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ตัวแปรคั่นกลางและการทดสอบอิทธิพลทางออม 
Mediators and Tests of Indirect Effect 

 
มนตรี พิริยะกุล1 

 
บทคัดยอ 

ตัวแปรคั่นกลางคือตัวแปรท่ีทําหนาที่เชื่อมโยงเพ่ือถายทอดอิทธิพลของปจจัยสาเหตุที่อยูตนทางสูปจจัย
ผลลัพธที่อยูปลายทาง โดยการวิจัยตองเจาะจงมุงศึกษาวาตัวแปรท่ีสนใจเปนตัวแปรค่ันกลางหรือไม เหตุผลของ
การศึกษาเกิดจากความเคลือบแคลงวาเพราะเหตุใดอิทธิพลตามเสนทางจึงสูงมาก ตัวแปรค่ันกลางอาจมีเพียงตัว
เดียว หลายตัวแบบขนานกัน และหลายตัวแบบอนุกรม วิธีตรวจสอบอิทธิพลทางออมมีหลายวิธีแตวิธีที่งาย
คือวิธี bootstrapping 

 
คําสําคัญ : ตัวแปรคั่นกลาง bootstrapping อิทธิพลทางออม ตัวแปรคั่นกลางพหุ 

 
Abstract 
 Mediators are intervening variables that transfer effects of exogenous variable (s) to 
affect the inner variable (s). The researches on mediation effects are those that have their 
specific research questions on mediator (s) for some specific pair (s) of antecedence (s) and 
outcome variable (s) with either single mediator or multiple mediators’ contexts. Reasons 
behind mediation analysis are to answer why path coefficients are subjectively high The 
easiest test results of indirect effect (s) can be accomplished through bootstrapping 
algorithm. 
 
Keywords : mediator, bootstrapping, indirect effect, multiple mediation 
 
บทนํา 

ในทางจิตวิทยาจะศึกษาเร่ืองการใหสิ่งเรา (stimulus; S) แกตัวกลาง (organism; O) เพ่ือตัวกลางจะ
ถายทอดอิทธิพลสูผลสนอง (response; R) เชน กําหนดคําจํานวนหนึ่งเปนสิ่งเรา (S) ใหผูรับการทดลอง (O) ผูรับ
การทดลองก็จะจําเอาไว และถายทอดออกมาวาจําไดกี่คํา สะกดอยางไร เราเรียกความสัมพันธนี้วา S-O-R ซึ่งใน
ระยะตอมาเรานําความสัมพันธ S-O-R ไปใชในลักษณะ mediation model โดยท่ี O ทําหนาที่สื่อกลางรับ
อิทธิพลจาก S แลวถายทอดไปสู R (Zhang and Wang, 2007) ซ่ึงสื่อกลางอาจเปนสิ่งใดก็ไดได เชน ทีมงาน 
ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน โรงงาน เปนตน 

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางไดกระทํามานานแลว และเรียกชื่อตางกันไป เชน mediation 
variable หรือ mediator (Baron & Kenny, 1968) หรือ indirect effect หรือ surrogate หรือ intermediate 
end point effect หรือ intervening variable (Mackinnon et al., 2012) กลไกการถายทอดอิทธิพลของ

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง mpiriyakul@yahoo.com 
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สื่อกลางคือ สื่อกลางรับสารจากสิ่งเรา แลวดําเนินการบางประการตามบริบท แลวสงผลตอไปสูการตอบสนอง 
เชนในบริบทของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรมทําหนาที่ถายทอด
อิทธิพลของทัศนคติ (attitude) อิทธิพลคนรอบขาง (subjective norm; SN) และการควบคุมพฤติกรรม 
(perceived behavioral control; PBC) สูการแสดงพฤติกรรม (behavior) เชน พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ ผูสูบ
บุหรี่ตองมีทัศนคติท่ีดีตอการเลิกบุหรี่ มีคนรอบขางที่เลิกบุหรี่ใหเห็น (SN) และมีความเชื่อวาตนเองม่ันคงพอจะ
เลิกบุหรี่ได (PBC) ปจจัยท้ัง 3 นี้จะสงผลสูความต้ังใจเลิกบุหรี่ และความตั้งใจจะเปนตัวกลางถายทอดอิทธิพลของ
ปจจัยทั้ง 3 นี้สูพฤติกรรมการเลิกบุหรี่อีกตอหนึ่งเราเรียกความต้ังใจวาเปนตัวแปรค่ันกลาง (mediator) หรือใน
การศึกษาวาชื่อเสียงองคการ (corporate reputation) และความเปนตราผลิตภัณฑคุณภาพสูง (brand 
superiority) ทําหนาที่เชื่อมโยงในลักษณะยับยั้ง (suppress) อิทธิพลของการวาราย (negative WOM) สูความ
ตั้งใจยายตรา (switching intention) หรือไม (Boshoff, 2014) ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 1   
(ที่มา: จาก Boshoff, 2014) 
 

  หรือในการศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership style) ที่มี
ตอพลังรวมของคนในองคการ (collective efficacy) โดยมีความไววางใจในทีมทั้งสมาชิกดวยกัน (trust in team) 
และหัวหนาทีม (trust in team leader) วาสงผลสูผลปฏิบัติงานของทีม (team performance) หรือไม 
(Chou, et al., 2013) ดังภาพท่ี 2 หรือในการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานพบวาสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน (work environment) จะผานอิทธิพลผานการรับรูการทํางาน (job perception) สูพฤติกรรมการ
ทํางาน (MacKinnon, et al., 2002) และในดานการตลาดตาม ACSI คุณคาที ่ลูกคาตองการ (perceived 
value) เป นป จจ ัยที ่ถ ายทอดการรับรู ค ุณภาพ (perceived quality) และความคาดหวัง (customer 
expectation) สูความพึงพอใจ (customer satisfaction) ของลูกคาหรือไม ดังภาพที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 2 
(ที่มา: จาก Chou, Lin, Chang, & Chuang, 2013 : 6) 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 3  
(ที่มา: จาก Claes, Michael, Euge, Jaesung and Bryant, 1996) 
 
ความหมาย  

ตัวแปรคั่นกลาง (mediation theory) นิยามได 2 แนวความคิดคือตัวแปรค่ันกลางเปนตัวแปรท่ีแทรก
ระหวางตัวแปร X กับตัวแปร Y เพ่ือจะไดกอให เกิดเสนทาง X       Y ขึ้น คือ ถาไมมีตัวแปรค่ันกลาง
ความสัมพันธตามเสนทางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามก็ไมเกิดขึ้น หรือตัวแปรคั่นกลางคือตัวแปรที่
เขาแทรกในเสนทางระหวาง X       Y ที่มีอยูเดิมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม คือ เมื่อมีตัวแปรค่ันกลางเขามาแทรกระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอาจทําใหอิทธิพล
ทางตรงของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามลดลงหรือหายไป (Judd and Kenny, 1984; MacKinnon, 
Lockwood, Hoffman, West and Sheets  (2002) 

การกําหนดตัวแปรคั่นกลางจะตองกําหนดตามทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ผานมาท่ีพบวาตัวแปรใดเปนตัวแปร
คั่นกลาง ซึ่งตองกําหนดไวแตแรก มิใชทดลองใหตัวแปรใดเปนตัวแปรคั่นกลาง ทั้งน้ีการเปนตัวแปรคั่นกลางเปนหนึ่ง
ในความสัมพันธระหวาง X กับ Y ดังนี้ คือเมื่อกําหนดให M เปนตัวแปรที่ 3 
 1. M อาจทําหนาที่เปนปจจัยสาเหตุรวม คือ           หรือ X       M       Y  
 
       2. M อาจเปนปจจัยสัมพันธรวมคือ                หรือ X         M         Y  
 

3. M อาจเปนปจจัยกํากับความสัมพันธ คือ ความสัมพันธ X กับ Y เปลี่ยนไปตามบทบาทของ M คือ 
เรียก M วาตัวแปรกํากับ (moderator) 

 4. M อาจเปนปจจัยท่ีถายทอดอิทธิพลของ X สู Y คือ                  หรือ X       M          Y เรียก M วา 
ตัวแปรคั่นกลาง (mediator) เปนตัวแปรที่แทรกกลางของกระแสความสัมพันธ X กับ Y 

 
การวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 
 ในการวิเคราะหภาพเสนทาง เราอาจวิเคราะหไดดวย MRA (multiple regression analysis) หรือ 
SEM (structural equation modeling) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแปรวาเปนตัวแปรสังเกตไดหรือเปนตัว
แปรแฝง (latent variable หรือ construct) ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดวยสมการถดถอยดวยกันทั้ง 2 วิธี 
 ในที่นี้จะแสดงภาพเสนทางที่มีตัวแปรคั่นกลาง 1 ตัว สวนกรณีตัวแปรคั่นกลางหลายตัวจะกลาวในขอ 4 
 1. กรณีตัวแปรค่ันกลางตัวเดียว จากภาพเสนทางตอไปน้ีเดิมเรามีเสนทาง X      Y และมีตัวแปร M 
เขามาค่ันกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร ปรากฏเปนภาพเสนทางดังน้ี 
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 จะพบวามีสมการถดถอยที่ตองการวิเคราะห 3 สมการ คือ 
 1) สมการอิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Yเมื่อไมตองผาน M สัมประสิทธิ์ c คือ อิทธิพลรวม (total effect) 
ของ X ที่มีตอ Y คือ 

 Y  =    +  cX  + U …(1) 
 2) สมการแสดงอิทธิพลที่ X มีตอ M คือ 

   M  =    +  aX  + U1 ...(2) 
 3) สมการแสดงอิทธิพลท่ี X มีตอ Y เม่ือควบคุม M และ อิทธิพลที่ M มีตอ Y เมื่อควบคุม X สัมประสิทธิ์ c' 
คือ อิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Y เมื่อไดควบคุมอิทธิพลของ M เอาไวคือ 

   Y  =    + c'X  + bM  + U2 …(3) 
 การวิเคราะหอิทธิพลคั่นกลาง กระทําได 3 วิธี ดังนี้ (Judd et al., 2002) 
 1. Causal step approach (เสนอโดย Baron and Kenny ป 1986) 
 
 
 
  
จากภาพเรามีเกณฑการวิเคราะหดังนี้ 
     1) a, b และ c ตองมีนัยสําคัญ 
     2) c´ ตองมีคานอยกวา c ทั้งนี้ c มีคาลดลงเนื่องจากมี M เพ่ิมเขามาค่ันกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวา c ไมจําเปนตองมีนัยสําคัญ (Preacher and Hayes, 2008 : 
880)  
 2. Difference in Coefficient 
 วิธีนี้จะวิเคราะหเปรียบเทียบอิทธิพลของ X ที่มีตอ Y (คือคา c) และอิทธิพลท่ี X มีตอ Y หลังจากเพ่ิม 
M (คือ c´) คือหาคา c -c´ คามากกวา 0 หรือไม กลาวคือถา c -c´ = 0 แสดงวา c มิไดลดลงเลยคือ c´ มีคา
เทาเดิม คือเทากับ c 
 3. Product of Coefficient 
 วิธีนี้คํานวณหาคาอิทธิพลทางออมท่ี X ออมผาน M สู Y ได ab แลวทดสอบวา ab = 0 หรือไม 
 ผลจากทั้ง 3 วิธีจะตรงกันเมื่อประมาณคาการถดถอยดวย OLS หรือ ML แตถาเปน logistic 
regression จะไดผลไมตรงกัน (MacKinnon and Dwyer, 1993) 
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อิทธิพลบางสวนหรืออิทธิพลทั้งหมด 
   

   
 
 
 การวิเคราะหภาพเสนทางเราจะตองวิเคราะหอิทธิพลทางออมเปน 2 ลักษณะ คือวิเคราะหวา M เขามา
แทรกกลางทางระหวางตัวแปรแลวมีผลใหอิทธิพลทางตรงที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามหายไปท้ังหมดหรือวายังมี
อิทธิพลเหลืออยูบาง ถาเหลืออิทธิพลอยูบางแสดงวา M ถายทอดอิทธิพลของตัวแปรอิสระไปสูตัวแปรตามได
เพียงบางสวน เรียกวา partial mediation effect แตถาอิทธิพลทางตรงที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามหายไป
ทั้งหมดแสดงวาตัวแปรอิสระจะมีอิทธิพลตอตัวแปรตามไดก็เฉพาะเมื่อตองอาศัย M เปนสื่อกลางเพ่ือถายทอด
อิทธิพลสูตัวแปรตาม เรียกวา full mediation หรือ perfect mediation (MacKinnon, Fairchild and 
Fritz, 2007) ซึ่งจะกลาวถึงวิธีทดสอบโดยละเอียดในหัวขอตอไป 
 1. การทดสอบอิทธิพลทางออมบางสวน (partial mediation effect) คือ สมมุติฐาน H0: ab = 0  vs 
H1: ab 0  มีนัยสําคัญทางสถิติ (คือ  ab  0 และอิทธิพลทางตรง คือ H0: c' = 0 vs  H1: c'  0  มีนัยสําคัญ 
(คือ c' ≠ 0 และ c' < c)  กรณีเชนนี้แสดงใหเห็นวา มิใชมีแต M เทานั้นที่ถายทอดอิทธิพล X สู Y อาจมีปจจัยอ่ืน
อีกที่เปนตัวแปรค่ันกลางได 
 2. การทดสอบอิทธิพลทางออมสมบูรณ (full mediation effect) คือ สมมุติฐาน H0: ab = 0 vs H1: ab 0  
มีนัยสําคัญทางสถิติ (คือ ab  0) และอิทธิพลทางตรง คือ H0: c' = 0 vs  H1: c'  0 ไมมีนัยสําคัญ (คือ c' = 
0) 
 เราเรียกวา ab วา mediated effect หรือ indirect effect เรียก c' วา direct effect และเรียก c วา 
total effect โดยที่ c = ab + c' ดังนั้น perfect mediation คือกรณีที่ ab = c ขอใหสังเกตวา c - c' คือ 
อิทธิพลทางออมซึ่งก็คือ ab นั่นคือ c - c' = ab ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 จากสถานการณที่พบวา M มีอิทธิพลเปนตัวแปรคั่นกลางไดบางสวน ทําใหเราอาจสนใจวาจะมีตัวแปร
อ่ืนๆ รวมเปนตัวแปรคั่นกลางดวยหรือไม การศึกษาในกรณีนี้เรียกวา ตัวแบบตัวแปรคั่นกลางพหุ (multiple 
mediator model) (MacKinnon, Fairchild and Fritz, 2007; Preacher and Hayes, 2008; 
MacKinnon, et al., 2012) ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยละเอียดตอไป เรื่องนี้เปนประเด็นวิจัยที่นาสนใจแตนักวิจัย
อาจจะติดขัดเรื่องวิธีวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางและการหาซอฟทแวรมาใชงาน สวนการวิเคราะห
กรณีตัวแปรค่ันกลางเดี่ยวไมคอยมีปญหามากนักเพราะมีวิธีวิเคราะหงายกวามาก จากภาพตัวแปรคั่นกลาง
พหุขางตนจะเห็นไดวามีตัวแปรคั่นกลางหลายตัว การวิเคราะหตัวแบบ multiple mediation model แนะนํา
ใหกระทําแบบเดียวกับ single mediator คือวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางครั้งละ 1 ตัวแลวหาอิทธิพล
ทางออมและทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลทางออมเฉพาะตัว เพราะมีขอดีหลายประการคือ 
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     1) เลี่ยงปญหา multicollinearity  

     2) การทดสอบอิทธิพลรวมจาก X  Y ถาพบวา H1: aibi  0 เปนจริง ก็อาจสามารถสรุปไดวา
อิทธิพลรวม คือ c' + i

k aibi  0 หรือ M1,M2,...,Mk มีอิทธิพลในฐานะตัวแปรคั่นกลาง  
     3) สามารถระบุไดวา M แตละตัวมีอิทธิพลทางออมเทาไรเมื่อมี M ตัวอ่ืนรวมเปนตัวแปรคั่นกลาง  
     4) ลดโอกาส omission bias 

     5) ขอดีของการวิเคราะหสมการถดถอย Y =  + i
k biMi + c'X + u คือ สามารถเปรียบเทียบ

อิทธิพลของ M1, M2 ,…., Me ได (Preacher and Hayes, 2008) 
 เรามีวิธีประเมินอิทธิพลทางออมของตัวคั่นกลางพหุไดหลายวิธีดังนี้ (Judd et al., 2002) 
 1. Causal steps approach วิธีนี้ไมคอยนิยมใชในกรณี multiple mediation เพราะอิทธิพลทางออม
ของตัวแปรค่ันกลางบางตัวมีนัยสําคัญ aibi  0 แตบางตัวไมมีนัยสําคัญ ทําใหสรุปไดยากวาตัวแปรคั่นกลาง
ทั้งหมด คือ M1, M2, ..., Mk ถายทอดอิทธิพลทางออมรวมกันจาก X สู Y หรือไม 
 2. Product of coefficient approach วิธีนี้ใหคํานวณหาอิทธิพลทางออมแตละเสนทาง แลวนํามา
รวมกันเปนอิทธิพลรวม เชน มีตัวแปรคั่นกลาง 4 ตัว ดังภาพประกอบที่ 6 
 
 
 
 
 
 

ใหคํานวณอิทธิพลทางออมเฉพาะเสนทาง Wi=aibi ; i = 1,2,3 และอิทธิพลทางออมรวม คือ f = 
3
i=1 aibi จากนั้นใหทดสอบนัยสําคัญของท้ัง Wi ; i = 1,2,3,4 และของ f ดังนี้ คือ (Preacher and Hayes, 

2008, p. 882)  
การทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรายเสนทางใหทดสอบโดยใช 

; i = 1, 2, 3 

 
และการทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรวมกันทั้ง 3 เสนทางใหทดสอบโดยใช  

โดยที่ 

   V(f) = 

2

 

 3. Bootstrapping  เนื่องจาก , , และ  ตองมีการแจกแจงตัวอยาง (sampling 

distribution) แบบปกติ จึ งจะสามารถทดสอบสมมุติ ฐาน หรือ หรือ 
หรือ ได แตนอกเหนือจากวิธีนี้เรายังมีวิธี bootstrapping ซึ่งไม

ผูกพันกับการแจกแจงใดเพราะเปน distribution free algorithm สามารถใชแทน Sobel’s test ได (Judd et 
al., 2002; Preacher & Hayes, 2004) วิธี bootstrapping ในที่นี้คือการเลือกตัวอยางซํ้า (resampling) 
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al., 2002; Preacher & Hayes, 2004) วิธี bootstrapping ในที่นี้คือการเลือกตัวอยางซ้ํา (resampling) 
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แบบใสคืนจํานวน n หนวยจากกลุมตัวอยางขนาด n หนวยเดิมนั้นจํานวน k ชุด โดยปกติจะกําหนดใหk = 

1,000 แตที่พึงประสงคคือ k = 5,000 ชุด แตละชุดใหคํานวณหาคาของ , , และ เราจึง
ม ีค า , ,  และ   อย างละ  5,000 คา จากนั้นให เรียงลําดับคา , ,  และ 

 จากนอยไปหามากแลวคํานวณหาเปอร เซนไทลที่  2.5 กับเปอรเซนไทลที่  97.5 คา ของ 
, ,  และ  ที่อยูในระหวางคาเปอรเซนไทลทั้ง 2 คานี้ถือเปนคาที่ตกอยูในชวงเชื่อมั่น 95% 

ถาชวงนี้ครอบคลุมเอา 0 ไวดวยใหถือวาสมมุติฐานหลักเปนจริง เชนถาชวงเชื่อมั่น 95% ของ  ครอบคลุม 0 
เอาไวก็ใหสรุปวา = 0 ถาชวงเชื่อมั่น 95% ของ ครอบคลุม 0 เอาไวก็ใหสรุปวา  ถาชวง
เชื่อมั่น 95% ของ  ครอบคลุม 0 เอาไวก ็ใหสรุปวา  และถาช วงเชื ่อมั ่น 95% ของ

 ครอบคลุม 0 เอาไวก็ใหสรุปวา  
 
รายละเอียดตัวสถิติทดสอบสถิติของอิทธิพลทางออมของตัวแปรคั่นกลางเดี่ยว (MacKinnon, Lockwood, 
Hoffman, West & Sheets, 2002) 

1. Causal step ทําไดหลายวิธีโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขวาตัวแปรค่ันกลางควรมีบทบาท
หรือไม ไมมุงตรวจวาอิทธิพลทางออม ab มีหรือไมมี และเมื่อถึงขั้น multiple mediation จะประสบความ
ยุงยากในการทดสอบมากขึ้น วิธีทดสอบทําไดหลายวิธี 

วิธีที่ 1 เสนอโดย Judd and Kenny (1981) ขั้นตอนมีดังนี้ คือ จากภาพ 
 
 
 

1. Treatment มีอิทธิพลตอ Outcome หรือไม คือในเสนทาง X  Y เราทดสอบ H0: c = 0 vs H1: 
c  0 

2. ตัวแปรทุกตัวในเสนทางมีอิทธิพลตอตัวแปรที่ตามมา คือในเสนทางตอไปน้ีคือ   เรา
จะทดสอบวา a และ b มีคาเทากับ 0 หรือไมคือ ทดสอบ จากสมการ

และทดสอบ  สมการ   
 3. เมื่อควบคุม M เอาไว ในสมการ (คือ มีตัวแปร Mอยูในสมการ
ดวย) นั้น  c΄ ตองเทากับ 0 

 วิธีนี้เนนวาเมื่อมี M แทรกระหวาง X กับ Y แลวความสัมพันธเดิมที่เคยมีอยูเดิมตามเสนทาง X  Y จะ
หายไป จึงเปนการทดสอบที่มุงตรวจสอบ perfect (full) mediation 
 วิธีที่2 เสนอโดย Baron and Kenny (1986) มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. X มีอิทธิพลตอ M คือ ในเสนทาง    นั้น a ตองมีนัยสําคัญ 

 2. M มีอิทธิพลตอ Y คือ ในเสนทาง   นั้น b ตองมีนัยสําคัญ 
 3. ในภาพเสนทาง                             สมัประสิทธิ์ c΄ ใน  
ตองไมมีนัยสําคัญ  
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 วิธีนี้ไมมุงหมายวา  c΄ จะตองเทากับ 0 เพียงแตไมมีนัยสําคัญเทานั้น จะมีคาเทาไรก็ได เปนการทดสอบท่ี
มุง partial mediation โดยเห็นวาเปนจริงในทางสังคมศาสตรมากกวาวิธีที่ 1 
 วิธีที่3 เสนอโดย Cohen and Cohen (1983) เรียกวา joint test มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  จากเสนทาง   คือ สมการ   ใหทดสอบสมมุติฐาน

 

 2.จากเสนทาง    คือ สมการ    ใหทดสอบสมมติฐาน 
 

    วิธีนี้ไมสนใจทดสอบ และไมสนใจเสนทาง  
 2. การทดสอบความแตกตางของสัมประสิทธิ์ c และ c΄ 

ในการดําเนินการเพ่ือทดสอบอิทธิพลทางออม (mediation effect หรือ indirect effect) ของวิธีนี้เรา
จะเริ่มจากการหาคาอิทธิพลรวมจาก 

เสนทาง  จากนั้นหาคาอิทธิพลทางออม  
 
 
 
 
จากการวิเคราะหเสนทางจากภาพเสนทางแลวตรวจสอบวา c΄ มีคานอยกวา c หรือไม ถาไมนอยกวาคือ 

 (ซึ่งก็คือ  c = c΄) ก็แสดงวา M ไมมีผลเปนตัวแปรคั่นกลางสมมุติฐานที่ทดสอบคือ 

 
  หรืออาจเปรียบเทียบคาสหสัมพันธคือ 

 
  โดยท่ี  คือ สหสัมพันธระหวาง X กับ Y และ  คือ สหสัมพันธระหวางX กับ Y ที่ไดควบคุม 
M เอาไว (คือหักอิทธิพลของ M ออกจาก X และ Y เรียกวาสหสัมพันธบางสวน) กลาวคือเมื่อไดหักอิทธิพลของ 
M ออกจากทั้ง X และ Y แลวคาสหสัมพันธใหมยังคงเทากับคาสหสัมพันธเม่ือยังไมไดหักอิทธิพลของ M ออก
จาก X และ Y ก็แสดงวา M ไมมีสวนในการเชื่อมโยง X และ Y 

 วิธีทดสอบ   สามารถกระทําไดหลายวิธีแตกตางกัน
ตามผลการพัฒนาคา standard error และเรียงตามอํานาจการทดสอบ ดังนี้ 
 
 วิธีที่ 1 เสนอโดย Freeman and Schatzkin (1992)  
 

 

  
            วิธีที่ 2 เสนอโดย MacGuigan and Longholtz (1988) 

 

Y 
 

 
X 
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            วิธีที่ 2 เสนอโดย MacGuigan and Longholtz (1988) 
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 วิธีที่ 3 เสนอโดย Clogg et al. (1992) 

  

 อนึ่งการทดสอบ มีผลเหมือนการทดสอบ  (Clogg et al., 1992) 
ขอใหพิจารณาภาพเสนทาง 
 

                  
 
           ภาพที่ 1         ภาพท่ี 2 
   

 ภาพแรกเปนภาพเสนทาง X Y สวนภาพที่ 2 ภาพเสนทาง X  M Y และ X Y เมื่อ 
 จากภาพที่  1 สมการถดถอยคือ และจากภาพ 2 สมการถดถอยคือ

ซึ่งก็คือสมการเดียวกัน Clogg et al. สรุปวาเราสามารถใชการทดสอบ 
 แทนกันได  

 
 3. การทดสอบผลคูณของสัมประสิทธิ์ 
 ในภาพเสนทางอิทธิพลทางออมของ X ที่ออมผาน M คือผลคูณ ab ถาผลคูณ ก็แสดงวา M 
ไมเปน Mediator หรือ ไมตองมี M ทําหนาท่ีถายทอดอิทธิพลของ X สู Y วิธีทดสอบสําหรับสมมุติฐาน 
 

         คือ 
 
 
 วิธีที่ 1 เสนอโดย Sobel (1982) เรียกวา Sobel’s test วิธีนี้ไดรับความนิยมสูงมาก มีผูนําไปใชบอยกวา
วิธีอ่ืนๆ คือ  ทั้งนี้ standard error อาจใชเปนสูตรอ่ืนไดอีกขึ้นอยูกับการพัฒนาทาง

สถิติ ทําใหไดสูตรสถิติทดสอบอ่ืนดังนี้คือ Aroian (1944) แนะนําใหใช 

 

  Goodman (1960) และ Sampson and Breunig (1971) แนะนําใหใช 

 

Y  X 

M
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  Sobel’s test เปนวิธีที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด แตจะมี Power ต่ํากวาวิธีอ่ืนๆ เพราะการแจกแจงของ ab
ไมเปนโคงปกติ 
 วิธีที่ 2 เปนวิธีที่พัฒนาโดยอาศัยการแจกแจงของผลคูณ ab ไดตัวทดสอบดังนี้ ตัวทดสอบที่จะกลาวถึง
ตอไปน้ีเสนอโดย MacKinnon et al. (1998) มีคุณภาพสูงกวาวิธีอ่ืน  

 

  โดยที่ Z´ เปนคาสถิติที่แจกแจงแบบอื่นมิใช Standard Normal ตารางที่ใชเปนตารางการแจกแจง 
  

 สูตรท่ี 2 คือ 

 

  แลวเปรียบเทียบคา P กับคาในตารางของ Graig (1936) ดูใน Meeker et al. (1981) สูตรที่ 3 คือ การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชชวงเช่ือมั่นคือ 

 คาวิกฤติ*σab 
 

  ถาชวงนี้คลุม 0 เอาไวใหแปลผลวา คาวิกฤติหาไดจากตาราง Meeker et al. (1981) 
 
การทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรคั่นกลางดวย SPSS  และ SEM 
  จากที่ไดกลาวถึงผานมาจะพบวาจะเปนการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางตัวเดียว และไดกลาวถึง
กรณีตัวแปรค่ันกลาง 3 ตัวมาแลว แตขอใหสังเกตวาสูตรการประมาณคาสถิติทดสอบยุงยากมาก ยากแกการ
จดจํา และหากเพ่ิมตัวแปรคั่นกลางเปน 4, 5, 6 ตัวดังภาพซึ่งเปนการศึกษาของ Camerini and Schulz 
(2012) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางท่ีเชื่อมโยงการมีปฎิสัมพันธกับผูปวยสูผลกระทบดานสุขภาพ และจาก
การศึกษาของ Hanafizadeh and Khedmatgozar (2012 ) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการ
ตระหนักถึงคุณภาพสารสนเทศเกี่ยวกับการใช e-banking สูความต้ังใจใชบริการดังกลาว ซึ่งจะเปนเรื่องท่ี
คอนขางเรื่องยุงยาก 
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ภาพที่ 4 ตัวแปรคั่นกลางพหุ   ตัวอยางที่ 1 
(ที่มา : Camerini and Schulz, 2012 : 3) 

 
ภาพที่ 5 ตัวแปรคั่นกลางพหุ ตัวอยางที่ 2 
(ที่มา : Hanafizadeh and Khedmatgozar, 2012 : 15 ) 
 
  ในกรณีที่มีตัวแปรคั่นกลางตัวเดียวการทดสอบอิทธิพลทางออมคือ 

 
  สามารถกระทําไดโดยอาศัย Sobel’s test แตในกรณีตัวแปรคั่นกลางพหุเรามีภารกิจถึง 3 ประการ คือ 

  1) ทดสอบอิทธิพลทางออมแตละเสนทางคือ ; i=1, 2, …, 
k ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติใหสรุปวา aibi = 0  หมายความวา Mi ไมจําเปนตองเปนตัวแปรคั่นกลาง 
 2) ทดสอบอิทธิพลทางออมรวม คือ  (SPSS เรียกวา TOTAL) โดย
ที่ ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติใหสรุปวา f=0 หมายความวาในภาพรวมแลว M1 , M2,…,Mk ไม
เปนตัวแปรค่ันกลางทั้งหมด 
  3) เปรียบเทียบอิทธิพลทางออมระหวางเสนทาง (contrast หรือ comparing the strength of 
indirect effect) เปนการเปรียบวา Mi กับ Mj ที่อาจมาจากตางทฤษฎีกันหรือตาง concept กันนั้นมีอิทธิพล
เหมือนกันหรือไม นั่นคือ  หรือก็คือ

 

 การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางพหุอาจใชวิธีของ Sobel มาขยายใหใชไดกับหลายเสนทาง แต
มักมีปญหาเนื่องจาก Sobel’s test ยืนอยูบนขอตกลงของการแจกแจงปกติ วิธีที่ งายกวาก็คือ ใชวิธ ี
bootstrapping ซึ่งสามารถสั่งรันไดดวยโปรแกรม SPSS ในเมนู 
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    Analyze > Regression > partial least square regression 
 Partial least square regressionเปนทางเลือกหน่ึงของ Regression ใชในกรณีมีตัวแปรอิสระมากๆ และ
เราตองยุบรวมเปนตัวแปรใหมเรียกวา latent variable และสามารถใชรัน mediation effect ไดถาเพ่ิม dialog 
และมาโครเขาไป  
  
การทดสอบ multiple mediation ดวยวิธี bootstrapping ใน SPSS 
 ใน SPSS จะยังไมมีคําสั่งและ dialog เรื่องนี้จําเปนตองดาวนโหลดไดอะลอกและมาโครจากเว็บไซตตอไปนี้
คื อ  http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplns-macros-and-code.html ซึ่ ง เป น เว็ บ ไซ ต ข อ ง 
Andrew F. Hayes ที่เว็บดังกลาวใหดาวนโหลดไฟลสําหรับ SPSS ดังนี้คือ  
 1. Indirect.sps (เป น macro) เป น คํ า สั ่ง เมื ่อ ด า ว น โห ล ด ม า แ ล ว ให  save เอ า ไว แ ล ะสั่ ง 
file>open>syntax>indirect.sps.ใน syntax editor window แลวส่ัง run all มาโครจะรันเปนแบคกราวน
จนกวาเราจะ restart หรือเปลี่ยนไปใชมาโครอ่ืน หรือหากไมใชมาโครใหใช Script แทนก็ไดโดยใหดาวนโหลด
ไฟล indirect.sbs ซึ่ งเปนสคริปตที่ สั่ งรันแบบเดียวกันโดยเปดไฟล  indirect.sbs ที่  save เอาไวผาน 
file>open>script.sbs แลวสั่ง run>all 
 2. Indirect.spd เปน dialog ของ multiple mediation เมื่อดาวนโหลดมาแลวใหสั่งติดต้ัง (install) 
ทันทีโดยที่ไดอะลอกนี้ก็จะไปติดตั้งเปนตัวเลือกหนึ่งของ partial least square ชื่อ Preacher and Hayes (2008) 
multiple mediation (INDIRECT) 
 3. ขอมูลที่ใช ถาเปนการวิเคราะหสมการถดถอยตามปกติหากมี data file อยูแลวก็สั่งรันได ถาเปน 
SEM ใหสั ่งรัน  SEM ดวยโปรแกรมสําหรับ SEM เชน LISREL, AMOS, PLS-graph3.0, smart PSL, Visual 
PLS, WARP แลวส่ัง save construct score ของตัวแปรแฝง เอาไวแลวเรียกเขามาใชใน SPSS  

 4. ใน Syntax editor window ใหพิมพคําสั่งตอไปนี้เพ่ือบอกมาโครวาใครคือ Y ใครคือ X ใครคือ M’s ให
ใสชื่อ X,Y และ M’s ใหตรงตามชื่อใน data file  
INDIRECT Y=DV/X=IV/M=MV1MV2….MVK/CONTRAST=1 
  /CONF=95/PERCENT=1/BOOT=5000. 
 เรียกวา template เชน Y คือ JP (คือ job performance) X คือ JS (คือ job satisfaction) และ M1, 
M2, M3 คือ AC (affective commitment) CC (Continuance commitment) NC (normative commitment)  ให
พิมพคําสั่งในหนาตาง Syntax คือ  
  INDIRECT Y=JP/X=JS/M=AC CCNC/CONTRAST=1 
  /CONF=95/PERCENT=1/BOOT=5000. 

การรันใหรันเปน interactive mode (คือ กด OK ที่ไดอะลอก) ผลการรัน SPSS จะแสดง 
1) ชื่อตัวแปรตาม (DV) ชื่อตัวแปรอิสระ (IV) และชื่อตัวแปรคั่นกลาง (MEDS) 
2) ขนาดตัวอยาง 
3) สัมประสิทธิ์เสนทางจากตัวแปรอิสระไปหาตัวแปรคั่นกลาง (a path) 
4) สัมประสิทธิ์เสนทางจากตัวแปรคั่นกลางไปหาตัวแปรตาม คืออิทธิพลทางตรงของตัวแปรคั่นกลางที่มี

ตอตัวแปรตาม (b path) 
5) อิทธิพลรวม (total effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (c path) สัมประสิทธิ์ a,bc และc´

เปนคาที่ไมไดปรับมาตรฐาน (un-standardized coefficient) 
6) อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (c´path) 
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    Analyze > Regression > partial least square regression 
 Partial least square regressionเปนทางเลือกหน่ึงของ Regression ใชในกรณีมีตัวแปรอิสระมากๆ และ
เราตองยุบรวมเปนตัวแปรใหมเรียกวา latent variable และสามารถใชรัน mediation effect ไดถาเพ่ิม dialog 
และมาโครเขาไป  
  
การทดสอบ multiple mediation ดวยวิธี bootstrapping ใน SPSS 
 ใน SPSS จะยังไมมีคําสั่งและ dialog เรื่องนี้จําเปนตองดาวนโหลดไดอะลอกและมาโครจากเว็บไซตตอไปนี้
คื อ  http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplns-macros-and-code.html ซึ่ ง เป น เว็ บ ไซ ต ข อ ง 
Andrew F. Hayes ที่เว็บดังกลาวใหดาวนโหลดไฟลสําหรับ SPSS ดังนี้คือ  
 1. Indirect.sps (เป น macro) เป น คํ า สั ่ง เมื ่อ ด า ว น โห ล ด ม า แ ล ว ให  save เอ า ไว แ ล ะ ส่ั ง 
file>open>syntax>indirect.sps.ใน syntax editor window แลวส่ัง run all มาโครจะรันเปนแบคกราวน
จนกวาเราจะ restart หรือเปลี่ยนไปใชมาโครอ่ืน หรือหากไมใชมาโครใหใช Script แทนก็ไดโดยใหดาวนโหลด
ไฟล indirect.sbs ซึ่ งเปนสคริปตที่ สั่ งรันแบบเดียวกันโดยเปดไฟล  indirect.sbs ที่  save เอาไวผาน 
file>open>script.sbs แลวสั่ง run>all 
 2. Indirect.spd เปน dialog ของ multiple mediation เมื่อดาวนโหลดมาแลวใหสั่งติดตั้ง (install) 
ทันทีโดยที่ไดอะลอกนี้ก็จะไปติดต้ังเปนตัวเลือกหนึ่งของ partial least square ชื่อ Preacher and Hayes (2008) 
multiple mediation (INDIRECT) 
 3. ขอมูลที่ใช ถาเปนการวิเคราะหสมการถดถอยตามปกติหากมี data file อยูแลวก็สั่งรันได ถาเปน 
SEM ใหสั ่งรัน  SEM ดวยโปรแกรมสําหรับ SEM เชน LISREL, AMOS, PLS-graph3.0, smart PSL, Visual 
PLS, WARP แลวสั่ง save construct score ของตัวแปรแฝง เอาไวแลวเรียกเขามาใชใน SPSS  

 4. ใน Syntax editor window ใหพิมพคําสั่งตอไปนี้เพ่ือบอกมาโครวาใครคือ Y ใครคือ X ใครคือ M’s ให
ใสชื่อ X,Y และ M’s ใหตรงตามชื่อใน data file  
INDIRECT Y=DV/X=IV/M=MV1MV2….MVK/CONTRAST=1 
  /CONF=95/PERCENT=1/BOOT=5000. 
 เรียกวา template เชน Y คือ JP (คือ job performance) X คือ JS (คือ job satisfaction) และ M1, 
M2, M3 คือ AC (affective commitment) CC (Continuance commitment) NC (normative commitment)  ให
พิมพคําสั่งในหนาตาง Syntax คือ  
  INDIRECT Y=JP/X=JS/M=AC CCNC/CONTRAST=1 
  /CONF=95/PERCENT=1/BOOT=5000. 

การรันใหรันเปน interactive mode (คือ กด OK ที่ไดอะลอก) ผลการรัน SPSS จะแสดง 
1) ชื่อตัวแปรตาม (DV) ชื่อตัวแปรอิสระ (IV) และชื่อตัวแปรคั่นกลาง (MEDS) 
2) ขนาดตัวอยาง 
3) สัมประสิทธิ์เสนทางจากตัวแปรอิสระไปหาตัวแปรคั่นกลาง (a path) 
4) สัมประสิทธิ์เสนทางจากตัวแปรคั่นกลางไปหาตัวแปรตาม คืออิทธิพลทางตรงของตัวแปรคั่นกลางที่มี

ตอตัวแปรตาม (b path) 
5) อิทธิพลรวม (total effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (c path) สัมประสิทธิ์ a,bc และc´

เปนคาที่ไมไดปรับมาตรฐาน (un-standardized coefficient) 
6) อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (c´path) 

 

7) Model Summary คือ R-square และ F-ratio 
8) ผลของ bootstrap 

8.1 อิทธิพลทางออมของตัวแปรอิสระสูตัวแปรตามผานตัวแปรคั่นกลาง (ab path) ตารางจะแสดงคา
data (คือจากการคํานวณขอมูลของตัวอยาง) boot คือ คาเฉล่ียจาก resampling ตามวิธี bootstrap) bias (คือ 
ผลตางระหวางคาอิทธิพลทางออมจาก 2 วิธีนั้น) และ SE (คือความคลาดเคลื่อน) 

8.2 ชวงเชื่อมั่นของอิทธิพลทางออมทั้งโดยรวม (TOTAL) และ รายตัวแปรค่ันกลาง ถาชวงเชื่อมั่น
ครอบคลุมเลข 0 เอาไวใหแปลวา ab=0 หรือยอมรับ H0 : ab=0  ถาชวงน้ีไมครอบคลุมเลข 0 แปลวา ab ≠ 0 
หรือยอมรับ H1 : ab≠0 (คือมีนัยสําคัญ) 
 
ขอควรทราบเพ่ิมเติม 
 1. ผลจากการวิเคราะหอิทธิพลทางออม อาจพบวา อิทธิพลรวม (TOTAL) ไมมีนัยสําคัญ เรื่องนี้ไมตองกังวล
วาจะกระทบถึงอิทธิพลทางออมรายตัวแปรคั่นกลาง เพราะตัวแปรคั่นกลางบางตัวอาจทําหนาที่สงผานอิทธิพล 
(mediate) ของตัวแปรอิสระ ตัวแปรค่ันกลางบางตัวอาจทําหนาที่ยับยั้ง (suppress) อิทธิพลของตัวแปรอิสระ 
เมื่อรวมอิทธิพลทางออมเขาดวยกันจึงเปนไปไดที่อิทธิพลรวมอาจมีคาสูงหรือต่ํา และอาจมีนัยสําคัญหรืออาจ
ไมมีนัยสําคัญก็ได การอานผลและตีความสามารถกระทําไดทั้ง 2 กรณีคือเมื่ออิทธิพลรวมมีนัยสําคัญและเม่ือ
อิทธิพลรวมไมมีนัยสําคัญซึ่งมีคุณคาตอการศึกษาทั้ง 2 กรณี  (Preacher and Hayes, 2008 ; 882, 888; 
MacKinnon, Lockwood and Williams, 2004) 

นอกจาก INDIRECT ผูวิจัยยังสามารถเลือกใช PROCESS หรืออยางอ่ืนไดอีก (Preacher and Hayes, 
2004, 2008). ติดตามไดจากเว็บของ Andrew F. Hayes จากลิงค  www.afhayes.com/spss-sas-and-
mplus-macros-and-code.html 

ผลการทดสอบ Contrast คือการเปรียบเทียบเสนทางของอิทธิพลทางออมที่ผาน Mi เทียบกับเมื่อผาน 
Mj (i≠j) คือ ทดสอบ  

 

 

 
 

  ถาพบวาชวงเชี่อม่ัน 95% คลุม 0 เอาไวแสดงวา แปลผลไดวาเสนทางออมทั้ง 2 
มีผลเหมือนกัน ถาชวงเชื่อมั่นไมคลุม 0 เอาไวแสดงวา แสดงวาเสนทางทั้ง 2 มีพลังไมเทากัน 
เสนทางใดมีพลังมากกวาใหดูที่คา data หรือ boot หากพบวามีคาเปนบวกแสดงวา  แตถา
มีคาเปนลบแสดงวา  

 2. ในกรณี 3 path mediation ดังเชนในภาพซึ่งเปนสถานการณท่ีขยายออกไปจากกรณีท่ีมีตัวแปร
คั่นกลางตัวเดียว พบวาวิธีทดสอบแบบ Causal step (หรือ Joint significant test) และวิธี Bootstrapping 
(หรือเรียกวาวิธี percentile bootstrap) ยังคงเปนวิธีทดสอบท่ีดี กรณีนี้อิทธิพลทางออมคือ b1b2b3 (Aaron, 
MacKinnon and Jenn-Yun, 2008) 
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ภาพที ่6 Three-Path Mediation Model 
(ที่มา : Aaron, MacKinnon and Jenn-Yun ) 
 
สรุป 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ตัวแปรหรือชุดของตัวแปรที่เรามุงศึกษาวาเปนตัวแปรที่ทําหนาที่ถายทอดอิทธิพลของตัว
แปรท่ีอยูกอนหนา (antecedent) สูตัวแปรท่ีตามมาหรือไมสาเหตุที่ตองศึกษาเพราะอิทธิพลที่มีตอกันมีคาสูงจน
นาสงสัย ในการวิจัยอิทธิพลเชิงสาเหตุเชนใน MRA และ SEM เราอยากทราบวาจะตองมีตัวแปรค่ันกลาง
หรือไมอิทธิพลของตัวแปรที่อยูขางหนาจึงจะสงผลไปถึงตัวแปรที่ตามมาอยางสมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ตัว
แปรคั่นกลางอาจมีตัวเดียว มีหลายตัวแบบขนานกัน มีหลายตัวแบบอนุกรม เรียกวา three path model ถามี
ตัวแปรค่ันกลาง 2 ตัว หรือ four path model ถามีตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว การทดสอบอิทธิพลทางออม (คือ
อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง) สามารถกระทําไดหลายวิธี จะใชวิธีใดก็ไมผิดเพราะเปาหมายอยูที่อิทธิพลทางออม วิธี
ทดสอบที่แนะนําใหใชคือวิธี bootstrapping เนื่องจากเขาใจงาย ใชงายและมีซอฟทแวรใหดาวนโหลดมาใช 
 อน่ึง ในการรันตัวแบบสมการโครงสรางท่ีมีตัวแปรค่ันกลางนั้นใหรันตามปกติ อาจใชซอฟทแวรในกลุม 
variance-based SEM เชน PLS-graph, Smart PLS, Visual PLS, Warp, XLSTAT หรือในกลุม covariance-
based SEM เชน LISREL, AMOS จากนั้นใหสั่ง save คา construct score เอาไวแลวเรียกไปใชรันใน indirect 
หรือ process ผลการรันใหดูเฉพาะวาอิทธิพลทางออมมีนัยสําคัญหรือไมเทานั้น คาสัมประสิทธ์ิเสนทางใหเปนไป
ตามโปรแกม SEM และหากมีตัวแปรอิสระอื่นรวมอยูในกรอบแนวความคิดดวยใหถือวาเปนตัวแปรรวม 
(covariate) 
 
ซอฟทแวรที่ใช 
 ซอฟทแวรที่ใชคือ INDIRECT เปนซอฟทแวรที่พัฒนามาโครโดย ดร. แอนดรูว เฮยเพ่ือเรียกใชไปเปนสวน
เพ่ิมใน SPSS regression การดาวนโหลด indirect.spd และ indirect.sps ผานเว็บของ ดร. แอนดรูว เฮย 
ทําดังนี ้
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ภาพที ่6 Three-Path Mediation Model 
(ที่มา : Aaron, MacKinnon and Jenn-Yun ) 
 
สรุป 
  ตัวแปรค่ันกลาง คือ ตัวแปรหรือชุดของตัวแปรที่เรามุงศึกษาวาเปนตัวแปรที่ทําหนาท่ีถายทอดอิทธิพลของตัว
แปรท่ีอยูกอนหนา (antecedent) สูตัวแปรที่ตามมาหรือไมสาเหตุที่ตองศึกษาเพราะอิทธิพลท่ีมีตอกันมีคาสูงจน
นาสงสัย ในการวิจัยอิทธิพลเชิงสาเหตุเชนใน MRA และ SEM เราอยากทราบวาจะตองมีตัวแปรคั่นกลาง
หรือไมอิทธิพลของตัวแปรท่ีอยูขางหนาจึงจะสงผลไปถึงตัวแปรที่ตามมาอยางสมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ตัว
แปรคั่นกลางอาจมีตัวเดียว มีหลายตัวแบบขนานกัน มีหลายตัวแบบอนุกรม เรียกวา three path model ถามี
ตัวแปรค่ันกลาง 2 ตัว หรือ four path model ถามีตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว การทดสอบอิทธิพลทางออม (คือ
อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง) สามารถกระทําไดหลายวิธี จะใชวิธีใดก็ไมผิดเพราะเปาหมายอยูที่อิทธิพลทางออม วิธี
ทดสอบที่แนะนําใหใชคือวิธี bootstrapping เนื่องจากเขาใจงาย ใชงายและมีซอฟทแวรใหดาวนโหลดมาใช 
 อนึ่ง ในการรันตัวแบบสมการโครงสรางท่ีมีตัวแปรค่ันกลางนั้นใหรันตามปกติ อาจใชซอฟทแวรในกลุม 
variance-based SEM เชน PLS-graph, Smart PLS, Visual PLS, Warp, XLSTAT หรือในกลุม covariance-
based SEM เชน LISREL, AMOS จากนั้นใหสั่ง save คา construct score เอาไวแลวเรียกไปใชรันใน indirect 
หรือ process ผลการรันใหดูเฉพาะวาอิทธิพลทางออมมีนัยสําคัญหรือไมเทานั้น คาสัมประสิทธิ์เสนทางใหเปนไป
ตามโปรแกม SEM และหากมีตัวแปรอิสระอื่นรวมอยูในกรอบแนวความคิดดวยใหถือวาเปนตัวแปรรวม 
(covariate) 
 
ซอฟทแวรที่ใช 
 ซอฟทแวรที่ใชคือ INDIRECT เปนซอฟทแวรที่พัฒนามาโครโดย ดร. แอนดรูว เฮยเพ่ือเรียกใชไปเปนสวน
เพ่ิมใน SPSS regression การดาวนโหลด indirect.spd และ indirect.sps ผานเว็บของ ดร. แอนดรูว เฮย 
ทําดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. ไปท่ีเว็บhttp://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html 

 
   
 
 2. เลื่อนจอภาพตามหามาโครตางๆ ซึ่งมีหลายอยาง ในที่นี้เราตองการ indirect 

 
 

 3. ดาวนโหลด indirect.spd ซึ่งเปนไดอะลอก เมื่อไดมาแลวจะถามวาเราจะติดตั้งหรือไม 
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 4. เมื่อเราตอบตกลงก็จะติด ต้ังใหที่  regression>partial least square>Preacher and Hayes 
(2008) Multiple Mediation (INDIRECT) 

 
   
 
 5. ดาวนโหลด indirect.sps ซึ่งเปนมาโคร โปรแกรมมีความยาวมาก ที่เห็นน้ีเปนสวนตน แลวใหสั่ง
บันทึกไฟลเอาไวใชชื่อเดิมคือ indirect.sps 
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 4. เมื่อเราตอบตกลงก็จะติด ต้ังใหที่  regression>partial least square>Preacher and Hayes 
(2008) Multiple Mediation (INDIRECT) 

 
   
 
 5. ดาวนโหลด indirect.sps ซึ่งเปนมาโคร โปรแกรมมีความยาวมาก ที่เห็นนี้เปนสวนตน แลวใหสั่ง
บันทึกไฟลเอาไวใชชื่อเดิมคือ indirect.sps 
 

 
 

 
 

 
 
6. เรียกไฟล indirect.sps ดวย file>open>syntax  
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7. สั่ง run>all จะปรากฏผลดังนี้ปลอยไวอยางนั้นอยาลบท้ิง 

 
  
 8.  เปดไฟลขอมูลมาทํางานดวย regression ตามปกติ ถาเปนการวิเคราะหดวย SEM ใหใช construct 
score ซึ่งตองสั่งบันทึกเอาไวในตอนรันดวย SEM software   
 หลังจากเปดแฟมขอมูลเรียบรอยแลวใหสั่ง Analyze>Regression>Preacher and Hayes (2008) 
Multiple Mediation (INDIRECT) แลวทําตามไดอะลอก โดยสงตัวแปรอิสระตนทางของกลุมตัวแปรค่ันกลาง
ลงในชอง independent variable (X) สงตัวแปรตามในชอง dependent variable (Y) สงตัวแปรค่ันกลาง
ในชอง proposed mediators(s) (M) สงตัวแปรอิสระอ่ืนในชอง covariate(s) 
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7. สั่ง run>all จะปรากฏผลดังนี้ปลอยไวอยางนั้นอยาลบท้ิง 

 
  
 8.  เปดไฟลขอมูลมาทํางานดวย regression ตามปกติ ถาเปนการวิเคราะหดวย SEM ใหใช construct 
score ซึ่งตองสั่งบันทึกเอาไวในตอนรันดวย SEM software   
 หลังจากเปดแฟมขอมูลเรียบรอยแลวใหสั่ง Analyze>Regression>Preacher and Hayes (2008) 
Multiple Mediation (INDIRECT) แลวทําตามไดอะลอก โดยสงตัวแปรอิสระตนทางของกลุมตัวแปรค่ันกลาง
ลงในชอง independent variable (X) สงตัวแปรตามในชอง dependent variable (Y) สงตัวแปรคั่นกลาง
ในชอง proposed mediators(s) (M) สงตัวแปรอิสระอ่ืนในชอง covariate(s) 
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