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                การวิเคราะหสวนประกอบสําคัญเปนการยอเมตริกซสหสัมพันธที่มีความซับซอนใหงาย

ตอการอธิบาย และเปนวิธีหนึ่งของการวิเคราะหองคประกอบ เพราะสวนประกอบ(Component) 

นั้นเปนองคประกอบที่แทจริง (Real factor) ซึ่งไดจากการคํานวณจากเมตริกซสหสัมพันธโดยตรง 

จุดมุงหมายของการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ คือการที่สามารถกะประมาณเมตริกซ

สหสัมพันธ โดยการหาไอเกนเวคเตอร และคาไอเกน คาทั้งสองคานี้ไดมาจากการคํานวณซ้ําๆ  

เวคเตอรจะถูกลองใช และทดสอบเปรียบเทียบกันตามเกณฑ เวคเตอรแรกจะคํานวณปรับเปน

เวคเตอรที่สองเพื่อเปรียบเทียบกัน กระทําเชนนี้เร่ือยไปจนกระทั่งพบความสอดคลองกันระหวาง

เวคเตอร และเวคเตอรสุดทายจะเปนไอเกนเวคเตอรแรกของเมตริกซ ซึ่งสวนประกอบสําคัญสวน

แรกจะถูกสกัดออกมาจากผลคูณระหวางรากที่สองของคาไอเกน กับคาแตละคาในไอเกนเวคเตอร

เปนคาน้ําหนักองคประกอบของแตละตัวแปรที่สัมพันธกับองคประกอบ หรือสวนประกอบนั้น  

สวนประกอบสําคัญสวนแรกนี้คือ  องคประกอบทั่วไปที่อธิบายความแปรปรวนในเมตริกซ

สหสัมพันธไดมากที่สุด สวนประกอบสําคัญที่สกัดออกมาทุกๆสวน แสดงใหเห็นวาความแปรปรวน

ทั้งหมดในเมตริกซสหสัมพันธนั้นอธิบายไดดวยผลรวมคาเฉลี่ยของคาน้ําหนักองคประกอบกําลัง

สองในแตละสวนประกอบ  และสัดสวนของความแปรปรวนในเมตริกซจะอธิบายไดดวย

สวนประกอบตางๆนั้น 

คําสําคัญ : สวนประกอบสําคัญ   องคประกอบ   ไอเกนเวคเตอร   คาไอเกน   น้ําหนัก

องคประกอบ    
Abstract 

             Principal components analysis is one method of condensing to simplify                      

a complex matrix of correlation for explanation and one method of factor analysis 

because the components are real factors which derived directly from the correlation 

matrix. The aim of principal components analysis is to be able to estimate the correlation 

matrix by finding eigenvectors and eigenvalues. The eigenvectors and eigenvalues are 

derived by an iterative solution. A vector is tried out and tested versus a criterion set of 

values. The trial factors are modified to produce a second  vector and so on until the 

solution converges, the final is successive vector or the first characteristic vector of the  
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 2 

matrix. The first principal component will be extracted by multiplying the elements in the 

first characteristic vector by the square root of eigenvalue, the factor loadings are 

obtained. There is a large general factor accounting for the correlation matrix. All 

components(factors) are extracted, it shows that all variance is explained by the sum of 

the average of the  squared loadings on all components, the proportion of variance in 

the matrix explained by the components. 

Keywords : principal components, factor,  eigenvectors,  eigenvalues, factor loading 
 
บทนํา 
                 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory factor analysis)มีรูปแบบทาง

ทฤษฎี(Theoretical model)การวิเคราะหแตกตางกันสองกลุมซึ่งทําใหหลักวิธีการวิเคราะห

แตกตางกันไป  ในแนวทฤษฎีด้ังเดิม(Classic model) ใชหลักการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ             

( Principal components analysis)ในการสกัดองคประกอบ สวนแนวทฤษฎีใหม (Neoclassic 

model) ใชหลักการวิเคราะหองคประกอบรวม(Common factor analysis) แนวทฤษฎีหลังนี้

พัฒนามาจากแนวทฤษฎีแรก(Ferketic and Muller, 1990) ดังนั้นการทําความเขาใจในการ

วิเคราะหสวนประกอบสําคัญสําหรับวิเคราะหองคประกอบ จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษา

ดานนี้ อยางไรก็ตามในบทความนี้จะใชความหมายของคํา “สวนประกอบ”(Component) กับคํา 

“องคประกอบ” (Factor) ในความหมายเดียวกัน(สวนประกอบ คือ องคประกอบที่แทจริง (Real 

Factors) แตที่ใชความหมายตางกันเปนเพราะมีมโนทัศนตางกันในเชิงทฤษฎี ดูคําอธิบายเพิ่มเติม

ใน   Rencher,1995 p.468;  Ferketich & Muller,1990 pp.59-60; Kline,1994 p.36, 40,44-45 ; 

Nunnally,1994 pp.455-457) ในบทความนี้จะนําเสนอเฉพาะการสกัดองคประกอบเพื่อใหเห็น

ภาพการอธิบายเมตริกซสหสัมพันธเทานั้น  
 
จุดมุงหมายของการวิเคราะห 
             จุดมุงหมายของการวิเคราะหองคประกอบทั้งหมด คือการอธิบายเมตริกซสหสัมพันธ

(Correlation matrix) ใหงายขึ้น โดยการอธิบายในรูปของตัวแปรที่ลดลง (ทําเมตริกซที่ซับซอนให

งายขึ้นโดยการลดตัวแปรในเมตริกซ) หลายปตอมาหลังจาก Spearman ไดใหพื้นฐานการคํานวณ

อยางงายไวเมื่อ ค.ศ. 1904 มีการใชการคํานวณโดยคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพมาก และหลาย

วิธีการของการวิเคราะหองคประกอบไดใชคอมพิวเตอรชวยเชนกัน อยางไรก็ตามการวิเคราะหโดย

คอมพิวเตอรไมไดชวยใหผูศึกษาเห็นภาพ และเขาใจมโนทัศนที่สําคัญของการวิเคราะหเทาที่ควร 

การแสดงการวิเคราะหที่อธิบายอยางงายโดยคาสถิติที่ไมซับซอน จะชวยแกปญหานี้ได 
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           จุดมุงหมายของการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ คือการที่สามารถกะประมาณ

(Estimate)เมตริกซ  สหสัมพันธ และสามารถหาสมการลักษณะเมตริกซสหสัมพันธ(The 

characteristic equation of the matrix)  2  กลุมคา(Sets of values) คือ 

                                 1. ไอเกนเวคเตอร (The characteristic vactors of the matrix  : Latent 

vactors : Eigenvactors) ใชสัญลักษณ  V a , V b … ตามลําดับ ซึ่งเปนคอลัมนหรือแถวของ

น้ําหนักของแตละตัวแปรในเมตริกซ ถามี 6 ตัวแปรก็จะมีคาน้ําหนัก 6 คา (Elements) ในแตละ

เวคเตอร และมีจํานวน 6 เวคเตอร(V a , V b … Vf )  และคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor loading) 

ที่สอดคลอง(Corresponding)กับองคประกอบตางๆ คือ Fa , Fb… Ff จะไดมาจากแตละคาของ

เวคเตอรคูณดวยรากที่สองของคาไอเกน (Eigenvalue)ขององคประกอบนั้น 

                                  2. คาไอเกน( The characteristic roots : Latent roots : Eigenvalues) ใช

สัญลักษณ  la  คือ ผลรวมกําลังสองของคาน้ําหนักองคประกอบแตละองคประกอบ ซี่งถานํามาหา

คาเฉลี่ยจะบอกสัดสวนของความแปรปรวนที่อธิบายโดยองคประกอบนั้น ผลรวมเฉลี่ยดังกลาวใน

องคประกอบใดมีคาสูงองคประกอบนั้นนั้นก็อธิบายไดมาก องคประกอบหรือสวนประกอบแรกที่

ถูกสกัดออกมาจะมีคานี้สูงที่สุด 

               เมื่อ ค.ศ. 1933  Hotelling. ไดอธิบายวิธีการวิเคราะหไว โดยการคํานวณคาสองคานี้ 

ตามวิธีการขั้นตอนดังนี้ (ปรับปรุงจาก Kline, 1994. pp. 31-35) 

 

1. หาเมตริกซสหสัมพันธ และรวมคาสัมประสิทธในเมตริกซ(Elements) ของแตละคอลัมน   จาก

ตาราง 1 รวมคาได 4  คา เปนเวคเตอร  คือ   Ua1  ดังนั้น Ua1  =  ( 1.9, 1.7, 1.8, 1.6) 

 

ตาราง 1  เมตริกซสหสัมพันธของตัวแปรแบบทดสอบ 4 ฉบับ 

                  IQ          Verbal          Maths          Space          

                IQ 
              Verbal 
              Maths 
              Space 

                      1.0               0.4                0.3                0.2 

                      0.4               1.0                0.2                0.1 

                      0.3                0.2               1.0                0.3 

                      0.2                0.1               0.3                1.0 

                Total                       1.9                1.7               1.8                1.6 

 

2. ปรับคา Ua1 ( Normalize Ua1 ) โดยการยกกําลังสอง แตละคาใน Ua1 แลวนํามารวมกัน ได

ผลลัพทเทาไรแลวจึงถอดรากที่สองของคานั้น จากนั้นนําคาที่ไดไปหารคาแตละคาใน Ua1               

จะไดคาในเวคเตอรแรก คือ V a1 ดังนี้  
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                              Ua1   → ( 1.92+1.72+1.82+1.62 )  = (3.61 +2.89 +3.24 +2.56) 

                                       =   12.3   =   √12.3   =   3.51 

                             V a1    =   (1.9/3.51, 1.7/3.51, 1.8/3.51, 1.6/3.51) 

                                      =   ( 0.54, 0.48, 0.51, 0.46) 

 

3. หาเวคเตอรที่ 2 คือ V a2 โดยนําคาแตละคาใน V a1 คูณกับคาในแตละคอลัมนในเมตริกซ

สหสัมพันธ แลวนํามารวมกันจะไดคาแตละคาในเวคเตอร U a2 

          คาแรก (First element)      =  (0.54×1)+(0.48×0.4)+(0.51×0.3)+(0.46×0.2)  =  0.97 

          คาที่สอง (Second element)= (0.54×0.4)+(0.48×1)+(0.51×0.2)+(0.46×0.1)  =  0.85 

          คาที่สาม (Third element)    =  (0.54×0.3)+(0.48×0.2)+(0.51×1)+(0.46×0.3)  =  0.90 

          คาที่ส่ี (Fourth element)      =  (0.54×0.2)+(0.48×0.1)+(0.51×0.3)+(0.46×1)  =  0.77 

      ดังนั้น  U a2   =  ( 0.97, 0.85, 0.90, 0.77) 

 

4. ปรับคา U a2  โดยคํานวณตามวิธีในขอ 2 ไดคา V a2 ดังนี้ 

                             U  a2   → ( 0.972+0.852+0.902+0.772 )  = (0.94 +0.72 +0.81 +0.59) 

                                         =   3.06   =   √3.06   =   1.75 

                              V a2      =   (0.97/1.75, 0.85/1.75, 0.90/1.75, 0.77/1.75) 

                                          =   ( 0.55, 0.49, 0.51, 0.44) 

 

5. เปรียบเทียบคาแตละคาของ V a1 กับ V a2 ในตําแหนงเดียวกันนํามาเปรียบเขาคูกัน คือ 0.54 

กับ 0.55, 0.48 กับ 0.49, 0.51 กับ 0.51, 0.46 กับ 0.44 จะเห็นไดวาคาคลายกันมาก                          

แตไมเหมือนกัน หมายความวาการเปรียบเทียบนี้ถือเอาความสอดคลองกัน(Convergence)  

เปนเกณฑ คือ ความสอดคลองนี้พิจารณาจากคาผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวาง

คาแตละคู ของสองเวคเตอรนี้ใหคาเขาใกล 0 มากที่สุด ทั้งนี้ตองนอยกวา 0.00001(Kline, 

1994. p. 32 ) ถาไมสอดคลองตองหา U a3 ตอไป          

 

6. หาเวคเตอรที่ 3 คือ V a3 ตามวิธีในขอ 3 

           คาแรก (First element)     =  (0.55×1)+(0.49×0.4)+(0.51×0.3)+(0.44×0.2)  =  0.98 

           คาที่สอง (Second element) =  (0.55×0.4)+(0.49×1)+(0.51×0.2)+(0.44×0.1)  =  0.85 

           คาที่สาม (Third element)     =  (0.55×0.3)+(0.49×0.2)+(0.51×1)+(0.44×0.3)  =  0.90 
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           คาที่ส่ี (Fourth element)       =  (0.55×0.2)+(0.49×0.1)+(0.51×0.3)+(0.44×1)  =  0.75 

            ดังนั้น U a3    = (0.98, 0.85, 0.90, 0.75) 

 

7. ปรับคา U a3 โดยคํานวณเหมือนกับขอ 2 หรือ ขอ 4 

                               U a3   → ( 0.982+0.852+0.902+0.752 )  = (0.96 +0.72 +0.81 +0.56) 

                                          =   3.05   =   √3.05   =   1.75 

                               V a3      =   (0.98/1.75, 0.85/1.75, 0.90/1.75, 0.75/1.75) 

                                           =   ( 0.56, 0.49, 0.51, 0.43) 

 

8. เปรียบเทียบคาแตละคาของ V a2 กับ V a3  ตามวีธีในขอ 5  อยางไรก็ตามตัวอยางการอธิบายนี้

จะสมมติวา V a2 กับ V a3 มีความสอดคลองกันแลว  ในการคํานวณจริงจะตองเปรียบเทียบ

เวคเตอรกันอยางนี้ไปจนกวาจะมีความสอดคลองกัน การทําอยางนี้เรียกวา  Iterative 

approach characteristic vectors หรือ Iterative solution 

 

9. เมื่อพบความสอดคลองกันระหวาง V a2 กับ V a3 แลว V a3 จะเปนเวคเตอรแรก(The first 

characteristic  vector  or Successive vector) ของเมตริกซ  สวน V a1 กับ V a2 เรียกวา Trial 

vectors   เมื่อคํานวณรากที่สองของผลรวมกําลังสองของคาใน U a3 คาที่ไดนั้นคือ คาไอเกน 

(Eigenvalue : la : The First  characteristic root =1.75)  คาไอเกนนี้จะมีคาตั้งแต 0 ข้ึนไป 

ไมมีคาเปนลบ และจะคํานวณคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor loading values)ไดโดยการนํา

คาใน V a3 คูณกับรากที่สองของคาไอเกน  ดังนั้นสวนประกอบสําคัญสวนแรก (The first 

principal component)  จะถูกสกัดออกมา ดังตาราง 2 ซึ่งแสดงใหเห็นองคประกอบทั่วไป ที่

อธิบายความแปรปรวนไดมากที่สุดในเมตริกซ (A large  general factor)  กลาวคือ กําลังสอง

ของคาน้ําหนักองคประกอบเมื่อนํามาเฉลี่ย (The average of the squared loading) จะเปน

คาที่อธิบายความแปรปรวนขององคประกอบที่ 1 ในเมตริกซสหสัมพันธคือ 1.74/4=43% 

(43.5%) และแปลความหมายไดวา องคประกอบที่ 1 อธิบายความแปรปรวนในเมตริกซ

สหสัมพันธ ได 43 % โดยทั่วไปเมื่อสกัดองคประกอบสําคัญจนครบแลวจะเรียกตาราง 2 นี้วา  

ตารางเมตริกซองคประกอบดั้งเดิม(Original factor matrix) หรือ เมตริกซองคประกอบที่ยัง

ไมไดทําการหมุนแกน (Unrotated factor matrix) 
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ตาราง 2  แสดงสวนประกอบสําคัญสวนแรก(The first principal component) 

               ตัวแปร        คาน้ําหนักของตัวแปรในองคประกอบที่ 1                 h2    
                IQ 
                V 
                M 
                S 

                                       0.74                                                0.55 

                                       0.65                                                0.42 

                                       0.67                                                0.45 

                                       0.57                                                0.32 

              คาไอเกน                                        1.74* 

*  คาที่แทจริงเมื่อ Iterative solution จนพบความสอดคลองคือ  1.76 และคา 1.74 นี้ยังคลาดเคลื่อนจาก 1.75 (ที่คํานวณในขอ 7)

เนื่องจากการปดทศนิยม 

 

10.   การหาสวนประกอบสําคัญที่ 2 (The second principal component) ดําเนินการเหมือน ขอ 

1-9 คือการหาไอเกนเวคเตอร  คาไอเกน และคาน้ําหนักองคประกอบ  ทําให Vb มีความ

สอดคลองกันในที่สุด  อยางไรก็ตาม ไอเกนเวคเตอร  และคาไอเกน เหลานี้ไมไดสกัดมาจาก

เมตริกซสหสัมพันธเดิม(ตาราง 1)  แตจะสกัดมาจากเมตริกซเศษเหลือ (Residual matrix) 

จากการสกัดองคประกอบแรกแลว  นั่นคือส่ิงที่แสดงใหเห็นความหมายขององคประกอบที่

สามารถอธิบายความแปรปรวนตางๆในเมตริกซสหสัมพันธ 

 

11.   การหาเมตริกซเศษเหลือนั้นคาสัมประสิทธิ์ที่เปนเศษเหลือ จะมีความสอดคลองกับคาใน

เมตริกซเดิม  กลาวคือ เมื่อเรานําคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรแตละคูเทาที่เปนไปได

ทั้งหมด (All possible pairs of variables : 16 pairs) คูณกัน จะไดคาทั้งหมด 16 คา  คือ

เมตริกซคืนรูป (Matrix of cross products: ตาราง 4)  และคาในแนวทแยง ก็คือคากําลังสอง

ของคาน้ําหนักองคประกอบ หรือคาการรวม ( h2 )หลังจากสกัดองคประกอบแรก เมื่อไดคาใน

เมตริกซคืนรูปแลวใหนําเอาคาที่ไดไปลบออกจากคาในเมตริกซสหสัมพันธเดิม จากนั้นนําผล

ที่ไดสรางเมตริกซเศษเหลือ(ตาราง 5) แสดงการคํานวณดังนี้ 
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ตาราง 3 คาในเมตริกซคืนรูป(Elements of the matrix of cross products) 

              คูของตัวแปร                                               คาผลคูณ 

                   IQ-V 

                   V-IQ 

                   M-IQ 

                   S-IQ 

………………………………… 

                    IQ-M 

                    V-M 

                    M-V 

                     S-V 

………………………………… 

                     IQ-S 

                     V-S 

                     M-S 

                     S-M 

………………………………… 

                    IQ-IQ  (Diag) 

                    V-V     (Diag) 

                    M-M   (Diag) 

                    S-S    (Diag)  

      

                                        0.74x0.65 = 0.48 

                                        0.65x0.74 = 0.48 

                                        0.67x0.74 = 0.50 

                                        0.57x0.74 = 0.42 

………………………………………………………………… 

                                        0.74x0.67 = 0.50 

                                        0.65x0.67 = 0.44 

                                        0.67x0.65 = 0.44 

                                        0.57x0.65 = 0.37 

………………………………………………………………… 

                                        0.74x0.57 = 0.42 

                                        0.65x0.57 = 0.37 

                                        0.67x0.57 = 0.38 

                                        0.57x0.67 = 0.38 

………………………………………………………………… 

                                       0.74x0.74 = 0.55 

                                       0.65x0.65 = 0.43 

                                       0.67x0.67 = 0.45 

                                       0.57x0.57 = 0.32 

 

 

นําผลคูณจากตาราง 3 สรางเมตริกซคืนรูป และเมตริกซเศษเหลือ ดังนี้ 

 

ตาราง 4 เมตริกซคืนรูป (The matrix of cross products) 

                  IQ              V               M                S           

                IQ 
                V 
                M 
                S 

                     0.55            0.48              0.50                0.42 

                     0.48            0.43              0.44                0.37 

                     0.50            0.44              0.45                0.38 

                     0.42            0.37              0.38                0.32 
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ตาราง 5 เมตริกซเศษเหลือ (Residual matrix: R1) 

                  IQ              V               M                S           

                IQ 
                V 
                M 
                S 

                     0.45           -0.08             -0.20               -0.22 

                    -0.08            0.57             -0.24               -0.27 

                    -0.20           -0.24              0.55               -0.08 

                    -0.22           -0.27              0.08                0.68 

 

               แตละคาในแนวทแยงเปนความแปรปรวน(Variance)ที่เหลือจากที่องคประกอบแรกแบง

ออกไป  ดังนั้นถาเราตรวจสอบเมตริกซเศษเหลือจะพบวา องคประกอบแรกถูกอธิบายไดดวย

ความแปรปรวนของ IQ=55%, V=43%, M=45%, S=32%  หรือตัวแปรเหลานี้มีสวนอยูในความ

แปรปรวนขององคประกอบแรกเปนจํานวนรอยละเทานั้นๆ ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็น

ความหมายขององคประกอบอธิบายความแปรปรวนในเมตริกซสหสัมพันธ องคประกอบแรกนี้

เรียกวา  ความสามารถทั่วไป(General ability or Intelligence Factor)  ซึ่งอธิบายความแปรปรวน

ไดมากที่สุด ดังนั้นองคประกอบที่เหลือจึงอธิบายความแปรปรวนไดนอยลงไปเพราะจะอธิบายใน

สวนที่เปนคาเศษเหลือจากองคประกอบแรกเทานั้น 

           ส วนค าอื่ นๆ  ใน เมตริ กซ เ ศษ เหลื อนั้ น เป นส วนแบ งของความแปรปรวนร วม

(Covariance)ระหวางตัวแปร หรือเปนความแปรปรวนรวมที่องคประกอบแรกแบงออกไป และแต

ละองคประกอบก็จะแบงคาสัมประสิทธิ์ในเมตริกซเศษเหลือนี้ไปตามลําดับ และเหลือนอยลงๆ จน

สกัดองคประกอบไดทุกองคประกอบ หลักการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญเปนการสกัด

องคประกอบอยางแทจริง แตละองคประกอบเปนองคประกอบแทๆ(Real factors) เพราะสามารถ

อธิบายความแปรปรวนในเมตริกซสหสัมพันธเดิม(ที่ใช 1 เปนคาการรวม: ตาราง 1)ไดทั้งหมด 

(Kline, 1994 p.36) ในขณะที่การวิเคราะหองคประกอบรวม(Common factor analysis) ไมเปน

เชนนั้น เชน การวิเคราะหดวยวิธีแกนสําคัญ (The principal axes method) ตองประมาณคาการ

รวมระหวางตัวแปรกอน(คาในแนวทแยง) ดังนั้นการอธิบายความแปรปรวนในเมตริกซสหสัมพันธ

เดิมจึงไมใชคา 1 ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่น(Reliability) มาเปนคาเริ่มตนของการคํานวณ ดังนั้น 

องคประกอบตางๆ จึงอธิบายเฉพาะคาการรวมเทานั้น ทั้งนี้เปนไปโดยมีสมมติฐานทางทฤษฎีที่

แตกตางกันดังที่กลาวนําในบทนํามาแลว  ในการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญนี้ จะไดจํานวน

องคประกอบเทากับจํานวนตัวแปร 
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 เมตริกซเศษเหลือจะตองกลับเครื่องหมายคาสัมประสิทธิ์กอน(Reflection) มีวิธีการดังนี้ 

1) รวมคาทุกคายกเวนคาในแนวทแยงของแตละคอลัมน แลวพิจารณากลับเครื่องหมายใน
คอลัมนที่ให คาผลรวมที่เปนคาลบสูงสุด ถาคาใดซ้ํากันในคอลัมนอ่ืนตองเปลี่ยนเครื่องหมาย

ตามดวย  จากนั้นจึงรวมคาทุกคาในแตละคอลัมนอีกครั้งหนึ่งยกเวนคาในแนวทแยง

เชนเดียวกัน 

2) พิจารณากลับเครื่องหมายในคาผลรวมที่เปนคาลบสูงสุดอีก ถาคาใดซ้ํากันในคอลัมนอ่ืนตอง

เปลี่ยนเครื่องหมายตามดวยเชนเดียวกัน พิจารณาอยางนี้จนคาผลรวมแตละคอลัมนมีคาเปน

บวกทั้งหมด 

                จากตาราง 5 คาผลรวมของตัวแปรในคอลัมน IQ, V, M,และ S เปน –0.05, -0.59,  

-0.36, -0.57 ตามลําดับ คอลัมนที่ตองกลับเครื่องหมายคือคอลัมนของตัวแปร V 

 

ตาราง 6 การกลับเครื่องหมายเมตริกซเศษเหลือ คร้ังแรก (The first reflected residual matrix) 

                  IQ              V                M                S           

                IQ 
                 V 
                 M 
                 S 

                     0.45            0.08              -0.20               -0.22 

                     0.08            0.57               0.24                0.27 

                    -0.20            0.24               0.55                0.08 

                    -0.22            0.27               0.08                0.68 

                total                     -0.34            0.59               0.12                0.13 

 

ตาราง 7 การกลับเครื่องหมายเมตริกซเศษเหลือคร้ังที่ 2(The second reflected residual matrix) 

                  IQ              V                M                S           

                IQ 
                 V 
                 M 
                 S 

                     0.45           -0.08               0.20                0.22 

                    -0.08            0.57               0.24                0.27 

                     0.20            0.24               0.55               -0.08 

                     0.22            0.27              -0.08                0.68 

                total                      0.34            0.43               0.36                0.41 

 

        จากตาราง 7 จะเห็นวาคาผลรวมไมมีคาใดเปนลบ จึงยุติการกลับเครื่องหมาย และตาราง 7

นี้จะใชในการคํานวณหาองคประกอบที่ 2 ตอไป 
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ตาราง 8 เมตริกซเศษเหลือหลังจากกลับเครื่องหมายแลว(The reflected residual matrix) 

                  IQ              V                M                S           

                IQ 
                 V 
                 M 
                 S 

                     0.45           -0.08               0.20                0.22 

                    -0.08            0.57               0.24                0.27 

                     0.20            0.24               0.55               -0.08 

                     0.22            0.27              -0.08                0.68 

                total                      0.79            1.00               0.91                1.09 

 

12.   หาเวคเตอร U b1  จากตาราง 8 เพื่อหาสวนประกอบ หรือองคประกอบที่ 2 ได U b1 = (0.79, 

1.00, 0.91, 1.09) 

 

13.   ปรับคา U b1 (Normalize U b1 ) โดยการยกกําลังสองของแตละคาใน U b1 แลวนํามารวมกัน 

ไดผลลัพทเทาไรแลวจึงถอดรากที่สองของคานั้น จากนั้นนําคาที่ไดไปหารแตละคาใน U b1 จะ

ไดคาในเวคเตอร Vb1 ดังนี้ 

                                U b1   → ( 0.792+1.012+0.912+1.092 )  = (0.62 +1.02 +0.83 +1.19) 

                                          =   3.66   =   √3.66   =   1.91 

                                V b1     =   (0.79/1.91, 1.01/1.91, 0.91/1.91, 1.09/1.91) 

                                           =   ( 0.41, 0.53, 0.48, 0.57) 

                  จากขั้นตอนนี้ทําการคํานวณตามขอที่3-9 จนกระทั่งไดองคประกอบที่ 2 จากนั้นจึงหา

องคประกอบที่ 3 และ 4 เปนองคประกอบสุดทาย ตามกระบวนการเดิมเปนอันเสร็จส้ินการสกัด

องคประกอบโดยการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ  และความแปรปรวนในเมตริกซสหสัมพันธ

ทั้งหมดจะอธิบายไดดวยผลรวมคาเฉลี่ยของคาน้ําหนักองคประกอบกําลังสองในแตละ

สวนประกอบ 

 
สรุป 
              ในทางปฏิบัติแลวการวิเคราะหองคประกอบจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ

คํานวณ เพราะหากตัวแปรมีจํานวนมาก เชน 20 หรือ 30 ตัวแปร และอีกทั้งการวิเคราะห

องคประกอบตองอาศัยกลุมตัวอยางเปนจํานวนมากเทาที่จะเปนไปได อยางนอย 10 เทาของตัว

แปร (Kerlinger,1992 p.593) ยอมทําใหการคํานวณโดยไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนไปไดยาก 
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การเสนอตัวอยางการวิเคราะหในบทความนี้มีความมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นวา การวิเคราะห

องคประกอบที่ใชการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญนั้น แสดงการอธิบายความแปรปรวนของ

องคประกอบในเมตริกซสหสัมพันธอยางไร โดยการใชวิธีการคํานวณที่ไมยุงยากซับซอนมากนักใน

การนําเสนอ ซึ่งจะทําใหเห็นมโนทัศนเบื้องตนบางประการ สําหรับการศึกษาการวิเคราะห

องคประกอบดวยวิธีการอื่นๆตอไป 
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