนือ่งจากความจริงแลว เราไมมีทางทราบเนือ่งจากความจริงแลว เราไมมีทางทราบ ((ΣΣ)) ไดเลยไดเลยเนองจากความจรงแลว เราไมมทางทราบ เนองจากความจรงแลว เราไมมทางทราบ ((ΣΣ) ) ไดเลย ไดเลย 
ดังนัน้ ดังนัน้ SEM SEM จึงสราง จึงสราง Implied Covariance Matrix; Implied Covariance Matrix; ΣΣθθ

การทําใหการทําให ΣΣθθคลายคลึงกับคลายคลึงกับ SS มากที่สดคือเปาหมายของมากที่สดคือเปาหมายของการทาให การทาให ΣΣθθคลายคลงกบ คลายคลงกบ SS มากทสดุคอเปาหมายของมากทสดุคอเปาหมายของ
การประมาณคาพารามเิตอรการประมาณคาพารามเิตอร
กระบวนการนี้ ตองอาศัยกระบวนการนี้ ตองอาศัย Fitting f nctionsFitting f nctions ทีจ่ะทาํใหทีจ่ะทาํให ΣΣกระบวนการน ตองอาศย กระบวนการน ตองอาศย Fitting functionsFitting functions  ทจะทาให ทจะทาให ΣΣθθ

คลายคลึงกับ คลายคลึงกับ SS  มากที่สดุมากที่สดุ ซึ่งมีหลาย ซึ่งมีหลาย functions functions ที่นิยมใชที่นิยมใช
ชนชน Ma im m likelihood Gene ali ed least sq a eMa im m likelihood Gene ali ed least sq a eเชน เชน Maximum likelihood, Generalized least square, Maximum likelihood, Generalized least square, 

Weighted least square (Asymptotic distribution free: Weighted least square (Asymptotic distribution free: 
ADF)ADF)ADF)ADF)

การประมาณคาพารามิเตอร (ตอ)การประมาณคาพารามิเตอร (ตอ)

วิธี วิธี Maximum Likelihood Maximum Likelihood เหมาะสมกบัขอมูลทีม่ีเหมาะสมกบัขอมูลทีม่ี

( )( )

ูู
การแจกแจงเปนโคงปกตแิบบหลายตัวแปร การแจกแจงเปนโคงปกตแิบบหลายตัวแปร 
((Multivariate Normal Distribution) Multivariate Normal Distribution) และมกีลุมและมกีลุม(( )) ุุ
ตัวอยางขนาดใหญ ตัวอยางขนาดใหญ ((มากกวา มากกวา 200 200 คน จากหนังสือ คน จากหนังสือ 
SchumackerSchumacker และ และ LomaxLomax  และ และ Kline)Kline)))
วิธี วิธี Weighted Least SquareWeighted Least Square  เหมาะสมกบัขอมูลทีม่ีเหมาะสมกบัขอมูลทีม่ี
ปญหาการแจกแจงปญหาการแจกแจงปญหาการแจกแจงปญหาการแจกแจง
การประมาณคาพารามิเตอรจะใชหลกัการทวนซ้ํา การประมาณคาพารามิเตอรจะใชหลกัการทวนซ้ํา 
((Iteration)Iteration) จนกวาจะไดจนกวาจะได ΣΣθθ ที่ใกลเคียงกับที่ใกลเคียงกับ SS มากมาก((Iteration) Iteration) จนกวาจะได จนกวาจะได ΣΣθθ ทใกลเคยงกบ ทใกลเคยงกบ SS  มากมาก
ที่สุดที่สุด



ไฟลคําสั่งของโปรแกม LISREL

ศึกษาเพิ่มเติมจากคูมือภาษา SIMPLIS ไดท่ี
http://www.ssicentral.com/lisrel/tech
docs/SIMPLISSyntax.pdf

Unit loading 

docs/SIMPLISSyntax.pdf

identifications

่เปนวิธีแกปญหา Identification เมื่อมี 
single indicator

การทดสอบ/ประเมินโมเดล =?

เปนการพิสจนวาโมเดลทางทฤษฎีที่สรางขึ้นนั้นเปนการพสูจนวาโมเดลทางทฤษฎทสรางขนนน
ไดรับการสนับสนุนจากหลักฐานเชิงประจักษจาก
กลมตัวอยาง มากนอยเพียงใดกลุมตวอยาง มากนอยเพยงใด
นักวิจัยตองทดสอบในสองระดับ

Overall/ Global test ทดสอบภาพรวมทัง้โมเดล บางที
เรียกวา Measures of fit: MOF
Individual parameters test ทดสอบทีละพารามเิตอร

หลักในการทดสอบหลกในการทดสอบ
Statistical significant
Practical significant (Size, Direction)



การทดสอบความสอดคลอง (M f Fit MOF)

เปนการตรวจสอบวา ขอมลเชิงประจักษน้ันสอดคลอง

การทดสอบความสอดคลอง (Measures of Fit: MOF)

เปนการตรวจสอบวา ขอมลูเชงประจกษนนสอดคลอง
กับโมเดลหรือไม หรือทดสอบวา Sample 
covariance matrix (S) กบั Implied covariancecovariance matrix (S) กบ Implied covariance 
matrix (Σθ) น้ันเทากนัหรือไม
  ี ป ี ั  ี GOFแมวาจะมเปาหมายเดยวกนั แตม GOF มากมาย

แบงเปน
b l ั โAbsolute measures วัดโดยตรง

Incremental measures วัดเชิงเปรียบเทียบกับ Null 
d l ื B li d lmodel หรอ Baseline model

Predictive measures วัดเชิงตรวจสอบวาโมเดลจะมี
ความคงเสนคงวาเพียงใดเมื่อทําการสมตัวอยางมาทําการความคงเสนคงวาเพยงใดเมอทาการสุมตวอยางมาทาการ
ทดสอบซ้ําหลายๆ ครั้ง

รวมเกณฑวัดความสอดคลอง (Measures of fit criteria)

วิธวีัดความ
สอดคลอง

ท่ีมาของวิธวีัด
สอดคลอง

Sample-based Population-based 

b l Chi S t t N d Chi R t fAbsolute 
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)

de ( G ), S a da d ed
root mean square residual 
(SRMR) 

Incremental Normed fit index (NFI), Non- Comparative fit index (CFI), Incremental 
measures

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

p ( ),

Predictive 
measures

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



คาที่ยอมรับไดของเกณฑวดัความสอดคลอง

เกณฑ คาทีเ่ปนไปได คาทีย่อมรับได
h 0 ไ  ี ั ัChi-Square 0 ไมมนีัยสําคัญทาง

สถิติ
Normed Chi-Square 0 มีคานอยกวา 3
GFI, AGFI, NFI, 0 1.0 ต้ังแต .90 ขึ้นไปGFI, AGFI, NFI, 
NNFI, CFI, TLI

0 1.0 ตงแต .90 ขนไป

RMSEA 0 นอยกวา 05RMSEA 0 นอยกวา .05
SRMR 0 นอยกวา .10

ื ใ ใECVI, AIC, BIC บวกหรือลบ เขาใกล 0 (มกัใช
เปรียบเทยีบกับ
โ ื่โมเดลอนื)

ผลการทดสอบความสอดคลอง (1)

ตัวเลขในแผนภาพคือสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Standardized solution)



บางสวนจากบางสวนจาก 
Printout#1, page 5

สรุปผลการทดสอบความสอดคลอง

นอกจากการทดสอบ Chi-Square และนอกจากการทดสอบ Chi Square และ 
RMSEA แลว เกณฑวัดความสอดคลองอื่น อยู
ใ  ี่ ั ไ ในคาทียอมรับได

ผวิจัยควรปรบัปรงแบบจําลองอีกเล็กนอยผูวจยควรปรบปรงุแบบจาลองอกเลกนอย 
เพื่อใหคาของเกณฑวัดความสอดคลองเหลานี้
ี ึ้ดขน



บันได 3 ขั้นของการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล

ที่มา: Schumacker and Lomax, 2004: 81

อิทธิพลทางตรงมีทิศทาง ท่ี
สามารถตีความได (Make sense)

ก
าร

ี

สามารถตความได (Make sense) ป
รับ
ป
ร

การมีนัยสําคัญทางสถิติของพารามิเตอร 
สถิติ (t-test)

รุงโม
เด

การทดสอบ Chi-Square ไมมีนัยสําคัญฯ และคา 
RMSEA ่ํ  05

ด
ล

RMSEA ตํากวา .05

การปรบัปรงุโมเดลเพื่อบรรลุบันได 3 ขั้น

แนวทางที่ 1: ตัวตวัแปรที่ไมมนียัสําคัญทางสถิติออก แลววิเคราะหใหม

่ขอควรระวัง: การมี/ไมมนีัยสาํคัญทางสถิติเกีย่วของกับขนาดกลุม
ตัวอยางดวย จึงควรพิจารณาจากความหนกัแนนทางทฤษฎี 
(Substantive theory) ใหมาก มิฉะนัน้จะตัดตัวแปรไปจนไมสามารถ

ี่ 2 ิ Fitt d id l t i ึ่ ป

(Substantive theory) ใหมาก มฉะนนจะตดตวแปรไปจนไมสามารถ
ตีความได

แนวทางที 2: พิจารณาจาก Fitted residual matrix ซึงเปนความ
แตกตางระหวาง S และ Σθ  โดยหากมี residual อยูมากแลวยอมสะทอน
วามีความผดิพลาดที่ Specification ผวิจัยอาจเพิ่มหรือตัดพารามิเตอรนัน้วามความผดพลาดท Specification ผูวจยอาจเพมหรอตดพารามเตอรนน
ออก

 ั Kli (2005 132)  id l ใ ี  ขอควรระวัง: Kline (2005: 132) เสนอวาหาก residual ใดมีคามากกวา
คาสัมบูรณของ .10 ก็ควรปรับปรุง แตควรใชเกณฑนีอ้ยางระมดัระวัง
เพราะ คา residual ในเมทรกิซนี้ไดรับอิทธิพลจากหนวยเดมิของตัวแปรเพราะ คา residual ในเมทรกซนไดรบอทธพลจากหนวยเดมของตวแปร
นัน้ๆ ไมใชคะแนนมาตรฐาน



ผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (printout#1, page 3)

0:,0: 1110 ≠= ββ HH

การตัดสินใจ: ที่ระดับนัยสําคัญฯ .05 จะ
ปฏิเสธ H  เม่ือ t value มีคามากกวา ± 2
สัมประสิทธิ์อิทธิพล

ปฏเสธ H0 เมอ t-value มคามากกวา ± 2

t-value

0:0: ≠= γγ HH 0:,0: 1110 ≠= γγ HH

การตัดสินใจ: ที่ระดับนัยสําคัญฯ 
่.05 จะปฏิเสธ H0 เม่ือ t-value มีคา

มากกวา ± 2

ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา (printout#1, page 6)



แนวทางที่ 3: การใช MI (Modification Indicies)แนวทางท 3: การใช MI (Modification Indicies)

โปรแกรมที่วเิคราะห SEM ไดสวนใหญจะมีดัชนีโปรแกรมที่วเิคราะห SEM ไดสวนใหญจะมีดัชนีโปรแกรมทวเคราะห SEM ไดสวนใหญจะมดชน
ปรับปรุงโมเดลมาให

่

โปรแกรมทวเคราะห SEM ไดสวนใหญจะมดชน
ปรับปรุงโมเดลมาให

่เปาหมายของดัชนี คือ ใหขอมูลผูใชในการเพิ่ม
พารามิเตอรเขาไปในโมเดล มีผลใหคา Chi-
เปาหมายของดัชนี คือ ใหขอมูลผูใชในการเพิ่ม
พารามิเตอรเขาไปในโมเดล มีผลใหคา Chi-พารามเตอรเขาไปในโมเดล มผลใหคา Chi
Square ลดลง ทาํใหไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจะ
ํ ใ โ ี ส  ั 

พารามเตอรเขาไปในโมเดล มผลใหคา Chi
Square ลดลง ทาํใหไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจะ
ํ ใ โ ี ส  ั ทาใหโมเดลมความสอดคลองกบขอมูล

การปรับปรงโมเดล ขอใหยึดทฤษฎีหรือผลงานวิจัย

ทาใหโมเดลมความสอดคลองกบขอมูล

การปรับปรงโมเดล ขอใหยึดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยการปรบปรุงโมเดล ขอใหยดทฤษฎหรอผลงานวจย
ที่เก่ียวของเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะทําใหมีปญหา

ี ิ 

การปรบปรุงโมเดล ขอใหยดทฤษฎหรอผลงานวจย
ที่เก่ียวของเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะทําใหมีปญหา

ี ิ เวลาตความผลการวเคราะหเวลาตความผลการวเคราะห

บางสวนของ MI (printout#1, page 8 – 10)

ตัดสินใจปรับใหมี error 
covariance ของตัวแปร 
attitude กอนเพราะอยู
ในตัวแปรแฝงเดียวกัน



ไฟลคําสั่งใหมของ LISREL

คําสัง่ใหมท่ีเพิ่มเขาไปให 
measurement errorsmeasurement errors
เหลานีสั้มพันธกันได

ผลการทดสอบความสอดคลอง (2)

ตัวเลขในแผนภาพคือสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Standardized solution)



บางสวนจากบางสวนจาก 
Printout#2, 
page 5 - 6

สรุปผลการปรับโมเดลุ

คาสถิติจากเกณฑวัดความสอดคลองดีขึ้นจากคาสถตจากเกณฑวดความสอดคลองดขนจาก
โมเดลแรกทกุเกณฑ แมวายังจะปรับปรุงไดอีก แต
ใ ื้  ิ ป ั ป  ื  โในเบืองตนขอยุติการปรับปรุงกอน และถือวาโมเดล
นี้มีความสอดคลองกับขอมูล (ผานบันไดขั้นที่ 1)ู ( )

อิทธิพลทางตรงมีทิศทาง ที่

กแ

การมีนัยสําคัญทางสถติิของพารามิเตอร

อทธพลทางตรงมทศทาง ท
สามารถตีความได (Make sense)

ก
ารป

รับ
ป
รุ

แ
บ
บ
จ
ําล
อ
ง

การทดสอบ Chi-Square ไมมีนัยสําคญัฯ และคา 

การมนยสาคญทางสถตของพารามเตอร 
สถติิ (t-test)

รุงง

q ญ
RMSEA ต่ํากวา .05



การแปลผลการวิเคราะห (1)( )
Measurement models

คาสัมประสิทธิ์ท่ีได ไมอยูใน 
f t ี ั  ้ํ ั ัformat เดียวกับคานําหนักตัว
ประกอบ รวมทั้งสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรบางตัวที่เราไป Fixed คาไว ก็แปรบางตวทเราไป Fixed คาไว ก
ไมทําการทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติให จึงแนะนาํใหนาํเสนอและ
แปลความดวยสปส. มาตรฐาน 

Printout#2, 
page 3

การแปลผลการวิเคราะห (2)( )
Measurement models

ในการวิเคราะหตัวประกอบ เรามีกฎท่ี
ยอมรบัท่ัวไป (rule of thumb) วาหากคา( )
นํ้าหนักตัวประกอบคาใดมีคาตั้งแตคา
สัมบูรณของ .40 ขึ้นไปแลว คาน้ําหนักตัว
ประกอบนั้นถือวามีนัยสําคัญประกอบนนถอวามนยสาคญ

ในการแปลผล Measurement model 
น้ันนอกจากจะสรุปวามีนัยสําคัญหรือไม

Printout#2, 
page 11ุ ญ

แลว ตองแปลผลวาตัวแปรสังเกตใดบาง
ท่ีเปนตัวบงชี้ท่ีดีของตัวแปรแฝงดวย

page 11



การแปลผลการวิเคราะห (3)( )
Structural models

สปส.คะแนนมาตรฐาน
( i #2 11(printout#2, page 11

สปส.คะแนนดิบ 
(printout#2, page 3 - 4

การแปลผลการวิเคราะห (4)( )
อํานาจการพยากรณ (R2)

พฤติกรรมขาดงานเปนประจําถูกพยากรณดวยตัวแปรภายนอกฤ ู
และภายในรวมกันได 42% ในขณะที่ทัศนคติตอการเขาทํางาน 
ถูกพยากรณดวยการใชภาษาที่จูงใจได 19%



การนาํเสนอและตคีวามการนาํเสนอและตคีวาม

Overall test นําเสนอผลการตรวจสอบความOverall test นาเสนอผลการตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดล และนําเสนอคา R2

ั้ ี ํ ใ รวมทังตีความอํานาจในการพยากรณ

Individual parameters test นําเสนอIndividual parameters test นาเสนอ
อิทธิพลทางตรง, ทางออม, อิทธิพลรวม ของ 
B t G ( ส  สปสBeta, Gamma (ควรเสนอดวย สปส.
มาตรฐานดวยเพื่อเปรียบเทียบกนัได)

เสนอ Path diagram

การแปลผลการวิเคราะห (5)( )

สปส คะแนนมาตรฐานสปส.คะแนนมาตรฐาน
(printout#2, page 13

สปส.คะแนนดิบ 
(printout#2, page 12



การนําเสนอ
ตัวแปรภายนอก/ตัว
แปรภายใน

ตัวแปรภายใน

i d b
แปรภายใน

attitude absent

DE IE TE DE IE TE

language .44* - .44* -.01 -.28* -.29*

attitude 65* 65*attitude - - - -.65* - -.65*

* มีนัยสาํคัญทางสถติิท่ีระดับ .05

ตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมขาดงานเปน
ประจํามากที่สุดคือทัศนคติตอการเขา
งาน สวนการใชภาษาที่จูงใจของหวัหนา

้งานนั้นแมวามีอิทธิพลรวมตอการขาด
งานอยางมีนัยสําคัญ หากแตสวนใหญ
เปนอิทธิพลทางออม นอกจากนี้ทิศทาง

้ของอิทธิพลท้ังทางตรง ทางออม รวม 
เปนไปตามสมมุติฐาน


