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บทคัดย่อ  
 สถานการณ์ในประเทศไทยท่ีกำลงัจะเขา้สู่สังคมสูงวัยประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจลดลง การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการพึ่งตนเองด้าน
เศรษฐกจิของผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าให้ตนเองของผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ในตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยการการสุ่มแบบง่าย ผู้สูงอายุ 60-80 ปี 4 หมู่บ้าน จำนวน 67 คน และแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 11 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 2) แนวคำถามเพื่อสนทนากลุ่ม 3) แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งพาตนเองในผู้สูงอายุในด้านพฤติกรรม 
ความสามารถ และผลการกระทำ มีค่าเฉลี่ยในระดับท่ีสูง 2) ผลการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้สูงอายุสามารถช่วยหลือตนเองได้ เห็น
คุณค่าในตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้จากอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ 3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มแกน
นำชุมชนพบว่าการพึ่งตนเอง ยังสามารถประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำเกิดรายได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยต้น อายุระหว่าง 
60-70 ปี สุขภาพยังแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ ประกอบภารกิจต่าง ๆ ได้ และ มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง บางคน สามารถ
แบ่งปันเงินทองให้ลูกหลานได้ มีผู้สูงอายุส่วนน้อย ที่ไม่ทำงาน ไม่หารายได้ แต่มีลูกหลานดูแล ดังนั้นการนำแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ ในการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพองค์รวมที่ดี จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา, ศักยภาพผูสู้งอายุ, การเสรมิสร้างคณุค่า, การพึง่พาตนเองด้านเศรษฐกจิ 
 
Abstract  
 The situation in Thailand that is about to enter an aging society. The aging society population is 
increasing and affecting physical, mental, social and economic performance decreases. This research aims 
to 1) To study the economic self reliance problems of the elderly 2) To study the self esteem of the 
elderly 3) To study the potential develop of the elderly to improve their self reliance and self esteem. 
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The samples were chosen by elderly people in Sila Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 
through purposive sample technique. The elderly 60-80 years old in 4 villages. They were divided into 2 
groups through a simple random sampling technique, the first group of 67 was the elderly and the second 
group of 11 was the village leaders. The instruments were: 1) Assessment of the potential develop of the 
elderly to improve their self reliance and self esteem content validity with Item-Objective Congruence 
Index of 0.8-1.0 2) Focus group discussion 3) In-depth interview. Application of self efficacy theory. This 
study was mixed method research. The statistics for data analyses were quantitative data by descriptive 
statistics and qualitative data by content analysis.  
 The results revealed that: 1) Assessment of self-esteem and self-reliance in elderly people have 
a high sense of behavior competence and action results. 2) Focus group discussion of self-esteem and 
self-reliance in elderly people from ancillary occupations contribute to increased income. 3) In-depth 
interview of self-esteem and self-reliance in elderly people can also pursue a career, farm, garden in to 
make money, especially in the elderly aged 60 to 70. In a healthy senior people, some people could 
share their money with their daughter and son. There is a small number of old people who do not work 
but take care by their children and Economic Self Reliance. Therefore, the development guideline of 
elderly potential to promote self-esteem in applying a concrete way to help promote good holistic health 
for the elderly. It can help reduce economic costs effectively. 
 
Keywords: Development Guideline, Elderly Potential to Promote, Self Esteem, Economic Self Reliance 
 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันประชากรโลกมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งมีระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และอัตรา
การเกิดของประชากรทั่วโลกท่ีมีแนวโน้มลดลง เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม
ที่สำคัญ น่ันคือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ องค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมาก
ถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก 
โดยคาดว่าสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบได้ว่าในทวีเอเชียประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นประเทศที่มี
ประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่า งเต็มตัว (Super-aged society) 
สำหรับประเทศไทยนั้น (Sutthisanmethi P., Wetprasit S. and Ponsen K., 2020) จำนวนผู้สูงอายุมีตัวเลขเทียบเท่ากับ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมสูงวัย 
ประชากรประเทศไทยมีทั้งสิ้น 66.5 ล้านคน เฉพาะผู้สูงอายุมีมากถึง 11.1 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 ประเทศไทยมี
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 18 และเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 
(Vajirapañño P.C. Srikhruedong S., Titichoatrattana W.,2021) ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และ
กำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้  
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 ประเทศไทยมีการกำหนดวัยผู้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2545-
2565) เตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการพบได้ว่า มีการดำเนินงานบาง
ด้านที่ต้องปรับปรุง เช่น การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และ
การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เป็นสัญญาณที่หน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญ ความสุขของผู้อายุเป็นอย่างมากโดยระบุว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีศักดิ์ศรี
และสมควรดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองอย่างมีความสุข (Silpcharu, T., and Boonrattanakul, 2021) และควรมีการเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเองจะทำให้บุคคลเผชิญอุปสรรคที่ เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ  
หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผ่านไป ได้ด้วยดี การเห็นคุณค่าในตนเองจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทุกคนควรจะมี แต่หากบุคคล
ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจในตนเองแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่มีความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันของตน และ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ลักษณะของผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองเช่น มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง เห็นว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม กล้าแสดงออกและ
สามารถปรับตัวได้ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง (Yi Ding, Zhe Zhang, Meiyun Yang, and Fengqi Sun., 2021) 
(Yota W., 2022) ส่วน ในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเขาสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดสวน
สูงถึง ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในวัยผู้สูงอายุ จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปในทางถดถอย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จะส่งผลต่อกระบวนการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ จะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและสังคม ผู้สูงอายุมักจะมีความวิตกกังวลตอ่ตนเอง อารมณ์อ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย ขาดความมั่นคง
ทางจิตใจ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัวลูกหลานและสังคม การเกิดความกลัวในผู้สูงอายุ รู้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่า (Maneerat S., Isaramalai S. and Boonyasopun U., 2019) ส่วนการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจาก 
ในวัยสูงอายุเป็นวัยที่หมดภาระทางด้านหน้าที่การงาน เกิดความรู้สึกสูญเสียอำนาจ และขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง ทำให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น (Sirikitsathien C.et.al., 2017) (Chaisthaporn T., 2018) การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีรายได้ เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปสู่การพึ่งพาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
 จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับปัญหาผู้สูงอายุมาตลอด เนื่องจากประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีแนวโน้ม
ลดลง มีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น จากร้อยละ 14.5 ในปี พ.ศ. 2553 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 29.0 ในปี พ.ศ. 2573  
จึงจำเป็นต้องเร่งเตรียมการสังคมวัยสูงอายุ อย่างเร่งด่วน มีประสิทธิภาพ เพื่อการพึ่ งพาตนเองได้ของผู้สูงอายุ ตำบลศิลา 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้เพียงพอ  
จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญและจำเป็นในการวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการสร้างคุณค่าและ 
การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ในการสร้างรายได้ และ 
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจยั 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 
 2.2 เพื่อศึกษาการเสรมิสร้างคุณคา่ใหต้นเองของผู้สูงอายุ  
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเห็นคณุค่าในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผูสู้งอาย ุ
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3. ทบทวนวรรณกรรม  
 ทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self Efficacy Theory) โดย Bandura (1977) ได้อธิบายถึงแนวคิดของทฤษฎี
ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) มาเป็นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ซึ่งการที่บุคคลจะตัดสินใจใน
ความสามารถของตนเอง ท่ีจะดำเนินการกระทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดนั้น มีผลจากการรับรู้ความสามารถ คนมี
ความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร ก็จะแสดงการกระทำออกมาอย่างนั้น รวมถึงการมีความพยายามไม่ท้อถอย สามารถ
กระทำได้จนเกิดความสำเร็จ ซึ่งเกิดความสามารถของแต่ละบุคคล ก็จะแตกต่างกัน 
 
       บุคคล             พฤติกรรมผลที่เกิดขึ้น 
  
 
 
 
  

ภาพที ่1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกดิขึ้น 
ทีม่า: Bandura (1997) 

 
4. โครงสร้างของทฤษฎีแสดงองค์ประกอบของทฤษฎีคือ 
 4.1 การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) ซึง่หมายถึงการตัดสินความสามารถของตนเองว่าสามารถกระทำ
ได้ในระดับไหนหรือความเช่ือของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและความ
เชื่อในความสามารถตนเองพิจารณาจากความรู้สึกความคิดแรงจูงใจและพฤติกรรม 
 4.2 ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัต ิ(Outcome expectation) ซึ่งหมายถึงความเชือ่ท่ีบุคคลจะประเมินค่า
ของการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้หรือกล่าวได้ว่าเป็นการคาดหวังในสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
  การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันโดยความสัมพันธ์
ระหว่างสองตัวแปรนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติหรือตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมโดยผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถตนเอง
สูงจะส่งผลให้บุคคลกล้าเผชิญปัญหาต่างๆแม้กระทั่งสิ่งที่ยากหรือความล้มเหลวต่างๆโดยมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นสูงตรงกันข้ามกับบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองต่ำจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการกระทำของตนเอง ทำให้
แนวโน้มของการกระทำหรือแสดงพฤติกรรมนั้นต่ำ หรืออาจกล่าวไดว้่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
  วิธีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเกิดมาจาก 4 แหล่ง Bandura (1994) ได้กล่าวว่า คือ 
   1. ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ(Mastery Experience) หรือประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จจาก
การกระทำด้วยตนเองหากบุคคลลงมือปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใดแล้วสำเร็จก็จะช่วยเสริมความสามารถของตนเองให้บุคคลรับรู้
ความสามารถตนเองมีความสามารถท่ีจะทำจะทำให้บุคคลสามารถใช้ทักษะที่ได้นั้นได้อย่างมีประสทิธิภาพบุคคลที่รับรูว้่าตนเอง
มีความสามารถก็ย่อมที่จะมีความพยายามกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
   2. การพบเห็นประสบการณ์ของผู้อื่น (Vicarious Experience) หรือการได้รับประสบการณ์จากตัวแบบ 
โดยการสังเกตพฤติกรรม ของตัวแบบที่คล้ายคลึงกัน จะทำให้ผู้สังเกต รู้ว่าตนเองมีความสามารถ ที่จะประสบความสำเร็จได้ 
เช่นตัวแบบนั้น ซึ่งตัวแบบ มี 3 ประเภท (Bandura, 1994) คือ ตัวแบบที่เป็นบุคคล (Live model) คือบุคคลที่ได้มีโอกาส

การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 
(Perceived-self efficacy) 

 

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น (ผลลัพธ์) 
(Outcome expectation) 
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สังเกตและมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง, ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic model) คือ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ การ์ตูน วีดทิัศน์ และตัวแบบท่ีเป็นคำสอน (Instruction model) ได้แก่ หนังสือ ตำราต่าง ๆ 
   3. การใช้คำพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็นการบอกให้บุคคลนั้นเชื่อว่าตนเองทำได้มีความสามารถที่
จะประสบความสำเร็จได้ แต่การใช้เพียงคำพูดชักจูงยังไม่ค่อยได้ผลดีมากนัก ซึ่งหากจะให้ได้ผลควรใช้คำพูดชักจูงใจ ร่วมกับ
การกระทำให้บุคคลนัน้ มีประสบการณ์ของความสำเร็จ ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ตามขั้นตอน และให้เกิดความสำเร็จตามลำดับขั้น 
   4. การกระตุ้นอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์ มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ในสภาพท่ีถูกขู ่ในการตัดสินใจ แต่พบว่าการกระตุ้นที่รุนแรงจะไม่ส่งผลดีมากนัก บุคคลจะมีความคาดหวังความสำเร็จ 
เมื่อบุคคลไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พอใจ หรือความกลัว ซึ่งความกลัวจะยิ่งส่งผลให้เกิดความกลัวมากขึ้น ทำให้เกิด 
ความล้มเหลวท่ีจะทำให้เกิด การรับรู้ความสามารถของตนเองน้อยลง 
 
5. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ศึกษาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ซึ่งจะนำไปสู่แก้ไขปัญหาการเห็นคุณค่านตนเองและการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในอนาคต 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มตัวย่างได้แก่ 
ผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-80 ปี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยชัน บ้านดงพอง บ้านเต่านอ และบ้านดอนยาง รวมทั้งสิ้น 67 คน 
และแกนนำหมู่บ้าน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้อำนวยการ ส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 11 คน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในการวิจัย  
   2.1 เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็น Rating scale ใหเ้ลือก ใช่, ไม่ใช่ และ
ไม่แน่ใจ จำนวน 20 ข้อ โดยสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งพาตนเองในผู้สูงอายุแบบประเมินพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุซึ่งได้ผสมผสานเทคนิคทฤษฎีทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self 
efficacy theory) ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อพิจารณาว่าโปรแกรม 
การให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเทนคนิค ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index : IOC) อยู่ระหว่าง 
0.8-1.0  
   2.2 เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แนวคำถามเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
และแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self 
efficacy theory) 
  3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  
   ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งตนเอง (Self 
esteem and self reliance) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self efficacy theory) 
   ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ประสานงานในพื้นที่ และ กลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นายกเทศมนตรี หัวหน้า
หมวดสาธารณสุขเทศบาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนายการศูนย์การแพทย์ ประธาน อสม. 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ พระภิกษุ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 60 -80 ปี 
   ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึง่ตนเอง (Self esteem and self reliance) 
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   ขั้นที่ 4 ทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนการดำเนินการเก็บข้อมูลจริงนำเครื่องมือมาหาความเช่ือมั่น
นำไปทดลองใช้กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จำนวน 30 คน ในพื้นที่ หมู่บ้านอื่นที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน 
เพื่อหามาตรฐานเครื่องมือ ก่อนนำไปเก็บข้อมูลจริง 
   ขั้นที่ 5 ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อไปจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ทางการวิจัย 
  4. การวิเคราะหข์้อมูล  
   4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ความแตกต่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
   4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ (Content analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-80 ปี จำนวน 4 หมู่บ้าน 
รวมทั้งสิ้น 67 คน และแกนนำหมู่บ้าน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้อำนวยการ ส่งเสริม
สุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 11 คน ซึง่ผู้วิจัยได้นำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
  
ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้อายุ 60-80 ปี 

คุณลักษณะ Mean ± SD 

เพศ: ชาย/หญิง 10/57 

อายุ 60-65 ปี (คน) 26±1.73 

อาย ุ66-70 ปี (คน) 15±2.50  

อายุ 75-80 ปี (คน) 26±0.58 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประถมศึกษา (คน) 66±0.57 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ มัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 1±0.50 
ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (คน) 42±3.20  
ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้รายได้พอดีกับรายจ่าย (คน) 25±3.00 

 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้อายุ 60-80 ปี จำนวน 67 คน ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หญิง 57 
ชาย 10 ช่วงอายุ 60-65 จำนวน 26±1.73 คน และ อายุ 66-70 จำนวน 15±2.50 คน และอายุ 71-80 จำนวน 26±0.58 คน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา จำนวน 66±0.57คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1±0.50 คน ฐานะทางเศรษฐกิจ
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 42±3.20 และรายได้พอดีกับรายจ่าย 25±3.00 คน 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งพาตนเองในผู้สูงอายุ 

ข้อความพฤติกรรม 
ผล 

Mean± SD แปลผล 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

พฤติกรรมและความสามารถ 
ท่านสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษากับครอบครัวและชุมชนได ้
ตนเอง 
ฉันยังสามารถทำสิ่งท่ีถนัดได้ แม้วา่อาจทำไดไ้ม่ดเีท่า 
เดิม 
ฉันสามารถมีเงินเพียงพอกับใช้จ่ายในชีวิตประจำ 
ฉันดูแลสุขภาพกายและใจอยู่เสมอ 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ฉันจะพยายามแก้ปัญหานั้น 
ฉันให้ความร่วมมือกบักจิกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

97.64±3.23 ใช่ 

ท่านสามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได ้ 100±2.79 ใช่ 

ท่านเป็นคนมีคณุค่าเท่าเทยีมผู้อื่น 94.02±5.26 ใช่ 

ท่านเชือ่ว่า ตนเอง คือ ส่วนหนึ่งของครอบครัว 98.53±2.63 ใช่ 

ท่านภูมิใจกับการดำรงชีวิตที่ผ่านมา 100± 2.79 ใช่ 

ผลที่เกิดขึ้น 

ท่านรู้สึกพอใจในชีวิตตนเอง 97.06±2.63 ใช่ 

ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบตัิที่ดหีลายอย่าง 90.99±5.32 ใช่ 

ท่านรู้สึกว่าตนเองมีจุดเด่นไม่แพ้คนอ่ืน 87.96±7.67 ใช่ 

ท่านคิดว่าความชราทำให้ฉันดูไร้คา่ 85.45±8.32 ไม่ใช่ 

ท่านรู้สึกว่าตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองและคนอืน่ได ้ 92.46±2.63 ใช่ 

การพ่ึงพาตนเอง 

พฤติกรรมและความสามารถ 

ท่านมีความสามารถในการทำสิ่งทีต่ั้งใจให้สำเรจ็ไดด้้วย 
ตนเอง 

95.29±4.92 ใช่ 

ท่านสามารถมีรายได้ มีเงินเพียงพอกับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 93.75±7.65 ใช่ 

ท่านดูแลสุขภาพกายและใจอยู่เสมอ 97.64±3.23 ใช่ 

เมื่อท่านมีปัญหาเกิดขึ้น ท่านจะพยายามแก้ปญัหานั้น 95.29±4.92 ใช่ 

ท่านให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 95.29±4.92 ใช่ 

ผลที่เกดิขึ้น 

ท่านรู้สึกว่าท่านตดัสินใจได้ด้วยตนเอง 91.76±6.71 ใช่ 

ท่านยังเป็นท่ีพึ่งพาของลูกหลานเสมอ 90.00±5.59 ใช่ 

ท่านพอใจกับสถานะหรือสภาพของท่าน 95.29±2.63 ใช่ 

ท่านรู้สึกเป็นท่ีพึ่งพาตัวเองได ้ 91.76±3.21 ใช่ 

ท่านตัดสินใจไดด้้วยตัวของท่านเอง 91.76±6.71 ใช่ 

 
 จากตาราง 2 พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านพฤติกรรมและความสามารถในด้านท่านภูมิใจกับการดำรงชีวิต 
ที่ผ่านมาเท่ากับ 100 ± 2.79 ท่านเช่ือว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของครอบครัว เท่ากับ 98.53±2.63 ท่านสามารถเป็นผู้ให้
คำปรึกษากับครอบครัวและชุมชนได้ เท่ากับ 97.64±3.23 และท่านเป็นคนมีคุณค่าเท่าเทียมผู้อื่นเท่ากับ 94.02±5.26 แปลผล 
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อยู่ในระดับสูง ตามลำดับ และผลทีเ่กิดขึ้นจากการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านท่านรู้สึกพอใจในชีวติตนเอง เท่ากับ 97.06±2.63 
ท่านรู้สึกว่าตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองและคนอื่นได้  เท่ากับ 92.46±2.63 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง 
เท่ากับ 90.99±5.32 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีจุดเด่นไม่แพ้คนอื่นเท่ากับ 87.96±7.67 แปลผล ใช่ อยู่ในระดับสูง ตามลำดับ และ
ด้านท่านคิดว่าความชราทำให้ฉันดูไร้ค่า เท่ากับ 85.45±8.32 แปลผล ไม่ใช่ อยู่ในระดับต่ำ 
 การพึ่งพาตนเองด้านพฤติกรรมและความสามารถในด้านท่านดูแลสุขภาพกายและใจอยู่เสมอ เท่ากับ97.64±3.23 
ท่านมีความสามารถในการทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง เท่ากับ 95.29±4.92 เมื่อท่านมีปัญหาเกิดขึ้นท่านจะพยายาม
แก้ปัญหานั้น เท่ากับ 95.29±4.92 ท่านให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอเท่ากับ 95.29±4.92 ท่านสามารถมี
รายได้ มีเงินเพียงพอกับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เท่ากับ 93.75±7.65 แปลผล ใช่อยู่ในระดับสูง และผลที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพา
ตนเองท่านพอใจกับสถานะหรือสภาพของท่าน เท่ากับ 95.29±2.63 ท่านรู้สึกว่าท่านตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เท่ากับ 
91.76±6.71ท่านรู้สึกเป็นท่ีพึ่งพาตัวเองได้ เท่ากับ 91.76±3.21ท่านตัดสินใจได้ด้วยตัวของท่านเอง เท่ากับ 91.76±6.71 ท่าน
ยังเป็นท่ีพึ่งพาของลูกหลานเสมอ เท่ากับ 90.00±5.5926 แปลผล ใช่ อยู่ในระดับสูง ตามลำดับ  
 ผลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) 
  โดยผู้วิจัยได้สร้างประเด็นการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์
ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย อายุ 60 – 80 ปี หญิงและชายที่เป็นกลุ่มติดสังคมโดยใช้ประเด็นคำถามดังกล่าวเช่นกันทั้ง 4 หมู่บ้าน 
สรุปผลจากการสัมภาษณ์แบบ Focus group Discussion ดังนี้  
   ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่ติดสังคมอายุระหว่าง 60 – 80 ปี ท้ังชายและหญิง จำนวน 4 หมู่บ้าน ส่วนมากคน
ที่นี้จะเป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด หลังเกษียณอายุ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือนจากรัฐบาล ผู้สูงอายุใน
กลุ่มเป้าหมายเกิดในพื้นที่เติบโตทำมาหากินในพ้ืนที่ ดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “คนส่วนมากในทีน่ี้จะมีบ้านและทีด่ินทำ
มาหากิน ทำนา ทำไร่ ทำสวน สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษ รายได้พิเศษได้จากการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด และทำนาทำสวน
ในที่ดินของตนเองมีรายได้พอกินพอใช้เกิดที่นี่ ก็ต้องตายที่นี่ มีความสุขดีรักใคร่ช่วยเหลือกันดีในชุมชน” ซึ่งงานพิเศษทำตาม
ความถนัดของตนแต่ละบุคคล ทำให้มีการพึ่งตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้สึกด้วยคุณค่าใน
ตนเอง โดยทั่วไปรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อชุมชนบ้านเกิดดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “เกิดที่นี่ ก็ต้องตายที่นี่ มีความสุขดี
รักใคร่ช่วยเหลือกันดีในชุมชน” ด้านเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0 ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ เพื่อติดต่อกับ
ลูกหลานที่โทรมาหาเท่านั้น ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พอใจในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองที่มีชีวิตบั้นปลายในแผ่นดินเกิด มีเงินพอมี 
พอกิน พอเพียง และพอใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กลุ่มแกนนำชุมชน  
  คณะผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการเห็นคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
แกนนำหมู่บ้าน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้อำนวยการ ส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 11 คน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยชัน บ้านดงพอง 
บ้านเต่านอ และบ้านดอนยาง  
 ด้านการพ่ึงตนเอง (Self Reliance) พบว่า การพึ่งตนเอง (Self Reliance) ดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า 
“ส่วนมากผู้สูงอายุ ทีม่ีอายุ 60 -70 ปีสุขภาพยังดี ยังสามารถประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนได้ จึงมีรายได้ดี พอที่จะเลี้ยง
ชีพได้ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากลูกหลาน และยังมีเงินสนับสนุนจากรัฐ ผู้สูงอายุ บางคน สามารถจุนเจือลูกหลานได้” 
ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน วัย 63 ปี ส่วนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ระหว่าง 70-80 ปี ความแขง็แรงลดลง ไม่สามารถทำงานได้
ตามปกติ อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพเสริมใดๆถึงแม้ทางแกนนำได้จัดอบรมกิจกรรมเสริมต่างๆ ก็มาร่วมมือเฉพาะช่วงแรก 
ไม่มีการต่อเนื่อง เพราะผู้สูงอายุ ใช้เงินไม่ค่อยมาก จึงไม่สนใจหารายได้เพิ่มเติม ผู้ใหญ่บ้าน A ดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า 



199 

199 

“ผู้สูงอายุวัย 70-80ปี ไม่ค่อยได้ทำงาน แต่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน นอกจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว ลูกหลานก็ช่วยเหลือ ดูแล 
อาหารการกิน แต่ในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุที่แข็งแรง ก็มีการทำกลุ่มปลาแดดเดียวท่ีห้วยซัน เพื่อนำไปขาย เพิ่มรายได้ ซึ่งมี
จำนวนมากพอสมควร โดยมีนายทุน เป็นเจ้าของ บางหมู่บ้านทำปลาร้าบองขาย บางหมู่บ้าน ผู้สูงวัย มีการทอเสื่อ จากกก เป็น
รายได้เสริม”และผู้ใหญ่บ้าน B กล่าวว่า ดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ผู้สูงอายุบางคน ไปเก็บไหล ผือ มาตาก ทอเสี่อ 
เอาไว้ขาย การทำมาหากิน เพื่อขายมีน้อย เนื่องจากไม่มีตลาด ที่จะให้ประชาชนนำสินค้ามาแลกเปลี่ยน ซื้อขายกัน ทำให้ไม่
ค่อยมีคนทำอาชีพเพื่อหารายได้ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ พออยู่ พอกิน มีอาหารการกินจาก ทุ่ง จากสวน ไร่ นา พอมีปู ปลา 
พืชผัก เป็นอาหาร โดยไม่ต้องซื้อ” และผู้ใหญ่บ้าน C กล่าวว่า ดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “เนื่องจากเป็นชุมชนชนบท ไม่
มีตลาด ทำอะไรขาย ก็ขายไม่ดีนัก ทำให้ขาดการกระตือรือร้น ทำมาหากิน มีบางคนปลูกผักขาย เช่นผักกาด ผักชี”  
 ด้านการเห็นคุณค่าในตน (Self esteem) ผู้สูงอายุ ที่อายุ 60-70 ปี ยังมีเรี่ยวแรง ยังทำงาน มีเงิน มีทอง 
สามารถจุนเจือลูกหลาน ได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและความสามารถตนเอง ยังไม่ต้องพึ่งพิงใคร สามารถ
พึ่งตนเองได้ ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกล่าวดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ผู้สูงอายุบางคน ทำงาน ขายข้าวได้ 
สามารถแบ่งปันเงินทองให้ลูกหลานได้ เพราะที่นี่ทำทั้งนาปรังและนาปี นาปี เอาไว้กิน ส่วนนาปรังเอาไว้ขาย ส่วนกิจกรรม
สำคัญ ที่เคยทำมา ในวันสงกรานต์ และปีใหม่ ที่ลูกหลาน แสดงความเคารพ มาไหว้ พ่อแม่ปู้ย่าตายาย ก็มีสม่ำเสมอทุกปี ปีนี้
ถึงแม้มีปัญหาโควิดก็ยังจัดกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำ ดำหัวให้ผู้สูงอายุเช่นเคย” 
  ประธานอาสาสมัครประจำหมูบ่้าน A กล่าวดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ลูกหลานส่วนมาก มีความเคารพ
นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนอกจากบางคนที่มีปัญหา ยาเสพติด มีการซื้อขายยาเสพติด แต่ไม่มากนัก เขาก็ทำงานได้ ใช้ชีวิต
ตามปกต ิไม่กระทบเทือนต่อผู้อื่น” ส่วนประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน B กล่าวดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ผู้สูงอายุ
ส่วนมากอาศัยอยู่กับลูกหลาน ลูกหลานให้ความรัก เคารพ ตามวิถีชีวิตในชุมชน ตามปกติ ที่ยั งมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตามปกติ ครอบครัวใคร ก็ดูแล พ่อแม่ ปู่ย่าตายายของตนเอง จึงไม่มีปัญหาอะไร” และวนประธานอาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน C กล่าวดังคําตอบจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ผู้สูงอายุส่วนมาก อยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุข มีการดูแล ช่วยเหลือกัน
อย่างดี แต่มีส่วนน้อยที่มีปัญหา ท่ีถูกรังแก ทำร้ายร่างกาย จนไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านต่อไปได้ ผู้สูงอายุ บางคน ถูกหลานทำ
ร้าย ร่างกาย ไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านได้ จึงนำไปอยู่กับญาติพี่น้องที่อ่ืนเพราะหลานติดยาเสพติด”  
 
7. อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยจากการทำ
แบบสอบถามผู้สูงอายุจำนวน 67 คน พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านพฤติกรรมและความสามารถจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไป
น้อยที่สุดในด้านท่านภูมิใจกับการดำรงชีวิตที่ผ่านมา , ท่านเช่ือว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของครอบครัว, ท่านสามารถเป็นผู้ให้
คำปรึกษากับครอบครัวและชุมชนได้ตนเอง และท่านเป็นคนมีคุณค่าเท่าเทียมผู้อื่น อยู่ในระดับสูงตามลำดับ และผลที่เกิดขึ้น
จากการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านท่านรู้สึกพอใจในชีวิตตนเอง , ท่านรู้สึกว่าตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองและคนอื่นได้ ,  
ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง, ท่านรู้สึกว่าตนเองมีจุดเด่นไม่แพ้คนอ่ืน มีค่าระดับสูง ตามลำดับ และด้านท่านคิด
ว่าความชราทำให้ฉันดูไร้ค่ามีค่าระดับต่ำ และด้านการพึ่งพาตนเองด้านพฤติกรรมและความสามารถพบว่าในด้านท่านดูแล
สุขภาพกายและใจอยู่เสมอ, ท่านมีความสามารถในการทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง, เมื่อท่านมีปัญหาเกิดขึ้นท่านจะ
พยายามแก้ปัญหานั้น, ท่านให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ, ท่านสามารถมีรายได้ มีเงินเพียงพอกับใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับสูง และผลที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาตนเองท่านพอใจกับสถานะหรือสภาพของท่าน, ท่านรู้สึกว่าท่าน
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง, ท่านรู้สึกเป็นท่ีพึ่งพาตัวเองได้, ท่านตัดสินใจได้ด้วยตัวของท่านเองและท่านยังเป็นที่พึ่งพาของลูกหลาน
เสมอ มีค่าอยู่ในระดับสูง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thojampa S., Daengthern L., and Kumpeera K. 
(2020) ที่ศึกษาผลกระทบของโครงการเสริมศักยภาพสำหรับผู้สงูอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาว โดยเปรียบเทียบการ
รับรู้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปปรากฏผลคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและพฤติกรรม
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สุขภาพหลังการทดลองสูงกว่าครั้งก่อนคะแนนก่อนการทดลองของผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมในโครงการส่งเสริม
ศักยภาพ, คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัย Kaewsuwanna K. (2017) 
นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุควรจะมีลักษณะดังนี้ 1) มีการเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้สูงอายุ ในด้าน
การเงิน ด้านที่อยู่อาศัย 2) การสร้างจิตสำนึกในการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นใน 4 ด้านหลัก คือ  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 3) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การตั้งชมรม การร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึกอบรมผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เพื่อให้มีความรู้ออกไปช่วยเหลือผู้สูงอายุภายนอกในการแนะนำสุขภาพ การดูแลตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
เปรียบเสมือนกับการออกช่วยเหลือสังคม ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจท่ีทำประโยชน์ต่อสังคม การที่ผู้สูงอายุได้อยู่กับคนใกล้ชิดหรืออยู่
กับเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องรู้สึกปรับตัวมากนักและเข้าใจสภาพของร่างกายซึ่งเป็นรูปแบบบริการทางจิตใจที่
สำคัญในอนาคต 4) มีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง โดยอาศัยมาตรการของสังคมได้วางปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยสนับสนุนอย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือนวัตกรรมสังคมในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัด
นครราชสีมา ควรประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) การส่งเสริมบุคลิกลักษณะของปัจเจกบุคคลที่มีพฤฒพลัง 
ได้แก่ สภาพความแข็งแรงของร่างกาย การศึกษาและการเรียนรู้ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ และ ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุ 2) องค์ประกอบในด้านชุมชน สังคมและรัฐ ได้แก่ การให้บริการทางสุขภาพ กิจกรรมทางสังคมในด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม การให้บริการการคมนาคมขนส่ง และ 3) องค์ประกอบในด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 
 2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าให้ตนเองของผู้สูงอายุจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พบว่า
ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่ติดสังคมอายุระหว่าง 60 – 80 ปี ทั้งชายและหญิง จำนวน 4 หมู่บ้านเป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด หลัง
เกษียณอายุ มีรายได้หลัก คือ เงินเบี้ยยังชีพท่ีได้รับเป็นประจำทุกเดือนจากรัฐบาล ผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายเกิดในพื้นที่เติบโต
ทำมาหากินในพื้นที่ มีบ้านและที่ดินทำมาหากิน ทำนา ทำไร่ ทำสวน สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษ รายได้พิเศษได้จากการร้อย
พวงมาลัยดอกไม้สด และทำนาทำสวนในที่ดินของตนเองมีรายได้พอกินพอใช้ ซึ่ งงานพิเศษทำตามความถนัดของตนแต่ละ
บุคคล ทำให้มีการพึ่งตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้สึกด้วยคุณค่าในตนเอง โดยทั่วไปรู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่าต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งสอดคล้องกับ Bandura (1977) ในแนวคิดของทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-efficacy) 
มาเป็นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ซึ่งการที่บุคคลจะตัดสินใจในความสามารถของตนเอง ที่จะดำเนินการ
กระทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดนั้น มีผลจากการรับรู้ความสามารถ คนมีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร 
ก็จะแสดงการกระทำออกมาอย่างนั้น รวมถึงการมีความพยายามไม่ท้อถอย สามารถกระทำได้จนเกิดความสำเร็จ ซึ่งเกิด
ความสามารถของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกัน และในผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่ติดสังคมอายุระหว่าง 60 – 80 ปี ท้ังชายและ
หญิง จำนวน 4 หมู่บ้านซึ่งเป็นคนในพื้นท่ีตั้งแต่เกิด หลังเกษียณอายุ มีรายได้หลักคือ เงินเบี้ยยังชีพทีไ่ด้รับเป็นประจำทุกเดือน
จากรัฐบาล รายได้พิเศษได้จากการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด และทำนาทำสวนในท่ีดินของตนเองมีรายได้พอกินพอใช้ ไม่มีเหลือ
เก็บ ส่วนน้อยได้รับเงินจากลูกหลานเป็นประจำ ไม่มีรายได้อื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ ทุกคนท่ีบ้าน ที่ดินเพาะปลูกเป็นของตนเองและ
เป็นคนในพื้นที่งานพิเศษตามความถนัดของตนแต่ละบุคคลไม่โดดเด่น ส่วนใหญ่บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในชุมชนไม่มีการ
ดำเนินการหาเงินจากการทำมาค้าขาย โดยมีลูกหลานมาช่วยต่อยอดด้านการพึ่งตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองส่วนใหญ่มี
กินมีใช้ร้อยละร้อย ไม่มีความรู้สึกด้วยคุณค่าในตนเอง โดยทั่วไปรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อชุมชนบ้านเกิดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
“เกิดที่นี้ ก็ต้องตายที่นี้ มีความสุขดีรักใคร่ช่วยเหลือกันดีในชุมชน และสำหรับด้านเทคโนโลยี Thailand 4.0 ที่มีความรู้เรื่อง
ผู้สูงอายุอัจฉริยะ ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ เพื่อติดต่อกบัลูกหลานที่โทรมาหาเท่านั้น ด้านสมรรถนะของผู้สูงอายุ ภูมิปัญญา 
โดยทั่วไป คือ ทำพวงมาลัย ทำสวน ทำนา นวดแผนไทย เป็นอาชีพพิเศษเสริมรายได้ แต่ไม่ได้มีกิจการ ร้านค้าในการเสริมสร้าง
ผลงานตาม ด้านสมรรถนะด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ทำพวงมาลัย สอนทำนา ทำตุงถวายวัด นวดแผนไทย ไม่มีความรู้
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ความสามารถด้านเทคโนโลยี Thailand 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chachvarat T. and Udomluck S. (2017) 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุใน
การสร้างคุณค่าการดำรงชีวิตด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ได้แก่มีความเข้าใจและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเบิกบานและสดช่ืน มีชีวิตชีวา 
มีความสงบสุขและการยอมรับ และเป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป 2) การส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย ได้แก่ อาหาร น้ำ 
อากาศ การขับถ่าย การออกกำลังกาย การนอนหลับ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลสุขภาพของตนเอง และ  
3) การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ได้แก่การแสวงหาเพื่อนต่างวัย การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม 
การออกสังคม การร่วมงานของชุมชนชมรมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณค่า 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ โดยใน
คณะผู้วิจัย ได้ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการเห็นคุณค่าในตน ของผู้สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แกนนำชุมชน
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้อำนวยการ ส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยชัน ดงพอง เต่านอ และดอนยาง ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 
60 -70 ปี สุขภาพยังดี ยังสามารถประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนได้ จึงมีรายได้ดี พอที่จะเลี้ยงชีพได้ โดยไม่ต้องขอความ
ช่วยเหลือจากลูกหลาน และยังมีเงินสนับสนุนจากรัฐ และในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุท่ีแข็งแรง ก็มีการทำกลุ่มปลาแดดเดียวท่ี
ห้วยชัน เพื่อนำไปขาย เพิ่มรายได้ ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร โดยมีนายทุน เป็นเจ้าของ บางหมู่บ้านทำปลาร้าบองขาย บางหมู่บ้าน 
ผู้สูงวัย มีการทอเสื่อ จากทอกก เป็นรายได้เสริม โดยทีสู่งอายุบางคนไปเก็บไหล ผือ มาตาก ทอเสี่อ เอาไว้ขาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sutthisanmethi P., Wetprasit S. and Ponsen K. (2020) การพึ่งตนเองของผู้สูงอายุตามหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท ในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม น้ีในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุและเพื่อนำเสนอแนวทางการพึ่งตัวเองของ
ผู้สูงอายุตามหลักพุทธปรัชญา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545- 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลคน
สำคัญได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุใน 5 ชุมชน ๆ 3 ท่าน พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล มีการนำหลักพุทธปรัชญามาเป็น 
แนวทางในการพึง่ตนเองในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ การพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในด้านร่างกายตาม หลักอายุสสธรรมหรือหลัก
อายุวัฒนธรรม การพึ่งตนเองของผู้สูงอายุด้านจิตใจตามหลักไตรลักษณ์ และการพึ่งตนเองด้านสังคม ตามหลักสังคหวัตถุ  
นั้นทำให้ผู้สูงอายุมีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เกิดจากการนำหลักพุทธปรัชญามาเป็นแนวทางใน
การพึ่งตนเอง และช่วย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ประมาทในชีวิต มีการเตรียมใจไว้ให้พร้อมที่จะยอมรับ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukanan S. (2020) ส่วนกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
ทำงานและลักษณะการทำงานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน ทัศนคติและความต้องการการสนับสนุนด้านการทำงาน
ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทยและการกำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการทำงานของผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุไทย ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ระหว่าง 55 – 65 ปี การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาลักษณะการทำงาน ทัศนคติและความต้องการ
การสนับสนุนการทำงานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 –65 ปี จำนวน 3,600 คน และ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การทำงานของผู้สูงอายุ จำนวน 180 คน (12 กลุ่ม) ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า แหล่งรายได้
หลักส่วนใหญ่มาจากการทำงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า อาชีพส่วนใหญ่
เป็นอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพที่ไม่มั่ นคงและมีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมีจำนวน
ค่อนข้างมาก ทำให้มีมีภาระที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว และระดับคะแนนของทัศนคติในเชิงบวกต่อการทำงานของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะทัศนคติด้านเศรษฐกิจและการทำงาน จากการวิจัยเชิงปริมาณทำให้สามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันและต้องการทำงานต่อเนื่อง, กลุ่มที่ปัจจุบันทำงานแต่ต่อไปไม่ต้องการทำงาน และ กลุ่มที่ไม่ได้
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ทำงานแต่อนาคตต้องการที่จะทำงาน พบว่าในเชิงคุณภาพทำให้ทราบถึงเหตุผลของความต้องการทำงานในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่ม
แรกมีความจำเป็นในด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก และมีความพร้อมด้านสุขภาพ กลุ่มที่สองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ และ
ครอบครัวไม่ต้องการให้ทำงาน ส่วนกลุ่มที่สามมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานเนื่องจากมีภาระในครอบครัวมากขึ้น ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ การขาดฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุยังไม่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ ส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้สูงอายุ เช่น 
แนวทางการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุที่เหมาะสม คือ การเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและทักษะของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการจัดการด้านข้อมูลและส่งเสริมการทำงานย่างบรูณาการ 
 
8. สรุปผลการศึกษา  
 8.1 สรุปผู้สูงอายุมีช่วงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่ งพา
ตนเองในผู้สูงอายุในด้าน โดยการเห็นคุณค่าในตนเองด้านพฤติกรรมและความสามารถ อยู่ในระดับสูงตามลำดับ และผลที่
เกิดขึ้นจากการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านท่านรู้สึกพอใจในชีวิตตนเอง, ท่านรู้สึกว่าตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองและคนอื่น
ได้, ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง, ท่านรู้สึกว่าตนเองมีจุดเด่นไม่แพ้คนอื่น มีค่าระดับสูง ตามลำดับ และด้าน
ท่านคิดว่าความชราทำให้ฉันดูไร้ค่ามีค่าระดับต่ำ และด้านการพึ่งพาตนเองด้านพฤติกรรมและความสามารถและผลที่ เกิดขึ้น
จากการพึ่งพาตนเองพบว่าอยู่ในระดับสูงเช่นกัน  
 8.2 สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พบว่าผู้สูงอายุสามารถช่วยหลือตนเองได้ เห็นคุณค่าใน
ตนเองและสามารถพ่ึงพาตนเองได้จากอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
 8.3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มแกนนำชุมชนพบว่าการพึ่งตนเอง (Self Reliance) 
ผู้สูงอายุยังสามารถประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ทำเกิดรายได้ และยังพอที่จะเลี้ยงชีพได้ ยังไม่ต้องพึ่งพิ งใคร และ
ความสามารถพึ่งตนเองได้การเห็นคุณค่าในตน (Self esteem) พบว่าผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสามารถอย่างมาก  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  9.1.1 ประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีมาตรการ 
รณรงค์ หรือเผยแผ่ข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในการนำแนวทางการดูแลผู้สูงอายุตามการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
การเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ แนวทางในการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพองค์รวมที่ดี จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสขุภาพของผู้สูงอายุได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัต ิ
  9.2.1 ชุมชนควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าการพึ่งตนเองทางด้านร่างกายด้วยการดูแลด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
สุขภาพกาย สุขภาพใจให้เหมาะสมกับบรบิทพื้นที่สังคม เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามสถานการณ์และเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลกในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน พร้อมทั้งดูแลร่างกาย และผู้นำชุมชนควรแนะนำส่งเสริมวิธีปฏิบัติในการ
พึ่งตนเองด้านจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้าใจวิธีคิดแบบสร้างสุขภาวะทางใจ ทำใจยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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 9.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
  9.3.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมืองเพราะสังคมเมืองมีปัญหาที่ซับซ้อนมากจึงควรศึกษา
เพื่อนำข้อมูลมาช่วยส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองด้านเศรษฐกิจให้ผู้สูงอายุเขตเมอืงมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
  9.3.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบในการนำหลักการพึ่งพาตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองด้านเศรษฐกิจไปใช้
ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัย 
  9.3.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับการนำหลักการพึ่งพาตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองด้านเศรษฐกิจในสังคมโลกใน
ยุคเศรษฐกิจปจัจุบัน ไปบูรณาการการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนต่าง ๆ 
 
10. การพิทักษ์สิทธิ์ของจริยธรรมมนุษย์ 
 ผู้วิจัยได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการการจริยธรรมในมนุษย์ ของสำนักบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โครงการวิจัย เลขท่ี CASHE6400011 ลง 20 มกราคม 2565  
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