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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากข้อมูลสถานการณ์ทางประชากรจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็น
ตรงกันว่าประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
และจากข้อมูลของส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุระบุว่าเมื่อจ าแนกประชากรเป็น 3 กลุ่ม คือ วัย
เด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2583 ประชากรสูงอายุจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในขณะที่ประชากร
วัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าอัตราส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงจนเหลือ
เพียง 2 ต่อ 1 คน ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ,2555) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย พบว่าการที่ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้
ส่งผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม การขาดแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจ ภาวะพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงาน รายได้ ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ใน
ส่วนของภาครัฐจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการประกันสังคม สุขภาพอนามัย และสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตามจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน ทุกภาคส่วนในสังคมจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ 
และเตรียมมาตรการที่จะรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ศิริวรรณ ศิริบุญ และปัทมา 
อมรสิริสมบูรณ์ (2544) กล่าวว่าแม้ผู้สูงอายุไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นและมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุไทยก็มีปัญหาทางสุขภาพและความพิการเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน สุขภาพในผู้สูงอายุ
ไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคทางกายเท่านั้นแต่รวมถึงการมีสุขภาพจิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  
กระทรวงสาธารณสุข (2552) ส ารวจปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของผู้สูงอายุ พบว่า 5 อันดับแรก คือ โรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า  

ปัญหาสุขภาพจิตที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก ได้แก่ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอน
ไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเรื่องเพศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากไม่มี
ความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิต (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) สอดคล้องกับข้อมูลของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (2557) ที่ส ารวจสุขภาพจิตของประชากรสูงอายุประเทศไทยด้วยแบบคัดกรองความสุข 
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15 ข้อ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขของผู้สูงอายุต่ ากว่าคนวัยอ่ืน และประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ
มีความเปราะบางทางจิตใจ และค่านิยมเคารพนับถือผู้สูงอายุในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดย
ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มความสุขลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น และที่เห็นได้ค่อนข้างชัดคือผู้สูงอายที่อยู่ใน
ชนบทมีแนวโน้มที่จะมีความสุขน้อยกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอ่ืนๆ และนอกจากนี้ Conwell, Duberstein, 
Connor, Eberly, Cox, and Caine (2002) ศึกษาพบว่า มีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุสูง
กว่าวัยหนุ่มสาว และสัดส่วนการฆ่าตัวตายส าเร็จยังเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น สาเหตุที่ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกมีความสุขน้อยกว่าคนในวัยอ่ืนเนื่องมาจากวัยสูงอายุเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่ออายุ
มากขึ้นผู้สูงอายุจะพบกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของวัย
ผู้สูงอายุจ านวนมากจึงเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม ส่งผลให้
เกิดข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมไม่สามารถใช้แรงงานได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว ต้องเข้าสู่ภาวะ
พ่ึงพิงบุตรหลาน ท าให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในตนเอง กังวลใจ น้อยใจ คิดว่าตนเองไร้ค่า และยิ่งได้
พบเห็นสภาพของผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันยิ่งท าให้เกิดความกลัว ซึมเศร้า และสิ้นหวัง นอกจากนี้ การที่
ต้องสูญเสียสิ่งส าคัญของชีวิตก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น การสูญเสีย
คู่ชีวิตเพราะตายจาก การสูญเสียบุตรเพราะแยกไปมีครอบครัว การสูญเสียต าแหน่งหน้าที่การงาน 
การสูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคมท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกไม่มีความสุข  การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงไม่ใช่อยู่ที่อายุซึ่งเป็นเพียงตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย การด ารงชีวิต และสภาพจิตใจด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้หาก
ผู้สูงอายุขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถยอมรับหรือปรับตัวให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้
จะท าให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ ผิดหวัง ไม่มีความสุข ความรู้สึกมีเห็นคุณค่าในตนเองลดลง 
น าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) และ(สุรกุล เจนอบรม, 2541)  

การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ เป็นความรู้สึกและความคิดที่มีต่อตนเอง เป็น
การเชื่อมโยงระหว่างความคิดเกี่ยวกับตนเองและการแสดงออกของตนเอง  เรียโซเนอร์                       
(สุธนี ลิกขไชย, 2555; อ้างอิงจาก Reasoner, 2000) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีผู้ศึกษาไว้
หลายด้าน จึงเป็นการยากที่จะหาค าจ ากัดความที่จะครอบคลุมความหมายทั้งหมด มีค าที่ให้
ความหมายที่คล้ายคลึงกันกับการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) 
การเคารพนับถือตนเอง (Self-Respect) ความภาคภูมิใจในตนเอง การยอมรับตนเอง การหยิ่งใน
ศักดิ์ศรีของตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้เลือกใช้ค าว่ า “การเห็น
คุณค่าในตนเอง” นิยามของการเห็นคุณค่าในตนเองมีความหลากหลาย ซึ่ งผู้ วิจัยได้ศึกษา
องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(Tafarodi & Swan, 1995), (Polladino, 1994), (Simon & Schuster, 1997), (Rosenberg, 1965), 
(Hewitt, 2009), (Coopersmith, 1981), (Marsh, 1990), (Smith & Mackie, 2007),          
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(Orth & Robins, 2014), (ประภากร โกมลมิศร์, 2544, อ้างอิงจาก Lindenfield, 1995),        
(อัครพรรณ ขวัญชื่น, 2546) ดังนี้ 1. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) หมายถึง การที่
ผู้สูงอายุเชื่อว่าตนมีความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ด้วยความพยายามมุ่งมั่น 2. ความพึงพอใจใน
ตนเอง (Self-satisfaction) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็น ไม่คิดเปรียบเทียบ
ตนเองกับผู้อ่ืน ยอมรับทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่องของตนเอง โดยพร้อมปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
อย่างมีความหวัง 3. การเคารพตนเอง (Self-respect) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นด้วยการให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม และมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 4. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุรับรู้ในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม และพร้อมรับผิดชอบต่อ
ปัญหาด้วยการลงมือแก้ไขด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ไม่ผลักความรับผิดชอบให้กับผู้ อ่ืน 
5. ความกล้าแสดงออก (Self-assertiveness) หมายถงึ การที่ผู้สูงอายุสามารถบอกความต้องการของ
ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบโดยไม่วิตกกังวลว่าจะท าให้ตน
ได้รับความอับอาย 6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุ
ตระหนักว่าตนมีส่วนในการช่วยเหลือ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม โดยปฏิบัติตน
ตามระเบียบกฎหมายและจริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนดูแลรักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อมด้วยความ
เต็มใจ 7. การมีสัมพันธภาพอันดี (Good-relationships) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุคิดและปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนด้วยอารมณ์เชิงบวก มีการแสดงออกทางความคิดและการกระท าในทางบวกทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง รวมทั้งมีความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับไว้ใจและมีความรักจริงใจต่อผู้อื่น  

แนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองในผู้สูงอายุ การพัฒนาการ
เห็นคุณค่าในตนเองนั้นมีการพัฒนาการมาจากความรักและการยอมรับในตัวเด็กขอพ่อแม่ สิ่งนี้เป็น
รากฐานหลักในการเสริมสร้างความรู้สึกที่มั่นคงของการรักษาตนเองและคาดหวังให้ผู้อ่ืนรับตน การ
เห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้พร้อมทั้งสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้
จากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ ได้มีนักจิตวิทยาเสนอแนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ไว้ดังนี้ (Bruno, 1983), (Brook, 1992), (ชื่นทิพย์ อารีสมาน, 2545; อ้างอิงจาก Click, 1994),          
(ชไมพร เจริญครบุรี, 2546, อ้างอิงจาก Bradshaw, 1981) 1) เห็นความส าคัญของตนเอง คิดว่า
ตนเองมีความสามารถ มีความส าคัญและเชื่อมั่นในตนเอง คิดว่าตนเองมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 2) ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ลดความคาดหวังจากสิ่งที่
ปรารถนาหรือสิ่งที่ต้องการ พร้อมที่จะยอมรับความผิดหวัง ความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
3) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เคารพตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับ
ประสบการณ์แปลกใหม่ 4) เรียนรู้จากความส าเร็จและความล้มเหลวที่ได้รับ รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น
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โอกาสมองโลกในด้านบวก และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการขาดการเห็นคุณค่าของตนเอง ของปนัดดา พาลี และคณะ (2552) 
ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษาบ้านโนน
คูณ หมู 2 และบ้านโนนค า หมู 14 ต าบลโนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. 
เพ่ือ ศึกษาสถานการณปัญหาของผู้สูงอายุบ้านโนนคูณ-โนนค า 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านโนนคูณ-โนนค า 3. เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านโนนคูณ-โนนค า ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านร่างกาย ระบบต่างๆ ภายในร่างกายก็จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมถอยและท างานไมเ่ป็นปกติ ท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสรับโรคภัยไขเจ็บ
ไดง่าย ปัจจัยด้านจิตใจ เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่สับสน เกิดจากการ
ขาดความรักการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน ไมมีเพ่ือนพูดคุย ท าให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์เศร้าซึมเศร้า 
มีเรื่องครุ่นคิดและวิตกกังวลตลอดเวลา มองตนเองว่าไรความสามารถ และไมมีความส าคัญ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิญญา แกลวทนงค์. (2552) เป็นการศึกษาเรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระดับ
การเห็นคณุค่าในตนเองของผู้สูงอายุ และทัศนะผู้สูงอายุที่มีต่อแนวทางพัฒนาการเสริมสร้างคุณค่าใน
ตนเอง ผลการศึกษามีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีอายุระหว่าง 61-70 ป สวนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที ่4 และผู้สูงอายสุ่วนใหญ่เขร่วมเป็นสมาชิกในชมรมในระยะเวลา 2-3 
ป ผู้สูงอายรุอ้ยละ 94.6 เขา้รว่มกิจกรรมในวันส าคัญตามประเพณีไทย รองลงมาเข้าร่วมกิจกรรมสวด
มนต์และเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา และกิจกรรมที่เข้าร่วมน้อยที่สุด คือ การประกวด
ร้องเพลงคาราโอเกะการประเมินระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จากตัวชี้วัด 11 ตัว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินว่าตนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการเคารพนับถือตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 สวนการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ า พบว่าผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ชอบที่จะอยู่บ้านมากกว่าทีจ่ะออกไปข้างนอกอยูในระดับมาก และในสวนทัศนะต่อการเสริมสร้าง
คุณค่าในตนเองพบว่า โดยภาพรวมผู้สูงอายุมีทัศนะต่อการเสริมสร้างคุณค่าในตนเองในระดับมาก
ที่สุด และผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยไมคาดหวังที่จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ 
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คุณลักษณะเบื้องต้น พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกมีผลต่อการมองเห็นคุณค่าในตนเองต่ าอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าผลที่ไดจากการศึกษาไปขยายผลต่อเพ่ือที่จะ
สามารถน าผลทีไ่ดไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสอดคลองและเหมาะสมต่อความต้องการ
ในการจัดกิจกรรมส าหรบัผู้สูงอายุตอ่ไป 
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จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเอง (self-
esteem) และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุขึ้น เพราะว่า
(พรรณราย ทรัพยะประภา, 2548) และ ปรีชา ธรรมา (2547) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความส าคัญต่อทุกคนทุกช่วงชีวิต เป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและสามารถบ่งชี้คุณภาพชีวิตของบุคคลได้ว่าเป็นอย่างไร บุคคลที่มี
การเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูงจะสามารถที่จะเผชิญความเครียดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การเห็นคุณค่าในตนเองยังเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ทางสังคม ดังนั้นการ
เห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุให้ความสุขในชีวิตมากขึ้น 
 

ค าถามของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1. การเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีมีองค์ประกอบใดบ้าง 
 2. โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีเป็น
อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
       2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีและน าไปพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ   

ระยะที่ 1 : การวิจัยในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง โดยพักอาศัยในชุมชนเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ทั้งหมด 44 ชุมชน มี
ประชากรจ านวน 127,708 คน (ส านักงานเขตธนบุรี, 2560) 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
1.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเห็น
คุณค่าของตนเองผู้วิจัยมีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้เข้ารว่มวิจัยมีดังนี้ 
 1.2.2.1 มีประสบการณการท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ปี 
 1.2.2.2 เป็นผู้ที่มีความสมัครใจและเต็มใจที่จะเข้ารว่มวิจัย  

1.2.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวอย่าง (sample) ที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของ

ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยพักอาศัยในชุมชนเขตธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 44 ชุมชน จ านวน 500 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง (sample) จากตารางของยามาเน่ 
(Yamane) ระดับความมีนัยส าคัญ .01 คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) ที่ร้อยละ 5 (ยุทธ 
ไกยวรรณ์. 2545, อ้างอิงจาก Yamane. 1990) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยมีดังนี้ 
 1.2.1.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 1.2.1.2 มีความรู้ทางภาษาไทย มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
 1.2.1.3 เป็นผู้ที่มีความสมัครใจและเต็มใจที่จะเขา้รว่มวิจัย 

ระยะที่ 2 : การวิจัยในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง (sample) ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 5 คน คือ ผู้น าชุมชน 
นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา    
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในระยะที่ 1 มุ่งเน้นการศึกษาองค์ประกอบการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี และน าผลที่ได้ในระยะ 1 มาใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี มีขอบเขตการศึกษา
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นการท าความเข้าใจการเห็นคุณค่าของตนเอง โดยการประยุกต์หลักการและ
เทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดจนหลักการ
และเทคนิคการฝึกอบรมน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม  
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ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่ครั้งนี้ คือ ชุมชนเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 

44 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนวัดบางสะแกใน ชุมชนปากคลองบาง
สะแก ชุมชนวัดกันตทาราราม ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ชุมชนโรงเจ 1 ชุมชนโรงเจ 2 ชุมชน
ตากสินสัมพันธ์ ชุมชนวัดอินทาราม ชุมชนตรอกเทวดา ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์ ชุมชนสวน
พลู ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ชุมชนวัดหิรัญรูจี ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม 
ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนโรงคราม ชุมชนศรีภูมิ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ชุมชน
สามัคคีศรีสุพรรณ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ ชุมชนวัดประดิษฐาราม ชุมชน
สี่แยกบ้านแขก ชุมชนประสานมิตร ชุมชนเจริญนคร 66 ชุมชนมะนาวหวาน ชุมชนวัดราชวรินทร์ 
ชุมชนบางน้ าชน ชุมชนหลังไปรษณีย์ส าเหร่ ชุมชนสุทธาราม ชุมชนเกื้อวิทยา ชุมชนวัดดาวคะนอง 
ชุมชนรวมพลัง ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา ชุมชนตรอกสะพานยาว ชุมชนสนามแดง ชุมชนแซ่ซิ้มสวนบน 
ชุมชนสองร้อยห้อง และชุมชนสายสัมพันธ์ 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาการศึกษารวม 18 เดือน คือ ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน 

ตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2562 
 

ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ผู้วิจัยไดศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเอง และได

สังเคราะห องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยจึง
น ามาเป็นตัวแปรเพื่อใช้ในการศึกษาองคป์ระกอบของการเห็นคุณค่าของตนเอง ดังนี้  

4.1 ตัวแปรปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
  4.1.1 เพศ 
  4.1.2 อายุ 
  4.1.3 สถานภาพสมรส 
  4.1.4 ระดับการศึกษา 
  4.1.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ  

4.2 ตัวแปรโครงสร้าง ประกอบด้วย 
  4.2.1 องค์ประกอบด้านตนเอง 
  4.2.2 องค์ประกอบด้านสังคม 
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 4.3 ตัวแปรชี้วัด ประกอบด้วย 
  4.3.1 องค์ประกอบด้านตนเอง 
   4.3.1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 
   4.3.1.2 ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) 

 4.3.1.3 การเคารพตนเอง (Self-respect) 
 4.3.1.4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) 
 4.3.1.5 การกล้าแสดงออก (Self- assertiveness) 

  4.3.2 องค์ประกอบด้านสังคม 
   4.3.2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility)       
   4.3.2.2 การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การเห็นคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) หมายถึง ความรูสึกภายในของผู้สูงอายุที่แสดง
ออกมาอย่างเปิดเผย โดยท าให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความสามารถ มีความเคารพและ
ยอมรับในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความรูสึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรูสึกที่เกิดขึ้นไดด้วย
ตนเอง ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบดังนี้ 
 1.1 องค์ประกอบด้านตนเอง 
 1.1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุเชื่อว่าตนมี
ความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ด้วยความพยายามมุ่งมั่น 
 1.1.2 ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจในสิ่งที่เป็น ไม่คิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน ยอมรับทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่องของตนเอง โดย
พร้อมปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างมีความหวัง 
 1.1.3 การเคารพตนเอง (Self-respect) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นด้วยการให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม และมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
 1.1.4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุรับรู้
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม และพร้อม
รับผิดชอบต่อปัญหาด้วยการลงมือแก้ไขด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ไม่ผลักความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อื่น 
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 1.1.5 การกล้าแสดงออก (Self- assertiveness) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุสามารถ
บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบโดยไม่
วิตกกังวลว่าจะท าให้ตนได้รับความอับอาย 
 1.2 องค์ประกอบด้านสังคม 
 1.2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุ
ตระหนักว่าตนมีส่วนในการช่วยเหลือ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม โดยปฏิบัติตน
ตามระเบียบกฎหมายและจริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนดูแลรักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อมด้วยความ
เต็มใจ       
 1.2.2 การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุคิด
และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยอารมณ์เชิงบวก มีการแสดงออกทางความคิดและการกระท าในทางบวกทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง รวมทั้งมีความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับ ไว้ใจและมีความรักจริงใจต่อผู้อื่น 

2. โมเดล หมายถึง กรอบในการด าเนินงาน ประกอบด้วย แนวคิดส าคัญ เป้าหมาย และ
วิธีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นสาระส าคัญที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง    

3. โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง หมายถึง วิธีการพัฒนาการเห็นคุณค่าของ
ตนเองในผู้สูงอายุ โดยใช้การฝึกอบรม เพ่ือมุ่งหวังในท าให้ผู้สูงอายุความเชื่อมั่นในตนเอง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยการประยุกต์หลักการและเทคนิคทางด้าน
จิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดจนหลักการและเทคนิคการ
ฝึกอบรมน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม  

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง วิธีการทางสถิติเพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันเข้าด้วยกัน ถ้าเป็นตัวแปรที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันจะมีความสัมพันธ์กันมากท าให้เกิดการรวมกัน
เป็นองค์ประกอบเดียวกัน แต่ถ้าตัวแปรที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้  

 1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ซึ่งท าให้ได้องค์ความรู้ในบริบทสังคมไทย เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการเห็นคุณค่าของตนเองว่าประกอบด้วยด้านอะไรบ้าง และด้านใดควรให้ความส าคัญและควร
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ได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนออกแบบการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเอง หรือสนใจน าไปศึกษาในประชากรกลุ่มอ่ืนต่อไป 
 2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง โดยการใช้โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่ง
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าได้ 

2.2 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ มีการบูรณาการทฤษฎี
ทางจิตวิทยา เทคนิคการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ
ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งอาจารย์ ครู นักวิชาการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาใช้พัฒนา
ผู้สูงอายุให้เกิดการพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงสามารถน าเทคนิคการให้ค าปรึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุต่อไป 
 




