
 

 

  การคาํนวณหาความเทยีงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบนิยมใช้กันมากใน

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดเชาวน์ปัญญา แบบวัดความถนัด แบบวัด

เจตคติ แบบวัดความสนใจ แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 

  Daniel ( ) ได้พูดถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า “การวิเคราะห์องค์ประกอบถูก

ออกแบบมาเพือใช้ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตัวแปรและเพือใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ในรูปของจาํนวนทน้ีอยทสีุดของตัวแปรแฝงทสีังเกตไม่ได้ ซึงตัวแปรแฝงทสีังเกตไม่ได้เหล่านีจะถูก

เรียกว่า องค์ประกอบ” 

  Joreskog และ Sorbom ( ) ได้อธิบายว่า “แนวคิดทสีาํคัญภายใต้รูปแบบของการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวทไีม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่า

เป็นตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบ ตัวแปรทไีม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงนัน สามารถอ้างอิงได้

ทางอ้อมจากข้อมูลของตัวแปรทสีังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นกระบวนการทางสถิติสาํหรับ

เปิดเผย (uncooering) ตัวแปรแฝงทมีีอยู่ โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของตัวแปรที

สังเกตได้” 

  กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบถือกาํเนิดขึนมาในช่วงต้นศตวรรษท ี  โดย Spearman 

( ) แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบในสมัยนันยังเป็นวิธีการทยุ่ีงยาก ซับซ้อนและเสียเวลามากใน

การวิเคราะห์ ดังนัน การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงยังไม่เป็นทแีพร่หลายในหมู่นักวิจัยสมัยนัน 

จนกระทงัคอมพิวเตอร์ได้ถือกาํเนิดขึนมาและตามมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจีะช่วยเหลือในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนันการวิเคราะห์องค์ประกอบจึงได้แพร่หลายออกไปในหมู่นักวิจัยกันอย่าง

กว้างขวาง 

  Kerlinger ( ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า “เป็นเครืองมือ

อย่างหนึงทมีีประโยชน์มาก ถูกสร้างขึนมาเพือใช้ศึกษาปัญหาทซีับซ้อนในศาสตร์ทางพฤติกรรม” 

  จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี  ประการคือ 

  . เพือสาํรวจหรือค้นหาตัวแปรแฝงทซ่ีอนอยู่ภายใต้ตัวแปรทสีังเกตหรือวัดได้ เรียกว่า 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exproratory factor analysis) 

  . เพือพิสูจน์ ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีทผู้ีอืนค้นพบ เรียกว่า การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 

  ในโปรแกรม SPSS มีความสามารถวิเคราะห์ได้เพียงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สาํรวจเท่านัน 

 

การวิเคราะหองคประกอบ 
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  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจจะใช้ในการสาํรวจข้อมูล กาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ 

อธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเมือผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอสาํหรับเป็นกรอบของ

สมมติฐานเกียวกับจาํนวนขององค์ประกอบภายใต้ข้อมูลทสีอบวัดได้ 

 

  ตวัอย่าง .  

  แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพความเป็นครูจาํนวน  ข้อ สอบกับกลุ่มตัวอย่าง  คน นาํมา

หาความเทยีงตรงเชิงโครงสร้างโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้อมูลมีดังนี 
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  ใช้เมนู “Analyze” เมนูรอง “Dimension Reduction” และเมนูย่อย “Factor...”  

 

   ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  เลือกชุดตัวแปรทต้ีองการวิเคราะห์องค์ประกอบใส่ช่อง “Variables:” และเลือกผลลัพธ์ที

ต้องการโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ด้านข้าง 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มแรก “Descriptives...” สาํหรับให้โปรแกรมแสดงค่าสถิติพืนฐานหรือแสดงเมตริกซ์ของ

ค่าต่าง ๆ ในกลุ่มของ Statistics มีให้เลือกวิเคราะห์ Univariate descriptives สาํหรับแสดงค่าเฉลีย

และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละตัว สาํหรับตัวเลือกในกลุ่ม Correlation Matrix จะมี

ตัวเลือก Coefficients จะแสดงเมตริกสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ตัวเลือก Significance levels สาํหรับ

แสดงระดับนัยสาํคัญของสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ตัวเลือก Determinant สาํหรับแสดงค่าดีเทอร์มิแนนท ์ 

ของเมตริกสหสัมพันธ์ ซึงค่า Determinant นีจะใช้ในการตรวจสอบ Multicollinearity หรือ singularity 

ซึงค่า Determinant ของเมตริกสหสัมพันธ์ควรจะมีค่ามากกว่า .  ถ้าน้อยกว่านีแล้วแสดงว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าสูงมาก (R > . ) ควรพิจารณาขจัดตัวแปรออก นันคือตัวแปร  ตัว

ทมีีความสัมพันธ์กันสูงมากกเ็ปรียบเสมือนเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน ต้องพิจารณาขจัดออก  ตัว การจะ

ขจัดตัวแปรใดนันต้องพิจารณาคัดเลือกจากข้อคาํถามให้เหมาะสม 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

x1 2.00 .695 30 

x2 1.80 .664 30 

x3 2.40 .621 30 

x4 2.13 .819 30 

x5 2.20 .761 30 

x6 2.23 .898 30 

x7 2.27 .785 30 

x8 2.33 .758 30 

x9 2.17 .791 30 

x10 1.87 .937 30 

x11 1.50 .974 30 

x12 1.73 .640 30 

x13 1.73 1.015 30 
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x14 2.10 .759 30 

x15 2.30 .794 30 

 

Correlation Matrixa 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 

Correlation x1 1.000 .149 .319 .303 .196 .442 .063 .393 .000 .212 -.051 .388 .000 .065 .187 

x2 .149 1.000 .451 .494 .150 .254 .106 .342 .197 .454 .373 .438 .327 .246 .444 

x3 .319 .451 1.000 .501 .335 .507 .057 .366 .351 .391 .228 .191 .339 .497 .587 

x4 .303 .494 .501 1.000 .288 .425 .372 .426 .230 .383 .173 .465 .500 .200 .307 

x5 .196 .150 .335 .288 1.000 .485 -.092 -.120 .057 .135 .140 -.028 .295 .203 .297 

x6 .442 .254 .507 .425 .485 1.000 .153 .287 .283 .325 .178 .112 .184 .521 .672 

x7 .063 .106 .057 .372 -.092 .153 1.000 .367 .315 .144 .135 .284 .006 .069 .088 

x8 .393 .342 .366 .426 -.120 .287 .367 1.000 -.038 .404 .234 .403 .254 .360 .115 

x9 .000 .197 .351 .230 .057 .283 .315 -.038 1.000 .217 .470 .227 .057 .316 .466 

x10 .212 .454 .391 .383 .135 .325 .144 .404 .217 1.000 .340 .341 .360 .165 .241 

x11 -.051 .373 .228 .173 .140 .178 .135 .234 .470 .340 1.000 .277 .174 .257 .111 

x12 .388 .438 .191 .465 -.028 .112 .284 .403 .227 .341 .277 1.000 .259 .128 .163 

x13 .000 .327 .339 .500 .295 .184 .006 .254 .057 .360 .174 .259 1.000 .394 .103 

x14 .065 .246 .497 .200 .203 .521 .069 .360 .316 .165 .257 .128 .394 1.000 .521 

x15 .187 .444 .587 .307 .297 .672 .088 .115 .466 .241 .111 .163 .103 .521 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

x1  .215 .043 .052 .150 .007 .370 .016 .500 .131 .395 .017 .500 .366 .161 

x2 .215  .006 .003 .214 .087 .289 .032 .149 .006 .021 .008 .039 .095 .007 

x3 .043 .006  .002 .035 .002 .383 .023 .029 .016 .113 .156 .033 .003 .000 

x4 .052 .003 .002  .062 .010 .022 .010 .110 .018 .180 .005 .002 .145 .049 

x5 .150 .214 .035 .062  .003 .314 .265 .382 .238 .231 .441 .057 .141 .056 

x6 .007 .087 .002 .010 .003  .209 .062 .065 .040 .174 .278 .165 .002 .000 

x7 .370 .289 .383 .022 .314 .209  .023 .045 .224 .238 .064 .488 .358 .321 

x8 .016 .032 .023 .010 .265 .062 .023  .420 .013 .107 .014 .088 .025 .273 

x9 .500 .149 .029 .110 .382 .065 .045 .420  .125 .004 .114 .382 .045 .005 

x10 .131 .006 .016 .018 .238 .040 .224 .013 .125  .033 .032 .025 .192 .100 

x11 .395 .021 .113 .180 .231 .174 .238 .107 .004 .033  .069 .178 .085 .279 

x12 .017 .008 .156 .005 .441 .278 .064 .014 .114 .032 .069  .084 .250 .195 

x13 .500 .039 .033 .002 .057 .165 .488 .088 .382 .025 .178 .084  .016 .295 

x14 .366 .095 .003 .145 .141 .002 .358 .025 .045 .192 .085 .250 .016  .002 

x15 .161 .007 .000 .049 .056 .000 .321 .273 .005 .100 .279 .195 .295 .002  

a. Determinant = .001 

 



บทท ี   การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

  สาํหรับตัวเลือก KMO and Bartlett’s test of Sphericity เป็นการคาํนวณค่าสถิติ  ตัวคือ 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s test โดยค่า KMO เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยค่าของ KMO ควรจะมากกว่า .  ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม สาํหรับ Bartlett’s 

test นันเป็นตรวจสอบเมตริกสหสัมพันธ์ของประชากรว่าเป็นเมตริกเอกลักษณห์รือไม่ (identity matrix 

: คือเมตริกซ์ทแีนวทแยงมีค่าเป็น  และเหนือและตาํกว่าแนวทแยงมีค่าเป็น ) ถ้าเมตริกสหสัมพันธ์

ของประชากรเป็นเมตริกเอกลักษณแ์ล้ว หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  

(ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ ) ถ้าเป็นเมตริกเอกลักษณแ์ล้วหมายความว่าตัวแปรแต่ละ

ตัวมีความเป็นอิสระจากกันอย่างสมบูรณ ์ดังนันการจัดกลุ่มของตัวแปรเพือให้เกิดองค์ประกอบจะไม่

เกิดขึน จึงไม่ควรวิเคราะห์องค์ประกอบต่อ ดังนันค่าสถิติ Bartlett's test ควรจะมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(Sig < 0.05) หมายความว่าเมตริกสหสัมพันธ์ไม่เป็นเมตริกเอกลักษณ ์

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .629 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 170.118 

df 105 

Sig. .000 

 

  ตัวเลือก Inverse เป็นเมตริกอินเวอร์สของเมตริกสหสัมพันธ์ ตัวเลือก Reproduces เป็น

การหาเมตริกสหสัมพันธ์ทคีาํนวณบนพืนฐานของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (แตกต่างจากการ

คาํนวณด้วยคะแนนสังเกต) ความแตกต่างระหว่างเมตริกสหสัมพันธ์ทคีาํนวณบนพืนฐานของโมเดล

และเมตริกซ์ทคีาํนวนจากคะแนนสังเกต ทแีสดงถึงความคลาดเคลือนในโมเดล ซึงโปรแกรม SPSS จะ

แสดงเมตริกความคลาดเคลือนใต้ตาราง Reproduces สาํหรับตัวเลือก Anti-image เป็นการแสดง

เมตริกความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ ค่าในแนวทแยงของเมตริกสหสัมพันธ์นีจะบ่งบอกถึงความ

เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างสาํหรับแต่ละตัวแปร โดยจะปรากฎว่า Measures of sampling adequacy 

(MSA) คล้ายกับการวัด KMO โดยควรจะมีค่าเกินกว่า .  ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมในตัวแปร

ทงัคู่ และถ้าทุก ๆ คู่ของตัวแปรทงัหมดมีค่าน้อยกว่า .  แล้ว ควรละเว้นการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ส่วนสมาชิกนอกแนวทแยงนันควรจะมีค่าน้อยเสมอ (ใกล้ ) จึงจะดี 
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   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มทสีอง “Extraction...” สาํหรับเลือกเทคนิคการสกัดองค์ประกอบในช่อง “Method:” ซึง

เทคนิคการสกัดองค์ประกอบนันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยปกติวิธีทนีิยมใช้กันคือ Principal 

Component และมีเทคนิคอืนให้เลือกใช้เช่น principal axis factoring และ image factoring การ

วิเคราะห์ด้วย Principal Component เป็นวิธีทดีีกว่าวิธีอืน ๆ เพราะปกติผลทไีด้จากวิธีนีและวิธีอืน ๆ 

จะคล้ายคลึงกัน แต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทใีช้กลุ่มตัวอย่างกันจะช่วยให้ได้

โครงสร้างขององค์ประกอบทเีหมือนกัน 

  สมมติว่ากลุ่มตัวอย่างถูกเลือกมาอย่างสุ่ม และตัวแปรถูกวัดเป็นเพียงส่วนหนึงของตัวแปรที

สนใจ ซึงนักวิจัยอาจจะสนใจทจีะพัฒนาเทคนิคจากข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้ โดยสรุปผลการวิเคราะห์

จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปยังประชากรขนาดใหญ่ อย่างไรกต็าม ผลทไีด้จากการวิเคราะห์จะเป็นจริง

เฉพาะชุดของตัวแปรทถูีกวัด เทคนิคในกลุ่มนีจะสรุปด้วย maximum likelihood และ kaiser's alpha 

factoring การเลือกวิธีการสกัดองค์ประกอบวิธีใดขึนอยู่กับผู้วิจัย 

  ในกลุ่มของ Analyze มี  ตัวเลือกคือ Correlation matrix หรือ Covariance matrix การ

วิเคราะห์เมตริกสหสัมพันธ์โดยปกติจะเป็น default ของโปรแกรม ดังนันถ้าตัวแปรถูกวัดในสเกลการ

วัดทแีตกต่างกันจะไม่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ เพราะเป็นค่าสหสัมพันธ์ทมีาจากค่ามาตรฐาน เช่น ทุก

ตัวแปรวัดด้วยมาตรประมาณค่า  ระดับ ยกเว้นตัวแปรเดียวทวัีดในสเกลทแีตกต่างออกไป การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์กม็ันใจได้ว่าถูกต้อง ความแตกต่างของสเกลสามารถอธิบายได้ นอกจากนีทุกตัว

แปรทถูีกวัดโดยใช้สเกลทต่ีางกัน อาจมีความแปรปรวนทแีตกต่างกันได้ และจะสร้างปัญหาในการ

วิเคราะห์ด้วย principal component การใช้เมตริกสหสัมพันธ์สามารถขจัดปัญหานีได้ เหตุผลทางสถิติ

ทดีีสาํหรับการเลือกวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมคือตัวแปรควรจะถูกวัดในสเกลเดียวกัน 

  ในกลุ่มของ Display มี  ตัวเลือกคือ Unrotated factor solution และ Scree plot ซึง 

Scree plot ใช้ในการพิจารณาจาํนวนองค์ประกอบทไีด้จากการวิเคราะห์ ส่วน Unrotated factor 

solution เป็นการแสดงค่านาํหนักองค์ประกอบก่อนหมุนแกน มีประโยชน์ในการประเมินผลทไีด้
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หลังจากหมุนแกน นันคือถ้าหลังจากหมุนแกนแล้วค่านาํหนักองค์ประกอบทไีด้ดีกว่าเพียงเลก็น้อย 

เป็นไปได้ว่าจะใช้วิธีการหมุนแกนทไีม่เหมาะสม 

  กลุ่ม Extract เป็นตัวเลือกทใีช้ในการกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ โดยระบุเกณฑ์ของ

ค่าไอเกน ซึงจาํนวนองค์ประกอบทไีด้จะขึนอยู่กับค่าไอเกน หรืออาจกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ โดย

ระบุจาํนวนองค์ประกอบทต้ีองการ ในช่อง Eigenvalues over มีค่าเป็น  ซึงเป็น default ของ

โปรแกรม ท ีKaiser แนะนาํสาํหรับค่าไอเกนทเีกิน  แต่ผู้วิจัยอาจเปลียนแปลงได้ ซึง Jolliffe's 

แนะนาํว่าค่าไอเกนควรจะเป็น .  หรือมากกว่า แต่ดีทสีุดสาํหรับการวิเคราะห์บนพืนฐานของ

ค่าไอเกนทเีกิน  และยังสามารถเลือก Scree plot เพือเปรียบเทยีบผลทไีด้ ถ้าวิเคราะห์ Scree plot 

และไอเกนเกิน  แล้วจะได้จาํนวนองค์ประกอบทเีหมือนกัน หรืออาจระบุจาํนวนองค์ประกอบที

ต้องการได้ในช่องของ Number of factors และพิมพ์จาํนวนองค์ประกอบในช่องว่างทกีาํหนด 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มทสีาม “Rotation...” สาํหรับเลือกเทคนิคการหมุนแกน การแปลความหมายของ

องค์ประกอบ จาํเป็นต้องผ่านการหมุนแกนเสียก่อน การหมุนแกนจะบรรจุตัวแปรแต่ละตัวเข้าไปในแต่

ละองค์ประกอบ วิธีการหมุนแกนจะประกอบด้วย Varimax, Quartimax และ Equamax เป็นการหมุน

แกนแบบ Orthogonal โดยสมมติว่าองค์ประกอบทไีด้เป็นอิสระจากกัน ส่วนการหมุนแกนแบบ direct 

oblimin และ promax เป็นการหมุนแกนแบบ Olique โดยสมมติว่าองค์ประกอบทไีด้มีความสัมพันธ์

กัน การหมุนแกนแบบ Quarimax จะพยายามหาจาํนวนสูงสุดของค่านาํหนักองค์ระกอบ สาํหรับตัว

แปรในแต่ละองค์ประกอบ ดังนันการแปลผลจะง่าย อย่างไรกต็าม ผลทไีด้ตัวแปรจะทมีีค่านาํหนักสูง

เพียงองค์ประกอบเดียว ส่วน Varimax จะตรงกันข้าม โดยพยายามให้ค่าสูงสุดกระจายไปภายใน

องค์ประกอบ ดังนันวิธีนีจะพยายามบรรจุจาํนวนตัวแปรจาํนวนน้อยทมีีความสัมพันธ์กันสูงในแต่ละ

องค์ประกอบ การแปลความหมายจะได้ผลเป็นกลุ่มขององค์ประกอบ ส่วน Equarmax จะเป็นการผสม

กันระหว่าง  กระบวนการ และรายงานอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้ สาํหรับการวิเคราะห์นันโดยปกติจะ

เลือกเป็นแบบ Varimax เพราะเป็นกระบวนการทดีีทสีุด ง่ายในการแปลความหมายองค์ประกอบ 
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  ในกรณขีองการหมุนแกนในกลุ่มของ Oblique จะมีความซับซ้อน เพราะมีความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเข้ามาเกียวข้อง ในกรณขีอง Direct Obliman ระดับขององค์ประกอบทจีะอนุญาตให้

สัมพันธ์กันจะต้องถูกกาํหนดโดยระบุค่า delta ค่า default ของโปรแกรมจะมีค่าเป็น  และแน่ใจว่าจะ

ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบ ถ้าเลือกกาํหนดค่า delta ทมีากกว่า  (เช่น กาํหนดท ี . ) 

แล้ว แสดงว่าผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างองค์ประกอบ ถ้ากาํหนดค่า delta น้อย

กว่า  (เช่น กาํหนดท ี- . ) แสดงว่าผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์กันน้อย  สาํหรับการหมุน

แกนแบบ Promax นันจะคล้ายกับ Direct Oblimin จะเป็นกระบวนการทเีรว็กว่าทถูีกออกแบบมา

สาํหรับข้อมูลทมีีจาํนวนมหาศาล 

  การเลือกวิธีการหมุนแกนนันขึนอยู่กับแนวคิดทเีกียวข้องกับองค์ประกอบของผู้วิจัย ถ้าผู้วิจัย

คาดหวังว่าองค์ประกอบจะเป็นอิสระจากกัน กค็วรจะเลือกวิธีการหมุนแกนวิธีหนึงในกลุ่มของ 

Orthogonal (แนะนาํให้เป็น varimax) ถ้าตามทฤษฎีแล้วองค์ประกอบทไีด้อาจจะสัมพันธ์กัน กค็วร

เลือกวิธีหมุนแกนแบบ Direct Oblimin จะดีกว่า 

  สาํหรับกลุ่ม Display จะมีตัวเลือกคือ Rotated solution และ Loading plog(s) โดย 

Rotated solution จะเป็น default ของโปรแกรมและจาํเป็นสาํหรับการแปลความหมายหลังจากหมุน

แกนเสรจ็สิน ส่วน Loading plot จะแสดงแผนภาพของตัวแปรแต่ละตัวทบีรรจุอยู่ในองค์ประกอบ ซึง

จะแสดงได้สูงสุดเพียง  องค์ประกอบ (โปรแกรม SPSS สามารถแสดงแผนภาพได้สูงสุดเพียง  มิติ 

ไม่สามารถแสดงมิติท ี  หรือ  ได้) แผนภาพนีจะใช้ค่านาํหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัว

พลอ็ตลงบนแกนของแต่ละองค์ประกอบ  

  สาํหรับตัวเลือกสุดท้าย Maximum Iterations for Covergence จะเป็นการกาํหนดจาํนวน

ครังของการประมวลผลสาํหรับค้นหาค่าทเีหมาะสมทสีุด โดยมาก default ของโปรแกรมจะอยู่ท ี  

ครังหรือมากกว่า อย่างไรกต็าม ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่แล้วคอมพิวเตอร์อาจจะลาํบากในการค้นหาค่าที

เหมาะสม (สาํหรับการหมุนแกนแบบ Oblique) อาจจะกาํหนดจาํนวนครังการประมวลให้มากขึนได้ 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่มทสีี “Score...” สาํหรับเลือกการแสดงคะแนนองค์ประกอบ ในตัวเลือกทมีีอยู่จะอนุญาต

ให้ผู้วิจัยบันทกึคะแนนองค์ประกอบ สาํหรับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในหน้าต่าง data editor โปรแกรม 

SPSS จะสร้างตัวแปรใหม่เท่ากับจาํนวนองค์ประกอบทถูีกสกัดได้ และบันทกึคะแนนองค์ประกอบลง
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ไปในกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน คะแนนสามารถนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้  หรืออย่างง่าย ๆ กคื็อใช้

ในการพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างคนไหนมีคะแนนสูงในองค์ประกอบไหน ซึงมีวิธีการ  วิธีในการเลือก

วิเคราะห์คะแนนองค์ประกอบ ถ้าแต่ใจว่าคะแนนองค์ประกอบไม่สัมพันธ์กันแล้ว ควรเลือกวิธี 

Anderson - Rubin ถ้ายอมรับว่าคะแนนองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน ควรเลือกวิธี Regression  

  สาํหรับตัวเลือกสุดท้าย Display factor score coefficient matrix โปรแกรมจะแสดงเมตริก

สัมประสิทธิคะแนนองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัว ซึงเมตริกนีจะมีประโยชน์ในการสร้างสมการ

องค์ประกอบ ค่าในเมตริกกคื็อค่าสัมประสิทธิ  สาํหรับตัวแปรแต่ละตัว 
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  ปุ่มทห้ีา “Options...” ปุ่มสุดท้าย ข้อมูลทผิีดพลาด (Missing Values) จะมีปัญหาในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเช่นเดียวกับการวิเคราะห์สถิติอืน ๆ โปรแกรม SPSS จะเลือกไม่ควรกลุ่ม

ตัวอย่างหรือขจัดกลุ่มตัวอย่างทมีีค่าผิดพลาดออกไปจากการวิเคราะห์ ซึง Tabachnick และ Fidell 

(1996) แนะนาํว่า ให้พิจารณาการแจกแจงของข้อมูลทผิีดพลาด ถ้าข้อมูลทผิีดพลาดนันไม่มีการแจก

แจงเป็นโค้งปกต ิ(non-normally distributed) หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทไีม่รวมกลุ่มคนทมีีค่า

ผิดพลาดนันมีจาํนวนน้อยเกินกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ ให้โปรแกรม SPSS ใช้ค่าเฉลียแทนทค่ีา

ผิดพลาดเหล่านัน (Replace with mean) ถ้าข้อมูลทผิีดพลาดเป็นไปอย่างสุ่ม ผู้วิจัยอาจจะพิจารณา

ขจัดกลุ่มตัวอย่างทมีีข้อมูลผิดพลาดออกไปหมดทุกตัวแปร (exclude cases listwise) หรืออาจจะขจัด

เฉพาะตัวแปรทผิีดพลาดนันกับตัวแปรทมีาสัมพันธ์กับตัวแปรทมีีค่าผิดพลาดนันออกไป (exclude 

cases pairwise)  

  อีก  ตัวเลือกสุดท้ายนีน จะเกียวข้องกับการแสดงค่านาํหนักองค์ประกอบ โดย default 

ของโปรแกรมจะเรียงตัวแปรตามลาํดับการนาํเข้าของตัวแปรในหน้าต่าง data editor โดยปกติรูปแบบนี

จะเป็นทนีิยมกันมาเพราะสะดวก อย่างไรกต็าม เมือมีการแปลผลองค์ประกอบ บางครังอาจจะมี

ประโยชน์ถ้ามีการเรียบตัวแปรตามขนาดของค่านาํหนักองค์ประกอบ โดยการเลือก Sorted by size 

โปรแกรมจะเรียงลาํดับตัวแปรโดยใช้ค่านาํหนักองค์ประกอบโดยเรียงค่านาํหนักองค์ประกอบทมีีค่า



   การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

มากทสีุดก่อนจนถึงตัวแปรทมีีค่านาํหนักองค์ประกอบน้อยทสีุดตามลาํดับ และอีกตัวเลือกหนึง 

Suppress absolute values less than สาํหรับระบุเกณฑ์ของค่านาํหนักองค์ประกอบ ซึงช่วงของค่าที

ระบุตังแต่ลบจนถึงบวกจะไม่แสดงในผลการวิเคราะห์ เช่น ระบุค่า .  ดังนันนาํหนักองค์ประกอบที

อยู่ในช่วง - .  ถึง .  จะไม่แสดงในผลการวิเคราะห์ ซึงตัวเลือกนีจะมีประโยชน์ในการแปลผลการ

วิเคราะห์ ซึงโดยปกติเกณฑ์ของค่านาํหนักองค์ประกอบทมีีนัยสาํคัญจะขึนอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ตามตาราง .   

 

  ตัวอย่างผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

x1 1.000 .726 

x2 1.000 .542 

x3 1.000 .643 

x4 1.000 .621 

x5 1.000 .564 

x6 1.000 .795 

x7 1.000 .562 

x8 1.000 .638 

x9 1.000 .782 

x10 1.000 .486 

x11 1.000 .594 

x12 1.000 .589 

x13 1.000 .712 

x14 1.000 .494 

x15 1.000 .756 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.927 32.846 32.846 4.927 32.846 32.846 3.102 20.680 20.680 

2 1.823 12.155 45.001 1.823 12.155 45.001 2.435 16.236 36.916 

3 1.470 9.802 54.803 1.470 9.802 54.803 2.246 14.971 51.887 

4 1.285 8.568 63.371 1.285 8.568 63.371 1.723 11.484 63.371 

5 .985 6.569 69.940       

6 .926 6.177 76.117       
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7 .788 5.252 81.368       

8 .680 4.535 85.903       

9 .572 3.810 89.713       

10 .498 3.319 93.032       

11 .328 2.187 95.219       

12 .264 1.763 96.982       

13 .184 1.225 98.207       

14 .165 1.097 99.304       

15 .104 .696 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

x1 .424 .117 -.596 .420 

x2 .664 .173 .080 -.254 

x3 .758 -.250 -.075 -.011 

x4 .726 .232 -.181 -.089 

x5 .386 -.536 -.265 -.238 
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x6 .706 -.422 -.192 .288 

x7 .316 .443 .254 .449 

x8 .566 .501 -.228 .122 

x9 .472 -.145 .687 .256 

x10 .611 .243 .005 -.231 

x11 .451 .129 .572 -.216 

x12 .530 .553 -.016 .050 

x13 .508 .054 -.121 -.661 

x14 .602 -.337 .137 -.021 

x15 .660 -.482 .116 .273 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

x1 .406 .622 -.070 -.412 

x2 .235 .310 .576 .243 

x3 .678 .210 .355 .118 

x4 .321 .517 .500 .028 

x5 .605 -.237 .318 -.201 

x6 .859 .231 .055 .009 

x7 -.025 .619 -.154 .394 

x8 .094 .736 .295 -.026 

x9 .360 .097 -.053 .800 

x10 .170 .360 .548 .163 

x11 .054 .082 .390 .657 

x12 -.020 .673 .330 .164 

x13 .143 .003 .831 -.035 

x14 .597 .020 .251 .272 

x15 .816 .091 .010 .287 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .653 .491 .508 .270 



บทท ี   การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

2 -.690 .698 .183 .057 

3 -.168 -.224 -.076 .957 

4 .261 .471 -.838 .090 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี PC เพือจะค้นหาองค์ประกอบ

ร่วมทเีกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ว่าจะประกอบไปด้วยกีองค์ประกอบ ให้พิจารณาทค่ีาไอเกน (Eigen 

value) ทเีกิน .  ค่า Eigenvalue เป็นค่าทบ่ีงบอกถึงความสามารถขององค์ประกอบว่าจะอธิบาย

ความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้มากน้อยเพียงไร โดยปกติถ้าองค์ประกอบนันอธิบายความ

แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่า 1 Eigenvalue แล้วกไ็ม่มีประโยชน์ทจีะนาํองค์ประกอบนันมา

ใช้ หากตัวแปรทนีาํมาวิเคราะห์มีจาํนวนน้อย การวิเคราะห์อาจจะให้ผลเป็นองค์ประกอบแค่  -  

องค์ประกอบเท่านัน ถ้าหากตัวแปรทนีาํมาวิเคราะห์มีจาํนวนมากอาจจะได้จาํนวนองค์ประกอบมาก แต่

เราอาจจะกาํหนดเกณฑ์อืน ๆ สาํหรับเลือกจาํนวนองค์ประกอบได้ ในตัวนมีีค่า Eigenvalue ทเีกิน 

 อยู่  ค่านันคือแบบสอบถามฉบับนีวัด  องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท ี  สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ . % องค์ประกอบท ี  อธิบายได้ . % องค์ประกอบท ี  

อธิบายได้ . % และองค์ประกอบท ี  อธิบายได้ . % รวมทงั  องค์ประกอบนีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ . % 

  จากนันโปรแกรมจะคาํนวณค่านาํหนักองค์ประกอบก่อนหมุนแกน (Component Matrix) ซึง

ยากแก่การแปลความหมายว่าตัวแปรต่าง ๆ เหล่านันควรจัดอยู่ในองค์ประกอบใด จึงต้องทาํการหมุน

แกนด้วยวิธี Varimax จะได้ค่า communality ค่า communality คือเปอร์เซน็ต์ความแปรปรวนของตัว

แปรแต่ละตัวกับองค์ประกอบ ค่า communality ของข้อ  คือ .  จะเท่ากับนาํหนักองค์ประกอบ

ของข้อ  ในทุกองค์ประกอบยกกาํลังสองแล้วบวกกัน หรือกคื็อ  ( . )  + ( . )  + (-

. )  + ( . )   = .   

  ค่านาํหนักองค์ประกอบ (factor loading) หลังหมุนแกน (Rotated Component Matrix) ใช้

ในการพิจารณาว่าตัวแปรใดควรจัดเข้าอยู่ในองค์ประกอบใด โดยพิจารณาจากค่านาํหนักองค์ประกอบ

ของตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีค่ามากทสีุดอยู่ทอีงค์ประกอบใด กจั็ดว่าเป็นตัวแปรทวัีดองค์ประกอบนัน แต่มี

ข้อแม้ว่าค่านาํหนักองค์ประกอบควรจะมีค่าตังแต่ .  - .  ขึนไปในกรณทีกีลุ่มตัวอย่างมีจาํนวนมาก 

Hair (  : ) ได้เสนอตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า loading ทมีีนัยสาํคัญทางสถิติที

ระดับ .05 ต่อจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตาราง .  

 

ตาราง .   ค่า loading ทมีีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 ต่อจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

Factor loading .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 350 250 200 150 120 100 85 70 60 50 

 

  เมือคัดเลือกข้อสอบทวัีดในองค์ประกอบได้แล้ว ถัดมาคือตังชือให้แต่ละองค์ประกอบ โดยมี

กฎในการตังชือดังนี 

  ชือขององค์ประกอบควรจะ 

   - สัน อาจตังชือเพียง  -  คาํ 

   - มีความหมายสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์ประกอบ 

  โดยพิจารณาความคล้ายคลงึกันระหว่างตัวแปรทอียู่ในองค์ประกอบ ถ้าผู้วิจัยค้นคว้ามาตาม

โครงสร้างของทฤษฎี ผู้วิจัยอาจจะต้องการใช้ชือองค์ประกอบตามทฤษฎีทไีด้ค้นคว้ามา หรือผู้วิจัย

อาจจะตังชือใหม่ทสีอดคล้องกับแนวความคิดของผู้วิจัยเอง 

 

 


