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การวเิคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างชนิด Non - recursive model 
Analytical method for Non-recursive Structural Equation Model 

มนตรี พริิยะกลุ 
 

บทคดัย่อ 
 ในการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุเราอาจพฒันาตวัแบบใหต้วัแปรกระทบถึงกนัทาง
เดียวเรียกวา่ Recursive model เราสารมารถวิเคราะห์ไดด้ว้ย Covariance-Based SEM หรือ 
Variance-Based SEM ไดต้ามปกติ แต่ถา้เหตุผลเชิงทฤษีและสถานการณ์เชิงประจกัษช้ี์ว่า
ในระหว่างตวัแปรท่ีมาก่อน (antecedent variable) ดว้ยกนั หรือระหว่างตวัแปรตาม (internal 
endogenous variable) กบัตวัแปรท่ีมาก่อนมีความเช่ือมโยงต่อกนัในลกัษณะสาเหตุและ
ผล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้เรียกว่า non-recursive model กรณีน้ี Covariance-Based SEM 
สามารถวเิคราะห์ใหไ้ดแ้ต่ Variance-Based SEM ตอ้งรัน 2 จงัหวะคือรัน SEM ตามปกติ
และรันอีกคร้ังโดยใช ้2 stage least square  
ค าส าคญั: ตวัแบบความสัมพนัธ์ทางเดียว ตวัแบบความสัมพนัธ์ 2 ทางวธีิก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด 2 ขั้น การวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างโดยใชค้วามผนัแปร การวเิคราะห์ตวั
แบบสมการโครงสร้างโดยใชค้วามผนัแปรร่วม 
Abstract 
 In causal study, models can be classified in either uni-direction flow called 
recursive model or reciprocal direction flow called non-recursive model. For recursive 
relations, CBSEM or VBSEM can be employed as a usual analysis tools. But for non-
recursive model in which were conceptualized through some specific empirical evidences, 
an analysis must be utilized theVBSEM- 2SLS algorithm.   
Keyword: Recursive model, Non-recursive model, Two-Stage Least Square (2SLS), 
VBSEM, CBSEM 
ความหมายและตัวอย่างงานวิจัย 
 ตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling--SEM) อาจแยกไดเ้ป็น  
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2 กลุ่ม คือ 
 1. Recursive model เป็นตวัแบบท่ีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียว 
(Uni-dimensional causal flow) โดยท่ีตวัแปรปลายทางไม่ส่งผลกระทบกลบัคืนไปหาตวั
แปรตน้ทาง (antecedent variable)  
 2. Non-recursive model เป็นตวัแบบท่ีทิศทางความสัมพนัธ์อาจเป็นไปไดม้ากกวา่  
1 ทาง โดยท่ีตวัแปรปลายทางสามารถส่งผลกลบัคืนไปหาตวัแปรตน้ทางได ้เราอาจเรียก
ตวัแบบน้ีวา่ feedback model หรือ simultaneous model หรือ reciprocal หรือ causality 
 ตวัแบบ Recursive มีขอ้ดีคือ ประมาณค่าพารามิเตอร์ง่าย และเป็นตวัแบบท่ีมกัจะ
identify เสมอ โดยตวัแบบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ีคือ 
 1. เป็นตวัแบบเชิงล าดบัชั้น (Hierarchical model) คือมีทิศทางของความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียว (unidirectional) ท่ีค่อย ๆ ส่งผลกระทบสู่ตวัแปรภายในท่ีตามมา 
 2. ไม่มี Error in variable (หรือไม่มี measurement error) คือตวัแปรอิสระในสมการ
ถดถอยจะตอ้งไม่สัมพนัธ์กบั disturbance  
 3. ส่วนเหลือของตวัแปรภายใน (endogenous variable) เป็นอิสระต่อกนั 
 พิจารณาภาพเส้นทางต่อไปน้ี 

 
 จากภาพขา้งตน้ส่วนเหลือคือ u1, u2, u3 จะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั และจะมีสมการ
โครงสร้าง 3 สมการดงัน้ี คือ 
 X2 = o+ 1X1 + u2      …(1) 
 X3 = o+ 1X1 + 2X2 + u3     …(2) 
 X4 = o+ 2X2 + 3X3 + u4     …(3) 
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ดงันั้นสมการ (1)  u2 ตอ้งไม่สัมพนัธ์กบั X1 จากสมการ (2) u3 ตอ้งไม่สัมพนัธ์กบั X1 และ 
X2 และจากสมการ (3) u4 ตอ้งไม่สัมพนัธ์กบั X2 และ X3  ส่วนเหลือ u2, u3, u4 ตอ้งไม่
สัมพนัธ์กนั และอิทธิพลของตวัแปรจะส่งผลสู่ตวัแปรท่ีตามมาในทิศทางเดียว โดยมาก
จะพุ่งจากซา้ยมือไปทางขวามือและจากบนลงล่าง ไม่พุ่งสวนกลบั แต่ในสถานการณ์จริง 
เราอาจพบวา่ตวัแบบสมการโครงสร้างอาจไม่เป็น recursive model เช่น  
 ในทางการเมือง นโยบายส่งผลสู่การเลือกพรรค และเลือกผูส้มคัร ขณะเดียวกนั
การเลือกพรรคส่งผลใหเ้ลือกผูส้มคัร ดงัน้ี 
 
 
 
 
แต่ในความเป็นจริงถา้เราชอบผูส้มคัรเรากอ็าจจะชอบนโยบายและพรรคท่ีผูส้มคัรสังกดั
ไปดว้ย ภาพโครงสร้างจึงเป็นดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 ในการศึกษาเร่ืองผลปฏิบติังาน (Work performance) ผลการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานคือ สติปัญญา (intelligence) การใหก้าร
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารทั้งดา้นวตัถุ งบประมาณ ก าลงัคน กฎระเบียบและการปกป้อง  

 

ชอบนโยบาย 

ชอบพรรค 

ชอบผูส้มคัร 

ชอบพรรค 

 

ชอบผูส้มคัร 
 

ชอบนโยบาย 
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 (supervisory support) แรงจูงใจในการท างาน (motivation) และมาตรฐานคุณธรรมในท่ี
ท างาน (work place norms) ภาพกรอบแนวความคิดปรากฏ ดงัน้ี ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแรงจูงใจ
ในการท างานส่งผลใหมี้ผลปฏิบติังานท่ีดีและผลการปฏิบติังานท่ีดีกจ็ะยอ้นสร้างก าลงัใจ
ใหพ้นกังานกลายเป็นปัจจยัผลกัดนัใหมี้แรงจูงใจในการท างาน 
 จากการศึกษาอิทธิพลของเพื่อนในการสร้างแรงบนัดาลใจ (Duncan, Haller, 
Portest, 1968) ดงัภาพกรอบแนวความคิดต่อไปน้ีโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และระดบัสติปัญญาและของทั้งตวัเราและของเพื่อนเป็นปัจจยัสาเหตุ มีแรงบนัดาลใจ
ทางอาชีพเป็นปัจจยัผลลพัธ์ 

 
 
พบวา่แรงบนัดาลในทางอาชีพของตนจะส่งผลใหเ้กิดแรงบนัดาลใจแก่เพื่อน ขณะท่ีแรง
บนัดาลใจของเพื่อนกส่็งผลกระทบใหเ้กิดแรงบนัดาลใจแก่เราดว้ย  
 ในการศึกษาเร่ืองการประทว้งทางการเมืองและความขดัแยง้ทางการเมือง (Kritzer, 
2004) ดงัภาพกรอบแนวความคิดต่อไปน้ีท่ีพบว่าการประทว้งของกลุ่มผูป้ระทว้งท าให้
ต  ารวจตอ้งใชอ้าวธุเขา้ปราบปราม กลบักนัคือถา้ต ารวจใชอ้าวุธเขา้ปราบปรามการประทว้ง
กจ็ะเกิดข้ึน รุนแรงข้ึน และเม่ือมีการชุมนุมประทว้งข้ึนต ารวจกจ็ะเขา้ท าการจบักุม กลบักนั
คือถา้ต ารวจเขา้จบักมุผูชุ้มนุมประทว้งกจ็ะเกิดการชุมนุมประทว้งมากข้ึน รุนแรงข้ึน 
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 นิยามศพัทป์ฏิบติัการเป็นดงัน้ี 
 One finger = การชูน้ิวกลาง เป็นการแสดงการดูถูกเหยยีดหยาม 
 Obscene = การตะโกนด่าดว้ยค าหยาบ 
 Equipment = อุปกรณ์หนกัส าหรับปราบปรามท่ีมองเห็นได ้เช่น อาวธุ รถต ารวจ 
รถหุม้เกาะ 
 Cops = การปรากฏตวัของหน่วยปราบจลาจลทั้งทหารและต ารวจ 
 Police = อาวธุท่ีต ารวจใช ้เช่น ไมต้ะบอง แก๊สน ้าตา สุนขั อาวธุอ่ืนๆ  
 Protestor = การต่อตา้นของกลุ่มผูป้ระทว้ง อาจเป็น ตะโกนต่อตา้น ท าร้ายร่างกาย  
 Arrest = การจบักมุ เช่น จบัทุกคน จบัสุ่ม ๆ จบัผูท่ี้ยอมใหจ้บัโดยดี 
 Civil disobedient = การต่อตา้นการสลายชุมนุม เช่น ปฏิเสธการขอร้อง ขดัขวาง
การจบักมุ ยดึพื้นท่ีโดยไม่ยอมเคล่ือนยา้ย (sit-in) 

Non-violence = ความพยายามจะไม่ประทว้งดว้ยความรุนแรง 
 ในการศึกษาความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษาและผลการ
เรียนของนกัเรียน โดยก าหนดใหเ้ช้ือชาติ ส่ิงท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
(Education benefit) ความเก้ือกลูจากสังคมรอบขา้ง (social integration) การมีส่วนร่วม 
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ในกิจกรรมการเรียนรู้ (Academic integration) อาย ุและเพศ เป็นปัจจยัสาเหตุ (Rebecca, 
2004) พบว่าความพึงพอใจในช่ือเสียงและสภาพแวดลอ้มท่ีดีของสถานศึกษามีผลให้
นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน ในทางกลบักนัก็พบว่าเม่ือมีผลการเรียนท่ีดีข้ึนนกัเรียนต่าง
พากันสนับสนุนและช่วยกันบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของสถานศึกษา ช่วยกัน
ป้องกนัรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน ดงัภาพกรอบแนวความคิด ต่อไปน้ี 
 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ มีดงัน้ี 
 Race = เช้ือชาติ คือ ผวิสี ผวิขาว 
 Sex = เพศชาย หญิง 
 Age = อายผุูต้อบ 
 Education benefit = ผลดีของการมีการศึกษา เช่น รู้เร่ืองต่าง ๆ ไดง้านดี อ่านเขียน
ไดถู้กตอ้ง เป็นตน้ 
 Social integration = การท่ีสังคมรอบขา้งใหก้ารช่วยเหลือ เช่น ช่วยใหท้ าในส่ิงท่ี
ตอ้งการ ช่วยใหเ้ขา้สมาคม ช่วยปกป้อง ช่วยค ้าจุน  
 Academic integration = การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาของชั้นเรียน
หรือของโรงเรียน เช่น ถามตอบ อภิปรายในประเดน็ท่ีเรียน ท างานร่วมกบักลุ่ม  
 Satisfaction = ความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ช่ือเสียงของโรงเรียน 
 ในการศึกษาของ ความพึงพอใจของพนกังานในคุณภาพและผลก าไรของสถาน
ประกอบการ (Yee, Yeung and Cheng, 2008) โดยก าหนดใหค้วามพึงพอใจของพนกังาน 
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(Employee satisfaction) คุณภาพบริการ (Service quality) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค (Customer satisfaction) เป็นปัจจยัสาเหตุ และก าหนดใหผ้ลการด าเนินงาน
ขององคก์ารท่ีพนกังานท างานอยูเ่ป็นปัจจยัผลลพัธ์ พบวา่ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์ารม่ีอิทธิพลทั้งทางตรงละทางออ้มสู่ผลการด าเนินงานขององคก์าร ขณะเดียวกนัท่ี
ผลการด าเนินงานท่ีดีขององค์การน าสู่การปรับปรุงระบบเงินเดือนสวสัดิการและการ
จดัการทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งยอ้นส่งผลกระทบกลบัมาเพิ่มความความพึงพอใจในองคก์าร
ของพนกังาน ดงัภาพกรอบแนวความคิดต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการมีดงัน้ี 
 Employee Satisfaction = ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารในดา้นต่าง ๆ 
เช่น เงินเดือน การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ลกัษณะงาน เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหาร 
 Service Quality = คุณภาพบริการของพนกังาน (พนกังานประเมินตนเอง) เช่น 
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ความรวดเร็วในการบริการคือตอบสนองฉับพลนัต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ ไวว้างใจได ้เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ มีอธัยาศยัไมตรีต่อลูกคา้
 Customer Satisfaction = ความพึงพอใจของลูกคา้ (พนกังานประเมินลูกคา้) เช่น 
ความพึงพอใจในราคาสินคา้ การใหค้  าอธิบายในปัญหาท่ีไม่เขา้ใจ ธุรกรรม ดูแลแกไ้ข
เม่ือลกูคา้ไม่พอใจ 
  Firm Profitability = ผลด าเนินงานของกิจการโดยวดัดว้ยตวัช้ีวดัต่าง ๆ เช่น ผล
ก าไร ROA, ROS, ROI 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานระดบัครัวเรือนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
ศึกษาว่าปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้พลงังานและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน
ครัวเรือนท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังานจะเสียค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานต ่ากว่าครัวเรือนท่ีมี

Service quality 

Employee satisfaction Firm profitability 

Customer satisfaction 
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ประสิทธิภาพพลงังานต ่ากวา่หรือไม่ การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดใหจ้  านวนสมาชิกครัวเรือน 
รายไดข้องครัวเรือน รูปแบบการใชพ้ลงังาน ขนาดพื้นท่ีภายในอาคาร ระดบัความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร เป็นปัจจยัสาเหตุ และก าหนดให้ดชันีวดั
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Standard Assessment Procedure--SAP) และค่าใชจ่้าย
ดา้นพลงังานเป็นตวัแปรผลลพัธ์ พบว่าครัวเรือนท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังาน (energy 
efficient) สูงจะเสียค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานนอ้ยลง ในทางกลบักนั ครัวเรือนท่ีเสียค่าใชจ่้าย 
ดา้นพลงังานมากเกินความเหมาะสมกจ็ะหาทางเพิ่มประสิทธิภาพดา้นพลงังานใหสู้งข้ึน 
(Kelly, 2010) ภาพกรอบแนวความคิดปรากฏดงัน้ี 

 
 นิยามศพัทเ์ชิงปฎิบติัการปรากฎดงัน้ี 
 จ านวนผูอ้ยูอ่าศยั (Number of occupants) = จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในครัวเรือนในช่วง
ส ารวจ 
 รายไดค้รัวเรือน (Household income) = รายไดค้รัวเรือนหลงัจากหกัภาษีแลว้  
 ขนาดพื้นท่ี (Floor area) = พื้นท่ีภายในอาคารท่ีมีฝารอบดา้น ไม่นบัรวมโรงรถ 
หรือพื้นท่ีนอกอาคารบริเวณอ่ืน 
  อุณหภูมิท่ีแตกต่าง (Temperature difference) = ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ภายในบา้นกบัอุณหภูมิภายนอกบา้น 
 รูปแบบการใชพ้ลงังาน (Energy pattern) = ความถ่ีการใชพ้ลงังาน (เคร่ืองท าความ
ร้อน) แยกเป็น 5 ตวัเลือกท่ีตอบไดม้ากกว่า 1 คือ 1) ท าความร้อนหอ้งนอนในช่วงวนัท า
การ 2) ท าความร้อนหอ้งนอนในช่วงสุดสัปดาห์ 3) ท าความร้อนหอ้งนัง่เล่นในช่วงวนั
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ท าการ 4) ท าความร้อนห้องนัง่เล่นสุดสัปดาห์ 5) ท าความร้อนในบา้นทุกวนัตลอด
สัปดาห์ 
 ค่าใชจ่้ายพลงังาน (Dwelling energy expenditure) = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในช่วง 2 ปี 
ส าหรับดา้นพลงังาน 
 SAP = Standard Assessment Procedure ใชว้ดั energy efficient ของบา้นอาศยั 
 Fry and Motherly (2007) ศึกษาผลกระทบของภาวะผูน้  าท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์าร พบวา่การถา้พนกังานยอมรับวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์ารกจ็ะรักองคก์าร
ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานดว้ยกนัรวมถึงตวัองคก์ารดว้ย ในทางกลบักนั
ถา้พนกังานรักองคก์ารทั้งหมดกจ็ะยอมรับวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์ารดว้ย และวนเวียน
ไปก่อตวัเป็นความศรัทธา ความหวงั แลว้วนมายอมรับวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ผลจาก
ตรงน้ีจะส่งต่อไปสู่ผลิตภาพของตวัพนกังานและความผูกพนัต่อองค์การในท่ีสุด ภาพ
กรอบแนวความคิดปรากฎดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการมีดงัน้ี 
 Hope/faith = ความศรัทธาต่อผูน้  า ต่อเป้าหมายขององคก์ารและตวัองคก์าร ท าให้
ท างานดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อใหอ้งคก์ารกา้วเขา้สู่เป้าหมาย 
 Vision = ความเขา้ใจ ความผกูพนั การยอมรับและศรัทธาต่อวสิัยทศันข์ององคก์าร 
 Altruistic love = ความรักองคก์าร รักผูน้  าและผูร่้วมงาน มององคก์ารและบุคลากร
ในทางดี 
 Meaning/calling = การเห็นคุณค่าของงานท่ีท าและคุณค่าขององคก์ารท่ีท างานอยู ่
 Membership = ความส านึกในคุณค่าของตนท่ีมีต่อองค์การ รู้สึกถึงความเป็น
บุคลากรท่ีองคก์ารตอ้งการ 

Hope/faith 

Altruistic love 

Vision 

Membership 

Meaning/calling 

Productivity 

Organization 
Commitment 
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 Organizational Commitment = ความรักผกูพนั ตอ้งการคงอยูแ่ละจ าเป็นตอ้งคง
อยูใ่นองคก์าร 
 Productivity = ความรู้สึก ความเช่ือมัน่และความทุ่มเทแรงกาย แรงใจท างานให้
องคก์ารตามภารกิจของตน 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและความซึมเศร้า (Kline, 2009) พบว่า
การปรับตนใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมอเมริกนัของคนต่างชาติรวมถึงระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อความเครียด ขณะท่ีสถานะทางเศรษฐสังคมของคนต่างชาติ
จะส่งผลกระทบใหเ้กิดความซึมเศร้า ทั้งความเครียดและความซึมเศร้าต่างกก็ระทบสู่กนั
คือ เม่ือเกิดความซึมเศร้ามากก็จะเครียดมาก ขณะเดียวกนัเม่ือเกิดความเครียดมากก็จะ
ส่งผลใหเ้กิดความซึมเศร้ามากตามมาดว้ย ภาพกรอบแนวความคิดปรากฎดงัน้ี 
 
 
 
 
 
ผลกระทบจาก Reciprocal relation 
 ในการวเิคราะห์สมการถดถอยเรามีขอ้ตกลงหลายขอ้เพื่อควบคุม u (disturbance) 
และตวัแปรอิสระ คือ u  ตอ้งเป็นตวัแปรสุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 และมีความผนัแปรคงท่ี 
ไม่มี covariance ระหวา่ง ui กบั uj และ X’s กบั u  ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกนั รวมทั้ง X’s ตอ้ง
ไม่สัมพนัธ์กนัมากเกินไป 
 ใน Reciprocal model ดงัภาพ จะพบวา่เรามีสมการถดถอย 2 สมการคือ   
                                                                                                                       

                                    u        X1                         X2        v                                                         
                                                                                                                                     

X1 = X2+ u และ X2 = X1 + u (สังเกตดว้ยว่า disturbance เป็นความคลาดเคล่ือนในตวั
แปรตาม) และเน่ืองจาก u กระทบต่อ X1 จึงผ่านมากระทบต่อ X2 ดว้ย ขณะเดียวกนั v 
กระทบ X2 กจ็ะผา่นเส้นทางไปกระทบต่อ X1 ดว้ย ทั้ง X1 และ X2 ในสมการขา้งตน้จึง 
สัมพนัธ์กบั error หรือมีความคลาดเคล่ือนในการวดัค่าตวัแปรอิสระ  

Accultural 

SES Depression 

Stress 
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 สมมุติสมการจริงคือ  x1 = x2 +  และ  x2 =x1 +  
เราก าหนดให ้ X1 = x1 + u และให ้X2 = x2 + v คือ X1 และ X2 มี measurement error และ
จากขอ้ตกลงสมการถดถอย คือ E(u) = E(v) = 0 , V(u) = 2

u
σ , V(v) = 2

v
σ  และ E(uv) = 0,  

E(X2,u) = 0, E(X1,v) = 0, E(X2,v) = 0, E(X1,u) = 0 ดงันั้น  
 จาก       x1 = x2 +  จะพบวา่ 
      X1–u = (X2-v) +  
               X1 = X2 + u +  - v  
                                        X1 = X2 + w  
สมการน้ีจะประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  ดว้ย OLS ไม่ไดเ้พราะ E(X2,w)   0  
กล่าวคือ E(X2,w) = E(X2,u +  -v) = E(x2+v, u+-v) = - 2

v
σ    0 แสดงวา่สมการ

ดงักล่าวมี measurement error ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้ตกลงการถดถอย 
 และจากสมการ X1 = X2 + w หากคูณตลอดดว้ย X2 แลว้ Take expectation และ
เน่ืองจาก X2 ไม่เป็นอิสระกบั w ดงันั้น 
   E(X1X2) = E(  

 ) + E(X2w) 
               12 =   

  + 2w 

ดงันั้น                 = 
   

  
  - 

   

  
  

แต่                 = 
   

  
   เป็นตวัประมาณค่าของ 

   

  
    

ดงันั้น E(    =  + 
   

  
  หรือ E(   

   

  
    =   แสดงวา่การประมาณค่า  ดว้ย    = 

   

  
  จะ

ก่อใหเ้กิดปริมาณความเอนเอียง (bias) เท่ากบั 
   

  
    

 

การประมาณค่า Non-recursive model และการแปลผล 
 เน่ืองจาก non-recursive model  เป็นตวัแบบท่ีก่อใหเ้กิด error in variable ซ่ึงมีผล
ให้ค่าประมาณเอนเอียงและไม่ consistency คือถึงแมจ้ะเพิ่มขนาดตวัอย่างก็ไม่มีผลให ้
ความเอนเอียงหายไปได้ การประมาณค่าตัวแบบโดยวิธี OLS จึงกระท ามิได้ หากฝืน
กระท าจะน าสู่การสรุปผลผิด (misleading) วิธีประมาณค่าท่ีใชไ้ดคื้อวิธี 2 SLS (Two stage 
least square) หรือ 3SLS (three stage least square) วิธี 2SLS คือวิธีท่ีเราประมาณค่า
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สมการถดถอย 2 ขั้นคือ ประมาณค่าตวัแปรตามในสมการโครงสร้างดว้ยวิธี OLS โดย
อาศยั Instrumental variable (predetermined variable) (ขั้นท่ี 1) แลว้ใชค่้าประมาณนั้น
เป็นตวัแปรอิสระเพื่อประมาณสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (ขั้นท่ี 2) ขณะท่ี 3SLS เป็นการรวม
ท า 2SLS กบัทุกสมการโครงสร้างพร้อมกนัในคราวเดียว 
 การแปลผลกระท าเช่นเดียวกบั Recursive model คือแปลผลตามลูกศร ให้ยึด
หลักว่าตัวแปรใดคือตัวแปรก่อน (antecedent variable) หากตัวแปรตาม (internal 
endogenous) มีลูกศรยอ้นช้ีกลบัมาหาตวัแปรก่อนกย็งัคงยดึหลกัเดิมเพียงแต่แปลผลเพิ่ม
ว่าตวัแปรตามยอ้นส่งผลกระทบคืนสู่ตวัแปรใดบา้ง ท่ีตอ้งยึดหลกัการน้ีให้ดีก็เพราะไม่ว่า
อยา่งไรงานวิจยั จะตอ้งมีตวัแปรตาม เม่ือตวัแปรตามยอ้นส่งผลกระทบต่อตวัแปรอิสระ
หรือตวัแปรก่อนกมิ็ไดห้มายความวา่ไม่มีตวัแปรตาม   
 

วิธีประมาณค่าแบบ 2SLS 
 การประมาณค่าสมการถดถอยโดยวธีิ 2SLS คือวธีิประมาณค่าสมการถดถอยเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีตวัแปรอิสระในสมการถดถอยมีความคลาดเคล่ือนในการวดั (error in variable)  
 จากภาพต่อไปน้ี X1 และ X2 เป็นตวัแปรอิสระซ่ึงเราจะใชเ้ป็นตวัแปรเคร่ืองมือ 
(instrumental variable--IV หรือเรียกอีกอยา่งว่า predetermined variable) ของ X3 และ X4 
แต่ X3 จะไม่เป็นตวัก าหนดของ X4 และ X4 จะไม่เป็นตวัก าหนดของ X3 เน่ืองจากส่งผล
สู่กนัและกนั (simultaneously determined)  

   X1    X3 u    

 

   X2    X4 v    
 

 จากภาพเราใช ้X1 และ X2 เป็น IV ใหห้าค่า 3X̂  และ 4X̂  จากขั้นท่ี 1 แลว้ใช ้ 3X̂  
และ 4X̂  เป็นตวัแปรอิสระในขั้นท่ี 2 ดงัน้ี 
 ขัน้ท่ี 1 วเิคราะห์การถดถอย X3 = o + 1X1 + 2X2 + uได ้ 3X̂  
  วเิคราะห์สมการถดถอย X4 = o + 1X1 + 2X2 + v ได ้ 4X̂  
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 ขัน้ท่ี 2 วเิคราะห์สมการเส้นทาง X3 = o + 1X1 + 4    + u ไดส้ัมประสิทธ์ิเส้นทาง 

1
β̂ และ      

 

   วเิคราะห์เส้นทาง X4 = o + 2X2 + 3    + v ไดส้ัมประสิทธ์ิเส้นทาง 2
β̂

และ 3̂    
 ในท่ีน้ี X1 และ X2 เป็น 1V ท าหนา้ท่ีช่วยสร้างค่าประมาณใหแ้ก่ X3 และ X4 คือ 3X̂  
และ 4X̂  และเน่ืองจาก X1 ไม่เก่ียวขอ้งกบั u และ X2 ไม่เก่ียวขอ้งกบั v จึงท าให ้ 3X̂  และ 

4X̂  ไม่มี measurement error เหตุท่ีเราใชทุ้กตวัแปรในกรอบแนวความคิดเป็น IV เพราะ
เราตอ้งการสร้างค่า 3X̂  และ 4X̂  ใหใ้กลค่้าของ X3 และ X4 มากท่ีสุด เร่ืองน้ีหากมีปัญหา 
muticollinearity หรือ under-identification เราค่อยหาทางแกไ้ข ดูจากตวัอยา่งต่อๆ ไปท่ี
ผูเ้ขียนจะอธิบายประกอบภาพเส้นทางเป็นหลายกรณี 
 พิจารณาภาพเส้นทางต่อไปน้ีเราสามารถวเิคราะห์สมการโครงสร้างไดด้งัน้ี 
           

  X1      u    

      X5     

  X2         
           

  X3         

      X6     

  X4     v    

           

 ขัน้ท่ี 1  1) วิเคราะห์สมการถดถอย X5 = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + uได ้ 5X̂

              2) วเิคราะห์สมการถดถอย X6 = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + vได ้ 6X̂  
 ขัน้ท่ี 2  1) วเิคราะห์สมการเส้นทาง X6 = o + 3X3 + 4X4 + 5 5X̂ + v ได้
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง               

2) วิเคราะห์สมการเส้นทาง X5 = o + 1X1 + 2X2 + 6    + u ไดส้ัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง             
 การวเิคราะห์ภาพเส้นทางทั้ง 2 ภาพขา้งตน้เป็นแบบเดียวกนัคือไม่มีปัญหาอ่ืนใด 
ไม่วา่จะเป็น Multcollinearity หรือ under-identification   
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 พิจารณาภาพต่อไปน้ีจะพบวา่มีปัญหา Under-estimate และปัญหา multicollinearity  
   X1    X3  u   
           
   X2    X4 v    
 

 จากภาพเส้นทางเราสามารถวเิคราะห์สมการโครงสร้างไดด้งัน้ี  
 ขัน้ท่ี 1  1) วเิคราะห์สมการถดถอย X3 = o + 1X1 + 2X2 + u ได ้ 3X̂  
  2) วเิคราะห์สมการถดถอย X4 = o + 1X1 + 2X2 + v ได ้ 4X̂  
 ขัน้ท่ี 2 1) วเิคราะห์สมการเส้นทาง X4 = o + 1X1 + 2X2 + 3    + v 
 สมการน้ีมีปัญหา perfect multicollinearity เพราะ     กคื็อ linear combination 
(หรือ weighted sum) ของ X1, X2 เม่ือทั้ง X1, X2 และ      มาน าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ
ดว้ยกนัจึงเกิดปัญหา mulitcollinearity สมบูรณ์ เมทริกซ์         หาค่าไม่ได ้เน่ืองจาก
เป็น Singular matrix 
  2) วเิคราะห์สมการเส้นทาง X3 = o + 1X1 + 4    + u จะไดค่้าประมาณ 
         
 พิจารณาสมการ X4 = o + 1X1 + 2X2 + 3    + v เม่ือคูณตลอดดว้ย X1 แลว้ take 
expectation และคูณตลอดดว้ย X2 แลว้ take expectation โดยท่ี X1, X2  เป็น IV จะได ้
 

       = 1  
  + 2   ++ 3    

       = 1    + 2  
 ++ 3    

 

ระบบสมการน้ีมีพารามิเตอร์ 3 ตวั (G = จ านวนพารามิเตอร์ = 3) แต่มีสมการเพียง 2 สมการ 
(คือ H = 2 = จ านวนสมการ= จ านวน IV) จึงแกส้มการท่ีใหค้  าตอบท่ี Unique ไม่ได ้เรียก
กรณีน้ีวา่ Under-identification แต่ในสมการ X3 = o + 1X1 + 4    + u เม่ือคูณตลอดดว้ย 
IV แลว้ take expectation จะไดส้มการ 
      = 1  

  + 4    

       = 1    + 4    
ซ่ึงมีจ  านวนสมการเท่ากบัจ านวนพารามิเตอร์ กรณีน้ีหา Unique Solution ของ 1 และ4 
ได ้เรียกกรณีน้ีวา่ Just-identify  
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 สรุปไดว้่าถา้จ  านวนสมการ (H) มากกว่าจ านวนพารามิเตอร์ (G) เราสามารถหา
ค าตอบได ้จ  านวนสมการเท่ากบัจ านวนพารามิเตอร์ เรียกว่า Just-identify จ  านวนสมการ
มากกว่าจ  านวนพารามิเตอร์เรียกว่า Over-identify กรณีน้ีกส็ามารถหาค าตอบได ้ถา้จ  านวน
สมการนอ้ยกวา่จ านวนพารามิเตอร์เรียกวา่ Under-identify กรณีน้ีจะหาค าตอบไม่ได ้  
 พิจารณาภาพต่อไปน้ี 
       X2  u   
   X1       
       X3  v    
 กรณีน้ี X2 และ X3 สัมพนัธ์กบั error (เรียกว่ามี measurement error หรือมี error 
in variable) เพราะ u ส่งผลสู่ X2 แลว้ X2 ส่งผลกระทบสู่ X3 ดงัน้ี X3 จึงสัมพนัธ์กบั u 
เช่นกนักบัท่ี v ส่งผลกระทบสู่ X3 แลว้ X3 ส่งผลกระทบต่อไปยงั X2 ท าให ้X2 สัมพนัธ์
กบั v เราจะให ้X1 เป็น IV เพราะ X1 ไม่เก่ียวขอ้งกบั error โดยจะวเิคราะห์ 2SLS คือ  
 ขัน้ท่ี 1  1) วเิคราะห์สมการถดถอย X2 = o + 1X1 + u ได ้ 2X̂  
   2) วเิคราะห์สมการถดถอย X3 = o + 1X1+ v ได ้ 3X̂  
 ขัน้ท่ี 2  1) วเิคราะห์สมการเส้นทาง X2 = o + 1X1 + 3    + u 
   2) วเิคราะห์สมการเส้นทาง X3 = o + 1X1 + 2    + v 
จะเห็นวา่ทั้ง 2 สมการน้ีมี Perfect multicollinearity หรือมี Under-identification  
 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้่า 2SLS มิใช่เป็นวิธีประมาณค่าท่ีจะใชโ้ดยง่ายคือ 
นึกจะใชก้ใ็ชโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาอะไรใหร้อบคอบ ท่ีจริงเราตอ้งดูว่าในขั้นท่ี 2 ว่าสมการ
โครงสร้างมีปัญหา Perfect multicollinearity หรือไม่ มีปัญหา Under-identification หรือไม่ 
ถา้มีใหแ้กไ้ข 
วิธีแก้ไข Under-identification 
 ก าหนดให ้Xi และ Xj เป็นตวัแปรปลายทาง วธีิแกปั้ญหาจะมีแนวความคิดมาจาก
หลกัการท่ีว่า ตวัแปรตน้ทางท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ Xj อย่างนอ้ย 1 ตวัตอ้งไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อ Xi ท่ีเป็นตวัแปรตาม ขณะเดียวกนัตอ้งมีตวัแปรตน้ทางอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผล
ทางตรงต่อ Xi แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ Xj ท่ีเป็นตวัแปรตาม เช่น จากภาพเส้นทาง
ต่อไปน้ีคือ 
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X1    X3 u    

   X2    X4 v    

จะเห็นไดว้า่ X1 มีอิทธิพลทางตรงต่อ X3 แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ X4 และ X2 มี 
อิทธิพลทางตรงต่อ X4 แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ X3 ดงันั้นจากสมการโครงสร้าง  
X3 = o + 1X1 + 4    + u  และ X4 = o + 2X2 + 3    + v เม่ือน า X1 และ X2 คูณตลอด
แลว้ take expectation จะไดส้มการ normal รวม 2 ชุดดงัน้ีคือ 
       = 1  

  + 4    

       = 1    + 4    

และ       = 2   + 3    

       = 2  
 + 3    

ทั้ง 2 ระบบสมการน้ีเป็น Just-identify สามารถแกส้มการได ้
 พิจารณาตวัแบบเส้นทางต่อไปน้ี  
   X1     X4     
            
              X3   
    
   X2     X5     
จะเห็นว่า X1 มีอิทธิพลทางตรงต่อ X4 แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ X5 และ X2 มีอิทธิพล
ทางตรงต่อ X5 แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ X4 แต่เม่ือท าการวิเคราะห์ 2 SLS โดยก าหนดให ้
X1, X2, X3 เป็น IV คือ 
   X4 = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + u 
และ   X5 = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + v 
จะเห็นวา่   
   X4 = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 5   + u 
   X5 = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4    + v 
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มี Perfect multicollinearity กรณีน้ีซอฟทแ์วร์ส าหรับ 2SLS บางตวั เช่น STATA จะตดั
ตวัแปร      และ     ท้ิง แต่โปรแกรม SPSS ค  านวณให้แต่ค่าสัมประสิทธ์ิปรับมาตรฐาน
อาจสูงกว่า 1 ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเน่ืองจากตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก เราตอ้งจะ
ตรวจสอบ multicollinearity เอง 
 จากภาพเส้นทางต่อไปน้ี  
    X1    X3    
            
    X2    X4    
จะพบว่า X2 มีอิทธิพลทางตรงต่อ X4 แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ X3 ดว้ยเหตุน้ีสมการ 
X3 = o + 1X1 + 4   + u จึงหาค าตอบได ้แต่ X1 มีอิทธิพลทางตรงต่อทั้ง X3 และ X4 
สมการ X4 = o + 1X1 + 2X2 + 3   + v จะ under-identify คือมีสมการนอ้ยกว่าจ  านวน
พารามิเตอร์ กรณีน้ีซอฟทแ์วร์สถิติจะไม่รับค านวณให ้
 จากสถานการณ์ทั้ง 3 ขา้งตน้เราจึงตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการก าหนด IV วธีิแกปั้ญหา
จึงกระท าโดย 
 1.  ก าหนด IV นอ้ยลง ไม่ก าหนดตวัแปรตน้ทางทุกตวัเป็น IV คือไม่น าตวัแปร
ตน้ทางท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ Xi แต่กมี็อิทธิพลทางตรงต่อ Xj ดว้ยมาเป็น IV ของ Xi   
 2.  การเพิ่มตวัแปรตน้ทางใหแ้ก่ตวัแปรตามในสมการเส้นทางอ่ืน เช่น เพิ่ม X5 
ใหพุ้่งอิทธิพลทางตรงไปท่ี X3 แต่ไม่พุ่งมาท่ี X4 ดงัภาพ ท าใหมี้ IVทั้งหมด 3 ตวัส าหรับ
สร้าง     และ               
    X5       
    X1    X3   
           
         X2    X4   
 สมการ   X3 = o + 1X1 + 5X5 + 4    + u        
 และ        X4 = o + 1X1 + 2X2 + 3    + v 
จึงใชเ้ป็นสมการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง X4    X3 และ X3     X4 ไดต้ามตอ้งการ
และ just-identified  
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 ขอใหส้ังเกตวา่ในการแปลงสมการเพื่อสร้างสมการนอร์มอลของสัมประสิทธ์ิ  ใน
รูปขอ้มูลท่ีเป็น Variance และ Covariance เพื่อพิสูจนว์า่ Under-identify หรือไม่ใหน้ าเอา
เฉพาะ IV เท่านั้นมาคูณตลอด 
 พิจารณากรอบแนวความคิดต่อไปน้ี (มนตรี พิริยะกุล และบุญฑวรรณ วิงวอน, 
2553) ในท่ีน้ีผูเ้ขียนเพิ่มเส้นโยงจาก OCB ไปยงั Organization Commitment เพื่อแสดง
ใหเ้ป็นตวัอยา่ง 
 
                                                                                                                                    u     
                                                                                           e             
 
       w                                                                                                                             v       
 
 ตวัแบบสมการโครงสร้างขา้งตน้อธิบายว่า ความเป็นพนกังานท่ีดีขององค์การ 
(OCB) ไดรั้บอิทธิพลมาจากความผูกพนัต่อองคก์าร(C) การรับรู้ถึงการสนบัสนุนของ
องคก์าร (POS) และความยติุธรรมขององคก์าร (J) ไดรั้บอิทธิพลจากภาวะผูน้  า (L) เฉพาะท่ี
เป็นอิทธิพลทางออ้ม ทั้งน้ีภาวะผูน้  ามีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัทั้ง 3 ดงักล่าวมาก่อนแลว้ 
ขณะเดียวกนัความผูกพนัต่อองค์การก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากความเป็นพนักงานท่ีดีดว้ย
เช่นกนั หมายความว่าถา้พนักงานมีพฤติกรรมเป็นพนักงานท่ีดีก็จะมีความผูกพนัต่อ
องค์การ ขณะเดียวกนัถา้หากพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การก็จะมีพฤติกรรมเป็น
พนกังานท่ีดีไปดว้ย  
 สมการโครงสร้างมี 4 สมการดงัน้ี 
   O = o + 1J + 2P+3   + v    … (1) 
   C = o + 4L + 5P+6   + u    … (2) 
   P = o + 7L + 8J + e     … (3) 
   J = o + 9L + w     … (4) 
สมการ (1) และ (2) ตอ้งรันดว้ย 2SLS ส่วนสมการ (3) และ (4) รันดว้ย OLS แฟ้มขอ้มูล
คือ ocb_cp_cb.sav ซ่ึงเป็นงานวจิยัของผูเ้ขียน ค าสั่งต่อไปน้ีเป็นค าสั่งใน SPSS 

Transformation 
Leadership, L 

Organization 
Justice, J 

Organization 
Support, P 

OCB, O 

Organization 
Commitment,C 

C 
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 ส าหรับสมการ (1) ค  าสั่งใน 2SLS ปรากฏดงัน้ี โดยเราจะก าหนดใหต้วัแปรทุกตวั 
ยกเวน้ O เป็น IV และใชต้วัแปรในเส้นทางและค่าพยากรณ์ของ C คือ    (แต่ในโปรแกรม
จะเขียนเป็น C ไม่มี hat) สังเกตท่ีช่ือตวัแปรหลงั WITH ส่วนช่ือตวัแปร IV อยูใ่นค าสั่ง
ยอ่ย /INSTRUMENTS  
  * 2 Stage Least Square 
  TSET NEWVAR = NONE 
  2SLS O WITH J P C 
  /INSTRUMENTS L J P 
  /CONSTANT. 
สมการ (2) สั่งดงัน้ี 
  * 2 Stage Least Square 
  TSET NEWVAR = NONE 
  2SLS C WITH P L O 
  /INSTRUMENTS L J P 
  /CONSTANT. 
 สมการ (3) ปรากฏดงัน้ี 
  REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA = PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT P 
  /METHOD = ENTER L J. 
 และสมการ (4) ปรากฏดงัน้ี 

  REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
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  /CRITERIA = PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT J 
  /METHOD = ENTER L. 
 

                                                                   .104                                                                                  
                                                                                    .363**                                                          
                      .532**             .153a                                                      .786*     .581**                                                  
                                                  .432**                        -.187                                                                        
                                                                      .238**                                                                     
 a หมายถึง p-value  0.10  * หมายถึง p-value  0.05  ** หมายถึง p-value  0.01 
  

 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้า่ ความยติุธรรมในองคก์าร การสนบัสนุนของ
องค์การ และความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมีอิทธิพลต่อความเป็นพนักงานท่ีดี 
โดยพบว่าความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลสูงท่ีสุด ความยติุธรรมในองคก์ารมีอิทธิพล
รองลงไป ขณะท่ีขอ้มูลเชิงประจกัษย์งัไม่สนบัสนุนว่าการสนบัสนุนจากองคก์ารมีอิทธิพล
ทางตรง หากแต่มีอิทธิพลทางออ้มสูงมาก เช่นกนักบัท่ีภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงกมี็เฉพาะ
อิทธิพลทางออ้มและสูงมาก ในขณะเดียวกนั ขอ้มูลเชิงประจกัษส์นบัสนุนว่าความเป็น
พนกังานท่ีดียอ้นกลบัไปมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ยแต่มีนอ้ยกว่าท่ี
ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อความเป็นพนกังานท่ีดี 
 ขอ้ควรทราบคือ การรันโปรแกรมตามค าสั่งทั้ง 4 ขา้งตน้เราท าไดใ้น interactive 
mode อยูแ่ลว้ ในท่ีน้ีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นว่าเราจะตอ้งท าอะไรบา้งเท่านั้น ไม่ตอ้งเขียน
ค าสั่งใน syntax window และถา้จะท า OLS ต่อเน่ืองกนั 2 คร้ังคือประมาณค่า C ดว้ย    
และประมาณค่า O ดว้ย    แลว้ค่อยรัน OLS ของเส้นทางตามปกติก็ท าไดโ้ดยไม่ตอ้ง
อาศยั 2SLS 
 ส าหรับการรันดว้ยซอฟทแ์วร์ SEM พบว่าโปรแกรม LISREL และ SPSS-AMOS
สามารถรัน non-recursive  model ได ้แต่โปรแกรม PSL ไม่ว่าจะเป็น PLS-Graph 3, Visual 
PLS หรือ Smart PLS รัน feedback model ไม่ไดท้นัที ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน

Transformation 
Leadership, T 

Organization 
Justice, J 

Organization 
Support, P 

OCB, O 

Organization 
Commitment C 
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คือรันดว้ย PLS-PM ตามปกติก่อนเพื่อจะไดรั้บค่า Latent score จากนั้นจึงน าเอา Latent 
score มาวิเคราะห์สมการโครงสร้างท่ีเป็น non-recursive model ตามวิธี 2SLS ตามท่ี
กล่าวขา้งตน้  
 เหตุท่ีเราสามารถใช ้PLS ท าการวิเคราะห์ไดต้ามปกติเพราะค่า loading, weight, 
CR, AVE, Average Communality, Average Redundancy, Latent correlation, cross loading 
และ Latent score (factor score) ยงัคงใชไ้ดเ้พราะเป็นการวเิคราะห์ในระดบัสมการมาตร
วดั เป็น outer model แต่สัมประสิทธ์ิเส้นทางตอ้งท าตามวิธีขา้งตน้โดยน าเอาค่า Latent 
score เป็นขอ้มูลของตวัแปรแฝง 
สรุป 
 เร่ืองการวิเคราะห์ reciprocal model  น้ีเราถือว่า 2SLS  เป็นส่ิงจ าเป็นเพราะสามารถ
แกปั้ญหาไดท้ั้งปัญหา error  in variable และปัญหา bias เช่น จากภาพขา้งตน้ ถา้ผูว้ิจยัจะ
รันสมการ C = f(L, P, O) และ O = f (J, P, C) โดยไม่สนใจ 2SLS ผลลพัธ์คือ สัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง O       C  และ C      O จะต ่ากว่าเป็นจริง (Under estimate หรือ downward bias) 
ส่วนการรันตวัแบบ SEM  ถา้สมการใช ้LISREL หรือ AMOS  (คือ Convergent) กถื็อว่า
หมดปัญหาเพราะโปรแกรมแกปั้ญหาใหท้ั้งหมด แต่ถา้จะใช ้PLS ให้รันตามปกติจะใช ้
reciprocal เส้นทางใดกไ็ด ้ เพราะผลลพัธ์ในส่วนของ outer model รวมทั้ง AVE, CR, 
AvCommun และ AvRedun ใชไ้ดเ้หมือนกนั แต่สัมประสิทธ์ิเส้นทางและตอ้งวิเคราะห์
ใหม่ดว้ย 2SLS และ OLS ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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