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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าและพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด

ขอบเขตของการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

องค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ประชากรและตัวอย่างของ

การศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเลือกผู้ให้

ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ครู 

นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 2 ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษา

องค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 500 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) น ามาซึ่งได้องค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเอง

ส าหรับผู้สูงอายุจนน าไปสู่งานวิจัยในระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ

ตนเองส าหรับผู้สูงอายุ โดยการประยุกต์หลักการและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้

ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจนหลักการและเทคนิคการฝึกอบรม ที่มีความ

สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการเห็นคุณค่าของตนเอง 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. การศึกษาองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 

พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ และ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบ
ด้านตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence) 1.2 ความพึง
พอใจในตนเอง (Self-satisfaction) 1.3 การเคารพตนเอง (Self-respect) 1.4 ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (Self-responsibility) 1.5 การกล้าแสดงออก (Self- assertiveness) และองค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบด้านสังคม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) 
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2.2 การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) มีค่าความสอดคลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์  มี
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถวัด
องคป์ระกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองได้ 

2. โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุป โดยการประยุกต์หลักการและ
เทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม ต ลอดจน
หลักการและเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ การเห็นคุณค่าของตนเอง การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง โปรแกรมเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to study components of self-esteem and to 
develop program of enhancing self-esteem for the elderly in community Thonburi 
District, Bangkok. The scope of the study consisted of two phases: The first one, the 
objective of this research is to study the components of self-esteem for the elderly 
in community Thonburi District, Bangkok. The population and the sample of the 
study were divided into two groups. The first group: five samples for qualitative data 
by selecting purposive sampling were community leaders, social workers, teachers, 
psychologists and nurses. The second group: The sample group of 500 elderly for 
collecting quantitative data in the study components of self-esteem were selected 
by multi-stage random sampling which led to the components of self-esteem for the 
elderly toward the research in phase two to develop program of enhancing self-
Esteem for the elderly by applying basic principles and techniques in psychology and 
using theory and techniques for group counseling as well as training principles and 
techniques. That is consistent with the components and indicators of self-esteem. 
 

 The results of the research were as follows; 
 1. The study components of self-esteem for the elderly in community, 
Thonburi District, Bangkok. The confirmatory factor analysis model components of 
self-esteem and seven indicators as follows: Self-factors which indicators were Self-
confidence, Self-satisfaction, Self-satisfaction, Self-respect, Self-respect, Self-
responsibility, Self-assertiveness and the other one, Social-factors which indicators 
were Social responsibility and Good relationships. These two factors were consistent 
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with the empirical data with a high standard factor loadings and level of statistical 
significance of 0.1 that could be measured the components of self-esteem.                                                                                                
 2. The self-Esteem enhancing program for elderly in community, Thonburi 
District, Bangkok. These consisted of three stages: the initial stage, the working stage 
and the summarizing stage. The program of enhancing self-Esteem applied the basic 
principles and techniques of psychology and using theory and techniques for group 
counseling theory. As well as training principles and techniques to develop the self-
Esteem enhancing Program for elderly in community, Thonburi District, Bangkok. 
 
Keywords: elderly, self-esteem, enhancing self-esteem, Self-esteem program 
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