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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี และ 2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกันดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนความหมายดังนี้ 

M   หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (mean) 
SD   หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
C.V.   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) 
SK   หมายถึง  ค่าความเบ้ (skewness) 
KU   หมายถึง  ค่าความโด่ง (kurtosis) 
t   หมายถึง  ค่าสถิติที 
df   หมายถึง  ค่าองศาอิสระ (degree of freedom) 
p   หมายถึง  ค่านัยส าคัญทางสถิต ิ

β   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
df   หมายถึง  องศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
p   หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
GFI   หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit index) 
AGFI   หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  

(Adjusted Goodness of Fit index) 
RMR   หมายถึง  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ  

(Root Mean Squared Residual) 
RMSEA   หมายถึง  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  

(Root Mena Squared Error of Approximation) 
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Self-conf  หมายถึง  ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 
Self-sati  หมายถึง  ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) 
Self-resp  หมายถึง  ความเคารพในตนเอง (Self-respect) 
Self-respo  หมายถึง  ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) 
Self-asse  หมายถึง  ความกล้าแสดงออก (Self-assertiveness) 
Social-resp  หมายถึง  การรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) 
Good-rela  หมายถึง  การมีสัมพันธภาพอันดี (Good-relationships) 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัย แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน

ชุมชนเขตธนบุรี 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 : ผลการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ในตารางนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 500 คน มาหาค่า
จ านวนร้อยละ ดังตาราง 4.1  
 

ตาราง 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ (N=500) 
 

 จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

 
189 
311 

 
37.80 
62.20 

รวม 500 100.00 
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ตาราง 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ (N=500) (ต่อ) 
 

 จ านวน ร้อยละ 

อายุ (ปี) 
60 – 70 ปี 
71 – 80 ปี 
มากกว่า 80 ปี 

 
434 
47 
19 

 
86.80 
9.40 
3.80 

รวม 500 100.00 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

 
45 
323 
132 

 
9.00 
64.60 
26.40 

รวม 500 100.00 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
รายได้พอดีกับรายจ่าย 
รายได้มากกว่ารายจ่าย 

 
253 
198 
49 

 
50.60 
39.60 
9.80 

โดยรวม 500 100.00 

 
จากตาราง 4.1 พบว่าผู้สูงอายุในเขตชุมชนธนบุรีเป็นเพศชายจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.80 เป็นเพศหญิงจ านวน 311 คิดเป็นร้อยละ 62.20 ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60-70 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 86.80 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็น 71-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.40 และมากกว่า 
80 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสและฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุใน
เขตชุมชนธนบุรีส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 64.60 รองลงมาเป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็น
ร้อยละ 26.40 และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.60 รองลงมาคือ รายได้
พอดีกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 39.60 และอันดับสุดท้ายคือ รายได้มากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
9.80 
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 1.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุเขต
ชุมชนธนบุรี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้น าคะแนนแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตชุมชนธนบุรี มาหาค่าต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 4.2 
  

ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุเขต
ชุมชนธนบุรี (n=500) 
 

ตัวบ่งชี้ Mean SD. Sk. Ku. 
Self-conf 3.82 .595 -0.345 0.135 

Self-sati 3.86 .595 -0.342 -0.377 

Self-resp 3.57 .577 -0.207 0.604 
Self-respo 3.84 .577 -0.081 -0.385 

Self-asse 3.89 .723 1.209 13.158 

Social-resp 3.98 .631 -0.452 -0.407 
Good-rela 4.02 .694 -0.290 -0.899 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 4.2 พบว่าค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุใน

เขตชุมชนธนบุรี เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ การมีสัมพันธภาพอันดี  (Good-rela) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.02 รองลงมาเป็น การรับผิดชอบต่อสังคม (Social-resp) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 ความกล้าแสดงออก (Self-asse) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ความพึงพอใจในตนเอง (Self-sati) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-respo) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self-conf) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และความเคารพในตนเอง (Self-resp) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.57 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.577 ถึง 0.694  โดยตัว
บ่งชี้ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด คือความเคารพในตนเอง (Self-resp) เท่ากับ 0.723  
ในขณะที่การรับผิดชอบต่อสังคม (Social-resp) และ ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-respo) มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด เท่ากับ 0.577 เมื่อพิจารณาความความเบ้ (Sk) เป็นลบ แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกระจายของข้อมูลน้อย โดยทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยในระดับสูง  
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1.3 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสร้างของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุเขตชุมชนธนบุรี 

ค่า Bartlett’s test of sphericity เท่ากับ 1552.483, df=21, p=.000 ค่าดัชนี Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ .880 แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ด้าน ไม่
เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) นั่นคือตัวบ่งชี้ทั้งมีความสัมพันธ์กัน สามารถมารถน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ต่อไปได้ ซึ่งเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ส าหรับผู้สูงอายุ แสดงได้ดังตาราง 4.3  
 

ตาราง 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ภาวะสันนิษฐานในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
เห็นคุณค่าในตนเอง (n=500) 
 

 
Self- 
conf 

Self- 
sati 

Self- 
resp 

Self- 
respo 

Self- 
asse 

Social- 
resp 

Good- 
rela 

Self-conf 1.00       

Self-sati .633** 1.00      

Self-resp .355** .560** 1.00     
Self-respo .457** .488** .418** 1.00    

Self-asse .401** .464** .374** .485** 1.00   
Social-resp .544** .581** .417** .562** .623** 1.00  

Good-rela .489** .510** .371** .492** .539** .667** 1.00 
 

หมายเหตุ **p<.01 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 4.3 พบว่า ตัวบ่งชี้ของการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุเขต
ชุมชนธนบุรี ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้  คือ 1. องค์ประกอบด้านตนเอง ได้แก่             
1.1) เชื่อมั่นในตนเอง 1.2) เห็นคุณค่าในตนเอง 1.3) เคารพตนเอง 1.4) รับผิดชอบต่อตนเอง และ 
1.5) กล้าแสดงออก และ 2. องค์ประกอบด้านสังคม ได้แก่ 2.1) การรับผิดชอบต่อสังคม และ 2.2) 
การมีสัมพันธภาพอันดี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 

1.4 ค่าดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด
การเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนธนบุรี 

ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
โดยการน าข้อมูลของผู้สูงอายุเขตชุมชนธนบุรีจ านวน 500 คน จากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
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ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 38 ข้อค าถาม ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้หลัก 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความพึงพอใจในตนเอง ความเคารพในตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความกล้าแสดงออก 
การรับผิดชอบต่อสังคม การมีสัมพันธภาพอันดี จัดเข้าองค์ประกอบตามโครงสร้างหลัก 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเอง และ 2) การเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคม 
โดยผู้วิจัยน าคะแนนแต่ละองค์ประกอบมาทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดการเห็น
คุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ และตรวจสอบว่าสามารถน ามาอธิบายคุณลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First order) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First order) พบว่า โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit) 
กั บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า  Chi-square ที่ ไ ม่ มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ                           
(Chi-square=14.94, df=11, p=.18) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) 
เท่ากับ .18 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (RMESA) เท่ากับ .027 ผล
การวิเคราะห์สรุปได้ว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงดังตาราง 4.4 

 

ตาราง 4.4 ค่าดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด
การเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุในเขตชุมชนธนบุรี 
 

ดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ค่าดัชนี 

χ2 14.94 

P 0.18 
Df 11 

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) 0.99 

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 0.98 
ดัชนีความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (CFI) 1.000 

ดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) 0.18 
ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประเมินค่า  
(RMSEA) (90%) 

0.027 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 4.4 พบว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเห็นคุณค่า
ในตนเองส าหรับผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่า Chi-square ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Chi-square=14.94, df=11, p=.18) ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 ค่า
ดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ .18 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของ
เศษเหลือมาตรฐาน (RMESA) เท่ากับ .027 จากดัชนีดังกล่าว แสดงว่าโมเดลโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self-confidence) ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) ความเคารพในตนเอง (Self-respect) 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  (Self-responsibility) ความกล้าแสดงออก  (Self-assertiveness)         
การรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) และการมีสัมพันธภาพอันดี (Good-relationships) 

 

1.5 ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ 
 1.5.1 องค์ประกอบที่ 1 การเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตหรือตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.52-0.80 ทุกค่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = .000) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ ความ

กล้าแสดงออก (β=0.80) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ ความรับผิดชอบต่อตนเอง (β=0.71) ตัวบ่งชี้ ความ

พึงพอใจในตนเอง (β=0.68) ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมั่นในตนเอง (β=0.63) และ ตัวบ่งชี้ ความเคารพใน

ตนเอง (β=0.52) ตามล าดับ 
  1.5.2 องค์ประกอบที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคม ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตหรือตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.74-0.88 ทุกค่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ การ

รับผิดชอบต่อสังคม (β=0.88) รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ การมีสัมพันธภาพอันดี (β=0.74) ตามล าดับ 
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 ผู้วิจัยได้น าเสนอโมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันของโมเดลโมเดลเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีให้เห็นชัดเจน ดังภาพที ่4.1 
 
 

 
 
 
Chi-square=14.94, df=11, p=.18, RMSEA=.027, GFI=.99 

 
ภาพที่ 4.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 4.1 พบว่า โมเดลการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 

มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ (β) ในแต่ละตัว มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ สามารถวัดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการเห็น
คุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ได้ 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ โดยมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.88 ทุกค่ามี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000) โดย ตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 

ตัวบ่งชี้ การรับผิดชอบต่อสังคม (β=0.88) รองลงมาได้แก่ ความกล้าแสดงออก การมีสัมพันธภาพอัน

Self-satisfaction 

Self-respect 

Self-responsibility 

Self-assertiveness 

Social-responsibility 

Good-relation 

Self-Confidence 

.63 

.68 

.52 

.71 

.80 

.88 

.74 

.61 

.54 

.73 

.49 

.36 

.23 

.46 

.20 

.20 

-.06 

Self 

Social 

Self- 
Esteem 
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ดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความพึงพอใจในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความเคารพใน
ตนเอง ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตธนบุรี 

1. ขั้นตอนการพัฒนาโปแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรี 

1.1 ผู้วิจัยศึกษาและทบทวนเอกสาร ต าราเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ทาง
จิตวิทยาที่จะน ามาใช้ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

2. สรุปทฤษฎีและเทคนิคที่ใชในโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตธนบุรี 

2.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-Centered 
Group Counseling) ทฤษฎีนี้จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่แสดงถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง ซึ่ง
จะน าไปสู่การค้นพบตนเอง เข้าใจและยอมรับตนเอง ของผู้สูงอายุอีกทั้งยังสามารถค้นหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองตรงตามหลักของความเป็นจริง โดยผู้สูงอายุจะเกิดความเข้าใจว่าอะไร
คืออุปสรรคของความเจริญงอกงามในชีวิตของตน และจะก้าวไปสู่การเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เปิด
กว้าง ผู้สูงอายุมีความม่ันใจในตนเองมากขึ้น และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพของตน 
(Corey, 2013), พงษ์พันธ์และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2556) ประกอบด้วย 

2.1.1 เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ โดยการที่
ผู้สูงอายุจะยอมรับผู้รับค าปรึกษาในตัวตนของเขาเอง ให้คุณค่าต่อตนเองในฐานะที่เขาเป็นบุคคลหนึ่ง 
โดยไม่สนว่าตนเองจะมีรูปร่าง หน้าตา หรือแสดงพฤติกรรมอย่างไร (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2547) ใน
การให้ค าปรึกษาโดยใช้เทคนิคนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่เข้าไปครอบง า หรือท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกด่างพร้อย 
จากการประเมินและตัดสินความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของผู้สูงอายุว่าถูกหรือผิด (Corey, 2013) 
ผู้ให้ค าปรึกษาจะเอ้ือให้ผู้รับค าปรึกษาคนอ่ืนๆ ในกลุ่มมีการแสดงถึงการยอมรับกันและกันโดย
ปราศจากเงื่อนไขด้วย 

2.1.2 เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) ถือว่าเป็นเทคนิคที่เป็นหัวใจ
ส าคัญของการให้ค าปรึกษา เพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ซึ่ง
การแสดงออกถึงการฟังอย่างตั้งใจนั้นจะแสดงออกได้ทั้งการแสดงออกทางสีหน้า  ท่าทาง การพยัก
หน้า การสัมผัส หรือจะแสดงออกทางการตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ เป็นต้น (สกล วรเจริญศรี, 2556) 
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2.1.3 เทคนิคการสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคที่ผู้สูงอายุพยายามที่จะรวบรวม
สิ่งต่างๆ ที่ผู้สูงอายุพูดคุยในกลุ่มให้มีความครอบคลุม กระชับ ได้ใจความ ซึ่งในการสรุปนี้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยความจ าในเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันเป็นอย่างดี  แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมี
ความเข้าใจถึงเรื่องราวที่เพ่ือนสมาชิกเล่าอย่างชัดเจน  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้ส ารวจ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องราวของกันและกันได้เป็นอย่างดี (พงษ์พันธ์ 
พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556) 

2.1.4 เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) ถือเป็นเทคนิคที่แสดง
ถึงการตอบรับที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้ตอบต่อเรื่องราวที่ผู้สูงอายุบอกเล่าในส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่
แฝงอยู่เบื้องหลังค าพูด เป็นการสื่อถึงความเข้าอกเข้าใจ (Emphaty) ที่ผู้ให้ค าปรึกษามีต่อผู้สูงอายุ
(กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์, 2545) 

2.1.5 เทคนิคการสนับสนุน  (Supporting) เป็นเทคนิคที่ ใช้ ในการเสริมแรงแก่
ผู้สูงอายุที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่ม เช่น การเปิดเผยเรื่องราวของตนเองสู่กลุ่ม เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะ
มีการตอบรับด้วยการฟังอย่างตั้งใจ การแสดงออกจากท่าทางที่กระตือรือร้น มีการประสานสายตา 
(พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2554) 

2.1.6 เทคนิคการตีความ (Interpretation) ผู้ให้ค าปรึกษาจะใช้เทคนิคนี้เพ่ือช่วยให้
ผู้สูงอายุได้เปิดมุมมองและมองเห็นถึงทางเลือกใหม่ๆ รวมไปถึงการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทบทวนความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองให้มีความชัดเจนมากขึ้น (Corey, 2012) 

2.1.7 เทคนิคการถาม (Question) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้สึกร่วมกัน โดยผู้ให้ค าปรึกษาสามารถที่จะใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ดังนั้นลักษณะค าถามที่ดีจึงควร
เป็นค าถามปลายเปิด แทนที่จะให้เป็นค าถามว่า “ท าไม” ที่น าไปสู่ค าตอบว่า ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง 
เท่านั้น (Corey, 2012) 

2.2 ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling) ทฤษฎีนี้
จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสโดยตรงกับประสบการณ์จริงในปัจจุบัน ตระหนักในคุณค่าแห่งตนถือเป็น
กระบวนการภายในตัวบุคคลที่เป็นพลังผลักดันพฤติกรรม เป็นรากฐานแห่งความต้องการทั้งหลายของ
มนุษย์ การน าไปสู่การกระท าให้ตระหนักรู้ในสภาวะแห่งความเป็นจริง ตระหนักรู้ในด้านความคิด  
ความรู้สึกทางอารมณ์เเละการกระท า รวมไปถึงภาวะการรู้สึกทางกายจากสิ่งที่มากระทบหรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ลิขิต  กาญจนาภรณ์  (2554) และ  พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์  (2554) 
ประกอบด้วย 
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2.2.1 เทคนิ คภาวจิ นตนาการ  (Fantasy approaches) เป็ น เทคนิ คที่ น า เอา
สถานการณ์ที่หลากหลายเข้ามาเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้จินตนาการ เพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู้เฉพาะบุคคล 
โดยเฉพาะหากสมาชิกมีความกลัวที่จะเผชิญหรือจัดการกับปัญหา การจินตนาการจะช่วยให้มองเห็น
ปัญหานั้นๆ อย่างมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุลองเผชิญและให้ความ
กล้าอยู่กับสถานการณ์ท่ีตนเองกลัวได้อีกด้วย (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2554) 

2.2.2 เทคนิคความคิดและความรู้สึก (Think-feel) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิด
ความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเข้าใจว่าความคิดและความรู้สึกนั้นมีความขัดแย้งกันหรือไม่ (Thompson, 2003) 

2.3 ทฤ ษ ฎี ก า ร ใ ห้ ก า ร ป รึ ก ษ า ก ลุ่ ม แ บ บ พฤ ติ ก ร ร ม นิ ย ม  (Behavioral Group 
Counseling) มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดย
เปลี่ยน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมดไป 2. สร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้เกิดข้ึน 3. เพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพ่ิมมากขึ้น และ 4. ท าพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้น
ให้คงทนต่อไป (ปรีชา วิหคโต, 2554) 

2.3.1 เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem solving) คอเรย์ (Corey, 2012; citing 
Spiegler and Guevremont, 2003) โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling) ในการเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาการ
กล้าแสดงออก (Self- assertiveness) โดยการคิดวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อน
การแสดงพฤติกรรม ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความคิดที่เต็มไปด้วยเหดุผล สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่าง
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์และผลที่จะตามมาในการ
กระท าของตนเองได้ 

2.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ (Transactional Analysis 
Theory) ส าหรับทฤษฎีนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีนี้เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถค้นพบความเป็นตัวของตัวเอง
และมีอิสระจากการควบคุมของประสบการณ์ที่ได้รับในอดีต ส าหรับบุคคลที่มีความเป็นตัวของตัวเอง
อย่างแท้จริงจะต้องมีลักษณะดังนี้ (Corey, 2008) 

2.4.1 การระบุบ่งชี้  (Specification) ผู้ ให้ค าปรึกษาจะใช้วิธีนี้ เ พ่ืออธิบายบ่งชี้
เฉพาะเจาะจงไปยังพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของ
พฤติกรรมและวิธีการปรับปรุงแก้ไข (Corey, 2008), นรา สมประสงค์; และนุชลี อุปภัย (2545) 

2.4.2 การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) โดยการยกอุทาหรณ์ หรือ
เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีแง่มุมเด่นชัด และเป็นแบบสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าใจรายละเอียดของ
เรื่องราวของตนเองและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง (Corey, 2008), นรา สมประสงค์; และนุชลี อุปภัย (2545) 
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2.4.3 การก่อรูปเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Crystallization) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุ
ใช้สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และผู้สูงอายุเลิกเล่นเกมทางจิตวิทยา 
รวมทั้งการใช้รูปแบบการสื่อสารแบบสอดคล้อง โดยอาจให้ผู้สูงอายุทดลองปฏิบัติในสภาพกลุ่มที่มี
ความรู้สึกปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วจึงค่อยๆ ให้ผู้สูงอายุน าไปลองใช้ในสถานการณ์จริง
ในชีวิตประจ าวัน (Corey, 2008), นรา สมประสงค;์ และนุชลี อุปภัย (2545) 

2.5 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) โดย
ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบสิ่งที่เลือก และมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหา 
และการเผชิญกับความต้องการของตนเอง โดยการสร้างทางเลือกหรือแผนที่เป็นข้อผูกพันที่มี
ประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบ 

2.5.1 เทคนิคการใช้อารมณ์ขัน (Sense of Human Technique) ผู้ให้ค าปรึกษาจะพูด
ถึงแง่มุมชีวิตของผู้สูงอายุหรือเรื่องอ่ืนๆ ในลักษณะของการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้รู้สึกไม่เครียด 
แต่ไม่ใช่การพูศจาดูถูก สบประมาท หรือประชดประชัน (Corey, 2012), (วัชรี ทรัพย์ม,ี 2545) 

2.5.2 เทคนิคอุปมา (Metaphors) เป็นเทคนิคในการใส่ใจในภาษาและการใช้ภาษา
ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารความเข้าใจกับผู้สูงอายุโดยผ่านภาษาของเขา โดย
สาระส าคัญแล้วผู้ให้ค าปรึกษาก าลังพูดถึงในวิธีที่สอดคล้องกลมกลืนกับการรับรู้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ
นั่นเอง (Corey, 2012), (วัชรี ทรัพย์มี, 2545) 

3. โมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
ผูวิจัยไดน าแนวคิดการฝึกอบรมของเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) แบ่งการ

อบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นที่ 2 คือ ขั้นด าเนินการ ขั้นที่ 3 คือ ขั้นสรุป 3  
ขั้นตอน มาใช้ในโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ดังนี้ 

3.1 ขั้นเริ่มตน เปนขั้นที่ส าคัญส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งผูใหค าปรึกษาจะตองมีการสร้าง
บรรยากาศที่ดี  ใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย มีความรูสึกปลอดภัย  และมีการบอกถึงวัตถุประสงคของ
การฝึกอบรมแตละครั้งวาจะเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองในเรื่องใด มีกิจกรรมที่จะน าเข้าสู
เนื้อหาที่จะเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองในแตละครั้ง 

3.2 ขั้นด าเนินการ เป็นขั้นตอนที่มีการก าหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนในการฝึกอบรม
ในแตละครั้ง  โดยผู้วิจัยใชเทคนิคตางๆ อยางหลากหลายเขามาใชในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี มีการใชเทคนิคทางการฝึกอบรม ได้แก่ การ
บรรยาย การสาธิตวิธี การเรียนรู้จากตัวแบบ การระดมความคิดเห็น บทบาทสมมติ การลงมือปฏิบัติ 
เทคนิคกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 

3.3 ขั้นสรุป เปนขั้นตอนของการยุติการฝึกอบรม ในการยุติการฝึกอบรมผูวิจัยจะให
ผู้สูงอายุช่วยกันสรุปสาระ และประโยชนจากการที่ไดมาเขาร่วมกลุมฝึกอบรมในครั้งนี้  นอกจากนี้ก็
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จะมีการท าความเขาใจรวมกันของกลุม การเปดโอกาสใหผู้สูงอายุซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นปญหา
ต่างๆ ที่สงสัยหรือไมเขาใจ  นอกจากนี้ก็จะมีการใหขอมูลยอนกลับในระหวางสมาชิกด้วยกันหรือ
ระหว่างผวูิจัยกับผูสูงอาย ุ  

ในการด าเนินการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผูวิจัยไดประยุกต์หลักการและแนวคิดทางด้าน
จิตวิทยาเปนพ้ืนฐาน และใช้เทคนิคการฝกอบรม ตลอดจนน าหลักการทฤษฎีและเทคนิคการให้
ค าปรึกษากลุ่มมาประยุกตใชในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในแตละครั้ง จ านวนทั้งหมด  
9  ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ถึง 1.30 ชั่วโมง รายละเอียดดัง ตางราง 4.5 ต่อไปนี้ 
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ตางราง 4.5 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
 

หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 
การปฐมนิเทศ 

และสร้าง
ความคุ้นเคย 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างที่ด ี
2. เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบวัตถุประสงค์
ของการให้เข้าร่วมโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ของตนเอง โดยรับรู้กระบวนการ ระยะเวลา 
สถานที่  และข้อตกลงต่ างๆ ในการเข้ าร่ วม
โปรแกรมการฝึกอบรมในครั้งนี ้
  

แนวคิด  
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี จะท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สามารถเกิดความรู้สึกยอมรับ เข้าใจ 
และไว้วางใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม 
สัมพันธภาพที่ดี ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดของการ
เริ่มต้นการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่คูวามร่วมมือ เต็มใจ 
และไว้วางใจ ท าให้เกิดประสิทธิผลที่ดีในการ
ด าเนินการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง 

1. ผู้วิจัยแนะน าตนเองให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จัก และ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แนะน าตนเองเพื่อท าความรู้
จัก และสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2.  ผู้ วิจัยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
กระบวนการในการเข้าร่วมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ประโยชน์ที่ ได้รับ และยกตัวอย่างกิจกรรม
บางส่วนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการ
ฝึกอบรมในเบื้องต้น  
3. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้บอก
เกี่ยวกับ ความคาดหวังในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม 
4. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” 
5. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป  

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(The Person-Centered 
Group Counseling) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
   การยอมรับโดยปราศจาก
เงื่อนไข (Unconditional 
Positive Regard and 
Acceptance) 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. การฟังอย่างตั้งใจ 
2. เทคนิคการสะท้อน
ความรูส้ึก 
3. การอภิปรายกลุ่ม  
4. เทคนิคกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ (Group Process) 

1. การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม  
 

2. ผู้สูงอายุท าแบบวัดการ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
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ตางราง 4.5 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี (ต่อ) 
 

หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2 
การพัฒนา 

ความเชื่อมั่น 
ในตนเอง 
(Self – 

confidence) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
2. เพื่อช่วยให้ผู้ เข้าการฝึกอบรมพัฒนาความ
ไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจ แสดง
ความรู้สึก เปิดเผยตนเองมากขึ้น และท าความ
เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่ เกิดขึ้นทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน จนน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองได้ 
 

แนวคิด  
การพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง (Self – 
confidence) คื อ  การที่ ผู้ สู งอายุ เ ช่ือว่ าตนมี
ความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ด้วยความ
พยายามมุ่งมั่น โดยใช้เทคนิคภาวจินตนาการเป็น
เทคนิคที่น าเอาสถานการณ์ที่หลากหลายเข้ามา
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้จินตนาการ เพื่อเพิ่มการ
ตระหนักรู้เฉพาะบุคคล และเช่ือมั่นในตนเองได้ 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเล่าเรื่องพร้อมร่วมกัน
อภิปรายถึงสถานการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เผชิญกับ
เรื่องปัญหาของผู้สูงอายุในระดับต่างๆ 
3. ผู้วิจัยตั้งค าถามกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการค้นหา
ความเหมือนและความต่างภายในเรื่องราวในระดับต่างๆ 
4. ผู้วิจัยด าเนินการท ากิจกรรมบทบาทสมมติ โดยให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รับบทบาทที่แตกต่างกัน 
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจินตนาการกับบทบาทที่
ตนเองได้รับ และจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 
6. ผู้วิจัยสรุปกิจกรรมบทบาทสมมติ และร่วมกันอภิปราย
กลุ่ม 
7. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบเกสตลัท ์(Gestalt 
Group Counseling) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
   เทคนิคภาวจินตนาการ 
(Fantasy approaches)  
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. การบรรยาย 
2. บทบาทสมมต ิ
3. การอภิปรายกลุ่ม 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
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ตางราง 4.5 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี (ต่อ) 
 

หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 3 
การพัฒนา 

ความพึงพอใจ 
ในตนเอง 
(Self-

satisfaction) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายความเป็น
ตัวตนของตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถยอมรับสิ่งที่
ตนเองเป็นได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อท่ีจะรู้จักตนเองอย่างแท้จริง 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรับปรุง
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 

แนวคิด  
การพัฒนาความพึงพอใจในตนเอง  (Self-
satisfaction) คือ การที่ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจใน
สิ่งที่เป็น ไม่คิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ยอมรับ
ทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่องของตนเอง โดยพร้อม
ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างมีความหวัง โดย
ใช้เทคนิคเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความ
เข้าใจในความคิดและความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันของตนเองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เข้าใจว่าความคิดและความรู้สึกนั้นมีความขัดแย้ง
กันหรือไม่  

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนีร้่วมกัน  
3. ผู้วิจัยแจกกรณีศึกษา และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท า
ใบงาน “ค้นหาความคิดอัตโนมัต”ิ  
4. ผู้วิจัยและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันพูดคุยถึง
ความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ และใช้
ค า ถาม เพื่ อ ชวน ให้ ผู้ เ ข้ า รั บการฝึ กอบรม ได้ ลอง
ปรับเปลี่ยนความคิดในมุมมองใหมเ่กี่ยวกับความพึงพอใจ 
ในตนเอง 
5. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบเกสตลัท ์(Gestalt 
Group Counseling) 
 

เทคนิคการใหค้ าปรึกษา 
   เทคนิคความคิดและ
ความรูส้ึก (Think-feel) 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. การบรรยาย 
2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. กรณีศึกษา 
4. การอภิปรายกลุ่ม 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

125 

ตางราง 4.5 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี (ต่อ) 
 

หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 
 

 
ครั้งที่ 4 
การพัฒนา 

การเคารพตนเอง  
(Self-respect) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่
ตัดสินหรือต าหนิตัวเอง จากกฎระเบียบวัฒนธรรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงมุมมอง
จากการ ต าหนิตัวเองมาเป็นการท าความ เข้าใจว่า
ปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ปัญหา จนน าไปสู่การเคารพตนเองของผู้สูงอายุ 
 

แนวคิด  
การเคารพตนเอง (Self-respect) คือ การที่
ผู้สูงอายุปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการให้
เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียม และมีความภาคภูมิใจในตนเอง โดย
ใช้เทคนิคความคิดและความรู้สึก (Think-feel) 
เพื่อผู้สูงอายุมีมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ตัดสินหรือต าหนิ
ตัวเอง จากกฎระเบียบวัฒนธรรม  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองจากการ ต าหนิตัวเอง มาเป็น
การท าความเข้าใจว่าปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนสิ่งดีๆ ของตนเอง
มา 10 ข้อ 
3. ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อธิบายถึงข้อดีของ
ตนเองโดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท าหน้าที่สะท้อน
ความรู้สึกกล่าวช่ืนชม สนับสนุน และให้ก าลังใจ 
4. ผู้วิจัยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อดีของเพื่อน และร่วมกันอภิปรายในการน า
ข้อดีไปใช้ประโยชน์ในชิวิตประจ าวัน 
5. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง (Reality 
Counseling Theory) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. เทคนิคการเปิดเผย (Self 
Disctosure) 
2. เทคนิคการมองโลกแง่บวก 
(Being Positive) 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. การบรรยาย 
2. การระดมความคดิเห็น 
3. การอภิปรายกลุ่ม 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
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ตางราง 4.5 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี (ต่อ) 
 

หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 
 
 

 
ครั้งที่ 5 
การพัฒนา 

ความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง  

(Self-
responsibility 

วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่
ตัดสินหรือต าหนิตัวเอง จากกฎระเบียบวัฒนธรรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงมุมมอง
จากการ ต าหนิตัวเองมาเป็นการท าความ เข้าใจว่า
ปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ปัญหา จนน าไปสู่การเคารพตนเองของผู้สูงอาย ุ

 

แนวคิด  
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-
responsibility) คือ การที่พัฒนาให้ผู้สูงอายุรับรู้
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนได้อย่างเหมาะสม และพร้อม
รับผิดชอบต่อปัญหาด้วยการลงมือแก้ไขด้วยตนเอง
อย่างสุดความสามารถ ไม่ผลักความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อื่น โดยใช้เทคนิคการถาม ร่วมกับเทคนิค
การสะท้อนความรู้สึก และเทคนิคการสนับสนุน ที่
ช่วยให้ผู้สูอายุได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก
ร่วมกัน เพื่อให้สูงอายุเกิดความเข้าใจในตนเองและ
ผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งที่พูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนีร้่วมกัน  
3. ผู้วิจัยถามค าถามการท ากิจกรรม “สังคมต้องการ
อะไร” ครั้งท่ีผ่านมา   
4. ผู้วิจัยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากตัวแบบผู้สูงอายุ
ที่ประสบความส าเร็จ และมีความสุขในชีวิต 
5. ผู้วิจัยถามถึงคุณลักษณะด้านบวกของตนเอง และ
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีสังคมต้องการ และตัวแบบ 
6. ผู้วิจยัและผู้รับค าปรึกษาร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี ้
7. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(The Person-Centered 
Group Counseling) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. เทคนิคการถาม  
2. เทคนิคการสะท้อน
ความรูส้ึก 
3. เทคนิคการสนับสนุน 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. การสาธิตวิธ ี
2. การเรียนรู้จากตัวแบบ 
3. การระดมความคดิเห็น 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
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หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 
 

 
ครั้งที่ 6 
การพัฒนา 
การกล้า

แสดงออก  
(Self- 

assertiveness) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมตระหนักในความรู้สึก 
ความต้องการ และสามารถบอกความต้องการหรือ
ความรู้สึกท่ีแท้จริงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 
2. เพื่อช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมกล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ตนรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบและสามารถ
เปลี่ยนชีวิตประจ าวันของตนเองได้  
 

แนวคิด  
การกล้าแสดงออก (Self- assertiveness) คือ การ
พัฒนาให้ผู้สูงอายุสามารถบอกความต้องการของ
ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนรู้สึกทั้ง
ทางบวกและทางลบโดยไม่วิตกกังวลว่าจะท าให้ตน
ได้รับความอับอายผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยใช้
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem solving) ใช้
สอนให้สมาชิก สามารถหาทางออกของปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สมาชิกสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้  

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยท าการสอนและฝึกทักษะการกล้าแสดงออก 
(assertive training) เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ 
3. ผู้วิจัยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้สะท้อนความรู้สึกที่มีต่อ
การฝึกฝนทักษะในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้ใหค้ าปรึกษากล่าวช่ืน
ชมให้ก าลังใจและสนับสนุนในการน าทักษะต่างๆ ไปใช้
อย่างเหมาะสม 
4. ผู้วิจัยให้ผู้รับการฝึกอบรมวางแผนถึงเป้าหมายในการ
น าทักษะต่างๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม โดยการเขียนแนว
ทางการลงในแบบบนัทึกการตั้งเป้าหมาย 
5. ผู้วิจัยให้ท าการบ้านโดยการให้ผู้รับค าปรึกษาไปฝึก
ปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
6. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบพฤติกรรมนยิม
(Behavioral Group 
Counseling) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. เทคนิคการแก้ไขปญัหา 
(Problem solving) 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. บทบาทสมมต ิ
2. การลงมือปฏิบตั ิ(Doing 
Something) 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
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ครั้งที่ 7 
การพัฒนา 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
(Social-

responsibility) 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมตระหนักถึงการให้การ
ช่วยเหลือ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน
ในสังคม 
2. เพื่อช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายและจริยธรรมอันดี
งาม ตลอดจนดูแลรักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม 
 

แนวคิด  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) 
หมายถึง การที่ผู้สูงอายุตระหนักว่าตนมีส่วนในการ
ช่วยเหลือ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน
ในสังคม โดยปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายและ
จริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ โดยใช้เทคนิค
การใช้อารมณ์ขัน  ร่วมกับเทคนิคอุปมาเพื่อมุ่งเน้น
ให้ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม     

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนีร้่วมกัน  
3. ผู้วิจัยให้ผู้รับการฝึกอบรมส ารวจกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และนอกชุมชนของตนเอง
ที่เคยเข้าร่วม พูดคุยถึงสิ่งที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมจากแต่ละกิจกรรม  
4. ผู้วิจัยสรุปสิ่งที่ได้จากการพูดคุยเล่าเรื่องของผู้รับการ
ฝึกอบรม และผู้วิจัยให้ข้อมูลถึงกิจกรรมจากกลุ่มต่างๆ ที่
ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมเพื่อการส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองได้ 
5. ผู้วิจัยและผู้รับการฝึกอบรมร่วมกันสรุปกิจกรรมใน
วันน้ี 
6. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง (Reality 
Counseling Theory) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. เทคนิคการใช้อารมณ์ขัน 
(Sense of Human 
Technique) 
2. เทคนิคอุปมา 
(Metaphors) 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. การบรรยาย 
2. การอภิปรายกลุ่ม 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
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หัวข้อ วัตถุประสงค์และแนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี/เทคนิคที่ใช้ การประเมินผล 

 
 
 

 
 

ครั้งที่ 8 
การพัฒนา 

การมีสมัพันธภาพ
อันดี  

(Good 
relationships) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมคิดและปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยอารมณ์เชิงบวก มีการแสดงออกทางความคิด
และการกระท าในทางบวก 
2. เพื่ อ ช่วยให้ผู้ รั บการฝึกอบรมตระหนักถึ ง
ความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับ ไว้ใจและมีความ
รักจริงใจต่อผู้อื่น 
 

แนวคิด  
การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) คือ
การพัฒนาให้ผู้สูงอายุคิดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
อารมณ์เชิงบวก มีการแสดงออกทางความคิดและ
การกระท าในทางบวกทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
รวมทั้งมีความรู้สึกว่าตนได้รบัการยอมรับ ไว้ใจและ
มีความรักจริงใจต่อผู้อื่น  โดยใช้การระบุบ่ง ช้ี  
ร่วมกับการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย และ
การก่อรูปเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าใจถึง
สาเหตุที่มาของพฤติกรรมและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนีร้่วมกัน  
3. ผู้วิจัยให้ผู้รับการฝึกอบรมท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
“รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา” 
4. ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมท ากิจกรรมด้วย
ความสนุกสนานและสร้างสรรค์ 
5. ผู้วิจัยและผู้รับการฝึกอบรมร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับ
จากกิจกรรม 
6. ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ 
(Transactional Analysis 
Theory) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. การระบุบ่งช้ี 
(Specification) 
2. การยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
(Illustration) 
3. การก่อรูปเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (Crystallization) 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
1. เทคนิคกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ (Group Process) 
2. การอภิปรายกลุ่ม 

   การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
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ครั้งที่ 9 
การยุติการ
ฝึกอบรม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสรุป ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเอง 
2. เพื่อใหผู้้รับการฝึกอบรมสามารถน าเอา ทักษะที่
ได้จากโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ไปปรับใช้ใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  
3. เพื่อใหผู้้รับการฝึกอบรมสรุปสิ่งที่ได้รับ จากการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ 
 

แนวคิด  
การยุติการการฝึกอบรมเป็นการสรุปใจความส าคัญ
ตลอดระยะเวลาของกระบวนการฝึกอบรมในแต่ละ
ครั้ง การสรุปที่ดีท่ีสุดควรให้ผู้สูงอายเุป็นผู้สรุปเอง 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและทบทวนสิ่งท่ีพูดคุยในครั้งท่ีผ่าน
มา 
2. ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนี้ร่วมกัน  
3. ผู้วิจัยทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้
ผู้รับการฝึกอบรมได้ซักถามถึงแนวทางการพัฒนาการเห็น
คุณค่าของตนเอง เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความ
เข้าใจและ มั่นใจในการน าไปใช้ในชีวิตประจ า วันต่อไป 
ได้  
4. ผู้วิจัยให้ผู้รับการฝึกอบรม สรุปสิ่งที่ได้รับจากโมเดล
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตธนบุรีอีกครั้ ง  และสนับสนุนให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรมน าแนวทางพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเอง ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 

ทฤษฎี  
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(The Person-Centered 
Group Counseling) 
 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
1. เทคนิคการสรุป 
(Summarizing) 
2. เทคนิคการสะท้อน
ความรูส้ึก (Reflection of 
feeling) 
3. เทคนิคการสนับสนุน 
(Supporting) 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
ผู้ สู ง อายุ  ก าร ให้ ค วาม
ร่วมมือ ความสนใจ และ
การซักถามในประ เด็น
ต่างๆ ขณะเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม   
 

2. ผู้สูงอายุท าแบบวัดการ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
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จากตาราง 4.5 สรุปได้ว่าผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี โดยน ากรอบแนวคิดการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองตาม
ทฤษฎี จิ ตวิ ทยา ในกลุ่ มมนุษยนิ ยม  (Rogers, 1951)  แนวคิดของ  Rosenberg (1965)  และ 
Coopersmith (1967) รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบในการวัดการเห็นคุณค่าของตนเองจากแบบวัด
ต่างๆ ตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Tafarodi & Swan, 1995), 
(Polladino, 1994), (Hewitt, 2009), (Marsh, 1990), (Smith & Mackie, 2007), (Orth & 
Robins, 2014), (ประภากร โกมลมิศร์, 2544 ; อ้างอิงจาก Lindenfield, 1995), (อัครพรรณ         
ขวัญชื่น, 2546) โดยยึดแนวคิดการฝึกอบรมของเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) แบ่งการ
อบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นที่ 2 คือ ขั้นด าเนินการ ขั้นที่ 3 คือ ขั้นสรุป โดย
การประยุกต์หลักการและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้
ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจนหลักการและเทคนิคการฝึกอบรม ที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของการเห็นคุณค่าของตนเอง มาเป็นแนวทางในการสร้างโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุที่มีโครงสร้างรูปแบบ แนวคิด เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินการ
ฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผูวิจัยไดประยุกต์หลักการและแนวคิดทางด้านจิตวิทยาเปนพ้ืนฐาน และใช้เทคนิค
การฝกอบรม ตลอดจนน าหลักการทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มมาประยุกต ใชในการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในแตละครั้ง จ านวนทั้งหมด  9  ครั้ง  โดยใช้เวลาครั้งละ 1 
ชั่วโมง ถึง 1.30 ชั่วโมง โดยการบูรณาการเทคนิคของทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 5 ทฤษฎีดังนี้ 1. 
ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ก ลุ่ ม แ บ บ ยึ ด บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง  (The Person-Centered 
Group Counseling) 2. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling) 
3. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling) 4.ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ (Transactional Analysis Theory) 5. ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory)  

 
 




