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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ โดยใช้ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (mixed methodology) วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 420 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วยแนวคาถามสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การออกแบบการฝึกอบรม สภาพแวดล้อม
การฝึกอบรม และแรงจูงใจการฝึกอบรม 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของ การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี (X 2 = 42.72 df = 40
p. = 0.35 GFI = 0.99 AGFI = 0.96 RMR = 0.01 RMSEA = 0.01) องค์ประกอบทั้งหมดในรูปแบบ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุได้ร้อยละ 93 โดยแรงจูงใจ
การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ อาชีพผู้สูง อายุมากที่สุด
รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และการออกแบบ การฝึกอบรม
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Abstract

The objective of this study was to examine the causal model of the effectiveness of
developing career skills of the elderly. The study used mixed methodology (qualitative
method and quantitative method) the qualitative method applied the purposive sampling to
identify 7 experts in career skill development while the 420 elders were selected from the
quality of life and supportive career for elder center through the multi-stage random sampling.
The research methods comprised were question guideline and questionnaire. The statistics
were used in the form of percentage, mean, Pearson’s Product Moment Correlation,
Confirmatory Factor Analysis, Structure Equation Model. Content analysis was used to analyze
the qualitative data. The results found that 1) the component of individual characteristic,
training design, training environment and training motivation affected the effectiveness of the
developing career skill of the elder. 2) A causal model of the effectiveness of the elder career
skill development had in line with the empirical data (X 2 = 42.72 df = 40 p. = 0.35 GFI = 0.99
AGFI = 0.96 RMR = 0.01 RMSEA = 0.01). These components explained the effectiveness of
career skill development of the elder variance of 93 % that the first component were training
motivation, the second: environment training, the third: individual characteristic, the fourth:
training design.
Keywords: Causal Model, Effectiveness for Training, Career Skills, Elderly
บทนา

ประเทศในประชาคมอาเซียนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573 โดยประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของจานวนประชากรทั้งหมด จะนับว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประเทศที่มีจานวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่าง
สมบูรณ์ และประเทศที่มีจานวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุระดับสุดยอด เมื่อพิจารณาอัตราการคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2556
ประเทศไทย มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 14.4 ร้อยละ 20.2, 26.2 ในปี พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2583 ตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีจานวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 7 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 นอกจากนั้นอีกไม่เกิน 5 ปี นับจากปัจจุบันประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดภายในปี พ.ศ. 2573 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
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ผลกระทบระดับประเทศจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือ จะขาดแคลนแรงงานทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานคุณภาพและอาจส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่ เน้ น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม ขณะเดียวกันต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลต้องจัดสรร งบประมาณ
เพิ่มขึ้นในการดูแลและให้สวัสดิการและจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่ง
กลายเป็นการรับภาระของคนยุคหน้า (Next Generations) นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบระดับบุคคล ทั้งผู้สูงอายุ
และบุคคลรอบข้าง โดยผู้สูงอายุจะมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ ผู้สูงอายุมีความสามารถในการทางาน ลดลงและ
กับบุคคลรอบข้างพบว่า ผู้สูงอายุอยู่ในสถานะการพึ่งพิงจากบุตรหลาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการลดผลกระทบการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้ วยการออก
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นมา โดยกาหนดให้บุคคล ซึ่ง
มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (ไม่รวมคนต่างด้าว) ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชี พ หรื อ ฝึ ก อาชี พ ที่ เ หมาะสม การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม
การรวมกลุ่ม ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงฯ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุใน
การศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต พ.ศ. 2547 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
โดยประกาศ กระทรวงฯ กาหนดให้มีการจัดการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการศึกษาและ
ข้อมูลข่าวสาร ขณะที่กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขการคุ้มครอง การส่ งเสริมและการสนั บสนุ น ผู้ สู งอายุ ในการประกอบอาชี พและฝึ กอาชี พที่ เหมาะสม
พ.ศ. 2547 โดยการจัดอบรม ทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) โดยกาหนดมาตรการด้านการส่งเสริมการทางานและ
การหารายได้ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ (สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2556)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะอาชีพให้ตรงกับบริบทของผู้สูงอายุ ชุมชน สังคมและตลาด
แรงงานให้มีประสิทธิผลได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญ คือ ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือของผู้สูงอายุ โดยสถาบันทางสังคมที่มีภารกิจในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและผู้สอนต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ สูงอายุและบริบทของชุมชน สังคม วัฒนธรรม
และความต้องการที่แท้จริงในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้สูงอายุ ประเด็นการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้น
ให้ความสนใจต่อการวิเคราะห์เพื่ออธิบายเชิงสาเหตุ ของประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชี พ
ผู้สูงอายุ โดยนาแนวคิดทฤษฎีสนาม (Lewin, 1943) ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
2497

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

การแสดงพฤติกรรม และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (social learning theory) ที่พฤติกรรมของมนุษย์
มีองค์ประกอบส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยกาหนดซึ่งกันและกันหรือมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (Albert
Bandura , 1994) เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ รวมทั้งได้สังเคราะห์
แบบจาลองประสิทธิผลของการฝึกอบรมจาก 1) แบบจาลองที่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม ใน
การฝึกอบรมและแรงจูงใจ (Noe, 1986; Facteau, Dobbins, Russell, Ladd, and Kudisch, 1995; Holton,
1996; Mathieu and Martineau, 1997; Naowaruttanavanit, 2002; Ayers, 2005) 2) แบบจาลองที่เน้น
ความสัมพันธ์ของการออกแบบการฝึกอบรม ลักษณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
(Baldwin and Ford, 1988; Gregoire, Propp and Poertner, 1998) และ3) แบบจาลองที่ให้ความสาคัญกับ
ความคาดหวังและประโยชน์ต่ออาชีพ (Clark, Dobbins, and Ladd, 1993; Holton and Baldwin, 2003)
โดยเน้นที่องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านการออกแบบการฝึกอบรม ด้านสภาพแวดล้อมของ
การฝึ กอบรม ด้ านแรงจู งใจการฝึ กอบรม ซึ่งผลจากงานวิ จั ยครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแนวคิดการส่ งเสริมอาชี พที่ มี
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุและนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัว เพื่อ
ความอยู่รอดในทุกๆ สถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการเรียนรู้หรือการคิดเพื่อแก้ปัญหาเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวม การจัดหมวดหมู่
ของสิ่งเร้าก่อให้เกิดการรับรู้และแรงจูงใจ ซึ่งการตอบสนองแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นกับสิ่งแวดล้อมภายใน
เช่น ความคาดหวังความสาเร็จ ความสามารถ ความภาคภูมิใจ เป็นต้นและอีกส่วนคือ สิ่งแวดล้อมภายนอก
โดยความพอใจของบุคคลขึ้ นอยู่กับความสาเร็จของผลงาน ทั้งนี้ได้มีการนาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาร่วม
อธิบายพฤติกรรมของคน โดยเชื่อว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะเป็นพลังบวกเมื่อเป็นสิ่งที่สนใจและต้องการ
ส่วนสิ่ง ที่น อกเหนือนั้นเป็น พลั งลบ รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ้นตามประสบการณ์ของแต่ล ะบุ คคลท าให้
การเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่ง เป็น Life Space ของบุคคลที่เป็นสิ่งเฉพาะตัว ได้แก่ แรงขับ (drive)
แรงจูงใจ (motivation) เป้าหมายหรือจุดหมายปลายทาง (goal) และความสนใจ (interest) (Lewin, 1943)
ดังนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจหรือ แรงขับที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตนต้องการ จากที่กล่าวมาพบว่า
ความสาคัญที่มีต่อการฝึกอบรม คือตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการรวมกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ
Bandura (1994) โดยสิ่งแวดล้อมหรือตัวแบบที่มีอิทธิพลมักเริ่มมาจากบุคคลใกล้ชิดก่อน ในด้านองค์ประกอบ
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ตัวบุคคลนั้น ประกอบด้วย ร่างกายที่มีการเจริญและพัฒนาตามวัยซึ่งถูกควบคุมด้วยพันธุกรรมของมนุษย์ และ
จิตใจ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม แรงขับ เจตคติ และแรงจูงใจ
รวมทั้ง ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของความชอบ
ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่ จะได้ผลลัพธ์ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของ Lock and Latham (1984) ที่กล่าวถึง
รางวัลและสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านความรู้สึก ทฤษฎีความเสมอภาคของ Adams (1963) ที่กล่าวถึง ความเท่าเทียม
หรือความเสมอภาคของการได้รับโอกาสการฝึกอบรมในสถานภาพเดียวกัน ทฤษฎีเสริมแรงของ Skinner (1968)
ที่กล่าวถึงการเสริมแรงทางบวก ได้แก่ ความปรารถนาด้านการเงิน การชื่นชม ยกย่อง การเสริมแรงทางลบ ได้แก่
สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน แสง เสียงที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการเสริมแรงนั้นได้นามาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการฝึกอบรม
ทั้งนี้ แบบจาลองการฝึกอบรม ที่เป็นแนวคิดการถ่ายโอนการฝึกอบรมและประสิทธิผลการฝึกอบรม
แบ่ ง ตามความสั ม พั น ธ์ ของปั จ จั ย ได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม คื อ 1) แบบจ าลองที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
สิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจ ได้แก่ แบบจาลองของ Noe (1986) ที่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านทักษะ เจตคติ
สิ่งแวดล้อม แรงจูงใจในการฝึกอบรม แบบจาลองของ Facteau, Dobbins, Russell, Ladd, and Kudisch
(1995) ที่ให้ความสาคัญกับทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม แบบจาลองของ Holton (1996) ให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล ทัศนคติ ความสามารถ และแรงจูงใจ ในขณะที่แบบจาลองของ Mathieu and
Martineau (1997) เน้นสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม แบบจาลองของ Naowaruttanavanit (2002) เน้นที่
ทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจ แบบจ าลองของ Ayers (2005) ที่ เ น้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คล
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ 2) แบบจาลองที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างแบบการฝึกอบรม
ได้แก่ Baldwin and Ford’s (1988) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบการฝึกอบรม ลักษณะผู้เข้า
ฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน แบบจาลองของ Gregoire (1998) ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ คคลกั บ หลั กสู ต รการฝึ ก อบรม และ 3) แบบจ าลองที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กั บ ความคาดหวั ง
ประโยชน์ต่ออาชีพ ได้แก่ แบบจาลองของ Clark, Dobbins, and Ladd (1993) โดยให้ความสาคัญระหว่าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ความคาดหวังต่องานประโยชน์ต่ออาชีพ แบบจาลองของ Holton and Baldwin (2003)
ที่ให้ความสาคัญกับความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับการนาผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปปฏิบัติงานได้
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จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 1,039 คน
จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 128 ศูนย์ องค์ประกอบในการศึกษาประกอบ
ด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ซึ่งเป็นองค์ประกอบแต่ละด้านที่ผู้วิจัยจะนามาศึกษา ดังนี้ 1) ตัวแปรด้านคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการรับรู้ความสามารถของตน การเห็น
ประโยชน์ และทัศนคติส่วนบุคคล 2) ตัวแปรด้านการออกแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปร ได้แก่ ตัวแปรด้านวิธีการฝึกอบรม เนื้อหาสอดคล้ องกับความต้องการ และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
3) ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้าน
โอกาสในการรวมกลุ่ม แหล่งทุนสนับสนุน การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 4) ตัวแปรด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ การเห็นคุณค่าในตนเอง การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 5) ตัวแปรด้านประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพการใช้ทักษะในการประกอบ
อาชีพ และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
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วิธีการศึกษา(หรือ)วิธีวิจัย
การการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (correlational research) โดยใช้วิธีวิทยาแบบ
ผสานวิธี (mixed methodology: MM) แบบนา-แบบรอง (dominant–less dominant design) โดยการใช้
การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก และใช้วิธีการบางอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริม ซึ่งในการวิจัยนี้ใช้การจัด
กลุ่มสนทนา (focus group) มาเสริมเพื่อขยายความเพื่อตรวจสอบยืนยันหรือเพิ่มความลึกของข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผูส้ ูงอายุ สร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่มีประสิทธิผลต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ และตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบตามสมมติเบื้องต้นขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตาราและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยโดยพิจารณาเหตุผลและ
ความเป็นไปได้ตามทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวแปร
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยตามสมมติฐาน
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ โดยทาการตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันรูปแบบ
ที่ได้สร้างขึ้นและขยายขอบเขตนิยามศัพท์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ จานวน 7 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นครูผู้สอน ด้านการ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้รับการพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อร่วม
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ตลอดจนให้ ข้ อ เสนอแนะรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุตามประเด็นคาถามในคู่มือการจัดสนทนากลุ่มที่ได้
จัดทาไว้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์
ความถี่เพื่อสรุปผลรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนขยายขอบเขตของนิยามศัพท์ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จานวน 1,039 คน จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 128 ศูนย์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 420 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) มีขั้นตอนในการกาหนดขนาดตัวอย่างและ
การสุ่มตัวอย่างด้วยการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 20 หน่วย ต่อหนึ่งตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้
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เมื่อรวมตัวแปรทั้งหมดจานวน 21 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงควรมีอย่างน้อย 420 หน่วย ขั้นตอน
การตรวจสอบความสอดคล้องดังนี้ ขั้นที่ 1 สารวจข้อมูลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่ งมี
จานวน 128 ศูนย์ ขั้นที่ 2 ทาการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จานวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ
จากทุ ก ศู น ย์ ฯ ทั่ ว ประเทศ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ สู ง อายุ จ ากแต่ ล ะศู น ย์ โ ดยก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใน 54 จังหวัด ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 128 ศูนย์ฯ จาแนกเป็น
ภาคกลาง 44 ศูนย์ฯ ภาคเหนือ 33 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ศูนย์ และ ภาคใต้ 44 ศูนย์ โดยการใช้
เกณฑ์การคานวณประมาณค่าร้อยละ 50 ของจานวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ได้จานวน
64 ศูนย์ สุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับ
ฉลาก เพื่อให้ได้ผู้สูงอายุที่เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่ าง จานวน
420 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ
นาไป ทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ฉบับ เพื่อนามาวิเคราะห์
พิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.90 ซึ่งมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
ดัชนีความกลมกลืน
2
2/df
CFI (Comparative Fit Index)
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)
RMR (Root Mean Square Residual)
GFI (Goodness of Fit Index)
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

เกณฑ์
ไม่มีนัยสำคัญ (p > 0.05)
< 2.00
> 0.90
< 0.05
< 0.08
> 0.90
> 0.90

ผลการศึกษา (หรือ) ผลการวิจัย
ผลการวิจัยระยะที่ 1
ปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพั ฒนาทักษะอาชีพผู้สู งอายุ ประกอบด้ว ย
1) ตัวแปรด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการรับรู้
ความสามารถของตน การเห็นประโยชน์ และทัศนคติส่วนบุคคล 2) ตัวแปรด้านการออกแบบการฝึกอบรม
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านวิธีการฝึกอบรม เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ
และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 3) ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านโอกาสในการรวมกลุ่ม แหล่งทุนสนับสนุน และการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 4) ตัวแปร
ด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการสร้างโอกาสเพิ่ มรายได้ การเห็น
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คุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 5) ตัวแปรด้านประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการใช้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ การใช้ทักษะในการประกอบอาชีพ และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ผลการวิจัยระยะที่ 2
จากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Dicussion) ในประเด็นตัวแปรความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้
1) ตัวแปรคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ตัว แปรสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม และตัวแปรแรงจูงใจ
การฝึกอบรม มีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สงู อายุ สาหรับตัวแปร
การออกแบบการฝึกอบรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
ผ่านตัวแปรแรงจูงใจการฝึกอบรม
2) ตัวแปรคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ ด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตน การเห็นประโยชน์ และทัศนคติส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรแรงจูงใจของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวก
3) ตัวแปรการออกแบบการฝึกอบรมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ด้านวิธีการ
ฝึกอบรม ครูผู้สอนและเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรแรงจูงใจการฝึกอบรม
คือ การออกแบบการฝึกอบรมของหน่วยงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิ ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุในทิศทางบวกโดยผ่านตัวแปรแรงจูงใจการฝึกอบรม
4) ตัวแปรสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรม ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ ด้านการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี โอกาสการรวมกลุ่ม แหล่งทุนสนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวก
5) ตัวแปรแรงจูงใจการฝึกอบรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ด้านการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้
การเห็นคุณค่าในตนเองและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวก
ผลการวิจัยระยะที่ 3
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบที่สร้าง
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในระดับดี กล่าวคือ ค่าไคสแควร์มีค่าเท่ากับ 42.72 ( 2 = 42.72) ที่
องศาอิสระเท่ากับ 40 (df = 40) มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.35 (p = .35) ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI = 0.99)
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI = 0.96) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ
(RMR = 0.00) มีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร
ประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ (ED) พบว่า ตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ID) สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม
(TD) และแรงจูงใจการฝึกอบรม (IM) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.14, 0.06 และ 0.81 ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้น ประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทั กษะอาชีพผู้สูงอายุ
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(ED) ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ID) การออกแบบการฝึกอบรม (TD)
สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม (TE) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.20, 0.27 และ 0.30 ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพล
ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรแรงจูงใจการฝึกอบรม (IM) พบว่า แรงจูงใจการฝึก
อบรม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม (TE) มากที่สุด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.37
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ การออกแบบ การฝึกอบรม (TD) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.33
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (IM) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.25 มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่า ความเที่ยงอยู่ระหว่าง
0.31 - 0.0.81 โดยที่มีค่าความเที่ยงสูงสุดคือการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 รองลงมา
คือ วิธีการฝึกอบรม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78 ส่วนตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงต่าสุดคือ การรับรู้ความสามารถ
ของตน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.31 สาหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.74 แสดงว่าตัวแปรในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุได้ร้อยละ 93
เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
แฝงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.96 โดยทุกคู่เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าความสัมพันธ์
เป็นบวก ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.96 คือ แรงจูงใจ
การฝึกอบรม (IM) และประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ (ED) ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของรูปแบบ เมื่อจัด เรียงลาดับ ความสาคัญของตัว แปรพบว่า ตัวแปรแรงจูงใจการฝึ กอบรม
มีความสาคัญต่อตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุมากที่สุด โดยพบว่า การเห็น
คุณค่าในตนเองมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และการสร้างโอกาสเพิ่ม
รายได้ ตามลาดับ ตัวแปรสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมมีความสาคัญต่อตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ และตัวแปรแรงจูงใจต่อการฝึกอบรม โดยพบว่า การสนับสนุนด้าน เทคโนโลยีมี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ โอกาสในการรวมกลุ่มและแหล่งทุนสนับสนุน ตามลาดับ ตัวแปรคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคลมีความสาคัญต่อตัวแปรประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ และตัวแปร
แรงจูงใจต่อการฝึกอบรม โดยพบว่า การเห็นประโยชน์มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติส่วนบุคคล
และการรับรู้ความสามารถของตน ตามลาดับ ตัวแปรการออกแบบการฝึกอบรมมีความสาคัญต่อตัวแปร แรงจูงใจ
การฝึกอบรม โดยพบว่า การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ครูผู้สอน และเนื้อหา
สอดคล้องกับความต้องการ ตามลาดับ ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ

อภิปรายผล (หรือ)สรุปผล
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผล
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุได้ร้อยละ 93 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการอบรม เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด คื อ แรงจู ง ใจการฝึ ก อบรม รองลงมาคื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล
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สภาพแวดล้ อมการฝึ กอบรม และการออกแบบการฝึ กอบรมตามล าดั บ กล่ าวคือ คุณ ลักษณะเฉพาะบุคคล
สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม และแรงจูงใจการฝึกอบรมมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ และการออกแบบการฝึกอบรมมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ผ่ า นแรงจู ง ใจการฝึ กอบรมจึ ง สอดคล้ องกับ สมมติ ฐ าน และสอดคล้ องกับ Noe’s Model
(Noe, 1986) อธิบายองค์ประกอบด้านคุณลักษะส่วนบุคคล ทัศนคติของบุคคล การรับรู้ความสามารถของตน
และการเห็นประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเรียนรู้ และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การฝึกอบรม ในขณะที่ Gregoire, Propp, and Poertner’s Model พบว่าการออกแบบการฝึกอบรม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการฝึกอบรมและยังกล่าวว่าการฝึกอบรมที่ขาดการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อม
การฝึ ก อบรมจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการฝึ ก อบรมที่ ต่ า รวมทั้ ง Naowaruttanavanit’s Model
(Naowaruttanavanit, 2002) พบว่า แรงจูงใจการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการฝึกอบรม
และมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อผลลัพธ์การฝึกอบรม
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า
ตัวแปรคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สงู อายุ โดยตรง ในทิศ
ทางบวก เนื่องจากผู้สูงอายุจะรับรู้ถึงประโยชน์ของการอบรมทั้งด้านการเพิ่มรายได้และสัมพันธภาพ ทางสังคม
ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการฝึกอบรมรวมทั้งจะทาให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงความสามารถ ของตนเอง
ในการประกอบอาชีพเมื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม ที่ผู้สูงอายุ
ได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุควรมีทักษะความสามารถ ในการทางานได้
ดี มีพื้นฐานความรู้ด้านอาชีพ และมีความรักในอาชีพที่จะเข้ารับการพัฒนา เห็นประโยชน์ ในการเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ Baldwin and Ford (1988) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (characteristics) มีอิทธิพลต่อผลการฝึกอบรม โดยผ่านตัวแปรสังเกตได้ คือ การรับรู้ความสามารถ
ของตน การเห็นประโยชน์ และทัศนคติส่วนบุคคล ซึ่ง Noe (1986) และ Gregoire, Propp, and Poertner
(1998) ได้กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของบุคคลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝึก อบรมที่มีประสิทธิภาพการ
รับรู้ความสามารถของตนจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก หรือการตัดสินใจ ในการกระทาบางสิ่งบางอย่าง
(Bandura, 2006) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นตัวกาหนดความพยายามของแต่ละบุคคล ว่าต้องใช้มากน้อยเท่าไรสาหรับ
การปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม(Kurbanoglu, 2003)สอดคล้องกับ Blau(Barrie Hopson, John Hayes,1968: 11)
ได้กล่าวว่า ความหลากหลายของทางเลือกนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักถึง คือ ความต้องการขั้นพื้นฐาน รูปแบบการ
แสดงออกและการประกอบอาชีพภายใต้การรับรู้ตน (self-concept) ทั้งนี้ เพราะการรับรู้ตนได้ถูกออกแบบมา
เพื่อใช้ในการทานายการเลือกอาชีพ โดยมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้าที่ หล่อหลอมบุคลิกลักษณะของแต่ละ
บุคคลโดยมีอดีตเป็นตัวกาหนดการตัดสินใจและการเลือกอาชี พในอนาคต การเลือกอาชีพจะเป็นตัวกาหนดการ
รับรู้ตนในแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ตนที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ Super (1942) ได้กล่าวว่า การรับรู้ตน
หมายถึงการทาความเข้าใจตัวตนของแต่ละบุคคลและการเข้าใจ ความเหมือนหรือความคล้ายของตนเองกับ
บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง บนฐานของความเป็นจริง
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การฝึกอบรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุผ่านแรงจูงใจ
การฝึกอบรม ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า การออกแบบการฝึกอบรมมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่ อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุผ่านแรงจูงใจการฝึกอบรม เนื่องจากการออกแบบ
การฝึกอบรมต้องคานึงถึงเนื้อหาสาระที่ใช้ในการอบรม ต้องตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ หมายถึงเนื้อหา
การฝึกอบรมต้ องสามารถทาให้ผู้ สูง อายุ มี รายได้ เพิ่ มเมื่ อออกไปสู่ การประกอบอาชีพ จริง สอดคล้อง กับผล
การสนทนากลุ่มที่กล่าวว่า การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุควรแบ่งกลุ่มตามความต้องการของแต่ละคน
และควรจะค่อยเป็นค่อยไป งานแต่ละชิ้นควรใช้เวลาสั้น ครูผู้สอนควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจเย็น ควรมีความรู้
และประสบการณ์ตรงต่ออาชีพที่สอน รวมทั้งเนื้อหาควรเหมาะกับวัย ไม่ควรยากเกินไปหรือมากเกินไป และ
สอดคล้องกับ Baldwin and Ford’s Model (Baldwin and Ford, 1988) ที่พบว่า การออกแบบการฝึก อบรม
ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการฝึกอบรม สอดคล้องกับ Holton’s
Model (Holton, 1996) อธิบายว่าบุคลิกภาพครูผู้สอนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการฝึกอบรมผ่าน แรงจูงใจการ
ฝึกอบรม โดยบุคลิกภาพของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของการฝึกอบรมผ่าน แรงจูงใจก่อน
การฝึกอบรม (Mathieu and Martineau, 1997) ในขณะที่ Baldwin and Ford (1988: 66-67) และ Propp,
and Poertner (1998) ให้ทัศนะว่าเนื้อหาสาระการฝึกอบรมที่มีความคล้ายคลึงกับงานจะส่งผลให้ เกิดการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิ บัติงานอย่างมาก สอดคล้องกับ Knowles
(1970) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้ เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
Rogers (1919) ยังกล่าวถึงบทบาทของครูที่สอนผู้ใหญ่ ควรจะเป็นผู้อานวยความสะดวกเพื่อ การเรียนรู้ บทบาท
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้อานวยความสะดวกกับผู้เรียนขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้อานวย ความสะดวกรวม
3 ประการที่เป็นคุณสมบัติสาคัญ คือ การให้ความไว้วางใจและความนับถือยกย่องแก่ผู้เรียน การมีความจริงใจต่อ
ผู้เรียนการมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจรวมทั้งการตั้งใจฟังผู้เรียนพูด
สภาพแวดล้ อมการฝึ กอบรมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการอบรมเพื่ อพั ฒ นาทั กษะอาชี พ
ผู้สูงอายุและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจู งใจการฝึกอบรม ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า
สภาพแวดล้อมของการฝึกอบรมมีอิทธิพลโดยตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้สู ง อายุ เนื่ องจากการอบรมเพื่ อพัฒ นาทักษะอาชี พ ต้ องมี การฝึกปฏิบั ติให้เกิด ความช านาญและเครื่องมื อ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นสิ่งสาคัญอย่างแรกที่จะส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติ และการประกอบอาชีพที่จะ
ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วจาเป็นต้องให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งจาเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอทั้งด้านการอบรมและเป็นทุนในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับผล
การสนทนากลุ่มที่กล่าวว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุควรทันสมัยและเหมาะกับ
บริบ ทของผู้ สู ง อายุและควรมี การจั ดอบรมด้ า นการใช้ เทคโนโลยี เพิ่ ม เติม รวมทั้ ง ส่ ง เสริม การรวมกลุ่ ม และ
สนับสนุนงบประมาณในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเป็นทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นสิ่งจูงใจใน
การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับ Baldwin and Ford’s Model
(Baldwin and Ford, 1988) ที่กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมเป็นปัจจัยนาเข้าที่ถูกนามาพิจารณา
ในฐานะที่มีผลทางตรงต่อสภาพการฝึกอบรม สอดคล้องกับ Lagan (2003: 40) ที่สนับสนุนการนาเทคโนโลยี
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มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ได้รับความสาเร็จและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้ อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น การนาระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารมาใช้อาจอยู่ในรูปแบบของ World Wide Web ที่ทาให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแหล่ง
ในโลกที่อยู่ในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นแหล่งที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและ ทาการ
ประมวลผลที่สามารถทาได้
แรงจูงใจการฝึกอบรมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า แรงจูงใจการฝึกอบรมมีอิทธิพลโดยตรงในทิศทางบวก
ต่อประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ยังเป็นตั วแปรคั่นกลางระหว่างตัวแปร
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การออกแบบการฝึกอบรมและสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมกับประสิทธิผลการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุจะทาภารกิจหรือประกอบอาชีพประสบความสาเร็จได้
อย่างแรกคือ ต้องเห็นคุณค่าก่อนเป็นสาคัญไม่ว่าคุ ณค่าของอาชีพ คุณค่าของตนเอง หรือคุณค่าของการกระทา
เพราะถ้าผู้สูงอายุไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่ทาจะทาให้เกิดทัศนคติทางลบและส่งผลต่อความไม่ตั้งใจเข้ารับการอบรม
อย่างจริงจัง และจะส่งผลให้อบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพไม่ประสบความสาเร็จ นอกจากนั้นการมีรายได้เพิ่ม
ที่สามารถทาให้ดารงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงใครก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความตั้งใจเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างจริงจัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจการฝึกอบรมมีความสาคัญที่สุดต่อ
ประสิทธิผลการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ไม่ว่าจะเป็ นแรงจูงใจจากภายใน เช่น ความสนใจ ความชอบ
การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือจะเป็นแรงจูงใจจากภายนอก เช่น การบริการ กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
หรือการยอมรับทางสังคม โดยแรงจูงใจเป็นสิ่งผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรม (สิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย และ
สวรรยา ธรรมอภิพล, 2560) สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มที่กล่าวว่า การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้สูงอายุที่ตรงกับความต้องการและบริบทของผู้สูงอายุจะทาให้ผู้สูงอายุสามารถทางานได้ เพิ่มรายได้ และได้
พบปะพูดคุยกับเพื่อนผู้สูงอายุทาให้มีเพื่อนรวมทั้งสร้างคุณค่าให้กับตัวผู้สูงอายุ ซึ่ งสอดคล้องกับ Pintrich and
Schunk(1996: 77)กล่าวว่าความสาเร็จทานายได้จาก 2 องค์ประกอบพื้นฐานคือ ความคาดหวัง (expectancy)
กับคุณค่า (value) นอกจากนั้น Seyler, Holton, Bates, Burnett, and Carvalho (1998) ยังกล่าวอีกว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนยังช่วยในการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลที่ ไม่ได้รับการยกย่องจาก
กลุ่มเพื่อน ไม่เป็นที่ประทับใจหรือไม่อยู่ในความสนใจของเพื่อน ไม่มีส่วนร่วมกับเพื่อน ไม่เป็นที่วางใจของเพื่อน
จะนาไปสู่การไม่เห็นคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับ Coopersmith (1984: 5) และ จิตตรา มาคะผล (2561)
กล่าวว่า การประเมินคุณค่าตนเองแสดงถึงทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบ เป็นการตัดสินคุณค่าแห่งตน ทาให้
บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนมีความสามารถ ความสาคัญ ประสบผลสาเร็จและมีคุณค่า รวมถึงการสร้างความสุขที่ได้รับ
จากการทางานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการได้พบปะ พูดคุยกับผู้อื่น การได้รับ การยอมรับ การมีรายได้ รวมไปถึง
การได้ทางานที่เหมาะสมกับวัยของตน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุยังคงทางานอยู่ ร้อยละ 63.3 ดังนั้น อาชีวศึกษาหรือสถาบันที่มี
พันธกิจด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทั กษะอาชีพผู้สูงอายุควรกาหนดนโยบาย ด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุโดยกาหนดหลักสูตรที่ มีประเด็นเนื้อหาที่เน้นให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง กระบวนการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสเพิ่ มรายได้ ซึ่งจะทาให้ผู้สู งอายุอยู่อย่างมี
ความสุข และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย นอกจากนั้นยังควรกาหนดนโยบายการฝึกอบรมและการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับคุณค่าและความจาเป็นของแรงงานผู้สูงอายุ
2. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ต้องคานึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ตรง
กับบริบทของผู้สูงอายุ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ซึ่งตัวหนังสือต้องตัวใหญ่พอ อุปกรณ์ต่างๆ ต้อง
เหมาะสม เปิ ด โอกาสให้รวมกลุ่ ม กัน เพื่ อได้ แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และรวมตั ว กัน เป็ น กลุ่ ม อาชี พ รวมทั้ ง ต้ องมี
งบประมาณสนับสนุนทั้งในด้านการจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดตั้งกลุ่ม
การเริ่มลงทุน เพื่อให้เกิดการทาเป็นอาชีพได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
3. หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุควรต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ความสามารถ
ของตนต่อการพัฒนาอาชีพจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก หรือการตัดสินใจในการเข้ารับการพัฒนาอาชีพ และ
ประกอบอาชีพเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาอาชีพ นอกจากนั้นการที่ผู้สูงอายุรับรู้ความสามารถของตนเอง จะสามารถ
ทานายความสนใจด้านอาชีพและการเลือกอาชีพของผู้สูงอายุได้
4. การออกแบบการฝึกอบรมต้องคานึงถึงวิธีการฝึกอบรมผู้ใหญ่ และเป็นการศึกษานอกห้องเรียน
ดังนั้นวิธีการฝึกอบรมต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก ให้มีการ
ทางานร่วมกัน แบ่งกันรับผิดชอบร่วมมือปรึกษาหารือ ครูผู้สอนควรเป็นผู้อานวยความสะดวก ดังนั้น เนื้อหาการ
ฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละรายซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถนาไป ประยุกต์และ
ประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาต่อยอดด้วยการนาองค์ประกอบที่ได้จากผลการวิจัยไปจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
เพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุและทาการวิจัยเชิงทดลองต่อไป
2. ควรศึกษาต่อยอดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้น ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (multiple analysis) เพื่อทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ โดยอาจแยกกลุ่มตัวอย่างตามเพศหรือระดับการศึกษา หรือแต่ละภาค
3. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น
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