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การวิเคราะห์ Moderated Mediation Model ด้ วยโปรแกรม PROCESS
มนตรี พิริยะกุล*

บทคัดย่อ

ตัวแปรคัน่ กลางคือตัวแปรที่ซ่อนเร้นเชื่ อมโยงตัวแปรต้นทางและปลายทางได้เอาไว้ อาจมีเพียงตัวแปร
เดียวหรื อหลายตัว กรณี มีตวั แปรคัน่ กลางหลายตัวยังอาจเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต้นทางแบบขนานหรื อแบบอนุกรม
ขึ้นอยู่กบั ความรู ้และประสบการณ์ของผูท้ ี่ทาํ งานเรื่ องนั้นจนสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็ นตัวแปรใดบ้าง ทั้งนี้หาก
ผูว้ ิจยั สนใจที่จะทราบว่ามีตวั แปรใดบ้างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงคือเพิ่ม ลด หรื อเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์ของเส้นทาง
ในตัวแบบการคัน่ กลาง ผูว้ ิจัยสามารถวิเคราะห์ผ่านตัวแบบการกํากับอิทธิ พลการคัน่ กลาง (moderated mediation
model)
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Moderated Mediation Effect Analysis Through Process Routine
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Abstract

Mediator is a hidden variable that transmitted effect of antecedent variable to its outcome. There could be
single or multiple mediators in any SEM model. In multiple mediator’s facet, parallel mediation or serial mediation
could be addressed through knowledge challenged by expertise or literature. And, if researchers need to know what
variables can possibly change the relationship in any or all paths of mediation model, an analysis through moderated
mediation model should be addressed.
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1. บทนํา

สาเหตุส่งผลกระทบต่อตัวแปรปลายทางเมื่ออ้อมผ่าน
ตัวแปรคัน่ กลางได้หรื อไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงอิทธิ
ทางตรงตามเส้นทางที่กาํ กับอยูห่ รื อไม่
ตัวอย่างการศึกษาว่าความเกี่ยวพันกับงานที่ทาํ อยู่ของ
พนักงาน (Job Involvement) อันเป็ นระดับความรู ้สึกที่มี
ต่องานที่ทาํ ว่าเขาเห็นความสําคัญของงานี่กาํ ลังทําอยูน่ ้ นั
มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับความต้องการทําเพียงใด
[1] ส่ งผลกระทบต่อความรั กผูกพันกับงาน (Affective
Commitment) ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การ
ที่ตนทํางานอยูถ่ ึงความรักองค์การ ยอมรับนโยบาย ยอม
รับวิสัยทัศน์ พร้อมปกป้ององค์การและพร้อมที่จะทํางาน
ตลอดไป [2] หรื อไม่ เพียงใด ผลการศึกษาพบว่าความ
สัมพันธ์มีระดับสู งมากและพบว่าปั จจัยที่ซ่อนเร้นเชื่ อม
โยงอยูค่ ือความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (Work Engagement)
[3] ดังรู ปที่ 1
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานคือการที่พนักงานรู ้สึกมีส่วน
ร่ วมในงาน ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ มีความกระตือรื อร้นที่
จะทํางานที่ได้รับมอบหมาย ชอบงานนั้น คิดถึงงาน มี
พลังและมัน่ ใจว่าตนสามารถทํางานนั้นได้ดีได้สาํ เร็ จ

Moderated Mediation Model คือตัวแบบเส้นทางหรื อ
ตัวแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ที่ผสมระหว่างตัวแบบ
การคัน่ กลาง (Mediation Model) และตัวแบบการกํากับ
(Moderation Model) โดยที่ตวั แบบทั้งสองล้วนมุ่งหมาย
ที่จะค้นหาตัวแปรที่ซ่อนตัวอยู่ที่อาจมีเพียงตัวเดียวหรื อ
หลายตัว โดยที่ ตัว แบบการคัน่ กลางสนใจศึ ก ษาว่ า มี
ปั จจัยใดซ่อนเร้นถ่ายทอดอิทธิ พลของตัวแปรสาเหตุให้
มี ผลต่อตัวแปรผลลัพ ธ์เ พราะมี ข้อ สงสัย ว่ าเพราะเหตุ
อิทธิพลตามเส้นทางจึงสู งมาก ที่จริ งก็ไม่ใช่ส่ิ งผิดปกติที่
อิทธิ พลนั้นจะสู งมากแต่ในแง่ของความเป็ นนักวิชาการ
หรื อผูท้ ี่ตอ้ งนําผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ก็ควรที่จะ
สงสัยและนําตัวแปรที่ซ่อนเร้นนั้นมาตรวจสอบอิทธิพล
ทางอ้อมตามรู ปแบบของการคัน่ กลางของตัวแปรที่สงสัย
ขณะที่ ตัวแบบการกํากับสนใจศึ กษาสองประเด็น คือ
ประการแรกศึ กษาว่ าในตัวแบบการกํา กับนั้นปั จ จัย ที่
สงสัยว่าซ่อนเร้นอยู่สามารถเปลี่ยนแปลงความ สัมพันธ์
ในลักษณะการกระตุน้ ความสัมพันธ์ตามเส้นทางให้มีค่า
สู งขึ้นได้ (Enhancing) เพราะมีขอ้ สงสัยว่าเพราะเหตุใด
อิทธิ พลตามเส้นทางจึงตํ่ามากหรื อไม่สูงมากตามที่ควร
จะเป็ น หรื อนํามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ตามเส้นทาง
ให้ มี ค่ า ตํ่าลง (Buffering) เนื่ อ งจากความสั ม พันธ์ ตาม
เส้นทางสู งเกินไปจนอาจเข้าใจผิดและตีความเพื่อการใช้
ประโยชน์ผิดไป หรื อนํามาเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์
ตามเส้นทาง (Antagonistic) เนื่องจากความสัมพันธ์ตาม
เส้นทางต้องมีเครื่ องหมายไม่ตรงกับความเป็ นจริ งตาม
ทฤษฎีหรื อตามตรรกะ ประการที่สองศึกษาว่าในตัวแบบ
Moderated Mediation นั้น ปั จ จัย ที่ ส งสั ย ว่ า ซ่ อ นเร้ น อยู่
สามารถนํามาใช้เปลี่ยนแปลงอิทธิ พลทางอ้อมที่ตวั แปร

รู ป ที่ 1 ความยึ ด มั่น ผูก พัน ในงานเป็ นปั จ จัย เชื่ อ มโยง
ความเกี่ยวพันกับงานที่ทาํ อยู่ของพนักงานกับความรั ก
ผูกพันกับงาน
การศึ กษาเรื่ องความตั้งใจลาออกของพนักงาน [4]
โดยพิจารณาว่าความไม่เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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ผ ล ก ร ะ ท บ ม า จ า ก ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น อ ง ค์ ก า ร
(Organizational Justice) แต่เมื่อพนักงานมีความเครี ยดทํา
ให้สงสัยว่าความสัมพันธ์น้ ี คงสู งเกิ นไป ผลการ ศึ กษา
พบว่าเมื่ อเกิ ดความเครี ยดจะมี ผลให้เกิ ดความอ่ อ นล้า
ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) ซึ่ งมี บ ทบาทให้
อิทธิ พลตามเส้นทางลดลง แต่ความเครี ยดมีท้ งั ด้านดีคือ
เป็ นแรงกระตุ้นให้สู้ไ ม่ ท้อแท้ และด้า นไม่ ดี คือความ
อ่อนล้า กังวล ดูถูกตนเอง ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั กรอบความคิด
ด้านความเครี ยด (Stress Mindset) ของแต่ละคนและเป็ น
ปั จ จัย ที่ ท ํา หน้ า ที่ เ ปลี่ ย นอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มของความ
ยุติธรรมในองค์การมีต่อพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี
อ้อมผ่านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ดังรู ปที่ 3

(Career Plateau) คื อ การติ ด ดัก ดานอยู่ ใ นงานโดยไม่
เติ บโตไม่ก้าวหน้า แยกเป็ น Hierarchical Plateau หรื อ
Vertical Plateau คือเลื่อนสู่ ตาํ แหน่ งที่สูงขึ้นไม่ได้ และ
Content Plateau ห รื อ Horizontal Plateau คื อ เ ข้ า สู่
ตําแหน่ งที่ตนผ่านการทํางาน เรี ยนรู ้ ฝึ กฝนจนครบตาม
เกณฑ์ ด้า นความรู ้ แ ละทัก ษะแล้ว ไม่ ไ ด้ พบว่ า ความ
ผูก พัน องค์ก ารด้า นความรั ก (Affective Commitment)
คอยเชื่ อมโยงให้ผูท้ ี่ ไม่อ าจก้า วสู่ ต าํ แหน่ ง สู ง ไม่ ต้ ัง ใจ
ลาออกมาก พบอีกว่าการไม่ได้เข้าสู่ตาํ แหน่งตามปกติของ
พนักงาน (Content Plateau) เป็ นปั จ จัย ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ความสั ม พัน ธ์ ท างอ้อ มตามเส้ น ทางจาก Hierarchical
Plateau สู่ความตั้งใจลาออกผ่านความผูกพันองค์การด้าน
ความรัก ดังรู ปที่ 2
การไม่อาจเลื่ อนสู่ ตาํ แหน่ งสู งหรื อการไม่ได้เข้า สู่
ตําแหน่ งปกติ อาจเป็ นเพราะเหตุผลเรื่ องขนาดองค์การ
เรื่ องงบประมาณ เรื่ องการพนักงาน หรื ออาจเกิดจากการ
เลือกของพนักงานเองจากความสามารถที่จาํ กัด จากการ
ขาดโอกาส หรื ออื่นๆ

รู ป ที่ 3 อิ ท ธิ พ ลการกํา กั บ ของกรอบความคิ ด เรื่ อง
ความเครี ยดที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี
ผ่านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์
การศึกษาความตั้งใจดําเนินการของผูป้ ระกอบการ
[6] พบว่าทัศนคติต่อการประกอบการ (Attitude Toward
Entrepreneurship) และการควบคุมพฤติกรรมในฐานะ
ผู ้ป ระกอบการ (Planned Entrepreneur Control) เป็ น
ปัจจัยที่ซ่อนเร้นเชื่อมโยงสมรรถนะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Self-Efficacy) กั บ ความตั้ ง ใจเอาไว้

รู ปที่ 2 การไม่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ ตาํ แหน่งตามปกติ
ของพนักงานเป็ นปั จจัยกํากับความสัมพันธ์ระหว่างการ
ไม่อาจเลื่ อนสู่ ตาํ แหน่ งสู งและความรักผูกพันองค์การ
กับความตั้งใจลาออก
การศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมการเป็ นพนั ก งานที่ ดี
(OCB: Organization Citizenship Behavior) [5] ไ ด้ รั บ
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PROCESS เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสน (ConfoundDing) ระหว่างอิทธิ พลหลัก (Main Effect) กับอิทธิ พ ล
ของปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect)
การแยกรั น ด้ว ย PROCESS เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ นการ
กํา กั บ มุ่ ง ที่ ผ ลการตรวจสอบนั ย สํ า คัญ ของอิ ท ธิ พ ล
ทางตรงหรื ออิทธิ พลทางอ้อมอย่างมีเงื่อนไขทั้งนี้เพราะ
MRA หรื อ SEM software จะไม่ แ สดงการตรวจ สอบ
นัยสําคัญของอิทธิ พลทางตรงอย่างมีเงื่อนไขตามค่าของ
ค่าตัวแปรกํากับ (Conditional Direct Effect) ไม่แสดงการ
ตรวจสอบนัยสําคัญอิทธิ พลทางอ้อมอย่างมีเงื่อนไขตามค่า
ของค่าตัวแปรกํากับ (Conditional Indirect Effect) และไม่
แสดงการตรวจสอบนัยสําคัญของ Index
ผูเ้ ขียนขอแนะนําให้ทาํ เป็ น2 ขั้นดังนี้ 1) รันตัวแบบ
ทางสถิ ติ 2) แยกรั น เฉพาะเส้ น ทางที่ มี ก ารกํา กับ ด้วย
PROCESS เพื่ อ ตรวจสอบเฉพาะเส้ น ทางที่ มี ตัว แปร
กํา กับ และตรวจสอบเฉพาะอิ ท ธิ พ ลการกํา กับ อย่า งมี
เงื่ อนไขและนําค่าสถิ ติบางส่ วนไปใช้วาดกราฟแสกง
อิทธิ พลการกํากับ และแนะนําด้วยว่าควรออกแบบการ
วิจยั ตามแผ่นแบบ
นอกจากนี้ นักวิจยั ควรใช้ซอฟท์แวร์ เดิมจนจบงาน
เพราะผลการวิ เ คราะห์ ด้ว ยซอฟท์แ วร์ ที่ ต่ า งกัน เช่ น
PROCESS กับ Smart PLS ให้ผลการวิเคราะห์การกํากับ
(คือค่าสัมประสิ ทธิ์ของ Interaction) ต่างกันเล็กน้อย

โดยมีอิทธิ พลคนรอบข้าง (Subjective Norm) คอยช่ วย
ปรับความสัมพันธ์ ดังรู ปที่ 4

รู ป ที่ 4 อิ ท ธิ พ ลการกํา กับ ของอิ ท ธิ พ ลคนรอบข้า งที่
กํ า กั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการกับ ความตั้ง ใจผ่า นทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การ
ประกอบการและการควบคุมพฤติกรรม
คําแนะนําสําคัญ
การวิเคราะห์ตวั แบบการกํากับในตัวแบบการคัน่ กลาง
(Moderated Mediation Model) ด้ ว ย PROCESS มี แ ผ่ น
แบบ (Template) การกํากับในลักษณะต่าง ๆ ให้เลื อก
ทั้งสิ้ น 74 แบบ โดยมีตวั แบบการคัน่ กลาง (Mediation
Model) 3 แบบ [7] นักวิจยั จึงมีคาํ ถามว่าถ้าตัวแบบของ
ตนไม่ได้เป็ นตามแผ่นแบบ มีความสลับซับซ้อนมากกว่า
แผ่นแบบใน PROCESS Anleitung จะทําอย่างไร
เรื่ องนี้ Baron and Kenny [8] และ Henseler and
Chin [9] แนะนําให้ทาํ การวิเคราะห์ตวั แบบทางสถิติดว้ ย
MRA หรื อ SEM software
อย่างไรก็ตาม Hair, Ringle & Sarstedt [10] แนะนํา
ให้วิเคราะห์ตวั แบบทางสถิติ (Statistical Model) ที่มีเฉพาะ
Main Effect จากนั้นจึ งค่ อยแยกรั นเฉพาะส่ วนที่ เป็ นตัว
แบบการกํากับ (Moderation Model) มารันด้วยโปรแกรม

2. วิธีวิเคราะห์ Moderated mediation model

จากภาพในตัว อย่ า งข้า งต้น จะเห็ น ว่ า Moderated
Mediation Model เป็ นตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบการ
คั่ น กลาง (Mediation Model) กั บ ตั ว แบบการกํ า กั บ
(Mod-eration Model) โดยการคัน่ กลางจะหาคําตอบว่า
ความ สัมพันธ์ทางตรงมีค่ามากเกินไปหรื อไม่ สามารถ
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ลดลงได้เพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุหรื อคาดหมายว่า
ปัจจัยใดเป็ นสาเหตุ ให้ทาํ การทดสอบว่าอิทธิพลทางอ้อม
มี นั ย สํ า คั ญ หรื อไม่ อิ ท ธิ พ ลทางตรงกลั บ เป็ นไม่ มี
นัยสําคัญหรื อยัง ส่ วนการกํากับจะเป็ นการหาคําตอบว่า
มีปัจจัยใดที่เข้ามาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ตามเส้นทาง
ให้ ม ากขึ้ น ลดลง หรื อเปลี่ ย นทิ ศ ทางไปได้ห รื อ ไม่
เมื่อไร การผสมตัวแบบจึงทําให้ได้คาํ ตอบหลายคําตอบ
ได้ความรู ้ใหม่หลายเรื่ อง
ผูเ้ ขียนจะแยกนําเสนอเป็ น 2 ส่ วนคือ 1) การวิเคราะห์
การกํากับ และ 2) การวิเคราะห์ Moderated Mediation
โดยจะขอทบทวนความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการวิเคราะห์
อิทธิพลการคัน่ กลางเสี ยก่อนเพื่อจะได้เชื่อมโยงสอง
ประเด็นเข้าหากันได้ดี
2.1 การวิเคราะห์ อิทธิพลการคัน่ กลาง (Mediation Model)
อิทธิพลการคัน่ กลางวิเคราะห์ดงั นี้
ก. ตัวแปรคั่นกลางเดี่ยว จากภาพเส้นทางในรู ปที่ 5

รูปที่ 6 อิทธิพลการคัน่ กลางของ M ระหว่าง X กับ Y
ให้วิเคราะห์ว่า (1) อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) c'
ลดลงจนมี ค่ า เท่ า กับ 0 หรื อใกล้ 0 หรื อไม่ (2) c' มี
นัยสําคัญหรื อไม่ (3) ผลคูณ β�1β�2 มีนยั สําคัญหรื อไม่ (คือ
Ho: β1β2 = 0 vs H1: β1β2 ≠ 0) ถ้ า β�1β�2 ≠ 0 และ
ค่ า ประมาณ c' ไม่ มี นั ย สํ า คัญ แสดงว่ า M เป็ น full
mediator ถ้า β�1β�2 ≠ 0 แต่ c' มีนยั สําคัญ แสดงว่า M เป็ น
partial mediator จะยัง คงมี ตั ว แปรอื่ น อี ก ที่ แ ฝงเร้ น
เชื่อมโยงอยู่ ถ้า β�1β�2 = 0 แสดงว่า M ไม่เป็ น Mediator
ข. ตัวแปรคั่นกลางขนาน
จากภาพเส้ น ทางในรู ปที่ 7 สมมุ ติ เ พิ่ ม ตั ว แปร
คัน่ กลาง 2 ตัว

รูปที่ 5 อิทธิพลทางตรงที่ X มีต่อ Y
ให้วิเคราะห์ว่า 1) ค่าประมาณของ c สู งมากเกินไป
หรื อไม่ ทั้งนี้ถือว่า 0.20 คือค่าขั้นตํ่าของความสัมพันธ์ที่
นับว่าสู ง [11-12] ค่าประมาณของ c มี นัยสําคัญหรื อไม่
ถ้าค่าประมาณของ c ≥ 0.20 และมีนยั สําคัญทางสถิติแสดง
ว่า c มีค่าสู งเกินไป น่ าจะมีตวั แปรอื่นๆ แฝงตัวถ่ายทอด
อิทธิ พลของตัวแปรต้นทางสู่ ปลายทาง เรี ยก c ว่า Total
Effect 3) เพิ่มตัวแปรคัน่ กลางลงในภาพที่ 5 สมมุติเพิ่ม
เพียงตัวเดียวดังรู ปที่ 6

รู ป ที่ 7 อิ ท ธิ พ ลการคั่น กลางขนานของ M1 และ M2
ระหว่าง X กับ Y
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หรื อ MRA ก็ได้ กรณี วิเคราะห์ดว้ ย PROCESS หรื อ MRA
ต้องแปลงข้อมูลเสี ยก่อน คือถ้ามีตวั ชี้วดั ตั้งแต่สองตัวขึ้น
ไปอาจแปลงด้วยยอดรวม ค่าเฉลี่ ย หรื อคะแนนปั จจัย
(factor score) เมื่อแปลงแล้วภาพกรอบแนวความคิดเพื่อ
การวิจยั จะเปลี่ยนเป็ นการวิเคราะห์ภาพเส้นทางที่ไม่ใช่
ตัวแปรแฝง สัญลักษณ์ เปลี่ ยนเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมมิ ใช่ รูป
วงกลมหรื อวงรี ที่สื่อความหมายว่าเป็ นนามธรรม
สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ Moderated Mediation Model
ต่อไปนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ภาพเส้นทางตามแนวทาง
ของ PROCESS เพราะจําเป็ นต้องทดสอบนัยสําคัญของ
อิ ทธิ พลทางตรงหรื อ ทางอ้อ มอย่ า งมี เ งื่ อ นไขด้ว ยวิ ธี
Bootstrapping ถ้ากรอบการวิจัยซับ ซ้อนขอแนะนํา ให้
วิ เ คราะห์ ด้ว ยซอฟท์แ วร์ SEM ตามตัว แบบสถิ ติ ห รื อ
กรอบแนวความคิดให้เสร็ จก่อนแล้วค่อยเจาะวิเคราะห์
ส่ วนหนึ่งของกรอบการวิจยั ที่เป็ นตัวแบบการกํากับตาม
แผ่นแบบของ PROCESS

เป็ น partial mediator จะยังคงมีตวั แปรอื่นอีกที่แฝงเร้น
เชื่ อมโยงอยู่ ถ้า β̂ 1β̂ 2 + β� 3β̂ 4 = 0 แสดงว่า M1 หรื อ M2
อาจไม่ เ ป็ น Mediator ให้ ท บสอบเรี ยงเส้ น ทางหรื อ
ทดสอบ Contrast [13]
ค. ตัวแปรคั่นกลางอนุกรม
ในรู ปที่ 8 สมมุติเพิ่มตัวแปรคัน่ กลางเป็ น 2 ตัว

รู ป ที่ 8 อิ ท ธิ พ ลการคั่น กลางอนุ ก รมของ M1 และ M2
ระหว่าง X กับ Y
ให้วิเคราะห์ว่า (1) c' ลดลงจนมีคา่ เท่ากับ 0 หรื อใกล้
เคียง 0 หรื อไม่ (2) c' มีนยั สําคัญหรื อไม่ (3) ผลคูณของ
ค่าประมาณ β̂ 1β̂ 2β̂ 3 มีนัยสําคัญหรื อไม่ ถ้า β̂ 1β̂ 2β̂ 3 ≠ 0
และค่าประมาณ c' ไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่า M1 และ M2
เป็ น full mediator ถ้า β̂ 1β̂ 2β̂ 3 ≠ 0 แต่ c' มีนยั สําคัญ (คือ c'
≠ 0 ) แสดงว่า M1 และ M2 เป็ น Partial Mediator จะยังคง
มีตวั แปรอื่นอีกที่แฝงเร้นอยู่ ถ้า β̂ 1β̂ 2β̂ 3 = 0 แสดงว่า M1
หรื อ M2 อาจเป็ น Mediator ผูว้ ิจัยอาจมี ข้อเสนอแนะให้
สร้ างเส้ นทางลัดดังรู ป ที่ 9 แล้วทดสอบนัยสําคัญ ราย
เส้นทางคือ β� 1β̂ 5 และβ̂ 4β̂ 3

2.2 การวิเคราะห์ Moderated Mediation Model
Moderate Mediation Model เ ป็ น ตั ว แ บ บ ผ ส ม
ระหว่างตัวแบบการคัน่ กลางกับตัวแบบการกํากับ โดยมี
มีตวั แบบการคัน่ กลางเป็ นพื้นฐานที่อาจเป็ นตัวแบบการ
คัน่ กลางเดี่ ยว ตัวแบบการคัน่ กลางขนาน หรื อตัวแบบ
การคั่น กลางอนุ ก รม จากนั้น จึ ง มี ตัวแปรอื่น เข้า มาทํา
หน้าที่กาํ กับความสัมพันธ์ตามเส้นทางต่างๆ อาจกํากับ
เส้นทางเดียวหรื อหลายเส้นทางแบบ 2 way interaction
หรื อกํากับเส้ นทางเดี ยวหรื อหลายเส้ นทางแบบ 3 way
interaction [7] ในที่ น้ ี จะเสนอไว้เ พี ย ง 5 แบบเพื่ อ ให้
เข้าใจความคิดและกระบวนการ

รู ป ที่ 9 อิ ท ธิ พ ลการคัน่ กลางอนุ ก รมของ M1 และ M2
ระหว่าง X กับ Y และมีทางลัด
หมายเหตุ การวิเคราะห์การกํากับเดี่ยวในรู ปที่ 6 สามารถ
วิเคราะห์ได้ดว้ ยซอฟท์แวร์ สําหรับ SEM หรื อ PROCESS
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2.2.1 การกํากับแบบ first stage moderation model
2.2.1.1 ให้แปลง path model ในรู ปที่ 10 เป็ น statistical
model ในรู ปที่ 11

จากภาพเส้นทางในรู ปที่ 10 ให้แปลงเป็ น Statistical
Model ตามรู ปที่ 11 แล้วแสดงสมการถดถอยและจัดรู ป
สมการได้ดงั นี้ (ภาพนี้คือแผ่นแบบที่ 7 ใน[7]) ให้ดาํ เนิน
การดังนี้
2.2.1.2 เสนอสมการถดถอยเป็ น 2 สมการตามจํานวนตัว
แปรตามในภาพคือ W และ Y ให้แปลงค่าตัวแปรอิสระ
ทุ กตัวเป็ น Mean Centered Variable เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญหา
ภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ คือให้ x = X-X�, m = M-M� และ w
� และให้ i คื อ ค่ า คงที่ (ในขั้น ใช้ง าน PROCESS
= W-W
จะมีเช็คบ๊อกให้เลือก นักวิจยั จึงไม่ตอ้ งแปลงข้อมูลนําเข้า)

รู ปที่ 10 ตัวแบบการคัน่ กลางที่กาํ กับเส้นทางแบบ First
Stage Moderation Model

m = i +a2w+ a1x + a4xw + eW

(1)

Y = i + c1′x + b1m + eY

(2)

เมื่อรันสมการทั้งสองจะได้ค่าประมาณของสัมประสิ ทธิ์
a1, b1, a4 และ c1′ ให้นาํ ค่านี้ไปวางกํากับเส้นทางในรู ปที่ 10
พร้ อมทั้งแสดงค่า t-statistics ของ a1, b1, a4 และ c1′ เรี ยก
c1′ ว่าอิทธิ พลทางตรง (direct effect of X on Y) และเรี ยก c
ในรู ปที่ 5 ว่า Total Effect
อิทธิ พลทางอ้อมคํานวณได้จากผลคูณ a1b1 ส่ วนค่า tstatistics ของอิทธิ พลทางอ้อม a1b1ให้หาด้วย Sobel’s test
โดยถือว่า Sampling Distribution ของ a1b1 เป็ นการแจกแจง
ปกติ แต่ที่จริ งแล้วไม่ใช่การแจกแจงปกติ ทางเลือกคือให้
ทดสอบสมมุติฐานด้วย Bootstrapping
จากภาพกรอบการวิจยั ในรู ปที่ 10 จะเห็นว่ามีตวั แปร
กํากับอยู่ซ่ ึ งการกํากับเช่นนั้นย่อมต้องมีผลกระทบต่อค่า
อิทธิพลทางอ้อมด้วย การที่จะคํานวณอิทธิพลทางอ้อมว่า
เท่ากับ a1b1 เท่านั้นโดยไม่พิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้องจึงไม่
ถูกต้อง การคํานวณหาค่าอิทธิ พลทางอ้อมที่เส้นทางเส้น
ใดเส้นหนึ่งหรื อหลายเส้นถูกกํากับด้วยตัวแปรอื่นอยูน่ ้ นั
ต้อ งนํา อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรกํา กับ มาร่ ว มคํา นวณด้ว ย

รู ป ที่ 11 ตัว แบบทางสถิ ติ ข องตัว แบบการคั่น กลางที่
กํากับเส้นทางแบบ First Stage Moderation Model
สั ม ประสิ ทธิ์ เส้ น ทางในสมการต่ อ ไปนี้ จะใช้
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ น PROCESS anleitung [7]
เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นที่ ส นใจเรื่ องการพัฒ นาสู ตรอิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อ มอย่ า งมี เ งื่ อ นไขสามารถทํา ได้เ องและทราบ
คําตอบที่รออยู่ ต่อไปนี้ผูเ้ ขียนจะนําเสนอวิธีพฒั นาสู ตร
อิ ท ธิ พ ลทางตรงอย่า งมี เ งื อ นไขและอิ ทธิ พ ลทางอ้อม
อย่างมี เงื อนไขพอเป็ นแนวทางให้ผูอ้ ่านพัฒนาได้เ อง
หรื อเข้าใจได้เมื่อเห็นในแผ่นแบบ (Template) ในตอนที่
3 จะแสดงตัวอย่าง
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เรี ย กว่ า อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มอย่ า งมี เ งื่ อ นไข (Conditional
Indirect Effect) โครงสร้างของอิทธิ พลทางอ้อมอย่างมี
เงื่อนไขสามารถพัฒนาได้โดยง่ายดังนี้คือ จากสมการที่
(1) จัดรู ปได้เป็ น
m = i + a2w + (a1+ a4w)x + eW
(3)

เมื่อศึกษาถึงจุดนี้ทาํ ให้ทราบแล้วว่านักวิจยั มีภารกิจ
ที่ตอ้ งพิจารณา/ดําเนิ นการ 3 ประการคือ 1) a4 ซึ่ งเป็ น
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรกํากับ ดังรู ปที่ 10 มีค่าเท่าไร มี
นัยสําคัญหรื อไม่ 2) อิทธิ พลทางอ้อมขึ้นอยู่กบั ตัวแปร
กํากับหรื อไม่ ก็คือทดสอบว่า index มีนัยสําคัญหรื อไม่
3) อิทธิ พลทางอ้อม ณ ค่าต่างๆ ของตัวแปรกํากับ 3 ค่า
(ตาม Pick-a-Point) คื อ ค่ า ตํ่า ปานกลาง สู ง หรื อ 5 ค่ า
ตาม percentile คื อ ที่ P10, P25, P50, P75, P90 มี ค่ า เท่ า ไร มี
นัยสําคัญหรื อไม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๆ หรื อว่าลดลง ๆ
หรื อ ว่ า อย่ า งไร การตอบคํา ถามนี้ ดํา เนิ น การโดยวิ ธี
bootstrapping ดังนี้
ในแต่ละ Bootstrap Sample ให้รันสมการที่ (1) (2)
และ (5) ให้บนั ทึกค่า a4 ค่า Index (คือ a4b1 ) และหาค่า
อิทธิ พลทางอ้อมอย่างมีเงื่อนไข (ω) ด้วยการแทนที่ w
ด้วยค่าตํ่า ค่าปานกลาง และค่าสู งแล้วบันทึกเอาไว้ เมื่อ
รันครบ 5,000 Bootstrap Sample ให้เรี ยงลําดับค่าทั้ง 5 นี้
(ถ้าใช้เปอร์ เซนไทล์จะมี 5 ค่า) หากช่ วงเชื่ อมั่น 95%
คลุม 0 เอาไว้แสดงว่าไม่มีนยั สําคัญ
2.2.2 การกํ ากั บแบบ First Stage and Direct Effect
Modera-tion Model
ตัวแบบนี้คือตัวแบบการกํากับที่ผวู ้ ิจยั มีขอ้ สรุ ปจาก
sequential exploratory analysisหรื อมี ว รรณกรรมชี้ ว่ า
เมื่ อ มี ตัว แปรคัน่ กลางแล้ว ตัว แปรกํา กับอาจทําหน้าที่
เปลี่ ย นแปลงความสั ม พัน ธ์ X→M และ X→Y ภาพ
กรอบแนวความคิดปรากฏในรู ปที่ 12 และเมื่อจัดเป็ นตัว
แบบทางสถิติจะปรากฏในรู ปที่ 13 (ภาพนี้ คือ model 8
ใน [7])

ดังนั้นจากสมการที่ 2 และสมการที่ (3) (ดังรู ปที่ 10
และ 11 ประกอบ) อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มอย่ า งมี เ งื่ อ นไข
(Conditional Indirect Effect of X on Y Through M) คือ
ω = (a1+ a4w)b1

(4)

สังเกตว่าในสมการที่ (2) ต้องการเฉพาะค่า b1 เพื่อใช้
หาอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มเนื่ อ งจากสู ต รในสมการที่ (4) มี
โครงสร้างในรู ปผลคูณ วิธีทดสอบสมมุติฐานที่แนะนํา
คือ bootstrapping ดําเนินการตามหลักการต่อไปนี้ ซึ่งใน
PROCESS 3 ให้ ตั ด สิ นใจโดยใช้ bootstrap CI 95 %
percentile (ไม่ใช่ Bias Correction) จากสมการที่ (4) คือ
ω = (a1+ a4w)b1 จัดรู ปใหม่ได้เป็ น
ω = a1b1+a4b1w

(5)

สมการที่ (5) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พล
ทางอ้อม ω กับตัวแปรกํากับ w ค่าความชัน a4b1 เรี ยกว่า
index of moderated mediation ค่านี้ เป็ นปริ มาณที่แสดง
อิทธิ พลที่ w มีต่ออิทธิ พลทางอ้อมของ x ที่มีต่อ Y ผ่าน
ทาง m การตรวจสอบนัย สํา คัญ ของ index นี้ ก็ คื อ การ
ตรวจสอบนัย สํา คัญ ของ Moderated Mediation ดัง นั้น
การตรวจสอบนัยสําคัญของ Index จึงเป็ นการตรวจสอบ
ว่าอิทธิพลทางอ้อมขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรกํากับ w หรื อไม่ [14]
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พบว่าอิทธิทางอ้อมที่ x มีต่อ Y ผ่าน m ตามเงื่อนไข
ของ w คือ
ω1 = (a1+a4w)b1

ซึ่ งก็คือสมการเส้นตรง ω1 = a1b1+a4b1w ที่ ค่าความ
ชัน a4b1 คื อ index และอิ ท ธิ ท างตรงที่ x มี ต่ อ Y ตาม
เงื่อนไขของ w คือ

รู ปที่ 12 ตัวแบบการคัน่ กลางที่กาํ กับเส้นทางแบบ First
Stage and Direct Effect Moderation Model

ω2 = (c1′ +c4′ w)

m = iM+a2w +a1x +a4xw+eM

(6)
(7)

ประมาณค่าแล้วนําค่าประมาณไปกํากับเส้นทางใน
รู ปที่ 12 และเมื่อจัดรู ปสมการประมาณค่าของสมการที่
(6) และ (7) ดังสมการที่ (8) และ (9)
Y = iY +c2′w+ (c1′+c4′w)x+b1m
(8)
m = iM+a2w + (a1+a4w)x

(11)

2.2.3 การกํากับแบบ First Stage, Second Stage and Direct
Effect Moderation Model
ตัวแบบนี้คือตัวแบบการกํากับที่ผวู ้ ิจยั มีขอ้ สรุ ปจาก
Sequential Exploratory Analysis หรื อมีวรรณกรรมชี้ว่า
เมื่ อ มี ตัว แปรคัน่ กลางแล้ว ตัว แปรกํา กับอาจทําหน้าที่
เปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์ X→M, M→Y และ X→Y
ภาพกรอบแนวความคิ ด ปรากฏในรู ป ที่ 14 และเมื่ อ
จัดเป็ นตัวแบบทางสถิติจะปรากฏเป็ นรู ปในรู ปที่ 15 (คือ
Model 59 ใน [7])

รู ปที่ 13 ตัวแบบทางสถิติของตัวแบบการคัน่ กลางที่กาํ กับ
เส้นทางแบบ First Stage and Direct Effect Moderation
Model
รู ปที่ 13 สามารถเสนอสมการถดถอยได้สองสมการ
โดยนัก วิ จัย ต้อ งแปลงค่ า ตัว แปรทุ ก ตัว ยกเว้น Y เป็ น
Mean Centered Variable เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาภาวะร่ ว ม
เส้นตรงพหุคือ
Y = iY+c2′w +c1′x +c4′xw+b1m+eY

(10)

รู ปที่ 14 ตัวแบบการคัน่ กลางที่กาํ กับเส้นทางแบบ first
Stage, Second Stage and Direct Effect Moderation

(9)
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สมการที่ (16) ไม่มี index เพราะเป็ นสมการกําลัง 2 และ
อิทธิทางตรงที่ x มีต่อ Y ตามเงื่อนไขของ w คือ
ω2 = (c1′ +c4′ w)

2.2.4 การกํ า กั บ แบบ First Stage Moderation Model
ของการคั่นกลางแบบขนาน
ตัวแบบนี้คือตัวแบบการกํากับที่ผวู ้ ิจยั มีขอ้ สรุ ปจาก
Sequential Exploratory Analysis หรื อมีวรรณกรรมชี้ว่า
ตัวแบบการคัน่ กลางพหุแบบขนานนั้นจะมีตวั แปรกํากับ
W ทํา หน้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงความสั ม พัน ธ์ ต ามเส้ น ทาง
X→M1, X→M2 และ X→M3 ภาพกรอบแนวความคิด
ปรากฏในรู ปที่ 16 และเมื่ อจัดเป็ นตัวแบบทางสถิติจะ
ปรากฏใน รู ปที่ 17

รู ป ที่ 15 ตัว แบบทางสถิ ติ ข องตัว แบบการคั่น กลางที่
กํ า กั บ เส้ น ทางแบบ First Model, Second Stage and
Direct Model Moderation Model
รู ปที่ 15 สามารถเสนอสมการถดถอยได้สองสมการ
โดยนัก วิ จัย ต้อ งแปลงค่ า ตัว แปรทุ ก ตัว ยกเว้น Y เป็ น
mean centered variable เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาภาวะร่ วม
เส้นตรงพหุคือ
Y = iY+c2′w +c1′x +c4′xw+b1m+ b9mw +eY
m = iM+ a2w + a1x+a4xw+eM

(12)
(13)

ประมาณค่าแล้วนําค่าประมาณไปกํากับเส้นทางใน
รู ปที่ 14 และเมื่อจัดรู ปสมการประมาณค่าของสมการที่
(12) และ (13) ดังสมการที่ (14) และ (15)
Y = iY +c2′w + (c1′+c4′w)x+(b1+b9w)m

(14)

m = iM+a2w + (a1+a4w)x

(15)

รู ปที่ 16 ตัวแบบการคัน่ กลางขนานที่กาํ กับเส้นทางแบบ
First Stage Moderation Effect

จะพบว่าอิทธิ ทางอ้อมที่ x มีต่อ Y ผ่าน m ตามเงื่อนไข
ของ w คือ
ω1 = (a1+a4w)(b1+b9w)

(17)

(16)
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รูปที่ 17 ตัวแบบทางสถิติของตัวแบบการคัน่ กลางขนาน
ที่กาํ กับเส้นทางแบบ First Stage Moderation Effect

โดยมี Index of Moderated Mediation เท่ากับ c2b1, c3b2,
c4b3 ตามลําดับ
2.2.5 การกํ า กั บ แบบ First Stage Moderation Model
ของการกํากับแบบอนุกรม
ตัวแบบนี้คือตัวแบบการกํากับที่ผวู ้ ิจยั มีขอ้ สรุ ปจาก
sequential exploratory analysis หรื อ มี ว รรณกรรมชี้ ว่ า
ตัวแบบการคัน่ กลางพหุ แบบอนุ กรมมีตวั แปรคัน่ กลาง
เรี ยงต่อกันหลายตัวนั้นจะมีตวั แปรกํากับ W เข้าทําหน้าที่
เปลี่ ย นแปลงความสั ม พัน ธ์ ตามเส้ น ทาง M2→Y ภาพ
กรอบแนวความคิดปรากฏในรู ปที่ 18 และเมื่อจัดเป็ นตัว
แบบทางสถิ ติ จะปรากฏเป็ นรู ปในรู ป ที่ 19 (ภาพนี้ คื อ
บางส่วนของแผ่นแบบที่ 6 ใน [7])

จากรู ปที่ 17 สามารถเสนอสมการถดถอยได้ 4 สมการ
โดยนักวิจยั ต้องไม่ลืมแปลงค่าตัวแปรทุกตัวยกเว้น Y เป็ น
Mean Centered Variable เสี ย ก่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หา
ภาวะร่ วมเส้นตรงพหุคือ
Y = iY+b1m+ b1m+ b1m+ c1′x+eY

(18)

m1 = iM1+ d1w + a1x+c2xw+eM1

(19)

m2 = iM1+ d2w + a2x+c3xw+eM2

(20)

m3 = iM1+ d3w + a3x+c4xw+eM3
(21)
หลังจากประมาณค่าแล้วให้นาํ ค่าประมาณไปกํากับ
เส้นทางใน รู ปที่ 14 และเมื่อจัดรู ปสมการประมาณค่ า
ของสมการที่ (19)-(21) ดังสมการที่ (22)-(24)
m1 = iM1+ d1w + (a1+c2w)x+eM1

(22)

m2 = iM1+ d2w + (a2+c3w)x+eM2

(23)

m3 = iM1+ d3w + (a3+c4w)x+eM3

(24)

รู ปที่ 18 ตัวแบบการคัน่ กลางแบบอนุกรมที่กาํ กับเส้นทาง
แบบ Third Stage Moderation Effect

จะพบว่าอิทธิ ทางอ้อมที่ x มีต่อ Y ผ่าน m1-m3 ตามเงื่อนไข
ของ w คือ
ω1 = (a1+c2w)b1

(25)

ω2 = (a2+c3w)b2

(26)

ω3 = (a3+c4w)b3

(27)

รู ป ที่ 19 ตัว แบบทางสถิ ติ ข องตัว แบบการคั่น กลาง
อนุ ก รมที่ ก ํา กับ เส้ น ทางแบบ Third Stage Moderation
Effect
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รู ปที่ 19 สามารถเสนอสมการถดถอยได้ 3 สมการ
โดยนัก วิ จัย ต้อ งแปลงค่ า ตัว แปรทุ ก ตัว ยกเว้น Y เป็ น
Mean Centered Variable เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาภาวะร่ ว ม
เส้นตรงพหุเสี ยก่อนดังนี้คือ
Y = iY+ c1′x + b1m1+ c2w + b2m2+ c4m2w +eY (28)

m1 = iM1+ a1x +eM1

(29)

m2 = iM2+ a2x + d1m1 +eM2

(30)

รูปที่ 20 ตัวแบบการคัน่ กลางที่กาํ กับเส้นทางด้วย ACHV

ประมาณค่ า แล้ว นํา ค่ า ประมาณไปกํา กับ เส้ น ทางใน
รู ปที่ 18 และเมื่อจัดรู ปสมการประมาณค่าของสมการที่
(28) ดังสมการที่ (31)

รู ป ที่ 21 ตัว แบบทางสถิ ติ ข องตัว แบบการคั่น กลางที่
กํากับเส้นทางด้วย ACHV
จากรู ปที่ 20 พบว่า ACHV เข้ากํากับความสัม พันธ์
ระหว่าง JS กับ SE และระหว่าง JS กับ JP โดยคาดหมาย
ว่าพนักงานจะมี ผลการปฏิบตั ิ งาน (JP) สู งมิ ใช่ ว่าจะมี
สาเหตุมาจากความพึงพอใจในงาน (JS) แม้จะมีงานวิจยั
บ่งชี้ว่าความพึงพอใจในงานเป็ นปัจจัยสาเหตุของผลการ
ปฏิบตั ิงาน แต่ก็มีผลการศึกษาจํานวนมากที่แย้งว่าไม่ได้
เป็ นเช่นนั้นแต่เป็ นเพราะมีการรับรู ้ความสามารถของตน
(SE) ซ่อนเร้นเชื่อมโยงอยู่ และมีความต้องการความสําเร็ จ
(ACHV) คอยกํากับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในงานกับผลการปฏิบตั ิงาน (JS→JP) และระหว่างความ
พึงพอใจในงานกับความต้องการความสําเร็ จ (JS→ACHV)
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย จึ ง มี 2 ข้ อ คื อ 1) การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเป็ นปั จจัยเชื่อมโยงความพึงพอใจ
ในงานกับผลการปฏิบตั ิงาน 2) อิทธิ พลที่ความพึงพอใจ
ในงานที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานและอิทธิ พลที่ความพึง

Y = iY+ c1′x +b1m1+ c2w + (b2+ c4w)m2 +eY (31)
อิทธิ ทางอ้อมที่ x มีต่อ Y ผ่าน m1 และ m3 ตามเงื่อนไข
ของ w จะเป็ นสู ตรที่ปรากฏดังสมการที่ (32)
ω1 = a1d1(b2+c4w) = a1d1b2+ a1d1c4w

(32)

โดยมี Index of Moderated Mediation เท่ากับ a1d1c4
ตัวอย่ าง การศึกษาของ Judge, Thoresen, Bono and Patton
[15] พบว่าช่ องว่างของงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction; JS) กับผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Job Performance) ควรมีตวั แปร
คัน่ กลางบางตัว ในที่น้ ี เลือกใช้ การรับรู ้ความ สามารถ
ของตน (Self-Efficacy; SE) และควรมีตวั แปรกํากับบาง
ตัว ในที่น้ ีเลือกใช้ ความต้องการประสบผลสําเร็ จ (Need
for Achievement; ACHV) ดังรู ปที่ 20 และ 21
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พอใจในงานที่ มี ต่ อการรั บรู ้ ความสามารถของตนถูก
กํากับด้วยการต้องการความสําเร็ จ

ผลการรันปรากฏในรู ปที่ 23 และตารางที่ 1 ซึ่ งเมื่ อ
คัด ลอกค่ า สถิ ติ จ ากตารางที่ 1 มากํา กั บ เส้ น ทางจะ
ปรากฏผลดังรู ปที่ 22

รูปที่ 22 ผลการรันโปรแกรม PROCESS ด้วยแผ่นแบบที่ 8

รูปที่ 23 กรอบสนทนา (Dialog) ของโปรแกรม PROCESS [7]
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์จากการรันคําสั่งตามกรอบสนทนา [7]

PROCESS Procedure for SPSS Release 2.15
Model = 8, Y = ZJP, X = ZJS, M = ZSE, W = ZACHV : Sample size 163
Outcome: ZSE
R
R-sq
MSE
F
Model Summary
Model
Constant
ZJS
ZACHV
Int_1
Product terms key : int_1 ZJS x ZACHV
Outcome: ZJP

.6543
coeff
-.0074
.3165
.4450
.0146

.4281
se
.0637
.0724
.0711
.0438

8.5827
t
-.1156
4.3705
6.2577
.3344

39.6743
p
.9081
.0000
.0000
.7386

df1

df2

p

3.0000
LLCI
-.1332
.1735
.3045
-.0718

159.0000
ULCI
.1185
.4596
.5854
.1011

.0000

PROCESS Procedure for SPSS Release 2.15
Model = 8, Y = ZJP, X = ZJS, M = ZSE, W = ZACHV : Sample size 163
R
R-sq
MSE
F
Model Summary
.7539
.5684
.4425
52.0214
Model
coeff
se
t
p

df1
4.0000
LLCI

df2
158.0000
ULCI

Constant

-.0958

.0555

-1.7258

.0863

-.2055

.0138

ZSE

.3152

.0691

4.5614

.0000

.1787

.4517

ZJS

.1575

.0668

2.3579

.0196

.0256

.2894

ZACHV

.4883

.0692

7.0584

.0000

.3517

.6249

Int_2

.1904

.0382

4.9888

.0000

.1150

.2657

p

LLCI

ULCI

0.6261
0.0196
0.0001

-0.1658
0.0256
0.1791

0.1001
0.2894
0.5167

SE
t
ZACHV Effect
-1.0000 -0.0329
0.6730
-0.4881
0.0000
0.1575
0.0668
2.3579
1.0000
3.4790
0.0855
4.0705
Conditional indirect effect (s) of X on Y at values of the moderator (s):
Mediator
ZACHV
Effect Boot SE BootLLCI
Product terms key : int_2 ZJS x
ZACHV Conditional indirect effect
(s) of X on Y at values of the
moderator (s):

ZSE

BootULCI

-1.0000

0.0952

0.0355

0.0404

0.1839

0.0000

0.0998

0.0368

0.0370

0.1764

1.0000

0.1044

0.0501

0.0334

0.2186
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์จากการรันคําสัง่ ตามกรอบสนทนา [7] (ต่อ)
Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD from mean.
Indirect effect of highest order product:
Mediator
Effect SE (Boot) BootLLCI BootULCI
ZSE

0.0046

0.0231

หมายเหตุ 1) เพื่อให้สามารถเปรี ยบเที ยบสัมประสิ ท ธิ์
เส้นทางและแปลผลได้ง่าย จึ งแปลงข้อมูลในไฟล์เป็ น
คะแนนมาตรฐาน (Standardized Variable) ทุกตัวทําให้
ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 มี SD เท่ากับ 1 ซึ่ งมีผลให้ (1)
mean centered variable คือตัวแปรเดิม (2) ค่าตํ่า ค่าปาน
กลาง ค่าสู ง ของตัวแปรคือ –1, 0, 1 ตามลําดับ 2) R2 มีค่า
สู งมาก ค่ามากกว่า 0.26 ซึ่ งถื อว่ามี ค่าสู งมากนั้น [16]
มิ ใช่ เพราะ SE = f (JS) และ JP = f (JS, SE) แต่อาจเกิ ด
จากสาเหตุอื่นด้วย
ผลการตรวจสอบนัยสําคัญการกํากับของเส้นทาง
JS→SE ด้วย ACHV พบว่าไม่มีนัยสําคัญ (beta = 0.0146,
t = 0.3344 (ดู จาก int_1 ในตารางที่ 1) แต่เมื่ อพิจารณา
อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มอย่า งมี เ งื่ อ นไข (Conditional Indirect
Effect) ของ JS สู่ JP ผ่าน SE ที่กาํ กับด้วย ACHV ใน

-0.0254

0.0614

ตารางที่ 2 พบว่ามีนัยสําคัญทุกจุดของ ACHV แต่มีผล
ไม่ต่างกันมาก คือมีอิทธิ พลทางอ้อมที่ค่าตํ่า ปานกลาง
และสู งของ ACHV มีค่าเท่ากับ 0.0952, 0.0998 และ 0.1044
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา index พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.0046
และไม่มีนยั สําคัญ สังเกตได้ว่าความชันตํ่ามาก แสดงว่า
ไม่ว่า ACHV จะแปรค่าไปอย่างไรก็ไม่กระทบต่ออิทธิ พล
ทางอ้อม (ω) การที่อิทธิ พลทางอ้อมอย่างมีเงื่อนไขของ
ACHV มีนัยสําคัญทุกจุดของ ACHV เป็ นการแสดงให้
เห็นว่าแม้ในภาพรวม ACHV จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยน
แปลงอิทธิ พลทางอ้อมแต่ก็มีผลบ้างเป็ นบางค่า แต่ก็ไม่
แสดงแนวโน้มอะไรเพราะอิทธิ พลทางอ้อมมีค่าไม่มาก
และไม่ต่างกันมากดังกล่าว ซึ่ งผูว้ ิจยั จะไม่สนใจบทบาท
ของ ACHV เลยก็ได

ตารางที่ 2 อิทธิพลทางอ้อมและ Index

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator (s):

Mediator
ZSE
Mediator
ZSE

ZACHV

Effect

Boot SE

BootLLCI

BootULCI

-1.0000

0.0952

0.0355

0.0404

0.1839

0.0000

0.0998

0.0368

0.0370

0.1764

1.0000

0.1044

0.0501

0.0334

0.2186

Index

SE (Boot)

BootLLCI

BootULCI

0.0046

0.0231

-0.0254

0.0614

140

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol.15 No.2 May-August 2019

แต่ไม่มีนยั สําคัญที่ค่าตํ่า ทั้งยังพบว่าค่าอิทธิ พลทางตรง
ลดลงจาก 0.452 (t = 6.438) (ตามผลการรัน MRA) เหลือ
0.1575 (t =2.358) ยังคงมีนยั สําคัญแม้ว่าเส้นทาง JS→JP
จะถู ก ทั้ง คั่น กลางด้ว ย SE และถู ก กํา กับ ด้ว ย ACHV
แสดงว่าความสัมพันธ์ตามเส้นทาง JS→JP จะยังมีปัจจัย
อื่นอีกที่แฝงตัวเชื่อมโยงอยู่

สํ า หรั บ การกํ า กั บ เส้ น ทางตรงคื อ JS→JP ของ
ACHV พบว่ า มี นัย สํ า คัญ (ดู จ าก int_2 ในตารางที่ 1)
แสดงว่าในภาพรวม ACHV มี ผลในการเปลี่ ยนแปลง
ความสัมพันธ์ทางตรงของ JS→JP
จากตารางที่ 3 พบว่ า ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรงอย่ า งมี
เงื่อนไขมีค่าสู งขึ้นเป็ นอย่างมากเมื่อ ACHV มีค่าสู งขึ้น
ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรงอย่างมี่เงื่อนไข

Conditional direct effect(s) of X on Y at values of the moderator(s):

ZACHV

Effect

SE

t

p

LLCI

ULCI

-1.0000

-0.0329

0.0673

-0.4881

0.6261

-0.1658

0.1001

0.0000

0.1575

0.0668

2.3579

0.0196

0.0256

0.2894

1.0000

0.3479

0.0855

4.0705

0.0001

0.1791

0.5167

= 0.1575, t= 2.3579) ซึ่ งลดลงไปมากเมื่ อคัน่ กลางด้วย
SE แ ต่ เ มื่ อ กํ า กั บ ด้ ว ย ACHV แ ล้ ว ก ลั บ พ บ ว่ า
ความสัมพันธ์ JS→JP สู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเมื่อ ACHVมี
ค่าสู งขึ้น แต่ไม่มีผลเมื่อ ACHV มีค่าตํ่า

ผลจากตารางดังกล่าวสรุ ปได้ว่าความสัมพันธ์ตาม
เส้ น ทาง JS→JP มี ค่ า สู งเกิ น ไป (beta = 0.452) (สู ง
มากกว่า 0.20 ถึง 2.26 เท่า) ทําให้สงสัยว่าอาจมีตวั แปร
อื่ น แฝงตัว เชื่ อ มโยง ผูเ้ ขี ย นกําหนดให้ SE เป็ นตัวแปร
คั่ น กลางและคาด หวั ง ว่ า น่ า จะมี ACHV คอยขยาย
ความสั ม พัน ธ์ อ ยู่ ด้ ว ยตามข้ อ เสนอแนะของ Judge,
Thoresen, Bono and Patton [15] ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล
พบว่า SE เป็ นตัวแปรคัน่ กลางจริ ง แต่ ACHV มีผลขยาย
ความสัมพันธ์เฉพาะ JS→JP เท่านั้น โดยจะมีผลเฉพาะ
เมื่ อ ACHV มี ค่ า มาก กล่ า วคื อ ถ้ า พนั ก งานต้ อ งการ
ความสําเร็ จจากอาชีพการงานมากขึ้นก็จะกระตุน้ ให้ JS
มี ผ ลกระทบต่ อ JP รุ นแรงขึ้ นหลัง จากที่ SE เข้ า มา
คั่ น กลางทํา ให้ ค วามสั ม พัน ธ์ JS→JP ลดลงไปมาก
หมายความว่าการที่ความสัมพันธ์ JS→JP ในการศึกษา
ต่ า งกาลต่ า งวาระว่ า เป็ นจริ ง บ้า งไม่ เ ป็ นจริ ง บ้า ง การ
วิเคราะห์ครั้งนี้พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับหนึ่ง (beta

3. สรุป

Moderated Mediation Model เป็ นตั ว แบบที่ ใช้
ศึกษาว่าในตัวแบบการคัน่ กลางนั้นเส้นทางความสัมพันธ์
ต่าง ๆ อาจถูกปรับระดับความสัมพันธ์ไปได้หรื อไม่ โดย
อาศัยปัจจัยใด เป็ นไปได้เมื่อไร โปรแกรม PROCESS จะ
มี แ ผ่น แบบ (Template) ให้ เ ลื อ กใช้ท้ ัง สิ้ น 74 แบบซึ่ ง
นักวิจยั ต้องพิจารณาเลือกแผ่นแบบเอง และควรพิจารณา
เลือกแผ่นแบบเอาไว้ในขั้นตอนออกแบบการวิจยั สิ่ งที่
ควรทราบคือ 1) ต้องทราบวิธีเปลี่ยนกรอบแนวความคิด
การวิจยั ให้เป็ นตัวแบบสถิติเพราะซอฟท์แวร์จะเสนอผล
ด้วยสมการถดถอยตามกรอบนี้ 2) ถ้ากรอบแนวความคิด
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มีตวั แปรมากและมีการกํากับบางเส้นทาง ให้นกั วิจยั รัน
จากกรอบแนวความคิ ด แล้ว รั น ด้ว ยซอฟท์แ วร์ SEM
หรื อ MRA กรณี SEM software ผูเ้ ขียนขอแนะนําให้ใช้
PLS เพราะไม่ผูกพันกับข้อตกลงเรื่ องการแจกแจงปกติ
มีตวั แปรแฝงได้มาก มีตวั ชี้วดั ได้มากทําให้วดั ตัวแปรแฝง
ได้ครบทุกแง่มุม และสามารถใช้ได้กบั ตัวอย่างขนาดเล็ก
จากนั้นให้เจาะรันตัวแบบการกํากับเฉพาะที่ เรื่ องนี้ ไม่
ผิดหลักสถิ ติเพราะสมการถดถอยแยกจากกัน 3) การ
วิเคราะห์ Moderated Mediation Model ให้แยกพิจารณา
เป็ น 4 ประเด็นคือ (1) ตัวแปรกํากับมีนยั สําคัญหรื อไม่
(2) อิทธิ พลทางอ้อมอย่างมีเงื่อนไขมีนยั สําคัญหรื อไม่ (3)
index มี นัย สํา คัญ หรื อ ไม่ (4) ถ้า มี ก ารกํา กับที่ เส้นทาง
X→Y ให้ตรวจสอบว่าอิทธิ พลทางตรงอย่างมีเงื่อนไขมี
นัยสําคัญหรื อไม่
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