บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้การสารวจ เพื่อทาการศึกษา
ในเรื่อง อิทธิพลของศักยภาพในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
การเห็ น คุ ณ ค่ า แห่ ง ตนที่ มี ผ ลต่ อ ความพร้ อ มในการท างานหลั ง เกษี ย ณของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชำกร
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 จานวน 868,386 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเชิงปริมำณ
สาหรับจานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางาน
อยู่ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 จานวน 500 คน เกณฑ์ที่ใช้กาหนด
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปรต่อกลุ่มตัวอย่าง 20 หน่วย (Kline, 2011: 12) ผู้วิจัยได้ทา
การสุ่มตัวอย่างเพื่อหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน
(two-stage sampling) โดยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลาก
เพื่อเลือกเขตพื้นที่ กาหนดการสุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 2 เขต โดยกาหนดตามโควต้า (quota sampling)
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ร้อยละ 20 ของจานวนเขตที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม จากนั้นใช้วิธีจับสลากจาก 6 กลุ่ม จะได้ 12 เขต เก็บ
ข้อมูลเขตละ 42 คน ยกเว้นเขตพญาไท และเขตคลองเตยเก็บข้อมูลเขตละ 40 คน
ขั้นที่ 2 เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่ทางานในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ที่ถูกคัดเลือก
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ทาการแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ทางานอยู่ในสถานประกอบการในเขตทั้ง 12 เขตที่ได้รับการสุ่ม
แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 514 ชุด ตอบกลับมา 500 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.28 ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 กลุ่มตัวอย่างสุ่มทุกกลุ่ม กลุ่มละ 2 เขต แบบชั้นภูมิตามโควตา
ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

กลุ่ม/เขต
กรุงเทพกลาง
-เขตพญาไท
-เขตวังทองหลาง
กรุงเทพใต้
-เขตคลองเตย
-เขตพระโขนง
กรุงเทพเหนือ
-เขตบางซื่อ
-เขตลาดพร้าว
กรุงเทพตะวันออก
-เขตลาดกระบัง
-เขตมีนบุรี
กรุงธนเหนือ
-เขตจอมทอง
-เขตบางพลัด
กรุงธนใต้
-เขตบางขุนเทียน
-เขตบางบอน
รวม

จานวนตัวอย่าง
40
42
40
42
42
42
42
42
42
42
42
42
500
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่
1. ศักยภาพในการทางาน (work potentiality: WP) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่การ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (wp1) การแสวงหา
ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง (wp2) การมีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารข้อมูล
ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย (wp3) การพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(wp4) ผลสาเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านกาหนด (wp5)
2. การสนับสนุนทางสังคม (social support: SS) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับ
ความรักและการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว (ss1) คนรอบข้างเคารพยกย่องในตัวท่าน (ss2)
การได้รับการช่วยเหลือด้านแรงงาน สิ่งของ เครื่องใช้ เงินทอง และความสะดวกในการรับบริการต่างๆ
จากคนรอบข้าง (ss3) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ชุมชน และสังคม (ss4) การได้รับข่าวสารหรือ
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจาวัน (ss5)
3. พฤติกรรมการดูแลตนเอง (self care behaviors: SCB) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน (scb1) การออกกาลัง
กายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที เป็นเวลา 3-5 วัน ต่อสัปดาห์ (scb2) การสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อเจ็บป่วย (scb3) การสามารถจัดการความเครียดได้ (scb4) การนอนหลับพักผ่อนอย่ าง
เต็มที่เป็นประจาทุกวัน (scb5)
4. การเห็นคุณค่าแห่งตน (self esteem perception: SEP) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่
การรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง (sep1) การเชื่อมั่นว่าจะได้รับในสิ่งที่ท่านต้องการเสมอ (sep2) การรู้สึกมี
ความหวังในชีวิตตลอดเวลา (sep3) การรู้สึกว่าสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (sep4) การรู้สึก
ว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม (sep5)
5. ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณอายุของผู้สูงอายุ (readiness to work of retired
elderly: RWR) มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่ ผลตอบแทนจากการทางานหลังเกษียณทาให้มีเงิน
เพียงพอในการดาเนินชีวิต (rwr1) การมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทางานหลังเกษียณได้ (rwr2) การ
รู้สึกสนุกและมีความพึงพอใจในการทางานหลังเกษียณ (rwr3) ความรู้ ทักษะที่สามารถนาไปใช้ทางาน
หลังเกษียณได้ (rwr4) การมีความพึงพอใจต่อองค์กรที่จ้างท่านทางานหลังเกษียณ (rwr5)
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ที่
ครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 7 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จานวน 10
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานะการอยู่อาศัย อาชีพ รายได้จากงานประจาต่อ
เดือน เงินออม ภาระหนี้สิน และรายได้เสริมนอกเหนือจากการทางานประจา
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการทางาน (work potentiality) ปรับใช้
มาตรวัดตัวแปรจาก Schlosser, Zinni, and Armstrong-Stassen (2012: 149-167) จานวน 5 ข้อ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม (social support) ปรับใช้มาตร
วัดตัวแปรจาก จานวน 5 ข้อ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม (social support)
ปรับใช้มาตรวัดตัวแปรจาก Santos (2015: 139-146) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (self care behaviors) ปรับ
ใช้มาตรวัดตัวแปรจาก Irwan et al (2016: 11-23) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแห่งตน (self esteem) ปรับใช้มาตรวัด
ตัวแปรจาก Lyubomirsky, Tkach, and DiMatteo (2006: 363-404) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 6 ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ (readiness to work of retired
elderly) ปรับใช้มาตรวัดตัวแปรจาก Tacchino and Tacchino (2013: 39) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการทางานหลังเกษียณอายุของ
ผู้สูงอายุ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด
ในการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยจะใช้การแบ่งช่วงแต่ละระดับด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตร
ภาคชั้น (Keller, 2009: 35) 5 ระดับ โดยคะแนนเฉลี่ยต่าสุดอยู่ที่ 1 และสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ตาม
สูตรการคานวณดังนี้

34

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
ช่วงชั้น

=

5-1
5

= 0.8

สามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้
ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00
3.4 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือ
3.4.1 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับ ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
2. สร้างแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของศักยภาพในการทางาน การสนับสนุน
ทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ ได้แก่ ศักยภาพใน
การทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง การเห็นคุณค่าแห่งตน ความพร้อมใน
การทางานหลังเกษียณอายุของผู้สูงอายุ
3. สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
ที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานะการอยู่อาศัย อาชีพ รายได้จากงานประจาต่อเดือน เงินออม ภาระ
หนี้ สิ น และรายได้ เสริ มนอกเหนื อจากการทางานประจ า ตอนที่ 2 ข้ อมู ล ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ
ศักยภาพในการทางาน ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ตอนที่ 4 ข้อมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตอนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่า
แห่งตน ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ ตอนที่ 7
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการทางานหลังเกษียณอายุของผู้สูงอายุ
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ที่มีความเชี่ ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และนามาหาค่าดัชนีความ

35

สอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดยกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน +1
ให้คะแนน 0
ให้คะแนน -1

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสูตร

IOC 
R =

R
N

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ

นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญ มาคานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม หลังจากนั้น นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการวิจัยทา
การทดสอบ (try-out) โดยการนาแบบสอบถามที่ได้ สอบถามผู้สูงอายุในเขตอื่น ที่ไม่ใช่เขตเป้าหมาย
จานวน 30 ชุด และนามาคานวณหาค่าความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(cronbach’s alpha coefficient) โดยแต่ละตัวแปรของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา มากกว่า
0.70 จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้
3.4.2 กำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น โดยนาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
(Item Of Objective Congruence Index) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พบว่าทุกข้อมีค่ามากกว่า
0.5 ขึ้นไป ข้อคาถามมีความเหมาะสม (Osterlind, 2002: 260-264) และมีการหาค่าอานาจในการ
จาแนกเป็นรายข้อ (discriminant power) โดยใช้เทคนิค Item-Total Correlation โดยพบว่าทุกข้อ
คาถามมีค่ามากกว่า 0.40 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Johnson-Conley, 2009: 48) และ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ
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ครอนบาค (cronbach) ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามากกว่า 0.70 ซึ่งถือเป็นค่าที่ยอมรับได้
(Hair et al., 2010: 673) ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 ค่าอานาจจาแนก (discrimination power) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (cronbach)
ตัวแปร
ศักยภาพในการทางาน (WP)
การสนับสนุนทางสังคม (SS)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง (SCB)
การเห็นคุณค่าแห่งตน (SEP)
ความพร้ อ มในการท างานหลั ง เกษี ย ณของผู้ สู ง อายุ
(RWR)

Corrected ItemTotal Correlation
0.577-0.707
0.600-0.737
0.537-0.810
0.731-0.861
0.716-0.838

Cronbach’s
Alpha
0.839
0.846
0.831
0.912
0.904

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ
การใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ
ซึ่งเป็นการเก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปขอความร่วมมือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ
เกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 500 คนให้ช่วย
ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการสอบถามเป็นรายบุคคล
3.6 กำรจัดกระทำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.6.1 กำรจัดกระทำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากผู้ วิจั ยเก็บ รวบรวมแบบสอบถามแล้ วนามาตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม และมีการลงรหัส ป้อนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และกาลังทางานอยู่ในสถานประกอบการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สถานะการอยู่อาศัย อาชีพ รายได้
จากงานประจาต่อเดือน เงินออม ภาระหนี้สิน และรายได้เสริมนอกเหนือจากการทางานประจา ใช้สถิติ
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เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพในการทางาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางสังคม ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าแห่งตน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (mean) และค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบตำรำงควบคู่กับกำรบรรยำยและกำรสรุปผลกำรดำเนินกำร
วิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำค่ำเฉลี่ย ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตำมแนวคิดของบุญชม ศรีสะอำด (2558) ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้
ระดับควำมคิดเห็นมำกที่สุด
ระดับควำมคิดเห็นมำก
ระดับควำมคิดเห็นปำนกลำง
ระดับควำมคิดเห็นน้อย
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

กำหนดให้ 5 คะแนน
กำหนดให้ 4 คะแนน
กำหนดให้ 3 คะแนน
กำหนดให้ 2 คะแนน
กำหนดให้ 1 คะแนน

หลังจากนั้นใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นเพื่อนามาใช้แปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ซึ่งมีสูตร ดังนี้
ควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น = ค่ำสูงสุด-ค่ำต่ำสุด
จำนวนชั้น
= 5-1 = 0.8
5
กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยมีดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ค่ำเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ค่ำเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ค่ำเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.80

หมำยถึงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
หมำยถึงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
หมำยถึงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
หมำยถึงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
หมำยถึงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด้วยสถิติ

3. การวิเคราะห์ตามเงื่อนไขพื้นฐานของรูปแบบสมการโครงสร้าง (structural equation
modeling) โดยวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติ ใช้ค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง
(kurtosis) (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2557: 98) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
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แปรเพื่อทดสอบภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (multicollinearity) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2557: 29)
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดศักยภาพในการทางาน โมเดลการ
สนับสนุนทางสังคม โมเดลพฤติกรรมการดูแลตนเอง โมเดลการเห็นคุณค่าแห่งตน และ โมเดลความ
พร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ โดยตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (model fit) การทดสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรแฝง (construct reliability: PC)
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (average variance extracted: PV) และค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (standardized factor loading)
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(structural equation modeling) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล และประเมินความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 282-291) ขั้นตอน
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
5.1 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
5.2 การตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(model fit)
5.3 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างศักยภาพในการทางาน การสนับสนุนทางสั งคม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การเห็นคุณค่าแห่งตน ที่มีผลต่อความพร้อ มในการทางานหลังเกษียณของ
ผู้สูงอายุ
6. การวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) ใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (p-value of chi-square) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์
(relative chi-square หรือ CMIN/DF) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบของ Tucker and Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
(CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ค่าขนาดตัวอย่าง
วิกฤต (critical N หรือ CN) ดังตารางที่ 6 การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของตัวแปรแฝง (construct
reliability: PC) ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (average variance extracted: PV) และค่า
น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (standardized factor loading) นอกจากนี้วิเคราะห์ค่าอิทธิพล
ทางตรง (direct effect) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) ค่าอิทธิพลรวม (total effect) และ
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)
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ตำรำงที่ 6 ดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
ดัชนีควำมสอดคล้องของโมเดล
p-value of Chi-square
CMIN/DF
GFI
TLI
CFI
RMSEA
CN

เกณฑ์ที่ยอมรับได้
>0.05
<3
>0.90
>0.90
>0.90
<0.08
> 200

