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บทที ่3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีและน าไปพัฒนาโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตธนบุรี โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ   

ระยะที่ 1 : การวิจัยในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง โดยพักอาศัยในชุมชนเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 44 ชุมชน มีประชากร
จ านวน 127,708 คน (ส านักงานเขตธนบุรี, 2560) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่า
ของตนเองผู้วิจัยมีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้น า
ชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
วิจัยมีดังนี้ 
   1.2.1.1 มีประสบการณการท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ปี 
   1.2.1.2 เป็นผู้ที่มีความสมัครใจและเต็มใจที่จะเข้ารว่มวิจัย  
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  1.2.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
   ตัวอย่าง (sample) ที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเอง
เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยพักอาศัยในชุมชนเขตธนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 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 
   1.2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
   1.2.2.2 มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
   1.2.2.3 เป็นผู้ที่มีความสมัครใจและเต็มใจที่จะเข้าร่วมวิจัย 
 ระยะที่ 2 : การวิจัยในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 5 คน คือ ผู้น าชุมชน นัก
สังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และฐานะทางเศรษฐกิจ จ านวน 
4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ จ านวน 38 ข้อ คณะผู้วิจัยได้
ศึกษาและพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุตามทฤษฎีจิตวิทยาในกลุ่ม            
มนุษยนิยม (Rogers, 1951) แนวคิดของ Rosenberg (1965) และ Coopersmith (1967) โดยสร้าง
ตารางนิยาม และตารางจ าเพาะ (Specification Table) ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีพิสัยระหว่าง “ตรงมากที่สุด” (5 คะแนน) ถึง “ตรงน้อยที่สุด” (1 คะแนน) โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อค าถามทางบวก 
  5 หมายถึง  ตรงมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ตรงมาก 
  3 หมายถึง  ตรงปานกลาง 
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  2 หมายถึง  ตรงน้อย 
  1 หมายถึง  ตรงน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถามทางลบ  
  1 หมายถึง  ตรงมากที่สุด 
  2 หมายถึง  ตรงมาก 
  3 หมายถึง  ตรงปานกลาง 
  4 หมายถึง  ตรงน้อย 
  5 หมายถึง  ตรงน้อยที่สุด 
 

 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง มีลักษณะเป็นช่วงคะแนน 
5 ช่วง โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1981) มีความหมายดังนี้  
 4.50 - 5.00 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังนี ้

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีกระบวนการดังนี้ 
1. ขั้นเริ่มต้นการสัมภาษณ์ 
 1.1 ผู้วิจัยแนะน าตัวเอง 
 1.2 ผู้วิจัยแจ้งจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
2. ขั้นการสัมภาษณ์ 
 2.1 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ 
3. ขั้นสรุปการสัมภาษณ์ 
 3.1 ผู้วิจัยสรุปสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง 
 3.2 ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ 
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 การสัมภาษณ์มีกลุ่มเป้าหมายมีจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ท่ีชัดเจน ดังนี้คือ 
1. กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุ โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็น และคุณลักษณะของผู้ที่มีการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
ตลอดจนให้รายละเอียดของความหมายของการเห็นคุณค่าของตนเองในความคิดเห็นของผู้สูงอายุ  

2.  กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ ผู้วิจัยด าเนินการ
สัมภาษณ์โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็น และคุณลักษณะของผู้ที่มีการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนให้รายละเอียดของความหมายของการเห็นคุณค่าของตนเองในความคิดเห็น
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

2. การสร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
ขั้นที่ 1 ศึกษานิยาม แนวคิดทฤษฎีจากต าราเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาก าหนดนิยาม
ปฏิบัติการ โดยพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุตามทฤษฎีจิตวิทยาในกลุ่ม
มนุษยนิยม (Rogers, 1951) แนวคิดของ Rosenberg (1965) และ Coopersmith (1967) 

ขั้นที่ 2 น าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาสร้างตารางก าหนดพฤติกรรมที่
ต้องการวัดและจ านวนข้อค าถาม (Table of specification) และออกแบบมาตรวัดเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ส าหรับการประเมิน 

ขั้นที่ 3 ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัดและจัดท าร่าง
แบบสอบถาม 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้านความถูกต้อง ความ
ครอบคลุม และความเหมาะสมของข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา ด้านวัดผลทางการศึกษา และด้านการวิจัย 
คือ  รองศาสตราจารย์  ดร .สกล  วร เจริญศรี   ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .มณฑิรา  จารุ เ พ็ ง                      
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ดร .นิ ธิ ภัทร  บาลสิ ริ   ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ดร .ดิ เ รก  สุ ขสุ นั ย และ                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อรายการกับนิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละตัวแปร พร้อมทั้งขอค าแนะน าเพ่ิมเติม จากนั้น
ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสม ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC (Item 
Object Congruence) ที่มีค่ามากกว่า 0.50 จึงถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
วัด (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2558) เพ่ือน าไปใช้ทดลอง และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC น้อยกว่า 0.50 
ออกหรือปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อค าถาม 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
IOC 

 
 
 
1. ความเชื่อม่ันใน

ตนเอง 

1. ฉันมีความสามารถในการท าสิ่งที่ตั้งใจให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 1 
2. ฉันเชื่อว่าฉันแก้ไขปัญหาได้ ถ้าฉันพยายามและตั้งใจ 1 

3. ฉันยังสามารถท าสิ่งที่ถนัดได้ แม้ว่าอาจท าได้ไม่ดีเท่าเดิม 1 

4. หากหมอเตือนให้ควบคุมน้ าหนัก  ฉันเชื่อว่าฉันสามารถ
ควบคุมการทานอาหารได้ 

1 

5. ฉันสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่ากับคนอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน 1 
6. ฉันรู้สึกไม่ม่ันใจถ้าต้องท าอะไรด้วยตนเอง 0.4 

7. ฉันไม่สามารถเป็นที่พ่ึงพาของคนอ่ืนได้ 0.4 

 
 
 
2. ความพึงพอใจใน 

ตนเอง 

8. โดยทั่วไปแล้วฉันรู้สึกพึงพอใจในตนเอง 1 
9. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง 1 

10. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีจุดเด่นไม่แพ้คนอ่ืน 1 

11. ฉันคิดว่าฉันสามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้เท่ากับคนอ่ืนๆ 
ในวัยเดียวกัน 

1 

12. คนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกับฉันได้รับความชื่นชมมากกว่าฉัน 1 
13. บางครั้งฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรดีเลย 0.8 

14. บ่อยครั้งที่ฉันอยากเป็นคนอ่ืน 0.8 

 
 

 
3. ความเคารพใน

ตนเอง 

15. ฉันคิดว่าทุกคนมีคุณค่าอย่างเท่าเทียม 1 
16. แม้ว่าฉันจะอายุเยอะ แต่ฉันก็ท าบางสิ่งได้ไม่ด้อยกว่าคน
อ่ืนๆ 

0.8 

17. ฉันคิดว่าความคิดของเด็กวัยรุ่นมักไม่ได้เรื่อง 0.6 

18. ฉันคิดว่าฉันมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าลูกหลาน 0.8 

19. ฉันคิดว่าความชราท าให้ฉันดูไร้ค่า 0.8 
20. ฉันคิดว่าผู้ใหญ่ไม่จ าเป็นต้องขอโทษเด็ก 0.8 

21. ฉันคิดว่าผู้หญิงควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ชาย 0.8 
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4. ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง 

22. ฉันมักท างานบ้านที่พอมีแรงท าไหวด้วยความเต็มใจ 1 

23. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ฉันไม่คิดหนีปัญหา แม้ว่าฉันจะอายุ
มากแล้วกต็าม 

1 

24. หากฉันได้รับมอบหมายให้ท างานที่ฉันมีแรงท าไหว ฉันจะ
ท าอย่างเต็มที ่

1 

25. เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ฉันจะพยายามแก้ปัญหานั้น 1 

26. ฉันดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมการทานอาหาร 0.8 
27. ฉันมักออกก าลังกายแบบที่คนสูงอายุคนอ่ืนๆ ท ากัน 1 

28. เป็นเรื่องปกติ ที่คนแก่จะเป็นภาระของลูกหลานและสังคม 0.8 

 
 
 

5. ความกล้า
แสดงออก 

29. ฉันกล้าบอกความต้องการของฉันกับคนอ่ืนได้ หากคิดว่า
จ าเป็น 

0.8 

30. ฉันชอบให้คนอ่ืนรู้จักและเข้าใจตัวตนของฉัน 0.8 
31. ฉันใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง 0.4 

32. บางครั้งฉันขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนในสิ่งที่ฉันไม่
สามารถท าได ้

0.6 

33. ฉันไม่กล้าแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อหน้าคนอ่ืน 0.6 

34. ฉันกลัวว่าถ้าพูดความรู้สึกของตนออกไป จะท าให้คนอ่ืนไม่
พอใจ 

0.4 

35. ฉันไม่ชอบเปิดเผยตนเองให้คนอ่ืนรู้จัก 0.6 
 
 

 
 

6. การรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 
 

36. ฉันให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 0.6 

37. ฉันปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดีของชาติ ด้วยความภูมิใจ 0.8 

38. ฉันปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ฉันนับถือ 0.4 
39. ฉันช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีท าได้ ทั้งแรงกาย แรงใจ 0.8 

40. ฉันแบ่งปันสิ่งของและช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น 

0.6 

41. ฉันรักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 0.8 

42. ถ้าพบเห็นน้ าหรือไฟฟ้าเปิดไว้โดยไมได้ใช้งาน ฉันจะเข้าไป
ปิดเสมอ 

0.6 

 
 

43. ฉันไม่ชอบพูดถึงสิ่งแย่ๆ ของคนอ่ืนลับหลัง 0.8 
44. ฉันมักได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น 0.8 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

95 
 

 
7. การมีสัมพันธภาพ
อันดี 

45. ฉันชอบพูดถึงคนอ่ืนในแง่ดี 1 

46. ฉันมักพูดคุยกับคนอ่ืนด้วยรอยยิ้ม 1 
47. ฉันพร้อมเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของคนอ่ืน 0.8 

48. ฉันไม่ชอบพูดคุยท าความรู้จักกับคนใหม่ๆ 0.6 

49. ฉันคิดว่าไม่มีใครจริงใจต่อกันในสังคมยุคนี้ 0.8 
 

จากตาราง พบว่ามีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ที่มีค่าต่ ากว่า 0.50 ประกอบด้วย ข้อ 6, 7, 31, 
34 และ 38 ตามล าดับ โดยทั้ง 5 ข้อ มีค่าดัชนี IOC เท่ากับ 0.40 

 

ตาราง 3.2 ข้อค าถามท่ีได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ ข้อค าถามเดิม ข้ อค า ถ ามที่ ป รั บปรุ ง ต า ม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมายเหตุ 

4 หากหมอเตือนให้ควบคุมน้ าหนัก ฉัน
เชื่อว่าฉันสามารถควบคุมการทาน
อาหารได้ 

หากแพทย์ เ ตื อน ให้ ควบคุม
น้ าหนัก ฉันเชื่อว่าฉันสามารถ
ควบคุมการรับประทานอาหาร
ได ้

 

6 ฉันรู้สึกไม่มั่นใจถ้าต้องท าอะไรด้วย
ตนเอง 

 คัดออก 
(ไม่ชัดเจน) 

7 ฉันไมส่ามารถเป็นที่พ่ึงพาของผู้อื่นได้  คัดออก 
(ไม่ชัดเจน) 

17 ฉันคิดว่าความคิดของเด็กวัยรุ่นมัก
ไม่ได้เรื่อง 

ฉันคิดว่าความคิดของเด็กวัยรุ่น
มักขาดการกลั่นกรอง 

 

20 ฉันคิดว่าผู้ใหญ่ไม่จ าเป็นต้องขอโทษ
เด็ก 

ฉันคิดว่ าถ้ าผู้ ใหญ่ท าผิด  ไม่
จ าเป็นต้องขอโทษเด็ก 

 

21 ฉั น คิ ด ว่ า ผู้ ห ญิ ง ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือมากกว่าผู้ชาย 

ฉันคิดว่าผู้หญิงเก่งเท่ากับผู้ชาย  

26 ฉันดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมการ
ทานอาหาร 

ฉันดูแลสุขภาพกายและใจอยู่
เสมอ 

 

31 ฉัน ใช้ ชี วิ ตด้ วยความซื่ อสั ตย์ ต่ อ
ความรู้สึกตัวเอง 

 คัดออก (ไม่เป็นไป
ตามนิยาม) 
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ข้อ ข้อค าถามเดิม ข้ อค า ถ ามที่ ป รั บปรุ ง ต า ม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมายเหตุ 

32 บางครั้งฉันขอความช่วยเหลือจากคน
อ่ืนในสิ่งที่ฉันไม่สามารถท าได้ 

ฉันกล้าขอความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืนในเรื่องท่ีฉันไม่ถนัด 

 

34 ฉันกลัวว่าถ้าพูดความรู้สึกของตน
ออกไป จะท าให้คนอ่ืนไม่พอใจ 

 คัดออก  
(ไม่ชัดเจน) 

35 ฉันไม่ชอบเปิดเผยตนเองให้คนอ่ืน
รู้จัก 

ฉันกล้าเปิดเผยตนเองให้คนอ่ืน
รู้จัก ถ้าเขาอยากรู้ 

 

38 ฉันปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ฉัน
นับถือ 

 คัดออก 
(ไม่ชัดเจน) 

 
ขั้นที่ 5 น าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยวิเคราะห์ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืนๆ 
ในแบบวัด (Corrected Item-total: CITC) โดยก าหนดเกณฑ์การตัดข้อค าถาม คือ ข้อค าถามที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืนๆ ในแบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ต่ ากว่า .30 ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อค าถามในแบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน 38 ข้อ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 ข้อ 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ .860 ดังตาราง 3.3 

 

ตาราง 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืนๆ ในแบบ
วัด (Corrected Item-total: CITC) 
 

ข้อค าถาม ค่า CITC 

1) ฉันมีความสามารถในการท าสิ่งที่ตั้งใจให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง .514 
2) ฉันเชื่อว่าฉันแก้ไขปัญหาได้ ถ้าฉันพยายามและตั้งใจ .592 

3) ฉันยังสามารถท าสิ่งที่ถนัดได้ แม้ว่าอาจท าได้ไม่ดีเท่าเดิม .604 

4) หากแพทย์เตือนให้ควบคุมน้ าหนัก ฉันเชื่อว่าฉันสามารถควบคุมการ
รับประทานอาหารได้ 

.337 

5) ฉันสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่าคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน .570 
6) โดยทั่วไปแล้วฉันรู้สึกพอใจในตนเอง .463 
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ข้อค าถาม ค่า CITC 

7) ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง .457 
8) ฉันรู้สึกว่าตนเองมีจุดเด่นไม่แพ้คนอ่ืน .490 

9) ฉันคิดว่าฉันสามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้เท่าคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน .659 

10) คนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกับฉันได้รับความชื่นชมมากกว่าฉัน .391 
11) บางครั้งฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรดีเลย .110 

12) บ่อยครั้งที่ฉันอยากเป็นเหมือนคนอ่ืน .514 

13) ฉันคิดว่าทุกคนมีคุณค่าอย่างเท่าเทียมกัน .450 
14) แม้ว่าฉันจะอายุเยอะแต่ฉันก็ท าบางสิ่งได้เท่ากับคนอ่ืนๆ .431 

15) ฉันคิดว่าความคิดของเด็กวัยรุ่นมักขาดการกลั่นกรอง .061 
16) ฉันคิดว่าฉันมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าลูกหลาน .388 

17) ฉันคิดว่าความชราท าให้ฉันดูไร้ค่า .412 

18) ฉันคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ท าผิด ไม่จ าเป็นต้องขอโทษเด็ก .396 
19) ฉันคิดว่าผู้หญิงเก่งเท่ากับผู้ชาย .360 

20) ฉันมักท างานบ้านที่พอมีแรงท าไหวด้วยความเต็มใจ .405 

21) ฉันไม่คิดหนีปัญหา แม้ว่าฉันจะอายุมากแล้วก็ตาม .441 
22) หากฉันได้รับมอบหมายให้ท างานที่ฉันมีแรงท าไหว ฉันจะท าอย่างเต็มที่ .443 

23) เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ฉันจะพยายามแก้ปัญหานั้น .356 

24) ฉนัดูแลสุขภาพกายและใจอยู่เสมอ .576 
25) ฉันมักออกก าลังกายแบบที่คนสูงอายุคนอ่ืนๆ ท ากัน .426 

26) ฉันคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ที่คนแก่จะเป็นภาระของลูกหลานและสังคม .211 
27) ฉันกล้าบอกความต้องการของฉันกับคนอ่ืนได้ หากคิดว่าจ าเป็น .313 

28) ฉันชอบให้คนอ่ืนรู้จักและเข้าใจตัวตนของฉัน .354 

29) ฉันกล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในเรื่องที่ฉันไม่ถนัด .387 
30) ฉันไม่กล้าแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อหน้าคนอ่ืน .210 

31) ฉันกล้าเปิดเผยตนเองให้คนอ่ืนรู้จัก ถ้าเขาอยากรู้ .418 

32) ฉันให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ .495 
33) ฉันปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดีของชาติ ด้วยความภูมิใจ .548 

34) ฉันช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีท าได้ ทั้งแรงกาย แรงใจ .490 

35) ฉันแบ่งปันสิ่งของและช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน .576 
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ข้อค าถาม ค่า CITC 

36) ฉันรักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ .622 
37) ถ้าพบเห็นน้ าหรือไฟฟ้าเปิดทิ้งไว้โดยไมได้ใช้งาน ฉันจะเข้าไปช่วยปิด .498 

38) ฉันไมช่อบพูดถึงสิ่งแย่ๆ ของคนอ่ืนลับหลัง .500 

39) ฉันมักได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น .548 
40) ฉันชอบพูดถึงคนอ่ืนในแง่ดี .694 

41) ฉันมักพูดคุยกับคนอ่ืนด้วยรอยยิ้ม .674 

42) ฉันพร้อมเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของคนอ่ืน .618 
43) ฉันไม่ชอบพูดคุยท าความรู้จักกับคนใหม่ๆ  .242 

44) ฉันคิดว่าไม่มีใครจริงใจต่อกันในสังคมยุคนี้ .110 
Conbach’s Alpha รวมทั้งฉบับ = .860 
  

หมายเหตุ CITC = ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected 
Item Total Correlation) 
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ตัวอย่างแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

ค าชี้แจง  
1. ผู้วิจัยมีความประสงค์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อค าถามให้ครบทุกข้อตาม

ความเป็นจริง  
2. แบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุนี้ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1: สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 5 ข้อ 
ตอนที่ 2: สอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 38 ข้อ 

ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะเป็นความลับและน าเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมเท่านั้น
ขอให้ท่านช่วยตอบค าถามให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง และขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ
มา ณ โอกาสนี้ 

 

 
ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ค าชี้แจง: โปรดใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่อง  หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ    1. ชาย   2. หญิง 
 

2. อายุ 
    1. 60 – 70 ปี  2. 71 – 80 ปี 
    3. มากกว่า 80 ปี 
 

4. สถานภาพสมรส 
  1. โสด   2. สมรส   3. หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
  1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาต้นต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4. อนุปริญญา  5. ปริญญาตรี   6. ปริญญาโท 
  7. ปริญญาเอก  8. อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………… 
5. ฐานะทางเศรษฐกิจ 

รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย    
      รายได้พอดีกับรายจ่าย   

รายได้มากกว่ารายจ่าย   
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ส่วนที่ 2: การเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

ค าชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ รวม 44 ข้อ และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่าน
ตามความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ  
 

 
ข้อ 

 
ข้อความพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ระดับความคิดเห็น 

ตรง
มาก
ที่สุด 

ตรง
มาก 

ตรง 
ปาน
กลาง 

ตรง
น้อย 

ตรง
น้อย 
ที่สุด 

0 ฉันมีความสามารถในการท าสิ่งที่ตั้งใจให้ส าเร็จได้ด้วย
ตนเอง 

     

0 ฉันเชื่อว่าฉันแก้ไขปัญหาได้ ถ้าฉันพยายามและตั้งใจ      
0 ฉันยังสามารถท าสิ่งที่ถนัดได้ แม้ว่าอาจท าได้ไม่ดีเท่า

เดิม 
     

0 ฉันสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่าคนอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน      

0 โดยทั่วไปแล้วฉันรู้สึกพอใจในตนเอง      

0 ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง      

 
เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 

ข้อความ ตรงมากที่สดุ ตรงมาก ตรงปานกลาง ตรงน้อย ตรงน้อยที่สุด 

ข้อความทางบวก 5 4 3 2 1 

ข้อความทางลบ 1 2 3 4 5 

 
การแปลความหมาย โดยแต่ละช่วงคะแนนมีความหมายดังนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าของตนเองอยู่ในระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.50 - 2.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าของตนเองอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าของตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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2. โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
2.1 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน

ชุมชนเขตธนบุรี 
ขั้นที่ 1 น าองค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 มาสร้างกรอบแนวคิดในการสร้าง

โมเดลเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง

ส าหรับผู้สูงอายุ 
ขั้นที ่3 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ขั้นที่ 4 ด าเนินการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน

ชุมชนเขตธนบุรี โดยบูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็น และ
สอดคล้องกับตัวแปรตาม โดยลักษณะของโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุมี
ดังนี้ 

1. เป็นโปรแกรมที่มุ่งน าไปใช้ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเอง 2 องคป์ระกอบ     

2. โปรแกรมด าเนินการโดยใช้การฝึกอบรม จ านวน 9 ครั้ง และด าเนินการครั้งละ 1 
ชั่วโมง ถึง 1.30 ชั่วโมง 

ขั้นที่ 5 น าโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรีที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ อาจารย์ธเนตร 
ตัญญวงษ์ และนายธีรวัฒน์ ผิวขม เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จากนั้นผู้วิจัยน าโมเดล
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองที่ไดรับการตรวจสอบแล้วไปปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นที่ 6 น าโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรีที่ไดปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปน าเสนอโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
group) กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา 
และพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแสดงทัศนคติเกี่ยวกับโมเดลเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ของตนเองส าหรับผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขั้นที่ 7 ได้โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปแล้วพร้อมส าหรับด าเนินการ รายละเอียดดังตาราง 3.4  

https://www.gotoknow.org/posts/450366
https://www.gotoknow.org/posts/450366
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ตาราง 3.4 สรุปทฤษฎีและเทคนิคทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
 

ขั้นตอนการฝึกอบรม ทฤษฎี/เทคนิคการฝึกอบรม เทคนิคที่ใช ้

ขั้นเริ่มต้น 
 
 

คร้ังท่ี 1 
การปฐมนิเทศ 

และสร้างความคุ้นเคย 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-
Centered Group Counseling) 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข 
(Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) 
 

- การฟังอย่างตั้งใจ 
- เทคนิคการสะท้อนความรูส้ึก 
- การอภิปรายกลุ่ม  
- เทคนิคกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
(Group Process) 

ขั้นด าเนินการ 
 

คร้ังท่ี 2 
การพัฒนา 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Self – confidence) 

1. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัท ์(Gestalt Group Counseling) 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- เทคนิคภาวจินตนาการ (Fantasy 
approaches)  
 

- การบรรยาย 
- บทบาทสมมต ิ
- การอภิปรายกลุ่ม  

 
คร้ังท่ี 3 

การพัฒนา 
ความพึงพอใจในตนเอง 

(Self-satisfaction) 

1. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัท ์(Gestalt Group Counseling) 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- เทคนิคความคิดและความรู้สึก 
(Think-feel) 
 

- การบรรยาย 
- การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม  

 
 

คร้ังท่ี 4 
การพัฒนา 

การเคารพตนเอง  
(Self-respect) 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
เผชิญความจริง (Reality Counseling 
Theory) 
 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- เทคนิคการเปิดเผย (Self 
Disctosure) 
- เทคนิคการมองโลกแง่บวก (Being 
Positive 
 

- การบรรยาย 
- การระดมความคดิเห็น 
- การอภิปรายกลุ่ม  
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ขั้นตอนการฝึกอบรม ทฤษฎี/เทคนิคการฝึกอบรม เทคนิคที่ใช้ 
ขั้นด าเนินการ (ต่อ) 

 
คร้ังท่ี 5 

การพัฒนา 
ความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง  
(Self-responsibility) 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-
Centered Group Counseling) 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 
 

- เทคนิคการถาม  
- เทคนิคการสะท้อนความรูส้ึก 
- เทคนิคการสนับสนุน 
 

- การสาธิตวิธ ี
- การเรียนรู้จากตัวแบบ 
- การระดมความคดิเห็น 

 
คร้ังท่ี 6 

การพัฒนา 
การกล้าแสดงออก  

(Self- assertiveness) 

1. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนยิม(Behavioral Group 
Counseling) 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem 
solving) 
 
 

- บทบาทสมมต ิ

- การลงมือปฏิบัต ิ(Doing 
Something) 

 
คร้ังท่ี 7 

การพัฒนา 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social-responsibility) 

 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
เผชิญความจริง (Reality Counseling 
Theory) 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- เทคนิคการใช้อารมณ์ขัน (Sense of 
Human Technique) 
- เทคนิคอุปมา (Metaphors) 
 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่ม 

 
 

คร้ังท่ี 8 
การพัฒนา 

การมีสมัพันธภาพอันดี  
(Good relationships) 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
วิเคราะหส์ัมพันธภาพ (Transactional 
Analysis Theory) 
 
 
 

2. เทคนิคการฝึกอบรม 

- การระบุบ่งช้ี (Specification) 
- การยกตัวอย่างประกอบการอธบิาย 
(Illustration) 
- การก่อรูปเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Crystallization) 
 

- เทคนิคกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
(Group Process) 
- การอภิปรายกลุ่ม 

ขั้นสรุป 
 

คร้ังท่ี 9 
การยุติการฝึกอบรม 

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-
Centered Group Counseling) 

 

- เทคนิคการสรุป (Summarizing) 
- เทคนิคการสะท้อนความรูส้ึก 
(Reflection of feeling) 
- เทคนิคการสนับสนุน (Supporting) 
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ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน

ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระยะที่ 1 
การศึกษาองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 

 
 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

 

2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  

3. เขียนกรอบแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  

4. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

  

5. เขียนนิยามศัพท์ตามผลสรุปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

  

6. สร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  

7. ทดลองใช้แบบวัด (Try out) กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 
 

  

8. น าแบบวัดที่ผ่านการ Try out มาวิเคราะห์ผล เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
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ขั้นที ่2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 2 
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 

 

2. ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 

  

3. ศึกษาองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  

4. ศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุแต่ละด้าน 
 

  

5. ร่างโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองที่มีความสอดคล้องทั้งทฤษฎีและเทคนิค 
 

  

6. น าโปรแกรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 

  

7. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือน าเสนอโมเดล และน าไปแก้ไขตามข้อคิดเห็น 
 

  

8. ไดโ้ปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 
 

 

https://www.gotoknow.org/posts/450366
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยติดต่อส านักงานเขตธนบุรี เพ่ือยื่นหนังสือขอความร่วมมือในการขอข้อมูลเกี่ยวกับ

ชุมชนและจ านวนผู้สูงอายุ เขตธนบุรี ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตธนบุรี  
2. ผู้วิจัยไดน้ าแบบสัมภาษณ์การเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ไป

สัมภาษณ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 2 กลุ่มดังนี้คือ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 5 คน 2. กลุ่ม
ผู้น าชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน 

3. เมื่อได้แบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยน าแบบวัดการเห็นคุณค่า
ของตนเองส าหรับผู้สูงอายุไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จ านวน 100 คน 

4. ผู้วิจัยน าแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ไปสอบถามผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน เพ่ือมาวิเคราะห์องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

5. ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบวัดเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน 
2. วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
3. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
4. วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม 
5. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง

ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยาม  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
2. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 

Congruence) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
 

IOC = ΣR / N 
 

เมื่อ 
IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
R  แทน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ΣR แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
N  แทน  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3. สถิติสถิติวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation : rXY ) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ,์ 2545) 

 

rXY = 
 ∑   –  ∑    ∑  

√{ ∑   –  ∑    }{ ∑   –  ∑    }

 

 
เมื่อ  rXY  แทน  ดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ 

ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนรายข้อ (item) 

ΣY  แทน ผลรวมของคะแนนรวม (total) ที่ไม่รวมข้อที่น ามาค านวณ 

ΣX แทน  ผลรวมของผลคูณของคะแนน x และคะแนน y 

ΣX2 แทน  ผลรวมก าลังสองของคะแนน x 

ΣY2  แทน  ผลรวมก าลังสองของคะแนน y 

Ν  แทน  จ านวนคนทั้งหมดท่ีน ามาวิเคราะห์ 
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4. สถิติวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
การแสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา                        

(α - Coefficient) ของครอนบัค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
 

α = 
 

     
(  

∑  
 

  
 ) 

 

α  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ 
n  แทน  จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

   
  แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

   
  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถาม 

 

5. การวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือดูองค์ประกอบแต่ละด้าน และตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป / LISREL 8.54 (Joreskog & Sorbom, 1999) 




