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บทคัดย่อ
ในช่ว งระยะเวลาประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา
วิธีการเชิงปริมาณที่ใช้สาหรับการวิจัย ได้มีการพัฒนาและนาเทคนิควิธีวิเคราะห์ทางสถิติใหม่ๆ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบให้กับคาถามการวิจัยอย่างแพร่หลาย
ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้สามารถที่จะนามาใช้สาหรับศาสตร์การประเมิน โดยเฉพาะ การประเมิน
โครงการทางสังคม หรือทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ นี้ แบ่งออกเป็น
3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) การสรุปเชิงสาเหตุหรือการออกแบบเชิงทดลอง 2) โมเดลพหุระดับ และ
3) สมการเชิงโครงสร้าง หรือโมเดลตัวแปรแฝง
คาหลัก 1) การสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุ/การออกแบบการทดลอง 2) โมเดลพหุระดับ 3) สมการ
เชิงโครงสร้าง หรือโมเดลตัวแปรแฝง
บทนา
ผลจากการพั ฒนาการที่ก้าวหน้าของวิธีก ารเชิงปริมาณสาหรับ งานวิจัย โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับด้านวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติก่อให้เกิดการเปิดพรมแดนความรู้ และการใช้วธิ ีการที่ทันสมัย
เพื่อหาคาตอบในสิ่งที่สงสัยให้กับนักวิจัยได้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวก็ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการเปิดพรมแดนเกี่ ยวกับวิธีก ารประเมินโครงการหรือแผนงานให้กับนักประเมินที่นิย มใช้
วิธีการประเมินเชิงปริมาณตามไปด้วยเช่นกัน
ในบทความนี้ มุ่งนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ สาหรับใช้ประเมิน
โครงการทั้ง 3 กลุ่ม โดยจะกล่าวถึงแนวคิดที่มาและตัวอย่างตามลาดับ ดังต่อไปนี้
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1. การสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุหรือการออกแบบการทดลอง: Causal Inference/
Experimental Design
วิธีการเชิงปริมาณในกลุ่มนีก้ ็คือ การอาศัยหลักคิดเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง
ในงานวิจัยเพื่อที่จะให้สามารถสรุปผลของการวิจัย (ซึ่งก็คือตัวแปรตาม) ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากตัว
แปรต้ น ที่ เ ป็ น สาเหตุ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยอาศั ย หลั ก การคว บคุ ม สุ่ ม (randomized control)
กลุ่มผู้เข้ารับเงื่อนไขการทดลองให้มีความเท่าเทียมกันก่อนที่จะได้รับเงื่อนไขการทดลอง (ซึ่งเป็น
ตัวแปรต้นหรือสาเหตุ) และเมื่อทาการทดลองหรือให้เงื่อนไขการทดลองกับกลุ่มผู้เข้ารับ การ
ทดลอง (subjects) เสร็จสิน้ แล้วการสรุปผลก็จะมีลักษณะการสรุปอ้างอิงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(causal relationship) ระหว่ า งตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม การออกแบบการทดลองสามารถ
ออกแบบได้หลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบแผนการทดลองก็จะให้ความตรงภายใน (internal validity)
และความตรงภายนอก (external validity) ของผลการวิ จั ย แตกต่ า งกั น ดั ง ที่ Campbell and
Stanley (1963) ได้วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอไว้ในหนังสือที่ทั้งสองคนเขียนไว้ในปีดังกล่าว
จากหลั ก คิด ของวิธี ก ารเชิงปริมาณในงานวิจัยเกี่ยวกับ การออกแบบการทดลอง
ที่กล่าวมานั้น ก็จะสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการประเมินโครงการได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในการ
ประเมินโครงการนั้น จะถือว่าโครงการ (program) หรือสิ่งแทรกแซง (intervention) ก็คือ ตัวแปร
ต้นหรือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุ (บางครั้งอาจเรียกว่า ตัวแปรสาเหตุ หรือ treatment variable) ส่วน
ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากโครงการ (target or client group) ซึ่งมักเรียกว่า
ประสิทธิผล (effectiveness) ของโครงการ ก็คือ ตัวแปรผลหรือตัวแปรตามนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เอง
ความน่าเชื่อถือของการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุของโครงการกับผลที่เกิดขึ้น จึงต้องอาศัยหลักการ
ออกแบบการทดลองจากงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก “Max-Min-Con” (Kerlinger, 1986,
pp. 279-291) เพื่อให้เ กิ ด ความตรงภายในและความตรงภายนอกของการประเมินโครงการ
ให้มากที่สุดนั่นเอง
แต่อย่างไรก็ดี บางครั้งในการนาโครงการไปให้บริการหรือใช้กับกลุ่มผู้รับบริการนั้น
ไม่สามารถจะอาศัยหลักการควบคุมสุ่ม ซึ่งเป็นหลักสาคัญอย่างหนึ่งของหลัก “Max-Min-Con”
เพราะกลุ่มผู้รับบริการได้กาหนดไว้อย่างเจาะจงแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การนาโครงการป้องกัน
ไข้เลือดออกไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือ
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือภาษาไทยสาหรับผู้อพยพชาวโรฮิงญา เป็นต้น กรณีเช่นนี้ Shadish,
Cook and Campbell (2002) ได้เสนอให้ใช้แบบแผนเชิงกึ่งทดลอง (quasi-experimental designs)
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ที่มีความแกร่งในการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุของโครงการไว้สองแบบแผน คือ การถดถอยแบบ
ไม่ต่อเนื่อง (regression discontinuity: RD) การรบกวนแบบอนุกรมเวลา (interrupted time series:
ITS) นอกเหนื อ จากสามคนดั ง กล่ า วนี้ Morgan and Winship (2007) ก็ ยั ง ได้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ
แบบแผนทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งการใช้วิธีการทางสถิติสาหรับการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุเกี่ยวกับ
โครงการหรือสิ่งแทรกแซงทางสังคม โดยอาศัยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับการประมาณค่า
เชิ ง สาเหตุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะแบบแผนทางเลื อ ก (design alternatives) นั้ น ๆ นอกจากนั้ น
Morgan and Winship ยังเสนอให้ใช้แผนภูมิเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายเชิงสาเหตุของ
ตัว แปรต่างๆ ที่เ กิ ด ขึ้นอย่างเกี่ ยวข้องเชื่อมโยงกั นของแต่ละแบบแผนการทดลองใช้โ ครงการ
ที่ น าไปใช้ ใ นบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น ตลอดจนการใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ส าหรั บ ปรั บ ประมาณค่ า
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโครงการกับผลที่เกิดขึ้นจากการใช้โครงการอีกด้วย
ตัวอย่างวิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ ที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุหรือการออกแบบ
การทดลอง ได้ แ ก่ งานของ Clair, Cook and Hallberg (2014, pp. 311-327) ที่ ท าการศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บความตรงภายในและความแม่ น ย าทางสถิ ติ ร ะหว่ า งแบบแผนการทดลองแบบ
การรบกวนอนุกรมเวลากับแบบแผนการทดลองแบบสุ่ม ซึ่งผูว้ ิจัยต้องการทดสอบยืนยันให้เห็นว่า
ในกรณีการประเมิ นโครงการโดยอาศัย หลักคิดของงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการออกแบบ
แผนการทดลองใช้โครงการที่ไม่สามารถจะใช้แบบแผนการทดลองแบบสุ่มกับผู้รับบริการจาก
โครงการได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ อ จ ากั ด ตามที่ ก ล่ า วมานั้ น นั ก ประเมิ น ก็ จ ะสามารถใช้ แ บบแผน
การทดลองแบบการรบกวนอนุก รมเวลาเพื่อสรุป อ้า งอิงเชิงสาเหตุ ระหว่า งโครงการหรื อ สิ่ ง
แทรกแซงกับผลที่เกิด ขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือไม่น้อยไปกว่าการใช้แบบแผนการทดลองแบบสุ่ม
ผู้วิจัยทั้งสามใช้เทคนิควิธีก ารเปรียบเทียบการศึกษาภายใน (within-study comparison: WSC)
ระหว่างแบบแผนการทดลองแบบการรบกวนอนุกรมเวลากับแบบแผนการทดลองแบบสุ่ม โดยใช้
ข้ อ มู ล จากการประเมิ น โครงการ Indiana’s Diagnostic Assessment Intervention ที่ อ อกแบบ
การประเมินแบบสุ่ม และใช้ผลปฏิบัติทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต่เกรด 3-8 ที่ได้จากการ
ทดสอบของรัฐเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการ จากข้อมูลการประเมินดังกล่าวนี้ นักวิจัย
ได้นามาใช้ออกแบบการประเมินแบบรบกวนอนุกรมเวลาหลายแบบ เช่น เพิ่มจานวนครั้งการสอบ
ก่อน (pretest) รวมทั้งมีการจับคู่และไม่จับคู่ระหว่างโรงเรียนด้วย หลังจากนั้นก็ประมาณค่าความ
แม่นยาของคะแนนผลการเรียนของนักเรียน โดยอาศัยสมการทางคณิตศาสตร์สาหรับประมาณ
ค่าคะแนนเปรีย บเทีย บกั นระหว่างค่าที่ไ ด้จากสมการตามแบบแผนการประเมินแบบสุ่ ม และ
แบบแผนการประเมินแบบการรบกวนอนุกรมเวลา ว่าจะได้ผลเป็นประการใด ตามวัตถุประสงค์
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การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บที่ นั ก วิ จั ย ตั้ ง ไว้ ทั้ ง สิ้ น 4 ข้ อ (Clair, Cook and Hallberg, 2014, p. 314)
ผลการศึก ษาเปรีย บเทีย บ พบว่า แบบแผนการทดลอง (หรือการประเมิน) แบบการรบกวน
อนุกรมเวลา ให้ผลการประมาณค่า ประสิทธิผลของโครงการ (คะแนนผลการเรียนของนักเรียน)
ใกล้เคียงกับแบบแผนการทดลองแบบสุ่ม จากงานวิจัยนี้ สรุปได้ว่า การใช้แบบแผนการประเมิน
โครงการแบบการรบกวนอนุ ก รมเวลาสามารถใช้ ป ระเมิ น โครงการและสรุ ป ผลการอ้ า งอิ ง
เชิงสาเหตุของโครงการได้แม่นยาไม่ตา่ งไปจากแบบแผนการทดลองแบบสุ่ม
2. โมเดลพหุระดับ: Multilevel Modeling
วิธีการเชิงปริมาณที่เรียกว่า โมเดลพหุระดับ นั้น เป็นวิธีการสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยให้ความสาคัญและคานึงถึงความแตกต่างของระดับข้อมูลที่ลดหลั่นกันลงมาตามระดับเล็ก
หรื อ ระดั บ จุ ล ภาค (Micro Level) และระดั บ ใหญ่ ห รื อ ระดั บ มหภาค (Macro Level) นั่ น คื อ
แยกวิเคราะห์ตามระดับข้อมูลที่ลดหลั่นกัน ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมักนา
ข้ อ มู ล ที่ แ ม้ จ ะอยู่ ใ นระดั บ ต่ า งกั น มารวมวิ เ คราะห์ ไ ว้ ด้ ว ยกั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในการศึ ก ษา
หาคาตอบว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรียน นักวิจัยได้ทาการ
ทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ลาดับที่การเกิด สภาพแวดล้อมของครอบครัว เพศ เจตคติ วิธีการสอนของครู
ขนาดห้องเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และความสัมพันธ์ของชุมชนกับโรงเรียน จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าสามารถจัดระดับ
ของข้อมูลตามลักษณะปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรียนได้เป็น 3 ระดับ
ลดหลั่นกัน กล่าวคือ ปัจจัยในระดับตัวนักเรียนแต่ละคน (Micro Level) ก็คือ ฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ลาดับที่การเกิด สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เพศ และเจตคติของนักเรียน ในขณะที่
ปั จ จั ย ในระดั บ ชั้ น เรี ย น (Macro Lever) ที่ ร่ ว มส่ ง ผลต่ อ ค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนในห้องเรียนหนึ่งๆ ได้แก่ วิธีสอนของครู และขนาดห้องเรียน ในทานองเดียวกันกับปัจจัย
ในระดับโรงเรียน (Macro Level) ที่ร่วมส่งผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั ก เรีย น
ในโรงเรี ย นหนึ่ ง ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย น การได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ฯ และ
ความสั มพั นธ์ ของชุม ชนกั บ โรงเรีย น เป็นต้น วิธีก ารเชิงปริมาณที่เ รีย กว่ า โมเดลพหุระดั บ นี้
ผูท้ ี่นาเสนอแนวคิดและเขียนอธิบายไว้ในตาราซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Raudenbush
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and Bryk (2002) Goldstein (2011) Luke (2004) Hox (2010) แ ล ะ Snijder and Bosker (2012)
และศิริชัย กาญจนวาสี (2542)
สาหรับการประเมินโครงการต่างๆ นั้น ก็จะพบอยู่บ่อยๆ ว่า นักประเมินได้มีการ
ประเมินโครงการที่มีลั กษณะข้อมูลเป็นไปในท านองพหุระดับ หรือ ต่างระดับ ลดหลั่นกั น เช่น
โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการอาหารกลางวัน หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เหล่านี้เป็นต้น
ในกรณีโครงการโรงเรียนสีขาวที่อาจประเมินประสิทธิผลของโครงการจากความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงยาเสพติด จะพบว่ ามีปัจจัยในระดับ
ต่างกันที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโครงการนี้ อาทิ ในระดับนักเรียน ได้แก่ ลักษณะของครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู การคบเพื่อน ส่วนปัจจัยในระดับโรงเรียน
และห้องเรียน ได้แก่ การควบคุมชั้นเรียนของครู บรรยากาศในห้องเรียน ขนาดห้ องเรียน ที่ตั้ง/
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับโรงเรียน เหล่านีเ้ ป็นต้น ดังนัน้ การใช้
วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณโมเดลพหุ ร ะดั บ ส าหรั บ ประเมิ น ผลโครงการ จึ ง สามารถน ามาใช้ แ ละ
มีประโยชน์ตอ่ การอธิบายประสิทธิผลของโครงการได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างงานประเมิน โครงการที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณแบบใหม่ด้วยโมเดลพหุระดับ
ได้แก่ งานของ Gebreselassie, Stephenson, Maplex, Johnson and Tucker (2014, pp. 214-229)
ที่ทาการประเมินโครงการ การให้บริการความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพจิตของชุมชนแก่เด็กและ
ครอบครัว โดยศึก ษาประเมินความคงทนของความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพจิตของเด็กและ
ครอบครัวที่ได้รับบริการจากโครงการดังกล่าว ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ผูป้ ระเมินได้จาแนกข้อมูล
แบ่งเป็นระดับตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่
2.1 ระดับที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยช่วงเวลาการศึกษาติดตาม
2.2 ระดับที่ 2 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัว ประกอบด้วย เพศ อายุ เชือ้ ชาติ
การใช้ชีวิต (คนเดียว หรือ อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ) สถานที่ให้การบาบัด (คลินิก หรือ แหล่งอื่นๆ)
คะแนนตรวจสอบพฤติกรรมเด็ก (CBCL: Child Behavior Checklist) และรายได้ครัวเรือน
2.3 ระดับที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะต่างๆ ของชุมชน ประกอบด้วย ประสบการณ์
ที่ มี มาก่ อ นของพื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชนในการได้ รั บ บริ ก ารทางสุ ข ภาพจิ ต จ านวนค่ า ใช้ จ่ า ยให้ กั บ
ผู้ให้สัมภาษณ์ภายหลั งจากการสั มภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว และจานวนค่าใช้จ่ายที่ จ่าย
ให้กับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในแต่ละช่วงเวลาการศึกษาติดตาม
ผลจากการประเมินพบว่า แต่ละปัจจัยที่ต่างระดับกันมีผลต่อการคงทนของความรู้
ความเข้าใจทางสุขภาพจิตของเด็กและครอบครัวในชุมชนที่ได้รับบริการทางสุขภาพจิตต่างกันด้วย
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3. สมการเชิ ง โครงสร้ า ง หรื อ โมเดลตั ว แปรแฝง: Structural Equation/Latent
Variable Modeling
วิธีการเชิงปริมาณที่เรียกว่า สมการเชิงโครงสร้างหรือโมเดลตัวแปรแฝง เป็นวิธีการ
วิเคราะห์ทางสถิติที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปร
แฝง (Latent variable) ที่เป็นตัวแปรสาเหตุ หรือตัวแปรอิสระ (cause or independent variable)
โดยที่ตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปรสาเหตุนั้น อาจมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปรผล
หรือตัวแปรตามทั้งที่เป็นการส่งผลทางตรง และ/หรือทางอ้อม (direct and/or indirect effect) ทั้งนี้
โดยพิจารณาจากการลากเส้นลูกศรจากตัวแปรแฝงสาเหตุตัวหนึ่งๆ ไปยังตัวแปรแฝงผลตั วหนึ่งๆ
ความสั มพั นธ์ เ ชิง สาเหตุทั้ งที่เ ป็น ความสัมพั นธ์ท างตรงและหรื อทางอ้ อมนี้ เรีย กว่า สมการ
เชิ ง โครงสร้ า ง (structural equation) ซึ่ ง อาศั ย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (regression) ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเส้นทาง (path coefficient)
ในขณะที่ ตั ว แปรแฝงแต่ ล ะตั ว (ทั้ ง ตั ว แปรสาเหตุ แ ละตั ว แปรแฝงผล) ต่ า งก็
ประกอบด้ว ย ตัว แปรสั งเกตได้ (observe variable) มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป ซึ่งความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้ในตัวตัวแปรแฝงหนึ่งๆ นั้น เรียกว่า โมเดลการวัด (measurement model) และ
อาศัยการวิเคราะห์องค์ ประกอบ (factor analysis) ในการประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
สั ง เกตได้ ภ ายใต้ ตัว แปรแฝงหนึ่ง หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ง ว่ า ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ ( factor
loading) นั่นเอง
ในการศึก ษาหาค าตอบของปัญ หาการวิจัย หรื อการประเมิ นนั้ น นัก วิจัย หรือ นั ก
ประเมินต้องมีการทบทวนวรรณกรรมในส่วนทฤษฏีแนวคิดที่มีอยู่ และงานวิจัย หรืองานประเมิน
ที่มีผู้ด าเนินการวิจัยไว้ก่อนหน้าแล้วเกี่ยวกับลักษณะและความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงต่างๆ
รวมทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวเปรแฝงหนึ่งๆ หลักจากนั้นก็นาเสนอ
โมเดลเชิงสมมติฐ านหรือเชิ งทฤษฏี (hypothetical or theoretical model) ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงหนึ่งๆ (โมเดลการวัด) และที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงแต่ละตัว (โมเดลเชิงโครงสร้าง)
ภายหลังจากนาเสนอโมเดลเชิงสมมุติฐานหรือเชิงทฤษฎีแล้วนักวิจัยหรือนักประเมิน
ก็ต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ต่อจากนั้นก็นามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ที่เรียกว่า ลิสเรล (LISREL: Linear Structural Relationship)
เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แล้วพิจารณาค่าดัชนีต่างๆ ที่จะบ่งบอกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์
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หรือโมเดลเชิงประจักษ์ (empirical data or model) มีความสอดคล้อง (fit) กับโมเดลเชิงสมมุตฐิ าน
หรือไม่ ซึ่งค่าดัชนีที่บ่งบอกว่าโมเดลสอดคล้องกันหรือไม่ก็มีหลายค่า เช่น สัดส่วนของค่าไคว์สแควร์
กั บ องศาอิ ส ระ (𝑥 2 /𝑑𝑓 ยิ่ ง น้ อ ยยิ่ ง ดี โดยปกติ จ ะใช้ เ กณฑ์ 𝑥 2 /𝑑𝑓 ≤ 2) หรื อ ค่ า p
(probability มากกว่า 0.05) หรือค่า GFI, AGFI มีคา่ ใกล้ 1.00 (GFI หรือ AGFI คือ Goodness of Fit
Index และ Adjust Goodness of Fit Index) เหล่านีเ้ ป็นต้น ทั้งนี้ ผูท้ ี่นาเสนอแนวคิดและเขียนตารา
ที่เป็นที่รจู้ ักแพร่หลาย ได้แก่ Kline (2011) Shumaker and Lomax (2010) Raykov and Marcoulides
(2006) Kaplan (2009) Mulaik (2009) และ Loehlin (2004) และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2554) ตารา
เหล่านี้ มีทั้งที่เป็นตาราเสนอแนวคิดเบื้องต้นและตาราที่นาเสนอแนวคิดวิธีวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
ซับซ้อน
ยกตัวอย่างสมมติของการใช้สมการเชิงโครงสร้าง/โมเดลตัวแปรแฝงในการประเมิน
โครงการ ได้แก่ นักประเมินต้องการประเมินประสิทธิผลของโครงการการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
(media literacy) ของครูสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จานวน 8
จังหวั ด ได้แก่ จังหวั ด พิษ ณุโ ลก สุโ ขทัย ตาก ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และ
นครสวรรค์ ซึ่งประสิทธิผลการรู้เท่าทันสื่อนั้น พิจารณาหรือวัดได้จาก ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้ อ หาสาระของสื่ อ การเข้ า ถึ ง สื่ อ และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ จ ากสื่ อ ทั้ ง นี้ นั ก ประเมิ น ได้
ทาการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยหรืองานประเมินเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศก็พบว่า มีตัวแปรแฝงและตัวเปรสังเกตได้ใน
แต่ละตัวเปรแฝงที่สง่ ผลต่อการรูเ้ ท่าทันสื่อทั้งเป็นการส่งผลทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
ตัวแปรแฝง
1. ฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม

2. พืน้ ภูมิหลัง

ตัวแปรสังเกตได้
1.1 รายได้/เดือน
1.2 ค่าใช้จ่ายสาหรับสื่อ
1.3 การมีสิ่งอานวยความ
สะดวกในชีวติ ประจาวัน
2.1 เพศ
2.2 อายุ
2.3 สถานภาพสมรส
2.4 คุณวุฒิและสาขา
การศึกษาที่จบสูงสุด

การส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ
ทางตรง

ทางอ้อม

ทั้งสองทาง
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ตัวแปรแฝง
3. การใช้เวลาว่าง

4. บุคลิกภาพ

ตัวแปรสังเกตได้

การส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ
ทางตรง

3.1 ท่องเที่ยว
3.2 พักผ่อนอยู่กับบ้าน/
ครอบครัว
3.3 ทางานอดิเรก
3.4 ชมภาพยนตร์/ดนตรี
3.5 มากกว่า 1 กรณี
4.1 รูปร่าง
4.2 นิสติ
4.3 อารมณ์

ทางอ้อม





เมื่อให้ 𝑌 : การรูเ้ ท่าทันสื่อ
𝑦1 : ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระของสื่อ
𝑦2 : การเข้าถึงสื่อ
𝑦3 : การสร้างองค์ความรู้จากสื่อ
𝐴 : พืน้ ภูมิหลัง
𝑎1 : เพศ
𝑎2 : อายุ
𝑎3 : สถานภาพสมรส
𝑎4 : คุณวุฒิและสาขาการศึกษาที่จบสูงสุด
𝐵 : ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
𝑏1 : รายได้/เดือน
𝑏2 : ค่าใช้จ่ายสาหรับสื่อ
𝑏3 : การมีสิ่งอานวยความสะดวก
𝐶 : การใช้เวลาว่าง
𝑐1 : ท่องเที่ยว
𝑐2 : พักผ่อนอยู่กับบ้าน/ครอบครัว

ทั้งสองทาง
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𝑐3 : ทางานอดิเรก
𝑐4 : ชมภาพยนตร์/ดนตรี
𝑐5 : มากกว่า 1 กรณี
𝐷 : บุคลิกภาพ
𝑑1 : รูปร่าง
𝑑2 : นิสัย
𝑑3 : อารมณ์
โมเดลเชิงสมมุติฐานที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเปรแฝงกับตัวแปร
แฝงและตัว แปรแฝงแต่ล ะตัวกับ ตัวแปรสังเกตได้ในตัวแปรแฝงหนึ่งๆ เขีย นเป็นแผนภาพของ
โมเดลเชิงสมมุตฐิ านได้ดังนี้
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จากโมเดลเชิงสมมุติฐานนี้ แสดงให้เห็นว่านักประเมินคิดว่า ตัวแปรแฝงพื้นภูมิหลัง
ของครู (ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรสั ง เกตได้ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และคุ ณ วุ ฒิ / สาขา
การศึก ษาที่จบสู งสุ ด ) ส่งผลทั้งทางตรงต่อประสิทธิผลการรู้เ ท่าทันสื่อของครู (ซึ่งวัดได้หรือ
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของสื่อ การเข้าถึงสื่อ และ
การสร้างองค์ความรู้จากสื่อ) และส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการรู้เท่าทันสื่อผ่านตัวแปรแฝง
การใช้เวลาว่างของครู (ซึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ การท่องเที่ยว พักผ่อนอยู่กับบ้าน/ครอบครัว
การทางานอดิเรก ชมภาพยนตร์/ดนตรี และกระทามากกว่า 1 กรณี ) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงอื่นๆ ก็อธิบายได้ในทานองเดียวกันนี้ หลังจากเสนอโมเดลนี้แล้ว นักประเมินก็เก็บ
รวบรวมข้อมูลตามตัวแปรสังเกตได้จากครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อตอนล่าง โดยสุ่ม
ตัวอย่างครูมาจานวนหนึ่ง (การใช้จานวนตัวอย่างเท่าไรในการใช้วิธี LISREL นั้น สามารถศึกษาได้
จากตาราที่กล่าวถึงผ่านมา) แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐานดังกล่าวนี้
ถ้าผลการวิเคราะห์ทดสอบแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ (หรือโมเดลเชิงประจักษ์) สอดคล้อง
กับโมเดลเชิงสมมุตฐิ าน (โดยพิจารณาค่าดัชนีตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมา) ก็แปลและสรุปผลการ
ประเมินโดยชี้ให้เห็นว่าตัวแปรแฝงใดมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิผลการรู้เท่าทันสื่อของครู
มากที่สุด ทั้งที่เป็นการส่งผลรวม (ทางตรง+ทางอ้อม) และการส่ งผลทางตรงหรือส่งผลทางอ้อม
ทานองนี้ เป็นต้น
สรุป
จากที่นาเสนอผ่านมาจะเห็นว่า การประเมินผลโครงการ หรือการเพิ่มความก้าวหน้า
ของศาสตร์การประเมินสามารถที่จะนาวิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ ที่เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
มาใช้ในการศึกษาหาคาตอบสาหรับการประเมินได้อย่างลุ่มลึกทันสมัยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการ
ออกแบบการทดลองใช้โ ครงการใหม่ๆ จะช่วยขยายขอบเขตพรมแดนความรู้ของศาสตร์ก าร
ประเมินได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น นักประเมินจึงจาเป็นที่จะต้องเสาะแสวงหาและนาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ใน
การประเมินอยู่เสมอๆ การติดยึดกับวิธีการประเมินเดิมๆ แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ยอมรับนามาใช้
อย่างแพร่หลายนั้น ในด้านหนึ่งอาจทาให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือได้ดี แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เท่ากับ
ปิดกั้นโอกาสการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มาเติมเต็มองค์ความรู้ของศาสตร์การประเมินไปโดยปริยาย
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