ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO ACTIVE AGING PROMOTION BEHAVIOR OF
ELDERLY IN ELDERLY CLUB BANGKOK

กนกอร เนตรชู

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

กนกอร เนตรชู

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO ACTIVE AGING PROMOTION
BEHAVIOR OF ELDERLY IN ELDERLY CLUB BANGKOK

KANOKAON NETCHU

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF SCIENCE (Applied Behavioral Science Research)
INSTITUTE OF RESEARCH IN BEHAVIORAL SCIENCE Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ของ
กนกอร เนตรชู
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก)
.............................................. กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จัน
ประเสริฐ)
............................................... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทรา
วิวัฒน์)

ง
บทคัด ย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย
ปริญญา
ปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
กนกอร เนตรชู
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มจิต
ลักษณะเดิม กับตัวแปรในกลุ่มสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและ
ด้านย่อยของผู้สูงอายุที่มีลักษณะชีวสังคมต่างๆ และ 2) เพื่อศึกษาอานาจการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ทั้ ง ด้ า นรวมและด้ า นย่ อ ยของผู้ สู งอายุ ที่ มี ลั ก ษณะชี ว สั ง คม ด้ ว ยตั ว แปรกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม
สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 50 สานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่ตามนิยามปฏิบัติการและนาแบบวัดมาปรับปรุง มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ระหว่าง 0.539 ถึง 0.903 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบสองทาง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง พบว่า
1) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมและด้านย่อย 2) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ 3) ผลการ
วิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบรวมและแบบเป็ น ขั้น ของตั วแปรอิ สระทั้ง 8 ตั วแปรดั งกล่ าวกับ พฤติ กรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน พบผล ดังนี้ 3.1) ด้านรวม พบว่า สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 43.40
โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญ ลาดับแรก คือ การมองโลกในแง่ดี 3.2) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พบว่า
สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 34.50 โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญลาดับแรก คือ การสนับสนุนจากสังคม
3.3) ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ พบว่า สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 28.60 โดยมีลาดับตัวทานายที่
สาคัญลาดับแรก คือ การมองโลกในแง่ดี 3.4) ด้านการสร้างความมั่นคง พบว่า สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ
27.70 โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญลาดับแรก คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
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This research consisted of the following two objectives 1) to study the interaction
between the variables of former psychological characteristics and variables on situations related to
active aging promotion behavior in terms of the on overall dimensions and sub-dimensions of older
people with various bio-social characteristics ; and 2) to study the predictive power on active aging
promotion behavior with regard to the on overall dimensions and the sub-dimensions of older people
the with various bio-social characteristics, based on the variables of former psychological
characteristics, situations, and psychological characteristics based on various situations. The sample
group consisted of older people who were members of senior clubs in fifty district offices in Bangkok
which were obtained by using multistage sampling. The data were collected by using a six-point
rating scale assessment and created by researchers based on operational definitions. This
assessment procedure had an alpha coefficient ranging from 0.539 to 0.903. The statistics used for
analysis consisted of Two-Way ANOVA and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of
Two-Way ANOVA revealed the following: 1) There was no interaction between media literacy and
social support related to active aging promotion behavior on the overall dimensions and subdimensions; 2) there was an interaction between optimism and family relationships related that was
to active aging promotion behavior in terms of participation in activities; and 3) the results of
Stepwise Multiple Regression Analysis and Overall Multiple Regression Analysis on the eight
independent variables with three dimensions of active aging promotion behavior, which were as
follows: 3.1) In terms of the overall dimensions, it was found that they could be mutually predicted as
43.40% with an optimism as the predictor with the first priority; 3.2) for participation in activities, it
was found that they could be mutually predicted at 34.50% in terms of social support as the
predictor with the first priority; 3.3) regarding self-health care, it was found that they could be
mutually predicted at 28.60% with optimism as the predictor with the first priority; 3.4) regarding
stability, it was found that they could be mutually predicted at 27.70% with attitudes toward the
active aging promotion behavior as the predictor with the first priority.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปัจจุบัน ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้โครงสร้าง
ประชากรของประเทศเปลี่ ย นแปลงเข้ า สภาวะประชากรผู้ สู ง อายุ อั น เป็ น ผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และภาวการณ์ตายลดลง ท่ามกลางการเคลื่อนตัวของสังคมผู้สูงอายุ
ทาให้คนกลุ่มนี้ถูกพิจารณาภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอ เป็นภาระ ควรพักผ่อนและได้รับการดูแล
(สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ และ ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2557) แต่ในทางกลับกันการที่คนเราสูงอายุ
นั้นมิใช่มองเพียงแค่ภายนอกที่ร่างกายโรยราไป แต่ควรมองที่คุณภาพข้างในตัวของผู้สูงอายุที่ได้
สั่งสมมา ประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ได้ผ่านการลองผิดลองถูก รู้ว่าอะไรควรทา
ไม่ควรทา จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษา หรือนาเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผู้สูงอายุเป็น
วัยที่มีศักยภาพ ดูแลตนเองได้และช่วยเหลือสังคมได้เช่นกัน
จากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถแสดงเหตุผลของการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวกับพฤฒพลังของผู้สูงอายุใน 4 ประการ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 2)
การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ตอบสนองนโยบายการวิ จั ย ของประเทศ 3) ช่ อ งว่ า งขององค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวกับพฤฒพลัง และ 4) คุณูปการจากการศึกษาวิจัย โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย”
(Aging society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากนั้นจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete
aged society) ในราวปี พ.ศ. 2564 และจะใช้ เวลาอี กเพี ยง 10 ปี ก็ จ ะกลายเป็ น “สัง คมสู ง วัย
ระดั บ สุ ด ยอด”(Super aged society) ประมาณปี พ.ศ. 2574 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
ผู้สูงอายุวัยต้นจานวน 5.6 ล้านคน (ร้อยละ 8.6 ของประชากรทั้งหมด) ผู้สูงอายุวัยกลางจานวน
3.0 ล้านคน (ร้อยละ 4.6) และผู้สูงอายุวัยปลายจานวน 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.1) ในปี พ.ศ. 2583
ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุวัยปลายหรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ซึ่งเพิ่ม
เร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ด้วยความจริงที่ว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็ บป่วย
และความพิ การหรือช่ วยเหลื อตั วเองไม่ ได้เพิ่ ม มากขึ้น จึ ง พอจะเห็ น ภาพได้ ว่า ในอนาคตเมื่ อ
สังคมไทยสูงวัยมากขึ้น ความต้องการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557) จากการคาดการณ์จานวนประชากรของ
ประเทศไทยในระยะ 30 ปีข้างหน้าของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินั้น พบว่า ผู้สูงอายุจะมีจานวน 20.5 ล้านคน ในขณะที่วัยแรงงานจะมีเพียง 35.2 ล้านคน
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นั้น จากตัวเลขดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่าอนาคตประเทศไทยจะประสบปัญหาในด้านของความ
มั่ นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศในระยะยาว (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) ทั้งนี้เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเป็นประชากรที่ต้องได้รับการ
ดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก โดยสวนทางกับ ผลิตภาพแรงงานที่มีจานวนลดลงแต่ต้อง
รับหน้าที่ ในการดู แลผู้ สู ง อายุ ทาให้ ขาดแคลนผู้ดูแล และส่ งผลให้เกิ ดความต้ องการการดู แล
เพิ่มขึ้น และผลกระทบที่ตามมา คือ รัฐบาลต้องจ่ายเงินทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่วนครอบครัว
และชุมชนต้องเพิ่มระบบการสนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้รัฐบาล ชุมชน
และครอบครัวจาเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ ทาให้เกิดมุมมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ
ดังนั้น การที่จะทาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน
นั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็น ซึ่งการรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงอายุโดยปรับเปลี่ยนจาก
การเป็นภาระสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนั้น จากแนวคิดขององค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทาง
ของการเป็น “Active ageing” หรือ พฤฒพลังนั้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) การคงไว้ซึ่ง
การมีสุขภาพดี สามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้ 2) การมีหลักประกัน ความมั่นคงปลอดภัย
ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม การเงิน และ 3) การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งที่
ก่อให้เกิดรายได้และที่ก่อคุณประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทาคุณประโยชน์ต่อ
ตนเองผู้อื่นและส่วนรวม (ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล และคณะ, 2558)
ประการที่สอง การวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เนื่องจาก
การที่ ผู้ สู ง อายุ เป็ น ประเด็ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ที่ ก าหนดในแผนต่ างๆ ทั้ ง ในด้ า นของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร
ดังกล่าว ส่งผลให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กาหนดให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นหนึ่งใน
ประเด็น การวิจั ยส าคั ญ และการศึกษานี้ เป็ น การศึ กษาเกี่ยวกับ ประเด็น ผู้สู งอายุ ซึ่ ง เป็ นการ
ตอบสนองนโยบายการวิจัยของประเทศ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ของ
ผู้สูงอายุ เพื่อลดการพึ่งพิงของผู้อื่นอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น และ
หากพิ จ ารณาถึงการวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูง อายุ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนกระทั่ งปัจ จุ บั น
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดให้เป็นหนึ่งใน
12 กลุ่ ม เรื่องวิจั ยที่ควรมุ่ งเน้นในประเด็นวิจั ยด้านสังคมผู้สูงอายุ : การบูรณาการงานระหว่าง
ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ในสั ง คมสู ง วั ย การพึ่ ง ตนเองได้ ข องผู้ สู ง อายุ (Active and Productive Aging) (ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2559) และนอกจากนี้ยังพบว่าแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการสาคัญของแผนโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคน
ให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ประกอบกับจุดเน้นและประเด็นพัฒ นาหลักในช่วงแผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้ านการเตรีย มความพร้อ มของ
ประเทศในด้ านการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัต กรรม ด้วยการสนับ สนุ น การ
ดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุน
มนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ภายใต้ เงื่ อนไขการเปลี่ ย นแปลงที่ สาคั ญ ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงไปสู่
โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 จานวนประชากรวัย
แรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงานผลิตภาพแรงงานต่า
คุณ ภาพคนยังมีปัญ หาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต (สานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
ประการที่สาม ช่องว่างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นพฤฒพลัง ปัจจุบันได้มีการศึกษา
พฤฒพลังของผู้สูงอายุ (Active Aging) มากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาตามแนวคิดพฤฒพลัง
(Active Ageing) ขององค์การอนามัยโลก อธิบายถึงองค์ประกอบสาคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
พลั ง ประกอบด้ ว ย 3 ประการ ได้ แ ก่ 1) มี สุ ข ภาพที่ ดี (Healthy) 2) มี ค วามมั่ น คงหรื อ การมี
หลักประกันในชีวิต (Security) และ 3) มีส่วนร่วม (Participation) โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใน
ส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าการมีพฤฒพลังจะทาให้ผู้สูงอายุเป็นเช่นไร มีคุณภาพอย่างไร จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้พบช่องว่างขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพฤฒพลัง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
เสริมสร้างพฤฒพลัง คือ การที่ผู้สู งอายุจะต้องมีพฤติกรรมเช่นไรจึงจะสามารถนาไปสู่การมีพฤฒ
พลังได้ มีงานวิจัยจานวนส่วนน้อยที่นาแนวคิดพฤฒพลังมาปรับให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย ดังเช่น งานวิจัยของ (จิราพร เกศพิชญวัฒนา; และคณะ, 2549) ศึกษาประวัติชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีชื่อเสียง และมีลักษณะพฤฒพลัง โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกผู้สูงอายุที่จะเป็น
กรณี ศึ ก ษาตามแนวคิ ด พฤฒพลั ง (Active Ageing) ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization, 2002) ดาเนิน การศึ กษาในเชิ งลึ กเพื่อให้ ได้ ม าซึ่ง ความรู้ที่ เกี่ยวกับลัก ษณะหรือ
องค์ประกอบของภาวะพฤฒพลังในบริบทของสังคมไทย พบว่าองค์ประกอบของภาวะพฤฒพลัง
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ของผู้สูงอายุในบริบทสังคมไทย ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ การไม่อยู่นิ่งทากิจกรรมตลอดเวลา
การมี สุขภาวะดี และการมีความมั่ นคงในชีวิต ซึ่งการศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ยังขาดการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการนาบริบทของสังคมไทยมาปรับใช้ และเป็นการวิจัย
แบบดิ่งเดียวที่ศึกษาตัวแปรเฉพาะมุมมองใดมุมมองหนึ่งเท่านั้น เช่น การศึกษาโดยใช้ตัวแปรทาง
สังคมอย่างเดียว หรือการศึกษาตัวแปรทางจิตอย่างเดียว ยังขาดการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่าง 2 กลุ่มตัวแปร อันจะทาให้ตัวของผู้สูงอายุสามารถหยิบยกข้อมูลในส่วนของตัวแปรทางจิต
ไปปรับใช้ พร้อมกับการที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลในมิติทางด้านสังคมไปบูรณา
การเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีพฤฒพลัง ดังนั้น เพื่อ
เป็นการอุดช่องว่างและเติมเต็มความรู้ในอดีตการศึกษานี้เป็นการศึกษาการเสริมสร้างพฤติกรรม
ของผู้สูงอายุว่าควรมีการปฏิบัติเช่นไร จึงก่อให้เกิดการเป็นผู้สูงอายุแบบพฤฒพลังได้ โดยผู้วิจัย
มุ่งเน้นประเด็นการ“เสริมสร้าง” หมายถึง การเพิ่มพูนให้ดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่ง ขึ้น เนื่องจากการวิจัยที่
ผ่านมาเป็นการศึกษา “พฤฒพลัง” เพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการศึกษาพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง ดังเช่นงานวิจัยของ (วิไลพร วงค์คีนี; โรจนี จินตนาวัฒน์ และกนกพร สุคาวัง, 2556)
งานวิจัยของ (ปณิธี บราวน์, 2557) งานวิจัยของ (วิภานันท์ ม่วงสกุล, 2558) และงานวิจัยของ(สุ
ปราณี แตงวงษ์; และคณะ, 2552)
และประการสุดท้าย คุณูปการจากการศึกษานี้จะก่อให้เกิดคุณูปการในประเด็นด้านของ
การทาให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทา
ให้ ผู้ สู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรมนี้ อั น ท าให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมว่าหากต้องการที่จะให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมดังกล่าวควรมีการส่งเสริ มสิ่งใดบ้าง โดยใน
ระดับ ประเทศ จะท าให้รัฐ บาลสามารถวางแผนในการให้ การสนั บสนุ นทางสังคมทั้ง ด้านวัต ถุ
สิ่งของ หรือข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง รวมถึง
การสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยในสังคมให้สามารถทากิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อให้ทุกคนได้เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม สาหรับในระดับชุมชน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเพื่อสามารถ
นาไปวิเคราะห์ ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ จัดกลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพของตนเอง และ
สามารถจัดการดูแลให้ผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสม รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์และสร้าง
ช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และในระดับของตัวผู้สูงอายุ
เองนั้น จะทาให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักและยอมรับที่จะทา สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ตลอดจนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และทากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (วิภานันท์ ม่วงสกุล, 2558)
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จากการทบทวนข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒ พลั ง ของผู้ สู ง อายุ ใ นชมรมผู้ สู ง อายุ ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเลือกศึกษาข้อมูลกับกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุนั้น เนื่องมาจากชมรม
มีการรวมตัวของผู้สูงอายุมาทากิจกรรมหลายๆ อย่างที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้สอดคล้องกับตัวแปร
ตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษานั่นคือ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง เนื่องจากผู้สูงอายุใน
ชมรมได้มีการรวมตัวกันทากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
สหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ โดยใช้มุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ วางกรอบแนวคิดการวิจัยจากการ
ประยุ กต์ ใช้ รูป แบบทฤษฏี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม (Interactionism Model) เป็ น กรอบในการประมวล
เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง อั น เป็ น เส้ น ทางที่ น าไปสู่ข้ อมู ล สรุป ตัวแปรเชิ งเหตุที่ ส าคัญ ของพฤติ ก รรม
เสริม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ของผู้ สู ง อายุ ในชมรมผู้ สู ง อายุ ในกรุง เทพมหานคร เพื่ อ น าผล
การศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลัง ทาให้ผู้สูงอายุได้กลายเป็น
พลังสาคัญของสังคม
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวทานายสาคัญพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและ
ด้ า นย่ อ ยของผู้ สู ง อายุ ที่ มี ลั ก ษณะชี ว สั ง คมต่ า งๆ ด้ วยตั ว แปรกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ลั ก ษณะ
สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ างตั ว แปรในกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม กั บ ตั ว แปรในกลุ่ ม
ลักษณะสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้าน
ย่อยของผู้สูงอายุที่มีลักษณะชีวสังคมต่างๆ
ความสาคัญของการวิจัย
1. ความสาคัญในเชิงวิชาการทาให้ได้องค์ความรู้ของตัวแปรเชิงสาเหตุในกลุ่มตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
2. ความสาคัญในเชิงการนาผลการวิจัยไปใช้ ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการ
เสนอแนะแก่ ชมรมผู้สูงอายุ ในการเสริม สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้สูงอายุในชมรมให้สามารถ
ปฏิบัติตนอันนาไปสู่การมีพฤฒพลังของผู้สูงอายุมากยิ่งขึน้
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ ผู้ สูง อายุที่ เป็ น สมาชิ ก ชมรมผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ 50
ส านั ก งานเขตของกรุ ง เทพมหานคร มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 44,344 คน ณ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2559
(สานักงานพัฒนาสังคม, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 50 สานักงาน
เขตของกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของยามาเน่
(Yamanae, 1973) ใช้ สู ตรการคานวณแบบทราบค่ าประชากร ซึ่ ง เลือกตัวอย่างด้วยวิธี การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรตาม ได้แก่
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดูแลตนเองทางสุขภาวะ และการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
2.ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 จิตลักษณะเดิม ได้แก่
2.1.1 การมองโลกในแง่ดี
2.1.2 การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
2.1.3 เจตคติต่อการสูงอายุ
2.1.4 การรู้เท่าทันสื่อ
2.2 ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่
2.2.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
2.2.2 การสนับสนุนทางสังคม
2.3 จิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่
2.3.1 เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
2.3.2 การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
3. ตัวแปรแบ่งกลุ่ม
ลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่
1.เพศ
2.ลักษณะการอยู่อาศัย
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3.ระดับการศึกษา
4.การเข้ามามีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ เป็ น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤฒพลัง หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการดูแลตัวเองที่นาไปสู่การมีสุขภาพที่
ดี ความสามารถในการพึ่งพิงตนเองได้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับตนเอง
ชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง การรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตั้งแต่ 30
คนขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินกิจกรรม
ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม และสวัสดิการ
ลักษณะทางชีวสังคม หมายถึง ภูมิหลังของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประกอบด้วย 1) เพศ แบ่งเป็น เพศหญิง เพศชาย 2) ลักษณะการอยู่อาศัย แบ่งเป็น อยู่ตามลาพัง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง 3) ระดับการศึกษา ต่ากว่าอนุปริญญา สูงกว่าอนุปริญญา และ 4) การเข้ามามี
ส่วนร่วมในกาลังแรงงาน แบ่งเป็น มีงานทา ไม่มีงานทา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดาเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1) ความหมายของผู้สูงอายุ
2) โครงสร้างผู้สูงอายุ
3) การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง:ตัวแปร ความหมาย การวัด
1) ความหมายของพฤฒพลังของผู้สูงอายุ
2) องค์ประกอบสาคัญของพฤฒพลังของผู้สูงอายุ
3) พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
4) การวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ส่วนที่ 3 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล
1) รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีพฤฒพลัง
3) กลุ่มปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
3.1) กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุ (การมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อการสูงอายุ และการรู้เท่า
ทันสื่อ)
3.2) กลุ่ม ตัวแปสถานการณ์ ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริม สร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ (ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสนับสนุนจากสังคม)
3.3) กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์กับ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ของผู้ สู ง อายุ (เจตคติ ที่ ดีต่ อ พฤติก รรมเสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง และการรับ รู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง)
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
นิยามเชิงปฏิบัติการ
สมมติฐานในการวิจัย
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โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุ อันประกอบด้วย ความหมาย
ของผู้สูงอายุ โครงสร้างผู้สูงอายุ และการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
ส าหรั บ ประเทศไทยในอดี ต ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ถึ ง แม้ จ ะไม่ มี ก ารก าหนดนิ ย าม
ผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแต่อนุมานได้ว่าหมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเช่นกัน กล่าวคือระบบมูล
นาย ซึ่งเป็นระบบที่มีไพร่สาหรับพระมหากษัตริย์หรือขุนนางใช้เป็นกาลังแรงงานในการสงคราม
หรือทางานต่างๆ เช่น การทาเกษตรกรรมและการก่อสร้าง กาหนดให้ผู้ชายสิ้นสุดการเป็นไพร่เมื่อ
อายุ 60 ปีปัจจุบัน ประเทศไทยได้กาหนดนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญั ติ
ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 โดย “ผู้ สู ง อายุ ” หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ เกิ น 60 ปี บ ริบู รณ์ ขึ้ น ไปและมี
สัญชาติไทย จากผลการศึกษาข้อมูล พบว่า นิยามผู้สูงอายุในปัจจุบันพิจารณาจาก 1) เกณฑ์อายุ
ตามปีปฏิทิน ส่วนใหญ่คิดว่า คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ตามเกณฑ์ของทางราชการ 2) ดูจากลักษณะ
ภายนอก เช่น หน้าตาที่ดูมี อายุ หรือแก่ ผิวหนังที่เหี่ยวย่นผมหงอกสีขาว 3) การมี สุขภาพและ
ความจาไม่ดี เป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น 4) ความสามารถในการทางานลดลง หรือไม่สามารถทางาน
ได้แล้ว 5) พฤติกรรมและอารมณ์ เช่น จุกจิก ขี้บ่น ย้าคิดย้าทา และ 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
เป็น ปู่ ยา ตา ยาย ทวด
สาหรับการกาหนดนิยามผู้สูงอายุในอนาคตควรจะเปลี่ยนแปลง โดยมีความเห็นเป็น
4 ทางเลื อกเรีย งจากความเห็ น ของผู้ส นทนากลุ่ ม มากไปน้ อยดัง นี้ 1) กาหนดด้วยอายุ เท่ านั้ น
เนื่องจากชัดเจนที่สุดและสามารถบริหารจัดการกาลังคนได้ 2) กาหนดด้วยอายุ และคุณลักษณะ
ของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก เนื่องจากการกาหนดด้วยอายุมีความสาคัญ และการกาหนดลักษณะ
เชิงบวกทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และภูมิใจในตนเอง และทาให้ผู้สูงอายุต้องทาตัวให้เหมาะสม
กับลักษณะเชิงบวก 3) คุณลักษณะที่เป็นเชิงบวกเท่านั้นเนื่องจากการกาหนดอายุที่แน่นอน มีผล
ทางจิตวิทยา ทาให้รู้สึกว่าตนเองถึงวัยสูงอายุ ซึ่งทุกคนไม่ต้องการถึงวัยนี้ น่าจะเป็นเพราะภาพจา
ของผู้สูงอายุมีลักษณะเชิงลบ และ 4) ไม่มีนิยามผู้สูงอายุ เนื่องจากการรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ
ขึ้นอยู่กับแต่ล ะบุคคล การกาหนดนิยามโดยใช้ อายุทาให้รู้สึกว่าตนเองแก่ สาหรับการกาหนด
นิ ย ามผู้ สู ง อายุ ในเชิ ง คุ ณ ค่ า นั้ น ผู้ ร่ว มสนทนากลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามเห็ น ว่ า น่ า จะท าได้ ย าก
เนื่องจากการให้ความหมาย “คุณค่า” ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และผู้สนทนากลุ่มเกือบทุก
คนเห็นว่าการให้นิยามผู้สูงอายุควรเป็นนิยามเดียวทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นนิยามแบบใด เพื่อความ
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เสมอภาค ถึงแม้ความเป็นผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันระหว่างเขตเมือง และชนบท หญิง และชาย
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556)
สาหรับการวิจัยนี้ ได้นิยามคาว่าผู้สูงอายุไว้ว่า คือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
1.2 โครงสร้างผู้สูงอายุ
ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากนั้นประเทศ
ไทยจะใช้เวลา 16 ปี ก่อนจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) ใน
ราวปี พ.ศ. 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Super
aged society) ประมาณปี พ.ศ. 2574 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยต้นจานวน 5.6
ล้านคน (ร้อยละ 8.6 ของประชากรทั้งหมด) ผู้สูงอายุวัยกลางจานวน 3.0 ล้านคน (ร้อยละ 4.6)
และผู้ สู ง อายุวัยปลายจ านวน1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.1) ในปี 2583 ประมาณว่าจะมี ประชากร
สูงอายุวัยปลายหรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ซึ่งเพิ่มเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ด้วย
ความจริงที่ว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความพิการหรือช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ ได้เพิ่ ม มากขึ้น จึ ง พอจะเห็ นภาพได้ ว่า ในอนาคตเมื่ อสั งคมไทยสูง วัยมากขึ้น ความ
ต้องการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
จากการคาดการณ์ จ านวนประชากรของประเทศไทยในระยะ 30 ปีข้างหน้ าของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น พบว่า ผู้สูงอายุจะมีจานวน
20.5 ล้านคน ในขณะที่วัยแรงงานจะมีเพียง 35.2 ล้านคนนั้น จากตัวเลขดังกล่าวจึงสามารถสรุป
ได้ว่าอนาคตประเทศไทยจะประสบปั ญหาในด้านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาว (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557)
ทั้งนี้เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเป็นประชากรที่ต้องได้รับการดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก โดยสวนทางกับประชากรวัยแรงงานที่มีจานวนลดลงแต่ต้องรับหน้ าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ดังนั้น การที่จะทาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน
นั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาคัญ และจาเป็น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ม าของการศึกษาถึงพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่ พ ฤฒพลั งของผู้ สู งอายุ เพื่ อให้ทราบถึงรายละเอียดของตัวแปรในการศึกษาที่มี ความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั้น
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หากกล่าวถึงประชากรในปัจจุบันจะพบว่า ประชากรผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มที่กาลัง
ได้ รับ ความสนใจ เนื่ อ งจากประชากรโลกได้ มี ก ารเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ ป ระชากรสู ง วั ย และเมื่ อ
พิจารณาในเชิงลึกจะพบว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชิกในยุโรป และอเมริกา
เหนือ หรือแม้กระทั่งในแถบเอเชีย ดังเช่น ญี่ปุ่น ก็ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว (United
Nations, 2012) สาหรับประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัง คมสูงวัยของกลุ่มประเทศอาเซียน
เป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ โดยตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว
นั่นคือ ดัชนีการสูงวัย (Aging index) อันเป็นการแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทน
กันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กับกลุ่มประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
และหากพบว่าดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ากว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจานวน
เด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจานวน
ประชากรเด็ก และในปัจ จุบันประชากรโลกที่ มี จ านวนผู้อายุสูงขึ้นจึ งได้มี การใช้ ดัชนีการสูงวัย
จาแนกสังคมเกิดขึ้น (ปราโมทย์ ปราสาทกุล, 2556) โดยสามารถแสดงได้ดังภาพประกอบ 1
สังคมเยาว์วัย
(young society)

• ค่ า ดั ช นี ต่ า
กว่า 50

สังคมสูงวัย
(aged society)

• ค่ า ดั ช นี
ระหว่าง 50
- 119.9

สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (completed
aged society)

• ค่ า ดั ช นี
ระหว่าง 120
- 199.9

สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด (super
aged society)

• ค่ า ดั ช นี ตั้ ง
แต่ 200 ขึ้น
ไป

ภาพประกอบ 1 ดัชนีการสูงวัย (Aging index)
ที่มา: (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2556)
สาหรับสาเหตุสาคัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจาก
ปัจจัยสาคัญ 2 ประการ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2554) คือ (1) การลดลงของ
ภาวะเจริญ พันธุ์หรือการเกิดน้อยลง จานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ได้
ลดลงเป็นลาดับ จาก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี พ.ศ. 2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี
1 คน ในปี พ.ศ. 2556 และเหลือประมาณ 1.3 คน ในปี พ.ศ. 2576 และ (2) การลดภาวะการตาย
ทาให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้นดูได้จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยเมื่อ 50 ปีก่อน อายุคาด
เฉลี่ยฯ ของเพศชายประมาณ 55 ปี เพศหญิงประมาณ 62 ปี แต่ปี พ.ศ.2557 อายุคาดเฉลี่ยฯ ได้
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เพิ่มสูงขึ้นโดยเพศชายประมาณ 72 ปี เพศหญิง ประมาณ 79 ปี และอีกสิบปี ข้างหน้าอายุคาด
เฉลี่ยฯ ของเพศชายประมาณ 76 ปี และเพศหญิงประมาณ 83 ปี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็วจนนามาสู่การ
เพิ่ ม ขึ้น ของสั ดส่ วนประชากรสูงอายุซึ่ งมี แนวโน้ม ที่จ ะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมู ลการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (completed aged society)
1.3 การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
1.3.1 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
รูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ 2-3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมานี้ คนไทยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มี ขนาดเล็กลงอย่างมาก เมื่ อ 30 ปีก่อน ครัวเรือนใน
ประเทศไทยเท่ากับประมาณ 5 คนต่อครัวเรือน ขนาดครัวเรือนได้เล็กลงเหลือ 4 คน ในปี พ.ศ.
2543 และในปี พ.ศ.2557 ประมาณว่าครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3 คนเท่านั้น รูปแบบการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุในลักษณะการอยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังคิ ดเป็นร้อยละมากกว่า
นอกเขตเทศบาล หากสัดส่วนและจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่ตามลาพังกับคู่
สมรสมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้น ไปอี ก ในอนาคต ก็ ย่ อ มจะมี ผ ลต่ อ การดู แลผู้ สู ง อายุ ในระยะยาว
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
1.3.2 แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ
บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบัน จากการสารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่าแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร
(รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) (ร้อยละ 36.7) แหล่งรายได้หลักรองลงมาคือ ได้จากการทางาน
(ร้อยละ 33.9) ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14.8 มีเบี้ยยังชีพเป็นรายได้หลัก มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ
4.9 ที่มีเงินบาเหน็จหรือบานาญเป็นแหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 4.3 ตอบว่ามีรายได้จากคู่สมรส และ
ไม่ถึงร้อยละ 4 ของผู้สูงอายุมีรายได้หลักจากเงินออม/ดอกเบี้ยเงินออม/ทรัพย์สินอื่นๆ อย่างไรก็
ตามแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุจากบุตรมีแนวโน้มลดลง ข้อมูลจากการสารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2550, พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2557 แสดงให้เห็นว่าแหล่งรายได้หลักที่ได้รับ
จากบุตรได้ลดลงจากร้อยละ 52.3 ในปีพ.ศ. 2550 มาเป็นร้อยละ 40.1 ในปีพ.ศ. 2554 และ ลดลง
เหลือร้อยละ 36.7 ในปีพ.ศ. 2557 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
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1.3.3 ภาวะการทางานของผู้สูงอายุ
แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คือมีอายุเกิน 60 ปีไปแล้ว แต่ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็ยังทางาน
อยู่ ข้อมูลจากการสารวจภาวะการทางานระหว่างปีพ.ศ. 2543-2557 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุวัย
ต้ น (อายุ 60-69 ปี ) มี แ นวโน้ ม จะท างานมากขึ้ น สั ด ส่ วนของผู้ สู ง อายุ 60-64 ปี ที่ ยั ง ท างานอยู่
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.4 ในปีพ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 60.8 ในปีพ.ศ. 2553 ในปี พ.ศ.2557 พบว่า
สัดส่วนผู้สูงอายุในช่วงอายุเดียวกันนี้ที่ยังทางานลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 59.2 ผู้สูงอายุ 65-69 ปี
ที่ยังทางานอยู่เพิ่ม จากร้อยละ 35.3 ในปีพ .ศ. 2543 เป็นร้อยละ 45.6 ในปีพ .ศ. 2557 อย่างไรก็
ตามผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-74 ปีที่ยังทางาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 29.1 ใน
ปี พ.ศ.2548 จากนั้นร้อยละของผู้สูงอายุ 70-74 ปีที่ยังทางานอยู่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจนเหลือ
เพียงร้อยละ 25.4 ในปี พ.ศ. 2557 และสัดส่วนผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ที่ยังทางานจะอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 11-12 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ : ตัวแปร ความหมาย
การวัด
ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดความหมายและการวัดตัวแปรตาม ซึ่งใน
ที่ นี้ คื อ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ของผู้ สู ง อายุ ประกอบด้ ว ย ความหมาย
องค์ประกอบ และการวัดตัวแปร มีสาระสาคัญดังนี้
2.1 ความหมายของพฤฒพลังของผู้สูงอายุ
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤฒพลัง ผู้วิจัยได้พ บ
การใช้คาภาษาไทยที่มีการสะกดคาที่แตกต่างกันออกไป 2 แบบ คือ “พฤฒิพลัง” และ “พฤฒพลัง”
ซึ่งจากการศึกษาในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 พบความหมายของ “พฤฒิ”
ว่าหมายถึง ความเจริญ ความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์ ความอวบ ในขณะที่“พฤฒพลัง” หมายถึง
เจริญ, แข็งแรง, แก่, เฒ่า เมื่อพิจารณาความหมายข้างต้นแล้วนั้นผู้วิจัยเห็นว่าคาว่า “พฤฒพลัง”
มีความหมายที่ใกล้เคียงกับการวิจัยนี้มากที่สุด ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้ใช้คาว่า “พฤฒพลัง” ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษเป็นคาว่า “Active ageing” และได้มีนักวิชาการชาวไทยนามาแปลเป็นภาษาไทย
โดยใช้ ค าที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ศั ก ยภาพ (ศศิ พั ฒ น์ ยอดเพชร, 2542) พฤฒิ พ ลั ง
(สุ ท ธิ ชั ย จิ ต ะพั น ธ์ กุ ล , 2544) พฤฒ พลั ง (จ ารู ญ บริ สุ ท ธิ์ , 2556) สู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
(บรรลุ ศิริพานิช, 2551) ผู้สูงอายุที่ทรงพลัง (เฉก ธนะศิริ, 2547) และ (สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล,
2557) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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องค์ ก รอนามั ย โลก (World Health Organization, 2002) กล่ า วไว้ ว่ า “Active
ageing” หมายถึง กระบวนการที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสุขภาพ การมีส่วน
ร่ ว ม และความมั่ น คงเพื่ อ เพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลเมื่ อ สู ง วั ย (Active ageing is the
process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to
enhance quality of life as people age) สอดคล้องกับนักวิชาการชาวไทยที่แปลความหมายของ
คาว่า “Active ageing” หมายถึง การมี ภ าวะพฤฒพลัง กล่าวคือ กระบวนการที่เหมาะสมอัน
นาไปสู่สุขภาพ การมีส่วนร่วม และหลักประกันที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตเมื่อสูงอายุ นอกจากนี้
ยังให้แนวคิดเพิ่มเติมอีกว่า การมีภาวะพฤฒพลังไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เป็นเรื่อง
ของทุ ก คนที่ ต้ อ งเตรีย มตั วเมื่ อ สู ง อายุ โดยมี ขั้น ตอนและเงื่ อ นไข 4 ข้ อ ด้ วยกั น ได้ แก่ 1) การ
ตระหนักและยอมรับที่จะทา (realization and made commitment) คือ การตระหนักว่าข้อมูลที่
ได้รับเป็นปัญหาและการยอมรับที่จะวางแผนว่าตนเองต้องทาอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหานั้น
ได้ 2) การพึ่งพิงตนเอง (self-reliance) คือ การกระทากิจกรรมใดๆ ได้ด้วยตนเอง 3) ทุกคนทาและ
การทาเพื่อทุกคน (everyone does and does for everyone) คือ การที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทา
กิจกรรมเป็นกลุ่ ม และสิ่งส าคัญ คือ ข้อสุดท้าย 4) การทาอย่างต่อเนื่อง (do continuously) คือ
การทากิจกรรมใดๆ ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2544) สอดคล้อง
กับ (จารูญ บริสุทธิ์, 2556) ได้ให้ความหมายของ “Active ageing” ว่าคือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒ
พลั ง โดยได้อธิ บ ายเพิ่ ม เติม ว่าภาวะพฤฒพลั ง หมายถึง การพิ จ ารณาที่สุขภาพกายเป็น หลั ก
ความสามารถในการดูแลพึ่งตนเองได้ และมีจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมหรือการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งมี อิสรภาพ ความพึงพอใจในชีวิต
จนถึงขั้น การพัฒนาจิตวิญญาณหรือปัญญา สอดคล้องกับ Department of Local Government
and Regional Development (2007) ได้ ก ล่ า วถึ ง Active Aging ว่ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี โอกาส
และใช้โอกาสนั้นรักษาความมีพลัง (Active) ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของชีวิตตามอายุของ
พวกเขา ซึ่งรวมถึงยังคงมีส่วนร่วมในสังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมจิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม และ
ประชาสังคม ที่มากกว่าความสามารถหรือมีพลังเพียงทางร่างกายแต่ยังคงได้รับความเคารพและ
สนับสนุนจากครอบครัว มีสัมพันธภาพกับเพื่อน และชุมชนตลอดจนกับสมาชิกรุ่นอื่น ๆ ในสังคม
ด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development’s,
2000) ที่ กล่ าวว่า Active aging หมายถึง ความสามารถของบุ ค คลเมื่ อ เป็ น ผู้สู ง อายุ แต่ ยัง คง
ดาเนิ นชี วิตที่ยังประโยชน์ ในสั งคมรวมทั้งทางเศรษฐกิจ ด้วย นอกจากนี้ (ศศิพั ฒ น์ ยอดเพชร,
2542) ใช้คาว่า “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” แทน Active aging และได้ให้คาอธิบายว่า ผู้สูงอายุที่ดูแล
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ตัวเองได้ (Self-Care) พึ่งตนเองได้ (Self-Reliance) ทาในสิ่งที่ปรารถนาได้ตามศักยภาพของตน
ทาประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง สาหรับ (บรรลุ ศิริพานิช, 2551) ได้แปลคาว่า Active aging
ที่แตกต่างกันไป ว่า “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” และได้ให้ความหมายที่แตกต่างกับนักวิชาการท่านอื่นว่า
เป็ นภาวะที่ เข้ าสู่ วั ยสู งอายุ ยั งมี ความคล่ องแคล่ ว กระตื อรื อร้น สามารถเคลื่ อนไหวได้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น เดี ยวกั บ (เฉก ธนะศิ ริ , 2547) ที่ ได้ แปลความหมายที่ แตกต่ างกั นออกไปว่ า
“ผู้สูงอายุที่ทรงพลัง” หรือเรียกพลังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ทรงพลัง หรือเรียก พฤฒิพลัง
ตลอดไปจนถึงวาระสุดท้ายคือความตายอย่างสงบและปราศจากโรค
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า พฤฒพลังของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมในการดูแลตัวเองที่นาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ความสามารถในการพึ่งพิงตนเองได้ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงให้กับตนเอง
2.2 องค์ประกอบสาคัญของพฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ในส่วนนี้เป็นการทบทวนองค์ประกอบของพฤฒพลัง ซึ่งพบว่า มีองค์กรอนามัยโลก
(World Health Organization, 2002) และนักวิช าการชายไทย ได้ศึกษาองค์ประกอบของพฤฒ
พลังไว้ ดังนี้
องค์ ก รอนามั ย โลก (World Health Organization, 2002) ได้ เสนอองค์ ป ระกอบ
ของพฤฒพลั ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ สุ ข ภาวะ (well-being) การมี ส่ วนร่ วม (participation) และการมี
หลักประกัน (security) อธิบายในรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 1) สุขภาวะ (well-being) คือ สุข
ภาวะส่ ว นบุ ค คลเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ถ้ าผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพที่ แข็ ง แรงจะเป็ น ข้อ ก าหนดแรกของการ
ด ารงชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส รภาพและพึ่ ง พาตนเองได้ เป็ น ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ภาวะพฤฒพลัง การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี แข็งแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กั บปัจจัยส่วนบุคคลเอง ครบ
ครัวและสังคมรอบข้าง 2) การมีส่วนร่วม (participation) คือ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในครอบครัว
ชุมชน และสังคมเป็นผู้กระทาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมของสังคม ผู้สูงอายุที่ยังมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตนเอง มีเกียรติ และยังมีความรู้สึกกว่ามีศักดิ์ศรี และเป็น
แบบอย่างให้แก่ลูกหลานสิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จะส่งผลต่อสุขภาพกาย
และ 3) การมี หลักประกัน (security) ความมั่ นคงของผู้สูงอายุ คือการที่ผู้สูงอายุมี ความมั่ นคง
ปลอดภัยด้านร่างกาย ที่อยู่อาศัย ในสถานที่ต่างๆที่ผู้สูงอายุต้องไปติดต่อหรือใช้บริการ ความ
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มั่นคงทางเศรษฐกิจ รายได้ อาชีพการงาน เงินออม และผู้ดูแล ที่ทาให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการ
ดารงชีวิตในช่วงปลาย
นอกจากนี้งานวิจัยของ จิราพร เกศพิชญวัฒ นา; และคณะ (2549) ศึกษาประวัติ
ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีชื่อเสียง และมีลักษณะพฤฒพลัง โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกผู้สูงอายุ
ที่ จ ะเป็ น กรณี ศึ กษาตามแนวคิ ด พฤฒพลั ง (Active Ageing) ขององค์ ก ารอนามั ยโลก (WHO,
2002) ดาเนินการศึกษาในเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะหรือองค์ประกอบของ
ภาวะพฤฒพลังในบริบทของสังคมไทย พบว่าองค์ประกอบของภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุใน
บริบทสังคมไทย ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ การไม่อยู่นิ่งทากิจกรรมตลอดเวลา การมีสุขภาวะดี
และการมีความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้มีการอธิบายลักษณะขององค์ประกอบในแต่ละด้าน ดังนี้
1. การไม่ อยู่นิ่งทากิจกรรมตลอดเวลา พบว่ากิจ กรรมบางส่วนของผู้สูงอายุมี
ลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแนวคิดผู้สูงอายุยังประโยชน์ เริ่มตั้งแต่การทากิจกรรมที่
ตนชอบในยามว่างและการทากิจกรรมที่ทาในองค์ การที่ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ชมรม สมาคม มูลนิธิต่างๆ ดังรายละเอียดคือ
1.1 การทากิจกรรมที่ตนชอบในยามว่าง แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
1.1.1 กิจกรรมที่ทาเป็นงานอดิเรก ได้แก่ การทาสวน การเล่นกีฬา
1.1.2 กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์
1.2 การทากิจกรรมในองค์การที่ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมดังนี้
1.2.1 กิ จ กรรมที่ ท ากั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ กั บ
ครอบครัวขยายซึ่ งมี ลู ก หลานอาศั ย อยู่ ด้วย มี กิจ กรรมร่วมกั บ ครอบครัวของตนเองสม่ าเสมอ
กิจกรรมที่ทากับครอบครัวได้แก่
1) การมี กิ จ กรรมสัง สรรค์ เพื่ อความผูก พั น ในครอบครัว ได้แ ก่ก าร
ท่องเที่ยวกับครอบครัว การรับประทานอาหารร่วมกัน
2) การทาประโยชน์ให้กับครอบครัว ได้แก่ ช่วยบุตรทางานบ้าน กา
ทาหน้าที่ เป็นผู้อบรมสั่งสอนบุตรหลานในครอบครัว การทางานเชิงเศรษฐกิจเท่าที่ตนสามารถทา
ได้
1.2.2 กิจกรรมที่ทาร่วมกับชุมชน ผู้สูงอายุทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อน
บ้าน เพื่อนร่วมงาน ชมรม สมาคมหรือมูลนิธิที่ตนเป็นสมาชิกได้แก่
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1) การมีกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ
ที่ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ การท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬา งานบุญต่างๆ
2) การทาประโยชน์แก่เพื่อนบ้าน ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือแก่บุคคล
ส่วนรวมทั่วไป ได้แก่ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชมรม สมาคมที่ทาประโยชน์แก่สังคม เป็น
ผู้นาก่อตั้งสมาคม สโมสรที่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การต่า งๆ เป็นผู้เผยแพร่
ความรู้ที่ตนมีอยู่ต่อผู้อื่น โดยการเป็นวิทยากรบรรยาย เขียนหนังสือ สารคดี และบทความต่างๆ
3) การมี กิ จ กรรมแห่ ง การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ องค์ ก รที่ ต นเป็ น
สมาชิก ได้แก่ การเข้าฟังบรรยาย ประชุม สัมมนา การเข้าวัดฟังธรรม การให้ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็น
2. การมีสุขภาวะดี การที่ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายใจ สังคม
และจิตวิญญาณได้เหมาะสมกับวัย ทั้งผู้สูงอายุที่ปราศจากโรคและไม่ปราศจากโรค มีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 การมีสุขภาพกายดี พบว่า ผู้สูงอายุให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพกายของ
ตนจนมีร่างกายที่แข็งแรงตามวัย บางคนสามารถหายจากอาการป่วยเรื้อรังของตนเองบางคนมี
อาการเจ็ บ ป่วยด้ วยโรคอัน เกิด จากความสู งอายุ หมายถึง การที่ ผู้สู งอายุมี พ ฤติ กรรมส่ง เสริม
สุขภาพกาย ได้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง ทาให้อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
ทุเลา สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นและผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพกายที่ดีขึ้น จากการออกกาลัง
กาย การรับประทานอาหาร การละเว้นอบายมุข การพักผ่อนที่เพียงพอ การใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่
ดูแลรักษาสุขภาพกายของตนเอง และการตรวจสุขภาพประจาปี
2.2 การมีสุขภาพใจดี การที่ผู้สูงอายุมีจิตใจสงบ มีสติ มีความคิดสร้ างสรรค์
การมีความพึงพอใจภาคภูมิใจในชีวิต และการยอมรับกับความตายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การมี จิ ต ใจส งบ มี สติ ป รั บ ใจกั บ ปั ญ ห าต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยมีหลักคิดจากคาสอนทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ ใช้หลักปล่อยวางในปัญหาที่
แก้ไขไม่ได้ ทาใจยอมรับกับปัญหาหรือความสูญเสียในชีวิตไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปซึ่งก่อให้เกิด
ความทุ ก ข์ รู้ จั ก วางเฉยในบางเรื่ อ ง รู้ จั ก ประมาณตนเอง หลี ก เลี่ ย งจากสิ่ ง กระตุ้ น ให้ เกิ ด
ความเครียด เช่น การจราจรในเมืองหลวง พอใจในสิ่งที่ตนมีและไม่เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับ
ผู้อื่น
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2) การมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ การประยุ ก ต์ ใช้ อุ ป กรณ์ พื้ น บ้ า นที่
สามารถหาได้ง่าย ใช้พัฒนาขึ้นเป็นท่าออกกาลังกายรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายของ
ตนเอง หรือการผสมผสานการบริหารกายกับจิตเข้าด้วยกัน
3) การมีความพึงพอใจในชีวิต คือการที่เมื่อผู้สูงอายุมองย้อนกลับไปใน
ชีวิตแล้วเห็นว่าตนเองได้ดาเนินชีวิตมาเป็นอย่างดี และมีความสุขในชีวิต
4) การมี ความภาคภูมิ ใจในชี วิต คือ การรู้สึกภาคภู มิ ใจที่ตนเองได้ท า
ประโยชน์ต่อสังคม ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีต่อผู้อื่น
5) การยอมรับกับความตายได้ คือ การมองการตายเป็นธรรมชาติของ
ชีวิต หากต้องเผชิญกับความตายมีความปรารถนาที่จะตายอย่างสงบ
2.3 การมี สุ ข ภาพทางสั ง คม คื อ การที่ ผู้ สู ง อายุ มี ก ารพบปะติ ด ต่ อ กั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกท่าน
อื่นๆ สามารถปรับตัวเข้ากับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยได้เหมาะสม ซึ่งผู้ สูงอายุกรณีศึกษา
ทั้งหมดมีการปรับตัวต่อบทบาทที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่การ
เป็นผู้นาที่ทาประโยชน์ให้สังคมมากขึ้น
2.4 การมีสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดี พบว่า ความเชื่อในหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา ศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการฟังวิทยุ การอ่าน
หนังสือ เข้าวัดสนทนาธรรม ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทาให้เกิดความ
เข้าใจแล้วนาหลักคาสอนมามาใช้ปฏิบัติ ในชีวิตทาให้บังเกิดความสุขจากการปฏิบัติธรรมนั้น การ
ที่ผู้สูงอายุมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและฝึกเจริญ สติ อย่างสม่าเสมอ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) การที่ได้ฝึกเจริญสติอย่างสม่าเสมอ ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้ สวดมนต์
แผ่เมตตา ทาวัตรเช้า-เย็น การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การฝึกจงกลม การนั่งสมาธิ การฝึกระลึกรู้
ตามความคิดของตนเอง ฝึกให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2) การมี ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หมายถึง การมีความเชื่อใน
หลักคาสอนของศาสนา ซึ่งจากกรณี ศึกษาทั้ง 6 รายนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาหาความรู้ทา
ความเข้าใจแล้วนาคาสอนมาปฏิบัติ ใช้ในการมองและการดาเนินชีวิตก่อให้เกิดความสุขจากการ
ปฏิบัติธรรมนั้น หลักธรรมที่นามาใช้ในการมองหรือดาเนินชีวิตได้แก่

19
2.1) การใช้ ห ลั ก ไตรลั ก ษณ์ อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา มาใช้ ใ นการ
เตรียมใจเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทาให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตน ใช้มองปัญหาในชีวิต
และการทางาน
2.2) การนาหลัก ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มองและแก้ปัญหาชีวิต
2.3) การเชื่อในเรื่องชาตินี้ ชาติหน้ามีจริง เชื่อเรื่องกรรมและการทาดี
ได้ดีทาชั่วได้ชั่วทาให้ปฏิบัติแก่กรรมดี
2.4) การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการทางาน การดูแลสุขภาพร่างกาย
2.5) การฝึกลดละกิเลส การบริจาคทาน ทั้งบริจาควัตถุทาน ได้แก่
สิ่งของ เครื่องใช้ บริจาคร่างกาย ถ่ายชีวิตโคกระบือ และบริจาคธรรมทาน ได้แก่ความรู้ คาแนะนา
คาสั่งสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
2.6) การใช้สติในการดาเนินชีวิต
3. การมีความมั่นคงในชีวิต คือ การที่ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มีความรู้สึก
แน่นอนถึงปัจจัยต่างๆ ในการดารงชีวิต ได้แก่
3.1 การมี ค วามมั่ น คงทางด้ านรายได้ พบว่า ความมั่ นคงด้านรายได้ ของ
ผู้สูงอายุ ได้จากแหล่งรายได้แรก คือการทางานด้วยตนเองตั้งแต่วัยทางานและได้รับในรูปของเงิน
บานาญเมื่อเกษียณอายุงาน แหล่งที่สองคือ การที่พ่อแม่สะสมน้าพักน้าแรงส่งเสียบุตร เมื่อพ่อแม่
เป็นผู้สูงอายุและไม่มีรายได้แล้วบุตรก็จะเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายของพ่อแม่ แหล่งที่สาม คือ การ
ยังคงทางานเชิงเศรษฐกิจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นงานธุรกิจส่วนตัวของผู้สูงอายุเอง แต่การทางานนั้น
เพียงเพื่อให้พอกับรายจ่ายเท่านั้น
3.2 การมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุได้เตรียมความพร้อมในเรื่อง
ของความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในวัยผู้ใหญ่ โดยพยายามสร้างบ้านของตนเอง ปัจจุบันผู้สูงอายุที่
เป็นกรณีศึกษามีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นหลักแหล่งมีความปลอดภัย
3.3 การมีความมั่นคงด้านผู้ดูแล พบว่า ผู้สูงอายุกรณีศึกษาทั้งหมดอาศัยอยู่
กับครอบครัว และได้รับการดูแลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัตถุสิ่งของ ค่ารักษาพยาบาล การดูแล
ช่วยเหลือ ทางด้านสุขภาพในยามเจ็บป่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคม โดยมีบุตรหลาน
เป็นหลักและภรรยาหรือญาติพี่น้อง
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2.3 พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
2.3.1 ความหมาย
คาว่า “เสริม ” ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน,
2550), หมายถึง เพิ่ม เติม ต่อเติม เมื่อรวมกับคาว่า สร้าง เป็น “เสริมสร้าง” หมายถึง การเพิ่มพูน
ให้ดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่งขึ้น
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพฤฒพลังที่เสนอโดยองค์กรอนามัยโลก (World
Health Organization, 2002) และงานวิจัยของ จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2549) ผู้วิจัย
ประยุกต์องค์ประกอบของพฤฒพลังที่ศึกษาโดยจิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2549) มาเป็น
แนวทางในการกาหนดองค์องค์ประกอบรายด้านของพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวได้ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สูงอายุไทยที่มีพฤฒิ
พลังซึ่งสามารถนามากาหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังตาราง 1
ตาราง 1 การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
องค์กรอนามัยโลก (World
Health Organization,
2002)

จิราพร เกศพิชญวัฒนา
และคณะ (2549)

การกาหนดองค์ประกอบของ
ตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้

การมีส่วนร่วม (participation)
การไม่อยู่นิ่งทากิจกรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตลอดเวลา
- การมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่
-การทากิจกรรมที่ตนชอบใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตนเป็นสมาชิก
ยามว่าง
-การทากิจกรรมในองค์การที่ตน
เป็นสมาชิก
สุขภาวะ (well-being)
การมีสุขภาวะดี
การดูแลตนเองทางสุขภาวะ
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงจะ -การมีสุขภาพกายดี
การดูแลและใส่ใจสุขภาพของ
เป็นข้อกาหนดแรกของการ -การมีสุขภาพใจดี
ตนเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสรภาพ -การมีสุขภาพทางสังคม
และพึ่งพาตนเองได้
-การมีสุขภาพทางจิตวิญ ญาณ
ที่ดี
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์กรอนามัยโลก (World
Health Organization,
2002)
การมีหลักประกัน (security)
-การที่ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภั ย ด้ า นร่ า งกาย ที่ อ ยู่
อ า ศั ย ใน ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ ที่
ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งไปติ ด ต่ อ หรื อ ใช้
บ ริ ก า ร ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง
เศรษฐกิจ รายได้ อาชีพการงาน
เงิ น ออม และผู้ ดู แ ล ที่ ท าให้
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามมั่ น ใจในการ
ดารงชีวิตในช่วงปลาย

จิราพร เกศพิชญวัฒนา
และคณะ (2549)
การมีความมั่นคงในชีวิต
-การมีความมั่นคงทางด้าน
รายได้
-การมีความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัย
-การมีความมั่นคงด้านผู้ดูแล

การกาหนดตัวแปรของ
การศึกษาครั้งนี้
การสร้างความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
รายได้ แ ละที่ อยู่ อาศั ย เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความมั่ น คงและปลอดภั ย ในการ
ดารงชีวิต

ในส่วนนี้เป็นการกาหนดความหมายของพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ซึ่งผู้ วิจั ยสร้างตัวแปรดังกล่ าวจากการประยุกต์องค์ป ระกอบของพฤฒพลังที่ศึกษาโดยจิ ราพร
เกศพิ ช ญวั ฒ นา และคณะ (2549) มาเป็ น แนวทางในการก าหนดตั ว แปรตามและนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการ ในการประยุกต์ใช้นั้น ผู้วิจัยพิจารณาเลือกความหมายที่ไม่ซ้าซ้อนกับตัวแปรตามราย
ด้านด้วยกัน และไม่ซ้าซ้อนกับตัวแปรอิสระ ทั้งนี้ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง หมายถึง
การกระทาที่แสดงออกถึงการเพิ่มพูนให้ชีวิตดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้าน
การดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต ในแต่ละด้านผู้วิจัยได้
กาหนดความหมายดังนี้
พฤติ ก รรมเสริม สร้า งตนเองสู่พ ฤฒพลังด้า นการมี ส่วนร่ว มในกิ จกรรม
หมายถึง การเพิ่มพูนให้ชีวิตดีขึ้นโดยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ลักษณะกิจกรรม
ทางสังคม มีทั้งกิจกรรมที่ทากับคนในครอบครัว เช่น การท่องเที่ ยวกับครอบครัว การรับประทาน
อาหารร่วมกัน ช่วยบุตรทางานบ้าน และการทาหน้าที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนบุตรหลานในครอบครัว
เป็นต้น และกิจกรรมที่ทาร่วมกับกลุ่ม/ชุมชน เช่น กิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนในชมรม สมาคม ได้แก่
การท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬา งานบุญต่างๆ กิจกรรมอาสาสมั ครต่างๆ ในชมรม สมาคม ได้แก่
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เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การต่างๆ เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ที่ตนมี อยู่ต่อผู้อื่น โดยการเป็นวิทยากร
บรรยาย เขียนหนังสือ สารคดี และบทความต่างๆ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับองค์กรที่
ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ การเข้าฟังบรรยาย ประชุม สัมมนา การเข้าวัดฟังธรรม การให้ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ
หมายถึง การเพิ่ม พูนชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการดูแลและใส่ใจสุขภาพของตนเอง ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ กล่าวคือ ด้านร่างกาย เป็นการดูแลและใส่ใจเรื่องการออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร
การละเว้นอบายมุข การพักผ่อนที่เพียงพอ และการตรวจสุขภาพประจาปี ส่วนด้านจิตใจ เป็นการ
ดูแลและใส่ใจเรื่องการทาจิตใจให้สงบ มีสติ วางเฉย รู้จักประมาณตนเอง และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
ให้เกิดความเครียด
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต หมายถึง การเพิ่มพูนชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการเตรียมความพร้อมด้านรายได้และที่อยู่อาศัย
เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิต ในเรื่องรายได้ เป็นการออมหรือสะสมเงิน
จากแหล่ งรายได้ต่างๆ เช่ น เงินบานาญเมื่ อเกษียณอายุ เงินจากบุตร และเงินจากการทางาน
ส่วนตัว ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นการเตรียมที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นหลักแหล่งที่ปลอดภัย
2.4 การวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าเครื่องมือที่ใช้ใ นการวัดพฤฒ
พลังของผู้สูงอายุนั้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ
(วิไลพร วงค์คีนี; โรจนี จินตนาวัฒน์ และกนกพร สุคาวัง, 2556) ได้ศึกษาปัจจัยทานายพฤฒพลัง
ของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบสอบถามพฤฒพลังใช้แบบสอบถามพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุของ (สุ ปราณี แตงวงษ์ ; และคณะ, 2552) ที่สร้างขึ้นตามกรอบนโยบายพฤตพลังของ
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2002) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤฒพลัง แล้วนาไป
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามพฤฒพลังของประชากร
ไทย เท่ากับ 0.90 และงานวิจัยของจิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2549) ที่สรุปไว้ว่าผู้สูงอายุ
ที่มีพฤฒพลังจะต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การไม่อยู่นิ่งทากิจกรรมตลอดเวลา การมีสุขภาวะดี
และการมีความมั่นคงในชีวิต
ส าหรับ การวิจั ย ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ยจะใช้ แบบวัด พฤฒพลั ง ที่ ส ร้า งขึ้น ตามนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการลักษณะของแบบวัด เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ ปฏิบัติเป็น
ประจ า จนถึ ง ไม่ เคยปฏิบั ติ เลย เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน ค าตอบทั้ ง 6 ตั วเลือ ก ผู้ต อบเลื อกได้ 1
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คาตอบในแต่ ล ะข้ อ ถ้ าตอบ ปฏิ บั ติ เป็ นประจ า ในคาถามเชิ งบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมา
ตามลาดับจนถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย ได้ 1 คะแนน ในคาถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่
ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่า
กว่า
ส่วนที่ 3 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล
ในส่วนนี้เป็นการทบทวนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่นามาประยุกต์สร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัย รวมทั้งประมวลงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้
แบ่ ง การทบทวนเอกสารในส่ วนนี้ อ อกเป็ น 3 ตอน ได้ แ ก่ ตอนแรก เป็ น การสรุป แนวทางการ
วิเคราะห์ ส าเหตุของพฤติ กรรมบุ ค คลด้ วยรูป แบบทฤษฎี ปฎิ สั ม พั น ธ์ นิ ยม ตอนที่ สอง เป็ นการ
ทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีพฤฒพลัง และส่วนสุดท้าย เป็นการนาเสนอ
กลุ่มปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒิพลัง มีรายละเอียดดังนี้
3.1 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
พฤติ กรรมทางสั งคมมนุ ษ ย์ อาจเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ รูป แบบทฤษฎี ที่
ส าคั ญ คื อ รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม (Magnusson; & Endler, 1977); &; Tett; & Burnett.
2003) ได้เสนอว่า พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ เกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประเภท คือ 1) ลักษณะ
ของสถานการณ์ หมายถึง สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลประสบอยู่ปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นลักษณะที่เอื้อหรือขัดขวางพฤติกรรมปัจจุบันหนึ่งๆ เช่น การสนับสนุนทางสังคมของบุคคลรอบ
ข้ า ง วิ ธี ก ารอบรมเลี้ ย งดู ข องผู้ ป กครอง และปทั ส ถานทางสั ง คม เป็ น ต้ น 2) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม
หมายถึง ลักษณะทางจิตใจที่ส่งผลผลักดันให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นสะสมใน
ตัวบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน มีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสถานการณ์ปัจจุบัน
เช่น ความเชื่ออานาจในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม เอกลักษณ์แห่งอีโก้ เป็นต้น 3) จิตลักษณะร่วมกับ
สถานการณ์ ที่เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์แบบกลไก (Mechanical Interaction) อาจวิเคราะห์ได้โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง โดยมีตัวแปรทางจิตและสถานการณ์เป็นตัวแปรอิสระ 2
ตั ว และพฤติ ก รรมเป็ น ตั ว แปรตาม เช่ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ธี ก ารอบรมเลี้ ย งดู แ บบหนึ่ ง
(สถานการณ์) กับความเชื่ออานาจในตน (จิตลักษณะเดิม) ที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย น เป็ น ต้ น และ 4) จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ ที่ เรี ย กว่ า ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบในตน
(Organismic Interaction) ซึ่ งเป็ นผลมาจากปฏิ สัม พั นธ์ ระหว่างจิ ตลักษณะเดิม ของบุคคล กั บ
สถานการณ์ที่บุคคลนั้นกาลังเผชิญอยู่ ทาให้เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นจิตลักษณะ
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ประเภทที่ ไวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ เช่ น การหยุ่ น ตั วตามสถานการณ์ เป็ น ต้ น
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538น. 113-115)

ภาพประกอบ 2 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model)
ที่ ม า: ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น . (2550; อ้ า งอิ ง จาก (Endler & Magnusson, 1976;
Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett & Burnett, 2003; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541)).
3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีพฤฒพลัง
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การสรุ ป ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเข้ า สู่ วั ย สู ง อายุ อ ย่ า งมี พ ฤฒพลั ง
ที่นาเสนอโดยองค์การอนามั ยโลก (World Health Organization, 2002) ซึ่งสรุปได้ ว่าพฤฒพลัง
นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความหลากหลายของอิ ท ธิ พ ลหรื อ “ปั จ จั ย ” ที่ ล้ อ มรอบบุ ค คล หรื อ ครอบครั ว
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยวัฒ นธรรมและเพศ ปัจจัยสุขภาพและการบริการทางสังคม
ปัจจัยด้านพฤติกรรมปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านสังคม
และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปั จจั ย วั ฒ นธรรม และเพ ศ (Cross-Cutting Determinants: Culture and
Gender)
(1) ค่านิยมทางวัฒนธรรมและประเพณีนิยมของแต่ละสังคมเป็นตัวกาหนด
สังคมต่อการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ พฤติกรรมตลอดจนสุขภาพของผู้สูงอายุ มีตัวกาหนดการเข้าสู่ภาวะพฤฒพลัง ได้แก่ การ
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ส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ การป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ และการให้บริการ
ทางสุขภาพจิต
(2) เพศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานภาพทางสังคม ลักษณะการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ การทางาน การบริโภคและภาวะโภชนาการ ในบางสังคม เด็กและผู้หญิง
มีสถานภาพในสังคมต่า โอกาสในการเข้าถึงอาหาร การศึกษา การทางานและบริการสุขภาพมี
น้อย รวมทั้งค่านิยมแต่เดิมที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งอาจทาให้
ต้องละทิ้งงานที่ก่อให้เกิดรายได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพและทาให้เกิดความยากจนใน
ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยชรา
2. ปั จ จั ยสุ ขภาพและการบริการทางสั งคม (Determinants Related to Health
and Social Service Systems) เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมพฤฒพลัง ด้านของระบบสุขภาพที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการดูแลในระยะ
ยาว โดยได้กล่าวว่าภาพและการบริการทางสังคมนั้น ผู้สูงอายุต้องได้รับการบริการแบบบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3. ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Behavioral Determinants) เป็นพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่ประกอบเป็นปัจจัยทางพฤติกรรมได้แก่
(1) กิจกรรมทางกาย (physical activity) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสม่าเสมอ
จะช่วยชะลอการเสื่อมของการทาหน้าที่ของร่างกาย ลดระยะเวลาของการเกิดโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุท่ี
ยังคงความกระตือรือร้น (active) ได้ต้องมีสุขภาพจิตที่ดี มีการติดต่อกับสังคม การเป็นผู้สูงอายุที่
ยังกระตือรือร้นช่วยให้ผู้สูงอายุคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้ยาวนานมากขึ้น
2) การรั บ ป ระท าน อาห ารที่ ถู ก สุ ข อน ามั ย (healthy eating) ปั ญ ห า
โภชนาการของผู้ สู ง อายุ คื อ ข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ ง อาหาร สู ญ เสี ย ฟั น ขาดความรู้ ใ นเรื่ อ ง
โภชนาการและเลื อกรับประทานอาหารที่มี คุณ ค่าต่ า โรคและการใช้ ยา ภาวะทุ พ พลภาพทาง
ร่างกายและสติปัญญาเป็นอุปสรรคในการซื้อและเตรียมอาหาร ส่วนภาวะโภชนาการเกินมีสาเหตุ
มาจาก การบริโภคอาหารมากเกิน ขาดการออกกาลังกาย
(3) สุขภาพช่องปาก (oral health) ปัญหาโรคฟันผุ โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มฟัน
สูญเสียฟันและมะเร็งช่องปาก
(4) การสูบบุหรี่ (tobacco use) การสูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น มะเร็ง
ปอด การสูญเสียสมรรถนะในการทาหน้าที่ของร่างกายเนื่ องจากการสูบบุหรี่เร่งให้อัตราการลดลง
ของกระดูกเร็วขึ้น
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(5) แอลกอฮอล์ (alcohol) ทาให้ผู้สูงอายุง่ายต่อการเกิดโรคที่มีสาเหตุจาก
แอลกอฮอล์เช่น โรคตับ แผลในกระเพาะอาหาร ตับอ่อน เสี่ยงต่อการหกล้มและการได้รับบาดเจ็บ
มีแนวโน้มที่จะมีอันตรายเพิ่มขึ้นหากใช้ร่วมกับยา
(6) การใช้ยา (medication) ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีปัญหาเรื้อรังทางสุขภาพจึง
จาเป็นต้องใช้ยามากกว่าวัยอื่น ปัญหาการใช้ยาที่พบในผู้สูงอายุ คือ การซื้อยามารับประทานเอง
(7) การปฏิ บั ติ ต ามและการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรั ก ษา (adherence)
เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมถึงการได้รับคาแนะนาการใช้ยาจากผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ
4. ปัจจัยส่วนบุคคล (Determinants Related to Personal Factors)
(1) ชี ว วิ ท ยาและพั น ธุ ก รรม (biological and genetic) การสู ง อายุ ถู ก
กาหนดขึ้นโดยกระบวนการทางชีววิทยาซึ่งมีพันธุกรรมเป็นตัวกาหนด คินก์วูด (Kinkwood, 1996)
กล่าวว่าความยืนยาวของชีวิต ภาวะสุขภาพและการเกิดโรคเป็นผลจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม วิถี
ชีวิต อาหาร และโอกาสของบุคคล อิทธิพ ลทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยชักนาให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น
เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความจาเสื่อม และมะเร็ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม การมีโรค
หรือภาวะทุพพลภาพยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคล เช่น การสูบบุหรี่ ทักษะการเผชิญปัญหา
และเครือข่ายของญาติและเพื่อนฝูง
(2) ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา (psychological factor) ปั จ จั ย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา
ได้แก่ ความฉลาดและความสามารถทางการคิด เช่ น ความสามารถในการแก้ปั ญ หาและการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสีย เป็นปัจจัยการเข้าสู่ภาวะพฤฒพลังและการมีอายุยืน
ยาว
5. ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ (Determinants Related to the
Physical Environment) เป็นปัจจัยส่งผลต่อภาวะพึ่งพาและไม่พึ่งพาในผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุซึ่ง
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่จากัดมีสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถหลีกออกมาได้ มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะแยกตั ว ซึ ม เศร้ า และมี ปั ญ หาในเรื่ อ งการเคลื่ อ นไหวเพิ่ ม ขึ้ น ตั ว ก าหนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่
(1) ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย (safe housing) สถานที่ตั้ง รวมถึงการที่ได้อยู่ใกล้
กับสมาชิกในครอบครัว สถานบริการ และการขนส่ง ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดีหรือ
แยกตัว
(2) การหกล้ ม (fail) การหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ ท าให้ เกิ ด การบาดเจ็ บ เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาและเป็น สาเหตุการตาย ผลของการบาดเจ็บมักรุนแรงในผู้สูงอายุนาไปสู่
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ภาวะพิการ ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงในการหก
ล้ม ได้แก่การมีแสงสว่างไม่พอเพียง พื้นที่ลื่นหรือพื้นที่ไม่เรียบเสมอในการเดิน การขาดราวสาหรับ
จับเพื่อพยุงตัว ซึ่งการหกล้มส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบ้านและสามารถป้องกันได้
(3) น้าสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และอาหารปลอดภัย การได้รับปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิต ซึ่งได้แก่ น้าสะอาด อากาศบริสุทธิ์และการได้รับอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งที่
มีความสาคัญเป็นอย่างมากสาหรับเด็ก และผู้สูงอายุ
6. ปัจจัยด้านสังคม (Determinants Related to the Social Environment) เป็ น
การสนับสนุนทางสังคม โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิต ความสงบสุขและการ
ปกป้องความรุนแรง การทารุณกรรม ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่ภาวะพฤฒพลัง ส่วนความ
โดดเดี่ยวการแยกตัวจากสังคม การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดการศึกษาการถูกทาร้ายและอยู่ใน
สถานการณ์ ที่ ขั ด แย้ ง ท าให้ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะทุ พ พลภาพและการตายก่ อ นก าหนดซึ่ ง มี
รายละเอียดที่สาคัญดังนี้
(1) การสนับสนุนทางสังคม การได้รับการสนับสนุนทางสังคมไม่เพียงพอ มี
ความสัมพันธ์กับอัตราการป่วย อัตราการตาย การเก็บกดทางจิตใจ และทาให้ภาวะสุขภาพและ
ความสุ ขลดลง ความโดดเดี่ยวและความขัดแย้งเป็นสาเหตุหลักที่ให้เกิดความเครียด ส่วนการ
สนับสนุนให้มีการติดต่อกับสังคมทาให้เกิดความเข้มแข็งทางอารมณ์
(2) ความรุนแรงและการทารุณกรรม ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในสภาพที่อ่อนแอหรือ
อยู่เพียงลาพังเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น การลักทรัพ ย์และทาร้ายร่างกาย รูปแบบของ
ความรุนแรงที่เกิดในผู้สูงอายุคือ “การถูกทารุณกรรม” โดยสมาชิกในครอบครัวและสถานที่ๆ ให้
การดูแล ซึ่งมั กเป็นบุคคลที่ผู้สูงอายุรู้จักดี การทารุ ณ กรรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ในครอบครัวทุกๆ
ระดับ และมีจานวนเพิ่มขึ้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การ
ถูกทอดทิ้ง การถูกกีดกัน ถูกละทิ้งจากสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิทางกฎหมายและสิทธิ
ทางการรักษาและการกีดกันไม่ให้ได้รับ การตัดสินใจ สถานภาพ เศรษฐกิจ และการยอมรับนับถือ
(3) ก ารศึ ก ษ าแ ล ะก ารอ่ าน อ อ ก เขี ย น ได้ (education and literacy)
การศึกษาในวัยเด็กรวมทั้งโอกาสสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะช่วยให้ผู้สูงอายุพัฒนาทักษะและ
ความมั่นใจในการปรับตัวในการทางานเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งภาวะไม่พึ่งพา
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7. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Determinants) ได้แก่ รายได้ การทางาน และ
การปกป้องทางสั งคม มี ดังนี้ (1) รายได้ (income) ประชาชนที่ยากจนมี ความเสี่ยงเพิ่ม ขึ้นที่จ ะ
เจ็บป่วยและเกิดภาวะทุพพลภาพ ผู้สูงอายุหญิงและชายซึ่งไม่มีทรัพย์สิน มีน้อยหรือไม่มีการเก็บ
ออม ไม่ ได้รับ เบี้ ย บ านาญหรือ เงิ น ประกัน สั งคม หรือผู้ ซึ่ ง อยู่ ในครอบครัวที่ มี รายได้ ต่ าหรือไม่
แน่นอน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานหรือสมาชิกครอบครัวที่จะพึ่งพาในอนาคตมีความเสี่ยง
สูงที่จะไม่มีที่พักอาศัยและอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน (2) การทางาน (work) หากประชาชนได้รั บ
สวัสดิการที่ดีในการทางาน เช่นการได้รับการปกป้องอันตรายจากการทางาน จะสามารถเข้าสู่วัย
สูงอายุที่ยังมี ส่วนร่วมเป็นกาลังแรงงานของประเทศมากขึ้น (3) การปกป้องทางสังคม (social
protection) ทุ ก ประเทศทั่ วโลก จั ด ให้ ค รอบครัว เป็ น แหล่ ง สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ของผู้ สู ง อายุ แต่
ปัจจุบันค่านิยมการอยู่อาศัยรวมกันของคนหลายรุ่นหลายวัยเริ่ม เสื่อมคลายลงจากปัจจัยทั้ง 7
ด้ านดั ง กล่ า วข้ างต้ น ผู้ วิจั ย น ามาใช้ เป็ น แนวทางในการก าหนดตั วแปรเชิ ง เหตุ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดยคัดเลือกบางปัจจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต เช่ น
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล (เพศ) ปั จ จั ย ด้า นจิ ต วิท ยา (การปรับ ตั ว) ปั จ จั ย เศรษฐกิ จ (รายได้ และการ
ทางาน) ปัจจัยด้านสังคม (การสนับสนุนทางสังคม) เป็นต้น
3.3 กลุ่มปั จจัยด้านจิ ตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง
ในส่วนนี้เป็นการทบทวนกลุ่มปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ โดยอาศัยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นแนวทางในการประมวลคู่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ กับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังของผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อการสูงอายุ และ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
1) การมองโลกในแง่ดี
ผู้วิจัยได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งประกอบด้วย
ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
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ความหมาย
จากการศึกษาความหมายของการมองโลกในแง่ดีจากเอกสาร
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า ได้มีนักวิชาการชาวต่างชาติและนักวิชาการชาวไทยได้ให้
ความหมายของการมองโลกในแง่ดี โดยมีทั้งที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
สรุปได้เป็น 4 ประเด็นคือ การมองโลกในแง่ดีนั้น เป็นการให้เหตุผล การให้ความคาดหวัง การแสดง
อารมณ์ และมี ทั ศ นคติ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น และผู้ วิ จั ย ได้ รวบรวม
ความหมายโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ซีลิคแมน (Seligman, 1991) ได้ให้ความหมายการมองโลกใน
แง่ดีไว้ว่า เป็นรูปแบบของการให้เหตุผลของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตน ว่าเมื่อ
มี สถานการณ์ ที่ ไม่ ดีเกิ ดขึ้ นบุ คคลที่ มองโลกในแง่ ดี จะให้ เหตุผลกั บสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้นว่าเป็ น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากปัจจัยภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง ในทางกลับกันถ้า
เป็ นสถานการณ์ ที่ ดีเกิดขึ้น บุคคลที่มองโลกในแง่ดี มั กเชื่ อว่าเกิ ดจากการกระท าของตนเอง และ
สถานการณ์ที่ดีเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอีก รวมถึงส่งผลต่อการเกิดสถานการณ์ที่ดีอื่น ๆ ตามมาด้วย ได้
สอดคล้องกับนักวิชาการชาวไทย ขนิษฐา ไชยฤกษ์ (2550, น. 9) ได้ให้คานิยามไปในทางเดียวกันกับ
ซี ลิ คแมน แต่ ได้ เสริม ว่ าบุ คคลซึ่ งมองโลกในแง่ ดี ย่ อมมี แรงจู งใจในตนเอง มี ความพึ งพอใจกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นรอบตัว และมีความสุข ในขณะที่ได้มีนักวิชาการบางกลุ่มได้ให้คาจากัด
ความที่ต่างกันไป โดยเน้นความหมาย ของการมองโลกในแง่ดีไว้ว่าเป็น “ความคาดหวัง” ของบุคคล
ถึงสิ่ งที่ ดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ดังนั้น บุคคลที่มองโลกในแง่ดีและบุคคลที่มองโลกในแง่ร้ายจะมี
แรงจูงใจในตนเอง มีวิธีการจัดการกับปัญหา รวมถึงสิ่งไม่ดี ที่เกิดขึ้นกับตนเองแตกต่างกัน (Carver
and Scheier, quoted in Chang, 2001, p. 31; Tiger, 1979 quoted in Luthans, Lebsack and
Lebsack, 2002, p. 305-320) ซึ่ งได้ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของยุ ทธนา ภาระนั นท์ (2551) กล่ าวว่ า
การมองโลกในแง่ดี เป็ นความสามารถในการคาดหวังผลลั พธ์ ที่ ดี ท่ ามกลางอุ ปสรรคปั ญ หา เป็ น
มุมมองที่เชื่อว่าโลก บุคคล และเหตุการณ์นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ดีต่อกัน จึงย่อมเกิดผลอันดี
ในที่ สุ ด และสุ วรรณา ม่ วงงาม (2550, น. 9) ที่ ได้ ให้ ความหมายของการมองโลกในแง่ ดี ว่ าเป็ น
ความหวัง แต่ได้เสริมเพิ่มเติมอีกว่านอกจากความหวังแล้วยังเป็นอารมณ์ หรือทัศนคติที่ทาให้บุคคล
ที่มองโลกในแง่ดี ประเมินเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่า
จะเกิดอุปสรรคหรือความล้มเหลวขึ้นก็มีความคิดว่าสามารถจัดการกับสถานการณ์ เลวร้ายได้ และ
เพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อให้ประสบความสาเร็จ และนอกจากนี้ Goleman (1995) ได้กล่าวว่า
การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การมีความหวังอย่างแรงกล้าในสิ่งต่างๆ ว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ดี แม้จะมี
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ความล้มเหลว และไม่สมหวังขัดขวางอยู่ก็ตาม จากแง่คิดของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) อธิบายถึงการมองในแง่ดีว่าเป็นทัศนคติที่ต้านไม่ให้บุคคลเข้าสู่ภาวะของความเฉื่อยชา
ความหมดหวัง หรือเกิดความกดดันทางความคิด และอะเคื้อ กุลประสูติดิลก โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์
ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ และดุษณี ศุภวรรธนะกุล (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการมองโลกในแง่ดี
หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก มีความคาดหวังที่ดี
ในอนาคต เห็ นว่ าทุ กสิ่ งทุ กอย่ างไม่ ได้ เลวร้ายและมี ทางแก้ ไขได้ สามารถปรับตั วตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของการมองโลก
ในแง่ดี ว่าหมายถึง การรับรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองในทางบวก ลักษณะของการ
มองโลกในแง่ดี ประกอบด้วย 1) การให้เหตุผล คือ การประเมินเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ว่าสามารถ
จัดการที่ไม่ดีและข้ามผ่านไปได้ 2) การให้ความคาดหวัง คือ การคาดการณ์ล่วงหน้ าถึงอนาคตที่ดี
เป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาว่าน่าจะเป็นอย่างที่คิดไว้ เช่น การคาดหวังว่าเมื่อมี
เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีสิ่งดีๆ ตามมา หรือเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาก็คาดหวังว่าจะ
ได้ รับก าลั งใจจากครอบครัวเสมอ เป็ นต้ น 3) การแสดงอารมณ์ คื อ สภาวะทางจิ ตใจที่ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เช่น การรู้สึกผ่อนคลาย หรือการรู้สึกมีความสุข เป็นต้น และ 4)
การมีเจตคติ คือ ความรู้สึกทางจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ทาให้มีท่าทีหรือความคิดเห็น
ที่มีต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่ดี เช่น การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต และเชื่อว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้น เป็นต้น
การวั ด การมองโลกในแง่ ดี จ ากการประมวลเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการมองโลกในแง่ดีนั้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมิน
ค่า (Rating Scale) ตัวอย่างเช่ น งานวิจั ยของวรรณภา กันยาวงศ์ (2551) ที่ได้พั ฒนาแบบวัดการ
มองโลกในแง่ดี ในงานวิจัยเรื่องลักษณะสถานการณ์ในงานอาชีพ และลักษณะจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับตัวของผู้ บริหารสตรีในองค์การเอกชนมี ค่าความเชื่ อมั่ นสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าเท่ากับ 0.81
ส าหรับการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจั ยใช้ แบบวัดการมองโลกในแง่ดี ที่ พั ฒ นาจากงานวิจั ยของวรรณภา
กันยาวงศ์ (2551) เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย เกณฑ์
การให้ คะแนน ค าตอบทั้ ง 6 ตั วเลื อก ผู้ ตอบเลื อกได้ 1 ค าตอบในแต่ ละข้อ ถ้ าตอบ จริงที่ สุ ด ใน
คาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลาดับจนถึง ไม่จริงเลย ได้ 1 คะแนน ในคาถามเชิงลบ
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ให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้
คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการมองโลกในแง่ดี
กับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังของผู้สูงอายุ พบว่ามี งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุโดยตรงน้อยมาก
ดังนั้น จึ งทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรตามในขอบขายใกล้เคียง เช่น ความพึงพอใจในชีวิต
ความผาสุ ก ทางจิ ต วิญ ญาณของผู้ สูง อายุ คุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ สูง อายุ และการมี ส่ วนร่วมของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสรุปผลการศึกษาสาระสาคัญดังนี้
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี กับความพึงพอใจใน
ชีวิต พบ 2 เรื่อง แต่หนึ่งในนั้นได้มีการศึกษาความพึงพอใจในชีวิตควบรวมไปกับความผาสุกทาง
จิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยศึกษากับ
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (Ho et al., 2010: 658-663) และผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการผู้สูงอายุดิน
แดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กนิษฐา ลิ้มทรัพย์, 2557) ผลการศึกษาพบว่าการมองโลกในแง่
ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุกทางจิ ตวิญญาณของผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับคุณภาพชีวิต พบ 2
เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยศึกษากับผู้ใหญ่วัยกลางคนชายและ
หญิ ง สมรสแล้ ว มี บุ ต รอย่ างน้ อ ย 1 คน (นพมาศ แซ่ เสี้ ย ว, 2550) และผู้ สู ง อายุ ในเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร (อะเคื้อ กุลประสูติดิลก; โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ และดุษณี
ศุภ วรรธนะกุล , 2557) ผลการศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดี และการสนับสนุนทางสังคม มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
สาหรับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเป็นงานวิจัยที่ ใช้สถิติการวิจัยขั้นสูงในการศึกษาแบบจาลองสมการ
โครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพล โดยศึกษากับผู้สูงอายุเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (บริบูรณ์ ศรีมาชัย;
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล นาฏสุดา เชมนะสิริ, 2557) ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สุขภาพกายได้รับ
อิทธิพลโดยตรงมากที่สุดจากการรับรู้ความสามารถตนเอง และการมองโลกในแง่ดี
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จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น พบว่าการมองโลกในแง่ดีมีความสัม พันธ์กับ
ความพึงพอใจในชีวิต ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ จึงคาดได้ว่าการมองโลกในแง่ดีจะมีความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง โดยผู้สู งอายุที่มี การมองโลกในแง่ดีสูงกว่าจะมี พ ฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่ากว่า
2) การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งขยาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
ความหมาย
การปรับตั วเพื่ อการสร้างขยาย (Generatively) หรือความล้ า
ถอย(Stagnation) เป็นพัฒนาการทางจิตสังคมตามทฤษฎีของอีริคสัน เป็นพัฒนาการที่ทาให้บุคคล
เป็ น ผู้ ที่ ยอมรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม พร้ อมที่ จ ะสนั บ สนุ น คนรุ่ น หลั ง เป็ น ผู้ "ให้ " มากกว่ า "รั บ " ใน
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีกับผู้อื่น เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีขนาดใหญ่อบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเอา
ใจใส่ ให้การศึกษา ส่งเสริมอาชีพและความเป็นพลเมืองที่ดี (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541); อ้างอิง
จ า ก Erikson. 1968) แ ล ะ นั ก วิ จั ย ท่ า น ห นึ่ ง คื อ เบ ร ด รี่ , (Bradley, 1997pp. 180-181)
ได้ ให้ ความหมายของการสร้างขยายว่า บุ คคลที่ มี การปรับตั วด้ านการสร้างขยายสู ง มี ลั กษณะ
เฉพาะตัว คือ มีส่วนร่วมสูง ทั้งในการเจริญเติบโตของคนหนุ่มสาว ด้านการงานที่เลือก และในสังคม
อนาคต ซึ่งเขาจะทิ้งไว้ข้างหลัง บุคคลที่มีการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายของบุคคล จะระวังที่จะเป็น
ผู้ น าทางกั บ คนอื่ น ๆและรู้ สึ ก ว่ าจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ให้ ค วามรู้ และประสบการณ์ ที่ ส ะสมไว้
ขณะเดียวกันเขาและเธอจะนึกถึงชุมชนในท้องถิ่น และการรู้สึกรับผิดชอบที่จะให้กับชุมชน ผ่านการมี
ส่วนร่วมในสมาคมวิชาชีพ และอาสาสมัครที่เป็นไปได้ นอกจากนั้นบุคคลที่สร้างขยายจะมีลักษณะ
อีกอย่างคือ การกระทาที่จะนาไปสู่ความเชื่อและเป้าหมาย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน เช่น พฤติกรรม
กับคาพูดต้องสอดคล้องกัน และมีความรู้สึกว่าสมดุลย์กันระหว่างการดูแลตนเองและการดูแลผู้อื่น
โดยบุคคลที่มีการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายจะใช้เวลาสาหรับตนเองดูแลสุขภาพ เช่นเมื่อรู้ตัวว่าไม่
สบาย ก็ต้องดูแลตนเองไม่ต้องฝืนไปทางาน และเขาจะเป็นผู้นาแนวทางที่สอนคนรุ่นใหม่ว่าจะเป็น
ผู้นาอย่างไรในแบบฉบับของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยแทรกซึมต่อไปเป็นมรดกแห่งความสาเร็จ
ให้กับคนรุ่นหลัง และ (นพมาศ แซ่เสี้ยว, 2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การปรับตัวเพื่อการสร้างขยาย
คือ การให้บุคคลรายงานถึงประสบการณ์ชีวิตโดยรวมของตนเองและในสังคม ในด้านต่าง ๆที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) การที่บุคคลรับรู้ข้อเรียกร้องจากสังคมของตนว่า สังคม
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คาดหวังว่าตนควรจะคิดอย่างไรและทาอะไรเพื่อสังคมบ้าง เช่น คาดหวังให้รับผิดชอบต่อลูกหลาน
ในฐานะเป็นบิดามารดา (2) ความปรารถนาภายในตนที่เกี่ยวข้องกับ ความต้องการสิ่งทดแทนตนเอง
เพื่อสร้างความคงทน หรือยั่งยืน เมื่อตนสิ้นชีวิตไปแล้ว สิ่งนั้นก็จะยังคงอยู่เช่น ผลงานที่ดีคุณภาพดี
เอกสารสิ่ งผลิ ตต่ างๆ (3) ความห่ วงใยผู กพั นคนรุ่นหลั งและอนาคตของสั งคม ได้ แก่ การกระท า
ประโยชน์ต่างๆ แก่บุคคลอื่นและสังคม การกระทานี้มักจะเป็นการทาประโยชน์ที่ต่อเนื่องระยะยาวใน
ทานองสร้างสรรค์เสริมสร้าง ป้องกัน อนุรักษ์และหรือแก้ไข เช่น อบรมดูแลเด็ก รักษาวัฒนธรรมอันดี
งาม ป้องกันสภาพแวดล้อมผลิตผลงาน หรือกระทาคุณงามความดีมีพฤติกรรมเสียสละ ทางานนาน
และหนั กเพื่ อกลุ่ มหรือสั งคมโดยรวม และ (4) การสร้างขยาย หมายถึง การที่ ตั วบุ คคลผู้ กระท า
สามารถจดจา มีความประทับใจ และสามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์สร้างขยายของตนเอง
ได้อย่างละเอียด
จากความหมายข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ค วามหมายตาม
(นพมาศ แซ่ เสี้ ยว, 2550) ที่ได้ให้ความหมายการปรับตัวเพื่อการสร้างขยาย หมายถึง การรับรู้ข้อ
เรียกร้องจากสังคมของตนว่า สังคมคาดหวังว่าตนควรจะคิดอย่างไรและทาอะไรเพื่อสังคมบ้าง ความ
ปรารถนาภายในตนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสิ่งทดแทนตนเองเพื่อสร้างความคงทน หรือยั่งยืน
ความห่วงใยผูกพันคนรุ่นหลังและอนาคตของสังคม การที่ตัวบุคคลผู้กระทาสามารถจดจา มีความ
ประทับใจ และสามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์
การวัดการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่ า
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปรับตัวเพื่อสร้างขยายนั้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
ตั ว อย่ า งเช่ น งานวิ จั ย ของ (นพมาศ แซ่ เสี้ ย ว, 550) แบบวั ด การปรั บ ตั ว เพื่ อ การสร้ า งขยาย
ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับ การให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนรายงานถึงประสบการณ์ชีวิตโดยรวม
ส่วนตนและในสังคม ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) การที่บุคคลรับรู้
ข้อเรียกร้องจากสังคมของตนว่า สังคมคาดหวังว่าตนควรจะคิดอย่างไรและทาอะไรเพื่อสังคมบ้าง (2)
ความปรารถนาภายในตน ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสิ่งทดแทนตนเองเพื่อสร้างความคงทน หรือ
ยั่งยืน เมื่อตนสิ้นชีวิตไปแล้วสิ่งนั้นก็จะยังคงอยู่ (3) ความห่วงใยผูกพันคนรุ่นหลังและอนาคตของ
สังคม และ 4) การสร้างขยายหมายถึง การที่ตัวบุคคลผู้กระทา สามารถจดจามีความประทับใจ และ
สามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์สร้างขยายของตนเองได้อย่างละเอียด โดยใช้แนวคิดพื้นฐาน
จ า ก แ บ บ วั ด The Loyola Generativity Scale ข อ ง แ ม ค แ อ ดั ม ส์ แ ล ะ อู บิ น (McAdams,
1992pp.1092-1015) และแบบวั ด พั ฒ นาทางสั ง คมของErikson ที่ ส ร้ า งโดยออส และพลั ก
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(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541 : 61 ; อ้างอิงจาก Ochse; & Plug.1986) โดยแบบวัดของแมคแอดัมส์
และอูบินประกอบด้วยจานวนข้อคาถาม 20 ข้อ แบบวัดนี้มีค่าความเชื่อมั่นได้แบบสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่ าเท่ ากับ.83 และใช้ แบบวัดของออส และพลั ก ประกอบด้วยข้อค าถามทั้ งหมด 10 ข้อ เลื อกมา
จานวน 7 ข้อและผู้ วิจัยสร้างแบบวัดเพิ่มเติม 5 ข้อ รวมทั้งหมดมี ข้อคาถาม 32 ข้อ แต่ละประโยค
คาถามของแบบวัดมี มาตร 6 หน่ วย ประกอบจาก “จริงที่ สุ ด” ถึง “ไม่ จริงเลย” เมื่ อน าแบบวัดไป
ทดลองใช้ ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้อ .06 ถึง .72 เลือกไว้ใช้18 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ
.90 เมื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง (N = 645) คะแนนมีพิสัยอยู่ระหว่าง 18 ถึง 108 คะแนน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .81”
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดการปรับตัวเพื่อการ
สร้างขยายใช้แบบวัดจากงานวิจัยของนพมาศ แซ่เสี้ยว (2550) เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน คาตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1
คาตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ จริงที่สุด ในคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลาดับจนถึง
ไม่จริงเลย ได้ 1 คะแนน ในคาถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี
การปรับตัวเพื่อการสร้างขยายมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การปรับตั วเพื่ อการสร้างขยายกั บพฤติ กรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลั งของผู้ สูงอายุ พบว่ามี
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุโดยตรงน้อยมาก ดังนั้น จึงทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรตามในขอบขายใกล้เคียง เช่น
ความพึงพอใจในชีวิต และคุณภาพชีวิต ซึ่งสรุปผลการศึกษาสาระสาคัญดังนี้
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวเพื่อการสร้าง
ขยายกับความพึงพอใจในชีวิต พบ 2 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า สตรีที่มีความตระหนักทางด้านการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายมากเป็นผู้ที่มีความ
พึ ง พอใจในชี วิ ต มากตามไปด้ ว ย (ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น 2541 :74 ; อ้ า งอิ ง จาก Peterson; &
Klohnen. 1995) บิดามารดาเหล่านี้ถ้ามีการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายมาก บุตรของเขาจะมีความพึง
พอใจในชีวิตมากด้วย นอกจากนี้ลักษณะการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายของบุตรเองถ้ามีมาก จะเป็น
ผู้ที่มีความรับผิดชอบในโรงเรียนมัธยมมาก มีชีวิตด้านสังคมมาก และเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิต
ของตนมากด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2541 : 74 ; อ้างอิงจาก Peterson; et al. 1997)
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สาหรับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวเพื่อ
การสร้ า งขยายกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น การวิ จั ย ประเภทศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละเปรี ย บเที ย บ
(Correlational -Comparative Study) โดยศึ กษากั บ ผู้ ใหญ่ วั ย กลางคน (นพมาศ แซ่ เสี้ ย ว, 2550)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใหญ่ วัยกลางคนที่มี เอกลักษณ์ แห่งตนสูง มี ความใกล้ชิดผูกพันสูง และมี การ
ปรับตัวเพื่อการสร้างขยายสูงเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน(ทางาน ครอบครัวและสังคม) มากกว่า
ผู้ที่มีจิตลักษณะ 3 ด้านต่า
จากการทบทวนงานวิ จั ยข้ างต้ น พบว่ าการปรับตั วเพื่ อการ
สร้างขยายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต และคุณภาพชีวิต จึงคาดได้ว่าการปรับตัวเพื่อ
การสร้างขยายจะมีความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดยผู้สูงอายุที่มีการปรับตัว
เพื่อการสร้างขยายสูงกว่าจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่
มีการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายต่ากว่า
3) เจตคติต่อการสูงอายุ
จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาผู้วิจัยพบว่าในการวิจัยทั่วไปมีการใช้
คาว่า ทัศนคติต่อการสูงอายุซึ่งมีความหมายเดียวกับคาว่าเจตคติ แต่ในที่นี้ขอใช้คาว่า เจตคติ
เนื่องจากเป็นศัพท์บัญญัติทางพฤติกรรมศาสตร์ ตัวแปรนี้มีคาหลักสองคาที่ต้องทบทวน ได้แก่ เจต
คติ และการสูงอายุ ซึ่งทั้งสองคามีความหมายดังนี้
ความหมาย
เจตคติ เป็นจิตลั กษณะประเภทหนึ่งของบุคคลอยู่ในรูปของ
ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกนี้เกิดจากความรู้เชิงประเมิ นค่าของบุคคล
เกี่ยวกับสิ่งนั้นคือ ความรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษมากน้อยเพียงใด เมื่อเกิดความรู้สึกพอใจสิ่ง
นั้น (งามตา วนินทานนท์, 2535, น. 315) บุคคลนั้นจะมีความพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่งนั้นไปในทางที่
สอดคล้ องกั บความชอบ หรือไม่ ชอบของตนต่ อสิ่ งนั้ น ซึ่ งเจตคติ ของบุ คคลต่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมี 3
องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) หมายถึง การรู้การคิด ความ
เชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางเจตคติ เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้อง
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก และเป็นความรู้ว่า สิ่งนั้นมีคุณหรือมีโทษมากน้อย
เพี ยงใด เป็ นความรู้หรือความเชื่ อถือที่ใช้ ประเมินค่ าได้ 2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective
Component) องค์ประกอบนี้เป็นส่วนสาคัญที่สุดของ เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ ชอบ
พอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่ง
นั้นแล้ว บุคคลจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ ดี ก่อนที่เขาจะมี ความรู้สึกชอบหรือไม่ ชอบสิ่งนั้น
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องค์ ประกอบทางความรู้สึ กยั งสอดคล้ องกั บองค์ประกอบทางการรู้คิ ดด้ วย กล่ าวคือ ถ้ าบุ คคลรู้
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งในทางดีก็ย่อมจะเกิดความรู้สึก แต่ถ้ารู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในทางไม่ดีก็ย่อมจะไม่ชอบไม่
พอใจ 3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระทา (Action Tendency Component) หมายถึง การที่บุคคล
มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม สิ่งที่เขาชอบ พอใจ และพร้อมที่จะทาลายหรือเพิกเฉย
ต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบ ไม่พอใจ เมื่อบุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น
แล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันซึ่งติดตามมาคือ ความพร้อมที่จะกระทาการให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตน
ต่อสิ่งนั้นด้วย ดังนั้น การรายงานถึงความพร้อมในการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงเป็นเครื่องสะท้อนให้
เข้าใจเจตคติของบุคคลได้ด้วย ดังนั้นองค์ประกอบทั้งสามของเจตคติ สามารถใช้ในการทานายและ
อธิบายพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของบุคคลได้ เพราะเชื่อว่าหากบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเรื่องใด (ร่วมกับ
บุ คลิ กภาพอื่ นๆ ที่ เหมาะสม) ก็ จะกระตุ้ นให้ บุ คคลนั้ นจะมี แนวโน้ ม ที่ จะมี พฤติ กรรมในเรื่องนั้ น
มากกว่าบุคคลที่มีเจตคติที่ไม่ดี องค์ประกอบทั้ง 3 ประการของเจตคติมีลักษณะสาคัญหลายประการ
ต่างๆ กัน แต่ลักษณะที่เป็นสามัญในองค์ประกอบทั้ง 3 ซึ่งนักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดคือ ทิศทาง และ
ปริมาณขององค์ประกอบนั้นๆ ทิศทาง (direction) หมายถึง การประเมินค่าการรู้ การรู้สึก และการ
พร้อมกระทาไปในด้านที่เป็นบวกหรือลบ เช่น เกี่ยวกับองค์ประกอบทางการรู้ สามารถวัดได้ว่าบุคคล
มีความรู้ในประเด็นที่ต้องการวัดในทางที่ว่า สิ่งนั้นดีหรือเลว ส่วนองค์ประกอบทางการรู้สึก สามารถ
วัดว่าบุคคลมี ความรู้สึ กต่อสิ่ งนั้ นไปในทางบวกหรือลบ คือ ในทางชอบและพอใจ หรือไม่ ชอบ ไม่
พอใจ ส่วนองค์ประกอบทางการพร้อมกระทา สามารถวัดได้ว่าบุคคลพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่งนั้นใน
ทางบวกหรือลบ ซึ่ งทางบวกหมายถึง การพร้อมที่ จะให้การสนับ สนุนหรือช่ วยเหลือ ส่วนทางลบ
หมายถึง การพร้อมที่จะทาลายหรือขัดขวางความเจริญของสิ่งนั้น ปริมาณ (magnitude) หมายถึง
ความเข้มข้นหรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติไปในทิศทางบวกหรือลบ กล่าวคือ บุคคลอาจมีเจต
คติที่ดีต่อสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงมากและต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบาบาง ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสาคัญของ
สิ่งนั้น หรือขึ้นอยู่กับความพัวพันของบุคคลกับเรื่องนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531, น. 5-8)
จากแนวคิดข้างต้ นได้กาหนด เจตคติ 3 องค์ประกอบคื อ 1)
องค์ ป ระกอบทางการรู้ คิ ด (Cognitive Component) 2) องค์ ป ระกอบทางความรู้ สึ ก (Affective
Component) และ 3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า (Action Tendency Component) สาหรับ
การศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ น ามาปรับใช้ ในการวิ จั ยนี้ ใน 2 ด้ าน คื อ 1) องค์ ประกอบทางการรู้คิ ด
(Cognitive Component) และ2) องค์ ป ระกอบทางความรู้ สึ ก (Affective Component) ไม่ ได้ รวม
องค์ประกอบทางการพร้อมกระทาเพราะไม่ให้เกิดความทับซ้อนกับตัวแปรเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
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ส่วนคาว่า การสูงอายุ จากการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่
วัยสูงอายุ พบว่า มีนักวิชาการได้แบ่งเป็น 5 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ อายุตามปีปฏิทินหรืออายุตามวัย
(Calendar age หรื อ Chronological age) อายุ ท างชี ว วิ ท ยา (Biological age) อายุ ท างสั งคม
(Sociological age) อายุตามอัตวิสัย (Subjective age) และอายุในมิติอื่นๆ สาหรับการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า การสูงอายุในที่นี้คือ อายุทางอัตวิสัย หมายถึง อายุที่วัดประเมินหรือบ่งชี้จาก
ประสบการณ์ ส่ วนบุคคลของบุคคลนั้นๆ หรือ อัตวิสัยในระดับชุ มชน ซึ่งหมายถึง การสูงอายุของ
บุคคลซึ่งตัดสินโดยการรับรู้ ค่านิยม และบรรทัดฐานของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ที่บุคคลอาศัยอยู่ใน
ระดับบุคคล การให้ความหมายของการเข้าสู่ความสูงอายุย่อมแตกต่างไปในแต่ละบุคคล การสูงอายุ
ตามปี ปฏิ ทิ น การเปลี่ ยนแปลงของสภาพร่ างกายและสุ ขภาพที่ ถดถอย การเปลี่ ยนแปลงของ
สถานภาพและบทบาททางสั งคม อาจไม่ ท าให้ อ ายุ ท างอั ต วิ สั ย (subjective age) ของบุ ค คล
เปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นได้ หรือ หากเปลี่ยนแปลงก็ย่อมแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่มีประสบการณ์
และมุมมองชีวิตที่แตกต่างกัน (Freund, 1999) ในระดับชุมชน ภาพลักษณ์ ในเชิ งอัตวิสัยต่อความ
สูงอายุมักได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมายต่อการสูงอายุ ทั้งในด้านอายุตามปีปฏิทินที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณะภายนอก สภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล และ การเปลี่ยนแปลงใน
สถานภาพและบทบาททางสังคมของบุคคล ซึ่งหล่อหลอมผ่านกระบวนการและประสบการณ์ทาง
สังคมในแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน
ดั ง นั้ น จากการทบทวนความหมายเจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ
ข้างต้นจึงสรุปได้ว่า เจตคติต่อการสูงอายุหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ผู้สูงอายุมีต่อการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีอายุมากขึ้นในรูปลักษณะภายนอก สภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล และการเปลี่ยนแปลงใน
สถานภาพและบทบาททางสังคมของบุคคล ได้แก่ 1) การมองเห็นประโยชน์หรือโทษของการสูงอายุ
และ 2) ความพอใจหรือไม่พอใจของการสูงอายุ
การวัดเจตคติต่อการสูงอายุ
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่ า
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดเจตคติต่อการสูงอายุ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ (นนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ ; และ
สุปาณี สนธิรัตน, 2556) ได้ศึกษาทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคมและ
ความผาสุกในชีวิต ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอาเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี ได้ใช้แบบสอบถาม
เกี่ ย ว กั บ ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร เป็ น ผู้ สู ง อ า ยุ โด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง
(Fishbein Ajzen, 1975) เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่ า (Rating scale) 4 ระดั บ จ านวน 20 ข้ อ มี
ลักษณะเป็นข้อคาถามเชิงบวกและเชิงลบ ประกอบด้วยทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านร่างกาย 7 ข้อ ด้านจิตใจ 8 ข้อ และด้านสังคม 5 ข้อ ช่วงคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 20 - 80 คะแนน
ซึ่งคะแนนโดยรวมสู ง หมายถึง มี ทั ศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุสูง ตัวอย่างข้อคาถามเชิ งบวก เช่ น
“ท่านรู้สึกว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม” ตัวอย่างข้อคาถามเชิงลบ เช่น “ผิวหนังเหี่ยวย่น
ของคนสูงอายุเป็นสิ่งที่ไม่น่ามอง” เป็นต้น และงานวิจัยของ (วิไลพร วงค์คีนี; โรจนี จินตนาวัฒน์ และ
กนกพร สุ คาวัง, 2556) ได้ศึกษาปัจจั ยทานายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จั งหวัดเชี ยงใหม่
แบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อ การสู งอายุ ผู้ วิ จั ย แปลมาจากแบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อการสู งอายุ
(Attitudes toward Ageing Questionnaire: AAQ) ของ เลดลอ และคณะ (Laidlaw K. Power M.J.
and Schmidt S, 2007) แล้ วให้ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านภาษาอั งกฤษและภาษาไทย 1 คน แปลกลั บจาก
ภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษอี ก ครั้ ง (back translation) แล้ ว น าไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha oefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.87
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่สร้างขึ้นตามนิยาม
เชิงปฏิบัติการลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่
จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน คาตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1 คาตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ จริง
ที่ สุ ด ในค าถามเชิ งบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง ไม่ จริงเลย ได้ 1 คะแนน ใน
คาถามเชิ งลบให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี เจตคติต่ อการสูงอายุ
มากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เจตคติต่อการสูงอายุกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุโดยตรง
น้อยมาก ดังนั้ น จึ งทบทวนงานวิจั ยที่ ศึกษาตั วแปรตามในขอบขายใกล้เคียง เช่น พฤติกรรมการ
เตรียมตั วก่ อนการเกษี ยณอายุ ท างาน ความผาสุ กในชี วิ ต และพฤฒพลั ง ซึ่ งสรุปผลการศึ กษา
สาระสาคัญดังนี้
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการสูงอายุกับ
พ ฤ ติ กรรม การเต รี ย ม ตั วก่ อน การเกษี ย ณ อายุ ท างาน พ บ 1 เรื่ อ ง เป็ น งาน วิ จั ยที่ มี
จุ ดประสงค์ เพื่ อหาความสั ม พั นธ์ โดยศึ กษากั บ บุ คคลท างานวัยผู้ ใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(วั น ชั ย แก้ วสุ ม าลี , 2552) ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเตรี ย มตั วก่ อ นการ
เกษียณอายุการทางาน มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการทางานมากกว่า
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กลุ่มที่มีทัศนคติไม่ดี สาหรับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการสูงอายุกับความ
ผาสุกในชีวิต พบ 1 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยศึกษากับสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุอาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (นนทรีย์ วงษ์วิจารณ์; และสุปาณี สนธิรัตน, 2556) ผล
การศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง และทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และงานวิจัยที่
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างเจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ กั บ พฤฒพลั ง พบ 1 เรื่ อ ง เป็ น งานวิ จั ย ที่ มี
จุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงทานาย โดยศึกษากับเพศชายและเพศหญิง อายุ40-59 ปี อาศัย
อ ยู่ ใ น เข ต อ า เภ อ เมื อ ง จั ง ห วั ด เชี ย ง ใ ห ม่ (วิ ไ ล พ ร ว ง ค์ คี นี แ ล ะ ค ณ ะ , 2556)
ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่อการสูงอายุ รายได้ และเพศหญิ ง สามารถ
ร่วมกันทานายพฤฒพลังได้ร้อยละ 17.87
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น พบว่าเจตคติต่อการสูงอายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุทางาน ความผาสุกในชีวิต และพฤฒ
พลัง จึงคาดได้ว่าเจตคติต่อการสูงอายุจะมีความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดย
ผู้สูงอายุที่มี เจตคติต่อการสู งอายุสูงกว่าจะมี พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
มากกว่าผู้สูงอายุที่มี เจตคติต่อการสูงอายุต่ากว่า
4) การรู้เท่าทันสื่อ
ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรู้เท่ า ทั น สื่ อ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
ความหมาย
คาว่า ความรู้เท่าทันสื่อ มาจากคาว่า Media Literacy รวมเอา
ค าว่ า สื่ อ (Media) และค าว่ า การอ่ า นออกเขี ย นได้ (Literacy) เข้ า ด้ ว ยกั น หากพิ จ ารณา
ความหมายของค าแรกคื อค าว่าสื่ อนั้ นจะพบว่าสื่ อมี ความหมายถึ ง ตั วสื่ อ คื อช่ องทางที่ มี ความ
หลากหลายในการสื่ อสารยุ คปั จจุ บั นทั้ งสื่ อที่ เป็ นสื่ อมวลชน ได้ แก่ วิ ทยุ โทรทั ศน์ หนั งสื อพิ ม พ์
อินเตอร์เน็ ต รวมไปถึ งช่ องทางในการสื่ อสารอื่น ๆ อี ก เช่ น สื่ อบุ คคล สื่ อโฆษณาทางการตลาด
อื่น ๆ ฯลฯ ส่วนคาว่า การอ่านออกเขียนได้ ที่มีที่มาจากคาว่า Literacy นัน้ ยังคงเป็นคาที่มีหลายฝ่าย
ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป บางแห่งนิยามว่าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ (Knowledge)
แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้นิยามว่าเป็นความรู้ที่เป็นทักษะ (Skill) และเป็นมากกว่าเพียงแค่การรู้ หรือ
เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเชี่ยวชาญและความชานาญในความรู้นั้น ๆ ด้วย
(Potter, 2004,pp. 54-56) เพราะที่ มาของคานี้ มาจากการถ่ายทอดความรู้ใ นยุคโบราณของหลาย
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วัฒนธรรมที่ใช้ การสื่ อสารด้วยวาจาเป็นหลักสาหรับชนชั้นทั่วไป ส่วนการสื่อสารด้วยลายลักษณ์
อั กษรนั้ นจะเป็ นความรู้ที่ ถ่ ายทอดกั นในกลุ่ ม ขุ นนาง พระ หรือชนชั้ นสู งของสั งคม ดั งนั้ นผู้ ที่ มี
ความสามารถในการอ่านอักษร และเขียนอักษร คืออ่านออกเขียนได้จึงได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็น
ผู้ มี ความรู้ (Literate) มากกว่าชาวบ้ านธรรมดา เมื่ อน าความหมายของทั้ ง 2 ค ามารวมกั น ค าว่า
ความรู้เท่าทันสื่อ จึงมีความกว้างขวางครอบคลุมบริบทในชีวิตประจาวันของผู้รับสารในสังคมยุคการ
สื่อสาร นอกจากนั้นยังมีความแตกต่างในแต่ละมุมมองของสาขาอาชีพอีกด้วย จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์และสรุปคานิยามของคาว่าความรู้เท่าทันสื่อให้มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถนาไปใช้
ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิด ตลอดจนการเรียนการสอนให้ผู้รับสารมีความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น
ในช่ วงกว่า 10 ปี ที่ผ่ านมานี้ แนวคิ ดความรู้ เท่ าทันสื่ อมี การ
พัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง มีนักวิชาการจากหลายสาขานิยาม ความรู้เท่าทันสื่อ ในแต่ละคา
นิยามนั้นมีทั้งจุดร่วมบางอย่างที่เหมือนกันและองค์ประกอบบางอย่างที่ต่างกัน คานิยามหลายชุดมัก
มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง จากการรวบรวมข้อมูลในตาราที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน เอกสาร
รวมทั้งข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เท่าทันสื่อ พบว่าได้มีการนิยามความหมายของคาว่า
Media Literacy ไว้อย่างหลากหลาย โดยมี ความเชื่ อมโยงกับค าว่า media education และ media
study และในบางครั้งก็พบว่ามีการใช้คาว่า media awareness แสดงให้เห็นถึงแง่มุมทางวิชาการที่
ได้รับความสนใจจากบุคคลทั้งในวงการสื่อสารและด้านอื่น ๆ ทั่วโลก โดยผู้ศึกษาได้นามารวบรวมไว้
ดังนี้
นิยามที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดเป็นคานิยามที่เกิดจากการ
ประชุ ม นานาชาติ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งความรู้ เท่ า ทั น สื่ อ (National Leadership Conference on Media
Literacy) ในปี 1992 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแอสเพน นักวิชาการจากหลายประเทศได้ร่วม
หารือถึงสถานการณ์ด้านความรู้เท่าทันสื่อของแต่ละประเทศ โดยได้ร่วมกันนิยามความรู้เท่าทันสื่อว่า
ความสามารถของพลเมืองในการเข้าถึง วิเคราะห์ และประเมินข่าวสาร เพื่อผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
(Baran,2002, p. 51) ผู้ศึกษาพบว่านิยามนี้ได้รับความนิยมในการนามาอ้างถึงมากที่สุดที่ได้ศึกษา
จากตาราและข้อมูลด้านความรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากมีลักษณะที่กระชับ และชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการอีกจานวนมากต่างก็ได้นิยามความรู้เท่าทันสื่อไว้ในลักษณะอื่นตามมุมมองของตนเองไว้
อีกด้วย
นิ ย ามที่ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ รั บ สาร โดยมี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้รับสารเป็นหลักได้นาคานิยามของ Pungente (2004, para. 5) ได้อ้างจาก
Media Literacy Resource Guide ว่าความรู้เท่าทันสื่ อ เกี่ยวข้องกับการช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความ
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เข้ าใจในเชิ งวิพากษ์ เกี่ยวกับธรรมชาติ ของสื่อมวลชน เทคนิ คต่ าง ๆ ที่ ใช้ ในสื่ อมวลชน ตลอดจน
ผลกระทบกระทบที่เกิดขึ้น โดยความรู้เท่าทันสื่อเป็นการให้การศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจการประกอบสร้างความเป็นจริงของสื่อมวลชน และได้รับความพึงพอใจจากการใช้สื่อ
นอกจากนั้นยังมี เป้าหมายช่ วยให้ผู้เรียนพัฒ นาความสามารถในการสร้างสื่อเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น
เช่ น เดี ยวกั บ Baran (2002, p. 51) ที่ ได้ นิ ยามความรู้ เท่ าทั น สื่ อว่ า หมายถึ ง การเป็ นผู้ บ ริ โภคที่
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจาเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อความหมายของคาภาพ กราฟฟิก
และเสียง ซึ่งมีความลึกซึ้งและเชื่อมโยงกัน เพราะสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ภาพยนตร์ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์คอนเฟอเร้นล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความหมายการและการมี ความหมายร่วมในสังคม ด้วยวิธี การในการสื่อสารที่แตกต่างกันจึ งควร
ตระหนักถึงความแตกต่างในลักษณะของแต่ละสื่อ
ฮ็ อ บ ส์ (Hobbs. 1996: Online; citing "Expanding The
Concept of Literacy",Media Literacy in the Information Age. New York: Transaction Press.)
ได้กล่าวถึง กระบวนการพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้
1. ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารเข้ าถึ งส าร (Ability to access
messages) หมายถึ ง ความสามารถในการถอดรหั สสั ญ ลั กษณ์ และสะสมค าศั พ ท์ ที่ กว้ างขวาง
รวมถึงทักษะที่เกี่ยวกับการแสวงหา จัดการและเลือกใช้ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
2. ความสามารถในการวิ เคราะห์ ส าร (Ability to analyze
messages) หมายถึง ทักษะความเข้าใจแบบตีความเพื่อการแบ่งแยกประเภท การตัดสินประเภทของ
งาน การลงความเห็นเกี่ยวกับเหตุและผลการพิจารณากลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างงาน การ
บอกจุดประสงค์และมุมมองของผู้แต่ง และความสามารถในการวิเคราะห์สารในระดับที่สูงขึ้นไปยัง
อาจรวมถึงการจาแนกบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจหรือสุนทรียะของสารที่ถูกสร้างขึ้น
3. ความสามารถในการประเมิ น สาร (Ability to evaluate
messages) หมายถึ ง การตั ดสิ นเกี่ ยวกั บความสั มพั นธ์ และคุ ณ ค่ าของความหมายที่ มี ต่ อผู้ อ่าน
รวมถึงการใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมตีความ การทานายผลลัพธ์ที่จะตามมาหรือบทสรุปในเชิงตรรกะ บอก
ค่านิยมที่อยู่ในสารและชื่นชมต่อคุณภาพเชิงสุนทรียะของงาน
4. ความสามารถในการสื่ อ สาร (Ability to communicate
messages) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจผู้รับสารที่กาลังสื่อสาร การใช้สัญลักษณ์ในการสื่อ
ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการจับความสนใจของผู้รับสาร
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จากการทบทวนวรรณกรรมดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า มี ผู้ ใ ห้
ความหมายของการรู้เท่ าทั นสื่ อไว้ ม ากมาย ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ยได้ ให้ ความหมายของการรู้เท่ าทั นสื่ อว่ า
หมายถึง การที่ผู้รับสื่อเลือกรับและใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนในทางสร้างสรรค์ โดยนาเนื้อหาสาระ
หรือข้อคิดที่ได้รับจากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต มีการเปิดรับสื่อและ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเป็นประโยชน์เพื่อขยายขอบเขตความรู้ ความเข้าใจให้กว้างขึ้น และ
มีการเปิดรับสื่ออย่างมีสติโดยไม่ คล้อยตามความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ เหมาะสมจากสื่อ รวมทั้งไม่
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ
การวัดการรู้เท่าทันสื่อ
จาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการวัดการรู้เท่าทัน
สื่อ พบว่า ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา
ได้นาแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ ของ (จินตนา ตันสุวรรณนนท์; และคณะ, 2552) นนท์ และ และ (ลลิต
ภัทร เจริญรัฐ, 2555) มาปรับปรุงใช้ มีจานวนข้อ 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยมีตัวเลือก 6 ระดับ
ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” เมื่อนา แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญา
ตรีจ านวน 84 คน จึ งคั ดเลื อกไว้ใช้ จริงจ านวน 6 ข้อมี ค่ าความสัมพั นธ์ ระหว่างคะแนนรายข้อกั บ
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง .26 ถึง .61 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .66
สาหรับการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่พัฒนาขึ้นปรับใช้
แบบวัดจาก ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ (2559) ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน คาตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1
คาตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ จริงที่สุด ในคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลาดับจนถึง
ไม่จริงเลย ได้ 1 คะแนน ในคาถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี
การรู้เท่าทันสื่อมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การรู้เท่ าทั นสื่ อกับพฤติ กรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ พบว่ามี งานวิจั ยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุโดยตรง
น้อยมาก ดังนั้น จึงทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรตามในขอบขายใกล้เคียง เช่น พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษา และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ซึ่งสรุปผลการศึกษาสาระสาคัญดังนี้
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งานวิ จั ยที่ ศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ระหว่ างการรู้ เท่ าทั น สื่ อกั บ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษา เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์
โดยศึกษากับนักศึกษาปริญญาตรี (ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์, 2559) ผลการศึกษาพบปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เจตคติที่ดีต่อการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา และการรับรู้บรรทัด
ฐานของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทั้งด้านรวมและรายด้าน และงานวิจัยที่
ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
624 คน (วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2558) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พอใจการใช้อินเทอร์เน็ตและเห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ต
ช่วยให้รู้เหตุการณ์ต่างๆ ด้านข้อมูลสุขภาพที่ค้นหาส่วนใหญ่หาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคและอาการ
เจ็บป่วย ปัจจัยด้านความถี่ในการค้นหาข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้อินเทอร์เน็ตกับปัจจัยด้าน
ประชากรสามารถร่วมกันพยากรณ์การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลสุขภาพได้ร้อยละ 7.4 (p<0.05)
และงานวิจั ยของ (จิ นตนา ตั นสุ วรรณนนท์ , 2558) ศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างการรู้เท่ าทั นสื่ อ
โฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมบริโภคนิยมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการทบทวนงานวิ จั ย ข้ างต้ น พบว่ า การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการใช้ เฟซบุ๊ ก ด้ วยปั ญ ญาของนั ก ศึ ก ษา และพฤติ ก รรมการใช้
อิ นเทอร์เน็ ตเพื่ อหาข้ อมู ลสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ จึ งคาดได้ ว่ าการรู้เท่ าทั นสื่ อจะมี ความสั ม พั นธ์
พฤติ กรรมเสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง โดยผู้ สู งอายุ ที่ มี การรู้เท่ าทั นสื่ อสู งกว่ าจะมี พ ฤติ กรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อต่ากว่า
3.3.2 กลุ่ ม ตั ว แปสถานการณ์ ท างสั ง คมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลั ง ของผู้ สู งอายุ ประกอบด้วย ความสั ม พั นธ์ ในครอบครัว และการสนั บสนุ นจากสังคม โดย
สามารถพิจารณาได้ดังนี้
5) ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
ความหมาย
จากการรวบรวมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ ความสั ม พั นธ์ ในครอบครั ว
พบว่ามีการใช้คาในภาษาไทยที่แตกต่างกัน 2 คา คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสัมพันธภาพใน
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ครอบครัว แต่ทั้งนี้ในงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ใช้คาว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยสามารถแสดง
ความหมายได้ดังนี้
Friedman (1992, 256-257) ก ล่ า ว ว่ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใน
ครอบครัวเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันที่บุคคลในครอบครัวปฏิบัติต่อกัน ซึ่งประกอบด้วย การ
ให้ความรักความห่วงใยอาทรซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกัน การพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันใน
ครอบครัวและการปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิ กในครอบครัว สอดคล้องกับ (สิรีย์
ลั กษณ์ ไชยลั งกา; และคณะ, 2552) ได้ ให้ ค วามหมายว่ าสั ม พั นธภาพในครอบครั ว หมายถึ ง
ความสั มพั นธ์ ระหว่างบุ คคลในครอบครัวซึ่ งมี ความผู กพั นต่ อกั นด้ วยสายสั มพั นธ์ อั นลึ กซึ้ งทาง
สายเลือดเป็นเครื่องช่วยให้สมาชิกของครอบครัวรักใคร่ สมัครสมานกลมเกลียวต่อกัน ทุกคนถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าสัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบด้วย
สิรีลักษณะพฤติกรรม การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ความผูกพันและการสนับสนุนระหว่างกันความ
เชื่อถือและชื่นชมคุณค่าของกันและกัน ความสอดคล้องในการปฏิบัติต่อกัน ในขณะที่ (สุภานัน เทียน
มหาสาทิศ, 2546, น. 7)) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวในการปฏิ บัติต่อกันไปตามบทบาทของตนในครอบครัวซึ่ งถ้าสัมพันธภาพใน
ครอบครั วมี ลั ก ษณะที่ ดี ก็ จ ะท าให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ ตั วตามบทบาทที่ ได้ รั บ อย่ างสมบู รณ์ แต่ ถ้ า
สั มพั นธภาพไม่ ดีก็ จะไม่ มี การปฏิ บั ติ ตัวไปตามบทบาทที่ ได้รับภายในครอบครัวหรือปฏิ บั ติตาม
บทบาทได้อย่างไม่ สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับรัดใจ เปียแก้ว (2545, น. 34) กล่าวถึง ความสัมพันธ์
ระหว่ างกั นของบุ คคลในครอบครัวว่ า ถื อเป็ นความสั ม พั นธ์ กั นทางบทบาท คื อ สมาชิ กที่ ม ามี
ความสัมพันธ์กันนั้นไม่มีโอกาสเลือกที่จะสัมพันธ์กัน เมื่อลูกคลอดออกมาจะต้องเกิดความสัมพันธ์
กั น ขึ้ น ระหว่ า งพ่ อ แม่ ลู ก ซึ่ ง เป็ น ไปตามบทบาทของสั ง คม อย่ า งไรก็ ต ามบุ ค คลทั่ ว ไปยั ง มอง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด (Close Relationship) โดยพิจารณาจาก
ระดับความเข้มข้นในการผูกพันกัน (Intensity) ความคุ้นเคยสนิทสนมกัน (Intimacy) ความเชื่ อถือ
ไว้วางใจกัน (Trust) และการเข้าไปเกี่ยวข้องกัน (Commitment)
วิ ส ส์ (Wiess, 1974, p. 39) กล่ า วว่ า สั ม พั นธภาพที่ ดี ใ น
ครอบครัวประกอบด้วยปัจจั ย 5 ปั จจั ย ได้แก่ 1) ความใกล้ชิ ดสนิทสนม ท าให้ บุคคลมี ความรู้สึ ก
อบอุ่น ปลอดภัยซึ่งบุคคลในครอบครัวมีให้แก่กัน 2) การมีส่วนร่วม ในความเป็นครอบครัวเดียวกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด ความชื่นชมซึ่งกันและกัน 3) พฤติกรรมในการดูแลรับผิดชอบ เช่น
บิ ด ามารดาดู แ ลบุ ต รที่ เจ็ บ ป่ ว ย บุ ต รดู แ ลบิ ด ามารดาที่ เจ็ บ ป่ ว ย เป็ น ต้ น 4) การยอมรั บ
จะท าให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เกิ ด ความมั่ น ใจ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ (สิ ริ พ รรณ มิ่ ง วานิ ช , 2537)
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(พิ ม พ์ ใจ ไมตรี เปรม, 2543, น . 30); อ้ างอิ ง จาก (สิ ริ พ รรณ มิ่ ง วานิ ช , 2537, น. 52) กล่ า วว่ า
ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีมากน้อยเพียงใดนั้นควรคานึงถึงบทบาทหน้าที่ และ การปรับตัวเข้า
หากันของสมาชิกของในครอบครัวเป็นองค์กระกอบที่มีความสาคัญยิ่ง โดยได้ให้องค์ประกอบเป็นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกั น กั บ วิ ส ส์ (Wiess, 1974, p. 39)จ านวน 3 องค์ ป ระกอบ คื อ การมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและ
กัน และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันใน 3 ด้าน คือ นอกจากจะมีองค์ประกอบที่กล่าวไปแล้วนั้น สิริ
พรรณ มิ่งวานิช (2537) ยังกล่าวว่า สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ควรมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก คือ
มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ไม่มีความขัดแย้งบาดหมางกัน
และมีความสัมพันธ์ รักใคร่ทางความรู้สึก และอารมณ์ที่ดีต่อกัน ได้สอดคล้องกับ (กุหลาบ รัตนสัจ
ธรรม; และคณะ, 2541, น. 15) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการสร้างสัมพันธภาพใน ครอบครัวให้มั่นคงได้
ขึ้ นอยู่ กั บองค์ ประกอบ ดั งนี้ สั ม พั นธภาพในครอบครัวจะต้ องยั่ งยื นและขยายใหญ่ บุ ตรควรมี
ความสัมพันธ์ต่อบิดามารดา สังคมควรยกย่องครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ
ที่ดี สมาชิกในครอบครัวจะเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อสังคม ความผูกพันระหว่างบิดา
มารดาและบุตรต้องมีความเกี่ยวข้องกันตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบว่าการให้องค์ประกอบที่กล่าวมา
นั้นได้มีทิศทางเดียวกับ Grandall (ปิยะวดี สิงห์พันธ์, 2544, น. 33-34); อ้างอิงจาก (Grandall, 1980,
p. 410-411). กล่ า วว่ า สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว เป็ น ความสั ม พั น ธ์ แบบปฐมภู มิ (Primary
Relationship) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 1) บทบาท (Role) สัมพันธภาพในครอบครัวซึ่งมีความสัมพันธ์
กันหลายบทบาท เช่น เป็นพ่อแม่ เป็นผู้สั่งสอน เป็นผู้เลี้ยงดู เป็นผู้ช่วยเหลือ สมาชิกครอบครัวมีการ
ปฏิสังสรรค์กันในหลายๆ ด้าน ทาให้เกิดความสนใจ ได้รู้จักค่านิยม ความเชื่อถือ ตลอดจนบุคลิกที่
แท้จริงของกันและกัน 2) การสื่อสาร (Communication) สัมพันธภาพในกลุ่มปฐมภูมิเป็นการสื่อสาร
แบบเปิ ดมี การพู ดคุ ยแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นอย่างอิสระและกว้างขวาง 3) อารมณ์ (Emotion)
สัมพันธภาพในกลุ่มปฐมภูมิหรือในครอบครัวก่อรูปขึ้นจากอารมณ์ ต่างๆ ระหว่างสมาชิกก่อให้เกิด
ความรัก ความเข้ าใจ ความผู กพั นรักใคร่ ความคิ ดถึ ง ความขัดแย้ งหรือ ความโกรธ แต่ ส าหรับ
องค์ประกอบสุดท้ายจะมีความเห็นที่แตกต่างซึ่งเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วคือ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้สึก (Transferability) สัมพันธภาพแบบปฐมภูมิ จะก่อรูปขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เท่านั้น มันจะไม่สามารถมีจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นได้ง่ายๆ เป็น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเป็นคนๆ ไป มี
ความรู้สึกผูกพันเฉพาะเจาะจงยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว
หมายถึง การรับรู้ของผู้สู งอายุเกี่ยวกับ การแสดงออกต่อกันระหว่างคนในครอบครัวกับผู้สูงอายุ
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ประกอบด้วย 1) การให้ความรัก ห่วงใย มีความเห็นอกเห็นใจ 2) เคารพยกย่องซึ่งกันและกัน และ 3)
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในครอบครัว
การวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่ า
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้สูงอายุนั้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า
(Rating Scale) ตั ว อย่ า งเช่ น การวิ จั ย ของ (ชลกร ศิ ร วรรธนะ; และทิ พ ย์ วั ล ย์ สุ ริ น ยา, 2556)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวการมีส่วนร่วมในชุมชน กับ คุณภาพ
ชีวิตของผู้สู งอายุในเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้วัดความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยใช้
แนวคิดของ Grandalll (1980) ที่ประกอบด้วยบทบาท การสื่อสาร และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้สึก โดยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือพบว่าค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม สัมพันธภาพในครอบครัว ในด้านบทบาท การสื่อสาร และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้สึก อยู่ในระดับสูงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค อยู่ระหว่าง .787 - .920
หรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่ปรับปรุงจากแบบวัด
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของธรีรัตน์ เชมนะสิริ (2554) และได้ปรับปรุงข้อคาถามและเนื้อหาให้เข้า
กับบริบทของผู้สูงอายุ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด
ถึง ไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน คาตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1 คาตอบในแต่ละข้อ ถ้า
ตอบ จริงที่สุด ในคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลาดับจนถึง ไม่จริงเลย ได้ 1 คะแนน
ในค าถามเชิ งลบให้ คะแนนตรงกั นข้ าม ผู้ สู งอายุ ที่ ได้ คะแนนสู งกว่าแสดงว่ามี ความสั มพั นธ์ ใน
ครอบครัว มากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ พบว่ามีงานวิจัยที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
โดยตรงน้อยมาก ดังนั้น จึงทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรตามในขอบขายใกล้เคียง เช่น การควบคุม
โรคเบาหวานของผู้สูงอายุ ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ และการที่ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข
ซึ่งสรุปผลการศึกษาสาระสาคัญดังนี้
งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งความสั ม พั น ธ์ ใน
ครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวิต พบ 1 เรื่อง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจจากคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
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ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เสาวนีย์ วรรละออ; พรทิพย์ มาลาธรรม อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ,
2555) ผลการศึกษาพบว่าผลของแรงสนับสนุนจากครอบครัว ปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นพลวัตรในการ
ควบคุมโรคเบาหวาน สาหรับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับ
ความพึงพอใจในชี วิต พบ 1 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มี จุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยศึกษากับ
ผู้สูงอายุในชนบท (พรทิพย์ มาลาธรรม จิราพร คงเอี่ยม ประคอง อินทรสมบัติ, 2552) ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้แรงสนับสนุนจากครอบครัว ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ในครอบครั วกั บ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ อ ย่ างมี ค วามสุ ข พบ 1 เรื่ อ ง เป็ น งานวิ จั ย ที่ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ หา
ความสั มพั นธ์ โดยศึ กษากับผู้ สู งอายุ สมาชิ กในครอบครัวของผู้สู งอายุ และสมาชิ กในชุ มชน (สุ
กั ญ ญา วชิ รเพชรปราณี , 2553) ผลการศึ กษาพบว่ า ครอบครัวและชุ มชนเป็ นปั จจั ยที่ ส่ งผลให้
ผู้สูงอายุมีความสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น จึงคาดได้ว่าความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงกว่าจะมี
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว
ต่ากว่า
จากการทบทวนงานวิ จั ย ข้ างต้ น พบว่ าความสั ม พั น ธ์ ใน
ครอบครัวมี ความสั มพั นธ์ กับ การควบคุ มโรคเบาหวานของผู้ สูงอายุ ความพึ งพอใจในชี วิตของ
ผู้ สู งอายุ และการที่ ผู้ สู งอายุ อยู่ อย่ างมี ค วามสุ ข จึ งคาดได้ ว่ าความสั ม พั น ธ์ ในครอบครั วจะมี
ความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดยผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง
กว่าจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวต่ากว่า
6) การสนับสนุนจากสังคม
ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น จากสั ง คม ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความหมาย การวัด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
ความหมาย
ค าว่ า ก ารส นั บ ส นุ น ท างสั งค ม (Social Support) เป็ น
แนวความคิดที่นั กสั งคมสงเคราะห์ นิยมใช้ ประกอบการปฏิ บัติ งาน นับตั้งแต่ ยุคทศวรรษที่ 1980
(Specht H, 1988, p. 169) อนึ่งคาว่า การสนับสนุนทางสังคมบางท่านนิยมใช้คาว่า การเกื้อกูลทาง
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สั งคมแทน ซึ่ งก็ ห มายถึ ง“Social Support” เช่ น เดี ยวกั น ลิ น (Lin, 1986), quoted in Streeter and
Cynthia, 1992, p. 81) อธิ บายว่า ปั จเจกบุ คคล มี ความสั มพั นธ์ เชื่ อมโยงกับสภาวะแวดล้อมทาง
สังคมได้ สามระดับ คือ (1) ระดับชุมชน โดยผ่านกลไกบูรณาการทางสังคม (Social Integration) (2)
ระดับเครือข่ายทางสังคม โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการแลกเปลี่ยนทางสังคม (3) ระดับ
สัมพันธภาพที่ใกล้ชิด โดยการที่บุคคลมีความใกล้ชิดสนิทสนมการแสวงหาคา แนะนา และการชี้แนะ
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวการที่บุคคลมาสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายทางสังคม มีวัตถุประสงค์
เพื่อดารงไว้ซึ่งสถานภาพทางสั งคมของตนเอง การตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ ด้าน
ทรัพยากรด้านการจัดการเพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้เพิ่มเติม และเพื่อการได้เข้าสู่วงสังคมใหม่ ๆ ซึ่งก็
คื อ การสนั บ สนุ น ทางสั งคม หรื อ การเกื้ อ กู ล กั น ทางสั ง คมนั่ น เอง (Magwire, 1983, p. 47) จาก
การศึกษาข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายที่ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้
แคพเพลน (Caplan RD. & et al, 1976, p.39-42). ได้ ใ ห้ ค า
จากัดความการสนับสนุนทางสังคมว่าหมายถึงสิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
อาจเป็นทางข่าวสาร เงิน กาลังงาน หรือทางอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่
ผู้รับต้องการ ซึ่งได้สอดคล้องกับทิลเดน และไวเนิร์ท(Tilden, 1987, p. 614) กล่าวว่า การสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านจิตสังคม สิ่งของ เงินทอง และแรงงานที่บุคคลได้รับจาก
เครือข่ายทางสังคม ในขณะที่เบญจามิน เอช กออต์เลียบ (Gottlieb, 1982, p. 32), ได้ให้ข้อคิดเห็น
เพิ่ มเติมว่านอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกั บบุคคลที่รู้จั กคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว การ
สนับสนุนทางสังคมยังเป็นผลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ซึ่งอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่มี
โครงสร้างแน่ชั ด เช่ นเดียวกับเมท พิลลิสุก (Pillisuk, 1982, pp. 20-31) กล่าวว่าการสนั บสนุนทาง
สังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุและความมั่นคง
ทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย สาหรับ (วันทนีย์ วาสิ
กะสิน; และคณะ, 2541, p. 99) ให้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่
คนได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า มีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมใน
สังคมเดียวกัน มีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คาแนะนา การให้สิ่งของ การประเมิ นเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น การให้ความคิดเห็น ให้ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อภาวะจิตใจ
อารมณ์ มีขอบเขตครอบคลุมทั้งการให้การรับจากบุคคลในครอบครัว อาทิ บิดา มารดาญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูง เพื่อนนักเรียน เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทางาน ครูอาจารย์ คนในชุมชน บุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกั บภาครัฐและเอกชน เป็ นต้ น ส าหรับไวสส์ (Weinert TA, 1988); citing (Weiss, 1974).
และแคปแลน, คัซเซล และกอร์ (Kaplan, 1977), Cassel, and Gore, 1977, อ้างถึงใน (สุภัสตรา เก้า
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ประดิษฐ์, 2535, น. 50-51) ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมและสอดคล้องกันว่าเป็นความรู้สึกอิ่มใจ หรือ
พึงพอใจต่อความต้องการที่เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลในสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยความ
ใกล้ชิดและรักใคร่ผูกพัน การมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การมีโอกาสเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น
การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่า และการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
Plilsuk (1982, อ้างถึงใน (พิมพ์ วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์ ; และคณะ,
2530, น. 154) กล่าวว่าหลักการที่สาคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วยการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ ให้ และผู้ รับแรงสนั บสนุ น โดยที่ ลั กษณะการติ ดต่ อสั มพั นธ์ นั้ น จะประกอบด้ วยข้ อมู ล
ข่าวสารที่ทาให้ผู้รับเชื่อว่ามีความเอาใจใส่ และมีความรักความหวังดีในสังคมอย่างจริงใจ ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีลักษณะทาให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีค่ าและเป็นที่ยอมรับในสังคม และข้อมูลข่าวสารที่มี
ลักษณะทาให้ผู้รับเชื่อว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีประโยชน์แก่สังคม และหากพิจารณาถึง
ปัจจัยนาเข้าของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข่าวสาร วัสดุสิ่งของ หรือด้านจิตใจ
จะต้องช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึงจุดหมายที่เขาต้องการสรุปว่า องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
ได้แก่ ผู้ให้ และผู้รับการสนับสนุน โดยมีการสื่อสารระหว่างกันเป็นตัวบอกว่าจะให้การสนับสนุนด้าน
ใด ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล ข่าวสาร วัสดุสิ่งของ หรือจิตใจ และช่วยให้ผู้รับบรรลุวัตถุประสงค์ที่
เขาต้ องการ ซึ่ งแตกต่ างจากคลาน และ อันโตนุ ชชี่ (Klan, and Antonucci, อ้างถึ งใน (สุพั ตรา ใบ
สุ นทร, 2543) ที่ ได้ กล่ าวถึงปั จจั ยที่มี อิ ทธิ พ ลต่ อการสนับสนุนทางสังคม มี 2 ด้าน ดั งนี้ (1) ด้ าน
คุ ณ สมบั ติ ส่ วนตั วของแต่ ล ะบุ ค คล ได้ แ ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ศาสนาวั ฒ นธรรม ตลอดจน
คุณลักษณะและความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น เด็ก ผู้หญิง คนชราคนพิการ ฯลฯ เป็นพวกที่มี
แนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก (2) ด้านคุณสมบัติของสถานการณ์ ความแตกต่าง
ของสถานการณ์ ความคาดหวังของสังคม บทบาทของสังคม มี ผลทาให้บุ คคลต้องการได้รับการ
สนั บสนุ นทางสั งคมแตกต่ างกั นเช่ น เวลาเกิ ดอุ บั ติ เหตุ หรือภั ยธรรมชาติ เป็ นต้ น กล่ าวคื อ การ
สนับสนุนทางสังคม เป็นการที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือทั้งทางวัตถุและจิตใจจากบุคคลอื่น ๆ ใน
สั งคม เช่ น สมาชิ กในครอบครัวเพื่ อน คนรู้จั ก ฯลฯ ทั้ งแบบเป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการก็ ได้
นอกจากนี้ยังได้สรุปว่าการสนับสนุนทางสังคมที่สาคัญมี 5 ด้าน คือ ด้านข้อมู ลข่าวสาร ด้านวัตถุ
สิ่งของ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการยอมรับ และด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า มี ผู้ ใ ห้
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้มากมาย มีทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ซึ่งความหมาย
เหล่านี้แสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมว่า คือการที่ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนอง
ความจาเป็นขั้นพื้นฐานทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวัตถุสิ่งของ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการ
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ยอมรับ และด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นามาสู่การสรุปความหมายของผู้วิจัย ว่าการสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของผู้ สูงอายุเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลของบุคคลรอบข้างในชมรม
ผู้ สู งอายุ ได้แก่ 1) การสนั บสนุนด้ านอารมณ์ คื อ การสนั บสนุ นให้ ก าลั งใจ ปลอบประโลม สร้าง
ความรู้สึกมั่นคง สบายใจ ซึ่งจะทาให้บุคคลรู้สึกว่าตนได้รับความเอาใจใส่จากผู้อื่นๆ 2) การสนับสนุน
ด้ านการให้ คุ ณ ค่ า คื อ การได้ รับ ความรู้ สึ กถึ งการมี คุ ณ ค่ าในตั วเอง รวมทั้ งความรู้สึ กถึ งการมี
คุ ณ ประโยชน์ และมี ความสามารถ เช่ น การให้ ข้ อมู ลสะท้ อนกลั บ ทางบวกในเรื่ องทั กษะหรื อ
ความสามารถของบุคคล การแสดงความเชื่อว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ เป็นต้น
3) การสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศ คือ การได้รับคาแนะนาหรือแนวทางที่อาจช่วยในการแก้ไข
ปัญ หาหรือดาเนิ นการแก่บุคคล 4) การสนับสนุนด้านวัตถุ คือ การได้รับความช่วยเหลือด้านวัตถุ
สิ่งของ เช่น เงิน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น
การวัดการสนับสนุนจากสังคม
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่ า
เครื่องมื อที่ใช้ ในการวัดการสนั บสนุ นจากสังคมของผู้สูงอายุ นั้น มีลั กษณะเป็ นมาตรประเมิ นค่ า
(Rating Scale) ตั วอย่ างเช่ น โลเวตและคนอื่ น ๆ (Babara. 1990; citing Lovett and others. 1985)
ได้ศึกษาการให้การสนับสนุนทางสังคม 6 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้าน
การยอมรับและเห็ นคุ ณ ค่ าในตนเอง การสนับสนุ นทางกาย ด้ านข้ อมู ลข่าวสารและการส่ งเสริม
พัฒนาการตามโอกาส
สาหรับการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจั ยใช้ แบบวัดที่สร้างขึ้ นเองตาม
นิยามเชิงปฏิบัติการโดยมีฐานคิดจากแนวคิดของ ดุจเดือน พันธุนาวิน (2547) ลักษณะของแบบวัด
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน คาตอบ
ทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1 คาตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ จริงที่สุด ในคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน
และลดลงมาตามล าดั บจนถึ ง ไม่ จริงเลย ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิ งลบให้ คะแนนตรงกั นข้ าม
ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากสังคมมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่า
กว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สู งอายุ พบว่ามีงานวิจัยที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
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โดยตรงน้อยมาก ดั งนั้ น จังทบทวนงานวิจั ยที่ศึ กษาตั วแปรตามในขอบขายใกล้เคี ยง เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และการดูแลตนเอง ซึ่งสรุปผลการศึกษาสาระสาคัญดังนี้
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม
กับความพึงพอใจในชีวิต พบ 2 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์และ
การทานาย โดยศึกษากับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร (ชลธิชา บุญศิริ,
2550) และผู้สูงอายุชายในเรือนจากลางบางขวาง (ธนิตา คุณวัฒน์, 2550) ผลการศึกษาพบว่า ตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคมด้านที่สามารถทานายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .001 มี 1 ด้าน คื อ ด้ านที่ 2 การมี ส่วนร่วมหรือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคม โดยสามารถ
ทานายได้ร้อยละ 10.0 (ชลธิชา บุญศิริ, 2550) ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่สามารถทานายภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 2 ตัวแปร คือ ความใกล้ชิดและรัก
ใคร่ผูกพันและการมีโอกาสเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยสามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 35.4 (ธนิตา
คุณวัฒน์, 2550)
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม
กับคุ ณ ภาพชี วิต พบ 3 เรื่อง ส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจั ยที่ มี จุ ดประสงค์ เพื่ อหาความสั มพั นธ์ และการ
ทานาย โดยศึกษากับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดนนทบุรี (ลดาวัลย์ น้อย
เหลือ, 2551) และผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร (อุ ษา วงษ์ อนั นต์ และสุ ปาณี สนธิ รัตน, 2552) และผู้ สู งอายุ ในชมรม
ผู้ สู ง อ า ยุ โรงพ ย า บ าล สุ ราษ ฎ ร์ ธ านี (วิ ล าวั ล ย์ รั ต น า , 2552) ผ ล ก า รศึ ก ษ าพ บ ว่ า
การสนั บ สนุ น ทางสั งคม มี อ านาจการท าน ายเป็ น บ วกกั บ พ ฤติ กรรม คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต
(ลดาวัลย์ น้อยเหลือ, 2551) การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อความตาย การพัฒนาศักยภาพ
แล ะก ารป รั บ ตั วใน วั ยผู้ สู งอายุ มี ผ ล ต่ อสุ ขภ าพ จิ ต แล ะคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ขอ งผู้ สู งอายุ
(อุษา วงษ์อนันต์; และสุปาณี สนธิรัตน์, 2552) และการสนับสนับสนุนทางสังคมทุกด้าน ยกเว้นด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์และสังคม สามารถทานาย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 23.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (วิลาวัลย์ รัตนา,
2552)
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม
กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พบ 1 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มี จุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดย
ศึกษากับผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้ง แต่ 60 ปีขึ้น (เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์, 2553) ผล

52
การศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและสังคมยิ่งมีมากทาให้ การดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น พบว่าการสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์กับ ภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และการดูแลตนเอง จึงคาดได้ว่าการสนับสนุนทาง
สังคมจะมีความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดยผู้สูงอายุที่มี การสนับสนุนทาง
สั งคมสู งกว่าจะมี พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่ พฤฒพลังของผู้ สู งอายุ มากกว่าผู้ สู งอายุ ที่ มี การ
สนับสนุนทางสังคมต่ากว่า
3.3.3 กลุ่ ม ตั ว แปรจิ ต ลั ก ษณ ะตามสถานการณ์ กั บ พ ฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
7) เจตคติที่ดตี ่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
เจตคติ เป็นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลอยู่ในรูปของความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกนี้เกิดจากความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่ง
นั้น คือ ความรู้ว่าสิ่ ง นั้ นมี ป ระโยชน์ หรือมี โทษมากน้อ ยเพี ย งใด เมื่ อ เกิด ความรู้สึก พอใจสิ่ง นั้ น
(งามตา วนินทานนท์, 2535, น. 315) บุคคลนั้นจะมีความพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่งนั้นไปในทางที่
สอดคล้องกับความชอบ หรือไม่ ช อบของตนต่อสิ่งนั้น ซึ่งเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 3
องค์ป ระกอบคือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) หมายถึง การรู้การคิด
ความเชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางเจตคติ เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก และเป็นความรู้ว่า สิ่งนั้นมีคุณหรือมี
โทษมากน้ อ ยเพี ย งใด เป็ น ความรู้ ห รื อ ความเชื่ อ ถื อ ที่ ใช้ ป ระเมิ น ค่ า ได้ 2) องค์ ป ระกอบทาง
ความรู้สึ ก (Affective Component) องค์ ป ระกอบนี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ของ เจตคติ หมายถึ ง
ความรู้สึ กชอบหรือไม่ ชอบ พอใจหรือไม่ พ อใจ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมั ติ เมื่ อบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว บุคคลจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ก่อนที่เขาจะมี
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น องค์ประกอบทางความรู้สึกยังสอดคล้องกับองค์ประกอบทางการ
รู้คิดด้วย กล่าวคือ ถ้าบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งในทางดีก็ย่อมจะเกิดความรู้สึก แต่ถ้ารู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น
ในทางไม่ ดีก็ย่อมจะไม่ ชอบไม่ พ อใจ 3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระทา (Action Tendency
Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม สิ่งที่เขาชอบ
พอใจ และพร้อมที่ จ ะท าลายหรือเพิ กเฉยต่ อสิ่ งที่ เขาไม่ ช อบ ไม่ พ อใจ เมื่ อ บุ คคลมี ค วามรู้เชิ ง

53
ประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันซึ่งติดตามมาคือ ความ
พร้อมที่จะกระทาการให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย ดังนั้น การรายงานถึงความ
พร้อมในการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เข้าใจเจตคติของบุคคลได้ด้วย ดังนั้น
องค์ประกอบทั้งสามของเจตคติ สามารถใช้ในการทานายและอธิบายพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของ
บุคคลได้ เพราะเชื่อว่าหากบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเรื่องใด (ร่วมกับบุคลิกภาพอื่นๆ ที่เหมาะสม) ก็จะ
กระตุ้ น ให้ บุ คคลนั้ น จะมี แนวโน้ม ที่ จ ะมี พ ฤติ กรรมในเรื่อ งนั้ น มากกว่าบุ ค คลที่ มี เจตคติ ที่ ไม่ ดี
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการของเจตคติมีลักษณะสาคัญหลายประการต่างๆ กัน แต่ลักษณะที่เป็น
สามัญในองค์ประกอบทั้ง 3 ซึ่งนักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดคือ ทิศทาง และปริมาณขององค์ประกอบ
นั้นๆ ทิศทาง (direction) หมายถึง การประเมินค่าการรู้ การรู้สึก และการพร้อมกระทาไปในด้านที่
เป็นบวกหรือลบ เช่น เกี่ยวกับองค์ประกอบทางการรู้ สามารถวัดได้ว่าบุคคลมีความรู้ในประเด็นที่
ต้องการวัด ในทางที่ว่า สิ่ งนั้ นดี หรือเลว ส่วนองค์ป ระกอบทางการรู้สึก สามารถวัดว่าบุค คลมี
ความรู้สึกต่อสิ่ งนั้นไปในทางบวกหรือลบ คือ ในทางชอบและพอใจ หรือไม่ ชอบ ไม่ พ อใจ ส่วน
องค์ประกอบทางการพร้อมกระทา สามารถวัดได้ว่าบุคคลพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่งนั้นในทางบวก
หรือลบ ซึ่งทางบวกหมายถึง การพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ส่วนทางลบ หมายถึง
การพร้อมที่จะทาลายหรือขัดขวางความเจริญของสิ่งนั้น ปริมาณ (magnitude) หมายถึง ความ
เข้มข้นหรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติไปในทิศทางบวกหรือลบ กล่าวคือ บุคคลอาจมีเจตคติที่
ดีต่อสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงมากและต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบาบาง ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสาคัญของสิ่ง
นัน้ หรือขึ้นอยู่กับความพัวพันของบุคคลกับเรื่องนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531)
จ า ก แ น ว คิ ด ข้ า ง ต้ น ได้ ก า ห น ด เจ ต ค ติ 3 อ ง ค์ ป ระ ก อ บ คื อ
1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) 2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective
Component) และ 3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระทา (Action Tendency Component) ผู้วิจัย
ได้นามาปรับใช้ในการวิจัยนี้ใน 2 ด้าน คือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component)
2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective Component)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ให้ ความหมายของเจตคติที่ดีต่อพฤติ กรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ ว่าหมายถึง ลักษณะทางจิตของผู้สูงอายุที่ประกอบด้วย ความรู้สึก
ชอบ ไม่ ช อบ พอใจ ไม่ พ อใจ ความรู้เชิ งประเมิ นค่าว่ามี ประโยชน์ มี โทษ และความพร้อมที่จ ะ
กระท าหรือแสดงออกต่อการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง ของผู้สูงอายุ ด้ านการมี ส่ วนร่วมใน
กิจกรรม การดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
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การวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
จากการทบทวนวิธีการวัดเจตคติ ต่อพฤติกรรมการทางานวิจัยพบว่ามี การสร้างและนาไปใช้ ใน
งานวิจัยหลายงานด้วยกันโดยเฉพาะการวัดเจตคติ ต่อพฤติกรรมการทางานด้านต่างๆ โดยวัดเจต
คติ 3 ด้านคือ ด้านการรู้คิดเชิงประเมินค่า ด้านความรู้สึกและด้านความพร้อมที่จะกระทา ดังเช่น
งานของ ณัฐสุดา สุจินันท์กุล (2541) ที่สร้างแบบวัดเจตคติ ต่อพฤติกรรมการทางานพยาบาล โดย
นาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพลักษณะ ของแบบวัดเป็นประโยคคาถามความรู้
เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมว่าเป็นเรื่องดี มี
ประโยชน์หรือโทษเพียงใด ซึ่งจะทาให้ เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ นาไปสู่ความพร้อมที่จะ
สนับสนุนช่วยเหลือหรือหลีกเลี่ยงการกระทาวัดโดยใช้มาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย
จาก “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย” พบว่ า แบบวั ด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น แบบสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
เท่ากับ.87 กรรณิกา ศิลปพรหมมาศ (2547) ได้สร้างแบบวัดเจตคติ ต่อพฤติกรรมการพยาบาลผู้
ป่วย จิตเวชลักษณะของแบบวัดเป็นประโยคคาถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการพยาบาล
ตาม กระบวนการพยาบาล และพฤติกรรมการพยาบาลที่เคารพสิทธิ ผู้ป่วย ว่ามี ประโยชน์หรือ
โทษเพียงใด พอใจหรือไม่พอใจ ตลอดจนพร้อมหรือต้องหลีกเลี่ยงในการกระทาพฤติกรรมดังกล่าว
มากน้อยเพียงใด วัดโดยใช้ มาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง“ไม่จริง
ที่สุด” พบว่าแบบวัดมี ค่า ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟา เท่ากับ.93
ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส าหรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบวั ด ที่
พัฒนาขึ้นจากนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน คาตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1
คาตอบในแต่ล ะข้อ ถ้าตอบ จริงที่สุด ในคาถามเชิ งบวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลาดับ
จนถึง ไม่จริงเลย ได้ 1 คะแนน ในคาถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง มากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่า
กว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวกั บการเสริ ม สร้างหรือการ
พัฒนาพฤฒพลังแล้วยังพบว่ามีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาปัจจัยทานาย หรือปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดพฤฒ
พลังของผู้สูงอายุ ดังเช่นงานวิจัยของวิไลพร วงค์คีนี โรจนี จินตนาวัฒน์ และกนกพร สุคาวัง (2556)
ได้ศึกษาปัจจัยทานายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤฒพลังโดยรวม พฤฒพลังด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความมั่นคงอยู่ใน
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ระดับสูง สาหรับการสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่อการสูงอายุ รายได้และเพศหญิง สามารถร่วมกัน
ทานายพฤฒพลัง ได้ร้อยละ 17.87 (R2 = 0.1787, F = 6.4266, p< 0.001) และความรู้เกี่ยวกับการ
สู งอายุ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษาไม่ สามารถท านายพฤฒพลั งได้ ทั้ งนี้ ผลการวิจั ยนี้
สามารถนาไปพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังให้กับประชาชน และควรมีการนาปัจจัยอื่นที่อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับพฤฒพลังมาศึกษาเพิ่มเติมเช่น ปัจจัยด้านสมรรถนะแห่งตน และความสามารถใน
การจัดการกับปัญหา เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัยที่สามารถทานายการมีพฤฒพลัง ของประชากรไทยได้
มากขึ้น และสามารถนาไปส่งเสริมให้ประชากรมีการเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น พบว่าเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุ จึงคาดได้ว่าเจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุจะมีความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง โดยผู้สูงอายุที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
สูงกว่าจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุต่ากว่า
8) การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ค วามสาม ารถของตน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความหมาย ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตน องค์ประกอบ การวัด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
ความหมาย
การรับรู้ความสามารถของตนเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฏีการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning Theory) จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีการใช้คาที่แตกต่างกัน คือ การรับรู้
ความสามารถของตน กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง แต่ใช้คาภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน คือ
self – efficacy ส าหรับ งานวิ จั ยนี้ ได้ ใช้ ค าว่ าการรั บ รู้ความสามารถของตน ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ รวบรวม
ความหมายที่ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้
แบนดู รา (Bandura, 1997) กล่ าวว่ า การรั บรู้ ความสามารถ
ของตนเป็นการตัดสินของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้
ส าเร็จ ตามจุ ดมุ่ งหมายซึ่ งตามแนวคิ ดนี้ แบนดู ราเชื่ อว่ าการรั บรู้ ความสามารถของตนมี ผลต่ อ
พฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือเมื่ อบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนในการกระทาพฤติกรรมใด
แล้ ว จะส่ งผลให้ บุ คคลนั้ นมี การกระท าหรือปฏิ บั ติ พฤติ กรรมนั้ น เช่ นเดี ยวกั บแมดดั ก (Maddux,
2002, p.278) และพอร์เตอร์ , บิ๊ กเล่ ย์ และ สเตี ยร์ 0(Porter L. W. Bigley G. A. & SteersR. M, 2003:
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p. 130), ที่ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า เป็นสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าสามารถทา
ได้ด้วยทักษะที่ตนเองมี และอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน โดยมีความมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถ
ของบุคคลในการปฏิ บัติงานที่เฉพาะเจาะจงภายใต้ภาวะแวดล้อมที่ กาหนด และแมคเชน และ วอน
กิ ล นาว (McShane, 2003, p, 51) ได้ ให้ ค วามหมายเพิ่ ม เติ ม จากความเชื่ อของบุ ค คลว่ าตนมี
ความสามารถแล้ วนั้ น ยังให้ ความหมายเพิ่ มอีกว่าการรับรู้ความสามารถของตนคือ การที่บุ คคลมี
แรงจูงใจที่จะกระทาพฤติกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้สอดคล้องกับส
ตาจโควิ ค และลู ธ าน (Stajkovic & Luthans, quoted in Organization Behavior10th, 2005, p.293)
ให้ ความหมายของการรั บรู้ ความสามารถของตนเองไว้ ว่ า เป็ นความมั่ นใจส่ วนบุ คคลเกี่ ยวกั บ
ความสามารถของตนเองในการรวบรวมแรงจูงใจ แหล่งข้อมูลความรู้และลักษณะการกระทา ที่จาเป็น
เพื่อทา ให้งานเฉพาะนั้นประสบความสาเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมที่กาหนด
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง หมายถึง ปริมาณความมั่นใจความสามารถของผู้สูงอายุต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การ
ดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตน
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (self – efficacy theory )
เป็นทฤษฎีที่อัลเบิร์ท แบนดูรา (Albert Bandura ) นักจิตวิทยา ได้พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สั ง คม (Social Learning Theory) ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1962 โดยมี ข้ อ สมมุ ติ ฐ านว่ า กระบวนการทาง
สติปัญญา (Cognitive Process) เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แต่กระบวนการทางปัญญา
นั้นจะถูกชี้นา หรือถือแปรเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาก โดยประสบการณ์แห่งความสาเร็จในการแสดง
การกระท า ของบุ คคล ในระยะแรกได้ เสนอแนวคิ ดของความคาดหวั งในความสามารถตนเอง
(efficacy expectation) โดยให้ความหมายว่าเป็นความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของตนเอง
ในลั ก ษณะที่ เฉพาะเจาะจงและความคาดหวั งนี้ เป็ น ตั วก าหนดการแสดงออกของพฤติ ก รรม
(Bandura,1977) ต่ อ มาแบนดู ร า(1986)ให้ ค าจ ากั ด ความว่ า เป็ น การที่ บุ ค คลตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ
ความสามารถตนเองที่จะจัดการ และดาเนินการกระทา พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
กรอบแนวคิดของแบนดูรา (Bandura,1977) เสนอว่า กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ควรมี
ลั กษณะของการก าหนดอาศั ยซึ่ งกั น และกั น (reciprocal determinism) ความสั ม พั น ธ์ แบบการ
กาหนดอาศัยซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นระหว่างกันของตัวแปร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล
(Internal person factor) อั น ได้ แ ก่ ความเชื่ อ การรั บ รู้ ต นเอง 2) เงื่ อนไขเชิ งพฤติ กรรม(Behavior
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condition) และ 3) เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม (environmental condition) ซึ่ งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3
องค์ประกอบนี้มีลักษณะต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่เกี่ยวกันไว้ (Interlocking system) โดยแต่
ละองค์ประกอบต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งอิทธิพลของแต่ละอย่างจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสภาพสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในภาพประกอบ 3
ปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล
เงื่อนไข
เชิงพฤติกรรม

เงื่อนไข
เชิงสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคล เงื่อนไขเชิงพฤติกรรมและ
เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม
การรั บ รู้ ส มรรถนะในตนเอง (Perceived self-efficacy) เป็ น
ความเชื่อหรือการรับรู้ การตัดสินพิจารณาของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะทา การ
ตอบสนองบางอย่างโดยเฉพาะบุ คคลสองคนอาจมี ความสามารถไม่ ต่างกัน แต่อาจแสดงออกใน
คุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคนสองคนนี้มีการรับรู้สมรรถนะในตนเองแตกต่างกัน ในบุคคล
เดียวกันก็เช่นกัน ถ้ารับรู้สมรรถนะในตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาแตกต่างกันได้เช่นกัน แบนดูราเห็นว่าความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่หยุ่นตัว
ตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่จะกาหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองในสภาวการณ์ นั้ นๆนั่ นเอง คื อถ้ าเรามี ความเชื่ อว่าเรามี ความสามารถ ก็ จะแสดงถึ ง
ความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย
ง่าย และจะประสบความสาเร็จในที่สุด (Evans, 1989 อ้างใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2536)
นอกจากนี้ แบนดู รายั งอธิ บายความสั ม พั นธ์ ระหว่ างความ
คาดหวังในความสามารถของตน(Efficacy expectation) และความคาดหวังในผลของการกระทา ที่
จะเกิดขึ้น (Outcome expectation) ไว้ดังแสดงในภาพประกอบ 4
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บุคคล
(Person)
ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง
(Efficacy expectation)

พฤติกรรม
(Behavior)

ผลลัพธ์
(Outcome)
ความคาดหวังในผล
ของการกระทา
(Outcome expectation )

ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ
ความคาดหวังในผลของการกระทา
1. ค วาม ค าด ห วั งใน ค วาม ส าม ารถ ของต น (Efficacy
expectation) หมายถึ ง ความเชื่ อ หรื อ ความมั่ น ใจของบุ ค คลว่ า ตนมี ค วามสามารถที่ จ ะแสดง
พฤติกรรมที่ต้องการนั้นจนประสบผลสาเร็จได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นความหวังที่เกิดขึ้นก่อนกระทา
พฤติกรรม
2. ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใน ผ ล ข อ ง ก า รก ระ ท า (Outcome
expectation) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลประเมินว่า พฤติกรรมที่ตนเองกระทา นั้นจะนาไปสู่ผลการ
กระทา ที่ตนเองคาดหวังไว้เป็นการคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทา พฤติกรรมของตนบุคคล
จะกระทา พฤติกรรมใดหรือไม่นั้น ขึ้นกับความคาดหวังว่า เมื่อกระทาพฤติกรรมนั้นจะได้ผลตามที่
ต้องการหรือไม่ และคาดหวังว่าตนมี ความสามารถพอที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นหรือไม่ ถ้าบุคคล
เรี ย นรู้ ว่ า การกระท า นั้ น จะท าให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง แต่ ค าดหวั ง ว่ า ตนมี
ความสามารถไม่ พอที่จะกระทา พฤติกรรมนั้นก็มี แนวโน้มว่าบุคคลจะไม่ แสดงพฤติกรรมนั้นเพื่ อ
หลีกเลี่ยงความผิดหวัง
การรับรู้สมรรถนะในตนเอง (Perceive self - efficacy) ยังมีผล
ต่อการกระทา กิจกรรมที่ยุ่ง ยากซับซ้อนว่าจะกระทา ได้สาเร็จหรือไม่ เนื่องจากความมั่นใจว่าตนมี
ความสามารถเพียงใดจะเป็นตัวชี้ว่าบุคคลจะมีความพยายามทางานมากน้อยเพียงใด ถ้าบุคคลเชื่อ
ว่าตนไม่มีความสามารถที่จะกระทากิจกรรมให้สาเร็จได้ ก็จะเกิดความกลัวและพยายามหลีกเลี่ยง
การกระทา กิจกรรมนั้นๆ แต่ถ้าบุคคลมีความมั่นใจว่าสามารถจะกระทากิจกรรมนั้นๆได้ จะไม่เกิด
ความกลั วหรือหวาดหวั่นล่ วงหน้ าก่ อนที่ จะแสดงพฤตกรรม และยั งท าให้ บุ คคลเกิ ดความเพี ยร
พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ยิ่งมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนมาก จะยิ่งมีความ
พยายามและกระตือรือร้นในการกระทา กิจกรรมนั้นมากขึ้น การที่บุคคลพยาบาลกระทา กิจกรรมใน
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สถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้สาเร็จ และได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ จะเป็นแรงเสริมต่อการรับรู้
สมรรถนะในตนเอง ทาให้ความกลัวและวิตกกังวลลดน้อยลง แต่ถ้าบุคคลเลิกล้มการทางานโดยง่าย
หรือกระทา กิจกรรมไม่สาเร็จ จะทาให้ความคาดหวังในความสามารถของตนต่าลง และทาให้เกิด
ความกลัวต่อการทากิจกรรมนั้นๆมากขึ้น
ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ของตน และการคาดหวังในผลลัพธ์ สรุปได้ว่า บุคคลจะกระทาพฤติกรรม เมื่อมีความคาดหวังว่าหาก
กระทาพฤติกรรมนั้นแล้วจะนาไปสู่ผลลัพธ์และเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ในบุคคลที่มีความคาดหวัง
เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทาให้บุคคลกระทาพฤติกรรมนั้นได้ การรับรู้สมรรถนะของตนเองเป็น
การตัดสินว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นได้หรือไม่ ในบุคคลที่มีการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองสูงจะมีความพยายามในการทาพฤติกรรมโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ในบุคคลที่มีการ
รับรู้สมรรถนะของตนเองต่า บุคคลนั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทาพฤติกรรมนั้น หรือไม่กระทา
พฤติกรรมนั้นอีกเลย การรับรู้ความสามารถของตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน จะมี
ผลต่อการตัดสินที่จะกระทาพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะการรับรู้ความสามารถของตน มี
อิทธิพลต่อการกระทาพฤติกรรมเป็นอย่างมาก บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง จะมีความ
พยายามและยืนยันที่จะปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง ไม่ เป็นไปตาม
ต้องการ แต่หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนต่า ไม่ว่าความคาดหวังในผลลัพธ์จะต่าหรือสูง
บุ คคลนั้ นมี แนวโน้ มที่ จะไม่ สนใจกระท าพฤติ กรรมและเลิ กกระท าพฤติ กรรมนั้ น ดั งนั้ นการรับรู้
ความสามารถของตนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการกระทาพฤติกรรมของบุคคล ดังในภาพที่
2 แต่ถ้าการรับรู้ความสามารถของตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของบุคคลแตกต่างกัน ก็จะมีผล
ต่อการตัดสินที่จะกระทาพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ได้
การรับรู้ความสามารถของตนในแต่ละบุ คคลจะแตกต่ างกั น
ออกไปขึ้นอยู่กับมิติ 3 มิติ ดังนี้ (Bandura, 1997)
1. มิติตามระดับ (Level) หมายถึง การรับรู้ความสามารถของ
บุ คคลตามความยากง่ ายของพฤติ กรรมที่ กระท า บุ คคลจะเลื อกกระท าพฤติ กรรมตามการรับรู้
สมรรถนะของตนเอง ในบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนต่า จะเลือกทากิจกรรมที่มีความยาก
ในระดับง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน หากกิจกรรมที่ทายากเกินการรับรู้ความสามารถของตนที่มี อยู่ อาจเกิด
ความล้มเหลวในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ดังนั้นในการพิจารณาให้บุคคลทากิจกรรมใด ๆ ต้องเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับการรับรู้ความสามารถของตนที่บุคคลนั้นมีอยู่

60
2. มิ ติ ค วามเป็ นสากลหรื อ การเชื่ อ มโยงประสบการณ์
(Generality) เป็นการรับรู้ความสามารถของตน จากการที่บุคคลสามารถนาทักษะ หรือประสบการณ์
ที่เคยประสบความสาเร็จในอดีต มาใช้ในปัจจุบันที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล
มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงขึ้น
3. มิติความเข้มแข็ง (Strength) เป็นการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติพฤติกรรมตามความเข้มแข็งอดทนของบุคคล ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอดทนสูง
จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีการรับรู้ความสามารถของตนสูง และมีความพยายามในการกระทาพฤติกรรม
ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลมีความเข้มแข็งอดทนน้อย ก็จะส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนต่า ทาให้ประสบความล้มเหลวในการกระทาพฤติกรรมได้ง่าย
องค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตน
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับ การรับ รู้
ความสามารถของตนนั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า
การรับรู้ความสามารถของตน เป็นปัจจัยสาคัญในการนาไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคล โดย
การรับรู้ความสามารถของตนได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาวะทาง
ร่า งกายและอารมณ์ ประสบการณ์ ที่ ป ระสบความส าเร็จ ด้ วยตนเอง การได้ เห็ น ตั วแบบหรือ
ประสบการณ์ ข องผู้ อื่ น และการใช้ ค าพู ด ชั ก จู ง โดยสามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดทั้ ง 4
องค์ประกอบได้ดังนี้
1. สภาวะทางร่ า งกายและอารมณ์ (physiological and affective
states) เป็นข้อมูลที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล
โดยที่การรับรู้ความสามารถของตนเองจะสูงหรือต่า ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสรีระวิทยา นั่น
คือ ในสภาวะ ที่ร่างกายเกิดความตื่นตัว เช่น เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ตื่นตัว มีอาการ
อ่อนเพลี ยเมื่ อยล้ าหรือเมื่ ออยู่ส ภาพการณ์ ที่ถูกดุว่ากล่าวตักเตือนหรือในสภาวะที่ร่างกายถูก
กระตุ้นมากๆ มักจะทาให้บุคคลกระทาพฤติกรรมได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจะกระทาให้บุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองต่า ซึ่งสภาวะทางกายและอารมณ์ในทางบวกจะช่วยเพิ่มการรับรู้
ความสามารถของตนเองในทางตรงกันข้ามสภาวะทางกายและอารมณ์ในทางลบ เช่นเจ็บป่วย
ปวดเมื่อย เครียด วิตกกังวล จะลดการรับรู้ความสามารถของตนเองลงตนเองต่า ซึ่งสภาวะทาง
กายและอารมณ์ ในทางบวก จะช่ วยเพิ่ ม การรับ รู้ความสามารถของตนเอง ในทางตรงกันข้าม
สภาวะทางกายและอารมณ์ ในทางลบ เช่น เจ็บป่วยปวดเมื่ อย เครียด วิตกกังวลจะลดการรับรู้
ความสามารถของตนเองลง
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2. ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง (enactive mastery
experience) เป็ น วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการส่ง เสริม การรับ รู้ความสามารถของตน
เนื่องจากเป็นประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทาได้สาเร็จด้วยตนเอง หากบุคคลกระทา
และประสบผลสาเร็จได้ด้วยตนเองหลายๆ ครั้ง จะส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเพิ่มขึ้น
และบุคคลก็จะพยายามที่จะปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆแม้ว่าในบางครั้งจะเกิดความล้มเหลวบ้าง แต่ก็
ไม่ มี ผ ลมากนัก เพราะบุ คคลจะประเมิ น ว่าตนประสบความล้ม เหลวจากปัจ จั ย อื่น เช่ น ความ
พยายามไม่เพียงพอ สถานการณ์ ไม่เอื้ออานวย เป็นต้น แต่หากบุคคลประสบความล้มเหลวอยู่
เสมอ ส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนต่า ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้บุคคลมีการ
ฝึกทักษะอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะปฏิบัติพฤติกรรมได้สาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ประสบการณ์ความสาเร็จจากการกระทาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถแก่ผู้กระทาพฤติกรรม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
2.1 ความยากของงานและสภาพแวดล้อม การประสบความสาเร็จ
ในการทางานที่ง่ายๆ อาจไม่เพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากบุคคลรู้ว่านั้นต้องสาเร็จ
อยู่แล้วจึงไม่นาไปประเมินความสามารถ ส่วนงานที่ยากและท้าทายจะให้ข้อมูลความสามารถอย่าง
ใหม่ จึงมีแนวโน้มส่งผลให้บุคคลเพิ่ มการรับรู้ความสามารถสอดคล้องกับการศึกษาของ เวสส์ เเบ
คเวล และดาคก์-ฟรอยแมน (West, Bagwell, & Dark-Freudeman, 2005)ได้ศึกษาความจาและการ
ตั้งเป้าหมายด้านความจา พบว่าการตั้งเป้าหมายด้านความจาในผู้สูงอายุจะทาให้ผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์จากการตั้งเป้าหมายภายใต้การเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบ
หลายอย่างที่เกิดภายในบริบทหรือสภาพแวดล้อมของการกระทา ทั้งนี้เป็นอุปสรรคที่ช่วยส่งเสริมให้
บรรลุความสาเร็จ เช่นการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของ ดัลลอสกี้ คู
แบท-ซิ ลมอน และเฮอเบอก์ (Dunlosky, Kubat-Silman, & Hertzog, 2003) ได้ ศึ กษาการฝึ กทั กษะ
การอบรมพัฒนาผู้สูงอายุโดยมีการสอนให้เชื่อมโยงการเรียนรู้ด้วยตนเองพบว่า การได้รับการสอน
ด้วยกลยุทธ์ตามมาตรฐานพร้อมด้วยเทคนิคทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับปรุงการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุได้
2.2 การเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลา การบรรลุผลการประเมิ นเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ ยนแปลงของช่วงเวลาการบรรลุผล มี อิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมากขึ้นโดยบุ คคลที่ มี ประสบการณ์ ความล้ มเหลวเป็ นครั้งเป็ นคราวไม่ ต่ อเนื่ อง แต่ มี การ
ประเมินเปรียบเทียบกับผลการกระทาที่เคยเกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขจะมีแนวโน้มในการเพิ่ม
การรับรู้ความสามารถของตนเองสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮาสติ้งและเวสส์ (Hasting & West.,
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2011) ได้ศึกษาการวางเป้าหมายและความสัมพันธ์ในการรับรู้ความสามารถของตนด้านความจา
ในช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ พบว่าการวางเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดเวลามีประโยชน์และการวางเป้าหมาย
การดาเนินงานสาหรับการรับรู้ความสามารถของตนและการเรียนรู้เหมาะสาหรับผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น
การให้ผู้ใหญ่ มีการวางเป้าหมายในการกระทาจะมีการรับรู้ความสามารถตนเองมากกว่าบุคคลที่มี
ประสบการณ์ ในลักษณะที่ราบเรียบและไม่มีการประเมินเปรียบเทียบกับผลที่เคยกระทาผ่านมาเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
3. การได้ เ ห็ น ตั ว แบบหรื อ ประสบการณ์ ของผู้ อื่ น (vicarious
experience) เป็นการได้เห็นตัวแบบ หรือประสบการณ์ของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกับตนใน
การปฏิบัติพฤติกรรมใดๆ แล้วประสบความสาเร็จเช่นกัน กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมจากตัวแบบ
3.1 กระบวนการตั้ งใจเป็ นปั จ จั ยแรกที่ มี ความส าคั ญ มากเป็ น
กระบวนการที่บุคคลตั้งใจที่จะสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การที่บุคคลจะสนใจตัวแบบหรือไม่นั้น
ย่อมขึ้ นอยู่กั บลั กษณะของตั วแบบและผู้ สั งเกต โดยตั วแบบควรมี ลั กษณะใกล้ เคี ยงกับผู้ สังเกต
รวมทั้งคุณค่าของพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวแบบที่ไม่ซับซ้อน มีประโยชน์ต่อผู้สังเกต ส่วนผู้สังเกต
ก็ต้องมีความตื่นตัว มีความสามารถในการรับรู้ ความสามารถทางปัญญาและความชอบเดิมอยู่ด้วย
3.2 กระบวนการเก็บจา เป็นกระบวนการที่บุคคลแปลงข้อมูลที่ได้
จากการสั งเกตเข้ าไปเก็ บไว้ ในหน่ วยความจ า ซึ่ งอาจจะเก็ บ ไว้ ในรู ปแบบสั ญ ลั กษณ์ จั ดระบบ
โครงสร้างทางปัญญาเพื่อให้ง่ายแก่การจดจา การจดจาข้อมูลได้ดีบุคคลต้องมีการซักซ้อมบ่อยครั้ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ รี บ อกซ์ คาร์ สั น และแลงแบน (Rebok GW Carlson MC and
Langbaum JBS, 2007),ได้ศึกษาการฝึกและการคงไว้ ซึ่งความสามารถด้านความจาในผู้สูงอายุที่
สุขภาพดี พบว่าการฝึกการเล่าเรื่องที่สนุกสนานสามารถเพิ่มและทาให้คงไว้ซึ่งทักษะด้านความจา
ของผู้ สู งอายุได้ นอกจากการฝึ กความจ าแล้วต้องขึ้นอยู่ กับการมี ความสามารถทางปั ญญาและ
โครงสร้างทางปัญญาด้วย
3.3 กระบวนการปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลแปลงสัญลักษณ์
ที่ได้เก็บจาเอาไว้ออกมาเป็นการปฏิบัติ
3.4 กระบวนการจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมตามตัวแบบ การที่ผู้ สังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับรางวัลหรือการ
เสริมแรงต่างๆ จะทาให้เกิดการปฏิบัติตามตัวแบบ โดยคาดหวังว่าตนจะได้รับผลเช่นนั้น ตัวแบบใน
การส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตนมี 2 ประเภท ดังนี้
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3.4.1 ตัวแบบที่มีชีวิต เป็นตัวแบบที่บุคคลสามารถสังเกตและ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้สังเกต ในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ผู้ สั งเกตมี ค วามสนใจ และมั่ น ใจว่ าตนเองสามารถปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมได้
เช่นเดียวกับที่ตัวแบบแสดง
3.4.2 ตัวแบบสัญลักษณ์ เป็นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น
วิทยุ วีดีทัศน์ การ์ตูน เป็นต้น การเสนอลักษณะนี้สามารถเตรียมเรื่องราวตัวแบบได้ สามารถเน้น
จุดสาคัญของพฤติกรรมที่ต้องการได้ สามารถนาไปใช้กับกลุ่มบุคคลจานวนมาก และในสถานที่ต่างๆ
ได้
4. การใช้คาพูดชักจูง (verbal persuasion) การตัดสินความสามารถ
ของตนนั้นไม่อาจขึ้นอยู่กับตนเองเพียงอย่างเดียว เนื่องจากแหล่งข้อมูลจากตนเองอาจจะยังไม่
เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องการข้อมูล จากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพ ลต่อตนเอง การพูดชั กจูงทางวาจานี้มี
ความสัมพันธ์กับการทาให้เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง เป็นการรับเอาคาพูดของ
ผู้ อื่ น มาเป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณ าเกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนท าให้ รั บ รู้ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถที่จะทางานได้สาเร็จเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนและความรู้สึกว่าตนเอง
มี ค วามสามารถนี้ จะเป็ นแรงจู งใจให้ บุ คคลกระท าพฤติกรรมตามที่ ตนเองรับรู้ค วามสามารถ
นอกจากนั้นการแสวงหาคาแนะนาการพูดหรือการคิดในเชิงบวกจะทาให้บุคคลรับรู้และศรัทธา
เชื่อมั่นในสมรรถนะของตนได้ (ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, 2554)
จากการศึกษาองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนตาม
แนวคิดของแบนดูร่านั้น ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นองค์ประกอบการวัด
การรับรู้ความสามารถของตนของผู้สูงอายุเนื่ องจากผู้วิจั ยเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านมี ความ
เป็นไปได้ในการนาไปใช้เพื่อวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาวะทางร่างกายและอารมณ์ ประสบการณ์
ที่ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์ของผู้อื่น และการใช้คาพูดชัก
จูง
การวัดการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
Bandura (1986) กล่าวว่า การประเมิ น การรับ รู้ค วามสามารถของตน
เป็ น การประเมิ น การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ความสามารถของบุ ค คลที่ จ ะกระท า พฤติ ก รรมที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงมากกว่าจะเป็นพฤติกรรมทั่วไป เนื่องจากการรับรู้ความสามารถของตนในพฤติกรรม
ที่เฉพาะเจาะจง มี อ านาจในการวัดการรับ รู้ความสามารถของตนของตนเองมากที่สุ ด ดัง นั้ น
เครื่องมื อที่ใช้ ประเมิ นการรับรู้ความสามารถของตนจึ งมี ลักษณะการประเมินที่วัดพฤติกรรมที่

64
เฉพาะเจาะจง และวัดระดับความเชื่อมั่น หรือความมั่นใจในการกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ สาหรับใน
ประเทศไทย (สายรุ้ง บัวระพา, 2547) ได้ดัดแปลงแบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนใน
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางกายของผู้ ป่ วยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว ซึ่ ง แปลความเป็ น ภาษาไทย และ
ดัดแปลงจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการทากิจกรรมของ (Jenkins, 2005) ที่สร้าง
จากแนวคิดของ (Bandura, 1986) ดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรมบางข้อให้เหมาะสมกับวัฒ นธรรม
ไทย มีลักษณะเป็นเส้นตรงแนวนอนที่มีความยาว 10 เซนติเมตร มีข้อคาถาม 17 ข้อแบบประเมินนี้
ได้พั ฒ นาขึ้นและถูกนามาใช้ในกลุ่ม ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม เหลว ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมื อ
เท่ า กั บ .82-.99 เช่ น เดี ย วกั บ (หทั ย รั ต น์ เวชมนั ส , 2547) ได้ ดั ด แปลงแบบสอบถามการรั บ รู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติพ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้ป่ วยสูงอายุที่มี ภ าวะหัวใจ
ล้มเหลวจากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการ
ขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องแบบต่อเนื่องของ (จิรรัตน์ แหบคงเหล็ก, 2543) ที่สร้างตามแนวคิด
ของ Bandura (Bandura, 1986) ครอบคลุมการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 6
ด้าน และได้นาไปใช้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จานวน 200 ราย ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
เท่ากับ .85
ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่พัฒนาขึ้นจากนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ลักษณะของ
แบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ มั่นใจมากที่สุด ถึง ไม่มั่นใจเลย เกณฑ์
การให้คะแนน คาตอบทั้ง 6 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1 คาตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ มั่นใจมากที่สุด
ในค าถามเชิ ง บวกได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลาดั บ จนถึ ง ไม่ มั่ น ใจเลย ได้ 1 คะแนน ใน
คาถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถ
ต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรการ
รับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง กับพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้ สู ง อายุ พบว่ า มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรนี้ กั บ ตั ว แปรพฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุโดยตรงน้อยมาก ดังนั้น จังทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาตัว
แปรตามในขอบขายใกล้เคียง เช่น พฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุนวัยผู้ใหญ่ ตอนกลาง การออก
กาลังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุ และพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสรุปผลการศึกษาสาระสาคัญดังนี้
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งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง กับพฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง พบ 1 เรื่อง
เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยศึกษากับผู้ใหญ่ตอนกลาง ที่มีอายุ 35-59 ปี
อาศั ย ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ลิ น จง โปธิ บ าล; และวณิ ช า พึ่ ง ชมภู , 2556)
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันกระดูก
พรุน (p < 0.01) ส าหรับ งานวิ จั ยที่ ศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ระหว่ างการรับ รู้ ค วามสามารถต่ อ การ
เสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลั ง กับการออกกาลั งกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลท
ฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุ พบ 1 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมเป็น
การวิจั ยกึ่ ง ทดลอง โดยศึ กษากั บ ผู้ สู ง อายุ โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ม ารับ บริก ารที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลในเขตอาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง (อมรวรรณ ฤทธิเรือง, 2558)
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในการออกกาลังกายแบบโนราห์ประยุกต์สูง
กว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง พบ 1 เรื่อง
เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยศึกษากับ
ผู้ สู ง อายุ โรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ม ารั ก ษาที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 19 วงศ์ ส ว่ า ง บางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร (สุ นันทา ศรีศิริ, 2555) ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการ
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น จึงคาดได้ว่าการรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง จะมี ความสั ม พั นธ์ กั บตั วแปรตาม โดยผู้ สู งอายุ ที่ มี ก ารรับ รู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง สูงกว่าจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ต่า
กว่า
จากการทบทวนงานวิจั ยข้างต้ น พบว่าการรับ รู้ความสามารถต่ อการ
เสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ องกั น กระดู ก พรุน วัย ผู้ ใหญ่
ตอนกลาง การออกกาลังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮี โมโกลบินในผู้สูงอายุ
และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จึงคาดได้ว่าการรับรู้ความสามารถต่อการ
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เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง จะมีความสัมพันธ์พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง โดยผู้สูงอายุ
ที่มี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง สูงกว่าจะมี พฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่มี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง ต่ากว่า
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังของผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ได้อาศัยแนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมตามรูปแบบ
ทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม (Interactionism Model) (ดวงเดื อน รัต นะมงคลกุ ล และคณะ, 2558);
อ้ า งอิ ง จาก (Magnusson; & Endler, 1977);(Walsh, Craik, & Price, 2000); (Tett & Burnett,
2003);(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541) เป็นกรอบในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องและสร้างกรอบ
แนวคิ ด การวิ จั ย อั น เป็ น เส้ น ทางที่ น าไปสู่ ข้ อ มู ล สรุ ป ตั ว แปรเชิ ง เหตุ ที่ ส าคั ญ ของพฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ได้แก่ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อ
การสูงอายุ และการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับกลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังของผู้สูงอายุ ได้แก่ ตัวแปรความสัม พันธ์ในครอบครัว ตัวแปรการ
สนั บ สนุ น จากสั ง คม และกลุ่ ม ตั วแปรจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ ได้แก่ ตัวแปรเจตคติ ที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ในส่ ว นของปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรในกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม และกลุ่ ม ลั ก ษณะ
สถานการณ์ ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการตั้งสมมติฐานการวิจัยนั้น ประกอบด้วย
1) ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังในด้านรวมและรายด้านย่อย มากกว่าผู้ สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ ผู้วิจัยที่พบหลักฐาน
ประกอบจากงานวิจั ยที่เกี่ย วข้องในอดีต ในลักษณะของอิท ธิพ ลหลั ก (Main effects) เช่น และ
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของ
(ธนพั ทธ์ จั นท์พิพั ฒ น์พ งศ์ , 2559) ผลการศึกษาพบปฏิสัม พันธ์ร่วมกันระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ เฟซบุ๊ ก ด้ ว ยปั ญ ญา และการรับ รู้ บ รรทั ด ฐานของสั ง คมที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทั้งด้านรวมและรายด้าน และงานวิจัยของ (วิลาวัลย์ รัตนา,
2552) พบว่ า การสนั บ สนั บ สนุ น ทางสั ง คมทุ ก ด้ า น ยกเว้ น ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01
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นอกจากนี้ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์และสังคม สามารถทานายคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 23.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ 2) ผู้สูงอายุที่มีการมอง
โลกในแง่ดีสูง และความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังในด้าน
รวมและรายด้านย่อย มากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ ผู้วิจัยที่พบหลักฐานประกอบจากงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้อ งในอดี ต ในลั กษณะของอิท ธิ พ ลหลัก (Main effects) เช่ น งานวิจั ยของ (อะเคื้ อ กุ ล
ประสู ติดิ ล ก; โสภณา จิ รวงศ์นุ ส รณ์ ณั ฐ วดี จิ ตรมานะศั ก ดิ์ และดุ ษ ณี ศุ ภ วรรธนะกุล , 2557)
ผลการวิจัยพบว่า การมองโลกในแง่ดี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และ
งานวิจัยของ (วัลภา บูรณกลัศ, 2560) ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ดังแสดงในภาพประกอบ 5 ซึ่งคาดว่า
กลุ่มตัวแปร จะสามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุได้อย่าง
ชัดเจน
กรอบแนวคิดในงานวิจัย

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
พฤติ ก รรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังของผู้สูงอายุ หมายถึง การกระทาที่
แสดงออกถึงการเพิ่มพูนให้ชีวิตดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแล
ตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่ พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หมายถึง
การเพิ่มพูนชีวิตให้ดีขึ้นโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ลักษณะกิจกรรมทาง
สังคม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมที่ทากับ คนในครอบครัว เช่น การท่องเที่ยวกับครอบครัว การ
รับประทานอาหารร่วมกัน ช่วยบุตรทางานบ้าน และการทาหน้าที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนบุตรหลานใน
ครอบครัว เป็นต้น 2) กิจกรรมที่ทาร่วมกับกลุ่ม /ชุ ม ชน เช่ น กิจ กรรมสังสรรค์กับเพื่ อนในชมรม
สมาคม ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย ว การแข่ ง ขั น กี ฬ า การเข้ า วั ด ฟั ง ธรรม งานบุ ญ ต่ า งๆ 3) กิ จ กรรม
อาสาสมัครต่างๆ ในชมรม สมาคม ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การต่างๆ เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ที่
ตนมีอยู่ต่อผู้อื่น โดยการเป็นวิทยากรบรรยาย เขียนหนังสือ สารคดี และบทความต่างๆ และ 4)
กิจ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ กับ องค์ กรที่ ต นเป็ น สมาชิ ก ได้ แก่ การเข้ าฟั ง บรรยาย ประชุ ม
สัมมนา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ หมายถึง
การเพิ่ ม พู น ชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น โดยการดู แ ลและใส่ ใจสุ ข ภาพของตนเอง ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย เป็นการดูแลและใส่ใจใน 5 เรื่องสาคัญ ได้แก่ 1.1) การออกกาลัง
กาย 1.2) การรับประทานอาหาร 1.3) การละเว้นอบายมุข ได้แก่ บุหรี่ สุรา การพนัน สารเสพติด
1.4) การพักผ่อนที่เพียงพอ และ 1.5) การตรวจสุขภาพประจาปี และทากิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น
ทากายภาพบาบัด กิจกรรมพบแพทย์ เป็นต้น และ 2) ด้านจิตใจ เป็นการดูแลและใส่ใจเรื่องการ
ทาจิตใจให้สงบ มีสติ วางเฉย รู้จักประมาณตนเอง และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
หมายถึ ง การเพิ่ ม พูน ชี วิตให้ดี ขึ้นโดยการดู แลและใส่ใจเรื่อ งความมั่ นคงและปลอดภั ยในการ
ดารงชีวิต ประกอบด้วย 1) การออมหรือสะสมเงินจากแหล่งรายได้ต่างๆ เช่น เงินจากการทางาน
เงิน จากบุ ต ร และเงิน จากการลงทุ น และ 2) การเตรียมที่อยู่ อาศั ยของตนเองเป็ นหลักแหล่ง ที่
ปลอดภัย
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สามารถวัดได้จากแบบวัดพฤฒพลัง ที่สร้างขึ้นตามนิยามเชิงปฏิบัติการลักษณะ
ของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ ปฏิบัติเป็นประจา (6) ปฏิบัติบ่อยมาก
(5) ปฏิบัติบ่อย (4) ปฏิบัติบางครั้ง (3) ปฏิบัตินานๆ ครั้ง (2) และไม่เคยปฏิบัติเลย (1) ซึ่งผู้สูงอายุ
ที่ได้คะแนนสูงจากแบบวัดนี้แสดงว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังสูง
การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การรับรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองใน
ทางบวก ลั ก ษณะของการมองโลกในแง่ ดี ประกอบด้ ว ย 1) การให้ เหตุ ผ ล คื อ การประเมิ น
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ว่าสามารถจัดการที่ไม่ดีและข้ามผ่านไปได้ 2) การให้ความคาดหวัง คือ
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาว่าน่าจะเป็น
อย่างที่คิดไว้ เช่น การคาดหวังว่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีสิ่งดีๆ ตามมา หรือ
เมื่อต้องเผชิญ กับปัญ หาก็คาดหวังว่าจะได้รับกาลังใจจากครอบครัวเสมอ เป็นต้น 3) การแสดง
อารมณ์ คือ สภาวะทางจิตใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เช่น การรู้สึกผ่อนคลาย
หรื อ การรู้ สึ ก มี ค วามสุ ข เป็ น ต้ น และ 4) การมี เจตคติ คื อ ความรู้ สึ ก ทางจิ ต ใจที่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทาให้มีท่าทีหรือความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่ดี เช่ น
การมองโลกในแง่ดี เกี่ ยวกับ อนาคต และเชื่ อว่าปั ญ หาที่เกิด ขึ้น เป็ น เหตุก ารณ์ ชั่ วคราวเท่ านั้ น
เป็ น ต้ น ส าหรับ การวิจั ย ครั้ง นี้ ผู้ วิจั ย ใช้ แ บบวัด การมองโลกในแง่ ดี ที่ พั ฒ นาจากงานวิจั ย ของ
(วรรณภา กันยาวงศ์,2551) เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่
จริงเลย ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่า
กว่า
การปรับตัวเพื่อการสร้างขยาย หมายถึง การรับรู้ข้อเรียกร้องจากสังคมของตนว่า
สังคมคาดหวังว่าตนควรจะคิดอย่างไรและทาอะไรเพื่อสังคมบ้าง ความปรารถนาภายในตนที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการสิ่งทดแทนตนเองเพื่อสร้างความคงทน หรือยั่งยืน ความห่วงใยผูกพัน
คนรุ่นหลังและอนาคตของสังคม การที่ตัวบุคคลผู้กระทาสามารถจดจา มีความประทับใจ และ
สามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดการปรับตัวเพื่อ
การสร้างขยายใช้ แบบวัดจากงานวิจั ยของ (นพมาศ แซ่ เสี้ยว, 2550) เป็ น แบบวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ซึ่ง ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการ
ปรับตัวเพื่อการสร้างขยายมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
เจตคติต่อการสูงอายุ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ผู้สูงอายุมีต่อ การเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีอายุมากขึ้นในรูปลักษณะภายนอก สภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล และการเปลี่ยนแปลง
ในสถานภาพและบทบาททางสังคมของบุคคล ได้แก่ 1) การมองเห็นประโยชน์หรือโทษของการ
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สูงอายุ และ 2) ความพอใจหรือไม่พอใจของการสูงอายุ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น
ตามนิยามเชิงปฏิบัติการลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริง
ที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติต่อการสูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ
ที่ได้คะแนนต่ากว่า
การรู้เท่าทั นสื่อ หมายถึง การที่ผู้รับสื่อเลือกรับและใช้ ประโยชน์จ ากสื่อมวลชน
ในทางสร้างสรรค์ โดยนาเนื้อหาสาระหรือข้อคิดที่ได้รับจากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
และการดาเนินชีวิต มีการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเป็นประโยชน์เพื่อขยาย
ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจให้กว้างขึ้น และมีการเปิดรับสื่ออย่างมีสติโดยไม่คล้อยตามความเชื่อ
และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ รวมทั้งไม่เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อ สาหรับการ
วิจั ยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยใช้แบบวัดที่ พัฒ นาขึ้นปรับใช้ แบบวัดจาก (จินตนา ตั นสุวรรณนนท์ , 2558)
ลั กษณะของแบบวัดเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้ งแต่ จริงที่ สุด ถึง ไม่ จ ริง เลย
ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีการรู้เท่าทันสื่อมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง การรับรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง
การแสดงออกต่อกันระหว่างคนในครอบครัวกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) การให้ความรัก ห่วงใย มี
ความเห็นอกเห็นใจ 2) เคารพยกย่องซึ่งกันและกัน และ 3) การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น และรับ ผิ ด ชอบเรื่ อ งต่ า งๆ ภายในครอบครัว ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบวั ด ที่ ป รั บ ปรุ ง จากแบบวั ด
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของ (ธรีรัตน์ เชมนะสิริ,2554) และได้ปรับปรุงข้อคาถามและเนื้อหาให้
เข้ากับบริบทของผู้สูงอายุ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่
จริง ที่ สุ ด ถึ ง ไม่ จ ริง เลย ซึ่ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ ได้ ค ะแนนสู ง กว่า แสดงว่า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในครอบครัว
มากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
การสนั บ สนุ น ทางสั งคม หมายถึ ง การรับ รู้ของผู้ สู งอายุเกี่ย วกับ การช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลของบุคคลรอบข้างในชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ คือ การสนับสนุน
ให้กาลังใจ ปลอบประโลม สร้างความรู้สึกมั่ นคง สบายใจ ซึ่งจะทาให้บุคคลรู้สึกว่าตนได้รับความ
เอาใจใส่จากผู้อื่นๆ 2) การสนับสนุนด้านการให้คุณค่า คือ การได้รับความรู้สึกถึงการมีคุณค่าใน
ตัวเอง รวมทั้งความรู้สึกถึงการมีคุณประโยชน์และมีความสามารถ เช่น การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ทางบวกในเรื่องทักษะหรือความสามารถของบุ คคล การแสดงความเชื่ อว่าบุคคลนั้นสามารถ
จัดการกับสถานการณ์ได้ เป็นต้น 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศ คือ การได้รับคาแนะนา
หรือแนวทางที่อาจช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือดาเนินการแก่บุคคล 4) การสนับสนุนด้านวัตถุ คือ
การได้รับความช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของ เช่น เงิน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่
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สร้างขึ้นเองตามนิยามเชิงปฏิบัติการโดยมีฐานคิดจากแนวคิดของ (ดุจเดือน พันธุนาวิน ,2547)
ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ซึ่ง
ผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากสังคมจากคนรอบข้างมากกว่าผู้สูงอายุ
ที่ได้คะแนนต่ากว่า
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง หมายถึง ลักษณะทางจิต
ของผู้สูงอายุที่ประกอบด้วย ความรู้สึกชอบ ไม่ช อบ พอใจ ไม่พ อใจ ความรู้เชิงประเมิ นค่าว่ามี
ประโยชน์ มีโทษ และความพร้อมที่จะกระทาหรือแสดงออกต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่พัฒนาขึ้นจากนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ลักษณะของแบบ
วัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้คะแนน
สู ง กว่าแสดงว่ามี เจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติก รรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง มากกว่าผู้สู ง อายุ ที่ไ ด้
คะแนนต่ากว่า
การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง หมายถึง ปริมาณ
ความมั่นใจความสามารถของผู้สูงอายุต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ประกอบด้วย การรับรู้
ความสามารถด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่พัฒ นาขึ้นจากนิยามศัพ ท์เชิง
ปฏิบัติการ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ มั่นใจมากที่สุด
ถึง ไม่มั่นใจเลย ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่าผู้สูงอายุที่ได้คะแนนต่ากว่า
สมมติฐานในการวิจัย
1. จิตลักษณะเดิม (ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อ
การสูงอายุ และการรู้เท่าทันสื่ อ) ลักษณะสถานการณ์ (ได้แก่ ความสัม พันธ์ ในครอบครัว การ
สนั บ สนุ น จากสั ง คม) และกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ (ได้ แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรม
เสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง)
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุในด้านรวมและด้าน
ย่อย (ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผู้ สู ง อายุ ที่ รู้เท่ า ทั น สื่ อ สู ง และได้ ก ารสนั บ สนุ น จากสั ง คมสู ง จะมี พ ฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังในด้านรวมและรายด้านย่อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต มากกว่าผู้สูงอายุ
ที่มีลักษณะอื่นๆ
3. ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี สู ง และความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว สู ง จะมี
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังในด้านรวมและรายด้านย่อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต มากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ ผู้ สูง อายุที่ เป็ น สมาชิ ก ชมรมผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ 50
ส านั ก งานเขตของกรุง เทพมหานคร (ส านั ก งานพั ฒ นาสัง คม, 2559),มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 44,344
คนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีจานวนผู้สูงอายุในแต่ละสานักงานเขตกรุงเทพมหานครดังตาราง 2
ตาราง 2 จานวนผู้สูงอายุจาแนกตามสานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
ลาดับที่ สานักงานเขต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คลองเตย
คลองสาน
คลองสามวา
คันนายาว
จตุจกั ร
จอมทอง
ดอนเมือง
ดินแดง
ดุสิต
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
ทุ่งครุ
ธนบุรี
บางกะปิ
บางกอกน้อย

จานวน
ลาดับที่
ชมรม สมาชิก (คน)
11
1,429 26.
4
588 27.
2
340 28.
18
1,702 29.
8
1,256 30.
3
470 31.
13
1,991 32.
2
190 33.
12
570 34.
5
328 35.
7
282 36.
5
344 37.
15
1,283 38.
3
195 39.
19
1,992 40.

สานักงานเขต
บึงกุ่ม
ปทุมวัน
ประเวศ
ป้อมปราบฯ
พญาไท
พระนคร
พระโขนง
ภาษีเจริญ
มีนบุรี
ยานนาวา
ราชเทวี
ราษฎร์บูรณะ
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
วังทองหลาง

จานวน
ชมรม สมาชิก (คน)
1
400
3
133
7
1,640
4
1,278
5
228
4
231
3
283
14
1,180
3
554
4
751
5
294
5
791
30
2,877
3
343
1
1,030
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ตาราง 2 (ต่อ)
ลาดับที่ สานักงานเขต
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

บางกอกใหญ่
บางขุนเทียน
บางเขน
บางคอแหลม
บางแค
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางพลัด
บางรัก

จานวน
ลาดับที่
ชมรม สมาชิก (คน)
2
145 41.
19
1,429 42.
19
2,320 43.
6
318 44.
9
1,085 45.
13
643 46.
6
475 47.
1
150 48.
10
285 49.
4
875 50.

สานักงานเขต
วัฒนา
สะพานสูง
สาทร
สายไหม
สัมพันธวงศ์
สวนหลวง
หนองจอก
หนองแขม
หลักสี่
ห้วยขวาง
รวม

จานวน
ชมรม สมาชิก (คน)
3
258
19
2,367
4
542
14
2,357
1
60
5
634
7
1,274
18
2,463
12
1,336
3
300
395
44,344

ที่มา: สานักงานพัฒนาสังคม, (2559)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ ผู้ สูง อายุที่ เป็ น สมาชิ ก ชมรมผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ 50
ส านั กงานเขตของกรุง เทพมหานคร โดยมี จ านวนทั้ง สิ้น 44,344 คน (สานักงานพั ฒ นาสังคม,
2559) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ 50 สานักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร จานวน 396 คน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamanae,
1973) ดังนี้
N
n=
1+Ne2
n หมายถึง ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N หมายถึง จานวนประชากรที่ทราบค่า
e หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้
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แทนค่า
n=

44,344
1+(44,344)(0.05)2

n = 396
จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ปรับเป็น 400 คน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
ของการวิจั ยนี้เท่ากับ 400 คน และดาเนินการเลือกตัวอย่างด้วยวิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่นามาวิจัยในครั้งนี้
โดยมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบธรรมดาหรื อ แบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก และจับฉลากกลุ่มตัวอย่างออกมาเขตละ 1
ชมรมได้ทั้งหมด 50 ชมรม เขตละ 1 ชมรม ประกอบด้วย เขตชั้นใน จานวน 21 เขตปกครอง คือ
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต
บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอก
ใหญ่ ดิ น แดง วัฒ นา เขตชั้ น กลาง จ านวน 18 เขตปกครอง คื อ พระโขนง ประเวศ บางเขน
บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลั ด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ
บางแค วังทองหลาง คันนายาว สะพานสูง สายไหม และเขตชั้นนอก จานวน 11 เขตปกครอง คือ
มีนบุรี ดอนเมื อง หนองจอก ลาดกระบัง ตลิ่งชั น หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา
บางบอน ทวีวัฒนา
2) ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ อ ย่ า งมี สั ด ส่ ว น (Proportional stratified
random sampling) โดยให้เขตพื้นที่เป็นชั้นภูมิคานวณสัดส่วนตามจานวนประชากรของแต่ละเขต
ตามสูตรการคานวณ (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
ni

สูตรการคานวณ ni = x N
P

เมื่อ

Y แทน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล
N แทน จานวนประชากรทั้งหมด
ni แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม
P แทน ประชากรของกลุ่มประชากรทั้งหมด
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โดยแสดงผลการคานวณดังตารางที่ 3
ตาราง 3 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามโดยแบ่งตามเขต
ที่

เขต

1 เขตชั้นใน 21 เขต

จานวน จานวนกลุ่ม
ประชากร ตัวอย่าง
13,364

124

17,901

160

13,024

116

44,289

400

ประกอบด้วย คลองเตย คลองสาน จตุจักร ดินแดง ดุสิต ธนบุรี
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางซื่อ บางรัก ปทุม
วัน ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ยานนาวา ราชเทวี วัฒ นา
สาทร สัมพันธวงศ์ และห้วยขวาง
2 เขตชั้นกลาง 18 เขต
ประกอบด้วย คันนายาว จอมทอง ทุ่งครุ บางกะปิ บางเขน บาง
แค บางนา บางพลั ด บึ ง กุ่ ม ประเวศ พระโขนง ภาษี เจริ ญ
ราษฎร์บูรณะ
ลาดพร้าว วังทองหลาง สะพานสูง สายไหม และสวนหลวง
3 เขตชั้นนอก 11 เขต
ประกอบด้วย คลองสามวา ดอนเมือง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางขุน
เทียน บางบอน มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก หนองแขม และ
หลักสี่
รวม
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สามารถแสดงภาพการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังภาพประกอบ 6

การสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา
หรือแบบง่าย (Simple
Random Sampling)
โดยวิธีการจับฉลาก

ชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน
(Proportional stratified
random sampling)

กรุงเทพมหานคร
50 เขต 395 ชมรม

กรุงเทพมหานคร
50 เขต 50 ชมรม

400 ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 6 การสุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรครั้งนี้กาหนดขึ้นตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรซึ่งได้
กล่าวไว้ในบทที่ 2 เป็นเครื่องมือวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) โดย
มีทั้งเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นใหม่ที่ได้ปรับปรุงจากแบบวัดที่ใช้ในงานวิจัยอื่นๆ และเครื่อ งมือวัดที่
นามาใช้ทั้งฉบับ โดยเครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาครั้งนี้มีจานวนทั้งสิ้น 11
ตอน ได้แก่ กลุ่มตัวแปรตาม 3 ตอน ใช้วัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (การใช้ชีวิตของ
ฉั น ) 3 ด้ า น (ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นการมี ส่ ว น ร่ ว มในกิ จ กรรม
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พ ฤฒพลั งด้านการสร้างความมั่ นคงในการดารงชีวิต) จิ ตลักษณะเดิม จ านวน 4 ตอน
(ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (การมองโลกของฉัน) การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย (การปรับตัวของฉัน)
เจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ (เมื่ อ ฉั น เป็ น ส.ว.) และการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ (การใช้ สื่ อ ของฉั น )) ลั ก ษณะ
สถานการณ์ จานวน 2 ตอน (ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ครอบครัวของฉัน) การสนับสนุน
ทางสังคม (คนรอบข้างของฉัน)) จิตลักษณะตามสถานการณ์ จานวน 2 ตอน (ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (มุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต) และการรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (สูงวัยอย่างมั่นใจ))
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แบบวัด พฤติ ก รรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังของผู้สู งอายุ ประกอบด้วย
แบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังของผู้สูงอายุด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
แบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในแบบวัดใช้ชื่อว่า “การใช้ชีวิตของฉัน” การวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้ างขึ้นตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบบ
วัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ถึง “ปฏิบัติเป็นประจา”
ภายหลังการหาคุณ ภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .494 .818 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .903
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
(0) ในยามว่างฉันจะอ่านหนังสือแทนการนั่งเฉยๆ
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครัง้ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัตเิ ลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“ปฏิบัติเป็นประจา” ถึง “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนน
ทิศทางตรงกันข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูง ส่วนผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบ
วัดต่า แสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่า
แบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการดูแลตนเอง
ทางสุขภาวะ ในแบบวัด ใช้ ชื่อว่ า “การใช้ ชี วิตของฉัน ” การวัดพฤติกรรมเสริม สร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะที่สร้างขึ้นตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ถึง “ปฏิบัติเป็น
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ประจา” ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
.434 - .683 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .811
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการดูแลตนเอง
ทางสุขภาวะ
(0) ใน 1 วัน ฉันออกกาลังกาย เช่น การวิ่งเหยาะ แกว่งแขน เดิน เป็นต้น
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครัง้ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัตเิ ลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“ปฏิบัติเป็นประจา” ถึง “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนน
ทิศทางตรงกันข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พ ฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะสูง ส่วนผู้ตอบที่ได้คะแนนจาก
แบบวัดต่า แสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการดูแลตนเองทาง
สุขภาวะต่า
แบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต ในแบบวัดใช้ชื่อว่า “การใช้ชีวิตของฉัน” การวัดพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตที่สร้างขึ้นตามนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ถึง
“ปฏิบัติเป็นประจา” ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง .274 - .642 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .744
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต
(0) ฉันแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินออม
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครัง้ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัตเิ ลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“ปฏิบัติเป็นประจา” ถึง “ไม่เคยปฏิบัติเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนน
ทิศทางตรงกันข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ของผู้ สู ง อายุ ด้านการสร้างความมั่ น คงในการด ารงชี วิต สูง ส่วนผู้ ตอบที่ ได้
คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิตต่า
แบบวัดการมองโลกในแง่ดีในแบบวัดใช้ชื่อว่า “การมองโลกของฉัน”
การวัดการมองโลกในแง่ดี ผู้วิจัยใช้แบบวัดจากงานวิจัยของ (อะเคื้อ กุลประสูติดิลก;
โสภณา จิ รวงศ์นุ ส รณ์ ณั ฐ วดี จิ ตรมานะศั กดิ์ และดุ ษ ณี ศุภ วรรธนะกุล , 2557) ที่ได้วิเคราะห์
เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และใช้แบบวัด
การมองโลกในแง่ดี พัฒ นาและปรับปรุงมาจาก The Life Orientation Test – Revised (Scheier
M. F. Carver C. S. & Bridges M. W, 1994) ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6
หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่า
อานาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .186 - .757 มี ค่ าความเชื่ อมั่ น แบบสั ม ประสิ ท ธิ์ แบบแอลฟ่ า
เท่ากับ .775
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ตัวอย่างแบบวัดการมองโลกในแง่ดี
(0) ถ้ามีอะไรผิดพลาด ฉันจะปล่อยไปตามนั้น เพราะฉันคิดว่าฉันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามี การมองโลกในแง่ดีสูง ส่วนผู้ตอบที่
ได้คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีต่า
แบบวัดการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายในแบบวัดใช้ชื่อว่า “การปรับตัวของฉัน”
การวัดการปรับตัวเพื่อการสร้างขยาย ผู้วิจัยใช้แบบวัดจากงานวิจัยของนพมาศ แซ่
เสี้ยว (2550) แบบวัดการปรับตัวเพื่อการสร้างขยาย ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า
มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .019- .479 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัม ประสิทธิ์แบบแอลฟ่า
เท่ากับ .630
ตัวอย่างแบบวัดการปรับตัวเพื่อการสร้างขยาย
(0) ฉันคิดว่าฉันทาให้คนหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้น
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามีการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายสูง
ส่วนผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีการปรับตัวเพื่อการสร้างขยายต่า
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แบบวัดเจตคติต่อการสูงอายุในแบบวัดใช้ชื่อว่า “เมื่อฉันเป็น ส.ว.”
การวัดเจตคติต่อการสูงอายุ ผู้วิจั ยใช้แบบวัด เจตคติต่อการสูงอายุ ที่สร้างขึ้นตาม
นิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย”
ถึง “จริงที่สุด” ภายหลังการหาคุณ ภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .223 - .408 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .623
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติต่อการสูงอายุ
(0) ฉันรู้สึกว่าร่างกายเสื่อมโทรมลง
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามีเจตคติต่อการสูงอายุสูง ส่วนผู้ตอบ
ที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีเจตคติต่อการสูงอายุต่า
แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อในแบบวัดใช้ชื่อว่า “การใช้สื่อของฉัน”
การวัดการรู้เท่าทันสื่อ ผู้วิจั ยใช้แบบวัดที่ ปรับปรุงจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของ
(ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒ น์พงศ์, 2559) เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบทที่ต้องการวัด ซึ่งแบบวัดมีลักษณะ
เป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ภายหลังการหาคุณภาพ
เครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .059 - .441 มีค่าความเชื่อมั่ น
แบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .539
ตัวอย่างแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ
(0) ฉันใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามี การรู้เท่าทันสื่อสูง ส่วนผู้ตอบที่ได้
คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีการรู้เท่าทันสื่อต่า
แบบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัวในแบบวัดใช้ชื่อว่า “ครอบครัวของฉัน”
การวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่สร้างขึ้น
เองตามกรอบแนวคิดของ Crandall (1980) ซึ่ งแบบวัดมี ลักษณะเป็นมาตรประเมิ นรวมค่า มี 6
หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ภายหลังการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .394 - . 790 มี ค่าความเชื่ อมั่ น แบบสัม ประสิท ธิ์แบบแอลฟ่ า
เท่ากับ .901
ตัวอย่างแบบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว
(0) ครอบครัวของฉันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม สาหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามี ความสัมพันธ์ในครอบครัว สูง ส่วน
ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในแบบวัดใช้ชื่อว่า “คนรอบข้างของฉัน”
การวั ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบวั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น เองตามนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการ ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริง
ที่สุด” ภายหลังการหาคุณ ภาพเครื่องมื อ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
.246 - .614 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .734
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ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
(0) ฉันได้รับกาลังใจจากเพื่อนในชมรมผู้สูงอายุยามที่ฉันเจอปัญหา
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม ส าหรับผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงว่ามี การสนับสนุนทางสังคมสูง ส่วน
ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมต่า
แบบวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ในแบบวัดใช้ชื่อว่า
“มุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต”
การวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ผู้วิจัยใช้แบบวัดเจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุที่สร้างขึ้นเองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า มี 6 หน่วย จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ภายหลัง
การหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .237 - .725 มีค่า
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .856
ตัวอย่างแบบวัดการวัดเจตคติที่ดตี ่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
(0) ฉันไม่ชอบทากิจกรรมงานบุญต่างๆ เพราะจะทาให้ฉันเสียเวลา
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม ส าหรับผู้ ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้ สูง แสดงว่ามี การวัดเจตคติ ที่ดีต่ อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังสูง ส่วนผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่า แสดงว่ามี การวัดเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังต่า
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แบบวัดการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ในแบบวัดใช้
ชื่อว่า “สูงวัยอย่างมั่นใจ”
การวัดการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ผู้วิจัยใช้แบบวัด
การรับ รู้ค วามสามารถต่ อ การเสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง จากแบบวัดของสายรุ้ง บั วระพา
(2547) ได้ดัดแปลงแบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของ
ผู้ ป่ ว ยภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว ซึ่ ง แปลความเป็ น ภาษาไทย และดั ด แปลงจากแบบวั ด การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการทากิจกรรมของ Jenkins (1989) ที่สร้างจากแนวคิดของ Bandura
(1986) ดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรมบางข้อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งแบบวัดมีลักษณะเป็น
มาตรประเมิ น รวมค่า มี 6 หน่ วย จาก “ไม่ จ ริง เลย” ถึง “จริง ที่ สุ ด ” ภายหลั ง การหาคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ พบว่า แบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .079- .609 มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่าเท่ากับ .694
ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
(0) ฉันมั่นใจว่าจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับชมรมผู้สูงอายุได้
.................. ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 จากคาตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลาดับ ถ้าเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนทิศทางตรงกัน
ข้าม ส าหรับ ผู้ ต อบที่ ได้ ค ะแนนรวมจากแบบวัด นี้ สูง แสดงว่ามี ก ารรับ รู้ค วามสามารถต่ อ การ
เสริม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง สู ง ส่ ว นผู้ ต อบที่ ไ ด้ ค ะแนนจากแบบวั ด ต่ า แสดงว่ า มี ก ารรั บรู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังต่า
แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของผู้สูงอายุ ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาความแตกต่างของลักษณะภูมิ หลังบางประการของผู้สูงอายุ ซึ่งลักษณะภูมิหลังที่ศึกษา
ได้แก่ เพศ ลักษณะการอยู่อาศัย ระดับการศึกษา และการเข้ามามีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
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ลักษณะทางชีวสังคม
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. ลักษณะการอยู่อาศัย
( ) 1. อยู่ตามลาพัง
( ) 2.อยู่กับคู่ครอง
( ) 3. อยู่กับคู่ครองและลูกหลาน ( ) 4. อยู่กับลูกหลาน
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) 4. อนุปริญญา/ปวส.
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. ปริญญาโท
( ) 7. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4. การเข้ามามีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
( ) 1. มีงานทา
( ) 2.ไม่มีงานทา

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกาหนด นิยาม
ปฏิบัติการในการสร้างเครื่องมือ
2. สร้างเครื่องมือตามนิยามปฏิบัติการ
3. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความ
เที่ย งตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวัด (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัด เป็นอย่างดี จานวน 3 ท่าน เป็นผู้
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาในแบบวั ด แต่ ล ะฉบั บ ว่ า สามารถวั ด ได้ ถู ก ต้ อ งตรงตาม
จุดประสงค์ของเนื้อหาที่วัด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการหรือไม่ ภาษาและสานวน
ถ้อยคาของข้อความมี ความเหมาะสมกับ กลุ่ม ตัวอย่างหรือไม่ ผู้ วิจั ยได้ นาคาถามดังกล่ าวมา
ประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม และวัตถุประสงค์ (index of item objective
congruence: IOC) ของแบบสอบถาม และพิจารณาเลือกคาถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ
0.5 ส่วนข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ตัดทิ้ง ผลการพิจารณาค่า IOC คาถามที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มากกว่า 0.5 มีทั้งหมด 139 ข้อ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากจานวน 182 ข้อ
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4. การหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item Discrimination) ของแบบวัด โดยผู้วิจัยได้นา
แบบวัดแต่ละฉบับที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับ
กลุ่ ม ตัวอย่างจริง จานวน 60 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่ าสัม ประสิทธิ์ สหสัม พัน ธ์ระหว่าง
คะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ซึ่งไม่ รวมคะแนนของข้อคาถามที่กาลัง
วิเคราะห์ (Item total correlation) และเลือกเฉพาะข้อที่มี ค่า r ที่มีค่าความสัมพันธ์สูงตั้งแต่ .20
ขึ้นไป และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไว้ใช้เป็นข้อคาถามในแบบวัด โดยค่ามีเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี้
ค่า r .40 ขึ้นไป หมายความว่า จาแนกได้ดีมาก
.30 - .39 หมายความว่า จาแนกพอใช้ แต่ควรปรับปรุง
.20 - .29 หมายความว่า จาแนกได้น้อย ควรปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง
ต่ ากว่ า .19 หมายความว่ า จ าแนกไม่ ดี ไม่ ค วรใช้ และการหาอ านาจ
จาแนกโดยใช้สถิติ t-test โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าเกิน 2.00 ขึ้นไป
5. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดที่ใช้ในการวิจัย
นี้ ได้หาหลังจากที่ได้วิเคราะห์หาค่ าอานาจจาแนกรายข้อแล้ว โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีนัยสาคัญ
นามาหาค่าเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (องอาจ นัยพัฒน์, 2551)
การพิจารณาการคัดเลือกข้อคาถามนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการคัดเลือกด้วยการพิจารณา
การหาค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ประกอบด้ วย ค่ า r ค่ า t และค่ าความ
เชื่ อมั่ น โดยพิ จารณาร่วมกันทั้ง 3 ส่วน ซึ่ งยึดหลักข้อคาถามผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 เช่ น กรณี ที่ข้อ
คาถามข้อนั้นมี ค่าสถิติ t และค่าความเชื่ อมั่ นอยู่ในเกณฑ์ ที่ตั้งไว้แต่ในขณะที่ค่า r มี ค่าต่ากว่า
เกณฑ์ ผู้วิจัยพิจารณาเลือกข้อคาถามนั้นไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติ ด ต่อกั บ ทางหน่ วยงานที่ ใช้ เป็ น กลุ่ม ตั วอย่างเพื่ อขอความร่วมมื อในการแจก
แบบสอบถาม และเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่ กาหนด โดยนาหนัง สือ จาก
บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้ อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่ใช้เป็น
สถานที่เก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
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3. นาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
ของการเก็บข้อมูลให้ทราบและนัดหมายระยะเวลาให้ส่งคืน
4. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ในวันและเวลาที่นัดหมายไว้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง
5. นาข้อมูลจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติสาหรับใช้ดาเนินการขั้นต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยนี้ทาการวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ การ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมู ลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เป็ น การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง
2.1 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขั้น (Stepwise Multiple Regression
Analysis) สาหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยในข้อที่ 1
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Two-Way ANOVA สาหรับการทดสอบ
สมมติฐานทางการวิจัยในข้อที่ 2 ข้อที่ 3
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล โดยได้รับใบรับรอง
จริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบ
ยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิจัย SWUEC-266/60E จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญ ญาและ
วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การขอการรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของข้ อ เสนอการวิ จั ย ก่ อ น
ดาเนินงานเก็บข้อมูล
2. ขั้นตอนของการเก็บข้อมูลผู้วิจัยแนะนาตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ รวมทั้งขั้นตอน
และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิในการตัดสินใจเข้า
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ร่ว มการวิ จั ย หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ และถ้ า หากตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว มการวิ จั ย สามารถออกจากการวิ จั ย ได้
ตลอดเวลา โดยไม่มีผลต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด
3. เมื่อผู้ให้ข้อมูลสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ที่
จะไม่ ต อบค าถามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หากไม่ ส บายใจหรือ อึ ด อั ด ที่ จ ะตอบค าถามนั้ น หรือ ไม่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเลยก็ได้
4. ตลอดการวิจัยผู้ให้ขอ้ มูลสามารถซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการทาวิจัยครั้งนี้ได้
5. ในระหว่างการทาแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ ในการปกปิดข้อมูลที่ไม่ต้องการ
เปิดเผย
6. ในการนาเสนอข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอในภาพรวม
โดยข้อมูลและคาตอบทั้งหมดได้ถูกปกปิดเป็นความลับ และนามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ครั้งนี้โดยออกมาเป็นภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบหรือหน่วยงาน
ของผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถนามาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยประเภทศึกษาความสัมพันธ์ และ
เปรียบเทียบ (Correlational – Comparative Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในกลุ่มจิต ลักษณะเดิม กับตัวแปรในกลุ่ม ลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อยของผู้สูงอายุที่มีลักษณะชีวสังคมต่างๆ และ
เพื่อศึกษาอานาจการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อยของ
ผู้สูงอายุที่มีลักษณะชีวสังคมต่างๆ ด้วยตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนาเสนอผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ซึ่งมี
ลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรด้วยสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรที่ศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
1. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพ หุ คู ณ แบบเป็ น ขั้ น (Stepwise Multiple
Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
มี ส่ วนร่วมในกิจ กรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุ ขภาวะ และด้านการสร้างความมั่ น คงในการ
ดารงชีวิต ด้วยตัวทานาย 3 กลุ่ม ร่วมกัน คือ กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้แก่ การมองโลกใน
แง่ ดี การปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งขยาย เจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ และการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ) กลุ่ ม ลั ก ษณะ
สถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การสนับสนุนจากสังคม) และกลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่ พฤฒพลัง
และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวแปร
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสองทาง (Two – Way Analysis
of Variance) ของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ด้านการดู แลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต ทีละ
ด้าน โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัวแปร คือ การรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนจากสังคม
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสองทาง (Two – Way Analysis
of Variance) ของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต ทีละ
ด้ าน โดยพิ จ ารณาตั ว แปรอิส ระที ล ะ 2 ตั วแปร คื อ การมองโลกในแง่ ดี และความสั ม พั น ธ์ ใน
ครอบครัว
ก่ อ นเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านในการวิจั ย ขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางชีวสังคมที่สาคัญของกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ และเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งกลุ่มย่อยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
สาหรับในส่วนนี้เป็ นการนาเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรที่
ศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ 50
สานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน มีลักษณะทางชีวสังคม ดังตาราง 4 ดังนี้
ตาราง 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะทางชีวสังคม
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

126
274
400

31.50
68.50
100.00

การอยู่อาศัย
อยู่ตามลาพัง
อยู่กับคู่ครอง
อยู่กับลูกหลาน
อยู่กับคู่ครองและลูกหลาน
รวม

30
79
131
160
400

7.50
19.70
32.80
40.00
100.00

92

ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
การเข้ามามีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
มีงานทา
ไม่มีงานทา
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

174
76
58

43.50
19.00
14.50

32
53
7
400

8.00
13.30
1.70
100.00

150
250
400

37.50
62.50
100.00

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ สู ง อายุ ที่ เป็ น สมาชิ ก ชมรมผู้ สู ง อายุ จ านวน 400 คน เป็ น
ผู้สูงอายุเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 68.50 กับร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่อาศัยกับคู่ครอง
และลู กหลาน (ร้อยละ 40.00) และมี การศึ กษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา (ร้อยละ 43.50) และ
มากกว่าครึ่งไม่มีงานทา (ร้อยละ 62.50)
ลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ลั ก ษณะของตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย แบ่ ง ออกเป็ น ตั ว แปรตาม คื อ พฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการ
ดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต และกลุ่มตัวแปรอิสระ คือ
กลุ่มจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วย การมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อการ
สูงอายุ และการรู้เท่าทันสื่อ กลุ่มลักษณะสถานการณ์ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ในครอบครัว
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การสนับสนุนจากสังคม กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วย เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ตาราง 5 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม

ช่วง
คะแนน
แบบวัด

พิสัย

ค่า
ต่าสุด

ค่า

ค่า

สูงสุด

เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนนกลุ่ม

จานวน

ต่า (11-34

203

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1-54
43

11

54

34.9
0

9.99

คะแนน)
สูง (35-54

197

คะแนน)
ด้ า นการดู แ ลตนเองทางสุ ข

1-36

ภาวะ

24

12

36

27.4
8

4.89

ต่า (12-27

188

คะแนน)
สูง (28-36

212

คะแนน)
ด้านการสร้างความมั่น คงใน

1-42

35

7

การดารงชีวิต

42

26.7

7.11

ต่า (7-26 คะแนน)

174

สูง (27-42

226

5

คะแนน)

หมายเหตุ : ใช้ค่าเฉลี่ยในการแบ่งกลุ่มสูง กลุ่มต่า
ตาราง 5 แสดงคะแนนพฤติกรรมการเสริม สร้างตนเองสูงพฤฒพลัง ของผู้สูงอายุ
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้สูงอายุมีคะแนนพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 11-54 คะแนน
(ค่าเฉลี่ย 34.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.99) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่า (11-34
คะแนน) จานวน 203 คน ผู้ สูงอายุที่มี ส่วนร่วมในกิจกรรมสูง (35-54 คะแนน) จ านวน 197 คน
ด้ านการดู แลตนเองทางสุข ภาวะ ผู้สูงอายุมี คะแนนพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 12-36 (ค่าเฉลี่ย
27.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.89) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีการดูแลตนเองทางสุขภาวะต่า (12-27
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คะแนน) จานวน 188 คน ผู้สูงอายุที่มีการดูแลตนเองทางสุขภาวะสูง (28-36 คะแนน) จานวน 212
คน ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต ผู้สูงอายุมีคะแนนพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 7-42
คะแนน (ค่าเฉลี่ย 26.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.11) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีการสร้างความมั่นคง
ในการด ารงชี วิต ต่ า (7-26 คะแนน) จ านวน 174 คน ผู้สู ง อายุ ที่ มี ก ารสร้างความมั่ น คงในการ
ดารงชีวิตสูง (27-42 คะแนน) จานวน 226 คน
ตาราง 6 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวแปรอิสระ

ตัวแปรอิสระ

ช่วง
คะแนน
แบบวัด

พิสัย

ค่า
ส่วน
ค่า
ค่า
ต่าสุ
เบี่ยงเบน
ด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน

คะแนนกลุ่ม

จานว
น

ต่า (28-57

174

จิตลักษณะเดิม
การมองโลกในแง่ดี

1-72
44

28

72

57.9
5

6.58

คะแนน)
สูง (58-72

226

คะแนน)
การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย

1-42
22

20

42

32.6
4

4.69

ต่า (20-32

187

คะแนน)
สูง (33-54

213

คะแนน)
เจตคติต่อการสูงอายุ

1-30
25

14

30

22.3
1

3.55

ต่า (14-22

213

คะแนน)
สูง (23-30

187

คะแนน)
การรู้เท่าทันสื่อ

1-36
59

15

74

23.7
3

4.20

ต่า (15-23

189

คะแนน)
สูง (24-74
คะแนน)

211
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ตาราง 6 (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ

ช่วง
คะแนน
แบบวัด

พิสัย

ค่า
ส่วน
ค่า
ค่า
ต่าสุ
เบี่ยงเบน
ด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน

คะแนนกลุ่ม

จานว
น

ต่า (34-75

206

ลักษณะสถานการณ์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

1-90
56

34

90

75.6
0

9.60

คะแนน)
สูง (76-90

194

คะแนน)
การสนับสนุนจากสังคม

1-48
33

15

48

36.3
5

5.24

ต่า (15-36

198

คะแนน)
สูง (37-48

202

คะแนน)
จิตลักษณะตามสถานการณ์
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้าง

1-66

27

39

66

ตนเองสู่พฤฒพลัง

55.9

6.04

6

ต่า (39-55

186

คะแนน)
สูง (56-66

214

คะแนน)
การรับ รู้ค วามสามารถต่ อ การ

1-36

22

14

เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง

36

26.4
4

4.96

ต่า (14-26
คะแนน)
สูง (27-36
คะแนน)

หมายเหตุ : ใช้ค่าเฉลี่ยในการแบ่งกลุ่มสูง กลุ่มต่า

204

194
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ตาราง 6 แสดงคะแนนกลุ่ม ตัวแปรอิสระ กลุ่ม จิ ตลักษณะเดิม พบว่า ผู้สูงอายุได้
คะแนนจากแบบวัดการมองโลกในแง่ดี อยู่ระหว่าง 28-72 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 57.95 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.58) แบ่งเป็นผู้ สู ง อายุที่มี การมองโลกในแง่ดี ต่า (28-57 คะแนน) จ านวน 174 คน
ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง (58-72 คะแนน) จานวน 226 คน การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
ผู้สูงอายุได้คะแนนจากแบบวัดอยู่ระหว่าง 20-54 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 32.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.69) แบ่ ง เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งขยายต่ า (20-32 คะแนน) จ านวน 187 คน
ผู้สูงอายุที่มีการปรับตัวเพื่อสร้างขยายสูง (33-54 คะแนน) จานวน 213 คน ผู้สูงอายุได้คะแนน
จากแบบวั ด เจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ อยู่ ระหว่ า ง 14-30 คะแนน (ค่ า เฉลี่ ย 22.31 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 3.55) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีเจตคติต่อการสูงอายุต่า (14-22 คะแนน) จานวน 213 คน
ผู้สูงอายุที่มีเจตคติต่อการสูงอายุสูง (23-30 คะแนน) จานวน 187 คน และผู้สูงอายุได้คะแนนจาก
แบบวัดการรู้เท่าทันสื่ อ อยู่ระหว่าง 15 -74 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 23.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.20) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อต่า (15-23 คะแนน) จานวน 189 คน ผู้สูงอายุที่มีการ
รู้เท่าทันสื่อสูง (24-74 คะแนน) จานวน 211 คน
ส าหรับ กลุ่ ม ตั วแปรลั ก ษณะสถานการณ์ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ได้ ค ะแนนจากแบบวั ด
ความสัมพันธ์ในครอบครัว อยู่ระหว่าง 34 -90 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 75.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
9.60) แบ่ ง เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในครอบครั ว ต่ า (34-75 คะแนน) จ านวน 206 คน
ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง (76-90 คะแนน) จานวน 194 คน สาหรับการสนับสนุน
จากสั ง คมผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ค ะแนนจากแบบวั ด อยู่ ร ะหว่ า ง 15 -48 คะแนน (ค่ า เฉลี่ ย 36.35 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.24) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมต่า (15-36 คะแนน)
จานวน 198 คน ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมสูง (37-48 คะแนน) จานวน 202 คน
และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า ผู้สูงอายุได้คะแนนจากแบบวัด
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง อยู่ระหว่าง 39-66 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 55.96
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 6.04) แบ่ ง เป็ น ผู้ สูง อายุ ที่ มี เจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติก รรมเสริม สร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังต่า (39-55 คะแนน) จานวน 186 คน ผู้สูงอายุที่มีเจตคติ ที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังสูง (56-66 คะแนน) จานวน 214 คน และผู้สูงอายุได้คะแนนจากแบบวัดการ
รับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง อยู่ระหว่าง 14-36 (ค่าเฉลี่ย 26.44 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.96) แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริม สร้างตนเอง
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สู่ พ ฤฒพลั ง ต่ า (14-26 คะแนน) จ านวน 204 คน ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถต่ อ การ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังสูง (27-36 คะแนน) จานวน 194 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อย 3
ด้าน (ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต) โดยใช้ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มลักษณะสถานการณ์
และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวทานาย
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ส่ วนนี้ เป็ น การหาตั วท านายที่ ส าคั ญ และล าดั บ การท านาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน (ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต)
สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อ มู ล คื อ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ แบบเป็ นขั้ น
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปรการทานาย 8 ตัวแปร ได้แก่ การมองโลก
ในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย รู้เท่าทันสื่อ เจตคติต่อการสูงอายุ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การสนับสนุนจากสังคม การ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรั บรู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
การวิเคราะห์ข้อมู ล ได้กระทาทั้งในกลุ่ม รวม และกลุ่ม ย่อยอีก 8 กลุ่ม ซึ่ งแบ่งตาม
ข้อมูลลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) แบ่งตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเพศ
ชาย และกลุ่มเพศหญิ ง 2) แบ่งตามการอยู่อาศัย คือ กลุ่มอยู่ตามลาพัง และกลุ่ม ไม่ได้อยู่ตาม
ลาพัง 3) แบ่งตามระดับการศึกษา คือ กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา และกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา และ
4) แบ่งตามการเข้ามามีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน คือ กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา ในการ
วิเคราะห์เสนอตัวแปร คือ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน
(ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิต) โดยแยกวิเคราะห์ทีละด้าน ดังนี้
ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่สัมพันธ์กันใน
ระดั บสู ง กล่ าวคื อ ความส าคัญ ระหว่างตั วแปรอิสระไม่ ค วรสู งกว่า 0.8 เพื่ อไม่ ให้ เกิดปั ญ หาที่
เรีย กว่าความสั ม พั น ธ์ พ หุ ร่วมเชิ ง เส้ น (Multicollinearity) ดั ง นั้ น ก่ อ นการวิเคราะห์ ก ารถดถอย
พหุคูณแบบมาตรฐาน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ด้วย
วิ ธี ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation) จากผลการวิ เคราะห์
ดังกล่าว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีค่า ไม่เกิน 0.8 โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าอยู่ระหว่าง 0.120 – 0.669 (ตาราง 1 ภาคผนวก
ข) และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ พ หุ ร่ ว มเชิ ง เส้ น (Multicollinearity) ด้ ว ยค่ า Variance inflation factor
(VIF) และค่า Tolerance โดยที่ค่า Variance inflation factor (VIF) ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 4 และ
ค่า Tolerance ต้องมีค่ามากกว่า 0.2 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า ค่า Tolerance มีค่าไม่
เกิ น 4 มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 1.068 – 2.177 และค่ า Tolerance มี ค่ า มากกว่ า 0.2 มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
0.459 – 0.751 (ตาราง 2 ภาคผนวก ข)
ผลการทานายพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวม โดยใช้กลุ่มตัว
แปรจิตลักษณะเดิม กลุ่มตั วแปรลักษณะสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ เป็นตัวทานาย
เมื่ อ น าคะแนนพฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นรวมมาท าการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ แบบเป็นขั้น (ตาราง 7) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรสาคัญที่ทานาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้ านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ
มองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การสนับสนุนจากสังคม และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 43.40 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้ แ ก่ การมองโลกในแง่ ดี (ค่ า เบต้ า .258) รองลงมาคื อ การรับ รู้ค วามสามารถต่ อ การ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .222)เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
(ค่ าเบต้า .221) การสนับ สนุน จากสัง คม (ค่ าเบต้า .123) และการรู้เท่ าทั นสื่อ (ค่าเบต้า .079)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นรวมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ได้ แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี และการสนับสนุนจากสังคม สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 44.40 โดยตัวแปรที่เข้าทานาย
อันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .342) รองลงมา
คือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .284) และการสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า .187) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง และการสนับสนุนจากสังคม สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
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ด้านรวมได้ร้อยละ 43.30 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง (ค่าเบต้า .293)รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .262)
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .169) และการสนับสนุนจากสังคม
(ค่าเบต้า .141) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อยู่ตามลาพั ง ตั วแปรส าคั ญ ที่ ทานายพฤติก รรมเสริม สร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี และ
การรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ
45.40 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .567) รองลงมาคือ
การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .334) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี เจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง และการสนั บสนุน จากสังคม สามารถร่วมกัน ทานายพฤติ กรรมเสริม สร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 42.70 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี
(ค่าเบต้า .243) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .238)
การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .220) และการสนับสนุนจาก
สังคม (ค่าเบต้า .142) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การ
รับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง และการสนั บสนุน จากสังคม สามารถร่วมกัน ทานายพฤติ กรรมเสริม สร้ างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 42.60 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี
(ค่าเบต้า .276) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า
.236) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .193) และการสนับสนุนจาก
สังคม (ค่าเบต้า .156) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการมองโลกในแง่ดี สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 38.40 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
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พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง (ค่ า เบต้ า .431) รองลงมาคื อ การมองโลกในแง่ ดี
(ค่าเบต้า .287) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มมีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นรวมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ได้ แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรม
เสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง การรับ รู้ความสามารถต่อการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง การ
สนับสนุนจากสังคม และการมองโลกในแง่ดี สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั งด้ านรวมได้ ร้อ ยละ 44.00 โดยตั วแปรที่ เข้ าทานายอัน ดั บ แรก ได้ แก่ เจตคติที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .295) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .204) การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า .194) และการ
มองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .158) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่มีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 42.70 โดย
ตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .352) รองลงมาคือ เจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง (ค่าเบต้า .229) และการรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .227) ตามลาดับ
สรุป ได้ว่า ตัวทานายสาคัญที่เข้าสมการทานายลาดับต้นๆ ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ส่วนตัวทานายที่เข้าสมการในอันดับรองลงมา ได้แก่ การรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง และการรู้เท่าทันสื่อ

ตาราง 7 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวมในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
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ผลการท านายพฤติ ก รรมเสริม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั งด้า นการมี ส่ ว นร่ว มใน
กิจกรรมโดยใช้กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ และกลุ่มตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มาทาการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 8) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรสาคัญ ที่
ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การสนับสนุนจากสังคม การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติต่อ
การสู งอายุ และความสัม พันธ์ในครอบครัว สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พ ฤฒพลังด้านการมี ส่วนร่วมในกิจ กรรมได้ร้อยละ 34.50 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก
ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น จากสั ง คม (ค่ า เบต้ า .285) รองลงมาคื อ การรับ รู้ค วามสามารถต่ อ การ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .246) การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .138) เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง (ค่าเบต้า .128) เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .111)
และความสัมพันธ์ในครอบครัว (ค่าเบต้า -.142) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการสนับสนุนจากสังคม สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมได้ร้อยละ 33.30 โดยตัวแปร
ที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .332)
รองลงมาคือ การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า .321) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การสนับสนุนจากสังคม และการปรับตัวเพื่อ
สร้างขยาย สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมได้ร้อยละ 34.40 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลั ง (ค่าเบต้า .319) รองลงมาคือ การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า
.283) และการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย (ค่าเบต้า .170) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อยู่ ตามลาพั ง ตั วแปรส าคั ญ ที่ ทานายพฤติก รรมเสริม สร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ
สนับสนุ นจากสั งคม และการรับ รู้ความสามารถต่อการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง สามารถ
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ร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมได้ร้อยละ
48.00 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า .453) รองลงมา
คือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .391) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ
สนับ สนุนจากสั งคม การรับรู้ความสามารถต่อการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง เจตคติที่ดีต่อ
พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง การมองโลกในแง่ ดี เจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ร้อยละ 32.80 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจาก
สังคม (ค่าเบต้า .282) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
(ค่าเบต้า .237) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่ าเบต้า .145) การมองโลก
ในแง่ดี (ค่าเบต้า .124) เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .104) และความสัมพันธ์ในครอบครัว (ค่า
เบต้า -.144) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ
สนับสนุนจากสังคม การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการปรับตัว
เพื่อสร้างขยาย สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมได้ร้อยละ 32.60 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากสังคม (ค่า
เบต้า .332) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า
.263) และการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย (ค่าเบต้า .150) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติต่อการสูงอายุ และการมองโลกในแง่ดี
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้
ร้อยละ 35.60 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .351) รองลงมาคือ เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .214) และการมองโลก
ในแง่ดี (ค่าเบต้า .201) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มมีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ การ
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สนั บ สนุ น จากสั ง คม เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง และการรั บ รู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ร้อยละ 35.60 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น จากสั ง คม (ค่ า เบต้ า .289) รองลงมาคื อ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .234) และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .203) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่มีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ การ
สนับสนุนจากสังคม การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการปรับตัว
เพื่อสร้างขยาย สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมได้ร้อยละ 32.10 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากสังคม (ค่า
เบต้า .274) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง (ค่าเบต้า
.229) และการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย (ค่าเบต้า .224) ตามลาดับ
สรุป ได้ว่า ตัวทานายสาคัญที่เข้าสมการทานายลาดับต้ นๆ ได้แก่ การสนับสนุนจาก
สังคม เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ส่ วนตั วท านายที่ เข้ า สมการในอั น ดั บ รองลงมา ได้ แ ก่ การรับ รู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การสนับสนุนจากสังคม เจตคติต่อการสูงอายุ
และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง

ตาราง 8 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
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ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุข
ภาวะโดยใช้กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวทานาย
เมื่ อนาคะแนนพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุข
ภาวะมาทาการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 9) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปร
สาคัญ ที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี เจตคติต่อการสูงอายุ การสนับสนุนจาก
สั ง คม เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมเสริม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง และการปรับ ตั วเพื่ อ สร้า งขยาย
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้
ร้อ ยละ 28.60 โดยตั ว แปรที่ เข้ าท านายอั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ การมองโลกในแง่ ดี (ค่ า เบต้ า .345)
รองลงมาคือ เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .192) การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า .144) เจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .160) และการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
(ค่าเบต้า -.178) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมอง
โลกในแง่ดี และเจตคติต่อการสูงอายุ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 29.20 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่
การมองโลกในแง่ ดี (ค่ า เบต้ า .424) รองลงมาคื อ เจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ (ค่ า เบต้ า .196)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมอง
โลกในแง่ดี เจตคติต่อการสูงอายุ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และ
การสนับสนุนจากสังคม สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่ พฤฒพลังด้านการ
ดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 25.50 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกใน
แง่ดี (ค่าเบต้า .244) รองลงมา คือ เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .161) การรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .159) และการสนับสนุนจากสั งคม (ค่าเบต้า .144)
ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อยู่ตามลาพั ง ตั วแปรส าคั ญ ที่ ทานายพฤติก รรมเสริม สร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การมองโลกในแง่ดี และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
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พลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 44.10 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่
การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .557) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .331) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การมองโลกในแง่ดี เจตคติต่อการสูงอายุ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง
ความสั ม พั นธ์ ในครอบครัว และการปรับ ตัวเพื่ อสร้างขยาย สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 27.60 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .303) รองลงมาคือ เจตคติต่อการสูงอายุ
(ค่ า เบต้ า .220) เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒ พลั ง (ค่ า เบต้ า .172)
ความสั ม พั น ธ์ ในครอบครัว (ค่ า เบต้ า .124) และการปรับ ตั ว เพื่ อ สร้างขยาย (ค่ า เบต้ า -.169)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การมองโลกในแง่ดี เจตคติต่อการสูงอายุ การสนับสนุนจากสังคม การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง การปรับ ตัวเพื่ อสร้างขยาย สามารถร่วมกั นท านายพฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 30.20 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .368) รองลงมาคือ เจตคติต่อการสูงอายุ
(ค่าเบต้า .208) การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า .171) การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .125) และการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย (ค่าเบต้า -.161) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง และการมองโลกในแง่ดี สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 27.60
โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่า
เบต้า .331) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .281) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มมีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง เจตคติต่อการสูงอายุ และการสนับสนุนจากสังคม
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้
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ร้อยละ 32.60 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .293) รองลงมาคือ เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .222) และการสนับสนุน
จากสังคม (ค่าเบต้า .214) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่มีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมอง
โลกในแง่ดี และเจตคติต่อการสูงอายุ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 25.30 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่
การมองโลกในแง่ ดี (ค่ า เบต้ า .400) รองลงมาคื อ เจตคติ ต่ อ การสู ง อายุ (ค่ า เบต้ า .200)
ตามลาดับ
สรุป ได้ว่า ตัวทานายสาคัญที่เข้าสมการทานายลาดับต้นๆ ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี
และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ส่วนตัวทานายที่เข้าสมการในอันดับ
รองลงมา ได้แก่ เจตคติต่อการสูงอายุ การรู้เท่าทันสื่อ และการมองโลกในแง่ดี

ตาราง 9 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
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ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคง
โดยใช้กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงมาทา
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคู ณ แบบเป็นขั้น (ตาราง 10) พบว่า ในกลุ่ม รวม ตัวแปรสาคัญ ที่
ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี การ
รับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การรู้เท่าทันสื่อ การสนับสนุนจากสังคม
และเจตคติต่อการสูงอายุสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้ านการ
สร้ า งความมั่ น คงได้ ร้ อ ยละ 27.70 โดยตั ว แปรที่ เข้ า ท านายอั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง (ค่าเบต้า .298) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่า
เบต้า .268) การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .178) การรู้เท่า
ทันสื่อ (ค่าเบต้า .140) การสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า -.156) และเจตคติต่อการสูงอายุ (ค่า
เบต้า -.178) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี และเจตคติต่อการสูงอายุ สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ 30.30
โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่า
เบต้า .377) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .334) และเจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า
-.284) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี การรู้เท่าทันสื่อ การรับรู้ความสามารถ
ต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติต่อการสูงอายุ และการสนับสนุนจากสังคม สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ 28.70
โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่า
เบต้า .290) รองลงมาคือการมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .260)การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .178)การ
รับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .168) เจตคติต่อการสูงอายุ (ค่า
เบต้า -.131) และการสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า -.144) ตามลาดับ
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เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อยู่ตามลาพั ง ตั วแปรส าคั ญ ที่ ทานายพฤติก รรมเสริม สร้าง
ตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นการสร้ า งความมั่ น คงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการ
สร้างความมั่ น คงได้ร้อยละ 16.80 โดยตั วแปรที่ เข้าท านายอัน ดั บแรก ได้ แก่ ความสัม พั นธ์ ใน
ครอบครัว (ค่าเบต้า .410) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การรู้เท่าทันสื่อ และเจตคติต่อการสูงอายุ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ 29.30 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .262)
รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .244) การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .172) การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .136) และเจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า .247) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การรู้เท่าทันสื่อ เจตคติต่อการสูงอายุ และการสนับสนุนจากสังคม
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ
30.20 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง (ค่าเบต้า .339) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .299) การรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .147) การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .129) เจตคติต่อการ
สูงอายุ (ค่าเบต้า -.153) และการสนับสนุนจากสังคม (ค่าเบต้า -.185) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ 5.40 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .233)
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เมื่อพิจารณา ในกลุ่มมีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ 22.50
โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่า
เบต้ า .295) รองลงมาคื อ การปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งขยาย (ค่ า เบต้ า .171) และการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ
(ค่าเบต้า .168) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มไม่มีงานทา ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติ ก รรมเสริ ม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง การมองโลกในแง่ ดี การรั บ รู้ค วามสามารถต่ อ การ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การรู้เท่าทันสื่อ การสนับสนุนจากสังคม และเจตคติต่อการสูงอายุ
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงได้ร้อยละ
30.60 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง (ค่าเบต้า .306) รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี (ค่าเบต้า .277) การรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง (ค่าเบต้า .191) การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .118) การสนับสนุน
จากสังคม (ค่าเบต้า -.166) และเจตคติต่อการสูงอายุ (ค่าเบต้า -.227) ตามลาดับ
สรุป ได้ ว่า ตัวท านายสาคั ญ ที่ เข้ าสมการท านายลาดั บ ต้ น ๆ ได้ แก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ส่วนตัวทานายที่เข้าสมการในอันดับรองลงมา ได้แก่ การ
มองโลกในแง่ดี และการปรับตัวเพื่อสร้างขยาย

ตาราง 10 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสองทาง (Two – Way Analysis of
Variance) ของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิต ของผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านรวม ของผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อ (ก) และการสนับสนุนทางสังคม (ข) แตกต่างกัน ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านรวมของผู้สูงอายุ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
กลุ่ม

กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
อยู่ตามลาพัง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ต่ากว่าอนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
มีงานทา
ไม่มีงานทา

ค่าเอฟ
จานวน
pการรู้เท่าทันสื่อ การสนับสนุนทางสังคม
คน
(ก) X (ข) value
(ก)
(ข)

400
126
274
30
370
308
92
150
250

60.997**
13.305**
47.820**
4.132*
56.986**
46.757**
9.917**
26.352**
33.614**

* p < .05, ** p < .01

11.219**
5.334*
5.347*
<1
10.604**
5.735*
3.096
6.368*
5.061*

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

.967
.643
.609
.469
.844
.820
.772
.978
.966
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ตาราง 11 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
กลุ่ม
กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
อยู่ตามลาพัง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ต่ากว่าอนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
มีงานทา
ไม่มีงานทา

ตัวแปรอิสระ
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทางสังคม

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านรวม
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า
สูง = 91.504
ต่า = 86.315
สูง = 94.960
ต่า = 82.859
สูง = 92.571
ต่า = 85.853
สูง = 94.517
ต่า = 83.906
สูง = 90.819
ต่า = 86.506
สูง = 95.110
ต่า = 82.215
สูง = 90.857
ต่า = 86.375
สูง = 94.958
ต่า = 82.931
สูง = 91.539
ต่า = 86.351
สูง = 90.047
ต่า = 85.815
สูง = 93.973
ต่า = 81.889
สูง = 95.042
ต่า = 89.047
สูง = 92.092
ต่า = 85.564
สูง = 95.468
ต่า = 82.189
สูง =91.134
ต่า = 86.688
สูง = 94.641
ต่า = 83.181

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านรวมของผู้ สู งอายุ พิ จ ารณาตามตัวแปรอิส ระ 2 ตัวพร้อมกัน คือ การรู้เท่าทัน สื่อ และการ
สนับสนุนทางสังคม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 8 กลุ่ม (ตาราง 11 ส่วนที่
1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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เมื่ อพิ จารณาตัวแปรอิสระที ละตั ว ในกลุ่ มรวม พบว่า คะแนนพฤติ กรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านรวมของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรู้เท่า
ทันสื่อ หรือการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 11 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง จะ
มี พ ฤติ ก รรมเสริ ม สร้ างตนเองสู่ พ ฤฒพลั งด้ านรวมมากกว่ า ผู้ สู งอายุ ที่ มี ก ารรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ต่ า
(เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 91.504 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 86.315) หรือผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านรวม ของผู้สูงอายุ
มากกว่า ผู้ สู งอายุที่ ได้รับการสนับสนุ นทางสังคมต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากั บ
94.960 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 82.859) (ตาราง 11 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า คะแนนพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านรวมของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
การรู้เท่าทันสื่อ หรือการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 11 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทัน
สื่อสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อต่า พบในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอยู่ตามลาพัง กลุ่มไม่ได้อยู่
ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา หรือ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมของ
ผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มี
งานทา
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒ พลั ง ด้ า นรวมสู ง
คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม
เพศหญิง กลุ่มอยู่ตามลาพัง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา
กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา
กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อ (ก) และการสนับสนุนทางสังคม
(ข) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของผู้สูงอายุ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุ่ม

จานวนคน

การรู้เท่าทันสื่อ

การสนับสนุนทางสังคม

(ก)

(ข)

p(ก) X (ข) value

กลุ่มรวม

400

54.564**

3.502

<1

.413

เพศชาย

126

15.569**

7.647**

1.091

.298

เพศหญิง

274

35.916**

<1

<1

.923

30

6.107*

.665

<1

.638

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

370

47.915**

3.188

<1

.363

ต่ากว่าอนุปริญญา

308

42.935**

<1

1.075

.301

สูงกว่าอนุปริญญา

92

7.584**

3.556

<1

.969

มีงานทา

150

28.141**

3.375

<1

.612

ไม่มีงานทา

250

25.435**

1.466

<1

.419

อยู่ตามลาพัง

* p < .05, ** p < .01
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ตาราง 12 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
กลุ่ม

ตัวแปรอิสระ

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า

กลุ่มรวม

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 35.749

ต่า = 33.986

เพศชาย

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 36.355

ต่า = 31.585

การสนับสนุนทางสังคม

สูง = 37.373

ต่า = 30.567

เพศหญิง

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 35.383

ต่า = 35.069

อยู่ตามลาพัง

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 38.429

ต่า = 35.425

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 35.585

ต่า = 33.833

ต่ากว่าอนุปริญญา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 34.952

ต่า = 34.065

สูงกว่าอนุปริญญา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 37.661

ต่า = 33.515

มีงานทา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 35.302

ต่า = 32.452

ไม่มีงานทา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 36.186

ต่า = 34.729

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน คือ การรู้เท่า
ทันสื่ อ และการสนับสนุนทางสังคม ทั้งในกลุ่ม รวมและกลุ่ม ย่อยตามลักษณะชีวสังคม 8 กลุ่ม
(ตาราง 12 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนทาง
สังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อพิ จารณาตัวแปรอิสระที ละตั ว ในกลุ่ มรวม พบว่า คะแนนพฤติ กรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ
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ที ละตั ว คื อ การรู้ เท่ าทั นสื่ อ (ตาราง 12 ส่ วนที่ 1) กล่ าวคื อ ผู้ สู งอายุ ที่ มี การรู้ เท่ าทั นสื่ อสู ง จะมี
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทัน
สื่อต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 35.749 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 33.986) (ตาราง
12 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของผู้สู งอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที ละตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อ หรือ การ
สนั บสนุ นทางสั งคม (ตาราง 12 ส่ วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มี การรู้เท่าทันสื่อสูง จะมี พฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อต่า พบในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอยู่ตามลาพัง กลุ่มไม่ได้อยู่
ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา หรือ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุ่มย่อย 1
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย
สรุปได้ว่า ผู้ สู งอายุที่มี พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมสูง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มอยู่ตามลาพัง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูงกว่า
อนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อ (ก) และการสนับสนุนทาง
สังคม (ข)แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุ ตามระดับของตัวแปร
อิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุ่ม

จานวนคน การรู้เท่าทันสื่อ การสนับสนุนทางสังคม
(ก)

(ข)

p(ก) X (ข) value

กลุ่มรวม

400

36.036**

3.189

<1

.998

เพศชาย

126

6.223*

3.064

<1

.509

เพศหญิง

274

26.339**

1.355

<1

.810

30

7.996**

1.009

<1

.670

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

370

29.757**

2.292

<1

.930

ต่ากว่าอนุปริญญา

308

30.232**

3.249

<1

.834

สูงกว่าอนุปริญญา

92

4.562*

<1

<1

.493

มีงานทา

150

16.413**

3.824

<1

.556

ไม่มีงานทา

250

19.984**

<1

<1

.665

อยู่ตามลาพัง

* p < .05, ** p < .01
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ตาราง 13 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
กลุ่ม

ตัวแปรอิสระ

เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแล
ตนเองทางสุขภาวะ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า

กลุ่มรวม

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.859

ต่า = 27.017

เพศชาย

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.414

ต่า =25.846

เพศหญิง

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 28.084

ต่า = 27.432

อยู่ตามลาพัง

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.729

ต่า = 25.800

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.864

ต่า = 27.124

ต่ากว่าอนุปริญญา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 28.061

ต่า = 27.097

สูงกว่าอนุปริญญา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.348

ต่า = 26.549

มีงานทา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.922

ต่า = 26.433

ไม่มีงานทา

การรู้เท่าทันสื่อ

สูง = 27.796

ต่า = 27.303

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุ พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน คือ การ
รู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนทางสังคม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 8 กลุ่ม
(ตาราง 13 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทาง
สุขภาวะของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุน
ทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อ (ตาราง 13 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง จะ
มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการ
รู้เท่าทันสื่อต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 27.859 กับค่าเฉลี่ยกลุ่ม ต่าเท่ากับ
27.017) (ตาราง 13 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
การรู้เท่าทัน สื่ อ (ตาราง 13 ส่ วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มี การรู้เท่าทันสื่ อสู ง จะมี พ ฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุ ขภาวะของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มี
การรู้เท่าทันสื่อต่า พบในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอยู่ตามลาพัง
กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่
มีงานทา
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทาง
สุขภาวะสูง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอยู่ตามลาพัง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูง
กว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมไม่
พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อ (ก) และการสนับสนุน
ทางสังคม (ข) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามระดับของตัว
แปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุ่ม

จานวนคน

การรู้เท่าทันสื่อ

การสนับสนุนทางสังคม

(ก)

(ข)

p(ก) X (ข) value

กลุ่มรวม

400

11.039**

13.798**

1.446

.230

เพศชาย

126

1.727

<1

<1

.904

เพศหญิง

274

14.697**

15.840**

1.359

.245

30

.000

<1

<1

.375

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

370

12.793**

14.099**

<1

.387

ต่ากว่าอนุปริญญา

308

7.763**

9.098**

1.048

.307

สูงกว่าอนุปริญญา

92

2.644

<1

<1

.913

มีงานทา

150

3.599

4.458*

1.262

.263

ไม่มีงานทา

250

8.199**

7.220**

<1

.394

อยู่ตามลาพัง

* p < .05, ** p < .01
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ตาราง 14 (ต่อ)

กลุ่ม

กลุ่มรวม

ตัวแปรอิสระ

การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทาง

(ส่วนที่ 2)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า

สูง = 27.897

ต่า = 25.312

สูง = 27.760

ต่า = 25.448

สูง = 27.352

ต่า = 24.006

สูง = 27.290

ต่า = 24.067

สูง = 28.089

ต่า = 25.393

สูง = 28.025

ต่า = 25.457

สูง = 27.033

ต่า = 24.652

สูง = 26.943

ต่า = 24.743

สังคม
เพศหญิง

การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทาง
สังคม

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทาง
สังคม

ต่ากว่าอนุปริญญา

การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทาง
สังคม
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ตาราง 14 (ต่อ)

กลุ่ม

มีงานทา

ตัวแปรอิสระ

การสนับสนุนทาง

(ส่วนที่ 2) (ต่อ)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า

สูง = 28.757

ต่า = 26.790

สูง = 27.153

ต่า = 24.656

สูง = 27.235

ต่า = 24.574

สังคม

ไม่มีงานทา

การรู้เท่าทันสื่อ
การสนับสนุนทาง
สังคม

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน
คือ การรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนทางสังคม ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม
8 กลุ่ม (ตาราง 14 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ
และการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อ หรือการสนับสนุนทางสังคม (ตาราง 14 ส่วนที่ 1)
กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิตมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ย
กลุ่มสูงเท่ากับ 27.897 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 25.312) หรือผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
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ของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ย
กลุ่มสูงเท่ากับ 27.760 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 25.448) (ตาราง 14 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า
คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง ด้านการสร้างความมั่ นคงในการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การรู้เท่าทันสื่อ หรือการสนับสนุนทาง
สังคม (ตาราง 14 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง จะมีพ ฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการ
รู้เท่าทันสื่อต่า พบในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพั ง กลุ่มต่ากว่า
อนุปริญญา และกลุ่มไม่มีงานทา หรือผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรม
เสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ด้านการสร้างความมั่ นคงในการดารงชี วิตของผู้สูง อายุ ม ากกว่า
ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้
อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มี พฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิตสู ง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มี การรู้เท่าทันสื่อสูง พบในกลุ่ม รวมและกลุ่มย่อย 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา และกลุ่มไม่มีงานทา 2)
ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสองทาง (Two – Way Analysis of
Variance) ของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิต ของผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านรวมของผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดี (ก) และความสัมพันธ์ในครอบครัว (ข) แตกต่าง
กัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
กลุ่ม

กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
อยู่ตามลาพัง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ต่ากว่าอนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
มีงานทา
ไม่มีงานทา

ค่าเอฟ
จานวนคน การมองโลกในแง่ดี ความสัมพันธ์ใน
(ก) X (ข)
(ก)
ครอบครัว (ข)

400
126
274
30
370
308
92
150
250

49.59**
10.29**
38.71**
2.57
46.80**
36.91**
2.68
8.60**
43.49**

* p < .05, ** p < .01

10.29**
5.72*
5.21*
2.86
8.13*
9.76**
<1
7.14**
3.23

1.83
<1
1.23
<1
2.98
<1
<1
<1
1.19

p-value

0.176
0.394
0.268
0.642
0.085
0.623
0.392
0.733
0.275
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ตาราง 15 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
กลุ่ม
กลุ่มรวม

ตัวแปรอิสระ

การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เพศชาย
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เพศหญิง
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ต่ากว่าอนุปริญญา การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
มีงานทา
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ไม่มีงานทา
การมองโลกในแง่ดี

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้าน
รวม
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า
สูง = 93.87
ต่า = 82.22
สูง = 90.70
ต่า = 85.39
สูง = 92.57
ต่า = 82.79
สูง = 91.33
ต่า = 84.03
สูง = 94.33
ต่า = 81.98
สูง = 90.43
ต่า = 85.89
สูง = 93.58
ต่า = 81.91
สูง = 90.18
ต่า = 85.31
สูง = 92.64
ต่า = 81.40
สูง = 89.91
ต่า = 84.13
สูง = 92.96
ต่า = 84.40
สูง = 92.58
ต่า = 84.78
สูง = 94.82
ต่า = 81.24

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านรวมของผู้ สู งอายุ พิจ ารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน คือ การมองโลกในแง่ดี และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 8 กลุ่ม (ตาราง 15
ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และความสั มพันธ์ในครอบครัว อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง ด้านรวม ของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว การมองโลกในแง่ดี
และความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง 15 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมี
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พฤติ กรรมเสริ ม สร้ างตนเองสู่ พ ฤฒพลั งด้ านรวมมากกว่ า ผู้ สู งอายุ ที่ มี การมองโลกในแง่ ดี ต่ า
(เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 93.87 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 82.22) หรือผู้สูงอายุที่มี
ความสั มพั นธ์ ในครอบครัวสู ง จะมี พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่ พฤฒพลัง ด้ านรวม ของผู้สู งอายุ
มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 90.70
กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 85.39) (ตาราง 15 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านรวม ของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมอง
โลกในแง่ดี หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง 15 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่
ดีสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวม ของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลก
ในแง่ดีต่า พบในกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่า
กว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา หรือผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง จะมี
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มี ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวต่า พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่า
กว่าอนุปริญญา และกลุ่มมีงานทา
สรุปได้ว่า ผู้ สู งอายุที่มี พ ฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านรวม สูง คือ 1)
ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม
เพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา หรือ
ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมของ
ผู้สูงอายุมากกว่า 2) ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ ม เพศชาย กลุ่ ม เพศหญิ ง กลุ่ม ไม่ ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่ม ต่ากว่าอนุ ปริญ ญา และกลุ่ ม
มีงานทา
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่มีการมองโลกในแง่ดี (ก) และความสัมพันธ์ในครอบครัว (ข)
แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามระดับของตัวแปร
อิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุ่ม

จานวนคน

p-

การมองโลกในแง่ดี

ความสัมพันธ์ใน

(ก)

ครอบครัว (ข)

(ก) X (ข) value

กลุ่มรวม

400

17.38**

6.66**

4.07*

0.044

เพศชาย

126

4.82*

4.01*

2.07

0.153

เพศหญิง

274

11.58**

3.23

2.62

0.107

30

1.58

1.49

<1

0.790

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง

370

15.45**

6.30*

5.85*

0.016

ต่ากว่าอนุปริญญา

308

9.00**

4.93*

1.46

0.228

สูงกว่าอนุปริญญา

92

9.59**

<1

4.24*

0.043

มีงานทา

150

3.27

2.93

<1

0.421

ไม่มีงานทา

250

15.78**

2.66

2.54

0.113

อยู่ตามลาพัง

* p < .05, ** p < .01
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ตาราง 16 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
กลุ่ม

ตัวแปรอิสระ

เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า

การมองโลกในแง่ดี

สูง = 36.45

ต่า = 32.12

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

สูง = 35.63

ต่า = 32.94

การมองโลกในแง่ดี

สูง = 34.88

ต่า = 30.66

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

สูง = 34.70

ต่า = 30.84

การมองโลกในแง่ดี

สูง = 37.05

ต่า = 32.83

ไม่ได้อยู่ตามลาพัง การมองโลกในแง่ดี

สูง = 36.04

ต่า = 31.79

สูง = 35.28

ต่า = 32.56

สูง = 35.70

ต่า = 32.20

สูง = 35.25

ต่า = 32.65

สูงกว่าอนุปริญญา การมองโลกในแง่ดี

สูง = 38.64

ต่า = 31.12

ไม่มีงานทา

สูง = 35.93

ต่า = 33.83

กลุ่มรวม

เพศชาย

เพศหญิง

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ต่ากว่าอนุปริญญา การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

การมองโลกในแง่ดี
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ เมื่อ
พิจารณาการมองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกลุ่มรวม จานวน 400 คน
การมองโลก ความสัมพันธ์

n

code

21

𝑥̅

ในแง่ดี

ในครอบครัว

สูง

สูง

145

22

97.65

สูง

ต่า

81

21

90.10

ต่า

สูง

49

12

83.75

ต่า

ต่า

125

11

80.69

90.10)

(

7.55

12
83.75)

(

11
80.69)

(

13.90* 16.96*
6.35

9.41
3.06

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ เมื่อ
พิจารณาการมองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง จานวน
370 คน
การมองโลก ความสัมพันธ์

n

code

21

𝑥̅

ในแง่ดี

ในครอบครัว

สูง

สูง

140

22

38.71

สูง

ต่า

71

21

33.38

ต่า

สูง

45

12

31.84

ต่า

ต่า

114

11

31.75

33.38)

(

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.33

12
31.84)

(

11
31.75)

(

6.87*

6.96*

1.54

1.63
0.09
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ เมื่อ
พิจารณาการมองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา
จานวน 92 คน
การมองโลก ความสัมพันธ์

n

code

21

𝑥̅

ในแง่ดี

ในครอบครัว

สูง

สูง

37

22

42.19

สูง

ต่า

21

21

35.09

ต่า

ต่า

28

11

32.57

ต่า

สูง

6

12

29.67

35.09)

(

7.1

11
32.57)

(

12
29.67)

(

9.62*

2.52*

2.52

5.42
2.90

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน คือ การมอง
โลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 8
กลุ่ม (ตาราง 16) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้สู งอายุ ในกิจ กรรมแปรปรวนไปตามปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ตาม
ลาพัง และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าอนุปริญญา
เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé ) พบว่า 1) กลุ่มรวม (ตารางที่ 17) 1.1)
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสู งถ้ามีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพ ฤติกรรมการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า และ 1.2) ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี แ ละมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในครอบครั ว สู ง พร้อ มกั น 2 ด้ า นจะมี พ ฤติ ก รรม
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เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่
ดีและความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า 2) กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง (ตารางที่ 3 ภาคผนวก ก) 2.1)
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงถ้ามีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพ ฤติกรรมการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า และ 2.2) ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี แ ละมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในครอบครั ว สู ง พร้อ มกั น 2 ด้ า นจะมี พ ฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่
ดีและความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า และ 3) กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา (ตารางที่ 4 ภาคผนวก ก)
3.1) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีและมีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงพร้อมกัน 2 ด้านจะ
มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการ
มองโลกในแง่ดีและความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า และ 3.2) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวสูงถ้ามีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิ ส ระที ล ะตั ว คื อ การมองโลกในแง่ ดี หรื อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครัว (ต าราง 16 ส่ ว นที่ 1)
กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่ม
สูงเท่ากับ 36.45 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 32.12) หรือผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง
จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของผู้สูงอายุมากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 35.63 กับ
ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ต่ าเท่ า กั บ 32.94) (ตาราง 16 ส่ ว นที่ 2) ในกลุ่ ม ย่ อ ยพบว่ า คะแนนพฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดี หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง 16 ส่วนที่
1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้าน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า พบในกลุ่มย่อย
6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูง
กว่ า อนุ ป ริญ ญา และกลุ่ ม ไม่ มี ง านท า หรือ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว สู ง จะมี
พฤติ ก รรมเสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ด้ านการมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมของผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า
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ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มไม่ได้อยู่
ตามลาพัง และกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสูง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ ม เพศชาย กลุ่ ม เพศหญิ ง กลุ่ ม ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ต ามล าพั ง กลุ่ ม ต่ ากว่ า อนุ ป ริ ญ ญา กลุ่ ม สู ง กว่ า
อนุปริญญา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง พบในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง และกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา และ 3)
ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง และความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง พบผลในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ตามลาพัง และกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าอนุปริญญา
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดี (ก) และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (ข) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามระดับของ
ตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
ค่าเอฟ
กลุ่ม

กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
อยู่ตามลาพัง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ต่ากว่าอนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
มีงานทา
ไม่มีงานทา

จานวนคน

400
126
274
30
370
308
92
150
250

(ก)

ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (ข)

(ก) X (ข)

pvalue

30.26**
9.07**
20.95**
26.45
43.51
27.96
3.46
6.77**
24.47**

14.38**
2.81
11.97**
12.98
1.00
12.32
1.58
8.00**
5.44**

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

0.871
0.478
0.673
0.883
0.405
0.746
0.770
0.691
0.835

การมองโลกในแง่ดี

* p < .05, ** p < .01
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ตาราง 20 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
กลุ่ม
กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
มีงานทา
ไม่มีงานทา

ตัวแปรอิสระ
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
สูง = 28.70
สูง = 28.28
สูง = 28.02
สูง = 29.01
สูง = 28.68
สูง = 28.28
สูง = 28.38
สูง = 29.07
สูง = 28.24

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ต่า = 25.98
ต่า = 26.40
ต่า = 25.22
ต่า = 26.35
ต่า = 26.68
ต่า = 26.13
ต่า = 26.04
ต่า = 25.93
ต่า = 26.76

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุ พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน คือ การ
มองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม
8 กลุ่ม (ตาราง 20 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแล
ตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ ของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดี หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง 20 ส่วนที่ 1)
กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการ
ดูแลตนเองทางสุขภาวะ มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ย
กลุ่ ม สู ง เท่ า กั บ 28.70 กั บ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ต่ าเท่ า กั บ 25.98) หรื อ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัวสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ ของ
ผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า (เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูง
เท่ากับ 27.35 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 25.36) (ตาราง 20 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า คะแนน
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พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุแปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดี หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง
20 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า พบ
ในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา หรือ
ผู้สูงอายุที่มีความสัม พันธ์ในครอบครัวสูง จะมีพ ฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการ
สร้างความมั่นคงในการดารงชี วิตของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวต่า
พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทาง
สุขภาวะสูง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มี
งานทา
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต ที่มีการมองโลกในแง่ดี (ก) และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (ข) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ส่วนที่ 1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามระดับของ
ตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 1)
กลุ่ม
กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
อยู่ตามลาพัง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ต่ากว่าอนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
มีงานทา
ไม่มีงานทา

จานวนคน การมองโลกในแง่ดี
(ก)
400
126
274
30
370
308
92
150
250

ค่าเอฟ
pความสัมพันธ์ในครอบครัว
(ก) X (ข) value
(ข)

39.48**
5.14*
38.12**
1.18
39.75**
36.52**
1.84
8.06**
28.67**

* p < .05, ** p < .01

1.06
2.40
<1
2.84
<1
2.47
<1
4.58*
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

0.764
0.682
0.959
0.785
0.734
0.688
0.817
0.903
0.757
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ตาราง 21 (ต่อ)
(ส่วนที่ 2)
กลุ่ม
กลุ่มรวม
เพศชาย
เพศหญิง
ไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ต่ากว่าอนุปริญญา
มีงานทา

ไม่มีงานทา

ตัวแปรอิสระ
การมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
การมองโลกในแง่ดี

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่า
สูง = 28.72
ต่า = 24.12
สูง = 29.67
ต่า = 26.90
สูง = 28.28
ต่า = 22.80
สูง = 28.95
ต่า = 24.11
สูง = 28.07
ต่า = 23.23
สูง = 29.41
ต่า = 26.29
สูง = 29.03
ต่า = 26.67
สูง = 28.36

ต่า = 23.10

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวพร้อมกัน
คือ การมองโลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะ
ชีวสังคม 8 กลุ่ม (ตาราง 21 ส่วนที่ 1) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้าน
การสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมอง
โลกในแง่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมองโลกในแง่ดี หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง 21 ส่วนที่
1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมีพฤติ กรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้าน
การสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า (เปรียบเทียบ
ระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม สู ง เท่ า กั บ 28.72 กั บ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ต่ าเท่ า กั บ 24.12) หรื อ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ความสั มพันธ์ในครอบครัวสูง จะมีพ ฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง ด้านการสร้างความ
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มั่ น คงในการด ารงชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ต่ า
(เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงเท่ากับ 29.67 กับค่าเฉลี่ยกลุ่มต่าเท่ากับ 26.90) (ตาราง 21
ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อยพบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การมอง
โลกในแง่ดี หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ตาราง 21 ส่วนที่ 1) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลก
ในแง่ดีสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
ของผู้สูงอายุมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีต่า พบในกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มี
งานทา หรือผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง จะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการสร้างความมั่ นคงในการดารงชี วิตของผู้สูงอายุม ากกว่า ผู้สูงอายุที่มี ความสัม พันธ์ ใน
ครอบครัวต่า พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมีงานทา
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มี พฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง ด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิตสูง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม เพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมี
งานทา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง พบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มมีงาน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ของผู้ สู ง อายุ ช มรมผู้ สู ง อายุ ก รุง เทพมหานคร เป็ น การวิ จั ย ประเภทศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ และ
เปรียบเทียบ (Correlational – Comparative Study) มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวทานายสาคัญ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อยของผู้สูงอายุที่มีลักษณะชีวสังคม
ต่างๆ ด้วยตัวแปรกลุ่ ม จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์
รวมถึ ง ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรในกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม กั บ ตั ว แปรในกลุ่ ม ลั ก ษณะ
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังทั้งด้านรวมและด้านย่อยของ
ผู้สูงอายุที่มีลักษณะชีวสังคมต่างๆกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุในพื้นที่ 50 สานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Sampling) ได้ แ ก่ การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก และการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้ น ภู มิ อ ย่างมี สั ด ส่ วน (Proportional stratified random sampling) โดยกลุ่ม ตัวอย่ างที่พ บ
เป็นผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อาศัยกับคู่ครองและลูกหลาน มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา และมากกว่าครึ่งไม่มีงานทา
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็นแบบสอบถามลักษณะชีว
สังคมของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบวัดจานวนทั้งสิ้น 11 ตอน ได้แก่ กลุ่มตัวแปรตาม 3 ตอน
ใช้วัดพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง 3 ด้าน (ได้แก่ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุข
ภาวะ และพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการสร้างความมั่ นคงในการดารงชีวิต)
ลั ก ษณะสถานการณ์ ท างสั ง คม จ านวน 2 ตอน (ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ในครอบครัว และการ
สนับสนุนทางสังคม) จิตลักษณะเดิม จานวน 4 ตอน (ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อ
สร้างขยาย และเจตคติต่อการสูงอายุ และการรู้เท่าทันสื่อ) จิตลักษณะตามสถานการณ์ จานวน 2
ตอน (ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อ
การเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง)
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรโดยใช้สถิติพื้นฐาน และตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
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ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสองทาง และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ในบทนี้เป็นการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลตามสมมติฐาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียด ดังนี้
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังของผู้สูงอายุ ทาให้สามารถตั้งสมมติฐานการวิจัย จานวน 3 ข้อ สรุปผลตามสมมติฐานในแต่
ละข้อ ดังนี้
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้อที่ 1
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ระบุ ว่ า “จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม (ได้ แ ก่ การมองโลกในแง่ ดี การ
ปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อการสูงอายุ และการรู้เท่าทันสื่อ) ลักษณะสถานการณ์ (ได้แก่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสนับสนุนจากสังคม) และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์
(ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อการ
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง) สามารถร่วมกันทานายพฤติ กรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุในด้านรวมและด้านย่อย (ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุข
ภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การสรุปสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พ ฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และ
ด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต ด้วยตัวทานาย 3 กลุ่ม ร่วมกัน คือ กลุ่มจิตลักษณะเดิม
4 ตัวแปร (ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย เจตคติต่อการสูงอายุ และการ
รู้เท่ าทั น สื่ อ ) กลุ่ ม ลั กษณะสถานการณ์ 2 ตั วแปร (ได้ แก่ ความสัม พั น ธ์ ในครอบครัว และการ
สนั บ สนุ น จากสั ง คม) และกลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ 2 ตั ว แปร (ได้ แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง และการรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวแปร พบผลดังนี้
1. พฤติก รรมเสริม สร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวม จากการวิเคราะห์
การถดถอยแบบเป็นขั้น พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวมได้ร้อยละ 43.40 โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การ
มองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม

142
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การสนับสนุนจากสังคม และการรู้เท่าทันสื่อ ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
ในกลุ่ ม ย่อยทั้ง 8 กลุ่ ม ย่อย พบว่า ตั วแปรที่เข้าสมการเป็ นตัวทานายในกลุ่ม ย่อยมากที่สุดคื อ
ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี (ภาพประกอบ 7)

จิตลักษณะเดิม
1. การมองโลกในแง่ดี
2. การปรับตัวเพือ่ สร้างขยาย
3. เจตคติต่อการสูงอายุ
4. การรู้เท่าทันสื่อ
ลักษณะสถานการณ์
5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
6. การสนับสนุนจากสังคม
จิตลักษณะตามสถานการณ์
7. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง
8. การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง

1, 8, 7, 6,4 (ทานายได้ร้อยละ 43.40 ในกลุ่มรวม)
7,1,6 (ทานายได้ร้อยละ 44.40 ในกลุม่ เพศชาย)
8, 1, 7, 6 (ทานายได้ร้อยละ 43.30 ในกลุ่มเพศหญิง)
1,4 (ทานายได้ร้อยละ 45.40 ในกลุ่มอยู่ตามลาพัง)
1, 7, 8,6 (ทานายได้ร้อยละ 42.70 ในกลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง)
1,8, 7, 6 (ทานายได้ร้อยละ 42.60 ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา)
7,1 (ทานายได้ร้อยละ 38.40 ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา)
7, 8, 6, 1 (ทานายได้ร้อยละ 44.00 ในกลุ่มมีงานทา)
1, 7, 8 (ทานายได้ร้อยละ 42.70 ในกลุ่มไม่มงี านทา)

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านรวม

ภาพประกอบ 7 ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวม
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงสรุปได้ว่า ตัวทานายที่สาคัญของ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวม โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ การมองโลกใน
แง่ดี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง การสนับสนุนจากสังคม และการรู้เท่าทันสื่อ ตามลาดับ นอกจากนั้น พบว่า ตัว
แปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย คือ การมองโลกใน
แง่ดี เนื่องจากการที่บุคคลนั้นมีความหวังอย่างแรงกล้าในสิ่งต่างๆ ว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ดี แม้จะมี
ความล้มเหลว และไม่สมหวังขัดขวางอยู่ก็ตาม จากแง่คิดของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) อธิ บ ายถึ ง การมองในแง่ ดี ว่ า เป็ น ทั ศ นคติ ที่ ต้ า นไม่ ใ ห้ บุ ค คลเข้ า สู่ ภ าวะของ
ความเฉื่อยชา ความหมดหวัง หรือเกิดความกดดันทางความคิด (Goleman, 1995) ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นพมาศ แซ่เสี้ยว, 2550) พบว่า ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีเป็นหนึ่งใน
ตัวแปรที่ มี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับ งานวิจั ยของ
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(กนิษฐา ลิ้มทรัพย์, 2557) พบว่าการมองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ชีวิตและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็นขั้น พบว่า ตัวแปรอิสระ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ร้อยละ 34.50 พบตัวแปร
สาคัญ โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การสนับสนุนจากสังคม รองลงมา
คือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลัง ความสัม พั นธ์ ในครอบครัว และเจตคติต่อการสูงอายุ
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยทั้ง 8 กลุ่มย่อย พบว่า ตัวแปรที่เข้าสมการเป็นตัวทานายใน
กลุ่มย่อยมากที่สุดคือ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม (ภาพประกอบ 8)
จิตลักษณะเดิม
1. การมองโลกในแง่ดี
2. การปรับตัวเพือ่ สร้างขยาย
3. เจตคติต่อการสูงอายุ
4. การรู้เท่าทันสื่อ
ลักษณะสถานการณ์
5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
6. การสนับสนุนจากสังคม
จิตลักษณะตามสถานการณ์
7. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง
8. การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง

6,8,1,7, 3, 5 (ทานายได้ร้อยละ 34.50 ในกลุ่มรวม)
7,6 (ทานายได้ร้อยละ 33.30 ในกลุ่มเพศชาย)
8, 6, 2 (ทานายได้ร้อยละ 34.40 ในกลุ่มเพศหญิง)
6,8 (ทานายได้ร้อยละ 48.00 ในกลุ่มอยู่ตามลาพัง)
6,8, 7, 1, 3, 5 (ทานายได้ร้อยละ 32.80ในกลุม่ ไม่ได้อยู่ตาม
ลาพัง)
6,8,2 (ทานายได้ร้อยละ 32.60 ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา)
7,3,1 (ทานายได้ร้อยละ 35.60ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา)
6,7,8 (ทานายได้ร้อยละ 35.60 ในกลุ่มมีงานทา)
6,8,2 (ทานายได้ร้อยละ 32.10 ในกลุ่มไม่มีงานทา)

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ภาพประกอบ 8 ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงสรุปได้ว่า ตัวทานายที่สาคัญของ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อย คือ การสนับสนุนจากสังคม รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
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สู่ พ ฤฒพลั ง การมองโลกในแง่ ดี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเจตคติต่อการสูงอายุ ตามลาดับ
นอกจากนั้น พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดทั้ง
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย คือ การสนับสนุนจากสังคม เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมนั้น เป็นสิ่ง
ที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่ม บุคคล อาจเป็ นทางข่าวสาร เงิน กาลังงาน หรือทาง
อารมณ์ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้ รับไปสู่เป้าหมายที่ผู้รับต้องการ (Caplan RD. & et al, 1976,
pp. 39-42). เช่ น เดี ย วกั บ เมท พิ ล ลิ สุ ก (Pillisuk, 1982, pp. 20-31) กล่ า วว่ า การสนั บ สนุ น ทาง
สังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุและความมั่นคง
ทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย จึงเป็นแรงผลักดัน
ให้บุคคลสามารถทาสิ่งต่างๆ ได้สาเร็จหากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสังคม ข้อค้นพบนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (ลดาวัลย์ น้อยเหลือ, 2551) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตและการสนับสนุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคุณ ภาพชี วิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลของรัฐ จั งหวัด
นนทบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นค้าตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมคุณชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า
พฤติกรรมคุณภาพชีวิตโดยรวม มี 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองมี
อานาจการทานายเป็นบวก ในขณะที่ความเชื่ออานาจภายในตนมีอานาจการทานายเป็นลบ และ
งานวิจัยของ (วิลาวัลย์ รัตนา, 2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนทาง
สังคม กับคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุโรพยาบาลสุราษฏ์ธานี ผลการศึกษาพบว่า การ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมทุ ก ด้ าน ยกเว้น ด้ านสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรม
การดู แ ลสุ ข ภาพ และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมทุ ก ด้ า นยกเว้ น ด้ า นการประเมิ น พฤติ ก รรม มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทาง
สุขภาวะ จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็นขั้น พบว่า ตัวแปรอิสระ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้ร้อยละ 28.60 พบตัว
แปรสาคัญ โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การมองโลกในแง่ดี รองลงมา
คือ เจตคติต่อการสูงอายุ การสนับสนุนจากสังคม การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย และเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่ อยทั้ง 8 กลุ่มย่อย พบว่า
ตั ว แปรที่ เ ข้ า สมการเป็ น ตั ว ท านายในกลุ่ ม ย่ อ ยมากที่ สุ ด คื อ ตั ว แปรการมองโลกในแง่ ดี
(ภาพประกอบ 9)
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จิตลักษณะเดิม
1. การมองโลกในแง่ดี
2. การปรับตัวเพือ่ สร้างขยาย
3. เจตคติต่อการสูงอายุ
4. การรู้เท่าทันสื่อ
ลักษณะสถานการณ์
5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
6. การสนับสนุนจากสังคม
จิตลักษณะตามสถานการณ์
7. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง
8. การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง

1,3,6,7,2 (ทานายได้ร้อยละ 28.60 ในกลุ่มรวม)
1,3 (ทานายได้ร้อยละ 29.20 ในกลุ่มเพศชาย)
1, 3, 8, 6 (ทานายได้ร้อยละ 25.50 ในกลุ่มเพศหญิง)
1,4 (ทานายได้ร้อยละ 44.10 ในกลุ่มอยู่ตามลาพัง)
1,3,7, 5, 2 (ทานายได้ร้อยละ 27.60 ในกลุม่ ไม่ได้อยู่ตามลาพัง)
1,3,6,8,2 (ทานายได้ร้อยละ 30.20 ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา)
7,1 (ทานายได้ร้อยละ 27.60 ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา)
7,3,6 (ทานายได้ร้อยละ 32.60 ในกลุ่มมีงานทา)
1,3 (ทานายได้ร้อยละ25.30 ในกลุ่มไม่มีงานทา)

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเอง
ทางสุขภาวะ

ภาพประกอบ 9 ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงสรุปได้ว่า ตัวทานายที่สาคัญของ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ โดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อย คือ การมองโลกในแง่ดี รองลงมาคือ เจตคติต่อการสูงอายุ การสนับสนุนจากสังคม การ
ปรับตัวเพื่อสร้างขยาย และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ตามลาดับ
นอกจากนั้น พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดทั้ง
ในกลุ่มรวมและกลุ่ม ย่อย คือ การมองโลกในแง่ดี เนื่องจากการที่บุคคลนั้นมองโลกในแง่ดีเป็น
“ความคาดหวัง ” ของบุคคลถึงสิ่ งที่ดีที่จ ะเกิดขึ้ นกับตนเอง ดังนั้น บุคคลที่ ม องโลกในแง่ดีจ ะมี
แรงจู ง ใจในตนเอง มี วิธี ก ารจั ด การกั บ ปั ญ หา รวมถึ ง สิ่ ง ไม่ ดี ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง (Carver CS;
Scheier MF, 2001, p. 31); (Tiger, 1979) (Kyle W. Luthans Sandra A. Lebsack Richard R.
and Lebsack, 2002, pp. 305-320) ผลการวิจั ยนี้ สอดคล้ องกั บงานวิจั ยที่ ได้ศึ กษาผู้สูงอายุ ใน
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กนิษฐา ลิ้มทรัพย์, 2557) ผลการศึกษา
พบว่าการมองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุกทางจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001และงานวิจัยของ (บริบูรณ์ ศรีมาชัย;
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล นาฏสุดา เชมนะสิริ, 2557) ได้ศึกษาแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี
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อิทธิพล โดยศึกษากับผู้สูงอายุเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สุขภาพกาย
ได้รับอิทธิพลโดยตรงมากที่สุดจากการมองโลกในแง่ดีและการรับรู้ความสามารถตนเอง
4. พฤติ ก รรมเสริ ม สร้า งตนเองสู่ พ ฤฒพลั งด้ า นการสร้ า งความ
มั่ น คง จากการวิเคราะห์ การถดถอยแบบเป็ นขั้น พบว่า ตัวแปรอิสระ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลั งด้านการสร้างความมั่ นคงได้ร้อยละ 26.90 พบตัวแปร
สาคัญ โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี เจตคติต่อการสูงอายุ การรับรู้ความสามารถ
ต่อการเสริม สร้างตนเองสู่ พ ฤฒพลัง การสนั บ สนุ นจากสั งคม และความสัม พั นธ์ ในครอบครัว
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยทั้ง 8 กลุ่มย่อย พบว่า ตัวแปรที่เข้าสมการเป็นตัวทานายใน
กลุ่ ม ย่ อ ยมากที่ สุ ด คื อ ตั ว แปรการเจตคติ ต่ อ พ ฤติ ก รรมเสริ ม สร้ า งตนเองสู่ พ ฤฒ พลั ง
(ภาพประกอบ 10)
จิตลักษณะเดิม
1. การมองโลกในแง่ดี
2. การปรับตัวเพือ่ สร้างขยาย
3. เจตคติต่อการสูงอายุ
4. การรู้เท่าทันสื่อ
ลักษณะสถานการณ์
5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
6. การสนับสนุนจากสังคม
จิตลักษณะตามสถานการณ์
7. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง
8. การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลัง

7,1, 8, 4,6, 3 (ทานายได้ร้อยละ 26.90 ในกลุ่มรวม)
7,1,3 (ทานายได้ร้อยละ 32.10 ในกลุ่มเพศชาย)
7, 1, 4, 8, 3, 6 (ทานายได้ร้อยละ 27.80 ในกลุ่มเพศหญิง)
5 (ทานายได้ร้อยละ 42.50 ในกลุ่มอยูต่ ามลาพัง)
7, 1,8,4, 3 (ทานายได้ร้อยละ 28.70 ในกลุม่ ไม่ได้อยู่ตามลาพัง)
7,1,5,6,8,3 (ทานายได้ร้อยละ 29.50 ในกลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา)
7 (ทานายได้ร้อยละ 12.40 ในกลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา)
7,2,4 (ทานายได้ร้อยละ 26.20 ในกลุ่มมีงานทา)
7, 1, 8, 4, 6, 3 (ทานายได้ร้อยละ 29.40 ในกลุ่มไม่มีงานทา)

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสูพ่ ฤฒ
ด้านการสร้างความมั่นคง

ภาพประกอบ 10 ผลการทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคง
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงสรุปได้ว่า ตัวทานายที่สาคัญของ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคง โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ดี เจตคติต่อ
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การสูงอายุ การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การสนับสนุนจากสังคม และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ตามลาดับ
นอกจากนั้น พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดทั้ง
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เนื่ องจากการที่
บุคคลนั้นจะมีความพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่งนั้นไปในทางที่สอดคล้องกับความชอบ หรือไม่ชอบของ
ตนต่อสิ่งนั้น ซึ่งเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด
(Cognitive Component) 2) องค์ ป ระกอบ ทางความ รู้ สึ ก (Affective Component) และ 3)
องค์ ป ระกอบทางการพร้อ มกระท า (Action Tendency Component) กล่ า วคื อ การที่ บุ ค คลมี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม สิ่งที่เขาชอบ พอใจ เมื่อบุคคลมีความรู้เชิงประเมิน
ค่า และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันซึ่งติดตามมาคือ ความพร้อมที่จะ
กระทาการให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย ดังนั้น การรายงานถึงความพร้อมใน
การปฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง จึ ง เป็ น เครื่ อ งสะท้ อ นให้ เข้ า ใจเจตคติ ข องบุ ค คลได้ ด้ ว ย ดั ง นั้ น
องค์ประกอบทั้งสามของเจตคติ สามารถใช้ในการทานายและอธิบายพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของ
บุคคลได้ เพราะเชื่อว่าหากบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเรื่องใด (ร่วมกับบุคลิกภาพอื่นๆ ที่เหมาะสม) ก็จะ
กระตุ้ น ให้ บุ คคลนั้ น จะมี แนวโน้ม ที่ จ ะมี พ ฤติ กรรมในเรื่อ งนั้ น มากกว่าบุ ค คลที่ มี เจตคติ ที่ ไม่ ดี
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการของเจตคติมีลักษณะสาคัญหลายประการต่างๆ กัน (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน. 2531: 5-8) ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เจตคติ
ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนด้านการดูแลสุขภาพตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถของตนด้านการดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้อที่ 2
สมมติฐ านข้ อที่ 2 ระบุ ว่า “ผู้สู งอายุที่ ได้ รับ การรู้เท่ าทั นสื่ อสู ง และได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังในด้านรวมและรายด้านย่อย
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต และด้านรวม มากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ”
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การสรุปสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ การรู้เท่าทั นสื่อ และการ
สนับสนุนทางสังคม โดยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังและด้านย่อย 3
ด้าน (ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ พบว่า เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ไม่พบปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมสูง คือ 1) ผู้สูงอายุที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอยู่ตามลาพัง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่า
อนุปริญ ญา กลุ่มสูงกว่าอนุปริญ ญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา 2) ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูง พบในกลุ่มรวมและกลุ่ม ย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิ ง
กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา และกลุ่มไม่มีงานทา
จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 เป็นบางส่วน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ทราบว่า ตัวแปรอิสระด้านใดด้านหนึ่งจาก 2 ด้าน (การรู้เท่าทันสื่ อ
และการสนับสนุนทางสั งคม) ที่ม าศึกษาเพียงพอที่จะเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมเสริม สร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง เป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก รรมที่ น่ า ปรารถนามากกว่ า ผู้ ที่ มี จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม และลั ก ษณะ
สถานการณ์ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งอธิบายได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นเป็นความรู้ที่เป็นทักษะ (Skill) และ
เป็นมากกว่าเพียงแค่การรู้ หรือเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเชี่ยวชาญและ
ความชานาญในความรู้นั้น ๆ ด้วย (Potter, 2004,pp. 54-56) และกล่าวได้ว่าความรู้เท่าทันสื่อนั้น
เป็ น ความสามารถของบุ ค คลในการเข้ า ถึ ง วิ เคราะห์ และประเมิ น ข่ า วสาร เพื่ อ ผลลั พ ธ์ ที่
เฉพาะเจาะจง (Baran, 2002, p. 51) ผลการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
การรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ งานวิจัยของ (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรู้เท่าทันสื่อโฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมบริโภคนิยมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เนื่องมาจากการรู้เท่าทันสื่อเป็นภูมิ คุ้มกันผู้บริโภคไม่ ให้ตกเป็นเหยื่อจากสื่อโฆษณา
จากการที่ผู้บริโภคทุกวันนี้ได้รับการโน้มน้าวชักจูงได้ง่ายยิ่งถูกกระตุ้นจากการโหมโฆษณามาก
เท่าใด ยิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะบริโภคสินค้ามากขึ้นเท่านั้น การรู้ เท่าทันสื่อจึง
เป็นแนวคิดที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาให้ได้ใช้สติและปัญญาในการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง
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ประเมินคุณค่าสิ่งที่จะบริโภคได้ สาหรับการสนับสนุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ไม่ เพี ย งแต่ ให้ ค วามช่ วยเหลื อทางด้ านวัต ถุ และความมั่ น คงทางอารมณ์ เท่ านั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง
ความรู้สึกที่ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย (Pillisuk, 1982, pp. 20-31) ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดัน
ให้ ผู้ รั บ ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ผู้ รั บ ต้ อ งการ (Caplan RD. & et al, 1976, pp. 39-42). งานวิ จ จั ย ที่
สนับสนุนผลดังกล่าว ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ งานวิจัยของ (วิลาวัลย์ รัตนา,2552)
ได้ศึกษาผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุน
ทางสังคม มีอานาจการทานายเป็นบวกกับพฤติกรรมคุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม
ทัศนคติที่มีต่อความตาย การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวในวัยผู้สูงอายุมีผลต่อสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (อุษา วงษ์อนันต์; และสุปาณี สนธิรัตน์, 2552)
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ข้อที่ 3
สมมติฐานข้อที่ 3 ระบุว่า “ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดีสูง และความสัมพันธ์
ในครอบครัวสูงจะมีพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังในด้านรวมและรายด้านย่อย ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิต มากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ”
การสรุปสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนสอง
ทาง (Two – Way Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังและด้าน
ย่อย 3 ด้าน (ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ พบว่า เมื่ อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง พบว่า พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้าน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ดังภาพประกอบ 11 คือ การมองโลกในแง่ดี และความสัม พั นธ์ใน
ครอบครัว ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ตามลาพัง และกลุ่มที่มีการศึกษา
สูงกว่าอนุปริญญา ผลในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า 1) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง
ถ้ามีการมองโลกในแง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการ
มองโลกในแง่ดีน้อย พบในกลุ่มรวม และไม่ได้อยู่ตามลาพัง และ 2) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการมอง
โลกในแง่ดีและมีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงพร้อมกัน 2 ด้านจะมีพ ฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่ พ ฤฒพลั ง ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี แ ละ
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ความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อย พบในกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าอนุปริญญา ผู้สูงอายุที่มีการมอง
โลกในแง่ดีสูง และมีความสัมพันธ์ในครอบครัว สูง จะมีพฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ พบในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อย
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง และกลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าอนุปริญญา
การมองโลกในแง่ดี
กลุ่มรวม
กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง
กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ภาพประกอบ 11 ผลแสดงปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 2
จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 เป็นบางส่วน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ทราบว่า ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงถ้า
มี การมองโลกในแง่ดีสู งจะมี พ ฤติกรรมการเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลังด้านการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดี น้อย และในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการมองโลกในแง่ดี
และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงพร้อมกัน 2 ด้านจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
ด้านการมี ส่ วนร่วมในกิ จ กรรม มากกว่าผู้ สูง อายุที่ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี และความสั ม พั น ธ์ ใน
ครอบครัวน้อย ผลการวิจัยในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีจิตลักษณะเดิมในการดาเนินชีวิต
สูง (เช่น การมองโลกในแง่ดี) และมีลักษณะสถานการณ์สูง (เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว) เป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากกว่าผู้สูงอายุที่มีจิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณ์ ใน
ลักษณะอื่นๆ ผลในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีและความสัมพันธ์ในครอบครัวทาให้
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในด้านดี ซึ่งอธิบายได้ว่า การมองโลกในแง่ดีเป็นรูปแบบของการให้เหตุผล
ของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตน ว่าเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นบุคคลที่
มองโลกในแง่ ดี จะให้เหตุ ผ ลกับ สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น ว่าเป็ น สถานการณ์ ที่เกิด ขึ้ น จากปั จ จั ย
ภายนอกไม่ ได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง ในทางกลับกัน ถ้าเป็ นสถานการณ์ ที่ดีเกิด ขึ้น
บุคคลที่มองโลกในแง่ดีมักเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของตนเอง และสถานการณ์ที่ดีเหล่านั้นจะ
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เกิดขึ้นอีก รวมถึงส่งผลต่อการเกิดสถานการณ์ที่ดีอื่น ๆ ตามมาด้วย (Seligman, 1991), สาหรับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันที่บุคคลในครอบครัวปฏิบัติต่อกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย การให้ความรักความห่วงใยอาทรซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกัน การพักผ่อน
หย่อนใจร่วมกันในครอบครัวและการปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในครอบครัว
(Friedman, 1992, pp. 256-257) และ วิส ส์ (Wiess, 1974, p. 39) กล่ าวว่า สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใน
ครอบครัวประกอบด้วยปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความใกล้ชิดสนิทสนม ทาให้บุคคลมีความรู้สึก
อบอุ่น ปลอดภัยซึ่งบุคคลในครอบครัวมีให้แก่กัน 2) การมีส่วนร่วม ในความเป็นครอบครัวเดียวกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด ความชื่นชมซึ่งกันและกัน 3) พฤติกรรมในการดูแลรับผิดชอบ
เช่น บิดามารดาดูแลบุตรที่เจ็บป่วย บุตรดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วย เป็นต้น 4) การยอมรับ จะทา
ให้ผู้ได้รับการยอมรับเกิดความมั่นใจ
จากผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรการมองโลกใน
แง่ดี กับพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ งานวิจัยของ (อะเคื้อ กุลประสูติดิลก; โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์
ณั ฐ วดี จิ ตรมานะศักดิ์ และดุษ ณี ศุภ วรรธนะกุล , 2557) ได้วิเคราะห์เส้นทางปัจจั ยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดี
มี อิทธิพ ลทางตรงเชิ งบวกต่อคุ ณ ภาพชี วิตของผู้สูงอายุ ส่วนการเห็นคุณ ค่าในตนเอง การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพ ลทางอ้อมต่อคุณ ภาพชีวิตของ
ผู้ สู งอายุ โดยส่ ง ผ่ านการมองโลกในแง่ ดี ตั วแปรทั้ งหมดอธิ บ ายความแปรปรวนของคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ร้อ ยละ 54 นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษากั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน
(วัลภา บูรณกลัศ, 2560) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุใน
ชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง เขตสายไหม กรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด คื อ สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ซึ่ ง
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r=.578, p<.01) และงานวิจัยที่ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างความสัม พันธ์ใน
ครอบครัวกับผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยศึกษากับผู้สูงอายุ สมาชิกใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุ และสมาชิกในชุมชน (สุกัญญา วชิรเพชรปราณี, 2553)วชิรเพชรปราณี, ผล
การศึกษาพบว่า ครอบครัวและชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี ความสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ควรสนับสนุ นให้ผู้ สู งอายุ ครอบครัว และชุ มชน มี ส่ วนร่วมในการท ากิ จกรรมของผู้ สู งอายุ อย่ าง
ต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้และพัฒนาการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 จากผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้ น (Stepwise Multiple
Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวม และด้านย่อย
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต สามารถเสนอข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1.1.1 จากผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้น เพื่ อ ท านาย พบว่ า
ตัวแปรกลุ่ ม จิ ต ลั กษณะเดิม กลุ่ ม ลั กษณะสถานการณ์ และกลุ่ ม จิ ต ลักษณะตามสถานการณ์
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านรวมได้ และยังพบตัวแปรสาคัญ
คื อ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมเสริ ม สร้ างตนเองสู่ พ ฤฒพลั ง การมองโลกในแง่ ดี และการรั บ รู้
ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง เป็นตัวทานายที่สาคัญ 3 อันดับแรกในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อยเกือบทุกกลุ่ม ผลวิจัยในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังที่ดีได้นั้นจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังที่ดี และการมองโลกในแง่ดี
ดังนั้นควรมี การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่มีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังที่ดี
ด้วยการก่อให้เกิดความเชื่อในการปฏิบัติตนด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การดูแลตนเองทาง
สุขภาวะ และการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต จะทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จนก่อเกิดความรู้สึก
ชอบหรือเห็นด้วยในการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว และเกิดความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมในที่สุด โดย
ผลการวิจัยในส่วนนี้มีประโยชน์แก่สานักงานเขตที่ให้การดูแลชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อนาไปกาหนดแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังที่ดี ด้วยการ
ทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุได้เห็นข้อดีของพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการมองโลกในแง่ดี อีกทั้งควรมีการปลูกฝังให้ผู้สูงอายุได้เกิด
การรับรู้ว่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง ได้ ด้วยการให้ผู้สูงอายุได้ทา
กิจกรรมออกกาลังกาย ได้ทากิจกรรมร่วมกันผู้สูงอายุในชมรม เพื่อรับรู้ว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้
1.1.2 จากผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้น เพื่ อ ท านาย พบว่ า
ตัวแปรการสนับสนุนจากสังคมเป็นตัวทานายที่สาคัญที่สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงเป็นเรื่องที่สาคัญที่สานักงานเขตที่ให้การดูแล
ชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล
ควรมีการส่งเสริมด้วยการอบรมให้ความรู้ก่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ในด้านของการ
ใช้ชีวิต ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ 2) ด้านสิ่งของ ชมรมผู้สูงอายุควรมี
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อุปกรณ์ด้านการออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุไว้คอยให้บริการ และ 3) ด้านจิตใจ ควรมีการจัดคลินิก
ให้คาปรึกษาสาหรับผู้สูงอายุในด้านที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ
1.1.3 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นเพื่อทานาย พบว่า ตัว
แปรเจตคติต่อการสูงอายุเป็นตัวทานายที่สาคัญที่สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ ดังนั้นบุคคลรอบข้างจึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เห็น
ข้อดีของการสูงอายุ ในการมีเวลาได้พักผ่อนอยู่กับลูกหลานอย่างเต็มที่ ได้มีอิสระในการใช้ชีวิตทาใน
สิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้น สาหรับครอบครัวควรมีการให้เวลากับผู้สูงอายุภายในครอบครัวได้มีการทา
กิจกรรมร่วมกัน ไปเที่ยวด้วยการ และทานข้าวด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว
และอีกหนึ่งตั วแปรที่ เป็นตั วท านายที่สาคัญ ที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะได้คือ ตัวแปรการปรับตัวเพื่อสร้างขยายแต่มีค่าติดลบ
กล่าวคือ ตัวแปรการปรับตัวเพื่อสร้างขยายมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีการปรับตัวเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การสูงอายุยังไม่ดีพอ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมให้กับ
บุคคลวัยทางานที่ใกล้เกษียณอายุการทางานได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณเพิ่มขึ้น
1.1.4 จากผลการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้น เพื่ อท านาย พบว่ า
ตัวแปรเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังเป็นตัวทานายที่สาคัญที่สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังด้านการสร้างความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสูงอายุอย่างมีคุณค่าตามแนวทางพฤฒพลัง เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้ กับคนก่อนวัยเกษี ยณได้ทาความรู้จั กและมี เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
1.2 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม
(การมองโลกในแง่ดี และการรู้เท่าทันสื่อ) และตัวแปรกลุ่มลักษณะสถานการณ์ (ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม) พบว่ า ตั ว แปร 2 กลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง จากผลการวิจัยทาให้ทราบว่า 1) ผู้สูงอายุที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังเป็นลาดับต้นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะทาง
จิตน้อย (การมองโลกในแง่ดี) และผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคมน้อย (ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว) ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะ
อื่นๆ 2) ผู้สูงอายุที่มีลักษณะทางจิตสูง (การมองโลกในแง่ดี) และผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานการณ์ทาง
สั งคมสู ง (ความสั ม พั นธ์ ในครอบครัว) มั กจะเป็นผู้ที่ มี พ ฤติกรรมเสริม สร้างตนเองสู่พ ฤฒพลั ง
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มากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ จากผลการวิจัยนี้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้ก ารดูแลของสานักงานเขตต่างๆ กรณีที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบล
และภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ในการกาหนดมาตรการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว
ด้ วยการก าหนดให้ มี จิ ต แพทย์ ให้ ค าปรึก ษากั บ ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ ผู้ สู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังให้ดียิ่งขึ้น โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะทางจิต น้อย (การมองโลก
ในแง่ดี) และผู้สู งอายุที่อยู่ในสถานการณ์ ทางสังคมน้อย (ความสัม พันธ์ในครอบครัว) นั้น ทาง
สานักงานเขตกรุงเทพมหานครในเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขต ควรมีการส่งเสริมด้วยการทากิจกรรมให้
จิตแพทย์ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุให้มีการมองโลกในแง่ดีที่สูงขึ้น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและการสู ญ เสี ย เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพทางจิ ต ที่ ดี ซึ่ ง การมี
สุขภาพจิตที่ดีจะช่วยชะลอการเสื่อมของการทาหน้าที่ของร่างกาย ลดระยะเวลาของการเกิดโรค
เรื้อรัง พร้อมให้จิ ตแพทย์ให้ความรู้กับครอบครัวผู้สูงอายุด้วยว่าควรมี การปฏิบัติเช่นใดเพื่อให้
ผู้สูงอายุได้มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดี เช่น การได้ทากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว เพื่อ
ลดความโดดเดี่ ยวและความขัดแย้ งเป็น สาเหตุ หลักที่ให้เกิดความเครียด นอกจากยังเป็ นการ
สนับสนุนทางสังคมเพื่อเพิ่ม โอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านการเรียนรู้สื่อออนไลน์ การใช้
ประโยชน์ และการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากสื่อออนไลน์เข้ามาในยุคหลังๆ ผู้สูงอายุบางท่านอาจใช้สื่อ
อย่างไม่รู้เท่าทันเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดี
1.3 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของผู้สูงอายุที่มีการมองโลกใน
แง่ดีจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังในด้านรวมและรายด้านย่อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ และด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
และด้านรวม มากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะอื่นๆ พบผลที่น่าสนใจ คือ ผู้สูงอายุที่มีการมองโลกใน
แง่ดีสูงจะมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังสูงในกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม
เพศหญิง กลุ่มไม่ได้อยู่ตามลาพัง กลุ่มต่ากว่าอนุปริญญา กลุ่มสูงกว่าอนุปริญญา กลุ่มมีงานทา
และกลุ่ มไม่มี งานทา ซึ่งไม่ พบในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังเพียงกลุ่ม เดียว ดังนั้น ทาง
ชมรมผู้สูงอายุจึงควรให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน ด้วยการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ ได้มีการ
ปรั บ มุ ม มอง รู ป แบบของการให้ เหตุ ผ ลของผู้ สู ง อายุ ต่ อ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น มอง
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก มีความคาดหวังที่ดีในอนาคต เห็นว่าทุกสิ่ง
ทุ ก อย่ า งไม่ ไ ด้ เ ลวร้ า ยและมี ท างแก้ ไ ขได้ สามารถปรั บ ตั ว ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่
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เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ (Seligman, 1991)
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง สนับสนุนจากสังคม และเจตคติต่อการสูงอายุ เป็นตัวทานายที่มีอานาจในการทานาย
สาคัญ ดังนั้นในการศึกษาต่อไปควรนามาเป็นตัวแปรจัดกระทาในโปรแกรมการทดลองส่งเสริม
พฤติกรรมหรือจัดทาเป็นคู่มือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
2.2 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ อ อกแบบด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ แบบสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
เปรียบเทียบซึ่งให้ผลการศึกษาแบบภาพตัดขวางดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 จากข้อ จ ากัด ของการศึ ก ษานี้ เป็ น เพี ย งการวิจั ยเชิ ง ปริม าณด้ วยการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุได้ข้อมูลในเชิงตัวเลข ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าถึงวิถีการ
ดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเชิงลึก สาหรับจัดทาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลังมาก
ยิ่งขึ้น
2.2.2 จากข้อจากัดของการศึกษานี้เป็นเพียงการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหสัมพันธ์
เชิงเปรียบเทียบได้ข้อมูลในลักษณะของตัวแปรที่เป็นตัวทานายที่สาคัญเท่า นั้น ดังนั้นควรมีการ
ศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติด้วยวิธีวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) เพื่อสร้าง
แบบจาลองของปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง อันจะทาให้
ทราบว่าตัวแปรเชิงเหตุใดที่มี อิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อ พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลัง อีกทั้งยังเป็นการยืนยันว่าตัวแปรอิสระใดเป็นสาเหตุให้เกิดความแตกต่างหรือความแปรปรวน
ในพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
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แบบสอบถามในการวิจัย

171
แบบสอบถามพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุ
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ ท่านสามารถเลือกตอบได้อย่างอิสระตามความคิดความรู้สึกของตนเอง
ไม่มี คาตอบใดถูกหรือผิ ด คาตอบของแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ เฉพาะตัว
กรุณ าตอบให้ ค รบทุ ก ข้ อ ซึ่ ง ค าตอบของท่ านจะถื อ เป็ น ความลั บ โดยจะน าไปใช้ ส าหรับ การ
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการนาผลไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
แต่อย่างใด
เนื่องจากแบบสอบถามมี จ านวนข้อค่อนข้างมากจึ งต้อ งรบกวนเวลาอัน มี ค่ าของท่ าน
ประมาณ 30 นาที ขอให้ท่านอ่านคาถามอย่างตั้งใจและพิ จารณาเลือกคาตอบที่ตรงกับความ
คิดเห็นและสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โปรดอ่านข้อแนะนาวิธีการตอบ เพื่อสามารถตอบได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมู ล ที่ได้รับ จากผู้สูงอายุจ ะน าไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป
ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างดี

กนกอร เนตรชู
นิสิตปริญญาโท สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คาแนะนาวิธีการตอบ
1. อ่านข้อคาถามให้เข้าใจ
2. ขอให้คิดว่าข้อความเป็น “จริง” หรือ “ไม่จริง” สาหรับท่าน
3. ถ้าเป็น “จริง” ขอให้คิดว่า เป็นจริงมากน้อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
1) จริงเล็กน้อย ขีด  ที่ “ค่อนข้างจริง”
2) จริงปานกลาง ขีด  ที่ “จริง”
3) จริงมาก ขีด  ที่ “จริงที่สุด”
ถ้า “ไม่เป็นจริง” ไม่เป็นจริงมากน้อยเพียงใดมี 3 ระดับคือ
1) ไม่จริงเล็กน้อย ขีด  ที่ “ค่อนข้างไม่จริง”
2) ไม่จริงปานกลาง ขีด  ที่ “ไม่จริง”
3) ไม่จริงมาก ขีด ที่ “ไม่จริงเลย”
ตัวอย่างข้อคาถาม เช่น
1) ครอบครัวทาให้ฉันรู้สึกว่าครอบครัวเข้าใจฉันเสมอ

............... ............... ............. .................
.................
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง

.................
ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใคร
( ) 1. อยู่ตามลาพัง
( ) 3. อยู่กับลูกหลาน

( ) 2. อยู่กับคู่ครอง
( ) 4. อยู่กับคู่ครองและลูกหลาน

3. ท่านสาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

( ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 4. อนุปริญญา/ปวส.

( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 7. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4. ปัจจุบันท่านทางานประจาหรือไม่
( ) 1. มีงานทา

( ) 6. ปริญญาโท

( ) 2.ไม่มีงานทา
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ตอนที่ 2 การใช้ชีวิตของฉัน
โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย  เหนือวลี “ปฏิบัติเป็นประจา” “ปฏิบัติบ่อยมาก” “ปฏิบัติบ่อย”
“ปฏิบัติบางครั้ง” “ปฏิบัตินานๆ ครั้ง” “ไม่เคยปฏิบัติเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้
ครบทุกข้อ
1. ฉันไปงานสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ ของชมรม (t =1.642, r =.468)
………………… ……………
………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

2. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ (t = 7.394, r =.671)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

3. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ของชมรมผู้สูงอายุ เช่น เล่นเกม ราไทย เต้นลีลาส เป็นต้น
(t =4.794 , r =.791)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

4. ฉันไปท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนๆ ผู้สูงอายุที่ฉันรู้จัก (t = 2.591, r =.664)
………………… ……………
…………
………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย
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5. ฉันร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมที่ชมรมผู้สูงอายุจัดขึ้น (t = 5.041, r .784)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

6. ฉันให้คาปรึกษาแก่คนรอบข้างที่มีปัญหา (t =.187, r =.494)
………………… ……………
…………
………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

7. เมื่อมีกิจกรรมให้แสดงความคิดเห็นฉันมักจะเข้าร่วม (t = 3.982, r =.700)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบ่อย

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

9. ฉันเข้าฟังบรรยายให้ความรู้ของชมรมผู้สูงอายุ (t = 7.304, r =.818)
………………… ……………
…………
………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

8. ฉันเข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุ (t = 5.847, r =.691)
………………… ……………
…………
………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

………………

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย
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แบบวัดการใช้ชีวิตของฉันด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
(Alpha Coefficient =0.903)
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
รวมจานวนข้อ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,

-

9

10. ฉันรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา ไข่ (t = 4.283, r =.434)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

11. ฉันนอนหลับในช่วงเวลากลางวัน 1-2 ชม. (t = 6.805, r =.490)
………………… ……………
…………
………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

12. ฉันตรวจสุขภาพประจาปี (t =10.633 , r =.617)
………………… ……………
…………

………………

ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

ปฏิบัติบ่อย

13. ฉันทากิจกรรมทางศาสนาเพื่อทาจิตใจให้ผ่องใส (t =9.490 , r =.673)
………………… ……………
…………
………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

………………

ปฏิบัติบ่อย

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

14. ฉันทาตัววางเฉยแทนการโวยวายเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ (t = 6.141, r =.582)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย
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15. ฉันหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทาให้ฉันเกิดความเครียด (t = 8.334, r =.683)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

แบบวัดการใช้ชีวิตของฉันด้านการดูแลตนเองทางสุขภาวะ
(Alpha Coefficient =0.811)
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
รวมจานวนข้อ
10,11,12,13,14,15

-

6

สาหรับคาถามข้อ 26 ถึง ข้อ 33 ให้ท่านนึกถึงเหตุการณ์ก่อนอายุ 60 ปี ว่าท่านได้ทา
กิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่
16. ฉันแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินออม (t = 2.489, r =.310)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

17. ฉันออมเงินด้วยการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนดี เช่น ตราสารหนี้ กองทุนรวม (t =
10.182, r =.556)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

18. ฉันแบ่งเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นหุ้น หรือทาประกัน (t = 11.665, r =.641)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

19. ฉันวางแผนว่าจะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหลังเกษียณอายุการทางาน (t =3.549 , r 244)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย
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20. ฉันบารุงและซ่อมแซมบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัย (t = 8.154, r =.642)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

21. ฉันได้หารือกับลูกหลาน/ญาติพี่น้องว่าหลังเกษียณฉันจะอยู่กับใคร (t =9.821 , r =.556)
………………… ……………
…………
……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

………………

………………

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

22.ฉันวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณฉันจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินที่ฉันอยู่ (t = 28, 74)
………………… ……………
…………
……………… ……………… ………………
ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยมาก

ปฏิบัติบ่อย

ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย

แบบวัดการใช้ชีวิตของฉันด้านการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต
(Alpha Coefficient =0.744)
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
รวมจานวนข้อ
16,17,18,19,20,21,22

-

7
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ตอนที่ 3 การมองโลกของฉัน

โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันพยายามคิดในทางที่ดีไว้ก่อนเมื่อต้องเผชิญปัญหา เพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ฉันก็ได้ผ่าน
ปัญหาต่างๆ มามากมาย (t = 4.495, r =.571)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

2. ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนฉันมักจะคาดหวังในสิ่งที่ดีเสมอ (t = 3.452, r =.186)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

3. ฉันแทบจะไม่เคยคาดหวังกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น (t =3.406 , r =.195)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

4. การคิดอย่างมีความหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายดีขึ้น ทาให้ฉันสบายใจขึ้นมาก (t =3.029, r =.286)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

5. ฉันคิดว่าถ้าฉันมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อน ปัญหานั้นคงจะไม่บานปลายไปถึงเพื่อนคนอื่นๆ ด้วย
(t =3.253 , r =.374)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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6. ฉันคาดหวังว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับฉันมากกว่าเรื่องไม่ดี (t = 2.890, r =.474)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

………………
ไม่จริงเลย

7. ฉั น คาดว่ าจะมี เรื่อ งดี ๆ เกิ ด ขึ้น หลั ง จากปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ฉั น ได้ ค ลี่ ค ลายไป (t = 2.903, r
=.317)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

8. เมื่อฉันมีปัญหาขัดแย้งกับคนอื่นๆ ฉันหวังว่าครอบครัวของฉันจะให้กาลังใจ (t =4.486 , r =.595)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

9. ฉั นรู้สึ กผ่ อนคลายเมื่ อท ากิ จ กรรมรวมกับ ชุ ม ชนหรือเพื่ อนๆ ในชมรมผู้สูง อายุ (t = 7.595, r
=.757)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

10. เมื่อลูกหลานฉันทาความผิด ฉันไม่ได้อารมณ์เสียมากจนเกินไป (t = 2.760, r =.349)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

11. ฉันมักจะหยอกล้อเล่นกับลูกหลานของฉัน (t = 4.583, r =.582)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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12. ฉันมี ประสบการณ์ มามากว่า ถึงจะมีการขัดแย้งในครอบครัวแต่มั นก็จะคลี่คลายไปได้ (t =
4.607, r =.366)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ข้อความทางบวก
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

แบบวัดการมองโลกของฉัน
(Alpha Coefficient =0.775)
ข้อความทางลบ
3

ไม่จริง

รวมจานวนข้อ
12

ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 4 การปรับตัวของฉัน
โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันตั้งใจทาหน้าที่เป็นปู่ย่าตายายที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง (t =3.120 , r =.384)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

2. สิ่งที่ฉันคิดจะทาในปัจจุบัน ต้องไม่สร้างปัญหาแก่คนรุ่นหลัง (t = 3.739, r =.258)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย

3. ฉันได้สร้างสิ่งผูกพันไว้มากมายกับผู้คน และกิจกรรมประเภทต่างๆ ในชีวิตการทางานของฉัน (t =
4.330, r =.479)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

4. คนอื่นกล่าวถึงฉันว่าเป็นผู้หนึ่งที่สร้างผลงานได้มาก (t = 4.711, r =.673)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

5. ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทาอะไรที่จะคงอยู่หลังจากที่ฉันตายไปแล้ว (t = 2.193, r =.019)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
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6. ฉันคิดว่า ผลงานของฉันได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อื่นได้ (t = 4.124, r =.417)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

7. ฉันได้สร้างบางสิ่งที่มีคุณค่ายั่งยืนยาวนานให้แก่ชนรุ่นหลัง (t =3.376 , r =.444)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ข้อความทางบวก

แบบวัดการปรับตัวของฉัน
(Alpha Coefficient =0.630)
ข้อความทางลบ

รวมจานวนข้อ

1,2,3,4,6,7

5

7

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 5 เมื่อฉันเป็น ส.ว.
โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. การที่ฉันอายุมากขึ้นทาให้ฉันได้พักผ่อนใช้เวลาอยู่กับลูกหลานมากขึ้น (t = 5.978, r =.376)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

2. ฉันเชื่อว่าผู้สูงอายุเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่สาคัญของประเทศ (t = 2.818, r =.246)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

3. การที่ฉันอายุมากขึ้นทาให้ฉันได้ทาในสิ่งที่ฉันต้องการ (t =3.777 , r =.333)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย

4. ฉั น รู้สึ กยุ่ ง ยากที่ ต้ อ งคอยจดสิ่ ง ต่ างๆ ไว้ ในสมุ ด เพราะว่าฉั น มั กจะหลงๆ ลื ม ๆ (t = 4.444, r
=.408)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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5. ฉันรู้สึกน้อยใจเพราะการที่ฉันอายุมากขึ้นทาให้บทบาทในสังคมลดลง (t = 4.176, r =.371)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ข้อความทางบวก

แบบวัดเมื่อฉันเป็น ส.ว.
(Alpha Coefficient =0.623)
ข้อความทางลบ

รวมจานวนข้อ

1,2,3

4,5

5

ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 6 ครอบครัวของฉัน
โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ครอบครัวของฉันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (t = 2.992, r =.435)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

2. เมื่อฉันไม่อยู่บ้านหลายวันทุกคนมักจะแสดงความคิดถึงต่อฉัน (t =6.788 , r =.635)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

3. ครอบครัวของฉันให้กาลังใจฉันเมื่อฉันไม่สบาย (t = 5.973, r =.651)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

4. เมื่ อฉันมี อาการเจ็ บป่วยครอบครัวของฉันจะช่วยกันหาข้อมู ลในการดูแลรักษา (t =4.679 , r
=.705)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

5. เมื่อฉันเจ็บป่วยฉันรับรู้ถึงความเป็นห่วงเป็นใยจากคนในครอบครัว (t =4.129 , r =.583)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
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6. ลูกหลานมักแสดงความรักต่อฉันในโอกาสสาคัญต่างๆ (t =5.874 , r =.678)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

7. ฉันรับรู้ได้ถึงความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว (t = 5.374, r =.790)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

8. ครอบครัวทาให้ฉันรู้สึกว่าครอบครัวเข้าใจฉันเสมอ (t = 3.656, r =.597)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

9. ลูกหลานในครอบครัวให้ความเคารพในตัวฉัน (t =4.357 , r =.774)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

………………
ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

10. เมื่ อมี ปั ญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัว คนในครอบครัวมั กเชื่ อฟั งและทาตามคาที่ ฉันแนะน า (t
=5.029 , r =.590)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

11. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคนในครอบครัวมักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น (t =3.435, r
=.504)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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12. เป็นเรื่องง่ายที่ฉันจะระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัว (t = 3.776, r =.583)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

13. เมื่อมีเรื่องสาคัญต้องตัดสินใจ คนในครอบครัวจะร่วมกันตัดสินใจ (t = 2.944, r =.397)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

………………
ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย

14. เมื่อต้องไปท่องเที่ยวในวันหยุดลูกหลานมักมาถามฉันว่าฉันต้องการไปเที่ยวที่ไหน (t = 5.063,
r =.394)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

15. ครอบครัวฉันช่วยแบ่งเบาหน้าที่การงานกันและกัน (t = 4.275, r =.546)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ข้อความทางบวก

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

แบบวัดครอบครัวของฉัน
(Alpha Coefficient =0.901)
ข้อความทางลบ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

-

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

รวมจานวนข้อ
15
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ตอนที่ 7 คนรอบข้างของฉัน

โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันได้รับกาลังใจจากเพื่อนยามที่ฉันเจอปัญหา (t = 6.095, r =.563)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

2. เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยจากการทากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุฉันได้รับกาลังใจจากเพื่อนในชมรม (t =
6.853, r =.442)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

3. เพื่อนๆ ทาให้ฉันเกิดขวัญและกาลังใจในการทากิจกรรมในชมรม หรือในชุมชนที่ฉันอาศัยอยู่ (t =
3.330, r =.362)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

4. เพื่อนๆ ให้การยอมรับความสามารถของฉันเวลาทากิจกรรมต่างๆ (t = 3.576, r =.494)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย

190
5. เมื่อมีปัญหาในการทากิจกรรมของชมรม ฉันจะได้รับคาปรึกษาแนะนาจากคนเจ้าหน้าที่ใน
ชมรม (t = 4.957, r =.614)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

6. เจ้าหน้าให้คาแนะนาถึงเทคนิควิธีในการดาเนินกิจกรรมของชมรม (t = 2.817, r =.403)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย

7. ภายหลังจากการทากิจกรรม ฉันได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ เช่น การติชม ให้กาลังใจ (t = 4.478, r
=.601)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

8. ฉันและเพื่อนๆ ในชมรมต้องออกเงินในการทากิจกรรมด้วยตัวเอง (t =4.797 , r =.246)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ข้อความทางบวก

แบบวัดคนรอบข้างของฉัน
(Alpha Coefficient =0.734)
ข้อความทางลบ

รวมจานวนข้อ

1,2,3,4,5,6,7

8

8

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 8 การใช้สื่อของฉัน
โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันอ่านหรือรับฟังข่าวสารเรื่องเดียวกันในหลายช่องทางเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล (t = 1.042, r
=.059)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

2. เมื่อฉันรับชมหรือรับฟังข่าวใดๆ จากสื่อมวลชน ฉันมักจะศึกษาหาข้อมูลในหลายช่องทาง เพื่อ
นามาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเชื่อ (t = 3.364, r =.227)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

3. ฉันแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น (t = 13.170, r
=.441)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

4. ฉันชอบดูรายการวิเคราะห์ข่าวและเชื่อตามนั้น เพราะเชื่อว่าข่าวนั้นได้ถูกการกลั่นกรองมาแล้ว
(t = 5.677, r =.324)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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5. ฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่นาเสนอเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ (t = 6.086, r =.369)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

………………
ไม่จริงเลย

6. ฉันเสียเงินซื้อสินค้าจากสื่อโฆษณาหรืออินเตอร์เน็ต เพราะมีการโฆษณาสรรพคุณที่จูงใจ (t =
2.832, r =.290)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ข้อความทางบวก

แบบวัดการใช้สื่อของฉัน
(Alpha Coefficient =0.539)
ข้อความทางลบ

รวมจานวนข้อ

1,2,3,5

4,6

6

ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 9 มุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต

โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง”
“ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. การหากิจกรรมต่างๆ ทาในยามว่างเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็ไม่ยากที่จะกระทา (t
=3.100, r =.237)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

2. ฉันเชื่อว่าการที่ฉันร่วมทากิจกรรมทางศาสนาทาให้ฉันมีจิตใจที่สงบ (t =4.438, r =.635)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย

3. ฉันเข้าฟังบรรยายให้ความรู้ต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ เพราะฉันเชื่อว่าคนเราไม่แก่เกินเรียน (t =
3.399, r =.529)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

4. ฉันเชื่อว่าการออกกาลังกายจะทาให้ร่างกายฉันแข็งแรงขึ้น (t =4.180 , r =.640)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
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5. การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สุขภาพฉันดีขึ้น (t =
3.924, r =.530)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

………………

………………

………………

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

6. ฉันพร้อมที่จะออกกาลังกายเมื่อมีเวลาว่าง (t =6.320 , r =.725)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

7. ฉันไปตรวจสุขภาพประจาปีเมื่อถึงกาหนดเวลา (t = 4.746, r =.661)
…………
…………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

8. ฉันชอบทานผักและผลไม้ (t = 4.866, r =.616)
…………
…………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

9. ฉันคิดว่าการเตรียมเงินสารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วย เป็นสิ่งที่ดี เพราะอนาคตไม่แน่นอน
(t =6.260, r =.589)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

10. ฉันหาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ (t =3.275, r =.510)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
………………
ไม่จริงเลย
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11. เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่วางแผนไว้ฉันจะนาเงินส่วนนั้นเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณ (t = 3.744,
r =.496)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

แบบวัดมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
(Alpha Coefficient =0.856)
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

-

ไม่จริง

รวมจานวนข้อ
11

ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 10 สูงวัยอย่างมั่นใจ
โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกคาตอบที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย เหนือวลี “มั่นใจมากที่สุด” “มั่นใจมาก” “มั่นใจ” “ค่อนข้างไม่
มั่นใจ” “ไม่มั่นใจ” “ไม่มั่นใจเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันมั่นใจว่าจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับชมรมผู้สูงอายุได้ (t =4.851 , r =.518)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
มั่นใจมากที่สุด
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ค่อนข้างไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจเลย
2. ฉันสามารถออกกาลังกายได้ด้วยตนเอง (t = 4.358, r =.496)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
มั่นใจมากที่สุด
มั่นใจมาก
มั่นใจ
ค่อนข้างไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจเลย
3. ฉันสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได้ (t = 7.374, r =.609)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
มั่นใจมากที่สุด

มั่นใจมาก

มั่นใจ

ค่อนข้างไม่มั่นใจ

ไม่มั่นใจ

4. ฉันสามารถลงทุนด้วยการ เล่นหุ้น หรือทาประกัน ได้ (t =3.934, r =.079)
…………
…………… ……………… ……………… ………………
มั่นใจมากที่สุด

มั่นใจมาก

มั่นใจ

ค่อนข้างไม่มั่นใจ

5. ฉันสามารถเก็บเงินสารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ (t =5.678 , r =.537)
…………
…………… ……………… ………………
มั่นใจมากที่สุด

มั่นใจมาก

มั่นใจ

ค่อนข้างไม่มั่นใจ

ไม่มั่นใจเลย
………………

ไม่มั่นใจ

ไม่มั่นใจเลย

………………

………………

ไม่มั่นใจ

ไม่มั่นใจเลย

197
6. ฉันสามารถวางแผนได้ว่าหลังเกษียณฉันจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินที่ฉันอยู่
(t =5.720 , r =.467)
…………
…………… ……………… ……………… ……………… ………………
มั่นใจมากที่สุด

มั่นใจมาก

มั่นใจ

ค่อนข้างไม่มั่นใจ

ไม่มั่นใจ

ข้อความทางบวก

แบบวัดสูงวัยอย่างมั่นใจ
(Alpha Coefficient =0.694)
ข้อความทางลบ

รวมจานวนข้อ

1,2,3,4,5,6

-

6

ชื่อตัวแปร

ชื่อในแบบวัด
กลุ่มตัวแปรตาม

พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง

การใช้ชีวิตของฉัน
กลุ่มตัวแปรอิสระ

จิตลักษณะเดิม
การมองโลกในแง่ดี
การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
เจตคติต่อการสูงอายุ
การรู้เท่าทันสื่อ
ลักษณะสถานการณ์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การสนับสนุนจากสังคม
จิตลักษณะตามสถานการณ์
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
สู่พฤฒพลัง

การมองโลกของฉัน
การปรับตัวของฉัน
เมื่อฉันเป็น ส.ว.
การใช้สื่อของฉัน
ครอบครัวของฉัน
คนรอบข้างของฉัน
มุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
สูงวัยอย่างมั่นใจ

ไม่มั่นใจเลย

198

ภาคผนวก ข
ตารางสถิติต่างๆ
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ตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวม
ตัวแปร
1 2
3
4
5
6
7
8
9
**
**
**
**
**
**
**
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของ 1 .505 .443 .360 .400 .472 .214 .558 .476**
ผู้สูงอายุ
การมองโลกในแง่ดี
1 .669** .397** .521** .464** .157** .515** .288**
การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
1 .470** .511** .494** .205** .554** .317**
เจตคติต่อการสูงอายุ
1 .390** .419** .165** .333** .239**
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
1 .523** .120* .506** .464**
การสนับสนุนจากสังคม
1 .206** .560** .401**
การรู้เท่าทันสื่อ
1 .186** .129*
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
1 .543**
พลัง
การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเอง
1
สู่พฤฒพลัง

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตาราง 2 แสดงค่าความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ด้วยค่า Variance inflation
factor (VIF) และค่า Tolerance ของตัวแปรที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
Collinearity Statistics
Tolerance

การมองโลกในแง่ดี
การปรับตัวเพื่อสร้างขยาย
เจตคติต่อการสูงอายุ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การสนับสนุนจากสังคม
การรู้เท่าทันสื่อ
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง
การรับรู้ความสามารถต่อการเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลัง

VIF

.487

2.052

.459

2.177

.751

1.332

.534

1.871

.569

1.757

.936

1.068

.477

2.097

.648

1.544

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

กนกอร เนตรชู
17 กันยายน 2531
นครปฐม
พ.ศ. 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
พ.ศ.2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

