บทวิจารณหนังสือ: Introducing multilevel modelling
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ 1
วิจารณหนังสือ เรื่อ ง Introducing multilevel modelling (1998) โดย Ita Kreft & Jan De
Leeuw; Sage Publication; Thousand Oaks California. หนังสือเลมนี้ผูเขียนระบุวาเขียนขึน้ มา
สําหรับใหนักวิจัย และนักศึกษาทางสังคมศาสตรที่ไมมีพื้นฐานที่เขมแข็งทางดานสถิติใช แต
ถึงกระนั้นตองที่มีความรูดานการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (linear regression model) และการ
วิเคราะหการผันแปร (analysis of variance) อยางไรก็ตามคงเปนการยากสําหรับนักศึกษาไทย
ระดั บปริ ญ ญาโทและปริญ ญาเอกที่นั กศึก ษาปริญ ญาโทสวนใหญ ในป จจุบั นที่ไ มตอ งทํ า
วิทยานิพนธ และนักศึกษาปริญ ญาเอกสวนใหญ ที่ใช สถิ ติตัวแปรเดียวเชิงพรรณนาความ
และ/หรือสถิติสองตัวแปร ก็ยังไมถูกตอง เพราะขาดการเรียนรูการใช สถิ ติที่ถู กตอ งเชน ไมมี
การตรวจสอบการละเมิดขอสมมติ (assumptions) ที่กํากับการใชเทคนิควิธีนั้นๆ
อิ ท า เครฟ และ แจน เดอร ลิ ว ว ได แ สดงให เ ห็ นข อ ดี ข อ เสี ย ของการใช เ ทคนิ ค
แบบจําลองพหุระดับ (multilevel modeling) เปรียบเทียบกับเทคนิคเดิม (traditional methods)
โดยชี้ ใ ห เ ห็ น ข อ บกพร อ งของเทคนิ ค เดิ ม ที่ นํ า มาใช กั บ ข อ มู ล ที่ มี โ ครงสร า งเชิ ง ระดั บ
(hierarchical data structure)
ขอ บกพร อ งที่ สําคั ญ ของการวิเ คราะหแ บบเดิม ๆ คื อ การวิเ คราะหไ มเป นไปตาม
ระดับชั้นของขอ มูล และขอ มูล ระดับที่ต่ํากวานั้นมีปญ หาเรื่อ งความสัมพันธภายใน (intraclass correlation) ที่ทําใหเกิดการละเมิดขอสมมติขอแรกที่สําคัญมาก คือความเปนอิ สระของ
การสังเกต (independence of observation) ซึ่งทําใหขอคนพบที่ไดจากการวิเคราะหไมถูกตอง
ในอดีต ในการใชขอมูลหลายระดับ ผูวิจัยนิยมการจัดขอมูลสองแนวทาง แนวทางแรก คือการ
รวมขอ มูล (aggregation)ระดับล าง ใหมีจํานวนวิเคราะห เทากับขอ มูล ระดับสูงซึ่งมีหนวย
วิเคราะหนอยกวา ซึ่งเปนการวิเคราะหที่ใหความสําคัญกับขอมูลระดับสูง อีกแนวทางหนึ่งคื อ
กระจายขอมูลระดับสูง (disaggregation) ใหเปนขอมูลระดับลางแลวทําการวิเคราะห ซึ่งทั้ง
_______________________________________________
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สองวิ ธี นี้ มีข อ บกพรอ งและก อ ให เ กิ ด ขอ ผิ ด พลาดในการตีค วามข อ ค น พบที่ เรี ย กกั น ว า
ecological fallacy (ขอ ผิดพลาดเชิงนิเวศ) หรือ atomistic fallacy (ขอ ผิดพลาดระดับอะตอม
หรือระดับหนวยเล็กสุด)
ในการนําเสนอ เทคนิคการวิเคราะหพหุระดับ ผูเขียนทั้งสองไดยกตัวอยางประกอบ
จากการใช ผ ลงานวิ จัย จริ งมานํ า เสนออธิบ ายให เ กิ ด ความเขา ใจได ห ลั ก การและเหตุ ผ ล
ตลอดจนวิธีที่นํามาใช และชี้ใหเห็นวาเทคนิคดังกล าว นี้เหมาะสมมากสําหรับการวิจัยในวง
การศึกษาที่ตองใชขอมูลหลายระดับ เชน ระดับเด็กนักเรียน ระดับครู ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตการศึกษา ซึ่งแตละระดับมีความแตกตาง หรือความเหมือนภายในระดับที่ตางจากระดับที่
สูงกวาหรือต่ํากวา ซึ่งความแตกตางนี้มีความสําคัญมากในการอธิบายการผันแปรของตัวแปร
ตาม
สิ่งที่ เปน ปญ หาของการเรี ยนรู ที่จะใช เทคนิค วิธีก ารออกแบบจํา ลองพหุ ชั้น คือ มี
แนวคิดทางสถิติมากมายที่ตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอ น และผูที่จะใชเทคนิควิธีตอ งเคย
ผานการใชสถิติแบบดั้งเดิมมากอ น ตัวอยางของแนวคิดตางๆ เหล านี้ไดแก แบบจําลองเชิง
บริบท (contextual model) ความสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlation) คาสัมประสิทธิ์
ตายตั วและที่ เป นสุ ม (fixed and random coefficients) ปฏิกิ ริ ยาไขวร ะดับ (cross level
interactions) การพยากรณ (prediction) ตั ว แปรพยากรณ (predictors) ตั ว แปรผลลั พ ธ
(outcome variables) องค ประกอบการผันแปร (variance components) เสนโคงความเติบโต
(growth curves) และการวัดซ้ํา (repeated measures) เปนตน แนวคิดเหลานี้และยังมีอื่ นๆ อี ก
ที่มีความสําคัญมากตอการใชเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองพหุระดับ แตถึ งกระนั้นก็เปน
เทคนิคที่จําเปนตองเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการศึกษาศาสตร
อยางไรก็ตามเทคนิคดังกล าวนี้ เปนเทคนิคที่นักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจะตองเรียนรู หากประสงคจะใหตนเองมีความสงาผาเผยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล ว
และเพื่อยกระดับการศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาใหอยูในแนวหนา ไมดอยกวาประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนดวยกัน
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