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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ความส าคัญของการศึกษาในครั้งนี้  เพ่ือการศึกษาองค์ประกอบ
การเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีและน าไปสร้างโมเดลเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ตามล าดับส าคัญดังนี้ 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
ผลการศึกษาองคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต

ธนบุรี ผูวิจัยไดองคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2 องคประกอบ และ 
7 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self – confidence) 1.2 ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) 1.3 การเคารพตนเอง 
(Self-respect) 1.4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) 1.5 การกล้าแสดงออก (Self- 
assertiveness) และองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านสังคม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2.1 ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) 2.2 การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ดวยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8.54 พบว่า ตัวบ่งชี้ของการเห็น
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุเขตชุมชนธนบุรี 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) การ
รับผิดชอบต่อสังคม และ 2.2) การมีสัมพันธภาพอันดี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดย
การน าข้อมูลของผู้สูงอายุเขตชุมชนธนบุรีจ านวน 500 คน จากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 38 ข้อค าถาม ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้หลัก 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความพึงพอใจในตนเอง ความเคารพในตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความกล้าแสดงออก การ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีสัมพันธภาพอันดี จัดเข้าองค์ประกอบตามโครงสร้างหลัก 2 องค์ประกอบ 
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ได้แก่ 1) การเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเอง และ 2) การเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคม โดยผู้วิจัยน า
คะแนนแต่ละองค์ประกอบมาทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุ และตรวจสอบว่าสามารถน ามาอธิบายคุณลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First order) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่  1 (First order) พบว่า โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืน (goodness 
of fit) กับข้ อมู ล เชิ งประจั กษ์ โ ดย พิจารณาจากค่ า  Chi-square ที่ ไม่ มี นั ยส าคัญทางสถิ 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 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่า Chi-square ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Chi-square=14.94, df=11, p=.18) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 ค่าดัชนีราก
ของก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ .18 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ
มาตรฐาน (RMESA) เท่ากับ .027 จากดัชนีดังกล่าว แสดงว่าโมเดลโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-
confidence) ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) ความเคารพในตนเอง (Self-respect) 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) ความกล้าแสดงออก (Self-assertiveness) การ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) และการมีสัมพันธภาพอันดี (Good-relationships) 
นอกจากนี้จากผลการศึกษา พบวา องคประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การรับผิดชอบต่อสังคม 
รองลงมา คือ ความกล้าแสดงออก    

  

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรี 

ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเองตามทฤษฎีจิตวิทยาใน
กลุ่มมนุษยนิยม (Rogers, 1951) แนวคิดของ Rosenberg (1965) และ Coopersmith (1967) 
รวมทั้งจากการศึกษาองคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ผู
วิจัยไดองคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2 องคประกอบ และ 7 
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ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self – confidence) 1.2 ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) 1.3 การเคารพตนเอง 
(Self-respect) 1.4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) 1.5 การกล้าแสดงออก (Self- 
assertiveness) และองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านสังคม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2.1 ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) 2.2 การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) 
น ามาสร้างเป็นโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี และ
ยึดแนวคิดการฝึกอบรมของเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) แบ่งการอบรมเป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นที่ 2 คือ ขั้นด าเนินการ ขั้นที่ 3 คือ ขั้นสรุป โดยการประยุกต์หลักการ
และเทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจน
หลักการและเทคนิคการฝึกอบรม ที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการเห็นคุณค่า
ของตนเอง 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
พบว่า ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ดวยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8.54 พบว่า องค์ประกอยของการเห็น
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุเขตชุมชนธนบุรี 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) การ
รับผิดชอบต่อสังคม และ 2.2) การมีสัมพันธภาพอันดี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของคูเปอร์สมิธ (วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์ , 2552; อ้างอิงจาก 
Copersmith, 1984, SEI: Self- Esteem Inventories) ได้สร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง โดย
ใช้รูปแบบ ของการรายงานตนเอง 3 ฉบับ คือ1) ฉบับนักเรียน (School Form) ส าหรับเด็กอายุ 8-15 
ปี 2) ฉบับสั้น (School Short Form) 3) ฉบับผู้ใหญ่ (Adult Form) ลักษณะของแบบวัดเป็น
ข้อความที่เป็นการรายงานตนเอง 58 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ตนโดยทั่วไป (General Self) 
สังคมและกลุ่มเพ่ือน (Social Self Peer) พ่อแม่และทางบ้าน (Home-Parents) โรงเรียนและ
การศึกษา (School- Academic) และการตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง (Lie scale) โดยมีค าตอบ 2 
ตัวเลือก คือ ใช่ตัวฉัน และ ไม่ใช่ตัวฉัน แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน ซึ่งในการวิจัยใช้แบบวัดการเห็น
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คุณค่าในตนเองฉบับ นักเรียนนั้นได้มีผู้ศึกษาค่าความเที่ยงโดยการตรวจสอบความคงที่กับนักเรียน
เกรด 5,9,12ได้ค่า 0.81, 0.86, 0.80 ตามล าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในจาก
การศึกษากับ นักเรียนเกรด 4-8 สูงถึง 0.87-0.92 ส่วนความตรงได้ทดสอบกับนักเรียนเกรด 4-8 
จ านวน 7,600 คน ได้ผลยืนยันความตรงตามโครงสร้างทฤษฎี  ยังสอดคล้องกับอัมพร ทอง
จรรยา (2547) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 145 คน เป็นครูชาย 59 คน ครูหญิง 86 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของครูศูนย์การเรียน
ชุมชน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าของครูศูนย์การเรียนชุมชนได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้บังคับบัญชา และครูกับสมาชิกในครอบครัว ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First order) พบว่า โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit) 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่า Chi-square ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Chi-square=14.94, 
df=11, p=.18) ซึ่งสามารถแปลความหมายไดวา ขอมูลเชิงประจักษมีความเหมาะสม พอดีกับโมเดล
โครงสรางของผูวิจัยสอดคล้องกับ เสรี ชัดแช้ม (2538) กล่าวว่า โมเดลที่ดีควรน าไปสู่การท านายผลที่
ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การยืนยัน
องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับผู้สูงอายุ มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สามารถถน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรีได้ 

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรี โดยน ากรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองตามทฤษฎีจิตวิทยาใน
กลุ่มมนุษยนิยม (Rogers, 1951) แนวคิดของ Rosenberg (1965) และ Coopersmith (1967) 
รวมทั้งจากการศึกษาองคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ผู
วิจัยไดองคประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2 องคประกอบ และ 7 
ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self – confidence) 1.2 ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) 1.3 การเคารพตนเอง 
(Self-respect) 1.4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) 1.5 การกล้าแสดงออก (Self- 
assertiveness) และองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านสังคม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2.1 ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) 2.2 การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) 
โดยการประยุกต์หลักการและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้
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ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจนหลักการและเทคนิคการฝึกอบรม ที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของการเห็นคุณค่าของตนเอง มาเป็นแนวทางในการสร้างโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุที่มีโครงสร้างรูปแบบ แนวคิด เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินการ
ฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผูวิจัยไดประยุกต์หลักการและแนวคิดทางด้านจิตวิทยาเปนพ้ืนฐาน และใช้เทคนิค
การฝึกอบรม ตลอดจนน าหลักการทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มมาประยุกต ใชในการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในแตละครั้ง จ านวนทั้งหมด 9 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 
โดยการบูรณาการเทคนิคของทฤษฏีการใหค าปรึกษากลุม 5 ทฤษฎีดังนี้ 1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling) 2. ทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling) 3. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling) 4. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพ (Transactional Analysis Theory) 5. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
(Reality Counseling Theory) ตามแนวคิดของ คอเรย์ (Corey, 2012) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษา
กลุ่ม เทคนิคเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์ ในการช่วยเป็นแรงกระตุ้นของการท างานร่วมกันภายใน
กลุ่ม และเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนกลุ่ม อย่างไรก็ตามเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือที่เราช่วยเพ่ือให้เกิดผล 
เมื่อใดก็ตามที่ผู้น ากลุ่มติดอยู่กับลวดลายของการใช้กลไกทางเทคนิคจนเกินไปเขาจะกลายเป็นนัก
เทคนิคที่ไม่ตอบสนองถึงความต้องการของกลุ่มที่เขาเป็นผู้น า และการใช้เทคนิคตามอ าเภอใจนั้นจะ
เพ่ิมระดับการต่อต้านขึ้นภายในกลุ่ม ดังนั้นผู้น ากลุ่มควรมีเหตุในการใช้ ผู้น ากลุ่มไม่ควรยึดติดตนเอง
กับวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและรูปแบบการน ากลุ่มของตนเอง ข้อตกลงเบื้องต้นของการ
เทคนิคจะต้องเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่กระบวนการกลุ่มไม่ใช้การด าเนินการภายในกลุ่ม
อย่างฉาบฉวย เทคนิคที่ใช้ในกลุ่มจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อผู้น ากลุ่มเรียนรู้ที่จะใส่ใจอย่าง
จริงจัง การเลือกใช้เทคนิคในการเอ้ือต่อกระบวนการกลุ่ม เราต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ ทฤษฎีที่
จะมีอิทธิพลต่อวิธีการที่เราใช้ ในแต่ละทฤษฎีที่เราจะเลือกใช้มีความแตกต่างทางเทคนิคที่จะน าไปใช้ 
ลักษณะการน ากลุ่มก็ยังคงต้องอยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้ สุดท้าย คือ สมาชิกกลุ่ม เป้าหมายของกลุ่ม 
และล าดับขั้นของการพัฒนากลุ่มทัง้หมดนี้คือปัจจัยที่เราจะน ามาพิจารณาในการเลือกเทคนิค และเรา
ยังต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคและแนวคิดทฤษฎี และตระหนักอย่างหนักแน่นว่าเพราะ
อะไรเราถึงใช้วิธีการเหล่านั้น ในการเป็นผู้น ากลุ่มนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จ ากัดตัวเราให้ใช้เทคนิควิธีการ
เดียวเพราะว่าเราชอบวิธีการนั้น เราสามารถใช้จินตนาการในการค้นหาวิธีที่จะปรับเทคนิคจาก
รูปแบบทฤษฎีต่างๆ ส าหรับรูปแบบพิเศษของกลุ่มที่เราเป็นผู้น าและปรับมันให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การน ากลุ่มของเราและความต้องการของสมาชิกลุ่ม ซึ่งโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการ
ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม แต่ละทฤษฎีมาผสมผสานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เหมาะสมกับปัญหา
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และความต้องการของผู้รับค าปรึกษา โดยไม่ยึดเอาเป้าหมายของผู้ให้ค าปรึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
การผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดนั้นจะเป็นไปตามหลักการ เกิดความสอดคล้องกับประเด็นปัญหา
ต่างๆ ของผู้รับค าปรึกษาและจุดมุ่งหมายของผู้รับค าปรึกษาเป็นส าคัญ (สายสมร เฉลยกิตติ, 2554 ; 
Corey, 2012) อีกทั้งได้ผนวกกับเทคนิคทางการฝึกอบรม โดยยึดแนวคิดการฝึกอบรมของเนลสัน 
โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) แบ่งการอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นที่ 2 คือ 
ขั้นด าเนินการ ขั้นที่ 3 คือ ขั้นสรุป ซึ่งเทคนิคการฝึกอบรมในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเทคนิคการ
ฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งได้สรุปเนื้อหาและผสมผสาน
ความคิดมาจาก นิรชรา ทองธรรมชาติ และคณะ (2544); ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
(2543); นนทวัฒน์ สุขผล (2543); ชูชัย สมิทธิไกร (2542); อรพรรณ พรสีมา (2537); วิจิตร อาชวะ
กุล (2540) ดังนี้ 1. เทคนิคการบรรยายหรือการสอน (Lecture) 2. เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) 3. เทคนิคการศึกษาจากกรณี  (Case Study) 4. เทคนิคการสาธิตวิ ธี  (Method 
Demonstration) 5. เทคนิคกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  (Group Process) 6.เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation) 7. เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 8. การระดมความ
คิดเห็น (Brain Storming) 9. การลงมือปฏิบัติ (Doing Something) และ 10. เทคนิคการเรียนรู้จาก
ตัวแบบ (Modeling) ซ่ึงสรุปได้ว่า เทคนิคในการฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
พัฒนา ดังนั้นในการสร้าง 2 โมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรี ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเองที่เหมาะสมใน
แต่ละองค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนหน่วย
เศรษฐศาสตร์ในครอบครัว โดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองกับเทคนิคการพยากรณ์ พบว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวด้วยการสอนโดยใช้ เกมสถานการณ์
จ าลองกับการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดยที่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแล้วของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่
เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวด้วยการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองกับการสอนโดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และอมรศรี ศรีอินทร์ (2551) ได้ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสม ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี พบว่ากลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นที่เหมาะสมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
ความตระหนักรู้ในตนเอง และทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่
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เหมาะสมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสมหลังการ
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จึงอาจสรุปไดวาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี ที่สรางขึ้น สามารถใชในการเสริมสรางการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุได  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 ผลจากการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขต
ธนบุรี สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือพัฒนาให้ผู้สูงอายุ ให้มีคุณลักษณะ
ตามองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองได้ 
 1.2 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืนๆ ได้ โดยผู้ที่จะน าโปรแกรมเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีนี้ไปใช้ ควรศึกษาและความเข้าใจทฤษฎีทาง 
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ตลอดจนมีทักษะในการฝึกอบรม และก่อนน าไปใช้ควรมีการทดลองใช้และ
ปรับปรุงให้เหมาะกับบริบทตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยการเห็นคุณค่าของตนเองกับกลุ่มประชา
การอ่ืนๆ เช่น นักเรียน วัยรุ่น นักศึกษา ผู้ใหญ่วัยท างาน บุคคลก าลังเกษียณอายุการท างาน เป็นต้น 
ตลอดทั้งควรศึกษาการเห็นคุณค่าของตนเองในบุคคลสาขาอาชีพต่างๆ เช่น พยาบาล บุคคลประกอบ
อาชีพอิสระ เป็นต้น  
 2.2 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ควรมีการพัฒนาสัดส่วยของกลุ่มตัวอย่าง 
เช่น เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ และการประกอบอาชีพ ให้ใกล้เคียงกับสักส่วนประชาการ เพ่ือให้
ข้อมูลที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นของการศึกษาการเห็นคุณค่าของตนเอง  
 2.3 ควรศึกษาและพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ กับผู้สูงอายุ อาทิเช่น การตระหนักรู้ในตนเอง 
(Self – Awareness) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ความฉลาดทางสังคม 
(Social Quotient: SQ) เป็นต้น 
    
 




