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ชื่อโครงการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
1. ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ และสอดคล้องกับพันธกิจ และ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ มสธ. 20 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) ใน พันธกิจ ที่ 5. พัฒนาองค์กร ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และมีธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาองค์กรที่มี ผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เป็นสากล
2. ชือ่ และประวัติของผู้ดาเนินโครงการ
3.1 ชื่อภาษาไทย พลสราญ สราญรมย์
ชื่อภาษาอังกฤษ Ponsaran Saranrom
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โทรศัพท์ 093-356-9191
3.2 ชื่อภาษาไทย เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ Chalermsak Toomrirun
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โทรศัพท์ 099-449-5559
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมระหว่าง 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม ระยะเวลา
การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นเวลา 7 วัน
5. วิธีดาเนินโครงการ
อบรมผ่านโปรแกรม MS team ระหว่าง 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.
2564
6. รายละเอียดการไปฝึกอบรม
ตามภาคผนวก ก.
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
7.1 ได้พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับความรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
7.2 นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลการที่เข้ารับการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS 3
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8. ข้อเสนอแนะ
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยพัฒนาความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
(SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับ
สากล
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดการไปฝึกอบรม
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การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม AMOS
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
ลักษณะทั่วไป
โปรแกรม IBM AMOS (Analysis of Moment Structures) เป็นโปรแกรมของบริษัท IBM ที่พัฒนาเพื่อใช้
ในวิเคราะห์ ข้อมู ล ทางสถิติ โดยใช้ ในการวิเคราะห์ หาความสั ม พั น ธ์ระหว่ างตั วแปรและปั จจั ย มี ลั กษณะคล้ ายกับ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหู (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และ การวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor analysis) โปรแกรม IBM AMOS มีลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายคลึงกับ โปรแกรมลิสเรล (Lisrel) หากแต่
โปรแกรม IBM AMOS จะสะดวกในการการทาการวิเคราะห์มากกว่า การทาแผนภาพเชื่อมโยงปัจจัยทาได้ง่ายกว่า ไม่ต้อง
เขียนคาสั่งในการทางาน ซึง่ อาจเป็นการยุ่งยากสาหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความชานาญในการเขียนคาสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์โปรแกรม AMOS
โปรแกรม AMOS จัดเป็นโปรแกรมเสริมสามารถช่วยในการ สร้างแบบจาลองของสมการโครงสร้าง (SEM)
โครงสร้างความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์อิทธิพล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ANOVA และ ANCOVA เป็นต้น โดย
การใช้ โปรแกรม AMOS จะเป็ น การวาดแบบตั ว อย่ า งโดยใช้ กราฟฟิ ก ที่ ท าให้ เห็ น แผนภูมิ และเส้ น ทางต่ างๆ ที่ แ สดง
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้นมากกว่าการเขียนเป็นสมการเท่านั้น

การใช้งานโปรแกรม
ในการใช้งานโปรแกรม AMOS สามารถเข้าเว็บไซต์ของบริษัท IBM ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมนี้ โดยเข้า
ได้ที่ลิงค์ https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-amos-26 โดยในปัจจุบัน (พ.ย. 2564) ได้
พัฒนาเป็นโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 26 ในระบบปฏิบัติการแบบ Windows
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ภาพที่ 2 เว็บไซต์ของบริษทั IBM ในการดาวน์โหลดโปรแกรม AMOS
โปรแกรม AMOS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีข้อมูลจานวนมาก หลายตัวแปรในคราว
เดียวกัน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรหรือการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate Analysis) โดยที่นิยมใช้
โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) การ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis) การวิ เคราะห์ เส้ น ทาง (Path Analysis) การวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น (Linear
Regression Analysis) การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม (ANCOVA) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุ (MANCOVA) การวิเคราะห์ตัวแบบโครงสร้างความผันแปรร่วม (Covariance Structure
Model) และการทดสอบสมมติฐานต่างๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปร
การใช้งานโปรแกรม AMOS ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้จากโปรแกรม SPSS ได้ แต่ในตัวโปรแกรม SPSS โดยทั่วไป
แล้วจะไม่มี โปรแกรม AMOS มาให้ โดยผู้ใช้จาเป็นต้องแยกซื้อและติดตั้งต่างหาก จากนั้นโปรแกรมจะเชื่อมต่อกัน เป็น
เครื่องมือวิเคราะห์อย่างหนึ่งในโปรแกรม SPSS ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงโปรแกรม AMOS ในโปรแกรม SPSS
เมื่อจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลและเปิดโปรแกรม AMOS ขึน้ มา โปรแกรมจะมีลักษณะสาคัญ ใน 3 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนแสดงไอคอนการใช้งานทีจ่ าเป็น ซึ่งแสดงอยู่ทางด้านซ้ายมือของโปรแกรม
2) ส่วนแสดงผลและแสดงสภาพการทางาน เป็นส่วนที่ปรากฏถัดมาจากส่วนแสดงไอคอนการใช้งาน
3) ส่วนที่ใช้ในการวาดภาพโมเดล การแสดงค่าทางสถิติทสี่ าคัญต่างๆ

3

2
1

ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบของโปรแกรม AMOS
8

ไอคอนที่ใช้งาน AMOS
ในการใช้งานโปรแกรม AMOS นอกจากการใช้งานตามเมนูที่อยู่บนแถบแล้ว การใช้งานผ่านไอคอนที่ปรากฏอยู่ใน
ส่วนที่ 1 ทางด้านซ้ายมือของการแสดงโปรแกรมจะง่ายต่อการใช้งาน โดยไอคอนในโปรแกรม AMOS ที่สาคัญแสดงได้ใน
ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงไอคอนที่สาคัญในโปรแกรม AMOS
ที่มา: ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2560

9

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม AMOS ผู้ใช้จาเป็นต้องเข้าใจในสถิติพื้นฐาน และสถิติระดับกลาง และสถิติ
เชิงตัวแปรพหุหรือแบบหลายตัวแปร (Multivariate Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ (Multivariate Variance Analysis) โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้งในวิธีการวิเคราะห์แบบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ที่เป็นการลดจานวนตัวแปรลงโดยจัดเป็นกลุ่มตัวแปร และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรม AMOS
สาหรับการเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูล จะเริ่มโดยการสร้างไฟล์ข้อมูลที่เป็นสกุล sav ของโปรแกรม SPSS โดยทั่วไป
จากนั้นจึงจะทาการวิเคราะห์ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยจะเริ่มจากการวาดภาพกราฟฟิก เพื่อแสดงตัวแปรกลุ่มต่างๆ ที่เป็น
ตัวแปร แสดงในกรอบสี่เหลี่ยม ตัวแปรแฝง (Latent variable) แสดงในกรอบวงรี จากนั้นจึงเขียนลูกศรเชื่อมโยง แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการ โดยผลการวิเคราะห์จะแสดงได้ ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7

ภาพที่ 6 การเริ่มต้นวาดรูปและเส้นความสัมพันธ์โดยโปรแกรม AMOS
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ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ CFA โดยโปรแกรม AMOS
นอกจากการแสดงด้วยภาพกราฟฟิกแล้ว ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาปรับค่าต่างๆ ให้ได้ตามข้ อตกลง (assumption) ที่
กาหนดไว้ โดยมีข้อตกลงที่สาคัญ สรุปได้ดังภาพที่
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ภาพที่ 8 ค่าดัชนีทสี่ าคัญในการพิจารณาโมเดลในโปรแกรม AMOS
(1) บรรยายสิ่งที่ได้สังเกต รู้ เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมาให้ชัดเจนในรายละเอียด
การใช้โปรแกรรม AMOS ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรและใช้ในการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ และใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้งานวิจัยสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนทั้งในรูปแผนภาพที่ได้จากการคานวณทางสถิติ
ซึ่งใช้ร่วมอธิบายได้กับ โมเดลสมการทางคณิ ตศาสตร์ อย่างไรก็ตามในการใช้ดปรแกรม AMOS อาจแตกต่างจากการใช้
โปรแกรม SPSS โดยทั่วไปที่มีค่าตัวเลขทางสถิติออกมาให้อย่างชัดเจน แต่โปรแกรม AMOS ผู้วิจัยจะต้องทาความเข้าใจใน
ค่าต่ างๆ ที่สาคัญ และใช้ในการอธิบายผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากโปรแกรม AMOS ซึ่งมีการพิจารณาในหลายประเด็ น
เพื่อให้ได้โมเดลที่ถูกต้องตามหลักการ
ในการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการฝึกหัดการใช้โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น
(ตามเอกสารแนบ) ดังนั้นในการเรียนรู้การใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงไม่ใช่การเรียนรู้ผ่านทางเอกสาร
เท่านั้น จึงควรมีการฝึกปฏิบัติ โดยจาเป็นต้องเริ่มต้นการเรียนรู้ในสถิติพื้นฐาน สถิติขั้นกลางและขั้นสูง ตามที่เสนอมาใน
ข้างต้น และทาการฝึกในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อธิบายโดยการปฏิบัติจริงจากข้อมูลภาคสนามหรือข้อมูลตัวอย่างต่อไป
(2) ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
4.1 ได้พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับความรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
4.2 นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลการที่เข้ารับการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
(SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
(3) ข้อเสนอแนะ

ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยพัฒนาความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
(SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับ
สากล
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