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ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ตี พิ ม พ์ ใ นปี 2006 โดย
สำนักพิมพ์กลิ ด์ฟอร์ด  (The Guilford Press) อยูใ่ นชุด
หนังสือด้าน (Series) “วิธีวิทยาด้านสังคมศาสตร์
(Methodology in the Social Sciences)” ซึ่งมี
David A. Kenny เป็นบรรณาธิการก่อตั้ง และ Todd
D. Little เป็นบรรณาธิการคนปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้
เป็นเล่มที่ 11 วัตถุประสงค์หลักของหนังสือในชุดนี้
เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาใช้อ่านประกอบสำหรับ
การวิเคราะห์และการออกแบบการวิจัยเพื่อการตอบ
คำถามการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ม ากกว่ า ที่ ก าร
อธิบายเกีย่ วกับทฤษฎีทางสถิติ ดังนัน้ หนังสือในชุดนี้
จึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคนิคที่ควรใช้ในการวิจัย และ
การแปลความหมายผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ น้ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โมเดล
การวัด (Measurement Model) ซึ่งเป็นโมเดลย่อย
ของการวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า ง (Structural
Equation Modeling-SEM) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก
ในหมู่นักวิจัยในปัจจุบัน
จากความนิ ย มในการใช้ SEM ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการตัดสินใจ จึงมี
การเขียนหนังสือเกี่ยวกับ SEM ออกมาค่อนข้างมาก
ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Joreskog and Sorbom
(1996), Kline (2005), Byrne (1998, 2001, 2006)
เป็นต้น และภาษาไทย เช่น ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
(2527) และ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ มี ห นั ง สื อ ที่ เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยเฉพาะ   จะมีก็
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เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของหนังสือด้าน SEM หรือไม่กเ็ ป็น
ส่วนหนึง่ ในหนังสือเกีย่ วกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis-EFA)
มากกว่า ทั้งๆ ที่โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันมีประโยชน์อย่างมากในการวิจัย โดยเฉพาะ
ในการขัน้ ตอนของการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือการ
วิจัย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวม
โมเดลการวั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งและพั ฒ นา
คุณภาพของเครือ่ งมือการวิจยั การทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโมเดลการวัด นอกจากนัน้ ยังมี
การรวบรวมพัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลของ
โมเดลการวัดอีกด้วย
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 10 บท บทที่ 1
เป็นบทนำ กล่าวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการวิจัย ซึ่งเน้น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การ
แสดงหลักฐานเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct Validity) และการทดสอบความไม่
แปรเปลีย่ นของโมเดลการวัดเมือ่ ใช้วดั กับประชากรที่
มีความแตกต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 2 กลุ่มขึ้นไป
และกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีหนังสือเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยเฉพาะขึน้ มา
พร้อมกับกล่าวนำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
บทที่ 2 เป็ น การปู พื้ น ฐานให้ กั บ ผู้ อ่ า น
เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยเฉพาะการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ   เนื่องจากโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์
ของการใช้ที่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ดังนั้นการทำความรู้จักกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจก่อนจะทำให้ผู้อ่านสามารถ
ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ได้เร็วขึ้น และสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
โมเดลทั้งสองได้
บทที่ 3 เป็นการแนะนำให้รู้จักกับโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในช่วงต้น เป็น
การสรุปให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และนำ
เข้าสู่วัตถุประสงค์และข้อได้เปรียบของการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  หลังจากนั้นจะเป็น
การอธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ซึง่ เป็นกระบวนการทัว่ ไปของการวิเคราะห์
SEM ได้แก่  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโมเดล
(Model Specification) การระบุค่าเดียวของโมเดล
(Model Identification) การประมาณค่าโมเดล
(Model Estimation) และการประเมินโมเดล (Model
Evaluation)
บทที่ 4 เป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโมเดล และการแปล
ความหมายผลการประมาณค่ า ของโมเดล โดย
ยกตัวอย่างจากผลการวิจัยจริงมาอธิบาย เพื่อให้
นั ก วิ จั ย ได้ เ ข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละการแปล
ความหมายได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์และแปลความหมายได้  โดยตัวอย่าง
มีการอธิบายถึงกระบวนการ ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็น
ไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์หรือไม่   
การเขียนคำสั่งในการวิเคราะห์ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้
เน้นการเขียนคำสั่งจากโปรแกรม Mplus (Muthen,&
Muthen. 2004) การใช้และการแปลความหมาย
ดั ช นี ป ระเมิ น โมเดลในภาพรวม และการแปล
ความหมายของค่าพารามิเตอร์ของโมเดล
บทที่ 5 เป็นบทที่ต่อเนื่องมาจากบทที่ 4

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการปรับโมเดลและการเปรียบเทียบ
โมเดล เนื่องจากการประเมินโมเดล หากพบว่าการ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มีความสอดคล้องกันไม่ตรงตามเกณฑ์ที่
กำหนด ผู้เขียนจะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้โมเดลไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนะเทคนิคให้
นั ก วิ จั ย ใช้ ส ำหรั บ การปรั บ โมเดล นอกจากนี้ ยั ง มี
เทคนิ ค ในการแก้ ไ ขปั ญ หาโมเดลไม่ ส ามารถ
ประมาณค่าได้ด้วย
บทที่ 6 - 8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเดลขั้นสูง
ของโมเดลการวั ด ซึ่ ง เป็ น โมเดลที่ ใ ช้ ใ นการตอบ
คำถามวิจัยที่ต้องใช้โมเดลการวัดในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์คุณลักษณะหลากวิธี
หลาย (Multitrait-Multimethod Matrics) (2) การ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของโมเดลกรณี
กลุ่มเดียว กับการเก็บข้อมูลครั้งเดียว (การทดสอบ
ความคงที่ของโมเดลเมื่อเปลี่ยนจาก Parallel Form
ไปสู่ Tau-Equivalent และ Congeneric) และข้อมูล
ระยะยาว (การทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดล
เมื่อมีการวัดซ้ำ) (3) การทดสอบความเชื่อมั่นของ
โมเดลกรณีมากกว่า 1 กลุ่ม (Multiple Groups และ
MIMIC โมเดล)  (4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันที่สูงกว่าอันดับหนึ่ง (5) การประมาณค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัด และ (6) การระบุคุณลักษณะ
เฉพาะของโมเดลแบบ Formative Indicator
บทที่ 9 - 10 เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความก้าวหน้า
ทางสถิติของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ได้แก่ การจัดการกับข้อมูลสูญหาย การแจกแจงของ
ข้อมูลที่ไม่เป็นโค้งปกติ และการประมาณค่าโมเดล
สำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับ
การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอเพื่อให้
การประมาณค่ า ของโมเดลมี อ ำนาจการทดสอบ
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(Statistical Power) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
หากเปรียบหนังสือเล่มนี้เป็นอาหาร ผู้อ่าน
จะมีความรูส้ กึ ว่ากำลังได้รบั ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการครบถ้ ว น เพราะเนื้ อ หามี ค วาม
ครอบคลุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งในระดับพื้นฐานจนถึง
ระดับสูง การอธิบายเน้นการยกตัวอย่างการวิเคราะห์
จากข้อมูลจริง   ทงั้ จิตวิทยา และการจัดการ  มรี ปู ภาพ
ประกอบทีท่ ำให้ผอู้ า่ นทำความเข้าใจเนือ้ หาได้ชดั เจน
นอกจากนี้ ลั ก ษณะการเขี ย นยั ง เน้ น การอธิ บ าย
เหตุผลที่ไปที่มาของการใช้โมเดลต่างๆ   ดังนั้นจึง
เหมาะสมกับนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้
เป็นหนังสือหลักสำหรับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการวิทยานิพนธ์ และสำหรับนักวิจยั ทีต่ อ้ งการ
ยืนยันคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยของตนเอง หรือ
นั ก วิ จั ย ที่ ก ำลั ง หาโจทย์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของ
เครือ่ งมือวัด หนังสือเล่มนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของการศึกษา
และแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่อไปที่มีคุณค่าอย่างมาก
อย่างไรก็ตามผู้ที่อ่านควรมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ถดถอย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนั้นหนังสือ
เล่ ม นี้ จึ ง ควรใช้ ป ระกอบในการศึ ก ษาระดั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา และการอบรมหลักการใช้สถิติสำหรับ
การวิจัยเป็นอย่างมาก ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือ
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากโปรแกรมสำเร็ จ รู ป
ส่วนใหญ่เป็นผลจากโปรแกรม Mplus ซึ่งยังไม่ได้ใช้
หลากหลายมากนักในนักวิจัยของประเทศไทย แต่
คำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูลมีให้ใช้อย่างหลากหลายทั้ง
LISREL, Mplus, EQS, CALIS, และ Amos ดังนั้น
หากนั ก วิ จั ย ใดถนั ด โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ ง ก็
สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมที่ตนเองถนัด แล้วค่อย
ไปศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองต่อไป
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