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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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บทความนี้ กล่าวถึงเฉพาะวิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัว
แบบสมการโครงสร้าง โดยจะนาเสนอด้วยภาพกรอบ
แนวความคิ ดแยกเป็ นการวิเคราะห์การกากับตามปกติ
ในตอนที่ 2 และการวิเคราะห์การกากับพหุ ในตอนที่ 3
อนึ่ งSEM พัฒนาขั้นตอนวิธี (algorithm) มาจากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression; MRA) จึง
ต้องกล่าวถึง MRA และ SEM ไปในที่เดียวกัน โดยภาพ
ที่ แ สดงจะเป็ นภาพในบริ บ ทของ SEM ขณะที่ วิ ธี
วิเคราะห์จะอธิ บายด้วยรู ปและ SEM/MRA ซึ่ งแสดง
ด้วยสมการถดถอยเดียวกัน

1. บทนา
การวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling; SEM) สามารถกระทาได้ด้วย
ซอฟท์แวร์ เฉพาะซึ่ งแยกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่ม covariance
based SEM (CB-SEM) ซึ่ งพัฒนาขั้นตอนวิธีดว้ ยวิธี
maximum likelihood estimation (MLE) เช่น LISREL,
AMOS, EQS, MPLUS, CALIS และกลุ่ม variance
based SEM (VB-SEM) ซึ่ งพัฒนาขั้นตอนวิธีดว้ ยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุด (วิธีกาลังสองน้อยที่สุดเป็ นวิธีการที่
ใช้ในการพัฒนาตัวแบบทางเศรษฐมิติและการถดถอย)
เช่น PLS-Graph, Smart PLS, Visual PLS, WARP,
XLSTAT ซึ่ งโดยปกติ แ ล้ว จะให้ ผ ลลัพ ธ์ ต รงกัน อาจ
ต่างกันที่ค่าตัวเลข ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ ในกลุ่ม VB-SEM จะ
ใช้งานง่ายกว่ามาก
การรั น โปรแกรมเพื่ อ วิเ คราะห์ SEM ต้อ งอาศัย
ความรู ้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีตดั สิ นซึ่ งต้องผ่าน
การใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ มาบ้าง และหากตัวแบบมีตวั
แปรกากับ (moderator) หรื อตัวแปรคัน่ กลาง(mediator)
อย่า งใดอย่า งหนึ่ งหรื อ ทั้ง สองอย่า ง เช่ น ในตัว แบบ
moderated mediation model และ mediated moderation
model การวิ เคราะห์ ก็ จะยากขึ้ น เฉพาะกรณี ต ัวแปร
คั่น กลางต้อ งมี ซ อฟท์ แ วร์ เ สริ มเข้า มาอี ก ที่ ใ ช้ง่ ายคื อ
Indirect module การออกแบบงานวิจยั และการวิเคราะห์
ข้อมูลกรณี เหล่านี้ จึงต้องอาศัยความเข้าใจทั้งทางวิชาการ
และทางเทคนิ ค เพิ่ ม ขึ้ น ในที่ น้ ี ผู ้เ ขี ย นจะแนะน าการ
วิเ คราะห์ ด้วยภาพกรอบแนวความคิ ด ซึ่ งหากมี ความรู ้
ความเข้าใจทางวิชาการและทางเทคนิคดีพอก็จะเข้าใจได้
โดยง่าย หากยังไม่เคยวิเคราะห์ตวั แบบ SEM มาก่อนขอ
แนะนาให้ศึกษาหาความรู ้พ้นื ฐานในส่วนนั้นเสี ยก่อน

2. การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยด้ วย SEM
จากรู ปที่ 1 สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดว้ ยการถดถอย
แบบเชิงชั้นซึ่งจัดรู ปได้ดงั รู ปที่ 2 และรู ปที่ 3 ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 1 ตัวแบบการกากับของ Mo

รู ปที่ 2 ตัวแบบการกากับของ Mo ก่อนวิเคราะห์

รู ปที่ 3 ตัวแบบการกากับเพื่อวิเคราะห์ดว้ ย SEM/MRA
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การวิเคราะห์ดว้ ยการถดถอยแบบเชิ งชั้นจะต้องทาเป็ น
2 ขั้นตอนดังนี้ คือ จากสมการที่ (1) ให้เพิ่มปฏิสัมพันธ์
X*Mo ลงในสมการ ได้สมการที่ (2)
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สมการถดถอย
+

2.1.1.1 Product indicator approach
ให้ดาเนินการดังนี้
1) แปลงตัวชี้วดั ทุกตัวให้เป็ น mean-centered indicator
หรื อ standardized indicator เช่น แปลง เป็ น
หรื อเป็ น

(1)

ตัวชี้วดั ของตัวแปรแฝงอื่นก็

ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน แต่ตวั แปรตามจะไม่แปลงก็ได้ [9]

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์การถดถอย
+

(2)

ซึ่ งกระบวนการนี้ จะเป็ นต้นแบบของสมการโครงสร้าง
คือเมื่อ X, Mo และY เป็ นตัวแปรแฝง เรายังคงจัดรู ปเป็ น
รู ปที่ 3 แล้ว อาจรั น ด้ ว ยซอฟท์ แ วร์ ส าหรั บ สมการ
โครงสร้ างในกลุ่ม variance-based SEM หรื อในกลุ่ม
covariance-based SEM และเมื่อทราบค่าประมาณของ a,
b และ c คือ และ แล้วให้นาไปวางกากับภาพ
เส้นทางในรู ปที่ 1 ซึ่ง คือสัมประสิ ทธิ์ของการกากับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีกระบวนการดังนี้

รู ปที่ 4 first order construct
2) หาตัวชี้วดั ของ moderation effect คือ X*M0 โดย
การหาผลคู ณดังภาพต่อไปนี้ เรี ยกว่า paired product
indicator [7] ดังรู ปที่ 5 แต่อาจไม่ตอ้ งสร้างเป็ นผลคูณของ
ทุกคู่ (all possible pair) คือสร้างโดยยึดหลักว่าต้องไม่มี
ตัวซ้ า [7] ในรู ปที่ 5 คือผลคูณ x1m1, x2m2, x1m2, x2m1 แต่
ถ้าไม่มีตวั ซ้ าจะมีเพียง x1m1, x2m2 [3]

2.1. เมื่อตัวแปรกากับและตัวแปรต้ นทางมีตัวชี้วัดเป็ น
reflective indicator
กรณี น้ ี ให้วิเคราะห์ดว้ ย product indicator approach
หรื อวิเคราะห์ดว้ ย orthogonal approach [3, 6] แยกเป็ น 2
กรณี ดงั นี้
2.1.1 กรณี first order SEM
กรณี น้ ี คื อ กรณี ที่ แ ต่ ล ะตัว แปรแฝงมี ต ัว ชี้ วัด ของ
ตนเองดังรู ปที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถวิเคราะห์ได้
ด้วยวิธีการดังนี้

รู ปที่ 5 วิธี paired product indicator
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3) สัง่ รันด้วย PLS หรื อซอฟท์แวร์อื่น
2.2.1.2 Orthogonal approach
ให้ดาเนินการดังนี้
1) หาผลคูณระหว่างตัวชี้วดั ของตัวแปรต้นทางคือ X
กับตัวชี้วดั ของตัวแปรกากับคือ Mo แบบเดียวกับในรู ป
ที่ 5 คือ
ในสมการที่ (3) - (6)
2) วิเคราะห์สมการถดถอย

2.1.2 กรณี Second order SEM
การวิเคราะห์ Second order SEM สามารถกระทาได้
2 วิธีคือวิธี repeated-indicator approach และวิธี build-up
approach ดังนี้
2.1.2.1 วิธี repeated-indicator approach
วิธีน้ ี ให้นาเอาตัวชี้วดั ของ first order construct มาใช้
เป็ นตัวชี้วดั ของ second order construct ก่อนแล้วจึง
วิเคราะห์ขอ้ มูล สมมุติตวั แปรแฝง X มี 2 ตัวแปรแฝงย่อย
คื อ U และV โดยที่ U และ V มี ตวั ชี้ วดั 2 ตัว และ
เนื่องจาก X ไม่มีตวั ชี้วดั ของตนเองจึงให้นาตัวชี้วดั ของ
U และ V มาเป็ นตัวชี้ วดั ของ X (รู ปที่ 7) สาหรับ Mo
เป็ น first order construct จึงไม่ตอ้ งปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ X
ส่วน
คือตัวแปรแสดงอิทธิ พลกากับให้ใช้ paired-product indicator ตามปกติ

(3)

+



(4)



(5)



(6)

จากสมการถดถอยสมการ (3)-(6) ให้วิเคราะห์ แล้วสั่ง
save ค่า residual เอาไว้คือ เพื่อใช้เป็ นตัวชี้ วดั ของ
แล้ววิเคราะห์ SEM ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 7 วิธี repeated-indicator approach
2.1.2.2 วิธี build-up approach
วิธีน้ ี ใช้แก้ปัญหาของวิธี repeated-product approach
ที่ ม ัก จะพบว่า ตัว แปรแฝงอื่ นที่ เชื่ อมโยงมาถึ ง second

รู ปที่ 6 วิธี Orthogonal approach
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order construct ไม่มีนยั สาคัญ [8] หลักการสาคัญคือให้
ใช้ construct score (ซึ่ งก็คือ factor score) ของ first order
construct มาเป็ นตัวชี้ วัดของ second order construct โดย
ที่ก่อนการวิเคราะห์เพื่อหาค่า construct score ให้ยา้ ยเส้น
โยงทุกเส้นที่เคยเป็ นเส้นโยงของ second order construct
มาเป็ นเส้นโยงของ first order construct เสี ยก่อนแล้วรัน
โปรแกรม SEM ตามปกติและ save ค่า construct score
เอาไว้เพื่อใช้เป็ นตัวชี้วดั เช่น จากรู ปที่ 8 ให้ดาเนิ นการ
เป็ น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการสร้างข้อมูลหรับ first order
construct ด้วยคะแนนปั จจัย (factor score หรื อ construct
score) แล้วใช้เป็ นตัวชี้วดั ของ second order construct
จากนั้นให้ดาเนินการตามปกติ จากรู ปที่ 8 ดังต่อไปนี้ ให้
ดาเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 ให้ทิ้ง trust ไปก่อนแล้วโยงเส้นทางจาก PEU
ไปยังตัวแปรแฝงย่อยของ trust และโยงจาก ตัวแปรแฝง
ย่อยของ trust มาที่ attitude ดังรู ปที่ 9 จากนั้นให้สั่งรัน
โปรแกรม PLS หรื อโปรแกรมอื่นใน Covariance-based
SEM แล้วสัง่ save ค่า construct score (คือ factor score)
เอาไว้เพื่อใช้เป็ นตัวชี้วดั
ขั้นที่ 2 เปลี่ยนตัวแปรแฝงย่อยของ trust เป็ น FS1, FS2
และ FS3 ดังรู ปที่ 10 ซึ่ งก็คือ factor score ของ Honesty,
Benevolence และ Competence ตามลาดับ จากนั้นจึงสั่ง
รัน SEM ตามปกติ

รู ปที่ 10 ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ดว้ ย build up approach
ขั้นที่ 2

รู ปที่ 8 ตัวอย่างกรอบแนวความคิดเพื่อการวิเคราะห์ดว้ ย
build up approach

สาหรับกรณี second order model ที่มีตวั แปรกากับดัง
รู ปที่ 11 ก็กระทาได้เช่นเดี ยวกันคือดาเนิ นการเป็ น 2 ขั้น
ตอนดังนี้

รู ปที่ 9 ตัวอย่างวิธีวเิ คราะห์ดว้ ย build up approach ขั้นที่ 1

รู ปที่ 11 second order model มีตวั แปรกากับ
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ขั้นที่ 1 เปลี่ยนรู ปที่ 11 เป็ นรู ปที่ 12 คล้ายกับที่ ได้
กระทาผ่านมา ให้สั่งรัน PLS แล้วสั่ง save ค่า construct
score ของ U และ V เอาไว้เพื่อใช้เป็ น indicator สมมุติ
ชื่อว่า FS1 และFS2
ขั้นที่ 2 ใช้ FS1 และ FS2 เป็ นค่า indicator ของ X
แล้วด าเนิ นการแบบเดิ มคื อแปลงตัวแปรมาตรวัดเป็ น
mean-center indicator หรื อ standardized indicator และ
คานวณหาค่าตัวชี้ วดั ของ X*Mo ซึ่ งปรากฏดังรู ปที่ 13
จากนั้นให้สงั่ รัน SEM ตามปกติ

2.2 เมื่อตัวแปรกากับ หรื อตัวแปรต้ นทางหรื อทั้งคู่เป็ น
Formative indicator construct
กรณี น้ ี ให้รันโดยวิธี two- stage approach หากตัวแปร
แฝงเป็ น second order construct ให้ดาเนิ นตามที่ ผ่านมา
ก่อน
วิธี two-stage approach มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 สัง่ วิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างรู ปที่ 14
แล้วสั่ง save ค่า construct score ของตัวแปร X, Mo และY
ได้ FS1, FS2 และ FS3 ตามลาดับ

รู ปที่ 14 two-stage approach ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลในตัวแบบสมการโครงสร้าง
ตามรู ปที่ 15 โดยใช้ FS1 ,FS2 และ FS3 เป็ นตัวชี้วดั ของ
X, M0 และY ส่ วนตัวชี้ วดั ของอิทธิ พลการกากับให้ใช้
ผลคูณ construct score ของ X กับ M0

รู ปที่ 12 การวิเคราะห์ตวั แบบการกากับกรณี second
order model มีตวั แปรกากับ ขั้นที่ 1

รู ปที่ 15 two-stage approach ขั้นที่ 2

รู ปที่ 13 การวิเคราะห์ตวั แบบการกากับกรณี second
order model มีตวั แปรกากับ ขั้นที่ 2
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จากรู ปที่ 15 อาจมีคาถามว่าตัวชี้วดั (indicator) ของ
อิทธิพลการกากับควรจะใช้เป็ น formative indicator หรื อ
reflective indicator ในกรณี น้ ี จะเห็นได้วา่ รู ปที่ 15คือ
MRA ซึ่ง indicator ก็คือค่าของตัวแปรใน MRA ลูกศรจะ
ชี้ไปทางใดก็ยงั คงเป็ น MRA อยูเ่ ช่นเดิมเพราะขั้นตอนวิธี
ของ SEM จะวนเวี ย น ประมาณค่ า ตามวิ ธี MRA
จนกระทัง่ คาตอบอยูใ่ นสภาวะเสถียร
อนึ่ งนักวิจยั อาจสนใจอีกว่าหากจะเพิ่มตัวแปรร่ วม
(covariate) เพื่อควบคุมตัวแปรอื่นลงในตัวแบบ (ตัวแปร
ควบคุมคือตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ main effect นิ ยมใช้เมื่อผล
การศึกษามี่ power of test ต่า) เพื่อดูวา่ เมื่อเพิ่มตัวแปร
ร่ วมเข้ามาแล้ว R2 จะสู งขึ้ นหรื อไม่ power จะเพิ่มขึ้ น
หรื อไม่ ตัวแปรผลลัพธ์ (dependent variable , outcome
variable, endogenous variable) จะแปรค่าไป ตามกาล
หรื อไม่ ก็ให้เพิ่มตัวแปรนี้ ลงในตัวแบบก่อน เช่นให้ Co
เป็ นตัวแปรควบคุม X คือตัวแปรต้นทาง Mo คือตัวแปร
กากับ Y คือตัวแปรตาม ยังคงวิเคราะห์ ดว้ ยการถดถอย
แบบเชิงชั้น คือวิเคราะห์สมการถดถอยที่ (7)
+

ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็ นข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย แต่ไม่
จาเป็ นต้องทดสอบนัยสาคัญของ
[5]

3. การวิเคราะห์ การกากับพหุ
ในหลายกรณี เราอาจจะมีตวั แปรกากับมากกว่า 1 ตัว
เรี ย กว่า ตัว แบบการก ากับ พหุ (multiple moderation
model) ซึ่ งอาจมี ค าถามว่าจะวิเคราะห์ อ ย่า งไร ตอบว่า
เรื่ องนี้ ยงั คงยึดหลักเกณฑ์เดิ มคือให้วิเคราะห์เป็ น 2 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 ให้วเิ คราะห์ตวั แบบสมการโครง สร้างที่มีตวั
แปรสาเหตุ แ ละตัว แปรก ากั บ ทุ ก ตัว เพื่ อ ตรวจ สอบ
อิทธิ พลของตัวแปรกากับและจากนั้นในขั้นที่ 2 ให้เพิ่ม
อิทธิ พลกากับ (mediation effect) ทุกตัวลงในตัวแบบซึ่ ง
ยังคงปฏิบตั ิแบบเดียวกันทั้งเมื่อตัวแปรกากับเป็ นตัวแปร
ต่อเนื่ องและตัวแปรกลุ่ม กรณี เป็ นตัวแปรกลุ่มอาจใช้วิธี
สร้างตัวแปรหุ่ น (dummy variable) หรื อวิเคราะห์พหุ
กลุ่ม (multi-group analysis)
การวิเคราะห์การกากับพหุอาจดูสบั สนแต่ถา้ ยึดหลัก
เกณฑ์ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วตั้งแต่ตน้ ก็จะเข้าใจได้โดยง่าย
ขอยกตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ดี ข้ ึ นดั ง นี้
ตัวอย่างที่ 1 สมมุติตวั แบบการกากับพหุ ปรากฏใน
รู ปที่ 16 ให้เลียนแบบตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านกล่าวมาคือ
วิเคราะห์เป็ น 2 ขั้นตอน โดยให้วเิ คราะห์ตวั แบบตาม

(7)

และสมการถดถอยที่ (8)
+

(8)

เรื่ องนี้ Frazier, Baron and Tix [5] และ Cohen and
Cohen [4] แนะนาว่าควรเพิ่ม
ลงในสมการที่
(8) ด้วย กลายเป็ นสมการที่ (9)


(9)

รู ปที่ 16 ตัวแบบที่มีตวั แปรกากับ 2 ตัว 2 เส้นทาง
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รู ปที่ 17 และรู ปที่ 18 ค่าประมาณของ d และ e ใช้เป็ นค่า
สัมประสิ ทธิ์อิทธิพลกากับ ส่วนค่าของสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางอื่นให้เป็ นไปตามผลของการวิเคราะห์ SEM

จากนั้นให้นาค่า construct score มาใช้วิเคราะห์อิทธิ พล
กากับ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้ให้ใช้เป็ นค่าอิทธิ พลของตัว
แปรก ากับ ซึ่ ง ก็ คื อ ค่ า ที่ ใ ช้ก ากับ ลู ก ศรที่ พุ่ง ตรงไปยัง
ลูกศรที่เชื่อมโยงตัวแปร

รู ปที่ 17 การวิเคราะห์ตวั แบบการกากับพหุข้ นั ที่ 1
รู ปที่ 19 ตัวแบบที่มีตวั แปรกากับ 2 ตัว 3 เส้นทาง

รู ปที่ 18 การวิเคราะห์ตวั แบบการกากับพหุข้ นั ที่ 2
ตัวอย่างที่ 2 รู ปที่ 19 คื อตัวแบบการกากับพหุ การ
วิเคราะห์ตวั แบบที่ ปรากฏในรู ปที่ 20 กระทาเพื่อศึกษา
อิทธิ พลของ main effect การวิเคราะห์ตวั แบบในรู ปที่ 21
กระทาเพื่อศึกษาอิทธิ พลกากับ ผลจากการวิเคราะห์จาก
ภาพทั้ง 2 นี้ซ่ ึงจะได้รับค่าประมาณสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง
ตามต้องการให้นาค่าประมาณของ a, b, c, d, e, f ไปใช้
สาหรับกากับเส้นทางในรู ปที่ 19 สาหรับรายละเอียดวิธี
วิเคราะห์กรณี second order SEM ก็เพียงแต่เลือกใช้
repeated indicator approach วิธี build-up approach หรื อ
วิธี two-stage approach แล้วแต่ว่าตัวชี้ วดั เป็ นตัวชี้ วดั
ชนิ ด reflective indicator หรื อชนิ ด formative indicator

รู ปที่ 20 การวิเคราะห์ตวั แบบการกากับพหุข้ นั ที่ 1

รู ปที่ 21 การวิเคราะห์ตวั แบบการกากับพหุข้ นั ที่ 2
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3.1 Moderated mediation model
ตัว แบบนี้ คื อตัวแบบที่ เดิ มเป็ นตัวแบบที่ มีต ัวแปร
คัน่ กลาง (mediation model) เช่นในรู ปที่ 22 ซึ่ งใช้เป็ น
ภาพเริ่ มต้น แต่มีตวั แปรตัวที่ 4 เพิ่มเข้ามาคือ Mo เพื่อช่วย
รู ปที่ 24 ตัวแบบเส้นทางแสดงอิทธิ พลของการป้ องกัน
การเสพยาที่ มีต่อการปฏิ เสธยามี การต่อต้านยาเสพติ ด
เป็ นตัวแปรคัน่ กลาง

รู ปที่ 22 ตัวแบบตัวแปรคัน่ กลาง

แต่นกั วิจยั อาจพบจากวรรณกรรมหรื อจากหลักฐาน
เชิ งประจักษ์วา่ ความเข้มหรื อทิ ศทางของความสัมพันธ์
ขึ้ น อยู่ กับ เพศของผู ้ถู ก ชัก ชวน ภาพของตัว แบบจึง
เปลี่ยนแปลงเป็ นรู ปที่ 25

อธิ บาย เป็ นการขยายความว่า Med ที่เชื่อมโยงระหว่างตัว
แปร X กับตัวแปร Y นั้นทาหน้าที่การถ่ายทอดอิทธิ พล
จาก X สู่ Y ไปตามระดับของ Mo ได้ดีเพียงใด โดย Mo
อาจเข้ามาช่วยให้อิทธิ พลตามเส้นทาง
หรื อ
หรื อ
เปลี่ ย นแปลงไป หรื อกลับ
เครื่ องหมาย เป็ นการเสริ มคาอธิ บาย mediation effect ให้
เชื่ อ มัน่ ได้ม ากขึ้ น ว่า มี Med อยู่จ ริ ง ตัว อย่า งเช่ น ใน
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลิกเสพยาเสพติด เช่น
การกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด การประชาสัมพันธ์
ถึงโทษทั้งทางร่ างกาย จิตใจและสังคมหากเสพยาเสพติด
ในรู ปที่ 23

รู ปที่ 25 ตัวแบบเส้นทางแสดงอิทธิ พลของการป้ องกัน
การเสพยาที่ มีต่อการปฏิ เสธยามี การต่อต้านยาเสพติ ด
เป็ นตัวแปรคัน่ กลาง มีเพศผูถ้ ูกชักชวนเป็ นตัวแปรกากับ
Braekhuizen and Hoffmann [12] ศึกษาผลการดาเนิ น
ธุรกิจออนไลน์ (online performance)ในรู ปที่ 26 พบว่า
คุณภาพของการสื่ อสารต้องอาศัยคุณภาพการประมวลผล
สารสนเทศ (quality of information processing; QOIP)
และการลื่นไหลของข่าวสาร (flow) (คาว่า flow หมายถึง
การติดตามข่าวสารโดยคลิกดูไปเรื่ อย ๆ ต่อเนื่องจากเพจ
หนึ่งสู่เพจหนึ่งไม่ออกจากเว็บง่าย ๆ) แต่ก็พบว่าคุณภาพ
ของการสื่ อ สารที่ ต ้อ งผ่ า นตัว แปรคั่น กลางคื อ QOIP

รู ปที่ 23 ตัวแบบเส้นทางแสดงอิทธิ พลของการป้ องกัน
การเสพยาที่มีต่อการปฏิเสธยา
ซึ่งพบว่าปั จจัยเชื่อมโยงที่เหมาะสมคือการต่อต้านยาเสพ
ติด ตัวแบบที่มีตวั แปรคัน่ กลาง (mediation effect model)
จึงขยายเป็ นรู ปที่ 24 ดังต่อไปนี้
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และ flow นั้นจะดีมากน้อยเพียง ใดขึ้นอยู่กบั ระดับของ
ความใฝ่ รู ้ (need for cognition; NFC) และความสามารถ
ใช้งานระบบออนไลน์ (online skill) เป็ นต้น

จัดรู ปได้เป็ นรู ปที่ 28 รู ปที่ 29 และรู ปที่ 30 ดังนี้

รู ปที่ 28ตัวแบบการกากับก่อนวิเคราะห์

รู ป ที่ 26 กรอบแนวความคิ ด ผลด าเนิ น งานธุ ร กิ จ
ออนไลน์ มี ความสามารถใช้ง านระบบออนไลน์ แ ละ
ระดับของความใฝ่ รู ้เป็ นตัวแปรกากับ
รู ปที่ 29 ตัวแบบการกากับเพื่อวิเคราะห์ดว้ ย SEM/MRA

ข้อแนะนาก็คือนักวิจยั ต้องมีทฤษฎีที่แข็งแรง ถ้าไม่
มีทฤษฎี ก็ตอ้ งมีหลักฐานเชิ งประจักษ์ว่าตัวแปรใดเป็ น
ตัว แปรก ากับ และตัว แปรก ากับ ควรชี้ ไ ปที่ เส้นทางใด
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลยังคงใช้หลักเกณฑ์ 2 ขั้นตอนเดิ ม
ซอฟท์แวร์ ทางเลือกคือ MODMED ของ Andrew , F.
Hayes ซึ่งเป็ นมาโครที่ใช้รันใน SPSS [9]
3.2 Mediated moderation model
ตัว แบบนี้ คื อตัวแบบที่ เดิ มเป็ นตัวแบบที่ มีต ัวแปร
กากับ (moderation model) แต่มีตวั แปรตัวที่ 4 เข้าแทรก
กลางระหว่างอิทธิ พลกากับ (moderation effect) กับตัว
แปรผลลัพธ์ (outcome variable) กล่าวคือจากรู ปที่ 27

รู ปที่ 30 ตัวแบบ mediated moderation model
ตัวแบบในรู ปที่ 30 คือ mediated moderation model
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่ามีปัจจัยใดคัน่ กลาง
ระหว่างอิ ทธิ กากับกับตัวแปรผลลัพธ์หรื อไม่ เช่ น ใน
ด้านการศึกษาเราอยากทราบว่าคุณภาพของวิธีสอนแบบ
ใหม่ (X) จะมีผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Y)
มากน้อยเพียงใด และพบว่าถ้าผูป้ กครองให้ความร่ วมมือ
ช่วยสนับสนุนการศึกษาที่บา้ นด้วย (Mo) และถ้ามีความ

รู ปที่ 27 ตัวแบบการกากับของ Mo
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ร่ วมมือระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง (Med) ก็จะยิ่งส่ งผลดี
ต่อผลการเรี ยนของนักเรี ยนมากขึ้น จากรู ปที่ 30 ค่า c
คืออิทธิพลของการกากับและผลคูณของ d*e คืออิทธิพล
ของ Med ซึ่ งเป็ นตัว แปรคั่น กลางเรี ยกว่ า mediated
moderation effect ผูส้ นใจติดตามศึกษาได้จาก Wu and
Zumbo [10]
การรันโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ mediated moderation
model และ moderated mediation model ยังคงใช้ SEM
ตามปกติโดยต้องวิเคราะห์เป็ น 2 ขั้นตอนเหมือนที่ อธิ บาย
ผ่านมา กรณี mediated moderation เฉพาะในรู ปที่ 30
นักวิจยั สามารถทดสอบ mediation effect ได้ดว้ ยซอฟท์แวร์ ชื่อ Indirect หรื อ Process ซึ่ งเป็ นมาโครที่ พฒั นาโดย
Andrew, F. Hayes ที่เพิ่มลงใน SPSS [9] คือให้วิเคราะห์
ตัวแบบในรู ปที่ 28 เพื่อวิเคราะห์ main effect ของ X และ
Mo รวมทั้ง R2 จากนั้นให้วิเคราะห์ตวั แบบที่มีตวั แปร
X*Mo ในรู ปที่ 30 เพื่อทดสอบอิทธิพลกากับโดยวิเคราะห์
ระดับอิทธิ พล c และ R2 ที่เพิ่มขึ้น (R2 changed) ส่ วนการ
วิเคราะห์ mediated moderation ให้พิจารณาจากนัยสาคัญ
ของอิทธิ พลทางอ้อมจากผลการทดสอบสมมุติฐานดัง
ต่อไปนี้คือ

รู ปที่ 31 ตัวแบบการกากับของ V ใน 2 เส้นทาง

รู ปที่ 32 ตัวแบบการกากับของ V ใน 2 เส้นทาง มี Z
เป็ นตัวแปรคัน่ กลาง
ตัวอย่างที่ 2 ให้ K และ L เป็ น mediator ของ moderation
model โดย K คัน่ กลางที่ Z และ L คัน่ กลางที่ M วิเคราะห์
ได้จากภาพที่ 33ไปภาพที่ 34 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลยังคง
ด าเนิ น การเป็ น 2 ขั้น ตอนตามที่ ก ล่ า วผ่ า นมา กรณี
ตรวจสอบอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต้อ งใช้วิ ธี bootstrapping
ในซอฟท์แวร์ Indirect

ถ้า สมมุ ติ ฐ านการวิ จัย (คื อ H1) มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
แสดงว่า Med เป็ นตัว แปรคัน่ กลางจริ ง การทดสอบ
สมมุ ติ ฐ านให้ ใ ช้ซ อฟท์ แ วร์ Indirect หรื อ Process
สาหรับกระบวนการวิเคราะห์ Mediated moderation
model ที่ ซับ ซ้อ นขึ้ น ผูเ้ ขี ย นจะแสดงเป็ นภาพตัว แบบ
SEM ให้พิจารณา 2 ตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 ให้ Z เป็ น mediator ของ moderation
model วิเคราะห์ดงั นี้

รู ปที่ 33 ตัวแบบการกากับของ Z และ M ใน 3 เส้นทาง
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ตัวแปรกากับอาจเป็ นตัวแปรกลุ่มหรื อตัวแปรต่อเนื่ อง
ก็ได้ หากเป็ นตัวแปรกลุ่มอาจวิเคราะห์ โดยกาหนดให้
ตัวแปรกากับเป็ นตัวแปรหุ่ น (dummy variable) แล้วหา
อิทธิ พลกากับ หรื ออาจวิเคราะห์ดว้ ยวิธีพหุ กลุ่ม (multigroup analysis) แต่ถา้ เป็ นตัวแปรต่อเนื่ องให้วิเคราะห์
เป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ให้ตวั แบบ SEM มีตวั แปรทุกตัว
ยกเว้นอิทธิ พลกากับ ขั้นที่ 2 ให้เพิ่มอิทธิ พลกากับลงใน
ตัวแบบของขั้นที่ 1
ซอฟท์แวร์ที่ใช้ควรเป็ น PLS เพราะง่ายและมักจะหา
คาตอบได้ (convergent) เสมอ ผลลัพธ์ตรงกันกับ LISREL
หรื อ AMOS หรื อ CB-SEM อื่นส่ วนรายละเอียดที่เพิ่ม
เข้ามา เช่น การเป็ นตัวแบบ second order model การเป็ น
ตัวแบบชนิ ด reflective การเป็ นตัวแบบ ชนิ ด formative
การเป็ นตัวแบบชนิด moderated mediation หรื อการเป็ น
ตัวแบบ mediate moderation ยังคงวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน
เช่นเดิมแต่อาจใช้วิธีจดั การกับตัวชี้ วดั ที่มีให้เลือกหลาย
วิธี
การวิจยั ด้วย SEM กับตัวแบบชนิด mediation model
หรื อ moderation model เป็ นการวิ จั ย ที่ มี ค วามเด่ น
(saliency) ทาให้งานวิจยั น่าสนใจและแสดงถึงความเป็ น
นักวิจยั ที่ช่างสังเกตและช่างเฉลียวใจ กล่าวคือไม่ปล่อย
ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางที่ สูงมากหรื อต่ ามากจนผิด
สังเกต หรื อไม่มีนยั สาคัญผ่านตาไปเฉย ๆ หากแต่สงสัย
ว่าน่าจะมีปัจจัยบางอย่างแฝงตัวชักใยอยูเ่ บื้องหลัง แล้ว
ตามเข้าไปศึกษาหรื อสังเกตจนได้ตวั แปรกากับหรื อตัว
แปรคัน่ กลางมาเพิ่มในตัวแบบ ทาให้ตวั แบบถูกต้องขึ้น

รู ปที่ 34 ตัวแบบการกากับของ Z และ M ใน 2 เส้นทาง
มี K และ L เป็ นตัวแปรคัน่ กลาง

4. สรุ ปผล
อิ ท ธิ พ ลกากับ คื อ อิ ท ธิ พ ลของตัวแปรที่ 3 ที่ เข้ามา
เปลี่ยนแปลงเครื่ องหมายซึ่ งใช้อธิ บายทิศทางของความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเส้นทาง (sign) หรื อเปลี่ยน
แปลงขนาดของค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางซึ่ งใช้อธิ บายความ
เข้มหรื อพลังที่ ตวั แปรสาเหตุมีต่อตัวแปรผล (size) หรื อ
เปลี่ยนแปลงนัยสาคัญทางสถิติของสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง
ซึ่งใช้อธิบายว่าตัวแปรสาเหตุมีอิทธิ พลต่อตัวแปรผลลัพธ์
จริ งหรื อไม่ในบริ บทของการศึกษา (significant)
โดยมากมักจะพบตัวจริ ง ของตัวแปรก ากับ ได้ยาก
เพราะปั จจัยที่เห็นอาจเป็ นเพียงปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ปั จจัย
ตัวจริ งที่เรายังไม่รู้จกั และอาจแฝงตัวอยูท่ ี่ใดที่หนึ่ ง และ
ตัวแบบที่มีตวั แปรกากับ (moderation effect model) มัก
ให้ค่า effect size ต่า ดังนั้นการวิจยั ที่ตวั แปรกากับเป็ น
ตัวแปรกลุ่มจึ งต้องคานวณหา effect size เพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์กาหนดขนาดตัวอย่างย่อยที่ มีผลให้มี power of
test สู งพอตรวจจับ moderation effect ซึ่ งกระทาได้โดย
กาหนดให้มี ขนาดตัวอย่างย่อยเท่ า ๆ กัน และมี ขนาด
ใหญ่ เรื่ องขนาดตัวอย่างสาหรับวิเคราะห์ SEM นี้ ผเู ้ ขียน
จะได้นามาเผยแพร่ ในโอกาสต่อไป
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