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 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 1)   เพ่ือศึกษาระดับปญหาตามวัยของ
ผูสูงอายุและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ  2)   เพ่ือเปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุ
ตามตัวแปรทางชีวสังคม คือ เพศ  ชวงอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
และการอยูรวมกับบุคคลอื่น  3)   เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตามตัวแปร
ทางชีวสังคม คือ เพศ  ชวงอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ  และการอยู
รวมกับบุคคลอื่น  4)   เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ  ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน จํานวน 197 คนที่ไดจากการเลือกตาม
สะดวก (Convenience sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุและ
แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ   วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) 
สถิติทดสอบคา( F-test)  และหาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
         ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยโดยรวมทุกดานอยูในระดับนอย และเม่ือแยกพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานรางกาย และดานสติปญญาอยูในระดับคอนขางนอย แตมี
ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ และดานสังคม อยูในระดับนอย โดยคะแนนเฉลี่ยของปญหาทาง
กายมีคาสูงสุด 
 2. ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดาน
สังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ไมแตกตางกัน  
 3. ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 71 - 80 ป และมากกวา 80 ป มีปญหาตามวัยดานรางกายและ 
รวมทุกดานมากกวา ผูสูงอายุที่ มีระดับอายุ 60 - 70 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผูสูงอายุที่มีระดับอายุมากกวา 80 ป มีปญหาตามวัยดานสติปญญามากกวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ  
60 - 70 ป และระดับอายุ 71 - 80 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดาน
สังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดานมากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด และคู อยางมี



 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาตามวัย
ดานอารมณ - จิตใจ มากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา มีปญหาตามวัยดานสติปญญามากกวา 
ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 6. ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอกับรายจาย มีปญหาตามวัย
ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน มากกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวารายจาย และประเภทรายไดพอดีกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05            
 7. ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวมีปญหาตามวัยรวมทุกดาน มากกวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคล
อื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาปญหาตามวัยเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุ
ที่อยูตัวคนเดียวมีปญหาตามวัยดานสังคม ดานสติปญญา และดานอารมณ - จิตใจ มากกวาผูสูงอายุที่
อยูรวมกับบุคคลอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ.05 ตามลําดับ สําหรับปญหาตาม
วัยดานรางกาย  ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวกับผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น ไมแตกตางกัน 
 8. ผูสูงอายุมีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับคอนขางสูง 
 9. ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน  
 10. ผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเอง ไมแตกตางกัน 
 11. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน  
 12. ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน  
 13. ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวารายจาย และรายไดพอดีกับ 
รายจาย มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอ
กับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 14. ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 15. ปญหาตามวัยดานรางกายของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุ แตมีแนวโนมวาจะมีความสัมพันธกันในเชิงลบ 
 16. ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคา
ในตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปาน
กลาง  
 17. ปญหาตามวัยดานสังคมของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  
 18. ปญหาตามวัยดานสติปญญาของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
นอย 



 

 19. ปญหาตามวัยรวมทุกดานของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  
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 The primary objectives of this paper were 1) to examine the level of age-related 
problems and self-esteem in the elderly, 2) to compare age-related problems of the elderly 
by bio-social factors; including sex, age, martial status, educational background, economic 
status, and livelihood, and 3) to compare the sense of self-esteem in the elderly by bio-social 
factors; including sex, age range, martial status, educational background, economic status, 
and livelihood, and lastly 4) to investigate the relationship between age-related problems and 
self-esteem in the elderly. 
 The sample included 197 elderly aged of 60 year old up in Sattahip district, 
Chonburi province, who joined the activities at the elderly clubs; Sattahip Elderly Club and 
Najomthien Elderly Club. The convenience sampling method was used to choose the 
participants. 
 The instruments used to collect data were questionnaires enquiring about age-
related problems and self-esteem of the elderly. For data analysis, the statistics implemented 
included t-test, F-test, Pearson’s Product Moment Correlation. 
 The results demonstrated as follows; 
 1. Overall, the level of age-related problems was low. Regarding to each respect of 
areas, it found that the elderly reported age-related problems for physical and intellectual 
being rather lowly while emotional, mental, and social problems were reported lowly. The 
physical problem was reported mostly. 
 2. Both male and female elderly reported no differences in age-related problems for 
physical, mental, social, intellectual area. 
 3. Elderly age ranged 71-80 years and 80 years up reported greater age-related 
problems for physical and overall respects of area than those aged 60-70 years at 
statistically significant level .05.  Elderly aged 80 years up reported greater age-related 
problems for intellectual area than those aged 60-70 years, and 71-80 years at statistically 
significant level .05. 
 4. Elderly with different martial status like married, widow, divorced, and separated, 
reported greater age-related problems for physical, social, intellectual, and overall respects of 
area than those single and married elderly at statistically significant level .05. Elderly in 



 

martial status like married, widow, divorced, and separated, reported greater age-related 
problems for emotional and mental area than those single and married elderly at statistically 
significant level .05. 
 5. Elderly with educational background at primary school level reported greater age-
related problems for intellectual area than elderly with educational background at high school 
and university level at statistically significant level .05. 
 6. Elderly with imbalanced income and expense reported greater age-related 
problems for emotional, mental, social, intellectual, and overall respect of area than those 
with income higher than expense, and those with balanced income and expenses at 
statistically significant level .05. 
 7. Elderly living alone reported greater age-related problems in overall respects of 
area than those living with others at statistically significant level .05. In addition, it found that 
elderly living alone reported greater age-related problems than those living with other for 
social, intellectual, emotional and mental area at statistically significant level .001, .01, and 
.05, respectively. The results showed no differences in physical problems for those elderly 
living alone and those elderly living with others. 
 8. Elderly reported rather high self-esteem. 
 9. No difference in self-esteem between male and female elderly was found. 
 10. No difference in self-esteem in the elderly at different age was found. 
 11. Elderly with differences in marital status reported no difference in self-esteem. 
 12. Elderly with differences in educational background reported no difference in self-
esteem. 
 13. Elderly with income greater than expense, and those with balanced income and 
expense reported greater self-esteem than those with unbalanced income and expense at 
statistically significant level .05. 
 14. Elderly living alone reported lower self-esteem than those living with others at 
statistically significant level .01 
 15. No relationship between physical problem and self – esteem in the elderly was 
found. 
 16. Emotional and mental problems in the elderly had negative relationship with self-
esteem moderately at statistically significant level .001 
 17. Social problems in the elderly had negative relationship with self-esteem 
moderately at statistically significant level .001 



 

 18. Intellectual problems in the elderly had negative relationship with self-esteem 
rather slightly at statistically significant level .001. 
 19. Overall, age-related problems in the elderly have negative relationship 
moderately with self-esteem at statistically significant level .001 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมในสังคมไทย 
เปนไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่มี
อัตราเพ่ิมมากขึ้นในสังคม องคการสหประชาชาติไดคาดประมาณวาในป พ.ศ. 2568 หลายประเทศใน
เอเชียรวมทั้งประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป เกินกวารอยละ10 ของประชากรทั้งหมด
ในแตละประเทศ (รณรุทธ บุตรแสนคม. 2540: 1) สําหรับประเทศไทยนับตั้งแตปพ.ศ. 2505 เปนตน
มา มีความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีทาง
การแพทยและการพัฒนาดานการรักษาพยาบาล ผลที่ตามมาคือสุขภาพอนามัยของประชากรดีขึ้น 
การดํารงชีพและคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป อายุขัยของประชากรโดยเฉล่ียยืนยาวขึ้น (ศศิพัฒน 
ยอดเพชร; เล็ก สมบัติ; และภาวนา พัฒนศร.ี 2544: 1) 
 จากขอมูลทะเบียนราษฎรแสดงไววา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุเมื่อสิ้นป พ.ศ.
2548 ประมาณ 6.34 ลานคนคิดเปนรอยละ10 ของประชากรทั้งหมด สวนขอมูลจากการคาดประมาณ
ประชากรโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณวา ณ สิ้น พ.ศ.
2551ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุ 7 ลานคนคิดเปนรอยละ10.7 ของประชากรทั้งหมด 
สัดสวนของประชากรสูงอายุที่มีมากขึ้นนี้อาจกลาวไดวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งอัตราการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยจะเร็วกวาประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก 
เนื่องจากความสําเร็จของการลดภาวการณเจริญพันธุอยางรวดเร็วภายในระยะหนึ่ง และประเทศไทย
มีการรองรับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุนอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว ในอนาคตอีก
ประมาณ 20 ปขางหนาทั้งจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุของไทยจะเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเทาตัว คือ
จากประมาณ 6.5 ลานคนในปจจุบันเปน 14 ลานคน ใน 21 ปขางหนาสัดสวนประชากรสูงอายุก็
เพ่ิมขึ้นเทาตัวเชนกันจากประมาณรอยละ10 ในปจจุบันเปนรอยละ 20 นับไดวาประเทศไทยมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรผูสูงอายุเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลก(คณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
ผูสูงอายุแหงชาติ. 2547: 1) 
 จากจํานวนประชากรสูงอายุที่มีมากขึ้น ประกอบกับการเปล่ียนแปลงสภาพสังคมทําให มี
ผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุโดยตรงอยางหลีกเล่ียงไมได ดังพบวามีปญหา เกิด
ขึ้นกับผูสูงอายุมากมายหลายประการที่แตกตางจากวัยอื่นๆเพราะผูสูงอายุ เปนวัยที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบเสื่อมถอยทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ทางดานรางกายอวัยวะทุกอยาง
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง มีความตานทานโรคต่ํา มีโอกาสติดโรคหรือเปนโรคไดงาย ซึ่งเปน
สาเหตุที่นําไปสูความพิการหรือความตายในที่สุด การเปล่ียนแปลงทางจิตใจและอารมณ เปนผลมา
จากการเสื่อมสภาพทางกาย ทําใหมีความรูสึกวาตนเองไรคุณคา ตองพ่ึงพาผูอื่น ประกอบกับการ
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สูญเสียอํานาจบทบาทในสังคม ทําใหผูสูงอายุรูสึกเหงา เศรา หดหู และทอแทใจ (มณฑิรา เขียวยิ่ง;
จินตนา ลี้ละไกรวรรณ;และสรอย อนุสรณธีรกุล. 2540: 1-2)  
 นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเพ่ิมครอบครัวเดี่ยวและลด
ครอบครัวขยายลงซึ่งลักษณะของครอบครัวขยายจะเปนครอบครัวที่มีสมาชิภายในครอบครัวเดียวถึง 
3 ช้ันอายุคือ พอ แม ปู ยา ตา ยาย และหลาน ทําใหมีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เด็กตองพ่ึงพาอาศัย
ผูใหญและผูใหญตองพ่ึงพาอาศัยเด็กในยามแกเฒา ผูสูงอายุไดรับการยกยองนับถือและการดูแลจาก 
บุตรหลาน สวนครอบครัวเดี่ยว ที่มีเพียงพอ แม ลูก จะทําใหบทบาทอํานาจของผูสูงอายุที่เคยมีอยู
ลดลง ความเคารพนับถือที่มีตอผูสูงอายุก็เร่ิมลดลงดวย ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว 
ลูกหลานไมสามารถเลี้ยงดูปู ยา ตา ยาย ไดดังเดิม ผูสูงอายุตองเปลี่ยนบทบาทจากหัวหนาครอบครัว
หรือผูมีอํานาจในครอบครัว มาเปนผูอยูอาศัยในครอบครัว อาจทําใหมีสัมพันธภาพที่ไมดีกับบุตร
หลานในครอบครัวมีความคิดเห็นขัดแยงกัน อาจทําใหผูสูงอายุรูสึกวาถูกทอดทิ้งและขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรูสึกวาเหว รูสึกเหงา หวาดระแวง และกลัวความตาย สุขภาพจิตไมดี 
(ประพิศ จันทรพฤกษา. 2537: 2) 
 การเขาสูวัยสูงอายุเปนเร่ืองธรรมชาติที่ทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยทั่วไปเราถือวา
ผูสูงอายุคือ ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปวัยนี้ถือเปนระยะสุดทายของพัฒนาการแหงชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงสวนใหญที่เกิดในชวงนี้มักเปนไปในทางเสื่อมลง ซึ่งถาแบงประเภทการเปล่ียนแปลง ที่
เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ จะแบงไดเปน 4 ดานที่สําคัญ คือ ดานรางกาย ดานจิตใจและอารมณ ดานสังคม 
และดานสติปญญา 
 1. ในดานการเปลี่ยนแปลงของรางกาย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน การ
เปลี่ยนแปลงภายนอก คือ ผมเปล่ียนเปนสีขาวมากขึ้น มีรอยเหี่ยวยนบนใบหนา หลังโกง กลามเนื้อ
หยอนสมรรถภาพ เคล่ือนไหวรางกายชา ทรงตัวไมดี การไดยินเสื่อม สําหรับการเปล่ียนแปลงภายใน
ที่สําคัญ คือ ความยืดหยุนตัวของเสนเลือดลดลง มีการเปล่ียนแปลงของเซลลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในรางกาย โดยภาพรวมแลวการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุเปนความ
เสื่อมอยางเห็นไดชัด รางกายออนแอและเชื่องชา บางรายมือเทาสั่น การทรงตัวไมดี ปรับตวัตอดินฟา
อากาศไดยาก ทําใหเจ็บปวยไดงาย 
 2.  ในดานการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ ปรากฏวาอารมณของผูสูงอายุยังคงมี
อารมณรักในบุคคลอันเปนที่รัก โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว ไดแก คูสมรส บุตรหลาน และเม่ือเกิด
การสูญเสีย ผูสูงอายุจะมีความเศราโศกเปนอยางมาก จะมีผลกระทบตอจิตใจ สุขภาพกายและ
พฤติกรรมของผูสูงอายุคอนขางมาก อารมณไมคงที่ ออนไหวงาย มักเอาแตใจตนเอง โกรธงาย ชอบ
บน มีอารมณเหงา วาเหว บางรายอาจรูสึกวาคุณคาของตนเองลดลง เนื่องจากตองพ่ึงพาบุตรหลาน
ในเรื่องการประกอบกิจวัตรประจําวัน คาใชจาย คารักษาพยาบาล รูสึกวาตนเองเปนภาระของคนอื่น 
มักแสดงอาการหงุดหงิดนอยใจตอบุตรหลาน 
 3. ในดานสังคม สังคมของผูสูงอายุคือสังคมในครอบครัวหรือ เพ่ือนรวมวัยแตจากการที่
กลุมเพ่ือนมีการตายจากกัน หรือตางคนตางอยูในครอบครัวของตนหรือจากปญหาสุขภาพกาย ทําให
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ไมสามารถติดตอกันได กิจกรรมของผูสูงอายุมักเปนกิจกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลาน ดูแลบานใหกับ
บุตรหลาน บางรายจะไปทํากิจกรรมที่วัด ทําบุญ ฟงธรรม บางรายเขารวมกิจกรรมในชุมชนเชน เปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุเปนตน จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผูสูงอายุที่เห็นเดนชัดก็คือ 
การฝากจิตใจไวกับวัด และยึดศาสนาเปนที่พ่ึง บางรายยังตองหาเล้ียงชีพอยู หรือเล้ียงดูบุตรหลานใน
บานจึงกลายเปนที่พ่ึงและเพ่ือนเลนของลูกๆหลานๆซึ่งก็ชวยใหมีความสุขเพลิดเพลิน 
 4. ในดานสติปญญา เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ สมองจะฝอและมีน้ําหนักลดลง เลือดมาเล้ียง
สมองไดนอย มีภาวะความดันโลหิตสูง เซลลประสาทตายเพ่ิมขึ้นและจํานวนเซลลลดลงตามอายุ ทํา
ใหสมองเสื่อมหรือถูกทําลายไป โดยเฉพาะสวนที่เรียกวา Gray Matter มักพบอาการความจําเสื่อม
โดยเฉพาะความจําในเหตุการณปจจุบัน (recent memory) และความจําเฉพาะหนา (immediate 
memory) แตความจําในอดีต (remote memory) จะไมเสีย (ศรีธรรม ธนะภูมิ. 2535; อัมพร          
โอตระกูล. 2536) 
 การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ตามที่กลาวมาขางตน ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงในเชิงเสื่อมถอย 
อาจสงผลทางลบตอผูสูงอายุหลายอยาง เชน รูสึกไรคุณคา หดหู ทอแท สิ้นหวัง เปนตน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุได ดังที่ คุปเปอรสมิธ (ปรารถนา ชอนแกว. 2542: 
21-25; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 118-119) กลาวถึง องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง ไดแก ปญหาตางๆและโรคภัยไขเจ็บ คนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตไมด ีจะมี
ความสัมพันธในดานลบกับระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ภาวะอารมณเปนสิ่งที่แสดงถึงความรูสึก
พอใจ ความเปนจริงหรือความวิตกกังวล หรือภาวะอื่นๆที่อยูในตัวบุคคล ความรูสึกของบุคคลมี
ความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเอง เชน คนที่คิดวาตนเปนคนที่มีความสามารถ ช่ืนชมตนเอง 
พอใจในตนเอง จะมีความรูสึก เห็นคุณคาในตนเองมากกวาคนที่คิดวาตนดอยความสามารถ ไมมีคา 
วิตกกังวล สัมพันธภาพ ภายในครอบครัว ถาสัมพันธภาพภายในครอบครัวเปนไปดวยดี มีความ
ผูกพัน ใกลชิด มีความอบอุนและใหกําลังใจแกบุคคลไดดี บุคคลก็จะประเมินตนเองในทางที่มีคุณคา 
สถานภาพทางสังคมที่ตางกัน การเปรียบเทียบตนกับคนอื่น เชน ตําแหนงการงาน บทบาท ทาง
สังคม วงศตระกูล สถานะทางเศรษฐกิจ เปนตน จะทําใหบุคคลไดรับการปฏิบัติทางสังคม จากคนรอบ
ขางแตกตางกัน ในคนที่สถานะภาพทางสังคมสูงมักจะไดรับการปฏิบัติที่ดีกวา ทําใหเกิดการเห็น
คุณคาในตนเองสูง สมรรถภาพ ความสามารถและผลงานความสามารถในการ ทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จ 
การไดรับผลสําเร็จตามที่ตนตองการจะทําใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองทางบวก แตถาผลงาน
ลมเหลวก็ทําใหเกิดความรูสึกตอตนเองในทางลบ 
 จากที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาระดับปญหาตามวัยและการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุและเปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม 
สติปญญา และการเห็นคุณคาในตนเอง ตามตัวแปรทางชีวสังคมรวมถึงการศึกษาความ สัมพันธ
ระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
 1.  เพ่ือศึกษาระดับปญหาตามวัยของผูสูงอายุและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุตามตัวแปรทางชีวสังคม คือ เพศ ชวงอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น   
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตามตัวแปรทางชีวสังคม คือ เพศ 
ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น  
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชนดังนี ้
 1. ทําใหบุคคลโดยทั่วไปไดทราบถึงระดับของปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในชวงวัยนี ้
 2. ทําใหทราบถึงระดับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุเพ่ือที่จะสามารถนําไปเปน
ขอมูลที่ทําใหผูสูงอายุมีการเห็นคุณคาในตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยและการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ เพ่ือเปนแนวทางในการที่จะกระตุนเตือนและใหความสําคัญกับปญหาตางๆ ที่สงผลตอการ
เห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 4.  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูที่สนใจศึกษาคนควาในเรื่องผูสูงอายุ และรายละเอียดใน
ดานอื่นๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน จํานวน 197 คน ไดจากการเลือกตามสะดวก 
(Convenience sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
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 กรณีที่ 1 เปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
ตามปจจัยชีวสังคม 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 เพศชาย 
   1.1.2 เพศหญิง 
  1.2  ชวงอายุ 
   1.2.1  60 – 70 ป 
   1.2.2  71 – 80 ป 
   1.2.3  มากกวา 80 ปขึ้นไป 
  1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1  คู 
   1.3.2  โสด 
   1.3.3  หมาย/หยา/แยกกันอยู 
  1.4  ระดับการศึกษา 
   1.4.1  ไมเกินประถมศึกษา 
   1.4.2  มัธยมศึกษา 
   1.4.3  สูงกวามัธยมศึกษา 
  1.5  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
   1.5.1  รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
   1.5.2  รายไดพอดีกับรายจาย 
   1.5.3 รายไดมากกวารายจาย 
    1.6  การอยูรวมกับบุคคลอื่น  
   1.6.1  อยูคนเดียว 
   1.6.2  อยูกับคูครอง บุตรหลาน ญาติหรือคนอื่นๆ 
   2.  ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.1  ปญหาตามวัยของผูสูงอายุ 
  2.2  การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
  
 กรณีที่ 2 ศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัย และการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ปญหาตามวัยของผูสูงอายุกับการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มาเขากิจกรรมกลุม
ในหนวยงานตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก โรงพยาบาล สวนสาธารณะ และองคการบริหารสวนตําบล  
 ในการแบงชวงผูสูงอายุจะใชเกณฑของ บรรลุ ศิริพานิช (2538) ซึ่งแบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม 
ตามอายุและภาวะสุขภาพทั่วๆไปคือ 
  1.1  60-70 ป จัดเปนผูสูงอายุระดับตน 
  1.2  71-80 ป จัดเปนผูสูงอายุระดับกลาง 
  1.3  80 ปขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุระดับปลาย 
 2.  สถานภาพสมรส หมายถึง ลักษณะการอยูรวมกับคูครอง แบงออกเปน 
  2.1  คู หมายถึง ผูสูงอายุที่ใชชีวิตรวมกับสามีหรือภรรยา 
  2.2  โสด หมายถึง ผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูคนเดียวโดยไมมีคูชีวิต 
  2.3  หมาย/หยา/แยกกันอยู หมายถึง ผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูคนเดียวโดยไมไดอยูรวมกับ
สามีหรือภรรยา 
 3.  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่ผูสูงอายุสําเร็จการศึกษา แบงเปน ไม
เกินประถมศึกษา มัธยมศึกษา สูงกวามัธยมศึกษา 
 4.  ฐานะทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความรูสึกถึงความสมดุลของจํานวนเงินโดยประมาณ
ระหวางรายรับและรายจายของผูสูงอายุ โดยแบงไดดังนี้ 
  4.1  รายไดไมเพียงพอกับรายจาย หมายถึง ความรูสึกถึงการมีเงินใชสอยอยางขัดสน 
  4.2  รายไดพอดีกับรายจาย หมายถึง ความรูสึกถึงการมีเงินใชสอยอยางเหมาะสม 
   4.3 รายไดมากกวารายจาย หมายถึง ความรูสึกถึงภาวะที่มีเงินเหลือใชเหลือเก็บ 
 5.  การอยูรวมกับบุคคลอ่ืน หมายถึง การอยูรวมระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆใน
ครอบครัวแบงออกเปน อยูคนเดียวกับอยูรวมกับบุคคลอื่น คืออยูกับคูครอง บุตรหลาน ญาติหรือคน
อื่นๆ 
 
 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 1.  ปญหาตามวัยของผูสูงอายุ หมายถึง ปญหาที่มักเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ อันเนื่องมาจาก
พัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลงรางกายและจิตใจของบุคคลวัยนี้โดยทั่วไป ประกอบดวยปญหา 4ดาน 
คือ ปญหาดานรางกาย ปญหาดานอารมณ-จิตใจ ปญหาดานสังคม และปญหาดานสติปญญา 
   1.1 ปญหาดานรางกาย หมายถึง อุปสรรคอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงรางกาย  
ทั้งภายในและภายนอกของผูสูงอายุ ประกอบดวยปญหาในดานการเคล่ือนไหว ประสาทสัมผัส การ
ทํางานของอวัยวะภายใน และการเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆภายนอก 
   1.2 ปญหาดานอารมณ-จิตใจ หมายถึง ปญหาในดานความรูสึก ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตุตางๆ เชน สูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การ
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สูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว และการไมสามารถตอบสนองความตองการทางเพศเปนตน แสดง
ออกมาเปนความวิตกกังวล ความวาเหว ความซึมเศรา ความโกรธ ความนอยใจ ความเสียใจ รวมถึง
ความไมม่ันคงทางอารมณ การควบคุมอารมณและปญหาการควบคุมอารมณดวย 
   1.3 ปญหาดานสังคม หมายถึง ปญหาในดานการยอมรับความจริงเก่ียวกับสถานภาพ
หรือบทบาทของตน รวมถึงปญหาการปรับตัวในการอยูรวมกับคนอื่นๆทั้งในครอบครัวนอกครอบครัว
และกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ รวมถึงความไมสามารถในการมีกิจกรรมที่สรางความสุขใหกับตนเอง      
ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 
   1.4 ปญหาดานสติปญญา หมายถึง ความสามารถของสมองในเรื่องของความจําการ
คิด การรับรู การเรียนรู การแกปญหาตางๆ 
   ปญหาตามวัยของผูสูงอายุวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนมา
ตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ มาก คอนขางมาก คอนขางนอย และนอย ผูที่ไดคะแนนสูงกวา เปน
ผูที่มีปญหามากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 
   ในการพิจารณาระดับปญหาของผูสูงอายุ จะใชเกณฑของคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
 
 
 
 
 
 2.  การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ หมายถึง การประเมินตนเองของผูสูงอายุวา
ตนเองเปนคนที่มีคุณคา มีความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้ง
การยอมรับการเห็นคุณคาจากคนในสังคมที่มีตอตน ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีตอตนเอง มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง มองตนเองในแงดี ก็จะทําใหเกิดความรูสึกกับบุคคล
อื่นในแงดีดวย  
  การเห็นคุณคาในตนเองวัดไดจากแบบสอบถามที่ วิจิตรา เปรมปรี (2550) ดัดแปลงมา
จากแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองของโรเซนเบิรก ( Rosenberg’s Self Esteem Scale ) ซึ่งได
ดัดแปลงใหเหมาะสมกับผูสูงอายุไทย จํานวน 18 ขอ เปนแบบสอบถามเชิงประมาณคา 4 ระดับคือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูสูงอายุที่ไดคะแนนมากกวา หมายถึง มี
การเห็นคุณคาในตนเองมากกวาผูสูงอายุทีไ่ดคะแนนนอยกวา 
   ในการแบงระดับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุจะใชเกณฑคะแนนเฉล่ียดังนี ้ 
  1.00 – 1.75 เห็นคุณคาในตนเองต่ํา 
  1.76 – 2.50 เห็นคุณคาในตนเองคอนขางต่ํา 
  2.51 – 3.25 เห็นคุณคาในตนเองคอนขางสูง 
  3.26 – 4.00 เห็นคุณคาในตนเองสูง 

 1.00 - 1.75 มีปญหานอย 
 1.76 - 2.50 มีปญหาคอนขางนอย 
 2.51 - 3.25 มีปญหาคอนขางมาก 
 3.26 - 4.00 มีปญหามาก 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

ปญหาตามวัยของผูสูงอายุ 
 -ปญหาดานรางกาย  
 -ปญหาดานอารมณ-จิตใจ  
 -ปญหาดานสังคม  
 -ปญหาดานสติปญญา 

 

ตัวแปรชีวสังคม 
 

-เพศ 
-ชวงอายุ 
-สถานภาพสมรส 
-ระดับการศึกษา 
-ฐานะทางเศรษฐกิจ 
-การอยูรวมกับบุคคลอื่น 

 
 

การเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอาย ุ

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดาน
สังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 2. ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม 
ดานสติปญญาและรวมทุกดานสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา 
 3. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ 
ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 4. ผูสูงอายุที่มีการศึกษามากกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดาน
สังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานนอยกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษานอยกวา 
 5. ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ 
ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานนอยกวาผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 
 6. ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวและที่อยูรวมกับบุคคลอื่น มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดาน
อารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 7. ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน 
 8. ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา 
 9. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน 
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 10. ผูสูงอายุที่มีการศึกษามากกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองดีกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษา 
นอยกวา 
 11. ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองดีกวาผูสูงอายุ ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 
  12. ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น  
  13. ปญหาตามวัยโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางลบกับการเห็นคุณคาใน 
ตนเองของผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยทางชีวสังคมกับปญหาตามวัยและการเห็น
คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 
 1. ผูสูงอายุและการเขาสูวัยสูงอายุ 
 2. ทฤษฏีเก่ียวกับผูสูงอายุ 
 3. การเปล่ียนแปลงในวัยสูงอายุ  
 4. ปญหาของผูสูงอายุ 
 5. ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 
 6. ทฤษฎีเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 7. องคประกอบของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง  
 8. ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง 
 9. ระดบัการเห็นคุณคาในตนเอง 
 10. การประเมินความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
 11. งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแปรทางชีวะสังคมกับการเห็นคุณคาในตัวเองของผูสูงอายุ 
 12. งานวิจัยเก่ียวกับปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 
ผูสูงอายุและการเขาสูวัยสูงอายุ 
 พล.ต.ท.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ไดบัญญัติคําวา “ผูสูงอายุ” เปนครั้งแรกในชมรมผูสูงอายุแหง
ประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2506 กลาววา ผูสูงอายุตองมีลักษณะดังนี้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2524: 2) 
 1.  เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 
 2.  เปนผูที่มีความเสื่อมตามสภาพ มีกําลังถดถอยเช่ืองชา 
 3.  เปนผูที่มีสมควรใหความอุปการะ 
 4.  เปนผูที่มีโรคควรไดรับความชวยเหลือ 
 ชุติมา หฤทัย (2531: 1) ไดใหความหมายของผูสูงอายุวา หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้น
ไปมีความออนแอทางรางกายและจิตใจ อายเจ็บปวยหรือมีความพิการรวมดวย เปนวัยที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสูความเสื่อมทางรายกายและจิตใจ การเปล่ียนแปลงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับพันธุกรรม 
สิ่งแวดลอม และภาวะโภชนาการ 
 ศรีธรรม ชนะภูมิ (2535: 105) กลาววา ผูสูงอายุจะเร่ิมตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป ภาวะชรามี
ความแตกตางกันในแตละบุคคลขึ้นกับการดูแลรางกาย พันธุกรรมและพัฒนาในอดีต วัยชราเปนระยะ
สุดทายของชีวิตอายุ มีชวงเวลายาวนานถึง 10-20 ปหรือมากกวานั้นแตกตางกันถามีการเตรียมใจ
กอนเชาสูวิธีนี้ลวงหนามาตั้งแตวัยกลางคน จะสามารถปรับตัวรับบทบาทของวัยชราไดตามสมควรแก
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ฐานะ วัยชราเปนวัยของการพักผอนอยางสงบ มีการพัฒนาจิตใจ สามารถปรับตัวตอสภาวะตาง ๆ ใน
ชีวิตไดอยางภาคภูมิ 
 ประพิณ วัฒนกิจ (2531: 8) ใหความหมายวา ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุเกิน 60 ปเปนวัย
ที่พนจากการทํางานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงานของภาคเอกชนบางแหงโดยทั่วไป
ผูที่กาวสูวัยนี้มีการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยาอยางเห็นไดชัด 
 สุนีย ธีรดากร (2526: 151-152) ไดใหความหมายของผูสูงอายุหมายถึง วัยที่ตอเนื่องจาก
เริ่มตนถึงสิ้นสุดจนกวาจะตาย ซึ่งโครงสรางและหนาที่ตางๆ ไดมีการเจริญเติบโตมากอนแลวคอย
เสื่อมสลายลงในสวนที่ยังไมเติบโตขึ้นและเสื่อมสลายลงไป 
 อภิญญา โสมสิน และคณะ (2532: 31) ใหความหมายของผูสูงอายุวา หมายถึง ผูอยูในวัยที่
มีการเปล่ียนแปลงในทางเสื่อมของรางกายตลอดจนการทํางานของสรีระลดลง การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะมากหรือนอยขึ้นกับพันธุกรรมและภาวะโภชนาการที่ไดรับ ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ 
ที่ผานมา 
 จากความหมายของผูสูงอายุดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีการเปล่ียนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจไปในทางเสื่อมลง เปนวัยที่ตองการ
ปรับตัวในดานตางๆ ตามที่ควรเปน เพ่ือจะไดดํารงชีวติอยูไดในสังคมอยางภาคภูมิ และมีสุภาพกาย
และจิตใจดี 
  
 การแบงกลุมผูสูงอาย ุ
 ในประเทศที่มีความเจริญทางดานการแพทยนั้นพบวา ผูที่มีอายุถึง 60 ปแลว ยังแข็งแรง
และมีความสามารถในการทํางานไดดี องคการอนามัยโลก(ไฉไล ไชยเสวี. 2539 : 10; อางอิงจาก 
World Health Organization)จึงไดแบงเกณฑอายุตามสภาพของการมีอายุเพ่ิมขึ้นดังนี ้ 
 1. ผูสูงอายุ (Elderly) มีอายุระหวาง 60-74 ป 
  2. คนชรา (Old) มีอายุ 75 – 90 ป 
  3. คนชรามาก (Very Old) มีอายุ 90 ปขึ้นไป 
 บรรลุ ศิริพานชิ (2538:125) แบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามอายุและภาวะสุขภาพทั่วๆไป
ไดแก 
 1.  ผูสูงอายุระดับตน มีอายุระหวาง 60-70 ป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยายัง
ไมเปลี่ยนแปลงมาก ยังสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ 
 2.  ผูสูงอายุระดับกลาง มีอายุระหวาง 71-80 ป ระดับนี้สภาวะทางกายภาย 
และสรีรวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแลวเปนสวนใหญ ทําใหการชวยเหลือตนเองบกพรอง เร่ิมตองการ
ความชวยเหลือในบางอยาง 
 3.  ผูสูงอายุระดับปลาย มีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพ 
และสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด บางคนมีความพิการ บางคนชวยเหลือตนเองไมได
บางอยางจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 
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 อัลเฟรด (ศรีทับทิม รัตนโกศลพานิชพันธ. 2525: 27; อางอิงจาก Alfred. n.d.) อธิบายวา
ผูสูงอายุมิไดมีกลุมเดียวและมิไดมีลักษณะคลายคลึงกัน แตมีลักษณะที่แตกตางกันตามปฏิทิน อายุถึง 
3 กลุมคือ 
 1.  กลุมผูสูงอายุวัยตน (The “Young” elderly) มีอายุต่ํากวา 74 ป 
 2.  กลุมผูสูงอายุวัยกลางคน (The “middle aged” elderly) มีอายุระหวาง 75 - 84 ป 
 3.  กลุมผูสูงอายุวัยสุดทาย (The “old” elderly) มีอายุ 85 ปขึ้นไป 
 ในการแบงกลุมผูสูงอายุนั้นตองมีเกณฑในการกําหนดรวมกันวาจะใชอายุเทาไรเปน
ตัวกําหนดเพ่ือจะไดเขาใจเก่ียวกับวัยผูสูงอายุไดตรงกันและชัดเจน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
ใชเกณฑในการแบงกลุมผูสูงอายุตามบรรลุ ศิริพานชิ 
 ในเร่ืองของการเขาสูวัยสูงอายุนั้นรุงโรจน พุมร้ิว (2527: 13) ไดจําแนกการเขาสูวัยสูงอายุ
ได 2 ประเภทดังนี้คือ 
  ประการที่ 1  การจําแนกตามกาลเวลา (Chronological Age) ซึ่งเกณฑที่ใชในการ
เกษียณอายุราชการหรือการใหหยุดงานเนื่องจากการสูงอายุ (Retirement) เชน ในประเทศไทยใช
เกณฑอายุ 60 ป ในขณะที่องคการระหวางประเทศใชเกณฑ 65 ปสําหรับชายและ60 ป สําหรับหญิง 
เปนตน ในการจําแนกผูสูงอายุตามกาลเวลาเปนเกณฑนั้นไดมีผูศึกษาและใหความหมายเพ่ิมเติมดังนี ้
 ประการที่2 การจําแนกอายุตามสรีระวิทยา (Physiological Age) โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย ก็อาจใชเปนหลักในการกําหนดการเปนผูสูงอายุได โดยใช
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยบุคคลเปนสําคัญ เชน สมรรถภาพดานรางกายและการทํางานของ
อวัยวะตางๆ โดยเฉพาะการรับรู การไดยิน การมองเห็น การสูญเสียความแข็งแรงของกลามเนื้อ การ
เคล่ือนไหวรางกาย การบดเคี้ยวอาหารรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของรางกาย จิตใจ
และการทํากิจกรรม ซึ่งการจําแนกตามสรีระวิทยานี้มีผูศึกษาและใหรายละเอียดดังนี ้
 สเตรหเลอ (ชูศักดิ์ เวชแพทย. 2538: 15-17; อางอิงจาก Strehler. 1987) ไดแบงความ
สูงอายุออกเปน 4 แบบดังนี้คือ 
 1. Universal Aging เปนความสูงอายุทั้งที่เพ่ิมขึ้นเม่ือกลาวถึงอยางกวางๆ ซึ่งเกิดขึ้นใน
รางกายของคนเราทุกคนเม่ือมีชีวิตที่ยืนนาน เชนผิวหนังเหี่ยวยน ผมขาว 
 2. Intrinsic Aging เปนความสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากปจจัยภายในรางกายไมรวม
ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกเชน เม่ือมีความจุเพ่ิมมากขึ้น การทําหนาที่ของอวัยวะตางๆ 
ลดลง เชนไต การเกิดภาวะกระดูกพรุนของหญิงวัยหมดประจําเดือน 
 3.  Progressive Aging เปนความสูงอายุที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตแรกเกิดกระบวนการ
นี้จะเกิดในอัตราที่เร็วมากขึ้นเม่ือผานระยะวัยผูใหญไปแลว ทําใหรางกายมีความไว 
ตอการเปนโรคมากขึ้น เชน การเกิดและการตายของเซลลเม็ดเลือดขาว 
 4.  Deterioration and Irreversible Aging เปนความสูงอายุที่มีผลใหรางกายเสื่อมสภาพลง
และถูกทําลายไปไมสามารถกลับคืนเขาสูภาวะปกติได ดังนั้น จุดสุดทายของความสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น 
ความตาย 
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 ฮอลล (Hall. 1976: 3-4) ไดแบงการสูงอายุของมนุษยออกเปน 4 ประเภทคือ 
 1.  การสูงอายุตามวัย (Chronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปปฏิทินโดยการนับ
จากปที่เกิดเปนตนไปและบอกไดทันทีวาใครมีอายุมากนอยเพียงใด 
 2.  การสูงอายุตามสภาพรางกาย (Biological Aging) เปนการเปล่ียนแปลงดานสภาพและ
กระบวนการหนาที่ที่ปรากฏขณะที่มีอายุเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะตางๆ 
ในรางกายลดนอยลงเปนผลจากการเสื่อมตามกระบวนการสูงอายุ ซึ่งเปนไปตามอายุขัยของแตละคน 
 3.  การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เปนการเปล่ียนแปลงในหนาที่ของ
การรับรูแนวความคิด ความจํา การเรียนรู เชาวนปญญา และลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฏในระยะตาง
ของชีวิตแตละคนที่มีอายุเพ่ิมขึ้น 
 4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เปนการเปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่ 
สถานภาพของบุคคลในระบบสงัคม รวมทั้งความคาดหวังของสังคมตอบุคคลนั้น 
ซึ่งเก่ียวอายุ การแสดงออกตามคุณคาและความตองการของสังคม 
 
ทฤษฏีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 จากการที่มีผูใหความสนใจและอธิบายถึงความแตกตางของการสูงอายุ ทําใหเกิดทฤษฏี
เกี่ยวกับการสูงอายุมากมาย ซึ่งไมมีทฤษฏีใดที่จะสามารถอธิบายถึงปจจัยและที่มาของการสูงอายุได
อยางชัดเจนโดยลําพังดังนั้น จึงมีหลายทฤษฏีรวมกันอธิบายถึงการสูงอายุของผูสูงอายุโดยทั่วไป ซึ่ง
แบงเปนทฤษฏีใหญๆ ดังนี้  (รวิวรรณ ลีมาสวัสดิ์กุล. 2547: 10-13) 
 1. ทฤษฏีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) 
 2. ทฤษฏีทางชีววิทยา (Biological Theory) 
 3. ทฤษฏีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) 
 4. ทฤษฏีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) 
 1.  ทฤษฏีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) เนนคนเปนสิ่งมีชีวิต ที่มีการวิวัฒนาการ 
อยูเสมอและจะอยูรอดไดแมในสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป เม่ืออายุมากขึ้นไมสามารถมีชีวิตอยู
ตลอดไปได 
 2.  ทฤษฏีทางชีววิทยา (Biological Theory) เปนทฤษฏีที่อยูบนพ้ืนฐานของยีนส(Gene) 
และการเปล่ียนแปลงในระดับเซลล(Cell) และเนื้อเยื่อ ซึ่งแบงออกเปน 2 ทฤษฏีหลักและทฤษฏียอย
สนับสนุน ดังนี้ 
  2.1  ทฤษฏีการถายทอดพันธุกรรม (Genetic Theory) เช่ือวาการสูงอายุเปนลักษณะที่
เกิดขึ้นตามกรรมพันธุ การเปล่ียนแปลงในโครงสรางของอวัยวะบางสวนของรางกายคลายคลึงกัน
หลายช่ัวอายุ คนเม่ืออายุมากขึ้น เชน ลักษณะศีรษะลาน ผมหงอกเร็ว เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาว 
จะพบในบางคนเทานั้นแมจะมีอายุเทากัน ทฤษฏีการถายทอดพันธุกรรมนี้ยังไดกลาวถึงการสราง
โปรตีนโดย DNA ซึ่งมีเอนไซม (Enzyme) เปนตัวควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ โดยแบงแยก
ยอยไดอีก 3 ทฤษฏี 
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   2.1.1 ทฤษฏีวาดวยความเสียหายของ DNA (DNA Damage Theory) ทฤษฏีนี้ 
กลาววาในโมเลกุลของ DNA มีขอมูลตางๆในการสรางโปรตีนและเอนไซมแตละชนิดใหแกอวัยวะ
ตางๆ ตามความตองการของอวัยวะเหลานั้นและความเหมาะสมของอวัยวะแตละชนิด เพ่ือชวยให
เซลลของอวัยวะเหลานั้น ทําหนาที่ตอไปได ความเสียหายที่เกิดขั้นในโมเลกุลของ DNA ทําใหขอมูล
ตางๆคลาดเคล่ือนไปหมด ทําใหโปรตีนและเอนไซมตางๆ ที่สรางขึ้นมาผิดพลาดไปดวย เปนเหตุให
เซลลของอวัยวะตางๆ ตองตายไปทฤษฏีวาดวยการเปล่ียนแปลงของเซลลรางกาย (Somatic 
Mutation Theory)  
    2.1.2 ทฤษฏีนี้กลาววาภาวการณแบงตัวผิดปกติของเซลลรางกาย ทําใหเกิด 
การสูงอายุไดเร็วขึ้นเซลลที่ผิดปกตินี้จะมีโครโมโซมที่ผิดปกติเพ่ิมมากขึ้น ความผิดปกติของ
โครโมโซมจะทําใหยีนสหรือ DNA บกพรอง เปนสาเหตุใหเซลลตายเร็วขึ้น 
   2.1.3 ทฤษฏีวาดวยความผิดพลาดของเซลลรางกาย (Error Theory) ทฤษฏีนี้เช่ือ
วาเมื่อคนมีอายุมากขึ้น ยีนสจะคอยๆเกิดความผิดพลาด และความผิดพลาดนี้จะเพ่ิมมากขึ้นจนถึงจุด
ที่ทําใหเซลลตางๆ ของรางกายเสื่อมและหมดอายุลง 
  2.2  ทฤษฏีที่ไมเก่ียวกับยีนส (Non Genetic Theory) กลาวถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
ในระดับเซลลและระดับเนื้อเยื่อ แบงแยกยอยไดอีก 7 ทฤษฏี 
   2.2.1  ทฤษฏีวาดวยการเสื่อมและการถดถอย (Wear and Tear Theory) เช่ือวาถา
หนาที่ของรางกายทั้งโครงสรางมีการใช ก็จะทําใหเกิดการหมดอายุ ถามีการใชมากมีผลทําใหเกิดการ
สูงอายุเร็วขึ้น 
   2.2.2  ทฤษฏีวาดวยการดูดซึมที่บกพรอง (Deprivation Theory) เม่ือคนมีอายุมาก
ขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่ผนังเซลลของระบบตางๆ ภายใน
รางกาย เปนผลใหเกิดการดูดซึมหรือการสงผานออกซิเจนและสารอาหารตางๆในเลือดไปสูเซลลของ
อวัยวะตางๆ เกิดขึ้นไมสมบูรณ ทําใหเซลลของอวัยวะตางๆ ไดรับออกซิเจนและสารอาหารไม
เพียงพอ อวัยวะตางๆ จึงเสื่อมลง 
   2.2.3  ทฤษฏีวาดวยการสะสม (Accommodation Theory) ทฤษฏีนี้กลาววา ใน
น้ําเหลือง (Serum) ของคนหรือสัตวที่สูงอายุ พบวามีการสะสมของสารบางอยางซึ่งมีผลทําใหหยุด
การเจริญเติบโตของเซลลและสารนี้จะไมพบในน้ําเหลืองของคนและสัตวที่มีอายุนอย 
   2.2.4  ทฤษฏีวาดวยสารที่เกิดการเผาผลาญ (Free Radical Theory) ทฤษฏีนี้
กลาวถึงการใหออกซิเจนของเซลลและการเผาผลาญพวกโปรตีน คารโบไฮเดรต และอื่นๆ จะทําให
เกิดพวกเรดิคัลอิสระ(Free Radical Theory) อันเปนสารที่ทําลายผนังเซลลใหเสื่อมสภาพลง 
   2.2.5  ทฤษฏีวาดวยคอลาเจน (Collagen Cross-Linkage Theory) ทฤษฏีนี้เชื่อวา 
เม่ือเขาสูวัยสูงอายุ สารที่เปนสวนประกอบของคอลาเจนและไฟบรัสโปรตีนจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
และเกิดการจับตัวมากขึ้น ทําใหเสนใย (Collagen Fiber) หดสั้นเขา ในวัยชรา ทําใหเกิดความสูญเสีย
การยืดหยุน เชนผิวหนังและเสนเลือด มีรอยยนปรากฏขึ้น 



 15 

   2.2.6  ทฤษฏีวาดวยภูมิคุมกัน (Immunologic Theory) ทฤษฏีนี้เช่ือวา การสูงอายุ
เกิดจากความบกพรองของระบบภูมิคุมกัน ทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมไดไมดี จึง
เกิดความเจ็บปวยงาย และมักจะเปนรุนแรง อันตรายถึงชีวิต 
   2.2.7  ทฤษฏีวาดวยความเครียด (Stress Theory) ทฤษฏีนี้กลาววาความเครียดที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีผลทําใหเซลลตายได บุคคลที่ตองเผชิญความเครียดบอยๆ จะทําใหบุคคล
นั้นเขาสูวัยสูงอายุเร็วขึ้น 
 3.  ทฤษฏีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) ทฤษฏีนี้กลาวถึงความสําคัญของจิตใจ 
ดังที่ จุง (Jung) กลาววา ความสําคัญของชวงชีวิตในครึ่งหลัง จะมีผลมากจากครึ่งแรกของชีวิต      
อันเปนสาเหตุทําใหผูสูงอายุมีบุคลิกภาพเปล่ียนแปลงไป แยกเปน 2 ทฤษฏียอยดังนี้ 
  3.1  ทฤษฏีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฏีกลาววาผูสูงอายุจะเปนสุขหรือทุกข
ขึ้นอยูกับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผูนั้น ถาผูสูงอายุเติบโตขึ้นมาดวยความม่ันคงอบอุน มีความ
รักแบบถอยทีถอยอาศัย เห็นความสําคัญของคนอื่น รักผูอื่นและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ก็
มักจะเปนผูสูงอายุที่คอนขางมีความสุขในชีวิตบ้ันปลาย 
  3.2  ทฤษฏีความปราดเปร่ือง (Intelligence Theory) ทฤษฏีนี้เช่ือวาผูสูงอายุที่ยัง
ปราดเปรื่องและคงความเปนปราชญอยูไดก็ดวยเปนผูที่มีความสนใจเร่ืองตางๆ อยูมีการคนควาและ
พยายามที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา ผูที่จะมีลักษณะเชนนี้ได จะตองเปนผูที่มีสุขภาพดีและมีเงินใชสอย 
โดยไมเดือดรอนเปนเคร่ืองเก้ือหนุน 
 4.  ทฤษฏีทางดานสังคมวิทยา (Sociologic Theory) ทฤษฏีนี้เช่ือวา ถาสังคมเปล่ียนแปลง
รวดเร็วก็จะทําใหสถานะของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสถานะของผูสูงอายุในสังคมใด จะ
เปนอยางไรขึ้นอยูกับจํานวนของผูสูงอายุในสังคมนั้น (ดวงฤดี ลาศุขะ. 2526: 14) นอกจากนั้น ยังได
แนะนําใหผูสูงอายุยอมรับวา เมื่อถึงวัยสูงอายุลูกหลานและชุมชนมักจะใหความสําคัญและความสนใจ
นอยลง เมื่อเปนเชนนี้ควรจะเปนตัวของตัวเอง ลดความรับผิดชอบลงและพยายามรักษาสุขภาพไวให
ดี เพ่ือจะไดใชชีวิตในบ้ันปลายอยางมีความสุข โดยมีแนวทฤษฏี 2 แนวทาง ที่เสนอแนะการดํารงตน
ของผูสูงอายุทางสังคม ดังนี้ 
  4.1  ทฤษฏีกิจกรรม (Activity Theory) กลาววา เม่ือบุคคลมีอายุมากขึ้นสถานะภาพทาง
สังคมจะลดลง บทบาทเกาจะถูกถอนตัวออกไป ดังนั้น ผูสูงอายุควรมีกิจกรรมตอเนื่องจากวัยที่ผาน
มา ควรพอใจในการรวมกิจกรรม สนใจและรวมเปนสมาชิกในกิจกรรมตางๆ กิจกรรมเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับผูสูงอายุที่ทําใหมีสุขภาพดีทั้งใจและกาย กิจกรรมจึงมีความสําคัญตอความพึงพอใจในชีวิต
ของผูสูงอายุ (Barrow and Smith. 1979: 53)  
  4.2  ทฤษฏีไรภาระผูกพัน (Disengagement Theory) กลาววา ผูสูงอายุและสังคมจะ
บทบาทซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพเสื่อมถอย 
รวมทั้งความตายที่คอยๆ มาถึง ผูสูงอายุจึงหลีกหนีถอนตัวออกจากสังคม เพ่ือลดความเครียดและ
ความพอใจกับการไมเกี่ยวของซึ่งกันและกันระหวางตนเองกับสังคมตอไป (Dowd.1975: 587)  
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  4.3  ทฤษฏีความตอเนื่อง (Continuity Theory) ทฤษฏีนี้กลาววาผูสูงอายุจะมีความสุขได
ก็ตอเม่ือไดกระทํากิจกรรม หรือปฏิบัติตัวเชนที่เคยกระทํามาแตเกากอน บุคคลใดคุนเคยกับการอยู
รวมกับคนหมูมากก็กระทําตอไป คนใดพอใจรักชีวิตที่อยูอยางสบาย สันโดษ ก็อาจแยกตนเองออกมา
อยูตามลําพัง ทฤษฏีนี้กลาวถึงพฤติกรรมของผูสูงอายุวาจะตองปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง
มากมายหลายอยางในสังคม เชนการตายของสามีหรือภรรยา การเกษียณอายุเปนตน 
  4.4  ทฤษฏีของอีริกสัน (Erikson’s Theory) ทฤษฏีนี้กลาววา การพัฒนาการดานจิต
สังคมของคนวัยสูงอายุ เปนชวงชีวิตที่จะรูสึกวาชีวิตนั้นมีคุณคา มีความมั่นคง จะมีความรูสึกพึงพอใจ
ในผลสําเร็จจากชวงชีวิตที่ผานมา และเกิดความรูสึกสุขสงบทางใจ และสามารถยอมรับไดวา ความ
ตายเปนสวนหนึ่งของชีวิต ในทางตรงกันขาม คนที่ไมยอมรับ จะมีความรูสึกวาตนนั้นมีโอกาสเลือกได
นอย และตองการใหมีชีวิตยืนยาวตอไปอีก เกิดความทอถอย สิ้นหวัง คับของใจ รูสึกวาตนนั้นไรคา 
และความสามารถที่จะเผชิญตอความสูงอายุลดนอยลงดวย  
  4.5  ทฤษฏีของเพค (Peck’s Developmental Theory) ทฤษฏีนี้กลาววาผูสูงอายุวัยตน 
(55-75 ป) และผูสูงอายุวัยปลาย (75 ปขึ้นไป) มีความแตกตางกันทั้งลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธ
กันทางดานจิตสังคม เขามีความเชื่อวาผูสูงอายุ มีพัฒนาการ 3 ประการคือ 
   4.5.1  ความสามารถในการแยกความแตกตางของคน กับบทบาทในชวงชีวิตที่ผาน
มา ความภาคภูมิใจในตนเองและความรูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้นอยูกับบทบาทของหนาที่การงาน เม่ือ
เกษียณอายุ บางคนจะมีความรูสึกวาไรคุณคา แตถาความรูสึกภาคภูมิใจและความมีคุณคาของงานไม
ไดมาจากตําแหนงหนาที่ที่เคยทํา หลังเกษียณอายุความรูสึกนั้นก็ยังคงมีอยู เชน ผูที่ชอบปลูกตนไม
หรือเลนกอลฟ ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณ ที่จะไดทําสิ่งที่ตองการแทนงานอาชีพที่เคยทําเปนประจํา 
   4.5.2  ความสามารถทางรางกายมีการเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติกับรางกายที่
แข็งแรงเม่ือยังทํางานอยู ทักษะทางดานนี้ทําใหผูสูงอายุยอมรับความสามารถทางรางกายที่ลดลง 
และพยายามปรับตัวใหเหมาะสม ชีวิตก็จะเกิดความผาสุก แตถานึกถึงความถดถอยของรางกาย ก็จะ
ทําใหความสุขและความพอใจในวัยสูงอายุลดนอยลง  
   4.5.3  การยอมรับวา รางกายตนเองเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติกับสภาพรางกาย
กอนสูงอายุ การยอมรับรางการตามธรรมชาติ ทําใหคนยอมรับความตายโดยไมรูสึกหวาดกลัว การ
ยอมรับนี้รวมไปถึงกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับความตายดวย ในทางตรงกันขามคนที่ยึดถือสภาพ
รางกายขณะที่อยูในวัยที่ออนกวา ก็จะพยายามยึดชีวิตไวใหยาวนานที่สุด และไมพึงพอใจกับสภาพที่
เปนอยู หวาดกลัวความตาย 
 จากทฤษฏีขางตนนี้จะเห็นไดวา ผูสูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจและ
สังคม ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหลานี้จะขึ้นอยูกับประสบการณในชีวิต ความรูความสามารถ ภาวะสุขภาพ 
ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ และมาตรฐานทางสังคมของคนๆ นั้น ซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือ
คลายคลึงกัน ในแตละบุคคล  
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การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ 
 การเขาสูวัยสูงอายุเปนเร่ืองธรรมชาติที่ทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยทั่วไปเราถือวา
ผูสูงอายุคือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป วัยนี้ถือเปนระยะสุดทายของพัฒนาการแหงชีวิต และการ
เปลี่ยนแปลงสวนใหญที่เกิดในชวงนี้มักเปนไปในทางเสื่อมลง แบงการเปลี่ยนแปลงเปน 4 ดานหลัก
คือ (เกษม ตันติผลาชีวะ; และกุลยา ตันติผลาชีวะ. 2528: 6 – 10) 
 1.  การเปล่ียนแปลงดานรางกาย (Biological Change) 
 2.  การเปล่ียนแปลงดานจิตใจและอารมณ (Psychological Change) 
 3.  การเปล่ียนแปลงดานสังคม (Social Change) 
 4.  การเปล่ียนแปลงดานสติปญญา (Intellectual Change) 
 
 1. การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย (Biological Change) 
  รางกายของผูสูงอายุจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางเสื่อม มากกวาการเจริญเติบโต 
การเปล่ียนแปลงของอวัยวะตางๆ ในรางกายของแตละคนจะเกิดไมเทากัน เซลลตางๆ ภายในราง
กาย   สวนใหญทํางานลดลงและจะมีจํานวนนอยลงเม่ือเทียบกับวัยหนุมสาว การเปล่ียนแปลงนี้จะ
เกิดขึ้นในทุกระบบหนาที่ของรางกายตั้งแตระดับเซลลขึ้นมา ความสามารถในการทํางานของอวัยวะ
ในระบบ   ต างๆ ลดนอยลง ผูสูงอายุจึงมีโอกาสเกิดการเจ็บปวยหรือโรคตางๆ ไดงาย การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของระบบตางๆ ในรางกายผูสูงอายุมีดังนี้ 
  1.1  ระบบผิวหนัง (Integumentary System)  
   เซลลผิวหนังมีจํานวนลดลงเซลลที่เหลือเจริญชาลงอัตราการสรางเซลลใหมขึ้นมา
แทนเซลลเดิมลดลง ผิวหนังของผูสูงอายุจึงบางและเหี่ยวยน ตอมไขมันทํางานลดลง ทําใหผิวหนังแห
ง คันและแตกงาย เซลลสรางสีทํางานลดลง ทําใหสีผิวเปล่ียนแปลงไป มีจุดดางมากขึ้น พรอมๆ กับที่
ไขมันใตผิวหนังลดลง ตอมเหง่ือใตผิวหนังขับเหง่ือไดนอยลง การระบายความรอนดวยวิธีการระเหย
ไมดี ทําใหการควบคุมอุณหภูมิของรางกายเลวลง ผมและขนมีจํานวนลดลงและมีสีจางลง กลายเปนสี
เทาหรือขาว ผมแหงและรวงงาย เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะลดลง และเสนผม
ไดรับอาหารไมเพียงพอ 
  1.2  ระบบประสาทและสมอง (Nervous System)  
   ศูนยการควบคุมประสาทสวนกลางทํางานลดลง มีการเสื่อมของเซลลประสาทที่
เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด คือความวองไวในการสงงานไปยังสวนตางๆ ของรางกายลดลง ทําใหการ
ทํางานประสานกันระหวางเซลลประสาทและกลามเนือ้ลดลง การตอบสนองตอปฏิกิริยาตางๆ  ชาลง 
ผูสูงอายุจึงตองใชเวลานานกวาจะตอบสนองตอสิ่งที่มากระตุน และการเคล่ือนไหวชาลง การทรงตัว
ไมดีมีอาการสั่นตามรางกาย นอกจากนี้ยังมีการเหี่ยวฝอของเซลลสมองสวนซีรีบรัมและซีรีเบลล่ัม ทํา
ใหความคิดความจําเสื่อมผูสูงอายุจึงมักไมสามารถจําเร่ืองราวใหมๆ ได หรือมีขอจํากัดในการเรียนรู
สิ่งใหมๆ แตสามารถจําเร่ืองราวตางๆ ที่ไดจดจําไวกอน มีการเสื่อมของเซลลสมองไดดี ความเสื่อม
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ถอยของระบบประสาทดังกลาว ทําใหมีการสับสน ขาดสมาธิ หลงลืมงาย ยํ้าคิดยํ้าทํา คิดและพูดซํ้า
ซาก และไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยางได จึงตองพ่ึงพาผูอื่น 
  1.3  ระบบประสาทสัมผัส (Special Sense)  
   มีการเปลี่ยนแปลงของตา หู ประสาทรับรสและกล่ิน มีดังนี้คือ  
   ตา ประสาทตาจะเสื่อมลง  การมองเห็นไมดี  เลนสเสียความยืดหยุน  แกวตาขุนมัว 
มานตามีสีจางลง ขนาดรูมานตาเล็กลงและมีรูปรางผิดปกติ ลานสายตาแคบลง กลามเนื้อลูกตาเสื่อม
หนาที่ จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงพบวาผูสูงอายุมีสายตาเสื่อมลง การมองเห็นทั้งในระยะใกล
และไกล การปรับตัวตอความสวางและความมืด การแยกความแตกตางของสี ความคมชัดของภาพ
ลดลง จึงเปนเหตุใหผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุไดงาย  
      หู อวัยวะในหูชั้นในมีการเสื่อมมาก การได ยินลดลงมีอาการหูตึงมากขึ้น 1 ใน 4 
ของคนที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จะมีการไดยินลดลง และมีอาการหูตึงมากขึ้น ซึ่งพบในผูชาย
มากกวาผูหญิง สาเหตุเนื่องมาจากมีการเสื่อมของอวัยวะในหูช้ันใน รวมกับเสนประสาทคูที่ 8 สูญเสีย
หนาที่ เยื่อแกวหูและอวัยวะในหูช้ันกลางแข็งขึ้น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูช้ันในเกิดภาวะแข็งตัวทําให
เลือดไปเลี้ยงนอยลง ทําใหตองพูดเสียงดังจึงจะไดยิน และไดยินเสียงตํ่าชัดกวาเสียงธรรมดาหรือเสียง
สูง รวมทั้งการทรงตัวไมดีมี อาการเวียนศีรษะบอยและเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
   ประสาทรับรสและกลิ่น มีการเหี่ยวของประสาทรับรสและกลิ่น ปริมาณตุมรับรสของ
ลิ้นลดลง มีการเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูก ทําใหความสามารถในการจําแนกรสตางๆ และไดกล่ินลดลง 
ความอยากอาหารลดลงจากการที่นํ้าลายในปากลดนอยลงบางคร้ังความสามารถในการรับรสที่สูญเสีย
ไปนั้น อาจเกิดจากพยาธิสภาพของโรคหรือปจจัยอื่นๆ เพราะพฤติกรรมบางอยาง เชน การสูบบุหร่ี 
เปนประจํา หรือการเคี้ยวหมาก อมเม่ียงเปนเวลานานๆ เปนตน 
  1.4 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)  
   มักเริ่มมีอาการเปล่ียนแปลงตั้งแตอายุประมาณ 40 ป การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น    
ทั้งหลอดเลือดและหัวใจ หัวใจมีขนาดใหญขึ้นโดยเฉพาะบริเวณผนังของหัวใจจะหนาขึ้นเนื่องจากมี
ไขมันเพ่ิมในชองวางของทรวงอก กลามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมมาเกาะทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ      
ลิ้นหัวใจจะแข็งตัวเนื่องจากมีเนื้อเยื่อพังผืดเพ่ิมขึ้นมีการเปล่ียนแปลงของเนื้อเยื่อชนิดยืดหยุนของ
หลอดเลือด รวมทั้งมีการสะสมของไขมันและแคลเซียมมีโคเลสเตอรอลเขาไปแทรกในผนังหลอดเลือด
ทําใหหลอดเลือดแดงแข็งตัว ผนังหลอดเลือดขรุขระและตีบลง ความยืดหยุ นเสียไป เลือดไหลเวียน 
ไมสะดวก ปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆลดลง ซึ่งจะพบมากบริเวณสมอง หัวใจและไตทําให 
อวัยวะเหลานี้ทํางานลดลง การเปล่ียนแปลงของเสนเลือดดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูงในผูสูงอายุแลว ผูสูงอายุอาจมีภาวะความดันโลหิตตํ่าไดขณะเปล่ียนทาทาง (Postural 
Hypotension) เนื่องจากการตอบสนองของตัวรับการกระตุ นตอการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตใน    
ผูสูงอายุลดลงทําใหมีอาการหนามืด เปนลมงาย 
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  1.5  ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System) 
   สมรรถภาพการทํางานของปอดลดลง เนื้อที่ของถุงลมปอดและความจุของปอด
ลดลง เนื่องจากกําลังของกลามเนื้อที่ชวยในการหายใจเขาออกลดลงทําใหความยืดหยุนของทรวงอก
ลดลง การขยายของผนังทรวงอกถูกจํากัด จึงใชแตกระบังลมชวยในการหายใจ ทําให การหายใจ
ลําบากโดยเฉพาะการหายใจออก เมื่อนอนราบจะรูสึกหายใจไมสะดวกตองหายใจทางปาก ประกอบ
กับจํานวนถุงลมลดลง ถุงลมที่เหลือมีขนาดใหญขึ้นผนังถุงลมแตกงาย การไหลเวียนโลหิตในหลอด
เลือดฝอยที่ถุงลมและการซึมซาบของเลือดลดลง การซึมซาบของกาซผานถุงลมและหลอดเลือดฝอย
ลดลง เนื่องจากเนื้อที่ที่ใช ในการซึมซาบลดลง ผนังหลอดเลือดฝอยหนาและแข็งตัวมากขึ้น 
ประสิทธิภาพการไอลดลง ทําใหการกําจัดสิ่งแปลกปลอมภายในทางเดินหายใจการติดเช้ือในทางเดิน
หายใจไดงาย อาจมีหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโปงพองดวย 
  1.6  ระบบทางเดินอาหาร (Digestive System)  
   การยอยอาหารและความอยากอาหารลดลง เนื่องจากความสามารถในการรับกล่ิน 
และรสลดนอยลง ทําใหผูสูงอายุเบื่ออาหารรวมทั้งการเปล่ียนแปลงของเหงือกและฟน ผูสูงอายุมักไม
มีฟนหรือใชฟนปลอม ทําใหเค้ียวอาหารไมไดหรือไมสะดวก ผูสูงอายุจึงไมชอบรับประทานอาหารที่ต
องเคี้ยวมากๆ เชน อาหารจําพวกเนื้ออาหารที่บริโภคจึงไมถูกสวน ผูสูงอายุมักขาดโปรตีน นอกจาก
นี้นํ้ายอยและระดับกรดเกลือในกระเพาะอาหารที่ลดลง หลอดอาหาร เยื่อบุทางเดินอาหารเสื่อมสภาพ 
ตับออนผลิตนํ้ายอยไดลดลงตับเสื่อมสภาพ ทําใหการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กลดลง ผูสูงอายุจึง
เกิดโรคกระดูกผุและโลหิตจางไดงาย นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารจะช
าลง ทําใหทองผูกและระยะหลังเกิดเปนริดสีดวงทวาร การรับประทานอาหารที่มีกากนอย ขาดการ
บริหารรางกายหรือไมฝกนิสัยในการขับถายในระยะกอนเริ่มเขาสูวัยสูงอายุก็ เปนอีกสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดอาการทองผูกไดเชนกัน อยางไรก็ตามผูสูงอายุอาจมีการถายอุจจาระกระปริกระปรอยได 
เนื่องจากมีการหยอนตัวของกลามเนื้อหูรูดช้ันนอกของทวารหนัก 
  1.7  ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ ( genitourinary system )  
   ขนาดและน้ําหนักของไตในผูสูงอายุจะลดลง ผนังหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไต
แข็งตัว ทําใหการไหลเวียนเลือดในไตและอัตราการกรองของไตลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต การ
ทํางานของทอไตลดลงทําใหการดูดกลับของสารตาง ๆ นอยลง ขนาดของกระเพาะปสสาวะเล็กลง แต
โดยทั่วไปจะถายปสสาวะบอย เนื่องจากกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะออนกําลังทําใหมีปสสาวะเหลือ
คางหลังปสสาวะ ผูสูงอายุบางคนตองตื่นขึ้นมาถายปสสาวะ 2 – 3 ครั้งและอาจถึง 4 ครั้งในบางคืน 
นอกจากการถายปสสาวะบอยแลวยังพบวาผูสูงอายุยังมีภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู อีกดวย ดังที่มี
การศึกษาพบวา ผูสูงอายุจะมีภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูถึงรอยละ 49 ของผูสูงอายุ 136 คน โดยเปน
ชายรอยละ 12 และเปนหญิงรอยละ 39 ในเพศชายตอมลูกหมากจะโตขึ้นทําใหปสสาวะลําบากหรือ
ปสสาวะบอยครั้ง การผลิตเชื้ออสุจิลดลง สวนในเพศหญิงรังไขจะฝอเล็กลงและมดลูกมีขนาดเล็ดลง 
เยื่อบุภายในมดลูกบางลง มีเนื้อเยื่อพังผืดมากขึ้น แตสามารถตอบสนองตอการกระตุนของฮอรโมนได
ดี เยื่อบุชองคลอดบางลง 
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    1.8  ระบบตอมไรทอ ( endoerine system )  
   ตอมใตสมองมีขนาดลดลง เนื้อเยื่อพังผืดเขาแทนที่มากขึ้น การไหลเวียนเลือดที่
ตอมใตสมองลดลง ตอมธัยรอยดมีเนื้อเยื่อพังผืดมาสะสมมากขึ้น การทํางานของตอมธัยรอยดลดลง
อัตราการเผาผลาญจึงลดลงดวย ตอมหมวกไตสวนนอกมีเนื้อเยื่อพังผืดเพ่ิมขึ้น ระดับฮอรโมนเพศ
ชายจากตอมหมวกไตลดลง สวนตอมหมวกไตสวนในผลิตอีพิเนฟรินและนอรอีพิเนฟริน 
(epinephrine and nor epinephrine) ในระดับคงที่ แตใชระยะเวลาในการหล่ังนาน ตับออนมีการหลั่ง
อินซูลินนอยลง เนื้อเยื่อตาง ๆ ภายในรางกายตอบสนองตออินซูลินนอยกวาปกติ จึงทําใหเกิด
เบาหวานในผูสูงอายุไดงาย ตอมเพศทํางานลดลงและไมตอบสนองตอการกระตุนของฮอรโมนจาก
ตอมใตสมอง รังไขหยุดทํางานไมหล่ังเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ดังนั้นในเพศหญิงระดับฮอรโมน
เอสโตรเจนจึงลดลงอยางมาก ทําใหผูสูงอายุเพศหญิงไมมีประจําเดือนสําหรับเพศชายการ
เปลี่ยนแปลงเกิดนอยกวาเพศหญิงเพราะการหลั่งฮอรโมนเพศชายจะคอย ๆ ลดลงทีละนอย 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ (Psychological Change) 
  การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณในผู สูงอายุนี้ เปนการเปล่ียนแปลงที่สืบ
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานรางกายและสังคม เพราะความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ทําให
จิตใจหดหูวิตกกังวล ซึมเศรา และขาดความกระตือรือรน เปนอุปสรรคตอการติดตอกับบุคคล การ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งทําใหเกิดปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุที่เจ็บปวยบอย หากมี
ฐานะทางเศรษฐกิจไม ดีด วยแลว ก็ยิ่ งจะทําให เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคาใชจ ายในการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ สุรกุล เจนอบรม (2534: 19 – 20) ได กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของผูสูงอายุวาเปนผลมาจากการสูญเสียทางดานตางๆ ซึ่งพอสรุปไดดังนี ้
  2.1  การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เนื่องจาก เพ่ือน บุคคลที่เปนญาติสนิท หรือคูชีวิต 
ตองตายจากหรือแยกยายไปอยูที่อื่น ทําใหผูสูงอายุรู สึกถูกพลัดพรากจากบุคคลอันกอใหเกิดความ
ซึมเศราไดงาย 
  2.2  การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สาเหตุจากการปลดเกษียณการ
ทํางาน การหมดภาระหนาที่การติดตอทางธุรกิจการทํางานทําใหความสัมพันธทางสังคมลดลงทําใหผู
สูงอายุมีความรูสึกสูญเสีย ไรคุณคาทางสังคม และไมมีความหมายในชีวิต ขาดรายไดหรือทําใหราย
ไดลดลง 
  2.3  การสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว จากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ทําใหบุตรธิดาของผูสูงอายุในปจจุบันจะมีครอบครัวเปนของตนเอง และจะเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยว 
ทําใหความสัมพันธระหวางพอแมซึ่งอยูในวัยสูงอายุกับบุตรธิดาของตนเองลดลงบทบาททางดานการ
ใหคําปรึกษา การดูแล การสั่งสอนบุตรธิดาลดนอยลง ทําใหผูสูงอายุอยูอยางโดดเดี่ยว เกิดความ 
วาเหวและรูสึกวาคุณคาของชีวิตของตนเองลดลง 
  2.4  การไมสามารถสนองตอบความตองการทางเพศ การเปล่ียนแปลงทางดานสรีระเคมี
ของทางรางกาย ทําใหรางกายไมสามารถตอบสนองความตองการทางเพศของผู สูงอายุไดทั้งที่มี
ความตองการทางเพศอยู นอกจากนี้ความเปนที่นับถือของผูคน สังคม ประเพณี วัฒนธรรมและเจต
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คติของสังคมที่มีตอการมีเพศสัมพันธในผูสูงอายุวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม ก็เปนสิ่งที่ขัดขวางความ  
ตองการทางเพศ นับเปนการสูญเสียทางจิตใจที่สําคัญ และมีผลกระทบตอจิตใจของผู สูงอายุได
โดยตรง 
 3.  การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม (Social Change) 
  ในวัยสูงอายุการมีปฏิสัมพันธกับทางสังคมจะลดลงทั้งนี้เนื่องจากภาระหนาที่การงานที่
ลดลงทําใหสูงอายุมีความยากลําบากในการปรับตัวจนสามารถกอใหเกิดความเจ็บปวยทางด าน       
รางกายและจิตใจตามมาได เกษม และกุลยา ตันติผลาชีวะ (2528: 80 – 82) ได กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผูสูงอายุไวดังนี ้
  3.1 การเปล่ียนแปลงรูปแบบของสังคม  
   ในอดีตครอบครัวไทยเปนครอบครัวใหญมีผูสูงอายุเปนผูนําเปนผูใหคําปรึกษาเปน 
ผูถายทอดความรูวิชาการตลอดจนสนับสนุนความกาวหนาใหแกบุตรธิดาและอยูในฐานะที่เปนที่
เคารพบูชายอมรับนับถือ แตในปจจุบันสังคมไทยเปล่ียนแปลงในลักษณะของสังคมเมือง จาก
ครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว จากเมืองเกษตรเปนเมืองอุตสาหกรรมจากสังคมที่เอื้ออาทร     
เปนสังคมที่มีแตการแขงขัน มองเห็นประโยชนของตนเอง ทําใหผูสูงอายุขาดความสําคัญ ขาดการ
ยอมรับ และการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลานทําใหผูสูงอายุเกิดความโดดเดี่ยวขาดที่พ่ึงทางใจและรูสึก
ถูกทิ้ง 
  3.2 การเปล่ียนแปลงสถานภาพในสังคม 
   เม่ือเขาสูวัยสูงอายุบทบาทที่เกี่ยวของกับงานตลอดจนบทบาทในครอบครัวตอง
เปลี่ยนแปลงไป ผูสูงอายุที่เคยเปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลและเล้ียงครอบครัวตอง
กลับกลายมาเปนผูพ่ึงพาอาศัย เปนผูรับมากกวาผูให ทําใหผูสูงอายุเสียอํานาจและบทบาททางสังคม
ที่เคยมี มีความรูสึกวาตนเองหมดความสําคัญปจจัยเหลานีก้อใหเกิดความอับอายและคิดวาตนเอง 
เปนตัวปญหาหรือเปนภาระของสังคม 
  3.3  ความคับของใจทางสังคม  
   การปลดเกษียณ และการที่บุตรหลานหรือสังคมตางหวังดีที่จะใหผูสูงอายุหยุด
รับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ ที่เคยปฏิบัติทําใหมีผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุอยางมากมีความรูสึก 
นอยใจ และเสียใจ ทั้งนี้เพราะการเปนผูสูงอายุมิไดหมายความวา เปนผูขาดสมรรถภาพการทํางาน 
แตความมีอายุกลับทําใหเรารูสึกตองการการยอมรับมากขึ้น 
  3.4  การลดความสัมพันธกับชุมชน  
   บทบาทของผูสูงอายุในชุมชนจะเปลี่ยนไป หนาที่ความรับผิดชอบและงานที่ตองใช
ความคิดความกระฉับกระเฉงฉับไวจะลดลง การยอมรับพิจารณามอบหมายงานของชุมชนจะนอยลง 
ทําใหผูสูงอายุขาดความเช่ือม่ันที่จะเขากลุม ไมกลาแสดงออก ความสัมพันธกับชุมชนที่คุนเคยลดลง 
ตองเปล่ียนไปสูสภาพสังคมกลุมใหมทําใหผูสูงอายุที่เคยมีบทบาทในชุมชนมากอนเกิดความเครียดสูง
และขาดความเช่ือม่ันในตนเองจากการเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม รวม
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ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุทําใหเกิดปญหาแกผูสูงอายุนานัปการ ถาหาก   
ผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได 
 4.  การเปลี่ยนแปลงดานสติปญญา (Intellectual Change) 
 ประณต เคาฉิม (2549: 727-729) ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงดานสติปญญาในวัยสูงอายุ
ไวดังนี้  
 จากความเช่ือที่วาขณะที่วาในขณะที่เกิดความทรุดโทรมทางกาย ก็จะเกิดความเสื่อมของ
สติปญญาไปดวยโดยอัตโนมัตินั้นไมเปนความจริงเสมอไป 
 การวัดระดับความสามารถทางสติปญญาหรือไอคิว (I.Q) มักพบวาคะแนนระดับไอคิวของ
ผูสูงอายุจะนอยกวาของคนหนุมสาว อยางไรก็ตาม คะแนนนั้นลดลงเพียงบางดาน เชน ดานภารกิจที่
ไมใชวาจาและดานการแกปญหาที่ไมคุนเคย สวนดานอื่นๆคงที่หรือดีกวาเดิม 
 การที่ผูสูงอายุไดคะแนนจากการวัดระดับไอคิวต่ํากวากลุมคนวัยอื่นๆ นั้น อาจเกิดจาก
ปจจัยหลายประการ เชน 
 1. สุขภาพรางกายของผูสูงอายุ รางกายที่ไมแข็งแรงสมบูรณเหมือนวัยหนุมสาวยอมสงผล
ตอการทดสอบ ปญหาความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจมีผลกระทบตอการไหลเวียนของเลือดไปยัง
สมอง ซึ่งสามารถรบกวนความสามารถของสมองได 
 2. ปญหาดานการมองเห็น การไดยิน และการเคล่ือนไหวของผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนมากมี
ปญหาทางการมองเห็น การไดยิน และการเคล่ือนไหว อาจทําใหไมเขาใจการทดสอบดีพอ และใช
เคร่ืองมือหรือปฏิบัติภารกิจบางอยางไดไมคลอง 
 3. ความเร็ว การจํากัดเวลาในการทดสอบทางสติปญญาเปนเรื่องที่สรางความลําบากให
ผูสูงอายุ เนื่องจากกระบวนการทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งความสามารถในการรับรูมีแนวโนมที่จะ
เชื่องชาลงตามวัย ดังนั้น ผูสูงอายุจึงตองการเวลาในมากกวาคนหนุมสาวในการทําการทดสอบ 
 4. ทัศนคติตอการทดสอบ ผูสูงอายุมักกังวลตอการทดสอบ โดยเฉพาะการทดสอบที่ไม
คุนเคยหรือใหเวลานอย เขาจึงขาดความม่ันใจในการแกปญหา นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังไมคอยสนใจ
หรือมีแรงจูงใจในการทดสอบดวย คะแนนสูงจากการทดสอบไมมีความหมายตอการทดสอบเทาใดนัก 
เนื่องจากไมสามารถนําไปใชประโยชนในการสมัครงานหรือเพ่ือจุดมุงหมายอื่นๆไดอีกตอไป  
 สติปญญาก็เปนเชนเดียวกับการเคล่ือนไหว ที่ตองฝกฝนอยางตอเนื่องจึงจะชะลอความ
เสื่อมได การขาดกระตุนจากสภาพแวดลอมสงผลตอความสามารถของสมอง ผูสูงอายุที่ยังคงทํางาน
หรือมีกิจกรรมที่ตองใชสมองอยูเสมอมักมีสมองที่ทําหนาที่ไดดีกวาหรือมีสติปญญาดีกวาผูที่อยูเฉยๆ  
 การเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาในวัยผูใหญตอนปลายมีดังนี้ 
 1. การเรียนรู ผูสูงอายุรอบคอบกวาคนหนุมสาวในดานการเรียนรู ตองการเวลามากกวา แต
มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งใหมที่ไมคุนเคยนอยกวา นอกจากนี้ยังมีความแมนยําในการเรียนรู
นอยกวาคนหนุมสาวหรือผูใหญวัยกลางคน  
 2. ความจํา มีหลักฐานพบวา ความสามารถของผูสูงอายุดานความจําระยะสั้นไมไดลดลง
จนกระทั่งชวงปลายของอายุ 70 หรือ 80 ป ผูสูงอายุมีความสามารถใกลเคียงกับคนวัยอื่นๆ ในดานนี้ 
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เพียงอาจตองใชเวลานึกมากกวา สวนความสามารถในดานความจําระยะยาวของผูสูงอายุไมไดดีกวา
ความจําระยะสั้นอยางที่หลายคนเขาใจ การที่ผูสูงอายุจดจดเรื่องราวในอดีตกวาเรื่องราวในปจจุบัน 
อาจเปนเพราะเหตุการณในอดีตสรางความประทับใจจนกระทั่งคํานึงถึงอยูเสมอ นอกจากนี้ ผูสูงอายุ
อาจขาดแรงจูงใจในการจําเหตุการณปจจุบัน ขาดความสนใจในการจํา หรือเปนเพราะมองเห็นและได
ยินไมชัด 
 3.  การใชเหตุผล ความวองไวในการหาบทสรุปอยางมีเหตุผลทั้งดานนิรนัยและอุปนัยตางก็
ลดลง ซึ่งอาจเปนเพราะผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะรอบคอบมากกวาคนหนุมสาว 
 4.  ความคิดสรางสรรค ผูสูงอายุมักขาดความสามารถหรือความสนใจในดานการคิด
สรางสรรค การประสบความสําเร็จในการสรางสรรคจึงไมคอยปรากฏในกลุมผูสูงอาย ุ 
 5.  การใชคําศัพท เนื่องจากผูสูงอายยุังคงใชคําศัพทที่เรียนรูมาในวัยเด็กและวัยรุนอยูอยาง
ตอเนื่อง จึงไมคอยมีความเสื่อมถอยในดานนี้มากนัก แตการเรียนรูคําใหมๆ ในวัยผูสูงอายุนั้นเกิดขึ้น
ไมบอยนัก  
 
ปญหาของผูสูงอายุ 
 การเปล่ียนแปลง 4 ประการขางตน มักเปนการเปล่ียนแปลงในทางเสื่อม ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ในปจจุบันผูสูงอายุไทยประสบปญหาในหลายๆดาน ซึ่งปญหา
เหลานี้เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ ทั้งทางดานปจจัยภายในตัวผูสูงอายุเอง และปจจัย
ภายนอกของผูสูงอายุ ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นนี้จะสงผลใหผูสูงอายุนั้นไมสามารถปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุข อีกทั้งยังจะทําใหสุขภาพจิตเสื่อมลงดวย ในการศึกษาปญหาที่เกิดกับผูสูงอายุนั้น ได
มีผูศึกษาไวดังนี ้
 พะยอม อิงคตานุวัฒน (2523: 116) กลาวถึงปญหาของผูสูงอายุวาวัยสูงอายุจะเปนอีก
ชวงหนึ่งของชีวิตที่มีปญหาเกิดเพ่ิมพูนขึ้นอีก ไดแก 
 1.  ปญหาสุขภาพกาย ผลของการเสื่อมของสังขารทุกระบบทําใหเคลื่อนไหว การตัดสินใจ 
และการดําเนินชีวิตประจําวันชา ผูสูงอายุจะมีความรูสึกวาทําอะไรไมทันลูกหลานจึงพยายามไม
เก่ียวของกับบุคคลหรือไมเก่ียวของกับกิจกรรมที่เคยปฏิบัติมาเกือบตลอดชีวิต บางคนอาจจะเลิก
เกี่ยวของแมแตงานในบานที่เคยปฏิบัติโดยปลอยใหลูกหลานทํา  
 2.  ปญหาสุขภาพจิต ผลจากการเหี่ยวฝอของเซลลของสมองและไขสันหลัง นอกจากสงผล
กระทบตอการเสื่อมของรางกายแลวยังทําใหสติปญญาความจํา และอารมณของผูสูงอายุเปล่ียนไป
ในทางลบ จําคนจําเหตุการณและจําทรัพยสินหรือขาวของตนไมได บางคร้ังเกิดความระแวงวาของ
ของตนถูกขโมยไปหรือยักยอกไปหรือกลาวหาวาลูกหลานไมใหอาหารรับประทาน ไมดูแล ไมใหเงิน
ใช บางครั้งซึมเศราโดยไมมีสาเหตุในรายที่เสื่อมมาก ๆ บางคนจะชอบเรรอนออกไปนอกบาน ทําให
เกิดปญหาตองติดตาม หรือบางคนจะสะสมของที่ไมมีคา เชน ผลไม อาหาร เศษกระดาษ เศษผา 
เชือกกลวย เมื่อของที่สะสมหายไปก็จะโกรธ ทําใหเกิดความไมสงบสุขในครอบครัวอยูตลอดเวลา
นอกจากนั้นแลวคนชราจะนอนไมหลับ ลุกขึ้นปดเปดประตูตลอดเวลาทําใหรบกวนคนอื่นไมไดหลับ
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นอนทั้งบานความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับบริเวณของเนื้อสมองที่เหี่ยวฝอหรือตายไป ถามีเนื้อ
สมองที่ดีเหลืออยูนอย ปญหาทางสุขภาพจิตก็จะมา 
 3.  การเจ็บปวยและความพิการของผูสูงอายุ นอกเหนือไปจากความเสื่อมของรางกายและ
ความเสื่อมของระบบประสาทกลางตามวัยแลว ยังมีโรคและความพิการทางกายและจิตที่เกิดขึ้นในวัย
นี้อีก จึงเปนปญหาสําคัญ เพราะทําใหสมาชิกในครอบครัวเครียดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการปวย
หรือความพิการนั้นเรื้อรังและไมอาจฟนฟูใหดีเหมือนเดิมได ทําใหตองมีผูพยาบาลปฏิบัติตนดูแล
อยางไมมีกําหนด และในบางครอบคัวคูสมรสซึ่งอยูในวัยเดียวกันก็ไมอาจจะดูแลผูปวยเรื้อรังหรือ
พิการได ลูก ๆ ตางตองไปประกอบอาชีพ เมื่อมีพอแมสูงอายุปวยเรื้อรังหรือพิการ ก็ทําใหลูกกังวล
มากทั้งทางบานและทั้งงานในหนาที่อาชีพ นอกจากโรคทางกายแลวยังมีโรคประสาท โรคจิต ซึ่งเกิด
ไดในวัยสูงอายุ โรคประสาทที่พบในผูสูงอายุ ไดแก โรคประสาทย้ําคิดย้ําทํา เชน ย้ําเร่ืองสะอาด    
ย้ําในเรื่องความกลัว หรือเปนโรคประสาทวิตกกังวลเรื่องสุขภาพของลูก เร่ืองทรัพยสินตัวเอง โรคจิต
ในคนสูงอายุเปนไดทั้งโรคจิตชนิดซึมเศราและชนิดคล่ัง ซึ่งจะพบชนิดซึมเศรามากกวาชนิดคลั่ง พวก
ซึมเศราจะกลัวและรองไหโดนไมพบสาเหตุอยางชัดเจน บางครั้งเสมือนมีเรื่องสะเทือนใจจากภายนอก 
แตมีอาการมากเกินกวาเหตุ เชน หลานเคยนอนดวยแลวถูกแยกไปนอนที่อื่น ก็อาจจะรองไหเสียใจได
เปนเดือน ๆ ในพวกที่มีอาการคลั่ง อารมณจะฟุงซาน พูดมาก อยูไมนิ่ง คร้ืนเครงเตนรองรํา บางคน
อาจจะดุ อาละวาด ระแวง ทํารายคนและทําลายของเสียหาย 
 4.  ความวาเหว เปนปญหาสําคัญของผูสูงอายุ มีความรูสึกวาถูกทอดทิ้ง วาเหว ไมรูจะพูด
กับใคร เนื่องจากตองอยูตามลําพัง เพราะลูกหลานตางแยกยายไปมีครอบครัวหรือไปประกอบอาชีพ
ตามความถนัด และเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกันที่อาจจะไปเยี่ยมเยียนกันไดก็อาจจะถึงแกกรรมไปมาก
แลว หรือแยกยายไปอยูที่อื่น ซึ่งไมวาจะจากไปเพราะเหตุใดก็ตาม ผูสูงอายุจะถือวาเปนการสูญเสีย
ทางใจ ทําใหมีความรูสึกหมดแรง หมดกําลังใจ เบ่ืออาหาร ใจสั่น ไมมีแรง หงุดหงิด นอนไมหลับหรือ
มีอาการของโรคทางกาย เชน ปวดหัว บนเพ่ือเรียกรองความสนใจ 
 5.  ปรับตัวยาก ผูสูงอายุมักไมยอมปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัย 
เพ่ือใหการดําเนินชีวิตประจําวันงายและสะดวกสบายขึ้น เหตุที่ปรับตัวยากเนื่องจาก 
  5.1  ติดนิสัยที่เอาแตใจมาเปนเวลานาน หรือไดปฏิบัติมาเปนนิสัยตั้งแตวัยผูใหญตอนตน
และตอนกลาง 
  5.2  ไมยอมรับการเปล่ียนแปลงและเพราะความกังวล 
  5.3  ความสามารถในการเรียนรูของใหมลดลงดวยเหตุนี้ผูที่ดูแลหรืออยูรวมกับผูสูงอายุ
จึงตองอดทนดังตัวอยาง เชน ผูสูงอายุที่ฟนเสื่อมหมดแลวไมยอมเปล่ียนลักษณะของอาหารจากแข็ง
มาเปนออน คงยืนยันที่จะรับประทานอาหารแข็ง ซึ่งเค้ียวไมได แลวกลืนทั้ง ๆ ที่ไมละเอียด ทําใหการ
ยอยซึ่งไมปกติอยูแลวลดลง 
 6.  ปญหาทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุที่มีฐานะการเงินไมดีซึ่งตองพ่ึงและอาศัยลูกหลานอยูแลว 
ถาสุขภาพไมดีไมวาจะเปนทางกายหรือทางจิตหรือพิการชวยตัวเองไมได จะทําใหปญหาทั้งหมดที่
กลาวแลวทวีคูณ ทําใหสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวเสียจากภาระที่เพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของ
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ลูกหลานไมสมดุลกับรายจายอยูแลว เมื่อตองมีรายจายเพ่ิมขึ้นรวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยของพอแมสูงอายุ ความสุขของครอบครัวก็จะลดลง ในทางตรงกันขามถาผูสูงอายุมีฐานะดี 
สามารถจะจายคารักษาพยาบาลได ภาระที่จะตองตกไปเปนของลูกหลานก็หมดไป นอกจากลูกหลาน
จะไมตองกังวลในเรื่องคาใชจายแลวยังไมตองเหนื่อยกายอีกดวย ลูกหลานก็จะมีกําลังใจในการดูแล
พอหรือแมสูงอายุไดดวยดี 
 7.  ปญหาในเร่ืองเพศสัมพันธ สําหรับผูหญิงความตองการทางเพศไดหมดไปตั้งแตในวัย
กลางคนภายหลังจากการหมดประจําเดือน ซึ่งช้ีบงถึงการหยุดทางสรีรวิทยาของรังไขและจากความ
เสื่อมถอยของสังขารตามวัยอีกดวย กิจกรรมทางเพศในผูหญิงเมื่อถึงวัยสูงอายุจึงหมดไปโดยปริยาย 
ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีหลักฐานยืนยันแนนอนวาผูหญิงอายุมากแลวความสามารถทางเพศหมดไป แตสังคม
วัฒนธรรมเปนกําแพงกั้นเพศหญิงในเรื่องเพศอยูแลว อีกทั้งผูหญิงมีโอกาสนอยกวาผูชาย หรือแทบ
จะไมมีเลยเพราะไมมีผูตองการ สําหรับผูชายเม่ือเปรียบเทียบกับผูหญิงจะมีโอกาสมากกวาเพราะ
สังคมและวัฒนธรรมยอมรับพฤติกรรมทางเพศในผูชายจึงทําใหอายุไมเปนอุปสรรคในเพศสัมพันธ 
ถึงแมวาสรีรวิทยาของอวัยวะเพศและตอมเพศตลอดจนรางกายสวนอื่น ๆ จะเสื่อมถอยตามวัยบางก็
ตาม แตถาผูชายยังหาคูทางเพศได พบวาผูชายวัยสูงอายุยังคงสามารถประกอบกิจทางเพศได แตที่ดู
เหมือนวาไมสามารถนั้นเพราะไมมีโอกาสและไมมีคูทางเพศมากกวา คินเซย ไดรายงานวาชายอายุ 
88 ป ยังมีความสามารถประกอบกิจทางเพศไดและมีบุตรได ฉะนั้นปญหาในเร่ืองเพศของผูสูงอายุ
โดยเฉพาะผูชาย จึงมีอยูวามีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวใหมไดหรือไม และเปน
ความเหมาะสมมากนอยเพียงไร เพราะผูสูงอายุนี้ตางมีบทบาทเปนปูยาตายายแลว 
 นภาพร ชโยวรรณ, มาลิณี วงศสิทธิ์ และจันทรเพ็ญ แสงเทียนฉาย (2533: 2) ศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย โดยสุมตัวอยางผูสูงอายุทั่ว
ประเทศ จํานวน 3,252 คนพบวา ผูสูงอายุไทยประสบปญหา 2 ประการคือ ปญหาความยากจนและ
ปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุในชนบทมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากจนสูงกวาผูสูงอายุในเมือง ปจจัยหนึ่งที่
เก่ียวของกับภาวะเศรษฐกิจ คือ การไมสามารถทํางานเพ่ือหารายไดซึ่งมีสุขภาพและอายุเปน
ตัวกําหนด สําหรับปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุจะพบโรคตางๆ มากมาย ซึ่งเปนผลมาจากสภาพ
รางกายและระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบประสาท หัวใจ หลอดเลือด เอ็นโคราย และกลามเนื้อ 
 เกษม ตันติผลาชีวะและกุลยา ตันติผลาชีวะ (2528: 23-34) กลาววา ปญหาผูสูงอายุสวน
ใหญเก่ียวของกับสุขภาพ แบงเปน 3 กลุมคือ ปญหาดานรางกาย ดานจิตใจและดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สวนจําเรียง กูรมะสุวรรณ (2533: 8-10) กลาววาปญหาของผูสูงอายุที่พบคือ ความ
เจ็บปวย การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 บรรลุ ศิริพานิช และคณะ (2532: 32-34) ศึกษาผูสูงอายุไทยโดยสุมตัวอยางผูสูงอายุจากทั่ว
ประเทศจํานวน 1,574 คน พบวา ปญหาผูสูงอายุ 5 อันดับแรก ไดแก ปญหาสุขภาพ พบรอยละ 60.8 
รองลงมาคือ ปญหาดานการเงิน ปญหานอนไมหลับ ปญหาครอบครัว ญาติพ่ีนอง และปญหาความ
วิตกกังวล พบรอยละ 44.5, 36.9, 20.5, 20.0 ตามลําดับ ปญหาตางๆ สรุปเปนปญหาในแตละดานได
ดังนี ้  
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 1.  ปญหาดานรางกาย พบวา ผูสูงอายุไทยสวนใหญมีปญหาทางสุขภาพจากการศึกษาของ 
บรรลุ ศิริพานิช (2535: 13) ศึกษาเก่ียวกับคนพิการและผูสูงอายุในประเทศไทยพบวารอยละ 66.4 
ของผูสูงอายุไทยมีปญหาทางสุขภาพรอยละ 14.5 ตองเขารักษาในโรงพยาบาล ผูสูงอายุหญิงที่มี
ปญหามากวาผูสูงอายุชาย การเจ็บปวยของผูสูงอายุจํานวนมากเกิดจากการปฏิบัติตนไมถูก
สุขลักษณะ ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง นภาพร ชโยธรรม, มาลินี วงศสิทธิ์ และจันทรเพ็ญ แสง
เทียนฉาย (2532: 27) พบวาการเจ็บปวยสวนใหญของผูสูงอายุเปนเรื่องเก่ียวกับระบบกลามเนื้อ ขอ 
และกระดูก รองลงมาคือระบบยอยอาหาร ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบ
ประสาท 
 2.  ปญหาดานจิตใจ พบสภาวะการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจ ไดแก ความรูสึกวาเหว ชวย
ตนเองไมได รูสึกตนเองไมมีคา ครอบครัวทอดทิ้ง มีปญหาดานสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
และเพิกเฉยตอกิจกรรมทางสังคมได ปญหาสุขภาพจิต พบในผูสูงอายุหญิงมากกวาชาย เพราะสวน
ใหญผูสูงอายุหญิงเปนหมาย ขาดคูคิดปรึกษา สวนสาเหตุอื่นไดแก การถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง 
หรือการตายของสามีภรรยา (จําเรียง กูรมะสุวรรณ. 2533: 9) 
 3.  ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พบวาผูสูงอายุขาดรายไดเนื่องจาก
เกษียณอายุไมมีใครจางงาน ขาดที่อยูอาศัย ไมมีผูดูแล จําเรียง กูรมะสุวรรณ (2533: 11) กลาววา 
สังคมไทยกําลังมุงสูอุตสาหกรรมแนวใหม มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม มีการใชเทคโนโลยี
ใหมๆ บุตรหลานไมตองพ่ึงพาการถายทอดความรูจากผูสูงอายุ ทําใหมองคุณคาของผูสูงอายุต่ําลง 
ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพจิตใจ อาจทําใหผูสูงอายุแยกตัวออกจากสังคม ประกอบกับการพัฒนาความ
เปนเมืองของสังคมไทย เปนเหตุใหคนหนุมสาวยายจากชนบทเขามาสูเมื อง ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สัมพันธภาพในครอบครัวเปล่ียนไป 
ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังมาขึ้นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหผูสูงอายุ
สวนหนึ่งซึ่งไมสามารถปรับตัวไดในสภาวการณดังกลาวได ก็จะมีความรูสึกวาตนเองเปนคนไมมี
คุณคา ไมมีประโยชน และเปนภาระครอบครัวและสังคม 
 นอกจากที่กลาวมาแลว ผูสูงอายุยังประสบกับปญหาในดานสติปญญาดวย กัลยา         
นาคเพ็ชร และคนอื่นๆ (2542: 130) กลาวถึงวัยสูงอายุวาเปนวัยที่ความสามารถดานสติปญญาจะ
พัฒนาไปในทางเสื่อมลงเนื่องจากอวัยวะรับสัมผัสตางๆมีการเสื่อมลง เชน ตามัว หูตึง การรับรสชา 
เปนเหตุใหการรับรูชาลงหรือบกพรอง ประกอบกับมีความเสื่อมของสมองทําใหความจําลดลง 
ผูสูงอายุจะสามารถจําความหลังเกาๆ ซึ่งเปนความจําชวงยาวไดดีกวาความจําในเหตุการณที่เพ่ิงผาน
พนไป ซึ่งเปนความจําชวงสั้น การเรียนรูเรื่องใหมๆจะชาลง ความวองไวในการคิดจะลดลง บุคคลที่
ทํางานติดตอกันเปนระยะเวลาหลายปและตอเนื่องสมํ่าเสมอ เม่ือถึงวัยนี้วัยการทํางานของสมองจะ
ปกติ มีเชาวนปญญาที่ดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดทํางานประจํา 
 โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางดานสติปญญาในผูสูงอายุมักเปล่ียนแปลงไปในทางเสื่อมลง 
ทําใหการเรียนรูและการรับรูลดลง ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุและ
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เอกสารหรืองานวิจัยที่กลาวถึงปญหาของผูสูงอายุ อาจสรุปไดวาผูสูงอายุมีปญหาสําคัญ 4 ดาน คือ 
ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 
   ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาปญหาตามวัยของผูสูงอายุทั้ง 4ดานประกอบดวยดาน
รางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 
 
การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 
 โรเซนเบอรก ( Rosenberg . 1979: 31 ) กลาวถึง ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองวาเปนการ
ประเมินความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ในดานการยอมรับตนเอง การนับถือตนเอง การเห็นคุณคา
ในตนเองและความเชื่อม่ันในตนเอง โดยจะประเมินทั้งดานดีและดานไมด ี
 มัสเซน ( Mussen. 1990: 391) กลาวถึง ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองวา เปนการประเมิน
คุณสมบัติตางๆของตนเอง และมีการตัดสินวาดีหรือไมดี ซึ่งจะแตกตางจาก Self – concept ที่เปน
ความคิดในเชิงบรรยายแตไมตัดสินเชน ความจริงที่วามีผมสีดําและเสียงเบา เปนสวนหนึ่งของ Self – 
concept แตคุณสมบัติตางๆเหลานี้ไมสามารถตัดสินไดวาดีหรือไมดี 
 อับราฮัม (Abraham Tesser.  1988: 213) การประเมินคาคือการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานที่เรา
มีตอ วัตถุ และเหตุการณในโลกรอบๆเรา เมื่อการประเมินคาอันนั้นเก่ียวของกับตัวเรา มันคือการเห็น
คุณคาในตนเอง ความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเองคือการประเมินคาโดยรวม ไตรตองจากความคิดของ
เราเก่ียวกับความสําเร็จ และความสามารถของเรา, คุณคาของเรารางกายของเรา, การตอบสนองที่
ผูอื่นมีใหเรา, และแมแตโอกาสความครอบครองของพวกเรา 
 คุปเปอรสมิท (Coopersmith. 1981: 5) กลาววา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเปนการ
พิจารณาและประเมินคุณคาของตนเอง ตามความรูสึกและทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง เปนการ
ยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเช่ือที่บุคคลมีตอความสามารถ 
ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาของตนเอง โดยการที่บุคคลประเมินและตัดสินคุณคาของ
ตนเองจะเปนไปในลักษณะของการประเมินตนเองโดยรวมมากกวาการประเมินทีละดาน หรืออาจ
อธิบายไดวาเปนคุณคาที่ใหกับตนเองโดยพิจารณาประสบการณที่ผานมาในเรื่องความสามรถ 
ความสําเร็จ ความลมเหลว การยอมรับ การปฎิเสธตนเอง การพ่ึงตนเอง ตลอดจนการตัดสินของ
บุคคลอื่นที่ตนใหความสําคัญดวย 
 ไรช (Rice. 1996: 184) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง คือ การรับรูตนเองวาตนเองมี
คุณคาตามการรับรูซึ่งการประเมินคุณคานี้นําไปสูการยอมรับตนเอง มีความพอใจในตนเอง และมี
ความสอดคลองกันระหวางมโนทัศนของตนเองกับจินตนาการสวนตน 
 แบรนเดน (Branden. 1983: 373) กลาววา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เปนลักษณะของ
ความเช่ือม่ันและความนับถือตนเองที่เกิดจากความเช่ือมั่นในความมีคุณคาของตน และความมั่นใจใน
ความสามารถของตนที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนพึงพอใจ 
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 บรอคเนอร (Brockner. 1988: 356) กลาวถึง ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองวา หมายถึง 
การประเมินตนเองของบุคคลตามความรูสึกวาตนมีคุณคาหรือไมมีคุณคาในระดับตางๆ มากนอย
เพียงใด 
 นิพนธ แจงเอี่ยม (2519: 6-7) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง เปนการตัดสินคาของตน
ตามความรูสึกหรือทัศนะคติที่มีตอตนเอง ในเรื่องการประสบความสําเร็จ การประสบความลมเหลว 
การปฏิเสธ ตนเอง การพ่ึงพาตนเอง คิดวาตนเองมีคาในสังคม ตลอดจนการไดรับการยอมรับจาก
สังคม จากพอแม จากเพ่ือน หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีอํานาจเหนือกวา 
 ชนิดา สุวรรณศรี (2542: 28) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึงการรับรูตนเองของ
บุคคลที่ประกอบไปดวยการรับรูโดยทั่วไป การรับรูตนเองดานครอบครัวและสังคม รวมทั้งความรูสึกที่
บุคคลมีตอตนเองและความเขาใจในตนเองแลวแสดงออกในแงการยอมรับหรือไมยอมรับตนเองใน
ดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความเช่ือมั่นในตนเอง รวมถึงการรับรูจากการ
ประเมินของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง ซึ่งสามารถรับรูไดจากการพูดและทาทางการแสดงออก 
 สรุปไดวาการเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองวาตนเองเปนคนที่มีคุณคา 
มีความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งการยอมรับการเห็นคุณคา
จากคนในสังคมที่มีตอตน ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีตอตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
  ศรีเรือน แกวกังวาล (2539: 123-126) ไดกลาวถึงทฤษฎีตัวตน (Self -Theory) ของ 
Rogers ไววา มนุษยมีตัวตน 3 แบบ คือ “ตน” ตามที่ตนมองเห็น “ตน” ตามที่เปนจริง และ“ตน” ตาม
อุดมคติ  
 “ตน” ตามที่มองเห็น คือ ภาพของตนที่เห็นวาตนเปนคนอยางไร คือใคร มีความรูและมี
ความสามารถ มีลักษณะเฉพาะตนอยางไร ซึ่งโดยธรรมชาติแลว คนทั่วไปอาจจะมองตนเองไดหลาย 
แงมุม ซึ่งการมองตนเองนี้ อาจจะไมตรงกับขอเท็จจริงหรือวาภาพที่คนอื่นเห็นก็ไดเชนบุคคลที่ชอบ
พูดไมจริงกับผูอื่น อาจจะไมเคยนึกเลยวาตนเองเปนบุคคลประเภทนั้น 
 “ตน” ตามความเปนจริง คือ ลักษณะตัวตนที่เปนไปตามขอเท็จจริง ซึ่งเราอาจจะพบวาบอย
ครั้งที่ตนอาจจะมองไมเห็นขอเท็จจริงของตน ซึ่งอาจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่ทําใหบุคคลผูนั้นเสียใจ หรือ
ทําใหตนเองรูสึกวาดอยกวาผูอื่น 
 “ตน” ตามอุดมคติ คือ ตัวตนที่อยากมี อยากเปน แตวายังไมมี ไมเปนในปจจุบัน 
 หากตนที่มองเห็นกับตนตามที่เปนจริงมีความแตกตางกันมาก หรือวาขัดแยงกันมาก บุคคล
นั้นอาจจะมีแนวโนมในการกอใหเกิดปญหา ทั้งกับตนเองและผูอื่น ซึ่งหากพบวามีระดับการมองที่
แตกตางกันมาก อาจจะนําไปสูโรคจิต หรือโรคประสาท สวนผลดีของการรูจักปรับตัวตาม “ตน” ที่
มองเห็นใหตรงกับ “ตน” ตามความเปนจริง และ“ตน” ตามอุดมคติในการดําเนินชีวิตประจําวัน ก็คือ 
ความม่ันคงของอารมณและบุคลิกภาพ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน  
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ตาง ๆ ลดความวิตกกังวล และสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดโดยตนเองโดยการไมพ่ึงพากลไก
การปองกันตนเอง  
 โรเจอรส (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2539: 124; อางอิงจาก Rogers. 1974) ไดกลาวถึงทฤษฎี
เก่ียวกับ“ตน” โดยอธิบายถึงคุณสมบัติของ “ตน” ที่เกี่ยวของกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองวา  
“ตน”อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามวุฒิภาวะ ซึ่งการเรียนรู เก่ียวกับ “ตน” มีความสําคัญ ที่ถือวาเปน 
คุณลักษณะประจําตัวของตนเอง เปนความคิดเก่ียวกับตนเองในดานคุณคาของตนเองสิ่งสําคัญในการ
ทําความเขาใจมนุษย ก็คือ การทําความเขาใจความเปนจริงในดานตาง ๆของมนุษย หมายรวมทั้ง
พ้ืนฐานสําคัญของมนุษยทุกคนทุกชีวิตวาบุคคลพยายามสนองความตองการของตนเพ่ือความอยูรอด
และความสําเร็จของชีวิต ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปวา พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยทุกคนนั้น   
เปนผลสืบเนื่องมาจากแรงจูงใจและความตองการของตัวเองแรงจูงใจความตองการที่แตกตางกันยอม
ที่จะใหการแสดงออกแตกตางกันออกไปดวย ซึ่งศรีเรือน แกวกังวาล (2539: 126)  ไดสรุปทฤษฎี
ตัวตนของ Rogers ไวดังนี ้ 
 1.  ปจเจกชนมองเห็นตน (ตีราคาตนเอง) สูงกวาตนที่เปนจริง เขาย อมมองไมเห็นขอ      
บกพรองของตนเอง และปดหนทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
 2.  บุคคลอื่น ๆ ทํากิจเก่ียวของกับปจเจกชน เขาถือปฏิบัติเก่ียวกับผูอื่นในระดับตนตามที่ 
เปนจริง ตางจากตนที่ปจเจกชน มองเห็นตนเอง จึงเกิดขอขัดแยงในสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
 3.  ปจเจกชนผูมองตนเองสูงกวาตนตามที่เปนจริง ก็มีแนวโนมที่จะมองตนตามอุดมคติ   
อยางเพอฝนไมมีลูทางดําเนินไปสูความสําเร็จ ฉะนั้น มักทําอะไรไมสมหวังอยูเสมอ แลวก็โทษบุคคล
อื่นหรือสถานการณอื่น ๆ วาเปนตนเหตุของความไมสมหวัง 
 ปจเจกชนผูมองเห็นตนเองตรงหรือวาใกลเคียงกับตนตามความเปนจริง ยอมรับความเดน 
ความดอยของตนเองโดยไมหลงตนเอง ยอมเห็นหนทางปรับปรุงตนตามอุดมคติ ในวิสัยที่ดําเนินไป
ได ฉะนั้น จึงมักจะเปนผูสําเร็จหรือสมหวังจากการดําเนินชีวิตของตนเอง ถามีกรณีที่ไมสมหวังก็
มองเห็นอุปสรรคและมองเห็นหนทางแกไขอุปสรรคไดแนนอน มีปจเจกชนจํานวนไมนอยเปนผูมอง
ตนเองต่ําตอยกวาที่ตนเองเปนจริง เหตุที่ทําใหเกิดการมองเห็นตนเองผิดไปนี้ นาจะเปนเพราะ
สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนไปในทางลบ เชน ความหวาดกลัว ปมดอย และการแสดงอํานาจ 
รวมทั้งระเบียบแบบแผน ซึ่งอาจจะพบเห็นไดตั้งแตระดับสัมพันธภาพภายในครอบครัว ไปจนถึง
สังคมทุกระดับเหตุเหลานี้อาจจะทําใหปจเจกชนบางคนไมไดใชหรือไมมีโอกาสไดใชสมรรถภาพและ
คุณสมบัติที่มีในตนตามที่เปนจริงอยางนาเสียดาย 
 มาสโลว (ศรีเรือน แกวกังวาล.  2531: 103–105; อางอิงจาก Maslow. n.d.) กลาวถึง
ความตองการ (Need) ของมนุษย ไว 5 ขั้นซึ่งถาความตองการแตละขั้นไดรับการตอบสนอง จะทําให
บุคคลเกิดความพึงพอใจ และรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
 1.  ความตองการพ้ืนฐานทางสรีระ (Basic Physiological Needs or Physical Needs) คือ
ความตองการบําบัดความหิวกระหาย ตองการพักผอน ตองการเรื่องกามรมณ ตองการบําบัดความ
เจ็บปวดและความไมสมดุลทางรางกายตาง ๆ 
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  2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs and Security) คือ ตองการความม่ันคงตองการ
การปองกันอันตราย ตองการระเบียบ ตองการทํานายอนาคต 
 3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and Belonging Needs) คือ ตองการ
เพ่ือน ตองการผูรวมงาน ตองการครอบครัว ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม  
ตองการใกลชิดกับเพศตรงขาม 
 4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ตองการความนับถือ ตองการ
ความม่ันคงซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความเห็นของคนโดยทั่วไป ตองการความพอใจ ชมเชย นิยม ตอง
การความม่ันใจในตนเอง ตองการคุณคาในตนเอง ตองการยอมรับตนเอง 
 5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ตองการไปใหถึง
ความสามารถสูงสุดของตนเอง ตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ตองการทําสิ่งที่เหมาะสมที่สุดต
องการความงอกงามและขยายความตองการใหถึงที่สุด คนพบความจริง สรางสรรค ความงามสงเสริม
ความยุติธรรม สรางระเบียบ 
  
 พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 
 ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเปนกระบวนการของการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งกระบวนการ
เรียนรูนั้น เกิดขึ้นระหวางการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมและสังคมรอบ ๆ ตัว โดยมี 
จุดเนนเร่ิมตนตั้งแตในครอบครัว ที่เริ่มพัฒนามาตั้งแตในวัยเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเวลาไมนานหลัง
การคลอด โดยทารกจะเริ่มเรียนรูและรูจักสวนตาง ๆ ของรางกายอันเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเขารับรู
เกี่ยวกับตนเองนอกจากนี้ยังมีสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ
เด็กคือ สัมพันธภาพของบิดามารดาและบุคคลสําคัญอื่น ๆ ที่มีตอเด็กซึ่งการมสัมพันธภาพกับบุคคล
สําคัญของเด็ก จะทําใหเด็กพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไปตลอดชีวิต โดยมารดาจะเปน    
แบบอยางโครงสรางตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในตัวเด็ก มารดาที่แสดงความรักและพึงพอใจ
ในตัวบุตร จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอตัวเอง ในทางตรงกันขาม เด็กที่ไมไดรับความสนใจจาก
มารดา เด็กก็จะมองเห็นคุณคาในตนเองต่ําตามไปดวย กระบวนการของพัฒนาการของความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจะเพ่ิมขึ้นตามระดับอายุ 
ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมากตั้งแตชวงวัยรุนจนถึงวัยผูใหญตอนตน โดยในชวงวัยรุน มโนทัศนเกี่ยวกับ
ตนเองของมนุษยจะมีความไมแนนอนมากที่สุดและมีการเปล่ียนแปลงมากกวาในวัยอื่น ๆ เพราะ    
เปนระยะที่เด็กกําลังกาวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ และเปนวัยที่บุคลิกภาพและเอกลักษณของมนุษยก
อตัวขึ้นเปนการถาวร และการจากการศึกษาทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow พบวา บุคคล
ในชวงวัยรุนตอนตนใหความสําคัญกับความตองการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาวัยอื่น ๆ ในวัยผูใหญ
วุฒิภาวะจะทําใหบุคคลมองตนเองไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยที่ผูใหญจะยอมรับตนเองมากขึ้นและ
เพอฝนนอยกวาในชวงวัยรุน ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจึงมีการเปลี่ยนแปลงนอย ความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวัยสูงอายุ เนื่องจากอยู ในวัยการเกษียณอายุการ
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ทํางาน การเสียชีวิตของคูสมรส ตลอดจนการสูญเสียความสามารถทางดานรางกายเปนตน  (โฆษิต 
พรประเสริฐ.  2546: 12 ) 
 นอกจากการเห็นคุณคาในตนเองจะเปล่ียนแปลงไปตามวัย วุฒิภาวะและสิ่งแวดลอมแลว   
ยังเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต กลาวคือ ถาเหตุการณหรือประสบการณในชีวิต
ของบุคคลใดดําเนินไปในดานดี ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนกระทํา การเห็นคุณคาในตนเองก็จะ
เพ่ิมขึ้น ในทางตรงขามถาบุคคลใดประสบกับความลมเหลวหรือประสบกับเหตุการณที่ทําใหรูสึกวา
ตนเองหมดความสามารถ ไรประโยชน สูญเสียอํานาจ จะทําใหการเห็นคุณคาในตนเองนั้นลดลง 
(เสมอจันทร อะนะเทพ. 2535: 43) 
 นอกจากนี้ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ก็มีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของบุคคลเชนเดียวกันจะเห็นไดวา บุคคลทุกคนตางก็มีคุณคาในตนเองดวยกันทั้งสิ้น ปจจุบันมีบุคคล
จํานวนมากไมไดตระหนักถึงคุณคาที่ตนเองมีอยู อยางก็ตามบุคคลเหลานี้สามารถที่จะตระหนักใน
คุณคาที่ตนเองมีอยูได ถาอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นสามารถชวย
พัฒนาความรูสึกรักและเช่ือมั่นในตนอง กลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ และทําใหเขารูสึกวาตนเองมี
คุณคาไดในที่สุด (เบญจวรรณ สิงโตออน. 2548: 16)  
 ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลเปล่ียนแปลงได ตลอดเวลาทุกชวงของชีวิต (วิชญา 
ไชยเทพ. 2544) มีการพัฒนาอยางต อเนื่องตามระดับวุฒิภาวะและสิ่งแวดล อม ความรู สึกเห็น     
คุณคาในตนเองสามารถเสริมสรางหรือพัฒนาไดตามระดับขั้นตอนพัฒนาการแปดขั้นของ Erickson 
สามารถสรุปรวบรวมไดดังนี้คือ (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2536) 
 ขั้นตอนที่ 1 ความไววางใจและความไมไววางใจในผูอื่น (Trust-Mistrust) เปนระยะวัยทารก
แรกเกิดจนถึง 1 ขวบคร่ึง ความไววางใจในผูอื่นเกิดจากการที่ เด็กทารกไดรับการตอบสนองความ   
ตองการทาง ดานรางกาย และความรักความอบอุนจากพอ แม หรือบุคคลที่ใหการเลี้ยงดูทําใหทารก
ไดรับความสุขสบายทั้งทางรางกายและจิตใจ ในขั้นตอนนี้ถาไดรับการตอบสนองมากเกินไปจะกลาย
เปนคนไววางใจคนงายเกินไป ในทางตรงกันขามถาไมไดรับการตอบสนองเลยก็มักจะ เปนคนระแวง
งาย แตถาไดรับการตอบสนองที่ สมดุลจะทําใหทารกพัฒนาความรูสึกวาโลกนี้มีหวังและมีความหวัง 
ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่มีคุณคาตนเองของมนุษย เพราะเปนพลังผลักดันใหมนุษยตอสูอุปสรรค  
ตางๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษยทุกคนตั้งแตเกิดจนตายอยางหลีกเล่ียงไมพน ซึ่งกลุมบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาความสํานึกในคุณคาตนเองในขั้นตอนนี้ คือ พอ แมหรือผูใหการเล้ียงด ู
   ขั้นตอนที่ 2 ความเปนตัวของตัวเองกับความละอายและไมแนใจ (Autonomy-Shameand 
Doubt) เริ่มตั้งแต 1 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ พอ แม หรือผูเลี้ยงดูมีความเขาใจเด็ก ทําใหเกิดความสมดุล
ระหวางความเปนตัวของตัวเองกับความละอายใจและไมแนใจ ซึ่งจะทําใหเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่รู
จักควบคุมตนเอง มีความเปนตัวของตัวเองตามความเหมาะสม มีความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนเอง รูจักตัดสินใจไดดวยตนเอง บุคคลที่มีความสําคัญตอพัฒนาการในขั้นนี้คือ พอแม หรือผูเลี้ยงดู 
   ขั้นตอนที่ 3 ความคิดริเริ่มและความรูสึกผิด (Initiative-Guilt) เริ่มตั้งแต 3 ขวบ ถึง 6 ขวบ 
เปนระยะที่เด็กรูจักใชความคิดฝน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คอนขางซุกซนมาก เลียนแบบพอหรือ
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แมที่เปนเพศเดียวกันกับตน ความสมดุลระหวางความคิดริเริ่มและความรูสึกผิดจะทําใหเด็กพัฒนา 
เปนคนชอบสรางสรรค รูจักคิดหาวิธีแกไขปรับปรุงกิจการตางๆ ที่ตองกระทํา และเปนคนที่กลาเผชิญ
ความเปนจริงของตนเองและของชีวิต ซึ่งบุคคลที่มีผลตอการพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ขั้นตอนนี้คือ สมาชิกในครอบครัว 
   ขั้นตอนที่ 4 ระยะการฝกทักษะในสังคมและการเกิดปมดอย (Industry-Inferiority) เริ่มตั้งแต 
6 ขวบถึง 12 ขวบ เปนระยะที่เด็กเริ่มกาวสูสังคมนอกบาน เริ่มฝกฝนทักษะและกิจกรรมตางๆ ได    
รวมมือหรือแขงขันกันทํางาน เมื่อเด็กสามารถสรางความสําเร็จใหกับตนเองได เขาจะเรียนรูวา
ความสําเร็จเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ซึ่งจะชวยพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใหเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
บุคคลที่มีความสําคัญตอพัฒนาการในขั้นนี้คือ เพ่ือนบาน บุคคลที่อยูในโรงเรียน ไดแก ครูเพ่ือน
นักเรียน เปนตน 
   ขั้นตอนที่ 5 การสรางเอกลักษณแหงตนและความสับสนในเอกลักษณแหงตน (Identity- 
Identity Confusion) เริ่มตั้งแต 12 ถึง 20 ป เปนระยะที่แสวงหาเอกลักษณเก่ียวกับตนเอง มีความเป
นตัวของตัวเอง ตัดสินใจโดยอาศัยอุดมคติ ความเช่ือและคานิยมของตนเอง ผูที่มีความสมดุลใน
ขั้นตอนนี้ จะทําใหเขารูสึกเคารพในสิทธิและความคิดของผู อื่น วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทที่ถูก
กําหนดโดยเพศของตนเอง และบุคคลที่มีอิทธิพลต อการพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองใน
ขั้นตอนนี้คือ เพ่ือนรุนเดียวกัน เพ่ือนตางกลุมและผูที่ไดรับการนับถือเปนตัวแบบ 
   ขั้นตอนที่ 6 ความใกลชิดผูกพันและความโดดเดี่ยว (Intimacy-Isolation) เร่ิมตั้งแต 20 ปถึง 
40 ป ซึ่งเปนวัยผูใหญตอนตน วัยนี้จะแสวงหามิตรภาพที่ผูกพันลึกซึ้ง ซึ่งไดแก คูครองสําหรับบุคคล
ที่ไมมีโอกาสพบคูครองก็จะมีเพ่ือนสนิทที่สัมพันธกันอยางไวเนื้อเช่ือใจ นับถือซึ่งกันและกัน ความ
สมดุลในขั้นตอนนี้จะช วยทําใหเปนคนมีไมตรีจิต มีความรักแบบผูใหญที่มีลักษณะเยื่อใยและเอื้อ
อาทรตอกัน ซึ่งบุคคลที่มีผลตอการพัฒนาในขั้นตอนนี้คือ คูชีวิต เพ่ือนสนิท ผูรวมงาน 
   ขั้นตอนที่ 7 การบํารุงสงเสริมผูอื่นและการพะวงเฉพาะตน (Generativity - SelfAbsorption) 
เริ่มตั้งแต 40 ปถึง 60 ป เปนระยะวัยกลางคนซึ่งมีคุณสมบัติของความเอื้ออาทรที่จริงในขณะที่
คุณสมบัติของความรักแทเกิดในวัยผูใหญตอนตน บุคคลจะแสดงความอาทรโดยการแบงปน การ
เลี้ยงดู การแนะนํา การสรางสรรคทั้งในสิ่งที่เป นวัตถุสิ่งของ ความรู ความคิดความชํานาญตางๆ      
ตอบุคคลอื่นและตอสังคมสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข พึงพอใจในชีวิตตอตนเอง เห็นตนเองมี
คุณคามีความสําคัญ ผู ที่มีความสมดุลในขั้นตอนนี้จะพัฒนาความรู สึกเห็นคุณคาในตนเองใหเพ่ิม
สูงขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกเปนมนุษยที่มีคามากมาย นับเปนวัยกลางคนที่มีความสุขอยางแทจริง และ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในขั้นตอนนี้คือ เพ่ือนรวมงาน สมาชิก
ในครอบครัว 
   ขั้นตอนที่ 8 ความม่ันคงทางจิตใจและความสิ้นหวัง (Integrity-Despair) เร่ิมตั้งแต 60 ปขึ้น
ไป เปนวัยสูงอายุ ซึ่ง Erickson ไดอธิบายขั้นตอนนี้วา บุคคลจะรูสึกวาตนไดกระทํากิจตางๆ ที่ควร
ทําเสร็จสิ้นตามหนาที่ของตนแลว เชน การเลี้ยงดูบุตร การไดแบงปนความรู ความคิดแกผูอื่นไดพบ
และยอมรับทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของชีวิตตนเอง ถาบุคคลยอนกลับไปดูชีวิตอยางไมยึด
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ม่ันถือม่ันรูจักปลอยวาง สามารถทําใจยอมรับชีวิตของตนและผู อื่นอยางเปนจริง จะทําใหบุคคลมี
ความพอใจในชีวิตของตนและมีความสํานึกในคุณคาตนเองในทางบวก แตถาบุคคลยังมีความรูสึก
อาลัยอาวรณ ความรูสึกสูญเสีย ยอมรับอดีตไมได กลัวความตายที่กําลังจะมา จะทําใหบุคคลรูสึก
สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองและความสํานึกในคุณคาตนเองจะลดตํ่าลง ความสมดุลในขั้นตอนนี้
จะชวยใหบุคคลสํานึกตนเองตลอดเวลา รูจักปลอยวางและเสริมสรางความรูสึกเห็น-คุณคาในตนเอง
ใหเพ่ิมสูงขั้นได ซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญตอพัฒนาการในขั้นนี้คือ บุคคลที่ใกลชิดและบุคคลภายใน
ครอบครัว 
 จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีพัฒนาการ 8 ขั้นของ Erickson จะเห็นไดวา ความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในอยางตอเนื่องตั้งแตวัยทารกจนกระทั่งเติบโตเ   
ปนผูใหญ และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวัย วุฒิภาวะและสิ่งแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต แตสําหรับวัยรุนถึงวัยผูใหญตอนตน จะมีผลกระทบอยางมากเพราะเปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลง
เพ่ือแสวงหาเอกลักษณเก่ียวกับตนเองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Coopersmith 1981 วาความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองแมวาจะมีการพัฒนามาตั้งแตในชวงแรกเกิดแลวก็ตาม แตความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองมิไดคงอยูตลอดไปหากแตสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากวัย วุฒิภาวะ การมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อื่น ประสบการณที่เกิดขึ้นในชีวิต (พิสมัย แสนยอด. 2545) 
  
 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง  
 การเห็นคุณคาในตนเองมีความสําคัญอยางยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ สังคม และการ
เรียนรูสําหรับเด็ก เพราะเห็นพ้ืนฐานของการมองชีวิต ความสามารถทางดานสังคมและอารมณ เกิด
จากการเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามา
ในชีวิตได สามารถยอมรับเหตุการณที่ทําใหตนเองรูสึกผิดหวัง ทอแทใจ ความเช่ือม่ันในตนเอง มี
ความหวังและมีความกลาหาญ จะทําใหเปนคนที่ประสบผลสําเร็จ มีความสุข สามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุขตามที่ตนปรารถนา บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง รูวาตนเองมีคุณคา มักจะมีการ
ประเมินตนเองในดานดี แตถาบุคคลใดที่มีความรูสึกวาไมมีใครสนใจ ไมไดรับการยอมรับหรือทําอะไร
แลวไมประสบความสําเร็จ จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองไรคุณคา เม่ือเกิดความรูสึกเชนนี้ขึ้นก็จะทํา
ใหบุคคลนั้นขาดความเช่ือม่ันในตนเอง ดังนั้น ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตางกันจึงมีผลตอ
ความรูสึก หรือพฤติกรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2543: 1; อางอิงจาก Newman. 1986: 281-286) การเห็นคุณคาในตนเองเปนความรูสึกภายในของ
บุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการประเมินคุณคาและความสามารถของตน ถาบุคคลใดประเมินคาของ
ตนเองสูงเกินไปจะทําใหเกิดความรูสึกหลงตนหรือเห็นแกตัว แตถาบุคคลใดที่มีอคติตอตนเองก็จะทํา
ใหปฏิเสธไมนับถือตนเอง ทําใหขาดความเช่ือมั่นในตนเองได ดังนั้น การพัฒนาความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองใหม่ันคงยิ่งขึ้น ทําใหเด็กประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทําโดยการใชความสามารถตามที่ตน
ตองการ และอยูในสังคมที่ดีก็จะพัฒนาได(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 1; 
อางอิงจาก Memillan; & others. 1995: 9-11) การเห็นคุณคาในตนเองเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
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ใหกับตนเอง ทําใหคนเรามีความเปนตัวของตัวเองสูง ทําใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง ทําใหเปนคนที่
มีความมุงม่ัน มีความมานะพยายามในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ทําใหเปนคนที่มีความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและผูอื่นในดานดี ไมเหยียบย่ําความรูสึกของผูอื่นใหตกต่ําลง เปนคนที่มีบุคลิกลักษณะดี มี
สุขภาพจิตดี เปนคนที่มีเพ่ือนมาก ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดที่ขาดการเห็นคุณคาในตนเองก็จะ
ทําใหเปนคนที่ชอบโยนความผิดของตัวเองไปใหคนอื่น เปนคนที่ชอบหาความผิดพลาดของผูอื่น 
ตองการความเอาใจใสและตองการไดรับการยอมรับจากผูอื่นสูง เปนคนที่ไมคอยมีเพ่ือน โดยเฉพาะ
เพ่ือนสนิท เปนคนที่ชอบเอาชนะและตนเองตองเปนฝายถูกตองเสมอ บุคคลประเภทนี้มักจะใชทุก
วิถีทางและใชความรุนแรงเพ่ือที่จะทําใหตนเองชนะ เปนคนที่ติดสิ่งเสพติด เปนคนที่ซึมเศราสิ้นหวัง
ในชีวิต ทําใหเปนคนเห็นแกตัวและมีความตองการทางวัตถุสูง ขาดการตัดสินใจที่ดี ชอบพลัดวัน
ประกันพรุง เปนคนที่ชอบพ่ึงพิงผูอื่นอยูเสมอ เปนคนที่ชอบคุยโออวดเกินจริงและที่ยิ่งรายไปกวานั้น 
คนที่ขาดการเห็นคุณคาในตนเองยังเปนคนที่พยายามฆาตัวตายเนื่องมาจากวาเห็นวาตนเองเปนคน
ไรคา เม่ือเกิดปญหาอะไรเกิดขึ้นมักจะลงโทษตัวเอง และรูสึกเจ็บปวดกับปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
มากมาย บุคคลเหลานี้จึงมักพยายามฆาตัวตายเพ่ือหลีกเลี่ยงสังคม ดังจะเห็นไดจากสภาพปจจุบัน
เศรษฐกิจตกต่ํา ผูคนเกิดความเครียด พยายามหลีกหนีปญหา พยายามฆาตัวตายดังที่เห็นไดจาก
ทางหนาหนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน เปนตน (ประเทิน มหาขันธ. 2531: 1-2, เกียรติวรรณ 
อมาตยกุล. 2540: 4-8) 
 กระบวนการรับรูของบุคคลที่มีตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
 การที่บุคคลจะรับรูวาตนมีคุณคาเปนอยางไรนั้น มีกระบวนการอยู  2 ขั้นตอนดังที่ ทัฟ 
(เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน. 2529; อางอิงจาก Taft. 1985: 79) ไดสรุปไวดังนี ้
 1.  การประเมินทัศนคติ และการกระทําของสังคมที่มีตอตน กระบวนการนี้มีรากฐานมาจาก
แนวคิดการมองตนของ Cooley ที่วาบุคคลสามารถรูจักตนเองได โดยอาศัย “กระจกมองตน” 
กระบวนการนี้เปนการรับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐานมาจากการประเมิน และยอมรับของผูอื่น เป
นความรูสึกที่ไดรับจาก “ภายนอก” ตอคุณคาของตน(outer-self esteem) 
 2.  ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในการตอบสนองตอภาวะแวดลอมและผลที่ตนได
รับ กระบวนการนี้เปนความรูสึก “ภายใน” ตอคุณคาของตน (inner-self esteem) เปนความสัมพันธ
ของปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคม และผลกระทบของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมฃนั่นคือ เปนความรูสึก
ที่อยูภายในตนเองตามความสามารถในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งอํานาจ
ที่ชวยใหสามารถกระทําหรือควบคุมสิ่งตาง ๆ เกิดจากความรู ทักษะ รายไดและสถานภาพของบุคคล 
 
องคประกอบของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง  
 คุปเปอรสมิธ (ชนิดกรรดา ไทยสังคม. 2546; อางอิงจาก Coopersmith.  n.d.)  ไดแบง
องคประกอบพ้ืนฐานของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไว 4 องคประกอบ คือ 
 1.  ความสําคัญ (Significance) เปนแนวทางที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับตนเองตอการไดรับการ
ยอมรับ การมีคุณคา และการเปนที่รักของบุคคลอื่น รวมทั้งมีประโยชนตอครอบครัวและสังคม  
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 2. ความสามารถ (Competence) เปนแนวทางที่บุคคลพิจารณาถึงความมีคุณคาจากผลการ
กระทําที่ไดรับ ความสําเร็จตามเปาหมาย และความสามารถในการเผชิญกับปญหา อุปสรรคตางๆ
ดวยความม่ันใจ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวไดดี       
 3.  คุณความดี(Virtue) เปนแนวทางที่บุคคลไดกระทําหรือปฎิบัติตนอยางถูกตอง และ
เหมาะสมอยางสอดคลองกับคานิยมของวัฒนธรรม สังคม ประเพณี จริยธรรมและศีลธรรม โดยการ
รับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจริง มองโลกในดานดี และมีความพึงพอใจในสภาพที่เปนอยู   
 4.  พลังอํานาจ (Power) เปนสิ่งที่สําคัญตอตนเอง บุคคลอื่นและตอสิ่งแวดลอมตางๆ ที่อยู
รอบตัวตน รวมทั้งมีความเชื่อม่ันตออํานาจการกระทําของตนเองวาจะกอใหเกิดผลตามที่คาดหวังและ
ความสามารถในการจัดกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุตามที่คาดหวังได 
 คุปเปอรสมิธ (Coopersmith. 1981: 118-119 ) ไดแบงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล และประเภท
ที่เปนสวนประกอบภายนอก (ปรารถนา ชอนแกว. 2542: 21-25) 
 1.  องคประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะภายในตัวบุคคลประกอบดวย 
  1.1 ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะรูปรางหนาตา การมีสุขภาพแข็งแรง ความ
แคลวคลองวองไว มีอิทธิพลตอความพอใจในตนเองมาก ทั้งนี้เพราะรูปรางหนาตาที่ปรากฏจะเปนตัว
ทําใหเกิดความประทับใจในตนเอง ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นของคนอื่นที่มีตอรูปรางของเรา ทําใหเกิด
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงสมรรถภาพ ความสามารถและผลงาน ความสามารถในการทําสิ่ง
ตางๆใหสําเร็จ การไดรับผลสําเร็จตามที่ตนตองการจะทําใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ทางบวก แตถาผลงานลมเหลวก็ทําใหเกิดความรูสึกตอตนเองในทางลบ 
    1.2 ภาวะอารมณความรูสึก ภาวะอารมณเปนสิ่งที่แสดงถึงความรูสึกพอใจ ความเปน
จริงหรือความวิตกกังวลหรือภาวะอื่นๆ ที่อยูในตัวบุคคล ความรูสึกของบุคคลมีความสัมพันธกับการ
เห็นคุณคาในตนเอง เชน คนที่คิดวาตนเปนคนที่มีความสามารถ ชื่นชมตนเอง พอใจในตนเอง จะมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากกวาคนที่คิดวาตนดอยความสามารถ ไมมีคา วิตกกังวล เปนตน
ปญหาตางๆและโรคภัยไขเจ็บคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตไมดี จะมีความสัมพันธในดานลบกับ
ระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
  1.3 คานิยมสวนบุคคล  ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ขึ้นอยูกับคานิยมและการประเมิน
ตนกับสิ่งตางๆที่เขาใหความสําคัญแตกตางกัน บุคคลมีแนวโนมที่จะใชคานิยมของสังคมเปนตัว
ตัดสินคุณคาของตน ถาคานิยมของเขาสอดคลองกับสังคม จะทําใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
เพ่ิมขึ้นแตถาคานิยมสวนตัวไมสอดคลองกับสังคม บุคคลจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําลง 
  1.4 ความปรารถนา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองขึ้นกับการประเมินความสามารถ 
ผลงานของตนกับเกณฑมาตรฐานของตน ถาบุคคลมีความสามารถ หรือผลงานตรงตามเกณฑที่
กําหนดไวก็จะมีระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง แตถาบุคคลนั้น มีความปรารถนาสูงเกินไป ก็จะ
เกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา เนื่องจากความลมเหลวของตน 
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  1.5 เพศ สังคมและวัฒนธรรมสวนใหญมีคานิยมที่ดีตอเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย
เพศชายมักไดรับมอบหมายตําแหนงที่มีอํานาจในสังคม ซึ่งนาจะทําใหเพศชายมีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองสูงกวาเพศหญิง 
 2.  องคประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะภายนอกตัวบุคคลประกอบดวย   
  2.1 สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับครอบครัว ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง คือสัมพันธภาพภายในครอบครัว ถาสัมพันธภาพภายในครอบครัวเปนไปดวยดี มี
ความผูกพัน ใกลชิด มีความอบอุนและใหกําลังใจแกบุคคลไดดี บุคคลก็จะประเมินตนเองในทางที่มี
คุณคา 
  2.2 สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมที่ตางกัน การเปรียบเทียบตนกับคนอื่น 
เชน ตําแหนงการงาน บทบาททางสังคม วงศตระกูล สถานะทางเศรษฐกิจ เปนตน จะทําใหบุคคล
ไดรับการปฏิบัติทางสังคมจากคนรอบขางแตกตางกัน ในคนที่สถานะภาพทางสังคมสูงมักจะไดรับ
การปฏิบัติที่ดีกวา ทําใหเกิดการเห็นคุณคาในตนเองสูง 
  
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง 
 คุณลักษณะของผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองไว 2 ดานคือ (พลนุช พุมไสว. 2543; อางอิงจาก 
Lorr; & Wuunderlich. 1986) 
 1.  องคประกอบดานความเช่ือม่ัน (Confidence Factor) ประกอบดวยลักษณะตางๆ ไดแก 
   1.1 มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
   1.2 มีความคาดหวังในความสําเร็จ 
   1.3 สามารถทําอะไรดวยความรูสึกภาคภูมิใจ 
   1.4 รูสึกมั่นใจในตนเอง 
   1.5 ประสบความสําเร็จในหลายๆดาน 
   1.6 มีความสามารถสูง 
   1.7 ช่ืนชมตนเอง 
   1.8 ประเมินตนเองอยางเช่ือม่ัน 
   1.9 สามารถทําอะไรไดตามความตองการ 
  1.10 มุงหวังชัยชนะในการแขงขัน 
  1.11 ประสบความสําเร็จมากกวาความลมเหลว 
 2.  องคประกอบดานความเปนที่นิยม(Popularity Factor or Social Approval) ประกอบดวย
ลักษณะตางๆไดแก 
  2.1  เปนที่ชื่นชอบในหมูเพ่ือนฝูง 
  2.2  คนทั่วไปมักคิดดีกับตน 
  2.3  คนทั่วไปชอบที่จะอยูดวย 
  2.4  มักไดเขาไปมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ 



 37 

  2.5  ไดรับความสนใจมากมาย  
  2.6  คนทั่วไปเคารพยําเกรง  
 ลักษณะของบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา-สูง 
 ดิงเมเยอร (นุจิรา สารถอย. 2547: 22; อางอิงจาก Dinkmeyer. 1965) กลาววา บุคคลที่มี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีความรูสึกดังนี้  
 1. คิดวาตนเองไมใชคนสําคัญ 
 2. ไมใชบุคคลที่คนอื่นชอบหรือไมรูเหตุผลที่คนอื่นมาชอบตนเอง 
 3. ไมสามารถทําอะไรไดหลาย ๆ อยางที่อยากจะทําหรือที่คิดวาจะเปน  
 4. ไมแนใจในความคิดและความสามารถของตน เห็นคาความคิดของบุคคลอื่น และงานของ
คนอื่นดีกวาของตนเอง 
 5. คิดวาไมมีใครสนใจตนเอง 
 6. ไมกลาตําหนิใคร 
 7. ไมสามารถที่จะบังคับตนเองเม่ือมีอะไรเกิดขึ้น และคาดหวังวาทุกสิ่งทุกอยางจะเลวราย 
ลงไปอีกแทนที่จะดีขึ้น 
 8. ไมชอบทําอะไรที่เกิดขึ้นใหม ๆ 
 นาธาน แบรนเดน (Branden. 1983: 8-10) ไดสรุป คุณลักษณะของความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงไว ดังนี้ 
 1.  มีใบหนา ทาทาง วิธีการพูด และการเคล่ือนไหวแฝงไวด วยความแจมใส ราเริง มี
ชีวิตชีวา 
 2.  สามารถพูดถึงความสําเร็จหรือขอบกพรองของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาและดวย   
น้ําใสใจจริง 
 3.  สามารถเปนทั้งผูใหและผูรับการสรรเสริญ การแสดงออกดวยความรัก ความซาบซึ้ง 
 4.  สามารถเปดใจรับคําตําหนิและไมทุกขรอน เม่ือมีผูกลาวถึงความผิดพลาดของตน 
 5. คําพูดและการเคล่ือนไหวมีลักษณะธรรมชาติ ไมกังวล 
 6. มีความกลมกลืนกันอยางดีระหวางคําพูด การกระทํา การแสดงออก และการเคล่ือนไหว 
 7. สามารถที่จะเห็นและสนุกสนานกับแงตลกของชีวิต ทั้งของตนเองและผูอื่น 
 8.  มีเจตคติที่เปดเผย อยากรูอยากเห็นเก่ียวกับชีวิตประสบการณใหมและโอกาสใหมๆของ
ชีวิต 
 9.  มีเจตคติที่ยืดหยุนในการตอบสนองกับเหตุการณและสิ่งทาทาย มีวิญญาณของความเป
นคนชางคิด และไมเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากจนเกินไป 
 10. มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม  
 11. สามารถเปนตัวของตัวเองแมวาตกอยูภายใตสถานการณที่มีความเครียด 
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ระดับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 คุปเปอร สมิธ  (ปรีชา ธรรมา. 2547; อางอิงจาก Coopersmith. 1981) กลาวถึงระดับการ
เห็นคุณคาในตนเองทั้งระดับสูงและระดับต่ํา บงบอกใหทราบถึงบุคลิกภาพที่แตกตางกันอันเปนผล
พวงมาจากพัฒนาการของแตละคน ทุกขอไดรับการคัดสรรคเพ่ือใหเปนสวนสําคัญของรายการสํารวจ
ที่ คุปเปอรสมิธ นําเสนอสําหรับการตรวจสอบคุณสมบัติดานการเห็นคุณคาในตนเอง โดยใหแตละคน
ตัดสินวาตนเองแตละระดับ ดังนี ้
  
 ระดับสูง 
 - รับรูคุณคุณคาของตนเองตามความเปนจริง 
   - ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของตนเอง 
   - จิตใจเปดกวาง ยอมรับสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 
   - สามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณ 
   - มีความกระตือรือรน มานะพยายาม 
   - มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
   - มีความสามารถในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
   - ไมกลัวการเสี่ยง ที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
   - ไมเปนทุกขมากนัก เม่ือทําอะไรไปแลวไมเกิดผลดี 
   - มักเปนผูนําในการอภิปราย 
   - มีความเปนตัวของตัวเอง ในการแสดงความคิดเห็น 
   - ไมหว่ันไหวตอคําวิพากษวิจารณ 
   - มีความคิดสรางสรรค 
   - มองโลกในแงดี 
   - มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 
   - พึงพอใจและเคารพตนเอง 
   - รับผิดชอบตอทั้งตนเองและผูอื่น ยอมรับตนเอง 
   - ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
   - ใสใจและรับรูความรูสึกของผูอื่น 
   - ใชกลไกการปรับตัวปองกันตนเองนอย 
   - มักริเริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นกอน 
   - มีความยืดหยุน 
   - มีความวิตกกังวลนอย 
   - โดยภาพรวมแลวมีความสุข และใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ระดับตํ่า 
   - ไมคอยมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
   - มองตนเองวาเปนคนไมดี ไรคา ไมมีความสามารถ มีขอบกพรอง 
 - ไมกลาแสคงความคิดเห็นแตกตางไปจากคนอื่น 
   - มีความวิตกกังวลสูง 
   - รูสึกไมเปนสุข 
   - ไมมีความพยายามที่จะทํางานที่ยากลําบาก 
   - เม่ือพบอุปสรรคก็ทอถอย 
   - หลีกเล่ียงการเผชิญกับปญหา 
   - ไมมีความยืดหยุน 
   - ยึดติดอยูกับสิ่งที่รูจักและคุนเคย 
   - หลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกับผูอื่น 
   - มักจะคลอยตามผูอื่น 
   - มีความอับอายสูง 
   - ไมกลาปฎิเสธสิ่งที่ตนเองไมตองการ 
 - กลัวการตัดสินใจของคนอื่นตอตนเอง 
 - รูสึกวาตนเองดอย 
 - กลัวการทําใหคนอื่นโกรธ 
 - หว่ันไหวตออธิพลของสังคม 
   - มักนําความคิดของบุคคลอื่นมาใสใจ 
   - มักคิดวากลุมเพ่ือนไมใหการยอมรับแกตน 
   - มักไมใหความสนใจกับเรื่องอื่น 
   - เกิดความรูสึกเสียใจ นอยใจบอยๆ 
   - มีอาการเครียดทางประสาท 
 - ไมใสใจกิจกรรมทางสังคม 
   - มีความคาดหวังความสําเร็จของชีวิตอยูในระดับต่ํา 
   - มักไดรับความทุกขจากอาการจิตประสาทแปรปรวน เชน วิตกกังวลนอนไมหลับ 
 - ปวดศีรษะ กัดเล็บ หัวใจสั่น ซึมเศรา 
 
การประเมินความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
 สุกัญญา พีระวรรณกุล.  (2541).ไดกลาวสรุปถึงวิธีการประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
วานิยมทํา 2 วิธีตอไปนี้ คือ 
 1. การประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเอง ซึ่งจัดไดวาเปนวิธีที่ให
ขอมูลที่ถูกตองที่สุดมากกวาวิธีอื่น ๆ เพราะวาไมมีใครที่จะรูจักตัวของเขาเองไปมากกวาตัวเองดวย
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เหตุผลดังกลาวจึงมีผูสรางแบบสํารวจความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเองเชน แบบ
สํารวจ Self – Esteem Scale ของ Rosenberg แบบสํารวจ Self – Esteem Inventory ของ
Coopersmith การพัฒนาแบบสํารวจความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเองใหมี
มาตรฐานนั้น ผูสรางควรมีการกําหนดใหมีสเกลการจับเท็จ การตอบไมตรงกับความเปนจริงไวในแบบ
สํารวจดวย เพื่อปองกันไมใหผูตอบแบบสํารวจตอบในลักษณะที่จะทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น ๆ ซึ่งพบวาแบบสํารวจที่มีสเกลดังกลาว ไดแก แบบสํารวจ Self – Esteem Inventory ของ 
Coopersmith 
 2.  ประเมินพฤติกรรมของผูถูกวัดโดยบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากตนเอง เชน บิดา มารดา 
ครู และเพ่ือน รวมทั้งการประเมินจากนักจิตวิทยาดวย เพ่ือดูความสอดคลองระหวางการประเมินจาก
การรายงานตนเองกับการประเมินโดยบุคคลอื่น ซึ่งในแบบสํารวจโดยทั่วไปจะไมมี จะพบเฉพาะใน 
แบบสํารวจ Self – Esteem Inventory ของCoopersmith 
 สรุปไดวา การประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเอง สามารถทําไดทั้งแบบรายงานตนเองโดย
ที่ผูตอบแบบสํารวจจะตองตอบแบบสํารวจตามความเปนจริง และผูสรางแบบสํารวจควรมีสเกลจับเท็จ
เพ่ือปองกันไมใหผู ตอบแบบสํารวจตอบในลักษณะที่ทําใหบุคคลอื่นมองตนเองในทางที่ดี แบบ
ประเมินโดยใหบุคคลอื่นเปนผูประเมิน ควรเลือกผูประเมินที่มีลักษณะในการประเมินเปนอยางดี มี
ความเปนกลาง รูจักและเขาใจผูถูกประเมินเปนอยางดีจึงจะไดผลที่ถูกตอง ซึ่งทางที่ดีจึงควรที่จะใช
ทั้งสองแบบ เพ่ือใหเกิดความสอดคลอง และสัมพันธกันมากที่สุด  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแปรทางชีวะสังคมกับการเห็นคุณคาในตัวเองของผูสูงอายุ 
 เพศ 
 เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน (2529: 107) ศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย จิต สังคม ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ โดย
ศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
พบวาเพศชายและเพศหญิงมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน โดยที่ผูสูงอายุเพศชายมีการ
เห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิง 
 อภิญญา กังสนารักษ และนัยพินิจ คชภักดี (2533: 14-24) ศึกษาความสามารถทาง
สติปญญา การเรียนรู ความจําระยะสั้นกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค ไมพบความแตกตางของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองระหวางเพศชาย
และเพศหญิง แตมีแนวโนมคาเฉล่ียเพศชายจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิง 
 สุรินทร มีลาภลน (2539: 122-123) ศึกษาความสัมพันธระหวางความวาเหว การสนับสนุน
ทางสังคม การรับรูเกี่ยวกับสุขภาพ ความสํานึกตนกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ เขต
จังหวัดราชบุรี พบวา ผูสูงอายุเพศชายมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุเพศหญิง 
 จากการวิจัยดังกลาวขางตน ผลที่ไดมีแนวโนมวาเพศหญิงและเพศชาย เห็นคุณคาในตนเอง
แตกตางกัน แตยังไมสามารถสรุปไดอยางมั่นใจวา เพศใดเห็นคุณคาในตนเองมากกวา 
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 อายุ 
 ซาเฟอร และเคทส (สุรินทร มีลาภลน. 2539: 32; อางอิงจาก Schafer. 1992: 5-9) ได
ศึกษาความสอดคลองในการเห็นคุณคาในตนเองของผูที่แตงงาน โดยแบงออกเปน 4 กลุมดวยกัน 
พบวา ผูที่แตงงานและมีระดับอายุ 65 ปขึ้นไป เปนกลุมที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากลุม
ที่มีอายุนอยกวา ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับผลงายวิจัยของเยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน (2529: 
107) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุอยูในชวงระดับอายุอื่นคือ 65 – 69 ป เปนชวงอายุที่ทําให
ผูสูงอายุมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาชวงระดับอายุ 60 – 64 ป และชวงอายุ 70 ปขึ้นไป 
 จากผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีอายุตางกันจะมีการเห็นคุณคาในตนเองตางกัน 
  
 สถานภาพสมรส 
 พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคนอื่นๆ (2523: 140) ไดศึกษาความทันสมัย ภาพพจนเก่ียวกับ
ตนเอง และปญหาบางประการของคนชรา พบวา ผูสูงอายุที่ดํารงตนเปนโสดโดยไมไดแตงงานมี
แนวโนมที่จะมองตนเองในทางดอยคุณคาหรือไมมีคุณคาเลย สวนผูที่เคยสมรสแลวปจจุบันเปนหมาย 
มีแนวโนมที่จะมองตนเองไมมีคุณคารองลองมา ตรงขามกับผูที่ยังอยูกับคูสมรส มีแนวโนมที่จะมอง
ตนเองไปในทางที่มีคุณคามากกกวาผูที่มีสถานภาพโสด หมาย หรือ อยาราง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรินทร มีลาภลน (2539: 122 - 123) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูและโสด   
มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมายหรือหยาราง สวนผูสูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสคูกับโสดมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน 
 อัมพา วรวัฒนชัย (2532: 109) ศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของขาราชการบํานาญสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูในและนอกชมรมผูสูงอายุ พบวาขาราชการที่ยังอยูกับคูสมรสมีการปรับตัวที่
ดีกวาขาราชการที่มีสถานภาพหมายและหยาราง ซึ่งการปรับตัวเปนสวนหนึ่งของการเห็นคุณคาใน
ตัวเอง 
  
 ระดับการศึกษา 
 เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน (2529: 107) พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่ มีระดับการศึกษาในระดับประดับ
ประถมศึกษาและไมไดรับการศึกษา 
 อภิญญา กังสนารักษ และนัยพินัจ คชภักดี(2533: 14-24) พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาระดับวิทยาลัยจะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากลุมประถมศึกษา 
 ปริญญา โตมานะ และระวิวรรณ ศรีสุชาติ (วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย. 2548: 35) 
ที่ศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุและปจจัยเก้ือหนุนอื่นๆ พบวา การศึกษามี
ความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา
ถึงปริญญาตรี จะมีระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 
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 ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 สายันต เจริญขํา (2535: 6) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความซึมเศราของผูสูงอายุใน
เขตชนบท: กรณีศึกษาผูสูงอายุ ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค พบวา รายไดมี
ความสัมพันธกับการเกิดความซึมเศราในผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํามีความซึมเศรามากกวา
ผูสูงอายุที่มีรายไดสูงกวา และตัวแปรที่สามารถทํานายความซึมเศราไดมากที่สุดในการศึกษาก็คือ  
ตัวแปรรายไดของผูสูงอายุ ซึ่งตัวแปรความซึมเศรา อาจพบไดในผูสูงอายุที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ต่ํา 
 สุรินทร มีลาภลน (2539: 122 - 123) การวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความ
วาเหว การสนับสนุนทางสังคม การรับรูเก่ียวกับสุขภาพ ความสํานึกตนกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ เขตจังหวัดราชบุรี พบวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงมีการเห็น
คุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง และต่ํา 
 ริยา ศิริมังคลาภรณ (2543: 62) ศึกษาการศึกษารายกรณี วิถีชีวิตผูสูงอายุที่มีปญหาการ
ปรับตัวในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จ.ตรัง พบวา ผูสูงอายุที่มีรายไดเปนของตนเอง จะเกิด
ความม่ันใจในคุณคาของตนเอง และมีความรูสึกวา ตนเองสามารถทําประโยชนใหแกครอบครัวและ
สังคมใหอีก 
 จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันจะ
มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงและม่ันคงจะมีการเห็น
คุณคาในตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางและต่ํา 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 ปริญญา โตมานะ และระวิวรรณ ศรีสุชาติ (2548) ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุไดแก ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ความชวย
เหลือที่ใหแกบุตรหลานหรือญาติและเพ่ือน ความชวยเหลือที่ไดรับจากบุตรหลาน หรือญาติและเพ่ือน 
และการมีสวนรวมในกิจกรรมกับบุตรหลานหรือญาติและเพ่ือน ปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธทางบวก
กับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การมีปญหาสุขภาพหรือโรค
ประจําตัว มีความสัมพันธในทางลบกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุโดยกลุมตัวอยางระบุ 
วาภาวะสุขภาพเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผล
การศึกษาของ วรรณระวี อัคนิจ (2534) ที่ศึกษาเรื่องความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการดูแลตนเอง
ในผูปวยโรคปอดอุดตันเรื้อรัง พบวา เม่ือโรครุนแรงขึ้นความรูสึกมีคุณคาในตนเองยิ่งต่ําลง เนื่องจาก
การไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันซึ่งมีผลโดยตรงตอความรูสึกมีคุณคา และเม่ือเจ็บปวย หรือเกิด  
โรคงายในผูสูงอายุ จะมีขอจํากัดทางรางกายทําใหไดรับความทุกขทรมาน ตองพ่ึงพาผูอื่น ผูสูงอายุจะ
มีความรูสึกไรอิสระสูญเสียความภูมิใจในตนเองสงผลกระทบตอดานจิตใจของผูสูงอายุอยางมาก ทํา
ใหการยอมรับคุณคาในตนเองต่ําลง และรวิวรรณ ยศวัฒนะ (2535) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูภาวะสุขภาพ บทบาทหนาที่ และความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
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พบวาการรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกลาวคือ ผูที่มีการรับรูสุขภาพดีจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง และผูที่มีการรับรูสุขภาพ
ไมดีจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา กาญจนา พงศพฤกษ (2523) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
กันของ พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก ความวิตกกังวล และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
ผลการวิจัยปรากฏวาพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกมีสหสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง (r =.33) แตมีสหสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวล (r = -.37) และความวิตกกังวลมี
สหสัมพันธทางลบกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง (r =-.33) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
นงลักษณ บุญไทย (2539)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง สัมพันธภาพในครอบครัวกับความรูสึกมี
คุณคาในตนของผูสูงอายุจากโรงพยาบาลกรุงเทพ4 แหงจํานวน 249 คน พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีสวน
ชวยเหลือบุตรหลานหรือญาติและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเอง
มากขึ้น  
 
 



บทที่ 3 
วิธีการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ตอไปนี ้
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน 
  
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน จํานวน 197 คนที่ไดจากการเลือกตามสะดวก 
(Convenience sampling) 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางชีวสังคมไดแก เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ประกอบดวยแบบสอบถามปญหาทาง
กาย ทางอารมณ-จิตใจ ทางสังคม และทางสติปญญาของผูสูงอายุ มีลักษณะคําถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ  
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ วิจิตรา เปรมปรี 
(2550) ดัดแปลงมาจากแบบวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบรก (Rosenberg. 1965) 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18 ขอ มีลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  
4 ระดับ  
 



 45 

 แบบสอบถามปจจัยทางชีวสังคม 
 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยทางชีวสังคมของผูสูงอายุ โดยผูวิจัยสรางขึ้นตามตัวแปรที่
ศึกษา ไดแก เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับ
บุคคลอื่น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมีคําตอบใหเลือก (check list) 
   ตัวอยางแบบสอบถามปจจัยทางชีวสังคม 
 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมคําลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 
 1. เพศ 
      ชาย    หญิง 
 2. อายุ 
      60 - 70 ป    71 - 80 ป  
    มากกวา 80 ป 
 
 แบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอาย ุ
 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษา เอกสาร หนังสือ รวมทั้งตํารา ทาง
วิชาการตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาตามวัยของผูสูงอายุ โดยแบงปญหาออกเปน 4 ดาน  
คือ ปญหาดานรางกาย ปญหาดานอารมณ-จิตใจ ปญหาดานสังคม และปญหาดานสติปญญา  
 ตัวอยางแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุดานตางๆ 
 
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาขอความแตละขอ แลวประเมินวาขอความนั้นๆ เปนปญหาของทาน  
 หรือเปนลักษณะของทานมากนอยเพียงใด 
 ปญหาดานรางกาย ทานมีปญหาในเร่ืองรางกายตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

ระดับปญหา 
ขอที ่ ขอความ 

มาก คอนขาง 
มาก 

คอนขาง 
นอย นอย 

0) การมอง     
00) การไดยิน     

000) การรับรส     
0000) การบดเค้ียวอาหาร     
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 ปญหาดานอารมณ-จิตใจ ทานมีความรูสึกหรืออารมณตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

ระดับความรูสึก 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

0) รูสึกนอยใจบุตร-หลาน     
00) รูสึกวาถูกทอดทิ้ง     

000) กลัวจะไมมีคนดูแล     
0000) รูสึกวาตัวเองเปนสวนเกิน     
 
 ปญหาดานสังคม ลักษณะของทานในขอตอไปนี้เปนอยางไร 
 

ระดับความเปนจริงเก่ียวตัวทาน 
ขอที ่ ขอความ 

มาก คอนขาง 
มาก 

คอนขาง 
นอย นอย 

0) มักอยูคนเดียว ไมมีเพ่ือน     
00) ปรับตัวเขากับคนอื่นยาก     

000) ยอมรับยากตอความแก     
0000) หลีกเล่ียงการเผชิญปญหา     
 
 ปญหาดานสติปญญา ทานมีปญหาในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

ระดับปญหา 
ขอที ่ ขอความ 

มาก คอนขาง 
มาก 

คอนขาง 
นอย นอย 

0) การจําหนาคน     
00) การจําสถานที ่     

000) การจําเร่ืองราว     
0000) การเรียนรูสิ่งใหม     
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 เกณฑการใหคะแนน 
 

มาก = 4 คะแนน 
คอนขางมาก = 3 คะแนน 
คอนขางนอย = 2 คะแนน 
นอย = 1 คะแนน 

  
  ผูสูงอายุที่ไดคะแนนสูงกวา เปนผูที่มีปญหามากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 
  
 เกณฑการพิจารณาระดับปญหาของผูสูงอายุ 
 ในการพิจารณาระดับปญหาของผูสูงอายุ จะใชเกณฑของคะแนนเฉล่ียดังนี ้
 
    
 
   
 
 
 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง 
 เปนแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ วิจิตรา เปรมปรี(2550) 
ดัดแปลงมาจากแบบวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบรก (Rosenberg. 1965) 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา แตละขอความมีใหเลือก 4 ระดับ
ดังนี้ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ขอความจะมีลักษณะขอความ
ทางบวก และขอความทางลบ ใหผูถูกสัมภาษณ เลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ในแตละขอ 
 ตัวอยางแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.00 - 1.75 แสดงวา มีปญหานอย 
 1.76 - 2.50 แสดงวา มีปญหาคอนขางนอย 
 2.51 - 3.25 แสดงวา มีปญหาคอนขางมาก 
 3.26 - 4.00 แสดงวา มีปญหามาก 
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คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง เห็นดวย 

ไม 
เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
0) ฉันรูสึกวาตัวเองมีคุณคาอยางนอยที่สุดก็เทา

เทียมกับคนอื่น 
    

00) ฉันรูสึกวาฉันเองก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง     
000) ฉันสามารถทําสิ่งตางๆไดดีเทาคนอื่นๆ ในวัย

เดียวกัน 
    

0000) ฉันรูสึกวาตัวเองไมมีอะไร 
นาภาคภูมิใจมากนัก 

    

 
 เกณฑการใหคะแนน 

ระดับความเห็น คําถามทางบวก คําถามทางลบ 
 (คะแนน) (คะแนน) 

เห็นดวยอยางยิ่ง  4 1 
เห็นดวย 3 2 
ไมเห็นดวย  2 3 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 4 

 
  ผูสูงอายุที่ไดคะแนนมากกวา หมายถึง มีการเห็นคุณคาในตนเองมากกวาผูสูงอายุที่ได  
คะแนนนอยกวา 
 
 เกณฑการพิจารณาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 ในการพิจารณาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเปน
เกณฑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 1.00 - 1.75 เห็นคุณคาในตนเองต่ํา 
 1.76 - 2.50 เห็นคุณคาในตนเองคอนขางต่ํา 
 2.51 - 3.25  เห็นคุณคาในตนเองคอนขางสูง 
 3.26 - 4.00  เห็นคุณคาในตนเองสูง 
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 วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอาย ุ
 1. หาความเที่ยงตรง โดยนําแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
ผูซึ่งเชี่ยวชาญ 3ทานดังนี้  
  รองศาสตราจารยประณต เคาฉิม  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ  สิทธิ์ศิรอรรถ  
  อาจารย ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพาย  
  ตรวจหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถาม ใหสอดคลองกับ
นิยามศัพทเฉพาะ  
 2. หาคาอํานาจจําแนก โดยนําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบของผูเช่ียวชาญแลว ไป
เก็บขอมูลกับผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 50คน แลวนํามาตรวจใหคะแนน 
เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้ง
ฉบับของแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ (Item Total Correlation) โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson Correlation) แลวเลือกขอที่มีคาสหสัมพันธตั้งแต .2 
ขึ้นไป ไดแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุจํานวน 81 ขอ แบงเปนปญหาทางกาย จํานวน19 
ขอ ทางอารมณ-จิตใจจํานวน 24 ขอ ทางสังคมจํานวน 22 ขอ ทางสติปญญาจํานวน16 ขอ 
 3. หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนําแบบวัดที่ผานการวิเคราะหรายขอแลว
มาหาความเชื่อม่ัน โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา Alfa-Coefficient ของ ครอนบัค(Cronbach) ซึ่งไดคา
ความเช่ือม่ันดังนี้ ปญหาทางกายไดคาความเช่ือม่ัน.890 ทางอารมณ-จิตใจไดคาความเชื่อม่ัน .928 
ทางสังคมไดคาความเชื่อม่ัน.916 และทางสติปญญาไดคาความเชื่อม่ัน.881 รวมทั้งฉบับไดคาความ
เชื่อม่ัน .956 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัย และผูชวยวิจัยอีก 2 คนรวมกันเก็บข็อมูลจากผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการ
สัมภาษณตามแบบสอบถามเปนรายบุคคลจํานวน 220 ฉบับ แตไดแบบสอบถามที่มีขอมูลสมบูรณ 
จํานวน 197 ฉบับ 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามทั้ง 3 สวนมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยของแบบสอบถามแตละฉบับ และคัดเลือกเฉพาะที่
สมบูรณไว สําหรับนํามาวิเคราะหตอไป 
 2. นําแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่
แบบรอยละ 
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 3.  นําแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ
นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 4.  เปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ตาม
ตัวแปรเพศ และการอยูรวมกับบุคคลอื่นโดยใชสถิติ (t-test) ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, 7, 6, 12 
 5.  เปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ตาม
ตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือทดสอบคา( F-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2-5 
และขอ 8-11 
  ถาพบวาคาทดสอบ เอฟ (F-test) มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูตอไป 
โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 6.  หาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยของผูสูงอายุ กับการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 13 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
  การศึกษา “ปจจัยทางชีวสังคมกับปญหาตามวัยและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ” มี
ความมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปญหาตามวัยของผูสูงอายุและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
2) เปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุตามตัวแปรเพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น 3) เปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ
ตามตัวแปรเพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับ
บุคคลอื่น 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน จํานวน 197 คนที่ไดจากการเลือกตามสะดวก 
(Convenience sampling) 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  เพ่ือความเขาใจที่ตรงกันในการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  X   แทน คะแนนเฉล่ีย  
  S.D.  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน 
  SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of square) 
  MS  แทน คาเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean of square ) 
  df   แทน ความเปนอิสระที่คะแนนจะเปล่ียนแปลงไป (Degree of freedom) 
  t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที (t-Distribution) 
  F   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาเอฟ (F-Distribution) 
  r   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  Sig.  แทน คาระดับนัยสําคัญของสถิติที่ทดสอบ (Significance) 
  *   แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **   แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ***   แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิ จัยไดนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และไดผลการวิเคราะหซึ่งจะนําเสนอเปน 3 ตอนคือ  
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมของกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับปญหาตามวัย และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคม ของกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุในอําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร ี
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามปจจัยทางชีวสังคม (n=197) 
 

ปจจัยทางชีวสังคม จํานวน รอยละ 

เพศ   
 ชาย 74 37.6 
 หญิง 123 62.4 
อายุ   
 60 - 70 ป 136 69.0 
 71 - 80 ป 48 24.4 
 มากกวา 80 ป 13 6.6 
สถานภาพสมรส   
 คู 142 72.1 
 โสด 10 5.1 
 หมาย/ หยา/ แยกกันอยู 45 22.8 
ระดับการศึกษา   
 ไมเกินประถมศึกษา 111 56.3 
 มัธยมศึกษา 63 32.0 
 สูงกวามัธยมศึกษา 23 11.7 
ฐานะทางเศรษฐกิจ   
 รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 64 32.5 
 รายไดพอดีกับรายจาย 96 48.7 
 รายไดมากกวารายจาย 37 18.8 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามปจจัยทางชีวสังคม (n=197) 
 

ปจจัยทางชีวสังคม จํานวน รอยละ 

การอยูรวมกับบุคคลอื่น   
 อยูคนเดียว 14 7.1 
 อยูกับคูครอง บุตรหลาน ญาติหรือคนอื่นๆ 183 92.9 
 
 จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุในการศึกษาคร้ังนี้ มีสัดสวนตามลักษณะทางชีวสังคม 
ดังนี ้
 เพศ ผูสูงอายุสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 62.4 ที่เหลือจํานวน 
74 คน คิดเปนรอยละ 37.6 เปนเพศชาย 
 อายุ ผูสูงอายุสวนมากอยูในกลุมที่มีอายุระหวาง 60 - 70 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 
69 รองลงมาอยูในกลุมที่มีอายุระหวาง 71 - 80 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.4 และนอยที่สุด
อยูในกลุมที่มีอายุมากกวา 80 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.6 
 สถานภาพสมรส ผูสูงอายุสวนมากมีสถานภาพสมรส คู จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 
72.1 รองลงมามีสถานภาพสมรส หมาย/ หยา/ แยกกันอยู จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.8 และ
นอยที่สุดเปนผูมีสถานภาพสมรส โสด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.1 
 ระดับการศึกษา ผูสูงอายุสวนมากมีการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษา จํานวน 111 คน 
คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 32 และ
นอยที่สุดมีการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.7 
 ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุสวนมากมีรายไดพอดีกับรายจาย จํานวน 96 คน คิดเปนรอย
ละ 48.7 รองลงมาเปนผูมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และนอย
ที่สุด เปนผูมีรายไดมากกวารายจาย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.8 
  การอยูรวมกับบุคคลอื่น ผูสูงอายุสวนมากเปนผูที่อยูกับคูครอง บุตรหลาน ญาติหรือคน
อื่นๆ จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 92.9 ที่เหลือจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.1 เปนผูสูงอายุที่
อยูคนเดียว 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับปญหาตามวัย และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 2 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความหมายของคะแนนปญหาตามวัย 
     ของผูสูงอายุดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน 
 

ปญหาตามวัยของผูสูงอาย ุ X  S.D. ระดับปญหา 

ดานรางกาย 2.01 0.57 คอนขางนอย 
ดานอารมณ - จิตใจ 1.63 0.55 นอย 
ดานสังคม 1.58 0.50 นอย 
ดานสติปญญา 1.86 0.56 คอนขางนอย 

รวมทุกดาน 1.75 0.44 นอย 
 
 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยโดยรวมทุกดานอยูในระดับนอย และ
เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานรางกาย และดานสติปญญาอยูใน
ระดับคอนขางนอย สําหรับปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ และดานสังคม อยูในระดับนอย 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความหมายของคะแนนปญหาตามวัย 
     ดานรางกายของผูสูงอายุ 
 

ปญหาตามวัยดานรางกาย X  S.D. ระดับปญหา 

โดยรวม 2.01 0.57 คอนขางนอย 
1. การมองเห็น  2.26 0.94 คอนขางนอย 
2. การไดยิน 1.99 1.00 คอนขางนอย 
3. การรับรส 1.86 0.97 คอนขางนอย 
4. การบดเคี้ยวอาหาร 2.30 1.01 คอนขางนอย 
5. การยอยอาหาร 2.12 0.93 คอนขางนอย 
6. ความดันโลหิต 2.25 1.08 คอนขางนอย 
7. หนามืด 1.92 0.96 คอนขางนอย 
8. อาการใจสั่น 1.77 0.85 คอนขางนอย 
9. การหายใจ 1.75 0.82 นอย 
10. ความคลองแคลวในการทําสิ่งตางๆ  2.03 0.90 คอนขางนอย 
11. การทรงตัว 1.96 0.88 คอนขางนอย 



 55 

ตาราง 3  (ตอ) 
 

ปญหาตามวัยดานรางกาย X  S.D. ระดับปญหา 

12. การขับถายอุจจาระ 1.85 0.93 คอนขางนอย 
13. การขับถายปสสาวะ 1.79 0.87 คอนขางนอย 
14. อาการคันบริเวณผิวหนัง 1.80 0.89 คอนขางนอย 
15. การทนตออากาศรอน-หนาว 1.92 0.85 คอนขางนอย 
16. การนอนหลับ 2.09 0.93 คอนขางนอย 
17. ความเจ็บปวย-สุขภาพ 2.29 0.97 คอนขางนอย 
18. ผิวหนังเหี่ยวยน มีจุดดาง 2.05 0.83 คอนขางนอย 
19. ผมบาง รวงงายหรือ หงอก 2.28 0.92 คอนขางนอย 
 
 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานรางกายโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางนอย และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานรางกายในระดับ
คอนขางนอยทุกขอ ยกเวนปญหาการหายใจที่อยูในระดับนอย โดยที่ปญหาสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
ปญหาการบดเค้ียวอาหาร ( X  = 2.30) ปญหาความเจ็บปวย-สุขภาพ ( X  = 2.29) และปญหาผมบาง 
รวงงาย หรือหงอก ( X  = 2.28) และปญหาต่ําสุด 3 อันดับทาย ไดแก ปญหาอาการใจสั่น ( X  = 
1.77) ปญหาการขับถายปสสาวะ ( X  = 1.79) และปญหาการหายใจ ( X  = 1.75)  
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความหมายของคะแนนปญหาตามวัย

ดานอารมณ - จิตใจของผูสูงอายุ 
 

ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ X  S.D. ระดับปญหา 

โดยรวม 1.63 0.55 นอย 
1. รูสึกนอยใจบุตร-หลาน 1.74 0.88 นอย 
2. รูสึกวาถูกทอดทิ้ง 1.52 0.87 นอย 
3. กลัวจะไมมีคนดูแล 1.64 0.87 นอย 
4. รูสึกวาตัวเองเปนสวนเกิน 1.48 0.80 นอย 
5. รูสึกวาตัวเองเปนภาระของคนอื่น 1.62 0.88 นอย 
6. รูสึกไมพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยู 1.75 0.91 นอย 
7. รูสึกวาชีวิตของตนเองนั้นวางเปลาไมมีความหวัง 1.60 0.84 นอย 
8. รูสึกเบ่ือหนายสิ่งรอบขางไมอยากทําอะไร 1.63 0.80 นอย 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ X  S.D. ระดับปญหา 

9. รูสึกขาดความสนใจกระตือรือรนในสิ่งตางๆ ที่เคยชอบ
หรือทําอยูเปนประจํา 

1.83 0.88 คอนขางนอย 

10. รูสึกวารองไหงาย 1.54 0.79 นอย 
11. รูสึกสับสนในตนเอง  1.60 0.77 นอย 
12. ไมมีความสุข 1.58 0.83 นอย 
13. มีอารมณหงุดหงิดงาย 1.91 0.87 คอนขางนอย 
14. เครียดและหวั่นไหวงาย 1.81 0.86 คอนขางนอย 
15. รูสึกหดหู 1.61 0.77 นอย 
16. วิตกกังวลโดยไมรูสาเหตุ 1.72 0.88 นอย 
17. รูสึกหมดแรงหมดกําลังใจ 1.64 0.83 นอย 
18. ไมอยากมีชีวิตอยู 1.42 0.83 นอย 
19. วิตกกังวลเรื่องทรัพยสินของตนเอง 1.52 0.80 นอย 
20. วิตกกังวลในเร่ืองสุขภาพ  2.14 0.98 คอนขางนอย 
21. วิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง 1.71 0.85 นอย 
22. วิตกกังวลใจในเรื่องความสามารถทางเพศ 1.22 0.54 นอย 
23. วิตกกังวลเมื่อเพ่ือนในวัยเดียวกันเสียชีวิต 1.46 0.73 นอย 
24. รูสึกวาเหว 1.50 0.79 นอย 
 
 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจโดยรวมอยูใน
ระดับนอย และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนมากของปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ ของ
ผูสูงอายุอยูในระดับนอย โดยปญหาสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูสึกไมพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยู 
( X  = 1.75) ความรูสึกนอยใจบุตร-หลาน ( X  = 1.74) และการวิตกกังวลโดยไมรูสาเหตุ ( X  = 1.72) 
และปญหาต่ําสุด 3 อันดับทาย ไดแก การวิตกกังวลในในเร่ืองความสามารถทางเพศ ( X  = 1.22) 
ความรูสึกไมอยากมีชีวิตอยู ( X  = 1.42) และความวิตกกังวลเม่ือเพ่ือนในวัยเดียวกันเสียชีวิต ( X  = 
1.46) สวนปญหาที่เหลืออีก 4ขอเปนปญหาที่อยูในระดับคอนขางนอย ประกอบดวย การวิตกกังวล
เรื่องสุขภาพ ( X  = 2.14) การมีอารมณหงุดหงิดงาย ( X  = 1.91) ความรูสึกวาขาดความสนใจ
กระตือรือรนในสิ่งตางๆ ที่เคยชอบหรือทําอยูเปนประจํา ( X  = 1.83) และการเครียดและหวั่นไหวงาย 
( X  = 1.81) 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความหมายของคะแนนปญหาตามวัย
ดานสังคมของผูสูงอายุ 

 

ปญหาตามวัยดานสังคม X  S.D. ระดับปญหา 
โดยรวม 1.58 0.50 นอย 
1. มักอยูคนเดียวไมมีเพ่ือน 1.71 0.88 นอย 
2. ปรับตัวเขากับคนอื่นยาก 1.49 0.72 นอย 
3. ยอมรับยากตอความแก 1.51 0.81 นอย 
4. ไมมีกิจกรรมที่ทําใหมีความสุข 1.47 0.70 นอย 
5. ชอบที่จะอยูบานมากกวาที่จะออกไปนอกบานและทําสิ่ง

ใหมๆ 
2.40 1.20 คอนขางนอย 

6. แยกตัวไมเก่ียวของกับกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ 1.71 0.84 นอย 
7. ไมสนใจใครและไมอยากใหคนสนใจ 1.63 0.76 นอย 
8. ไมเปนที่ยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว 1.42 0.74 นอย 
9. ไมมีใครรับฟงความคิดเห็นของทาน 1.55 0.80 นอย 
10. ไมกลาคิดตางจากคนอื่น 1.59 0.77 นอย 
11. อยูภายใตการควบคุมของคนอื่น 1.39 0.67 นอย 
12. ไมกลาปฏิเสธสิ่งที่ตนไมตองการ 1.55 0.68 นอย 
13. มักทําใหผูอื่นโกรธ 1.41 0.67 นอย 
14. มักนําความคิดของคนอื่นมาใสใจ 1.69 0.80 นอย 
15. ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 1.51 0.77 นอย 
16. หลีกเล่ียงการเผชิญปญหา 1.63 0.74 นอย 
17. ขาดการยอมรับนับถือจากคนอื่น 1.38 0.55 นอย 
18. มักถูกทิ้งใหอยูตามลําพัง 1.55 0.80 นอย 
19. เขากับญาติไมได 1.35 0.65 นอย 
20. ขาดคูคิดคูปรึกษา 1.62 0.92 นอย 
21. ขาดความสนใจจากบุตรหลาน 1.46 0.80 นอย 
22. ไมคอยมีโอกาสไดออกไปติดตอกับสังคมภายนอก 1.80 0.96 คอนขางนอย 
 
 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานสังคมโดยรวม อยูในระดับนอย 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เกือบทั้งหมดของปญหาตามวัยดานสังคมของผูสูงอายุอยูในระดับ
นอย โดยปญหาสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ปญหาการแยกตัวไมเก่ียวของกับกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ ( X  
= 1.71) ปญหาการมักอยูคนเดียวไมมีเพื่อน ( X  = 1.71) และการมักนําความคิดของคนอื่นมาใสใจ 
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( X  = 1.69) และปญหาต่ําสุด 3 อันดับทาย ไดแก ปญหาการเขากับญาติไมได ( X  = 1.35) การขาด
การยอมรับนับถือจากคนอื่น ( X  = 1.38) และการอยูภายใตการควบคุมของคนอื่น ( X  = 1.39) สวน
ปญหาที่เหลืออีก 2 ขอ เปนปญหาที่อยูในระดับคอนขางนอย ไดแก การชอบที่จะอยูบานมากกวาที่จะ
ออกไปนอกบานและทําสิ่งใหมๆ ( X  = 2.40) และการไมคอยมีโอกาสไดออกไปติดตอกับสังคม
ภายนอก ( X  = 1.80) 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความหมายของคะแนนปญหาตามวัย

ดานสติปญญาของผูสูงอายุ 
 

ปญหาตามวัยดานสติปญญา X  S.D. ระดับปญหา 

โดยรวม 1.86 0.56 คอนขางนอย 
1. การจําหนาคน 1.92 0.96 คอนขางนอย 
2. การจําสถานที ่ 1.82 0.89 คอนขางนอย 
3. การจําเรื่องราว - เหตุการณ 1.82 0.87 คอนขางนอย 
4. การจําชื่อคน 2.07 0.92 คอนขางนอย 
5. การจําวันเวลา 1.71 0.85 นอย 
6. การเรียนรูสิ่งใหมๆ - คําใหมๆ 1.95 0.80 คอนขางนอย 
7. มักทําผิดซ้ําๆในสิ่งเดิมๆ 1.88 0.86 คอนขางนอย 
8. ตองใชเวลานานในการทําความเขาใจ 2.06 0.92 คอนขางนอย 
9. การขาดสมาธิในการทํางาน 1.76 0.84 คอนขางนอย 
10. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ 1.86 0.80 คอนขางนอย 
11. ขาดความรอบคอบในการทํางาน 1.72 0.74 นอย 
12. ขาดความม่ันใจในการแกปญหา 1.79 0.82 คอนขางนอย 
13. การแกปญหาเฉพาะหนาได 1.91 0.86 คอนขางนอย 
14. การใชอารมณเหนือเหตุผล 1.70 0.83 นอย 
15. การจัดการกับสิ่งใหมๆที่ไมคุนเคย 1.89 0.78 คอนขางนอย 
16. การคิดสรางสรรคในสิ่งใหมๆ 1.85 0.87 คอนขางนอย 
 
 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานสติปญญาโดยรวม อยูในระดับ
คอนขางนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เกือบทั้งหมดของปญหาตามวัยดานสติปญญาของ
ผูสูงอายุอยูในระดับคอนขางนอย โดยปญหาสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ปญหาการจําช่ือคน ( X  = 
2.07) การตองใชเวลานานในการทําความเขาใจ ( X  = 2.06) และปญหาการเรียนรูสิ่งใหมๆ - คํา
ใหมๆ ( X  = 1.95) และปญหาต่ําสุด 3 อันดับทาย ไดแก การขาดสมาธิในการทํางาน ( X  = 1.76) 
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การขาดความม่ันใจในการแกปญหา ( X  = 1.79) และปญหาการจําเร่ืองราว - เหตุการณ ( X  = 1.82) 
สวนปญหาที่เหลืออีก 3 ขอเปนปญหาที่อยูในระดับนอย ไดแก การขาดความรอบคอบในการทํางาน 
( X  = 1.72) ปญหาการจําวันเวลา ( X  = 1.71) และการใชอารมณเหนือเหตุผล ( X  = 1.70) 
 
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความหมายของคะแนนการเห็น  
 คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 

การเห็นคุณคาในตนเอง X  S.D. ระดับการเห็น 
คุณคา 

โดยรวม 2.91 0.34 คอนขางสูง 
1. รูสึกวาตัวเองมีคุณคาอยางนอยที่สุดก็เทาเทียมกับคนอืน่ 2.91 0.76 คอนขางสูง 
2. รูสึกวาฉันเองก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง 3.05 0.65 คอนขางสูง 
3. สามารถทําสิ่งตางๆไดดีเทาคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน 3.05 0.63 คอนขางสูง 
4. รูสึกวาตัวเองไมมีอะไรนาภาคภูมิใจมากนัก 2.90 0.80 คอนขางสูง 
5. มักรูสึกบอยๆวาตนเองเปนคนไรประโยชน 3.04 0.80 คอนขางสูง 
6. โดยทั่วไปแลวรูสึกพอใจในตัวเอง 3.04 0.71 คอนขางสูง 
7. หวังวาฉันจะภาคภูมิใจในตัวเองมากกวานี ้ 2.25 0.77 คอนขางต่ํา 
8. บางคร้ังคิดวาฉันไมมีอะไรดีเลย 3.01 0.81 คอนขางสูง 
9. มีความรูสึกที่ดีกับตนเอง 3.06 0.59 คอนขางสูง 
10. พอใจในสภาพตัวเองในขณะนี ้ 3.13 0.70 คอนขางสูง 
11. ไมสามารถเปนที่พ่ึงพาของผูอื่นได 2.86 0.87 คอนขางสูง 
12. บอยครั้งที่อยากเปนคนอื่น 3.02 0.72 คอนขางสูง 
13. โดยปกติแลวครอบครัวสนใจในความรูสึกของฉัน 2.99 0.66 คอนขางสูง 
14. บอยครั้งที่รูสึกทอแทในสิ่งที่ทําอยู 2.78 0.73 คอนขางสูง 
15. ปกติแลวไมคอยมีอะไรมารบกวนใจฉัน 2.72 0.65 คอนขางสูง 
16. ครอบครัวเขาใจฉันด ี 3.01 0.70 คอนขางสูง 
17. คนสวนใหญในวัยเดียวกันไดรับความช่ืนชมมากกวาฉัน 2.73 0.71 คอนขางสูง 
18. ฉันมักประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทําเสมอ 2.84 0.65 คอนขางสูง 
 
 จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีการเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม อยูในระดับ
คอนขางสูง ( X  = 2.91) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เกือบทุกประเด็นของการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุอยูในระดับคอนขางสูง ยกเวนในขอที่ 7 ซึ่งมีขอความวา “ หวังวาฉันจะภาคภูมิใจ
ในตัวเองมากกวานี้ ” อยูในระดับคอนขางต่ํา โดยประเด็นของการเห็นคุณคาในตนเองสูงสุด 3 อันดับ
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แรก ไดแก ความพอใจในสภาพตัวเองในขณะนี้ ( X  = 3.13) การมีความรูสึกที่ดีกับตนเอง ( X  = 
3.06) และการรูสึกวาตนเองก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง ( X  = 3.05) และประเด็นของการเห็นคุณคา
ในตนเองต่ําสุด 3 อันดับทาย ไดแก การไมคอยมีอะไรมารบกวนใจ ( X  = 2.72) การเห็นวาคนสวน
ใหญในวัยเดียวกันไดรับความชื่นชมมากกวาตนเอง ( X  = 2.73) และหวังวาจะภาคภูมิใจในตัวเอง
มากกวานี้ ( X  = 2.25) 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1 ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - 
จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดานแตกตางกัน 
 
ตาราง 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม 

ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง 
 

เพศชาย (n=74) เพศหญิง (n=123) 
ปญหาตามวัย 

X  S.D X  S.D 
t Sig. 

ดานรางกาย 2.04 0.60 2.00 0.56 0.42 .672 
ดานอารมณ - จิตใจ 1.66 0.62 1.62 0.50 0.54 .590 
ดานสังคม 1.61 0.49 1.56 0.50 0.65 .519 
ดานสติปญญา 1.88 0.62 1.84 0.53 0.39 .698 

รวมทุกดาน 1.78 0.49 1.74 0.41 0.64 .525 
 
 จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง มีปญหาตามวัยดานรางกาย 
ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานที่ 2 ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ 
ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดานสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา 
 
ตาราง 9 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดาน

สังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดานระหวางผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกัน (60-70 ป, 71-80 
ป และมากกวา80ป) 

 
แหลงของความแปรปรวน 

ระหวางกลุม (df=2) ภายในกลุม (df=194) ปญหาตามวัย 
SS MS SS MS 

F Sig. 

ดานรางกาย 4.72 2.36 59.63 0.31 7.68*** .001 
ดานอารมณ-จิตใจ 1.08 0.54 57.94 0.30 1.82 .166 
ดานสังคม 1.34 0.67 46.80 0.24 2.78 .065 
ดานสติปญญา 6.25 3.12 56.21 0.29 10.78*** .000 
รวมทุกดาน 2.01 1.00 35.78 0.18 5.44** .005 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
 จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกัน มีปญหาตามวัยรวมทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุที่
มีระดับอายุแตกตางกัน มีปญหาตามวัยดานรางกาย และดานสติปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 แตมีปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ และดานสังคม ไมแตกตางกัน ดังนั้น
ผลการวิจัยจึงสอดคลองกับสมมติฐานเพียงบางสวน 
 สําหรับปญหาตามวัยดานรางกาย ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ซึ่งพบความแตกตาง ได
ดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคู เพ่ือทดสอบวา ผูสูงอายุในระดับอายุใดมีปญหาตามวัย
ดานรางกาย ดานสติปญญา และรวมทุกดาน มากกวาระดับอายุใดบาง ดังในตาราง 10 - 12 
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ตาราง 10 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ระหวางผูสูงอายุที่มี
อายุแตกตางกัน 

 

ระดับอาย ุ คาเฉล่ีย 
มากกวา 80 ป 

2.48 
71 - 80 ป 

2.14 
60 - 70 ป 

1.92 
มากกวา 80 ป 2.48 - 0.34 0.56* 
71 - 80 ป 2.14  - 0.22* 
60 - 70 ป 1.92   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 71 - 80 ป และมากกวา 80 ป มี
ปญหาตามวัยดานรางกายมากกวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 60 - 70 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะหสวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางกันในคูที่
เหลือ คือผูสูงอายุที่มีระดับอายุมากกวา 80 ปกับผูสูงอายุที่มีระดับอายุ71 - 80 ป  
 
ตาราง 11 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานสติปญญา ระหวางผูสูงอายุที่มี

อายุแตกตางกัน 
 

ระดับอาย ุ คาเฉล่ีย มากกวา 80 ป 
2.49 

71 - 80 ป 
1.91 

60 - 70 ป 
1.78 

มากกวา 80 ป 2.49 - 0.58* 0.71* 
71 - 80 ป 1.91  - 0.13 
60 - 70 ป 1.78   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุมากกวา 80 ป มีปญหาตามวัยดาน
สติปญญามากกวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 60 - 70 ป และระดับอายุ 71 - 80 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะหสวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่
เหลือ คือผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 71 - 80 ปกับผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 60 - 70 ป  
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ตาราง 12 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่มีอายุ
แตกตางกัน 

 

ระดับอาย ุ คาเฉล่ีย 
มากกวา 80 ป 

2.00 
71 - 80 ป 

1.87 
60 - 70 ป 

1.69 
 มากกวา 80 ป 2.00 - 0.13 0.31* 
 71 - 80 ป 1.87  - 0.18* 
 60 - 70 ป 1.69   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวา  ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 71 - 80 ป และมากกวา 80 ป มี
ปญหาตามวัยรวมทุกดานมากกวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 60 - 70 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งผลการวิเคราะหสวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือ
ผูสูงอายุที่มีระดับอายุมากกวา 80 ปกับผูสูงอายุที่มีระดับอายุ71 - 80 ป  
 
 สมมติฐานที่ 3 ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดาน
อารมณ - จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดานแตกตางกัน 
 
ตาราง 13 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดาน

สังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 

แหลงของความแปรปรวน 
ระหวางกลุม (df=2) ภายในกลุม (df=194) ปญหาตามวัย 

SS MS SS MS 
F Sig. 

ดานรางกาย 3.35 1.68 61.01 0.31 5.33** .006 
ดานอารมณ-จิตใจ 4.62 2.31 54.40 0.28 8.23*** .000 
ดานสังคม 5.38 2.69 42.76 0.22 12.20*** .000 
ดานสติปญญา 9.06 4.53 53.39 0.28 16.47*** .000 
รวมทุกดาน 5.06 2.53 32.73 0.17 15.00*** .000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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 จากตาราง 13 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีปญหาตามวัยรวม
ทุกดาน ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 สําหรับปญหาตามวัยดานรางกาย พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 จากผลขางตนไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคู เพ่ือทดสอบวา ผูสูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสใด มีปญหาตามวัยแตละดาน และรวมทุกดาน มากกวาสถานภาพสมรสใดบาง ดัง
ตาราง 14 - 18 
 
ตาราง 14 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ระหวางผูสูงอายุที่มี

สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ย 
หมาย หยา 
แยกกันอยู 

2.23 

คู 
 

1.97 

โสด 
 

1.72 
 หมาย หยา แยกกันอยู 2.23 - 0.27* 0.51* 
 คู 1.97  - 0.24 
 โสด 1.72   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหา
ตามวัยดานรางกายมากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด และคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูกับผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสโสด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

ตาราง 15 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ ระหวางผูสูงอายุ 
ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 

 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ย 
หมาย หยา 
แยกกันอยู 

1.91 

โสด 
 

1.60 

คู 
 

1.55 
 หมาย หยา แยกกันอยู 1.91 - 0.31 0.37* 
 โสด 1.60  - 0.06 
 คู 1.55   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตาราง 15 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหา
ตามวัยดานอารมณ - จิตใจ มากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู กับ
ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสดและสถานภาพสมรสคู  
 
ตาราง 16 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานสังคม ระหวางผูสูงอายุที่ มี

สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ย 
หมาย หยา 
แยกกันอยู 

1.89 

โสด 
 

1.52 

คู 
 

1.49 
หมาย หยา แยกกันอยู 1.89 - 0.37* 0.40* 
โสด 1.52  - 0.03 
คู 1.49   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหา
ตามวัยดานสังคม มากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู และโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสดกับผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสคู  
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ตาราง 17 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานสติปญญา ระหวางผูสูงอายุที่มี

สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ย 
หมาย หยา 
แยกกันอยู 

2.25 

โสด 
 

1.81 

คู 
 

1.73 
หมาย หยา แยกกันอยู 2.25 - 0.44* 0.51* 

โสด 1.81  - 0.08 
คู 1.73   - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหา
ตามวัยดานสติปญญา มากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู และโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสดกับผูสูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสคู  
 
ตาราง 18 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่มี

สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ย 
หมาย หยา 
แยกกันอยู 

2.05 

คู 
 

1.67 

โสด 
 

1.65 
หมาย หยา แยกกันอยู 2.05 - 0.38* 0.40* 
คู 1.67  - 0.02 
โสด 1.65   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 18 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหา
ตามวัยรวมทุกดาน มากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด และคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูกับผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสโสด  
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 สมมติฐานที่ 4 ผูสูงอายุที่มีการศึกษามากกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - 
จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน นอยกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษานอยกวา 
 
ตาราง 19 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ    

ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่มีการศึกษาแตกตางกัน 
 

แหลงของความแปรปรวน 
ระหวางกลุม (df=2) ภายในกลุม (df=194) ปญหาตามวัย 

SS MS SS MS 
F Sig. 

ดานรางกาย 0.50 0.25 63.85 0.33 0.76 .468 
ดานอารมณ-จิตใจ 0.91 0.45 58.11 0.30 1.51 .223 
ดานสังคม 0.65 0.32 47.49 0.25 1.32 .269 
ดานสติปญญา 1.99 1.00 60.46 0.31 3.20* .043 
รวมทุกดาน 0.88 0.44 36.92 0.19 2.30 .103 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 19 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปญหาตามวัยดาน
สติปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางกัน ในปญหาตาม
วัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม และรวมทุกดาน ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะห
สวนมากไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สําหรับปญหาตามวัยดานสติปญญา ซึ่ งพบความแตกตาง ไดดําเนินการวิเคราะห
เปรียบเทียบเปนรายคู เพ่ือทดสอบวา ผูสูงอายุในระดับการศึกษาใดมีปญหาตามวัยดานสติปญญา 
มากกวาระดับการศึกษาใดบาง ดังในตาราง 20 
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ตาราง 20 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานสติปญญา ระหวางผูสูงอายุที่มี
การศึกษาแตกตางกัน 

 

การศึกษา 
 
 

คาเฉลี่ย 

ไมเกิน
ประถมศึกษา 

1.94 

มัธยมศึกษา 
 

1.76 

สูงกวา
มัธยมศึกษา 

1.70 
ไมเกินประถมศึกษา 1.94 - 0.18* 0.25* 
มัธยมศึกษา 1.76  - 0.07 
สูงกวามัธยมศึกษา 1.70   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 20 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา มีปญหา
ตามวัยดานสติปญญา มากกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะหสวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
 แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กับผูสูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษา  
 

 สมมติฐานที่ 5 ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดาน
อารมณ - จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน นอยกวาผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ํากวา 
 
ตาราง 21 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ    

ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 
 

แหลงของความแปรปรวน 
ระหวางกลุม (df=2) ภายในกลุม (df=194) ปญหาตามวัย 

SS MS SS MS 
F Sig. 

ดานรางกาย 1.84 0.92 62.52 0.32 2.85 .060 
ดานอารมณ-จิตใจ 7.69 3.84 51.34 0.27 14.52*** .000 
ดานสังคม 3.46 1.73 44.67 0.23 7.52*** .001 
ดานสติปญญา 4.19 2.10 58.26 0.30 6.98*** .001 
รวมทุกดาน 4.00 2.00 33.79 0.17 11.47*** .000 
 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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 จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีปญหาตามวัย
รวมทุกดาน ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 แตไมพบความแตกตางดังกลาวในปญหาตามวัยดานรางกาย ดังนั้นผลการวิจัยสวนมาก
จึงเปนไปตามสมมติฐาน 
 สําหรับปญหาตามวัยดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ซึ่ง
พบความแตกตาง ไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคู เพ่ือทดสอบวา ผูสูงอายุในระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจใด มีปญหาตามวัยขางตน มากกวาระดับฐานะทางเศรษฐกิจใดบาง ดังในตาราง 
22 - 25 
 
ตาราง 22 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ ระหวางผูสูงอายุที่

มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจ คาเฉล่ีย 

รายไดไม
เพียงพอกับ

รายจาย 
1.92 

รายไดพอดี
กับรายจาย 

 
1.50 

รายได
มากกวา
รายจาย 

1.48 
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 1.92 - 0.42* 0.44* 
รายไดพอดีกับรายจาย 1.50  - 0.02 
รายไดมากกวารายจาย 1.48   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 22 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย มีปญหาตามวัยดานอารมณ – จิตใจ มากกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายได
มากกวารายจาย และประเภทรายไดพอดีกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการ
วิเคราะหสวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจประเภทรายไดพอดีกับรายจาย กับผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายได
มากกวารายจาย  
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ตาราง 23 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานสังคม ระหวางผูสูงอายุที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 

 

ฐานะทางเศรษฐกิจ คาเฉล่ีย 

รายไดไม
เพียงพอกับ

รายจาย 
1.77 

รายได
มากกวา
รายจาย 

1.54 

รายไดพอดี
กับรายจาย 

 
1.47 

รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 1.77 - 0.23* 0.30* 
รายไดมากกวารายจาย 1.54  - 0.06 
รายไดพอดีกับรายจาย 1.47   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 23 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย มีปญหาตามวัยดานสังคม มากกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดพอดีกับ
รายจาย และประเภทรายไดมากกวารายจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห
สวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวารายจาย กับผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดพอดีกับ
รายจาย  
 
ตาราง 24 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยดานสติปญญา ระหวางผูสูงอายุที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจ คาเฉล่ีย 

รายไดไม
เพียงพอกับ

รายจาย 
2.07 

รายไดพอดี
กับรายจาย 

 
1.76 

รายได
มากกวา
รายจาย 

1.73 
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 2.07 - 0.30* 0.33* 

รายไดพอดีกับรายจาย 1.76  - 0.03 
รายไดมากกวารายจาย 1.73   - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 24 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย มีปญหาตามวัยดานสติปญญา มากกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายได
มากกวารายจาย และประเภทรายไดพอดีกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการ
วิเคราะหสวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจประเภทรายไดพอดีกับรายจาย กับผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายได
มากกวารายจาย  
 
ตาราง 25 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนปญหาตามวัยรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจ คาเฉล่ีย 

รายไดไม
เพียงพอกับ

รายจาย 
1.96 

รายไดพอดี
กับรายจาย 

 
1.66 

รายได
มากกวา
รายจาย 

1.64 
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 1.96 - 0.30* 0.32* 
รายไดพอดีกับรายจาย 1.66  - 0.03 
รายไดมากกวารายจาย 1.64   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 25 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย มีปญหาตามวัยรวมทุกดาน มากกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวา
รายจาย และประเภทรายไดพอดีกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห
สวนนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจประเภทรายไดพอดีกับรายจาย กับผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวา
รายจาย  
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 สมมติฐานที่ 6 ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวและที่อยูรวมกับบุคคลอื่น มีปญหาตามวัยดานรางกาย 
ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 
ตาราง 26 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม 

ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ระหวางผูสูงอายุที่อยูคนเดียว และผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น 
(อยูกับคูครอง บุตร หลาน ญาติ หรือคนอื่นๆ) 

 
อยูคนเดียว 

(n=14) 
อยูรวมกับบุคคลอื่น 

(n=183) ปญหาตามวัย 

X  S.D X  S.D 
t Sig. 

ดานรางกาย 2.20 0.63 2.00 0.57 1.26 .210 
ดานอารมณ - จิตใจ 2.11 0.79 1.60 0.51 2.42* .030 
ดานสังคม 2.06 0.62 1.55 0.47 3.83*** .000 
ดานสติปญญา 2.28 0.65 1.82 0.55 2.99** .003 
รวมทุกดาน 2.15 0.59 1.72 0.41 2.65* .019 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 
 
 จากตาราง 26 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวมีปญหาตามวัยรวมทุกดาน 
มากกวา ผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาปญหา
ตามวัยเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวมีปญหาตามวัยดานสังคม ดานสติปญญา และ
ดานอารมณ - จิตใจ มากกวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
.01 และ.05 ตามลําดับ สําหรับปญหาตามวัยดานรางกาย ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียว กับผูสูงอายุที่อยู
รวมกับบุคคลอื่น ไมแตกตางกัน ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหสวนมากเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานที่ 7 ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน 
 
ตาราง 27 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุเพศชาย และ

เพศหญิง 
 

เพศ N X  S.D. t Sig. 
ชาย 74 2.88 0.38 
หญิง 123 2.93 0.32 

-0.94 .347 

 
 จากตาราง 27 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองไม
แตกตางกัน ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 สมมติฐานที่ 8 ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวา ผูสูงอายุที่มีอายุ
นอยกวา 
 
ตาราง 28 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุที่มีอายุ

แตกตางกัน (60-70 ป,71-80ป และมากกวา80ป) 
 
แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.05 2 0.02 
ภายในกลุม 22.82 194 0.12 

0.20 .816 

 
 จากตาราง 28 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเอง 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

 สมมติฐานที่ 9 ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตาง
กัน 
 
ตาราง 29 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุที่มี

สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 
แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.54 2 0.27 
ภายในกลุม 22.32 194 0.12 

2.35 .098 

 
 จากตาราง 29 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาใน
ตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 สมมติฐานที่ 10 ผูสูงอายุที่มีการศึกษามากกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองดกีวา ผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอยกวา 
 
ตาราง 30 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุที่มี

การศึกษาแตกตางกัน 
 
แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.68 2 0.34 
ภายในกลุม 22.18 194 0.11 

2.98 .053 

 
 จากตาราง 30 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาใน
ตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานที่ 11 ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองดีกวา
ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 
 
ตาราง 31 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจแตกตางกัน 
 
แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.32 2.00 0.66 
ภายในกลุม 21.54 194.00 0.11 5.95** .003 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 31 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีการเห็นคุณคา
ในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะหเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 สําหรับผลความแตกตางที่พบขางตน ไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคู เพ่ือ
ทดสอบวา ผูสูงอายุในฐานะทางเศรษฐกิจใด มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา ฐานะทางเศรษฐกิจ
ใดบาง ดังในตาราง 32 
 
ตาราง 32 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจแตกตางกนั 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจ คาเฉล่ีย 

รายได
มากกวา
รายจาย 

3.03 

รายไดพอดี
กับรายจาย 

 
2.94 

รายไดไม
เพียงพอกับ

รายจาย 
2.80 

รายไดมากกวารายจาย 3.03 - 0.09 0.22* 
รายไดพอดีกับรายจาย 2.94  - 0.14* 
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 2.80   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตาราง 32 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวา
รายจาย และรายไดพอดีกับรายจาย มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
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ประเภทรายไดไมเพียงพอกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะหสวนนี้
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมพบความแตกตางในคูที่เหลือ คือผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ประเภทรายไดมากกวารายจาย กับผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดพอดีกับรายจาย  
 
 สมมติฐานที่ 12 ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับ
บุคคลอื่น 
 
ตาราง 33 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ระหวางผูสูงอายุที่อยูคนเดียว 

และผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น (อยูกับคูครอง บุตรหลาน ญาติ หรือคนอื่น) 
 

การอยูรวมกับบุคคลอื่น N X  S.D. t Sig. 
อยูคนเดียว 14 2.63 0.36 
อยูรวมกับบุคคลอื่น 183 2.93 0.33 -3.193** .002 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 33 แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเอง ต่ํากวา 
ผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งกลาวไดวา ผลการวิเคราะห
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานที่ 13 ปญหาตามวัยโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางลบกับการเห็นคุณคา
ในตนเองของผูสูงอายุ 
 
ตาราง 34 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปญหาตามวัยโดยรวม และรายดาน กับการเห็น

คุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 

ปญหาตามวัย การเห็นคุณคาในตนเอง ( r ) 
ดานรางกาย -.12 

ดานอารมณ - จิตใจ -.52*** 
ดานสังคม -.51*** 

ดานสติปญญา -.37*** 
รวมทุกดาน -.48*** 

 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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 จากตาราง 34 แสดงใหเห็นวา ปญหาตามวัยของผูสูงอายุแตละดาน และรวมทุกดาน มี
ความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในทางลบ ดังนี ้
 ปญหาตามวัยดานรางกายของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ แตมีแนวโนมวาจะมีความสัมพันธกันในเชิงลบ 
 ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 
(r = -.52) 
 ปญหาตามวัยดานสังคมของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r =    
-.51) 
 ปญหาตามวัยดานสติปญญาของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
นอย (r = -.37) 
 ปญหาตามวัยรวมทุกดานของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = -
.48) 
 ซึ่งสามารถกลาวไดวา ผลวิเคราะหสวนมากเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาระดับปญหาตามวัยของผูสูงอายุและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาตามวัยของผูสูงอายุตามตัวแปรทางชีวสังคม คือ เพศ ชวงอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น   
  3.  เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตามตัวแปรทางชีวสังคม คือ เพศ 
ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น   
  4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดาน
สังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 2. ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ  
ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา 
 3. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ- 
จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 4. ผูสูงอายุที่มีการศึกษามากกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดาน
สังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานนอยกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษานอยกวา 
 5. ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ 
ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานนอยกวาผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 
 6. ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวและที่อยูรวมกับบุคคลอื่น มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดาน
อารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาและรวมทุกดานแตกตางกัน 
 7. ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน 
 8. ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา 
 9. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน 
 10. ผูสูงอายุที่มีการศึกษามากกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองดีกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษา 
นอยกวา 
 11. ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวา มีการเห็นคุณคาในตนเองดีกวาผูสูงอายุ ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 
  12. ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น  
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  13. ปญหาตามวัยโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางลบกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุ 
 
วิธีการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ีที่เขารวมกิจกรรมกลุมของชมรมผูสูงอายุตางๆในอําเภอสัตหีบ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสัตหีบ ชมรมผูสูงอายุตําบลนาจอมเทียน จํานวน 197 คนที่ไดจากการเลือกตามสะดวก 
(Convenience sampling)  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางชีวสังคมไดแก เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสภาพความเปนอยู 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ประกอบดวยแบบสอบถามปญหาทาง
กาย ทางอารมณ-จิตใจ ทางสังคม และทางสติปญญาของผูสูงอายุ มีลักษณะคําถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ  
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ วิจิตรา เปรมปรี 
(2550) ดัดแปลงมาจากแบบวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบรก(Rosenberg. 1965) 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18 ขอ มีลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 
ระดับ  
 1. หาคุณภาพของแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุโดยนําไปหาความเที่ยงตรง  
โดยนําแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ไปใหผูทรงคุณวุฒิ ผูซึ่งเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจหา
ความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถาม ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และไป
เก็บขอมูลกับผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนน 
เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้ง
ฉบับของแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ (Item Total Correlation) โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson Correlation) แลวเลือกขอที่มีคาสหสัมพันธตั้งแต .2 
ขึ้นไปและหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนที่2 โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา Alfa-
Coefficient ของ ครอนบัค (Cronbach) ซึ่งแตละดานไดคาความเชื่อม่ันดังนี้ (แบบสอบถามปญหา
ตามวัยของผูสูงอายุ) ปญหาทางกายไดคาความเช่ือม่ัน .890 ทางอารมณ-จิตใจไดคาความเชื่อม่ัน 
.928 ทางสังคมไดคาความเชื่อม่ัน .916 และทางสติปญญาไดคาความเช่ือมั่น .881รวมทั้งฉบับไดคา
ความเช่ือม่ัน .956 ตอนที่3 การเห็นคุณคาในตนเองไดคาความเช่ือม่ัน .839 
 1. การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง ใชเวลาในการ
เก็บขอมูลประมาณ 20 วัน 
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การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัส เพ่ือนํามาวิเคราะหดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่
แบบรอยละ สวนขอมูลเก่ียวกับปญหาตามวัยของผูสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ
นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนปญหาตามวัยของผูสูงอายุ และการเห็นคุณคา
ในตนเองของผูสูงอายุตามตัวแปรเพศ และการอยูรวมกับบุคคลอื่น โดยการทดสอบคาที (t-test) 
 3. วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-way analysis of variance ) เพ่ือทดสอบ 
ความแตกตางของคะแนนปญหาตามวัยของผูสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ตาม 
ตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยใชสถิติเอฟ (F-test)      
ถาพบวาคาทดสอบ เอฟ (F-test) มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูตอไป โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 4. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปญหาตามวัยของผูสูงอายุ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product - Moment 
Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
  ผูวิจัยจะแยกสรุปเปน 3 ประการ 
 1. ผลการศึกษาระดับปญหาตามวัยของผูสูงอายุและปจจัยทางชีวสังคมกับปญหาตามวัย
ของผูสูงอายุ 
  1.1 ระดับปญหาตามวัยของผูสูงอายุผูสูงอายุมีปญหาตามวัยโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
นอย และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีปญหาตามวัยดานรางกาย และดาน
สติปญญาอยูในระดับคอนขางนอย แตมีปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ และดานสังคม อยูในระดับ
นอย โดยคะแนนเฉล่ียของปญหาทางกายมีคาสูงสุด 
  1.2 เพศ ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง มีปญหาตามวัยดานรางกาย ดานอารมณ - 
จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน ไมแตกตางกัน  
  1.3 ระดับอายุ ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 71 - 80 ป และมากกวา 80 ป มีปญหาตามวัยดาน
รางกายและรวมทุกดานมากกวา ผูสูงอายุที่มีระดับอายุ 60 - 70 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผูสูงอายุที่มีระดับอายุมากกวา 80 ป มีปญหาตามวัยดานสติปญญามากกวา ผูสูงอายุที่มีระดับ
อายุ 60 - 70 ป และระดับอายุ 71 - 80 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  1.4 สถานภาพสมรส ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาตาม
วัยดานรางกาย ดานสังคมดานสติปญญา และรวมทุกดานมากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด 
และคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกันอยู มี
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ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจ มากกวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  1.5 ระดับการศึกษา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา มีปญหาตามวัย
ดานสติปญญา มากกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.6 ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย มีปญหาตามวัยดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และรวมทุกดาน มากกวา 
ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวารายจาย และประเภทรายไดพอดีกับรายจาย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  1.7 การอยูรวมกับบุคคลอื่น ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวมีปญหาตามวัยรวมทุกดาน 
มากกวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาปญหา
ตามวัยเปนรายดาน พบวา ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวมีปญหาตามวัยดานสังคม ดานสติปญญา และ
ดานอารมณ - จิตใจ มากกวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
.01 และ.05 ตามลําดับ สําหรับปญหาตามวัยดานรางกาย ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียวกับผูสูงอายุที่อยู
รวมกับบุคคลอื่น ไมแตกตางกัน 
 2. ผลการศึกษาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุและปจจัยทางชีวสังคมกับการ
เห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
  2.1 ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุผูสูงอายุมีการเห็นคุณคาในตนเองอยูใน
ระดับคอนขางสูง 
  2.2 เพศ ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน  
  2.3 ระดับอายุ ผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเอง ไมแตกตาง
กัน 
  2.4 สถานภาพสมรส ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ไมแตกตางกัน  
  2.5 ระดับการศึกษา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ไมแตกตางกัน  
  2.6 ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวารายจาย 
และรายไดพอดีกับรายจาย มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภท
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.7 การอยูรวมกับบุคคลอื่น ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวา
ผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยและการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ ปญหาตามวัยของผูสูงอายุแตละดาน และรวมทุกดาน มีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุในทางลบ ดังนี ้
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  3.1 ปญหาตามวัยดานรางกายของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ แตมีแนวโนมวาจะมีความสัมพันธกันในเชิงลบ 
  3.2 ปญหาตามวัยดานอารมณ - จิตใจของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็น
คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลาง (r = -.52) 
  3.3 ปญหาตามวัยดานสังคมของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  
(r = -.51) 
  3.4 ปญหาตามวัยดานสติปญญาของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคา
ในตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
นอย (r = -.37) 
  3.5 ปญหาตามวัยรวมทุกดานของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบ กับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  
(r = -.48) 
 
ตาราง 35  สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับปญหาตามวัยของผูสูงอายุ 
 

ปญหาตามวัย ปจจัยทางชีวสังคม 
กาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา 

เพศ - - - - 

อาย ุ 71-80 , เกิน80 > 60-70 - - เกิน80 > 60-70 ,71-80 

สถานภาพสมรส หมาย > คู , โสด หมาย > คู หมาย > โสด , คู หมาย > โสด , คู 

ระดับการศึกษา - - - ไมเกินประถม >มัธยม 
และสูงกวามัธยม 

ฐานะทางเศรษฐกิจ - ไมเพียงพอ 
> ดี , ปานกลาง 

ไมเพียงพอ 
> ดี , ปานกลาง 

ไมเพียงพอ 
> ดี , ปานกลาง 

การอยูรวมกับผูอื่น - คนเดียว > คนอื่น คนเดียว > คนอื่น คนเดียว > คนอื่น 
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ตาราง 36 สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
 

ปจจัยทางชีวสังคม การเห็นคุณคาในตนเอง 

เพศ - 
อาย ุ - 

สถานภาพสมรส - 
ระดับการศึกษา - 

ฐานะทางเศรษฐกิจ รายไดมากกวารายจาย,รายไดพอดีกับรายจาย>รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
การอยูรวมกับผูอื่น อยูคนเดียว<อยูรวมกับผูอื่น 
 
 
ตาราง 37 สรุปผลการวิจัยการหาความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 

ปญหาตามวัย การเห็นคุณคาในตนเอง 
ดานรางกาย ไมมีความสัมพันธ 
ดานอารมณ-จิตใจ มีความสัมพันธทางลบอยูในระดับปานกลาง 
ดานสังคม มีความสัมพันธทางลบอยูในระดับปานกลาง 
ดานสติปญญา      มีความสัมพันธทางลบอยูในระดับคอนขางนอย 
รวมทุกดาน มีความสัมพันธทางลบอยูในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
  ผูวิจัยจะอภิปรายผลจากขอที่คนพบใน 4 ประเด็นหลัก 
 1. ระดับปญหาของผูสูงอายุ 
 2. ปญหาตามวัยของผูสูงอายุ 
 3. การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 4. ความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 
 1.  ระดับปญหาของผูสูงอายุ 
  ถึงแมวาระดับปญหาของผูสูงอายุในดานรางกาย อารมณ-จิตใจ และสติปญญาจะไมอยู
ในเกณฑของการมีปญหามาก แตในจํานวนปญหาเหลานี้ ปญหาดานรางกายมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเมื่อ
เทียบกับคะแนนของปญหาดานอื่นๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาปญหาดานรางกายเปนปญหาที่ผูเก่ียวของกับ
ผูสูงอายุจะตองใหความใสใจเปนพิเศษ เนื่องจากเปนระยะของการเสื่อมถอยในทุกระบบของรางกาย
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อยางชัดเจนซึ่งตางกับปญหาดานอื่นๆ ที่มีนอยกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรลุ ศิริพานิช และ
คณะ (2532: 32-34) ศึกษาผูสูงอายุไทยโดยสุมตัวอยางผูสูงอายุทั่วประเทศจํานวน 1574 คน พบวา
ปญหาที่พบมากที่สุดในผูสูงอายุ ไดแกปญหาดานสุขภาพพบรอยละ 60.8 เชนเดียวกับ เกษม และกุล
ยา ตันติผลาชีวะ (2528: 23-34) กลาววา ปญหาผูสูงอายุสวนใหญเกี่ยวของกับสุขภาพ และงานวิจัย
ของ นภาพร ชโยวรรณ, มาลิณี วงศสิทธิ์ และจันทรเพ็ญ แสงเทียนฉาย (2533: 2) ศึกษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย โดยสุมตัวอยางผูสูงอายุทั่วประเทศ 
จํานวน 3,252 คนพบวา ผูสูงอายุไทยประสบปญหา 2 ประการคือ ปญหาความยากจนและปญหา
สุขภาพ จากงานวิจัยเหลานี้สรุปวาปญหาที่เดนชัดที่สุดในผูสูงอายุคือปญหาสุขภาพ หรือปญหาดาน
รางกาย 
 2.  ปญหาตามวัยของผูสูงอายุ 
  2.1  ปญหาดานรางกาย  
   จากการวิจัยพบวาสําหรับปญหาทางกาย พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 71-80 ป และมี
อายุเกิน 80 ป มีปญหาทางกาย มากกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 60-70 ป และพบวาผูสูงอายุที่มีสถานะ
หมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาทางกายมากกวาผูสูงอายุที่เปนโสดและมีคู แตไมพบความแตกตาง
ของปญหาดานรางกายในกลุมผูสูงอายุที่จําแนกตามตัวแปรชีวสังคมอื่นๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวา เพศ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยูรวมกับคนอื่น ไมมีความเกี่ยวของกับปญหาดาน
รางกายของผูสูงอายุ แตตัวแปรอายุและสถานภาพสมรสมีความเก่ียวของที่สําคัญกับปญหาดาน
รางกาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูสูงอายุที่มีอายเกิน 70 ปขึ้นไปยอมมีความเสื่อมของรางกายที่ชัดเจน
มากกวาผูสูงอายุที่มีอายุต่ํากวา 70 ป และการที่ผูสูงอายุอยูในสภาพของการเปนหมาย หยา แยกกัน
อยู นอกจากจะมีปญหาดานคูครองที่ใกลชิดแลวอาจมีปญหาอื่นๆ เพ่ิมขึ้นมาดวย เชน การเล้ียงบุตร
หลานตามลําพัง ปญหาการเงิน ปญหาจิตใจ และการจัดการบานเรือนตามลําพัง ซึ่งปญหาทั้งหมดนี้
อาจสงผลกระทบตอปญหาดานรางกายและสุขภาพได จึงทําใหผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา แยกกัน
อยู มีปญหาดานรางกายมากกวาผูสูงอายุที่เปนโสด หรือมีคู 
  2.2 ปญหาดานอารมณ-จิตใจ และสังคม  
   ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาดานอารมณ-
จิตใจและสังคมมากกวาผูสูงอายุที่มีคู ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอกับรายจายมีปญหาทางดาน
อารมณ-จิตใจ และสังคมมากกวาผูสูงอายุที่มีรายไดพอดีกับรายจายกับผูสูงอายุที่รายไดมากกวา
รายจาย และพบวาผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีปญหาทางดานอารมณ-จิตใจและสังคมมากกวาผูสูงอายุที่
อยูรวมกับคนอื่นแตไมพบความแตกตางของปญหาดานอารมณ-จิตใจและสังคมในกลุมผูสูงอายุที่
จําแนกตามตัวแปรชีวสังคมอื่นๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวา เพศ อายุและระดับการศึกษา ไมมีความเกี่ยวของ
กับปญหาดานอารมณ-จิตใจและสังคมของผูสูงอายุแตตัวแปรสถานะภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ 
และการอยูรวมกันกับผูอื่น มีความเก่ียวของที่สําคัญกับปญหาดานอารมณ-จิตใจและสังคม ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาที่ตองเผชิญตามลําพังมากเปนพิเศษ 
ไมวาจะเปนปญหาดานคูครอง ดานการเล้ียงดูบุตรหลานตามลําพัง และดานเศรษฐกิจ ซึ่งปญหา
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เหลานี้ทําใหเกิดความตึงเครียด เกิดความซึมเศรา และความวิตกกังวล ซึ่งปกติปญหาดานอารมณ-
จิตใจ และสังคมเปนปญหาที่มีอยูกับผูสูงอายุอยูแลว แตในกรณีของผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา 
แยก จะมีความชัดเจนเปนพิเศษ สําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอกับรายจายจะยังกอใหเกิด
ความตึงเครียดไดมากเทาเทียมกันเพราะผูสูงอายุจําเปนตองมีรายไดที่เพียงพอกับการดูแลตนเอง
ดานสุขภาพและการดําเนินชีวิตอื่นๆ ซึ่งถาไมมีรายไดเพียงพอจะเปนปญหาตอการดําเนินชีวิตและ
การดูแลสุขภาพเปนอยางยิ่ง ประกอบกับผูสูงอายุไมสามารถหาเงินไดมากพอกับวัยที่ผานมา ในขณะ
ที่ความจําเปนดานการเงินอื่นๆ ไมไดลดนอยลงและดูเหมือนจะมากขึ้นดวย จึงทําใหผูสูงอายุที่มี
รายไดไมเพียงพอกับรายจายมีปญหาทางอารมณ-จิตใจและสังคมมากกวาผูสูงอายุที่มีรายไดพอดีกับ
รายจายหรือรายไดมากกวารายจาย ประการสุดทายคือ ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีปญหาทางอารมณ-
จิตใจและสังคมมากกวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับคนอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะการอยูคนเดียวทําใหผูสูงอายุ
ตองทําทุกอยางดวยตนเองขาดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) จากคนอื่นๆ จึงอาจทําให
ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวเกิดความขุนเคือง หดหู และมีอารมณตึงเครียด  
  2.3 ปญหาดานสติปญญา 
   ผลการวิจัยพบวาปจจัยทางชีวสังคมที่ไมเกี่ยวของกับปญหาดานสติปญญาผูสูงอายุ
คือ เพศ นอกนั้นพบวาปจจัยทางชีวสังคมทั้งหมดมีความเก่ียวของกับปญหาดานสติปญญาผูสูงอายุ 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมที่เสี่ยงตอปญหาทางสติปญญามากที่สุด คือผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 80 ป 
ผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา แยกกันอยู ผูสูงอายุที่มีการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาลงมา ผูสูงอายุที่
มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย และผูสูงอายุที่อยูคนเดียว ในสวนของอายุนั้นผลการศึกษาพบวา
ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 80 ป มีปญหาทางสติปญญามากกวาผูสูงอายุที่อายุต่ํากวานี้ ซึ่งเปนเพราะวา 
สติปญญามีความเกี่ยวของกับสมอง ซึ่งจะเสื่อมถอยตามอายุที่มากขึ้นผูที่มีอายุมากเทาไหรก็จะมี
ความเสื่อมถอยมากเทานั้น ในสวนของปจจัยทางชีวสังคมอื่นๆ ที่เหลือลวนมีความเก่ียวของกับ
สติปญญาเชนกัน ไมวาจะเปนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอยู
รวมกับคนอื่น โดยพบวาผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา แยกกันอยู มีปญหาดานสติปญญามากกวา
ผูสูงอายุที่มีสถานะภาพโสดและคู ผูสูงอายุที่มีการศึกษาไมเกินประถมศึกษามีปญหาทางสติปญญา
มากกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับสูงกวามัธยมศึกษา ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอ
กับรายจายจะมีปญหาดานสติปญญามากกวาผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับรายจายและผูสูงอายุที่มี
รายไดมากกวารายจาย และผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีปญหามากกวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับคนอื่น ที่เปน
เชนนี้เพราะ ปจจัยทางชีวสังคมเหลานี้จะมีบางอยางเกี่ยวของกับปญหาทางกาย อารมณ-จิตใจ และ
สังคม ซึ่งผลรวมของปญหาเหลานี้ยอมกระทบตอสติปญญาของผูสูงอายุอยางหลีกเล่ียงไมไดเชน 
ผูสูงอายุที่มีอายุมากเกินไปยอมมีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา การ
เปนหมาย หยา แยกกันอยู การมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย หรือการอยูคนเดียวยอมทําใหเกิด
ความทุกข  เกิดความคับของใจ ความวิตกกังวล ซึ่งสภาพจิตใจเชนนี้ ทําใหไปขัดขวางตอ
ความสามารถดานสติปญญา 
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 3.  การเห็นคุณคาในตนเอง 
  3.1  เพศกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
    ผูสูงอายุเพศชายและหญิงมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูสูงอายุชายและหญิงยังมีความรูสึกพอใจในสภาพตัวเองในขณะนี ้มีความรูสึกที่ดีกับตนเอง และรูสึก
วาตนเองก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง และยังมีเพ่ือนๆในชมรมผูสูงอายุที่คอยไดปรับทุกข พูดคุย เปน
กําลังใจใหซึ่งกันและกัน ทําใหไมคิดวาตนเองนั้นโดดเดี่ยวยังสามารถที่จะดําเนินชีวิตตอไปไดอยางมี
ความสุข ซึ่ งสอดคลองกับการ ศึกษาของ อภิญญา กังสนาลักษณ ;และนัย พินิจ คชภักดี 
(2533:14)ศึกษาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 
พบวาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน แตมีแนวโนม
คาเฉลี่ยเพศชายจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุรินทร มีลาภลน (2539: 122-123) ศึกษาความสัมพันธระหวางความวาเหว การสนับสนุนทางสังคม 
การรับรูเกี่ยวกับสุขภาพ ความสํานึกตนกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ เขตจังหวัดราชบุรี 
พบวา ผูสูงอายุเพศชายมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุเพศหญิง 
  3.2  อายุกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
   การศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกัน พบวา
ผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ อภิญญา กังสนาลักษณ;และนัยพินิจ คชภักดี (2533:14-24) ศึกษาความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค พบวามีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตาง
กัน และสอดคลองกับ รวิวรรณ ลีมาสวัสดิ์กุล (2547: 68) ศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเอง 
ความวาเหว และสุขภาพจิตของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค พบวามีการเห็นคุณคา
ในตนเองไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูสูงอายุสวนใหญในชมรมนั้นมีอายุที่ใกลเคียงกัน
สามารถที่จะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณตางๆที่ผานมากับเพ่ือนๆไดและยังรูสึกวา
ตนเองสามารถรวมทํากิจกรรมตางๆในชมรมไดทัดเทียมกับสมาชิกคนอื่นๆจึงทําใหมองตนเองได
อยางมีคุณคาไมมองตนเองในทางลบหรือดอยกวาเพ่ือนๆในชมรมซึ่งสงผลใหผูสูงอายุดําเนินชีวิต
ในชวงวัยนี้ไดอยางมีความสุข 
  3.3  สถานภาพสมรสกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
    การศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 
พบวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคนอื่นๆ (2523: 140) ไดศึกษาความทันสมัย 
ภาพพจนเก่ียวกับตนเอง และปญหาบางประการของคนชรา พบวา ผูสูงอายุที่ดํารงตนเปนโสดโดย
ไมไดแตงงานมีแนวโนมที่จะมองตนเองในทางดอยคุณคาหรือไมมีคุณคาเลย สวนผูที่เคยสมรสแลว
ปจจุบันเปนหมาย มีแนวโนมที่จะมองตนเองไมมีคุณคารองลงมา ตรงขามกับผูที่ยังอยูกับคูสมรส 
มีแนวโนมที่จะมองตนเองไปในทางที่มีคุณคามากกกวาผูที่มีสถานภาพโสด หมาย หรือ อยาราง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรินทร มีลาภลน (2539 : 122-123) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
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คูและโสด มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมายหรือหยาราง สวน
ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูกับโสดมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน ทั้งนี้การที่ผูสูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสแตกตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน เพราะการที่ผูสูงอายุไดมีสวน
เขารวมเปนสมาชิกในชมรมผูสูงอายุและไดทํากิจกรรมตางๆรวมกันนั้น มีสวนชวยใหผูสูงอายุคลาย
ความวิตกกังวลในเรื่องของสถานภาพ เพราะมีกลุมเพ่ือนที่คอยเปนกําลังใจใหกัน เปนเพ่ือนยามเหงา 
จึงทําใหผูสูงอายุที่มีสถานภาพโสด และเคยมีคู ไมมองตนเองดอยไปกวาผูสูงอายุที่มีคู 
   3.4  ระดับการศึกษากับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
    การศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
พบวาผูสูงอายุที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกต างกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน (2529: 107) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ประดับประถมศึกษาและไมไดรับการศึกษา และงานวิจัยของ อภิญญา กังสนารักษ และนัยพินัจ    
คชภักดี (2533: 14-24) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาระดับวิทยาลัยจะมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงกวากลุมประถมศึกษา รวมทั้งงานวิจัยของ ปริญญา โตมานะ และระวิวรรณ ศรีสุชาติ 
(วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย. 2548: 35) ที่ศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุและ
ปจจัยเก้ือหนุนอื่นๆ พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ โดย
ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาถึงปริญญาตรี จะมีระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงกวา
ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา  
  3.5  ฐานะทางเศรษฐกิจกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
    การศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 
พบวาผูสูงอายุที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งกลาวไดวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจประเภทรายไดมากกวา
รายจาย และรายไดพอดีกับรายจาย มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ประเภทรายไดไมเพียงพอกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรินทร มีลาภลน (2539: 122-123) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความวาเหว การสนับสนุนทางสังคม การรับรูเกี่ยวกับสุขภาพ ความสํานึกตน
กับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ เขตจังหวัดราชบุรี พบวา ผูสูงอายุที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูงมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง และต่ํา  
  3.6  การอยูรวมกับบุคคลอื่นกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
    การศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่มีการอยูรวมกับบุคคลอื่นแตกตาง
กัน พบวา ผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเอง ต่ํากวา ผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้เพราะผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตองชวยเหลือตนเองใน
ทุกดาน ทั้งดานการเงิน การดูแลสุขภาพ การเดินทางไปในที่ตางๆ ฯลฯ ซึ่งอาจทําใหผูสูงอายุรูสึก
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ขาดผูสนับสนุน (Social Support) รูสึกโดดเดี่ยว วาเหว ซึ่งความรูสึกเหลานี้จะนําไปสูการลดคุณคา
ในตนเอง 
 4. ความสัมพันธระหวางปญหาตามวัยกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
   ผลการศึกษาพบวาปญหาตามวัยของผูสู งอายุแตละดาน และรวมทุกด าน  มี
ความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในทางลบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา 
โตมานะ และระวิวรรณ ศรีสุชาต ิ(2548) ที่ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคา 
ในตนเองของผูสูงอายุ ที่พบวาการมีปญหาสุขภาพหรือโรคประจําตัว มีความสัมพันธในทางลบกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุโดยกลุมตัวอยางระบุวาภาวะสุขภาพเปนอุปสรรคตอการใช
ชีวิตประจําวัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรณระวี อัคนิจ  (2534) 
ที่ศึกษาเร่ืองความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการดูแลตนเองในผูปวยโรคปอดอุดตันเรื้อรัง พบวา เม่ือ
โรครุนแรงขึ้นความรูสึกมีคุณคาในตนเองยิ่งต่ําลง เนื่องจากการไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันซึ่งมีผล
โดยตรงตอความรูสึกมีคุณคา และเม่ือเจ็บปวย หรือเกิดโรคงายในผูสูงอายุ จะมีขอจํากัดทางรางกาย
ทําใหไดรับความทุกขทรมาน ตองพ่ึงพาผูอื่น ผูสูงอายุจะมีความรูสึกไรอิสระสูญเสียความภูมิใจใน
ตนเองสงผลกระทบตอดานจิตใจของผูสูงอายุอยางมาก ทําใหการยอมรับคุณคาในตนเองต่ําลงและ
รวิวรรณ ยศวัฒนะ (2535) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ บทบาทหนาที่ และ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวาการรับรูภาวะสุขภาพมีความ
สัมพันธทางบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกล าวคือ ผูที่มีการรับรู
สุขภาพดีจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง และผูที่มีการรับรูสุขภาพไมดีจะมีความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองต่ํา สวน กาญจนา พงศพฤกษ (2523) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกันของ พฤติกรรมที่
เหมาะสมในการแสดงออก ความวิตกกังวล และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ผลการวิจัยปรากฏวา 
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกมีสหสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง         
(r =.33) แตมีสหสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวล (r = -.37) และความวิตกกังวลมีสหสัมพันธทาง
ลบกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง (r =-.33) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  นงลักษณ บุญ
ไทย (2539). ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง สัมพันธภาพในครอบครัวกับความรูสึกมีคุณคาในตนของ
ผูสูงอายุจากโรงพยาบาลกรุงเทพ4 แหงจํานวน 249 คน พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีสวนชวยเหลือบุตรหลาน
หรือญาติและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้น  
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ในปญหาของผูสูงอายุทั้ง 4 ดานคือ ดานรางกาย ดาน
อารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา ดานที่มีปญหามากที่สุดคือ ปญหาดานรางกาย ดังนั้น 
สมาชิกในครอบครัวจะตองตระหนักในเร่ืองของการดูแลผูสูงอายุในดานสุขภาพเปนพิเศษนอกจากนี้
หนวยงานรัฐควรจัดการดูแลผูสูงอายุในดานรางกายโดยเฉพาะ 
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 2, จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา มีหลายปจจัยที่สงผลตอปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ไดแก
สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับอายุ และการอยูรวมกับบุคคลอื่นโดยพบวาผูสูงอายุที่อยู
ในกลุมเสี่ยงของปญหาดานรางกายคือผูสูงอายุที่มีอายุมากเกิน 70 ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย 
หยา แยกกันอยู ผูสูงอายุในกลุมเสี่ยงดานอารมณ-จิตใจ และสังคม คือ ผูสูงอายุที่มีสถานะหมาย หยา 
แยกกันอยู ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว สวนผูสูงอายุที่อยูในกลุม
เสี่ยงตอปญหาดานสติปญญานั้น พบวามีแทบทุกกลุมคือ ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 80 ป ผูสูงอายุที่มี
สถานะหมาย หยา แยกกันอยู ผูสูงอายุที่มีการศึกษาไมเกินประถมศึกษา ผูสูงอายุที่มีรายไดไม
เพียงพอกับรายจายและผูสูงอายุที่อยูคนเดียว ดังนั้นผูที่เก่ียวของกับผูสูงอายุจึงควร ดูแลเอาใจใส
เขาใจและสงเสริมผูสูงอายุ โดยพิจารณาจากสภาวะที่กลาวมาแลว เพ่ือลดทอนปญหาตางๆตามวัย
ของผูสูงอายุที่จะทําใหผูสูงอายุไมพบกับความสุข 
 3.  จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา มีปจจัยที่สงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ
กลาวคือผูสูงอายุที่อยูตัวคนเดียว มีการเห็นคุณคาในตนเอง ต่ํากวาผูสูงอายุที่อยูรวมกับบุคคลอื่น 
และฐานะทางเศรษฐกิจตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน ดังนั้นผูที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ
เชนลูกหลาน หรือหนวยงานตางๆจึงควร สนับสนุนทางสังคมเชนการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู หรือ
สนับสนุนทางดานการเงินและสวัสดิการตางๆแกผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุรูสึกเห็นคุณคาเห็น
ความสําคัญในตนเอง 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการนําตัวแปรอื่นๆที่คาดวาจะสงผลตอปญหาตามวัย และการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุมาศึกษาเพ่ิมเติม เชน จิตลักษณะ การสนับสนุนทางสังคม เพ่ือที่จะนําขอมูลไปเปน
แนวทางในการสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตในชวงบั้นปลายไดอยางมีความสุข 
 2. ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยผูสูงอายุที่เปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุใน อําเภอสัตหีบ 
ซึ่งอาจจะมีการศึกษากับกลุมตัวอยางอื่นที่แตกตางออกไป เพราะกลุมตัวอยางที่แตกตางกันก็อาจจะ
ใหผลการศึกษาที่ไมเหมือนกัน  
 3. ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเปรียบเทียบ กลุมผูสูงอายุในเขตเมืองกับเขตชนบท ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน เพ่ือที่จะไดทราบถึงผลการศึกษาระหวางกลุม
ตัวอยางที่แตกตางกัน วาจะไดผลเปนอยางไร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปจจัยทางชีวสังคมกับปญหาตามวัยและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปดวยขอคําถามตางๆ ที่กําหนดใหผูสูงอายุเลือกตอบตาม
ความคิดเห็นของทาน เนื่องจากแบบสอบถามชนิดนี้ไมใชแบบทดสอบจึงไมมีคําตอบในขอใดถูกหรือ
ผิด 
 2. ขอความกรุณาเลือกตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุดและตอบใหครบ
ทุกขั้นตอน เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามที่สามารถจะนําไปวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยให
เกิดประโยชนสูงสุด 
 3. แบบสอบถามนี้จะไมนําไปเผยแพรแตประการใด 
 4. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางชีวสังคม 
    ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ ประกอบดวยแบบสอบถามปญหา
ทางกาย ทางอารมณ-จิตใจ ทางสังคม และทางสติปญญาของผูสูงอายุ 
    ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง 
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ตอนที่ 1 
แบบสอบถามปจจัยทางชีวสังคม 

 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน หรือเติมคําลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 
 1. เพศ 
      ชาย    หญิง 
 
 2. อายุ 
      60 - 70 ป    71 - 80 ป  
    มากกวา 80 ป 
 
 3. สถานภาพสมรส 
      คู     โสด   
    หมาย/หยา/แยกกันอยู 
 
 4. ระดับการศึกษา 
      ไมเกินประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  
    สูงกวามัธยมศึกษา 
 
 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ 
      รายไดไมเพียงพอกับรายจาย  
      รายไดพอดีกับรายจาย  
      รายไดมากกวารายจาย 
 
 6. การอยูรวมกับบุคคลอื่น 
      อยูคนเดียว    อยูกับคูครอง  
    บุตรหลาน   ญาติหรือคนอื่นๆ 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามปญหาตามวัยของผูสูงอายุ 

 
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาขอความแตละขอ แลวประเมินวาขอความนั้น เปนปญหาหรือเปนลักษณ 
 ของทานมากนอยเพียงใด 
 ตอบชองมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานประมาณ 80% ขึ้นไป 
 ตอบชองคอนขางมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานประมาณ 60 – 79% 
 ตอบชองคอนขางนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานประมาณ 50 – 59% 
 ตอบชองนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานประมาณ ต่ํากวา 50% 
 
ทานมีปญหาในเรื่องรางกายตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

ระดับปญหา 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

1. การมองเห็น     
2. การไดยิน     
3. การรับรส     
4. การบดเคีย้วอหาร     
5. การยอยอาหาร     
6. ความดันโลหิต     
7. หนามืด     
8. อาการใจสั่น     
9. การหายใจ     

10. ความคลองแคลวในการทําสิ่งตางๆ     
11. การทรงตัว     
12. การขับถายอุจจาระ     
13. การขับถายปสสาวะ     
14. อาการคันบริเวณผิวหนัง     
15. การทดตออากาศรอน-หนาว     
16. การนอนหลับ     
17. ความเจ็บปวย-สุขภาพ     
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ระดับปญหา 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

18. ผิวหนังเหี่ยวยน มีจุดดาง     
19. ผมบาง รวงงาย หรือหงอก     

 
 
ทานมีความรูสึกหรืออารมณตอไปมากนอยเพียงใด 
 

ระดับความรูสึก 
ขอที ่ ขอความ 

มาก คอนขาง 
มาก 

คอนขาง 
นอย นอย 

1. รูสึกนอยใจบุตร-หลาน     
2. รูสึกวาถูกทอดทิ้ง     
3. กลัวจะไมมีคนดูแล     
4. รูสึกวาตัวเองเปนสวนเกิน     
5. รูสึกวาตัวเองเปนภาระของคนอื่น     
6. รูสึกไมพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยู     
7. รูสึกวาชีวิตของตนเองนั้นวางเปลาไมมีความหวัง     
8. รูสึกเบ่ือหนายสิ่งรอบขางไมอยากทําอะไร     
9. รูสึกขาดความสนใจกระตือรือรนในสิ่งตางๆ ที่

เคยชอบหรือทําอยูเปนประจํา 
    

10. รูสึกวารองใหงาย     
11. รูสึกสับสนในตนเอง     
12. ไมมีความสุข     
13. มีอารมณหงุดหงิดงาย     
14. เครียดและหว่ันไหวงาย     
15. รูสึกหดหู     
16. วิตกกังวลโดยไมรูสาเหต ุ     
17. รูสึกหมดแรงหมดกําลังใจ     
18. ไมอยากมีชีวิตอยู     
19. วิตกกังวลเร่ืองทรัพยสินของตนเอง     
20. วิตกกังวลในเร่ืองสุขภาพ     
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ระดับความรูสึก 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

21. วิตกกังวลเก่ียวกับความสามารถของตนเอง     
22. วิตกกังวลใจในเรื่องความสามารถทางเพศ     
23. วิตกกังวลเม่ือเพ่ือนในวัยเดียวกันเสียชีวิต     
24. รูสึกวาเหว     

 
 
ลักษณะของทานในขอตอไปนี้เปนอยางไร 
 

ระดับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

1. มักอยูคนเดียวไมมีเพ่ือน     
2. ปรับตัวเขากับคนอื่นยาก     
3. ยอมรับยากตอความแก     
4. ไมมีกิจกรรมที่ทําใหมีความสุข     
5. ชอบที่จะอยูบานมากกวาที่จะออกไปนอกบาน

และทําสิ่งใหมๆ 
    

6. แยกตัวไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ     
7. ไมสนใจใครและไมอยากใหคนสนใจ     
8. ไมเปนที่ยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว     
9. ไมมีใครรับฟงความคิดเห็นของทาน     

10. ไมกลาคิดตางจากคนอื่น     
11. อยูภายใตการควบคุมของคนอื่น     
12. ไมกลาปฏิเสธสิ่งที่ตนไมตองการ     
13. มักทําใหผูอื่นโกรธ     
14. มักนําความคิดของคนอื่นมาใสใจ     
15. ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได     
16. หลีกเลี่ยงการเผชิญปญหา     
17. ขาดการยอมรับนับถือจากคนอื่น     
18. มักถูกทิ้งใหอยูตามลําพัง     
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ระดับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

19. เขากับญาติไมได     
20. ขาดคูคิดคูปรึกษา     
21. ขาดความสนใจจากบุตรหลาน     
22. ไมคอยมีโอกาสไดออกไปติดตอกับสังคมภายนอก     

 
 
ทานมีปญหาในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

ระดับปญหา 
ขอที ่ ขอความ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
คอนขาง 

นอย นอย 

1. การจําหนาคน     
2. การจําสถานที่     
3. การจําเรื่องราว-เหตุการณ     
4. การจําช่ือคน     
5. การจําวันเวลา     
6. การเรียนรูสิ่งใหมๆ - คําใหมๆ     
7. มักทําผิดซ้ํา  ๆในสิ่งเดิม  ๆ     
8. ตองใชเวลานานในการทําความเขาใจ     
9. การขาดสมาธิในการทํางาน     

10. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ     
11. ขาดความรอบคอบในการทํางาน     
12. ขาดความมั่นใจในการแกปญหา     
13. การแกปญหาเฉพาะหนาได     
14. การใชอารมณเหนือเหตุผล     
15. การจัดการกับสิ่งใหมๆที่ไมคุนเคย     
16. การคิดสรางสรรคในสิ่งใหมๆ     
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ตอนที่ 3 
แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง 

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอที ่ ขอความ เห็นดวย 
อยางยิ่ง เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
1. ฉันรูสึกวาตัวเองมีคุณคาอยางนอยที่สุดก็เทา

เทียมกับคนอื่น 
    

2. ฉันรูสึกวาฉันเองก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง     
3. ฉันสามารถทําสิ่งตางๆไดดีเทาคนอื่นๆ ในวัย

เดียวกัน 
    

4. ฉันรูสึกวาตัวเองไมมีอะไรนาภาคภูมิใจมากนัก     
5. ฉันมักรูสึกบอยๆวาตนเองเปนคนไรประโยชน     
6. โดยทั่วไปแลวฉันรูสึกพอใจในตัวเอง     
7. ฉันหวังวาฉันจะภาคภูมิใจในตัวเองมากกวานี้     
8. บางครั้งฉันคิดวาฉันไมมีอะไรดีเลย     
9. ฉันมีความรูสึกที่ดีกับตนเอง     

10. ฉันพอใจในสภาพตัวเองในขณะนี ้     
11. ฉันไมสามารถเปนที่พ่ึงพาของผูอื่นได     
12. บอยครั้งที่ฉันอยากเปนคนอื่น     
13. โดยปกติแลวครอบครัวฉันสนใจในความรูสึก 

ของฉัน 
    

14. บอยครั้งที่ฉันรูสึกทอแทในสิ่งที่ทําอยู     
15. ปกติแลวไมคอยมีอะไรมารบกวนใจฉัน     
16. ครอบครัวฉันเขาใจฉันด ี     
17. คนสวนใหญในวัยเดียวกับฉันไดรับความช่ืนชม 

มากกวาฉัน 
    

18. ฉันมักประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทําเสมอ     
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

วิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 
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วิเคราะหคุณภาพแบบวัดปญหาทางดานรางกาย 
ทั้งหมด 19 ขอ 

คา Alpha = .890 
 

ขอที ่ r 
1. การมองเห็น  0.593 
2. การไดยิน 0.601 
3. การรับรส 0.533 
4. การบดเค้ียวอาหาร 0.332 
5. การยอยอาหาร 0.426 
6. ความดันโลหิต 0.460 
7. หนามืด 0.569 
8. อาการใจสั่น 0.399 
9. การหายใจ 0.546 
10. ความคลองแคลวในการทําสิ่งตางๆ  0.667 
11. การทรงตัว 0.720 
12. การขับถายอุจจาระ 0.658 
13. การขับถายปสสาวะ 0.477 
14. อาการคันบริเวณผิวหนัง 0.336 
15. การทนตออากาศรอน-หนาว 0.535 
16. การนอนหลับ 0.380 
17. ความเจ็บปวย-สุขภาพ 0.582 
18. ผิวหนังเหี่ยวยน มีจุดดาง 0.556 
19. ผมบาง รวงงายหรือ หงอก 0.443 
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วิเคราะหคุณภาพแบบวัดปญหาทางดานอารมณ - จิตใจ 
ทั้งหมด 24 ขอ 

คา Alpha = .928 
 

ขอที ่ r 
1. รูสึกนอยใจบุตร-หลาน 0.629 
2. รูสึกวาถูกทอดทิ้ง 0.555 
3. กลัวจะไมมีคนดูแล 0.716 
4. รูสึกวาตัวเองเปนสวนเกิน 0.554 
5. รูสึกวาตัวเองเปนภาระของคนอื่น 0.555 
6. รูสึกไมพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยู 0.775 
7. รูสึกวาชีวิตของตนเองนั้นวางเปลาไมมีความหวัง 0.727 
8. รูสึกเบื่อหนายสิ่งรอบขางไมอยากทําอะไร 0.637 
9. รูสึกขาดความสนใจกระตือรือรนในสิ่งตางๆที่เคยชอบหรือทําอยูเปนประจํา 0.719 
10. รูสึกวารองไหงาย 0.614 
11. รูสึกสับสนในตนเอง 0.688 
12. ไมมีความสุข 0.680 
13. มีอารมณหงุดหงิดงาย 0.461 
14. เครียดและหวั่นไหวงาย 0.676 
15. รูสึกหดหู 0.659 
16. วิตกกังวลโดยไมรูสาเหตุ 0.596 
17. รูสึกหมดแรงหมดกําลังใจ 0.690 
18. ไมอยากมีชีวิตอยู 0.634 
19. วิตกกังวลเรื่องทรัพยสินของตนเอง 0.270 
20. วิตกกังวลในเรื่องสุขภาพ 0.227 
21. วิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง 0.561 
22. วิตกกังวลใจในเรื่องความสามารถทางเพศ 0.202 
23. วิตกกังวลเมื่อเพ่ือนในวัยเดียวกันเสียชีวิต 0.229 
24. รูสึกวาเหว 0.602 
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วิเคราะหคุณภาพแบบวัดปญหาทางดานสังคม 
ทั้งหมด 22 ขอ 

คา Alpha = .916 
 

ขอที ่ r 
1. มักอยูคนเดียวไมมีเพ่ือน 0.600 
2. ปรับตัวเขากับคนอื่นยาก 0.579 
3. ยอมรับยากตอความแก 0.378 
4. ไมมีกิจกรรมที่ทําใหมีความสุข 0.615 
5. ชอบที่จะอยูบานมากกวาที่จะออกไปนอกบานและทําสิง่ใหมๆ 0.318 
6. แยกตัวไมเก่ียวของกับกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ 0.524 
7. ไมสนใจใครและไมอยากใหคนสนใจ 0.484 
8. ไมเปนที่ยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว 0.621 
9. ไมมีใครรับฟงความคิดเห็นของทาน 0.653 
10. ไมกลาคิดตางจากคนอื่น 0.509 
11. อยูภายใตการควบคุมของคนอื่น 0.686 
12. ไมกลาปฏิเสธสิ่งที่ตนไมตองการ 0.579 
13. มักทําใหผูอื่นโกรธ 0.389 
14. มักนําความคิดของคนอื่นมาใสใจ 0.479 
15. ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 0.619 
16. หลีกเล่ียงการเผชิญปญหา 0.426 
17. ขาดการยอมรับนับถือจากคนอื่น 0.555 
18. มักถูกทิ้งใหอยูตามลําพัง 0.678 
19. เขากับญาติไมได 0.680 
20. ขาดคูคิดคูปรึกษา 0.587 
21. ขาดความสนใจจากบุตรหลาน 0.746 
22. ไมคอยมีโอกาสไดออกไปติดตอกับสังคมภายนอก 0.631 
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วิเคราะหคุณภาพแบบวัดปญหาทางดานสติปญญา 
ทั้งหมด 16 ขอ 

คา Alpha = .881 
 

ขอที ่ r 
1. การจําหนาคน 0.553 
2. การจําสถานที ่ 0.497 
3. การจําเร่ืองราว-เหตุการณ 0.536 
4. การจําช่ือคน 0.368 
5. การจําวันเวลา 0.623 
6. การเรียนรูสิ่งใหมๆ-คําใหมๆ 0.489 
7. มักทําผิดซ้ําๆในสิ่งเดิมๆ 0.508 
8. ตองใชเวลานานในการทําความเขาใจ 0.615 
9. การขาดสมาธิในการทํางาน 0.577 
10. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ 0.627 
11. ขาดความรอบคอบในการทํางาน 0.602 
12. ขาดความม่ันใจในการแกปญหา 0.592 
13. การแกปญหาเฉพาะหนาได 0.506 
14. การใชอารมณเหนือเหตุผล 0.266 
15. การจัดการกับสิ่งใหมๆที่ไมคุนเคย 0.643 
16. การคิดสรางสรรคในสิ่งใหมๆ 0.465 
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วิเคราะหคุณภาพแบบวัดการใหคุณคาในตนเอง 
ทั้งหมด 18 ขอ 

คา Alpha = .839 
 

ขอที ่ r 
1. ฉันรูสึกวาตัวเองมีคุณคาอยางนอยที่สุดก็เทาเทียมกับคนอื่น 0.260 
2. ฉันรูสึกวาฉันเองก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง 0.490 
3. ฉันสามารถทําสิ่งตางๆไดดีเทาคนอื่นๆในวัยเดียวกัน 0.489 
4. ฉันรูสึกวาตัวเองไมมีอะไรนาภาคภูมิใจมากนัก 0.363 
5. ฉันมักรูสึกบอยๆวาตนเองเปนคนไรประโยชน 0.540 
6. โดยทั่วไปแลวฉันรูสึกพอใจในตัวเอง 0.412 
7. ฉันหวังวาฉันจะภาคภูมิใจในตัวเองมากกวานี ้ 0.312 
8. บางคร้ังฉันคิดวาฉันไมมีอะไรดีเลย 0.419 
9. ฉันมีความรูสึกที่ดีกับตนเอง 0.542 
10. ฉันพอใจในสภาพตัวเองในขณะนี ้ 0.657 
11. ฉันไมสามารถเปนที่พ่ึงพาของผูอื่นได 0.353 
12. บอยครั้งที่ฉันอยากเปนคนอื่น 0.447 
13. โดยปกติแลวครอบครัวฉันสนใจในความรูสึกของฉัน 0.483 
14. บอยครั้งที่ฉันรูสึกทอแทในสิ่งที่ทําอยู 0.449 
15. ปกติแลวไมคอยมีอะไรมารบกวนใจฉัน 0.220 
16. ครอบครัวฉันเขาใจฉันด ี 0.596 
17. คนสวนใหญในวัยเดียวกับฉันไดรับความชื่นชมมากกวาฉัน 0.257 
18. ฉันมักประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทําเสมอ 0.469 
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หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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