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บทบาทการส่งผ่านของตัวแปร: หลักการและการนาไปใช้
The Mediating Roles: Principle And Applied
ยุวรี ผลพันธิน (Yuwaree Polpanthin)*
บทคัดย่อ

ความพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ตัวแปรตัวที่สามเข้าแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นเหตุและผล เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรคั่นกลางหรือตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรดังกล่าวทา
หน้าที่รับอิทธิพลจากตัวแปรต้นเหตุและต่อไปถึงตัวแปรผล โดยการทาหน้าที่ของตัวแปรส่งผ่านมี 2 ลักษณะ คือ
การส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (complete mediation หรือ full mediation) และการส่งผ่านบางส่วน (partial
mediation) บทความนี้จะอธิบายถึงความหมายของตัวแปรส่งผ่าน บทบาทของตัวแปรส่งผ่าน การตรวจสอบตัว
แปรส่งผ่านในโมเดลเชิงสาเหตุตามแนวคิดของ Baron & Kenny (1986) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
LISREL พร้อมยกตัวอย่างประกอบ การศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรส่งผ่านนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
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Abstract

The attempt to explain situation that the third variable intervene the relationship
between the predictor and the criterion, is the starting point of the studying intervene variable
or mediator variable. There are 2 types of mediation roles including complete mediation or
full mediation and partial mediation This article attempt to explain meaning of mediator
variable, mediation role, testing for mediation in casual model from the concept of Baron &
Kenny (1986) by using LISREL. This Study will full fill knowledge about relationship between
variables for researchers, academic scholars, students and others.
บทนา

บทความนี้จะอธิบายถึงความหมายและธรรมชาติของตัวแปรส่งผ่าน บทบาทของตัวแปรส่งผ่าน การ
ตรวจสอบตัวแปรส่งผ่านในโมเดลเชิงสาเหตุตามแนวคิดของ Baron & Kenny (1986) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม LISREL พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ความหมายและธรรมชาติของตัวแปรส่งผ่าน
ความซับซ้อนทางสังคมทาให้การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
การอธิบายปรากฏการณ์หรือความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงต่างๆที่เกิดขึน้ อย่างที่เป็นความสัมพันธ์ชั้นเดียวอาจยัง
ไม่เพียงพอที่จะศึกษาปรากฏการณ์หรือความสัมพันธ์ทางสังคมศาสตร์ได้ชัดเจน เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์มี
ความซับซ้ อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ ทางการศึกษาที่มุ่ง อธิบ ายความรู้สึกนึ กคิ ด ภายในใจ
รวมไปถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยาต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน
โดยทั่วไปแล้วงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยตัวแปร
ต้นเหตุของความสัมพันธ์ทเี่ รียกตัวแปรอิสระ (independent variable) ส่วนตัวแปรผลอันเกิดจากความผันแปร
ของตัวแปรต้น เรียกตัวแปรตาม (dependent variable) ต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับความเป็นจริงในสังคมที่มีความซับซ้อน นักวิจัยจึงเริ่มให้ความสาคัญกับ ตัวแปรที่เข้ามามี
บทบาทการในการส่งผ่านความสัมพันธ์จากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตามหรือทีเ่ รียกว่าตัวแปรส่งผ่าน (mediating
variable) หรือตัวส่งผ่าน (mediator)
Hair et al. (2010) กล่าวถึงอิทธิพลการส่งผ่าน (mediating effect) ว่าตัวแปรส่งผ่านจะมี อิทธิพล
การส่งผ่าน (mediating effect) เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวแปรตัวที่สามเข้าแทรกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม การทาความเข้ าใจอิทธิพลการส่ งผ่ านต้องตรวจสอบอิ ทธิพลทางตรง(direct effects)ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามเชื่อมโยงด้วยลูกศรเดียวและอิทธิพลทางอ้อม (indirect effects)
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของอิทธิพลทางตรงตั้งแต่สองความสัมพันธ์ขึ้นไปแสดงด้วยลูกศรหลายเส้น ภาพที่ด้านล่าง
แสดงอิทธิพลทางตรงของ X ที่มีต่อ Y ด้วย c และแสดงอิทธิพลทางอ้อมของ X ที่มีต่อ Y โดยผ่าน M ด้วย a
และ b
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ภาพที่ 2 อิทธิพลของ X ทีมีต่อ Y และโดยมี M เป็นตัวแปรส่งผ่าน
แนวทางการคัดเลือกตัวแปรส่งผ่าน
การคัดเลือกตัวแปรส่งผ่านที่ชัดเจนจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือจากงานวิจัยในอดีตที่เชื่อถือ
ได้มารองรับ จะช่วยให้การศึกษาบทบาทการส่งผ่านของตัวแปรนั้นๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวทางที่ใช้ใน
การคั ด เลื อกตั วแปรส่ง ผ่ า นเข้ ามาไว้ในโมเดลนั้ น นักวิจัย ควรพิจารณาจากทฤษฎี หรื อกลุ่ มทฤษฎี ที่มีค วาม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวแปรนั้นก่อนแล้วจึงเติมด้วยการนาผลการวิจัยมารองรับข้อค้นพบที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ศึกษา ทั้งนี้จากงานวิจัยเรื่องที่ 1 อาจได้ข้อค้นพบว่า A มีอิทธิพลต่อ B งานวิจัยเรื่องถัดมาอาจมีข้อ
ค้นพบว่า A มีผลต่อ C และ B มีผลต่อ C เป็นประเด็นที่ทาให้เกิดข้อสังเกตว่าถ้าลองศึกษาทาการวิจัยต่อไปแล้ว
จะเกิดความสัมพันธ์จาก A
B
C เกิดขึ้นหรือไม่ และบทบาทการส่งผ่านของตัวแปรคั่นกลาง (B)
มีบทบาทการส่งผ่านเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเราทราบว่าบรรยากาศในโรงเรีย น
(school climate) มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของครู (teacher burnout) ต่อมามีการศึกษาพบว่าตัวแปร
ความพึงพอใจของครู (teacher satisfaction) มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของครูในขณะเดียวกันก็ได้รับ
อิทธิพลจากบรรยากาศในโรงเรียนด้วย (Skaalvik & Skaalvik, 2009) จึงเกิดเป็นข้อสงสัยในความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรทั้งสามนี้ Grayson & Alvarez (2008) จึงมีการศึกษาของตัวแปรทั้งสามตัวนี้แล้ว พบว่า
ตัวแปรความพึงพอใจของครูเข้ามาเป็นตัวคั่นกลางความสัมพันธ์ของบรรยากาศในโรงเรียนกับความเหนื่อยหน่าย
ของครู นั่นหมายความว่าตั วแปรความพึงพอใจของครู เข้า มามีบ ทบาทการส่ง ผ่านความสัมพันธ์จากตั วแปร
บรรยากาศในโรงเรียนไปยังความเหนื่อยหน่ายของครู กล่าวคือบรรยากาศในโรงเรียนทาให้ครูเกิดความพึงพอใจ
และเมื่อครูเกิดความพึงพอใจขึ้นแล้วก็จะลดความเหนื่อยหน่ายในการทางานลงได้ งานวิจัยนี้ต้องการสนับสนุน
ว่าหากต้องการให้ครูลดความเหนื่อยหน่ายในการทางาน จะต้องสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่ดีซึ่งสภาวะแบบนี้
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งผลให้ความเหนื่อยหน่ายลดลงนั่นเอง
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ภาพที่ 3 บทบาทการส่งอิทธิพลผ่านของบรรยากาศในโรงเรียนที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายของครู
โดยมีความพึงพอใจของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ลักษณะการส่งผ่านของตัวแปร
ลักษณะของตัวแปรที่เข้ามาทาหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตามนั้นเราเรียกตัว
แปรดังกล่าวว่าตัวแปรส่งผ่าน (mediating variable) หรือตัวส่งผ่าน (mediator) ตัวแปรดังกล่าวทาหน้าที่รับ
อิทธิพลจากตัวแปรต้นเหตุและต่อไปถึงตัวแปรผล ลักษณะการทาหน้าที่ของตัวแปรส่งผ่านมี 2 ลักษณะ คือ
การส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (complete mediation หรือ full mediation) เป็นสภาวะที่อิทธิพลจากตัวแปร
ต้นเหตุมีต่ อตั วแปรผลโดยส่ งผ่ านตัวแปรส่ง ผ่ านเพียงอย่า งเดีย ว ไม่มีอิทธิพลทางตรง ในขณะที่การส่ งผ่ า น
บางส่วน (partial mediation) เป็นสภาวะที่อิทธิพลจากตัวแปรต้นเหตุมีต่อตัวแปรผลโดยส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน
และตัวแปรต้นเหตุก็มีอิทธิพลทางตรงถึงตัวแปรผลโดยไม่ผ่านตัวแปรส่ง ผ่านด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น งานวิจัย
ของยุวรี ผลพันธิน (2555) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการส่งผ่านความเชื่อ ในประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อย
หน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์และวิเคราะห์ลักษณะการส่งผ่านของตัวแปรความเชื่อในประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อย
หน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติ งานของครู ผลการวิจัยพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมู ลเชิ งประจักษ์ และตัวแปรความเชื่ อ ประสิ ทธิภาพของตน ความเหนื่ อยหน่า ยและความพึง พอใจงานมี
บทบาทการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (full mediation) จากบริบทโรงเรียนไปยังผลการปฏิบัติงานของครู และตัว
แปรความเหนื่อยหน่ายมีบทบาทส่งผ่านแบบบางส่วน (partial mediation) จากความกดดันด้านเวลาไปยังผล
การปฏิบัติงานของครูดังภาพที่ 4
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หมายเหตุ SC = บริบทโรงเรียน, TIP = ความกดดันด้านเวลา, SE = ความเชื่อในประสิทธิภาพของตน,
BO = ความเหนื่อยหน่าย, JS = ความพึงพอใจงาน, JP = ผลการปฏิบัตงิ าน
ภาพที่ 4 บทบาทการส่งผ่านความเชื่อในประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย
และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบตั งิ านของครู
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างงานวิจัยของ สุริชา ฐานวิสัย (2556) ที่ทาการวิเคราะห์การส่งผ่านของตัวแปร
2 ตัวนั่นคือลักษณะการส่งผ่านอิทธิพลของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองและตัวแปรความเครียดซึ่งอยู่
ระหว่ า งตั ว แปรการนิ ย มความสมบู ร ณ์ แ บบและตั ว แปรการสนั บ สนุ น ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษากั บ ตั ว แปร
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL พบว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีบทบาทการส่งผ่านแบบบางส่วน (partial mediator) จากตัวแปรการนิยม
ความสมบูรณ์แบบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปยังความก้าวหน้าในการ ทาวิทยานิพนธ์ แต่ไม่มีการส่งผ่านจากการ
สนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และความเครียดในการ ทาวิทยานิพนธ์ไม่ได้เป็นตัวแปรส่งผ่านทั้งการนิยมความ
สมบูรณ์แบบและการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ผลการตรวจสอบอิทธิพลการนิยมความสมบูรณ์แบบและการสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองและความเครียดเป็นตัวแปรส่งผ่าน
(สุริชา ฐานวิสยั , 2556)
การวิเคราะห์บทบาทการส่งผ่านของตัวแปร
การทดสอบการส่งผ่ าน (testing for mediating) ตามทฤษฎีแ ล้วโครงสร้ างการส่งผ่ านสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสองโครงสร้าง ถ้าหากโครงสร้ างการส่งผ่านมีความสมบูรณ์ในการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างแรกเริ่มทั้งสองตัวได้ (K และ E) จะเรียกว่าการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (complete mediation)
แต่หากพบว่ายังคงมีบางความสัมพันธ์ระหว่าง K กับ E ที่ยังไม่ถูกอธิบายในทิศทางที่ไม่มีตัวส่งผ่านจะเรียกสิ่งนี้ว่า
การส่งผ่านบางส่วน (partial mediation)
นักวิจัยสามารถตรวจสอบการส่งผ่านได้ว่าเป็นการส่งผ่านแบบสมบูรณ์หรือบางส่วนได้จากหลายแนวทาง
แนวทางแรก ถ้าเส้นทาง C ถูกคาดว่าจะเป็นศูนย์เนื่องจากการส่งผ่านแสดงว่าเป็นการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ โมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) สามารถแสดงการส่งผ่านโดยการรวมเส้นทาง A และ B ในโมเดล (K M E)
ไม่ได้รวมเส้นทางตรงจาก K ไปยัง E (คือไม่ได้ให้ผลรวมเส้นทางจาก A ไป B) ถ้าการประมาณค่าโมเดลตามลาดับจาก
พบว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีก็จะเป็นการสนับสนุนบทบาทการส่งผ่าน (mediating role) ของ
M นอกจากนั้นแล้วความสอดคล้องของโมเดลยังสามารถเปรียบเทียบกับผลของโมเดล SEM เส้นทาง C นั่นคือ
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ถ้าการปรับเส้นทาง C มี ความสอดคล้องอย่างมีนัย สาคัญซึ่ง วัดจาก  การส่ง ผ่านแบบสมบูรณ์ก็จะไม่ถู ก
สนับสนุน ถ้าหากทั้งสองโมเดลให้ค่า  เหมือนกันแล้วก็จะสนับสนุนการส่งผ่าน
2

2

M

A
K

B

E
C

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของ K กับ E และมี M เป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์
ขั้นตอนเหล่า นี้ส ามารถประยุกต์ ใช้ใน SEM หรื อวิธี GLM รวมทั้งการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ การ
ประเมินการส่งผ่านจากภาพที่มีขั้นตอนดังนี้ (Hair et al., 2010)
1. การประมาณค่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง K
กับ E มีอยู่ (แสดงว่า K มีความสัมพันธ์กับ E) แสดงให้เห็นว่าตัวส่งผ่านมีความสัมพันธ์กับตัวนาเข้า (แสดงว่า K มี
ความสัมพันธ์กับ M) และแสดงให้เห็นว่าตัวส่งผ่านมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ (แสดงว่า M มีความสัมพันธ์กับ E)
2. การประมาณค่าโมเดลตั้งต้นด้วยอิทธิพลทางตรงเท่านั้น (K E) จากนั้นประมาณค่าใน
โมเดลที่สองที่มีการเพิ่มตัวแปรการส่งผ่าน (mediating variable) และการประมาณค่าอิทธิพลเพิ่มขึ้นอีก 2 ทาง
คือ A และ B (จากภาพที่ 6) จากนั้นนาไปสู่การส่งผ่าน ดังนี้
ถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง K กับ E (เส้นทาง C) ยังคงมีนัยสาคัญและไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อตัวส่งผ่าน
ถูกใส่เข้าไว้ในโมเดลในลักษณะการเพิ่มตัวทานาย (นั่นคือในตอนนี้ทั้ง K และ M เป็นตัวทานาย E) ดังนั้นการ
ส่งผ่านก็จะไม่ถูกสนับสนุนหรือกล่าวว่าไม่มีการส่งผ่าน (no mediation)
ถ้าเส้นทาง C ลดลงแต่ยังคงมีนัยสาคัญเมื่อมีตัวแปรส่งผ่านเข้ามาเพิ่มเป็นตัวทานายก็จะเป็นการ
ส่งผ่านแบบบางส่วน (partial mediation)
ถ้าเส้นทาง C ลดลงไปจนไม่มีนัยสาคัญทางสถิติหลังจากใส่ตัวส่งผ่านแล้วนั่นแสดงว่าเป็นการ
ส่งผ่านแบบเต็มรูป (full mediation)
การกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์บทบาทการส่งผ่านของตัวแปร
การกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์บทบาทการส่งผ่านของตัวแปรสาหรับโมเดลสมการ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรนิยมใช้หลักการโดยกาหนดขนาดของตัวอย่างจากแนวคิดการใช้สถิติวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ที่ Hair et al. (2006) เสนอให้ใช้ตัวอย่างอย่างน้อยจานวน 10 – 20 หน่วยต่อ 1
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า ตัวอย่างงานวิจัยของ ยุวรี ผลพันธิ น (2555) ในภาพที่ 4 มีพารามิเตอร์ที่
ต้องการประมาณค่าจานวน 60 พารามิเตอร์ ผู้วิจัยใช้ตัวอย่างจานวน 20 หน่วยต่อ 1 พารามิเตอร์ ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างจึงมีจานวน 1,200 คน
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กล่าวโดยสรุปได้ว่าการวิเคราะห์บทบาทการส่งผ่านของตัวแปรที่มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายนั้น
มีหลักการ และขั้นตอนการวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์บทบาทการส่งผ่านของตัวแปรที่สามารถทาความ
เข้าใจได้ง่ายคือแนวคิดของ Baron & Kenny (1986) ซึ่งมีแนวคิดว่าตัวแปรที่ทาหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านจะ
ประกอบด้ วยเงื่ อนไข 3 ข้ อดั งนี้ 1) ตั วแปรต้นต้ องมีอิทธิพลต่อตั วแปรส่ ง ผ่ า นอย่ า งมีนัย ส าคั ญทางสถิ ติ
2) ตัวแปรส่งผ่านต้องมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ 3) เมื่อเส้นทางในข้อ 1 และ2 ถูก
ควบคุม ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตามจะไม่มีนัยสาคัญอีกต่อไป สอดคล้องกับวิธีการที่ Hair et
al. (2010) ได้นาเสนอข้างต้น
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