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การวิเคราะห์โมเดลมิมิค	:	การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม	LISREL	
รุ่นทดลองใช้เพ่ืองานวิจัย
The analysis of MIMIC model: The using of LISREL program trial 
version for research

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดร.รติพร	ถึงฝั่ง1

บทคัดย่อ
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอวิธีการวิเคราะห์โมเดลมิมิคด้วยโปรแกรม	LISRELรุ่นทดลองใช้	

ซึ่งสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โมเดลมิมิคเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ

ที่ตัวแปรสังเกตได้	 (x-variables)	หลาย	ๆ	ตัวแปรทำานายหรือส่งผลต่อตัวแปรแฝง	 (Eta)	 ซึ่งตัวแปรแฝงนั้น

วัดได้จากตัวบ่งชี้(y-variables)	 หลายตัวแปร	 ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลมิมิคเริ่มด้วยการนำาเข้าข้อมูลจาก

โปรแกรม	SPSS	และตามด้วยการวิเคราะห์โมเดลมิมิคด้วยโปรแกรม	LISREL	ซึ่งมี	5	ขั้นตอนสำาคัญคือ	1)	

การเตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรม	 PRELIS	 2)	 การระบุโมเดลหรือวาดภาพโมเดลการวิจัย	 3)	 การกำาหนดการ

แสดงผลการวิเคราะห์	 4)	 การวิเคราะห์โมเดล	 และ	 5)	 การปรับโมเดล	 ผลการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วย

ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และค่าสถิติแสดงผลของ

ตัวแปรสังเกตที่มีต่อตัวแปรแฝง	 และบทความนี้ได้นำาเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์โมเดลมิมิค	 จากการศึกษา

ลักษณะการใช้เวลาในการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดากับพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียน	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบ

ว่า	 การพูดคุยกับบุตรและการดูแลบุตรด้านการเรียนมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมของบุตรก่อนวัยเรียน	 ในขณะ

ที่การชมโทรทัศน์ร่วมกับบุตรและการดูแลบุตรในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันมีผลในทางลบต่อพฤติกรรมของ

บุตรก่อนวัยเรียน

คำาสำาคัญ:	โมเดล		MIMIC	model		โปรแกรมลิสเรล

1อาจารย์ประจำาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ABSTRACT
	 The	objective	of	this	article	was	to	present	the	analysis	method	of	Multiple	Indicators	and	

Multiple	Causes	or	MIMIC	model	with	the	LISREL	program,	a	tryout	version	for	research.	MIMIC	

model	is	the	data			analysis	with	lots	of	the	observed	variables	(x-variables)	that	affect	on	the	

latent	variables	(Eta).	Also,	latent	variables	are	measured	from	many	indicators	(y-variables).	The	

analysis	of	MIMIC	model,	it	is	started	up	with	the	SPSS	program	and	following	by	MIMIC	model	

with	the	LISREL	program.	There	are	5	important	steps	as	follows:	1)	Preparing	data	with	PRELIS	

program;	2)	Drawing	the	research	diagram;	3)	Determining	output	of	the	analysis;	4)	Analyzing	the	

model;	and	5)	Modifying	the	model.	The	results	of	analysis	are	composed	of	goodness	of	the	fit	by	

statistics	values	for	evaluating	the	fit	of	model	and	empirical	data.	Also,	statistics	values	will	show	

the	results	of	observed	variables	affecting	the	latent	variables.	Also,	in	this	article	the	example	of	

MIMIC	analysis	was	presented	entitle	“The	characteristics	of	using	the	parental	time	for	rearing	

children	and	behaviors	of	preschool	children”.	The	research	findings	revealed	that	both	of	the	talk-

ing	with	children	and	rearing	children	in	educational	aspects	had	positive	effects	on	the	preschool	

children	behaviors.	On	the	contrary,	both	of	watching	television	with	children	and	rearing	children	

in	term	of	daily	routine	activities	had	negative	effects	on	the	preschool	children	behaviors.
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บทนำา
	 นับต้ังแต่ท่ี	Joreskogand	Sorbom	ได้พัฒนา

โมเดลสมการโครงสร้างข้ึนในปี 1973โดยพัฒนามาจาก

การวิเคราะห์เส้นทาง(Path Analysis)โมเดลดังกล่าวก็ได้

รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากสามารถตอบคำาถาม

การวิจัยได้อย่างชัดเจนหลากหลายช่วยลดข้อตกลงเบ้ือง

ต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและยังสามารถใช้ตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ได้อีกด้วย	(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542)

	 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้างในคร้ังน้ัน	 Joreskogand	 Sorbom	 ได้พัฒนา

โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลข้ึนมาด้วยโดยให้ช่ือ

ว่าโปรแกรม	 LISREL	 (Linear	 Structural	 ReLation-

ship)	 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมสถิติท่ีพัฒนาข้ึนมา

เพ่ือวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างหลายโปรแกรม

ให้เลือกใช้	เช่น	โปรแกรม	Amos	โปรแกรม	EQS	และ

โปรแกรม	 Mplus	 เป็นต้นแต่โปรแกรมLISREL ก็ยัง

คง ได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่ในปัจจุบัน โดยจุดเด่น

ประการสำาคัญข้อหน่ึงของโปรแกรม	 LISREL	 ก็คือการ

เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจได้ทำาการศึกษา และทดลองใช้ด้วย

โปรแกรมรุ่นทดลองใช้	 (LISREL	 8.8	 Student	 Ver-

sion)	ซ่ึงสามารถ	download	ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	และ

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีตัวแปรสังเกตได้						

(observed	variables)		มากถึง	15	ตัวแปรซ่ึงสามารถใช้

วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยย่อยๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	

	 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างสำาหรับ

ข้อมูลภาคตัดขวางโดยท่ัวไปมักนิยมใช้การวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory	Factor	Analysis :CFA)

และการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	Analysis)	เป็นหลัก แต่

ในความเป็นจริงแล้วยังมีเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอีก

หลายเทคนิคท่ีมีความน่าสนใจ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทางเลือก

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบงานวิจัย	ท้ังยังสามารถ

ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหน่ึง

ในน้ันก็คือการวิเคราะห์โมเดลมิมิค (Multiple	 Indicators	

and	Multiple	Causes:	MIMIC	model)
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	 การวิเคราะห์โมเดลมิมิค	 (Multiple	 Indi-

cators	 and	 Multiple	 Causes:	 MIMIC	 model)

คือการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่ตัวแปรสังเกตได้

(observed	variables	=		 		 )จำานวนหลาย	ๆ

ตัวแปรทำานายหรือส่งผลต่อตัวแปรแฝง	 (Latent	

Variable	=			 	)	(Schumacker	and	Lomax,	

2010)	 รูปแบบโมเดล	 MIMIC	 อย่างง่ายที่สุด	 ก็คือ	

ตัวแปรสังเกตได้	 (x-variables)หลายตัวแปรทำานาย

หรือส่งผลต่อตัวแปรแฝง(Eta) หนึ่งตัวแปรโดยที่

ตัวแปรแฝงนั้นวัดได้จากตัวบ่งชี้	 (y-variables)หลาย

ตัวแปร(Joreskog	&	Sorbom,	 1996)การวิเคราะห์

ลักษณะนี้ทำาให้ผู้วิจัยทราบถึงผลของตัวแปรสังเกตได้

แต่ละตัวแปรที่มีต่อตัวแปรแฝงได้อย่างชัดเจน

การวิเคราะห์โมเดลมิมิค(Multiple	 Indicators	and	Multiple	Causes:	MIMIC	model)		
คืออะไร?

ภาพ 1	Multiple	Indicators	and	Multiple	Causes:	MIMIC	model

Y1

Y7

ภาพ 2 การประยุกต์ใช้โมเดลมิมิคในการวิเคราะห์เส้นทาง
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ตัวอย่างการวิเคราะห์		MIMIC	model
	 จากการศึกษาเร่ืองการใช้เวลาในการเลี้ยง

ดูบุตรของบิดามารดากับพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียน:	

การศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองและเขตชนบทในภาค

กลาง	(Ratiporn	Teungfung,	2009)	ซึ่งทำาการศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เวลาในการเลี้ยงดูบุตร

ของบิดามารดา และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

บุตรก่อนวัยเรียน ผลจากการศึกษาพบว่าปริมาณ

เวลาที่บิดามารดาใช้ในการเลี้ยงดูบุตรไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียน แต่คุณภาพของการใช้

เวลา	 หรือ	 ลักษณะกิจกรรมที่บิดามารดาใช้เวลาร่วม

กับบุตรกลับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมบุตรก่อนวัย

เรียนเมื่อปริมาณของเวลาไม่ใช่สิ่งที่สำาคัญที่สุด	ดังนั้น

บิดามารดาที่มีเวลาจำากัดก็สามารถจัดสรรเวลาที่มีอยู่

ทำากิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมของบุตรได้อย่างดีเช่น

กัน

	 คำาถามต่อเนื่องที่ตามมาก็คือ ถ้าเป็นเช่น

น้ันกิจกรรมลักษณะใดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมบุตรก่อน

วัยเรียน ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม ในประเด็นน้ีการนำาเทคนิคการวิเคราะห์	

Multiple	 Indicators	 and	 Multiple	 Causes	 หรือ	

MIMIC	model	มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้สามารถตอบ

คำาถามดังกล่าวนี้ได้	ดังโมเดลการวิเคราะห์ในภาพ	3

ภาพ 3 MIMIC	model	ลักษณะกิจกรรมในการเลี้ยงดูบุตรกับพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียน

ข้ันตอนการวิเคราะห์	MIMIC	model
	 1.การนำาเข้าข้อมูลจากโปรแกรมSPSS

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม	 LISREL	

สามารถจัดเตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรม	SPSS	โดยจัด

เรียงแฟ้มข้อมูลด้วยตัวแปรสังเกตได้	 Y	 ทั้งหมดก่อน	

แล้วตามด้วยตัวแปรสังเกตได้	 X	 แล้วจึงนำาข้อมูล

ที่ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนำาเข้าสู่การวิเคราะห์

โปรแกรม	LISREL	โดยใช้คำาสั่ง	 file	>	Import	Data	

>	Open	>	Files	of	type	เลือก	SPSS	Data	File	

>เลือกแฟ้มข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว		

	 จากMIMIC	 model	 ในภาพที่	 3	 การจัด

เรียงแฟ้มข้อมูล	(Data fiffiifile)	ต้องจัดเรียงโดยการพิมพ์

ตัวแปรสังเกตได้ภายใน	 Social	 -Hyper	 ก่อนแล้ว

ตามด้วยการพิมพ์ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก	Talk	-TV	

ตามลำาดับ ในแฟ้มข้อมูลที่จัดเตรียมไว้จะมีตัวแปร

สังเกตได้รวมทั้งหมด	10	ตัวแปร	สำาหรับ
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ตัวแปรแฝงภายใน	(Chdbeh)

ผู้วิเคราะห์จะต้องเป็นผู้กำาหนดเองในโปรแกรม	 LIS-

REL

	 2.ขั้นตอนการวิเคราะห์ MIMIC model

	 การวิเคราะห์	 MIMIC	 model	 ด้วยโปรแกรม	

LISRELทำาการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้เมทริกซ์											

สหสัมพันธ์	 (Correlation	 Matrix)	 และประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood	

(Joreskog	 &	 Sorbom,	 1996;Schumacker	 &	

Lomax,	 2010)สามารถกำาหนดเป็นขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่สำาคัญได้	5	ขั้นตอนดังนี้	(1)	การเตรี

ยมข้อมูลเมทริกซ์สหสัมพันธ์	ด้วยโปรแกรม	PRELIS	

(2)	 การระบุโมเดล	หรือ	 การวาดภาพโมเดลการวิจัย

(3) การเลือก	 Output	 เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์(4)	

การวิเคราะห์โมเดลและ	(5)	การปรับโมเดล

 2.1. ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลเมทริกซ์

สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม PRELIS

	 (1)	 	จาก	 ffiifile	ข้อมูลที่ได้นำาเข้ามาแล้วจาก

ขั้นตอนในข้อ	1		จะได้หน้าต่างข้อมูลดังภาพ	4

ภาพ 4	แฟ้มข้อมูลที่นำาเข้าในโปรแกรม	LISREL

	 (2)	click	เลือกData	>	Defiffiifine	Variables	

เลือกตัวแปรที่ต้องการ>	Variable	Type	ในหน้าต่าง	

Variable	Types	เลือก	 		Continuous	>Apply	to	

all	>OK>	OK	แล้วกด	Save	ที่สัญลักษณ์แผ่น	Disk	

< 1	ครั้ง

	 (3)	 click	 เลือกData	>	Select	 variable/

case	 เลือกตัวแปรที่ต้องการ>	 Select	 variable>	

Output	Optionsในช่องMoment	Matrix:	 เลือก	 	

Correlationเลือก	þ	LISREL	system	data	และ

เลือก	þ Perform	test	of	multivariate	normal-

ity	>	OK	>	Run	จะได้	Output	PRELIS	2.80S	

 2.2.  ขั้นตอนที่ 2 การระบุโมเดล หรือ การ

วาดภาพโมเดลการวิจัย

	 (1)	fififfiifile>	New>	 	Path	Diagram	>	OK	

พิมพ์ตั้งชื่อไฟล์	(*.pth	)	>Save	

	 (2)หน้าต่าง	LISREL	for	Windows		click	

เลือก	 Setup	 >	 Title	 and	 comments	 >	 Next>	

Next	>จะได้หน้าต่าง	Labels	ดังภาพที่	5

ภาพ 5	หน้าต่าง	Labels
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	 ในหน้าต่างย่อย Observed Variables		

เลือกAdd/Read variables>Browse..จะได้ช่ือไฟล์

นามสกุล	.dsf	ให้	Click	ที่ชื่อ	File	แล้ว	Open	และ	

>	OK	ก็จะได้ตัวแปรสังเกตได้ที่ได้เตรียมเป็น	Corre-

lation	Matrix	ไว้แล้วด้วยโปรแกรมย่อย	PRELIS

- ในหน้าต่างย่อยLatent	 Variables	 เลือกAdd	 La-

tent	Variables	>พิมพ์ชื่อตัวแปรแฝง	>	OK		>	Next		

จะได้หน้าต่าง	Data	ดังภาพ	6

ภาพ 6		หน้าต่าง	Data	

	 - หน้าต่าง	Data	ในช่อง	Statistics	 from	

เลือก	 Correlation	 Matrix	 	 และใส่จำานวนตัวอย่าง

ลงในช่อง	 Number	 of	 observations	 และเลือก	

Correlation	Matrix	 	อีกครั้งในช่อง	Matrix	 to	be	

analyzed	จากนั้น	click	OK	จะได้หน้าต่าง	LISREL	

windows	Application	–	[*.pth]

	 (3)หน้าต่าง	 LISREL	windows	Applica-

tion	–	[*.pth]

	 ทำาการระบุ เลือกประเภทตัวแปรด้าน

ซ้ายมือของหน้าต่างโดยในช่องตัวแปรสังเกตได้								

(Observed)	 ตัวแปรตัวใดเป็นตัวแปร	 Y	 ให้	 Click	

เลือกที่ช่อง¨	จะปรากฏเครื่องหมาย	x	ด้านหลัง

ตัวแปรนั้น	สำาหรับตัว-แปร	X	ไม่ต้องClick	เลือกส่วน

ตัวแปรแฝง	(Latent)	ก็เช่นเดียวกันโดย	Click	เลือก	

ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) เสร็จแล้วให้เริ่มวาดภาพ

โมเดลโดยมีกล่องเคร่ืองมือใช้สำาหรับการปรับหรือ

แก้ไขการวาดภาพอยู่ด้านขวามือ		 

(กล่องเครื่องมือ)

	 วิธีการระบุโมเดล	 หรือการวาดภาพโมเดล

ทำาได้โดยการ	 Click	 Mouse	 ค้างไว้แล้วลากตัวแปร

จากช่องด้านซ้ายมือของหน้าต่างมาวางในตำาแหน่งที่

ต้องการแล้ว Click เลือกลูกศรเส้นตรงในกล่องเครื่อง

มือนำามาลากเชื่อมระหว่างตัวแปรด้วยกันโดย	 Click	

ลากลูกศรจากบริเวณชื่อของตัวแปรที่ต้องการ

	 2.3. ขั้นตอนที่ 3 การเลือก Output แสดง

รายละเอียดผลการวิเคราะห์

	 ใช้คำาสั่ง	 Output>	 LISREL	 Output>	

Estimation>เลือก		¤	Automatic	Model	Modi-

fiffiication	 ซึ่งเป็นข้อแนะนำาในการปรับโมเดล	 หรือใช้

การพิมพ์คำาสั่ง	 MI(Model	 Modififfiicafition)	 เพิ่มเติม

ในคำาสั่ง	LISREL	ก็ได้	>	Next>หน้าต่าง	Selection	

ให้กำาหนดเลือก	þ	 ในช่องลำาดับที่	 2,	5,6	 (RS	SS	

SC)>	Next	>Save	Matrices	ไม่ต้องเลือกช่องใดๆ>	

OK

 2.4. ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์โมเดล

	 เริ่มต้นด้วยการสร้าง Syntax LISREL	โดย

ใช้คำาสั่ง Setup>Build LISRELSyntax>หน้าต่าง

Syntax	ปรากฏออกมาดังนี้
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TI 
!DA NI=11 NO=417 MA=KM 
SY='D:\run mimic\dad mom act\parentact.dsf' NG=1 
MO NX=6 NY=4 NE=1 GA=FI PS=SY TE=SY 
LE 
BEHAVIOR  
FR LY (1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1)   
FR GA(1,1) GA(1,2) GA(1,3) GA(1,4) 
FR GA(1,5) GA(1,6)  
PD 
OU RS SS SC MI 

จากนั้นสั่ง	Run	โดยกดที่รูปสัญลักษณ์คนวิ่งกับตัวอักษร	L			

 2.5. ขั้นตอนที่ 5 การปรับโมเดล

	 การวิเคราะห์ในครั้งแรกโมเดลการวิจัยจะ

ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ต้องทำาการปรับ

โมเดลโดยพิจารณาปรับโมเดลดังนี้

	 (1) พิจารณาค่าดัชนีปรับโมเดลสูงสุด

ในหน้าต่าง Output ของโปรแกรมในส่วนของ									

Modiffiification	 Indices	 and	 Expected	 Change	

โดยพารามิเตอร์ที่ปรับควรมีค่า	MI	 มากกว่า	 3.84ใน

กรณีนี้ปรับเมทริกซ์พารามิเตอร์	TE43

	 (2)	 พิจารณาปรับโมเดล	 	 ถ้าโปรแกรม

แนะนำาให้ป รับพารามิ เตอร์ที่ ไม่ ใช่ เมทริกซ์ ค่า

ความคลาดเคลื่อน(เมทริกซ์	THETA-EPS:TE)ไม่ควร

ปรับโมเดลตามคำาแนะนำาของโปรแกรม

		 (3) ทำาการปรับพารามิเตอร์ของโมเดล

ด้วยการเพิ่มพารามิเตอร์ที่ต้องการจะปรับลงไปใน

หน้าต่างคำาสั่ง	 LISREL	 	 โดยการพิมพ์	 FRตามด้วย

พารามิเตอร์ที่ต้องการจะปรับเช่น	ต้องการปรับโมเดล

ครั้งที่	 1	 ด้วยพารามิเตอร์	 TE	 (4,3)	 ต้องพิมพ์	 FR		

TE	 43	 เพิ่มเติมลงในคำาสั่งแล้วทำาการวิเคราะห์ใหม่

อีกครั้งโดยสั่ง	Run

TI                                                                              
!DA NI=11 NO=417 MA=KM 
SY='D:\run mimic\dad mom act\parent act.dsf' NG=1 
MO NX=6 NY=4 NE=1 GA=FI PS=SY TE=SY  
LE 
BEHAVIOR  
FR LY 1 1 LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) FR GA(1,1) GA(1,2) GA(1,3)  
FR GA(1,4) 
FR GA(1,5) GA(1,6)  
FR TE 43 
PD 
OU RS SS SC MI  

	 (4) ทำาการปรับโมเดลตามขั้นตอนข้าง

ต้นจนกระทั่งโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์การปรับโมเดลทุกคร้ังต้องทำาการพิจารณา

ค่า	R2	ด้วยถ้า	R2	มีค่าเป็นลบ	หรือ	มีค่ามากกว่า	1	

ไม่ควรปรับพารามิเตอร์น้ันควรปรับพารามิเตอร์ถัดไป

แทน

	 (5) หากเกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมจะแสดงWARNINGให้อ่านรายละเอียด

การเตือนจากโปรแกรมแล้วทำาการแก้ปัญหาตามคำา

แนะนำา	เช่น
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W_A_R_N_I_N_G: THETA-EPS is not positive definition 

W_A_R_N_I_N_G: The solution was found non-admissible after  50 iterations. 
The following solution is preliminary and is provided only 
for the purpose of tracing the source of the problem. 
Setting AD> 50 or AD=OFF may solve the problem 

คำาสั่ง	AD	หรือThe	admissibility		check	เป็นการ

สั่งให้โปรแกรมทำาการตรวจสอบว่าเมทริกซ์	 LY	 และ

เมทริกซ์	LX	ว่าเป็น	full	column	หรือไม่และไม่มีเม

ทริกซ์ในแถวใดที่มีค่าเป็น	 0	 ทั้งหมดรวมทั้งเมทริกซ์

ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร

แฝงภายนอก	 (Φ),	 เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ

แปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อน	Z	(Ψ),		เม

ทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง

ความคลาดเคล่ือน d (Θδ) และเมทริกซ์ความ

แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาด

เคลื่อน	 e	 (Θε)	 ต้องไม่	 Underidentifiedโดยระบุก
ารคำานวณทวนซ้ำา	 50	 ครั้งถ้าคำานวณครบ	 50	 ครั้ง

แล้วโปรแกรมยังไม่สามารถตรวจสอบตามเง่ือนไข

ดังกล่าวได้	 โปรแกรมจะหยุดทำางาน	 (Joreskog	 &	

Sorbom,	 1996)	 ถ้าต้องการให้คำานวณซ้ำามากกว่า

นั้นต้องพิมพ์แก้ไขด้วยการกำาหนด	AD	ให้มากกว่า	50	

ครั้ง	เช่น	AD=150	หรือถ้าไม่ต้องการให้ทำาการตรวจ

สอบThe	 admissibility	 	 check	 ให้พิมพ์แก้ไขด้วย

การกำาหนด	AD=OFF	ต่อท้ายในบรรทัด	OU	แล้วสั่ง	

Run	ใหม่

TI                                                                              
!DA NI=11 NO=417 MA=KM 
SY='D:\run mimic\dad mom act\parent act.dsf' NG=1 
MO NX=6 NY=4 NE=1 GA=FI PS=SY TE=SY  
LE 
BEHAVIOR  
FR LY 1 1 LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) FR GA(1,1) GA(1,2) GA(1,3)  
FR GA(1,4) GA(1,5) GA(1,6) 
FRTE 4 3 TE 4 1 TE 3 2 TE 4 2 TE 3 1 
PD  
OU RS SS SC MI AD=OFF 

3. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

	 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้พิจารณาความ
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 

ดัชนีความกลมกลืนแบบสัมบูรณ (Absolute Fit Indices) 

- คาสถิติไคสแควร (χ2) χ2 ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา 0.05 

- คา RMR และ SRMR    ไมควรเกิน 0.05 หรือมากที่สุดไมควรเกินกวา0.08 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Indices) 

- NNFI, NFI                                    0.90 ขึ้นไป 

- IFI0.90 ขึ้นไป 

- CFI                                                  0.90 ขึ้นไป 

- RFI                                                  0.90 ขึ้นไป 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimonious Fit  Indices ) 

- PGFI 0-1.0  คายิ่งสูงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูง 

- PNFI 0-1.0  คายิ่งสูงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูง 

สอดคล้องของโมเดลจากค่าสถิติดังตาราง	1
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ดัชนี ระดับการยอมรับ 

ดัชนีความกลมกลืนแบบสัมบูรณ (Absolute Fit Indices) 

- คาสถิติไคสแควร (χ2) χ2 ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา 0.05 

- คา RMR และ SRMR    ไมควรเกิน 0.05 หรือมากที่สุดไมควรเกินกวา0.08 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Indices) 

- NNFI, NFI                                    0.90 ขึ้นไป 

- IFI0.90 ขึ้นไป 

- CFI                                                  0.90 ขึ้นไป 

- RFI                                                  0.90 ขึ้นไป 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimonious Fit  Indices ) 

- PGFI 0-1.0  คายิ่งสูงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูง 

- PNFI 0-1.0  คายิ่งสูงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูง 

 
ดัชนี ระดับการยอมรับ 

ดัชนีความกลมกลืนแบบสัมบูรณ (Absolute Fit Indices) 

- คาสถิติไคสแควร (χ2) χ2 ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา 0.05 

- คา RMR และ SRMR    ไมควรเกิน 0.05 หรือมากที่สุดไมควรเกินกวา0.08 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Indices) 

- NNFI, NFI                                    0.90 ขึ้นไป 

- IFI0.90 ขึ้นไป 

- CFI                                                  0.90 ขึ้นไป 

- RFI                                                  0.90 ขึ้นไป 

ดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimonious Fit  Indices ) 

- PGFI 0-1.0  คายิ่งสูงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูง 

- PNFI 0-1.0  คายิ่งสูงแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูง 

ที่มา:	Bollen	and	Long,	1993;	Hair	&	et.al.,	2006;Tabachnick&Fidell,	2000;	Schumacker&		Lomax,	2010;	Ullman	,		

	 2001;	นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542;	สุภมาส	อังศุโชติ		สมถวิล	วิจิตรวรรณา	และรัชนีกูล		ภิญโญภา-นุวัฒน์2552;						

	 รติพร	ถึงฝั่ง	และโกศลจิตวิรัตน์,	2554

	 สำาหรับค่ารากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของ

ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ	 (RMSEA)	 เป็นสถิติ

ที่นิยมใช้วัดความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์สถิติหนึ่ง แต่เป็นสถิติท่ีมีการถกเถียงกันอยู่

มากในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน	 Hair	 and	 et.al.	

(2006)	 ได้เสนอว่าค่า	 RMSEA	 ที่ดีควรอยู่ระหว่าง	

0.03	–	0.08	Tabachnick	and	Fidell	(2000)	เสนอ

ว่าค่า	 RMSEA	 เท่ากับ0.06	 หรือน้อยกว่าแสดง

ว่าโมเดลมีความสอดคล้องดีเช่นเดียวกับ	 Hu	 and	

Bentler	 (1999	 ascited	 in	 Garson,	 2011)	 ใน

ขณะที่	 Schumacker	 and	 Lomax	 (2010)	 เสนอ

ว่าค่าRMSEA	 ระหว่าง	 0.05-0.08	 แสดงว่าโมเดล

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (Close	 ffiit)	

และ	Diamantopoulos	and	Siguaw(2000	อ้างถึง

ใน	สุภมาส	อังศุโชติ		สมถวิล	วิจิตรวรรณาและรัชนี

กูล	 	 ภิญโญภานุวัฒน์,	 2552)	 ได้กำาหนดเกณฑ์การ

ประเมินไว้ดังนี้

	 ค่า	 RMSEA0.000-0.050	 แสดงว่าโมเดล

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

	 0.051-0.080	 แสดงว่าโมเดลค่อนข้าง

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 0.081-0.100	 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์เล็กน้อย

	 มากกว่า	 0.100	 แสดงว่าโมเดลยังไม่

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 อย่างไรก็ตามการรายงานค่าRMSEA		ควร

พิจารณารายงานควบคู่ไปกับช่วงความเชื่อมั่น	 (90	

Percent	Confidence	Interval)		และค่า	P	value	for	

Test	 of	 Close	 Fit	 	 โดยโมเดลที่มีความสอดคล้อง

ดีนั้น	 ค่าตำ่าสุดของช่วงความเชื่อมั่น	 90%	 ควรเข้า

ใกล้	 0	 	 และ	 ค่าสูงสุดของช่วงความเชื่อมั่นไม่ควร

เกิน	0.08	สำาหรับค่า	P	value	 for	Test	of	Close	

Fit	 	 เป็นการทดสอบสมมติฐานศูนย์	 (null	 hypoth-

esis)	 	 ซึ่งตั้งสมมติฐานศูนย์ว่าค่า	 RMSEA	 มีค่าไม่

มากกว่า	0.05		ถ้าค่า	P	value	for	Test	of	Close	

Fit	 	 <	 0.05	 	 จะปฏิเสธสมมติฐานศูนย์	 ซึ่งแสดงว่า

ค่า	RMSEA	มากกว่า	0.05			ดังนั้นโมเดลที่มีความ

สอดคล้องดีควรจะมีค่า	P	value	for	Test	of	Close	

Fit		>		0.05	(Joreskog	and	Sorbom,	1993;By-

rne,	1998;Garson,	2011)

การเลือกสถิติในการรายงานผลการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 การรายงานผลสถิติแสดงความสอดคล้อง

ของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 Kline	 (1998	

ascited	 in	 Garson,	 2011)	 ได้เสนอว่าควรรายงาน

ค่าสถิติ	 4	 ค่า	 ประกอบด้วย	 ค่า	 Chi	 -	 Square	 ค่า	

NFI	หรือ	CFI;	 ค่า	NNFI	 และค่า	SRMR	 ในขณะท่ี							

Jaccard	and	Wan	(1996,	cited	in	Garson,	2011)
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ได้เสนอให้รายงานค่าสถิติจำานวน	 3	 ค่า	 ได้แก่	 ค่า	

Chi-Square	 ค่าสถิติในกลุ่มดัชนีความกลมกลืน

เชิงเปรียบเทียบ	 (Comparative	 Fit	 Indices:	 CFI,	

IFI,	 NFI,	 NNFI,	 RFI)1ค่า	 และค่าสถิติในกลุ่มดัชนี

ความกลมกลืนเชิงประหยัด	 (Parsimonious	 Fit	

Indices:PNFI,	 PGFI)	 1	 ค่า	 	 ทั้งนี้ไม่ควรรายงาน

ค่าสถิติต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ปะปนกันเพราะจะแสดงถึง

ความไม่เชี่ยวชาญของนักวิจัย	(Garson,	2011)

ผลการวิเคราะห์  Multiple Indicators and Mul-

tiple Causes : MIMIC model

	 ผลการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วย	 2	ส่วน

ใหญ่	 คือ	 	 1.	 ความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	และ		2.	ผลของตัวแปรสังเกตได้	

(x-variables)	ที่มีต่อตัวแปรแฝง	(Eta)

	

(1) การรายงานผลความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์		

โปรแกรมจะรายงานอยู่ในส่วนของ	Goodness	of	Fit	Statistics	

(2) การรายงานผลของตัวแปรสังเกตได้	 (x-variables)	 ที่มีต่อตัวแปรแฝง	 (Eta)	

โปรแกรมจะรายงานผลอยู่ในส่วนของ	LISREL	Estimates(Maximum	Likelihood)
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	 ผลการวิเคราะห์MIMIC	 model	 ลักษณะ

กิจกรรมในการเลี้ยงดูบุตรกับพฤติกรรมบุตรก่อนวัย

เรียน(ภาพ 3)ในการวิเคราะห์โมเดลเริ่มต้น	 พบว่า

โมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

Chi-squared	=	89.62	df	=	20		p-value	=	0.0000	

NNFI=		0.93		CFI	=	0.97		SRMR	=	0.083		จึง

ทำาการปรับโมเดล	

	 การปรับโมเดลครั้งที่	 1	 	 ผลการวิเคราะห์

แสดงดัชนีความสอดคล้องของโมเดลดังนี้Chi-

squared	=	87.61df	=	19	p-value	=	0.0000NNFI=		

0.93	 	 CFI	 =	 0.97	 	 SRMR	 =	 0.081	 	 จากค่า

ดัชนีความสอดคล้องดังกล่าวโมเดลการวิจัยยังไม่

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 	 ดังนั้นจึงทำาการ

ปรับโมเดลตามหลักการปรับโมเดลเพื่อให้ได้โมเดลที่มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด	 	 ผล

การวิเคราะห์โมเดลการวิจัยในครั้งสุดท้ายได้ดัชนี

ความสอดคล้องของโมเดลดังนี้	 Chi-squared	 =	

42.06	df	=	15	p-value	=	0.0002	 	NNFI=	0.96		

CFI	=	0.99		SRMR	=	0.042		ดัชนีดังกล่าวแสดง

ว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้อง(fit)	 กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ซึ่งได้ผลการปรับโมเดลการวิจัยดังตาราง	2

ตาราง 2   

การปรับโมเดลและดัชนีความสอดคล้องหลังการปรับโมเดล

การวิเคราะห 
ปรับโมเดลครั้งที่ 

 
χ2 

 
df 

 
p-value 

 
NNFI 

 
CFI 

 
SRMR 

Initial Model 89.62 20 0.0000 0.93 0.97 0.083 

First revised 87.61 19 0.0000 0.93 0.97 0.081 

Final revised 42.06 15 0.0002 0.96 0.99 0.042 

 	 จากผลการวิเคราะห์ Multiple Indicators	

and	Multiple	Causes	 :	MIMIC	model	 ลักษณะ

กิจกรรมในการเลี้ยงดูบุตรกับพฤติกรรมบุตรก่อนวัย

เรียน(ตาราง	 3	 และภาพ	 7)	 พบว่าตัวแปรสังเกตได้

ทั้งหมดร่วมกันทำานายพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียนได้

ร้อยละ13 โดยกิจกรรมที่ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม

ของบุตรก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.01ได้แก่	การพูดคุยกับบุตร	(β =	0.32)	และ

การดูแลด้านการเรียนของบุตร	(β=	0.27)		การอ่าน

หนังสือร่วมกับบุตร	 (β=	 0.25)	 ในขณะที่การชม

โทรทัศน์ร่วมกับบุตร และการดูแลบุตรในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจำาวัน เป็นกิจกรรมที่ส่งผลทางลบต่อ

พฤติกรรมของบุตรก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย	

(β)	เท่ากับ	-0.14	และ	-0.15	ตามลำาดับ

ลักษณะการใชเวลาในการเลี้ยงดูบุตร พฤติกรรมบุตรกอนวัยเรียน (Chdbeh) 

β S.E. t 

การพูดคุยกับบุตร  (Talk) 0.32 0.08 3.82** 

การดูแลบุตรในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

(Routine) 

-0.15 0.07 -2.17* 

การเลนกับบุตร (Play) -0.05 0.07 -0.66 

การดูบุตรดานการเรียน (Learn) 0.27 0.08 3.55** 

การอานหนังสือรวมกับบุตร (Read) 0.25 0.07 3.40** 

การชมโทรทัศนรวมกับบุตร (TV) -0.14 0.07 -1.98* 

R2 0.13   

 

ตาราง 3		

ผลการวิเคราะห์โมเดล Multiple Indicators and Multiple Causes ลักษณะการใช้เวลาของบิดามารดาในการ

เลี้ยงดูบุตรกับพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียน
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ภาพ 7 ผลวิเคราะห์โมเดล	 Multiple	 Indicators	 and	 Multiple	 Causes	 ลักษณะ

กิจกรรมในการเลี้ยงดูบุตรกับพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียน

	 สรุปจากการวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมใน

การเลี้ยงดูบุตรกับพฤติกรรมบุตรก่อนวัยเรียนด้วย

โมเดล	Multiple	 Indicators	 and	Multiple	Causes		

หรือ	 MIMIC	 model	 ทำาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า

ในการเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียน	 ควรส่งเสริมให้บิดา

มารดาทำากิจกรรมในลักษณะใดที่จะเป็นประโยชน์

ต่อบุตร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยกับบุตรซึ่งเป็น

กิจกรรมที่มีบทบาทสำาคัญต่อการปลูกฝังพฤติกรรมให้

แก่บุตร	 ทั้งยังสามารถสอดแทรกไปกับกิจกรรมต่างๆ	

ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน	

หรือขณะรับประทานอาหารร่วมกันเป็นต้น	 สำาหรับ

กิจกรรมท่ีไม่ควรส่งเสริมในการเล้ียงดูบุตรก็คือการ

ชมโทรทัศน์ถึงแม้ว่าจะเป็นการชมโทรทัศน์ร่วมกับ

บิดามารดาก็ตาม	 นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้บุตร

ได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันต่างๆ	 ด้วยตนเองเนื่องจาก

เด็กวัยนี้ เป็นวัยที่ เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากข้ึน	

ต้องการความเป็นอิสระ(Craig	 &	 Baucum,	 2002)

และเป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านความคิดริเร่ิม(Sense	

of	Initiative	V.S.	Guilt)	ซึ่งเกิดจากการที่เขาสามารถ

ทำางานบางอย่างได้ด้วยตนเองแล้วประสบความ

สำาเร็จถ้าเด็กไม่สามารถทำางานบางอย่างด้วยตนเอง

ได้สำาเร็จเด็กจะเกิดความรู้สึกผิด	(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	

2543;	ลักขณา	สริวัฒน์,	2549;	Coon,	1998)	ดังนั้น

การที่บิดามารดาเป็นผู้จัดทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆให้

แก่บุตรจึงส่งผลด้านลบต่อการพัฒนาพฤติกรรมของ

บุตรก่อนวัยเรียน
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