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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาจิตลักษณะและสถานการณมีความเกี่ยวของ และมีอิทธิพล

ทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความพอใจในชีวิตของผูสูงวัยมากนอยเพียงใด  ในกลุมผูสูงวัย

แตละประเภท และเพราะเหตุใด   และเพื่อบงชี้กลุมผูสูงวัยที่มีพฤติกรรมเหลานี้นอยและมีความพอใจในชีวิตนอย 

รวมทั้งปจจัยปกปอง กรอบแนวคิดในการวิจัยมีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  ตลอดจนทฤษฎี

และหลักการที่สําคัญทางจิตวิทยาทั้งในประเทศ เชน ทฤษฎีตนไมจริยธรรม และตางประเทศ เชน แนวคิดการ

สนับสนุนทางสังคม  แนวคิดการเปรียบเทียบทางสังคม   เปนตน กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ จํานวน 441 ค น 

แบงเปน ผูสูงอายุชาย 110 คน (24.9%) และ ผูสูงอายุหญิง 330 คน (74.8%)  มีอายุเฉลี่ย 63 ป  จากในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงขั้นกําหนดโควตา 

ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบดวย  1) กลุมพฤติกรรมการการพึ่งตนเอง 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  2) กลุมจิต

ลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทางสังคม และความรูสึก

สูญเสีย  3) กลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4 ตัวแปร ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  4) กลุมตัวแปรสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก  การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และประสบการณสูญเสีย  และ 5) กลุมตัวแปรชีว

สังคมภูมิหลัง   แบบวัดสวนใหญเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีคาความเชื่อมั่นระหวาง   .68    ถึง   ..92 

ผลการวิจัยที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก ประการแรก  ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ

สถานการณ รวม 7 ตัวแปร สามารถทํานาย 1) การรับรูคุณความดีของแผนดินในกลุมรวมได 44.5 % โดยมีตัวทํานาย

ท่ีสําคัญ คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา  และทํานายไดสูงสุดในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีคูสมรส 56.2 %  2) การเปรียบเทียบทางสังคมในกลุมรวมทํานาย

ได 40.5  %  มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ประสบการณ



 (4) 

สูญเสีย  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และทํานายไดสูงสุด 49.2  % ใน 2 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุชาย และกลุม

ผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา และ 3) ความรูสึกสูญเสียในกลุมรวมทํานายได 9.9% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ 

ประสบการณสูญเสีย และทํานายไดสูงสุดในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา ได 21.1 % 

ประการที่สอง   จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ รวมกับตัวทํานายกลุมจิตลักษณะตาม

สถานการณ รวม 10 ตัวแปร สามารถทํานาย 1) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ในกลุมรวมทํานายได 27.3% มี

ตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  

การสนับสนุนจากภาครัฐ และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และทํานายไดสูงสุดในกลุมผูสูงอายุท่ีทํางาน

ได 42.4%  2) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ในกลุมรวมทํานายได 30.5% มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ  การรับรูคุณ

ความดีของแผนดิน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบทาง

สังคม  การสนับสนุนจากภาครัฐ และทํานายสูงสุดในกลุมผูสูงอายุชาย  46.7%   3) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ ในกลุมรวมทํานายได  37.3% มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

การสนับสนุนจากภาครัฐ  และทํานายสูงสุด 46.0% ใน 2 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุพ้ืนที่ปริมณฑล และกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย    

ประการที่สาม  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ รวมกับ

พฤติกรรม รวม 13 ตัวแปร สามารถทํานายความพอใจในชีวิตในกลุมรวมได 55.7% มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  การเปรียบเทียบทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และทํานายไดสูงสุดในกลุมผูสูงอายุท่ีทํางาน 71.3 %  ประการ

ท่ีสี่  ผลการจากวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนปรากฏวา  ความพอใจในชีวิต ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  

เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้ 1) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 2) วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ 3) การ

เปรียบเทียบทางสังคม โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความพอใจในชีวิตได 

46 %   

ประการสุดทาย  ผูสูงอายุท่ีเปนกลุมเสี่ยงเรงดวนที่ควรพัฒนาคือ ผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 3 ดาน

นอย ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา และผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย  โดยกลุมเสี่ยงเหลานี้ควรไดรับ

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การรับรูคุณความดีแผนดิน และการเปรียบเทียบทางสังคม  งานวิจัยในอนาคตควร

เพิ่มตัวแปรอื่นๆ  ท่ีอาจเกี่ยวของกับการพึ่งตนเองของผูสูงวัย เชน ตัวแปรจิตพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  และ ตัวแปรจากทฤษฎีของ Erikson  เปนตน  
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This study aimed at investigating the relationships, as well as, direct and indirect influences of 

psychological and situational factors on self-independent behavior and life satisfaction of different types of 

older adults. Furthermore, This study could pinpoint the at-risk groups of older adults who reported less self-

independent behavior and less life satisfaction, as well as, their protective factors. The conceptual framework in 

this study was based on Interactionism model. Several important theories from Thailand, e.g., the Thai 

Psychological Theory of Work and Moral Behavior, and from  abroad, e.g., social support theory, social 

comparison were used in the study. Samples were 441 old adults, consisting of 110 males (24.9%) and 330 

females (74.8%) with the average age of 63 years from Bangkok and vicinity. Stratified quota random 

sampling was employed to obtain the samples. 

  Variables in this study comprised of 1) group of self-independent behavior consisted of 3 variables: 

self-independence related to health, self-independence related to social relation, and self-independence related 

to economy. 2) psychological states consisted of 3 variables: attitudinal gratefulness to society and nation, 

social comparison, and bereavement. 3) psychological traits and previous behavior consisted of 4 variables: 

future orientation and self control, need for achievement, Buddhist belief, religious practice. 4) situational 

factors consisted of 3 variables: family support, governmental support, and experience of loss. And 5) biosocial 

background. Most of the questionnaires were in the form of summated rating with the range of reliability 

between .68 and .92. 

  There were 5 important findings. First, psychological traits, previous behavior, and situation factors 

with the total of 7 variables could predict 1)   attitudinal gratefulness to society and nation up to 44.5% in total 
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sample. The important predictors were religious practice, need for achievement, future orientation and self 

control, and Buddhist belief. The highest predictive percentage with 56.2% was found in no spouse older 

adults. 2) social comparison with 40.5% in total sample. The important predictors were need for achievement, 

family support, experience of loss, and future orientation and self control. The highest predictive percentage 

with 49.2% was found in 2 subgroups : male older adults and non regular income older adults. And 3) 

bereavement with 3.9% in total sample. The important predictor was experience of loss. The highest predictive 

percentage with 21.1% was found in non regular income older adults. 

  Secondly, psychological trait, previous behavior, situational factors, and psychological states with the 

total of 10 variables could predict 1) self-independence related to health with 27.3% in total sample. The 

important predictors were future orientation and self control, social comparison, attitudinal gratefulness to 

society and nation, governmental support, and family support. The highest predictive percentage with 42.4% 

was found in working older adults.  2) self-independence related to social relation with 30.5% in total sample. 

The important predictors were attitudinal gratefulness to society and nation, family support, future orientation 

and self control, social comparison, and governmental support. The highest predictive percentage with 46.7% 

was found in male older adults. And 3) self-independence related to economy with 37.3% in total sample. The 

important predictors were social comparison, need for achievement, and governmental support. The highest 

predictive percentage with 46.0% was found in 2 subgroups: older adults living in vicinity. 

  Thirdly, all 13 predictors consisting of psychological traits, previous behavior, situational factors, 

psychological states, and self-independent behavior could account  life satisfaction for 55.7%. The important 

predictors were self-independence related to economy, social comparison, bereavement, attitudinal 

gratefulness to society and nation, and family support. The highest predictive percentage with 71.3% was 

found in working older adults. Fourthly, it was found that life satisfaction was direct affected by the following 

influencing predictors: self-independence related to health, religious practice, and social comparison which 

together yielded 46% of prediction. 

  Finally, the at-risk group of older adults needed urgent attention due to reported less of the three self-

independent behaviors were non regular income older adults, and low educational older adults. In order to 

improve their behaviors of these groups, need for achievement, attitudinal gratefulness to society and nation, 

and social comparison should be heightened. For future study, research should study other independent 

variables, e.g., variables relating to psychological sufficiency, and variables from Erikson’s theory. 
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3.27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ จิตลักษณะและพฤติกรรม

เดิม  สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ  

ความพอใจในชีวิต ตามระดับ  จํานวนลูกสาว  โรคประจําตัว และ การทํางาน 

ท่ีแตกตางกัน ในกลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของตัวแปร

ตามตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

“สังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” เปนสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
ประชากรที่กําลังไดรับการกลาวถึงอยางมากในสังคมโลกปจจุบัน สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงเขาสู
สังคมผูสูงอายุครั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 ในยุค Baby Boom เพื่อตองการชดเชยจํานวนประชากรที่สูญเสียไปจากภัยพิบัติของสงคราม แต
ในระยะเวลาตอมาทั่วโลกไดตระหนักถึงผลกระทบของจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก
ขอมูลขององคการสหประชาชาติ (United  Nations, 1998: 7-10) ระบุวามีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรทั่วโลกสูงถึง 2.02% ในชวง ค.ศ. 1965-1970 (พ.ศ. 2508 - 2513) และมีการเพิ่มขึ้น
ของประชากรทั่วโลกเกือบเทาตัวระหวางป ค.ศ. 1950 - 1980 (พ.ศ. 2493 - 2523) จากจํานวน
ประชากรประมาณ 2,500 ลานคน เพิ่มเปน 4,400 ลานคน  หลายประเทศทั่วโลกจึงมีนโยบายตางๆ 
เพื่อตองการควบคุมอัตราการเกิดของจํานวนประชากรของตนทําใหประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) มี
จํานวนลดลง ประกอบกับความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุขทําใหประชากรมีอายุเฉลี่ย
เพิ่มสูงขึ้น จากสาเหตุนี้ทําใหขอมูลการสํารวจประชากรลาสุดขององคการสหประชาชาติ (United 
Nations, 2007: xxvi) พบวาจํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นในป ค.ศ.1950  
จํานวนผูสูงอายุคิดเปนอัตรารอยละ 8 ของจํานวนประชากรทั้งหมดทั่วโลก  สวนในป ค.ศ.2007 มี
ผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นคิดเปน รอยละ 11 และมีการคาดประมาณการวาจํานวนผูสูงอายุจะมีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้นเปนรอยละ 22 ในป ค.ศ.2050 

สวนการคาดการณจํานวนประชากรในประเทศไทย องคการสหประชาชาติ (United 
Nations, 2000: 829) ก็พบผลเปนเชนเดียวกัน (ตารางที่ 1.1) ซ่ึงการคาดการณดังกลาวสอดคลองกับ
การคาดการณของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล (2549: 8-10) ซ่ึงคาดการณ
วาในประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้นแตเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลง (ตารางที่ 1.2) ในป พ.ศ.
2548 (ตรงกับ ค.ศ. 2005) อัตราการเพิ่มประชากรไทยเทากับรอยละ 0.6 ตอป และจะมีอัตราการเพิ่ม
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ประชากรคอย ๆ ลดลง ๆ เปนรอยละ 0.4 , 0.2 , 0.1 และรอยละ – 0.1 ในป พ.ศ.2533 , 2558 , 2563 
และ 2568 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1.1  แสดงการคาดการณจํานวนประชากรของประเทศไทยระหวางป ค.ศ. 2005 – 2025  

ชวงอายุ 
ป (ค.ศ.) 

(0-14 ป) 
(หนวย: คน) 

(15-59 ป) 
(หนวย: คน) 

(60 ปขึ้นไป) 
(หนวย: คน) 

รวม 
(หนวย: คน) 

2005 16,788,000 43,753,000 5,961,000 66,502,000 
2010 16,636,000 45,966,000 7,081,000 69,683,000 
2015 15,928,000 47,839,000 8,723,000 72,490,000 
2020 15,368,000 48,937,000 10,792,000 75,097,000 
2025 15,175,000 49,054,000 13,251,000 77,480,000 

 
แหลงท่ีมา:  United Nations, 2000: 829. 
 
ตารางที่ 1.2  แสดงการคาดการณจํานวนประชากรของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2548 – 2568  

ชวงอายุ 
ป (พ.ศ.) 

(0-14 ป) 
(หนวย: คน) 

(15-59 ป) 
(หนวย: คน) 

(60 ปขึ้นไป) 
(หนวย: คน) 

รวม 
(หนวย: คน) 

2548 14,274,600 41,465,900 6,422,100 62,162,600 
2553 13,202,900 42,926,600 7,522,800 63,652,300 
2558 12,301,900 43,311,500 9,034,100 64,647,600 
2563 11,172,200 43,011,900 10,954,200 65,138,300 
2568 10,441,200 41,746,500 12,901,100 65,088,800 

 
แหลงท่ีมา:  มหาวิทยาลัยมหิดล.  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549: 8. 
 

ดังนั้นจากสถิติจํานวนประชากรจะเห็นไดวา จํานวนประชากรในวัยสูงอายุนั้น มีการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่จํานวนประชากรวัยเด็กหรือวัยแรงงานในอนาคตลดลง  ทําใหใน
ปจจุบันทั่วโลกเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 
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อยางเต็มตัวในไมกี่ปนี้ ทั้งนี้สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล (2549: 8) ยัง
คาดการณอัตราสวนในการพึ่งพิง พบวาในวัยเด็กมีอัตราการพึ่งพิงลดลงแตกลับเพิ่มขึ้นในวยัชราอกี
ดวย (ภาพที่ 1.1) ดังนั้นการที่จํานวนประชากรในวัยชราเพิ่มขึ้น มีสัดสวนไมสมดุลกับประชากรใน
วัยเด็กและวัยแรงงาน  สงผลกระทบตอสถาบันครอบครัว  หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ที่มีหนาที่ใน
การดูแลผูสูงอายุ  ตองแบกรับภาระในการดูแลผูสูงวัยเหลานี้   มีความพยายามของหลายหนวยงาน
ที่ไดผลักดันโครงการเพื่อการเตรียมพรอมใหบุคคลในวัยแรงงานที่จะกาวเขาสูวัยชรา สามารถ
รับมือตอการดูแลตนเองหลังการออกจากงานเมื่ออายุเพิ่มขึ้น   

 

 

ภาพที่ 1.1  พีระมิดประชากรประเทศไทยเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ.2548 กับ พ.ศ.2568 
แหลงท่ีมา:  มหาวิทยาลัยมหิดล.  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549: 10. 
 

จากผลสํารวจและการคาดการณจํานวนประชากรวามีแนวโนมเปนสังคมผูสูงอายุ(Aging 
Society)  ในปจจุบันมีการกลาวถึงการเตรียมพรอมของประชากรในการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย  มี
การตระหนักถึงปญหาเมื่อประชากรยางเขาสูความสูงวัยจะตองพบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
รางกายและสภาพทางจิตใจ  สภาพทางรางกายที่ปรากฏไดอยางชัดเจนคือ ความถดถอยของ
พละกําลังกาย  โรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุ เชน ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ปญหาทางการได
เห็นและการไดยิน เปนตน ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุวา ผลการสํารวจลาสุด (พ.ศ.2551) 
พบผูสูงอายุเปนโรคเร้ือรัง มีโรคประจําตัวถึงรอยละ 80  รอยละ 25 เปนผูทุพพลภาพ พิการ ตอง
พึ่งพิงคนดูแล  ในสวนการเปลี่ยนแปลงสภาพทางจิตใจ ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน 
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ความสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก  ความรูสึกเหงาโดดเดี่ยวจากการอยูเพียงลําพัง ทั้งนี้สํานักงานสถิติ
แหงชาติทําการสํารวจพบวา  ผูสูงอายุนั้นมีแนวโนมในการอยูตามลําพังเพิ่มสูงขึ้นโดยการ
เปรียบเทียบป พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2545 จากรอยละ 4 เปนรอยละ 7 การอยูลําพังกับคูสมรสก็
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12 เปนรอยละ 14 สวนการอยูอาศัยกับบุตร(อยางนอยหนึ่งคน) ถึงแมจะมีมากใน
ครอบครัวไทยแตก็มีจํานวนลดลงจากรอยละ 74 เปนรอยละ 66  ทั้งนี้ยังพบวาในปพ.ศ. 2537 
ปญหาของผูสูงอายุในการอยูคนเดียว อันดับที่ 1 ไดแก ปญหาเกี่ยวกับการไมมีคนดูแล รอยละ 31.6 
รองลงมาไดแกปญหาเรื่องความเหงา รอยละ 20.8 แตในป พ.ศ. 2545  พบวา ปญหาในการอยูคน
เดียวของผูสูงอายุอันดับที่ 1 ไดแก ปญหาเรื่องความเหงา รอยละ 45.7 รองลงมาไดแก ปญหา
เกี่ยวกับการไมมีคนดูแล รอยละ 22.5 ทั้งนี้ ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงมีปญหาเรื่องความเหงาไม
แตกตางกันรอยละ 45.6 ในผูสูงอายุชายและรอยละ 45.8 ในผูสูงอายุหญิง ซ่ึงจะเห็นไดวาในอนาคต
ปญหาการอยูเพียงลําพังของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะของจิตใจคือความ
เหงาที่ผูสูงอายุตองเผชิญมากขึ้นเชนกัน   

จากปญหาเหลานี้นักวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุใน
ผูสูงวัยที่มีความเกี่ยวของกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of  life) (เชน Ng, Kam and Pong, 2005: 
347-360)  การอยูดีกินดี (Well-being) (เชน Bar-Tur, Levy-Shiff  and  Burns, 1998: 1-17)  ความพึง
พอใจในชีวิต (Life satisfaction) ในผูสูงอายุ (เชน Gow, Pattie, Whiteman, Whalley  and  Deary, 
2007 : 103-115) ซ่ึงผลการซึ่งหลายเรื่องไดเสนอปจจัยหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ
เหลานี้ในผูสูงวัย คือ การพึ่งพาตนเอง (Self-Independence)  (เชน Fitzpatrick, Alemán  and  Tran, 
2008: 318-333 ;Smith, Braunack-Mayer, Wittert  and  Warin, 2007: 325-335)  นักวิชาการไดให
ความสนใจศึกษาการพึ่งตนเองทั้งในเชิงการวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ  แตการศึกษา
เกี่ยวกับการพึ่งตนเองในกลุมผูสูงอายุยังมีไมมากนักในประเทศไทย ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมซึ่งเปนปจจัยใน 2 ลักษณะ ไดแก ปจจัยทางดานจิตใจ โดยเปน
ปจจัยเฉพาะในแตละบุคคล และปจจัยทางดานสถานการณ โดยเปนปจจัยรอบขางทั้งจากบุคคลอื่น 
สถานการณตาง ๆ ที่สงผลตอผูสูงอายุ ทั้งนี้ในการวิจัยปจจัยทางจิตสังคมเคยมีผูที่เคยศึกษาในปจจัย
นี้มาแลว อาทิเชน ภมริน  เชาวนจินดา (2542: 6-39)  และ พรรณราย  พิทักเจริญ (2543: 1-51) เปน
ตน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิตใจและสถานการณที่ เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง (Self-Independence) ในผูสูงอายุ วามีจิตลักษณะใดบางที่เปนสาเหตุใหเกิด
การพึ่งตนเองในผูสูงวัย 
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1.2  จุดมุงหมายของการวิจัย 

1.2 .1  เพื่อศึกษาวา จิตลักษณะและสถานการณ มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 
และความพอใจในชีวิตของผูสูงวัยหรือไม  มากนอยเพียงใดในกลุมผูสูงวัยแตละประเภท และ
เพราะเหตุใด 

1.2.2  เพื่อศึกษาวา จิตลักษณะและสถานการณ จะสามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
และความพอใจในชีวิตของผูสูงวัยไดมากนอยเพียงใด และมีลําดับตัวทํานายอยางไรในกลุมผูสูงวัย
แตประเภท  

1.2.3  เพื่อศึกษาวา จิตลักษณะและสถานการณ จะมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความพอใจในชีวิตของผูสูงวัยอยางไร 

1.2.4  เพื่อบงชี้กลุมผูสูงวัยที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองนอย และมีความพอใจในชีวิตนอย 
รวมทั้งปจจัยปกปอง  

 
1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.3.1  ทราบวาจิตลักษณะและสถานการณใดที่มีความเกี่ยวของ และเปนตัวทํานายที่สําคัญ
ของพฤติกรรมการพึ่งตนเองและความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุแตละประเภทที่แบงตามลักษณะ
ทางชีวสังคมภูมิหลัง 

1.3.2  เพื่อช้ีแนวทางในการสงเสริม พัฒนาและสนับสนุนกลุมผูสูงอายุใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดมากยิ่งขึ้น และเสริมสรางความสุขในชีวิตแกผูสูงวัย ทั้งในภาพรวม และโดยเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงในดานนี้ เพื่อนําไปสูสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.3.3  ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปตอยอดในการวิจัยเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการกลุม
ผูสูงอายุ และเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบ วิธีการเพื่อการ
เตรียมความพรอมแกบุคคลที่จะกาวเขาสูวัยชรา 

 

1.4  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแบงหัวขอในการประมวลเอกสารออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1  เปน
การประมวลตํารา  เอกสารวิจัย และบทความทางวิชาการตาง ๆ เพื่อกําหนดนิยามปฏิบัติการและตัว
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แปรของพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผูสูงอายุ และสวนที่  2   เปนการประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงประกอบดวย 3  ปจจัย 
ไดแก 1) ปจจัยดานจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 2) ปจจัยดานสถานการณและ 3) ปจจัยดานจิต
ลักษณะตามสถานการณ  เพื่อจุดมุงหมายของการกําหนดตัวแปรนิยามปฏิบัติการและสมมติฐาน
ของการวิจัย  ซ่ึงมีหลายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1.4.1  พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ : ตัวแปร  ความหมาย  และวิธีวัด 
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีผูกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองทางดานสภาพรางกาย  สีผมที่

เปลี่ยนแปลงไป  ผิวหนังที่มีร้ิวรอยเพิ่มขึ้น  ความถดถอยของพละกําลัง  เปนตน มีการเสนอแนวคิด
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ไวในหลากหลายดาน ดังเชน Botwinick (1978 อางถึงใน Morgan and 
Kunkel, 1998: 4) กลาววา อายุที่เพิ่มมากขึ้น คือวิถีทางที่แสดงถึงเปาหมายและประสบการณของ
มนุษยวามีอะไรเกิดขึ้น อายุไมใชเพียงเวลา ในสวนของ Strehler (1962 อางถึงใน Bond and Coleman, 
1990: 19-20) ไดเสนอถึงความสูงวัยไว 4 ประเด็นคือ 1) ความสูงวัยเปนสากล (Universality) เกิดขึ้น
ไดทุกคน  2) ความสูงวัย คือการเพิ่มขึ้นเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  3) ความสูงวัยเปนสิ่งแทจริงใน
สัตวและตนไม  และ 4) ความสูงวัยคือการเสื่อมลง ซ่ึงมีความสอดคลองกับความคิดในเรื่องผูสูงอายุ
ของ Rosenfeld (1985 อางถึงใน Cockerhan, 1997: 5) ที่ไดกลาวถึงผูสูงอายุ เปน 2 แนวคิดกวาง ๆ 
คือ แนวคิดแรก ความเสื่อมโทรมและความเศราใจในเวลาที่หมดไปของรางกาย  และแนวคิดที่สอง
คือ ทุกคนมีเวลาตั้งแตเกิดและเริ่มหมดไป  แตการเปลี่ยนแปลงของบุคคลจากวัยเด็กไปสูความเปน
ผูใหญและจากวัยผูใหญไปสูความสูงอายุนั้น  มิใชเพียงการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพรางกายเพียง
เทานั้น 

นอกจากแนวคิดขางตนแลวนั้น มีผูเสนอการเปลี่ยนแปลงในความสูงวัยแบงเปนดานตาง ๆ 
ไวเชนกัน ดังเชน Morgan และ  Kunkel (1998: 4-7) ไดเสนอวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ส่ิงเมื่อ
เวลาผานไป ส่ิงที่ตองเปลี่ยนแปลงไปนั้น ไดแก 1) รางกาย (Physical)  เมื่อคนมีอายุมากขึ้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพรางกายเกิดขึ้น ซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได 2) จิตใจ (Psychological) เปนการ
เปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพ (Personality) การทํางานของจิต (Mental functioning) และความรูสึก
เปนตัวเอง  และ3) สังคม (Social) ซ่ึงเปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่ของคน ผูสูงอายุในสังคมจะ
ประกอบไปดวย หนาที่  ความคาดหวังในพฤติกรรม  การแบงปนขอมูล  โอกาส  ประสบการณ 
และการขามผานชวงวัยตาง ๆ ของชีวิต  ทั้งสามสิ่งที่กลาวขางตนคือส่ิงที่ตองเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
อายุมากขึ้น 
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ในสวน จินตนา  สงคประเสริฐ (2538: 35) ไดกลาวไวเชนเดียวกันวา  ผูสูงอายุนั้นมีความ
ตองการทั้งสามสิ่งดังกลาวขางตนเชนกัน คือ ความตองการทางกาย (Physical  needs)ซ่ึงหมายถึง
ปจจัย 4 ไดแก อาหาร เส้ือผา ที่อยูอาศัยและการรักษาพยาบาล  ส่ิงที่สองคือความตองการทางจิตใจ 
(Psycho logical needs) ไดแก ความรัก  ความมั่นคงทางอารมณและจิตใจ  การยอมรับจากสมาชิก
ในครอบครัวหรือในกลุมและความสําเร็จดานงานในชีวิตบั้นปลาย  และสิ่งที่สามคือความตองการ
ทางสังคม (Social needs) หมายถึง การรูสึกวาตนเองสําคัญ  การเปนเจาของ  ความยกยองนับถือ  
และการมีโอกาส  ทั้งนี้เมื่อบุคคลไดเปลี่ยนแปลงสูความสูงวัยยอมสงผลกระทบตอการดําเนินวิถี
ชีวิตตาง ๆ ดวย ตัวอยางเชน เมื่ออายุมากขึ้นสภาพรางกายจะทรุดโทรมลง  มีโรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
การทํางานจึงตองยุติบทบาทลงเนื่องจากไมสามารถทํางานไดเต็มกําลังความสามารถเชนเดิมได  
ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญในการเขามาชวยเหลือทั้งทางดาน  สุขภาพ  เศรษฐกิจ หรือ
แมกระทั่งทางดานจิตใจที่ไดรับผลกระทบจากการถูกลดบทบาทความสําคัญทางสังคมลง  หรือเกิด
การสูญเสียในบุคคลใกลชิด  

นอกจากนั้นแลว มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549: บทที่ 5 หนา1-12) 
ไดทําการศึกษาปญหาและความตองการของผูสูงอายุเพื่อเปนแนวในการขยายโอกาสในการเขาถึง
หลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงไดแบงปญหาและความตองการเปน 4 
ประการ ไดแก ประการแรกความตองการทางดานสุขภาพ คือการใหบริการรักษาพยาบาลแก
ผูสูงอายุโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประการที่สองการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวมีหนาที่สําคัญใน
การใหความชวยเหลือ  ประการที่สามการอยูอาศัย เปนการศึกษาถึงลักษณะที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ  
และประการสุดทายทางดานเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวของกับการสรางโอกาสในการทํางานตามความ
ตองการของผูสูงอายุโดยภาครัฐ  และจากผลการสํารวจโดย นิศา  ชูโต (2525: 3-58) ที่ไดศึกษาใน
กลุมผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 1000 คน จากจังหวัดสําคัญในประเทศไทย พบปญหาและความ
ตองการของคนชราวามีปญหาสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก ปญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากรายได
ที่ไมแนนอน(31%) ปญหาที่สองคือ ปญหาสุขภาพอนามัยที่ทรุดโทรม (29%) ปญหาลําดับที่สามคือ 
ปญหาการขาดเพื่อนสนิททําใหรูสึกเหงาและโดดเดี่ยว (10%)  

จากตัวอยางขางตนนี้จะเห็นไดวา ผูสูงอายุนั้นมีความจําเปนที่ตองไดรับความเกื้อหนุนจาก
บุคคลภายนอก  โดย Morgan และ Kunkel (1998: 7) ไดกลาวถึง 5 สถาบันทางสังคม ที่มีสวนใน
การชวยเหลือแกผูสูงวัย ไดแก  สถาบันครอบครัว  หนวยงานที่ดูแลการจางงานและการเลิกจาง   
สถาบันทางเศรษฐกิจ  สถาบันสุขภาพ  และหนวยงานภาครัฐ  แตจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่บีบคั้น ทําใหการเกื้อหนุนเหลานี้ลดลง  ไมเพียงพอ และไมรวดเร็วพอในการ
ตอบสนองความตองการของผูสูงวัย  ดังนั้น จากหลักคําสั่งสอนในพุทธศาสนาที่วา อตฺตา หิ  อตฺตา
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โน  นาโถ ซ่ึงหมายถึง “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” จึงเปนสิ่งที่บุคคลทั้งหลายไดพึงตระหนัก  ทําใหผูสูง
วัยที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะตองมีการพึ่งตนเองไดมากกวาที่จะรอพึ่งพาผูอ่ืน 

การพึ่งตนเอง (Self-Independence) มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาในระดับตางๆ  และมิได
จํากัดเฉพาะวาตองเปนเรื่องของสวนบุคคลเทานั้น แตเปนเรื่องที่สามารถแบงแยกไดเปนหลาย
ระดับซึ่ง Galtung , O’Brien และ  Preiswerk (1980: 14) ไดแบง การพึ่งตนเอง (Self-reliance) เปน 4 
ระดับ ไดแก 1) ระดับนานาชาติ (international level) 2) ระดับชาติ (national  level) 3) ระดับพื้นที่ 
(local level) และ 4) ระดับบุคคล (individual level) (ภาพที่ 1.2) ทั้งนี้ การพึ่งตนเองในระดับ
นานาชาติ (international level) ระดับชาติ (national  level) และระดับพื้นที่ (local level) มีความ
เกี่ยวของกัน เนื่องดวยหากระดับพื้นที่ (local level) ไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจัง 
การพึ่งตนเอง (Self-reliance) ในระดับอื่นๆ ก็ไมสามารถเปนไปได สําหรับในงานวิจัยนี้จะไดเนน
ศึกษาการพึ่งตนเองในระดับบุคคล  
 

 
 
ภาพที่ 1.2  แสดงระดับของ self-reliance (Levels of Self-reliance) 
แหลงท่ีมา:  Galtung , O’Brien  and  Preiswerk, 1980: 14. 
 

นักวิชาการไดใหความหมายของการพึ่งตนเองในระดับบุคคล เชน Galtung , O’Brien และ 
Preiswerk (1980 : 15)  ยังไดใหความหมายของการพึ่งตนเองในระดับบุคคลวาหมายถึง การไดรับ

Collective 

Individual 

National self-reliance 

Local self-reliance 

self-help 

self-reliance 

International 
/regional self-reliance 

ethnic group 
village federation 
commune 
family 

transcontinental (Third World) 
continental 

sub-continental 
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อาหารที่จําเปน  การมีสุขภาพที่ดี  มีความพึงพอใจและสมความปรารถนาในชีวิต  มีความไววางใจ
ในตนเองและชุมชน และการปองกันอยางแทจริงจากการใชอํานาจเพื่อแสวงหาประโยชนในทางที่
ผิด โดยทั้งหมดนี้ตองเกิดจากความพยายามและความเชื่อมั่นของแตละบุคคลดวย  สวน Luck and 
Inverno (2001: 351-353) ไดใหความหมายของการพึ่งตนเองวาหมายถึง ความสามารถในการ
กอใหเกิดเปาหมายของตนเอง เปนการเลือกระหวางการไปสูเปาหมายที่มีหลายทางใหเลือกและ
ตัดสินใจนํามาใช  ทั้งนี้เขายังกลาวอีกวาเราสามารถที่จะควบคุมความคิดทรรศนะของตนเองได แต
ไมสามารถที่จะควบคุมความเปนอิสระตาง ๆ ภายนอกได แตการควบคุมนั้นสามารถดําเนินไปได
อยางดีโดยใชขอมูลแวดลอม  

ในกลุมผูสูงอายุซ่ึงเปนการศึกษาถึงการพึ่งตนเองระดับบุคคล (individual  level) Nordic 
Alternative Group (1979 อางถึงใน Supannee Chaiumporn, 1987: 1-3) ไดกลาวถึงความหมายของการ
พึ่งตนเองในระดับบุคคลวา คือความสามารถของระบบทางกายภาพและเครื่องแวดลอมทางสังคม ดวย
การใชประโยชนสูงสุด  ปราศจากการวิตกกังวลจากความเสียหาย และปราศจากสภาพแวดลอมที่
อันตราย  เชนเดียวกับ เสรี  พงศพิศ (2548: 49) ซ่ึงไดใหความหมายของการพึ่งตนเองวา การพึ่งตนเอง
หมายถึงการจัดชีวิตใหสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ อยางเหมาะสมกับคน สังคม ธรรมชาติรอบตัวเรา ทั้งนี้
การพึ่งตนเองเปนสภาวะอิสระ คือการที่คนเรามีความสามารถที่จะชวยเหลือตัวเองใหไดมากที่สุด โดย
ไมเปนภาระคนอื่นมากเกินไป มีความสมดุล ความพอดีในชีวิต เปนสภาวะทางกายที่สอดคลองกับ
สภาวะทางจิตที่เปนอิสระ มีความพอใจในชีวิตที่เปนอยู มีส่ิงจําเปนปจจัยส่ีอยางพอเพียง เปนความ
พรอมของชีวิตทั้งทางรางกายและทางจิตใจ  ในสวนของ Supannee Chaiumporn (1987: 33) ไดนิยาม
ความหมายในการพึ่งตนเองของบุคคลวา หมายถึงลักษณะนิสัยที่หลากหลายของบุคคลจากการไดรับรู
เหตุการณและผลของความเปนอยูภายหลังจากการกระทําของตนที่มีความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ 
และความคิดริเร่ิมในการตั้งมั่นทางความคิดตอการกระทํา หลังจากนั้นเขาไดใชประโยชนจากลักษณะ
นิสัยนี้ในการตัดสินใจใชขอมูล และประสบการณเพื่อความปลอดภัย และการใชทรัพยากรบคุคล หรือ
ทรัพยากรที่เปนประโยชนจากแหลงขอมูลอ่ืน นอกจากนั้น สุพรรณี  ไชยอําพร (2540: 20) ยังได
กลาวถึงการพึ่งตนเอง (Self-reliance) อีกวา เปนการตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตของ
บคุคล โดยใชความพยายามดวยตนเองในการแกปญหาที่ตนกําลังเผชิญอยู 

ทั้งนี้ Supannee Chaiumporn (1987: 30) ยังไดแบงการพึ่งตนเอง (self-reliance) ออกเปน 3 มิติ 
12 หลักเกณฑ ดังนี้ มิติที่ 1 เศรษฐกิจ (economic dimension) ซ่ึงประกอบดวย  5 หลักเกณฑ ไดแก 
ความสําเร็จในการยังชีพจาก อาหาร เส้ือผาและที่อยูอาศัย (attainment of subsistence level of food, 
clothing and shelter)  ความสมดุลระหวางรายไดและรายจาย(balance of income and expenditure) มี
ผลผลิตมาก(more production) การมีเครือขาย (linkage)  และการมีแบบอยางที่ดีจากการใชทรัพยากร 
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(pattern of resource consumption) มิติที่ 2 การปกครอง (political dimension) ซ่ึงประกอบดวย 3 
หลักเกณฑไดแก ลักษณะขอมูลขาวสาร (information awareness)  การมีสวนรวม (participation) และ
การแกปญหา (problem-solving) และมิติที่3 จิตใจ (psychological dimension)ประกอบดวย 4 หลักเกณฑ
ไดแก การควบคุมสภาพภายใน (internal locus of control)  การไวใจตนเอง (self-confidence)  ความ
รับผิดชอบ (responsibility)  และความคิดริเริ่มในการสรางความรวมมือ   

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่ใชหลักเกณฑใกลเคียงกับการวิจัยของ Supannee Chaiumporn เชน
งานวิจัยของ เทียน  พงศวิริยะศิริ (2550: 82-83) ซ่ึงทําการวิจัยการพึ่งตนเองของคนในชุมชน โดย
ผูวิจัยไดแบงการพึ่งตนเองเปน 4 ดานคือ 1) ดานจิตใจ อันประกอบดวย มีความรับผิดชอบ  ความ
เชื่อมั่นในตนเอง  มีอํานาจในตน  ความคิดริเร่ิมในการทํางาน  2) ดานเศรษฐกิจ อันประกอบไปดวย  
ปจจัยในการผลิต  การประกอบอาชีพ  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม/ภูมิปญญา
ชาวบาน การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ 3) ดานสติปญญา ประกอบไป
ดวย การคิดตัดสินใจในการทํามาหากิน  การคิดตัดสินใจในการพัฒนา  การคิดแกไขปญหา  การคิด
ตัดสินใจในการเรียนรูและถายทอดองคความรู  และ4) ดานสังคม ซ่ึงประกอบไปดวย  ความรัก 
ความอบอุนในครอบครัว  ความมั่นคงทางเครือญาติ  การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  การ
ชวยเหลือเกื้อหนุนกันในสังคม/ภูมิคุมกันทางสังคม   

จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนนั้น จึงอาจกลาวไดวา การพึ่งตนเอง (Self-Independence) 
หมายถึง การที่บุคคลมีความพยายาม  ความเชื่อมั่น  และไววางใจในตนเอง ที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการของตน โดยอาศัยความรู  ความสามารถ และสิ่งรอบขางของตน  เปน
ขอมูลและเปนแรงผลักดันไปสูเปาหมาย  ซ่ึงผลของการกระทํานั้น บุคคลจะเกิดความพอใจในการ
กระทําของตน   

การพึ่งตนเองไดของผูสูงวัยแสดงถึงความสําเร็จในความสูงวัย (Successful  Aging) มีการ
จัดแบงมิติของความสําเร็จในผูสูงวัย(Successful  Aging) เปนหลายมิติ อาทิเชน Rowe และ Kahn 
(1997: 433-440) ไดอธิบายถึงความสําเร็จในผูสูงวัย (Successful Aging) วา คือ ความสามารถ 3 
ประการของบุคคลประกอบไปดวย 1) การหลีกเลี่ยงโรคและโรคที่กอใหเกิดความพิการ  2) 
สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี  และ 3) การรักษาสัมพันธภาพและการกระทําที่กอใหเกิดประโยชน 
สวน Ryff (1989: 35-55) ไดแบง ความสําเร็จในผูสูงวัย (Successful  Aging) เปน 6 มิติ ไดแก การ
ยอมรับตนเอง (Self-Acceptance)  สัมพันธภาพที่ดีแกผูอ่ืน (Positive Relations with Others)  การ
พึ่งตนเอง (Autonomy) การควบคุมสภาพแวดลอม (Environmental Mastery)  ความมุงหมายในชีวิต 
(Purpose in life)  การเจริญเติบโตของบุคคล (Personal growth)  
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นอกจากนี้ Marsiske และคณะ (1995 อางถึงใน Morgan and Kunkel, 1998: 145-182) ได
กลาวถึง 4 ดานหลัก ๆ ในการศึกษาถึงความสําเร็จในผูสูงอายุ  ไดแก ดานแรก ความรูความเขาใจใน
วัยของตน (Cognitive Aging)  ดานที่สองคือ การเปนตัวของตัวเองและบุคลิกภาพ (Self and 
Personality) บุคลิกลักษณะ (Personality) คือการแสดงพฤติกรรมใหเห็นอยางกวางขวางถึงรูปแบบ
สวนตัวที่สรางดวยตนเอง  ดานที่สาม ความสัมพันธทางสังคม (Social Relations) ซ่ึง Cohen และ
Willis (1985: 310-357) ไดกลาววาความสัมพันธในที่นี้หมายถึงเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุ 
(Social Networks of Older Adults) ซ่ึงมีความสนใจเปนอยางยิ่งกับเครือขายทางสังคมในแตละ
บุคคล (Individual’s social networks) เปนความสนใจในการเชื่อมโยงทางสังคม และดูถึง
ปฏิสัมพันธระหวางกันของบุคคล และดานสุดทายไดแก สุขภาพจิต และวัย (Mental Health and 
Aging)  สวนในประเทศไทยก็มีการกลาวถึงคุณลักษณะของผูสูงอายุตัวอยางโดย จินตนา  สงค
ประเสริฐ (2538: 1) ไดระบุคุณลักษณะของผูสูงอายุตัวอยางไว 7 ประการ ไดแก เปนผูมีสุขภาพดี  
เปนผูที่ไมเคยหมดหวัง  เปนผูที่มีความขยันขันแข็ง  เปนผูที่ทําตัวดี  เปนผูที่เชื่อถือได  เปนผูที่มี
เกียรติในตัวเอง  และเปนผูที่มีความสุภาพ  นอกจากนี้ รสาพร หมอใจศรี (2544: 3) ไดเสนอประเภท
ของการพึ่งตนเองของผูสูงวัย 4 ดาน ในเชิงของปจจัย 4 ประการ ไดแก 1) การหารายได 2) การหา
อาหาร 3) การหาเครื่องนุมหม และ 4) การดูแลสุขภาพ 

จากการนิยามและจัดแบงความสําเร็จในผูสูงอายุ (Successful  Aging) เปนมิติตาง ๆ ผูวิจัย
จึงสรุปมิติของพฤติกรรมการพึ่งตนเองในเชิงของความสําเร็จในผูสูงวัย (Successful  Aging) โดย
แบงสรุปเปน 3 มิติที่สําคัญคือ มิติทางสุขภาพกายและจิต (Health & Mental Health) (เชน รสาพร 
หมอใจศรี, 2544: 4-8; Rowe และ Kahn, 1977: 433-440)  มิติทางดานสังคม (Social Relation) (เชน 
เทียน  พงศวิริยะศิริ, 2550: 83; Ryff, 1989: 35-55)  และมิติทางดานเศรษฐกิจ (Economic) (เชน 
เทียน  พงศวิริยะศิริ, 2550: 82; รสาพร หมอใจศรี, 2544: 4-8; Supannee, 1987: 14-23)  

ในงานวิจัยนี้จึงจะไดศึกษาพฤติกรรมการพึ่งตนเอง ที่แบงออกเปน 3 ตัวแปรตาม ไดแก 1) 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  2) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  และ 3) พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 

1.4.1.1  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ : ความหมาย และวิธีวัด 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองหรือการดูแลตนเองดานสุขภาพเปนสิ่งที่ควรตระหนักถึงเปน

อยางยิ่งในกลุมผูสูงอายุ เนื่องจากในการดูแลตนเองเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชวงชีวิตของ
บุคคล (สมจิต  แดนสีแกว , อารีย  พรหมโม และเปรื่องจิตร  ฆารรัศมี, 2540: 1) เปนภาพสะทอนให
เห็นถึงความสามารถของบุคคลในการใสใจตอตนเองมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ สมจิต แดนสีแกว 
และคณะ (2540: 4) ยังไดใหความหมายของการดูแลตนเองวาหมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมที่
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บุคคลริเริ่มการกระทําดวยตนเองเพื่อรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพของตนเอง ไดมีการ
นําเสนอรูปแบบในการจําแนกการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพโดย  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543: 
155-156) จําแนกการวิเคราะหเปน 3 แนวทางคือ 1) การแกไขซึ่งเปนการบําบัดรักษาโรคที่เกิดขึ้น 
2) การปองกันปญหาทางสุขภาพ เชน สรางภูมิคุมกันโรค  ฉีดยา ฯลฯ  3) การเสริมสรางพฤติกรรม
ที่นาปรารถนา เพื่อใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี เชน การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและครบ
หมวดหมู  การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย เปนตน ในงานวิจัยของ พรรณราย  พิทักเจริญ 
(2543: 1-51) อาจกลาวไดวามีการนําแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปนหนึ่งในแนวคิดที่ใชศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพของขาราชการสูงวัย โดยผูวิจัยไดกลาวถึงการปองกันและการเสริมสราง
พฤติกรรม ซ่ึงทั้งสองสวนนี้เปนส่ิงที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันจนยากที่จะแยกออกจากกันได จึงมี
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใน 2 ดานไดแก พฤติกรรมอนามัยสูงวัย หมายถึง การที่
ผูสูงอายุเคลื่อนไหวในทาตาง ๆ ทําซํ้า ๆ อยางตอเนื่องเหมาะสมและสม่ําเสมอตามวัย เพื่อสงเสริม
และปองกันความเสื่อมของอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกายดวย ดานที่สอง พฤติกรรมปองกัน
ดานสุขภาพหมายถึง การตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ สามารถสังเกตความผิดปกติของตนเองได 
และการไดรับวิตามินอาหารเสริมที่จําเปนในปริมาณสูงอยางเหมาะสมตามความจําเปนของวัย  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงวัยในรูปแบบตาง ๆ ดังเชน 
ดวงจิตต  นะนักวัฒน (2550: 28) แบงการดูแลตนเองของผูสูงอายุเปน 3 สวนไดแก การดูแลตนเอง
โดยทั่วไป เชน การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผอน การออกกําลังกาย การขับถาย เปนตน 
2) การดูแลตนเองตามพัฒนาการเชน การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  การเก็บเงินออมไว
ใชยามจําเปน ความพึงพอใจในที่อยูอาศัยเปนตน 3) การดูแลเมื่อมีปญหาสุขภาพ ไดแก ไขหวัด  
วิงเวียนศีรษะ  นอนไมหลับ  เบื่ออาหาร  อาการปวดหลังปวดขอตางๆ  โรคเรื้อรัง  ความเครียด 
ความวิตกกังวล จากงานวิจัยนี้จะเห็นไดวาผูวิจัยใหความสนใจพฤติกรรมสุขภาพเปน 2 สวนคือ 
การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป และการดูแลเมื่อมีปญหาสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ เตือนใจ ทองคํา 
(2549: 9-10) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการดูแลทางรางกายของผูสูงวัยโดยพิจารณาจาก การดูแลในเรื่อง
ความสะอาดของรางกาย การรับประทานอาหาร การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การปองกัน
อุบัติเหตุ การออกกําลังกาย การดื่มน้ํา การพักผอนนอนหลับ การตรวจสุขภาพ สวนงานวิจัยของ 
ไพรชล ตันอุด (2549: 9) นั้น ไดแบงการศึกษาถึงการดูแลสุขภาพตนเองทางรางกายของผูสูงอายุ
เปน 3 สวน ไดแก 1) การดูแลสุขภาพของตนในภาวะปกติ เชน การรับประทานอาหาร การนอน
หลับพักผอน การดูแลความสะอาดของรางกาย การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพเปนตน 2) การ
ดูแลตนเองในภาวะเจ็บปวย เชน การรับประทานอาหารและน้ํา การรับประทานยา การนอนหลับ
พักผอน การใชบริการสถานพยาบาล การประเมินสภาวะการเจ็บปวยของตนเอง เปนตน 3) การ
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ดูแลสุขภาพตนเองหลังภาวะเจ็บปวย เชน การรับประทานอาหารและน้ํา การพักผอน การตรวจ
สุขภาพรางกายเปนตน  

จากการประมวลเอกสารขางตนสรุปไดวา ในงานวิจัยนี้พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ หมายถึง การกระทําของผูสูงวัย เพื่อการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรงและการปองกันมิให
สุขภาพรางกายแยลง โดยกระทําใน 4 ดาน คือ 1) การเปดรับขาวสารดานสุขภาพ เชน เปดดูรายการ
ทีวีเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน 2) ดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร เชน ทานอาหารครบ 5 หมู 
และมีประโยชน เปนตน 3) มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง และ 4) การดูแลตนเอง
ดานแพทยและการรับประทานยา เชน พยายามหาโอกาสไปพบแพทย  หมั่นไปตรวจเลือด เปนตน 
วัดโดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคาที่สรางโดยผูวิจัย     

1.4.1.2  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม : ความหมาย และวิธีวัด 
มนุษยเปนสัตวสังคมที่ไมสามารถอยูไดเพียงลําพัง มนุษยจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืน จึงสามารถดํารงชีวิตอยูได ทุกคนตั้งแตเด็กจนชราตางก็ตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชนทารก
รองไหเพื่อบงบอกวาตนเอง หิว หรือ ไมสบาย เพื่อใหพอแมจัดหาอาหารหรือพาไปหาหมอ เปน
การตอบสนองความตองการของทารก ในวัยทํางานบุคคลตองติดตอสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
หัวหนา ลูกนอง เปนตน  เมื่อบุคคลเขาสูวัยชราเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพรางกายและจิตใจ ที่
สงผลใหเกิดความรูสึกทอแท เหงา โดดเดี่ยวฯลฯ กิจกรรมทางสังคมจึงเปนสวนหนึ่งที่สามารถผอน
คลายความรูสึกวิตกกังวล ความเหงา ฯลฯ แกผูสูงอายุได 

กิจกรรมทางสังคมสามารถแบงเปนหลายดาน เชน เตือนใจ ทองคํา (2549: 10) ได
ศึกษาการดูแลตนเองในผูสูงอายุทางดานสังคม โดยพิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมที่จัดโดย
ครอบครัวและชุมชนของผูสูงอายุ เชนกิจกรรมดานศาสนา กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ งานประเพณี
ตางๆ การเยี่ยมเยือนเพื่อนบาน เปนตน นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลว กิจกรรมนันทนาการถือเปน
หนึ่งในกิจกรรมที่ผูสูงอายุสามารถเขารวมกิจกรรมได ซ่ึงกิจกรรมนันทนาการหมายถึง กิจกรรม
หรือประสบการณที่บุคคลสามารถเลือกเขารวมดวยความสมัครใจ การทํากิจกรรมตองทําในเวลา
วางโดยไมหวังผลตอบแทน เนนการไดรับความสนุกสนาน ความพึงพอใจ ความสุขใจที่ไดรับ
โดยตรงเชน การทองเที่ยว การทํางานอดิเรก รองเพลง เตนรํา ไทเก็ก ออกกําลังกาย เปนตน (กรม
พลศึกษา.  สํานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ, 2538: 43)  

สําหรับงานวิจัยของ กรทิพย  ลดาวัลย (2536: 118-120) ที่ศึกษาการเขารวมกิจกรรม
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหพบวา ผูสูงอายุสวนใหญชอบเขารวมกิจกรรม เชน การออกกําลัง 
การนั่งสมาธิ การบําเพ็ญกุศลถึงรอยละ 79.17 แตในความเปนจริงมีผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมกับ
สถานสงเคราะหเปนจํานวนนอย โดยผูสูงอายุใหเหตุผลของการไมเขารวมเนื่องจากปญหาทาง



 14 

สุขภาพ โดยผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ  ศิริบุญ (2542: 8) ดวย ซ่ึงผลการศึกษา
ในตางประเทศแสดงใหเห็นผลดีของการมีปฏิสัมพันธทางสังคมในผูสูงวัยโดยเฉพาะในเรื่องการ
เสริมสรางสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง (Veenstra, 2000: 619-629) 

เนื่องจากปญหาอาชญากรรมในสังคมไทยมีเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการชกชิง วิ่งราว ปลน หรือหลอกขอหมายเลขเอกสารตาง ๆที่สําคัญเพื่อนําไปปลอม
แปลง  ผูสูงอายุเปนกลุมคนอีกกลุมที่มักตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมเหลานี้  เพราะถูกมองวาเปน
กลุมคนที่มีสามารถตอสูหรือไมมีทางเรียกรองความชวยเหลือได ดังนั้น ผูสูงวัยที่จะดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข จะตองเปนผูที่มีความรอบคอบ มีความสามารถในการปองกันตนเองและทรัพยสิน
จากภัยเหลานี้ได ซ่ึงการกระทําเชนนี้คงจะพึ่งพาใครไมได นอกจากตนเองจะตองเปนผูปองกันตน 

จากการประมวลเอกสารขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองทางดานสังคม
ของผูสูงอายุ หมายถึง การปฏิบัติของผูสูงวัยในการเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลโดยไมเก็บ
ตัวอยูคนเดียว และเขารวมกิจกรรม หรือออกไปพบปะพูดคุยกับผูอ่ืน  ตลอดจนการเตรียมความ
พรอมในการปองกันตนจากภัยอันตรายของการออกไปเขารวมกิจกรรมหรือพบปะผูอ่ืน วัดโดย
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคาที่สรางโดยผูวิจัย   

1.4.1.3  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  : ความหมาย และวิธีวัด 
มนุษยเมื่อเขาสูความสูงวัยความสามารถของรางกายถดถอยลง ไมสามารถที่จะ

ทํางานไดเหมือนวัยหนุมสาว จึงตองยุติบทบาทในการทํางานลง ดังนั้นรายไดที่เคยรับเปนประจําจึง
ลดนอยลงหรือขาดรายไดไป ยกเวนในกลุมขาราชการที่ไดรับบําเหน็จ บํานาญ และอาจรวมถึง
พนักงานบริษัทใหญ ๆ ที่มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพเมื่อยามชราแกพนักงานที่สูงอายุที่มีรายรับจาก
สวนนี้พอใชบาง ในบางบุคคลมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยชราโดยการออมทรัพย จึงมีเงิน
ใชจายยามที่จําเปน วิจิตร บุณยะโหตระ(ม.ป.ป.: 39) กลาวถึงปญหาทางการเงินภายหลังบุคคลยุติ
หรือลดบทบาทในการทํางานจะมีอยู 2 อยางคือ 1) ขาดการวางแผนที่ดี 2) การไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดและรายจายที่เกิดขึ้นใหม จนเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดแกรางกายและ
จิตใจได ในงานวิจัยของ มาลินี  วงษสิทธิ์, ศิริวรรณ  ศิริบุญ, อัจฉรา  เอนซ และบุศริน  บางแกว
(2540: 31) พบวากลุมตัวอยางผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีปญหาทางเศรษฐกิจในคาใชจาย
สําหรับการกินอยูประจําวันถึงรอยละ 33 ขณะที่มีปญหาคาใชจายในการรักษาความเจ็บปวยหนัก
รอยละ 15 และยามเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย คิดเปนรอยละ 14 สวนกลุมตัวอยางผูสูงอายุในจังหวัด
สุพรรณบุรี พบผลเชนเดียวกันวาคาใชจายประจําวันเปนปญหาอันดับที่ 1 รองลงมาไดแกปญหายาม
เมื่อเจ็บปวยหนัก และปญหาคาใชจายเมื่อเจ็บปวดเล็กนอยคิดเปนรอยละ 40, 26 และ 21 ตามลําดับ
(มาลินี  วงษสิทธิ์, 2540: 36) สวนงานวิจัยโดย เตือนใจ ทองคํา (2549: 10) ไดกลาวถึง การดูแล
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ตนเองในดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุวาหมายถึง การที่ผูสูงอายุมีกิจกรรมในการจัดหารายได และ

การบริหารรายไดของตนเอง เชน การออมทรัพย การใชจายอยางเหมาะสมเปนตน  

จากการประมวลเอกสารขางตนสรุปไดวา  ในงานวิจัยนี้พฤติกรรมการพึ่งตนเองทาง

เศรษฐกิจ หมายถึง การกระทําที่แสดงถึงความสามารถของผูสูงวัยในการรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

ไดดวยตนเองหรือมีการพึ่งพาผูอ่ืนนอย โดย 1) มีการทํางานเพื่อหารายไดเสริม 2) มีการเก็บออมเงิน

เผื่อไวใชในอนาคต และ 3) การพึ่งพาคาใชจายจากผูอ่ืน  วัดโดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคาที่

สรางโดยผูวิจัย   

 

1.4.2  ปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 

การวิจัยทางสาขาจิตพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ของ

บุคคลนั้นมักมีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ซ่ึงนักจิตวิทยาสังคม

กลุมหนึ่งที่นําโดย Magnusson and Endler (1977: 18-21; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ข: 105-108) 

ไดประมวลทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกิดจากการมีสาเหตุรวมกันหลายดาน ไดขอสรุปถึง

พฤติกรรมทางสังคมของมนุษยนั้นมีสาเหตุท่ีสําคัญ  4  ประการ (ภาพที่ 1.3)  คือ  1) สถานการณ 

 

ลักษณะสถานการณปจจุบันที่   
เอื้ออํานวย แก พฤติกรรม 

ขัดขวาง พฤติกรรม
พฤติกรรมของบุคคล

จิตลักษณะเดิมของบุคคล จิตลักษณะตามสถานการณ
 ทัศนคติตอพฤติกรรม

Mechanical

Interaction

Organismic
Interaction

 
 

 

ภาพที่ 1.3  การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism  Model) 

แหลงที่มา:  Magnusson and Endler, 1977: 18-21; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ข: 105. 
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ปจจุบันหรือสาเหตุภายนอกที่บุคคลที่จะเอื้ออํานวยหรือขัดขวางพฤติกรรมนั้น เชน การไดรับการ
สนับสนุนหรือขัดขวางจากสังคม การรับรูวาความคาดหวังของบุคคลอื่นๆ และส่ิงแวดลอมรอบตัว 
2) จิตลักษณะเดิมของบุคคลที่ติดตัวมา ซ่ึงพัฒนามาจากการถายทอดจากสถาบันที่สําคัญทางสังคม 
เชน สุขภาพจิต  สติปญญาและความรูของบุคคล เปนตน 3) จิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณ ซ่ึง
เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical interaction) ที่สงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน 
และ 4) จิตที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณแวดลอมหรือจิตลักษณะตามสถานการณ ซ่ึงเปน
ปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic interaction) โดยลักษณะทางจิตของบุคคลในปจจุบันที่ไดรับ
อิทธิพลจากสถานการณภายนอก   ทําใหสภาพหรือลักษณะจิตใจของบุคคลเปลี่ยนไปตาม
สถานการณที่ไดรับ และสงผลถึงพฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนไปหรือแตกตางกัน เชน ทัศนคติ 
คานิยม และความเชื่อในสิ่งตาง ๆ เปนตน 

ในงานวิจัยนี้ ไดใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนพื้นฐานใน
การกําหนดกลุมตัวแปรที่สําคัญ  พรอมทั้งเปนแนวทางในการประมวลเอกสาร ตลอดจนการ
ตั้งสมมติฐาน  โดยจะกลาวในรานละเอียดลําดับตอไป 

เนื่องจากงานวิจัยทางดานการพึ่งตนเองของผูสูงวัยในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ใน
งานวิจัยนี้จึงจะไดนําผลวิจัยที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองในวัยตางๆ มาใชในการประมวลเอกสาร เชน พฤติกรรมดูแลสุขภาพตน  พฤติกรรม
การเงิน พฤติกรรมรับนวัตกรรม และพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยมีรายละเอียด
การประมวลเอกสาร ดังตอไปนี้ 
 

1.4.3  ปจจัยดานจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
นักวิชาการในหลายสาขาตางมีความเห็นที่สอดคลองกันวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมา

จากจิตใจของบุคคลนั้น ซ่ึงตรงกับคําที่กลาววา “ใจเปนนาย กายเปนบาว”  ในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษา
จิตลักษณะที่อาจเปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงวัย โดยจิตลักษณะที่ถูก
ศึกษานี้มาจากทฤษฎีหรือหลักการ 2 กลุม โดยกลุมแรก เปนจิตลักษณะจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538: 2-16) และ กลุมที่สอง เปนจิตลักษณะและพฤติกรรมจากหลักทาง
พุทธศาสนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

จิตลักษณะเดิมของบุคคลมีความสัมพันธในการสงผลถึงพฤติกรรมทั้งที่พึงปรารถนา และ
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาที่บุคคลจะกระทํา มีการนําเสนอทฤษฎีที่วาดวยจิตลักษณะเดิมที่
สามารถสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาเชน พฤติกรรมของคนดีและคนเกง พฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการทํางาน เปนตน นั่นคือ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ภาพที่ 1.4) โดย ดวงเดือน  
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พันธุมนาวิน (2543: 7) ซ่ึงไดสรุปผลการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาเหตุทางจิตใจกับพฤติกรรมที่
พึงปรารถนาในงานวิจัยไทยเปนเวลากวา 20 ป ของกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ถึง 60 ป ซ่ึงพบ
ผลวาจิตลักษณะเดิมที่สงผลตอพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนานั้น เปนจิตลักษณะตัวเดิมที่ซํ้า ๆ กัน จึง
กลายเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรม ในทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดแบงสวนที่สําคัญเปน 3 สวน ไดแก 
สวนดอกและผลไมบนตนที่แสดงถึงพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาตาง ๆ เชนพฤติกรรมการทําดีละ
เวนชั่ว  พฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวม เปนตน พฤติกรรมดังกลาวมีสาเหตุมา
จาก 2 กลุม ไดแกสาเหตุทางจิตใจที่เปนสวนลําตนของตนไม ประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก 1) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่ออํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้น ๆ สาเหตุสวนที่สองคือ 
สวนราก ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก 1) สติปญญา 2) ประสบการณทางสังคม และ 3) สุขภาพจิต 
หากบุคคลมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจจากสวนรากในปริมาณที่สูงและเหมาะสมกับอายุแลวนั้น จะ
เปนผูที่มีความพรอมในการพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ดานในสวนลําตนตอไปได 

 
 
ภาพที่ 1.4  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
แหลงท่ีมา:  ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 7. 
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ในงานวิจัยนี้ไดใชจิตลักษณะ 2 ประการจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เนื่องจากจิตลักษณะทั้งสองประการนี้ถูกพบวามีความเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพตน (ดวงกมล พรหมลัขโณ, 2549: 51-173; รุจิเรศ พิชิตนานนท, 2546: 
54-135) พฤติกรรมการเงินและการออม (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547: 57-144; รสนันท ณ นคร, 2550: 
53-151) พฤติกรรมรับนวัตกรรม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง, 2547: 91-93, 106-
109) และพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (ธวัชชัย ศรีพรงาม, 2547: 73-214; สุกมล มุง
พัฒนสุนทร, 2546: 93-222) และโดยเฉพาะอยางยิ่งจิตลักษณะเหลานี้มีเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่นา
ปรารถนาของผูสูงวัย (พรรณราย พิทักเจริญ, 2543: 66-144; ภมริน เชาวนจินดา, 2542: 40-125) 

1.4.3.1  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณเดียวกันคือ

บุคคลตองการผลในอนาคตมากกวาผลในปจจุบันแลวจึงดําเนินการปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมาย  
สําหรับผูที่เนนสาเหตุของการตัดสินใจเลือกกระทําและเล็งเห็นผลที่เกิดจากการกระทําในอนาคต 
เรียกปรากฏการณนี้วา “ลักษณะมุงอนาคต” สวนผูที่เนนความสามารถในการปฏิบัติที่รอรับผลที่
ตองการเรียกปรากฏการณนี้วา “การควบคุมตนเอง” (บุญรับ  ศักดิ์มณี, 2532: 6-10) ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนั้นเปนหนึ่งในจิตลักษณะ 5 ประการ ในสวนลําตนของทฤษฎีตนไมจริยธรรม
โดย  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2547: 3-5) ไดใหความหมายของ “ลักษณะมุงอนาคต” วาหมายถึง 
ลักษณะทางจิต (บุคลิกภาพ) ประเภทหนึ่งของบุคคลในอันที่จะคาดการณไกล และเห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ไดแบงองคประกอบเปน 3 ประการ (De Volder  and Lens, 1982: 
566-571) ดังตอไปนี้ 

ประการแรก ความสามารถคาดการณไกล คือความสามารถคาดการณไกล วาอะไรจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ซ่ึงเปนนามธรรม ผูที่จะเขาใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยาง
ชัดเจนตองเปนผูที่มีสติปญญาสูงถึงขั้นนามธรรมดวย  การที่จะเขาใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจ
เกิดขึ้นจาก 2วิธีการ คือ จากประสบการณที่ตนเคยประสบมาในอดีต และ จากการคนควาจาก
เอกสารหรือถามผูรู วาเหตุการณที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอยางไร 

ประการที่สอง  ความเชื่อวาส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  อาจจะเกิดกับตนเองได
เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน เชน การเปนโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ีจัดติดตอกันนาน เปนตน 
การไมสามารถมองเห็นสิ่งเลวราย หรือปญหาตาง ๆ วาจะเกิดขึ้นกับตนเองนั้น อาจมีขอจํากัด 2 
ประการไดแก การมองไมเห็นวาการกระทําของตนจะสงผลอยางไรกับในอนาคต คือการมองผล
เพียงปจจุบัน ทั้งนี้อาจเกิดจากระดับสติปญญาไมเขาใจถึงสาเหตุและผลที่เกี่ยวของกัน และ ประการ
ที่สองคือ บุคคลนั้นอาจเห็นผลเสียของการกระทําหนึ่งแตปฏิเสธความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นกับตน 
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ดวยตองการลดความวิตกกังวลของตนลง เปนการหาเหตุผลเพื่อเขาขางตนเองซึ่งเปนการปรับตัว
ของผูที่มีสุขภาพจิตไมดี ที่มักสงผลเสียตออนาคตของบุคคลนั้นได 

ประการที่สาม  การมองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตในปริมาณที่
ไมลดลง   ผูที่มุงปจจุบันจะมองเห็นคุณคาของรางวัลท่ีไดรับในปจจุบัน หรือจะไดรับในอีกไมนาน 
วาเปนสิ่งที่มีคุณคามาก แตหากรางวัลที่จะไดรับนั้นตองรอสักระยะหนึ่งซึ่งไมนานนัก รางวัลนั้น
อาจจะมีคุณคาบางแตไมเทากับรางวัลที่ไดรับในทันที  แตหากใชเวลารอคอยเปนระยะเวลานานๆ  
เชน สัปดาหหนา เดือนหนา ผูที่มุงปจจุบันจะเห็นรางวัลนั้นมีคุณคาที่ลดลง หรืออาจเชื่อวาจะไมได
รับเลยก็ได 

สําหรับ “การควบคุมตน” เปนทักษะของบุคคลในการบังคับตนเอง หรือปรับปรุง
ตนเอง ตลอดจนการจัดระเบียบการกระทําบางชนิดของตนเอง เพื่อสรางพฤติกรรมใหมที่นา
ปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมนั้น หรืออนุรักษพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน ตลอดจนการลดหรือ
ขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไมนาปรารถนาใหหมดไปจากตน โดยมีจุดเนนที่การจัดการดวยตนเอง และไม
ตองพึ่งการบังคับควบคุมจากผูอ่ืน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2547: 7-8) 

ลักษณะมุงอนาคต กับ การควบคุมตนนั้น มีความสัมพันธกันกลาวคือ การที่บุคคลจะ
มีลักษณะควบคุมตนได เขาตองมีจุดประสงคบางอยางเกิดขึ้นกอนซึ่งหมายถึง การมุงอนาคตใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผูที่มีการควบคุมตนแตไมมีลักษณะมุงอนาคตเปนเบื้องตนนั้นแทบไมเปนที่
ปรากฏ สวนในบุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตแตไมมีการควบคุมตนนั้นปรากฏอยูบอย ๆ และแสดง
ถึงความลมเหลวในความตั้งใจของบุคคลนั้น (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2547: 1-13) 

งานวิจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมตางๆ มีนักวิจัยที่ใหความสนใจ
ศึกษาและไดนําเสนอผลของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนั้นวามีความสําคัญตอการกระทํา
พฤติกรรมอันเปนที่นาปรารถนาในกลุมตางๆ ดังเชนในระดับนักเรียน ปรากฏผลวานักเรียนที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มักเปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนาดวย เชน พฤติกรรมรักการ
อาน (ประดิษฐา  เสถียรมงคลกิจ, 2549: 45-61) พฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟา (สินีนุช มวงกล่าํ, 
2544: 93-131) พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย (นงคราญ  ยุทธแสน, 2540: 81-103) เปนตน ในระดับนิสิต 
นักศึกษา เชน พฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว (นิภาพร โชติสุดเสนห, 2542: 58-
112) เปนตน และในระดับผูปฏิบัติงาน เชน พฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข (อําภา  
สังขวิชัย, 2543: 54-100) เปนตน  

การวิจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมพึ่งตนเองทั้งสามดานไดแก ดาน
สุขภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมนั้น มีผูที่วิจัยในพฤติกรรมใกลเคียงมาบางแลวโดยที่ รสนันท  
ณ นคร (2550: 53-151) หนึ่งในผูวิจัยที่ศึกษาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจคือพฤติกรรมการออม 
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สําหรับพฤติกรรมการออมในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหความหมายของพฤติกรรมการออมวา คือการ
คํานึงถึงความคุมคา ประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุดจากการใชจาย และเปนการใชจายในสิ่งที่
เหมาะสมแกสถานภาพ และความจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เชนไมซื้อไมบริโภคสินคา
แพง รูจักเลือกซ้ือสินคาที่เปนประโยชนตอตนเอง เปนตน การศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
กับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวย นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงศึกษาอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการธนาคารโรงเรียน และไมเขารวม
โครงการธนาคารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวนทั้งส้ิน 480 คน ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการออมเงินมากกวา ผูที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวมและทุกกลุมยอย นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวา ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 5 ของพฤติกรรมการออมเงิน เมื่อรวมกับตัวทํานาย
ชุดจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณอีก 8 ตัว รวมเปน 9 ตัว สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการออมเงินได 31.9% ในกลุมรวม   

จากผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงกมล  พรหมลักขโณ (2549: 
51-173) ที่ไดศกึษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมดานสุขภาพ คือพฤติกรรมฉลาดเลือก
กิน โดยใหความหมายของพฤติกรรมฉลาดเลือกกินวา คือความสามารถในการรับรูลักษณะของ
อาหาร พิจารณาเลือกซื้ออาหาร โดยใหลักษณะอาหารมีใน 4  มิติ ความสะอาด คุณคา ราคา และ
ความนากิน กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก นักเรียนมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 541 
คน ผูวิจัยพบวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน
มากกวา ผูที่มี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย พบผลเชนนี้ในกลุมรวมและทุกกลุมยอย 
นอกจากนี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายที่สําคัญจากผลการวิจัยนี้ ในลําดับที่ 4 ของ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน เมื่อรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิมและสถานการณอีก 7 ตัว รวมเปน 8 
ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกินได 32.8% ในกลุมรวม 

สําหรับการวิจัยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมผูสูงอายุนั้น พรรณราย  พิทัก
เจริญ (2543: 66-144) ไดศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมการปรับตัวดานการกิน
ของขาราชการสูงอายุ  ซ่ึงเปนพฤติกรรมทางดานสุขภาพ โดยพฤติกรรมการปรับตัวดานการกินนั้น 
หมายถึง ความรูทางโภชนาการของผูใหญ และผูสูงอายุ ประกอบดวย 3 ดานที่สําคัญ คือ พฤติกรรม
การบริโภคที่สงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนโทษ เวลาที่กินและปริมาณที่กิน กลุม
ตัวอยางในการวิจัยประกอบดวย ขาราชการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุระหวาง 50-60 ป จํานวน 303 คน ผูวิจัย
พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนั้นเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมการปรับตัว
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ดานการกิน เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดสถานการณ/จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ 
อีก 9 ตัว รวมเปน 10 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับตัวดานการกินได 52.4% ในกลุมรวม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาตาง ๆ ที่
ผูวิจัยไดประมวลเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูที่มี
พฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาตางๆ มากดวย เชน พฤติกรรมการออมเงิน  พฤติกรมการดูแลสุขภาพ
ตน เปนตน  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 

1.4.3.2  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
การที่คนเราจะประสบความสําเร็จในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลมักจะตอง

ประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ และจะตองฟนฝาดวยความมานะอุตสาหะ จนกระทั่งกระทําตาม
ส่ิงที่ตนเองประสงคไวจนสําเร็จ ลักษณะดังกลาวขางตนนี้ เปนลักษณะทางจิตใจที่ เ รียกวา 
“แรงจูงใจสัมฤทธิ์” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 55) McClelland and Winter (1971: 50-51) ได
กลาวถึงลักษณะผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงแตกตางจากผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ทางดานการ
รับรู  การยอมรับปญหา  การตัดสินใจแกปญหา และการกระทํา  โดยผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 
เปนผูที่มีคุณสมบัติใน 5 ประการดังนี้ 1) เปนผูที่รับรูเหตุการณตาง ๆ ในดานการทํางานเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จ และเมื่อรับรูเหตุการณดังกลาวได  ยังมีความไวในการคํานึงถึงเปาหมาย ส่ิงที่จะ
เอื้ออํานวย หรือ ส่ิงที่จะเปนอุปสรรค  ตลอดจนคํานึงถึงการดําเนินงาน และผลของงาน โดยคิด
คาดการณทั้งความสําเร็จและความลมเหลวไวดวย  2) เปนผูที่ยอมรับปญหา และดําเนินการ
แกปญหาตาง ๆ เพราะเชื่อวาการแกปญหากอใหเกิดงานที่ทําสําเร็จลุลวงดวยดี  และเกิดผลที่ถาวร  
3) เปนผูที่เพียรพยายามสรางสภาพแวดลอม เชน ลักษณะงานยากงาย  ผูรวมงาน เปนตน ที่
เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหประสบผลสําเร็จ  4) เปนผูที่ดําเนินงาน หรือแกปญหา อยางมีระเบียบ
ขั้นตอน  มีความบากบั่นอดทน  ทํางานอยางวองไว  มีประสิทธิภาพสูง  สงผลตอผลงานที่มี
คุณภาพสูง  และ 5) เมื่อทํางานสําเร็จก็เกิดความพอใจ  มีความสุข  แตหากทํางานลมเหลวก็ไมเกิด
ความยอทอ หาขอมูลยอนกลับหรือการประเมินผล เพื่อท่ีจะชี้ขอดีขอดอยของผลงานตน แลวนําไป
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยทั่วไปมักมีงานวิจัยที่กลาวถึง ความสัมพันธของแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมที่สงผลตอความสําเร็จสวนบุคคล หรือความสําเร็จในกลุมตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพฤติกรรมในดานการเรียน หรือพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ที่มีการวิจัยกันอยาง
แพรหลายถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับ การทํางานของบุคคลในหลากหลาย
อาชีพ ดังเชน การศึกษาใน หัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (พิณคํา โรหิตเสถียร, 2541: 97-
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127) เจาหนาที่สาธารณสุข (อําภา  สังขวิชัย, 2543: 54-100)  เจาหนาที่จัดเก็บรายได  (อภิรดี  โสภา
พงศ, 2547: 81-141) เปนตน  นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมนาพึงปรารถนาอื่น ๆ  เชน พฤติกรรมการกิน
อยูแบบพุทธ (พระสวรรค  ยมสีดา, 2548: 74-152) และ พฤติกรรมการออมเงิน (รสนันท ณ นคร, 
2550: 53-151)  เปนตน โดยงานวิจัยเหลานี้ตางพบผลเชนเดียวกันคือ หากบุคคลที่มีแรงจูงใฝสัมฤทธิ์
สูง บุคคลนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนามากเชนกัน 

นอกเหนือจากงานวิจัยในพฤติกรรมที่สงผลตอความสําเร็จสวนบุคคล  หรือ
ความสําเร็จในกลุมตนแลวนั้น มีงานวิจัยที่สอดคลองกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง ไดแก การวิจัยใน
พฤติกรรมที่  สงเสริม  สนับสนุน  การดูแล  โดยเปนการกลาวถึงการแสดงความเอาใจใส  การ
ชวยเหลือ  เอื้ออํานวย  การดูแลใหตนเอง หรือ บุคคลผูที่อยูภายใตการดูแลของตนนั้น สามารถมี
พฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาตาง ๆ  สําหรับงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมการดูแลโดย  พงศเทพ  เกตุไสว (2550: 93-97) ไดศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
กับพฤติกรรมเสริมสรางใหเด็กเลนเปน โดยพฤติกรรมเสริมสรางใหเด็กเลนเปน หมายถึง การ
กระทําของผูดูแลเด็ก ในลักษณะจัดหาของเลน ส่ือ และกิจกรรมที่ชวยสงเสริมทักษะในการคิด การ
ทํา และการแกปญหาใหกับเด็ก กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก ผูดูแลเด็กเล็กที่ปฏิบัติงานในศูนย
ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 349 คน ผูวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตัวทํานายลําดับที่ 1 ของ
พฤติกรรมการเสริมสรางใหเด็กเลนเปน เมื่อรวมกับตัวทํานาย จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ อีก 10 ตัว รวมเปน 11 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการเสริมสรางให
เด็กเลนเปนได  40.5 % ในกลุมรวม  

สวนงานวิจัยที่กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สัมพันธกับการสงเสริม พัฒนาตนเอง 
ดังเชนงานวิจัยของ อัยยรัช  ครุอําโพธ์ิ (2551: 65-129) ของผูตองโทษวัยหนุม โดย พฤติกรรมพัฒนา
ตนดานการศึกษาและดานการฝกวิชาชีพ  หมายถึง การเขารวมกิจกรรม  ติดตามขาวสาร  คนควา  
สอบถาม  ฝกตนเอง  ในดานการศึกษา  ดานฝกวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  เพื่อพัฒนา
ความรู  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  พัฒนาทักษะของตน  เพื่อจะไดพัฒนาตน กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้
ไดแก ผูตองโทษชายที่มีอายุระหวาง 18 - 28 ป จํานวน 450 คน ผูวิจัยพบวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมพัฒนาตนดานการศึกษาและดานการฝกวิชาชีพ  มากกวา ผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบอีกวา แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมพัฒนาตนดานการศึกษาและดานการฝก
วิชาชีพ  เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ อีก 9 ตัว  
รวมเปน 10 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมพัฒนาตนดานการศึกษาและดานการฝกวิชาชีพได 47.9 % 
ในกลุมรวม และนอกจากงานวิจัยนี้แลว ยังมีงานวิจัยของ กนิษฐา  ฐิติวัฒนา (2542: 58) ก็พบผล
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ความสัมพันธทางบวกระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กับ ความตองการพัฒนาตนเองของนายชาง
เทคนิคเชนกัน 

จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก เปนผูที่
มีพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนามาก ผลเชนนี้ปรากฏทั้งในหลากหลายอาชีพ  อีกทั้งยังพบใน
พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการสงเสริม  สนับสนุน พฤติกรรมสวนบุคคลโดยมีความ
สอดคลองกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองซึ่งตองอาศัยการดูแล  สงเสริมตนดวย ดังนั้นจึงคาดใน
งานวิจัยนี้ไดวา ผูสูงวัยที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมพึ่งตนเองมากกวา ผูสูงวัยที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอย 

1.4.3.3  ความเชื่อทางพุทธศาสนา กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
หากกลาวถึงเรื่องของศาสนาแลวนั้น โดยทั่วไปเราไมสามารถที่จะปฏิเสธในเรื่อง

ของความเชื่อได ความเชื่อเปนสิ่งแรก ๆ ในการที่บุคคลจะยอมรับการนับถือปฏิบัติตามหลักศาสนา
ดังกลาว ที่ตนเขารวม ดังที่ Emile Durkheim (1965 อางถึงใน สนิท  สมัครการ, 2539: 5) ไดกลาวไว
วาศาสนานั้น คือ ระบบรวมของความเชื่อและการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
นั่นก็คือ ส่ิงที่กําหนดและมีขอหามแยกไวเปนพิเศษ ความเชื่อและการปฏิบัติเหลานี้จะรวมคนเขามา
เปนกลุมที่ยึดถือศีลธรรมเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎเดียวกัน  

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2540: 20) ไดใหความหมายของความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาวา หมายถึง การยอมรับวามีจริงในสามเรื่องที่สําคัญสําหรับชาวพุทธ คือ 1) เชื่อเร่ืองไตร
สรณาคมน(พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ) 2) ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม สวรรค นรกและการ
เวียนวายตายเกิด และ 3) ความเชื่อในเรื่องนิพพานคือการหมดสิ้นกิเลส และอาจบรรลุไดในมนุษย 
ความเชื่อทางพุทธศาสนาสําหรับพุทธมามกะที่ดีนั้นมี 3 ขั้น ตอเนื่องกันคือ ไตรสรณาคมน , กฎ
แหงกรรม อเนกชาติ นรก สวรรค  และ นิพพาน ผูที่เชื่อข้ันสูงสุดคือ นิพพาน ตองเชื่อข้ันกลางและ
ต่ําดวย สวนผูที่เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม นรก สวรรค ซ่ึงถือเปนขั้นกลาง อาจไมเช่ือเร่ืองนิพพานก็ได 
แตผูที่เช่ือเร่ืองการเวียนวายตายเกิดมีจริงมักจะเชื่อในไตรสรณาคมนที่เปนขั้นต่ําดวย และอาจมีผูที่
เชื่อแตเร่ืองไตรสรณาคมนอยางเดียวอยูเปนจํานวนมาก สวนผูที่ไมเชื่อเลยทั้ง 3 ขั้นก็มีอีกดวย  

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑ ִฒโน, 2526: 55-57) กลาวถึงศรัทธาอยางถูกตองใน
พระพุทธศาสนา คือ ความเชื่อที่วาพระพุทธเจาตรัสรูจริง ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความสงสัยลังเลใจใน 
พระธรรม คําสั่งสอน ยิ่งกอใหเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เชื่อ
ความเลื่อมใสนี้เกิดเพราะตั้งใจสดับรับฟงพระธรรม หรือศึกษาพระพุทธศาสนาใหรูซาบซึ้ง
โดยเฉพาะรูจัก บุญบาป หรือ กรรมดีกรรมชั่ว , เชื่อวาบุญบาปมีจริง กรรมแปลวา การงานที่บุคคล
ทําดวยเจตนาทําดี หรือไมดีก็เรียกวากรรม เมื่อเชื่อกรรมก็คือ เชื่อเร่ืองบุญบาปหรือกรรมดีกรรมชั่ว
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มีจริง  เชื่อวาผลของบุญบาปมีจริง ทําใหไมสงสัยลังเลใจวาบุญบาปที่ทําจะไมมีผลสนองตามที่
พระพุทธเจาตรัสส่ังสอนไววา กรรมดีใหผลดี กรรมชั่วใหผลช่ัว  เชื่อวาบุญบาปที่ตนทําเปนของตน
จริง ทําใหไมสงสัยลังเลใจวาคนจะตองรับผิดตอบุญบาปที่ตนเองทําไวหรือไม โดยความเชื่อ
ดังกลาวมีที่มา 2 แหง คือ 1) มีบุคคลผูชักจูงศรัทธา อาทิเชน มารดาบิดาที่อบรมบุตรตั้งแตเล็ก ดวย
วิธีสอนใหเชื่อฟงอยางมีเหตุผลเทาที่เด็กจะเขาใจ มิใชดวยวิธีหลอกใหเขาใจผิด ครูอาจารย อบรม
ใหเกิดความเชื่ออยางมีเหตุผลทั้งทางโลกและทางธรรม ใหเกิดศรัทธาที่ถูกตอง 2) เกิดจากตนเอง
เพราะตัวเราเองจําตองคอยตรวจสอบดูศรัทธาของเราวาเปนอยางไร ถูกตองหรือไม ถายังไมถูกตอง
ปรับปรุงแกไขใหถูก คือใหเชื่อวาพระพุทธเจาตรัสรูจริง  เช่ือวาบุญบาปมีจริง  เช่ือวาบุญบาปที่ตน
ทําก็เปนของตนจริง 

การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ และสังคมของผูสูงอายุนั้น มีผูวิจัยทานหนึ่งได
เสนอทางออกของการแกปญหาดังกลาวโดยการใชหลักทางพระพุทธศาสนาไดแก พระบุญทรง  
หมีดํา (2549: 107-111) ทานไดวิจัยโดยใชหลักทางพุทธศาสนาในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลง 3 
ดานของผูสูงวัยดังนี้ 1) ปญหาในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรางกายใชหลักไตรลักษณและอริยสัจ
ส่ี  ชวยทําใหผูสูงอายุพิจารณาเห็นถึงสภาพความเปนจริงของชีวิต  มุงสงเสริมดานกําลังใจ  รูจักการ
พิจารณาปลอยวาง ละทิ้งความถือมั่น และการปฏิบัติดูแลตน หากผูสูงอายุใชหลักดังกลาวสามารถ
ทําใหผูสูงอายุนั้นบรรเทาหรือละทิ้งปญหาทางกายได 2) ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใชหลัก
สาราณียธรรม โลกธรรม และสังคหวัตถุ ชวยทําใหผูสูงอายุไดคิดพิจารณาเห็นถึงสภาพความเปน
ธรรมดาของโลก มุงเนนใหเกิดการปรับตัว ซึ่งทําใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมได  3) ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ ใชหลักสมถกรรมฐาน  และวิปสสนากรรมฐาน
หรือหลักสติปฏฐาน เพราะจะทําใหผูสูงอายุไดฝกจิตใหเกิดความรูแจง เห็นตามความเปนจริงซึ่งทํา
ใหผูสูงอายุมีจิตใจสงบ ชวยลดปญหาดานจิตใจที่เกิดขึ้นได  

การศึกษาวิจัยในกลุมเด็กและวัยรุนปรากฏผลที่สอดคลองกันวา นักเรียนที่มีความเชื่อ
ทางศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามาก เชน พฤติกรรมรักษสัตว (สุกมล มุงพัฒน
สุนทร, 2546: 93-222) พฤติกรรมการใชจายอยางประหยัด (พระสวรรค ยมสีดา, 2548: 74-152) เปน
ตน ตลอดจนในวัยทํางานก็ปรากฏผลในทํานองเดียวกันในหลายพฤติกรรม เชน พฤติกรรมการ
ทํางานอยางมีจริยธรรม (อภิรดี โสภาพงศ, 2547: 81-141) เปนตน 

ในงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา บุคคลที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมที่นาพึงปรารถนามากเชนกัน ดังเชน พระมหาบุญสงค  ทนนชัย (2550: 147-152) ไดศึกษา
ความเชื่อทางพุทธศาสนากับพฤติกรรมคลายเครียด ซ่ึงพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ เปน
พฤติกรรมที่เมื่อเกิดความเครียดแลวนั้นบุคคลจะแกปญหาดวยตนเองจาก 3 แนวทางคือ แกปญหา
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ดวยทางกาย เชน การพาครอบครัวไปเที่ยว  การแกปญหาทางวาจา เชน การปรึกษาหารือกับผูอ่ืน 
และแนวทางสุดทายคือการแกปญหาทางใจ เชน การนั่งสมาธิ การนึกถึงหลักความเปนจริงทางพุทธ
ศาสนา เปนตน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก พุทธมามกะที่เขาอบรมที่วัดปญญานันทาราม 
จํานวน 541 คน  พบวา ความเชื่อทางพุทธศาสนาเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรม
คลายเครียดตามแนวพุทธ เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดสถานการณและจิตลักษณะเดิม อีก 7 ตัว รวม
เปน 8 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมได 60.8% ในกลุมรวม 

จากการประมวลเอกสารขางตน แสดงใหเห็นวา ผูที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามาก เชน พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม  พฤติกรรมคลาย
เครียดตามแนวพุทธ เปนตน  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย 

1.4.3.4  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอาย ุ
ประเทศไทยเปนประเทศที่ผูกพันกับพุทธศาสนามาเปนระยะเวลานาน หลักทางพุทธ

มิใชเพียงผูออกบวชเทานั้นที่นําไปปฏิบัติ หากแตพุทธมามกะทั่วไปไดนําหลักดังกลาวมาใชในการ
ดําเนินชีวิตของคนทุกเพศ  ทุกวัย และทุกชนชั้น ทั้งการปฏิบัติในประชาชนทั่วไปเชน การถือศีล 5 
การฝกสมาธิวิปสสนากรรมฐาน  ความมีเมตตากรุณา เปนตน จนกระทั่งหลักทศพิธราชธรรมใน
ผูปกครองและพระมหากษัตริย  โดยอาจกลาวไดวาการดําเนินชีวิตของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา
เปนการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับหลักทางพุทธศาสนามาโดยตลอดเปนระยะเวลาที่นานมาแลว  
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2540: 23-24) ไดใหความหมายของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาวา
หมายถึง การกระทําและการละ เวนที่จะกระทําซ่ึงส่ิงที่เหมาะสมกับการเปนชาวพุทธที่ดีมีดวยกัน
สามดานไดแก ทาน ศีล และภาวนา นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติทางศาสนาที่สําคัญ
ของพุทธมามกะ 3 ประการ ไดแก ทาน ศีล และ ภาวนาสมาธิ ไวเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

ทานในพุทธศาสนานั้น หมายถึง การให การสละ การเผื่อแผแบงปน โดยที่ทานมี
หลายประเภททั้งจากการใหวัตถุส่ิงของ การใหความชวยเหลือซ่ึงเปนการกระทําทางกาย การให
ทานทางวาจาโดยพูดแนะนําส่ังสอน และการใหทานทางใจ คือ การไมติดใจเอาผิดกลาวโทษแกผูที่
ทํารายตนหรือลวงละเมิดตน ซ่ึงเรียกวา อภัยทาน 

ศีล คือ การงดเวนที่จะกระทําการอันจะเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน และเบียดเบียนตนเอง 
ศีลขั้นตน 5 ขอของผูครองเรือน คือ 1) การไมประทุษรายตอชีวิตรางกายของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 
2) การไมลักขโมยหรือละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอ่ืน 3) การไมละเมิดตอของรักของหวง
ของผูอื่นโดยเฉพาะทางดานเพศสัมพันธ 4) การไมกลาวเท็จ ไมประทุษรายผูอ่ืนดวยวาจาเพื่อ
ประโยชนของตน 5) การละเวนจากการดื่มสุรายาเสพติด  ที่จะทําใหขาดสติสัมปชัญญะ ประพฤติ
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ช่ัวไปไดโดยงาย  สวนภาวนา คือ การฝกปรือจิตและปญญาใหหนักแนนเขมแข็ง เจริญดวย
คุณธรรมตาง ๆ  

นอกจากการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแลวนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ 
(2540: 2) ยังไดใหความหมายของวิถีชีวิตแบบพุทธวาหมายถึง การเลือกกิจกรรมที่จะทําใน
ชีวิตประจําวันโดยยึดหลักทางพุทธศาสนา ตั้งแตการเลือกอาชีพ  สันทนาการ  การเที่ยวเตร  คบ
เพื่อน  และการพูดคุยที่จะไมผิดศีล และมีการทําบุญ ทํากุศลในปริมาณตาง ๆ  

ผลการวิจัยในอดีตแสดงใหเห็นวา บุคคลที่มีการปฏิบัติทางพุทธมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมที่นาปรารถนามาก เชน งานวิจัยของ มนูญ ภูขลิบเงิน (2547: 126-130) ที่ศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรมการประหยัดคาใชจายในนักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 479 คน ผลปรากฏวา การปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนา เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของกลุมจิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณในการ
ทํานายพฤติกรรมนี้ ซ่ึงทํานายได 20.7% ในกลุมรวม  ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏใน
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาตาง ๆ ดังเชน พฤติกรรมการเสริมสรางเพื่อน (กมลวรรณ  สุวรรณโชติ, 
2548: 60-146)  และพฤติกรรมคลายเครียดอยางเหมาะสม (พระมหาบุญสงค  ทนนชัย, 2550: 102-
228) เปนตน 

สวนงานวิจัยดานผูสูงวัย  ในงานวิจัยของ ภมริน เชาวจินดา (2542: 103-107) ที่ไดศึกษา
การปฏิบัติทางพุทธศาสนากับคุณภาพชีวิตดานสังคม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูสูงอายุ
ที่เปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานราชการมีอายุระหวาง 61 - 76 ปบริบูรณ โดยเกษียณอายุ
มาแลวอยางนอย 1 ป จํานวน 257 คน แบงเปนเพศชาย 134 คน และเพศหญิง 113 คน สําหรับ
ความหมายของคุณภาพชีวิตดานสังคมในการศึกษานี้หมายถึง ความพึงพอใจในการมีสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อน และการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมทางสังคม เชน การบําเพ็ญประโยชน การทําบุญ 
เปนตน พบวา ผูสูงอายุที่มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีคุณภาพชีวิตดานสังคมมาก 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวา การปฏิบัติทางพุทธศาสนานั้นเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของ
คุณภาพชีวิตดานสังคม เมื่อรวมกับตัวแปรดานความเชื่อทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายคุณภาพชีวิต
ดานสังคมได 29.5% ในกลุมรวม 

จากงานวิจัยและขอมูลที่กลาวไวขางตนแสดงใหเห็นวา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาทั้ง
การใหทาน รักษาศีล ภาวนาและการดําเนินวิถีชีวิตโดยยึดหลักทางพุทธนั้น มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา เชนพฤติกรรมการประหยัดคาใชจาย และ พฤติกรรมคลายเครียดอยาง
เหมาะสม  ตลอดจนคุณภาพชีวิตดานสังคม และความผาสุกทางจิตวิญญาณ   ดังนั้นจึงคาดใน
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งานวิจัยนี้ไดวา  ผูสูงวัยที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองมากกวา 
และมีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงวัยที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 

 
1.4.4  สถานการณ กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และพฤติกรรมการพึ่งตนเองของ

ผูสูงอายุ 
จากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่กลาวมาแลวขางตน พฤติกรรมของบุคคลนอกจากจะ

ไดรับอิทธิพลมาจากจิตใจภายในตัวบุคคลแลว  ยังไดรับอิทธิพลมาจากสถานการณภายนอกตัว
บุคคลดวย  ในสวนนี้จะไดประมวลเอกสารเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุดานสถานการณที่สําคัญ 3 
ประการ  ไดแก   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ 
ประสบการณสูญเสีย  ที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู
สูงวัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.4.1  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว กับ จิตลักษณะตามสถานการณและ
พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 

ครอบครัวเปนสถาบันที่ใกลชิดมีความเกี่ยวของสัมพันธกับผูสูงอายุมากที่สุด  
กลาวคือครอบครัวมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถที่จะดําเนินชีวิตของตนเปนไป
ตามวัยอยางเหมาะสม โดยที่ครอบครัวใหการตอบสนองความตองการที่จําเปนแกผูสูงอายุทั้งดาน
ปจจัยภายนอกไดแก ที่พักอาศัย เส้ือผา  สุขภาพ  การสนับสนุนทางการเงิน  และปจจัยภายในไดแก 
การดูแลใสใจ การเห็นคุณคาในผูสูงอายุ เปนตน มีผูใหนิยามความหมายของการสนับสนุนทาง
สังคมไวดังเชน House (1981: 22-26) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
1) การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) เชน ใหความเคารพ  ความไววางใจ  ความ
ใสใจ  การรับฟง เปนตน 2) การสนับสนุนดานการประเมิน (Appraisal support) เชน การใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อใชประเมินตนเอง  3) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Informational Support) 
เชน การใหคําแนะนํา ขอมูลขาวสาร เปนตน 4) การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental support)  
เชน เงิน แรงงาน เวลา เปนตน เชนเดียวกับ  Duchduen  Bhanthumnavin (2000: 155-167) ไดนิยาม
การสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ดาน ไดแก การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional  support) คือ การ
แสดงใหเห็นถึงความรัก  ความเขาใจ การเอาใจใส เปนตน ดานที่สองไดแก การสนับสนุนในขอมูล
ขาวสาร (Informational  support) คือ การใหคุณหรือใหโทษอยางมีเหตุผล  สนับสนุนดานขอมูล
โดยการประเมินผลยอนกลับ  ใหคําแนะนําความรู  และทักษะตาง ๆ เปนตน และดานสุดทายไดแก 
การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ (Material  support) คือ การสนับสนุนทั้งดานการจัดหาวัสดุอุปกรณ
ใหเพียงพอ  การบริการที่จําเปน การสนับสนุนทางดานการเงินเปนตน  นอกจากนี้ไดมีการอธิบาย
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ความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคมวาสามารถสงผลตอความรูสึกของผูที่ไดรับใน 3 ดาน คือ 
1) รูสึกวาตนเองถูกรักและถูกหวงใย  2) รูสึกภาคภูมิใจและรูสึกวาตนมีคุณคา  และ 3) รูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งของกลุม (Cobb, 1976: 300-314) 

สําหรับบทบาทของครอบครัวตอการสนับสนุนทางสังคมแกผูสูงอายุนั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับวัฏจักรชีวิตผูสูงอายุ และสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว โดยบทบาทมีการ
เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับกระบวนการเปลี่ยนถายอํานาจและความรับผิดชอบจากสมาชิกรุนหนึ่งไป
ยังอีกรุนหนึ่ง ภายใตปจจัยทางเศรษฐกิจและสุขภาพซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอกระบวนการเปลี่ยน
ถายดังกลาว การที่ผูสูงอายุเปล่ียนจาก ผูให ไปเปน ผูรับ ยอมสงผลกระทบตอภาวะทางจิตของ
ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวดวย (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2551: 128-132)  ทั้งนี้ในการสนับสนุน
ผูสูงอายุนั้น บังอร  ธรรมศิริ (2549: 47-56) ไดกลาวถึงการดูแลผูสูงอายุวา ครอบครัวกับการดูแล
ผูสูงอายุนั้นเปนวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ควรรักษาไว เพราะเปนสิ่งที่ดีงาม แสดงใหเห็นวา
ครอบครัวมีบทบาทอยางยิ่งในการดูแลใหการสนับสนุนแกผูสูงอายุ  การใหการสนับสนุนนี้คือการ
ตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุ ไดแก การตอบสนองความตองการทางรางกาย คือการ
ดูแลเอาใจใสในการจัดหาปจจัย 4 ใหแกผูสูงอายุ  การตอบสนองตอความตองการทางดานจิตใจ คือ 
การเอาใจใสพูดคุย  ใหความเคารพ ใหการยกยอง ใหความสําคัญ  เห็นคุณคาของผูสูงอายุ  ส่ิงตอมา
คือการตอบสนองความตองการดานสังคม คือการแสดงความยินดีในการพาผูสูงวัยไปเขารวม
กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ ที่เหมาะสม  มีสวนรวมในกิจกรรมครอบครัวและสังคมตามความสามารถ
ที่จะทําได และสิ่งสุดทายคือ การตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจ คือการใหการ
สนับสนุนทางดานการเงินแกผูสูงอายุอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ ไมประสบปญหาในการหาเงิน
เพื่อเล้ียงชีพตนเอง และไมเบียดเบียนดานการเงินของผูสูงอายุ เชนเดียวกันกับ สมจิต  แดนสีแกว 
และคณะ(2540: 18) ที่กลาวถึงบทบาทของครอบครัวในการสงเสริมการดูแลตนเองของผูสูงอายุวา
ครอบครัวตองสนับสนุนดังตอไปนี้ การใหความรัก  ความหวงใยจากสมาชิกในครอบครัว  เอาใจ
ใสใหการดูแลเรื่อง อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การรักษาเมื่อยามเจ็บปวย  การใหคุณคาใหความสําคัญ 
โดยการขอคําแนะนําตามโอกาสและสถานการณตาง ๆ มาเยี่ยมแสดงความเคารพเนื่องในวันสําคัญ
(วันคลายวันเกิด วันครอบครัว วันพอหรือวันแมแหงชาติ ฯลฯ)  ใหอภัยในความหลงลืมหรือความ
ผิดพลาด  ใหโอกาสไดสังสรรคกับญาติ  เพื่อนฝูง  เพื่อนบาน  ระมัดระวังคําพูดที่จะทําใหผูสูงอายุ
โกรธและนอยใจ 

การสนับสนุนทางสังคมในครอบครัวจึงอาจสรุปไดวาคือ การเอื้ออํานวยสิ่งที่จําเปน
ในการดําเนินชีวิตแกผูสูงอายุอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยแบงเปน 3 ดาน ตามที่ไดนิยามไว
ขางตน อันไดแก การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร(informational support) คือการใหขอมูลที่
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เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  การสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ (material  
support) คือการสนับสนุนทางดานการเงิน การจัดหาปจจัยส่ี (ยาและเวชภัณฑ อาหาร เสื้อผา ที่อยู
อาศัย) และดานสุดทายการสนับสนุนทางดานอารมณ (emotional  support) คือ การใหความรัก ให
ความเคารพ เห็นคุณคาของผูสูงอายุ  การดูแลเอาใจใสโดยสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหผูสูงอายุ
สามารถดําเนินชีวิตในวัยดังกลาวอยางมีสุข 

ผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขางมาก มักเปนผูที่มีจิตใจที่สงบสุข
เบิกบานดวย เชน งานวิจัยในอดีตของจิตติพร ไวโรจนวิทยาการ (2551: 189) ที่ศึกษานักเรียนมัธยม 
จํานวน 482 คน ปรากฏผลวา การไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขาง ซ่ึงศึกษาในเชิงการรับรูปทัส
ฐานทางสังคม  มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับการรับรูคุณความดี  และยังเปนผูที่มี
พฤติกรรมการออมเงินมากดวย  

ในงานวิจัยไดมีการศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลแวดลอมที่มีความ
เกี่ยวของกับการกระทําพฤติกรรมในนักเรียน เชน พฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟา (สินีนุช  มวง
กลํ่า, 2544: 93-134)  รวมทั้งยังมีผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมในการ
ทํางานของอาชีพตาง ๆ หลากหลาย เชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดย อัจฉรา  ชาติกา
นนท   พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดย พรพรรณ  อุนจันทร  ขาราชการครูโดย ประพิณพร  
ขจรบุญ และเจาหนาที่ตํารวจโดย ชุรีพร  วิเศษศักดิ์ เปนตน การวิจัยในประเด็นดังกลาวขางตนได
พบผลการศึกษาเชนเดียวกันวา การสนับสนุนทางสังคมนั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่นา
ปรารถนามาก หากบุคคลไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากตัวบุคคลอาทิ ผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน ลูกนอง หรือการสนับสนุนทางสังคมจากการไดรับสื่อขอมูล อุปกรณตาง ๆ อยางเต็มที่
แลว ลวนมีผลตอการกระทําพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาดวย 

สําหรับการวิจัยในการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเปน
สถาบันหนึ่งทางสังคมที่มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลในครอบครัวของตนมี
พฤติกรรม และจิตลักษณะที่เอื้อตอการกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมดังที่กลาวไวแลวขางตนนั้น ได
มีการวิจัยเสมอมาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง การสนับสนุนทางสังคมในครอบครัวกับการแสดง
พฤติกรรมตางๆ การศึกษาในกลุมเด็กนั้นมีการกลาวถึงการสนับสนุนทางสังคมในครอบครัวโดยใช
วิธีการอบรมแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมาก กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตาง ๆ ดังเชน ในการวิจัย
พฤติกรรมเสริมสราง และอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว (นิภาพร โชติสุดเสนห, 2545: 58-112)  
พฤติกรรมรับผิดชอบตอตนเองและคนรอบขาง ของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย (พระมหาไชยา  กา
ละปกษ, 2550: 82-258)  พฤติกรรมความพรอมที่จะออมเงิน (รสนันท  ณ นคร, 2550: 53-151) เปน
ตน 
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การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในกลุมตัวอยางวัยผูใหญนั้น ไดมีผูทําการวิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
ตาง ๆ และไดผลสนับสนุนที่สอดคลองกันคือ บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
มากมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากกวา บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวนอย 
ดังเชน พฤติกรรมการบังคับบัญชาในกลุมนายทหารสัญญาบัตร (สมนึก  ขุนทอง, 2550: 39-82) 
และ พฤติกรรมการสงเสริมการเรียนของบุตรในกลุมผูปกครอง (สุธาสินี  ทองลิ่ม, 2548: 102-229) 
เปนตน 

ผูสูงอายุเปนชวงวัยที่ควรไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เนื่องดวย
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีการถดถอยลงในดานสุขภาพทางกาย  การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ เปนชวง
อายุที่ เต็มไปดวยความรูสึกที่โดดเดี่ยวมากขึ้น นักวิจัยในประเทศไทยไดมีการศึกษาถึงการ
สนับสนุนทางสังคมในครอบครัวกับผูสูงอายุ แลวพบผลวิจัยที่มีความเชื่อถือไดวา การสนับสนุน
ทางสังคมของคนในครอบครัวนั้นมีผลที่ดีตอผูสูงอายุ  ดังเชนการศึกษาของ ภมริน  เชาวนจินดา 
(2542: 108-111) ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับ คุณภาพชีวิตดานครอบครัว
ของผูสูงอายุ โดยใหความหมายของคุณภาพชีวิตดานครอบครัววา หมายถึงความพึงพอใจใน
ความสัมพันธที่ดี ระหวางสมาชิกในครอบครัว ไดแก การไดรับความรัก  การดูแลเอาใจใส การ
ยอมรับ การใหความสําคัญ และเคารพยกยองจากสมาชิกในครอบครัว  กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้
ประกอบดวย ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 61–76 ปบริบูรณ  เปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงาน
ราชการที่เกษียณอายุราชการแลวอยางนอย 1 ป จํานวน 247 คน นักวิจัยพบผลวา ผูสูงอายุที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีคุณภาพชีวิตดานครอบครัวมากกวา ผูที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวมและทุกกลุมยอย  นอกจากนี้ 
นักวิจัยยังพบอีกวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของ
คุณภาพชีวิตดานครอบครัว เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม/สถานการณ อีก 5 ตัว รวมเปน 
6 ตัว สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานครอบครัวได 52.1% ในกลุมรวม  

สําหรับงานวิจัยของ ทศพร  ศรีบริกิจ (2548: 56-82) ผูวิจัยไดศึกษาการสนับสนุนจาก
ครอบครัวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ความหมายของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ผูวิจัยไดแบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความรับผิดชอบตอสุขภาพ เชน การตรวจรางกาย
ประจําป การไปรับบริการการรักษาจากศูนยบริการสาธารณสุข เปนตน 2) ภาวะโภชนาการ ไดแก 
การรับประทานอาหารที่มีคุณคา มีประโยชน 3) กิจกรรมการออกกําลังกาย 4) การมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม เชน การพูดคุย ปรึกษาหารือกับบุคคลในครอบครัวและผูอ่ืน 5) สุขภาพทางจิตวิญญาณ 
ไดแกความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ โดยสงผลใหผูสูงอายุเปนสุขสงบ ภาคภูมิใจ เปนตน และ 6) 
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การจัดการกับความเครียด  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซ่ึงเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผูวิจัย
พบผลวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวนอย 

นอกจากนี้พรรณราย  พิทักเจริญ (2543: 66-144) ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยพฤติกรรมดูแลตนเองหมายถึง 
พฤติกรรมที่ควรกระทํา และปริมาณที่ควรกระทําที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 2 ดานไดแก ดานแรก 
พฤติกรรมอนามัยวัยผูสูงอายุ อันไดแก การเคลื่อนไหวของรางกายดวยทาทางตาง ๆ เพื่อเสริมสราง
และปองกันความเสื่อมของอวัยวะ และระบบการทํางานของรางกายโดยปฏิบัติอยางเหมาะสมและ
สม่ําเสมอตามวัย ดานที่สอง พฤติกรรมปองกันสุขภาพ อันไดแก การตรวจรางกายดวยตนเอง การ
ใชยาบํารุงเพื่อเพิ่มเติมสารเชน วิตามินตาง ๆ ที่จําเปนตอรางกายอยางเหมาะสมกับวัยและความ
จําเปนของผูสูงอายุ การศึกษาในครั้งนี้กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด ที่มีอายุในชวง 50-60 ป จํานวน 303 คน พบวาใน
กลุมรวมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก เปนผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวนอย และพบในกลุมที่มีอายุนอย  
รายไดมาก  กลุมที่สมรส  กลุมที่ไมมีโรค และ ผูสูงอายุที่ฟนปกติ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยในประเทศจีน (Li, Liang, Toler  and  Gu, 2005: 637-647) ที่
ศึกษาชาวจีนจํานวนกวา 1200 คน ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนจากครอบครัวและการสูญเสียบุคคลที่รัก 
ที่มีผลตอความรูสึกสูญเสีย ผลการวิจัยปรากฏวา ผูที่คูสมรสตายจากไปและไดรับการสนับสนุนจาก
บุตรหลานและครอบครัวมาก จะเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีกวา บุคคลประเภทเดียวแตไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัวนอย  

จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา บุคคลจากหลายวัยทั้งในวัยเด็กและ
ในวัยทํางานที่ตางอาชีพกัน  หากเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนในครอบครัวมากสามารถสงผลใหเปน
ผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากเชนกัน เชน พฤติกรรมการทํางาน  พฤติกรรมประหยัดพลังงาน  
รวมทั้งในงานวิจัยสูงวัยก็ปรากฏผลในทํานองเดียวกันโดยเฉพาะในพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
ตลอดจนมีจิตลักษณะที่ดีดวย เชน มีการรับรูคุณความดีมาก รูสึกสูญเสียนอย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
คาดไดวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนในครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีมาก มี
ความรูสึกสูญเสียนอยกวา และมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนใน
ครอบครัวนอย 
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1.4.4.2  การสนับสนุนจากภาครัฐ กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และ พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองของผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุเปนวัยที่ควรไดรับการเอาใสใจจากผูใกลชิด แตยังไมเพียงพอที่จะครอบคลุม
ในการตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดหมดยังมีความชวยเหลือ  สงเสริมและสนับสนุน
ทางดานอื่น ๆ ที่หนวยงานองคกรโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐที่ตองเอื้ออํานวย จากทั้งดานนโยบาย
และการใหความชวยเหลือที่สําคัญแกผูสูงอายุดวยจึงสามารถผลักดันใหผูสูงอายุนั้นสามารถที่จะอยู
ไดอยางมั่นคง ปลอดภัยในสภาพสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน และในอนาคตอันใกลภาครัฐจะมี
บทบาทในการดูแลผูสูงวัยเพิ่มขึ้นจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ วัยทํางานอาจไมมีความสามารถ
เพียงพอในการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ อยางครบถวนได 

สวัสดิการสังคมเปนนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐควรจัดใหแกประชาชนในทุกกลุมตั้งแต
ในวัยเด็ก เยาวชน รวมทั้งในวัยชรา เพื่อชวยเหลือใหเขาเหลานั้นที่อยูในสภาวะที่ยากลําบาก
สามารถดําเนินชีวิตไดเทาเทียมกับผูอ่ืน มีผูใหความหมายของสวัสดิการตาง ๆ กันดังนี้ บรรลุ  ศิริ
พานิช (2542: 158)ใหความหมายของสวัสดิการวาหมายถึง “การชวยเหลือเกื้อกูลแกผูไมมีส่ิงจําเปน
พื้นฐานใหไดใหมีส่ิงนั้น และยังหมายถึงการชวยเหลือใหผูที่มีอยูแลวไดมีอยางสมบูรณพรอม
ยิ่งขึ้น” ในความหมายของพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ไดให
ความหมายของ สวัสดิการสังคมไววา “ระบบการจัดบริการสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการปองกัน การ
แกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจําเปนขั้น
พื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรมและให
เปนไปตามมาตรฐาน”  ในสวนของ ศศิพัฒน  ยอดเพชร(2549: 29) กลาววา “สวัสดิการสังคม เปน
ระบบของประเทศเกี่ยวกับโครงการ ประโยชนและบริการที่จัดขึ้นเพื่อคุมครองความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน” นอกจากนี้แนวคิดพื้นฐานในการจัดบริการสวัสดิการผูสูงอายุประกอบดวยแนวคิด 2 
ประการ คือ แนวคิดดานมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Aging) หมายถึง สิทธิที่ผูสูงอายุควร
ไดรับในความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ทั้งในดานสุขภาพอนามัย โภชนาการ ที่อยูอาศัย 
สวัสดิการสังคม ความมั่นคงทางรายไดและการจางงาน และการศึกษา แนวคิดที่สอง ไดแก แนวคิด
ดานพัฒนา (Developmental Aspect of Aging) หมายถึง แนวความคิดตอบทบาทของผูสูงอายุใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2549: 93)  

การจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุนั้นมีการกําหนดถึงบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และยังกลาวถึงสิทธิที่ผูสูงอายุตองไดรับการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนในดานตาง 
ๆ ดวยพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ที่กําหนดขึ้น สิทธิที่ผูสูงอายุตองไดรับการคุมครอง 
สงเสริม สนับสนุนนั้น ระบุไวในมาตราที่ 11 มีดวยกัน 13 ดาน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย, 2547: 7-8) ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปถึงสิทธิดังกลาวที่สําคัญเปน 5 ดานไดแก 1) 
การสนับสนุนทางทางบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 2) การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิต 3) การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ (การฝกอาชีพที่เหมาะสม  การยกเวนคาเขาชม
สถานที่ตาง ๆ  การชวยเหลือดานคาโดยสาร  การจัดหาเบี้ยยังชีพ  การจัดหาที่พักอาศัย อาหารและ
เครื่องนุงหม) 4) การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  และ 5) การดูแลในดานความ
ปลอดภัยแกผูสูงอายุ  

สําหรับขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม ศศิพัฒน  ยอดเพชร (2549: 37-38) ไดแบง
ลักษณะงานที่ครอบคลุมเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การประกันสังคม (Social Insurance) เชน การ
คุมครองลูกจางโดยการใหประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย การประกันกรณีชราภาพ การคลอดบุตร 
เปนตน 2) การชวยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เปนการบริการที่จัดใหผูที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 3) บริการสังคม (Social Services) เปนบริการที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใน 6 ประเภท ไดแก สุขภาพอนามัย (Health)  การศึกษา 
(Education)  ที่อยูอาศัย (Housing)  การมีงานทําและการมีรายได (Employment and Income 
Maintenance)  บริการสังคม (Social Services)  และนันทนาการ (Recreation) ทั้งนี้มีการวิจัยที่
คลายคลึงกับรูปแบบการบริการสังคม (Social Services) ทั้ง 6 ดานไปใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัย
การจัดสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุ เชน สุดา  ศิลากุล (2548: 60) , ฐิติโรจน  รินรส (2550: 
38) เปนตน สวนงานวิจัยของ อุบล  หลิมสกุล (2549: 29) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอ
บริการสวัสดิการของรัฐนั้นผูวิจัยไดแบงบริการสวัสดิการของรัฐเปน 6 ดาน ไดแก บริการตรวจ
สุขภาพ  บริการดานออกกําลังกาย  บริการดานกายภาพบําบัด  บริการดานทัศนาจร/คายผูสูงอายุ  
บริการดานนันทนาการ/ดนตรี/กีฬา  และบริการดานกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา นอกจากนี้กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ไดศึกษาการดําเนินงานของศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดงโดย
แบงเปน 5 ดานคือ การรักษาพยาบาล  กายภาพบําบัด  สังคมสงเคราะห  นันทนาการ  และบานพัก
ฉุกเฉินดวย และจากงานวิจัยของ สุริยา  แปนสุขา (2550: 32) ผูวิจัยไดศึกษาการจัดสวัสดิการสังคม
ตามสิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ใน 3 ดาน ไดแก ดานสุขภาพอนามัย  
ดานการศึกษา และดานรายได  ซ่ึงสอดคลองกับ United Nations (1996 อางถึงใน ดํารง  จาวสุวรรณ
วงษ, 2550: 14) ที่ไดเสนอการเตรียมความพรอมเขาสูวัยชราแกผูสูงอายุใน 3 ดาน ไดแก  ดาน
เศรษฐกิจโดยการเก็บออมเงินไวใชเมื่อยามชรา  ดานที่สองไดแก ดานการดูแลสุขภาพ เชน การ
เลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เปนตน และดานสุดทาย ไดแก การศึกษา 
ควรไดรับการฝกทักษะทางอาชีพ และไดรับความรูเร่ืองการเตรียมพรอมกอนเขาสูวัยชรา ทั้งนี้ใน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของ รสาพร  หมอศรีใจ (2544: 17) ในเรื่องการพึ่งตนเองของกลุมผูสูงอายุ  
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ผูวิจัยไดมีการแบงปจจัยที่เอ้ือตอผูสูงวัยเปน 2 ปจจัยคือ ปจจัยภายในไดแก ภูมิปญญาของผูสูงอายุ
และระบบเครือญาติ  สวนปจจัยภายนอกไดแก การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงยังไดแบง
ปจจัยภายนอกนี้เปนการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 2  สวนที่เกี่ยวของ คือ หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดหารายได และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาสุขภาพ  

ขอมูลที่ไดกลาวขางตนนั้นเปนการใหความหมายและการแบงประเภทในการศึกษา
เร่ืองสวัสดิการสังคมที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐ สามารถพอสรุปความหมายของสวัสดิการสังคมได
วา คือการจัดระบบในการบริการทางสังคม ทั้งในดานการปองกัน แกไข และสงเสริมพัฒนา โดย
ความเทาเทียม อยางยุติธรรม เพื่อตอบสนองความตองการใหแกบุคคลที่พึงใหการสนับสนุนในดาน
ตาง ๆ โดยการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสนใจกลุมผูสูงอายุซ่ึงสวนใหญยุติบทบาทในการทํางาน และเปน
วัยที่มีปญหาทางสุขภาพ  ผูวิจัยจึงไดใหความสําคัญในการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐเปน 3 
สวน ไดแก การสนับสนุนในดานสุขภาพ  การสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจ และการสนับสนุนใน
ดานการสังคม ศึกษาและศาสนา เพื่อใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุข 

ปญหาสุขภาพเปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุที่ควรไดรับการดูแลทั้งจากบุตรหลาน 
บุคคลใกลชิดแลวนั้น รัฐเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการสงเสริม
สุขภาพแกผูสูงวัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2538: 80) ไดนําเสนอกิจกรรมดานสุขภาพอนามัยแก
ผูสูงอายุเปน 4 ประเภทไดแก 1) การออกหนวยบริการเคลื่อนที่  2) การจัดคลินิกผูสูงอายุ  3) รักษา
ฟรีโดยใชบัตรผูสูงอายุ 4) การใหบริการสาธารณสุขมูลฐานผานอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ผูส่ือขาวสาธารณสุข (ผสส.)  เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศศะพินทุ จันทรูปมัย (2544: 
30-86)  ที่ไดศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุทางดานสุขภาพใน 2 ประเภท ไดแก การ
รักษาฟรีโดยใชบัตรผูสูงอายุ และบริการหนวยแพทยเคล่ือนที่ จากผลการวิจัยเชิงสํารวจในหลาย ๆ 
งานวิจัยจะพบผลเชนเดียวกันวาผูสูงอายุมีความตองการรับบริการสวัสดิการสังคมทางดานสุขภาพ
เปนจํานวนมาก ตัวอยางเชนงานวิจัยของ สุทิน  ออนอุบล (2541: 94-132) , อมริสา  ตัณสถิตย 
(2545: 71-101) , พรอนันต  กิตติมั่นคง (2547: 41-108) ทางดานสุขภาพของผูสูงวัยยังไมมีความ
สอดคลองกันเทาที่ควรดังเชนงานวิจัยของ สุริยา  แปนสุขา (2550: 57) พบวา ระดับการเขาถึง
บริการสวัสดิการสังคมในดานสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ สวนใหญอยูในระดับปานกลางคิดเปน
รอยละ 91.2 ในขณะที่การเขาถึงบริการสวัสดิการสังคมในดานสุขภาพระดับต่ําและสูงอยูใน
ปริมาณใกลเคียงกัน คือรอยละ 4.6 และ 4.1 ตามลําดับ  

การสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจไดมีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เนื่องดวยผูสูงอายุเปนชวงวัยที่เกษียณอายุ  ไมไดรับการวาจางงานตอเนื่อง
ดวยความเสื่อมถอยทางสภาพรางกาย  ผูสูงวัยจึงขาดแคลนรายไดที่จะมาเกื้อหนุนการเลี้ยงชีพของ
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ตนได บรรลุ ศิริพานิช (2542: 158-159) ไดกลาววาในประเทศไทยนั้นมีเพียงบางกลุมเทานั้นที่ไดรับ
สวัสดิการทางรายไดอันไดแก กลุมผูสูงอายุที่เคยรับราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจ หรือใน
บริษัทใหญที่มั่นคง หนวยงานองคกรเหลานี้จะมีเบี้ยเล้ียง (บําเหน็จ บํานาญ)ใหแกผูนั้นเมื่อยามชรา 
และอีกกลุมไดแก ผูสูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู รัฐบาลมีการจัดเบี้ยยังชีพ
ใหแกบุคคลในกลุมนี้ จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2545: 1-3) พบวาผูสูงอายุ
ไดรับการชวยเหลือทั้งทางดานสิ่งของและเงินจากบุตรเปนสวนใหญ อาจกลาวไดวาผูสูงอายุสวน
ใหญไมมีรายไดเสริมจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของและเงินจากบุตรหลาน 
หนวยงานภาครัฐจึงมีสวนสําคัญในการจัดสวัสดิการทางรายไดแกผูสูงอายุ เชนการฝกอาชีพที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุ เพื่อเปนทางเลือกในการสรางรายไดเสริมแกผูสูงอายุใหสามารถพึ่งตนเองได  
นอกจากการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพเพื่อเปนรายไดเสริมแกผูสูงวัยแลว พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548: 7-8) ยังไดระบุใน
การลดหยอนคาโดยสารยานพาหนะใหผูสูงอายุ  การยกเวนคาเขาชมในสถานที่ของรัฐ  การ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ การจัดหาที่พัก  อาหารและเครื่องนุงหมตามความจําเปนดวย มีงานวิจัยที่พบ
ผลวาผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการจากภาครัฐทางดานเศรษฐกิจเปนลําดับแรก ๆ อาทิเชน 
งานวิจัยเชิงสํารวจของ กนกอร สกุลดวงดี (2544: 113) พบวาผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการ
ทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับที่1 คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมาคือดานสุขภาพและที่อยูอาศัย (รอยละ 
43.3 และรอยละ 7 ตามลําดับ) สวนงานวิจัยของ ดํารง  จาวสุวรรณวงษ (2550: 34-35) พบวา
ผูสูงอายุพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมในดานเบี้ยยังชีพจํานวน 500 บาทที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุนในระดับมาก 

การสนับสนุนทางดานสังคม การศึกษาและศาสนา ในผูสูงวัยมีความจําเปนตอ
ความสามารถพึ่งพาตนเองไดเปนอยางยิ่ง สุริยา แปนสุขา (2550: 61) พบวาการเขาถึงสวัสดิการ
สังคมทางการศึกษาในผูสูงอายุ เชน การฝกอบรมอาชีพ  การไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิต  การไดรับความรูทางสุขภาพ  การใชบริการหองสมุดชุมชน  การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมหรือวิทยุเพื่อการศึกษา เปนตน เกือบทุกคนอยูในระดับต่ําคิดเปนรอยละ 94.9 ใน
ระดับปานกลางรอยละ 5.2 และไมมีผูได รับสวัสดิการทางการศึกษาในระดับสูงเลย  ใน
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548: 7-
8) ระบุใหผูสูงอายุมีสิทธิในการศึกษา รับรูถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของ
ตน การไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุที่สําคัญคือการไดรับการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ เชน การรับประทานอาหาร วิธีบริหารรางกายที่เหมาะสม ลักษณะอาการของโรคตาง ๆ 
และวิธีการปองกันดูแลรักษาตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม  เปนตน  นอกจากการใหความรูแก
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ผูสูงอายุแลวนั้น การสงเสริมทางสังคมเชน การสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ  การจัดตั้งและ
สนับสนุนชมรมผูสูงอายุในชุมชนตาง ๆ ของภาครัฐเปนประโยชนแกผูสูงอายุเปนอยางยิ่งโดย 
ศศิพัฒน  ยอดเพชร(2549: 164) กลาววาการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุที่จัดขึ้นบอยที่สุดคือ 
กิจกรรมทางดานศาสนา รองลงมาคือดานฌาปนกิจ  กิจกรรมออกกําลังกายและการตรวจสุขภาพ 
โดยกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคที่ใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุที่เปนสมาชิก  

งานวิจัยที่มีการกลาวถึงการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูที่เกี่ยวของมากแลว
นั้น สามารถสงผลตอจิตลักษณะและพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตาง ๆ มากดวยเชนกัน ดังเชน การ
สนับสนุนทางสังคมในโรงเรียน (กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู, 2546: 252; สุทธิดา ทองศฤงคลี, 2548: 236) 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับสุขภาพจิตดีของนักเรียน เปนตน   

นอกจากงานวิจัยขางตนแลวนั้นยังมีงานวิจัยของ วาฤทธิ์   ศิริพิทยาโรจน (2549: 70-
133) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคกรภายนอก กับพฤติกรรมการสราง
สัมพันธในกลุมงานโดยใชกลุมตัวอยางคือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในภูมิภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย จํานวน 280 คน พบวา การสนับสนุนจากองคกรภายนอกมาก เปนผูที่มีพฤติกรรม
การสรางสัมพันธในกลุมงานมากเชนกัน นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกวา การสนับสนุนจากองคกร
ภายนอกเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 4 ของพฤติกรรมสรางสัมพันธในกลุมงานอีก 10 ตัว รวม
เปน 11 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสัมพันธในกลุมงานได 40.2% ในกลุมรวม  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ พงศเทพ  เกตุไสว (2550: 101-105) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
สนับสนุนจาก อบต. กับพฤติกรรมรักสนับสนุนใชเหตุผล  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูดูแล
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนจํานวน 349 คน พบวาการสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนตําบล
เปนตัวทํานายผลที่สําคัญของพฤติกรรมรักสนับสนุนใชเหตุผลมากของผูดูแลเด็ก ในลําดับที่ 3 เมื่อ
รวมทํานายกับจิตลักษณะเดิม และสถานการณ อีก 7 ตัว รวมเปน 8 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมรัก
สนับสนุนใชเหตุผลได 50.9% ในกลุมรวม 

ผลการประมวลเอกสารขางตน แสดงใหเห็นวา การสนับสนุนจากภาครัฐมีสวน
สําคัญที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะและพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาของบุคคล โดยผูที่ไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานมาก เปนผูที่มีสุขภาพจิตดี วิตกกังวลนอย และมีพฤติกรรมที่นาปราถนา
ตางๆ เชน พฤติกรรมการสรางสัมพันธในกลุมมาก  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวา ผูสูงวัยที่ไดรับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีจิตใจที่นาปรารถนามากกวา และมีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
มากกวา ผูสูงวัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย 
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1.4.4.3  ประสบการณสูญเสีย กับ จิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองของผูสูงอายุ 

การสูญเสียเปนประสบการณที่บุคคลที่เกิดมาจะตองประสบในชวงชีวิต ผูสูงวัยก็
เชนเดียวกันที่จะตองประสบกับความสูญเสียในลักษณะตางๆ และถึงแมวาผูสูงวัยที่ผานชีวิตมา
หลายสิบปแลวก็ตาม การประสบความสูญเสียในชวงบั้นปลายของชีวิต ก็อาจจะมีผลตอจิตใจและ
พฤติกรรมของผูสูงวัยได (Stroebe, Strobe  and  Abakoumkin, 2005: 2178-2180) โดยการสูญเสีย 
(Bereavement) ในวัยนี้อาจแบงไดในหลายลักษณะ ไดแก  

ประการแรก การสูญเสียคูสมรส คูสมรสเปนบุคคลที่ผูสูงวัยมีความใกลชิดผูกพัน 
และยิ่งถาแตงงานกันมานาน ความผูกพันก็ยิ่งมีมาก การสูญเสียคูสมรสถูกจัดเปนหนึ่งในอันดับ
ตนๆ ที่ทําใหผูสูงวัยมีความเครียดจัด (Ott and Lueger, 2002: 387-411)  ผลการวิจัยปรากฏวา  อัตรา
การตายตามกันมีสูงมากภายใน 6 เดือนแรกของการจากไปของคูสมรส และโดยเฉพาะอยางยิ่งในผู
สูงวัยเพศชายที่มีอายุมากกวา 75 ปขึ้นไป จะมีอัตราการตายตามคูสมรสสูงถึง 12 เทา (Gallagher-
Thompson, et al., 1993: 227-239) ผลการวิจัยของ Thompson, Gallagher-Thompson, Futterman, 
Gilewski, และ Peterson (1991: 434-411) ที่ศึกษาผูที่มายเนื่องจากคูสมรสเสียชีวิตภายใน2 ปครึ่งที่
ผานมา จํานวน 212 คน อายุระหวาง 55-83 ป ผลปรากฏวา กลุมตัวอยางเพศหญิงมีความซึมเศรา
เนื่องจากการจากไปของคูสมรสมมากกวากลุมตัวอยางเพศชาย  โดยรวมแลวความซึมเศรานี้จะคอย
ลดลงภายใน 1 ปหลังจากคูสมรสตายจากไป นอกจากนี้การวิจัยของ สุพรรณี  นันทชัย (2543: 34-
72) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางดานการสูญเสียบุคคลที่มีความหมายตอตน ซ่ึงไดแก
บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทหรือผูใกลชิดสนิทสนม  เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความรูสึกวาเหว
ในผูสูงอายุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียที่สําคัญที่สุดคือ การตายของคูชีวิตนั่นเอง 

ประการที่สอง การสูญเสียบุตรหลาน ตามปกติโดยทั่วไปแลว การสูญเสียบุตรหลาน
เปนประสบการณการสูญเสียที่มักจะไมไดคาดหวัง เพราะสวนใหญแลวผูที่อายุมากควรเปนผูที่จาก
ไปกอน ดังนั้น การสูญเสียบุตรหลานอันจะเปนที่พึ่งในอนาคตของผูสูงวัย  จึงมักทําใหบิดามารดามี
จิตใจที่ซึมเศรา เสียใจ อาจรูสึกโดดเดี่ยว  ไรที่พึ่ง และรูสึกปวดราว (Prigerson, et al., 1999: 67-73) 
ผลการวิจัยการสูญเสียบุตรหลายของบุคคลในวัยกลางคน (Rogers, Floyd, Seltzer, Greenberg and 
Hong, 2008: 203-211) ไดทําการเปรียบเทียบความรูสึกสูญเสียบุตรในบิดามารดา 428 คน ซ่ึง
สูญเสียบุตรอยางนอย 1 คนมาแลวเปนเวลาเฉลี่ย 18 ป กับบิดามารดาในครอบครัวที่ไมสูญเสีย  ผล
วิจัยปรากฏดังที่คาดวา บิดามารดาเหลานี้ซ่ึงในขณะนี้เขาสูสูงวัย เปนผูที่มีภาวะซึมเศรา มีความอยูดี
มีสุขนอย มีปญหาสุขภาพมาก  ผลการวิจัยในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏในงานวิจัยบิดามารดา
ชาวดัชที่อายุ 26-68 ป ที่สูญเสียบุตรของตน (Wijingaards-de Meij, et al., 2005: 617-623) 
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ประการที่สาม การสูญเสียญาติพี่นองและเพื่อน ซ่ึงยังมีนักวิชาการศึกษากันไมมาก
นัก สวนใหญแลวเปนการศึกษาเกี่ยวกับการสูญเสียเพื่อนในวัยอ่ืนๆ (Malone, 2007: 23-37)  ซ่ึงการ
สูญเสียที่ยังไมกอใหเกิดความเจ็บปวดมากนัก  แตการสูญเสียเพื่อนหรือพ่ีนองของบุคคลที่เปนผูสูง
วัย อาจจะมีผลเสียมากกวา เนื่องจากพี่นองและเพื่อนเหลานี้เปนบุคคลที่อยูในวัยใกลเคียงกับ
ผูสูงอายุ จึงมักเปนบุคคลที่ผูสูงอายุผูกพันคุนเคย เพราะมีประสบการณใกลเคียงกันหรือรุนเดียวกัน  
ทําใหการสูญเสียบุคคลเหลานี้ เปรียบเสมือนเสียคนที่เขาใจ คนที่ตนพูดคุยรูเร่ือง หรือผูที่เมื่อพูดถึง
ความหลังในอดีตก็สามารถพูดเขาใจกันได  จึงอาจทําใหผูสูงวัยเกิดความซึมเศรา รูสึกโดดเดี่ยว 
และอาจรูสึกวาไมมีใครเขาใจตน    

ประเภทที่ส่ี การสูญเสียทางกายภาพและคุณลักษณะอื่นๆ (ธิดา มีศิริ, 2541: 12)  เชน
การสูญเสียสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  เนื่องจากผูที่อยูในวัยชรามีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย 
จากการที่รางกายไดทํางานมาเปนเวลาอันยาวนาน ทําใหเกิดความเสื่อมได เชน ความสามารถของ
การไดยินลดลง  สายตาเปลี่ยนแปลง ความแข็งแกรงของกลามเนื้อลดลง เปนตน (ฉวีวรรณ  ภิรมย
ชม, 2547: 77-82) ทําใหมีผลตอจิตใจและพฤติกรรมของผูสูงวัย เชน ความคลองตัว ความกระชับ
กระเชง ความวองไว เปนตน ตลอดจนการสูญเสียสถานภาพดานตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ 
เนื่องจากบุคคลในวัยนี้มักเปนวัยที่เกษียณจากการทํางาน การมีรายไดจึงอาจไมแนนอนหรือมี
รายไดที่ไมมากจากบางแหลงเทานั้น  

จากการประมวลเอกสารขางตน ซ่ึงสวนใหญเปนงานวิจัยตางประเทศ โดยพบวา การ
สูญเสียของบุคคลมีหลายประเภททั้งในเชิงของการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก และการสูญเสียทาง
คุณลักษณะอื่นดวย ซ่ึงผลจากการสูญเสียนี้ทําใหเกิดผลทางจิตใจ เกิดความซึมเศรา เหงา รูสึกโดด
เดี่ยว ขาดคนที่เขาใจตน และจึงนําไปสูผลตอพฤติกรรมของบุคคลในการดูแลตนเอง ทําใหมี
สุขภาพรางกายที่แยลง ดังนั้นจึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา ผูสูงวัยที่ประสบความสูญเสียมาก เปน
ผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา และมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองนอยกวา ผูสูงวัยที่ประสบความ
สูญเสียนอย 

 
1.4.5  จิตลักษณะตามสถานการณ กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ  
พฤติกรรมของบุคคลที่มักปรากฏวาขึ้นอยูกับจิตใจภายในตัวบุคคลนั้น ในสวนตนที่กลาว

มาแลวเปนการประมวลเอกสารความสัมพันธระหวางจิตใจที่ติดตัวมาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
สําหรับในสวนนี้จะไดประมวลเอกสารเกี่ยวกับจิตใจที่เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ซ่ึงจิตใจ
เหลานี้มีอิทธิพลใกลชิดกับพฤติกรรมดวย ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบ
ทางสังคม  และความรูสึกสูญเสีย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.4.5.1  การรับรูคุณความดีของแผนดิน กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
การรับรูคุณความดี หรือความกตัญูตอบุคคล  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประเทศชาตินั้น 

บุคคลควรตระหนักในตนเองเสมอ หากผูนั้นไมไดรับการเอื้ออํานวยในบางสิ่งบางอยาง เชน การ
เล้ียงดูบุตรโดยพอแม  ครูผูใหการศึกษา  ตนไมที่ใหรมเงา  หรือแมแตแผนดินที่เปนที่เกิด ที่พัก
อาศัย เปนตน บุคคลผูนั้นอาจมิไดดํารงชีวิตอยูอยางราบรื่นไดงาย การรับรูคุณความดีเปนจิต
ลักษณะที่นาพึงปรารถนา ในบุคคลที่รับรูถึงคุณความดีจะรูสึกอยากตอบแทนตอส่ิงที่มีชีวิตและไม
มีชีวิตที่มีบุญคุณตอตน การรับรูคุณความดีของแผนดินเปนความกตัญูที่ยิ่งใหญ เพราะผูที่รับรูคุณ
ความดีของแผนดินแลวนั้น จะตอบแทนแกประเทศชาติซ่ึงสามารถสงผลอยางกวางขวางมากมาย 
เชน การใหส่ิงของที่จําเปนแกเพื่อนรวมชาติที่ยากไร การใหคําแนะนําที่ดีตอชุมชนสังคม ไมกอ
ความเดือดรอนที่สงผลตอผูอ่ืน และสวนรวม เปนตน 

อุบล  เล้ียววาริณ (2551: 4) ไดกลาวถึงความรูสึกในบุญคุณ(Gratitude , Gratefulness) 
หรือความกตัญูรูคุณวา เปนจิตลักษณะหนึ่งที่เกิดจากการรับรูถึงสิ่งที่มีคุณคา ที่มีบุคคลหรือ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ ไดกระทําใหเกิดประโยชนที่นาปรารถนาแกตน  แลวเกิดจิตสํานึกพรอมทํา
การตอบแทน  ทั้งนี้การรับรูนั้นเปนการรับรูโดยการรูสึกเขาใจความรูสึกของบุคคลอื่น  เห็นอกเห็น
ใจ  จิตสํานึกในการรูสึกรับผิดชอบตอบแทนกับสิ่งที่ตนไดรับส่ิงดี ๆ จากผูอ่ืน ทั้งจากสังคม  ชุมชน  
ประเทศชาติ  หรือจากโลก และส่ิงแวดลอมทั้งหมด  นอกจากนี้ความรูสึกบุญคุณสามารถจําแนกได
ตามความละเอียดออนจากจิตใจและสิ่งแวดลอมที่ตนไดรับ มีความสัมพันธกับระดับสติปญญาใน
การจําแนกสิ่งที่รับรูทั้งที่เปนรูปธรรม เชน ความรูสึกรูบุญคุณของผูมีพระคุณที่เปนบุคคล ไดแก พอ
แม ครูอาจารย ผูมีพระคุณอ่ืน ๆ เปนตน และสิ่งที่รับรูนามธรรม เชน การรูบุญคุณส่ิงที่เปน
นามธรรม ไดแก ความรูสึกบุญคุณชาติ  ศาสนา  แผนดินเกิด  ทรัพยากรธรรมชาติ  เปนตน ทั้งนี้มี
ผลการวิจัยที่สอดคลองกันในเรื่องระดับสติปญญากับการรับรูความกตัญูกตเวที ซ่ึงพบในนักเรียน
วานักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงมีความกตัญูกตเวทีมากกวานักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ํา(ละมัย  
สุวรรณสิงห, 2547: 93)  

สาเหตุที่กอใหเกิดความรูสึกบุญคุณนั้น เกิดไดจาก 1) การไดรับการปลูกฝงอบรมจาก
ครอบครัว  2) การปลูกฝงอบรมในโรงเรียน 3) การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากผูอ่ืน 4) การ
ไดรับการอบรมพิเศษถึงการรูสึกในบุญคุณ 5) การเห็นแบบอยางที่เหมาะสมจากคนรอบขาง สาเหตุ
ตาง ๆ ดังกลาวสงผลตอความรูสึกถึงการมีบุญคุณ และความพรอมที่จะตอบแทนผูมีบุญคุณ อีกทั้ง
ยังสามารถแผขยายความรูสึกที่ดีไปยังบุคคลอื่น ๆ กอใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงามในการรูสึกถึงบุญคุณ
ดวย (อุบล  เล้ียววาริณ, 2551: 4) ตัวอยางการวิจัยที่พบวาสาเหตุดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกับ
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ความกตัญูเชน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยโดยผูปกครองนั้น มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความกตัญูกตเวทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (สุชิรา  บุญทัน, 2541: 63-64)  

การรับรูคุณความดีของคนและแผนดินจึงพอสรุปไดวา หมายถึง การรับรูตอส่ิงที่
บุคคลหรือสภาพแวดลอมกระทําใหแกตนโดยสิ่งที่กระทําใหตนนั้นเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน
ตอผูไดรับ และผูที่ไดรับส่ิงที่มีคุณคา มีประโยชนนั้นเกิดจิตสํานึกในความพรอมที่จะตอบแทนแก
บุคคล  ชาติ ศาสนา แผนดิน หรือส่ิงที่ใหประโยชนนั้นแกตน 

งานวิจัยในการรับรูคุณความดี เปนงานวิจัยที่มีผูทําการศึกษาวิจัยไมมากนัก มีผูวิจัย
ในเรื่องนี้ เชน  วิธัญญา  วัณโณ  (2546: 56-57) พบวาพนักงานที่มีความกตัญูกตเวทีสูง  มี
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคกร กับความสํานึกในหนาที่มากกวา
พนักงานที่มีความกตัญูกตเวทีต่ํา สวนการวิจัยของ จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ (2551: 75-80) ได
วิจัยการรับรูคุณความดีของบุคคลกับพฤติกรรมการออม กลุมที่ใชศึกษาไดแกนักเรียน จํานวน 482 
คน พบวา นักเรียนที่มีการรับรูคุณความดีของบุคคลมากเปนผูที่มีพฤติกรรมการออมมาก พบผล
เชนนี้ในกลุมรวม และนักเรียนที่เปนลูกคนแรก  

จากงานวิจัยขางตนที่ไดประมวลมานั้น จะเห็นไดวาหาก ผูที่รับรูคุณความดีของ
บุคคลมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากดวย เชน  มีพฤติกรรมการออมมาก  เปนตน 
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงคาดไดวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูถึงคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองมากกวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูถึงคุณความดีของแผนดินนอย 

1.4.5.2  การเปรียบเทียบทางสังคม กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอาย ุ
โดยทั่วไปแลวบุคคลมักมีการเทียบเคียบคุณลักษณะและคุณสมบัติของตนกับบุคคล

อ่ืนๆ ซ่ึงการประทําเชนนี้จะเปนการเรียนรูตนเองมากขึ้น การเปรียบเทียบทางสังคมปรากฏไดทุก
ชวงอายุของวัย (Buunk and Gibbons, 2007: 3-21) เชน ในวัยผูใหญ มักใชการเปรียบเทียบทาง
สังคมในการหาคูครอง (สิรินธร วงศทนงศักดิ์, 2545: 85-95) สําหรับในผูสูงวัยซ่ึงอยูในชวงบั้น
ปลายของชีวิต ตามทฤษฎีของ Erikson (1968: 135-141; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ก: 47-79) 
บุคคลในวัยนี้ไดผานชีวิตมามากมายทั้งครอบครัวและการทํางาน จึงมักมีการมองยอนกลับไปวาตน
ไดทําอะไรมาบาง และอาจมีการเปรียบเทียบความสําเร็จของตนเองกับผูอ่ืนดวย ถาเปรียบเทียบแลว
เห็นวาตนเองมีความสําเร็จมากกวา ผูสูงวัยก็จะมีความรูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนไดกระทําไป และมี
ความสุขสงบพอใจในชีวิต  แตถาผูสูงวัยนั้นไดกระทําสิ่งที่ไมดีในอดีต ความทรงจําเหลานั้น ก็จะ
วนเวียนมา ทําใหเกิดความรูสึกซึมเศรา ทอแทได 

การเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison) มีนักวิชาการสนใจศึกษาโดยเฉพาะ
ในดานของการทํางาน (Goodman and Haisley, 2007: 109-125) ซ่ึงเปนการศึกษาเกี่ยวกับการ
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เปรียบเทียบผลการทํางานของตนเองกับผลการทํางานของผูอ่ืน (Buunk, Zurriaga, Gonzalez-Roma, 
and Subirats, 2003: 370-388) และผลของการเปรียบเทียบที่มีตอจิตมอดไหมในการทํางาน (Michinov, 
2005: 99-118)  

นักวิชาการ (Brown, Ferris, Heller and Keeping, 2007: 59-75; Buunk and Gibbons, 
2007: 3-21) ไดมีเสนอวาบุคคลมักมีรูปแบบของการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนใน 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรก เปนการเปรียบเทียบกับคนที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติเดนกวาและดีกวาตน หรือที่
เรียกวา “Upward comparison” และมีงานวิจัยในตางประเทศที่แสดงใหเห็นวา บุคคลจะใชวิธีการ
เปรียบเทียบเชนนี้เมื่อรูสึกเปนสวนตัวมากกวาที่จะใชวิธีการนี้ในลักษณะที่เปดเผย (Gibbons, et al., 
2002: 865-880; Ybema and Buunk, 1993: 627-645) หรือในสถานการณที่ตองการพัฒนาตนเองให
ดีขึ้นกวาเดิม (Smith and Sachs, 1997: 587-602) 

ลักษณะที่สอง เปนการเปรียบเทียบกับคนที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดอยกวาหรือ
แยกวาตน หรือที่เรียกวา “Downward comparison” ซ่ึงนําถูกเสนอเปนครั้งแรกโดย Thornton และ 
Arrowood (1996: 40-48)  โดยบุคคลที่กําลังเผชิญปญหาวิกฤตมักจะใชวิธีการเปรียบเทียบตนเองกับ
ผูที่อยูในสถานการณเดียวกันแตแยกวา (Hakmiller, 1966: 32-39) ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นมีความรูสึก
เกี่ยวกับตนเองที่ดีขึ้น  อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบลักษณะนี้ใหผลทางลบกับบุคคลที่มีจิต
ลักษณะที่ไมนาปรารถนา เชน จิตมอดไหม ซึมเศรา (Buunk, Oldersma  and  De Dreu, 2001: 452-
467)  หรือกําลังเปนโรครายแรง (Mollenman, Pruyn  and  Van Knippenberg, 1986: 1-13) 

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคมในผูสูงวัยยังมีไมมากนัก โดย
งานวิจัยลาสุด ของ Bauer, Wrosch,  และ  Jobin (2008: 800-811) ที่ทําวิจัยเปรียบเทียบการใช
รูปแบบการเปรียบเทียบทางสังคมระหวางผูใหญตอนตนกับผูสูงวัย จํานวน 104 คน ผลการวิจัย
ปรากฏวา  การใชการเปรียบเทียบในลักษณะของ downward ที่จะชวยลดความวิตกกังวล มักปรากฏ
ในกลุมผูสูงวัยมากกวาในกลุมผูใหญตอนตน  และมักพบวาผูสูงอายุจะใชการเปรียบเทียบทาง
สังคมแบบ downward บอยครั้งกวาแบบ upward  

สําหรับในงานวิจัยนี้การเปรียบเทียบทางสังคมของผูสูงวัย หมายถึงการที่ผูสูงวัยมี
ความคิดเห็นโดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะและสิ่งรอบตัวที่นาปรารถนาของตนกับส่ิงเดียวกันใน
ผูอ่ืนวา ตนมีคุณลักษณะและสิ่งรอบตัวที่ดีกวาผูอ่ืน โดยการเปรียบเทียบใน 5 ดาน คือ 1) การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขาง 2) ฐานะ/สภาพทางเศรษฐกิจ 3) ดานสุขภาพ 4) ความสําเร็จ
ในชีวิต และ 5) ความสุข   

การศึกษาผลของการเปรียบเทียบทางสังคมของผูสูงวัยในประเทศไทยยังมีไมมากนัก 
โดยผลการวิจัยที่ใกลเคียง โดยเฉพาะผลการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตดี และการมองโลกในแงดี มี
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ผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ผูที่มีสุขภาพจิตดีในวัยตางๆ เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามาก
ดวย  โดยนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี มักมีพฤติกรรมนาปรารถนาที่กระทําดวยตนเอง เชน พฤติกรรม
การเรียนที่ดีทั้งกอน ขณะ และหลังเรียน (สุมิตตรา  เจิมพันธ, 2545: 189-191) เปนตน สวนในวัย
ผูใหญ บุคคลที่มีการมองโลกในแงดีมาก มักเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย (นพมาศ แซเส้ียว, 2550: 
110-140) 

จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา ผูที่มีสุขภาพจิตดีหรือมองโลกในแง
ดี เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามาก ผลเชนนี้ปรากฏทั้งในเด็กและผูใหญ ซ่ึงผูที่มีสุขภาพจิตที่
ดีหรือมองโลกในแงดี มักเปนผูที่มีการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนในลักษณะที่จะลดความวิตก
กังวลของตน ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา ผูสูงวัยที่มีการเปรียบเทียบตนเองทางสังคมมาก ซ่ึง
เปนผูที่เห็นวาตนเองมีคุณลักษณะหรืออยูในสถานการณที่ดีกวาผูอ่ืน มักเปนผูที่มีพฤติกรรม
พึ่งตนเองมากกวา ผูสูงวัยที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย   

1.4.5.3  ความรูสึกสูญเสีย  กับ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
การที่บุคคลเขาสูวัยชราความรูสึกนึกคิด สภาพของจิตใจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวัย

ดวย ความรูสึกสูญเสียเปนสิ่งหนึ่งที่ตองเกิดขึ้นกับผูที่มีอายุเพิ่มขึ้นทั้งความสูญเสียที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของชวงวัย เชน สุขภาพที่เส่ือมโทรมไปตามเวลา การสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อ
เกษียณอายุ เปนตน นอกจากนี้ความสูญเสียที่อาจสงผลตอจิตใจมากที่สุดคือความสูญเสียบุคคลอัน
เปนที่รักจากความตาย  

ความรูสึกตอการสูญเสียเกิดจากการสูญเสียบุคคลหรือส่ิงอันเปนที่รัก (Bereavement) 
ทาํใหเกิดความเศราโศก (Grief) ความรูสึกสูญเสียนั้นเปนสิ่งที่บุคคลหลีกเล่ียงไมไดหากประสบกับ
เหตุการณโดยเฉพาะอยางยิ่งการตายของบุคคลใกลชิด ความรูสึกดังกลาวอาจอยูในระยะเวลาหนึ่ง
แตสามารถผานพนเวลาดังกลาวได หากบุคคลนั้นไดรับการปลอบโยนจากบุคคลใกลชิด แตในบาง
คนอาจเกิดความรูสึกสูญเสียเปนระยะเวลานานซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผิดปกติเนื่องจากบุคคลนั้น
ปฏิเสธที่จะกลับไปใชชีวิตแบบเดิมได  สําหรับความเศราโศก (Grief) เปนอารมณที่เกิดขึ้นจาก
ความตายซึ่งไมสามารถควบคุมได ความเศราโศกที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอรางกาย อารมณ  จิตใจ 
สติปญญาและสังคม จึงควรไดรับการดูแลอยางเขาใจเพื่อใหเกิดการควบคุมและเปลี่ยนพฤติกรรม
ความเศราโศกดังกลาวได(ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549: 236-238; Kart and Kinney, 2000: 493-516) 
ความสูญเสียไมไดมีเพียงแคความตายของผูที่ใกลชิดเทานั้น ยังมีความสูญเสียการจางงาน  ความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน และสุขภาพอีกดวย(Keddie, 1977: 21-25) 

งานวิจัยในเรื่องความสูญเสียที่สงผลตอพฤติกรรมที่ไมนาพึงปรารถนาดังเชนงานวิจัย
ของ ฉวีวรรณ  ภิรมยชม (2547: 77-82) ไดศึกษาความรูสึกสูญเสียกับความวาเหวในผูสูงอายุ กลุม
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ตัวอยางไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 – 74 ป  ในจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 185 คน พบผลวา 
ความรูสึกสูญเสียมีความสัมพันธทางบวกกับความวาเหวในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ธิดา มีศิริ (2541: 32-51) ที่ไดศึกษาความรูสึกสูญเสีย กับความวาเหวใน
ผูสูงอายุ กลุมที่ใชในการศึกษาไดแก ผูสูงอายุในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร 
จํานวน 126 คน พบวาความรูสึกสูญเสียมีความสัมพันธทางบวกกับความวาเหวในผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยในตางประเทศปรากฏผลในทํานองเดียวกันวา ความรูสึกสูญเสีย
เกี่ยวของกับความซึมเศรา (Reich, Zautra  and  Guarnaccia, 1989: 57-65) ตลอดจนมีความเกี่ยวของ
กับสุขภาพของบุคคลดวย โดยงานวิจัยของ Stroebe, Schut และ Stroebe (2007: 1960-1969) ซ่ึงเปน
บทความปริทรรศน (article review) งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธระหวางความรูสึกสูญเสียกับ
สุขภาพ ซ่ึงรวมงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงวัยไวหลายเรื่อง  ผลปรากฏวา ความรูสึกสูญเสียสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของบุคคล ตั้งแตการเจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดหัว  วิงเวียน  เจ็บหนาอก จนไปถึงความ
เจ็บปวยที่รุนแรงที่จําเปนตองรักษาพยาบาลอยางใกลชิด  

สําหรับผลการวิจัยที่แสดงถึงความรูสึกสูญเสียกับพฤติกรรมนั้นยังมีไมมากนัก แตมี
งานวิจัยอยูหนึ่งเรื่องที่ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง HIV ทางเพศสัมพันธของเกยที่สูญเสียคูขา (Mayne, 
Acree, Chesney  and  Folkman, 1998: 403-411) โดยปรากฏวา ผูที่สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักไป จะ
มีพฤติกรรมเสี่ยงนี้มากขึ้น  

จากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาหากบุคคลที่มีความรูสึกสูญเสียมาก ตองใชเวลา
ในการยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลานาน บุคคลผูนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา
มาก ในงานวิจัยที่ยกตัวอยางมานี้ เปนพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา เชน ความวาเหวที่เกิดขึ้นกับ
ผูสูงอายุซ่ึงเปนผลกระทบในดานจิตใจสามารถสงผลไปยังสุขภาพกายไดดวย สําหรับพฤติกรรม
การพึ่งตนเองในวัยชราของผูวิจัยนั้น จึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา ผูสูงอายุที่มีความรูสึกสูญเสีย
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองนอยกวา ผูสูงวัยที่มีความรูสึกสูญเสียนอย 

  
1.4.6  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง กับความพอใจในชีวิต 
การประสบความสําเร็จในวัยชราเปนความสําเร็จที่แตกตางจากวัยอ่ืนๆ ตรงที่ความสําเร็จนี้

มักอยูในรูปของความสงบและมีความสุขในชีวิต ซ่ึงสวนหนึ่งก็คือ ความพอใจในชีวิต (Life 
satisfaction)  ความพอใจในชีวิตมีผูที่ศึกษาหลายคน และไดใหความหมายในหลายแงมุมตั้งแต
ความรูสึกวาตนไดรับในสิ่งที่ตนคาดหวังในชีวิต  ไปจนถึงความสามารถในการสรางสมดุลย
ระหวางบุคคลกับสังคม (Caspi  and  Elder, Jr., 1996: 18-26) และมีผูศึกษาในรูปของการวิจัยเชิง
คุณภาพดวย (Fisher, 1992: 191-202) 
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ผลการวิจัยในประเทศไทยแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่นาปรารถนากับ
ความพอใจในชีวิต เชน งานวิจัยของ จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ (2551: 189) ที่ศึกษากลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 482 คน ผลปรากฏวา พฤติกรรมการออมเงิน และพฤติกรรมสนับสนุน
ผูอ่ืนใหกระทําส่ิงที่ดี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับความสุขในชีวิต  

สวนผลการวิจัยในวัยผูใหญของ พระมหาบุญสงค ทนนชัย (2550: 298) กลุมตัวอยางคือ 
พุทธมามกะชายหญิงจํานวน 541 คน ผลปรากฏวา พฤติกรรมคลายเคลียดตามแนวพุทธ มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับความสุขในชีวิต และมีความสัมพันธทางลบกับการคิดฆา
ตัวตาย  

จากการประมวลเอกสารขางตน จะเห็นไดวาผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามาก มักเปนผูที่
มีความสุขในชีวิตมากดวย ผลเชนนี้ปรากฏในทั้งกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนและผูใหญ ดังนั้นจึง
คาดในงานวิจัยนี้ไดวา ผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวติมากกวา 
ผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองนอย  

 
1.4.7  อิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความ

พอใจในชีวิต 
ในงานวิจัยนี้เปนการใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ของ 

Magnusson and Endler (1977: 18-21; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ข: 105-108) เปนพื้นฐานในการ
กําหนดกลุมตัวแปรที่สําคัญ  พรอมทั้งเปนแนวทางในการประมวลเอกสาร โดยกลุมตัวแปรจิต
ลักษณะและพฤติกรรมเดิมที่ใชในงานวิจัยนี้มี 4 ตัวแปรไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  กลุมตัวแปร
สถานการณมี 3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ 
และประสบการณสูญเสีย  กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณมี 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และความรูสึกสูญเสีย ซ่ึงตามรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) นั้น ตัวแปรของจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม รวมทั้งตัว
แปรสถานการณมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมการพึ่งตนเอง หรือมีอิทธิพลทางออมไปยัง
พฤติกรรมการพึ่งตนเองโดยผานจิตลักษณะตามสถานการณ  

สําหรับการศึกษาถึงอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณที่มีตอพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองในผูสูงวัยนั้น ยังไมคอยมีการศึกษามากเทาที่ควร ดังนั้นในการประมวลเอกสารครั้งนี้จึง
เปนเพียงการประมวลในผูวิจัยที่เคยดําเนินการวิจัยในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาในกลุมตาง ๆ 
เพียงเทานั้น โดยผลการวิจัยถึงอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณ กับพฤติกรรมที่นาพึง
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ปรารถนาในกลุมตาง ๆ ที่ปรากฏผลเชนเดียวกับรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม เชน งานวิจัยของ  
ปยะนุช  ดวงกางใต (2551: 145-150) ซ่ึงทําวิจัยในเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
มารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแกบุตรกอนวัยเรียน” ศึกษาในกลุมตัวอยางมารดาของเด็กกอน
วัยเรียนที่อยูในครอบครัวปกติ จํานวน 500 คน ปรากฏอิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปรใน
กลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณไปยังพฤติกรรม เชน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนซึ่งเปนตัว
แปรในกลุมจิตลักษณะเดิมนั้นมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมจัดการดานการบริโภค (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .13) และ มีอิทธิพลทางตรงไปยังการปรับพฤติกรรมเด็กดานการ
บริโภค (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .27) นอกจากนี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังมีอิทธิพล
ทางออมไปยังพฤติกรรมการจัดการดานการบริโภค โดยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สงผานไป
กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการดูแลบุตร (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ .31) และทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการดูแลบุตรสงอิทธิพลไปยังพฤติกรรมจัดการ
ดานการบริโภค (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .22) และการปรับพฤติกรรมเด็กดานการบริโภค 
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .34)  ดังภาพที่ 1.5 

ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

ทศันคติทีด่ี
ตอพฤติกรรม
การดูแลบุตร

พฤติกรรมการจัดการ
ดานการบริโภค

การปรับ
พฤติกรรมเด็ก
ดานการบริโภค

.13

.27

.31

.22

.34

 
ภาพที่ 1.5  อิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณตอพฤติกรรมการจัดการดานการบริโภคและ

การปรับพฤติกรรมเด็กดานการบริโภค 
 

สวนงานวิจัยของ สุชาดา  ชลานุเคราะห (2552: 234-238) ซ่ึงทําวิจัยในเรื่อง “ปจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของหัวหนาสถานีอนามัย” ศึกษาในกลุม
ตัวอยางหัวหนาสถานีอนามัย จํานวน 575 คน ปรากฏอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัว
แปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณไปยังพฤติกรรม เชน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนซึ่ง
เปนตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมนั้นมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมอุทิศตนในการทํางาน (คา
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สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .11) มีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมสงเสริมลูกนอง (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ .30) และยังมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมซื่อสัตยในการทํางาน (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ .27) นอกจากนี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังมีอิทธิพลทางออมไปยังพฤติกรรม
อุทิศตนในการทํางาน  พฤติกรรมสงเสริมลูกนอง และพฤติกรรมซื่อสัตยในการทํางาน โดยลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน สงผานไปกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติที่ดีตองาน (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .22) และทัศนคติที่ดีตองานสงอิทธิพลไปยังพฤติกรรมอุทิศตนในการ
ทํางาน (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .14) พฤติกรรมสงเสริมลูกนอง (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เทากับ .18) และพฤติกรรมซื่อสัตยในการทํางาน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16) ดังภาพที่ 1.6 

 

ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

ทัศนคติท่ีดี
ตองาน

พฤติกรรมอุทิศตน
ในการทํางาน

พฤติกรรม
สงเสริมลูกนอง

.11

.16

.22

.14

.18

พฤติกรรม
ซื่อสัตยในการทํางาน

.27

.30

 
 
ภาพที่ 1.6 อิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณตอพฤติกรรมอุทิศตนในการทํางาน  

พฤติกรรมสงเสริมลูกนอง และพฤติกรรมซื่อสัตยในการทํางาน 
 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ จิตติพร  ไวโรจนวิทยาการ (2551: 120) ซ่ึงทําวิจัยในเรื่อง “ปจจยั
เชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
โรงเรียนที่ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ศึกษาในกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2  
จํานวน 475 คน ปรากฏอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและ
สถานการณไปยังพฤติกรรม เชน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนซึ่งเปนตัวแปรในกลุมจิตลักษณะ
เดิมนั้นมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมการออม (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .30) และยังมี
อิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20) นอกจากนี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังมีอิทธิพลทางออมไปยงั
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พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สงผานไปกลุมจิต
ลักษณะตามสถานการณ  ไดแก  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20) สงอิทธิพลไปยังพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม (คา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .52) อีกทั้งความสุขในชีวิตซึ่งเปนผลของพฤติกรรมการออม  
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ยังพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสงอิทธิพลทางออมไปยังความสุขในชีวิต
โดยสงผานไปยัง กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ความชอบเสี่ยง (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
เทากับ .12)  และความชอบเสี่ยงนอยไดสงอิทธิพลไปยังความสุขในชีวิต (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ -.19)  ดังภาพที่ 1.7 

 

ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

ทัศนคติท่ีดี
ตอพฤติกรรม
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

พฤติกรรม
การออม

ความสุข
ในชีวิต

พฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อน
ปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรม
การใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม

.20
.52

.20

ชอบเสี่ยงนอย
.12

.19

.30

-.15การรับรูคุณความดี

.19.11

.23

 

ภาพที่ 1.7  อิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณตอพฤติกรรมการออม  พฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม  พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และความสุขในชีวิต 

 
จากการประมวลผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและ

สถานการณกับพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาตาง ๆ โดยอิทธิพลดังกลาวเปนทั้งในรูปแบบอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางออมซึ่งเปนไปตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
คาดวากลุมจิตลักษณะและสถานการณมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมไปยังพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองในผูสูงวัย นอกจากนี้กลุมจิตลักษณะ  สถานการณ และพฤติกรรมการพึ่งตนเอง ยังมี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมไปยังความพอใจในชีวิตอีกดวย 
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1.5  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อทําการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 

1.5.1  ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)   
ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

 1.5.1.1  กลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม มี 4 ตัวแปร คือ 
 1)  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
 2)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   
 3)  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 4)  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
 1.5.1.2  กลุมสถานการณ มี 3 ตัวแปร คือ 
 1)  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 2)  การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 3)  ประสบการณสูญเสีย 
 1.5.1.3  ตัวแปรเชื่อมแทรก (Mediating  Variables) 

ตัวแปรเชื่อมแทรก (Mediating  Variables) เปนตัวแปรกลุมจิตลักษณะที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณมี 3 ตัวแปร คือ 
 1)  การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
 2)  การเปรียบเทียบทางสังคม 
 3)  ความรูสึกสูญเสีย 
 

1.5.2  ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) 
ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ไดแก  พฤติกรรมการพึ่งตนเองตนเองของผูสูงอายุ 

แบงออกเปน 3 ตัวแปร คือ 
 1.5.2.1  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 
 1.5.2.2  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม 
 1.5.2.3  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 
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1.5.3  ผลของพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 
ตัวแปรที่เปนผลของพฤติกรรมการพึ่งตนเอง คือ ความพอใจในชีวิตของผูสูงวัย 
 
1.5.4  ตัวแปรกลุมยอย (Moderating  Variables) 
ตัวแปรกลุมยอย (Moderating  Variables) เปนลักษณะทางชีวภูมิหลังของผูสูงอายุ ไดแก  

พื้นที่  เพศ   อายุ  สถานภาพ  การอยูกับคูสมรส  จํานวนบุตร  จํานวนลูกชาย  จํานวนลูกสาว  
ประเภทอาชีพ  ระดับการศึกษา  โรคประจําตัว  การทํางาน  และรายได 

  

1.6  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเอง ในดาน 4 ดาน คือ 
1) การเปดรับขาวสาร เชน การแสวงหาความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในผูสูงอายุ  จากแหลง
ความรูตางๆ เปนตน 2) การดูแลสุขภาพดานการกิน เชน การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
ตามวัย เปนตน 3) การดูแลสุขภาพดานการออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายที่เหมาะสม เปนตน 
และ 4) การดูแลสุขภาพดานการกินยา/พบแพทย เชน การไปพบแพทยตามที่นัด การตรวจสุขภาพ
สม่ําเสมอ เปนตน  ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  รวม 12 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมิน
รวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจาก
แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ไม
เก็บตัวอยูคนเดียว ใน 2 ดาน คือ 1) การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวหรือชุมชน และ 2) การระแวง
ระวังความปลอดภัยของตนเองและทรัพยสิน  ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  รวม 12 ขอ  เปน
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  
ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ หมายถึง การมีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิต โดย
ผูสูงวัยที่มีรายไดอยางสม่ําเสมอ จากเงินบํานาญ เงินสวัสดิการ ตลอดจนความสามารถในการหา
รายไดจากการทํางานตางๆ ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  รวม 10 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินรวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ได
คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก 

ความพอใจในชีวิต  หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต  รูสึกสดชื่น ร่ืนเริง สมหวัง มอง
โลกในแงดี มีความหวัง  เปนตน ซ่ึงเปนแบบวัดที่ปรับมาจากพระมหาบุญสงค ทนนชัย (2550: 293-
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294)  จํานวน 4 ขอ และ ผูวิจัยสรางเองอีก 6 ขอ  รวม 10 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา 
โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้
มาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมาก 

การเปรียบเทียบทางสังคม หมายถึง  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนเองกับ
บุคคลอื่นของผูสูงอายุในดานสุขภาพ  ชีวิตความเปนอยู  สภาพทางเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงเปนแบบ
วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  รวม 15 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 
หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก 

ความรูสึกสูญเสีย  หมายถึง การคาดการณในความรูสึกของการที่บุคคลสูงวัยผาน
เหตุการณในอดีตเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก สูญเสียสถานภาพหรือส่ิงของ หรือ สูญเสีย
ความสมบูรณของรางกาย  ทําใหบุคคลสูงวัยมีความเสียใจ โหยหา คิดถึง ถึงบุคคลหรือเหตุการณ
หรือส่ิงของนั้นๆ  ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง รวม 20 ขอ  ซ่ึงแตละขอประกอบดวยมาตร 2 
มิติ คือ 1) มิติของความรูสึกตอเหตุการณการสูญเสียในครั้งนั้น ตั้งแต “รูสึกเสียใจมากที่สุด” จนถึง 
“ไมรูสึกเสียใจเลย” และ 2) มิติของความถี่ของความรูสึกตอเหตุการณนั้น ตั้งแต “เกิดบอยมาก” 
จนถึง “ไมเกิดเลย” ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมาก 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง การรับรูคุณความดีของสังคมและแผนดิน 
ตลอดจนการแสดงความออนนอมถอมตน ยอมรับวาตนมีขอจํากัด และอาจตองขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น ซ่ึงเปนแบบวัดของอุบล เล้ียววาริณ รวม 12 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวม
คา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบ
วัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีแผนดินมาก 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา  หมายถึง ความเชื่อทางพุทธศาสนา 3 ดาน คือ 1) ความเชื่อเร่ือง
ไตรสรณาคมณ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  2) ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม มีนรก 
สวรรค และมีการเวียนวายตายเกิด ในภพตางๆ และ 3) ความเชื่อเรื่องนิพพาน  ซ่ึงเปนแบบวัดของ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ รวม 10 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา โดยแตละขอมี
มาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี
ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 

วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  หมายถึง การปฏิบัติตามหลักทางศาสนาใน 2 ดาน คือ 1) การ
ปฏิบัติเบื้องตน ใน 3 ดาน คือ ทาน ศีล และภาวนา และ 2) วิถีชีวิตของบุคคล ซ่ึงแสดงถึงปริมาณ
การเลือกที่จะปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยางยึดหลักธรรมะทางพุทธศาสนา และหลีกเลี่ยงชีวิตที่
ผิดศีล  เชน การเลือกอาชีพ  การพักผอนหยอนใจ  การทําบุญสุนทาน เปนตน ซ่ึงเปนแบบวัดของ 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ รวม 10 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา โดยแตละขอมี
มาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  หมายถึง ความสามารถคาดการณไกล เล็งเห็นผลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถอดไดรอ
ได สามารถควบคุมตนเองใหดําเนินการตามที่ตั้งใจหรือวางแผนไวได เปนตน ซ่ึงเปนแบบวัดที่
ปรับมาจากแบบวัดของ ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549: 81-104) แบบวัดของ พรรณราย  พิทักเจริญ 
(2543: 198-200) และผูวิจัยสรางเอง รวมกันรวมทั้งส้ิน 10 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวม
คา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบ
วัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระทําสิ่งที่ต้ังใจไวจนสําเร็จลุลวงอยาง
สมบูรณ โดยไมผัดวันประกันพรุง  และถึงแมวาจะมีอุปสรรค ก็ไมยอทอ  ซ่ึงเปนแบบวัดของ
จินตนา บิลมาศ และคณะ รวม 10 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 
หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์มาก 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่ผูสูงวัยไดรับการสนับสนุนสงเสริม
ในดานตางๆ มี 3 ดาน คือ 1) ดานอารมณ เชน การไดรับความรัก ไดรับความเอื้ออาทร และไดรับ
การเห็นคุณคา เปนตน  2) ดานขอมูลขาวสาร เชน ไดรับขาวสารที่มีประโยชนตอการพึ่งพาตนเอง 
เปนตน และ 3) ดานวัสดุอุปกรณ และการเงิน เชน ไดรับการชวยเหลือทางดานการเงิน  ครอบครัว
ดูแลเอาใจใสหาซ้ือส่ิงของที่จําเปนมาให เปนตน ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง รวม 12 ขอ  
เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริง
เลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก 

การสนับสนุนจากภาครัฐ หมายถึง การไดรับการดูแลจากรัฐเกี่ยวกับสิทธิคุมครอง สงเสริม 
และสนับสนุน ตามมาตราที่ 11 ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) 
ดานสุขภาพ เชน ไดรับบริการทางการแพทย และสาธารณสุข ไดรับคําแนะนําดานสุขภาพ เปนตน 
2) ดานเศรษฐกิจ เชน การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ ในการรับบริการของรัฐ  การพัฒนา
ตนเอง การไดสวัสดิการดานการเงิน เปนตน  และ  3) ดานสังคม การศึกษา และศาสนา เชน  การพา
ไปทัศนศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่จัดโดยหนวยงานของรัฐ  การเขาชมรม การไดรับ
ขอมูลขาวสารที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  รวม 12 ขอ  เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมิน
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รวมคา โดยแตละขอมีมาตร 6 หนวย  ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจาก

แบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 

ประสบการณสูญเสีย  หมายถึง การรายงานการสูญเสียที่ผูสูงอายุประสบมาในอดีต ท้ังการ

สูญเสียดานบุคคล เชน คูสมรส เพื่อน เปนตน การสูญเสียดานสุขภาพ เชน การไดยินลดลง การ

มองเห็นลดลง มีโรคประจําตัว เปนตน  การสูญเสียสถานภาพตาง ๆ เชน การสูญเสียความเปนผูนํา  

และการสูญเสียโอกาสอื่นๆ เชน การพลาดโอกาสไปเที่ยว ไมสามารถทํางานที่ช่ืนชอบได เปนตน 

ซ่ึงเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  รวม 20 ขอ ซ่ึงแตละขอความประกอบดวย “เคยเกิด” และ “ไม

เคยเกิด” เปนขอความแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบวัดในชีวิตที่ผานมาเคยเกิดเหตุการณ หรือไมเคย

เกิดเหตุการณดังกลาว ผูสูงวัยที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีประสบการณสูญเสียมาก 

 

สถานการณ

1.การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
2.การสนับสนุนจากภาครัฐ
3.ประสบการณสูญเสีย

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม

1.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
2.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3.ความเชื่อทางพุทธศาสนา
4.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา

พฤติกรรมการพึ่งตนเอง

1.พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
2.พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม
3.พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ

จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การรับรูคุณความดีของแผนดิน
2.การเปรียบเทียบทางสังคม
3.ความรูสึกสูญเสีย

ความ
พอใจ
ในชีวิต

ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง
เขตพื้นที่  เพศ  อายุ  สถานภาพ   การอยูกับคูสมรส  จํานวนบุตร   จํานวนลูกชาย   จํานวนลูกสาว   
ประเภทอาชีพ  ระดับการศึกษา   โรคประจําตัว   การทํางานในปจจุบัน  และรายไดในปจจุบัน 

 
 

ภาพที่ 1.8  กรอบแนวคิดและความสัมพันธของตัวแปรในงานวิจัย 
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1.7  สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียนอยกวา หรือ การรับ
รูคุณความดีของแผนดินมากกวา  หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพมากกวา หรือ มี
พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสังคมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ
มากกวา หรือ มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย  ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 

สมมติฐานที่ 2  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 
แตมีประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา หรือ มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากกวา หรือ มีความรูสึกสูญเสียนอยกวา หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสังคมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการ
พึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา หรือ มีความพอใจในชีวิตมากกวา  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทาง
พุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แต มีประสบการณสูญเสียมาก 

สมมติฐานที่ 3  ตัวทํานายชุดที่ 3 ซ่ึงประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม 4 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมกับ ตัวทํานายชุดที่ 2 สถานการณ 3 ตัวแปร คือ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย รวมเปน 7 
ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดมากกวา หรือ ทํานายการเปรียบเทียบทาง
สังคมไดมากกวา หรือ ทํานายความรูสึกสูญเสียไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 เพียงลําพัง
ชุดใดชุดหนึ่ง อยางนอย 5 % 

สมมติฐานที่ 4  ตัวทํานายชุดที่ 5 ซ่ึงประกอบดวย ตัวทํานายชุดที่ 3 จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ ประสบการณสูญเสีย  รวมกับ ตัวทํานายชุดที่ 4  จิต
ลักษณะตามสถานการณ อีก 3 ตัวแปร คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทาง
สังคม และความรูสึกสูญเสีย  รวมเปน 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดาน
สุขภาพไดมากกวา หรือ ทํานายพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสังคมไดมากกวา หรือ ทํานาย
พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจไดมากกวา ตัวทํานายชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 
5% 
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สมมติฐานที่ 5  ตัวทํานายชุดที่ 7 ซ่ึงประกอบดวย ตัวทํานายชุดที่ 5 จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม 10 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  ประสบการณสูญเสีย  การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย รวมกับ ตัวทํานายชุดที่ 6 
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง อีก 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการ
พึ่งพาตนเองดานสังคม และพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ สามารถทํานายความพอใจใน
ชีวิตไดมากกวา ตัวทํานายชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 5% 

สมมติฐานที่ 6  กลุมตัวแปรจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา) และกลุมสถานการณ 
(การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย)  มี
อิทธิพลทางตรงไปยัง  จิตลักษณะตามสถานการณ  (การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การ
เปรียบเทียบทางสังคม  และความรูสึกสูญเสีย) พฤติกรรมการพึ่งตนเอง (พฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  และพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ)  และ
ความพอใจในชีวิต  รวมท้ัง จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม กับกลุมสถานการณ ยังมีอิทธิพล
ทางออมไปยังความพอใจในชีวิต โดยสงผานตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ไปยังพฤติกรรม
การพึ่งตนเอง 

 
จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม

1. ลักษณะมุงอนาคตควบคมุตน
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
3. ความเชือ่ทางพทุธศาสนา
4. วิถีปฏิบัติทางพทุธศาสนา

จิตลักษณะตามสถานการณ

1. การรับรูคณุความดีของแผนดิน
2. การเปรียบเทียบทางสังคม
3. ความรูสึกสูญเสีย

สถานการณ

1. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
2. การสนับสนุนจากภาครัฐ
3. ประสบการณสูญเสีย

พฤติกรรมการพึง่ตนเอง

1. พฤติกรรมการพึง่ตนเองดานสุขภาพ
2. พฤติกรรมการพึง่ตนเองดานสังคม
3. พฤติกรรมการพึง่ตนเองดานเศรษฐกิจ

ความ
พอใจ
ในชีวิต

 
 
ภาพที่ 1.9  โมเดลตั้งตนสมมติฐานที่ 6 



บทที่ 2 

วิธีการวิจัย 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงวิธีการวิจัยของงานวิจัยเร่ืองนี้ โดยจะไดกลาวถึง กลุมตัวอยางและ
วิธีการสุมตัวอยาง  เครื่องมือวัด  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวัด วิธีการเก็บขอมูล และ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.1  กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ ผูสูงวัยที่มีอายุตั้งแต 55 – 88 ป  ที่อยูในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงขั้นกําหนดโควตา (Stratified quota random 
sampling method) โดยมีตัวแปรในการสุมตัวอยาง คือ 1) สถานที่ แบงเปนกรุงเทพมหานครกับ
ปริมณฑล  2) ชมรมที่ผูสูงอายุเขารวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การออกกําลังกาย การประชุม
ผูสูงอายุ เปนตน จํานวน 3 ชมรม และ 3) จํานวนผูสูงอายุโดยเฉลี่ยในแตละสถานที่ เทากับ 50 คน 
ซ่ึงคาดวาจะเก็บไดจํานวนเทากับ 2 x 3 x 50 = 300 คน ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถเก็บแบบวัดกับกลุม
ตัวอยางไดเกินจํานวนที่คาดการณไว โดยมีแบบวัดที่ใชไดจริงจํานวนทั้งส้ิน 441 คน 

 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

งานวิจัยเร่ืองนี้มีแบบวัดทั้งส้ิน 14 แบบวัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1  แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  
เปนแบบวัดเกี่ยวกับการรายงานของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ในดาน 4 ดาน คือ 

1) การเปดรับขาวสาร เชน การแสวงหาความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในผูสูงอายุ  จากแหลง
ความรูตางๆ เปนตน 2) การดูแลสุขภาพดานการกิน เชน การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
ตามวัย เปนตน 3) การดูแลสุขภาพดานการออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายที่เหมาะสม เปนตน
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และ 4) การดูแลสุขภาพดานการกินยา/พบแพทย เชน การไปพบแพทยตามที่นัด การตรวจสุขภาพ
สม่ําเสมอ เปนตน  แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 12 ขอ มีขอความทางบวก 7 ขอ และ
ขอความทางลบ 5 ขอ โดยแตละขอประกอบดวยมาตร  6 หนวย ตั้งแต “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไมจริง
เลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.69 ถึง 6.52 และพิสัยของ
ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .27  ถึง  .52  เมื่อทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 45.88   df เทากับ 33  p value  0.067  RMSEA  เทากับ 0.051  CFI 
เทากับ 0.98  NFI เทากับ 0.93  GFI เทากับ 0.95  AGFI เทากับ 0.87  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .76  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ มี 2 ลักษณะ
คือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความ
ทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทาง
กลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12 - 72 คะแนน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก 

ตัวอยาง แบบวัดการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

(0) ฉันมักแสวงหาความรู เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสม กับบุคคลในวัยของฉัน 
         

 จริงที่สุด             จรงิ  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 
2.2.2  แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  
เปนแบบวัดเกี่ยวกับการรายงานของผูสูงอายุในมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ไมเก็บ

ตัวอยูคนเดียว ใน 2 ดาน คือ 1) การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวหรือชุมชน และ 2) การระแวง
ระวังความปลอดภัยของตนเองและทรัพยสิน  แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 12 ขอ มี
ขอความทางบวก 6 ขอ และขอความทางลบ 6 ขอ โดยแตละขอประกอบดวยมาตร  6 หนวย ตั้งแต  
“ จริงที่สุด”   ถึง  “ไมจริงเลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.20 ถึง 8.17 
และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .33  ถึง .58  เมื่อทําการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 60.34   df เทากับ 46  p value  0.076  RMSEA  เทากับ 
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0.042  CFI เทากับ 0.98  NFI เทากับ 0.91  GFI เทากับ 0.93  AGFI เทากับ 0.88  สําหรับคาความ
เชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .76  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม มี 2 ลักษณะคอื 
ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  
การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไม
จริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  
ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12 - 72 คะแนน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่
มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก 

ตัวอยาง แบบวัดการพึ่งตนเองดานสังคม 

(0) บอยครั้งที่ฉันไปชมรม เพื่อพบปะพูดคุยกับผูอ่ืน 
         

  จริงที่สุด              จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 
2.2.3  แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  
เปนแบบวัดเกี่ยวกับการรายงานของผูสูงอายุเกี่ยวกับการมีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิต 

โดยผูสูงวัยที่มีรายไดอยางสม่ําเสมอ จากเงินบํานาญ เงินสวัสดิการ ตลอดจนความสามารถในการ
หารายไดจากการทํางานตางๆ แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 10 ขอ มีขอความทางบวก 4 ขอ 
และขอความทางลบ 6 ขอโดยแตละขอประกอบดวยมาตร  6 หนวย ตั้งแต  “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไม
จริงเลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.54 ถึง 9.14 และพิสัยของ
ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .23 ถึง .51 เมื่อทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 39.94   df เทากับ 28  p value  0.076  RMSEA  เทากับ 0.048  CFI 
เทากับ 0.98  NFI เทากับ 0.94  GFI เทากับ 0.95  AGFI เทากับ 0.90  สําหรับคาความเชื่อมัน ชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .81  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ มี 2 
ลักษณะคือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี
ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขาง
จริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหใน
ทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10 - 60 คะแนน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบ
วัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก 
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ตัวอยาง แบบวัดการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 

(0) แมฉันจะออกจากงานเดิม ฉันยังสามารถหารายไดจากงานอื่นได 

          
จริงที่สุด                จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

2.2.4  แบบวัดความพอใจในชีวิต  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานของผูสูงอายุวา ตนมี ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต  รูสึกสดชื่น 

ร่ืนเริง สมหวัง มองโลกในแงดี มีความหวัง  เปนตน ปรับมาจากแบบวัดความสุขในชีวิต ของ พระ

มหาบุญสงค ทนนชัย (2550: 293-294) จํานวน 4 ขอ และ ผูวิจัยสรางเองอีก 6 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 

10 ขอ โดยมีขอความทางบวก 5 ขอ และขอความทางลบ 5 ขอ  แตละขอประกอบดวยมาตร  6 

หนวย ตั้งแต  “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไมจริงเลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 

2.12 ถึง 4.02 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .40 ถึง .68 

เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัด

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 18.75  df เทากับ 20  p value  0.540  RMSEA  

เทากับ 0.000  CFI เทากับ 1.00  NFI เทากับ 0.98  GFI เทากับ 0.97  AGFI เทากับ 0.93  สําหรับคา

ความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .83  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดความพอใจในชีวิต มี 2 ลักษณะคือ ขอความ

ทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  การให

คะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไม

จริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมี

พิสัยคะแนนระหวาง 10  - 60 คะแนน ผูสูงอายุท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีความ

พอใจในชีวิตมาก 

 ตัวอยาง แบบวัดความพอใจในชีวิต 

(0) ฉันรูสึกวา ชีวิตนี้มีความทุกขทรมานใจ 

          
 จริงที่สุด                จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

2.2.5  แบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน  

เปนแบบวัดเกี่ยวกับการรับรูคุณความดีของสังคมและแผนดิน ตลอดจนการแสดงความ

ออนนอมถอมตน ยอมรับวาตนมีขอจํากัด และอาจตองขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น แบบวัดนี้
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เปนของ อุบล เลี้ยววาริณ (2551:  191-192) จํานวน 12 ขอ มีขอความทางบวก 7 ขอ และขอความ

ทางลบ 5 ขอโดยแตละขอประกอบดวยมาตร 6 หนวย ตั้งแต  “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไมจริงเลย”  พิสัย

คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.49 ถึง 9.17 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .20 ถึง .48 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา 

χ²  เทากับ 52.00   df เทากับ 42  p value  0.140  RMSEA  เทากับ 0.040  CFI เทากับ 0.98  NFI 

เทากับ 0.92  GFI เทากับ 0.94  AGFI เทากับ 0.88  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของแบบวัดนี้เทากับ .74  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน มี 2 ลักษณะคือ 

ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  

การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไม

จริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12 - 72 คะแนน ผูสูงอายุท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ี

มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

ตัวอยางแบบวัด การรับรูคุณแผนดิน 

(0) ฉันรูสึกโชครายที่เกิดมาในสังคม 

          
   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

2.2.6  แบบวัดการเปรียบเทียบทางสังคม  

เปนแบบวัดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคลอื่นของผูสูงอายุ

ในดานสุขภาพ  ชีวิตความเปนอยู  สภาพทางเศรษฐกิจ เปนตน  แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 15 

ขอ มีขอความที่เปรียบเทียบตนเองกับคนที่ต่ํากวา จํานวน 9 ขอ (เปนขอความทางบวกทั้ง 9 ขอ) 

และขอความที่เปรียบเทียบตนเองกับคนที่เหนือกวา จํานวน 6 ขอ (ขอความทางบวก 1 ขอ และ

ขอความทางลบ 5 ขอ) โดยแตละขอประกอบดวยมาตร 6 หนวย ตั้งแต  “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไมจริง

เลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.55 ถึง 8.17 และพิสัยของความสัมพันธ

ภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .28 ถึง .61 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา 

χ²  เทากับ 95.34   df เทากับ 76  p value  0.066  RMSEA  เทากับ 0.039  CFI เทากับ 0.98  NFI 
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เทากับ 0.92  GFI เทากับ 0.91  AGFI เทากับ 0.86  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของแบบวัดนี้เทากับ .82  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการเปรียบเทียบทางสังคม มี 2 ลักษณะคือ 
ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  
การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไม
จริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  
ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 15 - 90 คะแนน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่
มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 

ตัวอยางแบบวัด การเปรียบเทียบทางสังคม 

(0)  ใคร ๆ ก็ยอมรับวา ฉันมีความสําเร็จในชีวิตการงาน อยางเห็นไดชัด 
         

  จริงที่สุด              จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 
2.2.7  แบบวัดความรูสึกสูญเสีย   
เปนแบบวัดการคาดการณในความรูสึกของการที่ผูสูงอายุผานเหตุการณในอดีตเกี่ยวกับ

การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก สูญเสียสถานภาพหรือส่ิงของ หรือ สูญเสียความสมบูรณของรางกาย  
ทําใหบุคคลสูงวัยมีความเสียใจ โหยหา คิดถึง ถึงบุคคลหรือเหตุการณหรือส่ิงของนั้นๆ  แบบวัดนี้
ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 20 ขอ ซ่ึงแตละขอประกอบดวยมาตร 2 มิติ คือ 1) มิติของความรูสึกตอ
เหตุการณการสูญเสียในครั้งนั้น ตั้งแต “รูสึกเสียใจมากที่สุด” จนถึง “ไมรูสึกเสียใจเลย” และ 2) มิติ
ของความถี่ของความรูสึกตอเหตุการณนั้น ตั้งแต “เกิดบอยมาก” จนถึง “ไมเกิดเลย”  พิสัยคาอํานาจ
จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 5.12 ถึง 11.16 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวาง
รายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .40 ถึง .69 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 167.90  
df เทากับ 141  p value  0.061  RMSEA  เทากับ 0.019  CFI เทากับ 0.99  NFI เทากับ 0.95  GFI 
เทากับ 0.89  AGFI เทากับ 0.84  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้
เทากับ .92  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดความรูสึกสูญเสีย คําตอบจากมิติของความรูสึกตอ
เหตุการณการสูญเสียในครั้งนั้นจะไดคะแนน 5 ถึง 1 คะแนน คําตอบจากมิติของความถี่ของ
ความรูสึกตอเหตุการณจะไดคะแนน 3 ถึง 1 คะแนน  และ คะแนนที่ไดของการตอบแตละขอคือ ผล
คูณของหนวยที่เลือกในขอนั้น ๆ การคิดคะแนนคิดโดยรวมคะแนนทุกขอในแบบวัดความรูสึก
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สูญเสีย ดังนั้น จึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 20 – 300 คะแนน  ผูสูงอายุที่ไดคะแนนมากจากแบบวัดนี้
เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมาก 

ตัวอยาง แบบวัดความรูสึกสูญเสีย 

ความรูสึกเสียใจ 
ระดับความเสียใจของฉัน 

ท่ีเกิดขึ้นกับฉัน 

มาก ปาน บอย เกิด ไม 

ที่สุด 
มาก 

กลาง 
นอย 

ไม 
เลย มาก บาง เกิดเลย 

สถานการณ 

5 4 3 2 1 3 2 1 

0. การสูญเสียคูสมรส          

 
2.2.8  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน   
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานของผูสูงอายุวา ตนมีความสามารถคาดการณไกล เล็งเห็นที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตและเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถอดไดรอ
ได สามารถควบคุมตนเองใหดําเนินการตามที่ตั้งใจหรือวางแผนไวได เปนตน  วัดโดยแบบวัดที่ใช
ในงานวิจัยการวิจัยเพื่อสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549: 
81-104)  จํานวน 3 ขอ นอกจากนี้ไดนํามาจากแบบวัดของ พรรณราย  พิทักเจริญ (2543: 198-200) 
จํานวน 2 ขอ และผูวิจัยเปนผูสรางแบบวัดเองจํานวน 5 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 ขอ โดยมีขอความ
ทางบวก 5 ขอ และขอความทางลบ 5 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด”   ถึง  
“ไมจริงเลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.26 ถึง 6.10 และพิสัยของ
ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .20 ถึง .45 เมื่อทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 40.63   df เทากับ 29  p value  0.074  RMSEA  เทากับ 0.055  CFI 
เทากับ 0.97  NFI เทากับ 0.91  GFI เทากับ 0.94  AGFI เทากับ 0.88  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .75  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มี 2 ลักษณะคือ 
ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  
การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไม
จริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  
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ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10 - 60 คะแนน ผูสูงอายุท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ี

มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

ตัวอยาง แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(0) ฉันสามารถรับประทานยา ตรงตามปริมาณและเวลาที่แพทยส่ัง 

          
  จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

2.2.9  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่บุคคลสามารถกระทําสิ่งที่ตั้งใจไวจนสําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ โดย

ไมผัดวันประกันพรุง  และถึงแมวาจะมีอุปสรรค ก็ไมยอทอ  ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของ 

McClelland (1974: 319-377) และปรับมาจากแบบวัดของ จินตนา บิลมาศ และคณะ (2529: 

ภาคผนวก ข) และบางสวนผูวิจัยสรางเอง รวมกันจํานวน 10 ขอ โดยมีขอความทางบวก 7 ขอ และ

ขอความทางลบ 3 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตร  6 หนวย จาก “ จริงที่สุด”  ถึง  “ไมจริงเลย”  

พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.26 ถึง 8.84 และพิสัยของความสัมพันธ

ภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .24 ถึง .56 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา 

χ²  เทากับ 44.08   df เทากับ 31    p value  0.060  RMSEA  เทากับ 0.056  CFI เทากับ 0.96  NFI 

เทากับ 0.88  GFI เทากับ 0.93  AGFI เทากับ 0.88  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของแบบวัดนี้เทากับ .69  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มี 2 ลักษณะคือ ขอความ

ทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  การให

คะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไม

จริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมี

พิสัยคะแนนระหวาง 10 - 60 คะแนน ผูสูงอายุท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์มาก 

ตัวอยาง แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

 (0)  ฉันสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไดติดตอเปนเวลานานโดยไมเบื่อ 

          
  จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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2.2.10  แบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา  

เปนแบบวัดเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนา 3 ดาน คือ 1) ความเชื่อเรื่องไตรสรณาคมณ 

คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  2) ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม มีนรก สวรรค และมีการ

เวียนวายตายเกิด ในภพตางๆ และ 3) ความเชื่อเรื่องนิพพาน  วัดโดยแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุม

นาวิน และคณะ (2536: ภาคผนวก ก) ซึ่งเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา ประกอบดวย 10 

ขอความ ซ่ึงแตละขอความประกอบดวยมาตร 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยคา

ความเชื่อมั่นจากงานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536: ภาคผนวก ก) เทากับ .75  

พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.79 ถึง 9.82 และพิสัยของความสัมพันธ

ภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .13 ถึง .57 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา 

χ²  เทากับ 44.51   df เทากับ 31    p value  0.055  RMSEA  เทากับ 0.054  CFI เทากับ 0.97  NFI 

เทากับ 0.90  GFI เทากับ 0.94  AGFI เทากับ 0.88  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของแบบวัดนี้เทากับ .68  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะคือ 

ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  

การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไม

จริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10 - 60 คะแนน ผูสูงอายุท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ี

มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 

 ตัวอยาง แบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา 

(0) ฉันเชื่อวา มนุษยเราเมื่อตายแลว ก็จบสิ้นเพียงแคนั้น 

          
  จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

2.2.11  แบบวัดวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  

เปนแบบวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักทางศาสนาใน 2 ดาน คือ1) วิถีชีวิตของบุคคล ซ่ึง

แสดงถึงปริมาณการเลือกที่จะปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยางยึดหลักธรรมะทางพุทธศาสนา และ

หลีกเลี่ยงชีวิตที่ผิดศีล  เชน การเลือกอาชีพ  การพักผอนหยอนใจ  การทําบุญสุนทาน เปนตน และ 

2) การปฏิบัติเบื้องตน ใน 3 ดาน คือ ทาน ศีล และภาวนา วัดโดยแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุม

นาวิน และคณะ (2536: ภาคผนวก ก) ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา ประกอบดวย 20 
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ขอความ ซ่ึงแตละขอความประกอบดวยมาตร 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ประกอบ 

โดยคาความเชื่อมั่นจากงานวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536: ภาคผนวก ก) ในดานที่ 

1 เทากับ 0.78  และดานที่ 2 เทากับ 0.85  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ

แบบวัดนี้อยูระหวาง 4.06 ถึง 7.53 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยู

ระหวาง .31 ถึง .75 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) 

ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 127.17  df เทากับ 105  

p value 0.070  RMSEA  เทากับ 0.027  CFI เทากับ 0.99  NFI เทากับ 0.96  GFI เทากับ 0.91  AGFI 

เทากับ 0.83  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .88  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะคือ 

ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  

การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไม

จริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 20 - 120 คะแนน ผูสูงอายุท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผู

ท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 

ตัวอยาง แบบวัดวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

(0)  ฉันเห็นวาการสวดมนตไหวพระกอนเขานอน เปนการกระทําที่ไรสาระ 

         
  จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 

 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

2.2.12  แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ผูสูงวัยไดรับการสนับสนุนสงเสริมในดานตางๆ มี 3 

ดาน คือ 1) ดานอารมณ เชน การไดรับความรัก ไดรับความเอื้ออาทร และไดรับการเห็นคุณคา เปน

ตน  2) ดานขอมูลขาวสาร เชน ไดรับขาวสารที่มีประโยชนตอการพึ่งพาตนเอง เปนตน และ 3) ดาน

วัสดุอุปกรณ และการเงิน เชน ไดรับการชวยเหลือทางดานการเงิน  ครอบครัวดูแลเอาใจใสหาซื้อ

ส่ิงของที่จําเปนมาให เปนตน แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 12 ขอ มีขอความทางบวก 9 ขอ 

และขอความทางลบ 3 ขอ โดยแตละขอประกอบดวยมาตร  6 หนวย ตั้งแต “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไม

จริงเลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 6.00 ถึง 11.32 และพิสัยของ

ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .33 ถึง .71 เมื่อทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 64.96  df เทากับ 48  p value  0.052  RMSEA  เทากับ 0.050  CFI 
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เทากับ 0.99  NFI เทากับ 0.96  GFI เทากับ 0.92  AGFI เทากับ 0.87  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .89  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มี 2 
ลักษณะคือ ขอความทางบวก และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี
ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขาง
จริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหใน
ทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12 - 72 คะแนน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบ
วัดนี้มาก เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก 

ตัวอยาง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

(0)  บุตรหลานมักพาฉันไปพบแพทยทันที ที่ฉันไมสบาย   
         

  จริงที่สุด             จรงิ  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 
2.2.13  แบบวัดการสนับสนุนจากภาครัฐ  
เปนแบบวัดที่ใหผูสูงอายุรายงานวา ตนไดรับการดูแลจากรัฐเกี่ยวกับสิทธิคุมครอง สงเสริม 

และสนับสนุน ตามมาตราที่ 11 ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยแบงเปน 2 ดาน ไดแก 1) 
ดานขอมูลขาวสาร เปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ เชน การใหขอมูลในการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุ  การอบรมสุขภาพ อบรมการประกอบอาชีพเสริม เปนตน  และ 2) ดานวัสดุ
อุปกรณ เงิน เปนการใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกผูสูงอายุ เชน การ
ลดหยอนคาโดยสารแกผูสูงอายุ การอํานวยความสะดวกในดานสถานที่แกผูสูงอายุ การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน เปนตน  แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 12 ขอ มีขอความทางบวก 7 ขอ 
และขอความทางลบ 5 ขอ โดยแตละขอประกอบดวยมาตร 6 หนวย ตั้งแต “ จริงที่สุด”   ถึง  “ไม
จริงเลย”  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.63 ถึง 9.03 และพิสัยของ
ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .28 ถึง .62 เมื่อทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  โดยมีคา χ²  เทากับ 54.11  df เทากับ 42  p value  0.100  RMSEA  เทากับ 0.042  CFI 
เทากับ 0.98  NFI เทากับ 0.93  GFI เทากับ 0.93  AGFI เทากับ 0.88  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .82  

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการสนับสนุนจากภาครัฐ มี 2 ลักษณะคือ ขอความ
ทางบวก และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  การให
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คะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไม
จริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมี
พิสัยคะแนนระหวาง 12 - 72 คะแนน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมาก 

ตัวอยาง แบบวัดการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ 

(0) ฉันไมคอยไดรับขาวสาร การอบรมดานสุขภาพจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
         

  จริงที่สุด             จรงิ  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 
2.2.14  แบบวัดประสบการณสูญเสีย  
มีเนื้อเกี่ยวกับการรายงานการสูญเสียที่ผูสูงอายุประสบมาในอดีต ทั้งการสูญเสียดานบุคคล 

เชน คูสมรส เพื่อน เปนตน การสูญเสียดานสุขภาพ เชน การไดยินลดลง การมองเห็นลดลง มีโรค
ประจําตัว เปนตน  การสูญเสียสถานภาพตาง ๆ เชน การสูญเสียความเปนผูนํา  และการสูญเสีย
โอกาสอื่นๆ เชน การพลาดโอกาสไปเที่ยว ไมสามารถทํางานที่ช่ืนชอบได เปนตน  วัดโดยแบบวัด
ชนิดมาตรประเมินรวมคา ประกอบดวย 20 ขอความ ซ่ึงแตละขอความประกอบดวย “เคยเกิด” และ 
“ไมเคยเกิด” เปนขอความแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบวัดในชีวิตที่ผานมาเคยเกิดเหตุการณ หรือไม
เคยเกิดเหตุการณดังกลาว  แบบวัดนี้มีพิสัยคะแนนระหวาง 20 - 40 คะแนน ผูที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก  เปนผูที่มีประสบการณสูญเสียมาก 

ตัวอยาง แบบวัดประสบการณสูญเสีย 

ประสบการณ 

เคยเกิด ไมเคยเกิด สถานการณ 

2 1 

0. การสูญเสียคูสมรส   

 
2.3  การหาคุณภาพเครื่องมือ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพเครื่องมือแบบวัด ทั้งแบบวัดที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
เอง ไดแก  แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  
แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  แบบวัดความพอใจในชีวิต แบบวัดลักษณะมุง
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อนาคตควบคุมตน  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
แบบวัดการสนับสนุนจากภาครัฐ  แบบวัดประสบการณสูญเสีย  แบบวัดการเปรียบเทียบทางสังคม  
แบบวัดความรูสึกสูญเสีย  และแบบวัดของผูวิจัยอ่ืน ๆ ไดแก   แบบวัดการรับรูคุณความดีของ
แผนดิน  แบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา  และแบบวัดวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  นํามาหาคุณภาพ
ของแบบวัด ดังตอไปนี้ 

ขั้นแรก ผูวิจัยประมวลเอกสารเพื่อกําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนั้นๆ แลวสราง
ขอความตามองคประกอบของแผนผังแบบวัดแตละตัวแปร โดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางเองจะไดทํา
การสรางเปนจํานวน 2 - 3 เทาของที่จะใชจริง รวมทั้งรวบรวมแบบวัดที่นํามาจากงานวิจัยของคน
อ่ืน แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบเนื้อหา  เมื่อผานการตรวจสอบแลว จึงดําเนินการทํา
เปนชุดแบบสอบถามเพื่อนําไปทดสอบตอไป 

ขั้นสอง นําแบบวัดในขั้นที่ 1 ไปทดสอบกับผูสูงอายุที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 130 คน แลวทําการลงรหัสเพื่อทดสอบทางสถิติในการหาคุณภาพแบบวัด 

ขั้นที่สาม การวิเคราะหคุณภาพแบบวัด แบงเปน 2 ระยะ คือ  
ระยะแรก ทําการทดสอบคุณภาพรายขอของแบบวัด โดยใชสถิติ 2 ประเภท คือ 1) 

การวิเคราะหอํานาจจําแนกรายขอ (Item discrimination) หรือ การวิเคราะหหาคา t - ratio โดยมี
เกณฑวา ขอที่จะผานการคัดเลือกคือ ขอที่มี คา t ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป และ 2) การหาคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดชุดนั้นที่ไมรวมขอดังกลาว (Item - total 
correlation) หรือการหาคา r โดยมีเกณฑวา ขอท่ีจะผานการคัดเลือกคือ ขอท่ีมี คา r ตั้งแต 0.20 ขึ้น
ไป  ขอที่ผานการคัดเลือกมีเกณฑการตัดสินโดยรวม  คือ 1) ควรจะผานเกณฑทั้งคา t และ คา r  2) 
ขอที่ผานการคัดเลือกตองครอบคลุมนิยามในแผนผังของแบบวัด และ 3) ในกรณีมีขอที่ผานเกณฑ
ตามขอ 1) ไมเพียงพอ และมีความจําเปนตองคัดขอ เพื่อใหครอบคลุมแผนผังของตัวแปร การ
คัดเลือกขอใหยึดคา t เปนหลักในการตัดสิน   

ระยะสอง เมื่อไดขอครบครอบคลุมแผนผังของแบบวัดแลว ใหทําการพิสูจน
โครงสรางของแบบวัด โดยการทํา Confirmatory factor analysis  เพื่อหา Construct  validity 
สําหรับเกณฑในการตัดสินความกลมกลืนของโมเดลนั้น ใชดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ (Fit measures) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน 5 เกณฑ ซ่ึง
เปนดัชนีที่พัฒนาโดย Joreskog และ Sorbon (1993: 23-28) จํานวน 3 ดัชนี ดัชนีนี้พัฒนาโดย 
Brown และ Cudeck (1993 อางถึงใน นงลักษณ  วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน 1 ดัชนี และดัชนีที่
พัฒนาโดย Bentler (1990 อางถึงใน นงลักษณ  วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน 1 ดัชนี โดยแบบวัดที่
ผานการทดสอบในงานวิจัยนี้ควรผานเกณฑอยางนอย 3 ใน 5 เกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
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1)  คาสถิติไค-สแควร (Chi-square  statistics) ควรมีคานอย  และควรเขาใกลศูนย
ใหมากที่สุด และคา p value ควรเปนคาที่ไมมีนัยสําคัญ  ซ่ึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ  โดยท่ัวไปแลวหลักงาย ๆ ของการทดสอบความกลมกลืนโดยวิธีนี้ คือ ถา
ผลหารระหวางคา Chi-square  กับคา degree  of  freedom (df) มีคาไมเกิน 2 แสดงวาโมเดลมี
แนวโนมที่จะสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา 
Chi-square จะตองมี p value ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness  of  fit  index: GFI) โดยมีคาระหวาง 
0 และ 1 ยิ่งคา GFI เขาใกล 1.00 ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ใน
งานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา GFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป 

3)  ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted  goodness  of  fit  index: 
AGFI) ซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ GFI 

4)  คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root  Mean  Square  
Error  of  Approximation) เปนคาที่แสดงความแตกตางตอ degree  of  freedom (df) ซ่ึงมีคา 
RMSEA ควรมีคานอยกวา 0.05 ลงไป จึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยในงานวิจัยนี้ไดใชเกณฑนี้เชนเดียวกัน 

5)  ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative  fit  index: CFI) ซ่ึงมีคา
ระหวาง 0 และ 1 ยิ่งคา CFI เขาใกล 1.00 ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ  ในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา CFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป 

ขั้นที่ส่ี  เมื่อผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปรากฏวาโมเดลกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ  จึงนําแบบวัดที่ผานการพิสูจนแลวมาหาคาความเชื่อมั่นของแตละแบบวัด (Reliability) 
แบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha  coefficient) 
 

2.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เมื่อผูวิจัยไดแบบวัดตนฉบับแลว จึงนําไปดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางแลว ตาม
ขั้นตอน ดังนี้คือ 

1) ผูวิจัยไดทําการติดตอขอความรวมมือกับกลุมผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงเปนกลุมผูสูงอายุที่มารวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การออกกําลังกาย  การ
ประชุมผูสูงอายุ  การทําบุญ  เพื่อขอเขาไปเก็บขอมูลจากผูสูงอายุ 
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2)  นัดวันและเวลา เพื่อนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูล  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการเอง
และมีผูชวยในการควบคุมการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

3)  นําขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และทําการคัดเลือกฉบับที่บกพรองออกไป 
จากนั้นนําฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหผลทางสถิติตอไป  

 

2.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป SPSS  for  WINDOWS  โดยมี
สถิติที่ใช 2 รูปแบบดังนี ้

2.5.1  สถิติอนมุาน (Inferential statistics) เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานใน 3 ลักษณะคือ 
1)  การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) แบบ 

Enter และ Stepwise โดยใชตัวทํานายหลายตัวในการทํานายตัวถูกทํานายทีละตัว โดยใชเกณฑ
แตกตางเปอรเซ็นตทํานายที่ 5 % (Cohen, 1977: 413-414) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 และสมมติฐาน
ที่ 2 

2)  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of Variance) 
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 สมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 5 และเมื่อพบผลที่เปนปฏิสัมพันธแบบ
สองทางและแบบสามทางที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นํามาเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ 
3)  การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (Path Analysis) เพื่อพิสูจนวา โมเดลตามสมมติฐาน

ที่ 7 มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
 

2.5.2  สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  
1)  การหาคาความถี่ รอยละ (Precentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) เพื่อใชในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง และใชประกอบใน
การพิจารณาแยกกลุมยอย เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน 

2)  การหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson  Product  Moment  Correlation) เพื่อ
หาคาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้  
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ตารางที่ 2.1  คุณภาพของแบบวัดในการวิจยั 
  

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   (Confirmatory  Factor  Analysis) คาความ 
แบบวัด จํานวนขอ MIN - MAX พิสัยคา  t พิสัยคา  r 

คา  χ² df  ,  p value RMSEA CFI NFI GFI AGFI เชื่อมั่น 

1.  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ   12 12 – 72 4.69 ถึง 6.52 0.27 ถึง 0.52 45.88 33  ,  0.067 0.051 0.98 0.93 0.95 0.87 .76 
2.  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  12 12 – 72 4.20 ถึง 8.17 0.33 ถึง 0.58 60.34 46  ,  0.076 0.042 0.98 0.91 0.93 0.88 .76 
3.  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  10 10 – 60 4.54 ถึง 9.14 0.23 ถึง 0.51 39.34 28  ,  0 .076 0.048 0.98 0.94 0.95 0.90 .81 
4.  ความพอใจในชวีิต  10 10 – 60 2.12 ถึง 4.02 0.40 ถึง 0.68 18.75 20  ,  0.540 0.000 1.00 0.98 0.97 0.93 .83 
5.  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  12 12 – 72 3.49 ถึง 9.17 0.20 ถึง 0.48 52.00 42  , 0.140 0.040 0.98 0.92 0.94 0.88 .74 

6.  การเปรียบเทียบทางสังคม  15 15 – 90 3.55 ถึง 8.17 0.28 ถึง 0.61 95.34 76  ,  0.066 0.039 0.98 0.92 0.91 0.86 .82 
7.  ความรูสึกสูญเสีย  20 20 – 300 5.12 ถึง11.16 0.40 ถึง 0.69 167.90 141  ,  0.061 0.019 0.99 0.95 0.89 0.84 .92 
8.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  10 10 – 60 3.26 ถึง 6.10 0.20 ถึง 0.45 40.63 29  ,  0.074 0.055 0.97 0.91 0.94 0.88 .75 
9.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  10 10 – 60 4.26 ถึง 8.84 0.24 ถึง 0.56 44.08 31  ,  0.060 0.056 0.96 0.88 0.93 0.88 .69 
10. ความเชื่อทางพทุธศาสนา  10 10 – 60 3.79 ถึง 9.82 0.13 ถึง 0.57 44.51 31 , 0.055 0.054 0.97 0.90 0.94 0.88 .68 

11. วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  20 20 – 120 4.06 ถึง 7.53 0.31 ถึง 0.75 127.17 105 , 0.070 0.027 0.99 0.96 0.91 0.83 .88 

12.  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 12 12 - 72 6.00 ถึง11.32 0.33 ถึง 0.71 64.96 48  ,  0.052 0.050 0.99 0.96 0.92 0.87 .89 

13.  การสนับสนุนจากภาครัฐ  12 12 – 72 3.63 ถึง 9.03 0.28 ถึง 0.62 54.11 42  ,  0.100 0.042 0.98 0.93 0.93 0.88 .82 
14.  ประสบการณสูญเสีย  20 20 - 40 - - - - - - - - - - 
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บทที่ 3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเร่ือง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผูสูงวัย” เปน
การวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 55 – 88 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  
และจิตลักษณะตามสถานการณวามีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
พึ่งตนเอง สําหรับการวิเคราะหขอมูลในบทนี้ไดนําเสนอเปน 3 สวน ไดแก  สวนที่ 1) ลักษณะ
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง   สวนที่ 2) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และสวนที่ 3) การ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหากลุมผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยง  ที่มีพฤติกรรมดังกลาวนี้นอย ในสวนตอไปนี้จะ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยเริ่มนําเสนอลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง  แลวนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1   ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 441 คน (ตารางที่ 3.1)  ลักษณะทั่วไปของผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง
แบงออกเปน  1) พื้นที่ของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางประกอบดวย  ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
219 คน (รอยละ 49.7) และ ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล 222 คน (รอยละ 50.3)  2) เพศของผูสูงอายุ   
กลุมตัวอยางประกอบดวย  ผูสูงอายุชาย 110 คน (รอยละ 25.0) และ ผูสูงอายุหญิง 330 คน (รอยละ 
75.0)  3) อายุของผูสูงอายุ  โดยผูสูงอายุมีอายุระหวาง  55 – 88 ป มีคามัธยฐานเทากับ 63 ป มี
คาเฉลี่ย 65 ป และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 83.11 (6.92) โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการ
แบงอายุออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่อายุนอยกวาหรือเทากับ 63 ป จัดเปนผูสูงอายุที่มีอายุ
นอย มีจํานวน 222 คน (รอยละ 50.30) และกลุมผูสูงอายุที่อายุตั้งแต 64 ป  ขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุที่
มีอายุมาก มีจํานวน 219 คน (รอยละ 49.70)  4) สถานภาพของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางประกอบดวย
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ตารางที่ 3.1  แสดงลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะเบื้องตน จํานวน รอยละ * 

พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 219  49.7  

 ปริมณฑล 222  50.3  

เพศ ชาย 110  25.0  

 หญิง 330  75.0  

อายุ นอย ( ≤ 63 ป)  222  50.3  

 มาก ( > 63 ป)  219  49.7  

สถานภาพ ไมมีคูสมรส 163  37.1  

 มีคูสมรส 276  62.9  

การอยูกับคูสมรส อยูกับคูสมรส 257  65.9  

 ไมอยูกับคูสมรส 133  34.1  

จํานวนบุตร นอย (1-2 คน)  167  46.4  

 มาก ( > 2 คน)  193  53.6  

จํานวนลูกชาย นอย (1 คน)  166  55.9  

 มาก ( > 1 คน)  131  44.1  

จํานวนลูกสาว นอย (1 คน)  145  48.7  

 มาก (> 1 คน)  153  51.3  

ประเภทอาชีพ 
อาชีพที่มีเงินเดือนประจํา  

(รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท) 
156  39.2  

 
อาชีพที่ไมมีเงินเดือนประจํา  

(ธุรกิจสวนตัว/รับจางทั่วไป/แมบาน) 
242  60.8  

ระดับการศึกษา นอย ( ≤ 9 ป ) 218  52.0 

 มาก ( > 9 ป ) 201  48.0 

โรคประจําตัว ไมมีโรคประจําตัว 148  33.6  

 มีโรคประจําตัว 293  66.4  

การทํางาน ไมทํางาน 260  60.2  

 ทํางาน 172  39.8  

รายได ไมมีรายไดประจํา 190  44.4  

 มีรายไดประจํา 238  55.6  

หมายเหตุ: * ไมรวม Missing Values 
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ผูสูงอายุที่มีสถานภาพเปนผูที่สมรส โสด หยา หรือหมาย โดยสถานภาพนี้ไดแบงเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส หมายถึงกลุมผูสูงอายุที่มีสถานภาพไมไดสมรส(โสด) แยกทางกับคู
สมรส (หยา) หรือคูสมรสเสียชีวิต (หมาย)  มีจํานวน 163  คน  (รอยละ 37.1) และกลุมผูสูงอายุที่มีคู
สมรสมีจํานวน 276 คน (รอยละ 62.9) 5) การอยูกับคูสมรสของผูสูงอายุ  แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  257 คน (รอยละ 65.9) และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส 133 คน 
(รอยละ 34.1)  6) จํานวนบุตรของผูสูงอายุ  โดยกลุมตัวอยางมีจํานวนบุตร ระหวาง 0 – 9 คน 
คามัธยฐานเทากับ 2 คน มีคาเฉลี่ย 3 คน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2 คน โดยใชคามัธยมฐาน
เปนเกณฑในการแบงจํานวนบุตรออกเปน 2 กลุม  ไดแก ผูสูงอายุที่มีบุตรนอยกวาหรือเทากับ  2 
คน จัดเปนผูสูงอายุที่มีบุตรนอย มีจํานวน 167 คน (รอยละ 46.4) และ ผูสูงอายุที่มีบุตรตั้งแต 3 คน
ขึ้นไป เปนผูสูงอายุที่มีบุตรมาก มีจํานวน 193 คน (รอยละ 53.6)  7) จํานวนลูกชายของผูสูงอายุ  
กลุมตัวอยางประกอบดวย  ผูสูงอายุที่มีจํานวนลูกชายอยูระหวาง  0 – 5 คน มีคามัธยฐานเทากับ 1 
คน มีคาเฉลี่ย 1.17 คน และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03  โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการ
แบงจํานวนลูกชายออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย หรือเทากับ 1 คน จัดเปน
ผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย มีจํานวน 166 คน (รอยละ 55.9) และกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมากตั้งแต 1 
คนขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก มีจํานวน 131 คน (รอยละ 44.1)  8) จํานวนลูกสาวของ
ผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูสูงอายุที่มีจํานวนลูกสาวอยูระหวาง 0-8 คน มีคามัธยฐาน
เทากับ 1 คน มีคาเฉลี่ย 1.33 คน และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.25 โดยใชคามัธยฐานเปน
เกณฑในการแบงจํานวนลูกสาวออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย หรือเทากับ 1 คน 
จัดเปนผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย มีจํานวน 145 คน (รอยละ 48.7) และกลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก มีจํานวน 153 คน (รอยละ 51.3)  9) ประเภทอาชีพ
ของผูสูงอายุ  โดยกลุมตัวอยางไดประกอบอาชีพ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมอาชีพที่มีเงินเดือน
ประจํา หมายถึง อาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซ่ึงเปนผูที่มีเงินเดือนประจํา มี
จํานวน 156 คน (รอยละ 39.2) และ กลุมอาชีพที่ไมมีเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 
รับจางทั่วไป หรือ ไมไดประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนผูที่ไมมีเงินเดือนประจําแนนอน มีจํานวน 242 (รอย
ละ 60.8)  10) ระดับการศึกษาของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางมีจํานวนปที่ใชในการศึกษาระหวาง 0-22 
ป มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉลี่ย 9.55 ป  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.08 โดยใชคามัธย
ฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอยหรือ
เทากับ 9 ป จัดเปนผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย มีจํานวน 218 คน (รอยละ 52.0) และกลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษาตั้งแต 9 ป ขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก มีจํานวน 201 คน (รอยละ 48.0)  11) 
โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  โดยสามารถแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว มี
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จํานวน 148 คน (รอยละ 33.6) และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีจํานวน 293 (รอยละ 66.4)  12) 
การทํางาน เปนการแบงผูสูงอายุตามการทํางานในปจจุบันโดยจัดแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน มีจํานวน 260 คน (รอยละ 60.2) และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน มีจํานวน 172 คน 
(รอยละ 39.8)  13)  รายได เปนการแบงผูสูงอายุในการมีรายไดในปจจุบัน ทั้งรายไดที่ไดรับจากเงิน
บํานาญขาราชการ  เงินสวัสดิการของบริษัท  ดอกเบี้ยที่ไดรับเปนประจําจากเงินฝากธนาคาร หรือ
การไดรับเงินจากบุคคลใกลชิด เชน คูสมรส หรือบุตรหลาน เปนตน โดยไดแบงเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา มีจํานวน 190 คน (รอยละ 44.4) และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายได
ประจํา มีจํานวน 238 คน (รอยละ 55.6) 

โดยสรุปคือ  ผูสูงอายุอยูในพื้นที่ปริมณฑลมากกวาพื้นที่กรุงเทพมหานครเล็กนอย สวน
ใหญเปนเพศหญิง  เปนผูที่มีคูสมรส  โดยยังอยูกับคูสมรส  เปนผูที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา
ไดแก อาชีพธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป  แมบาน เปนตน มีระดับการศึกษานอย  มีโรคประจําตัว  
ในปจจุบันไมไดทํางาน  แตยังมีรายไดประจําอยู  สําหรับรายละเอียดของตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตามจะกลาวตอไปในสวนของการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ตามการวิเคราะหขอมูล
เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

 

3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตามสถานการณ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ ความพอใจในชีวิต ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ   และการเปรียบเทียบทางสังคม 

 
ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ( Three – way Analysis of 

Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ
ความรูสึกสูญเสีย และพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 3 ตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ และความ
พอใจในชีวิต โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ 
การเปรียบเทียบทางสังคม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถคาดการณไกล เล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถอดไดรอได 
สามารถควบคุมตนเองใหดําเนินการตามที่ตั้งใจหรือวางแผนไวได เปนตน  มีพิสัยของคะแนน 23 – 
60 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 
46.77 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.39) โดยผูสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย 
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คือผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ ผูสูงอายุที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ 
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

การสนับสนุนจากภาครัฐ หมายถึง การไดรับการดูแลจากรัฐเกี่ยวกับสิทธิคุมครอง สงเสริม 
และสนับสนุน ตามมาตราที่ 11 ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) 
ดานสุขภาพ เชน ไดรับบริการทางการแพทย และสาธารณสุข ไดรับคําแนะนําดานสุขภาพ เปนตน 
2) ดานเศรษฐกิจ เชน การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ ในการรับบริการของรัฐ  การพัฒนา
ตนเอง การไดสวัสดิการดานการเงิน เปนตน  และ  3) ดานสังคม การศึกษา และศาสนา เชน  การพา
ไปทัศนศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่จัดโดยหนวยงานของรัฐ  การเขาชมรม การไดรับ
ขอมูลขาวสารที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เปนตน มีพิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 14 - 72 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบง
ออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 47.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 9.59) โดยผูสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐนอย และ ผูสูงอายุที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมาก 

การเปรียบเทียบทางสังคม หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคล
อ่ืนของผูสูงอายุในดานสุขภาพ  ชีวิตความเปนอยู  สภาพทางเศรษฐกิจ เปนตน  มีพิสัยของคะแนนที่
ไดจากแบบวัดมีคา 36 - 87 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปน
เกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 64.92 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.25) โดยผูสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํา
กวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย และ ผูสูงอายุที่ไดคะแนน
มากกวาคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก  26  กลุม ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของผูสูงอายุ คือ 1) แบงตามพื้นที่อาศัย คือ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 2) แบง
ตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง  3) แบงตามอายุ  คือ อายุมาก และ อายุนอย  4) สถานภาพ คือ 
ไมมีคูสมรส  และ มีคูสมรส  5) การอยูกับคูสมรส คือ อยูกับคูสมรส  และ ไมอยูกับคูสมรส  6) 
จํานวนบุตร คือ มีบุตรนอย และ มีบุตรมาก 7) จํานวนลูกชาย คือ มีลูกชายนอย และ มีลูกชายมาก 8) 
จํานวนลูกสาว คือ มีลูกสาวนอย และ มีลูกสาวมาก 9) ประเภทอาชีพ คือ อาชีพมีเงินเดือนประจํา 
และอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 10) การศึกษา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก 11) การมี
โรคประจําตัว คือ ไมมีโรคประจําตัว และ มีโรคประจําตัว 12) การทํางานในปจจุบัน คือ ไมทํางาน 
และ ทํางาน และ 13) การมีรายไดในปจจุบัน คือ ไมมีรายไดประจํา และ มีรายไดประจํา ในการ
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วิเคราะหจะเสนอผลตามตัวแปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ดาน และพฤติกรรม 3 ดาน 
โดยแยกวิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 

 
3.2.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน 

ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
เปรียบเทียบทางสังคม 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง การรับรูคุณความดีของสังคมและแผนดิน 
ตลอดจนการแสดงความออนนอมถอมตน ยอมรับวาตนมีขอจํากัด และอาจตองขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น  พิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 37-72 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 56.56 และ คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.75) ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยมี
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
เปรียบเทียบทางสังคม ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.2) คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับ
รูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 2) ผูสูงอายุที่ไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย และ 3) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.2)  คือ ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และการเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย
ของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
มาก เปนผูมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  
ผลเชนนี้ปรากฏใน 25 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญคือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  2) ผูสูงอายุที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 8 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุม 
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ตารางที่ 3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  
ตามระดับ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และการ
เปรียบเทียบทางสังคม ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดินตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพล
เดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 
ฯ 

สส.จาก
ภาครัฐ 

เปรียบเทียบ
ทางสังคม 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 425 56.95*** 4.45* 21.45*** 1.59 < 1 < 1 < 1 23.5 
กทม. 205 27.91*** 4.57* 9.10** 1.12 < 1 < 1 < 1 27.0 
ปริมณฑล 220 25.01*** < 1 11.24*** < 1 < 1 < 1 1.05 20.6 
ชาย 105 8.12** < 1 3.39 < 1 < 1 < 1 < 1 15.7 
หญิง 319 48.30*** 3.80* 17.65*** 1.60 < 1 < 1 < 1 26.1 
อายุนอย 217 24.05*** < 1 5.66* 3.78* 1.06 2.03 < 1 20.0 
อายุมาก 208 28.80*** 7.98** 11.31*** < 1 1.34 < 1 < 1 27.7 
ไมมีคูสมรส 158 20.41*** 10.20** 4.77* < 1 < 1 4.51* < 1 28.9 
มีคูสมรส 266 36.67*** < 1 12.87*** < 1 < 1 6.85** < 1 25.2 
อยูกับคูสมรส 249 29.78*** < 1 10.78*** < 1 < 1 5.88* < 1 23.8 
ไมอยูกับคูสมรส 126 8.87** 7.56** 6.94** < 1 1.75 < 1 < 1 26.1 
บุตรนอย 164 18.19*** < 1 6.18** < 1 < 1 < 1 < 1 20.6 
บุตรมาก 184 17.40*** 4.99* 11.17*** 2.63 < 1 5.26* < 1 24.4 
ลูกชายนอย 162 42.71*** < 1 1.49 1.68 < 1 < 1 2.39 32.4 
ลูกชายมาก 125 3.41 5.16* 16.82*** 2.27 1.48 1.50 < 1 23.5 
ลูกสาวนอย 141 15.02*** 1.59 12.10*** < 1 < 1 < 1 < 1 23.6 
ลูกสาวมาก 145 20.36*** 1.06 2.29 < 1 < 1 1.76 < 1 23.5 
อาชีพมีเงินเดือนประจํา 155 20.39*** < 1 7.13** 2.29 < 1 < 1 < 1 21.6 
อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 232 21.66*** 9.53** 10.02** < 1 < 1 < 1 < 1 21.5 
การศึกษานอย 211 30.77*** 2.11 9.54** < 1 < 1 < 1 1.66 25.7 
การศึกษามาก 197 19.57*** 1.34 7.58** 2.35 < 1 < 1 < 1 19.4 
ไมมีโรคประจําตัว 141 13.72*** 2.36 2.28 < 1 1.57 < 1 < 1 19.4 
มีโรคประจําตัว 284 46.00*** 3.21 16.62*** 2.30 < 1 1.48 1.00 27.0 
ไมทํางาน 254 31.10*** 2.92 7.42** < 1 2.47 1.09 1.17 22.1 
ทํางาน 166 16.65*** < 1 20.12*** 2.38 3.79* < 1 < 1 29.3 
ไมมีรายไดประจํา 183 9.68** 3.39 12.77*** 3.29 < 1 < 1 < 1 21.4 
มีรายไดประจํา 233 46.91*** < 1 7.81** < 1 < 1 < 1 1.63 26.5 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.2  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรู 
คุณความดีของแผนดิน กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.43 ต่ํา 53.76 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.75 นอย 55.45 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.53 ต่ํา 54.66 

กทม. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.77 ต่ํา 53.57 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 57.23 นอย 55.12 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.66 ต่ํา 54.69 

ปริมณฑล ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.10 ต่ํา 53.90 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.41 ต่ํา 54.60 

ชาย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.91 ต่ํา 54.56 
หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.60 ต่ํา 53.45 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.75 นอย 55.30 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.58 ต่ํา 54.47 

อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 59.20 ต่ํา 54.80 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 58.06 ต่ํา 55.93 

อายุมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.34 ต่ํา 52.76 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.25 นอย 53.85 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 56.48 ต่ํา 53.62 

ไมมีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.35 ต่ํา 53.66 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 57.67 นอย 54.35 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.14 ต่ํา 54.87 

มีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.35 ต่ํา 53.61 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.38 ต่ํา 54.58 

อยูกับคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.26 ต่ํา 53.73 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.36 ต่ํา 54.63 

ไมอยูกบัคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.69 ต่ํา 54.14 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 57.56 นอย 54.28 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.49 ต่ํา 54.34 

บุตรนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 59.09 ต่ํา 54.55 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 58.14 ต่ํา 55.50 
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ตารางที่ 3.2  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรู 
คุณความดีของแผนดิน กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
บุตรมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.36 ต่ํา 53.45 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.45 นอย 54.36 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 56.97 ต่ํา 53.84 

ลูกชายนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 59.88 ต่ํา 53.04 
ลูกชายมาก การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.66 นอย 54.15 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.67 ต่ํา 53.14 
ลูกสาวนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.67 ต่ํา 54.37 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 58.45 ต่ํา 54.59 
ลูกสาวมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.75 ต่ํา 52.69 
อาชพีมีเงินฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 59.90 ต่ํา 55.30 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 58.96 ต่ํา 56.24 
อาชพีทีไ่มมี - ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.24 ต่ํา 53.45 
เงินเดือนประจํา การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.60 นอย 54.09 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 56.63 ต่ํา 54.05 
การศึกษานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.26 ต่ํา 53.13 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.12 ต่ํา 54.27 
การศึกษามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.92 ต่ํา 55.07 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 58.19 ต่ํา 55.80 
ไมมีโรคฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.75 ต่ํา 52.87 

มีโรคประจําตัว ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.73 ต่ํา 53.84 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.75 ต่ํา 54.81 

ไมทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.63 ต่ํา 54.09 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.47 ต่ํา 55.25 

ทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.59 ต่ํา 53.49 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.79 ต่ํา 53.29 

ไมมีรายไดฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.58 ต่ํา 54.43 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.81 ต่ํา 54.20 

มีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 59.12 ต่ํา 53.53 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 57.47 ต่ํา 55.18 
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ผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก และ  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา และ 3) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มี
การรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผลเชนนี้
ปรากฏใน 22 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญคือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ผล
เชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย (ตารางที่ 3.2) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย (ตารางที่ 28 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 3 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มาก ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอย ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก และ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูสูงอายุที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐนอย 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่

ทํางาน (ตารางที่ 3.2) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่
ทํางาน (ตารางที่ 29 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคูเปน
คูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และ มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย นอกจากนี้ยังพบวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับ
รูคุณความดีของแผนดินมากที่สุดดวย   
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การรับรูคุณความดีของแผนดินยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏใน 4 กลุมยอย คือ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มี

บุตรมาก (ตารางที่ 3.2) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีคู
สมรส (ตารางที่ 30 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู  แตมีคูที่
สําคัญเพียง 3 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย ผูสูงอายุที่ไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย ผลทั้งหมดขางตนนี้ยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุม
ผูสูงอายุที่มีบุตรมาก และ 3) กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย โดยยังพบในทุกกลุมยอยที่
เหลือดวย  นอกจากนี้ยังพบอีกวาผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอยที่สุด  และเมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส (ตารางที่ 31 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏผลเพิ่มเติมอีก 2 ประการ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 
ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย และ 2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคม
มาก ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
ที่สุดดวย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา การรับรูคุณความดีของแผนดินแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ไดแก ประการแรก 
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยท่ีสําคัญ 
ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และกลุมผูสูงอายุที่ทํางานซึ่งมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 
และ กลุมยอย ไดแก  กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุ
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มาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรสที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือน
ประจํา  และ ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และกลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก   

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ทํางานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรสที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐนอย  3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  และ กลุม
ผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความ
ดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  

 
3.2.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความรูสึกสูญเสีย ตามระดับ 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทาง
สังคม 

ความรูสึกสูญเสีย หมายถึง การคาดการณในความรูสึกของการที่บุคคลสูงวัยผานเหตุการณ
ในอดีตเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก สูญเสียสถานภาพหรือส่ิงของ หรือ สูญเสียความ
สมบูรณของรางกาย  ทําใหบุคคลสูงวัยมีความเสียใจ โหยหา คิดถึง ถึงบุคคลหรือเหตุการณหรือ
ส่ิงของนั้นๆ พิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 20 - 237 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 101.41 และ คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 41.02) ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีความรูสึก
สูญเสียมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความรูสึกสูญเสีย โดยมีตัวแปรอิสระ 3 
ตัวแปร คือ   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทาง
สังคม ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียง
ตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.3) คือ การเปรียบเทียบทางสังคม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย เปนผูที่มีความรูสึก
สูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 
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ตารางที่ 3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ความรูสึกสูญเสีย  ตามระดับ  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และการเปรียบเทียบทาง
สังคม ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของ ความรูสึก
สูญเสียตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 

ฯ 
สส.จาก
ภาครัฐ 

เปรียบ 
เทียบสังคม กลุม 

จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 379 < 1 < 1 10.86*** < 1 1.34 < 1 1.65 4.2 

กทม. 194 < 1 < 1 5.77* < 1 < 1 < 1 < 1 4.0 

ปริมณฑล 185 < 1 < 1 6.65** < 1 1.30 < 1 < 1 5.9 

ชาย 91 < 1 < 1 1.31 < 1 < 1 < 1 1.19 4.3 

หญิง 288 < 1 < 1 9.77** < 1 2.89 < 1 < 1 5.0 

อายุนอย 201 1.17 < 1 2.52 < 1 2.16 < 1 4.50* 5.3 

อายุมาก 178 < 1 1.40 12.52*** < 1 < 1 < 1 < 1 8.1 

ไมมีคูสมรส 147 1.35 < 1 8.32** 1.80 2.79 2.30 < 1 11.6 

มีคูสมรส 232 < 1 < 1 5.89* 2.07 < 1 < 1 4.33* 5.0 

อยูกับคูสมรส 217 < 1 < 1 5.36* 1.95 < 1 < 1 2.70 4.5 

ไมอยูกับคูสมรส 117 < 1 < 1 4.17* 2.34 < 1 < 1 < 1 7.0 

บุตรนอย 151 < 1 1.85 3.69 < 1 < 1 1.71 2.42 6.4 

บุตรมาก 158 < 1 < 1 2.62 1.00 < 1 1.07 < 1 2.9 

ลูกชายนอย 145 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.47 < 1 2.3 

ลูกชายมาก 111 < 1 < 1 5.36* 2.03 < 1 2.34 < 1 9.3 

ลูกสาวนอย 128 < 1 1.10 3.89* < 1 < 1 < 1 < 1 5.9 

ลูกสาวมาก 123 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.1 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 145 2.51 < 1 3.02 < 1 < 1 1.82 < 1 8.1 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 205 < 1 1.96 9.80** < 1 < 1 < 1 < 1 6.4 

การศึกษานอย 189 < 1 < 1 10.56*** < 1 < 1 < 1 < 1 6.7 

การศึกษามาก 178 < 1 1.35 1.00 < 1 < 1 1.53 < 1 3.8 

ไมมีโรคประจําตัว 125 1.58 < 1 < 1 < 1 2.78 < 1 3.58 9.2 

มีโรคประจําตัว 254 < 1 < 1 10.01*** < 1 < 1 < 1 < 1 4.4 

ไมทํางาน 223 1.84 < 1 3.65 < 1 < 1 < 1 < 1 3.7 

ทํางาน 154 < 1 < 1 6.20** < 1 1.16 1.33 2.60 7.8 

ไมมีรายไดประจํา 158 < 1 < 1 1.68 2.08 < 1 < 1 5.27* 7.2 

มีรายไดประจํา 215 1.12 < 1 7.21** < 1 3.34 < 1 < 1 6.0 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.3  (ตอน 2) 
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 108.62 สูง 94.11 
กทม. การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 101.66 สูง 85.03 

ปริมณฑล การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 115.66 สูง 100.49 
หญิง การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 107.77 สูง 90.94 

อายุมาก การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 107.53 สูง 85.82 
ไมมีคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 108.35 สูง 86.57 
มีคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 110.53 สูง 96.99 

อยูกับคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 110.14 สูง 96.53 
ไมอยูกับคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 112.73 สูง 95.80 
ลูกชายมาก การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 110.30 สูง 91.56 
ลูกสาวนอย การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 114.58 สูง 99.70 

อาชพีไมมีเงนิฯประจาํ การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 107.93 สูง 89.11 
การศึกษานอย การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 112.32 สูง 92.61 
มีโรคประจําตัว การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 109.48 สูง 93.10 

ทํางาน การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 109.52 สูง 92.78 
มีรายไดประจํา การเปรียบเทียบทางสังคม ตํ่า 106.41 สูง 90.63 

 
ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตาม

ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.3)  คือ การเปรียบเทียบทางสังคม เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบ
ทางสังคมนอย เปนผูที่ความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผล
เชนนี้ปรากฏใน 15 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญคือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน และ กลุม
ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สามทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทาง
สังคม ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส และ
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กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา (ตารางที่ 3.3) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′ ในผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา (ตารางที่ 32 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญรวม 4 คู  แตมีคูที่สําคัญเพียง 3 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอย แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมนอย เปนผูที่มี
ความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก  และ 3) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และมีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′ ในผูสูงอายุที่มีอายุนอย (ตารางที่ 33 ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีก 2 ประการ คือ 
1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย แต
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย เปนผูที่มีความรูสึก
สูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ผลขางตนนี้ยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่
มีคูสมรสดวย  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา ความรูสึกสูญเสียแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีความรูสึกสูญเสียมาก ไดแก ประการแรก ผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดประจํา ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก และ 2) ใน
กลุมผูทีไ่ดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 2 ประเภท คือ กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา  กลุมผูสูงอายุ ที่ไม
มีรายไดประจํา ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  และ 
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 2 ประเภท คือ 
กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส 
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ประการที่สาม พบผลที่กลับกับความคาดหมายวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผล
เชนนี้ปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา ซ่ึงมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสีย
นอยกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมี
การเปรียบเทียบทางสังคมนอย  

 
3.2.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ ตาม ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ 
และ การเปรียบเทียบทางสังคม 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเอง ในดาน 4 ดาน คือ 1) 
การเปดรับขาวสาร เชน การแสวงหาความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในผูสูงอายุ  จากแหลงความรู
ตางๆ เปนตน 2) การดูแลสุขภาพดานการกิน เชน การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย 
เปนตน 3) การดูแลสุขภาพดานการออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายที่เหมาะสม เปนตน และ 4) 
การดูแลสุขภาพดานการกินยา/พบแพทย เชน การไปพบแพทยตามที่นัด การตรวจสุขภาพสม่ําเสมอ 
เปนตน พิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 20 - 72 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 54.21 และ คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.84) ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
เปรียบเทียบทางสังคม ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.4) คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 2) 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ 3 ) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย   
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ตารางที่ 3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ  ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และการ
เปรียบเทียบทางสังคม ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 

ฯ 
สส.จาก
ภาครัฐ 

เปรียบ 
เทียบสังคม กลุม 

จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 427 39.62*** 16.22*** 8.46** 1.11 < 1 < 1 1.36 17.0 

กทม. 206 10.70*** 9.61** 9.70** < 1 2.61 < 1 < 1 23.2 

ปริมณฑล 221 15.01*** 10.95*** 4.58* < 1 < 1 2.50 < 1 17.4 

ชาย 106 10.56** 6.31** 2.81 2.03 < 1 1.84 3.14 22.6 

หญิง 320 24.93*** 7.97** 6.06** < 1 < 1 < 1 < 1 15.2 

อายุนอย 219 24.42*** 7.55** 3.44 < 1 < 1 1.25 2.84 18.5 

อายุมาก 208 17.87*** 6.29** 6.58** < 1 < 1 < 1 < 1 18.9 

โสด/หยา/หมาย 158 19.09*** 10.61*** 4.46* < 1 1.15 4.17* < 1 26.4 

สมรส 268 19.67*** 7.89** 2.80 < 1 < 1 < 1 2.08 14.1 

อยูกับคูสมรส 251 21.65*** 6.03* 4.84* < 1 < 1 < 1 3.45 16.1 

ไมอยูกับคูสมรส 126 9.06** 8.30** 1.64 < 1 1.30 < 1 < 1 21.2 

บุตรนอย 165 12.70*** 9.50** 2.05 < 1 < 1 < 1 2.08 17.4 

บุตรมาก 185 16.95*** 5.46* 1.49 2.81 < 1 < 1 < 1 15.7 

ลูกชายนอย 164 6.66** 2.82 2.16 1.02 1.70 < 1 < 1 15.3 

ลูกชายมาก 125 18.80*** 7.83** < 1 3.43 < 1 8.90** 3.78* 24.8 

ลูกสาวนอย 142 9.72** 9.26** 3.44 < 1 2.98 < 1 1.12 18.7 

ลูกสาวมาก 146 13.68*** 4.20* 1.16 < 1 < 1 < 1 < 1 18.4 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 155 10.02** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 10.2 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 234 22.73*** 21.41*** 5.35* 1.19 < 1 < 1 3.25 22.0 

การศึกษานอย 213 19.18*** 10.48*** 4.20 < 1 < 1 < 1 4.57* 18.7 

การศึกษามาก 197 11.95*** 10.02** 1.30 < 1 < 1 < 1 < 1 15.2 

ไมมีโรคประจําตัว 142 4.88* 5.07* 1.61 2.03 < 1 < 1 < 1 12.8 

มีโรคประจําตัว 285 49.05*** 12.52*** 8.72** < 1 1.15 < 1 5.08* 25.5 

ไมทํางาน 254 14.91*** 3.59 9.92** < 1 1.13 < 1 < 1 15.6 

ทํางาน 168 15.69*** 12.25*** 1.65 4.02* < 1 < 1 < 1 21.5 

ไมมีรายไดประจํา 184 8.04** 8.29** 7.52** < 1 < 1 4.96* 5.15* 18.0 

มีรายไดประจํา 234 27.25*** 12.25*** < 1 2.15 < 1 < 1 < 1 19.7 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.4  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 

การพึ่งตนเองดานสุขภาพ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลีย่สูง กลุมที่มีคาเฉลีย่ต่ํา 

รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.28 ต่ํา 51.01 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.33 นอย 51.96 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 54.86 ต่ํา 52.43 

กทม. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 58.97 ต่ํา 55.53 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 58.88 นอย 55.62 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 58.89 ต่ํา 55.61 

ปริมณฑล ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.05 ต่ํา 48.44 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 52.71 นอย 48.78 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 52.02 ต่ํา 49.47 

ชาย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.29 ต่ํา 49.79 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.67 นอย 50.42 

หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.58 ต่ํา 51.70 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.52 นอย 52.76 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 55.35 ต่ํา 52.94 

อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.53 ต่ํา 49.39 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.17 นอย 50.75 

อายุมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.30 ต่ํา 52.43 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.31 นอย 53.42 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 56.34 ต่ํา 53.39 

ไมมีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.66 ต่ํา 50.33 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.85 นอย 51.14 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 55.03 ต่ํา 51.97 

มีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.98 ต่ํา 51.33 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.13 นอย 52.18 

อยูกับคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.69 ต่ํา 50.54 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.47 นอย 51.75 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 54.33 ต่ํา 51.90 

ไมอยูกับคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.85 ต่ํา 52.15 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.75 นอย 52.25 

บุตรนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.10 ต่ํา 50.95 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.75 นอย 51.29 

บุตรมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.78 ต่ํา 50.78 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.70 นอย 51.86 

 



 

 

89 

ตารางที่ 3.4  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 

การพึ่งตนเองดานสุขภาพ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลีย่สูง กลุมที่มีคาเฉลีย่ต่ํา 

ลูกชายนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.81 ต่ํา 51.19 
ลูกชายมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.38 ต่ํา 49.94 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.24 นอย 51.08 
ลูกสาวนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.08 ต่ํา 51.95 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.03 นอย 52.00 
ลูกสาวมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.21 ต่ํา 50.92 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.03 นอย 52.10 
อาชีพมีเงินฯประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.05 ต่ํา 52.56 

อาชีพไมม-ี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.83 ต่ํา 50.46 
เงินเดือนประจํา การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.76 นอย 50.54 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 54.45 ต่ํา 51.84 
การศึกษานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.22 ต่ํา 49.61 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.49 นอย 50.35 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.73 ต่ํา 51.10 

การศึกษามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.34 ต่ํา 53.61 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 57.18 นอย 53.76 

ไมมีโรคฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.11 ต่ํา 48.93 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.15 นอย 48.89 

มีโรคฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 57.91 ต่ํา 51.62 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.36 นอย 53.18 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 56.09 ต่ํา 53.44 

ไมทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.94 ต่ํา 52.77 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 56.55 นอย 53.15 

ทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.05 ต่ํา 49.58 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.73 นอย 49.90 

ไมมีรายไดฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.77 ต่ํา 51.85 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.80 นอย 51.82 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 55.70 ต่ํา 51.91 

มีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 56.82 ต่ํา 51.16 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.89 นอย 52.09 

 
ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.4)  คือ 
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และการเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย 2) ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 23 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  
กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน และ 3) ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 11 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  และ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ผล
เชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (ตารางที่ 34 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอย ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
มากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนมาก และ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพนอยที่สุดดวย   

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 
การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคู
สมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก และกลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา (ตารางที่ 3.4) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส (ตารางที่ 35 ใน
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ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ใน
กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปน
ผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) ใน
กลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผู
ที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ 
3) กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่
มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ 
มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 
และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากที่สุดดวย  
ผลทั้งหมดขางตนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้
ปรากฏใน 4 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุ
ที่มีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา (ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู

ดวยวิธีการของ Scheffe′ ในผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว(ตารางที่ 36 ในภาคผนวก ข และภาพที่ 3.1) 
ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 17 คู  แตมีคูที่สําคัญเพียง 7 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย แตมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  3) ในกลุมผูสูงอายุที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย  4) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย แตมีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  โดยผลขางตนนี้พบในกลุมยอยที่
เหลือดวย  5) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก แตมีการเปรียบเทียบทางสังคม
นอย  ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
มากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผลเชนนี้ยังพบในกลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษา
นอยดวย  6) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคม
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นอย ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ

มากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และ 7) ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคม เปนผูท่ีมี

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุม

ยอยที่เหลือดวย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก ไดแก ประการ

แรก ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ ทุกกลุมยอย 

นอกจากนี้ยังปรากฏผลในกลุมผูสูงอายุท่ีทํางานซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  ในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัวซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอยและมีการเปรียบเทียบทางสังคม

นอย  ในกลุมผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากแตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  

และ ในผูสูงอายุท่ี ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอยแตมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก พบผล

เชนนี้ใน 4 ประเภท ไดแก กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย  กลุม

ผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  คาเฉลี่ยพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

การเปรียบเทียบทางสังคม  และการสนับสนุนจากภาครัฐ  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีโรค

ประจําตัว 
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ประการที่สอง ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 
และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่ทํางาน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ทํางานซึ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผูสูงอายุ
ที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายมาก และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย
แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 4 ประเภท ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุ
ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากแตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 2 ประเภท ไดแก กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  
กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 3 ประเภท ไดแก กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  และ กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 4 ประเภท ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชาย
มาก  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรค
ประจําตัว 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย โดยปรากฏผลใน 4 กลุมยอย ไดแก กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 

 
3.2.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สังคม ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
เปรียบเทียบทางสังคม 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ไมเก็บ
ตัวอยูคนเดียว ใน 2 ดาน คือ 1) การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวหรือชุมชน และ 2) การระแวง
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ระวังความปลอดภัยของตนเองและทรัพยสิน พิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 31 - 71 คะแนน
(คาเฉลี่ยเทากับ 52.73 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.76) ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัด
นี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม โดย
มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
เปรียบเทียบทางสังคม ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร  (ตารางที่ 3.5)  คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน   การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 2) 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ 3) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.5)  คือ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และการเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน  24 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุที่เปน
หญิง และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  2) ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่
มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผล
เชนนี้ปรากฏใน 21 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุม
ผูสูงอายุที่ทํางาน และ 3) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 15 กลุม
ยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุ
ที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 
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ตารางที่ 3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  
ตามระดับ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และการ
เปรียบเทียบทางสังคม ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉล่ียของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

 (ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 

ฯ 
สส.จาก
ภาครัฐ 

เปรียบ 
เทียบสังคม กลุม 

จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 426 31.02*** 19.04*** 12.33*** < 1 < 1 < 1 < 1 18.0 

กทม. 206 12.66*** 7.25** 6.89** 2.20 < 1 < 1 < 1 19.5 

ปริมณฑล 220 11.02*** 12.68*** 8.56** < 1 < 1 < 1 1.56 19.7 

ชาย 105 3.76 8.70** 2.02 1.28 < 1 < 1 < 1 18.7 

หญิง 320 24.15*** 9.24** 9.19** 2.28 < 1 < 1 < 1 17.8 

อายุนอย 218 18.88*** 15.36*** 1.70 < 1 < 1 < 1 < 1 19.3 

อายุมาก 208 11.21*** 4.41* 11.53*** < 1 < 1 < 1 < 1 18.3 

ไมมีคูสมรส 158 14.68*** 15.16*** 2.17 < 1 < 1 3.08 < 1 24.4 

มีคูสมรส 267 16.13*** 9.63** 6.43** < 1 < 1 3.32 < 1 17.9 

อยูกับคูสมรส 250 12.21*** 4.52* 6.98** < 1 < 1 1.44 < 1 14.7 

ไมอยูกับคูสมรส 126 8.98** 13.25*** 1.78 < 1 < 1 < 1 < 1 22.8 

บุตรนอย 165 10.81*** 7.87** 2.03 < 1 2.65 < 1 < 1 19.6 
บุตรมาก 184 8.76** 3.17 6.96** < 1 < 1 < 1 < 1 14.2 
ลูกชายนอย 163 5.70* 1.14 2.78 < 1 5.85* 1.01 4.61* 19.2 

ลูกชายมาก 125 13.07*** 4.14* 4.67* < 1 < 1 4.37* < 1 21.2 

ลูกสาวนอย 142 7.85** 9.59** 2.33 < 1 1.25 < 1 < 1 19.2 

ลูกสาวมาก 145 4.29* 1.69 5.70* < 1 < 1 < 1 < 1 14.9 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 155 10.97*** 1.34 1.73 1.91 < 1 < 1 < 1 15.1 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 233 11.84*** 26.35*** 9.93** < 1 < 1 < 1 1.59 21.3 

การศึกษานอย 212 13.02*** 13.51*** 10.85*** < 1 < 1 < 1 < 1 21.1 

การศึกษามาก 197 13.99*** 7.74** 1.11 < 1 < 1 < 1 < 1 15.3 

ไมมีโรคประจําตัว 141 2.47 5.26* 1.45 < 1 < 1 < 1 1.86 14.6 

มีโรคประจําตัว 285 35.79*** 10.51*** 14.98*** < 1 < 1 < 1 2.40 23.6 

ไมทํางาน 254 7.84** 3.05 9.72** 2.51 < 1 < 1 < 1 13.8 

ทํางาน 167 21.82*** 19.69*** 4.27* < 1 < 1 < 1 < 1 28.4 

ไมมีรายไดประจํา 184 7.78** 7.16** 18.70*** < 1 < 1 1.04 < 1 24.6 

มีรายไดประจํา 233 18.52*** 14.33*** < 1 < 1 < 1 1.75 < 1 16.5 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.5  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานสังคม กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.22 ต่ํา 50.12 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.78 นอย 50.57 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.46 ต่ํา 50.88 

กทม. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.88 ต่ํา 51.78 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 55.38 นอย 52.28 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 55.34 ต่ํา 52.32 

ปริมณฑล ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 52.23 ต่ํา 49.03 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 52.35 นอย 48.92 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 52.04 ต่ํา 49.22 

ชาย การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.40 นอย 49.20 
หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.64 ต่ํา 50.38 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.83 นอย 51.19 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.83 ต่ํา 51.20 

อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.56 ต่ํา 50.26 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.35 นอย 50.47 

อายุมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.91 ต่ํา 50.14 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.21 นอย 50.84 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.94 ต่ํา 50.11 

ไมมีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.33 ต่ํา 48.25 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.37 นอย 48.21 

มีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.64 ต่ํา 51.08 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.24 นอย 51.49 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.99 ต่ํา 51.74 

อยูกับคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.38 ต่ํา 51.05 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.73 นอย 51.70 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.97 ต่ํา 51.46 

ไมอยูกบัคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.37 ต่ํา 48.95 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.84 นอย 48.47 

บุตรนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.12 ต่ํา 50.23 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.83 นอย 50.52 

 



 

 

97 

ตารางที่ 3.5  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานสังคม กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลีย่สูง กลุมที่มีคาเฉลีย่ต่ํา 
บุตรมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.96 ต่ํา 50.41 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.76 ต่ํา 50.61 
ลูกชายนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.93 ต่ํา 50.92 
ลูกชายมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.30 ต่ํา 49.64 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.28 นอย 50.66 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.36 ต่ํา 50.58 

ลูกสาวนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.79 ต่ํา 50.44 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.97 นอย 50.26 

ลูกสาวมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.98 ต่ํา 50.95 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 54.22 ต่ํา 50.72 

อาชีพมีเงินฯประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.23 ต่ํา 51.10 
อาชีพไมม-ี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.51 ต่ํา 50.14 

เงินเดือนประจํา การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.34 นอย 49.32 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.37 ต่ํา 50.29 

การศึกษานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 53.64 ต่ํา 49.82 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.68 นอย 49.78 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 53.48 ต่ํา 49.99 

การศึกษามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.09 ต่ํา 51.12 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.58 นอย 51.63 

ไมมีโรคฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.47 นอย 49.94 
มีโรคประจําตัว ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 55.00 ต่ํา 49.90 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 53.83 นอย 51.07 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 54.10 ต่ํา 50.80 

ไมทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.33 ต่ํา 51.53 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 54.49 ต่ํา 51.37 

ทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.20 ต่ํา 48.96 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.07 นอย 49.09 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 52.74 ต่ํา 50.42 

ไมมีรายไดฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.24 ต่ํา 50.94 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.17 นอย 51.00 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 55.14 ต่ํา 50.03 

มีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 54.48 ต่ํา 50.33 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 54.23 นอย 50.58 
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นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ผล 
เชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 3.5) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 37 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ 3) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม
มากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 
นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคม
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากที่สุดดวย   

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 
การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีลูก

ชายมาก (ตารางที่ 3.5) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายมาก (ตารางที่ 38 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคู
เปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมนอย และ 3) กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคมมากที่สุดดวย   

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 3.5) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′ ในผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 39 ในภาคผนวก ข  และ ภาพที่ 3.2) ปรากฏวา มีคูที่
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 7 คู  แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 3 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมาก  และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทาง

สังคมมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทาง

สังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทาง

สังคมมาก ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และ 3) ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 

เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 

ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  คาเฉลี่ยพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

การเปรียบเทียบทางสังคม  และการสนับสนุนจากภาครัฐ  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชาย

นอย 

 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก ไดแก ประการ

แรก ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่

สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอยที่มีการ

เปรียบเทียบทางสังคมมาก และ กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอยที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 

และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก   
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ประการที่สอง ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 
และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก โดยเฉพาะ
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมากซึ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา  และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน   

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
ลูกชายมาก  โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมากซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  
กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอยซ่ึงมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอยซ่ึงมีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนมาก และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย โดยปรากฏผลเพียงกลุมยอยเดียว คือ กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย 

 
3.2.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ 
การเปรียบเทียบทางสังคม 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ หมายถึง การมีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิต โดย
ผูสูงวัยที่มีรายไดอยางสม่ําเสมอ จากเงินบํานาญ เงินสวัสดิการ ตลอดจนความสามารถในการหา
รายไดจากการทํางานตางๆ  พิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 16 - 60 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 
40.89 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.56) ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
เปรียบเทียบทางสังคม ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.6) คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การ  
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ตารางที่ 3.6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ  ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ
การเปรียบเทียบทางสังคม ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 

ฯ 
สส.จาก
ภาครัฐ 

เปรียบ 
เทียบสังคม กลุม 

จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 427 8.63** 5.13* 87.37*** < 1 2.38 3.76* < 1 23.5 

กทม. 206 6.99** 3.11 34.72*** 2.44 < 1 15.43*** 5.80* 31.7 

ปริมณฑล 221 < 1 3.82* 47.59*** < 1 2.04 < 1 < 1 21.9 

ชาย 106 1.52 < 1 19.38*** < 1 < 1 < 1 1.56 22.4 

หญิง 320 6.39** 6.53** 67.23*** < 1 3.19 3.51 < 1 24.9 

อายุนอย 219 2.97 1.57 54.48*** < 1 < 1 < 1 < 1 26.2 

อายุมาก 208 2.96 2.58 34.17*** < 1 2.10 3.95* < 1 20.5 

ไมมีคูสมรส 158 5.57* 1.06 26.89*** < 1 < 1 < 1 < 1 24.0 

มีคูสมรส 268 3.67 2.23 50.35*** < 1 4.50* 4.96* < 1 24.3 

อยูกับคูสมรส 251 2.23 2.84 52.27*** < 1 3.53 4.93* < 1 25.4 

ไมอยูกับคูสมรส 126 1.37 < 1 13.03*** < 1 < 1 < 1 < 1 14.1 

บุตรนอย 165 1.77 < 1 33.18*** < 1 < 1 < 1 < 1 23.2 
บุตรมาก 185 1.65 3.61 32.72*** < 1 3.01 2.69 < 1 20.7 
ลูกชายนอย 164 3.54 4.28* 34.79*** < 1 1.05 < 1 2.59 28.4 

ลูกชายมาก 125 3.96* 3.19 12.00*** < 1 1.58 < 1 < 1 20.4 

ลูกสาวนอย 142 7.47** 1.71 22.17*** < 1 2.39 5.33* < 1 26.3 

ลูกสาวมาก 146 < 1 < 1 24.05*** < 1 2.81 < 1 < 1 17.7 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 155 7.68* 3.67 31.94*** 1.07 < 1 4.09* < 1 28.5 
อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 234 < 1 1.10 46.52*** < 1 2.22 1.41 < 1 21.1 
การศึกษานอย 213 < 1 4.65* 56.15*** 1.21 4.90* < 1 < 1 25.9 

การศึกษามาก 197 11.70*** < 1 22.34*** 2.20 < 1 5.08* < 1 22.4 

ไมมีโรคประจําตัว 142 1.05 4.30* 24.62*** < 1 < 1 < 1 3.30 25.4 

มีโรคประจําตัว 285 6.80** 2.47 59.72*** < 1 2.85 5.40* < 1 24.2 

ไมทํางาน 254 5.15* 5.65* 44.87*** < 1 3.56 6.83** < 1 23.9 

ทํางาน 168 4.73* < 1 37.13*** < 1 < 1 < 1 < 1 24.9 

ไมมีรายไดประจํา 184 3.72 3.76* 35.71*** < 1 < 1 3.35 < 1 25.8 

มีรายไดประจํา 234 7.10** 1.14 36.86*** < 1 1.20 1.32 < 1 20.6 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.6  (ตอน 2) 
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 41.97 ตํ่า 39.67 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 41.70 มาก 39.93 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.47 ตํ่า 37.16 

กทม. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 42.94 ตํ่า 39.85 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.84 ตํ่า 37.95 

ปริมณฑล การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 41.40 มาก 39.29 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.06 ตํ่า 36.63 

ชาย การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.15 ตํ่า 37.87 
หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 42.00 ตํ่า 39.61 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 42.01 มาก 39.59 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.67 ตํ่า 36.93 

อายุนอย การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.15 ตํ่า 38.57 
อายุมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 42.77 ตํ่า 35.90 

ไมมีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 41.40 ตํ่า 38.11 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 43.36 ตํ่า 36.14 

มีคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.91 ตํ่า 38.04 
อยูกับคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.09 ตํ่า 37.74 

ไมอยูกับคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 42.20 ตํ่า 36.28 
บุตรนอย การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.02 ตํ่า 37.48 
บุตรมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 43.72 ตํ่า 36.68 
ลูกชายนอย การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 43.15 มาก 40.62 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.50 ตํ่า 38.27 
ลูกชายมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 40.49 ตํ่า 37.55 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 41.58 ตํ่า 36.46 
ลูกสาวนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 43.26 ตํ่า 39.73 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.54 ตํ่า 38.46 
ลูกสาวมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.03 ตํ่า 36.63 

อาชีพมีเงินฯ ประจาํ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 44.16 ตํ่า 40.66 
อาชพีไมมีเงนิ ฯประจํา การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.98 ตํ่า 38.85 
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ตารางที่ 3.6  ตอน 2 (ตอ) 
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
อาชพีไมมีเงนิฯประจาํ การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 43.69 ตํ่า 36.53 
การศึกษามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 44.35 ตํ่า 40.44 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.09 ตํ่า 39.70 
ไมมีโรคฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 43.40 มาก 40.20 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.63 ตํ่า 37.97 
มีโรคประจําตัว ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 41.63 ตํ่า 39.18 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 44.04 ตํ่า 36.78 
ไมทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 40.80 ตํ่า 38.40 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 40.85 มาก 38.34 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 43.14 ตํ่า 36.05 

ทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 43.99 ตํ่า 41.50 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.24 ตํ่า 39.25 

ไมมีรายไดฯ การสนับสนุนจากภาครัฐ นอย 39.11 มาก 36.73 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 41.60 ตํ่า 34.24 

มีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 44.60 ตํ่า 42.06 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.22 ตํ่า 40.44 

 
สนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูที่มี 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 2) 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
มากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ 3) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.6)  คือ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และการเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อ
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พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 11 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
สาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
โรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน และกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา  
2) ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
มากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 7 กลุมยอย ไดแก กลุม
ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดประจํา และ 3) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม  
ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย (ตารางที่ 3.6) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (ตารางที่ 40 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 4 คู คือ 1) ใน
กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปน
ผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) 
ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 
เปนผูที่มพีฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  
3) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ 
มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผลทั้งสามประการขางตนนี้ยังปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอยดวย และ 4) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย ผูสูงอายุที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  นอกจากนี้ยังปรากฏผลวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคมุ
ตนนอย และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจนอย
ที่สุดดวย 
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พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวาง การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ  
9 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคู
สมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีเงินเดือนประจํา  
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน (ตาราง

ที่ 3.6) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมรวม (ตารางที่ 41 ในภาคผนวก 
ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 4 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่
มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย เปนผูที่มีพฤติกรรม
การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  2) ในกลุม
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  3) 
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมี
การเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผลทั้งสามประการขางตน ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย และ 4) 
ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 
ผลเชนนี้ยังปรากฏใน 6 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
และ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน นอกจากนี้ยังปรากฏวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย 
และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากที่สุดดวย 
โดยผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลืออีกดวย 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง
ระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม 
ผลเชนนี้ปรากฏเพียงกลุมยอยเดียว คือ กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 3.6) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 42 
ในภาคผนวก ข และ ภาพที่ 3.3) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 16 คู  แตมีคูที่สําคัญ
เพียง 6 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย แตมีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมาก  ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทาง
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สังคมมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทาง

สังคมนอย  3) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก แตไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐนอย  ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  4) ในกลุมผูสูงอายุท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนนอย  5) ในกลุมผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการ

เปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และ 6) ผูสูงอายุท่ีมี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทาง

สังคมมาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนนอย  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  คาเฉลี่ยพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน  การเปรียบเทียบทางสังคม  และการสนับสนุนจากภาครัฐ  ในกลุมผูสูงอายุในเขต

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ไดแก ประการ

แรก ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย 
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ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่มีคูสมรสซึ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก และ กลุมผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
ทุกกลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอย 3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  และ กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก    

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 
และ กลุมยอย ไดแก  กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชาย
นอย  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  
กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 10 ประเภท คือ 
กลุมรวม  กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุ
ที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  และ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน    

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย โดยปรากฏผลเพียงกลุมยอยเดียว คือ กลุม
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.2.6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต ตาม ตามระดับ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทาง
สังคม 

ความพอใจในชีวิต หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต  รูสึกสดชื่น ร่ืนเริง 
สมหวัง มองโลกในแงดี มีความหวัง เปนตน พิสัยของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 18 - 60 คะแนน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 44.27 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.30) ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัด
นี้มาก เปนผูที่ความพอใจในชีวิตมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต โดยมีตัวแปรอิสระ 
3 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทาง
สังคม ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา ความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียง
สองตัวแปร (ตารางที่ 3.7) คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม 
ตนนอย 2) ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุ
ที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  ความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.7)  คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน และการเปรียบเทียบทางสังคม  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัว
แปรอิสระนี้ พบวา 1)  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูมีความพอใจในชีวิต
มากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 14 กลุมยอย โดยกลุมที่
สําคัญคือ กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา และ 2) ผูสูงอายุที่มี
การเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ ความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ผลเชนนี้ปรากฏใน 
2 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (ตารางที่ 3.7) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  (ตารางที่ 43 ใน 
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ตารางที่ 3.7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความพอใจในชีวิต  ตามระดับ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และการเปรียบเทียบทาง
สังคม ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของ ความ
พอใจในชีวิตตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 
ฯ 

สส.จาก
ภาครัฐ 

เปรียบ 
เทียบ
สังคม 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 426 11.16*** < 1 106.83*** 1.63 1.60 6.26** 1.44 27.8 
กทม. 205 7.27** 2.61 32.64*** < 1 < 1 8.09** 1.23 30.5 
ปริมณฑล 221 2.16 < 1 67.09*** < 1 1.71 < 1 < 1 28.4 
ชาย 106 1.45 < 1 36.42*** < 1 < 1 < 1 1.41 31.9 
หญิง 319 10.92*** 1.90 73.07*** 2.08 2.61 7.08** 3.47 29.0 
อายุนอย 218 6.29** < 1 52.01*** 2.03 < 1 1.04 1.64 29.0 
อายุมาก 208 3.63 < 1 48.01*** < 1 3.36 5.26* < 1 26.8 
ไมมีคูสมรส 158 1.71 < 1 31.45*** < 1 < 1 1.23 < 1 22.8 
มีคูสมรส 267 10.41*** < 1 72.43*** 2.42 1.81 5.25* 3.70 31.8 
อยูกับคูสมรส 250 10.17** < 1 66.12*** 1.22 2.38 3.56 3.75* 31.1 
ไมอยูกับคูสมรส 126 1.11 3.59 23.05*** < 1 < 1 < 1 < 1 24.8 
บุตรนอย 164 4.49* < 1 50.13*** 3.68 < 1 2.56 1.90 35.0 
บุตรมาก 185 3.06 1.02 30.01*** < 1 < 1 1.35 1.13 20.7 
ลูกชายนอย 164 7.46** < 1 29.97*** < 1 < 1 < 1 < 1 28.7 
ลูกชายมาก 125 < 1 < 1 28.86*** 2.46 1.76 1.28 < 1 25.3 
ลูกสาวนอย 141 9.77** < 1 40.16*** 6.02* 1.03 3.99* 2.77 37.1 
ลูกสาวมาก 146 3.00 1.15 15.43*** 1.55 < 1 < 1 < 1 19.4 
อาชีพมีเงินเดือนประจํา 154 13.84*** < 1 51.70*** < 1 < 1 3.92* < 1 39.5 
อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 234 < 1 1.11 47.33*** < 1 3.70 2.69 2.10 22.2 
การศึกษานอย 213 < 1 < 1 54.22*** < 1 3.88* < 1 < 1 25.1 
การศึกษามาก 196 16.53*** 3.07 44.02*** 1.73 < 1 8.02** 1.41 34.8 
ไมมีโรคประจําตัว 142 5.15* 1.18 32.12*** 2.73 2.30 < 1 < 1 33.1 
มีโรคประจําตัว 284 4.38* 2.04 69.95*** < 1 < 1 7.33** 1.38 27.0 
ไมทํางาน 254 8.85** < 1 41.43*** < 1 < 1 6.46** < 1 24.7 
ทํางาน 167 2.54 < 1 72.18*** 1.86 < 1 < 1 < 1 36.3 
ไมมีรายไดประจํา 184 1.82 < 1 34.30*** < 1 < 1 3.44 < 1 24.5 
มีรายไดประจํา 233 17.31*** 2.16 64.31*** 4.63* 7.24** 2.57 < 1 33.7 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.7  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความสุขในชีวิต 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.03 ตํ่า 42.87 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.30 ตํ่า 40.61 
กทม. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.69 ตํ่า 42.88 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.27 ตํ่า 41.30 
ปริมณฑล การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.99 ตํ่า 40.06 

ชาย การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.53 ตํ่า 40.56 
หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.17 ตํ่า 42.59 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.22 ตํ่า 40.55 
อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.35 ตํ่า 43.01 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.54 ตํ่า 40.82 
อายุมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.95 ตํ่า 40.48 

ไมมีคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.56 ตํ่า 40.95 
มีคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.06 ตํ่า 42.49 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.16 ตํ่า 40.38 
อยูกับคูสมรส ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.04 ตํ่า 42.44 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.05 ตํ่า 40.44 
ไมอยูกับคูสมรส การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.76 ตํ่า 40.09 

บุตรนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 44.79 ตํ่า 42.49 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.47 ตํ่า 39.81 

บุตรมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.49 ตํ่า 40.96 
ลูกชายนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.32 ตํ่า 42.33 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.82 ตํ่า 40.83 
ลูกชายมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.09 ตํ่า 40.38 
ลูกสาวนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.38 ตํ่า 42.10 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.06 ตํ่า 40.42 
ลูกสาวมาก การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.38 ตํ่า 41.47 

อาชีพมีเงินฯประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 46.35 ตํ่า 42.53 
 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 48.14 ตํ่า 40.75 

อาชีพไมมีเงินเดอืน
ประจํา 

การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.76 ตํ่า 40.51 



 

 

111 

ตารางที่ 3.7  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความสุขในชีวิต 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
การศึกษานอย การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.83 ตํ่า 39.74 
การศึกษามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 46.53 ตํ่า 42.95 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.66 ตํ่า 41.82 
ไมมีโรคฯ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 46.20 ตํ่า 43.66 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 48.10 ตํ่า 41.76 
มีโรคประจําตัว ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 44.51 ตํ่า 42.79 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.08 ตํ่า 40.22 
ไมทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 45.32 ตํ่า 42.71 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 46.84 ตํ่า 41.19 
ทํางาน การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 47.78 ตํ่า 39.19 

ไมมีรายไดฯ การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 45.79 ตํ่า 39.39 
มีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 46.67 ตํ่า 43.36 

 การเปรียบเทียบทางสังคม สูง 48.20 ตํ่า 41.83 

 
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ใน
กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 
เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  2) ในกลุม
ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูที่
มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และ 3) ผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีความพอใจใน
ชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอย  นอกจากนี้ยังปรากฏวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  และไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากที่สุดดวย โดยผลดังกลาวขางตนยัง
ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจําดวย 

ความพอใจในชีวิต ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏใน2 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุที่
มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (ตารางที่ 3.7) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย

วิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (ตารางที่ 44 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 4 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิต
มากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  3) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และมี
การเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ซ่ึงผลทั้งสามประการขางตน ยังปรากฏใน
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอยดวย  และ 4) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  นอกจากนี้ยังปรากฏวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตนอยที่สุดดวย 

ความพอใจในชีวิตยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การสนับสนุน
จากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 9 กลุมยอย คือ กลุม
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคู
สมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน (ตารางที่ 3.7) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมรวม (ตารางที่ 45 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู  แตมีคูที่สําคัญเพียง 4 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความ
พอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมาก  ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิต
มากกวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  3) ผูสูงอายุที่ไดรับสนับสนุนจากภาครัฐมาก 
และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผลทั้งสามประการขางตนยัง
ปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย และ 4) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผูสูงอายุ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอย 8 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และกลุม
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน นอกจากนี้ในกลุมรวมและกลุมยอย 8 กลุมดังกลาวขางตน ยังปรากฏผล



 

 

113 

เพิ่มเติมวา ผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย เปน

ผูท่ีมีความพอใจในชีวิตนอยที่สุดดวย 

ความพอใจในชีวิตยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ผลเชนนี้ปรากฏเพียง 

กลุมยอยเดียว คือ กลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรส (ตารางที่ 3.7) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย

วิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรส (ตารางที่ 46 ในภาคผนวก ข และ ภาพที่ 3.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  คาเฉลี่ยความพอใจในชีวิต  พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบ

ทางสังคม  และการสนับสนุนจากภาครัฐ  ในกลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรส 

 

ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 16 คู  แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 6 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุท่ี

มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  ผูสูงอายุท่ีมีการ

เปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทาง

สังคมนอย  2) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐนอย  ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีความพอใจในชีวิตมากกวา 

ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  3) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

นอย แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมี

ความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  4) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  ผูสูงอายุท่ีไดรับการ
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สนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐนอย  5) ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก แตมีการเปรียบเทียบทาง
สังคมนอย  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา  
ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และ 6) ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
มาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจ
ในชีวิตมากกวา  ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ไดรับการสนับสนุนจากภาครฐันอย 
และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตมาก ไดแก ประการแรก ผูสูงอายุที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายใุน
เขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส โดยเฉพาะ กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มาก แตมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษา
มาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน   และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา โดยเฉพาะ กลุมผูสูงอายุที่มี
รายไดประจําที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 
และ กลุมยอย ไดแก  กลุมผูสูงอายุที่ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย 9 ประเภท ไดแก กลุมรวม  
กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
คูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  และ กลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก แตมี
การเปรียบเทียบทางสังคมนอย ไดแก กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
ทุกกลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพ
มีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  และ กลุมผูสูงอายุที่อยู
กับคูสมรสที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากแตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  อีกทั้งใน
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอยและไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐนอย 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูที่มีความพอใจใน
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ชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย 
และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย โดยปรากฏผลเพียงกลุมยอยเดียว คือ กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคู
สมรส 
 

3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตามสถานการณ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ ความพอใจในชีวิต ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย 

 
ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ( Three – way Analysis of 

Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน การ
เปรียบเทียบทางสังคม  และความรูสึกสูญเสีย   และพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 3 ตัวแปร ไดแก 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และ พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ รวมทั้งความพอใจในชีวิต โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ความเชื่อทางพทุธศาสนา  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา หมายถึง ความเชื่อทางพุทธศาสนา 3 ดาน คือ 1) ความเชื่อเร่ือง
ไตรสรณาคมณ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  2) ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม มีนรก 
สวรรค และมีการเวียนวายตายเกิด ในภพตางๆ และ 3) ความเชื่อเรื่องนิพพาน มีพิสัยของคะแนน  
29 - 60 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ย
เทากับ 44.11 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.23) โดยผูสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับ
คาเฉลี่ย คือผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และ ผูสูงอายุที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 

วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติตามหลักทางศาสนาใน 2 ดาน คือ1) วิถีชีวิต
ของบุคคล ซ่ึงแสดงถึงปริมาณการเลือกที่จะปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยางยึดหลักธรรมะทาง
พุทธศาสนา  และหลีกเลี่ยงชีวิตที่ ผิดศีล  เชน  การเลือกอาชีพ  การพักผอนหยอนใจ   การ
ทําบุญสุนทาน เปนตน และ 2) การปฏิบัติเบื้องตน ใน 3 ดาน คือ ทาน ศีล และภาวนา  มีพิสัยของ
คะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 59 - 120 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย
ของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 94.59 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.81) โดยผูสูงอายุที่ได
คะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และ ผูสูงอายุที่ได
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 
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ประสบการณสูญเสีย หมายถึง การสูญเสียที่ผูสูงอายุประสบมาในอดีต ทั้งการสูญเสียดาน
บุคคล เชน คูสมรส เพื่อน เปนตน การสูญเสียดานสุขภาพ เชน การไดยินลดลง การมองเห็นลดลง 
มีโรคประจําตัว เปนตน  การสูญเสียสถานภาพตาง ๆ เชน การสูญเสียความเปนผูนํา  และการ
สูญเสียโอกาสอื่นๆ เชน การพลาดโอกาสไปเที่ยว ไมสามารถทํางานที่ช่ืนชอบได เปนตน มีพิสัย
ของคะแนนที่ไดจากแบบวัดมีคา 20 - 40 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใช
คาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 30.04 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.23) โดย
ผูสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย และ 
ผูสูงอายุที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก 

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก  26  กลุม ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของผูสูงอายุ คือ 1) แบงตามพื้นที่อาศัย คือ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 2) แบง
ตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง  3) แบงตามอายุ  คือ อายุมาก และ อายุนอย  4) สถานภาพ คือ 
ไมมีคูสมรส  และ มีคูสมรส  5) การอยูกับคูสมรส คือ อยูกับคูสมรส  และ ไมอยูกับคูสมรส  6) 
จํานวนบุตร คือ มีบุตรนอย และ มีบุตรมาก 7) จํานวนลูกชาย คือ มีลูกชายนอย และ มีลูกชายมาก 8) 
จํานวนลูกสาว คือ มีลูกสาวนอย และ มีลูกสาวมาก 9) ประเภทอาชีพ คือ อาชีพมีเงินเดือนประจํา 
และอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 10) การศึกษา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก 11) การมี
โรคประจําตัว คือ ไมมีโรคประจําตัว และ มีโรคประจําตัว 12) การทํางานในปจจุบัน คือ ไมทํางาน 
และ ทํางาน และ 13) การมีรายไดในปจจุบัน คือ ไมมีรายไดประจํา และ มีรายไดประจํา ในการ
วิเคราะหจะเสนอผลตามตัวแปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ดาน และพฤติกรรม 3 ดาน 
โดยแยกวิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 

 
3.3.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน 

ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณ
สูญเสีย 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยมี
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณ
สูญเสีย  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.8) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 
1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มี  
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ตารางที่ 3.8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  
ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และประสบการณ
สูญเสียที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของ การรับ
รูคุณความดีของแผนดินตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 404 29.34*** 64.79*** 6.47** < 1 < 1 1.11 6.02* 28.3 

กทม. 197 11.07*** 24.81*** < 1 < 1 < 1 4.86* 1.96 28.3 

ปริมณฑล 207 18.43*** 37.72*** 5.66* < 1 < 1 < 1 3.57 30.2 

ชาย 98 12.96*** 6.16* < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 27.2 

หญิง 306 15.85*** 58.90*** 7.68** < 1 < 1 < 1 6.30** 29.9 

อายุนอย 212 10.28** 29.80*** 3.51 < 1 1.57 1.55 1.35 25.4 

อายุมาก 192 19.37*** 31.32*** 1.82 < 1 < 1 < 1 4.88* 33.0 

ไมมีคูสมรส 153 5.38* 47.98*** 6.66 < 1 < 1 < 1 1.20 40.3 

มีคูสมรส 251 20.02*** 22.79*** 1.71 < 1 < 1 < 1 6.72** 23.5 

อยูกับคูสมรส 236 19.53*** 22.38*** 1.61 < 1 < 1 < 1 7.29** 24.0 

ไมอยูกับคูสมรส 120 4.85* 30.80*** 1.24 < 1 < 1 1.67 < 1 37.8 

บุตรนอย 157 3.95* 17.77*** 3.96* < 1 < 1 < 1 4.27* 20.5 
บุตรมาก 172 16.93*** 31.51*** 1.17 < 1 1.24 1.34 2.50 34.3 
ลูกชายนอย 157 9.02** 13.85*** < 1 < 1 < 1 3.26 11.31*** 28.9 

ลูกชายมาก 116 16.85*** 17.52*** 6.83** 4.72* < 1 < 1 1.86 42.2 

ลูกสาวนอย 133 3.23 16.67*** 2.37 < 1 1.63 1.72 6.47** 26.5 

ลูกสาวมาก 137 12.57*** 21.94*** < 1 < 1 < 1 6.44* < 1 33.7 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 148 13.50*** 23.51*** < 1 < 1 3.16 1.32 1.06 31.7 
อาชพีไมมีเงนิเดือนประจํา 223 16.84*** 24.02*** 7.65** < 1 < 1 1.94 10.17** 27.8 
การศึกษานอย 203 18.76*** 24.58*** 7.12** < 1 < 1 1.06 12.60*** 31.8 

การศึกษามาก 186 14.86*** 29.08*** 1.22 < 1 < 1 1.18 < 1 29.0 

ไมมีโรคประจําตัว 139 3.27 34.61*** 5.15* < 1 1.07 < 1 1.35 29.8 

มีโรคประจําตัว 265 28.69*** 30.67*** 2.21 < 1 < 1 1.92 4.68* 30.0 

ไมทํางาน 242 13.39*** 48.23*** 2.56 1.01 < 1 < 1 5.74* 29.5 

ทํางาน 159 14.18*** 15.16*** 4.74* 1.34 < 1 < 1 1.69 28.4 

ไมมีรายไดประจํา 174 9.70** 23.45*** 5.29* 2.67 < 1 < 1 3.69 28.8 

มีรายไดประจํา 223 16.66*** 38.36*** 1.96 2.61 1.72 2.14 3.06 30.2 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.8  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรู 
คุณความดีของแผนดิน กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
รวม ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.14 นอย 54.77 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.95 นอย 53.95 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 57.24 สูง 55.66 

กทม. ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.43 นอย 55.17 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.24 นอย 54.36 

ปริมณฑล ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.05 นอย 54.51 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.81 นอย 53.75 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 57.26 สูง 55.30 

ชาย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.99 นอย 54.49 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.30 นอย 55.19 

หญิง ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.65 นอย 54.69 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.02 นอย 53.32 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 57.20 สูง 55.14 

อายุนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.86 นอย 56.06 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.84 นอย 55.08 

อายุมาก ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.30 นอย 53.39 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 57.84 นอย 52.85 

ไมมีคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.39 นอย 55.06 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.71 นอย 52.74 

มีคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.41 นอย 54.76 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.53 นอย 54.64 

อยูกับคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.49 นอย 54.76 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.62 นอย 54.63 

ไมอยูกบัคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.18 นอย 54.51 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.20 นอย 52.48 

บุตรนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.08 นอย 55.94 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.28 นอย 54.74 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 58.08 สูง 55.94 

บุตรมาก ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.44 นอย 53.55 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.15 นอย 52.84 

ลูกชายนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.47 นอย 55.27 
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ตารางที่ 3.8  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรู 
คุณความดีของแผนดิน 

กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
ลูกชายนอย วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.86 นอย 54.88 
ลูกชายมาก ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.59 นอย 53.07 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 57.63 นอย 53.02 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 56.77 สูง 53.89 

ลูกสาวนอย วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.96 นอย 54.18 
ลูกสาวมาก ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.36 นอย 53.56 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 57.98 นอย 52.95 
อาชพีมีเงินฯ ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 60.15 นอย 56.51 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 60.73 นอย 55.93 
อาชพีไมมี - ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 56.95 นอย 53.59 
เงินประจํา วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 57.27 นอย 53.27 

 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 56.40 สูง 54.14 
การศึกษานอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.25 นอย 53.14 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 57.55 นอย 52.84 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 56.46 สูง 53.93 

การศึกษามาก ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 59.44 นอย 56.16 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 60.09 นอย 55.51 

ไมมีโรคฯ วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.89 นอย 53.42 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 57.90 สูง 55.41 

มีโรคประจําตัว ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.60 นอย 54.34 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.67 นอย 54.26 

ไมทํางาน ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.77 นอย 54.89 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.07 นอย 53.59 

ทํางาน ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.52 นอย 54.55 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.58 นอย 54.48 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 57.68 สูง 55.39 

ไมมีรายไดฯ ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 57.16 นอย 54.02 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 58.03 นอย 53.15 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 56.75 สูง 54.43 

มีรายไดประจํา ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 58.72 นอย 55.38 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 59.59 นอย 54.51 
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การรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และ 3) ผูสูงอายุ
ที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียมาก   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.8)  คือ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  ผล
เชนนี้ปรากฏใน 24 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญคือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก และ กลุมผูสูงอายุที่มี
โรคประจําตัว  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย และ 3) 
ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 9 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุม
ผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่
ทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ความเชื่อทางพุทธศาสนา และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ผล
เชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (ตารางที่ 3.8) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (ตารางที่ 47 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู ซ่ึงทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
มาก ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุ
ที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  และ 3) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก และ มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนานอย และ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  นอกจากนี้ยังปรากฏผลเพิ่มเติมวา 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก และ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับ
รูคุณความดีของแผนดินมากที่สุดดวย 
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การรับรูคุณความดีของแผนดิน ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอย ไดแก กลุม
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (ตารางที่ 3.8) เมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 48 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู แตมีคูที่สําคัญมีเพียง 4 คู คือ 1) ใน
กลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูที่มีการ
รับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียนอย  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  3) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียมาก  ผลทั้งสามประการ
ขางตนนี้ยังปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมากดวย  4) ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสีย
มาก ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  นอกจากนี้ยังพบผลเพิ่มเติมอีกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก

ที่สุดดวย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก 
(ตารางที่ 49 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา ยังพบผลเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
ที่สุดดวย 

การรับรูคุณความดีของแผนดินยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้ปรากฏใน 
กลุมรวม และ 11 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคู
สมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  และ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน (ตารางที่ 3.8) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยราย

คูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมรวม (ตารางที่ 50 ในภาคผนวก ข และ ภาพที่ 3.5) ปรากฏวา มคีูที่
แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 20 คู  แตมีคูที่สําคัญเพียง 8 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่
มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ในกลุม
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ  
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ภาพที่ 3.5  คาเฉลี่ยการรับรูคุณความดีของแผนดิน  พิจารณาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถี

ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และประสบการณสูญเสีย  ในกลุมรวม 

 

ทางพุทธศาสนามาก เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทาง

พุทธศาสนานอย  3) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสีย

นอย  ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 

ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ผลทั้ง 3 ประการขางตนยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูก

สาวนอยดวย  4) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย  

ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุ

ท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  5) ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  มีวิถีปฏิบัติทาง

พุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 

ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณ

สูญเสียมาก  ผลทั้ง 5 ประการขางตน ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย  6) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีความ

เชื่อทางพุทธศาสนานอย และมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณสูญเสียนอย 

เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ยัง

ปรากฏใน 9 ประเภท ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคู

สมรส  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมี

เงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว และกลุมผูสูงอายุท่ี

ไมทํางาน  7) ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  และมีประสบการณสูญเสียนอย  ผู
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ที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ยังปรากฏใน 2 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง และ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน   และ 8) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณ
สูญเสียมาก ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ผลเชนนี้ยังปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก

ดวย  และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุหญิง (ตารางที่ 51 
ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการ  คือ ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก  และมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ ศาสนานอย  ผูที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมากกวา ผูที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ยังปรากฏใน 6 ประเภท คือ 
กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไม
มีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  และ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ไดแก ประการแรก 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมากซึ่งมีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสีย
มาก ในกลุมรวม และ 10 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
คูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  
กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  
และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณ
สูญเสียนอย ในกลุมรวม และ 10 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุ
ที่มีโรคประจําตัว และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ
ทุกลุมยอย โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายมากซึ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมากซึ่งมีประสบการณสูญเสีย
นอย  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย ในกลุมรวม และ 2 
ประเภท ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
นอย แตมีประสบการณสูญเสียมากในกลุมรวม และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  ผูสูงอายุที่ มีความ
เชื่อทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก ในกลุมรวม และ 11 ประเภท คือ กลุม
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ผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  
กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุ
ที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ
กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และ มีประสบการณสูญเสีย
นอย ในกลุมรวม และ 11 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่
มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษา
นอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย  โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุม
ผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่
ไมมีรายไดประจํา ผูสูงอายุที่ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 2 ประเภท คือ 1) กลุมผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร  2) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย แตมี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ในกลุมรวม และ 9 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มี
คูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  
กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนานอย 7 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
บุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่
มีการศึกษานอย  และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมี
ประสบการณสูญเสียมาก โดยปรากฏผลใน กลุมรวม และ กลุมยอย 11 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุ
หญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ 
กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  
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3.3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการเปรียบเทียบทางสังคม ตาม
ระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณ
สูญเสีย 

การเปรียบเทียบทางสังคม หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคล
อ่ืนของผูสูงอายุในดานสุขภาพ  ชีวิตความเปนอยู  สภาพทางเศรษฐกิจ เปนตน  พิสัยของคะแนนที่
ไดจากแบบวัดมีคา 36 - 87 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 64.92 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.25) 
ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการเปรียบเทียบทางสังคม โดยมีตัวแปรอิสระ 3 
ตัวแปร คือ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ผล
ปรากฏ ในกลุมรวมวา การเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสาม
ตัวแปร (ตารางที่ 3.9) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และประสบการณ
สูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มี
ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทาง
พุทธศาสนานอย 2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคม
มากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย 
เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  การเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.9)  คือ ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่
แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 5 
กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  
กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  2) ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏ 24 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 21 กลุมยอย โดยกลุมที่
สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือน
ประจํา 
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ตารางท่ี 3.9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ การเปรียบเทียบทางสังคม ตาม
ระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และประสบการณสูญเสีย
ที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของ การเปรียบเทียบ
ทางสังคม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 406 4.38* 32.50*** 21.15*** < 1 < 1 5.78* 1.03 18.1 

กทม. 198 < 1 25.49*** 2.60 < 1 < 1 1.25 < 1 15.0 

ปริมณฑล 208 10.13** 9.12** 30.49*** < 1 2.05 3.85* 3.25 28.8 

ชาย 99 1.33 1.83 16.59*** < 1 1.08 < 1 < 1 25.3 

หญิง 307 2.70 30.93*** 10.48*** < 1 < 1 7.00** < 1 18.1 

อายุนอย 214 4.68* 15.96*** 18.29*** < 1 < 1 < 1 < 1 22.0 

อายุมาก 192 < 1 13.08*** 3.28 < 1 < 1 7.15** < 1 16.3 

ไมมีคูสมรส 153 < 1 6.86** 11.63*** < 1 < 1 6.88** < 1 19.8 

มีคูสมรส 253 4.49* 29.50*** 11.55*** < 1 < 1 1.34 < 1 19.6 

อยูกับคูสมรส 238 2.91 31.41*** 11.36*** < 1 < 1 2.09 < 1 21.3 

ไมอยูกับคูสมรส 120 1.06 3.16 2.49 < 1 < 1 2.87 < 1 15.2 

บุตรนอย 158 < 1 19.89*** 12.06*** < 1 < 1 1.93 1.13 22.8 
บุตรมาก 173 2.66 10.64*** 4.31* 1.38 < 1 4.19* < 1 17.0 
ลูกชายนอย 159 2.14 13.62*** 11.14*** < 1 1.43 < 1 < 1 19.3 

ลูกชายมาก 116 < 1 11.58*** < 1 < 1 < 1 5.70* < 1 22.0 

ลูกสาวนอย 134 < 1 17.88*** 2.60 < 1 < 1 4.99* 1.41 22.7 

ลูกสาวมาก 138 1.77 5.72* 6.46** < 1 < 1 < 1 < 1 14.2 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 148 < 1 16.30*** 8.57** < 1 1.64 < 1 < 1 21.1 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 225 5.59* 9.17** 9.73** < 1 < 1 2.67 < 1 15.4 

การศึกษานอย 205 3.69 10.43*** 8.39** < 1 < 1 3.29 2.48 19.2 

การศึกษามาก 186 2.20 16.98*** 10.72*** < 1 < 1 < 1 < 1 18.9 

ไมมีโรคประจําตัว 140 < 1 17.35*** 11.60*** < 1 < 1 2.03 1.16 22.7 

มีโรคประจําตัว 266 6.12** 14.50*** 9.04** 2.02 < 1 3.65 < 1 17.6 

ไมทํางาน 242 3.38 15.71*** 8.98** < 1 < 1 7.79** 1.32 17.1 

ทํางาน 161 1.72 13.62*** 11.98*** < 1 2.88 < 1 < 1 22.5 

ไมมีรายไดประจํา 175 1.05 13.86*** 5.38* 1.30 < 1 1.58 2.56 20.5 

มีรายไดประจํา 224 2.53 18.41*** 13.65*** 2.60 2.54 1.99 < 1 17.3 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.9  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ  
การเปรียบเทียบทางสังคม กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 65.63 นอย 63.77 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 67.24 นอย 62.16 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.75 สูง 62.65 

กทม. การปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.40 นอย 61.62 
ปริมณฑล ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 66.15 นอย 62.37 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.05 นอย 62.47 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 67.54 สูง 60.98 

ชาย ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 67.41 สูง 60.67 
หญิง วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 67.82 นอย 61.80 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.56 สูง 63.05 
อายุนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 66.55 นอย 63.87 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 67.68 นอย 62.74 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 67.85 สูง 62.57 

อายุมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.19 นอย 61.39 
ไมมีคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 65.68 นอย 61.20 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.35 สูง 60.52 
มีคูสมรส ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 66.51 นอย 64.29 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.25 นอย 62.56 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 67.18 สูง 63.62 

อยูกับคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.51 นอย 62.53 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 67.32 สูง 63.72 

บุตรนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 67.45 นอย 60.66 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.69 สูง 61.41 

บุตรมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.85 นอย 62.61 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.08 สูง 63.38 

ลูกชายนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.97 นอย 61.65 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.72 สูง 61.90 

ลูกชายมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.21 นอย 62.44 
ลูกสาวนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.02 นอย 61.05 
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ตารางที่ 3.9  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ  
การเปรียบเทียบทางสังคม กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
ลูกสาวมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.34 นอย 62.78 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.45 สูง 62.67 
อาชีพมีเงินฯประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 69.31 นอย 63.36 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 68.49 สูง 64.17 
อาชีพไมมี - ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 65.27 นอย 62.39 

เงินเดือนประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 65.67 นอย 61.99 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 65.73 สูง 61.93 

การศึกษานอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 65.73 นอย 61.32 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 65.50 สูง 61.55 

การศึกษามาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.68 นอย 63.69 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 68.17 สูง 64.20 

ไมมีโรคฯ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.72 นอย 62.41 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 68.15 สูง 62.98 

มีโรคประจําตัว ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 65.81 นอย 62.94 
 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.59 นอย 62.16 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 66.12 สูง 62.63 

ไมทํางาน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 66.31 นอย 61.75 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 65.75 สูง 62.30 

ทํางาน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.12 นอย 62.69 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 67.95 สูง 62.86 

ไมมีรายไดฯ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 65.48 นอย 59.99 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 64.45 สูง 61.02 

มีรายไดประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 68.57 นอย 63.64 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 68.23 สูง 63.98 

 
นอกจากนี้ยังพบอีกวา  คะแนนของ  การเปรียบเทียบทางสังคม  แปรปรวนไปตาม

ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมรวม และ 8 กลุมยอย (ตารางที่ 3.9) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 
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Scheffe′  ในกลุมรวม (ตารางที่ 52 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 
คู ซ่ึงทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสีย
นอย เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก 3) ผูสูงอายุ
ที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก ผลในสาม
ประการขางตนยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย  4) ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย 
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุหญิง  นอกจากนี้ยังปรากฏผล
เพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีการ

เปรียบเทียบทางสังคมนอยที่สุดดวย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ในกลุม
ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (ตารางที่ 53 ในภาคผนวก ข) ยังพบผลเพิ่มเติมอีกประการวา ในกลุม
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้
ไมปรากฏผลวา การเปรียบเทียบทางสังคมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ไดแก ประการแรก 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 
กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่
ไมมีเงินเดือนประจํา  และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว   

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 
กลุมยอยที่ สําคัญ  ไดแก   กลุมผู สูงอายุหญิง   กลุมผู สูงอายุที่อยูกับคูสมรส   ผู สูงอายุที่  มี
ประสบการณสูญเสียมาก 7 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  
กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่
มีลูกสาวนอย และกลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย  โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  ผูสูงอายุที่ 
มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ในกลุมรวม และ 7 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่
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มีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคม
มากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมี
ประสบการณสูญเสียมาก   

 
3.3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความรูสึกสูญเสีย ตามระดับ 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความรูสึกสูญเสีย โดยมีตัวแปรอิสระ 3 

ตัวแปร คือ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ผล
ปรากฏ ในกลุมรวมวา ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดยีว 
(ตารางที่ 3.10) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณ
สูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา  ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.10)  คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับ
ของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูมีความรูสึกสูญเสีย
มากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 6 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุ
ที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 2) ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏ 5 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรค
ประจําตัว และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุ
ที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 20 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุ
หญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา  และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
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ตารางที่ 3.10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ความรูสึกสูญเสีย  ตามระดับ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และประสบการณสูญเสียที่
แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย
ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 372 3.40 2.85 27.83*** < 1 < 1 1.68 < 1 9.7 

กทม. 192 2.45 < 1 18.25*** 1.70 < 1 < 1 < 1 16.3 

ปริมณฑล 180 < 1 1.80 8.99** < 1 < 1 < 1 1.28 6.9 

ชาย 87 1.34 1.42 1.16 1.46 2.76 1.49 1.92 14.8 

หญิง 285 1.96 5.11* 27.95*** < 1 < 1 1.67 < 1 11.9 

อายุนอย 198 2.49 1.90 6.08* < 1 < 1 < 1 < 1 6.1 

อายุมาก 174 < 1 1.01 34.22*** < 1 < 1 1.41 < 1 19.4 

ไมมีคูสมรส 145 < 1 < 1 28.62*** < 1 < 1 2.72 3.64 18.5 

มีคูสมรส 227 8.56** 4.30* 5.78* < 1 < 1 < 1 1.96 9.7 

อยูกับคูสมรส 212 7.81** 5.27* 4.12* < 1 < 1 < 1 1.48 9.1 

ไมอยูกับคูสมรส 115 < 1 < 1 14.34*** < 1 < 1 < 1 < 1 15.4 

บุตรนอย 148 7.39** 2.39 1.32 < 1 < 1 < 1 2.36 9.1 
บุตรมาก 154 < 1 1.93 17.30*** < 1 < 1 2.45 1.09 16.2 
ลูกชายนอย 143 4.37* 2.12 1.39 < 1 7.08** 1.44 2.82 12.5 

ลูกชายมาก 108 < 1 3.68 17.67*** < 1 < 1 1.72 2.11 24.2 

ลูกสาวนอย 124 8.59** 1.40 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 8.4 

ลูกสาวมาก 120 < 1 < 1 9.43** < 1 < 1 < 1 < 1 13.3 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 142 1.30 < 1 2.83 7.94** < 1 2.10 < 1 9.6 
อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 202 5.30* 4.50* 24.07*** 2.57 1.31 < 1 < 1 17.2 
การศึกษานอย 186 1.66 < 1 23.87*** < 1 < 1 < 1 1.28 13.3 

การศึกษามาก 174 < 1 < 1 4.33* 1.84 < 1 < 1 < 1 7.1 

ไมมีโรคประจําตัว 123 1.04 4.69* 3.46 < 1 < 1 < 1 < 1 9.3 

มีโรคประจําตัว 249 < 1 < 1 29.82*** 3.16 < 1 4.13* 1.45 14.6 

ไมทํางาน 218 2.44 3.10 15.56*** < 1 < 1 < 1 1.45 11.8 

ทํางาน 152 < 1 < 1 13.23*** < 1 < 1 < 1 3.55 10.6 

ไมมีรายไดประจํา 156 1.57 < 1 23.82*** < 1 < 1 < 1 < 1 20.0 

มีรายไดประจํา 210 1.05 1.36 5.15* 1.13 < 1 < 1 < 1 4.6 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.10  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
รวม ประสบการณสูญเสีย สูง 113.26 ต่ํา 89.64 
กทม. ประสบการณสูญเสีย สูง 106.98 ต่ํา 78.99 

ปริมณฑล ประสบการณสูญเสีย สูง 118.39 ต่ํา 100.04 
หญิง วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา นอย 107.56 มาก 95.44 

 ประสบการณสูญเสีย สูง 115.68 ต่ํา 87.32 
อายุนอย ประสบการณสูญเสีย สูง 114.01 ต่ํา 98.15 
อายุมาก ประสบการณสูญเสีย สูง 112.61 ต่ํา 75.88 

ไมมีคูสมรส ประสบการณสูญเสีย สูง 121.81 ต่ํา 80.23 
มีคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 112.12 นอย 95.73 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา นอย 109.73 มาก 98.12 
 ประสบการณสูญเสีย สูง 110.65 ต่ํา 97.19 

อยูกับคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 111.41 นอย 95.06 
 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา นอย 109.95 มาก 96.52 
 ประสบการณสูญเสีย สูง 109.18 ต่ํา 97.30 

ไมอยูกบัคูสมรส ประสบการณสูญเสีย สูง 119.22 ต่ํา 85.77 
บุตรนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 116.60 นอย 96.62 
บุตรมาก ประสบการณสูญเสีย สูง 115.72 ต่ํา 87.47 
ลูกชายนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 112.20 นอย 97.60 
ลูกชายมาก ประสบการณสูญเสีย สูง 118.95 ต่ํา 82.82 
ลูกสาวนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 118.77 นอย 95.35 
ลูกสาวมาก ประสบการณสูญเสีย สูง 113.98 ต่ํา 89.78 
อาชพีไมมี - ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 110.57 นอย 96.42 

เงินเดือนประจํา วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา นอย 110.01 มาก 96.98 
 ประสบการณสูญเสีย สูง 118.56 ต่ํา 88.43 

การศึกษานอย ประสบการณสูญเสีย สูง 120.13 ต่ํา 88.59 
การศึกษามาก ประสบการณสูญเสีย สูง 104.85 ต่ํา 90.63 
ไมมีโรคฯ วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา นอย 112.80 มาก 94.73 

มีโรคประจําตัว ประสบการณสูญเสีย สูง 113.29 ต่ํา 83.42 
ไมทํางาน ประสบการณสูญเสีย สูง 113.34 ต่ํา 89.48 
ทํางาน ประสบการณสูญเสีย สูง 114.12 ต่ํา 88.23 

ไมมีรายไดฯ ประสบการณสูญเสีย สูง 122.00 ต่ํา 88.19 
มีรายไดประจํา ประสบการณสูญเสีย สูง 104.65 ต่ํา 90.80 
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นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางระหวาง ความเชื่อทางพุทธศาสนา  และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม

ผูสูงอายุที่มีเงินเดือนประจํา (ตารางที่ 3.10) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  
ในกลุมผูสูงอายุที่มีเงินเดือนประจํา (ตารางที่ 54 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 2 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนามาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 

ความรูสึกสูญเสีย ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 3.10) 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 55 
ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีเพียง 2 คูที่สําคัญ คือ 1) ใน
กลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มี
ความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความ
เช่ือทางพุทธศาสนานอย ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย  นอกจากนี้ยังพบผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธ
ศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูสูงอายุที่มีความรูสึกสูญเสียนอยที่สุดดวย 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 

(ตารางที่ 3.10) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว (ตารางที่ 56 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่
สําคัญมีเพียง 3 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผูสูงอายุที่มีประสบการณ
สูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย  2) ในกลุม
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึก
สูญเสียมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธมาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา 
ความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีความรูสึกสูญเสียนอย ไดแก ประการแรก ผูสูงอายุที่มี
ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  
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กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย โดยเฉพาะ 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอยซ่ึงมีประสบการณสูญเสียนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  และนอกจากนี้ยังปรากฏผลใน ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทาง
พุทธศาสนานอย และ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีเงินเดือนประจําดวย 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่
สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจําซึ่ง
มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ กลุม
ยอย โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มี
โรคประจําตัว  และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอยซ่ึงมีประสบการณสูญเสียนอย 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียนอยกวา 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณ
สูญเสียมาก   

 
3.3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 
ประสบการณสูญเสีย 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ 
ประสบการณสูญเสีย  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.11) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัว
แปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย  และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  
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ตารางที่ 3.11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ  ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ
ประสบการณสูญเสียที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบ
อิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 406 4.54* 36.31*** 6.94** 1.47 2.20 1.11 1.85 14.7 

กทม. 198 < 1 37.13*** 1.39 1.29 < 1 1.33 1.03 23.3 

ปริมณฑล 208 5.54* 8.50** 9.33** 2.76 1.83 1.02 < 1 15.1 

ชาย 99 < 1 < 1 1.18 < 1 < 1 < 1 < 1 5.2 

หญิง 307 2.94 44.24*** 6.49** < 1 7.41** 2.01 1.74 20.4 

อายุนอย 214 1.85 12.10*** 5.62* < 1 2.28 < 1 2.71 13.5 

อายุมาก 192 3.47 23.35*** 2.85 < 1 < 1 1.41 < 1 19.8 

ไมมีคูสมรส 153 2.32 14.82*** 5.02* < 1 < 1 < 1 2.56 19.3 

มีคูสมรส 253 1.52 19.02*** 3.48 4.43* 2.50 < 1 < 1 13.7 

อยูกับคูสมรส 238 1.53 16.25*** 3.22 4.96* 4.03* < 1 < 1 14.2 

ไมอยูกับคูสมรส 120 2.48 10.26** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 18.6 

บุตรนอย 158 < 1 13.46*** 7.55** < 1 1.61 2.89 < 1 15.6 

บุตรมาก 173 2.61 12.06*** < 1 1.55 1.46 < 1 < 1 15.9 

ลูกชายนอย 159 < 1 9.44** 1.65 2.74 < 1 < 1 3.38 12.8 

ลูกชายมาก 116 2.02 3.07 2.33 < 1 < 1 1.04 < 1 13.6 

ลูกสาวนอย 134 3.36 14.78*** 3.37 < 1 3.71 1.85 < 1 21.7 

ลูกสาวมาก 138 < 1 14.84*** 1.85 1.27 < 1 < 1 < 1 17.1 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 148 1.27 8.10 < 1 1.95 < 1 < 1 1.37 12.0 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 225 5.41* 14.92*** 5.44* 1.25 < 1 < 1 < 1 15.7 

การศึกษานอย 205 2.88 13.49*** 3.29 < 1 < 1 < 1 1.99 14.0 

การศึกษามาก 186 5.13* 15.60*** 5.34* 1.42 1.41 1.60 < 1 18.1 

ไมมีโรคประจําตัว 140 < 1 5.69* 6.98** < 1 1.43 < 1 < 1 14.2 

มีโรคประจําตัว 266 5.56* 22.37*** 3.57 2.18 1.37 3.07 1.81 17.8 

ไมทํางาน 242 1.73 20.38*** 7.10** < 1 1.59 2.55 1.17 13.8 

ทํางาน 161 3.15 13.33*** < 1 3.64 < 1 < 1 < 1 18.6 

ไมมีรายไดประจํา 175 1.36 11.63*** < 1 < 1 < 1 < 1 1.00 12.3 

มีรายไดประจํา 224 5.13* 20.52*** 5.25* 9.20** < 1 < 1 < 1 19.1 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.11  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานสุขภาพ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 55.10 นอย 53.21 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.83 นอย 51.49 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 55.32 สูง 52.99 

กทม. วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 60.43 นอย 54.02 
ปริมณฑล ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 52.86 นอย 49.86 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.21 นอย 49.51 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 53.30 สูง 49.42 

หญิง วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.73 นอย 51.23 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 55.72 สูง 53.23 

อายุนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.32 นอย 50.85 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.60 สูง 51.56 

อายุมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 58.21 นอย 52.18 
ไมมีคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.48 นอย 50.17 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 55.16 สูง 51.49 
มีคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.76 นอย 52.06 

อยูกับคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.39 นอย 51.83 
ไมอยูกับคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.25 นอย 51.54 

บุตรนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.54 นอย 51.06 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 55.86 สูง 51.75 

บุตรมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.29 นอย 51.76 
ลูกชายนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.93 นอย 51.54 
ลูกสาวนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.09 นอย 51.66 
ลูกสาวมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.64 นอย 51.02 

อาชีพมีเงินฯประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.73 นอย 53.61 
อาชีพไมมี - ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 54.78 นอย 51.87 

เงินเดือนประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.74 นอย 50.91 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.79 สูง 51.86 

การศึกษานอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.93 นอย 49.67 
การศึกษามาก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 57.51 นอย 55.03 
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ตารางที่ 3.11  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานสุขภาพ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
การศึกษามาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 58.43 นอย 54.11 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 57.53 สูง 55.01 
ไมมีโรคฯ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.12 นอย 50.08 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.34 สูง 49.87 
มีโรคประจําตัว ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 56.46 นอย 53.96 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.72 นอย 52.70 
ไมทํางาน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.43 นอย 52.44 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 56.41 สูง 53.46 
ทํางาน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.78 นอย 50.29 

ไมมีรายไดฯ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.32 นอย 51.16 
มีรายได ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 55.89 นอย 53.36 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 57.16 นอย 52.09 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 55.91 สูง 53.35 

 
ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.11)  คือ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  
ผลเชนนี้ปรากฏใน 5 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และกลุมผูสูงอายุที่
มีรายไดประจํา  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏ 24 กลุมยอย  โดยกลุมที่
สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสีย
นอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก 
ผลเชนนี้ปรากฏใน 10 กลุมยอย ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพ



 

 

138 

ไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุม
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน และกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ความเชื่อทางพุทธศาสนา  และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ผล
เชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมี

รายไดประจํา (ตารางที่ 3.11) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ในกลุม
ผูสูงอายุที่มีคูสมรส (ตารางที่ 57 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู 
แตมีเพียง 3 คูที่เปนคูสําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ผูสูงอายุที่มีความ
เชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความ
เชื่อทางพุทธศาสนานอย ผลทั้งสองประการขางตนยังปรากฏในทุกกลุมยอยที่เหลือดวย 3) ผูสูงอายุ
ที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย ผลประการนี้ ยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสดวย นอกจากนี้ยังปรากฏผล
เพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย เปนผูที่
มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพนอยที่สุดดวย  ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอยที่เหลือ 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุมผูสูงอายุหญิง และ 

กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส (ตารางที่ 3.11) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ 
ในกลุมผูสูงอายุหญิง (ตารางที่ 58 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู 
โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผูสูงอายุที่มีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนานอย   2) ในกลุมผู สูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  ผู สูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียมาก  3) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสีย
นอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
นอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก ผลดังกลาวขางตนยังปรากฏในกลุมยอยท่ีเหลือดวย นอกจากนี้
ยังปรากฏผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากที่สุด ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 
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การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก ไดแก ประการ
แรก ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ 
ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา  ผูสูงอายุที่ มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนานอย 3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา  ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย 2 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  
กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทาง
พุทธศาสนานอย 3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  และกลุม
ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง โดยเฉพาะ
กลุมผูสูงอายุหญิงที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคู
สมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่มีรายได
ประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสซึ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมี
ประสบการณสูญเสียมาก   

 
3.3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สังคม ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 
ประสบการณสูญเสีย 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม โดย
มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรคือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณ
สูญเสีย  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตามระดับของ
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ตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.12) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระ
นี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม
มากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  
และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.12)  คือ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  
ผลเชนนี้ปรากฏใน 8 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุชาย  กลุมผูสูงอายุที่
มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่
มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏ 21 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 9 กลุมยอย 
ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มี
บุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่
ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 
ประสบการณสูญเสีย  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายได

ประจํา (ตารางที่ 3.12) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มี
รายไดประจํา (ตารางที่ 59 ในภาคผนวก ข และ ภาพที่ 3.6) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
รวม 13 คู แตมีเพียง 5 คูที่เปนคูสําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  
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ตารางที่ 3.12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคม  ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ
ประสบการณสูญเสียที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 405 5.52* 17.58*** 6.47** < 1 < 1 < 1 1.19 9.6 

กทม. 198 1.12 17.73*** 3.74 < 1 1.01 1.49 2.91 12.9 

ปริมณฑล 207 17.35*** 4.46* 5.60* 1.12 < 1 < 1 < 1 16.0 

ชาย 98 6.96** < 1 2.90 < 1 1.07 < 1 1.29 12.5 

หญิง 307 1.04 22.59*** 4.12* < 1 1.66 < 1 < 1 10.8 

อายุนอย 213 6.98** 4.29* 5.54* < 1 < 1 < 1 1.95 11.1 

อายุมาก 192 < 1 13.21*** 1.23 < 1 < 1 < 1 < 1 9.9 

ไมมีคูสมรส 153 < 1 8.45** 3.52 < 1 < 1 1.64 < 1 12.9 

มีคูสมรส 252 3.61 9.35** 3.08 < 1 < 1 < 1 3.23 10.1 

อยูกับคูสมรส 237 2.79 7.27** 2.47 < 1 < 1 < 1 1.22 8.6 

ไมอยูกับคูสมรส 120 < 1 7.32** 1.62 < 1 < 1 < 1 1.15 12.0 

บุตรนอย 158 1.46 7.93** 7.20** 1.39 1.91 < 1 2.13 13.7 
บุตรมาก 172 1.20 4.97* < 1 1.14 < 1 1.82 < 1 7.2 
ลูกชายนอย 158 < 1 8.43** < 1 < 1 < 1 < 1 5.28* 12.9 

ลูกชายมาก 116 < 1 3.06 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 7.8 

ลูกสาวนอย 134 7.38** 3.32 5.86* < 1 < 1 < 1 1.88 16.1 

ลูกสาวมาก 137 < 1 7.32** < 1 < 1 1.27 3.17 < 1 10.0 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 148 1.92 12.49*** 2.18 < 1 < 1 < 1 < 1 14.3 
อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 224 4.70* 1.49 5.07* < 1 < 1 1.09 < 1 7.0 
การศึกษานอย 204 4.98* 5.62* 1.90 < 1 < 1 < 1 < 1 10.2 

การศึกษามาก 186 3.67 6.09* 3.70 < 1 < 1 < 1 < 1 9.7 

ไมมีโรคประจําตัว 139 2.29 2.95 5.87* < 1 < 1 1.77 < 1 10.7 

มีโรคประจําตัว 266 3.71 11.80*** 3.29 < 1 1.43 < 1 1.28 10.7 

ไมทํางาน 242 1.77 11.16*** 4.28* < 1 < 1 < 1 < 1 8.9 

ทํางาน 160 4.63* 5.20* 1.89 < 1 < 1 < 1 1.75 12.1 

ไมมีรายไดประจํา 175 1.36 8.74** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 9.5 

มีรายไดประจํา 223 3.84* 8.92** 11.71*** 1.66 < 1 < 1 4.02* 13.6 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.12  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานสังคม กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.59 นอย 51.71 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.32 นอย 50.97 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 53.66 สูง 51.63 

กทม. วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.58 นอย 51.59 
ปริมณฑล ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.39 นอย 49.09 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 52.33 นอย 50.15 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 52.46 สูง 50.02 

ชาย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.29 นอย 48.88 
หญิง วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.18 นอย 50.75 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 53.91 สูง 52.02 
อายุนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 54.27 นอย 51.56 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.98 นอย 51.85 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.12 สูง 51.70 

อายุมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.46 นอย 49.77 
ไมมีคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.71 นอย 49.26 
มีคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.78 นอย 51.91 

อยูกับคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.61 นอย 51.93 
ไมอยูกับคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.75 นอย 48.99 

บุตรนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.75 นอย 51.29 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.67 สูง 51.37 

บุตรมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.68 นอย 50.68 
ลูกชายนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.25 นอย 51.43 
ลูกสาวนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 54.63 นอย 51.10 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.44 สูง 51.29 
ลูกสาวมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.28 นอย 50.09 

อาชีพมีเงินฯประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 56.15 นอย 51.61 
อาชีพไมมี - ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.09 นอย 50.67 
เงินประจํา ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 53.14 สูง 50.62 

การศึกษานอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.12 นอย 50.42 
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ตารางที่ 3.12  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานสังคม กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
การศึกษานอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.21 นอย 50.33 
การศึกษามาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 55.29 นอย 52.49 
ไมมีโรคฯ ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 53.89 สูง 50.44 

มีโรคประจําตัว วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.63 นอย 51.10 
ไมทํางาน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.77 นอย 51.26 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.10 สูง 51.93 
ทํางาน ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.63 นอย 50.85 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 53.72 นอย 50.77 
ไมมีรายไดฯ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.62 นอย 50.53 
มีรายไดประจํา ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 53.79 นอย 51.85 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 54.29 นอย 51.34 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 54.51 สูง 51.12 

 
และมีประสบการณสูญเสียนอย  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคมมากกวา  ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  
ผลทั้งสองประการดังกลาวยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  3) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความ
เช่ือทางพุทธศาสนานอย แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  4) ใน
กลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียมาก  และ 5) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณ

สูญเสียมาก  นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มี
ลูกชายนอย (ตารางที่ 60 ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการคือ  ในกลุมผูสูงอายุที่มี
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ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนามาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนานอย  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก ไดแก ประการ

แรก ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ 

ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุชาย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมี

ลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย  กลุม

ผูสูงอายุท่ีทํางาน  กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา ซ่ึงมีวิถี

ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย  และในกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา 

ซ่ึงมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6  คาเฉลี่ยพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  พิจารณาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถี

ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา 

 

ประการที่สอง ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ

กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีมี

ลูกชายนอยซึ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูก

สาวมาก  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว และ ผูสูงอายุท่ี มี

53.92
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50.54

55.35

56.92
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50.43
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นอย มาก

ความเชื่อพุทธฯ มาก
และวิถีปฏิ บัติฯ มาก

ความเชื่อพุทธฯ มาก
และวิถีปฏิ บัติฯ นอย

ความเชื่อพุทธฯ นอย
และวิถีปฏิ บัติฯ มาก

ความเชื่อพุทธฯ นอย
และวิถีปฏิ บัติฯ นอย
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ความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย 2 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายนอย และกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  กลุม
ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา โดยเฉพากลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจําซ่ึงมีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย 
แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจําซึ่งมีความเชื่อทางพุทธ
ศาสนามาก แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมี
ประสบการณสูญเสียมาก โดยปรากฏผลเพียงกลุมเดียว คือ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

 
3.3.6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 
ประสบการณสูญเสีย 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ 
ประสบการณสูญเสีย  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.13) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับ
ของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนานอย  และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.13)  คือ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคา 
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ตารางที่ 3.13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ  ตามระดับ ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ
ประสบการณสูญเสียที่แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ 
คาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 406 4.47* 3.80* 11.58*** < 1 < 1 1.33 1.25 5.9 

กทม. 198 < 1 2.63 < 1 1.60 < 1 < 1 < 1 4.1 

ปริมณฑล 208 5.96* < 1 17.48*** < 1 < 1 1.53 < 1 12.3 

ชาย 99 3.95* < 1 14.18*** < 1 < 1 < 1 < 1 18.4 

หญิง 307 1.64 5.60* 4.02* < 1 < 1 2.07 < 1 5.1 

อายุนอย 214 3.22 1.92 7.47** < 1 < 1 < 1 1.20 7.5 

อายุมาก 192 1.41 1.16 2.36 < 1 1.44 4.69* < 1 5.4 

ไมมีคูสมรส 153 < 1 8.73** 6.96** < 1 3.44 3.39 < 1 12.4 

มีคูสมรส 253 6.08** < 1 6.30** < 1 < 1 < 1 3.28 5.8 

อยูกับคูสมรส 238 5.79* < 1 3.92* < 1 < 1 < 1 2.65 5.9 

ไมอยูกับคูสมรส 120 < 1 1.74 2.53 < 1 < 1 1.90 < 1 6.5 

บุตรนอย 158 1.35 < 1 5.66* 1.70 < 1 < 1 1.93 6.9 
บุตรมาก 173 3.12 < 1 2.81 1.04 < 1 1.46 < 1 6.6 
ลูกชายนอย 159 4.03* < 1 5.65* < 1 < 1 < 1 8.92** 10.9 

ลูกชายมาก 116 < 1 3.86* < 1 1.65 < 1 3.49 1.39 9.4 

ลูกสาวนอย 134 2.87 < 1 1.38 < 1 < 1 < 1 < 1 6.7 

ลูกสาวมาก 138 < 1 1.28 5.95* < 1 < 1 1.91 < 1 7.6 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 148 < 1 5.04* 4.17 < 1 < 1 < 1 < 1 8.8 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 225 4.27* < 1 5.59* < 1 < 1 1.28 < 1 5.4 

การศึกษานอย 205 2.97 < 1 8.84** < 1 1.78 2.67 < 1 9.0 

การศึกษามาก 186 3.44 2.98 1.82 < 1 < 1 < 1 3.06 8.3 

ไมมีโรคประจําตัว 140 1.18 3.43 7.06** < 1 1.34 < 1 5.25* 11.4 

มีโรคประจําตัว 266 3.32 1.93 3.91* < 1 < 1 < 1 < 1 5.2 

ไมทํางาน 242 2.07 1.79 7.03** < 1 3.04 2.37 < 1 6.2 

ทํางาน 161 2.16 3.00 3.48 < 1 < 1 < 1 < 1 9.2 

ไมมีรายไดประจํา 175 4.08* < 1 6.98** 2.64 1.10 < 1 < 1 11.0 

มีรายไดประจํา 224 < 1 4.85* 2.94 1.80 < 1 < 1 6.74** 8.3 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.13  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรม 
การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
รวม ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 41.90 นอย 39.99 

 วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 41.82 นอย 40.06 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 42.48 สูง 39.41 

ปริมณฑล ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 41.79 นอย 38.88 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 42.82 สูง 37.84 

ชาย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 42.07 นอย 38.76 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 43.55 สูง 37.28 

หญิง วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 42.29 นอย 39.70 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 42.09 สูง 39.90 

อายุนอย ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 44.30 สูง 41.14 
ไมมีคูสมรส วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 41.62 นอย 36.80 

 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 41.36 สูง 37.06 
มีคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 43.17 นอย 40.47 

 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 43.19 สูง 40.44 
อยูกับคูสมรส ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 43.19 นอย 40.40 

 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 42.94 สูง 40.65 
บุตรนอย ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 43.54 สูง 40.01 
ลูกชายนอย ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 43.12 นอย 40.34 

 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 43.38 สูง 40.08 
ลูกชายมาก วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 42.02 นอย 38.52 
ลูกสาวมาก ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 41.21 สูง 37.25 

อาชีพมีเงินฯประจํา วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 44.81 นอย 41.48 
 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 44.66 สูง 41.63 

อาชพีไมม-ี ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 40.97 นอย 38.45 
เงินประจํา ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 41.15 สูง 38.26 

การศึกษานอย ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 40.69 สูง 36.91 
ไมมีโรคฯ ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 43.82 สูง 39.75 

มีโรคประจําตัว ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 41.77 สูง 39.44 
ไมทํางาน ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 40.71 สูง 37.57 
ไมมีรายไดฯ ความเชื่อทางพุทธศาสนา มาก 38.60 นอย 35.77 

 ประสบการณสูญเสีย ต่ํา 39.03 สูง 35.34 
มีรายไดประจํา วิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา มาก 45.09 นอย 42.75 
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เฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
นอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 7 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล กลุมผูสูงอายุชาย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  และกลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏ 5 กลุมยอย  คือ กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 
และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
มากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 17 กลุมยอย  โดยกลุมที่สําคัญ 
ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และกลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (ตารางที่ 3.13) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (ตารางที่ 61 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 3 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 
ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุที่มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มี
วิ ถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย   และ  3) ผู สูงอายุที่มีวิ ถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  แตมี
ประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก  นอกจากนี้ยังพบผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุ
ที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจนอยที่สุดดวย 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง
ระหวาง ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้
ปรากฏใน กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มี

รายไดประจํา (ตารางที่ 3.13) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุ
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ที่มีลูกชายนอย (ตารางที่ 62 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 8 คู แตมี
คูที่สําคัญเพียง 5 คู คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย  ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
มากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 
และมีประสบการณสูญเสียมาก ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  3) ในกลุมผูสูงอายุที่มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
นอย  ผลทั้งสามประการขางตนยังพบในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวดวย  4) ในกลุมผูสูงอายุ
ที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผูสูงอายุที่มีประสบการณ
สูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณ
สูญเสียมาก ผลประการนี้ยังปรากฏในทุกกลุมยอยที่เหลือ  5) ในกลุมผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
สาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  ผล
ประการนี้ยังปรากฏในกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจําดวย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe′ ในกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (ตารางที่ 63 ในภาคผนวก ข) ยังปรากฏผลเพิ่มเติม
อีกประการวา ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย ผู
สูอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก ไดแก 
ประการแรก ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่
สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุชาย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  
กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  ผูสูงอายุที่ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณ
สูญเสียนอย 2 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา   และ 
ผูสูงอายุที่ มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก และมีประสบการณสูญเสียมาก 2 ประเภท คือ กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และกลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 

ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชาย
มาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา โดยเฉพาะ กลุม
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ผูสูงอายุที่มีรายไดประจําซึ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และมีประสบการณสูญเสียนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุมากซึ่งมีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก และมี
ประสบการณสูญเสียมาก 2 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรค
ประจําตัว   

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีมีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มี
ลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายได
ประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากซึ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธ
ศาสนามาก แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย 2 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  ผูสูงอายุที่ มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก 3 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  และกลุม
ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมี
ประสบการณสูญเสียมาก   

 
3.3.7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต ตามระดับ 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต โดยมีตัวแปรอิสระ 

3 ตัวแปร คือ  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ผล
ปรากฏ ในกลุมรวมวา ความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร 
(ตารางที่ 3.14) คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  
2) ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความพอใจใน
ชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  
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ตารางที่ 3.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ความพอใจในชีวิต  ตามระดับ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และประสบการณสูญเสียที่
แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของ ความพอใจใน
ชีวิตตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เชื่อทาง
พุทธฯ 

วิถีปฏิบัติ
พุทธฯ 

ปสก. 
สูญเสีย 

กลุม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 

ทํา 

นาย 

รวม 406 4.55* 8.00** 26.99*** < 1 1.82 < 1 < 1 11.6 

กทม. 198 < 1 2.76 3.85* < 1 < 1 < 1 < 1 5.7 

ปริมณฑล 208 6.09** 4.46* 32.49*** < 1 1.84 1.21 < 1 22.2 

ชาย 99 2.16 < 1 9.19** < 1 < 1 < 1 1.78 20.3 

หญิง 307 1.97 11.82*** 18.46*** < 1 < 1 < 1 1.01 11.5 

อายุนอย 214 1.53 1.58 24.48*** < 1 5.02* < 1 < 1 15.6 

อายุมาก 192 3.71 5.02* 5.76* < 1 < 1 < 1 < 1 10.0 

ไมมีคูสมรส 153 < 1 2.87 26.50*** 1.74 < 1 1.51 < 1 21.6 

มีคูสมรส 253 3.75* 6.04* 7.55** < 1 4.21* < 1 < 1 9.5 

อยูกับคูสมรส 238 1.92 8.43** 6.34** < 1 3.78* < 1 < 1 10.3 

ไมอยูกับคูสมรส 120 1.83 1.18 12.46*** 3.66 < 1 < 1 < 1 21.0 

บุตรนอย 158 < 1 4.22* 10.82*** < 1 1.01 < 1 < 1 11.5 
บุตรมาก 173 4.50* 5.83* 9.06** 1.96 1.14 < 1 < 1 15.7 
ลูกชายนอย 159 2.33 4.47* 7.74** < 1 4.88* < 1 1.28 13.8 

ลูกชายมาก 116 < 1 9.07** 3.71 < 1 < 1 3.68 < 1 22.8 

ลูกสาวนอย 134 < 1 4.28* 3.42 < 1 < 1 1.36 < 1 10.5 

ลูกสาวมาก 138 2.27 2.06 9.43** < 1 < 1 < 1 < 1 12.3 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 148 2.43 1.77 2.34 < 1 6.85** < 1 1.82 12.9 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 225 1.88 2.16 23.94*** < 1 < 1 < 1 < 1 13.0 

การศึกษานอย 205 5.68* 1.27 25.30*** < 1 < 1 < 1 < 1 16.6 

การศึกษามาก 186 1.01 4.40* 3.06 < 1 4.31* < 1 < 1 9.3 

ไมมีโรคประจําตัว 140 < 1 3.84* 18.48*** 2.11 3.36 < 1 < 1 19.3 

มีโรคประจําตัว 266 5.61* 4.24* 9.79** < 1 < 1 < 1 < 1 10.6 

ไมทํางาน 242 3.66 4.23* 12.09*** < 1 < 1 < 1 < 1 10.2 

ทํางาน 161 1.67 2.53 14.06*** < 1 4.59* < 1 < 1 15.9 

ไมมีรายไดประจํา 175 5.03* < 1 19.21*** 1.59 < 1 < 1 < 1 17.9 

มีรายไดประจํา 224 < 1 6.69** 6.48** < 1 3.36 < 1 < 1 8.4 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
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ตารางที่ 3.14  (ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
รวม ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 44.82 นอย 43.24 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 45.07 นอย 42.99 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.94 สูง 42.12 

กทม. ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.83 สูง 43.43 
ปริมณฑล ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 44.68 นอย 42.45 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.52 นอย 42.61 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 46.14 สูง 40.98 

ชาย ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.63 สูง 41.37 
หญิง วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 45.49 นอย 42.45 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.87 สูง 42.07 
อายุนอย ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 46.86 สูง 41.86 
อายุมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.77 นอย 42.29 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 44.86 สูง 42.20 
ไมมีคูสมรส ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 47.14 สูง 40.73 
มีคูสมรส ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 44.90 นอย 43.08 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 45.14 นอย 42.84 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.28 สูง 42.70 

อยูกับคูสมรส วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 45.49 นอย 42.76 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.31 สูง 42.94 

ไมอยูกับคูสมรส ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 46.04 สูง 40.53 
บุตรนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 45.02 นอย 42.40 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.80 สูง 41.62 
บุตรมาก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 44.73 นอย 42.38 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.89 นอย 42.22 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.22 สูง 41.89 

ลูกชายนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.92 นอย 42.40 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.32 สูง 42.00 

ลูกชายมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 46.53 นอย 42.20 
ลูกสาวนอย วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.92 นอย 42.11 
ลูกสาวมาก ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.72 สูง 41.71 
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ตารางที่ 3.14  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
อาชพีไมมีเงนิฯประจาํ ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.53 สูง 40.64 
การศึกษานอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 43.86 นอย 41.30 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.28 สูง 39.88 
การศึกษามาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 46.68 นอย 44.41 
ไมมีโรคฯ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 45.52 นอย 43.33 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 46.83 สูง 42.03 
มีโรคประจําตัว ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 45.05 นอย 42.67 

 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.90 นอย 42.82 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.44 สูง 42.28 

ไมทํางาน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 44.91 นอย 42.93 
 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 45.59 สูง 42.25 

ทํางาน ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 46.34 สูง 41.76 
ไมมีรายไดฯ ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก 43.65 นอย 40.93 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 44.95 สูง 39.63 
มีรายไดประจํา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก 46.71 นอย 44.30 

 ประสบการณสูญเสีย ตํ่า 46.69 สูง 44.32 

 
ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 26 กลุม  ปรากฏวา ความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตาม

ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.14) คือ ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบง
ตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูมีความ
พอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 6 กลุมยอย คือ 
กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  และกลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  2) ผูสูงอายุที่
มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนานอย ผลเชนนี้ปรากฏ 15 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล กลุม
ผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่อายุมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  และกลุมผูสูงอายุ
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ที่มีรายไดประจํา  และ 3) ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความพอใจในชีวิต
มากกวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 22 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ 
ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย   

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ความเชื่อทางพุทธศาสนา และประสบการณสูญเสีย ผลเชนนี้
ปรากฏใน 7 กลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับ
คูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (ตารางที่ 3.14) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย (ตารางที่ 64 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 5 คู แตมีเพียง 4 คู ที่เปนคูสําคัญ คือ 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
นอย ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  
3) ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความพอใจใน
ชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณสูญเสียมาก  ผลทั้งสาม
ประการขางตน ยังปรากฏในทุกลุมยอยที่เหลือดวย  4) ในกลุมผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาก  ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุที่มี
ประสบการณสูญเสียมาก  นอกจากนี้ยังปรากฏผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางศาสนาพุทธ
นอย และมีประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตนอยที่สุด ผลเชนนี้ยังปรากฏใน
ทุกกลุมยอยที่เหลือดวย การวิเคราะหในสวนนี้ไมปรากฏผลวา ความพอใจในชีวิต แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตมาก ไดแก ประการแรก ผูสูงอายุที่มี
ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุม
ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  ผูสูงอายุที่ มี
ประสบการณสูญเสียมาก 7 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  และกลุมผูสูงอายุที่ทํางาน 
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ประการที่สอง ผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  
กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุที่
มีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา   

ประการที่สาม ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 
กลุมยอย โดยกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  
กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุ
นอย  ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย 6 ประเภท คือ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก มี
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แตมีประสบการณ
สูญเสียมาก   

 

3.4  ผลการทํานาย  จิตลักษณะตามสถานการณ  โดยใช  กลุมตัวแปรจิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม และกลุมตัวแปรสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย และตัว

ทํานายที่สําคัญของตัวแปรตาม 3  ตัวแปร ไดแก  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบ
ทางสังคม และความรูสึกสูญเสีย  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การวิเคราะหแบบถดถอย
พหุคูณ แบบรวมและแบบเปนขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีชุดตัวทํานายรวมทั้งสิ้น 3 ชุด คือ ตัว
ทํานายชุดที่ 1 เปนชุดทํานายทางจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4  ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ตัว
ทํานายชุดที่ 2  เปนชุดทํานายทางสถานการณมี  3 ตัวแปร  ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และประสบการณสูญเสีย  และตัวทํานายชุดที่ 3  เปนการ
รวมตัวแปรจากชุดตัวทํานายชุดที่ 1 และตัวทํานายชุดที่ 2 เขาดวยกัน  รวมเปนตัวทํานายทั้งส้ิน 7 
ตัวแปร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํานายในชุดที่ 3  วา จะทํานายไดมากกวา ชุด
ที่ 1 หรือชุดที่ 2  ตามลําพังมากนอยเพียงใดโดยใชเกณฑความแตกตางอยางนอย 5 %  
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การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก  26  กลุม ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของผูสูงอายุ คือ 1) แบงตามพื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 2) แบงตาม
เพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง  3) แบงตามอายุ  คือ อายุมาก และ อายุนอย  4) สถานภาพ คือ ไมมีคู
สมรส  และ มีคูสมรส  5) การอยูกับคูสมรส คือ อยูกับคูสมรส  และ ไมอยูกับคูสมรส  6) จํานวน
บุตร คือ มีบุตรนอย และ มีบุตรมาก 7) จํานวนลูกชาย คือ มีลูกชายนอย และ มีลูกชายมาก 8) 
จํานวนลูกสาว คือ มีลูกสาวนอย และ มีลูกสาวมาก 9) ประเภทอาชีพ คือ อาชีพมีเงินเดือนประจํา 
และอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 10) ระดับการศึกษา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก 11) 
โรคประจําตัว คือ ไมมีโรคประจําตัว และ มีโรคประจําตัว 12) การทํางานในปจจุบัน คือ ไมทํางาน 
และ ทํางาน และ 13) การมีรายไดในปจจุบัน คือ ไมมีรายไดประจํา และ มีรายไดประจํา โดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

3.4.1  ผลการทํานาย การรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม  และ กลุมตัวแปรสถานการณ เปนตัวทํานาย 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง การรับรูคุณความดีของสังคมและแผนดิน 
ตลอดจนการแสดงความออนนอมถอมตน ยอมรับวาตนมีขอจํากัด และอาจตองขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น  ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มาก 

เมื่อนําคะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบ
รวม และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4  ตัวแปร  ไดแก  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา   ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.15)  พบวา  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมทั้ง 
4  ตัวแปร  สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินของผูสูงอายุ ได 43.5 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน และความเชื่อทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .27 , .23 , .20  และ .12  
ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  มีแรงจูงใฝสัมฤทธิ์มาก  มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก และมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก ยิ่งเปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.15) พบวา กลุมจิตลักษณะและพฤตกิรรม
เดิมทั้ง 4 ตัวแปรสามารถทํานายไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส โดยทํานาย 



ตารางที่ 3.15  ผลการทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และกลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% แตก 

ตาง 

รวม 398 43.5 4,2,1,3 .27,.23,.20,.12 12.1 5,6 .30,.11 44.5 4,2,1,3 .27,.22,.20,.13 1.0 

กทม. 192 45.6 4,1,2 .36,.26,.17 10.3 5 .29 47.1 4,1,2 .35,.26,.18 1.5 

ปริมณฑล 205 41.2 4,2,1 .35,.28,.15 17.0 5,7 .34,-.15 42.1 4,2,1 .35,.27,.15 0.9 

ชาย 96 35.8 2,4 .37,.29 11.1 5 .31 38.8 4,2 .38,.29 3.0 

หญิง 301 46.1 4,2,1,3 .29,.23,.21,.11 12.3 5,6 .30,.12 46.3 4,1,2,3 .29,.22,.22,.11 0.2 

อายุนอย 209 37.6 4,1,2 .39,.18,.16 7.0 5 .24 38.7 4,1,2 .40,.18,.16 1.1 

อายุมาก 188 48.8 2,3,1,4 .26,.24,.20,.17 25.4 5,6 .40,.23 54.3 3,2,1,5,6 .30,.24,.22,.16,.16 5.5* 

ไมมีคูสมรส 149 53.0 4,2,1 .47,.25,.16 26.6 5,7,6 .34,-.19,.19 56.2 4,5,2,1 .45,.19,.17,.16 3.2 

มีคูสมรส 248 38.7 4,2,1 .27,.24,.23 6.6 5 .25 39.7 2,1,4,3 .24,.23,.19,.13 1.0 

อยูกับคูสมรส 233 38.6 4,2,1 .28,.24,.21 6.6 5 .24 39.0 2,1,4,3 .24,.21,.20,.13 0.4 

ไมอยูกับคูสมรส 117 50.3 4,2 .54,.25 28.7 5 .51 54.3 4,5 .55,.30 4 

บุตรนอย 156 42.0 2,4,1 .29,.27,.21 7.7 5 .26 42.3 2,4,1 .28,.27,.21 0.3 

บุตรมาก 167 40.1 4,2 .49,.21 23.0 5 .46 44.3 4,5,2 .42,.22,.16 4.2 

ลูกชายนอย 155 45.5 1,4,2 .34,.26,.19 9.3 5 .30 45.8 1,4,2 .33,.27,.19 0.3 

ลูกชายมาก 112 45.3 4,3,2 .33,.30,.20 22.3 5,6 .37,.20 46.0 4,3,2 .33,.30,.18 0.7 

ลูกสาวนอย 130 41.5 2,4,1 .31,.27,.19 13.6 5 .35 44.0 2,4,1 .32,.26,.19 2.5 
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ตารางที่ 3.15  (ตอ) 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% แตก 

ตาง 

ลูกสาวมาก 134 40.0 4,2,1 .39,.18,.17 22.9 5 .47 44.7 4,5,2 .38,.25,.19 4.7 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 147 42.5 1,2,4,3 .23,.23,.19,.17 5.3 5 .22 43.3 2,1,4,3 .24,.22,.19,.18 0.8 

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 218 36.7 4,2,1 .38,.20,.14 19.2 5,6 .37,.16 39.1 4,5,1,2 .35,.16,.15,.13 2.4 

การศึกษานอย 197 46.1 2,4,1,3 .27,.26,.18,.15 17.3 5 .40 46.4 4,2,1,3 .26,.26,.18,.14 0.3 

การศึกษามาก 185 40.6 4,1,2 .37,.23,.15 9.1 5,6 .19,.18 41.9 4,1,3,2 .27,.24,.15,.15 1.3 

ไมมีโรค ฯ 136 41.3 4,2 .41,.33 11.8 5 .29 42.7 4,2 .42,.33 1.4 

มีโรคประจําตัว 261 45.1 4,1,2,3 .25,.23,.20,.16 13.5 5,6 .30,.13 46.5 4,1,2,3 .24,.23,.19,.16 1.4 

ไมทํางาน 238 44.9 4,2,1,3 .27,.23,.18,.16 8.3 5 .26 45.3 4,2,1,3 .26,.23,.18,.17 0.4 

ทํางาน 156 41.9 4,2,1 .30,.25,.22 18.0 5 .41 43.3 4,2,1 .31,.23,.23 1.4 

ไมมีรายได ฯ 172 42.3 2,3,4 .33,.26,.20 12.5 5 .32 42.6 2,3,4 .32,.27,.20 0.3 

มีรายไดประจํา 218 46.7 4,1,2 .32,.29,.21 11.3 5 .32 47.2 4,1,2 .32,.29,.20 0.5 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3 = ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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ได 53.0 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา   
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  .47 , .25 และ .16  
และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมไดอยูกับคูสมรส  โดยทํานาย
ได 50.3 %  โดยมีลําดับตัวทํานายจากมากไปนอย คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .54 และ.25 และกลุมที่จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมทั้ง 4 ตัว
แปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่เปนชาย โดยสามารถทํานายไดเพียง 35.8 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายจากมากไปนอย  คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคา
เบตาตามลําดับคือ .37 และ .29   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 36.7 % ถึง 48.8 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
เปนชาย และ กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิง (35.8 % และ46.1 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (37.6 % และ 48.8 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (53.0 % และ 38.7 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (38.6 % และ 50.3 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (42.5 % และ 36.7 % ตามลําดับ)  และ 6) 
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก (46.1 % และ 40.6 % ตามลําดับ)   

เมื่อนําคะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบ
รวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย  ผลการวิเคราะหในกลุม
รวม (ตารางที่ 3.15) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน 
ได 12.1 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
และการสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .30 และ .11 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก และ ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐมาก เปนผู
ที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26  กลุมยอย (ตารางที่ 3.15) พบวา กลุมสถานการณทั้งสามตัว
แปรสามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมไดอยูกับคู
สมรส  ทํานายได 28.7 %  โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
ซ่ึงมีคาเบตาคือ .51 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  
ทํานายได 26.6 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  ประสบการณสูญเสีย และการสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .34 , -.19 , และ .19  
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โดยมีการแปลผลเพิ่มเติมวา  ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูสูงอายุที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมาก  และกลุมที่สถานการณทั้งสามตัวแปร  สามารถทํานายการรับรูคุณความดี
ของแผนดินไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา กลุมนี้ถูกทํานายไดเพียง     
5.3 % พบตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียวคือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ 
.22  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 6.6 % ถึง 25.4 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 10  คู คือ 1) ผูสูงอายุที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตปริมณฑล (10.3 % และ17.0 % 
ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (7.0 % และ 25.4 %
ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (26.6 % และ 6.6 % 
ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส(6.6 % และ 28.7 % 
ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (7.7 % และ 23.0 % 
ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (9.3 % และ 22.3 % 
ตามลําดับ)  7) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (13.6 % และ 22.9 % 
ตามลําดับ)  8) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือน
ประจํา (5.3 % และ 19.2 % ตามลําดับ) 9) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก (17.3 % และ 9.1 % ตามลําดับ) และ 10) กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุ
ที่ทํางาน (8.3 % และ 18.0 % ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบ
รวมและแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 1 จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม  4 ตัวแปรไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมกับชุดที่ 2 ทางสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย รวมเปน
ตัวทํานายทั้งสิ้น 7 ตัวแปร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.15) พบวา จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิมและสถานการณทั้ง 7 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินได 44.5 
% โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และความเชื่อทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .27 , .22 , .20 และ .13  
ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ยิ่งมาก  มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และมีความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มากแลวนั้น  ผูสูงอายุนั้นเปนผู
ที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากดวย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.15)  พบวา กลุมที่ตัวทํานายทางจิต
ลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ 7 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของ
แผนดินไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีไมมีคูสมรส โดยทํานายได 56.2 % โดยมีลําดับตัวทํานาย
เรียงจากมากไปนอย  คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .45 , .19 , .17 และ .16 โดย
แปลผลเพิ่มเติมไดวา ผูสูงอายุที่ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับ
รูคุณความดีของแผนดินมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมามีสองกลุม โดย
ทํานายได 54.3 % คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอยคือ ความ
เชื่อทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .30, .24, .22, .16 และ .16 ซ่ึงแปลผล
เพิ่มเติมไดวา ผูสูงอายุที่ ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูสูงอายุที่มีการรับรูความดีของ
แผนดินมากดวย และ 2) กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย
คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .55  และ 
.30  และกลุมที่จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณทั้ง 7 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการ
รับรูคุณความดีของแผนดินไดนอยที่สุด คือ  ผูสูงอายุที่มีอายุนอย โดยทํานายไดเพียง 38.7 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .40 , .18  และ .16  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 38.8 % ถึง 47.2 %  เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตปริมณฑล (47.1 % และ 42.1 % 
ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่เปนชาย และ กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิง (38.8 % และ 46.3 % ตามลําดบั)  
3) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (38.7 %  และ 54.3 % ตามลําดับ) 4) กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (56.2 % และ 39.7 % ตามลําดับ) และ 5 ) กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (39.0 % และ 54.3 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา การรับรูคุณความดีของแผนดิน มีตัวทํานายที่สําคัญ
ในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม เรียงลําดับจาก
มากไปนอย คือ  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุด
ตัวทํานายจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมรวมกับชุดตัวทํานายดานสถานการณ เรียงลําดับจากมากไป
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นอย คือ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และความ
เชื่อทางพุทธศาสนา และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินได
มากกวา  ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 อยางนอย   5 %  ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเดียว คือ กลุมผูสูงอายุ
ที่มีอายุมาก  

 
3.4.2  ผลการทํานาย การเปรียบเทียบทางสังคม โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะและ

พฤติกรรมเดิม  และ กลุมตัวแปรสถานการณ เปนตัวทํานาย 
การเปรียบเทียบทางสังคม หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคล

อ่ืนของผูสูงอายุในดานสุขภาพ  ชีวิตความเปนอยู  สภาพทางเศรษฐกิจ เปนตน ผูสูงอายุที่ไดคะแนน
รวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 

เมื่อนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวม 
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4  ตัวแปร  ไดแก  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา   ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.16)  พบวา  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมทั้ง 
4  ตัวแปร  สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมของผูสูงอายุ ได 31.5 % โดยมีลําดับตัวทํานาย
ที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคา
เบตาตามลําดับ คือ .46 และ .16 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีแรงจูงใฝสัมฤทธิ์มาก  และมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26  กลุมยอย (ตารางที่ 3.16) พบวา กลุมที่จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิมทั้ง 4 ตัวแปรสามารถทํานายไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย โดยทํานายได 
39.5 % มีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .61 และกลุมที่มี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา โดยทํานายได 39.3 % โดย
มีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาคือ.62 และกลุมที่จิตลักษณะ
และพฤติกรรมเดิมทั้ง 4 ตัวแปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่เปนชาย โดยสามารถทํานาย
ไดเพียง 21.1 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .33 และ .20  ซ่ึงการแปลผลแตละตัวทํานายของทั้ง
สามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 22.4 % ถึง 38.2 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
เปนชาย และ กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิง (21.1 % และ35.4 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย 



ตารางที่ 3.16  ผลการทํานายการเปรียบเทยีบทางสังคม โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และกลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย  

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 400 31.5 2,1 .46,.16 25.5 5,7 .42,-.21 40.5 2,5,7,1 .36,.26,-.16,.12 9.0* 

กทม. 193 34.0 2 .57 19.8 5 .44 40.3 2,5 .50,.24 6.3* 

ปริมณฑล 206 29.9 2,1 .42,.19 34.0 5,7 .43,-.33 43.9 5,2,7,1 .30,.25,-.25,.14 9.9* 

ชาย 97 21.1 2,1 .33,.20 37.4 5,7 .39,-.38 49.2 7,5,2 -.37,.34,.34 11.8* 

หญิง 302 35.4 2,4 .52,.13 23.1 5,7 .42,-.16 40.1 2,5 .48,.24 4.7 

อายุนอย 211 38.2 2,1 .52,.16 24.2 5,7 .35,-.26 46.3 2,7,5,1 .41,-.20,.18,.16 8.1* 

อายุมาก 188 24.5 2 .38,.16 29.4 5 .53 36.6 5,2 .39,.32 7.2* 

ไมมีคูสมรส 149 32.1 2 .55 28.2 5,7 .40,-.26 38.7 2,5,7 .39,.25,-.16 6.6* 

มีคูสมรส 250 31.3 2,1 .42,.20 23.3 5,7 .42,-.16 42.0 2,5,7,1 .36,.27,-.15,.14 10.7* 

อยูกับคูสมรส 235 33.1 2,1 .43,.20 20.8 5,7 .39,-.17 41.3 2,5,1,7 .37,.23,.17,-.15 8.2* 

ไมอยูกับคูสมรส 117 31.0 2 .54 30.6 5,7 .47,-.18 38.1 2,5 .39,.30 7.1* 

บุตรนอย 157 39.5 2 .61 30.7 5,7,6 .41,-.20,.16 48.8 2,5 .48,.33 9.3* 

บุตรมาก 168 23.8 2,1 .34,.21 21.6 5,7 .39,-.18 31.3 2,5,7,1 .27,.24,-.16,.16 7.5* 

ลูกชายนอย 157 27.6 2,1 .38,.20 29.4 5,7,6 .37,-.24,.15 43.1 2,7,1,5,6 .25,-.25,.21,.21,.16 13.7* 

ลูกชายมาก 112 33.3 2,1 .44,.21 23.9 5 .48 39.8 2,5 .41,.34 6.5* 

ลูกสาวนอย 131 32.9 2 .56 31.9 5,7 .46,-.23 44.6 2,5,7 .39,.33,-.16 11.7* 
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ตารางที่ 3.16  (ตอ) 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

ลูกสาวมาก 135 22.4 2,1 .28,.26 22.2 5,7 .37,-.21 30.8 2,5,1,7 .23,.22,.19,-.18 8.4* 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 147 29.1 2,1 .39,.20 23.6 5,7 .37,-.22 38.9 2,5,7 .40,.27,-.16 9.8* 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 220 33.8 2,1 .49,.15 26.0 5,7 .46,-.17 40.9 2,5,1,7 .36,.27,.13,-.12 7.1* 

การศึกษานอย 199 31.8 2,1 .45,.18 31.3 5,7 .49,-.20 42.2 5,2,7,1 .31,.28,-.17,.16 10.4* 

การศึกษามาก 185 33.1 2,4 .44,.19 19.9 5,7 .34,-.19 40.4 2,5,4,7 .38,.19,.17,-.16 7.3* 

ไมมีโรค ฯ 137 37.7 2 .60 26.7 5,7 .38,-.27 45.9 2,5,7 .47,.23,-.17 8.2* 

มีโรคประจําตัว 262 28.4 2,1 .41,.18 24.1 5,7 .44,-.15 37.2 2,5,1,7 .32,.28,.14,-.13 8.8* 

ไมทํางาน 238 32.4 2,1 .48,.15 23.1 5,7 .38,-.21 40.8 2,5,7 .46,.26,-.13 8.4* 

ทํางาน 158 33.0 2,4 .41,.24 33.8 5,7 .51,-.20 45.4 5,2,7,4 .32,.25,-.20,.18 11.6* 

ไมมีรายได ฯ 173 39.3 2 .62 31.9 5,7 .49,-.20 49.2 2,5,7 .46,.30,-.14 9.9* 

มีรายไดประจํา 219 26.2 2,1 .40,.17 19.8 5,7 .36,-.19 33.8 2,5,7,1 .31,.22,-.16,.16 7.6* 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3 = ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (38.2 % และ 24.5 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (39.5 % และ 23.8 % ตามลําดับ)  4) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (27.6 % และ 33.3 % ตามลําดับ)  5) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (32.9 % และ 22.4 % ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (37.7 % และ 28.4 % ตามลําดับ)  และ 6) กลุมผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (39.3 % และ 26.2 % ตามลําดับ)   
 เมื่อนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวม
และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 
(ตารางที่ 3.16) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคม ได 25.5 
% โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ
ประสบการณสูญเสีย ซึ่งมีคาเบตาคือ .42 และ-.21 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก แตมีประสบการณสูญเสียนอย เปนผูที่มีการเปรียบเทียบ
ทางสังคมมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26  กลุมยอย (ตารางที่ 3.16) พบวา กลุมที่มีสถานการณทั้งสาม     
ตัวแปรสามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่เปนชาย ทํานายได 
37.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และ
ประสบการณสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาคือ .39 และ -.38 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา 
คือ  กลุมผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล  ทํานายได 34.0 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไป
นอย  คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และประสบการณสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .43 
และ -.33  และกลุมที่สถานการณทั้งสามตัวแปร  สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมไดนอย
ที่สุดมีสองกลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 
ทั้งสองกลุมนี้ทํานายไดเพียง 19.8 % โดยกลุมผูสูงอายุที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร พบตัวทํานายที่
สําคัญเพียงตัวเดียวคือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .44  และในกลุม
ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว และ ประสบการณสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาคือ .36 และ -.19  ซ่ึงการแปลผลแตละตัวทํานาย
ของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 
                  พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 19.9 % ถึง 33.8 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 10  คู คือ 1) ผูสูงอายุที่อยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร และผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล (19.8 % และ 34.0 % ตามลําดับ) 2) 
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กลุมผูสูงอายุชาย และกลุมผูสูงอายุหญิง (37.4 % และ 23.1 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุ
นอย และ กลุมผูสูงอายที่อายุมาก (24.2 % และ 29.4 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส 
และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (20.8 % และ 30.6 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (30.7 % และ 21.6 % ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (29.4 % และ 23.9 % ตามลําดับ)  7) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (31.9 % และ 22.2 % ตามลําดับ) 8) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก (31.3 % และ 19.9 % ตามลําดับ) 9) กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน 
และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (23.1 % และ 33.8 % ตามลําดับ) และ10) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายได
ประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (31.9 % และ 19.8 % ตามลําดับ) 
 เมื่อนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวม
และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  
4 ตัวแปรไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และ
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมกับชุดที่ 2 ทางสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 7 ตัว
แปร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.16) พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมและ
สถานการณทั้ง 7 ตัวแปร สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมได 40.5 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
ประสบการณสูญเสีย และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .36 , .26 , -.16  และ.12 ซ่ึง
หมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
มาก  มีประสบการณสูญเสียยิ่งนอย  และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยิ่งมาก  ผูสูงอายุนั้นเปนผูที่
มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.16)  พบวา กลุมที่ตัวทํานายทางจิต
ลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ 7 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคม
ไดมากที่สุดมีสองกลุม คือ 1) กลุมผูสูงอายุชาย โดยทํานายได 49.2 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียง
จากมากไปนอย  คือ ประสบการณสูญเสีย  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ซ่ึงมีคาเบตาคือ -.37 , .34 และ .34  และ 2) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา โดยทํานายได 
49.2 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว และประสบการณสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .46 , .30 และ -.14  และกลุมที่มี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  โดยทํานายได 48.8 % โดยมีลําดับ
ตัวทํานายเรียงจากมากไปนอยคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
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ซ่ึงมีคาเบตาคือ .48 และ .33 และกลุมที่จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณทั้ง 7 ตัวแปร
นี้ สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมไดนอยที่สุดคือ ผูสูงอายุที่มีลูกสาวมากโดยทํานายได
เพียง 30.8 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และประสบการณสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาคือ .23 , 
.22 , .19  และ -.18 ซ่ึงการแปลผลแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 31.3 % ถึง 46.3 %  เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
เปนชาย และ กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิง (49.2 % และ 40.1 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (46.3 % และ 36.6 % ตามลําดับ)  3) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (48.8 %  และ 31.3 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (44.6 % และ 30.8 % ตามลําดับ)  5 ) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (45.9 % และ 37.2 % ตามลําดับ)   และ 6 ) กลุมผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (49.2 % และ 33.8 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา การเปรียบเทียบทางสังคม มีตัวทํานายที่สําคัญใน
แตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม เรียงลําดับจากมาก
ไปนอย คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุด
สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   และ 
ประสบการณสูญเสีย  3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดตัวทํานายจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมรวมกับชุด
ตัวทํานายดานสถานการณ  เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  ประสบการณสูญเสีย และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และ 4) ตัวทํานาย
ชุดที่ 3 สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมไดมากกวา  ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 อยาง
นอย  5 %  ผลเชนนี้พบในกลุมยอย 25 กลุม โดยกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุชาย 

 
3.4.3  ผลการทํานาย ความรูสึกสูญเสีย โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

และ กลุมตัวแปรสถานการณ เปนตัวทํานาย 
ความรูสึกสูญเสีย หมายถึง ความรูสึกของการที่บุคคลสูงวัยผานเหตุการณในอดีตเกี่ยวกับ

การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก สูญเสียสถานภาพหรือส่ิงของ หรือ สูญเสียความสมบูรณของรางกาย  
ทําใหบุคคลสูงวัยมีความเสียใจ โหยหา คิดถึง ถึงบุคคลหรือเหตุการณหรือส่ิงของนั้นๆ ผูสูงอายุที่
ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมาก 
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เมื่อนําคะแนนความรูสึกสูญเสีย  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวม และ
แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา   ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.17)  พบวา  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมทั้ง 4  ตวั
แปร  สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมของผูสูงอายุไดเพียง 2.3 % โดยไมปรากฏตัวทํานาย
ที่สําคัญ  

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.17) พบวา กลุมที่จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิมทั้ง 4 ตัวแปรสามารถทํานายไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย โดยทํานายได 
10.0 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีคาเบตาคือ .42 และ -.35  โดยสามารถแปลผลไดวา ผูสูงอายุที่มีความ
เชื่อทางพุทธศาสนายิ่งมาก แตมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่นอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมาก 
และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอยโดยทํานายได 8.2 % 
โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีคาเบตาคือ.24 และ
กลุมที่จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมทั้ง 4 ตัวแปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก 
โดยสามารถทํานายไดเพียง 0.5 % โดยไมปรากฏตัวทํานายที่สําคัญ 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 0.6 % ถึง 7.8 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 3 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
เปนชาย และ กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิง (7.8 % และ 2.3 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (10.0 % และ 0.5 % ตามลําดับ) และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (8.2 % และ 0.6 % ตามลําดับ)   

เมื่อนําคะแนนความรูสึกสูญเสีย มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบ
เปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว การสนับสนุนจากภาครัฐ และประสบการณสูญเสีย ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตาราง
ที่ 3.17)  พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายความรูสึกสูญเสีย ได 8.4 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญ คือ ประสบการณสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาคือ .28 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมี
ประสบการณสูญเสียมาก เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26  กลุมยอย (ตารางที่ 3.17) พบวา กลุมที่มีสถานการณทั้งสาม     
ตัวแปรสามารถทํานายความรูสึกสูญเสียไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา ทํานาย
ได 20.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ ประสบการณสูญเสีย และการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .45 และ.17 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา ผูสูงอายุที่ยิ่งไดรับ



ตารางที่ 3.17  ผลการทํานายความรูสึกสูญเสีย โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และกลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 367 2.3 - - 8.4 7 .28 9.9 7 .28 1.5 

กทม. 188 2.9 - - 14.8 7 .38 16.0 7 .37 1.2 

ปริมณฑล 178 2.9 - - 4.6 7 .18 7.5 7 .19 2.9 

ชาย 86 7.8 3 .26 5.0 - - 10.6 3 .26 2.8 

หญิง 280 2.3 - - 9.9 7 .31 11.4 7 .30 1.5 

อายุนอย 196 4.1 - - 7.0 7,5 .23,.18 11.2 7,5 .23,.18 4.2 

อายุมาก 170 3.1 - - 17.6 7 .42 20.3 7 .43 2.7 

ไมมีคูสมรส 141 3.0 1 -.17 12.9 7 .34 15.5 7 .34 2.6 

มีคูสมรส 225 4.9 3,2 .22,-.14 6.4 7 .25 9.6 7,3 .23,.14 3.2 

อยูกับคูสมรส 210 5.8 3,2 .23,-.16 5.3 7 .23 9.2 7,3 .21,.15 3.4 

ไมอยูกับคูสมรส 112 1.2 - - 12.1 7 .33 14.4 7 .34 2.3 

บุตรนอย 147 10.0 3,4 .42,-.35 2.2 - - 12.9 3,4 .42,-.35 2.9 

บุตรมาก 150 0.5 - - 15.6 7 .38 16.8 7 .39 1.2 

ลูกชายนอย 142 5.6 3 .19 3.3 - - 9.1 3 .19 3.5 

ลูกชายมาก 104 4.8 - - 18.0 7 .42 21.0 7 .43 3.0 

ลูกสาวนอย 121 8.2 3 .24 5.0 - - 12.6 3 .24 4.4 
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ตารางที่ 3.17  (ตอ) 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

ลูกสาวมาก 118 0.6 - - 16.8 7 .38 18.9 7 .39 2.1 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 141 4.8 1 -.19 5.1 - - 10.6 1 -.19 5.5* 

อาชีพไมมีเงินเดอืนประจํา 198 3.4 - - 13.7 7 .36 15.5 7 .35 1.8 

การศึกษานอย 181 2.8 - - 11.4 7 .34 12.9 7 .33 1.5 

การศึกษามาก 173 3.2 - - 5.4 7 .20 8.4 7 .21 3.0 

ไมมีโรค ฯ 121 6.0 - - 6.7 - - 16.2 - - 9.5* 

มีโรคประจําตัว 245 2.2 - - 12.7 7 .36 13.7 7 .36 1.0 

ไมทํางาน 214 2.5 1 -.14 10.0 7 .30 12.5 7 .31 2.5 

ทํางาน 150 3.6 3 .18 7.1 7 .25 8.4 7 .24 1.3 

ไมมีรายได ฯ 154 1.9 - - 20.3 7,5 .45,.17 21.1 7,5 .46,.16 0.8 

มีรายไดประจํา 206 2.9 - - 3.0 7 .17 5.2 7 .17 2.2 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3 = ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นต
การทํานายสูงรองลงมา คือ  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  ทํานายได 18.0 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ 
คือ ประสบการณสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .42 และ กลุมที่สถานการณทั้งสามตัวแปร สามารถ
ทํานายความรูสึกสูญเสียไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย ทํานายไดเพียง 2.2 %โดยไม
ปรากฏตัวทํานายที่สําคัญ  
                  พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 3.0 % ถึง 17.6 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 11  คู คือ 1) ผูสูงอายุที่อยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร และผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล (14.8 % และ 4.6 % ตามลําดับ) 2) กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย และกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (7.0 % และ 17.6 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่
ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (12.9 % และ 6.4 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคู
สมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส(5.3 % และ 12.1 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตร
นอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (2.2 % และ 15.6 % ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (3.3 % และ 18.0 % ตามลําดับ) 7) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (5.0 % และ 16.8 % ตามลําดับ)  8) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมี
เงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (5.1 % และ 13.7 % ตามลําดับ)   
9) กลุมผูสูงอายุที่การศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่การศึกษามาก (11.4 % และ 5.4 % ตามลําดับ) 
10) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (6.7 % และ 12.7 % 
ตามลําดับ) และ 11) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (20.3 % 
และ 3.0 % ตามลาํดับ) 

เมื่อนําคะแนนความรูสึกสูญเสีย มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวมและแบบ
เปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  4 ตัว
แปรไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมกับชุดที่ 2 ทางสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 7 ตัวแปร  
ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.17) พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ
ทั้ง 7 ตัวแปร สามารถทํานายความรูสึกสูญเสียได 9.9 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ประสบการณ
สูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาคือ .28 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีประสบการณสูญเสียมาก  ผูสูงอายุนั้น
เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.17)  พบวา กลุมที่ตัวทํานายทางจิต
ลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ 7 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายความรูสึกสูญเสียไดมาก
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ที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา โดยทํานายได 21.1 % โดยมีตัวทํานายเรียงจากมากไป
นอย  คือ ประสบการณสูญเสีย และ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .46 
และ .16 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา ผูสูงอายุที่ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก 
เปนผูสูงอายุที่มีความรูสึกสูญเสียที่มากดวย และ กลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือกลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก โดยทํานายได 21.0 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ ประสบการณ
สูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .43  และกลุมที่จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณทั้ง 7 ตัวแปร
นี้ สามารถทํานายความรูสึกสูญเสียไดนอยที่สุดคือ ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา โดยทํานายไดเพียง 
5.2 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ประสบการณสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาคือ .17 ซ่ึงการแปลผลแตละตัว
ทํานายของกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 7.5 % ถึง 20.3 %  เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล (16.0 % และ 7.5 % ตามลําดับ) 
2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (11.2 % และ 20.3 % ตามลําดับ)  3) กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (15.5 % และ 9.6 % ตามลําดับ) 4) กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (9.2 % และ 14.4 % ตามลําดับ)  5 ) 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (9.1 % และ 21.0 % ตามลําดับ)   และ 
6 ) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (12.6 % และ 18.9 % ตามลําดับ)  
 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ความรูสึกสูญเสีย มีตัวทํานายที่สําคัญในแตละชุด
ตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม ไมปรากฏวาพบตัวทํานายที่
สําคัญ  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณ คือ  ประสบการณสูญเสีย  3) ตัวทํานายที่สําคัญใน
ชุดตัวทํานายจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมรวมกับชุดตัวทํานายดานสถานการณ คือ ประสบการณ
สูญเสีย และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายความรูสึกสูญเสียไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ 
ชุดที่ 2 อยางนอย  5 %  ผลเชนนี้พบในกลุมยอยสองกลุมคือ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 
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3.5  ผลการทํานาย  พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะ
และพฤติกรรมเดิม  กลุมตัวแปรสถานการณ และ กลุมตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณเปนตัวทํานาย 

 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย และตัว

ทํานายที่สําคัญของตัวแปรตาม 3 ตัวแปร  ไดแก  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรม
การพึ่งตนเองดานสังคม และ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ (ผลการทํานายพฤติกรรมทั้ง
สามนี้ โดยใชชุดตัวทํานายที่ 1, 2 และ 3 อยูในตารางที่ 65 ถึง 67 ในภาคผนวก ข) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ
เปนขั้น ( Enter and Stepwise)  โดยมีชุดตัวทํานายรวมทั้งสิ้น 3 ชุด คือ  ตัวทํานายชุดที่ 3 เปนชุด
ทํานายดานจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ รวม  7 ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย  ตัวทํานาย
ชุดที่ 4 เปนชุดทํานายดานจิตลักษณะตามสถานการณ รวม  3  ตัวแปร  ไดแก การรับรูคุณความดี
ของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย  และ ตัวทํานายชุดที่ 5  เปนการ
รวมตัวแปรจากชุดตัวทํานายชุดที่ 3 และตัวทํานายชุดที่ 4 เขาดวยกัน  รวมเปนตัวทํานายทั้งส้ิน 10 
ตัว  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํานายในชุดที่ 5  วา จะทํานายไดมากกวา ชุดที่ 3 
หรือชุดที่ 4  ตามลําพังมากนอยเพียงใด  โดยใชเกณฑความแตกตางอยางนอย 5 %  

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก  26  กลุม ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของผูสูงอายุ คือ 1) แบงตามพื้นที่อาศัย คือ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 2) แบง
ตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง  3) แบงตามอายุ  คือ อายุมาก และ อายุนอย  4) สถานภาพ คือ 
ไมมีคูสมรส  และ มีคูสมรส  5) การอยูกับคูสมรส คือ อยูกับคูสมรส  และ ไมอยูกับคูสมรส  6) 
จํานวนบุตร คือ มีบุตรนอย และ มีบุตรมาก 7) จํานวนลูกชาย คือ มีลูกชายนอย และ มีลูกชายมาก 8) 
จํานวนลูกสาว คือ มีลูกสาวนอย และ มีลูกสาวมาก 9) ประเภทอาชีพ คือ อาชีพมีเงินเดือนประจํา 
และอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 10) การศึกษา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก 11) การมี
โรคประจําตัว คือ ไมมีโรคประจําตัว และ มีโรคประจําตัว 12) การทํางานในปจจุบัน คือ ไมทํางาน 
และ ทํางาน และ 13) การมีรายไดในปจจุบัน คือ ไมมีรายไดประจํา และ มีรายไดประจําโดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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3.5.1   ผลการทํานาย พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ โดยใชตัวแปรดานจิตลักษณะ
และพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเอง ในดาน 4 ดาน คือ 1) 
การเปดรับขาวสาร เชน การแสวงหาความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในผูสูงอายุ  จากแหลงความรู
ตางๆ เปนตน 2) การดูแลสุขภาพดานการกิน เชน การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย 
เปนตน 3) การดูแลสุขภาพดานการออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายที่เหมาะสม เปนตน และ 4) 
การดูแลสุขภาพดานการกินยา/พบแพทย เชน การไปพบแพทยตามที่นัด การตรวจสุขภาพสม่ําเสมอ 
เปนตน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
มาก 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวม และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ
สถานการณ  7  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18)  พบวา  จิตลักษณะ
และพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ ทั้ง 7  ตัวแปร  สามารถทํานายพฤติกรรมพึ่งตนเองดานสุขภาพ
ได   25.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคา
เบตาตามลําดับ คือ .24 , .20 , .15 และ .12  ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่มาก และ 
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐที่มาก ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก
ดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.18) พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และสถานการณ  7 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพไดมากที่สุด คือ 
กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน ทํานายได 37.9 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มีคา
เบตาตามลําดับ คือ  .26 , .20 , .20  และ .19  โดยมีการแปลผลเพิ่มเติมวาผูสูงอายุที่มีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนาที่มาก เปนผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากดวย  และกลุมที่มี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย  โดยทํานายได 36.2 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .37 , .23 และ .16  และ จิตลักษณะและ



ตารางท่ี 3.18  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  กลุมสถานการณ และ กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณเปนตัวทํานาย 

 
ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม   

และสถานการณ (1-7) 
ชุดท่ี4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุดท่ี 5 รวม  (1-10) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 365 25.4 1,2,5,6 .24,.20,.15,.12 19.6 9,8 .27,.25 27.3 1,9,8,6,5 .23,.17,.13,.12,.10 1.9 

กทม. 187 30.7 2,1,6,4 .22,.21,.20,.14 21.9 8,9 .30,.24 31.8 1,2,6 .28,.24,.23 1.1 

ปริมณฑล 177 28.3 5,1,2,6 .26,.19,.17,.14 20.9 9,8 .31,.24 32.8 1,5,9,6 .24,.22,.19,.17 4.5 

ชาย 85 24.3 2,5 .34,.23 10.0 9 .30 28.6 1,2 .31,.24 4.3 

หญิง 279 27.2 4,2,1,5,6 .19,.16,.16,.12,.12 23.2 8,9 .31,.27 30.0 4,9,8 .23,.22,.20 2.8 

อายุนอย 194 28.4 1,2 .32,.28 20.5 9,8 .27,.27 32.8 1,2,8 .32,.22,.14 4.4 

อายุมาก 170 30.0 2,5,3,6 .24,.20,.19,.14 25.5 8,9 .31,.28 33.1 4,9,8 .23,.23,.19 3.1 

ไมมีคูสมรส 141 34.6 2,4,5,6 .23,.23,.17,.15 31.3 8,9 .38,.28 39.0 8,9,6 .34,.27,.19 4.4 

มีคูสมรส 223 22.3 1,2,5 .28,.17,.14 13.9 9,8 .27,.17 23.7 1,9 .34,.19 1.4 

อยูกับคูสมรส 208 22.8 1,5,2 .28,.17,.16 16.0 9,8 .31,.15 24.7 1,9 .33,.22 1.9 

ไมอยูกับคู ฯ 112 31.1 4,2,5 .28,.20,.19 25.6 8,9 .36,.24 32.7 8,9 .37,.25 1.6 

บุตรนอย 146 31.1 1,5,2 .29,.20,.20 18.1 9 .39 32.7 1,2,5 .29,.22,.20 5.6* 

บุตรมาก 149 20.2 4,5 .26,.23 14.0 8,9 .25,.20 20.3 4,5 .25,.23 5.5* 

ลูกชายนอย 140 27.0 5,1 .35,.27 15.4 9,8 .28,.20 28.0 5,1 .35,.27 1.0 

ลูกชายมาก 104 22.8 1,6 .35,.19 13.4 9 .33 24.6 1,9,6 .26,.23,.18 1.8 

ลูกสาวนอย 120 36.2 1,2,6 .37,.23,.16 22.2 9,8 .36,.19 39.6 1,9,6 .38,.29,.17 3.4 

ลูกสาวมาก 117 21.2 5,4 .26,.24 20.6 8,9 .32,.22 23.6 8,5 .29,.22 2.4 
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ตารางที่ 3.18  (ตอ) 

ชุดท่ี 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

และสถานการณ (1-7) 
ชุดท่ี4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุดท่ี 5 รวม  (1-10) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 141 21.0 1,5 .34,.19 9.7 9 .28 21.7 1,5 .35,.18 0.7 

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 196 31.0 2,6,1,5 .27,.21,.19,.13 21.9 8,9 .31,.26 33.0 2,6,8,1 .27,.19,.17,.17 2.0 

การศึกษานอย 179 25.1 2,4,5 .27,.18,.15 20.5 9,8 .30,.25 26.3 2,4,9 .20,.20,.19 1.2 

การศึกษามาก 173 25.6 1,6,5 .35,.18,.15 14.2 8,9 .22,.22 26.8 1,4,6 .30,.19,.16 1.2 

ไมมีโรคฯ 120 24.9 2,5 .31,.22 25.0 9,8 .32,.28 30.7 9,8 .31,.29 5.7* 

มีโรค ฯ 244 30.7 1,2,5,6 .30,.20,.14,.12 19.7 9,8 .29,.23 32.1 1,9,4,6 .26,.21,.16,.13 1.4 

ไมทํางาน 214 19.5 2,1,5 .22,.18,.14 22.8 9,8 .38,.16 25.6 9,4 .37,.20 2.8 

ทํางาน 148 37.9 1,6,2,4 .26,.20,.20,.19 23.2 8,9 .37,.18 42.4 1,6,2,4 .29,.20,.19,.19 4.5 

ไมมีรายได ฯ 153 23.8 2,3 .40,.15 23.1 9 .46 29.5 9,2,3 .32,.19,.16 5.7* 

มีรายได ฯ 205 31.0 1,6,5 .39,.19,.18 18.6 8,9 .33,.19 32.5 1,6,5 .42,.18,.17 1.5 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานายที่สําคัญ 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 7 = ประสบการณสูญเสีย 10 =  ความรูสึกสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 8 = การรับรูคุณความดีของแผนดิน   

3 = ความเช่ือทางพุทธศาสนา 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ 9 = การเปรียบเทียบทางสังคม   
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พฤติกรรมเดิม และสถานการณ  7  ตัวแปร ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพไดนอยที่สุด 
คือ ผูสูงอายุที่ไมทํางาน โดยสามารถทํานายไดเพียง 19.5 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจาก
มากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .22 , .18  และ .14   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 20.2 % ถึง 34.6 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 8  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ที่ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (34.6 % และ 22.3 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่อยู
กับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (22.8 % และ 31.1 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่
มีบุตรนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (31.1 % และ 20.2 % ตามลําดับ)  4) กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
สาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (36.2 % และ 21.2 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (21.0 % และ 31.0 % 
ตามลําดับ)  6) กลุมผูสูงอายุไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (24.9 % และ 
30.7 % ตามลําดับ)  7) กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (19.5 % และ 37.9 % 
ตามลําดับ)  8) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (23.8 % และ 
31.0 % ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก 
การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย ผลการวิเคราะห
ในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพได 19.6 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม 
และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .27 และ .25 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมี
การเปรียบเทียบทางสังคมมาก และ มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก  ผูสูงอายุผูนั้นยิ่งเปนผูมี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.18) พบวา กลุมจิตลักษณะตามสถานการณทั้ง
สามตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคู
สมรส โดยทํานายได 31.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .38 และ .28 และกลุมที่มี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ  กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส โดยทํานายได25.6 % โดยมี
ตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ การเปรียบเทียบทาง
สังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .36 และ .24  และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณทั้งสามตัวแปร  สามารถ
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ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา โดยทํานายไดเพียง 9.7 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ การเปรียบเทียบทาง
สังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .28  ซ่ึงการแปลผลแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 10.0 % ถึง 25.5 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ชาย และ กลุมผูสูงอายุหญิง (10.0 % และ 23.2 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุมาก (20.5 % และ 25.5 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และ กลุม
ผูสูงอายุที่มีคูสมรส (31.3 % และ 13.9 % ตามลําดับ)  4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (16.0 % และ 25.6 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (9.7 % และ 21.9 % ตามลําดับ) 6) กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก (20.5 % และ 14.2 % ตามลําดับ) 
และ 7) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (25.0 % และ 19.7 % 
ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวมและแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 5  คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 3  จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม และสถานการณ  7 ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย  รวมกับตัวทํานายชุดที่ 4 มี 3 ตัว
แปร คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย  รวม
เปนตัวทํานายทั้งส้ิน 10 ตัว  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18) พบวา จิตลักษณะและ
สถานการณทั้ง 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ได 27.3 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบทาง
สังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .23 , .17 , .13 , .12 และ .10 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุยิ่งมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก  ยิ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  และ ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก  ผูสูงอายุ
ผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.18) พบวา ตัวทํานายทั้ง 10 ตัวแปร 
สามารถทํานายพฤติกรรมพึ่งตนเองดานสุขภาพไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ทํางานโดยทํานายได 
42.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การ
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สนับสนุนจากภาครัฐ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ วิถีปฎิบัติทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีคาเบตาคือ .29 , .20 , 
.19 และ .19 โดยแปลผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก และ ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนามาก ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพที่มากดวย  และกลุมที่มี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย โดยทํานายได 39.6 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบทาง
สังคม และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .38 , .29 และ .17  และตัวทํานายทั้ง 10 ตัว
แปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพไดนอยที่สุด คือ  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก 
โดยทํานายไดเพียง 20.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา และ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .25 และ .23  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 21.7 % ถึง 39.0 %  เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (39.0 % และ 23.7 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับ
คูสมรส และ ผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (24.7 % และ 32.7 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตร
นอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก ( 32.7 % และ 20.3 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาว
นอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก ( 39.6 % และ 23.6 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมี
เงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา (21.7 % และ 33.0 % ตามลําดับ) และ 6) 
กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (25.6 % และ 42.4 % ตามลําดับ) 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ มีตัวทํานายที่
สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 5 สามารถทํานายไดมากกวาตัวทํานาย
ชุดที่ 3 หรือ ชุดที่ 4 อยางนอย  5 % ผลเชนนี้พบในกลุมยอย 4 กลุม โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
ผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  และ กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 
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3.5.2  ผลการทํานาย พฤติกรรมการพ่ึงตนเองดานสังคม โดยใชตัวแปรดานจิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานาย 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ไมเก็บ
ตัวอยูคนเดียว ใน 2 ดาน คือ 1) การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวหรือชุมชน และ 2) การระแวง
ระวังความปลอดภัยของตนเองและทรัพยสิน  ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวม และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ
สถานการณ  7  ตัวแปรไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.19)  พบวา  จิตลักษณะ
และพฤติกรรมเดิม และสถานการณ ทั้ง 7  ตัวแปร  สามารถทํานายพฤติกรรมพึ่งตนเองดานสังคม
ได  27.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมี
คาเบตาตามลําดับ คือ .23 , .22 , .18 และ .12  ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก และ ยิ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก
ดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.19) พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และสถานการณ  7  ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมไดมากที่สุด คือ กลุม
ผูสูงอายุที่ทํางานโดยทํานายได 40.5 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีคา
เบตาตามลําดับ คือ  .27 , .27 , .19  และ .16  และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุม
ผูสูงอายุชาย โดยทํานายได 35.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .31 และ .31  
และจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ  7  ตัวแปร ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคมไดนอยที่สุด คือ ผูสูงอายุที่ไมทํางาน โดยสามารถทํานายไดเพียง 20.0 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .25 , .18  และ .14   

 



ตารางที่ 3.19  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  กลุมสถานการณ และ กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณ เปนตัวทํานาย 

 
ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ (1-7) ชุดท่ี4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุดท่ี 5 รวม  (1-10) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 

ตัว 

ทํานาย 
คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 365 27.4 5,1,2,6 .23,.22,.18,.12 24.7 8,9 .32,.26 30.5 8,5,1,9,6 .23,.17,.15,.15,.09 3.1 

กทม. 187 27.0 5,1 .31,.31 22.5 9,8,10 .32,.23,.15 32.8 1,5,9,10 .25,.23,.21,.17 5.8* 

ปริมณฑล 177 33.0 2,5,6,3 .28,.22,.17,.14 30.4 8,9 .41,.24 38.3 8,2,5,6 .33,.22,.15,.13 5.3* 

ชาย 85 35.3 2,5 .31,.31 27.9 8,9 .41,.22 46.7 8,4,5,1 .51,-.36,.29,.25 11.4* 

หญิง 279 26.7 1,5,2,6 .23,.21,.18,.11 23.6 8,9 .30,.27 28.9 8,5,1,9 .20,.17,.17,.16 2.2 

อายุนอย 194 29.1 2,1 .40,.21 23.7 8,9 .37,.20 33.1 2,8 .35,.31 4.0 

อายุมาก 170 31.8 5,1,6 .38,.22,.16 26.7 9,8 .33,.28 35.5 5,8,9 .29,.21,.20 3.7 

ไมมีคูสมรส 141 33.1 5,6,1 .29,.27,.23 30.6 8,9 .40,.24 37.0 8,6,9,5 .31,.19,.17,.15 3.9 

มีคูสมรส 223 27.3 1,5,2 .28,.19,.18 21.1 8,9 .29,.25 29.2 1,8,5,9 .26,.19,.14,.12 1.9 

อยูกับคูสมรส 208 24.5 1,5,2 .24,.21,.17 18.8 9,8 .26,.25 25.8 1,8,5,9 .20,.17,.16,.14 1.3 

ไมอยูกับคู ฯ 112 30.6 1,6,5 .29,.24,.24 29.9 8,9 .41,.23 35.2 8,9 .42,.22 4.6 

บุตรนอย 194 29.0 1,2,5 .24,.23,.19 22.8 8,9 .31,.26 29.9 8,5,2 .26,.21,.20 0.9 

บุตรมาก 170 26.0 5,1 .35,.25 19.6 8,9 .28,.24 28.8 5,1 .33,.26 2.8 

ลูกชายนอย 140 27.4 5,1 .35,.27 21.1 8,9 .36,.20 28.2 8,5 .34,.33 0.8 

ลูกชายมาก 104 24.6 1,5 .34,.20 18.6 9 .40 32.0 9,1 .31,.28 7.4* 

ลูกสาวนอย 120 28.9 5,2 .31,.30 21.9 8,9 .28,.24 28.9 5,8 .31,.29 0.0 

ลูกสาวมาก 117 27.7 5,1 .38,.23 26.6 8,9 .34,.29 33.6 5,8,9 .26,.25,.20 5.9* 
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ตารางที่ 3.19  (ตอ) 

ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ (1-7) ชุดท่ี4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุดท่ี 5 รวม  (1-10) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 

ตัว 

ทํานาย 
คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 141 25.4 1,5,3 .28,.25,.17 18.0 8,9 .29,.22 28.4 1,5,8 .27,.21,.18 3.0 

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 196 29.5 2,5,6 .27,.27,.18 26.1 8,9 .35,.27 34.3 8,2,5,6 .24,.22,.21,.13 4.8 

การศึกษานอย 179 29.4 2,5,1,6 .28,.20,.15,.13 31.4 8,9 .38,.30 34.5 8,9,2 .32,.20,.19 3.1 

การศึกษามาก 173 27.6 1,5 .35,.27 15.1 8,9 .25,.20 28.4 1,5 .37,.24 0.8 

ไมมีโรคฯ 120 24.0 5,2 .27,.26 23.2 8,9 .36,.21 29.9 8,5 .40,.24 5.9* 

มีโรค ฯ 244 30.7 1,5,2 .27,.25,.19 26.5 8,9 .30,.30 34.7 1,9,5,8,10 .23,.22,.18,.14,.11 4.0 

ไมทํางาน 214 20.0 5,1,2 .25,.18,.14 21.6 9,8 .32,.23 24.8 9,8,5 .25,.22,.17 3.2 

ทํางาน 148 40.5 1,2,6,5 .27,.27,.19,.16 36.7 8,9 .48,.21 46.6 8,2,1,6 .34,.21,.20,.15 6.1* 

ไมมีรายได ฯ 153 27.9 2,5,3 .31,.20,.17 33.2 9,8 .46,.18 35.8 9,3 .49,.19 2.6 

มีรายได ฯ 205 29.7 1,5,6 .34,.25,.16 25.2 8,9 .44,.14 35.3 8,1,5,6 .29,.21,.20,.12 5.6* 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานายที่สําคัญ 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 7 = ประสบการณสูญเสีย 10 =  ความรูสึกสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 8 = การรับรูคุณความดีของแผนดิน   

3 = ความเช่ือทางพุทธศาสนา 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ 9 = การเปรียบเทียบทางสังคม   
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พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 24.0 % ถึง 33.1 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (27.0 % และ 33.0 % ตามลําดับ) 2) 
กลุมผูสูงอายุชาย และ กลุมผูสูงอายุหญิง (35.3 % และ 26.7 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคู
สมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (33.1 % และ 27.3 % ตามลําดับ)  4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคู
สมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (24.5 % และ 30.6 % ตามลําดับ)  5) กลุมผูสูงอายุไมมี
โรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (24.0 % และ 30.7 % ตามลําดับ) และ 6) กลุม
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (20.0 % และ 40.5 % ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก  
การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย ผลการวิเคราะห
ในกลุมรวม (ตารางที่ 3.19) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคมได 24.7 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน และการเปรียบเทียบทางสังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .32 และ .26 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่ง
มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ผูสูงอายุผูนั้นยิ่งเปนผูมี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.19) พบวา กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณทั้งสามตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมไดมากที่สุด คือ กลุม
ผูสูงอายุที่ทํางาน โดยทํานายได 36.7 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ การ
รับรูคุณความดีของแผนดิน และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .48 และ .21 และกลุมที่
มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา โดยทํานายได 33.2 % 
โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดี
ของแผนดิน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .46 และ .18  และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณทั้งสามตัวแปร  
สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก 
โดยทํานายไดเพียง 15.1 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน และ การเปรียบเทียบทางสังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .25 และ .20  ซ่ึงการแปลผลแต
ละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 18.0 % ถึง 31.4 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (22.5 % และ 30.4 % ตามลําดับ)          
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2) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (30.6 % และ 21.1 % ตามลําดับ)        
3) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (18.8 % และ 29.9 %
ตามลําดับ)  4) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือน
ประจํา (18.0 % และ 26.1 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษามาก (31.4 % และ 15.1 % ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่
ทํางาน (21.6 % และ 36.7 % ตามลําดับ) และ 7) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุ
ที่มีรายไดประจํา (33.2 % และ 25.2 % ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวมและแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 5  คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 3  จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม และสถานการณ  7  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย  รวมกับตัวทํานายชุดที่ 4 มี 3 ตัว
แปร คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย  รวม
เปนตัวทํานายทั้งส้ิน 10 ตัว  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.19) พบวา จิตลักษณะและ
สถานการณทั้ง 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ได 30.5 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ การสนับสนุน
จากภาครัฐ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .23 , .17 , .15 , .15 และ .09   ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุยิ่งมีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมาก  ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก และยิ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มาก  ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.19)  พบวา ตัวทํานายทั้ง 10 ตัวแปร 
สามารถทํานายพฤติกรรมพึ่งตนเองดานสังคมไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุชาย  โดยทํานาย ได 
46.7 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
ซ่ึงมีคาเบตาคือ .51 , -.36 , .29 และ .25 โดยแปลผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
นอย ผูสูงอายุผูนั้นกลับมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมที่มาก  และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการ
ทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน โดยทํานายได 46.6 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ
เรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .34 , .21 , .20 และ .15 โดยแปลผล
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เพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก เปนผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคมมากดวย  และตัวทํานายทั้ง 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมได
นอยที่สุด คือ  กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน โดยทํานายไดเพียง 24.8 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ
เรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .25 , .22 และ .17 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 25.8 % ถึง 38.3 %  เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (32.8 % และ 38.3 % ตามลําดับ) 2) 
กลุมผูสูงอายุชาย และ กลุมผูสูงอายุหญิง (46.7 % และ 28.9 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคู
สมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (37.0 % และ 29.2 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคู
สมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส ( 25.8 % และ 35.2 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีเงินเดือนประจํา (28.4 % และ 34.3 % ตามลําดับ) 
6) กลุมผูสูงอายุที่การศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่การศึกษามาก (34.5 % และ 28.4 % ตามลําดับ)  
และ 7) กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (24.8 % และ 46.6 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ มีตัวทํานายที่
สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ การเปรียบเทียบ
ทางสังคม 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบ
ทางสังคม และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 5 สามารถทํานายไดมากกวาตัว
ทํานายชุดที่ 3 หรือ ชุดที่ 4 อยางนอย 5% ผลเชนนี้พบในกลุมยอย 8 กลุม โดยกลุมที่สําคัญ คือ  กลุม
ผูสูงอายุชาย  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรค
ประจําตัว  กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน  และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 

 
3.5.3  ผลการทํานาย พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ โดยใชตัวแปรดานจิตลักษณะ

และพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานาย 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ หมายถึง  การมีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิต โดย

ผูสูงวัยที่มีรายไดอยางสม่ําเสมอ จากเงินบํานาญ เงินสวัสดิการ ตลอดจนความสามารถในการหา
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รายไดจากการทํางานตางๆ ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย
พหุคูณ  แบบรวม และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ
สถานการณ  7  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20)  พบวา  จิตลักษณะ
และพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ ทั้ง 7  ตัวแปร  สามารถทํานายพฤติกรรมพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจได  23.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับ คือ .31 , .18 , -.14 และ -.14  ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก  ยิ่ง
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  และมีประสบการณ
สูญเสียนอย  ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20) พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และสถานการณ  7  ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจไดมากที่สุด คือ 
กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย โดยทํานายได 31.9 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
และการสนับสนุนจากภาครัฐ  มีคาเบตาตามลําดับ คือ  .55 และ -.18  และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการ
ทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา โดยทํานายได 31.3 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคา
เบตาตามลําดับคือ .52 และ -.20  และจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ  7  ตัวแปร 
ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมไดนอยที่สุด คือ ผูสูงอายุที่มีบุตรมาก โดยสามารถทํานาย
ไดเพียง 15.5 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ประสบการณสูญเสีย ความ
เชื่อทางพุทธศาสนา  และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซึ่งมีคาเบตาตามลําดับคือ -.21 , .19 
และ  .18 โดยแปลผลเพิ่มเติมวาผูสูงอายุที่ยิ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก เปนผูสูงอายุที่มี
พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจมากดวย   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 15.7 % ถึง 30.8 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 8  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (27.3 % และ 15.7 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับ
คูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (22.8 % และ 16.5 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่มี
บุตรนอย  และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  (31.9 % และ 15.5 % ตามลําดับ)   4) กลุมผูสูงอายุที่มีลูก 



ตารางที่ 3.20  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  กลุมสถานการณ และ กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณเปนตัวทํานาย 

 
ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ (1-7) ชุดท่ี4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุดท่ี 5 รวม  (1-10) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 365 23.3 2,1,6,7 .31,.18,-.14,-.14 30.4 9,8 .50,.10 37.3 9,2,6 .48,.18,-.16 6.9* 

กทม. 187 23.7 2,1,6 .33,.20,-.13 23.7 9 .48 31.9 9,1,6 .44,.20,-.14 8.2* 

ปริมณฑล 177 24.8 2,7,6,3 .29,-.24,-.17,.16 38.3 9 .61 46.0 9,8,6 .58,.17,-.17 7.7* 

ชาย 85 26.2 7,3 -.37,.28 29.7 9 .53 33.4 9 .52 3.7 

หญิง 279 24.8 2,6,1 .38,-.17,.16 30.4 9 .55 39.2 9,2,6 .47,.20,-.17 8.8* 

อายุนอย 194 27.3 2,1,6 .39,.20,-.17 36.0 9 .59 42.3 9,6,2 .53,-.19,.18 6.3* 

อายุมาก 170 15.7 2 .31 23.7 9 .48 29.4 9 .50 5.7* 

ไมมีคูสมรส 141 24.1 2,7 .37,-.17 34.2 9 .58 40.5 9 60.3 6.3* 

มีคูสมรส 223 23.0 2,1,6 .27,.22,-.15,-.12 27.2 9,8 .44,.15 34.6 9,1,6 .45,.18,-.15 7.4* 

อยูกับคูสมรส 208 22.8 2,1,6 .32,.17,-.17 28.7 9 .53 35.0 9,8,6 .44,.20,-.16 6.3* 

ไมอยูกับคู ฯ 112 16.5 2 .34 25.5 9 .50 32.4 9 .52 6.9* 

บุตรนอย 146 31.9 2,6 .55,-.18 29.2 9 .53 40.3 9,2,6 .40,.31,-.23 8.4* 

บุตรมาก 149 15.5 7,3,1 -.21,.19,.18 26.3 9 .51 35.3 9 .54 9.0* 

ลูกชายนอย 140 29.7 2,1,7,6 .32,.25,-.15,-.14 38.4 9,8 .49,.26 46.0 9,8,6 .54,.27,-.22 7.6* 

ลูกชายมาก 104 20.0 6,4,2 -.30,.25,.22 21.6 9 .46 30.5 9,6,4 .41,-.23,.19 8.9* 

ลูกสาวนอย 120 24.0 2,6 .47,-.25 25.7 9 .49 36.0 9,6,2 .45,-.30,.21 10.3* 

ลูกสาวมาก 117 17.7 7,4 -.32,.26 25.0 9 .50 33.2 9 .53 8.2* 
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ตารางที่ 3.20  (ตอ) 

ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ (1-7) ชุดท่ี4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุดท่ี 5 รวม  (1-10) 

กลุม 
จํานวน

คน % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 141 30.8 2,6,5,1 .30,-.23,.22,.18 30.1 9 .54 41.4 9,1,6 .49,.21,-.21 10.6* 

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 196 17.2 2,6 .37,-.15 26.1 9 .51 34.0 9,5 .62,-.15 7.9* 

การศึกษานอย 179 20.0 2,6,7 .35,-.16,-.15 30.6 9 .54 39.4 9,5,8,6 .63,-.20,.16,-.14 8.8* 

การศึกษามาก 173 24.4 2,1 .28,.25 22.8 9 .47 30.7 9,1,6 .43,.22,-.14 6.3* 

ไมมีโรคฯ 120 29.9 2,6 .50,-.19 30.8 9 .55 41.6 9,2,6,5 .49,.26,-.19,-.16 10.8* 

มีโรค ฯ 244 20.3 2,1,7,6 .26,.20,-.15,-.13 29.3 9 .53 34.9 9,1,6 .51,.15,-.13 5.6* 

ไมทํางาน 214 24.1 2,6,7,1 .32,-.17,-.15,.14 29.4 9 .54 36.6 9,2,6 .47,.18,-.16 7.2* 

ทํางาน 148 24.3 1,2 .28,.25 30.7 9,8 .47,.15 38.9 9,1 .46,.22 8.2* 

ไมมีรายได ฯ 153 31.3 2,6 .52,-.20 32.9 9 .57 45.3 9,2,6 .46,.26,-.18 12.4* 

มีรายได ฯ 205 18.4 2,1,6 .25,.23,-.14 24.7 9 .49 29.5 9,1,6 .43,.17,-.15 4.8 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานายที่สําคัญ 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 7 = ประสบการณสูญเสีย 10 =  ความรูสึกสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 8 = การรับรูคุณความดีของแผนดิน   

3 = ความเช่ือทางพุทธศาสนา 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ 9 = การเปรียบเทียบทางสังคม   
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ชายนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (29.7 % และ 20.0 % ตามลําดับ)  5) กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
สาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (24.0 % และ 17.7 % ตามลําดับ)  6) กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (30.8 % และ 17.2 % 
ตามลําดับ) 7) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (29.9 % และ 
20.3 % ตามลําดับ) และ 8) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 
(31.3 % และ 18.4 % ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย
พหุคูณ  แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร 
ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจได 30.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ
เปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .50 และ .10 ซ่ึง
หมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก และ มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มาก  ผูสูงอายุผูนั้นยิ่งเปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20) พบวา กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณทั้งสามตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจไดมากที่สุด คือ กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย โดยทํานายได 38.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย  
คือ การเปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .49 และ .26 
และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ  กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล โดยทํานายได 
38.3 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว  คือ การเปรียบเทียบทางสังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .61  
และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณทั้งสามตัวแปร  สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก โดยทํานายไดเพียง 21.6 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญ  คือ การเปรียบเทียบทางสังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .46  ซ่ึงการแปลผลแตละตัวทํานาย
ของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 22.8 % ถึง 36.0 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (23.7 % และ 38.3 % ตามลําดับ) 2) กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (36.0 % และ 23.7 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุ
ที่ไมมีคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (34.2 % และ 27.2 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
ชายนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (38.4 % และ 21.6 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มี
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การศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก (30.6 % และ 22.8 % ตามลําดับ) และ 6) กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (32.9 % และ 24.7 % ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  
แบบรวมและแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 5  คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 3  จิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม และสถานการณ  7  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย  รวมกับตัวทํานายชุดที่ 4 มี 3 ตัว
แปร คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย  รวม
เปนตัวทํานายทั้งส้ิน 10 ตัว  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20) พบวา จิตลักษณะและ
สถานการณทั้ง 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ได 37.3 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
และ การสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .48 , .18  และ -.16   ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุยิ่งมี
การเปรียบเทียบทางสังคมที่มาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก  และ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอย  ผูสูงอายุผูนั้นยิ่งเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20)  พบวา ตัวทํานายทั้ง 10 ตัวแปร 
สามารถทํานายพฤติกรรมพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจไดมากที่สุดมีสองกลุม คือ 1) กลุมผูสูงอายุในเขต
ปริมณฑล โดยทํานายได 46.0 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ
เปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงมีคาเบตา
คือ .58 , .17 และ -.17   และ 2) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย โดยทํานายได 46.0 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .54 , .27 และ -.22 โดยแปลผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มี
การรับรูคุณความดีของแผนดินยิ่งมาก ผูสูงอายุผูนั้นยิ่งมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก
ดวย  และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุไมมีรายไดประจํา โดยทํานาย
ได 45.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .46 , .26  และ -.18  และตัว
ทํานายทั้ง 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจไดนอยที่สุด คือ  กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุมาก โดยทํานายไดเพียง 29.4 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ การ
เปรียบเทียบทางสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .50 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 29.5 % ถึง 42.3 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 10 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ



 

 

191 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (31.9 % และ 46.0 % ตามลําดับ) 2) 
กลุมผูสูงอายุชาย และ กลุมผูสูงอายุหญิง (33.4 % และ 39.2 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุ
นอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (42.3 % และ 29.4 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส (40.5 % และ 34.6 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (40.3 % และ 35.3 % ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายนอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก (46.0 % และ 30.5 % ตามลําดับ)  7) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (41.4 % และ 34.0 % ตามลําดับ) 8) กลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก (39.4 % และ 30.7 % ตามลําดับ)     
9) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (41.6 % และ 34.9 % 
ตามลําดับ) และ 10) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (45.3 % 
และ 29.5 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ มีตัวทํานาย
ที่สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุน
จากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ 
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน 3) 
ตัวทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 5 สามารถทํานายไดมากกวาตัว
ทํานายชุดที่ 3 หรือ ชุดที่ 4 อยางนอย  5 % ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และ ในกลุมยอย 24 กลุม โดย
กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุหญิง และ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 

 

3.6  ผลการทํานาย  ความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม  กลุมตัวแปรสถานการณ  กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  
และกลุมตัวแปรพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ เปนตัวทํานาย 

 
ความพอใจในชีวิต หมายถึง  การที่ผูสูงอายุมีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต  รูสึกสดชื่น ร่ืนเริง 

สมหวัง มองโลกในแงดี มีความหวัง เปนตน ผูสูงอายุที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่
ความพอใจในชีวิตมาก 
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การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย และตัว
ทํานายที่สําคัญของตัวแปรตาม ไดแก ความพอใจในชีวิต (ผลการทํานายความพอใจในชีวิตนี้ โดย
ใชชุดตัวทํานายที่ 1 - 4 อยูในตารางที่ 68 ถึง 69 ในภาคผนวก ข) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวมและแบบ
เปนขั้น ( Enter and Stepwise)  โดยมีชุดตัวทํานายรวมทั้งสิ้น 3 ชุด คือ  ตัวทํานายชุดที่ 5 เปนชุด
ทํานายดานจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม  10  
ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  
ประสบการณสูญเสีย   การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และความรูสึก
สูญเสีย  ตัวทํานายชุดที่ 6 เปนชุดทํานายดานพฤติกรรมการพึ่งตนเอง รวม 3 ตัวแปร ไดแก 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  และพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  และ ตัวทํานายชุดที่ 7  เปนการรวมตัวแปรจากชุดตัวทํานายชุดที่ 5 และตัว
ทํานายชุดที่ 6 เขาดวยกัน รวมเปนตัวทํานายทั้งส้ิน 13 ตัว  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทยีบปรมิาณ
การทํานายในชุดที่ 7  วา จะทํานายไดมากกวา ชุดที่ 5 หรือชุดที่ 6  ตามลําพังมากนอยเพียงใด  โดย
ใชเกณฑความแตกตางอยางนอย 5 %  

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก  26  กลุม ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของผูสูงอายุ คือ 1) แบงตามพื้นที่อาศัย คือ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 2) แบง
ตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง  3) แบงตามอายุ  คือ อายุมาก และ อายุนอย  4) สถานภาพ คือ 
ไมมีคูสมรส  และ มีคูสมรส  5) การอยูกับคูสมรส คือ อยูกับคูสมรส  และ ไมอยูกับคูสมรส  6) 
จํานวนบุตร คือ มีบุตรนอย และ มีบุตรมาก 7) จํานวนลูกชาย คือ มีลูกชายนอย และ มีลูกชายมาก 8) 
จํานวนลูกสาว คือ มีลูกสาวนอย และ มีลูกสาวมาก 9) ประเภทอาชีพ คือ อาชีพมีเงินเดือนประจํา 
และอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 10) การศึกษา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก 11) การมี
โรคประจําตัว คือ ไมมีโรคประจําตัว และ มีโรคประจําตัว 12) การทํางานในปจจุบัน คือ ไมทํางาน 
และ ทํางาน และ 13) การมีรายไดในปจจุบัน คือ ไมมีรายไดประจํา และ มีรายไดประจํา โดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

เมื่อนําคะแนนความพอใจในชีวิต มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวม และ
แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 5  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะ
ตามสถานการณ  10  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุน
จากภาครัฐ   ประสบการณสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ
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ความรูสึกสูญเสีย  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.21)  พบวา  จิตลักษณะและพฤติกรรม
เดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ ทั้ง 10  ตัวแปร  สามารถทํานายความพอใจใน
ชีวิตได  48.7 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  
การรับรูคุณความดีของแผนดิน  ความรูสึกสูญเสีย  และประสบการณสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับ คือ .50 , .19 ,  -.17 และ -.10  ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคม
มาก  ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก  เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียนอย  และมีประสบการณ
สูญเสียนอย  ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21) พบวา กลุมจิตลักษณะและพฤตกิรรม
เดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ  10  ตัวแปร สามารถทํานายความพอใจในชีวิต
ไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน โดยทํานายได 62.8 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การ
เปรียบเทียบทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา มีคาเบตาตามลําดับ คือ  .69 , -.20 , .19  และ -.14 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา ผูสูงอายุที่มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย เปนผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตมาก และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการ
ทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว โดยทํานายได 58.1 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย และ 
ประสบการณสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .56 , -.23 และ -.21  และกลุมจิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ  10  ตัวแปร ทํานายความพอใจในชีวิต
ไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน โดยสามารถทํานายไดเพียง 41.9 % โดยมีลําดับตัวทํานาย
ที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ
ความรูสึกสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .45 , . 23 และ -.18   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 43.0 % ถึง 56.5 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 8 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (45.0 % และ 56.5 % ตามลําดับ) 2) 
กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก (55.6 % และ 46.4 % ตามลําดับ) 3) กลุม
ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (47.0 % และ 53.5 % ตามลําดับ) 4) 
กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย และกลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (54.3 % และ 43.8 % ตามลําดับ) 5) กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (54.5 % และ 43.0 % ตามลําดับ) 6) กลุม
ผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (56.1 % และ 
43.3 %  ตามลําดับ)  7)  กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว  และ  กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว      



ตารางที่ 3.21  ผลการทํานายความพอใจในชีวิต โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  กลุมสถานการณ  กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ และกลุม
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง เปนตัวทํานาย  

 
ชุดท่ี 5  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม   สถานการณ  

และจิตตามสถานการณ  (1-10) 
ชุดท่ี 6 พฤติกรรม  (11-13) ชุดท่ี 7 รวม  (1-13) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตกตาง 

รวม 365 48.7 9,8,10,7 .50,.19,-.17,-.10 37.6 13,12 .56,.13 55.7 13,9,10,8,5 .33,.31,-.20,.14,.09 7.0* 

กทม. 187 45.0 9,8,10,5 .41,.21,-.20,.13 35.1 13,12 .53,.16 55.7 13,9,10,8,5 .40,.23,-.19,.18,.14 10.7* 

ปริมณฑล 177 56.5 9,10,7,8 .54,-.20,-.14,.14 40.1 13,11 .60,.11 59.3 9,13,10,7,8 .43,.21,-.20,-.12,.11 2.8 

ชาย 85 47.9 9,10 .57,-.26 31.0 13 .55 54.7 9,13,10 .42,.29,-.27 6.8* 

หญิง 279 49.2 9,8,10 .53,.20,-.18 40.8 13,11 .58,.15 57.0 13,9,10,8,5 .35,.30,-.18,.15,.10 7.8* 

อายุนอย 194 55.6 9,10,7 .62,-.18,-.14 39.3 13,12 .59,.11 60.2 9,13,10,7 .46,.27,-.16,-.14 4.6 

อายุมาก 170 46.4 9,8,10 .37,.33,-.23 35.6 13,12 .54,.14 56.6 13,8,10,9 .37,.30,-.22,.20 10.2* 

ไมมีคูสมรส 141 51.5 9,8,4,10 .57,.27,-.19,-.19 35.4 13,12 .52,.19 56.6 9,13,8,4,10 .42,.27,.26,-.20,-.19 5.1* 

มีคูสมรส 223 48.9 9,8,10 .51,.20,-.20 40.1 13 .63 58.2 13,9,10,8,5 .38,.29,-.19,.14,.11 9.3* 

อยูกับคูสมรส 208 47.0 9,10,8,2 .43,-.19,.16,.14 40.2 13 .63 55.7 13,9,10,8 .37,.31,-.18,.16 8.7* 

ไมอยูกับคู ฯ 112 53.5 9,10,8 .54,-.21,.17 32.5 13,12 .49,.22 60.5 9,13,10,8 .40,.27,-.22,.15 7.0* 

บุตรนอย 146 54.3 9,10,7 .61,-.18,-.15 48.2 13 .69 68.5 13,9,10,5,7 .47,.30,-.16,.13,-.12 14.2* 

บุตรมาก 149 43.8 9,8,10 .40,.31,-.22 28.2 13,12 .47,.17 48.8 8,9,10,13 .30,.30,-.23,.20 5.0* 

ลูกชายนอย 140 49.7 9,8,10 .54,.29,-.14 34.6 13 .58 54.3 9,13,8,10 .41,.25,.22,-.13 4.6 

ลูกชายมาก 104 50.6 9,10,5 .45,-.28,.21 30.9 13,11 .50,.15 56.7 9,10,13,5 .32,-.28,.25,.21 6.1* 

ลูกสาวนอย 120 54.5 9,10 .68,-.16 43.6 13 .65 65.2 9,13,10,5 .41,.40,-.16,.14 10.7* 

ลูกสาวมาก 117 43.0 9,8,10 .36,.33,-.30 30.6 13,12 .46,.22 50.9 8,10,13,9 .31,-.30,.27,.22 7.9* 
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ตารางที่ 3.21  (ตอ) 

ชุดท่ี 5  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม   สถานการณ  

และจิตตามสถานการณ  (1-10) 
ชุดท่ี6 พฤติกรรม  (11-13) 

ชุดท่ี 7 รวม 

(1-13) กลุม 
จํานวน

คน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 141 56.1 9,8,5,10 .52,.19,.17,-.13 46.8 13 .68 67.4 13,9,8,10,5 .41,.33,.15,-.13,.12 11.3* 

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 196 43.3 9,10,8 .44,-.27,.19 28.6 13,12 .48,.14 47.3 9,10,13,8 .32,-.27,.25,.18 4.0 

การศึกษานอย 179 48.2 9,10,8 .50,-.22,.20 33.3 13,11 .54,.15 52.3 9,13,10,8 .36,.26,-.21,.17 4.1 

การศึกษามาก 173 48.6 9,10,5,1 .49,-.19,.16,.14 37.6 13,12 .56,.13 58.5 13,9,10,5,8 .37,.33,-.20,.16,.11 9.9* 

ไมมีโรคฯ 120 58.1 9,10,7 .56,-.23,-.21 35.2 13 .58 63.8 9,13,10,7,2 .52,.30,-.22,-.20,-.19 5.7* 

มีโรค ฯ 244 48.5 9,8,10,2 .42,.23,-.20,.12 38.6 13,12 .56,.14 56.4 13,9,8,10,5 .35,.25,.21,-.19,.10 7.9* 

ไมทํางาน 214 41.9 9,8,10 .45,.23,-.18 38.1 13,12 .57,.14 50.2 13,9,8,10 .37,.25,.20,-.17 8.3* 

ทํางาน 148 62.8 9,10,8,4 .69,-.20,.19,-.14 41.4 13 .64 71.3 9,13,10,5,1 .44,.38,-.20,.17,-.12 8.5* 

ไมมีรายได ฯ 153 51.1 9,8,10 .47,.26,-.24 40.0 13 .62 57.5 13,9,10,8 .36,.27,-.24,.22 6.4* 

มีรายได ฯ 205 47.2 9,10,5,1 .49,-.16,.16,.12 30.6 13,12 .49,.16 53.3 9,13,5,10 .38,.29,.20,-.16 6.1* 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 

ตัวทํานายที่สําคัญ 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 5 = การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวั 9   = การเปรียบเทียบทางสังคม 13 = 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6 = การสนับสนุนจากภาครัฐ 10 = ความรูสึกสูญเสีย  

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน 

เศรษฐกิจ 

3 = ความเชื่อทางพุทธศาสนา 7 = ประสบการณสูญเสีย 11 = พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ   

4 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 8 = การรับรูคุณความดีของแผนดิน 12 = พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม   
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(58.1 % และ 48.5% ตามลําดับ) และ 8) กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน     
(41.9 % และ 62.8 % ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนความพอใจในชีวิต  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวมและ
แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 6 คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 3 ตัวแปร ไดแก 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.21) พบวา พฤติกรรมทั้ง 3 ดาน 
สามารถทํานายความพอใจในชีวิตได 37.6 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ และ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ซ่ึงมีคาเบตาคือ .56 
และ .13 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก และยิ่งมี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก  ผูสูงอายุผูนั้นเปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21) พบวา กลุมพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ของผูสูงอายุทั้งสามตัว  สามารถทํานายความพอใจในชีวิตไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตร
นอย โดยทํานายได 48.2% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
คาเบตาคือ .69 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา โดยทํานายได 46.8 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ  คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีคาเบตาคือ .68  และกลุมพฤติกรรมการพึ่งตนเองทั้งสามตัวแปร สามารถทํานายความพอใจใน
ชีวิตไดนอยที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก โดยทํานายไดเพียง 28.2 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่
สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .47 และ .17   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 28.6 % ถึง 43.6 % เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7  คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (35.1 % และ 40.1 % ตามลําดับ) 2) 
กลุมผูสูงอายุชาย และ กลุมผูสูงอายุหญิง (31.0 % และ 40.8 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่อยูกับคู
สมรส และ กลุมผูสูงอายุที่ไมอยูกับคูสมรส (40.2 % และ 32.5 % ตามลําดับ)  4) กลุมผูสูงอายุที่มี
บุตรนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (48.2 % และ 28.2 % ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
สาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (43.6 % และ 30.6 % ตามลําดับ) 6) กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพมีเงินเดือนประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (46.8 % และ 28.6 % 
ตามลําดับ) และ 7) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา (40.0 % 
และ 30.6 % ตามลําดับ)  
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เมื่อนําคะแนนความพอใจในชีวิต มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดที่ 7  คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 5  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ  10  ตัวแปร  ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  ประสบการณสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  
การเปรียบเทียบทางสังคม และความรูสึกสูญเสีย รวมกับตัวทํานายชุดที่ 6 มี 3 ตัวแปร คือ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  และพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 13 ตัวแปร ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 
3.21) พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  และ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเอง ทั้ง 13 ตัวแปร สามารถทํานายความพอใจในชีวิต ได 55.7 % โดยมีลําดับ
ตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  การเปรียบเทียบ
ทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาคือ .33 , .31 , -.20 , .14 และ.09 ซ่ึงหมายความวา ผูสูงอายุยิ่งมีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก  มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  มีความรูสึกสูญเสียนอย  มีการรับ
รูคุณความดีของแผนดินมาก และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก  ผูสูงอายุผูนั้น
เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 26 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21)  พบวา ตัวทํานายทั้ง 13 ตัวแปร 
สามารถทํานายความพอใจในชีวิตไดมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน โดยทํานายไดสูงถึง     
71.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่ สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความรูสึกสูญเสีย  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .44 , .38 , -.20 , .17 และ -.12 โดยแปลผลเพิ่มเติม
วา ผูสูงอายุยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย กลับมีความพอใจในชีวิตมาก และกลุมที่มี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย โดยทํานายได 68.5 % โดยมีลําดับ
ตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  การเปรียบเทียบ
ทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ ประสบการณสูญเสีย  ซ่ึง
มีคาเบตาคือ .47 , .30 , -.16 , .13 และ -.12 โดยแปลผลเพิ่มเติมวา ผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสีย
นอย เปนผูมีความพอใจในชีวิตมาก  และตัวทํานายทั้ง 13 ตัวแปร สามารถทํานายความพอใจใน
ชีวิตไดนอยที่สุด คือ  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา โดยทํานายไดเพียง 47.3 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  



 

 

198 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  และการรับรูคุณความดีของแผนดิน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .32 ,     
-.27 , .25 และ .18  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 50.2 % ถึง 67.4 %  เมื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6 คู คือ 1) กลุมผูสูงอายุที่
มีบุตรนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก (68.5 % และ 48.8 % ตามลําดับ) 2) กลุมผูสูงอายุที่มีลูก
สาวนอย และ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก (65.2 % และ 50.9 % ตามลําดับ) 3) กลุมผูสูงอายุที่มี
อาชีพมีเงินเดือนประจํา (67.4 % และ 47.3 % ตามลําดับ) 4) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ 
กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก (52.3% และ 58.5% ตามลําดับ) 5) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 
และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว (63.8 % และ 56.4 % ตามลําดับ) และ 6) กลุมผูสูงอายุที่ไม
ทํางาน และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน (50.2 % และ 71.3 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ความพอใจในชีวิต มีตัวทํานายที่สําคัญในแตละชุด
ตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม สถานการณ และจิตตาม
สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน  ความรูสึกสูญเสีย  และ ประสบการณสูญเสีย  2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดพฤติกรรมการ
พึ่งตนเอง เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ และ พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคม 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  การเปรียบเทียบทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน  และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 7 สามารถทํานายได
มากกวาตัวทํานายชุดที่ 5 หรือ ชุดที่ 6 อยางนอย  5 % ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และกลุมยอย 21 
กลุม โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  กลุม
ผูสูงอายุที่มีลูกชายมาก  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา  และ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษา
มาก 

 

3.7  การวิเคราะหอิทธิพลของจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และจิต
ลักษณะตามสถานการณ ที่มีตอพฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความพอใจในชีวิต
ของผูสูงอายุ 

 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  จะใชวิธีการทดสอบโมเดลแบบใชคาสังเกต (Observe 

variables) และทําการวิเคราะหขอมูลดิบจากกลุมตัวอยาง จํานวน 441 คน เมื่อนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณถูกตองแลว  มีจํานวนขอมูลที่ใชไดจริงและเปนขอมูลเร่ิมตนในการทดสอบโมเดลครั้งนี้ 
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จํานวน 441 คน ผลการทดสอบพบวาโมเดลตั้งตนตามสมมติฐาน (ภาพที่ 1.9) ไมมีความกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษ  จึงไดทําการปรับโมเดล และไดโมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ  โดยมีดัชนีความกลมกลืน ดังตารางที่ 3.22  และมีคาอิทธิพลทางตรงและทางออม ดัง

ตารางที่ 3.23 และภาพที่ 3.7 

 

ตารางที่ 3.22  ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแลว (กลุมรวม N = 441 คน) 

คาสถิติ เกณฑพิจารณา คาสถิติในโมเดล (กลุมรวม) 

NFI มากกวา .90 0.99 

GFI มากกวา .90 0.98 

AGFI มากกวา .90 0.95 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ χ2 = 54.24 , p-value = 0.08 , df = 41 

SRMR นอยกวา .05 0.03 

CFI มากกวา .09 1.00 

RMSEA นอยกวา .06 0.03 

 

จากโมเดลที่ปรับแลวปรากฏวา  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

ตัวแปรเชิงสาเหตุ เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เทากับ .24)  2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .23)  3) ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .19) และ 4) ความเชื่อทางพุทธศาสนา (คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16)  โดยอาจกลาวไดวาผูสูงอายุท่ียิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากยิ่ง

มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก   ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนา

มาก  ผูสูงอายุเหลานี้ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดล

สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรูคุณความดีของแผนดินได 43 % 

สําหรับการเปรียบเทียบทางสังคม  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  เรียงลําดับ

จากมากไปนอย ดังนี้ 1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .37)  2) การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .26)  3) ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .12)  4) ความรูสึกสูญเสีย (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ -.12)   และ 5) ประสบการณสูญเสีย (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ -.09)  โดยอาจกลาวได

วาผูสูงอายุท่ียิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก   ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก  ยิ่งมี 



ตารางที่ 3.23  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่
สงผลตอจิตลักษณะ  สถานการณ  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง  และความพอใจในชีวิตของผูสูงวัย ในกลุมรวม 

 
การรับรูคุณความดี

แผนดิน 
การเปรียบเทียบทาง

สังคม 
ความรูสึกสูญเสีย 

พฤ.พึ่งตนเองดาน
สุขภาพ 

พฤ.พึ่งตนเองดานสังคม พฤ.พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ความพอใจในชีวิต 
ตัวแปร 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน .19* - .19* .12* - .12* - - - .17* .06* .23* - .08* .08* - .09* .09* - .14* .14* 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ .23* - .23* .37* - .37* - - - - .10* .10* - .23* .23* .06 .23* .29* - .09* .09* 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา .16* - .16* - - - - - - - .03* .03* - .02 .02 - .03* .03* - .02* .02* 
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา .24* - .24* - - - - - - - .05* .05* - .03* .03* - .04* .04* .16* .03* .19* 
สนับสนุนทางสงัคมจากครอบครัว - - - .26* - .26* - - - .17* .04* .21* - .13* .13* - .13* .13* - .14* .14* 
การสนับสนุนจากภาครัฐ - - - - - - - - - .10* - .10* -.14* -.01 -.15* -.03 - -.03 - .05* .05* 
ประสบการณสูญเสีย - - - -.09* -.04* -.13* .29* - .29* - -.02* -.02* - -.09* -.09* - -.13* -.13* - -.04* -.04* 
ความรูสึกสูญเสีย - - - -.12* - -.12* - - - - -.02* -.02* - -.14* -.14* -.20* -.06* -.26* -.06 -.02* -.08 
การเปรียบเทียบทางสังคม - - - - - - - - - .15* - .15* .31* .19* .50* .51* - .51* .11* .08* .19* 
การรับรูคุณความดีแผนดิน - - - - - - - - - .20* - .20* .06 .06* .12* .16* - .16* - .11* .11* 
พฤ.พึ่งตนเองดานสุขภาพ - - - - - - - - - - - - - - - - - - .54* - .54* 
พฤ.พึ่งตนเองดานสังคม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
พฤ.พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ - - - - - - - - - - - - .37* - .37* - - - - - - 
ความพอใจในชีวิต - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
R2 .43 .43 .09 .29 .42 .47 .46 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม ; * p<.05 
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ความ
พอใจ
ในชีวิต
R2 = .46

พฤ. การพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพ

R2 = .29

พฤ. การพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจ

R2 = .47

พฤ. การพึ่งตนเอง
ดานสังคม
R2 = .42

การเปรียบเทียบทางสังคม
R2 = .43

ความรูสึกสูญเสีย
R2 = .09

การรับรูคุณความดี
ของแผนดิน

R2 = .43

ความเช่ือ
ทางพุทธฯ

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์

มุงอนาคต
ควบคุมตน

สนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธฯ

การสนับสนุน
จากภาครัฐ

ประสบการณ
สูญเสีย

.29

.12
.37

.26

-.09
-.12

.19

.23

.16
.24

.17

.17
.10

.15

.20

-.14

.31

.37
-.20

.51

.16

.16

.11

.54

 
 
ภาพที่ 3.7  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  

ที่มีตอพฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความพอใจในชีวิตของผูสูงวัย ในกลุมรวม  ( N = 441 คน) 
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก   ยิ่งมีความรูสึกสูญเสียที่นอย  ยิ่งมีประสบการณสูญเสียที่นอย  
ผูสูงอายุเหลานี้ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการเปรียบเทียบทางสังคมได 43 % สวนความรูสึกสูญเสีย  ไดรับ
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเพียงตัวแปรเดียว ไดแก ประสบการณสูญเสีย (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ .29)  โดยอาจกลาวไดวาผูสูงอายุที่ยิ่งมีประสบการณสูญเสียมาก ผูสูงอายุเหลานี้ยิ่ง
มีความรูสึกสูญเสียมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความรูสึกสูญเสียได 9 % 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับ
จากมากไปนอย ดังนี้ 1) การรับรูคุณความดีของแผนดิน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20)  2) 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .17)  3) การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .17)  4) การเปรียบเทียบทางสังคม (คาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เทากับ .15)  และ 5) การสนับสนุนจากภาครัฐ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .10) โดย
อาจกลาวไดวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนมาก  ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  
ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก  ผูสูงอายุเหลานี้ยิ่งมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก
ดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความรูสึกสูญเสียได 
29 % 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับจาก
มากไปนอย ดังนี้ 1) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .37)  2) 
การเปรียบเทียบทางสังคม  (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .31)  และ 3) การสนับสนุนจากภาครัฐ  
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ -.14) โดยอาจกลาวไดวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจมาก  ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  
ผูสูงอายุเหลานี้ยิ่งมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดล
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมได 42 % 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับ
จากมากไปนอย ดังนี้ 1) การเปรียบเทียบทางสังคม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .51) 2) 
ความรูสึกสูญเสีย  (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ -.20)  และ 3) การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16)  โดยอาจกลาวไดวา ผูสูงอายุที่ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคม
มาก  ยิ่งมีความรูสึกสูญเสียนอย  ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก  ผูสูงอายุเหลานี้ยิ่งมี
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พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจได 47 %  

ความพอใจในชีวิต  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับจากมากไปนอย 
ดังนี้ 1) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .54)  2) วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา  (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16)  และ 3) การเปรียบเทียบทางสังคม (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .11)  โดยอาจกลาวไดวา ผูสูงอายุยิ่งมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ผูสูงอายุเหลานี้
ยิ่งมีความพอใจในชีวิตมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความพอใจในชีวิตได 46 % 
 

3.8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของ
ผูสูงอายุ ความพอใจในชีวิต  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  จิต
ลักษณะตามสถานการณ  ตามระดับชีวสังคมภูมิหลังของผูสูงอายุ 

 
ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of 

Variance) ของ 1) พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 2) ความ
พอใจในชีวิต  3) จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4 ตัวแปร ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  4) สถานการณ 3 
ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณ
สูญเสีย  และ 5)  จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การับรูคุณความดีของแผนดิน การ
เปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย   

 
3.8.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของ

ผูสูงอายุ  ความพอใจในชีวิต  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ ตามระดับ เพศ  อายุ และจํานวนบุตรท่ีแตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ เพศ อายุ และจํานวนบุตร  

เพศ หมายถึง เพศของผูสูงอายุซ่ึงแบงเปนเพศหญิง และเพศชาย โดยผูสูงอายุหญิง มี
จํานวน 330 คน (รอยละ 75) ผูสูงอายุชาย มีจํานวน 110 คน (รอยละ 25) 
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อายุ หมายถึง จํานวนอายุที่มีหนวยเปนปของผูสูงอายุ ซ่ึงมีพิสัยระหวาง 55- 88 ป มีคามัธย
ฐานเทากับ 63 ป มีคาเฉลี่ย 65 ป และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 83.11 (6.92) โดยใชคามัธยฐาน
เปนเกณฑในการแบงอายุออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่อายุนอยกวาหรือเทากับ 63 ป จัดเปน
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย มีจํานวน 222 คน (รอยละ 50.30) และกลุมผูสูงอายุที่อายุตั้งแต 64 ป  ขึ้นไป 
จัดเปนผูสูงอายุที่มีอายุมาก มีจํานวน 219 คน (รอยละ 49.70)    

จํานวนบุตร หมายถึง  จํานวนบุตรของผูสูงอายุ มีคาระหวาง 0 – 9 คน คามัธยฐานเทากับ 2 
คน มีคาเฉลี่ย 3 คน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2 คน โดยใชคามัธยมฐานเปนเกณฑในการ
แบงจํานวนบุตรออกเปน 2 กลุม  ไดแก ผูสูงอายุที่มีบุตรนอยกวาหรือเทากับ  2 คน จัดเปนผูสูงอายุ
ที่มีบุตรนอย มีจํานวน 167 คน (รอยละ 46.4) และ ผูสูงอายุที่มีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไป เปนผูสูงอายุที่
มีบุตรมาก มีจํานวน 193 คน (รอยละ 53.6) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

3.8.1.1  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  ตาม  เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ (ตารางที่ 3.24) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวคือ เพศ และ อายุของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ
กลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิงมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมากกวา กลุมผูสูงอายุที่เปนชาย  และ 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก เปนผูมีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.1.2  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ตาม เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สังคม (ตารางที่ 3.24) ปรากฏวา คะแนนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  เพียงตัวเดียวคือ เพศผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบง
ตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่เปนหญิงมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา 
กลุมผูสูงอายุที่เปนชาย  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.1.3  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ตาม  เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ (ตารางที่ 3.24) ขอมูลพบวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียวคือ อายุของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุม
ที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอยเปนผูที่มีพฤติกรรมดานเศรษฐกิจมากกวา  
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ตารางที่ 3.24  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  
สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ ความพอใจ
ในชีวิต ตามระดับ  เพศ อายุ และ จํานวนบุตร ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และ กลุม
ยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพล
เดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

เพศ อาย ุ
จํานวน
บุตร 

ตัวแปรตาม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 

ทํา 

นาย 

พฤ. พึ่งตนเองดานสุขภาพ 360 4.00* 6.32** < 1 < 1 < 1 2.74 2.03 5.6 

พฤ. พึ่งตนเองดานสังคม 359 6.24** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.91 2.1 

พฤ. พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 360 < 1 11.04*** 1.30 < 1 < 1 1.52 < 1 6.2 

ความพอใจในชีวิต 358 < 1 < 1 < 1 1.08 < 1 1.28 < 1 1.3 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 352 < 1 2.92 < 1 < 1 < 1 1.12 < 1 2.2 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 349 < 1 6.46** < 1 1.33 < 1 < 1 < 1 4.4 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา 345 < 1 2.24 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.5 

วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 344 1.73 < 1 6.88** < 1 2.53 < 1 < 1 3.3 

สส.ทางสังคมจากครอบครัว 348 10.10*** 2.40 < 1 1.61 < 1 < 1 < 1 4.1 

สส.จากภาครัฐ 351 < 1 2.42 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.7 

ประสบการณสูญเสีย 349 < 1 1.80 < 1 < 1 1.47 < 1 < 1 1.8 

รับรูคุณความดีของแผนดิน 354 < 1 7.37** 1.68 < 1 < 1 4.39* < 1 5.3 

เปรียบเทียบทางสังคม 357 < 1 < 1 < 1 2.21 < 1 < 1 < 1 1.3 

ความรูสึกสูญเสีย 317 < 1 4.60* < 1 < 1 1.19 < 1 < 1 2.3 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลีย่สูง กลุมที่มีคาเฉลีย่ต่ํา 

พฤ.พึ่งตนเองดานสุขภาพ เพศ หญิง 54.65 ชาย 52.55 
 อาย ุ มาก 54.92 นอย 52.27 
พฤ.พึ่งตนเองดานสังคม เพศ หญิง 53.48 ชาย 51.07 
พฤ.พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ อาย ุ นอย 42.57 มาก 39.13 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อาย ุ นอย 46.47 มาก 44.85 
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา จํานวนบุตร นอย 96.00 มาก 92.38 
สส.ทางสังคมจากครอบครัว เพศ หญิง  51.62 ชาย 47.77 
รับรูคุณความดีของแผนดิน อาย ุ นอย 57.30 มาก 55.04 
ความรูสึกสูญเสีย อาย ุ นอย 110.18 มาก 98.63 
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ผูสูงอายุที่มีอายุมาก การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.1.4  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตาม  เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 

3.24) ขอมูลพบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
เพียงตัวเดียว คือ อายุของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก การวิเคราะห
ขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและ
สามทาง 

3.8.1.5  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ตาม เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร    
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา (ตาราง

ที่ 3.24) ขอมูลพบวา คะแนนวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวเพียงตัวเดียว คือ จํานวนบุตร เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 
ผูสูงอายุที่มีบุตรนอย เปนผูที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีบุตรมาก การ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางและสามทาง 

3.8.1.6  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ตาม  เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร    
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว (ตารางที่ 3. 24) ขอมูลพบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียวคือ ผูสูงอายุที่เปนหญิง  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ
กลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุหญิงมีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
มากกวา  ผูสูงอายุชายที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวนอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้
ไมปรากฏวาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและ
สามทาง 

3.8.1.7  การรับรูคุณความดีของแผนดิน ตาม  เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน (ตาราง

ที่ 3.24) พบวา คะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวเพียงตัวเดียวคือ ผูสูงอายุที่มีอายุนอย  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอยมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  
รวมทั้งยังพบอีกวา การรับรูคุณความดีของแผนดิน ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
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ระหวางอายุ และจํานวนบุตร เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่
แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3  คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู  (ตารางที่ 70 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) 
ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย  ผูสูงอายุที่มีบุตรนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีบุตรมาก  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีบุตรนอย  ผูสูงอายุที่มีอายุนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุที่มีอายุมาก นอกจากนี้ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุนอย และมีบุตร
นอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากที่สุด การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา 
การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.1.8  ความรูสึกสูญเสีย ตาม  เพศ  อายุ และ จํานวนบุตร   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความรูสึกสูญเสีย (ตารางที่ 3.24) 

ขอมูลพบวา คะแนนความรูสึกสูญเสียแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว
เดียวคือ อายุของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุนอย เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสีย มากกวากลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  การวิเคราะห
ขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสาม
ทาง 

 
3.8.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของ

ผูสูงอายุ  ความพอใจในชีวิต จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ ตามระดับ พื้นท่ี  สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ พื้นที่ สถานภาพ และอาชีพ   

พื้นที่ หมายถึงเขตพื้นที่ที่พักอาศัยของผูสูงอายุโดยแบงเปน 2 พื้นที่ไดแก กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (สมุทรปราการและนนทบุรี) โดยผูสูงอายุที่มีแหลงพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีจํานวน 219 คน (รอยละ 49.7) และ ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล มีจํานวน 222 คน (รอยละ 50.3) 

สถานภาพ หมายถึง สถานภาพของผูสูงอายุวาเปนผูที่สมรส โสด หยา หรือหมาย โดย
สถานภาพนี้ไดแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส หมายถึงกลุมผูสูงอายุที่มี
สถานภาพไมไดสมรส(โสด) แยกทางกับคูสมรส(หยา) หรือคูสมรสเสียชีวิต(หมาย) มีจํานวน 163 
คน (รอยละ 37.1) และ กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส มีจํานวน 276 คน (รอยละ 62.9)  

ประเภทอาชีพ หมายถึง  การประกอบอาชีพของผูสูงอายุ โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
อาชีพที่มีเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซึ่งเปนผูที่มี
เงินเดือนประจํา มีจํานวน 156 คน (รอยละ 39.2) และ กลุมอาชีพที่ไมมีเงินเดือนประจํา หมายถึง 
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อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป หรือ ไมไดประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนผูที่ไมมีเงินเดือนประจํา
แนนอน มีจํานวน 242 (รอยละ 60.8) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

3.8.2.1  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ (ตารางที่ 3.25) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวคือ พื้นที่ และอาชีพ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบง
ตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา  1) กลุมผูสูงอายุที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูมีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา   ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล   และ 2)  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมี
เงินเดือนประจําเปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา นอกจากนี้ยังพบปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางสถานภาพและอาชีพ เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′ ปรากฎวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3  คู 
แตมีคูที่สําคัญเพียงสองคู (ตารางที่ 71 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมี
เงินเดือนประจํา ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา  
ผูสูงอายุที่มีสถานภาพมีคูสมรส  2) ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  ผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา  เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา  ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือน 
ประจํา  นอกจากนี้ยังพบอีกวา ในกลุมผูสูงอายุไมมีคูสมรส และ มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนกลุม
ที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากที่สุด การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.2.2  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม 

(ตารางที่ 3.25) ปรากฏวา คะแนนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว  เพียงสองตัวคือ พื้นที่ และอาชีพของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ
กลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรม
การพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล และ 2) กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพ
มีเงินเดือนประจํา  มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา นอกจากนี้ยังปรากฏอีกวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางสถานภาพ และอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3  คู แตมีคูที่สําคัญเพียงสองคู (ตารางที่ 72  
ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีสถานภาพไมมีคูสมรส ผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน 
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ตารางที่ 3.25  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  
สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ ความพอใจ
ในชีวิต ตามระดับ  พื้นที่ สถานภาพ และ อาชีพที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และ กลุม
ยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพล
เดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

พื้นที่ 
สถาน 

ภาพ 
อาชีพ ตัวแปรตาม 

จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 

ทํา 

นาย 

พฤ. พึ่งตนเองดานสุขภาพ 398 44.89*** < 1 5.36* < 1 < 1 6.65** < 1 14.2 

พฤ. พึ่งตนเองดานสังคม 397 15.14*** < 1 6.03* < 1 < 1 8.07** < 1 7.8 

พฤ. พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 398 < 1 < 1 18.86*** 4.77* < 1 6.30** < 1 6.8 

ความพอใจในชีวิต 396 < 1 < 1 6.73** 2.61 1.53 < 1 < 1 3.5 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 391 2.82 < 1 5.64* < 1 < 1 < 1 < 1 2.6 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 389 < 1 1.44 11.43*** < 1 < 1 2.18 < 1 4.1 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา 384 < 1 3.15 2.41 < 1 1.62 2.56 < 1 2.5 

วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 384 3.03 1.76 5.90* 1.38 1.40 < 1 1.12 3.8 

สส.ทางสังคมจากครอบครัว 386 < 1 1.09 < 1 < 1 5.48* 4.81* 1.39 3.5 

สส.จากภาครัฐ 390 3.51 9.66** 2.90 1.92 < 1 < 1 < 1 4.6 

ประสบการณสูญเสีย 388 1.00 1.20 < 1 < 1 2.05 2.18 1.02 2.7 

รับรูคุณความดีของแผนดิน 393 < 1 < 1 18.74*** < 1 < 1 < 1 1.56 5.3 

เปรียบเทียบทางสังคม 396 < 1 2.48 6.72** < 1 < 1 4.06* < 1 3.9 

ความรูสึกสูญเสีย 356 10.46*** 1.26 < 1 < 1 1.04 < 1 1.77 4.3 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
 

 (ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 

พฤ.พ่ึงตนเองดานสุขภาพ พ้ืนที่ กทม. 57.72 ปริมณฑล 51.65 
 อาชีพ เงินประจํา 55.73 ไมประจํา 53.64 
พฤ.พ่ึงตนเองดานสังคม พ้ืนที่ กทม. 54.63 ปริมณฑล 51.46 
 อาชีพ เงินประจํา 54.04 ไมประจํา 52.04 
พฤ.พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ อาชีพ เงินประจํา 43.59 ไมประจํา 39.68 
ความพอใจในชีวิต อาชีพ เงินประจํา 45.85 ไมประจํา 43.79 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อาชีพ เงินประจํา 47.81 ไมประจํา 46.47 
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ตารางที่ 3.25  ตอน 2 (ตอ) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อาชีพ เงินประจํา 46.93 ไมประจํา 45.03 
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา อาชีพ เงินประจํา 96.51 ไมประจํา 93.65 
สส.จากภาครัฐ สถานภาพ โสด/หมาย 49.24 สมรส 45.99 
รับรูคุณความดีของแผนดิน อาชีพ เงินประจํา 58.60 ไมประจํา 55.55 
เปรียบเทียบทางสังคม อาชีพ เงินประจํา 66.57 ไมประจํา 64.05 
ความรูสึกสูญเสีย พ้ืนที่ ปริมณฑล 107.30 กทม. 92.48 

 
ประจําเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา  ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 
2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพมีคูสมรส เปนผูที่มี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพไมมีคูสมรส  นอกจากนี้ยังพบอีก
วา ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา เปนกลุมที่มีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคมนอยที่สุด การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา พฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานสังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.2.3  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ (ตารางที่ 3.25) ขอมูลพบวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียวคือ อาชีพของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ
กลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูมีพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลใน
สวนนี้ปรากฏวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

ระหวางพื้นที่ และสถานภาพ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ไมปรากฏ
วา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 73 ในภาคผนวก ข)  นอกจากนี้ยังปรากฏปฏิสัมพันธ
แบบสองทางที่มีนัยสําคัญระหวางสถานภาพและอาชีพ  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4  คู แตมีคูที่สําคัญเพียงสองคู (ตารางที่ 
74 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีสถานภาพไมมีคูสมรส ผูสูงอายุที่มีอาชีพมี
เงินเดือนประจําเปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพมีคูสมรส 
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เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส นอกจากนี้ยังพบอีก
วาในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส และมีอาชีพมีเงินเดือนประจํานั้น เปนกลุมผูสูงอายุที่มีพฤติกรรม
การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจนอยที่สุด การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.2.4  ความพอใจในชีวิต ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต (ตารางที่ 3.25) 

ขอมูลพบวา คะแนนความพอใจในชีวิตแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว
เดียว คือ อาชีพของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมี
เงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.2.5  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(ตารางที่ 3.25) ขอมูลพบวา คะแนนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ อาชีพของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัว
แปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
มากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.2.6  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 

3.25) ขอมูลพบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
เพียงตัวเดียว คือ อาชีพของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 
กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมี
เงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.2.7  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ตาม พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา (ตาราง

ที่ 3.25)  ขอมูลพบวา คะแนนวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวเพียงตัวเดียว คือ อาชีพของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา กลุม
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ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.2.8  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว (ตารางที่ 3.25) ขอมูลพบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ไมปรากฏวา
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว แตการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางพื้นที่ และ

อาชีพ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญเพียงคูเดียว (ตารางที่ 75 ในภาคผนวก ข)  ไดแก ในกลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือน
ประจํา ผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล เปนผูที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมากกวา 
ผูสูงอายุที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ยังปรากฏปฏิสัมพันธแบบสองทางที่มีนัยสําคัญ

ระหวางสถานภาพและอาชีพ  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคู
ที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 1  คู (ตารางที่ 76 ในภาคผนวก ข) ไดแก  ในกลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพ
ไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพมีคูสมรสเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวมากกวา ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว  แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.2.9  การสนับสนุนจากภาครัฐ ตาม พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการสนับสนุนจากภาครัฐ (ตารางที่ 

3.25)  พบวา คะแนนการสนับสนุนจากภาครัฐ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
เพียงตัวเดียวคือ สถานภาพของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีคูสมรส  
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การสนับสนุนจากภาครัฐ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
แบบสองทางและสามทาง 

3.8.2.10  การรับรูคุณความดีของแผนดิน ตาม พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน 

(ตารางที่ 3.25) ขอมูลพบวา คะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียวคือ อาชีพของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัว
แปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูมีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการ
รับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 
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3.8.2.11  การเปรียบเทียบทางสังคม  ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการเปรียบเทียบทางสังคม (ตาราง

ที่ 3.25) ขอมูลพบวา คะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวเพียงตัวเดียว คือ อาชีพของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาการเปรียบเทียบทาง
สังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางสถานภาพ และอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูที่
สําคัญเพียง 2 คู (ตารางที่ 77  ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส ผูสูงอายุที่มี
อาชีพมีเงินเดือนประจํา เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือน
ประจํา และ 2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุที่มีคูสมรส เปนผูที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรส  นอกจากนี้ยังพบอีกวา ในกลุมผูสูงอายุทีไ่มมี
คูสมรส และมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา เปนกลุมผูสูงอายุที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอยที่สุด 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
แบบสามทาง 

3.8.2.12  ความรูสึกสูญเสีย ตาม  พื้นที่  สถานภาพ และอาชีพ  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความรูสึกสูญเสีย (ตารางที่ 3.25) 

ขอมูลพบวา คะแนนความรูสึกสูญเสียแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว
เดียวคือ พื้นที่ของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุม
ผูสูงอายุที่อยูในเขตปริมณฑล เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสีย มากกวากลุมผูสูงอายุที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาความรูสึกสูญเสีย แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 
3.8.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของ

ผูสูงอายุ ความพอใจในชีวิต จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ  ตามระดับ การศึกษา  โรคประจําตัว  และ รายได ท่ี
แตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ การศึกษา โรคประจําตัว และ รายได 
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ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่มีหนวยเปนปของผูสูงอายุ ซ่ึงมีพิสัยระหวาง 0-
22 ป มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉลี่ย 9.55 ป  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.08 โดยใช
คามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย
หรือเทากับ 9 ป จัดเปนผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย มีจํานวน 218 คน (รอยละ 52.0) และกลุมผูสูงอายุ
ที่มีการศึกษาตั้งแต 9 ป ขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก มีจํานวน 201 คน (รอยละ 48.0)    

โรคประจําตัว หมายถึง  การมีโรคประจําตัวของผูสูงอายุ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
ความดันโลหิต เปนตน โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว หมายถึง 
ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวใด ๆ เลย มีจํานวน 148 คน (รอยละ 33.6) และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว หมายถึง ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวตาง ๆ มีจํานวน 293 (รอยละ 66.4) 

รายได หมายถึง การมีรายไดในปจจุบันของผูสูงอายุ ทั้งรายไดที่ไดรับจากเงินบํานาญ
ขาราชการ  เงินสวัสดิการของบริษัท  ดอกเบี้ยที่ไดรับเปนประจําจากเงินฝากธนาคาร หรือการไดรับ
เงินจากบุคคลใกลชิด เชน คูสมรส หรือบุตรหลาน เปนตน โดยไดแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา มีจํานวน 190 คน (รอยละ 44.4) และ กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา มี
จํานวน 238 คน (รอยละ 55.6) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

3.8.3.1 พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ตามการศึกษา โรคประจําตัว และ
รายได   

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ (ตารางที่ 3.26) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวคือ การศึกษา และโรคประจําตัวของผูสูงอายุ  เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูมี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ 2) กลุมผูสูงอายุที่มี
โรคประจําตัว เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรค
ประจําตัว  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.3.2  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ตามการศึกษา โรคประจําตัว และรายได   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สังคม (ตารางที่ 3.26) ปรากฏวา คะแนนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  เพียงตัวเดียวคือ การศึกษาของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ
กลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
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สังคมมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา พฤติกรรม
การพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 
 
ตารางที่ 3.26  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

สถานการณ   จิตลักษณะตามสถานการณ  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ ความพอใจ
ในชีวิต ตามระดับ  การศึกษา โรคประจําตัว และ รายได ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม 
และกลุมยอย(ตอน 1) และคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว(ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

การศึกษา 
โรค

ประจําตัว 
รายได ตัวแปรตาม 

จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

พฤ. พึ่งตนเองดานสุขภาพ 415 16.29*** 3.73* < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 6.2 
พฤ. พึ่งตนเองดานสังคม 414 9.11** < 1 < 1 < 1 2.04 < 1 3.51 3.1 
พฤ. พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 415 13.70*** 5.38* 35.36*** 2.50 < 1 5.93* < 1 20.4 
ความพอใจในชีวิต 413 7.85** 6.67** 7.24** 1.68 < 1 2.66 < 1 9.3 
มุงอนาคตควบคุมตน 408 4.22* 3.52 < 1 4.26* < 1 1.15 < 1 5.4 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ 405 7.26** 3.18 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3.7 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา 401 < 1 2.08 < 1 < 1 9.02** 4.96* < 1 3.6 
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 400 2.07 < 1 < 1 1.11 1.50 1.33 < 1 2.1 
สส.ทางสังคมจากครอบครัว 403 < 1 1.67 < 1 < 1 2.89 4.44* < 1 2.7 
สส.จากภาครัฐ 407 < 1 < 1 < 1 1.02 1.29 < 1 < 1 1.1 
ประสบการณสูญเสีย 403 < 1 12.30*** 1.70 < 1 < 1 < 1 1.01 4.7 
รับรูคุณความดีของแผนดิน 410 10.86*** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3.6 
เปรียบเทียบทางสังคม 413 7.94** 6.78** 3.22 < 1 3.66 3.67 < 1 8.4 
ความรูสึกสูญเสีย 370 < 1 < 1 < 1 < 1 1.27 2.34 < 1 1.8 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 

 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
พฤ.พ่ึงตนเองดานสุขภาพ การศึกษา มาก 55.92 นอย 52.16 
 โรคประจําตัว มีโรคฯ 54.94 ไมมีโรคฯ 53.14 
พฤ.พ่ึงตนเองดานสังคม การศึกษา มาก 54.32 นอย 51.82 
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ตารางที่ 3.26  ตอน 2 (ตอ) 
 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
พฤ.พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ การศึกษา มาก 42.73 นอย 39.67 
 โรคประจําตัว ไมมีโรคฯ 42.16 มีโรคฯ 40.24 
 รายได มี 43.66 ไมมี 38.75 
ความพอใจในชีวิต การศึกษา มาก 45.72 นอย 43.59 
 โรคประจําตัว ไมมีโรคฯ 45.63 มีโรคฯ 43.67 
 รายได มี 45.67 ไมมี 43.63 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การศึกษา มาก 47.65 นอย 46.46 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การศึกษา มาก 46.75 นอย 45.22 
ประสบการณสูญเสีย โรคประจําตัว มีโรคฯ 30.56 ไมมีโรคฯ 28.98 
รับรูคุณความดีของแผนดิน การศึกษา มาก 58.01 นอย 55.62 
เปรียบเทียบทางสังคม การศึกษา มาก 66.97 นอย 64.30 
 โรคประจําตัว ไมมีโรคฯ 66.87 มีโรคฯ 64.40 

 
3.8.3.3  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ตามการศึกษา โรคประจําตัว และ

รายได   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ (ตารางที่ 3.26) ขอมูลพบวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวคือ การศึกษา โรคประจําตัว และรายได  เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูมี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา  กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  2) กลุมผูสูงอายุที่
ไมมีโรคประจําตัว เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
มากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางโรคประจําตัว และ 

รายได เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 5 คู แตมีคูที่สําคัญเพียงสามคู (ตารางที่ 78 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุ
ที่มีโรคประจําตัว ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา 
ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา 2) ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา เปนผู



 

 

217 

ที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา และ 3) ในกลุม
ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  นอกจากนี้ยังพบอีกวาในกลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว และไมมีรายไดประจํานั้น เปนกลุมผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
นอยที่สุด การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.3.4  ความพอใจในชีวิต ตาม การศึกษา  โรคประจําตัว และรายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต (ตารางที่ 3.26) 

ขอมูลพบวา คะแนนความพอใจในชีวิตแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัว 
คือ การศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  2) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ 3) กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา เปนผูที่มีความพอใจในชีวิต
มากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาความพอใจใน
ชีวิต แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.3.5  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตามการศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(ตารางที่ 3.26) ขอมูลพบวา คะแนนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ การศึกษาของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
มากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการศึกษา และโรคประจําตัว เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 
3 คู แตมีคูที่สําคัญเพียงสองคู (ตารางที่ 79 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว ผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา ผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  และ 2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย  ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว นอกจากนี้ยังพบวา ในกลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ มีโรคประจําตัว เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอยที่สุด 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสามทาง 
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3.8.3.6  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ตามการศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 

3.26) ขอมูลพบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
เพียงตัวเดียว คือ การศึกษาของผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.3.7  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  ตามการศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความเชื่อทางพุทธศาสนา (ตาราง

ที่ 3.26) ขอมูลไมปรากฏวาความเชื่อทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว  สวนการวิเคราะหความเชื่อทางพุทธศาสนา ปรากฏวาแปรปรวนแบบสองทางระหวาง

การศึกษา และรายได เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่
แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู (ตารางที่ 80 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดประจํา  ผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูมีความเชื่อทางพุทธศาสนามากกวา ผูสูงอายุที่มี
การศึกษานอย  2) ในกลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  ผูสูงอายุไมมีรายไดประจํา เปนผูมีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามากกวา ผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา และ 3) ในกลุมผูสูงอายุที่มีรายไดประจํา 
ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย เปนผูมีความเชื่อทางพุทธศาสนามากกวา ผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก  และ
ความแปรปรวนแบบสองทางระหวางโรคประจําตัว และรายได เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย

วิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู (ตารางที่ 81 ในภาคผนวก 
ข) ไดแก 1) ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา เปนผูมีความเชื่อทาง
พุทธศาสนามากกวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  2) ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีรายไดประจํา ผูสูงอายุที่
ไมมีโรคประจําตัว เปนผูมีความเชื่อทางพุทธศาสนามากกวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว การ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา ความเชื่อทางพุทธศาสนา  แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สามทาง 

3.8.3.8  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ตามการศึกษา  โรคประจําตัว และ 
รายได  

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว (ตารางที่ 3.26) ขอมูลพบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ไมปรากฏวา
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว แตการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางโรค
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ประจําตัว และ รายได เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ปรากฏวา มีคูที่
แตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียงคูเดียว (ตารางที่ 82 ในภาคผนวก ข) ไดแก ในกลุมผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดประจํา ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
มากกวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

3.8.3.9  ประสบการณสูญเสีย ตามการศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของประสบการณสูญเสีย (ตารางที่ 3.26) 

พบวา คะแนนประสบการณสูญเสีย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว
คือ โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว เปนผูมีประสบการณสูญเสียมากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา ประสบการณสูญเสีย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางและสามทาง 

3.8.3.10  การรับรูคุณความดีของแผนดิน ตามการศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน 

(ตารางที่ 3.26)  ขอมูลพบวา คะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามระดับของตวั
แปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียวคือ การศึกษาของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูมีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการรับรูคุณความ
ดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.3.11  การเปรียบเทียบทางสังคม  ตาม  การศึกษา  โรคประจําตัว และ รายได  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการเปรียบเทียบทางสังคม (ตาราง

ที่ 3.26) ขอมูลพบวา คะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวเพียงสองตัว คือ การศึกษา และ โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่
แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษามาก เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีการศึกษานอย และ 2) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูที่มีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา 
การเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 
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3.8.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองของ
ผูสูงอายุ ความพอใจในชีวิต จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ  ตามระดับ จํานวนลูกสาว  โรคประจําตัว  และการทํางาน 
ท่ีแตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ จํานวนลูกสาว โรคประจําตัว และการทํางาน 

จํานวนลูกสาว หมายถึง จํานวนลูกสาวที่มีหนวยเปนคน ซ่ึงมีพิสัยระหวาง 0-8 คน มี
คามัธยฐานเทากับ 1 คน มีคาเฉลี่ย 1.33 คน  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.25 โดยใชคามัธย
ฐานเปนเกณฑในการแบงจํานวนลูกสาวออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย หรือ
เทากับ 1 คน จัดเปนผูสูงอายุที่มีลูกสาวนอย มีจํานวน 145 คน (รอยละ 48.70) และกลุมผูสูงอายุที่มี
ลูกสาวมากตั้งแต 1 คนขึ้นไป จัดเปนผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก มีจํานวน 153 คน (รอยละ 51.30)    

โรคประจําตัว หมายถึง  การมีโรคประจําตัวของผูสูงอายุ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
ความดันโลหิต เปนตน โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว หมายถึง 
ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวใด ๆ เลย มีจํานวน 148 คน (รอยละ 33.6) และ กลุมผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว หมายถึง ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวตาง ๆ มีจํานวน 293 (รอยละ 66.4) 

การทํางาน หมายถึง การทํางานในปจจุบันของผูสูงอายุ โดยไดแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน มีจํานวน 260 คน (รอยละ 60.2) และ กลุมผูสูงอายุที่ทํางาน มีจํานวน 172 คน 
(รอยละ 39.8) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

3.8.4.1  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  ตามจํานวนลูกสาว โรคประจําตัว และ
การทํางาน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพ (ตารางที่ 3.27) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียวคือ โรคประจําตัว  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบง
ตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพมากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.4.2  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ตามจํานวนลูกสาว โรคประจําตัว และ
การทํางาน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
สังคม (ตารางที่ 3.27) ไมปรากฏวา คะแนนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมแปรปรวนไป 
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ตารางที่ 3.27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  
สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง และ  ความพอใจ
ในชีวิต ตามระดับ  จํานวนลูกสาว  โรคประจําตัว และ การทํางาน ที่แตกตางกัน ใน
กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉลี่ยของตัวแปรตามตามระดับของตัวแปร
อิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

จํานวน 

ลูกสาว 

โรค
ประจําตัว 

การ
ทํางาน 

ตัวแปรตาม 
จํา 

นวน 

คน 
ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 

ทํา 

นาย 

พฤ. พึ่งตนเองดานสุขภาพ 296 < 1 4.63* 3.29 < 1 < 1 < 1 1.24 3.7 

พฤ. พึ่งตนเองดานสังคม 295 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.75 3.98* 2.3 

พฤ. พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 296 < 1 4.17* 17.33*** < 1 1.59 < 1 1.81 10.8 

ความพอใจในชีวิต 294 < 1 5.44* < 1 < 1 < 1 1.10 < 1 2.5 

มุงอนาคตควบคุมตน 289 < 1 < 1 < 1 1.40 < 1 1.15 1.50 2.4 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 287 1.07 3.66 < 1 1.45 < 1 < 1 < 1 2.1 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา 283 < 1 < 1 1.32 < 1 < 1 < 1 3.32 2.6 

วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 281 < 1 < 1 2.71 < 1 < 1 1.28 < 1 2.2 

สส.ทางสังคมจากครอบครัว 285 < 1 < 1 2.68 < 1 < 1 < 1 4.26* 2.4 

สส.จากภาครัฐ 288 < 1 < 1 < 1 < 1 1.04 1.00 1.66 1.3 

ประสบการณสูญเสีย 287 < 1 9.07** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4.8 

รับรูคุณความดีของแผนดิน 290 2.97 < 1 < 1 < 1 1.15 < 1 < 1 1.9 

เปรียบเทียบทางสังคม 293 1.42 5.46* 2.92 < 1 < 1 < 1 < 1 5.1 

ความรูสึกสูญเสีย 258 < 1 1.23 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2.0 

* p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 

 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า 
พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ โรคประจําตัว มีโรคฯ 54.56 ไมมีโรคฯ 52.27 
พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ โรคประจําตัว ไมมีโรคฯ 42.64 มีโรคฯ 40.49 
 การทํางาน ทํางาน 43.76 ไมทํางาน 39.37 
ความพอใจในชีวิต โรคประจําตัว ไมมีโรคฯ 45.45 มีโรคฯ 43.25 
ประสบการณสูญเสีย โรคประจําตัว มีโรคฯ 30.67 ไมมีโรคฯ 28.99 
เปรียบเทียบทางสังคม โรคประจําตัว ไมมีโรคฯ 67.11 มีโรคฯ 64.40 
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ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  สวนการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวา พฤติกรรมการ
พึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง จํานวนลูกสาว โรค

ประจําตัว และการทํางาน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  ไมปรากฏวามีคู
ที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 83 ในภาคผนวก ข)  และการวิเคราะหขอมูลไมปรากฏวา 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง   

3.8.4.3 พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ตามจํานวนลูกสาว  โรคประจําตัว 
และการทํางาน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ (ตารางที่ 3.27) ขอมูลพบวา คะแนนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวตัวคือ โรคประจําตัว และการทํางาน เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูมี
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และ 2) กลุมผูสูงอายุ
ที่ทํางาน เปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมทํางาน  การ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.4.4  ความพอใจในชีวิต ตามจํานวนลูกสาว  โรคประจําตัว และการทํางาน   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพอใจในชีวิต (ตารางที่ 3.27) 

ขอมูลพบวา คะแนนความพอใจในชีวิตแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว
เดียว คือ โรคประจําตัว เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมผูสูงอายุ
ที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูที่มีความพอใจในชีวิตมากกวา กลุมผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว การ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาความพอใจในชีวิต แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสอง
ทางและสามทาง 

3.8.4.5 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ตามจํานวนลูกสาว โรคประจําตัว 
และการทํางาน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว (ตารางที่ 3.27) ขอมูลพบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ไมปรากฏวา
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว แตการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวางจํานวนลูก

สาว  โรคประจําตัว และการทํางาน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีวิธีการของ Scheffe′  
ปรากฏวามีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู แตมีคูที่สําคัญเพียงคูเดียว (ตารางที่ 84 ใน
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ภาคผนวก ข) ไดแก ในกลุมผูสูงอายุที่มีลูกสาวมาก และไมมีโรคประจําตัว  ผูสูงอายุที่ไมทํางาน 
เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมากกวา ผูสูงอายุที่ทํางาน  การวิเคราะหขอมูล
ในสวนนี้ไมปรากฏวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทาง 

3.8.4.6  ประสบการณสูญเสีย ตามจํานวนลูกสาว  โรคประจําตัว และการทํางาน   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของประสบการณสูญเสีย (ตารางที่ 3.27)  

พบวา คะแนนประสบการณสูญเสีย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว
คือ โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว เปนผูมีประสบการณสูญเสียมากกวา กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา ประสบการณสูญเสีย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางและสามทาง 

3.8.4.7  การเปรียบเทียบทางสังคม ตามจํานวนลูกสาว โรคประจําตัว และการทํางาน   
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการเปรียบเทียบทางสังคม (ตาราง

ที่ 3.27) ขอมูลพบวา คะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัวเพียงตัวเดียว คือ โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปร
อิสระนี้ พบวา 1) กลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว เปนผูที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา 
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การเปรียบเทียบทางสังคม 
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 
 



บทที่ 4 

การสรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผูสูงวัย” ในครั้ง
นี้เปนการวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlation Comparative Study) โดย
จุดมุงหมายในการศึกษาหลักในการเปรียบเทียบผูสูงวัย วาจะมีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง คือ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  พฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจ  และความพอใจในชีวิตในปริมาณแตกตางกันมากนอยเพียงใด รวมท้ังยังไดศึกษา
สาเหตุสมทบ 3 ดาน คือ 1) ปจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การรับรูคุณความดี
ของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และความรูสึกสูญเสีย  2) ปจจัยทางจิตลักษณะและ
พฤติกรรมเดิม 4 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และปจจัยสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย วาปจจัยอะไรบางที่มีสวน
เกี่ยวของกับพฤติกรรมดังกลาวนี้ โดยศึกษากลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ รวม 441 คน โดยทําการ
วิเคราะหทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 

 

4.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน  

 จากการประมวลเอกสารทางดานทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยสามารถคาด
ถึงผลการวิจัยหลายดานที่อาจพบในผูสูงวัย โดยตั้งสมมุติฐานไวรวม 5 ขอ ดวยกันซึ่งในสวนนี้จะ
ไดสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานแตละขอรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 1  
สมมติฐานที่ 1 กลาววา “ผูสูงอายุที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการสนับสนุน

จากภาครัฐมาก และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  เปนผูที่มีความรูสึกสูญเสียนอยกวา หรือ การ
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รับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา  หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพมากกวา หรือ มี

พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสังคมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ

มากกวา หรือ มีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตนอย  ไดรับการสนับสนุน

จากภาครัฐนอย และมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย”  

สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง ในการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ กลุมที่มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนมาก 2) การสนับสนุนจากภาครัฐ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐนอย และ กลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ3) การเปรียบเทียบ

ทางสังคม แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย และ กลุมที่มีการ

เปรียบเทียบทางสังคมมาก สวนตัวแปรตามมี 5 ตัวแปร คือ 1) การรับรูคุณความดีของแผนดิน 2) 

ความรูสึกสูญเสีย 3) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 4) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม 

และ5) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ใน 4 ตัวแปร

ตาม (ภาพที่ 4.1) ไดแก 

 

ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก

การสนับสนุน
จากภาครัฐมาก

การเปรียบเทียบ
ทางสังคมมาก

พฤติกรรมพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพมาก

พฤติกรรมพึ่งตนเอง
ดานสังคมมาก

พฤติกรรมพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจมาก

ความพอใจในชีวิตมาก

ก. ลูกชายมาก
ก. การศึกษานอย
ก. มีโรค
ก. ไมมีรายได

ก. ลูกชายนอย

ก. กทม.

ก. อยูกับคูสมรส

 
   

ภาพที่ 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 1 
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1)  ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ 

มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมากกวา ผูสูงอายุท่ีมี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบทาง

สังคมนอย (ตารางที่ 3.4 และ ตารางที่ 36 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอย คือ 1) ผูสูงอายุท่ี

มีโรคประจําตัว 2) ผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก 3) ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย 4) ผูสูงอายุท่ีไมมีรายได  

2)  ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ 

มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบทาง

สังคมนอย (ตารางที่ 3.5 และ ตารางที่ 39 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุมเดียว 

คือ กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย 

3)  ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ 

มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา ผูสูงอายุท่ี

มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบ

ทางสังคมนอย (ตารางที่ 3.6 และ ตารางที่ 42 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุม

เดียว คือ กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

4)  ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก และ 

มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีความพอใจในชีวิตมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนนอย  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอย และ มีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย (ตาราง

ท่ี 3.7 และ ตารางที่ 46 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุมเดียว คือ กลุมผูสูงอายุท่ี

อยูกับคูสมรส 

ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ จึงสนับสนุนสมมติฐาน ท่ี 1 อยางเดนชัด ในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพมาก  และ สนับสนุนสมมติฐาน ท่ี 1 ในบางกลุม

ยอยของกลุมผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจมาก และความพอใจในชีวิตมาก 

ผลในสวนนี้แสดงใหเห็นวา  ผูสูงอายุท่ีมีจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และ

จิตลักษณะตามสถานการณพรอมทั้ง 3 ดาน  คือ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐมาก  และมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ผูสูงอายุยิ่งเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานสุขภาพมาก  มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก  มีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจมาก  และมีความพอใจในชีวิตมากดวย 
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นอกจากนี้  ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 

ปรากฏความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ  ระหวางจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม คือ ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน  กับสถานการณ คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ  กับจิตลักษณะตามสถานการณ 

คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  กับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  กับความพอใจในชีวิต  

ผลในสวนนี้จึงสนับสนุนผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 

จากผลที่พบขางตนทําใหทราบวา  การมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  การไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐมาก และการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  มีความสําคัญตอพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเอง  และความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุมาก ผลในสวนนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ซ่ึง

เปนงานวิจัยที่ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณดังกลาวขางตนในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา ใน

กลุมอื่น ๆ เชน งานวิจัยของ ศุภรางค  อินทุณห (2552:  113-122) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมรักการอานใน

กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบผลวานักเรียนในกลุมที่มีผลการเรียนสูง ท่ีมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมาก และไดรับการสนับสนุนการอานจากบิดามารดามาก เปนผูท่ีมีความสนใจเลือกอาน

เนื้อหาที่เปนประโยชนของนักเรียนมากกวา ในนักเรียนกลุมที่มีผลการเรียนสูง ท่ีมีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนนอย และไดรับการสนับสนุนการอานจากบิดามารดานอย นอกจากนี้มีเคยมี

การศึกษาในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาในกลุมผูสูงอายุท่ีไดผลการศึกษาเชนเดียวกันไดแก

งานวิจัยของ พรรณราย พิทักเจริญ (2543:  66-145) ท่ีพบผลวา ผูสูงวัยที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตนมาก หรือการไดรับการสนับสนุนจากคนอื่นมาก มักเปนผูท่ีรายงานวาตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก

ดวย  

  

4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 2  

สมมติฐานที่ 2 กลาววา “ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนามาก แต มีประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา หรือ 

มีการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา หรือ มีความรูสึกสูญเสียนอยกวา หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพา

ตนเองดานสุขภาพมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสังคมมากกวา หรือ มีพฤติกรรม

การพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจมากกวา หรือ มีความพอใจในชีวิตมากกวา  ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทาง

พุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แต มีประสบการณสูญเสียมาก”  

สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง ในการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ความเชื่อทางพุทธศาสนา 

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย และ กลุมที่มีความเชื่อทาง
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พุทธศาสนามาก 2) วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีวิถีปฏิบัติทาง

พุทธศาสนานอย และ กลุมที่มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก และ 3) ประสบการณสูญเสีย แบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีประสบการณสูญเสียนอย และ กลุมที่มีประสบการณสูญเสียมาก 

สวนตัวแปรตามมี 5 ตัวแปร คือ 1) การรับรูคุณความดีของแผนดิน 2) ความรูสึกสูญเสีย 3) 

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 4) พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และ5) พฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ  

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ใน 2 ตัวแปร

ตาม (ภาพที่ 4.2) ไดแก   

ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนามาก

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนามาก

ประสบการณสูญเสียนอย

การรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมาก

พฤติกรรมการพึ่งตนเอง
ดานสังคมมาก

ก. รวม
ก. หญิง
ก. อายุมาก
ก. มีคูสมรส
ก. อยูกับคูสมรส
ก. บุตรนอย

ก. ลูกชายนอย
ก. ลูกสาวนอย
ก. ไมมีเงินเดือนประจํา
ก. การศึกษานอย
ก. มีโรคประจําตัว
ก. ไมทํางาน

ก. มีรายไดประจํา

 
 

ภาพที่ 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 2 

 

1)  ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แต มี

ประสบการณสูญเสียนอย เปนผูท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อ

ทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แต มีประสบการณสูญเสียมาก (ตารางที่ 3.8 

และ ตารางที่ 50 - 51 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และกลุมยอย คือ   1) กลุมผูสูงอายุ

หญิง 2) กลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก 3) กลุมผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส 4) กลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรส 5) 

กลุมผูสูงอายุท่ีมีบุตรนอย 6) กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย 7) กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกสาวนอย 8) กลุม
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ผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 9) กลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย 10) กลุมผูสูงอายุท่ีมีโรค

ประจําตัว 11) กลุมผูสูงอายุท่ีไมทํางาน  

2)  ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก แต มี

ประสบการณสูญเสียนอย เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีความ

เชื่อทางพุทธศาสนานอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย แต มีประสบการณสูญเสียมาก (ตารางที่ 

3.12 และ ตารางที่ 59 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุมเดียว คือ  กลุมผูสูงอายุท่ีมี

รายไดประจํา 

ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ จึงสนับสนุนสมมติฐาน ท่ี 2 อยางเดนชัด ในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และ สนับสนุนสมมติฐาน ท่ี 2 ในบางกลุมยอย ของ

กลุมผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมมาก 

นอกจากนี้  ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 

ปรากฏความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ  ระหวางจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม คือ ความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  กับจิตลักษณะตามสถานการณ คือ ประสบการณ

สูญเสีย  กับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานสังคม  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  กับความพอใจในชีวิต  ผลในสวนนี้จึง

สนับสนุนผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 

จากผลที่พบขางตนทําใหทราบวา  การที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  การที่มีวิถีปฏิบัติ

ทางพุทธศาสนามาก  แตมีประสบการณสูญเสียที่นอย  มีความสําคัญตอพฤติกรรมการพึ่งตนเอง  

และความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุมาก ผลในสวนนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ซ่ึงศึกษาถึง

จิตลักษณะและสถานการณในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาในกลุมตาง ๆ เชน งานวิจัยของ วรวรรณ  

อรามพงศ (2551:  82-87) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมดานซื่อสัตยรับผิดชอบใน

กลุมสัตวแพทย โดยพบวาสัตวแพทยท่ีมีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการทํางาน

อยางมีจริยธรรมดานซื่อสัตยรับผิดชอบมากกวา ผูท่ีมีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามาก  นอกจากนี้ใน

งานวิจัยของ นพมาศ  แซเสี้ยว (2550:  168-179) ซึ่งศึกษาผูใหญวัยกลางคนที่มีอายุระหวาง 36 – 59 

ป จํานวน 645 คน ศึกษาความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตตามแนวศาสนา โดยหมายถึงผูท่ีมีความเชื่อ

และการปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนา กับคุณภาพชีวิตใน 3 ดาน (การทํางาน ครอบครัวและ

สังคม) โดยผลการวิจัยพบวา ผูท่ีมีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามากเปนผูท่ีมีคุณภาพชีวิตใน 3 ดาน (การ

ทํางาน ครอบครัวและสังคม) มากกวาผูท่ีวิถีชีวิตตามแนวศาสนานอยเชนกัน 
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4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 3 กลาววา “ตัวทํานายชุดที่ 3 ซ่ึงประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 จิตลักษณะและ

พฤติกรรมเดิม 4  ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมกับ ตัวทํานายชุดที่ 2 สถานการณ 3 ตัวแปร คือ การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ประสบการณสูญเสีย รวมเปน 7 

ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดมากกวา หรือ ทํานายการเปรียบเทียบทาง

สังคมไดมากกวา หรือ ทํานายความรูสึกสูญเสียไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 เพียงลําพัง

ชุดใดชุดหนึ่ง อยางนอย 5 %” 

จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของการรับรูคุณความดีของแผนดิน ไมปรากฏผลที่

สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม แต ผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุมยอย เพียงกลุมเดียวคือ กลุม

ผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก โดยมีเปอรเซ็นการทํานายแตกตางคือ 5.5% โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิต

ลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของ

แผนดิน ได 54.3 % (ตารางที่ 3.15 และ ภาพที่ 4.3) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไป

นอย คือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุน 

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม

1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
2.  ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก
3.  ลักษณะมุงอนาคตฯ มาก
4.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก

สถานการณ

1.  สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก
2.  สนับสนุนจากภาครัฐมาก

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และ สถานการณ

1.ความเชื่อทางพุทธศาสนามาก
2.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
3.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก
4.สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก
5.สนับสนุนจากภาครัฐมาก

การรับรู
คุณความดี
ของแผนดิน
มาก

ก. ผูสูงอายุที่มีอายุมาก 48.8 %

ก. ผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก 25.4 %

ก. ผูสูงอายุที่มี
อายุมาก 54.3 %

 
 

ภาพที่ 4.3  ผลการทํานายการรับรูคุณความดี โดยใชจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ 

เปนตัวทํานายในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก 
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ทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนจากภาครัฐ ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิต

ลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4  ตัวแปร รวมกันทํานายได 48.8% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน วิถีปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนา ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความ

ดีของแผนดินได  25.4% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว และ การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของการเปรียบเทียบทางสังคม ปรากฏผลที่สนับสนุน

สมมติฐานในกลุมรวม (ตารางที่ 3.16 และ ภาพที่ 4.4) ซ่ึงพบเปอรเซ็นทํานายที่แตกตาง 9.0% โดย

พบวาตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร สามารถ 

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม

1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
2.  ลักษณะมุงอนาคตฯ มาก

สถานการณ

1.  สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก
2.ประสบการณสูญเสียนอย

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และ สถานการณ

1.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
2.  สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก
3.ประสบการณสูญเสียนอย
4.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก

การ
เปรียบเทียบ
ทางสังคม
มาก

กลุมรวม 31.5 %

กลุมรวม 
25.5 %

กลุมรวม 40.5 %

 
 

ภาพที่ 4.4  ผลการทํานายการเปรียบเทียบทางสังคม โดยใชจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และ

สถานการณ เปนตัว ทํานายในกลุมรวม 

 

ทํานายการเปรียบเทียบทางสังคม ได 40.5% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ประสบการณสูญเสีย  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4 ตัว

แปร รวมกันทํานายได 31.5 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานายการ
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เปรียบเทียบทางสังคมได 25.5 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว และ ประสบการณสูญเสีย 

จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของความรูสึกสูญเสีย ไมปรากฏผลที่สนับสนุน

สมมติฐานในกลุมรวม แต ผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพมี

เงินเดือนประจํา โดยมีเปอรเซ็นการทํานายแตกตางคือ 5.5 % โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิต

ลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร สามารถทํานายความรูสึกสูญเสีย ได 

10.6 % (ตารางที่ 3.17 และ ภาพที่ 4.5) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4 ตัวแปร รวมกันทํานายได 4.8 % โดย

มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัว

แปร สามารถทํานายความรูสึกสูญเสียได  5.1 %  โดยไมพบวามีตัวทํานายที่สําคัญ นอกจากนี้ยังพบ

ผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุมยอยอีกหนึ่งกลุม คือ กลุมผูสูงอายุท่ีไมมีโรคประจําตัว โดยมีพิสัย

เปอรเซ็นตแตกตาง 9.5 % แตไมปรากฏตัวทํานายที่สําคัญทั้ง 3 ชุดตัวทํานาย 

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย

สถานการณ

ไมปรากฏตัวทํานาย

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และ สถานการณ

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย

ความ
รูสึก
สูญเสีย
มาก

ก. ที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา 4.8 %

ก. ที่มีอาชีพมี
เงินเดือน
ประจํา 10.6 %

ก. ที่มีอาชีพมีเงินเดือนประจํา 5.1 %

 
 

ภาพที่ 4.5  ผลการทํานายความรูสึกสูญเสีย โดยใชจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมและสถานการณ 

เปนตัวทํานายในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพมีเงินเดือนประจํา 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานอยางเดนชัดใน  2 ตัวแปรตาม คือ 

การเปรียบเทียบทางสังคม และการรับรูคุณความดีของแผนดิน  ผลการวิจัยในสวนนี้ปรากฏผลที่
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แตกตางกันจากของ จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ (2551:  218) ในสวนที่นักวิจัยไมพบวา การนับถือ

ศาสนาเปนตัวทํานายที่สําคัญของการรับรูคุณความดี แตในงานวิจัยนี้ปรากฏผลในทางตรงขาม ท่ี

เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง โดยในงานวิจัยของจิตติพร ไวโรจน

วิทยาการ ศึกษากับนักเรียนมัธยมตน แตในงานวิจัยนี้ศึกษาผูสูงวัย ซ่ึงผลการวิจัยในอดีตแสดงให

เห็นวา ศาสนาเปนตัวทํานายที่สําคัญของจิตลักษณะหรือพฤติกรรมในผูท่ีมีอายุมากมากกวาที่จะ

ปรากฏในผูท่ีมีอายุนอย ผลเชนนี้ปรากฏในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของครูโดย ปริญญา ณ 

วันจันทร (2536: 62-73) และพฤติกรรมการทํางานของพยาบาลโดย อภิญญา โพธิ์ศรีทอง (2536: 

65-75) 

นอกจากนี้การที่พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายที่สําคัญของการเปรียบเทียบทาง

สังคม ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มักเปนผูท่ีมีความมานะบากบั่น ไมยอ

ทอตออุปสรรค (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543:  55) จึงนาจะเปนผูท่ีมีความคิดในทางที่จะสงเสริม

ใหตนเองมีกําลังใจในการตอสูกับอุปสรรค ซ่ึงการคิดเปรียบเทียบวาตนยังมีคุณลักษณะที่ดีกวาผูสูง

วัยคนอื่น ซ่ึงจะทําใหตนมีกําลังใจตอสูฝาฟนอุปสรรคตางๆ ได และมีพฤติกรรมที่ดีดวย 

 

4.1.4  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 4 กลาววา “ตัวทํานายชุดที่ 5 ซ่ึงประกอบดวย ตัวทํานายชุดที่ 3 จิตลักษณะ

และพฤติกรรมเดิม และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ ประสบการณสูญเสีย  รวมกับ ตัวทํานายชุดที่ 4  จิต

ลักษณะตามสถานการณ อีก 3 ตัวแปร คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทาง

สังคม และความรูสึกสูญเสีย  รวมเปน 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดาน

สุขภาพไดมากกวา หรือ ทํานายพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสังคมไดมากกวา หรือ ทํานาย

พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจไดมากกวา ตัวทํานายชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 

5%” 

จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ไมปรากฏผล

ท่ีสนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม แต ผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุมยอย คือ กลุมผูสูงอายุท่ีไม

มีโรคประจําตัว โดยมีเปอรเซ็นการทํานายแตกตางคือ 5.7  % โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 5 คือ จิต

ลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม 10 ตัวแปร สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ได  30.7 %  (ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 4.6)  โดยมีตัว 
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จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และ สถานการณ

1.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
2.สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก

จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
2.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก

 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ
และ จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
2.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก

พฤติกรรม
การพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพ
มาก

ก. ท่ีไมมีโรค
ประจําตัว 30.7 %

ก. ท่ีไมมีโรคประจําตัว  24.9 %

ก. ท่ีไมมีโรคประจําตัว  25.0 %

 
 

ภาพที่ 4.6  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ โดยใชจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีโรค

ประจําตัว 

 

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน ตามลําดับ  ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ 

รวม 7 ตัวแปร รวมกันทํานายได 24.9 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะ

ตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพได  25.0 % โดยมีตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม และ การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุมยอยอีก 3 กลุม คือ กลุม

ผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา  ซ่ึงมีเปอรเซ็นการทํานายแตกตางคือ 5.7% เชนกัน โดยพบวาตัว

ทํานายชุดที่ 5 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม 

10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ได 29.5 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ

เรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อตามพุทธศาสนา 

ตามลําดับ  ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและสถานการณ รวม 7 ตัวแปร รวมกัน

ทํานายได 23.8 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถ
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ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพได  23.1 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การเปรียบเทียบ

ทางสังคม ท้ังนี้อีกสองกลุมยอยมีพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางที่ 5.5 % และ 5.6 % 

จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ไมปรากฏผลที่

สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม แต ผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุมยอยที่สําคัญคือ กลุม

ผูสูงอายุชาย โดยมีเปอรเซ็นการทํานายแตกตางคือ 11.4 % โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 5 คือ จิต

ลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม 10 ตัวแปร สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ได 46.7 % (ตารางที่ 3.19 และ ภาพที่ 4.7) โดยมีตัวทํานาย

ท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  วิถีปฏิบัติทางพุทธ  

 

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และ สถานการณ

1.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
2.สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก

จิตลักษณะตามสถานการณ

1.  การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
2.  การเปรียบเทียบทางสังคมมาก

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ 
และ จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
2.วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย
3.สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก
4.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก

พฤติกรรม
การพึ่งตนเอง
ดานสังคม
มาก

ก. ผูสูงอายุชาย  35.3 %

ก. ผูสูงอายุชาย  27.9 %

ก. ผูสูงอายุ
ชาย 46.7 %

 
 

ภาพที่ 4.7  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม โดยใชจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมผูสูงอายุชาย 

 

ศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตามลําดับ ในขณะที่

ตัวทํานายชุดที่ 3  คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร รวมกันทํานาย

ได 35.3  % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมได  27.9 %  โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไป
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นอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเปรียบเทียบทางสังคม ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบผล

ท่ีสนับสนุนสมมติฐานในกลุมยอยอีก 7 กลุมโดยมีพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางระหวาง 5.3 % ถึง 7.4 % 

ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ปรากฏผลที่

สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20 และ ภาพที่ 4.8) ซ่ึงพบเปอรเซ็นทํานายที่แตกตาง 

6.9 % โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 5 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะ 

 

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
และ สถานการณ

1.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
2.ลักษณะมุงอนาคตฯ มาก
3.สนับสนุนจากภาครัฐนอย
4.ประสบการณสูญเสียนอย

จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
2.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ
และ จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
3.สนับสนุนจากภาครัฐนอย

พฤติกรรม
การพึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจ
มาก

กลุมรวม 23.3 %

กลุมรวม 30.4 %

กลุมรวม 37.3 %

 
 

ภาพที่ 4.8  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ โดยใชจิตลักษณะเดิม  สถานการณ 

และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมรวม 

 

ตามสถานการณ รวม 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ได 37.3  % 

โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์  การสนับสนุนจากภาครัฐ ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะและ

พฤติกรรมเดิม  และสถานการณ รวม 7 ตัวแปร รวมกันทํานายได 23.3  % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ 

คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  ประสบการณ

สูญเสีย ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานาย

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจได 30.4 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย 

คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบผลที่
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สนับสนุนสมมติฐานในกลุมยอยอีก  24  กลุม  โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางระหวาง 5.6 %  ถึง 

12.4 % 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ สนับสนุนสมมติฐานอยางเดนชัด ซ่ึงสนับสนุนรูปแบบ

ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่เสนอวา การใชตัวแปรในหลายกลุมๆ และหลายตัวแปรในกลุมนั้น จะให

อํานาจการทํานายพฤติกรรมดีกกวา การใชกลุมตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเทานั้น ผลการวิจัยในสวนนี้ 

แสดงใหเห็นวา การเปรียบเทียบทางสังคม เปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 2 

ดาน คือ ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ  โดยงานวิจัยในประเทศเกาหลี (Jang, Poon, Kim and Shin, 

2004: 485-496) ท่ีศึกษาชาวเกาหลีใตจํานวน 312 คน อายุระหวาง 60- 90 ป ปรากฏผลวา ผูท่ีมี

สถานภาพทางสังคมที่ดอยกวา และมีปญหาสุขภาพมาก มักเปนผูท่ีรับรูตนเองดานลบเกี่ยวกับการ

สูงวัย ซ่ึงสงผลตอสุขภาพรางกายดวย  

 

4.1.5  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 5 

สมมติฐานที่ 5 กลาววา “ตัวทํานายชุดที่ 7 ซ่ึงประกอบดวย ตัวทํานายชุดที่ 5 จิตลักษณะ

และพฤติกรรมเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม 10 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  ประสบการณสูญเสีย  การรับรูคุณ

ความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบทางสังคม และ ความรูสึกสูญเสีย รวมกับ ตัวทํานายชุดที่ 6 

พฤติกรรมการพึ่งตนเอง อีก 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการ

พ่ึงพาตนเองดานสังคม และพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ สามารถทํานายความพอใจใน

ชีวิตไดมากกวา ตัวทํานายชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 5%” 

ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของความพอใจในชีวิต ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานใน

กลุมรวม (ตารางที่ 3.21 และ ภาพที่ 4.9) ซ่ึงพบเปอรเซ็นทํานายที่แตกตาง 7.0  % โดยพบวาตัว

ทํานายชุดที่ 7 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ และ

พฤติกรรมการพึ่งตนเอง รวม 13 ตัวแปร สามารถทํานายความพอใจในชีวิต ได 55.7  % โดยมีตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  การ

เปรียบเทียบทางสังคม  ความรูสึกสูญเสีย  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การสนับสนุนทางสังคม

จากครอบครัว ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 5 คือ จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  สถานการณ 

และจิตลักษณะตามสถานการณ รวม 10 ตัวแปร รวมกันทํานายได 48.7 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ 

คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  ความรูสึกสูญเสีย  ประสบการณ

สูญเสีย ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 6 คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเอง 3 ตัวแปร สามารถทํานายความ
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พอใจในชีวิตได 37.6% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบผลที่

สนับสนุนสมมติฐานในกลุมยอยอีก  21   กลุม  โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางระหวาง 5.0 %  ถึง 

14.2 % 

 

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  
สถานการณ

และ จิตลักษณะตามสถานการณ

1.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
2.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
3.ความรูสึกสูญเสียนอย
4.ประสบการณสูญเสียนอย

พฤติกรรม

1.พฤ.พึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก
2.พฤ.พึ่งตนเองดานสังคมมาก

จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 
สถานการณ

จิตตามสถานการณ และ พฤติกรรม

1.  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจมาก
2.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
3.ความรูสึกสูญเสียนอย
4.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
5.สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก

ความ
พอใจ
ในชีวิต
มาก

กลุมรวม 48.7 %

กลุมรวม 
55.7 %

กลุมรวม 37.6 %

 
 

ภาพที่ 4.9  ผลการทํานายความพอใจในชีวิต โดยใชจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม สถานการณ  จิต

ลักษณะตามสถานการณ  และพฤติกรรม เปนตัวทํานายในกลุมรวม 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏผลที่นาสนใจหลายประการที่สอดคลองกับ

ผลการวิจัยในอดีต เชน ผลการวิจัยปรากฏวา การรับรูคุณความดีเปนตัวทํานายที่สําคัญของความ

พอใจในชีวิตของผูสูงวัย  ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏในการทํานายความสุขในชีวิตของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนดวย (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 2551: 147) 

 

4.1.6  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 6 

สมมติฐานที่ 6  กลาววา “กลุมตัวแปรจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา) และกลุม

สถานการณ (การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณ



 239 

สูญเสีย)  มีอิทธิพลทางตรงไปยัง  จิตลักษณะตามสถานการณ  (การรับรูคุณความดีของแผนดิน  

การเปรียบเทียบทางสังคม  และความรูสึกสูญเสีย) พฤติกรรมการพึ่งตนเอง (พฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  และพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจ)  และความพอใจในชีวิต  รวมทั้ง จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม กับกลุมสถานการณ ยังมี

อิทธิพลทางออมไปยังความพอใจในชีวิต โดยสงผานตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ไปยัง

พฤติกรรมการพึ่งตนเอง” 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (ตารางที่ 3.23 และ ภาพที่ 3.7) สรุปผลที่สําคัญดังตอไปนี้ 

จากการตั้งสมมติฐานซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิง

เสนสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม โดยตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรม มี

อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการพึ่งตนเอง รวมทั้งมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมผานจิตลักษณะ

ตามสถานการณ  

นอกจากนี้จะเห็นไดวา โดยภาพรวมแลว สัมประสิทธิ์อิทธิพลระหวางตัวแปรนั้น

สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปร (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก 

ข) อยางไรก็ตาม ปรากฏวา ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนบางสวนไมสอดคลองกับผลการ

วิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ เชน พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ มีอิทธิพลทางตรงตอความ

พอใจในชีวิต  แตผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณกลับไมปรากฏวาพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพเปนตัวทํานายที่สําคัญของความพอใจในชีวิต แตหากเปนพฤติกรรมการพึ่งตนเองดาน

เศรษฐกิจที่เปนตัวทํานายสําคัญของความพอใจในชีวิต ซ่ึงผลของการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคุณมี

ความสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

ท้ังนี้จากผลการวิจัยนี้ไดผลที่สอดคลองกับการแสดงถึงอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและ

สถานการณกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความพอใจในชีวิต ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม 

โดยมีการวิจัยในอดีตที่ไดพบผลอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณกับพฤติกรรมที่นาพึง

ปรารถนาในกลุมตาง ๆ เชน งานวิจัยของ จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ (2551: 120) ท่ีพบวาลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังความสุขในชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน นอกจากนี้จากผลวิจัยนี้ท่ีพบวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม

ไปยังความพอใจในชีวิต  อีกทั้งยังปรากฎผลวาผูท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูท่ีมีความ

พอใจในชีวิตมากกวาผูท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย ท้ังนี้ผลในทํานองนี้สอดคลองกับผลวิจัย

ในอดีตในตางประเทศ เชน งานวิจัยของ Mehta (1997: 101-114) ซึ่งศึกษาชาวมุสลิม และชาวฮินดู

ในประเทศสิงคโปร พบความสัมพันธทางบวกระหวางการนับถือศาสนากับการปรับตัวของบุคคล

ในชวงทายของชีวิต งานวิจัยในชวงถัดมายังปรากฏผลที่สอดคลองกัน เชน ในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่
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ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับการปรับตัวในผูสูงวัย ของ Jianbin และ 

Mehta (2003: 485-502) ซ่ึงทําการสัมภาษณชาวสิงคโปรท่ีมีอายุตั้งแต 65 ป ข้ึนไป เปนจํานวน 40 

คน ท้ังนับถือพุทธศาสนา และคริสตศาสนา พบวา ผูสูงอายุรายงานวาศาสนาเปนสิ่งสําคัญ

โดยเฉพาะในชวงบั้นปลายของชีวิต ซ่ึงทําใหผูสูงอายุเหลานี้คนพบความหมายของชีวิตและนําไปสู

ความสงบสุขได    

 

4.2  ผลการวิจัยนอกเหนือสมมติฐาน 

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางพบสาเหตุสมทบ และเงื่อนไขของ

พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถสรุปผลที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะของผูสูงอายุ ดังนี้ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลจิตลักษณะของผูสูงอายุ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

สามทาง (Three -  way  Analysis  of  Variance) ทําใหทราบวาลักษณะสถานการณไดแก การ

สนับสนุนจากภาครัฐ  และประสบการณสูญเสีย  จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิมไดแก ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และจิตลักษณะตาม

สถานการณ ไดแก การเปรียบเทียบทางสังคม ท่ีมีความสําคัญตอจิตลักษณะตามสถานการณ และ

พฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน  ความรูสึกสูญเสีย  

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม  และพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ  รวมทั้งความพอใจในชีวิต  โดยพบผลที่สําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก  ผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เปนผูท่ีมีการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ  การพึ่งตนเองดานสังคม และการรับรูคุณความดีของแผนดิน มากกวา ผูสูงอายุท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก 8 

ประเภท คือ กลุมรวม กลุมผูสูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุมผูสูงอายุหญิง กลุมผูสูงอายุท่ีมี

อายุมาก  กลุมผูสูงอายุท่ีไมมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุท่ีไมอยูกับคูสมรส  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก 

และกลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา   

ประการที่สอง  ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณสูญเสียนอย  เปนผูท่ีมีการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  

การพึ่งตนเองดานสังคม  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความพอใจในชีวิต  การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน และการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณสูญเสียมาก  ผลเชนนี้

ปรากฏในผูสูงอายุที่มีประสบการณสูญเสียนอย 6 ประเภท คือ กลุมรวม  กลุมผูสูงอายุในพื้นที่

ปริมณฑล  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายุท่ีมีบุตรนอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือน

ประจํา และ กลุมผูสูงอายุท่ีไมมีโรคประจําตัว 
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ประการที่สาม  ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ การพึ่งตนเองดานสังคม  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความพอใจในชีวิต  การรับรูคุณ

ความดีของแผนดิน มากกวา ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 9 ประเภทคือ กลุมรวม  กลุมผูสูงอายุในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  กลุมผูสูงอายุหญิง  กลุมผูสูงอายที่มีลูกสาวนอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพมี

เงินเดือนประจํา  กลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษามาก  กลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุท่ีไม

ทํางาน  และกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา   

ประการที่ส่ี  ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก  เปนผูท่ีมีการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  

การพึ่งตนเองดานสังคม  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความพอใจในชีวิต  การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน และการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา  ผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนานอย  ผล

เชนนี้ปรากฏในผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 2 ประเภท คือ กลุมรวม และ กลุม

ผูสูงอายุในพื้นที่ปริมณฑล   

ประการที่หา  ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูท่ีมีการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ  การพึ่งตนเองดานสังคม  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความพอใจในชีวิต  การรับรูคุณ

ความดีของแผนดิน และการเปรียบเทียบทางสังคมมากกวา  ผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา

นอย  ผลเชนนี้ปรากฏในผูสูงอายุท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก 3 ประเภท คือ กลุมรวม  กลุม

ผูสูงอายุหญิง และ กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา   

ประการสุดทาย  ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก เปนผูท่ีมีการพึ่งตนเองดาน

สุขภาพ  การพึ่งตนเองดานสังคม  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความพอใจในชีวิต  การรับรูคุณ

ความดีของแผนดินมากกวา ผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในผูสูงอายุ

ท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก 11 ประเภท โดยประเภทที่สําคัญ คือ กลุมรวม  กลุมผูสูงอายุหญิง  

กลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก  กลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคู  กลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  กลุม

ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย  กลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว  กลุมผูสูงอายุท่ีไมทํางาน และกลุม

ผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา   

 

4.3  การสรุปผลปจจัยเชิงเหตุ และผลที่เกี่ยวของ กับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง และความ

พอใจในชีวิตของผูสูงวัย 

 

การศึกษาเพื่อหาสาเหตุและผลที่เกี่ยวของของพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผูสูงอายุ โดยมี

กลุมตัวแปรจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม 4 ตัวแปรไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  กลุมสถานการณ 3 ตัวแปร 

ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ และประสบการณสูญเสีย  

กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ  3 ตัวแปร ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การเปรียบเทียบ

ทางสังคม  และความรูสึกสูญเสีย   อีกทั้งความพอใจในชีวิต พบผลที่สําคัญดังนี้ 

 

4.3.1  ปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (ตารางที่ 3.18 - 3.20) ปรากฏผลวา (ภาพที่ 4.10)       

1) ตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ในกลุมรวม คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  การเปรียบเทียบทางสังคม  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การสนับสนุนจากภาครัฐ  

และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยทํานายได 27.3 %  2) ตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรม

การพึ่งตนเองดานสังคม ในกลุมรวม คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน  การสนับสนุนทางสังคม

จากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การเปรียบเทียบทางสังคม  และการสนับสนุนจาก

ภาครัฐโดยทํานายได 30.5 % และ 3) ตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 

ในกลุมรวม คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และการสนับสนุนจากภาครัฐ  

โดยทํานายได 37.3 % 

 

พฤ.พึ่งตนเอง
ดานสังคม

พฤ.พึ่งตนเอง
ดานเศรษฐกิจ

ตัวทํานายที่สําคัญ

1.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก
2.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
3.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
4.การสนับสนุนจากภาครัฐมาก
5.  สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก

กลุมรวม
27.3 %

ตัวทํานายที่สําคัญ

1.การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
2.สส.ทางสังคมจากครอบครัวมาก
3.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก
4.การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
5.  การสนับสนุนจากภาครัฐมาก

ตัวทํานายที่สําคัญ

1.  การเปรียบเทียบทางสังคมมาก
2.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก
3.การสนับสนุนจากภาครัฐนอย

พฤ.พึ่งตนเอง
ดานสุขภาพ

กลุมรวม
30.5 %

กลุมรวม
37.3 %

ความ
พอใจ
ในชีวิต

กลุมรวม
37.6 %

r =  .27** 

r =  .60**

r =  .28** 

r =  .28** 

r =  .63** r =  .26**

 
 

ภาพที่ 4.10  แสดงปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 
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4.3.2  ความสัมพันธภายในพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 

สําหรับความสัมพันธภายในพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ 3 ดาน ไดแก การ

พ่ึงตนเองดานสุขภาพ  การพึ่งตนเองดานสังคม และการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พบวา (ภาพที่ 4.10   

และ ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 1) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพกับ

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม มีนัยสําคัญทางบวก (r = .63 , p > .01)  2) ความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ มีนัยสําคัญทางบวก 

(r = .26 , p > .01)  และ 3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคมกับพฤติกรรม

การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ มีนัยสําคัญทางบวก (r = .28 , p > .01) 

 

4.3.3  ปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุตอความ

พอใจในชีวิต 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (ตารางที่ 3.21) ปรากฏผลวา (ภาพที่ 4.10) ตัว

ทํานายที่สําคัญของความพอใจในชีวิต ในกลุมรวม คือ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม และ 
พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ โดยทํานายได 37.6 %   

สําหรับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการพึ่งตนเองตอความพอใจในชีวิต พบวา (ภาพที่ 

4.10 และ ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข)  1) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ

กับความพอใจในชีวิต มีนัยสําคัญทางบวก (r = .27 , p > .01)  2) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การพึ่งตนเองดานสังคมกับความพอใจในชีวิต มีนัยสําคัญทางบวก (r = .28 , p > .01) และ 3) 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจกับความพอใจในชีวิต มีนัยสําคัญ

ทางบวก (r = .60 , p > .01) 

 

4.4  กลุมเสี่ยงและปจจัยปกปอง 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบกลุมผูสูงอายุท่ีมีจิตลักษณะที่นาปรารถนานอยและมี

พฤติกรรมการพึ่งตนเองนอย (ตารางที่ 3.24 ถึง 3.27) ดังนี้ 

ประการแรก  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ไดแก ผูสูงอายุเพศชาย ผูสูงอายุท่ีมีอายุ

นอย ผูสูงอายุในเขตปริมณฑล ผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย 

และผูสูงอายุท่ีไมมีโรคประจําตัว โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การเปรียบเทียบทางสังคม  การสนับสนุนจากภาครัฐ  การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
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ประการที่สอง  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม ไดแก ผูสูงอายุเพศชาย ผูสูงอายุในเขต

ปริมณฑล ผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา และผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย โดยมีปจจัยปกปอง

ท่ีสําคัญ ไดแก  การรับรูคุณความดีของแผนดิน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากภาครัฐ  การเปรียบเทียบทางสังคม  และ

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน     

ประการที่สาม  พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก ผูสูงอายุ

ท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย ผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว ผูสูงอายุท่ีไมมี

รายไดประจํา และผูสูงอายุท่ีไมทํางาน โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก การเปรียบเทียบทางสังคม  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนจากภาครัฐ  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน   และการรับรูคุณความดีของแผนดิน   

ประการที่ส่ี  ความพอใจในชีวิต ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา ผูสูงอายุท่ีมี

การศึกษานอย ผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว และผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา โดยมีปจจัยปกปองที่

สําคัญ ไดแก การเปรียบเทียบทางสังคม พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  ความรูสึกสูญเสีย  

การรับรูคุณความดีของแผนดิน  และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

ประการที่หา  การรับรูคุณความดีของแผนดิน ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก  ผูสูงอายุท่ีมี

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  และผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก วิถี

ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ประการที่หก  การเปรียบเทียบทางสังคม ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา  

ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย  และผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว  โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ

ประสบการณสูญเสีย 

ประการสุดทาย  ความรูสึกสูญเสีย  ไดแก ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และผูสูงอายุท่ี

มีอายุมาก โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก ประสบการณสูญเสีย 

 

4.5  ขอดีและขอจํากัดในการวิจัย 

4.5.1  ขอดีของการวิจัย จากการศึกษาครั้งนี้ มี 5 ประการ ดังตอไปนี้ 

ประการแรก  งานวิจัย “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผูสูง

วัย” มีความสอดคลองกับนโยบายแหงชาติท่ีเกี่ยวของกับผูสูงวัย โดยภาครัฐและหนวยงานที่
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เกี่ยวของตางเล็งเห็นถึงภาวะประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น  จําเปนตองใหการสงเสริม  ดูแล  สนับสนุน 

และพัฒนาผูสูงวัยใหเขาเหลานั้นมีความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขได งานวิจัยนี้จึง

สนองรับนโยบายดังกลาว ในการศึกษาถึงจิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองที่สําคัญทั้ง 3 ดานไดแก ดานสุขภาพ  ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ และสามารถ

เสนอแนะนโยบาย และการจัดการพัฒนาผูสูงวัยไดลึกซึ้งเพิ่มเติมมากขึ้น 

ประการที่สอง  แบบวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบวัดที่มีคุณภาพสูง โดยผูวิจัยไดสราง

แบบวัดขึ้นใหม และผานขั้นตอนการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ  ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Item  Total  Correlation)  

และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)   นอกจากนี้แบบวัดที่ผูวิจัยไดนํามาจากผูอ่ืน เปนแบบวัดที่มี

คุณภาพสูงตรงตามวัตถุประสงค  แสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือวัด ท่ีทําใหผลที่วัดนาเชื่อถือได 

และอาจนําไปใชในการวัดและการพัฒนาตอ ๆ ไป 

ประการที่สาม  ผลจากการศึกษาโดยใชสถิติช้ันสูง และใชสถิติหลายประเภท คือ การ

วิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

สามทาง (Three-way Analysis of Variance)  และการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (Path Analysis) ทํา

ใหทราบถึงจิตลักษณะและสถานการณท่ีมีผลตอพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุพรอมกันทีละ

หลายดาน ในขณะเดียวกัน ทําใหทราบถึงกลุมผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองนอย ซ่ึงเปนกลุม

เสี่ยงที่ควรเรงพัฒนากอนกลุมอื่นวามีปจจัยใดบางที่สามารถนําไปพัฒนาใหแกผูสูงอายุกลุมนี้ และ

กลุมอื่นๆ เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมการพึ่งตนเองอยางเหมาะสมตอไป   

ประการที่ส่ี  กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยเปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดคอนขางใหญคือมี

จํานวนรวมทั้งสิ้น 441 คน และการสุมตัวอยางในการวิจัยเปนไปอยางเปนระบบ จึงทําใหไดกลุม

ตัวอยางที่ตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

ประการสุดทาย  การวิจัยนี้นอกจากศึกษาถึงจิตลักษณะและสถานการณท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการพึ่งตนเองแลวนั้น  ยังมีการศึกษาไปยังผลของพฤติกรรมการพึ่งตนเองอันไดแก  

ความพอใจในชีวิตของผูสูงวัยอีกดวย   

 

4.5.2  ขอจํากัดของงานวิจัย  ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประการ 

ประการแรก  ในการเก็บแบบวัดครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลกับกลุมผูสูงอายุท่ีเขารวม

กิจกรรม เชน การออกกําลังกาย  การประชุมผูสูงอายุ  การสวดมนตปฏิบัติธรรม เปนตน  ดังนั้นใน

กลุมตัวอยางจึงคอนขางเปนการเก็บแบบวัดเฉพาะกลุม ในโอกาสตอไปอาจเก็บแบบวัดในกลุม

ตัวอยางที่หลากหลายไมจํากัดในกลุมผูสูงวัยที่มารวมกิจกรรมตาง ๆ เทานั้น  
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ประการที่สอง  กลุมตัวอยางที่ไดในการวิจัยสวนใหญเปนกลุมผูสูงวัยที่เปนหญิง  อาจ

เนื่องจากกลุมหญิงเปนกลุมที่มักเขารวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากกวาในกลุมชาย   

ประการที่สาม  ในเครื่องมือวัดของแบบวัดชุดความรูสึกสูญเสีย เปนเพียงการคาดการณใน

ความรูสึกสูญเสียที่ผูสูงวัยมีตอเหตุการณตาง ๆ โดยในบางเหตุการณผูสูงวัยอาจไมเคยเกิด

เหตุการณดังกลาวขึ้นจริง ๆ เปนเพียงแคการคาดการณวาหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นแลวนั้น ผูสูง

วัยจะมีความรูสึกเชนไร 

 

4.6  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการพึ่งตนเองใน

ผูสูงวัยไดดังนี้ 

(1)  ในการสงเสริมผูสูงวัยในระยะยาว  โดยการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตั้งแตในวัยเด็ก 

เนื่องดวยจากผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยปกปองที่สําคัญในกลุมเสี่ยง ท้ังนี้หาก

มีการเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตั้งแตในวัยเด็ก ทําใหเด็กเกิดความมุมานะ บากบั่นในการเรียน  

สงผลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สามารถเขาเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดี นอกจากนี้ยังสงผล

ตอเนื่องไปยังในวัยทํางาน การที่ผูอยูในวัยทํางานมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สงผลตอความสําเร็จใน

อาชีพ  มีหนาที่การงานที่ม่ันคง  มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ม่ันคง  ดังนั้นผูสูงวัยที่ประสบความสําเร็จ

ในชีวิตตั้งแตวัยเยาว ยังสามารถสงผลตอในวัยทํางานและในวัยชรา เปนผูสูงวัยที่มีคุณภาพได 

(2)  ในการสงเสริมผูสูงวัยในระยะสั้น  สามารถพัฒนาไดใน 2 ประการ ไดแก   

ประการแรก  การพัฒนาใหผูสูงวัยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับผูอ่ืน เชน การเขารวมกิจกรรม

ของชมรมผูสูงอายุ  การไปเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อน เปนตน  เนื่องจากพบวาการสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัวเปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ และพฤติกรรม

การพึ่งตนเองดานสังคม  ท้ังนี้หากผูสูงวัยมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เขารวมกิจกรรมตาง ๆ สามารถทํา

ใหผูสูงวัยคลายความเหงา วาเหว อีกทั้งการที่ครอบครัวใหความสําคัญแกผูสูงวัย ยังทําใหผูสูงวัย

รูสึกวาตนเองนั้นมีความสําคัญ เปนที่ตองการแกบุตรหลานอยู นอกจากนี้การที่ผูสูงวัยเปดรับขอมูล

จากผูอ่ืนยังทําใหผูสูงวัยสามารถทราบถึงภัยสังคมที่เกิดขึ้น มีความระมัดระวังตนเองเพิ่มขึ้น และ

เพื่อนบานในชุมชนใกลเคียงยังสามารถที่จะชวยดูแลซึ่งกันและกันจากความคุนเคยอีกดวย  

ประการที่สอง การสงเสริมใหผูสูงวัยมีการทํางาน เนื่องดวยจากผลการทํานายความพอใจ

ในชีวิตพบวา กลุมที่พบวามีเปอรเซ็นตทํานายสูงสุดของความพอใจในชีวิตไดแก กลุมผูสูงอายุท่ี

ทํางาน โดยมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงถึง 71.3  % สวนผูสูงอายุท่ีไมมีงานทํามีเปอรเซ็นตทํานาย
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เพียง 50.2 % จากผลที่พบนี้แสดงใหเห็นวาผูสูงวัยที่ยังเปนผูท่ีทํางานอยูถึงแมจะมีอายุมากขึ้นแตยัง

พอใจที่จะทํางานอยูและยังมีความพอใจในชีวิตที่มากดวย ดังนั้นควรสนับสนุนอาชีพที่เหมาะแกผู

สูงวัย เชนงานประดิษฐ  การคาขาย หรือในบุคคลที่มีความรูอาจเปนที่ปรึกษาถายทอดความรูใหแก

คนรุนหลัง ท้ังนี้การทํางานดังกลาวอาจไมเนนในคาตอบแทนรายได แตเปนการทํางานเพื่อใหผูสูง

วัยไดมีกิจกรรม เปนการใชเวลาวางอยางคุมคา  

 

4.7  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

ผลการวิจัยเรื่องนี้ ทําใหสามารถเสนอแนะการวิจัยตอไปไดดังนี้   

ประการแรก  แบบวัดที่ใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ควรมีการเพิ่มเติมในสวน

คําถามในดานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูสูงวัยไดเขารวม เชน การออกกําลังกาย  การเขาวัดฟงธรรม  การ

พบปะพูดคุยกับเพื่อน เปนตน ซ่ึงคําถามในกิจกรรมที่แตกตางกัน อาจสงผลตอพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองที่ตางกันได 

ประการที่สอง  ในการเก็บแบบวัดครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บกลุมตัวอยางในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุ

ระหวาง 55 -88 ป  โดยเปนชวงอายุท่ีคอนขางกวาง  และผูวิจัยไดแบงชวงอายุเพียง 2 ชวงเทานั้น ใน

การวิจัยครั้งตอไป ผูท่ีสนใจอาจปรับแบงชวงวัยเปน 3 ชวง หรืออาจกําหนดอายุของผูตอบแบบวัด

เปนผูสูงวัยที่มีอายุไมเกิน 75 ป เนื่องจาก ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 75 ปข้ึนไปอาจไมมีความสามารถ

เพียงพอที่จะพึ่งตนเองได 

ประการที่สาม  ตัวทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองในงานวิจัยนี้  ปรากฏวาสามารถทํานาย

ไดนอยสองในสามของพฤติกรรมดังกลาวในกลุมผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส  กลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรส  

กลุมผูสูงอายุท่ีมีบุตรมาก  กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก  และกลุมผูสูงอายุท่ีมีเงินเดือนประจํา จึงควร

ใชตัวแปรใหมท่ีอาจเปนสาเหตุของพฤติกรรมนี้ เชน จิตพอเพียง  ความเชื่ออํานาจในตน สุขภาพจิต 

และตัวแปรในทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson  เปนตน   

ประการสุดทาย  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะความสัมพันธเปรียบเทียบ

ดังนั้นผลที่พบ จึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเทานั้น ผล

ของการวิจัยยังมิไดสรุปอยางแนชัดถึงการยืนยันความเปนสาเหตุ  และผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การพึ่งตนเอง ในงานวิจัยนี้อยางชัดเจน  ท้ังนี้เพื่อเปนการยืนยันผลของการวิจัยในครั้งนี้ ควรมีการ

วิจัยเชิงทดลอง แลวนํามาสรางสาเหตุตามที่พบดังขางตน เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นวาตรงกับงานวิจัยนี้

หรือไม มากนอยเพียงใด 
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การดูแลเด็ก ของผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.   

พรพรรณ  อุนจันทร.  2543.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานผลิตน้ําอัดลม.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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พรรณราย  พิทักเจริญ.  2543.  จิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพกายและ

จิตของขาราชการสูงอายุ.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร. 

พรอนันต  กิตติม่ันคง.  2547.  การศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในจังหวัด

นครราชสีมา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 

พระบุญทรง  หมีดํา.  2549.  ปญหาและทางออกของผูสูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   

พระมหาไชยา  กาละปกษ.  2550.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน สถานศึกษา ส่ือ และจิต

ลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุภาพบุรุษของนักเรียนอาชีวศึกษา.  ภาคนิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาบุญสงค  ทนนชัย.  2550.  ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ

ของพุทธมามกะ.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระสวรรค  ยมสีดา.  2548.   ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ บาน วัด โรงเรียนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ.  

ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พิณคํา  โรหิตเสถียร.  2541.  แรงจูงใจและพฤติกรรมการทํางานของหัวหนาพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน: ศึกษาเฉพาะกรณีของ บริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด.  ปริญญานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ไพรชล  ตันอุด.  2549.  การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชุมชนหัวฝาย.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ภมริน  เชาวนจินดา.  2542.  ลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ.  ภาค

นิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

มนูญ  ภูขลิบเงิน.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

มหาวิทยาลัยมหิดล.  2538.  หนังสือการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผูสูงอายุในไทย.  กรุงเทพมหานคร: งาน

สงเสริมการวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา. 

มหาวิทยาลัยมหิดล.  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.  2549.   การฉายภาพประชากรของประเทศ

ไทย พ.ศ.2548–2568 มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับเดือนมีนาคม 2549.  กรุงเทพมหานคร: 

ประชากรและสังคม.   
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มาลินี  วงษสิทธิ์.  2540.  โครงการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลใหบริการและกิจกรรมตาง ๆ แก

ผูสูงอายุ: ขอมูลพื้นฐานของชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มาลินี  วงษสิทธิ์, ศิริวรรณ  ศิริบุญ, อัจฉรา  เอนซ และบุศริน  บางแกว.  2540.  โครงการมีสวนรวม

ของชุมชนในการดูแล ใหบริการและกิจกรรมตาง ๆ แกผูสูงอายุ: ขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชนและผูสูงอายุชุมชนแออัด เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.   2549.  โครงการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึง

หลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวง

แรงงาน. 

ยุภาวรรณ  ดวงอินตา.  2549.  การวิจัยเพื่อสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสําหรับ

นักศึกษา.  ภาคนิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

รสนันท  ณ นคร.  2550.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมตนที่มีธนาคารโรงเรียน.  ภาคนิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

รสาพร  หมอศรีใจ.  2544.  การพึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชนชนบท.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

รุจิเรศ พิชิตนานนท.  2546.  ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียน

วัยรุนตอนปลาย.  ภาคนิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ละมัย  สุวรรณสิงห.  2547.  การเปรียบเทียบคุณธรรมดานความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 

และความกตัญูกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีการอบรมเลี้ยงดู เชาว

ปญญา และเชาวอารมณแตกตางกัน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 

วรวรรณ  อรามพงศ.  2551.   ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ทํางานอยางมีจริยธรรมของสัตวแพทย.  ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ.  

วาฤทธิ์   ศิริพิทยาโรจน.  2549.  ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลในการทํางานของ

ปลัด อบต. และหนวยงาน ตามทฤษฎีภาวะผูนําของ Fiedler.  ภาคนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วิจิตร บุณยะโหตระ.  ม.ป.ป.  คูมือเกษียณอายุ.  กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ.  
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วิธัญญา  วัณโณ.  2546.  ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการและจากหัวหนา

งานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ โดยมีความกตัญูกตเวทีเปนตัวแปร

กํากับ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศศะพินทุ  จันทรูปมัย.  2544.  ความคาดหวังสวัสดิการของผูสูงอายุ: กรณีศึกษาผูสูงอายุในชุมชน เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศศิพัฒน  ยอดเพชร.  2549.  สวัสดิการผูสูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห.  

พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศศิพัฒน  ยอดเพชร.  2551.  ทิศทางการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย.  ใน เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย.  หนา 1-9. 

ศิริวรรณ  ศิริบุญ.   2542.   การมีสวนรวมของชุมชนในการใหการดูแลผูสูงอายุไทยในชนบท.  ใน 

การประชุมวิชาการเรื่อง ควันหลงจากการประชุมไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 7, 26-27 

สิงหาคม 2542.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา 

8. 

ศุภรางค  อินทุณห.  2552. ปจจัยสาเหตุทางจิตสังคมและปจจัยเชิงผลดานการจัดการกับ

ความเครียดของพฤติกรรมรักการอานในนักเรียนวัยรุน.  ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมจิต  แดนสีแกว, อารีย  พรหมโม และเปรื่องจิตร  ฆารรัศมี.  2540.  คูมือการสงเสริมการดูแล

ตนเองของผูสูงอายุ โครงการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง และการมี

สวนรวมของผูสูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแกน.  ขอนแกน: ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สมนึก  ขุนทอง.  2550.  จิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนผูบังคับบัญชา

ของนายทหารชั้นนายพันสังกัดกองทัพบก.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สินีนุช  มวงกล่ํา.  2544.  พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สิรินธร วงศทนงศักดิ์.  2545.  ความแตกตางระหวางเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคูครอง. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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สุกมล  มุงพัฒนสุนทร.  2546.  ปจจัยทางจิตสังคม และลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมรักสัตวของนักเรียนวัยรุนชายในชนบท.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุชิรา  บุญทัน.  2541.  ปจจัยบางประการของครอบครัวที่สัมพันธกับจริยธรรมดานความกตัญู

กตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในจังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุดา  ศิลากุล.  2548.  การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุทธิดา  ทองศฤงคลี.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางบาน โรงเรียน และจิตลักษณะที่

เกี่ยวของกับความตั้งใจที่จะดูแลญาติผูสูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2.  ภาค

นิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.   

สุทิน  ออนอุบล.  2541.  ปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขต

ชนบทจังหวัดชัยภูมิ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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ชุดที่  1       เลขที่ประจําชุด 

  
 

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

เรียน  ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
 

 แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือ ในการศึกษาวิจัยประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษาปริญญา

โท  คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในชื่อเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการพึ่งตนเองในผูสูงวัย”  ซึ่งแบบสอบถามจะมีขอความที่เกี่ยวของในดานการดําเนินชีวิต และ

ความรูสึกนึกคิดของทานที่เกิดขึ้นกับเหตุการณตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดระบุไวในแตละขอ โดยกลุมประชากรที่จะตอบ

แบบสอบถามชุดนี้เปนผูที่มีอายุต้ังแต 55 ปขึ้นไป ขอความกรุณาใหทานตอบตรงความรูสึกที่เปนจริงของทาน

มากที่สุด  และกรุณาตอบทุกขอความ เนื่องจากผูวิจัยจะไดนําขอมูลที่ไดดังกลาวไปใชในการศึกษาอันจะ

กอใหเกิดประโยชนตอไป  

 ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานไวเปนความลับ และจะนําไปใชรวมกับคําตอบของคนอื่น ๆ เทานั้น ทั้งนี้

ผูวิจัยไดแนะนําวิธีตอบแบบสอบถามดังกลาวไวดานลาง หากมีขอสงสัยทานสามารถสอบถามกับผูวิจัยไดทันที 

และขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

      วรนุช      สิปยารักษ 
นักศึกษาปริญญาโท   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

                                                                                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

คําแนะนําวิธีการตอบแบบสอบถาม 
 

 ขั้นที่ 1 โปรดอานขอความทีละขอใหเขาใจ และพิจารณาแตละขอความวาเปน“จริง” หรือ “ไมจริง”                            

ตามความคิดของทาน 
 

ขั้นที่ 2          ในแตละขอ จะมีชองวางใหทานใสเครื่องหมาย  บนคําที่วา “จริงที่สุด – ไมจริงเลย”  โดยให

ทานพิจารณาวา ในแตละขอความนั้น ๆ เปน “จริง” หรือ “ไมจริง”  ในระดับมากนอยเพียงใด  

ตัวอยางเชน    

1.    ฉันรูสึกวาตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง 

          

จริงที่สุด          จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

ข้ันที่ 3  กรุณาใสเครื่องหมาย บนคําตอบที่ตรงตามความรูสึกของทานมากที่สุด โดยเลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น  

ในแตละขอคําถาม  และ กรุณาตอบใหครบทุกขอ 

ตัวอยางเชน 

1. ฉันรูสึกวาตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง 

          

จริงที่สุด          จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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ชุด 1   สุขภาพของฉนั 

1. ฉันมักแสวงหาความรู เกีย่วกับอาหารทีเ่หมาะสม กับบุคคลในวัยของฉัน ( t = 5.46 , r = 0.41) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันหมั่นไปรับการตรวจสขุภาพ ที่ศูนยบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล ( t = 4.69 , r = 0.37) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันไมคอยชอบออกกําลังกาย เพราะไมมีใครไปเปนเพื่อน ( t = 6.07 , r = 0.40) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ฉันไมไดพยายามหาโอกาส เพื่อไปเจาะเลือดเพื่อตรวจดูสุขภาพ ( t = 5.32 , r = 0.34) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนกับตนเอง ( t = 5.53 , r = 0.42) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. ฉันไมสามารถไปพบแพทยเพยีงลําพังได เมื่อเจ็บปวยเล็กนอย หรือในวันที่แพทยนัดหมาย           
( t = 5.60 ,r = 0.27) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมาก เหมือนสมยัวัยหนุมสาว ( t = 5.71 , r = 0.44) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. หากไมมใีครเคี่ยวเข็ญใหฉันไปพบแพทย หรือตรวจสุขภาพ ฉันจะไมไป ( t = 5.65 , r = 0.38) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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9. ฉันพยายามดูวา ฉันไดรับประทานอาหารครบ 5 หมู ในแตละวันมากเพียงใด ( t = 6.51 , r = 0.43) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. ฉันชอบออกกําลังกาย ถึงแมจะไมมีใครชวนก็ตาม ( t = 6.52 , r = 0.52) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. ฉันชอบดูรายการโทรทัศนที่เกีย่วกับสุขภาพ ( t = 5.79 , r = 0.42) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. ฉันสนใจสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองจาก แพทย พยาบาล เจาหนาที่  
สาธารณสุข  ทุกครั้งที่มีโอกาส ( t = 5.19 , r = 0.44) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสขุภาพ  (Alpha = 0.76) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1) การเปดรับขาวสาร 1,11,12  3 
2) การดูแลสุขภาพดานการกนิ 5,9 7 3 
3) การดูแลสุขภาพดานการออก
กําลังกาย 

10 3,6 3 

4) การดูแลสุขภาพดานการกนิยา /   
พบแพทย 

2 4,8 3 

รวมจํานวนขอ 7 5 12 
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ชุด 2   สิง่ที่ฉนัชอบทํา 

1. เมื่อชมรมจัดการไปทัศนศึกษา ฉันมกัจะปฏิเสธไมไป ( t = 5.89 , r = 0.47) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันมักเดนิหลงเขาไปในสถานที่เปลี่ยว นากลัว ( t = 4.25 , r = 0.36) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. เมื่อฉันเดินตามถนน ฉันหันไปมองวามีบุคคลไมนาไววางใจ เดินตามฉันบางหรือไม     
     ( t = 4.49 , r = 0.30) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. บอยครั้งที่ฉันไปชมรม เพือ่พบปะพูดคยุกับผูอ่ืน ( t = 7.01 , r = 0.45) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันชอบทํากิจกรรมตางๆ เชน ออกกําลังกาย  เลนหมากรุก  ทําดอกไมประดิษฐ เปนตน รวมกบั
ผูอ่ืน ( t = 6.79 , r = 0.41) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. ฉันชอบอยูเพียงลําพัง  ( t = 7.37 , r = 0.50) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันมักรูสึกเบื่อที่ตองเขารวมกิจกรรมกบัผูอ่ืน ( t = 8.17 , r = 0.58)  
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. เมื่อฉันจะไปทําธุระนอกบาน ฉันจะบอกแกสมาชิกในครอบครัว  ( t = 4.87 , r = 0.35) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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9. ฉันเลือกที่จะนั่งดูโทรทัศนที่บานเพยีงคนเดียว มากกวาไปรวมกิจกรรมที่มีคนเยอะๆ  ( t = 7.46 , 
r = 0.44) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. หากฉันจะกลับบานผิดเวลา ฉันมักโทรศัพทบอกคนในบานใหรู ( t = 4.55 , r = 0.41) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. ฉันเชื่อวาบุคคลที่แตงตัวดี จะเปนผูทีพู่ดความจริงเสมอ ( t = 4.20 , r = 0.33) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. ฉันรูเบอรโทรศัพทของบุตรหลาน/หนวยงานที่จําเปน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับฉนั  ( t = 5.29 ,       
r = 0.44) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสงัคม  (Alpha = 0.76)   

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1) การเขารวมกิจกรรม 4,5 1,6,7,9 6 
2) การดูแลความปลอดภัย 3,8,10,12 2,11 6 

รวมจํานวนขอ 6 6 12 

ชุด 3   สถานการณในปจจุบนัของฉัน 

1. ในแตละวนั ฉันรูสึกวา เวลาผานไปชามาก เพราะฉันไมคอยมีอะไรทํา ( t = 4.70 , r = 0.34) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันรูสึกวา มีรายจาย มากกวา รายรับ ( t = 4.54 , r = 0.23) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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3. ฉันคิดวาตนเองไมมีพละกําลัง หรือสติปญญาเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได ( t = 7.82 , r = 0.46) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. เมื่อฉันตองการซื้อของที่ชอบ ฉันสามารถซื้อไดดวยเงนิของตนเอง ( t = 4.92 , r = 0.46) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันมีเงินเพยีงพอที่จะใชจายในชวีิตประจําวันไดอยางสบาย ( t = 6.49 , r = 0.43) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. ฉันสามารถเปนที่พึ่งทางการเงินแกบุตรหลาน เมื่อเขาขัดสนเงินได ( t = 6.44 , r = 0.48) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันตองขอความชวยเหลือเร่ืองการเงินจากบุตรหลาน ( t = 5.07 , r = 0.38) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ฉันควรจะลาํบากกวานี้ ถาไมมีใครชวยเหลือดานการเงิน ( t = 5.83 , r = 0.36) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. แมฉันจะออกจากงานเดมิ ฉันยังสามารถหารายไดจากงานอื่นได ( t = 9.14 , r = 0.51) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. ฉันไมไดวางแผนในการออมเงิน ดังนัน้เงินออมของฉัน จึงไมเพยีงพอในการใชจาย( t = 5.06 ,  
r = 0.28) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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แบบวัดพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ  (Alpha = 0.81) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
รวมจํานวน

ขอ 
1. การออมเงินเพื่อใชจายในการ
ดําเนินชวีิต 

4,5 10 3 

2. การทํางาน , รายไดเสริม       
หลังออกจากงาน 

9 1,2,3 4 

3. สภาพการพึง่พาคาใชจาย 6 7,8 3 

รวมจํานวนขอ 4 6 10 

ชุด 4 ชีวิตของฉัน  

1. ครอบครัวของฉัน มีความสุขมาก ( t = 2.90 , r = 0.62) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ชีวิตของฉันไมมีความหมายเลย ( t = 4.02 , r = 0.40) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันมีความสุข  เมื่ออยูใกลญาติพี่นอง ( t = 3.33 , r = 0.48) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ฉันรูสึกวา ชีวิตนี้มแีตความทุกข ( t = 2.48 , r = 0.59) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. เมื่อนึกถึงอนาคต ทําใหฉนัวิตกกังวล ( t = 3.98 , r = 0.63) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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6. ชีวิตของฉันกําลังดําเนินไปไดดวยด ี( t = 3.28 , r = 0.68) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันไมรูสึกกังวลกับสุขภาพของตนเอง ( t = 2.25 , r = 0.45) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ฉันไมเปนหวงเรื่องคาใชจายในชีวิตประจําวัน ( t = 2.12 , r = 0.61) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. ฉันมักเครียดกับคาใชจาย เชน คาอาหาร คายา ( t = 2.18 , r = 0.55) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. ฉันกังวลทีต่องพึ่งพาบุตรหลาน ในเรื่องเงินคาใชจาย ในชีวิตประจําวนั ( t = 2.85 , r = 0.48) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดความพอใจในชีวิต  (Alpha = 0.83) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
รวมจํานวน

ขอ 
1. ความสุขทางดานสังคม 1,3,6 2 4 
2. ความสุขที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 8 9,10 3 
3. ความสุขที่เกี่ยวกับสุขภาพ 7 4,5 3 

รวมจํานวนขอ 5 5 10 
 
 
 
 
 
 



 

 

272 

ชุด 5   ความคดิเห็นของฉนั 

1. ฉันรูสึกชื่นชมตอองคกร ที่ทํางานเพื่อพฒันาสังคม ( t = 3.49 , r = 0.36) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันรูสึกขอบคุณศาสนาทีท่ําใหฉันมีทีย่ดึเหนีย่วจิตใจ ( t = 5.68 , r = 0.46) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันรูสึกโชครายที่เกิดมาในสังคมไทย ( t = 5.27 , r = 0.46) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ฉันรูสึกขอบคุณบรรพบุรุษของชาติไทย ที่ทําใหฉันมแีผนดินไทยอาศัยอยูทุกวันนี้  ( t = 4.96 ,     
r = 0.48) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. นานๆ ครั้งที่ฉันจะรูสึกขอบคุณสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ( t = 8.92 , r = 0.45) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. นานๆ ครั้งที่ฉันจะระลึกถึง ความดีงามของบรรพบุรุษของไทย ที่สรางวัฒนธรรมที่งดงามแก
แผนดินไทย ( t = 9.17 , r = 0.43) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันไมประสบความสําเร็จในชีวติ เพราะขาดการสนับสนุนจากคนรอบขาง และสังคม ( t = 3.87 ,    
r = 0.33) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ครูอาจารยของฉันทุกระดบั มีสวนชวยใหฉันประสบความสําเร็จในวนันี ้( t = 6.36 , r = 0.45) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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9. อาชีพทุกอาชีพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของฉัน ( t = 3.56 , r = 0.20) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. การที่ฉันมีสุขภาพดีเกิดจาก การสนับสนุนของครอบครัว คนใกลชิด ชุมชน และธรรมชาติ
รวมกัน ( t = 5.46 , r = 0.42) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวของฉัน ลวนมีสวนสรางความสุขทางจิตใจแกฉันมาก ( t = 4.97 , r = 0.39) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. การที่ฉันจะมีความสุข หรือความทุกข ฉันคิดวาสังคมและธรรมชาติแวดลอม ไมมีสวนสงเสริม
หรือสนับสนุนเลย ( t = 4.40 , r = 0.26) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดการรับรูคุณความดขีองแผนดิน  (Alpha = 0.74) 

องคประกอบ ขอบวก ขอลบ รวมจํานวนขอ 
1.  การระลึกถึงบุญคุณของสังคม / 
ประเทศ / ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

1,2,4 3 4 

2. การวัดความถี่ของการระลึกถึงบุญคุณ
ของสิ่งที่สรางคุณประโยชนแกเรา  

- 5,6 2 

3. การระลึกวา มีหลายภาคสวนของสังคม  
ประเทศ ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ที่
สรางคุณประโยชนแกชีวิตเราแตละดาน  

8,9,10,11 7,12 6 

รวมจํานวนขอ 7 5 12 
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ชุด 6   ความแตกตางระหวางฉันกับผูอ่ืน 

1. เมื่อเปรียบกบัคนอายุรุนเดยีวกัน ฉันเปนคนมีสุขภาพดกีวาพวกเขาสวนใหญ ( t = 5.41 , r = 0.48) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันมีรายไดในปจจุบนันอยกวาที่คนระดบัฉันควรไดรับ ( t = 3.55 , r = 0.28) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ความสุขเกดิจากใจ ซ่ึงฉันมีมากกวาคนสวนใหญ ( t = 4.78 , r = 0.35) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ใคร ๆ ก็ยอมรับวา ฉันมีความสําเร็จในชวีิตการงาน อยางเห็นไดชัด ( t = 7.04 , r = 0.56) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันโชคดีกวาเพื่อน ๆ เพราะฉันมีครอบครัวที่อบอุน ( t = 6.12 , r = 0.49) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกถูกทอดทิ้งโดยครอบครัว มากกวาเพื่อน ๆ จะรูสึกเชนนั้น ( t = 7.37 , r = 0.53) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันมักรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ในครอบครัวเปนคนสุดทาย ( t = 5.91 , r = 0.37) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ในปจจุบนั ฉันทําคุณประโยชนแกผูอ่ืนไดมากกวา คนรุนเดยีวกับฉัน ( t = 6.48 , r = 0.47) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. ฉันมีฐานะดีได โดยทํางานอยางซื่อสัตย สุจริต ไมคดโกง เหมือนคนอื่น ๆ ( t = 3.75 , r = 0.41) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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10. ฉันชวยทําประโยชนใหแกสังคม อยางไมนอยหนาคนอื่น ๆ ( t = 8.17 , r = 0.54) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. ฉันดูแลสุขภาพตนเองดกีวา คนในวัยเดียวกับฉัน ( t = 7.04 , r = 0.59) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. ถึงแมฉันไมไดเปนเศรษฐี แตฉันก็มีความสุขมากกวา คนในวัยเดียวกันที่มีฐานะดกีวาฉัน 

       ( t = 7.92 ,r = 0.61) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

13. ฉันมีความรู เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงวัย นอยกวาคนในวัยเดียวกันที่มฐีานะดี ( t = 4.82 ,     
r = 0.35) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

14. ฉันไมมีเงนิมากพอ ที่จะไปใชจายในการทองเที่ยว ไดเหมือนเพื่อนฉัน ( t = 4.14 , r = 0.32) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

15. ในปจจุบนัฉันมีครอบครัวที่อบอุน มากกวาคนที่อยูในวัยเดยีวกัน ( t = 5.61 , r = 0.46) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดการเปรียบเทียบทางสังคม  (Alpha = 0.82) 
เปรียบเทียบคนต่ํากวา เปรียบเทียบคนเหนือกวา 

องคประกอบ ขอความ
ทางบวก 

ขอความทาง
ลบ 

ขอความ
ทางบวก 

ขอความทาง
ลบ 

รวมจํานวนขอ 

1. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
รอบขาง 

5 - - 6,7 3 

2. ฐานะ/สภาพทางเศรษฐกิจ 9 - - 2 , 14 3 
3. ดานสุขภาพ 1, 11  - - 13 3 
4. ความสําเร็จในชวีิต 4, 8 , 10 - - - 3 
5. ความสุข 3 , 15 - 12 - 3 

รวมจํานวนขอ 9 0 1 5 15 
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ชุด 7   ความรูสึกของฉัน 

ความรูสึกเสียใจ 
ประสบการณ ระดับความเสียใจของฉัน 

ท่ีเกิดขึ้นกับฉัน 

ไม มาก ปาน บอย เกิด ไม 

สถานการณ 

เคย 

เกิด 
เคยเกิด ที่สุด 

มาก 
กลาง 

นอย 
ไม 

เลย มาก บาง เกิดเลย 

ตัวอยาง   

0. การสูญเสียทรัพยสินมีคา            

1.  การสูญเสียคูสมรส  (t = 6.82 , r = 0.40) 

2.  การสูญเสียบุตร  (t = 7.71 , r = 0.43) 

3.  การสูญเสียเพื่อนสนิท   (t = 6.31 , r = 0.45) 

4.  การออกจากงาน  (t = 5.12 , r = 0.49) 

5.  การมีโรคประจําตัว  (t = 7.01 , r = 0.56) 

6.  การมองเห็นนอยลง   (t = 7.19 , r = 0.58) 

7.  ระดับการไดยินลดลง   (t = 6.97 , r = 0.59) 

8.  ปวดเมื่อยตามขอ  (t = 7.08 , r = 0.58) 

9.  การเคลื่อนไหวรางกายไมคลองแคลว   (t = 8.64 , r = 0.63) 

10. อาการหลง ๆ ลืม ๆ  (t = 8.81 , r = 0.60) 

11. ร้ิวรอยที่เพิ่มขึ้น  (t = 7.91 , r = 0.55) 

12. เจ็บปวยจนพลาดโอกาสไปเที่ยว   (t = 10.65 , r = 0.60) 

13. อายุมากจนคนอื่นไมเชื่อถือ   (t = 7.99 , r = 0.59) 

14. ฉันไมสามารถทํางานที่ฉันชอบทําได   (t = 10.55 , r = 0.66) 

15. ฉันไมสามารถไป สถานที่ท่ีฉันชอบได   (t = 7.54 , r = 0.57) 

16. บุตรหลานไมสนใจ ไมเอาใจใส   (t = 9.95 , r = 0.63) 

17. การเปนผูนําครอบครัวนอยลง   (t = 10.85 , r = 0.69) 

18. บุตรหลานไมมาขอคําปรึกษากับฉัน   (t = 11.16 , r = 0.62) 

19. ความรูสึกเหงา/โดดเดี่ยว/อางวาง   (t = 10.20 , r = 0.68) 

20. ความขัดสนเงินทอง   (t = 9.40 , r = 0.59) 
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ชุด 8   ขอมูลทางชีวสังคม 

คําแนะนําในการตอบ  กรุณาเติมคําในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย     หนาตัวเลือกที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับ

ผูตอบ 

1. ฉัน ช่ือ .......................................................        2. เพศ    ชาย    หญิง 

3. อายุ ............ ป ..........เดือน                

4. สถานภาพ    โสด     สมรส  หยา     หมาย 

5.  ถาทานมีคูสมรส  คูสมรสของทาน        ยังอยูดวยกัน       แยกกันอยู       เสียชีวิตแลว 

6.  ทานมีลูก   ไมมี     มี รวมทั้งสิ้น ............ คน  เปนชาย ......... คน และ หญิง ......... คน 

7. ปจจุบัน ฉันอาศัย   อยูลําพัง   อยูกับครอบครัว อยูกับญาติ   อื่นๆ โปรดระบุ ............... 

8. ฉันเกษียณอายุ หรือ อาชีพประจําที่ฉันทําครั้งลาสุด คือ ...................................................................... 

9. การศึกษาสูงสุดของฉัน ........................................................................................................................ 

10. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม  ไมมี  มี  ระบุโรคประจําตัว ............................................ 

11. ในขณะนี้ ทานทํางานที่มีรายได  ไมทํางานเลย  ทํางาน   

 หากทํางานโดยเปนงาน   งานประจํา     งานเสริม   ระบุงานที่ทํา.................................... 

12. ปจจุบัน รายไดของทาน  

     12.1 ฉันมีรายไดประจํา     ไมมีรายไดประจํา        มีรายไดประจํา 

     12.2 มาจากแหลงใด (อาจตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          เงินบํานาญ/เงินสะสมจากหนวยงาน           เงินสะสมสวนตัว 

          การทําอาชีพ เชน ขายของ                           ทํางานอิสระ เชน สอนพิเศษ 

          อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................ 

     12.3 โดยสวนใหญ ฉันมักใชจายเงิน ไปกับ (อาจตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

             การรักษาโรค       การรับประทานอาหาร    การเสริมสุขภาพ เชน คอรสออกกําลังกาย      

        การไปชอปปง     การทองเที่ยว                   อื่นๆ โปรดระบุ ......................................... 

     12.4 ฉันรูสึกวา รายไดของฉัน เพียงพอกับรายจาย      เพียงพอ       ไมเพียงพอ 

13. ฉันเขารวมกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ ในเขตที่พัก       ไมเขารวม       เขารวม 

14. งานในบานที่ทานทํา   (อาจตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        ทําความสะอาดบาน   ดูแลตนไม   ทํากับขาว    

  ดูแลคนในครอบครัว เชน เลี้ยงหลาน    อื่นๆ โปรด ระบุ ............................................. 

15. โทรศัพทมือถือ ฉัน   ไมมีโทรศัพทมือถือ   มีโทรศัพทมือถือ    

       โดยบุคคลที่มักโทรคุยดวย คือ ......................................................................................... 
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ชุด 9 ฉันในปจจุบันและอนาคต 

1. ถาฉันเห็นของแพงที่อยากได แตราคาแพงมาก ฉันจะตัดสินใจซื้อทันที และยอมอดหลงัจากนั้น         
( t = 5.49 , r = 0.33) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันมักอดใจไมไดที่จะรับประทาน เมื่อเห็นของกินที่ชอบมาก แตเปนสิ่งที่หมอหาม ( t = 5.72 ,    
r = 0.37) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันไมเหน็ความจําเปนที่จะตองอนุรักษ หรือเก็บรักษาสิ่งตางๆ ไวใหคนรุนหลัง ( t = 6.10 ,          
r = 0.45) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ฉันจะใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา , น้ํามัน อยางเต็มที่ เพราะฉันคงอยูไมถึงเวลาที่เกิดการขาดแคลน            
( t = 5.72 , r = 0.33) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ถาฉันอยากไดส่ิงใดแตตองรอคอย ฉันจะหมดความอดทน หรือทนไมได  ( t = 5.06 , r = 0.42) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. เมื่อฉันรูตัววาออกกําลังกายนอยไป ฉันจึงพยายามออกกําลังกายใหมากขึ้น  ( t = 4.66 , r = 0.20) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. เมื่อไดรับเงนิจํานวนหนึ่ง ฉันจะแบงเงินบางสวนเพื่อออมทรัพย หรือฝากธนาคารดวย ( t = 4.93 , 
r = 0.39) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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8. ฉันสามารถรับประทานยา ตรงตามปริมาณและเวลาที่แพทยส่ัง ( t = 4.63 , r = 0.39) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. ฉันเชื่อวาการทําวันนีใ้หดทีี่สุด จะสงผลดีในวันขางหนา ( t = 5.43 , r = 0.53) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. ถึงเวลาแลวที่ควรรณรงคซ้ือสินคาไทย เพื่อชวยผูผลิตชาวไทยของเรา ใหตอสูกับผูผลิต
ชาวตางชาติ ( t = 3.36 , r = 0.33) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (Alpha = 0.75) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1) มุงอนาคต 7,9,10 3,4 5 
2) ควบคุมตน 6,8 1,2,5 5 

รวมจํานวนขอ 5 5 10 

ชุดท่ี 10 ความมุงมั่นของฉัน 

1. ฉันสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไดติดตอเปนเวลานานโดยไมเบื่อ ( t = 4.36 , r = 0.27) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. หลายครั้งที่ฉันคิดวา ความมุมานะทํางานหนกั เปนสิ่งที่สูญเปลา ( t = 5.39 , r = 0.38) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันเห็นวาควรวางแผน กอนทําสิ่งใด ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามที่คิด ( t = 4.26 , r = 0.27) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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4. หากฉันไดรับเลือกใหเปนหัวหนาจดักิจกรรม ฉันจะทาํอยางตั้งใจ ( t = 5.30 , r = 0.31) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. เมื่อเจออุปสรรคในการทํางาน ฉันจะรูสึกทอแทหมดหวัง ( t = 8.84 , r = 0.56) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. ฉันชอบที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ งานใหม ๆ ขอมูลใหม ๆ  ( t = 5.77 , r = 0.35) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันเชื่อวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นัน่” เปนความจริง ( t = 5.87 , r = 0.42) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. บอยครั้งที่ฉันฟงการอบรม/บรรยายไมจบ เพราะฉันรูสึกเบื่อ ( t = 4.56 , r = 0.29) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. ในอดีตฉันไดช่ือวา เปนผูขยันในการทํางาน ( t = 4.49 , r = 0.24) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. แมฉันจะรูสึกเสียใจ เมื่อทําบางสิ่งไมสําเร็จ แตฉันจะไมทอถอย ( t = 5.12 , r = 0.39) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์ (Alpha = 0.69) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1,3,4,6,7,9,10 2,5,8 10 
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ชุดท่ี 11  ความเชื่อของฉัน 

1. ฉันเชื่อวา การปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพุทธเจา จะทาํใหฉันมีความสุขแทจริง ( t = 7.91 ,             
r = 0.57) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. พระสงฆบางรูปชวยใหฉนัใกลชิด และศรัทธาในศาสนามากยิ่งขึน้  ( t = 7.40 , r = 0.45) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันเชื่อวา มนุษยเราเมื่อตายแลวก็จบสิ้นเพียงเทานี ้  ( t = 3.69 , r = 0.13) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ความเชื่อวา “ ชีวิตเปนทกุข ” เปนการมองโลกในแงราย และเปนเรือ่งเหลวไหล  
( t = 4.51 , r = 0.13) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันเชื่อวา บญุกุศลเปนสิ่งเดียวที่ฉัน สามารถนําติดตัวไปในทุกภพทุกชาติได ( t = 3.79 , r = 0.24) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. ฉันเห็นวา นรก สวรรค และภพภูมิตาง  ๆ เปนเรื่องงมงาย   ( t = 5.43 , r = 0.34) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. พระพุทธเจามีความสําคัญตอชีวิตของฉัน  ( t = 9.38 , r = 0.54) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ฉันเปนคนดีได โดยไมจําเปนตองสนใจคําสั่งสอนของพุทธเจา   ( t = 9.82 , r = 0.53) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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9. การพัฒนาตนเองเพื่อพระนิพพาน เปนสิ่งที่ไมเกินความสามารถของมนุษย  ( t = 5.36 , r = 0.23) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. ฉันซาบซึ้งในความเมตตาของพระพุทธเจาตอมวลมนุษย ( t = 7.98 , r = 0.52) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

แบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา  (Alpha = 0.68) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1. ความเชื่อในพระรัตนตรยั 1,2,7,10 8 5 
2. ความเชื่อในบาป 5 3,6 3 
3. ความเชื่อในพระนพิพาน 9 4 2 

รวมจํานวนขอ 6 4 10 

ชุด 12 การปฏบิัติของฉัน 

1. ฉันชอบที่จะไปเทีย่วตามวัดวาอาราม มากกวาสถานทีอ่ื่นๆ  ( t = 6.00 , r = 0.33) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันมักระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เมื่อผานไปสถานที่ทางศาสนา  ( t = 5.24 ,       
r = 0.38) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. ฉันมักแนะนําลูกหลานวา ควรเลือกอาชีพที่ไมทําผิดศลี เชน ตองไมฆาสัตว  ไมโกหก ( t = 4.26 , 
r = 0.33) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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4. ฉันใชเวลาสวนใหญในชวีิตไปในการทาํความดี และทําบุญสุนทาน ( t = 6.53 , r = 0.43) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันมักใชเวลาวางไปในการศึกษาธรรมะ หรือปฏิบัติธรรม ( t = 5.97 , r = 0.36) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

6. หากงานที่ฉนัทําสามารถทําเงินไดมาก ฉนัจะไมสนใจวาสิ่งที่กระทําลงไปนั้นจะผิดศีลหรือไม  
( t = 4.96 , r = 0.60) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. ฉันเคยคุยทางดานธรรมะกับผูอ่ืน ( t = 6.24 , r = 0.33) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ฉันรูสึกวา ตนเองเปนพุทธแตเพียงในนาม หรือในทะเบียนเทานั้น ( t = 7.32 , r = 0.66) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. การหมกมุนกับศาสนา ทาํใหคนเรามีความกาวหนาในชีวิตไมมากเทาที่ควร ( t = 4.80 , r = 0.48) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 10. ฉันชวยเหลือคนอ่ืน และสังคมอยูเสมอเพื่อสรางกุศล ( t = 6.08 , r = 0.37) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. ฉันพรอมที่จะพดูปด  ถาคําพูดนั้นชวยใหฉนัไดประโยชน ( t = 5.82 , r = 0.57) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. ฉันเห็นวาการสวดมนตไหวพระกอนเขานอน เปนการกระทําที่ไรสาระ ( t = 7.53 , r = 0.75) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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13. คงตองรอใหรํ่ารวยกวานี้กอน ฉันจึงจะทําบุญใหทานแกผูอ่ืน ( t = 6.72 , r = 0.74) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

14. ฉันดื่มสุราและ / หรือเบียร โดยไมสนใจวาจะผิดศีลหรือไม ( t = 5.66 , r = 0.60) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

15. ฉันไมคิดวาการทําสมาธิ จะใหประโยชนแกฉันได ( t = 4.06 , r = 0.37) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

16. การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กนอยจากรานคาไมนาจะเปนความผิด  เพราะเจาของรานไดกําไร
จากสินคาอื่น ๆ มากอยูแลว ( t = 4.85 , r = 0.54) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

17. ฉันชอบแนะนําใหคนอืน่อานหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา ( t = 6.17 , r = 0.31) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

18. ฉันจะอาฆาตเคียดแคน คนที่จงใจทําใหฉันเจ็บช้ําน้ําใจ ( t = 4.91 , r = 0.49) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

19. การตกปลาเปนเกมกีฬาที่นาสนใจ ( t = 5.29 , r = 0.66) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

20. ฉันจะคํานงึถึงเรื่องบาปบุญ กอนตัดสนิใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ( t = 7.07 , r = 0.45) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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แบบวัดวิถีปฏบิัติทางพุทธศาสนา  (Alpha = 0.88) 

องคประกอบ ขอความ
ทางบวก 

ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1) ดานวิถีชีวิตแบบพุทธ 1,2,3,4,5,7,10 6,8,9 10 
2) ดานการปฏิบัติ 17,20 11,12,13,14,15,16,18,19 10 

รวมจํานวนขอ 9 11 20 

ชุด 13 ครอบครัวของฉัน 

1. บุตรหลานมักพาฉันไปพบแพทยทนัที ที่ฉันไมสบาย  ( t = 7.29 , r = 0.63) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. นานๆ ครั้งที่ บุตรหลานของฉันจะโทรมาหาฉัน ( t = 6.00 , r = 0.33) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. บุตรหลาน หรือญาติ ไมคอยมาเยีย่มฉัน ( t = 6.89 , r = 0.48) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. บุตรหลาน หรือญาติ มักบอกขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงวัย แกฉันอยูสม่ําเสมอ ( t = 6.33 ,  
r = 0.58) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. บุตรหลานมักจัดงานใหแกฉัน ในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันสงกรานต วันเกิด วันปใหม ฯลฯ  
( t = 8.30 , r = 0.57) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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6. บอยครั้งเมื่อฉันอยากรับประทาน หรืออยากไดอะไร บุตรหลานหรอืญาติจะเปนผูจัดหามาให  
( t = 8.08 , r = 0.62) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. บุตรหลานหรือญาติมักหาขอมูลใหม ๆ เกี่ยวกับการดแูลสุขภาพ มาพูดคุยกับฉนั ( t = 9.83 ,         
r = 0.69) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. ยามที่ฉันปวดเมื่อย บุตรหลานจะมานวดและคอยดแูลฉันเปนอยางดี ( t = 7.47 , r = 0.55) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. บุตรหลานของฉัน จะพาฉันไปพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพเปนประจํา ( t = 10.00 , r = 0.64) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. บุตรหลานของฉัน เคยเตอืนฉันเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวฉันเอง ( t = 6.72 , r = 0.63) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. ฉันมีบุตรหลานคอยใหกําลังใจ เมื่อฉันรูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ( t = 6.45 , r = 0.69) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. บุตรหลานของฉัน ไมคอยพูดคยุ หรือใหขอมูลเกี่ยวกบัผูสูงอายุ เชน การดูแลสุขภาพ แกฉัน        
( t = 11.32 , r = 0.71) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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แบบวัดการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครัว  (Alpha = 0.89)  
องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1) ดานอารมณ 5,11 2,3 4 
2) ดานขอมูลขาวสาร 4,7,10 12 4 
3) ดานวัสดุอุปกรณ เงิน 1,6,8,9  4 

รวมจํานวนขอ 9 3 12 

ชุด 14  ความชวยเหลือจากรัฐ 

1. ฉันมักไดรับบริการตรวจสุขภาพจากศนูยสาธารณสุข / สถานีอนามัย ( t = 5.30 , r = 0.40) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

2. ฉันไมคอยไดรับขาวสาร การอบรมดานสุขภาพจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ( t = 9.03 ,       
r = 0.55) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

3. เมื่อเขาชมสถานที่ทองเที่ยว / งานนิทรรศการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐ ฉันจะไดรับ
การเอื้ออํานวยความสะดวกในการเขาชมเสมอ ( t = 8.20 , r = 0.62) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

4. ฉันพอใจหนวยงานรัฐ ในการสงเสริมกิจกรรมบันเทิง เชน ทัศนศึกษา นิทรรศการ วงดนตรีแกฉนั  
( t = 7.55 , r = 0.58) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

5. ฉันมักไดรับขาวสารดานสุขภาพ จากเจาหนาที่สาธารณสุข ( t = 6.60 , r = 0.49) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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6. ฉันไมไดรับการอํานวยความสะดวก ในการตรวจสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข ( t = 7.35 ,     
r = 0.46) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

7. เจาหนาที่สาธารณสุขจะแนะนําการดูแลสุขภาพที่เปนประโยชนแกฉันอยูเสมอ ( t = 7.24 ,            
r = 0.55) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

8. หนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือ แนะนําในการประกอบอาชีพเสริมใหแกฉัน ( t = 5.60 ,          
r = 0.42) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

9. เอกสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่หนวยงานรัฐจัดให  มีประโยชนแกฉัน ( t = 5.58 , r = 0.54) 
         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

10. ฉันไมไดรับการแบงเบาภาระคาใชจาย คารักษาพยาบาลจากภาครฐัเทาที่ควร ( t = 6.00 ,            
r = 0.47) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

11. การลดหยอนคายานพาหนะ คาเขาชมสถานที่ของรัฐ ไมมีประโยชนสําหรับฉัน ( t = 4.54 ,        
r = 0.31) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

12. ฉันไมรูวาตองสอบถามขอมูลการใชสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน การรับเงินเบี้ยยังชีพ  การใชบัตร
ประกันสุขภาพของผูสูงอายุ ไดจากใคร ( t = 3.63 , r = 0.28) 

         

จริงที่สุด        จริง  คอนขางจริง 
 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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แบบวัดการสนับสนุนจากภาคของรัฐ  (Alpha =  0.82) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1) ดานขอมูลขาวสาร 5,7,8,9 2,12 6 
2) ดานวัสดุอุปกรณ เงิน 1,3,4 6,10,11 6 

รวมจํานวนขอ 7 5 12 

 
 



ภาคผนวก ข 

ตารางสถิติ 



 

ตารางที่ 1  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมรวม (N = 441) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.77 5.39 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.73 5.25 27 60 .520**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.11 6.23 29 60 .350** .334**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.59 10.81 59 120 .570** .506** .639**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.32 10.68 15 72 .291** .357** .177** .342**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.03 9.59 14 72 .047 .164** .165** .215** .241**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.04 4.23 20 40 -.067 -.185** .062 .003 -.203** .000        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.56 6.75 37 72 .517** .511** .443** .582** .327** .187** -.107*       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.92 9.25 36 87 .396** .543** .238** .380** .468** .141** -.284** .405**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 101.41 41.02 20 237 -.094 -.057 .087 -.012 .012 .023 .272** -.056 -.173**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.21 8.84 20 72 .384** .401** .263** .371** .330** .208** -.127** .371** .380** -.082    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.73 7.76 31 71 .383** .395** .239** .318** .397** .226** -.119* .448** .399** -.007 .627**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 40.89 8.56 16 60 .348** .401** .173** .219** .202** -.079 -.223** .312** .545** -.124* .264** .280**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.27 7.30 18 60 .352** .437** .194** .259** .343** .070 -.306** .414** .622** -.295** .265** .282** .599** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (N = 219) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.39 5.82 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.04 5.24 27 60 .572**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.36 6.33 31 60 .415** .322**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 95.44 11.25 62 119 .602** .541** .668**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.03 10.79 17 72 .320** .364** .129 .238**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 45.87 9.91 14 67 .010 .122 .142* .246** .224**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.07 4.06 20 40 .010 -.074 .104 .133 -.226** .012        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.87 6.96 37 72 .570** .513** .462** .604** .288** .186** -.005       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 65.50 9.01 44 86 .417** .581** .201** .375** .449** .132 -.151* .434**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 94.90 42.11 20 222 -.051 -.050 .122 .069 -.053 -.036 .359** .004 -.141*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 57.26 7.41 35 72 .436** .446** .314** .434** .329** .274** -.022 .428** .399** .035    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 54.32 7.74 32 71 .409** .343** .147* .280** .435** .202** -.102 .403** .423** .100 .655**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.48 8.57 16 60 .394** .423** .133 .251** .221** -.080 -.103 .297** .499** -.108 .276** .250**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.85 7.55 18 60 .395** .472** .180** .257** .389** .079 -.206** .420** .581** -.259** .259** .289** .573** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล (N = 222) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.19 4.89 30 57              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.44 5.25 30 60 .461**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.88 6.14 29 60 .274** .343**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.79 10.34 59 120 .525** .467** .609**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.58 10.59 15 72 .272** .354** .226** .456**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 48.11 9.17 20 72 .123 .222** .201** .204** .256**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.02 4.39 20 40 -.153* -.286** .023 -.122 -.182** -.008        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.26 6.54 41 72 .453** .507** .421** .555** .370** .202** -.205**       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.36 9.45 36 87 .372** .506** .269** .381** .489** .162* -.398** .375**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 108.49 38.69 30 237 -.118 -.054 .058 -.080 .073 .051 .182* -.113 -.196**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 51.19 9.12 20 69 .325** .382** .233** .323** .391** .265** -.223** .343** .373** -.076    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 51.15 7.46 31 65 .325** .439** .326** .341** .390** .314** -.144* .498** .369** -.061 .574**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 40.32 8.53 20 59 .287** .376** .208** .178** .189** -.063 -.334** .324** .584** -.144* .245** .295**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.71 7.01 23 60 .289** .397** .206** .253** .300** .076 -.408** .403** .661** -.346** .256** .256** .623** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุชาย (N = 110) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.08 4.88 30 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.50 4.98 31 57 .405**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.76 6.40 30 60 .242* .350**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 92.39 10.20 62 120 .453** .478** .683**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 46.97 9.83 27 71 .195* .154 .307** .355**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.64 8.92 22 61 .026 .203* .212* .288** .351**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.59 3.88 23 40 -.055 -.025 .043 -.008 -.273** .031        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.17 6.18 41 70 .379** .453** .458** .510** .306** .204* -.143       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 63.97 8.35 43 81 .316** .407** .237* .305** .489** .123 -.464** .309**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 107.77 33.17 31 190 .008 .093 .280** .232* .143 .060 .110 .051 -.058     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 52.28 9.22 20 69 .323** .356** .198* .196* .311** .193* -.070 .194* .290** -.004    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 51.06 7.48 31 66 .316** .332** .261** .139 .367** .287** -.133 .467** .313** .057 .555**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 40.50 7.82 21 56 .262** .252** .229* .172 .221* -.017 -.382** .260** .543** -.018 .250** .319**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.85 6.81 23 57 .264** .279** .124 .120 .346** .045 -.470** .322** .611** -.255* .138 .266** .545** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 5  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุหญิง (N = 330) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.01 5.55 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.80 5.34 27 60 .552**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.21 6.18 29 60 .382** .327**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 95.28 10.94 59 119 .596** .515** .626**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.13 10.85 15 72 .309** .420** .138* .328**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.19 9.81 14 72 .050 .155** .154** .195** .206**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.86 4.33 20 40 -.063 -.228** .072 .017 -.173** -.006        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.71 6.92 37 72 .552** .531** .445** .604** .328** .179** -.094       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 65.29 9.50 36 87 .415** .586** .243** .398** .458** .140* -.232** .425**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 99.38 43.08 20 237 -.108 -.090 .043 -.059 -.004 .018 .302** -.076 -.190**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.87 8.64 25 72 .398** .420** .288** .417** .322** .209** -.135* .425** .403** -.089    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 53.33 7.74 31 71 .396** .421** .237** .361** .391** .203** -.105 .439** .413** -.008 .644**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.06 8.79 16 60 .370** .447** .160** .231** .191** -.101 -.178** .322** .542** -.144* .266** .262**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.39 7.46 18 60 .373** .479** .213** .291** .344** .078 -.257** .443** .631** -.300** .307** .292** .618** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 6  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุอายุนอย (N = 222) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.53 5.02 30 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.70 5.01 30 60 .462**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.56 6.26 31 60 .323** .219**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 95.49 9.88 67 120 .578** .441** .607**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.01 10.54 20 72 .218** .372** .135* .347**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.24 10.03 14 72 .076 .228** .147* .222** .274**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.54 4.08 20 40 -.088 -.217** .036 -.041 -.218** .000        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 57.94 6.56 41 72 .486** .410** .343** .566** .236** .122 -.150*       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 65.88 9.27 36 87 .403** .594** .231** .387** .413** .179** -.339** .361**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 104.55 41.88 20 222 -.075 -.046 .129 -.026 .131 .028 .203** -.088 -.107     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.39 9.05 20 69 .447** .425** .177** .348** .272** .145* -.160* .360** .365** -.132    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 53.19 7.21 32 71 .392** .473** .185** .314** .290** .209** -.134* .452** .316** -.009 .573**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 42.99 7.92 16 60 .356** .445** .138* .209** .151* -.078 -.231** .280** .584** -.148* .316** .262**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.96 7.29 23 60 .320** .447** .077 .163* .293** .078 -.384** .317** .661** -.273** .264** .263** .618** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 7  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุอายุมาก (N = 219) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 45.99 5.66 23 58              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 44.73 5.31 27 60 .548**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.63 6.18 29 59 .366** .437**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.61 11.69 59 119 .555** .554** .671**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.64 10.84 15 72 .375** .369** .227** .349**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.86 9.05 20 70 .047 .138* .205** .231** .200**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.58 4.32 20 40 -.015 -.116 .115 .063 -.201** -.024        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.16 6.66 37 70 .521** .570** .538** .593** .444** .312** -.022       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 63.94 9.14 37 83 .371** .475** .231** .364** .542** .123 -.212** .426**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 97.97 39.88 21 237 -.148* -.109 .027 -.018 -.119 .032 .379** -.065 -.271**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 55.04 8.57 25 72 .367** .432** .378** .420** .392** .272** -.122 .444** .426** -.008    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.26 8.26 31 69 .368** .321** .283** .314** .499** .261** -.096 .442** .469** -.015 .702**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 38.77 8.67 20 60 .302** .308** .180** .201** .278** -.042 -.173* .272** .496** -.148* .281** .284**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.56 7.26 18 57 .362** .405** .304** .336** .404** .083 -.211** .491** .573** -.338** .289** .292** .579** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 8  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีคูสมรส (N = 163) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.81 5.65 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.14 5.23 27 60 .473**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.74 6.59 30 59 .322** .308**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 95.33 10.85 62 118 .544** .434** .676**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 48.35 11.65 15 72 .267** .433** .162* .308**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 48.96 9.61 20 72 .087 .300** .216** .283** .326**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.66 4.24 22 40 -.178* -.332** -.035 -.155 -.233** -.084        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.72 6.84 39 72 .522** .527** .499** .661** .445** .307** -.293**       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 63.71 10.02 37 87 .343** .552** .237** .351** .465** .187* -.355** .426**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 99.49 42.53 20 237 -.193* -.066 -.021 -.082 .028 .054 .324** -.113 -.194*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.31 9.42 25 70 .348** .461** .368** .419** .401** .342** -.225** .504** .454** -.080    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 51.82 8.47 31 70 .318** .407** .290** .361** .451** .377** -.233** .526** .435** -.023 .698**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 39.71 8.87 16 59 .323** .428** .210** .270** .208** .014 -.282** .323** .581** -.148 .280** .213**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.22 7.44 23 60 .285** .426** .210** .225** .351** .107 -.412** .434** .649** -.325** .300** .301** .564** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 9  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส (N = 276) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.75 5.26 31 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.07 5.24 30 60 .554**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.75 5.99 29 60 .372** .369**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.12 10.79 59 120 .586** .560** .617**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.83 10.04 21 72 .310** .297** .205** .372**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 45.91 9.42 14 65 .022 .110 .112 .168** .210**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.68 4.19 20 40 .004 -.087 .110 .086 -.172** .022        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.46 6.72 37 72 .514** .508** .407** .534** .250** .113 -.004       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 65.59 8.69 36 86 .441** .531** .260** .410** .461** .145* -.224** .399**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 102.64 40.07 24 222 -.023 -.058 .174** .041 -.005 .015 .243** -.017 -.165*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.14 8.52 20 72 .409** .364** .188** .338** .278** .123* -.067 .284** .328** -.082    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 53.28 7.29 32 71 .434** .380** .216** .301** .349** .151* -.025 .402** .361** -.001 .580**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.58 8.32 21 60 .369** .375** .164** .196** .186** -.114 -.170** .311** .509** -.117 .256** .317**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.27 7.23 18 60 .394** .443** .189** .278** .335** .052 -.246** .402** .608** -.275** .240** .272** .626** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 10  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีอยูกับคูสมรส (N = 257) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.87 5.15 31 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.05 5.28 30 60 .558**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.77 6.03 29 60 .397** .365**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.94 10.68 59 120 .604** .551** .620**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.06 9.75 21 72 .305** .287** .200** .377**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 45.99 9.39 14 65 .049 .122 .113 .189** .211**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.53 4.07 20 40 -.008 -.119 .102 .043 -.205** .020        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.61 6.75 37 72 .511** .506** .417** .538** .241** .124 -.006       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 65.77 8.62 36 86 .454** .546** .258** .417** .420** .130* -.240** .385**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 102.46 40.12 24 222 -.041 -.082 .173* .016 -.010 .012 .213** -.026 -.167*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.82 8.67 20 72 .422** .365** .212** .326** .304** .124* -.104 .277** .357** -.094    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 53.27 7.36 32 71 .408** .361** .228** .264** .351** .131* -.037 .367** .346** .007 .570**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.63 8.44 19 60 .336** .389** .202** .223** .176** -.114 -.160* .284** .519** -.126 .285** .302**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.34 7.05 18 60 .400** .459** .154* .277** .311** .008 -.238** .401** .596** -.277** .256** .263** .628** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 11  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมอยูกับคูสมรส (N = 133) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.34 5.99 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 44.94 5.10 27 60 .507**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.13 6.61 30 59 .332** .308**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 95.49 11.47 62 118 .551** .478** .666**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.30 11.34 16 72 .389** .476** .251** .341**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 48.75 9.32 19 72 .067 .301** .251** .286** .291**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 31.35 4.41 22 40 -.098 -.180* -.013 -.083 -.196* -.075        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.90 6.88 39 72 .505** .511** .477** .661** .504** .285** -.208*       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 62.97 9.87 37 85 .362** .543** .262** .331** .513** .281** -.274** .413**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 104.90 40.98 20 237 -.112 .007 .011 -.051 -.014 -.109 .324** -.104 -.187*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.67 8.82 31 70 .357** .433** .382** .438** .389** .301** -.157 .479** .394** -.079    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 51.84 8.27 31 71 .363** .350** .279** .387** .426** .329** -.175* .534** .410** -.033 .725**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 38.71 8.72 16 58 .335** .354** .171 .231* .214* .027 -.188* .298** .508** -.096 .200* .170*  

14. ความพอใจในชีวิต 43.30 7.89 23 60 .292** .409** .271** .231* .402** .266** -.366** .424** .650** -.327** .259** .299** .528** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 12  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีบุตรนอย (N = 167) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.18 5.43 31 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.00 5.46 30 60 .515**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.22 6.50 29 60 .448** .331**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 96.07 11.01 59 120 .631** .543** .680**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.25 9.90 21 72 .337** .388** .227** .374**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.07 8.96 19 72 .111 .251** .273** .323** .303**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.07 4.11 22 40 -.071 -.228** .076 -.015 -.216** -.013        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 57.27 6.75 39 72 .528** .537** .420** .553** .259** .143 -.135       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.55 9.62 36 86 .421** .612** .223** .405** .501** .286** -.293** .365**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 105.03 41.48 32 237 -.084 -.101 .175* -.069 .055 -.078 .072 -.081 -.135     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.26 9.06 20 72 .462** .439** .213** .345** .392** .215** -.156* .296** .392** -.142    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.97 7.47 32 71 .424** .441** .221** .323** .389** .257** -.110 .451** .387** -.031 .645**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.47 8.42 16 60 .369** .503** .127 .202** .211** -.039 -.159* .317** .509** -.141 .302** .335**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.04 7.60 18 60 .345** .527** .158* .282** .407** .123 -.306** .375** .670** -.269** .309** .297** .686** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีบุตรมาก (N = 193) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.36 5.16 30 57              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.42 4.84 32 59 .506**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.64 5.92 31 60 .253** .335**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.22 10.77 62 119 .569** .511** .585**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.64 9.83 16 68 .313** .290** .218** .401**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.97 10.06 14 70 .023 .116 .109 .162* .165*         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.17 4.38 20 40 -.039 -.097 .048 .029 -.180* .009        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.54 6.70 37 70 .438** .468** .423** .600** .454** .198** -.068       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.95 8.70 38 83 .389** .462** .229** .332** .436** .092 -.244** .409**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 102.11 38.92 21 203 .024 .042 .077 .032 .007 -.016 .361** .003 -.143     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.67 8.38 31 72 .295** .290** .283** .349** .341** .176* -.135 .343** .296** -.075    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.59 8.03 31 71 .354** .275** .224** .249** .425** .128 -.106 .395** .351** .014 .593**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 39.67 8.66 19 60 .265** .240** .209** .205** .188* -.114 -.232** .235** .537** -.052 .150* .185*  

14. ความพอใจในชีวิต 43.78 7.11 26 60 .307** .324** .230** .261** .327** .114 -.281** .430** .569** -.277** .176* .256** .505** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 14  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย (N = 166) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.13 5.40 30 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.63 5.12 32 60 .572**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.48 6.28 29 60 .390** .429**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.71 11.06 59 120 .612** .601** .656**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.96 9.96 20 72 .332** .376** .110 .309**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.04 9.28 14 67 .067 .170* .191* .214** .333**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.59 4.19 21 40 .023 -.114 .141 .105 -.209** .026        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.40 7.08 37 72 .608** .533** .367** .575** .299** .120 -.010       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.61 9.04 36 86 .428** .498** .226** .346** .473** .266** -.317** .282**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 102.48 39.91 21 237 .037 .154 .196* .090 .047 .022 .162 .038 -.034     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.24 8.56 21 72 .385** .336** .149 .335** .443** .178* -.108 .307** .329** -.059    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.88 7.83 35 71 .393** .368** .171* .332** .452** .173* -.034 .462** .298** .027 .567**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.48 8.16 19 60 .417** .454** .223** .269** .200** -.077 -.179* .381** .546** -.035 .222** .228**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.90 7.29 18 60 .367** .436** .166* .275** .350** .144 -.252** .447** .622** -.157 .200** .237** .578** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก (N = 131) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.85 5.26 30 58              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.24 4.98 32 60 .523**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.49 5.99 31 59 .299** .328**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.48 11.14 67 118 .585** .446** .616**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.74 9.60 30 72 .321** .308** .385** .540**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 45.84 9.78 22 72 -.042 .134 .202* .244** .140         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.45 4.22 20 40 -.152 -.092 -.091 -.182* -.153 .021        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.33 6.40 41 71 .375** .445** .557** .604** .395** .238** -.179*       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.67 8.98 38 83 .439** .543** .298** .382** .493** -.018 -.156 .464**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 101.62 40.78 24 203 -.126 -.185 -.011 -.136 -.095 .026 .388** -.173 -.256**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.69 8.83 20 72 .349** .345** .303** .272** .252** .163 -.164 .272** .302** -.199*    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.37 7.40 31 68 .399** .320** .241** .257** .283** .133 -.096 .321** .389** -.103 .657**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 39.10 8.38 20 60 .313** .288** .178* .234** .252** -.227* -.127 .203* .509** -.127 .193* .157  

14. ความพอใจในชีวิต 43.73 7.36 23 57 .296** .417** .258** .328** .425** .008 -.321** .386** .614** -.407** .251** .232** .531** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 16  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกสาวนอย (N = 145) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.60 5.12 31 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.42 5.09 30 57 .519**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.93 5.71 31 60 .450** .390**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.22 10.53 59 117 .614** .522** .636**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.45 9.04 21 71 .336** .377** .337** .381**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.61 9.52 19 68 .110 .305** .227** .327** .354**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.27 4.23 20 40 -.050 -.246** -.017 -.075 -.222** -.083        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.70 6.93 39 71 .517** .546** .376** .546** .341** .119 -.161       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.60 9.66 36 86 .384** .558** .277** .387** .511** .238** -.307** .419**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 106.99 40.21 32 237 .045 .025 .234** .031 .160 .159 .075 -.067 -.087     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.14 8.10 30 70 .487** .459** .334** .422** .338** .248** -.182* .351** .408** -.005    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.62 7.30 32 71 .380** .384** .279** .334** .446** .263** -.149 .425** .348** .115 .592**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 41.37 8.23 16 60 .334** .382** .171* .184* .180* -.120 -.191* .339** .497** -.119 .260** .251**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.82 7.27 18 60 .348** .453** .201* .266** .364** .096 -.303** .389** .664** -.222* .289** .219** .649** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 17  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกสาวมาก (N = 153) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.32 5.51 30 57              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.66 5.08 32 59 .509**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.82 6.28 31 60 .268** .313**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.52 11.36 62 119 .579** .526** .632**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.66 10.18 16 68 .331** .270** .172* .377**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.46 9.78 14 70 .069 .097 .174* .149 .176*         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.06 4.47 20 40 -.045 -.130 .114 .120 -.190* .060        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.53 6.75 37 71 .479** .474** .421** .584** .464** .186* -.054       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.92 8.61 38 83 .401** .431** .200* .312** .423** .155 -.287** .341**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 100.95 38.61 21 194 -.004 .042 .097 .071 .015 -.078 .367** .112 -.104     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.95 8.53 31 72 .290** .317** .247** .357** .377** .221** -.150 .411** .340** -.104    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.80 8.35 31 71 .355** .297** .197* .253** .457** .152 -.157 .451** .400** -.035 .646**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 39.50 8.82 19 60 .273** .270** .178* .228** .202* -.019 -.280** .211** .505** -.067 .200* .240**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.88 7.36 24 60 .333** .328** .206* .239** .321** .167* -.299** .408** .534** -.287** .201* .328** .509** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01  
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ตารางที่ 18  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพมีเงินเดือนประจํา (N = 156) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.70 5.20 31 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.92 4.72 35 60 .545**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.51 6.17 29 60 .363** .340**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 96.39 9.98 67 120 .579** .574** .641**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 48.61 10.81 20 72 .277** .267** .011 .235**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.70 9.90 19 72 .050 .170* .148 .203* .307**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.37 3.98 20 40 -.102 -.182* .165* .019 -.203* .021        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 58.38 6.33 41 72 .527** .516** .458** .562** .218** .130 -.057       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 66.53 8.73 36 87 .420** .497** .159 .399** .418** .227** -.292** .404**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 101.79 39.43 20 209 -.187* -.017 -.010 -.051 .095 .129 .159 -.106 -.133     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 55.60 8.27 21 72 .389** .231** .186* .357** .310** .136 -.012 .254** .303** -.067    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 53.96 7.41 33 71 .415** .252** .273** .343** .355** .197* -.052 .383** .350** .006 .576**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 43.29 8.19 22 60 .408** .422** .165* .268** .302** -.081 -.228** .326** .530** -.063 .280** .259**  

14. ความพอใจในชีวิต 45.68 7.22 18 60 .449** .428** .204* .279** .403** .122 -.272** .436** .674** -.203* .210** .252** .679** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 19  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพไมมีเงินเดือนประจํา (N = 242) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.44 5.11 23 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.18 5.35 27 60 .465**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.78 6.21 30 60 .338** .333**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.64 11.08 59 118 .534** .434** .622**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.61 10.72 15 72 .302** .406** .271** .391**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.62 9.47 20 72 .030 .178** .177** .218** .212**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.85 4.23 20 40 -.032 -.184** .053 .037 -.161* -.049        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.58 6.49 37 71 .441** .436** .412** .549** .406** .229** -.109       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.32 9.10 39 83 .386** .561** .280** .344** .485** .087 -.231** .351**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 98.57 42.00 21 237 -.006 -.069 .139* .019 -.071 -.100 .350** -.022 -.207**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.52 9.19 20 72 .375** .450** .315** .367** .339** .280** -.157* .401** .356** -.094    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.20 7.85 31 69 .322** .427** .211** .269** .429** .279** -.125 .455** .390** -.019 .632**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 39.87 8.38 16 59 .259** .343** .169** .148* .131* -.089 -.184** .199** .515** -.144* .182** .218**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.61 7.33 23 60 .256** .396** .179** .198** .292** .041 -.312** .351** .562** -.371** .224** .244** .514** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 20  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอย (N = 218) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.00 5.73 23 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 44.94 5.60 27 60 .514**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.14 6.30 30 60 .409** .368**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 93.68 11.47 62 118 .582** .480** .668**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 48.91 11.24 15 72 .318** .437** .235** .404**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.07 9.39 14 72 .041 .146* .172* .185** .153*         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.06 4.40 20 40 -.030 -.203** .026 .014 -.159* .059        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 55.52 7.18 39 71 .519** .536** .490** .589** .396** .158* -.118       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 63.66 9.71 36 83 .407** .547** .276** .342** .523** .097 -.269** .359**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 102.35 40.94 21 237 -.081 -.075 .099 .038 -.025 -.004 .329** -.038 -.209**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 52.46 9.70 20 72 .350** .421** .305** .357** .329** .187** -.128 .364** .368** -.109    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 51.79 8.10 31 71 .351** .463** .299** .363** .400** .219** -.126 .494** .417** -.012 .637**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 38.84 8.37 16 59 .278** .364** .177** .143* .156* -.127 -.252** .269** .545** -.178* .131 .199**  

14. ความพอใจในชีวิต 42.98 7.55 18 60 .302** .447** .232** .200** .320** .021 -.348** .381** .600** -.334** .217** .229** .557** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 21  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีการศึกษามาก (N = 201) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.79 4.76 36 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.66 4.62 36 60 .499**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.05 6.22 29 60 .335** .338**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 95.75 10.20 59 120 .544** .548** .620**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.69 10.35 20 72 .275** .257** .126 .262**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.89 10.00 19 72 .119 .256** .166* .283** .349**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.01 4.01 20 40 -.122 -.160* .110 .000 -.248** -.096        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 57.96 6.04 37 72 .503** .458** .439** .573** .244** .251** -.083       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 66.62 8.05 46 87 .399** .539** .233** .436** .393** .235** -.277** .426**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 98.28 40.86 20 222 -.058 .031 .100 -.029 .058 .030 .201** -.026 -.061     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 56.24 7.40 33 72 .404** .333** .272** .379** .336** .289** -.105 .322** .338** -.005    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 54.03 7.14 33 71 .421** .278** .233** .251** .385** .259** -.100 .349** .327** .037 .590**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 43.35 8.06 19 60 .392** .391** .231** .288** .227** -.001 -.148* .288** .470** -.012 .323** .283**  

14. ความพอใจในชีวิต 45.89 6.74 24 60 .405** .376** .179* .305** .366** .160* -.224** .399** .625** -.218** .250** .291** .600** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 22  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีโรคประจําตัว (N = 148) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.29 5.10 30 59              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.35 5.47 30 60 .502**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.42 6.37 29 59 .247** .216**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.29 11.34 59 120 .500** .425** .621**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.11 10.48 16 72 .272** .382** .103 .313**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.34 10.04 14 72 -.093 .071 .067 .135 .137         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.00 4.49 20 40 -.130 -.291** -.057 -.096 -.243** .057        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.57 6.91 39 71 .469** .502** .365** .559** .291** .121 -.214*       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 66.55 9.10 38 87 .391** .607** .164 .355** .443** .089 -.356** .348**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 101.75 43.09 20 222 -.172 -.108 .056 -.135 .159 .032 .148 -.194* -.142     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 52.58 9.71 20 72 .333** .406** .182* .285** .347** .166* -.264** .394** .419** -.135    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.67 7.91 32 71 .300** .382** .175* .254** .378** .207* -.192* .474** .357** -.104 .647**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 42.03 8.49 19 60 .362** .475** .117 .251** .135 -.155 -.243** .294** .535** -.147 .312** .261**  

14. ความพอใจในชีวิต 45.39 6.49 28 60 .381** .407** .071 .201* .253** -.030 -.368** .327** .644** -.347** .295** .250** .579** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 23  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว (N = 293) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.52 5.52 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.42 5.11 27 60 .527**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.95 6.16 30 60 .399** .398**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.74 10.55 62 118 .610** .559** .652**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 48.92 10.77 15 72 .297** .341** .212** .361**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.87 9.37 19 72 .114 .216** .218** .262** .294**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.59 3.98 21 40 -.017 -.096 .148* .060 -.170** -.030        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.56 6.67 37 72 .543** .518** .486** .595** .345** .224** -.048       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.09 9.22 36 86 .392** .503** .273** .401** .477** .166** -.219** .439**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 101.25 40.04 21 237 -.060 -.030 .104 .053 -.064 .018 .350** .016 -.190**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 55.03 8.27 21 72 .436** .425** .326** .427** .339** .243** -.082 .364** .395** -.050    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.76 7.69 31 71 .424** .405** .274** .353** .409** .237** -.085 .435** .425** .045 .625**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 40.32 8.55 16 60 .336** .354** .198** .207** .228** -.043 -.191** .324** .541** -.114 .263** .293**  

14. ความพอใจในชีวิต 43.70 7.62 18 60 .334** .447** .247** .293** .377** .113 -.259** .459** .607** -.278** .282** .302** .604** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 24  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมทํางาน (N = 260) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.77 5.48 30 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.56 5.17 30 60 .502**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.12 5.93 30 59 .380** .331**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.48 11.01 59 118 .582** .483** .652**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 50.30 10.01 15 72 .250** .290** .142* .266**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.50 9.25 14 72 .028 .155* .176** .242** .227**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.11 4.40 20 40 -.104 -.211** .012 .002 -.259** -.060        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.63 6.59 37 71 .515** .502** .476** .590** .257** .180** -.095       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 64.29 9.03 36 86 .389** .555** .241** .327** .445** .114 -.299** .372**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 101.75 42.22 20 237 -.148* -.093 .024 -.077 .002 -.030 .287** -.118 -.165*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 55.23 8.50 20 72 .314** .361** .258** .306** .273** .127* -.204** .313** .445** -.158*    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 53.33 7.72 31 71 .310** .313** .241** .267** .345** .162** -.161* .351** .417** -.047 .621**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 39.30 8.62 16 60 .330** .397** .188** .185** .227** -.106 -.227** .289** .524** -.123 .310** .246**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.16 7.22 18 60 .376** .422** .232** .258** .276** .068 -.278** .429** .572** -.280** .310** .275** .600** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 25  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีทํางาน (N = 172) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.87 5.28 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.04 5.37 27 59 .542**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.02 6.66 29 60 .323** .350**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.82 10.43 62 120 .542** .533** .636**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 47.92 11.48 16 68 .351** .458** .227** .445**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.37 10.16 19 72 .080 .197* .152 .190* .248**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.86 3.92 20 40 .025 -.117 .152 .044 -.115 .089        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.52 6.93 41 72 .520** .535** .402** .560** .406** .189* -.090       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 66.06 9.38 40 87 .407** .536** .255** .463** .533** .190* -.258** .450**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 100.35 39.30 30 209 .015 .003 .176* .105 .022 .099 .254** .041 -.171*     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 52.74 9.20 25 71 .483** .477** .288** .470** .371** .301** -.007 .449** .334** .039    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.04 7.74 31 69 .493** .530** .263** .400** .444** .305** -.021 .589** .407** .053 .633**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 43.45 7.87 23 60 .395** .412** .185* .275** .232** -.016 -.190* .365** .557** -.126 .300** .389**  

14. ความพอใจในชีวิต 44.44 7.44 23 60 .307** .445** .154* .249** .436** .085 -.338** .393** .705** -.325** .214** .309** .640** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 26  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดประจํา (N = 190) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 46.48 5.36 30 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 45.34 5.10 30 60 .556**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 43.93 6.33 30 59 .400** .340**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.33 10.98 62 119 .542** .528** .698**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 48.86 11.36 15 72 .289** .411** .260** .392**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 47.18 9.68 22 72 .040 .240** .290** .300** .282**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 30.49 4.28 20 40 -.127 -.243** -.026 -.084 -.215** .023        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 56.02 6.80 37 71 .445** .524** .509** .566** .311** .220** -.138       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 63.22 9.57 37 85 .418** .621** .275** .422** .537** .150* -.312** .469**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 105.63 40.44 20 203 -.062 -.071 .044 .045 .077 .057 .395** -.063 -.042     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 53.99 9.22 20 72 .287** .457** .300** .354** .294** .162* -.126 .348** .464** -.066    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.81 8.16 31 71 .334** .460** .344** .352** .371** .217** -.064 .407** .547** .071 .604**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 37.48 8.51 16 58 .360** .470** .212** .210** .251** -.072 -.266** .338** .566** -.063 .301** .332**  

14. ความพอใจในชีวิต 42.62 7.56 18 58 .314** .460** .249** .231** .277** .033 -.368** .471** .573** -.283** .281** .297** .623** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ 27  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา (N = 238) 

 
ตัวแปร คาเฉลี่ย SD MIN MAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 47.12 5.42 23 60              

2.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 46.09 5.39 27 59 .482**             

3.   ความเชื่อทางพุทธศาสนา 44.17 6.19 29 60 .327** .340**            

4.   วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 94.86 10.69 59 120 .584** .482** .600**           

5.   สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 49.72 10.18 16 68 .283** .304** .107 .284**          

6.   การสนับสนุนจากภาครัฐ 46.91 9.67 14 72 .058 .119 .067 .154* .209**         

7.   ประสบการณสูญเสีย 29.58 4.13 20 40 .007 -.118 .144* .103 -.182** -.024        

8.   การรับรูคุณความดีของแผนดิน 57.00 6.67 41 72 .576** .506** .390** .588** .324** .158* -.052       

9.   การเปรียบเทียบทางสังคม 66.42 8.70 36 87 .365** .485** .222** .345** .397** .141* -.244** .334**      

10. ความรูสึกสูญเสีย 97.34 41.19 21 237 -.082 -.026 .119 -.033 -.033 -.002 .174* -.040 -.243**     

11. พฤ.การพึ่งตนเองดานสุขภาพ 54.53 8.55 25 70 .441** .351** .251** .374** .357** .254** -.117 .392** .295** -.062    

12. พฤ.การพึ่งตนเองดานสังคม 52.87 7.40 31 71 .415** .345** .169* .281** .412** .238** -.150* .489** .273** -.060 .653**   

13. พฤ.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 43.83 7.54 19 60 .347** .352** .165* .238** .141* -.087 -.107 .281** .485** -.119 .240** .254**  

14. ความพอใจในชีวิต 45.67 6.83 23 60 .369** .402** .157* .278** .401** .124 -.210** .362** .651** -.285** .241** .284** .531** 

หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01
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ตารางที่ 28  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน และ การสนับสนุนจากภาครัฐ ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุนอย 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21 11 12 

มาก มาก 70 22 60.23 2.07 4.72* 6.15* 

มาก นอย 69 21 58.16  2.65* 4.08* 

นอย นอย 45 11 55.51   1.43 

นอย มาก 33  12  54.08     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 29  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมผูสูงอายุท่ีทํางาน 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12 21 11 

มาก มาก 65 22 60.81 6.04* 6.45* 8.59* 

นอย มาก 36 12 54.77  0.41 2.55 

มาก นอย 23 21 54.36   2.14 

นอย นอย 42  11  52.22     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 30  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม การ

สนับสนุนจากภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส 
 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22 21 11 

นอย มาก 73 12 58.20 1.64 2.40* 4.85* 

มาก มาก 79 22 56.56  0.76 3.21* 

มาก นอย 46 21 55.80   2.45* 

นอย นอย 68  11  53.35     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 31  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม การ

สนับสนุนจากภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีคูสมรส 
 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21 12 11 

มาก มาก 49 22 59.90 4.47* 5.52* 5.58* 

มาก นอย 43 21 55.43  1.05 1.11 

นอย มาก 28 12 54.38   0.06 

นอย นอย 38  11  54.32     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 32  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ในกลุมผูสูงอายุ

ท่ีไมมีรายไดประจํา 
 

มุง

อนาคต

ฯ 

สส. 

โดยรัฐ 

เปรียบ 

เทียบ 

ทางสังคม 

จํา 

นวน

คน 

รหัส 
คา 

เฉลี่ย 
211  222  121  221  111   122   212  

นอย นอย มาก 8  112  115.13  1.71  1.76  2.09  5.19  10.49  23.55  30.24*  

มาก นอย นอย  19   211  113.42     0.05  0.38  3.48  8.78  21.84  28.53*  

มาก มาก มาก  27   222  113.37       0.33  3.43  8.73  21.79  28.48*  

นอย มาก นอย 25  121  113.04       3.10  8.40  21.46  28.15*  

มาก มาก นอย 16  221  109.94         5.30  18.36  25.05  

นอย นอย นอย 25  111  104.64       13.06  19.75  

นอย มาก มาก 12  122  91.58         6.69  

มาก นอย มาก 26  212  84.89           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ในกลุมผูสูงอายุ

ท่ีมีอายุนอย 
 

มุง

อนาคต

ฯ 

 

สส. 

โดยรัฐ 

เปรียบ 

เทียบ 

ทางสังคม 

จํา 

นวน

คน 

รหัส 
คา 

เฉลี่ย 

111 

 

211 

 

112 

 

222 

 

212 

 

221 

 

122 

 

นอย มาก นอย  20  121  121.75 7.15  9.52  13.89 17.08 24.73 30.75* 32.93* 

นอย นอย นอย 25  111  114.60   2.37  6.74  9.93  17.58  23.60  25.78*  

มาก นอย นอย 22  211  112.23     4.37  7.56  15.21  21.23  23.41  

นอย นอย มาก 14  112  107.86      3.19  10.84  16.86  19.04  

มาก มาก มาก 46  222  104.67        7.65  13.67  15.85  

มาก นอย มาก 44  212  97.02       6.02  8.20  

มาก มาก นอย 19  221  91.00         2.18  

นอย มาก มาก 11  122  88.82           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

ตารางที่ 34  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พิจารณาตาม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ในกลุมผูสูงอายุท่ี

ทํางาน 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 

21 
54.02 

12 

53.38 

11 

45.78 

มาก มาก 47  22  56.08  2.06  2.70  10.30*  

มาก นอย 43  21  54.02    0.64  8.24*  

นอย มาก 35  12  53.38      7.60*  

นอย นอย 43 11 45.78       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 35  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พิจารณาตาม การ

สนับสนุนจากภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีคูสมรส 
 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21 12 11 

มาก มาก 22 22 58.86 6.01* 7.67* 7.77* 

มาก นอย 21 21 52.85  1.66 1.76 

นอย มาก 12 12 51.19   0.10 

นอย นอย 11  11 51.09     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 36  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทาง

สังคม ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว 
 

มุง

อนาคต

ฯ 

สส. 

โดยรัฐ 

เปรียบ 

เทียบ 

ทางสังคม 

จํา 

นวน

คน 

รหัส 
คา 

เฉลี่ย 
221  212  122  211  121   112   111  

มาก มาก มาก 59  222  59.29  0.32  1.06  2.55  4.12*  8.86*  9.17*  10.11*  

มาก มาก นอย 29  221  58.97   0.74  2.23  3.80*  8.54*  8.85*  9.79*  

มาก นอย มาก 39  212  58.23    1.49  3.06  7.80*  8.11*  9.05*  

นอย มาก มาก 23  122  56.74      1.57  6.31*  6.62*  7.56*  

มาก นอย นอย 29  211  55.17         4.74*  5.05*  5.99*  

นอย มาก นอย 30  121  50.43       0.31  1.25  

นอย นอย มาก 26  112  50.12         0.94  

นอย นอย นอย 50  111  49.18           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 37  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม ในกลุมผูสูงอายุท่ีมี         

ลูกชายนอย 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 11 21 12 

มาก มาก 57 22 56.51 5.12* 5.16* 6.07* 

นอย นอย 56 11 51.39  0.04 0.95 

มาก นอย 24 21 51.35   0.91 

นอย มาก 26  12  50.44     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 38  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม การ

สนับสนุนจากภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทางสังคม ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก 
 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12 11 21 

มาก มาก 30 22 56.03 5.33* 5.41* 5.49* 

นอย มาก 36 12 50.70  0.08 0.16 

นอย นอย 31 11 50.62   0.08 

มาก นอย 28  21  50.54     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 39  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และการเปรียบเทียบทาง

สังคม ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย 
 

มุง

อนาคตฯ 

สส. 

โดยรัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
212  121  112  221  211   111   122  

มาก มาก มาก  34  222  58.15  3.28  4.34  6.15* 6.60* 7.00*  9.18*  9.27* 

มาก นอย มาก  23   212  54.87     1.06  2.87  3.32  3.72  5.90*  5.99*  

นอย มาก นอย  21   121  53.81       1.81  2.26  2.66   4.84   4.93  

นอย นอย มาก 9  112  52.00     0.45  0.85  3.03  3.12  

มาก มาก นอย 11  221  51.55       0.40  2.58  2.67  

มาก นอย นอย 13  211  51.15       2.18  2.27  

นอย นอย นอย 35  111  48.97         0.09  

นอย มาก มาก 17  122  48.88           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 40  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีคู

สมรส 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22 21 11 

นอย มาก 45 12 45.01 0.2 5.02* 8.93* 

มาก มาก 107 22 44.81  4.82* 8.73* 

มาก นอย 46 21 39.99   3.91* 

นอย นอย 70  11  36.08     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 41  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม 

การสนับสนุนจากภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมรวม 
 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22 11 21 

นอย มาก 102 12 46.11 3.28* 8.82* 9.07* 

มาก มาก 128 22 42.83  5.54* 5.79* 

นอย นอย 108 11 37.29   0.25 

มาก นอย 89  21  37.04     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 42  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และการเปรียบเทียบทางสังคม 

ในกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

มุง 

อนาคตฯ 

สส. 

โดย

รัฐ 

เปรียบ 

เทียบ 

ทาง

สังคม 

จํา 

นวน

คน 

รหัส 
คา 

เฉลี่ย 
212  222  221  211  122  121  111  

นอย นอย มาก  9   112  49.22  2.11   4.12   8.67*  10.22*  11.30*  11.34*  14.86*  

มาก นอย มาก 46  212  47.11     2.01  6.56*  8.11*  9.19*  9.23*  12.75*  

มาก มาก มาก 41  222  45.10       4.55  6.10*  7.18*  7.22*  10.74*  

มาก มาก นอย 22  221  40.55        1.55  2.63  2.67  6.19*  

มาก นอย นอย 22  211  39.00           1.08   1.12  4.64*  

นอย มาก มาก 13  122  37.92             0.04  3.56  

นอย มาก นอย 17  121  37.88        3.52  

นอย นอย นอย 36  111  34.36         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 43  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน และ การสนับสนุนจากภาครัฐ  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกสาวนอย 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21 11 12 

มาก มาก 37 22 47.17 3.58* 4.29* 5.85* 

มาก นอย 41 21 43.59  0.71 2.27 

นอย นอย 32 11 42.88   1.56 

นอย มาก 31  12  41.32     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 44  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา 
 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12 21 11 

มาก มาก 96 22 48.78 1.17 4.23* 9.67* 

นอย มาก 45 12 47.61  3.06* 8.50* 

มาก นอย 40 21 44.55   5.44* 

นอย นอย 52  11  39.11     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 45  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต พิจารณาตาม การสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  ในกลุมรวม 
 

สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

เปรียบเทียบ 

ทางสังคม 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22 21 11 

นอย มาก 102 12 47.81 1.03 6.10* 8.30* 

มาก มาก 128 22 46.78  5.07* 7.27* 

มาก นอย 89 21 41.71   2.20* 

นอย นอย 107  11  39.51     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 46  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ การเปรียบเทียบทางสังคม ในกลุมผูสูงอายุ

ท่ีอยูกับคูสมรส 
 

มุง

อนาคต

ฯ 

สส. 

โดยรัฐ 

เปรียบ 

เทียบ 

ทางสังคม 

จํา 

นวน

คน 

รหัส 
คา 

เฉลี่ย 

112 

 

222 

 

122 

 
221  211   111   121  

มาก นอย มาก 49  212  48.82  2.02  2.20  2.86  4.45*  8.47*  9.84*  10.77*  

นอย นอย มาก 20  112  46.80   0.18  0.84  2.43  6.45*  7.82*  8.75*  

มาก มาก มาก 55  222  46.62    0.66  2.25  6.27*  7.64*  8.57*  

นอย มาก มาก 22  122  45.96      1.59  5.61*  6.98*  7.91*  

มาก มาก นอย 19  221  44.37         4.02*  5.39*  6.32*  

มาก นอย นอย 23  211  40.35       1.37  2.30  

นอย นอย นอย 41  111  38.98         0.93  

นอย มาก นอย 21  121  38.05           

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 47  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม ความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายมาก 
 

ความเชื่อทาง 

พุทธศาสนา 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 36  22  61.08  6.90*  6.99*  9.12*  

นอย มาก 21  12  54.18   0.09  2.22  

มาก นอย 16  21  54.09       2.13  

นอย นอย 43  11  51.96        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 48  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม วิถีปฏิบัติ

ทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก นอย 53  21  60.79  3.11*  5.83*  7.03*  

มาก มาก 59  22  57.68    2.72*  3.92*  

นอย มาก 38  12  54.96    1.20  

นอย นอย 47  11  53.76     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 49  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม วิถีปฏิบัติ

ทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกสาวมาก 
 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22  12   11  

มาก นอย 38  21  59.78  3.61*  5.91*  7.74*  

มาก มาก 36  22  56.17    2.30  4.13*  

นอย มาก 30  12  53.87       1.83  

นอย นอย 33 11 52.04       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 50  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม ความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย ในกลุมรวม 
 

ความ

เชื่อ 

ทาง 

พุทธฯ 

ปฏิบัติ 

ทาง 

พุทธฯ 

ประสบ 

การณ 

สูญเสีย 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
222  121  211  122  212  112  111  

มาก มาก นอย  70  221 60.77 0.42 1.39 3.98* 5.45* 6.14* 8.43* 8.74* 

มาก มาก มาก 69  222  60.35   0.97  3.56*  5.03*  5.72*  8.01*  8.32*  

นอย มาก นอย  48  121  59.38     2.59*  4.06*  4.75*  7.04*  7.35*  

มาก นอย นอย 29  211  56.79        1.47  2.16  4.45*  4.76*  

นอย มาก มาก 31  122  55.32          0.69  2.98*  3.29*  

มาก นอย มาก  27  212  54.63            2.29  2.60*  

นอย นอย มาก  62  112  52.34              0.31  

นอย นอย นอย 68  111  52.03               

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 51  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม ความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย ในกลุมผูสูงอายุ

หญิง 

 
ความ

เชื่อ 

ทาง 

พุทธฯ 

ปฏิบัติ 

ทาง 

พุทธฯ 

ประสบ 

การณ 

สูญเสีย 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
222  121  211  122  212  112  111  

มาก มาก นอย  54  221 61.04 0.69 1.32 4.90* 6.08* 7.98* 8.84* 9.14* 

มาก มาก มาก  57  222  60.35   0.63  4.21*  5.39*  7.29*  8.15*  8.45*  

นอย มาก นอย  43  121  59.72     3.58*  4.76*  6.66*  7.52*  7.82*  

มาก นอย นอย 22  211  56.14        1.18  3.08*  3.94*  4.24*  

นอย มาก มาก 24  122  54.96          1.90  2.76  3.06*  

มาก นอย มาก 16  212  53.06            0.86  1.16  

นอย นอย มาก 41  112  52.20              0.30  

นอย นอย นอย 49  111  51.90               

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 52  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การเปรียบเทียบทางสังคม พิจารณาตาม วิถีปฏิบัติทาง

พุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสียในกลุมรวม 

 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22 11 12 

มาก นอย 119 21 68.22 1.95 2.94* 9.19* 

มาก มาก 100 22 66.27  0.99 7.24* 

นอย นอย 97 11 65.28   6.25* 

นอย มาก 90  12  59.03     

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 53  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การเปรียบเทียบทางสังคม พิจารณาตาม วิถีปฏิบัติทาง

พุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ในกลุมผูสูงอายุในเขตปริมณฑล 
 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 11 22 12 

มาก นอย 66 21 68.17 1.26 4.23* 10.14* 

นอย นอย 50 11 66.91  2.97 8.88* 

มาก มาก 41 22 63.94   5.91* 

นอย มาก 51  12  58.03     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารงที่ 54  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย พิจารณาตาม ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอาชีพมีเงินเดือนประจํา 
 

ความเชื่อทาง 

พุทธศาสนา 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22   12   21  

นอย นอย 43  11  108.36  1.87  14.03  28.73*  

มาก มาก 52  22  106.49   12.16  26.86*  

นอย มาก 31  12  94.33    14.70  

มาก นอย 16  21  79.63     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 55  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย พิจารณาตาม ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย 
 

ความเชื่อทาง 

พุทธศาสนา 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 33  21  117.37  6.36  10.35  33.17*  

นอย มาก 32  12  111.01   3.99  26.81*  

มาก มาก 31  22  107.02     22.82*  

นอย นอย 47  11  84.20        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 56  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรูสึกสูญเสีย พิจารณาตาม วิถีปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว 

 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22 21 11 

นอย มาก 57 12 117.79 9.00 27.75* 40.98* 

มาก มาก 73 22 108.79  18.75* 31.98* 

มาก นอย 72 21 90.04   13.23 

นอย นอย 47  11  76.81     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 57  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พิจารณาตาม 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส 

 

ความเชื่อทาง 

พุทธศาสนา 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22   21   11  

นอย มาก 52  12  57.24  0.95  3.38*  6.97*  

มาก มาก 79  22  56.29    2.43  6.02*  

มาก นอย 37  21  53.86    3.59*  

นอย นอย 85  11  50.27        

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 58  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พิจารณาตาม 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุหญิง 

 

ความเชื่อทาง 

พุทธศาสนา 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12   11   22  

มาก นอย 76  21  57.89  4.16*  4.33*  5.15*  

นอย มาก 66  12  53.73   0.17  0.99  

นอย นอย 92  11  53.56       0.82  

มาก มาก 73  22  52.74        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 59  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม ความ

เชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย ในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา 
 

ความ

เชื่อ 

ทาง 

พุทธฯ 

ปฏิบัติ 

ทาง 

พุทธฯ 

ประสบ 

การณ 

สูญเสีย 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
211  221  222  122  212   111   112  

นอย มาก นอย 26  121  56.92  1.57  1.59  3.00  5.92*  6.38*  6.49*  7.88*  

มาก นอย นอย 20  211  55.35   0.02  1.43  4.35*  4.81*  4.92*  6.31*  

มาก มาก นอย 39  221  55.33    1.41  4.33*  4.79*  4.90*  6.29*  

มาก มาก มาก 37  222  53.92      2.92  3.38  3.49  4.88*  

นอย มาก มาก 20  122  51.00      0.46  0.57  1.69  

มาก นอย มาก 13  212  50.54       0.11  1.50  

นอย นอย นอย 42  111  50.43         1.39  

นอย นอย มาก 26  112  49.04           

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 60  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม ความ

เชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ ประสบการณสูญเสีย ในกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย 
 

ความ

เชื่อ 

ทาง 

พุทธฯ 

ปฏิบัติ 

ทาง 

พุทธฯ 

ประสบ 

การณ 

สูญเสีย 

จํา 

นวน

คน 

รหัส 
คา 

เฉลี่ย 
222  211  221  122  112   212   111  

นอย มาก นอย 19  121  57.37  1.51  3.07  3.29  3.70  5.51*  6.77*  8.40*  

มาก มาก มาก  22   222  55.86     1.56  1.78  2.19  4.00  5.26*  6.89*  

มาก นอย นอย 10  211  54.30     0.22  0.63  2.44  3.70  5.33*  

มาก มาก นอย 24  221  54.08       0.41  2.22  3.48  5.11  

นอย มาก มาก 15  122  53.67        1.81  3.07  4.70  

นอย นอย มาก 21  112  51.86       1.26  2.89  

มาก นอย มาก 10  212  50.60         1.63  

นอย นอย นอย 37  111  48.97           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 61  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม วิถี

ปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุมาก 
 

วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

นอย นอย 45  11  40.59  0.64  1.51  5.13*  

มาก มาก 56  22  39.95   0.87  4.49*  

มาก นอย 46  21  39.08    3.62*  

นอย มาก 45  12  35.46     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 62  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ใน

กลุมผูสูงอายุท่ีมีลูกชายนอย 
 

ความ

เชื่อ 

ทาง 

พุทธฯ 

ปฏิบัติ 

ทาง 

พุทธฯ 

ประสบ 

การณ 

สูญเสีย 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 

222 

 

121 

 

221 

 

111 

 

112 

 

212 

 

122 

 

มาก นอย นอย 10  211  46.50  1.64  2.18  3.78  6.53*  6.98*  8.10*  9.87*  

มาก มาก มาก  22   222  44.86     0.54  2.14  4.89  5.34  6.46*  7.33*  

นอย มาก นอย 19  121  44.32    1.60  4.35  4.80  5.92*  6.79*  

มาก มาก นอย 25  221  42.72      2.75  3.20  4.32  5.19  

นอย นอย นอย 37  111  39.97      0.45  1.57  2.44  

นอย นอย มาก 21  112  39.52       1.12  1.99  

มาก นอย มาก 10  212  38.40         0.87  

นอย มาก มาก 15  122  37.53           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 63  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจพิจารณาตาม 

ความเชื่อทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย ใน

กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดประจํา 
 

ความ

เชื่อ 

ทาง 

พุทธฯ 

ปฏิบัติ 

ทาง 

พุทธฯ 

ประสบ 

การณ 

สูญเสีย 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
211  222  221  122  212   111   112  

นอย มาก นอย 26  121  47.96  2..06  2.15  4.11  5.21*  6.04*  6.34*  6.42*  

มาก นอย นอย  20   211  45.90     0.09  2.05  3.15  3.98  4.28*  4.36*  

มาก มาก มาก  37   222  45.81       1.96  3.06  3.89   4.19   4.27*  

มาก มาก นอย 40  221  43.85       1.10  1.93  2.23  2.31  

นอย มาก มาก 20  122  42.75      0.83  1.13  1.21  

มาก นอย มาก 13  212  41.92       0.30  0.38  

นอย นอย นอย 42  111  41.62         0.08  

นอย นอย มาก 26  112  41.54           

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 64  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความพอใจในชีวิต พิจารณาตาม ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา และ ประสบการณสูญเสีย  ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุนอย 
 

ความเชื่อทาง 

พุทธศาสนา 

ประสบการณ 

สูญเสีย 

จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21   22   12  

นอย นอย 62  11  47.36  1.01  3.75*  7.26*  

มาก นอย 63  21  46.35    2.74*  6.25*  

มาก มาก 46  22  43.61      3.51*  

นอย มาก 43  12  40.10     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 65  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสขุภาพ โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ กลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 
ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และสถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน
คน 

% 
ทํานาย 

ตัวทํานาย คาเบตา 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 
ทํานาย 

ตัวทํานาย คาเบตา 

% 
แตก 
ตาง 

รวม 400 21.9 2,1,4 .22..19,.16 13.1 5,6 .29,.14 25.4 1,2,5,6 .24,.20,.15,.12 3.5 
กทม. 193 25.9 2,4,1 .23,.20,.17 15.1 5,6 .27,.22 30.7 2,1,6,4 .22,.21,.20,.14 4.8 
ปริมณฑล 206 19.8 2,1 .27,.23 21.2 5,6,7 .32,.18,-.16 28.3 5,1,2,6 .26,.19,.17,.14 7.1* 
ชาย 97 18.4 1,2 .25,.25 10.8 5 .32 24.3 2,5 .34,.23 5.9* 
หญิง 302 24.3 2,4,1 .23,.22,.14 13.3 5,6 .29,.15 27.2 4,2,1,5,6 .19,.16,.16,.12,.12 2.9 
อายุนอย 211 27.1 1,2 .33,.27 8.9 5 .27 28.4 1,2 .32,.28 1.3 
อายุมาก 188 24.1 2,4 .27,.26 19.6 5,6 .35,.20 30.0 2,5,3,6 .24,.20,.19,.14 5.9* 
ไมมีคูสมรส 149 28.7 2,4 .34,.28 23.0 5,6,7 .29,.23,-.15 34.6 2,4,5,6 .23,.23,.17,.15 5.9* 
มีคูสมรส 250 20.2 1,2 .31,.19 8.2 5 .28 22.3 1,2,5 .28,.17,.14 2.1 
อยูกับคูสมรส 235 20.3 1,2 .32,.18 9.8 5 .30 22.8 1,5,2 .28,.17,.16 2.5 
ไมอยูกบัคูสมรส 117 27.7 4,2 .31,.28 19.6 5,6 .34,.19 31.1 4,2,5 .28,.20,.19 3.4 
บุตรนอย 157 27.1 1,2 .33,.27 16.9 5 .39 31.1 1,5,2 .29,.20,.20 4.0 
บุตรมาก 168 14.8 4 .35 14.2 5 .35 20.2 4,5 .26,.23 5.4* 
ลูกชายนอย 157 18.5 1 .39 19.9 5 .45 27.0 5,1 .35,.27 7.1* 
ลูกชายมาก 112 17.9 1,3 .30,.20 10.0 5 .25 22.8 1,6 .35,.19 4.9 
ลูกสาวนอย 131 32.7 1,2 .38,.26 15.7 5 .34 36.2 1,2,6 .37,.23,.16 3.5 
ลูกสาวมาก 135 13.8 4 .34 17.6 5 .39 21.2 5,4 .26,.24 3.6 
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ตารางที่ 65  (ตอ) 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 147   17.7   1   .39   10.1   5   .31   21.0   1,5   .34,.19   3.3  

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 220  25.8   2,4,1  .31,.17,.14   17.4   5,6  .28,.23   31.0   2,6,1,5  .27,.21,.19,.13   5.2*  

การศึกษานอย 199  21.9  2,4  .31,.22  13.8  5,6  .31,.14  25.1  2,4,5  .27,.18,.15   3.2  

การศึกษามาก 185  20.9  1,4  .30,.21  14.8  5,6  .26,.20  25.6  1,6,5  .35,.18,.15   4.7  

ไมมีโรค ฯ 137  18.0  2  .40  17.1  5,7  .30,-.18  24.9  2,5  .31,.22   6.9*  

มีโรคประจําตัว 262  27.7  1,2,4  .24,.19,.19  13.8  5,6  .29, .16  30.7  1,2,5,6  .30,.20,.14,.12   3.0  

ไมทํางาน 238  16.4  2,1  .26,.19  10.1  5,7  .24,-.15  19.5  2,1,5  .22,.18,.14  3.1  

ทํางาน 158  33.4  1,4,2  .25,.22,.22  18.6  5,6  .31, .23  37.9  1,6,2,4  .26,.20,.20,.19   4.5  

ไมมีรายได ฯ  173  22.4  2,3  .40,.15   9.8   5  .30   23.8  2,3  .40,.15   1.4  

มีรายไดประจํา 219  24.2  1,2  .38,.16  16.8  5,6  .32,.19  31.0  1,6,5  .39,.19,.18   6.8*  

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3  =  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5  =  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4  =  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6  =  การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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ตารางที่ 66  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ กลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 399  19.9  2,1  .26,.25  17.9  5,6  .37,.13  27.4  5,1,2,6  .23,.22,.18,.12  7.5*  

กทม.  193  17.6  1  .40  20.0  5  .44  27.0  5,1  .31,.31  7*  

ปริมณฑล 205  24.0  2,3,1  .32,.17,.14  21.4  5,6  .34,.23  33.0  2,5,6,3  .28,.22,.17,.14  9*  

ชาย 96  20.2  1,2  .24,.23  17.6  5  .38  35.3  2,5  .31,.31  15.1*  

หญิง 302  21.7  2,1  .29,.23  17.1  5,6  .37,.12  26.7  1,5,2,6  .23,.21,.18,.11  5*  

อายุนอย 210  26.5  2,1  .37,.22  11.2  5,6  .26,.14  29.1  2,1  .40,.21  2.6  

อายุมาก 188  15.8  1,3  .30,.15  27.6  5,6  .47,.16  31.8  5,1,6  .38,.22,.16  4.2  

ไมมีคูสมรส 149  21.3  2,4  .30,.23  28.2  5,6,7  .33,.26,-.14  33.1  5,6,1  .29,.27,.23  4.9  

มีคูสมรส 249  21.0  1,2  .32,.20  13.1  5  .35  27.3  1,5,2  .28,.19,.18  6.3*  

อยูกับคูสมรส 234  18.8  1,2  .30,.19  13.0  5  .35  24.5  1,5,2  .24,.21,.17   5.7*  

ไมอยูกับคูสมรส 117  20.3  4,1  .26,.24   24.1  5,6  .37,.22  30.6  1,6,5  .29,.24,.24   6.5*  

บุตรนอย 157  24.9  2,1  .30,.27  17.1  5,6  .34,.16  29.0  1,2,5  .24,.23,.19  4.1  

บุตรมาก 167  13.5  1  .34  19.6  5  .44  26.0  5,1  .35,.25  6.4*  

ลูกชายนอย 156  19.0  1,2  .27,.21  20.9  5  .45  27.4  5,1  .35,.27   6.5*  

ลูกชายมาก 112  16.7  1  .38  9.5  5  .29  24.6  1,5  .34,.20   7.9*  

ลูกสาวนอย 131  20.0  1,2  .26,.25  22.5  5  .46  28.9  5,2  .31,.30   6.4*  

ลูกสาวมาก 134  13.5  1  .35  22.7  5  .47  27.7  5,1  .38,.23   5.0*  
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 290 

ตารางที่ 66  (ตอ) 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 147  19.4   1   .42   13.6   5   .36   25.4   1,5,3  .28,.25,.17   6.0*  

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 219  19.4   2,1  .35,.15   22.7   5,6  .38,.21   29.5   2,5,6  .27,.27,.18   6.8*  

การศึกษานอย 198  23.9  2,4  .37,.19  19.8  5,6  .38,.16  29.4  2,5,1,6  .28,.20,.15,.13  5.5*  

การศึกษามาก 185  19.3  1  .42   16.6  5,6  .34,.14  27.6  1,5  .35,.27   8.3*  

ไมมีโรค ฯ 136  15.4  2  .37  18.1  5,6  .36,.16  24.0  5,2  .27,.26   5.9*  

มีโรคประจําตัว 262  23.1  1,2  .31,.24  18.5  5,6  .38,.12  30.7  1,5,2  .27,.25,.19   7.6*  

ไมทํางาน 238  13.2  1,2  .21,.20  13.4  5  .35  20.0  5,1,2  .25,.18,.14  6.6*  

ทํางาน 157  34.1  2,1  .37,.30  24.8  5,6  .40,.22  40.5  1,2,6,5  .27,.27,.19,.16  6.4*  

ไมมีรายได ฯ 173  23.8  2,3  .38,.20  15.4  5  .38  27.9  2,5,3  .31,.20,.17   4.1  

มีรายไดประจํา 218  20.6  1,2  .34,.17  20.3  5,6  .38,.16  29.7  1,5,6  .34,.25,.16   9.1*  

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3  =  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5  =  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4  =  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6  =  การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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ตารางที่ 67  ผลการทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ กลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 400  19.7  2,1  .30,.20  8.4  7,5,6  -.19,.18,-.12  23.3  2,1,6,7  .31,.18,-.14,-.14  3.6  

กทม.  193  21.5  2,1  .30,.22  6.2  5  .21  23.7  2,1,6  .33,.20,-.13  2.2  

ปริมณฑล 206  18.0  2,1  .31,.16  13.0  7  -.33  24.8  2,7,6,3  .29,-.24,-.17,.16  6.8  

ชาย 97  12.9  2  .27  15.4  7  -.37  26.2  7,3  -.37,.28  10.8*  

หญิง 302  22.8  2,1  .34,.19  7.1  5,7,6  .17,-.16,-.13  24.8  2,6,1  .38,-.17,.16  2.0  

อายุนอย 211  23.5  2,1  .35,.20  7.4  7  -.23  27.3  2,1,6  .39,.20,-.17  3.8  

อายุมาก 188  12.3  2,1  .21,.18  8.7  5  .25  15.7  2  .31   3.4  

ไมมีคูสมรส 149  20.2  2  .43   11.2  7  -.30  24.1  2,7  .37,-.17   3.9  

มีคูสมรส 250  20.1  2,1  .25,.24  6.4  5,6,7  .17,-.14,-.13  23.0  2,1,6  .27,.22,-.15,-.12  2.9  

อยูกับคูสมรส 235  19.0  2,1  .30,.18  6.4  5,6  .20,-.15  22.8  2,1,6  .32,.17,-.17   3.8  

ไมอยูกับคูสมรส 117  15.8  2,1  .24,.22   6.5  7  -.20   16.5  2  .34   0.7  

บุตรนอย 157  29.7  2  .50  6.8  5  .21  31.9  2,6  .55,-.18  2.2  

บุตรมาก 168  10.6  1,3  .23,.16  8.4  7  -.24  15.5  7,3,1  -.21,.19,.18  4.9  

ลูกชายนอย 157  25.4  2,1  .32,.24  8.1  5,6  .26,-.17  29.7  2,1,7,6  .32,.25,-.15,-.14  4.3  

ลูกชายมาก 112  13.7  1  .33  10.9  5,6  .25,-.25  20.0  6,4,2  -.30,.25,.22  6.3*  

ลูกสาวนอย 131  18.4  2,1  .28,.20  8.5  7  -.19  24.0  2,6  .47,-.25   5.6*  

ลูกสาวมาก 135  10.5  1  .27  9.9  7  -.29  17.7  7,4  -.32,.26   7.2*  
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 292 

ตารางที่ 67  (ตอ) 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 147   22.2   2,1   .29,.24   14.9   5,6,7  .33,-.18,-.16  30.8   2,6,5,1  .30,-.23,.22,.18   8.6*  

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 220  14.7   2,1  .29,.14   5.4   7   -.18   17.2   2,6   .37,-.15   2.5  

การศึกษานอย 199  16.4  2  .37   8.7  7  -.25  20.0  2,6,7  .35,-.16,-.15   3.6  

การศึกษามาก 185  21.1  2,1  .27,.26  6.5  5  .22  24.4  2,1  .28,.25   3.3  

ไมมีโรค ฯ 137  25.7  2,1  .40,.17  9.1  7  -.25  29.9  2,6  .50,-.19   4.2  

มีโรคประจําตัว 262  16.6  2,1  .24,.21   7.7  5,7  .18,-.17  20.3  2,1,7,6  .26,.20,-.15,-.13  3.7  

ไมทํางาน 238  19.8  2,1  .32,.17  10.1  7,5,6  -.20,.19,-.15  24.1  2,6,7,1  .32,-.17,-.15,.14  4.3  

ทํางาน 158  21.7  2,1  .27,.26  8.2  5,7  .21,-.16  24.3  1,2  .28,.25  2.6  

ไมมีรายได ฯ 173  26.9  2  .48   11.3  7,5  -.23,.18  31.3  2,6  .52,-.20   4.4  

มีรายไดประจํา 219  16.1  2,1  .24,.23  4.1  5  .14   18.4  2,1,6  .25,.23,-.14   2.3  

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3  =  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5  =  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4  =  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6  =  การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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ตารางที่ 68  ผลการทํานายความพอใจในชีวิต โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ กลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 400  21.4  2,1  .35,.18  17.4  5,7  .28,-.25  27.2  2,7,1,5  .24,-.20,.17,.16  5.8*  

กทม.  193  24.3  2,1  .37,.17  16.9  5,7  .36,-.13  29.4  2,5  .38,.23  5.1*  

ปริมณฑล 206  18.6  2,1  .33,.16  21.2  7,5  -.36,.22  26.7  7,2,5  -.29,.23,.16  5.5*  

ชาย 97  12.2  2  .29  26.9  7,5  -.40,.23  32.9  7,2  -.44,.26  6.0*  

หญิง 302  24.5  2,1  .39,.16  15.5  5,7  .30,-.21  27.2  2,1,7,5  .28,.16,-.15,.14  2.7  

อายุนอย 211  22.9  2,1  .38,.15  19.3  7,5  -.34,.22  32.0  2,7,1  .31,-.29,.16  9.1*  

อายุมาก 188  20.2  2,1  .29,.20  17.9  5,7  .38,-.13  24.6  2,5  .28,.26  4.4  

ไมมีคูสมรส 149  19.6  2  .42   24.3  7,5  -.35,.27  28.2  7,2,5  -.28,.24,.16  3.9  

มีคูสมรส 250  23.1  2,1  .33,.21  14.7  5,7  .30,-.20  29.1  2,1,7,5  .26,.20,-.18,.17  6.0*  

อยูกับคูสมรส 235  24.8  2,1  .35,.21  12.8  5,7  .27,-.18  29.4  2,1,7,5  .29,.20,-.15,.14  4.6  

ไมอยูกับคูสมรส 117  20.4  2  .40   27.1  5,7  .33,-.31  30.8  7,2,3  -.31,.27,.19   3.7  

บุตรนอย 157  29.1  2  .53  21.2  5,7  .35,-.23  35.1  2,5,7  .39,.21,-.17  6.0*  

บุตรมาก 168  14.3  1,2  .21,.21  16.3  5,7  .28,-.24  20.6  7,1,5,3  -.22,.20,.16,.15  4.3  

ลูกชายนอย 157  21.1  2  .44  15.8  5,7  .31,-.19  26.4  2,7,1  .30,-.21,.19  5.3*  

ลูกชายมาก 112  21.2  2,4  .33,.21  24.6  5,7  .37,-.28  31.1  5,2,7  .33,.25,-.23  6.5*  

ลูกสาวนอย 131  23.0  2  .46  19.1  5,7  .32,-.24  30.6  2,5  .35,.27   7.6*  

ลูกสาวมาก 135  14.8  1,2  .23,.20  17.7  5,7  .26,-.26  22.3  1,7  .30,-.26   4.6  
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ตารางที่ 68  (ตอ) 
 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม (1-4) ชุดที่ 2 สถานการณ(5-7) ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม และ สถานการณ(1-7) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 147   25.2   1,2   .29,.27   20.2   5,7   .36,-.20   35.6   1,5,2,7  .25,.24,.20,-.17   10.4*  

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 220  16.5   2   .40   15.6   7,5  -.28,.24   21.2   2,7   .33,-.22   4.7  

การศึกษานอย 199  21.6  2  .44   19.0  7,5  -.31,.26  27.3  2,7  .37,-.25   5.7*  

การศึกษามาก 185  20.7  1,2  .28,.24  15.5  5,7  .33,-.14  26.9  1,5,2  .24,.24,.20   6.2*  

ไมมีโรค ฯ  137  20.5   2,1  .30,.22   16.8   7,5  -.33,.17   28.1   7,1,2  -.29,.23,.21   7.6*  

มีโรคประจําตัว 262  21.9  2,1  .37,.15  17.9  5,7  .34,-.20  27.9  2,5,7,1  .27,.20,-.17,.13  6.0*  

ไมทํางาน  238  21.9   2,1  .31,.22   12.1   7,5  -.23,.21   24.7   2,1,7  .27,.21,-.19   2.8  

ทํางาน  158  20.7   2   .45   27.7   5,7  .40,-.30   34.4   5,7,2  .31,-.25,.25   6.7*  

ไมมีรายได ฯ 173  23.1  2  .46   17.1  7,5  -.32,.20  30.4  2,7  .39,-.26   7.3*  

มีรายไดประจํา 219  20.3  2,1  .29,.23  18.4  5,7  .37,-.15  26.4  5,1,2,7  .23,.22,.19,-.14  6.1*  

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานาย 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3  =  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 5  =  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  7 =  ประสบการณสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4  =  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 6  =  การสนับสนุนจากภาครัฐ   
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ตารางที่ 69  ผลการทํานายความพอใจในชีวิต โดยใชกลุมจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม กลุมสถานการณ และ กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานาย 
 

ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

และสถานการณ (1-7) 

ชุดที่4 จิตลักษณะตาม 

สถานการณ (8-10) 

ชุดที่ 5 รวม 

(1-10) 
กลุม 

จํานวน

คน % 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 

ตัว 

ทํานาย 
คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 365  27.2  2,7,1,5  .24,-.20,.17,.16  46.3  9,10,8  .52,-.20,.19  48.7   9,8,10,7   .50,.19,-.17,-.10   2.4  

กทม.  187  29.4  2,5  .38,.23  42.5  9,8,10  .47,.23,-.20  45.0   9,8,10,5   .41,.21,-.20,.13   2.5  

ปริมณฑล 177  26.7  7,2,5  -.29,.23,.16  52.4  9,10,8  .58,-.22,.14  56.5  9,10,7,8  .54,-.20,-.14,.14  4.1  

ชาย 85  32.9 7,2  -.44,.26  44.3  9,10 .60,-.22  47.9  9,10  .57,-.26  3.6 

หญิง 279  27.2  2,1,7,5  .28,.16,-.15,.14  46.7  9,8,10  .51,.20,-.19  49.2  9,8,10  .53,.20,-.18  2.5  

อายุนอย 194  32.0 2,7,1  .31,-.29,.16  49.1  9,10 .65,-.21  55.6  9,10,7  .62,-.18,-.14  6.5* 

อายุมาก 170  24.6  2,5  .28,.26  46.5  9,8,10  .39,.33,-.21  46.4  9,8,10  .37,.33,-.23  -  0.1  

ไมมีคูสมรส 141  28.2  7,2,5  -.28,.24,.16  48.5  9,10,8  .55,-.20,.16  51.5  9,8,4,10  .57,.27,-.19,-.19  3.0  

มีคูสมรส 223  29.1  2,1,7,5  .26,.20,-.18,.17  45.0  9,8,10  .51,.20,-.19  48.9  9,8,10  .51,.20,-.20  3.9  

อยูกับคูสมรส 208  29.4  2,1,7,5  .29,.20,-.15,.14  42.7  9,8,10  .49, .20,-.19  47.0   9,10,8,2   .43,-.19,.16,.14   4.3  

ไมอยูกับคู ฯ 112  30.8  7,2,3  -.31,.27,.19  49.6  9,10,8  .55,-.22,.17  53.5  9,10,8  .54,-.21,.17  3.9  

บุตรนอย  140  35.1 2,5,7  .39,.21,-.17  49.3  9,10 .65,-.18  54.3  9,10,7  .61,-.18,-.15  5.0* 

บุตรมาก 104  20.6  7,1,5,3  -.22,.20,.16,.15  43.0  9,8,10  .43,.28,-.22  43.8  9,8,10  .40,.31,-.22  0.8  

ลูกชายนอย 140  26.4  2,7,1  .30,-.21,.19  49.3  9,8,10  .54,.29,-.15  49.7  9,8,10  .54,.29,-.14  0.4  

ลูกชายมาก  104  31.1 5,2,7  .33,.25,-.23  45.9  9,10 .54,-.28  50.6  9,10,5  .45,-.28,.21  4.7 

ลูกสาวนอย  120  30.6 2,5  .35,.27  49.1  9,10 .66,-.17  54.5  9,10  .68,-.16  5.4* 

ลูกสาวมาก 117  22.3  1,7  .30,-.26  43.1  9,8,10  .39,.32,-.29  43.0  9,8,10  .36,.33,-.30  -  0.1  
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ตารางที่ 69  (ตอ) 
 

ชุดที่ 3 จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม  

และสถานการณ (1-7) 

ชุดที่4 จิตลักษณะตาม 

สถานการณ (8-10) 

ชุดที่ 5 รวม 

(1-10) 
กลุม 

จํานวน

คน % 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

ทํานาย 

ตัว 

ทํานาย 
คาเบตา 

% 

ทํานาย 
ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

อาชีพมีเงินเดือนประจํา 141  35.6  1,5,2,7  .25,.24,.20,-.17   50.1  9,8  .60,.20   56.1  9,8,5,10  .52,.19,.17,-.13   6.0*  

อาชีพไมมีเงินเดือนประจํา 196  21.2   2,7   .33,-.22   41.4  9,10,8  .44,-.28,.18  43.3   9,10,8   .44,-.27,.19   1.9  

การศึกษานอย 179  27.3  2,7  .37,-.25   44.6  9,10,8  .49,-.23,.19  48.2  9,10,8  .50,-.22,.20  3.6  

การศึกษามาก 173  26.9  1,5,2  .24,.24,.20  44.1  9,10,8  .55, -.18,.15  48.6   9,10,5,1   .49,-.19,.16,.14   4.5  

ไมมีโรคฯ 120  28.1  7,1,2  -.29,.23,.21  50.3  9,10  .63,-.25  58.1  9,10,7  .56,-.23,-.21  7.8*  

มีโรค ฯ 244  27.9  2,5,7,1  .27,.20,-.17,.13  46.3  9,8,10  .46,.27,-.20  48.5   9,8,10,2   .42,.23,-.20,.12   2.2  

ไมทํางาน 214  24.7  2,1,7  .27,.21,-.19  41.1  9,8,10  .46,.23,-.18  41.9  9,8,10  .45,.23,-.18  0.8  

ทํางาน 148  34.4  5,7,2  .31,-.25,.25  56.8  9,10  .68,-.22  62.8  9,10,8,4  .69,-.20,.19,-.14  6.0*  

ไมมีรายได ฯ 153  30.4  2,7  .39,-.26   46.0  9,10,8  .47,-.25,.24  51.1  9,8,10  .47,.26,-.24  5.1*  

มีรายได ฯ 205  26.4  5,1,2,7  .23,.22,.19,-.14  45.2  9,10,8  .56,-.15,.15  47.2   9,10,5,1   .49,-.16,.16,.12   2.0  

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   และ   *  มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 

ตัวทํานายที่สําคัญ 

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 4  =  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 7  =  ประสบการณสูญเสีย  10 =  ความรูสึกสูญเสีย 

2 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5  =  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 8  =  การรับรูคุณความดีของแผนดิน    

3 = ความเชื่อทางพุทธศาสนา 6  =  การสนับสนุนจากภาครัฐ 9  =  การเปรียบเทียบทางสังคม   
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ตาราที่ 70  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม อายุ และ 

จํานวนบุตรของผูสูงอายุ   
 

อายุ จํานวนบุตร 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12 22 21 

นอย นอย 105 11 58.70 2.81* 3.32* 3.99* 

นอย มาก 69 12 55.89  0.51 1.18 

มาก มาก 121 22 55.38   0.67 

มาก นอย 59  21  54.71     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 71  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสุขภาพ พิจารณาตาม 

สถานภาพ และ อาชีพของผูสูงอายุ 
 

สถานภาพ อาชีพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22  21  12  

ไมมีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา  51   11   57.30   2.90*  3.14*  4.47*  

มีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 147   22  54.40     0.24  1.57  

มีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 105   21   54.16       1.33  

ไมมีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 95  12  52.83     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 72  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม 

สถานภาพ และ อาชีพของผูสูงอายุ 
 

สถานภาพ อาชีพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22  21   12  

ไมมีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 51   11   54.83  1.26  1.58  4.31*  

มีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 146  22  53.57    0.32  3.05*  

มีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 105   21   53.25       2.73*  

ไมมีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 95  12  50.52        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 73  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม 

พ้ืนที่ และ สถานภาพของผูสูงอายุ   
 

พ้ืนที่ สถานภาพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21 22 11 

กทม. มีคูสมรส 116 12 42.83 0.42 1.97 2.39 

ปริมณฑล ไมมีคูสมรส 67 21 42.41  1.55 1.97 

ปริมณฑล มีคูสมรส 136 22 40.86   0.42 

กทม. ไมมีคูสมรส 79  11  40.44     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 74  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม 

สถานภาพ และ อาชีพของผูสูงอายุ 
 

สถานภาพ อาชีพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21   22   12  

ไมมีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 51  11  44.50  1.83  3.48*  6.16*  

มีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 105   21  42.67     1.65  4.33*  

มีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 147  22  41.02       2.68*  

ไมมีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 95  12  38.34       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 75  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พิจารณาตาม 

พ้ืนที่ และ อาชีพของผูสูงอายุ 
 

พ้ืนที่ อาชีพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12  22   11  

ปริมณฑล มีเงินเดือนประจํา 68   21   50.94  0.84  2.58  3.76*  

กทม. ไมมีเงินฯประจํา 98   12  50.10    1.74  2.92  

ปริมณฑล ไมมีเงินฯประจํา 133   22   48.36       1.18  

กทม. มีเงินเดือนประจํา 87   11   47.18        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 76  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พิจารณาตาม 

สถานภาพ และ อาชีพของผูสูงอายุ   
 

สถานภาพ อาชีพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 11  21   12  

มีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 142   22  51.13  1.39  2.74  3.80*  

ไมมีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 51   11  49.74    1.35  2.41  

มีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 104   21   48.39       1.06  

ไมมีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 89   12  47.33        

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 77  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การเปรียบเทียบทางสังคม พิจารณาตาม สถานภาพ 

และ อาชีพของผูสูงอายุ 
 

สถานภาพ อาชีพ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 21   22   12  

ไมมีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 51  11  66.78  0.42  0.99  4.48*  

มีคูสมรส มีเงินเดือนประจํา 105   21  66.36     0.57  4.06*  

มีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 146  22  65.79       3.49*  

ไมมีคูสมรส ไมมีเงินฯประจํา 94  12  62.30       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 78  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ พิจารณาตาม 

โรคประจําตัว และ รายไดของผูสูงอายุ 
 

โรคประจําตัว รายได 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12  11   21  

มีโรคฯ มีรายไดประจํา 151  22  43.71  0.10  3.00*  6.93*  

ไมมีโรคฯ มีรายไดประจํา 82  12  43.61    2.90*  6.83*  

ไมมีโรคฯ ไมมีรายไดประจํา 56   11   40.71       3.93*  

มีโรคฯ ไมมีรายไดประจํา 126   21   36.78        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 79  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน พิจารณาตาม การศึกษา 

และ โรคประจําตัว ของผูสูงอายุ   
 

การศึกษา โรคประจําตัว 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 11 21 12 

มาก มีโรคฯ 132  22 47.70 0.10 0.10 2.37* 

นอย ไมมีโรคฯ 69 11 47.60  0.00 2.27* 

มาก ไมมีโรคฯ 65 21 47.60   2.27* 

นอย มีโรคฯ 142  12  45.33     

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 80  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความเชื่อทางพุทธศาสนา พิจารณาตาม การศึกษา และ 

รายไดของผูสูงอายุ 
 

การศึกษา รายได 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 12   11   22  

มาก ไมมีรายไดประจํา 63   21  45.93  0.82  2.29*  2.67*  

นอย มีรายไดประจํา 140  12  45.11   1.47  1.85*  

นอย ไมมีรายไดประจํา 70   11  43.64       0.38  

มาก มีรายไดประจํา 128  22  43.26       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 81  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความเชื่อทางพุทธศาสนา พิจารณาตาม โรคประจําตัว 

และ รายไดของผูสูงอายุ 
 

โรคประจําตัว รายได 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22  12   21  

ไมมีโรคฯ ไมมีรายไดประจํา 53   11   46.05  1.60  2.14*  2.53*  

มีโรคฯ มีรายไดประจํา 146  22  44.45    0.54  0.93  

ไมมีโรคฯ มีรายไดประจํา 80  12  43.91      0.39  

มีโรคฯ ไมมีรายไดประจํา 122   21   43.52        

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 82  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พิจารณาตาม 

โรคประจําตัว และ รายไดของผูสูงอายุ 
 

โรคประจําตัว รายได 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉลี่ย 22  12   21  

ไมมีโรคฯ ไมมีรายไดประจํา 52   11   51.48  1.59  2.56  4.04*  

มีโรคฯ มีรายไดประจํา 148  22  49.89    0.97  2.45  

ไมมีโรคฯ มีรายไดประจํา 80  12  48.92      1.48  

มีโรคฯ ไมมีรายไดประจํา 123   21   47.44        

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 83  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมการพึ่งตนเองดานสังคม พิจารณาตาม 

จํานวนลูกสาว โรคประจําตัว และ การทํางาน 
 

จํานวน 

ลูกสาว 

โรค 

ประจํา 

ตัว 

การ 

ทํางาน 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
121  211  221  222  212  122  111  

นอย ไมมี ทํา  24   112  54.50  0.41  1.02  1.74  1.79  2.43  3.53  3.62  

นอย มี ไมทํา  53   121  54.09     0.61  1.33  1.38  2.02  3.12  3.21  

มาก ไมมี ไมทํา  25   211  53.48       0.72  0.77  1.41  2.51  2.60  

มาก มี ไมทํา 78  221  52.76       0.05  0.69  1.79  1.88  

มาก มี ทํา  34  222  52.71         0.64  1.74  1.83  

มาก ไมมี ทํา 15  212  52.07       1.10  1.19  

นอย มี ทํา 32  122  50.97        0.09  

นอย ไมมี ไมทํา 34  111  50.88         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 84  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พิจารณาตาม 

จํานวนลูกสาว โรคประจําตัว และ การทํางาน 
 

จํานวน 

ลูกสาว 

โรค 

ประจํา 

ตัว 

การ 

ทํางาน 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 
121  112  221  111  222   212   122  

มาก ไมมี ไมทํา  22  211  53.36 1.46 1.68 2.83 2.92 2.98 5.23* 5.59* 

นอย มี ไมทํา  51  121  51.90    0.22 1.37 1.46 1.52  3.77  4.13 

นอย ไมมี ทํา  22  112  51.68      1.15 1.24 1.30  3.55  3.91 

มาก มี ไมทํา 77  221  50.53       0.09  0.15  2.40  2.76  

นอย ไมมี ไมทํา 34  111  50.44      0.06  2.31  2.67  

มาก มี ทํา 32  222  50.38       2.25  2.61  

มาก ไมมี ทํา 16  212  48.13         0.36  

นอย มี ทํา 31  122  47.77           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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The following lines were read from file  C:\Documents and 
Settings\User\Desktop\LISREL Yui\model 1.spj: 
 
 
 lft ht sct ecot tht cpt lst fot nht bbt dbt fst gst expt CONST 
 Raw Data from file 'C:and SettingsYui.psf' 
 Relationships 
 
 lft  = ht cpt lst fst dbt 
 ht   = tht cpt fot fst gst 
 sct  = ecot tht cpt gst 
 ecot = cpt nht gst lst tht 
 cpt  = nht fst expt fot lst 
 tht  = dbt nht fot bbt 
 lst  = expt 
 
 
 
 Path Diagram 
 lisrel output: ss sc ef 
 End of Problem
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         Covariance Matrix        
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft      84.77 
ht       46.33      61.37 
sct      21.90      19.08      72.36 
ecot     19.36      17.33      36.10      52.49 
tht      23.77      23.03      18.06      20.08      47.22 
cpt      33.88      28.77      43.80      43.08      26.27      86.32 
lst     -30.48      -3.60     -42.57     -89.25     -12.78     -69.42 
fot      20.55      17.35      15.63      14.18      19.67      21.25 
nht      19.87      16.85      18.94      16.80      18.76      27.86 
bbt      15.20      11.34       8.04       7.86      20.30      13.08 
dbt      39.25      28.97      20.97      21.44      43.95      41.63 
fst      31.40      31.94      19.22      26.54      24.33      45.07 
gst      18.04      15.80      -4.61       5.96      12.89      13.13 
expt     -3.98      -4.37      -7.70      -8.80      -2.97     -10.12 
 
         Covariance Matrix        
 
         lst        fot        nht        bbt        dbt        fst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lst    1734.00 
fot     -17.95      29.89 
nht     -12.16      15.61      28.85 
bbt      19.60      13.27      10.83      39.93 
dbt      -4.32      36.02      30.29      45.26     120.52 
fst       5.65      18.25      21.81      14.88      47.44     112.05 
gst      10.28       4.41       9.81      10.34      26.68      22.87 
expt     49.94      -2.07      -4.27       2.41       0.52      -8.07 
 
         Covariance Matrix        
 
         gst         expt    
       --------    -------- 
gst      94.13 
expt      0.67      16.81 
 
 
 
 Parameter Specifications 
 
         BETA         
 
         lft         ht        sct       ecot        tht        cpt 
      --------   --------   --------   --------   --------   --------
lft       0          1          0          0          0          2 
ht        0          0          0          0          4          5 
sct       0          0          0          6          7          8 
ecot      0          0          0          0          9         10 
tht       0          0          0          0          0          0 
cpt       0          0          0          0          0          0 
lst       0          0          0          0          0          0 
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BETA         
 
           lst 
         -------- 
lft         3 
ht          0 
sct         0 
ecot       11 
tht         0 
cpt        12 
lst         0 
 
         GAMMA        
 
         fot        nht        bbt        dbt        fst        gst 
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft      0          0          0         13         14          0 
ht      15          0          0          0         16         17 
sct      0          0          0          0          0         18 
ecot     0         19          0          0          0         20 
tht     21         22         23         24          0          0 
cpt     25         26          0          0         27          0 
lst      0          0          0          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
          expt 
         -------- 
lft         0 
ht          0 
sct         0 
ecot        0 
tht         0 
cpt         28 
lst         29 
 
         PHI          
 
        fot        nht        bbt        dbt        fst        gst 
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
fot      30 
nht      31         32 
bbt      33         34         35 
dbt      36         37         38         39 
fst      40         41         42         43         44 
gst      45         46         47         48         49         50 
expt     51         52         53         54         55         56 
 
         

 PHI          
 
        expt 
      -------- 
expt    57 
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PSI          
 
        lft         ht        sct       ecot        tht        cpt 
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
         58         59         60         61         62         63 
 
         PSI          
 
        lst 
      -------- 
         64 
 
 
 Number of Iterations =  9 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         BETA         
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft       - -       0.64        - -        - -        - -        0.10 
                   (0.05)                                       
(0.05) 
                    12.22                                        2.25 
 
ht        - -        - -        - -        - -       0.23       0.12 
                                                    (0.06)     (0.04) 
                                                     3.74       2.75 
 
sct       - -        - -        - -       0.44       0.07       0.28 
                                         (0.06)     (0.05)     (0.05) 
                                          7.00       1.30       5.88 
 
ecot      - -        - -        - -        - -       0.17       0.40 
                                                     (0.05)    (0.04) 
                                                      3.55      10.77 
 
tht       - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
cpt       - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
lst       - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 
         BETA         
 
          lst    
        -------- 
lft      -0.01 
         (0.01) 
         -1.33 
 
ht        - - 
 
sct       - - 
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ecot      -0.03 
          (0.01) 
          -4.92 
 
tht        - - 
 
cpt       -0.03 
          (0.01) 
          -2.97 
 
lst        - - 
 
 
         GAMMA        
 
          fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft       - -        - -        - -       0.14       0.00        - - 
                                         (0.04)     (0.04) 
                                          3.60      -0.04 
 
ht       0.25        - -        - -        - -       0.13       0.08 
        (0.08)                                      (0.04)     (0.04) 
         3.24                                        3.39       2.07 
 
sct       - -        - -        - -        - -        - -      -0.13 
                                                               (0.04) 
                                                               -3.51 
 
ecot      - -       0.08        - -        - -        - -      -0.02 
                   (0.07)                                      (0.03) 
                    1.18                                       -0.68 
 
tht      0.24       0.29       0.18       0.15        - -        - - 
        (0.07)     (0.06)     (0.06)     (0.04) 
         3.68       4.66       3.07       3.89 
 
cpt      0.21       0.64        - -        - -       0.23        - - 
        (0.08)     (0.09)                           (0.04) 
         2.53       7.40                             5.93 
 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 
 
         GAMMA        
 
         expt    
       -------- 
lft       - - 
 
ht        - - 
 
sct       - - 
 
ecot      - - 
 
tht       - - 
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cpt       -0.22 
          (0.10) 
          -2.28 
 
lst        2.97 
          (0.51) 
           5.78 
 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   --------
lft      84.91 
ht       46.33      60.75 
sct      17.43      14.58      71.96 
ecot     19.03      16.04      35.59      51.90 
tht      22.10      21.69      15.97      17.79      47.22 
cpt      32.64      27.60      43.37      42.49      21.12      86.58 
lst     -37.11     -14.46     -61.12     -89.48      -3.73     -74.14 
fot      18.22      17.31      12.54      13.02      19.67      20.92 
nht      16.89      15.20      15.45      16.82      18.76      27.88 
bbt      15.13      12.19       7.50       8.74      20.30      12.31 
dbt      40.60      31.86      21.07      24.16      43.95      37.45 
fst      31.37      31.21      22.17      23.85      20.67      45.89 
gst      14.46      14.99      -5.36       5.35       9.82      12.21 
expt     -3.52      -3.05      -5.83      -6.28      -1.25     -10.12 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
         lst        fot        nht        bbt        dbt        fst              
      --------   --------   --------   --------   --------   --------
lst    1734.00 
fot      -6.16      29.89 
nht     -12.69      15.61      28.85 
bbt       7.15      13.27      10.83      39.93 
dbt       1.54      36.02      30.29      45.26     120.52 
fst     -23.98      18.25      21.81      14.88      47.44     112.05 
gst       2.00       4.41       9.81      10.34      26.68      22.87 
expt     49.94      -2.07      -4.27       2.41       0.52      -8.07 
 
 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
          gst       expt    
       --------   -------- 
gst      94.13 
expt      0.67      16.81 
 
         PHI          
 
          fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
fot      29.89 
         (2.24) 
         13.36 
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nht      15.61      28.85 
         (1.76)     (2.16) 
          8.87      13.36 
 
bbt      13.27      10.83      39.93 
         (1.96)     (1.89)     (2.99) 
          6.77       5.74      13.36 
 
dbt      36.02      30.29      45.26     120.52 
         (3.70)     (3.51)     (4.38)     (9.02) 
          9.72       8.63      10.32      13.36 
 
fst      18.25      21.81      14.88      47.44     112.05 
         (3.21)     (3.22)     (3.63)     (6.64)     (8.39) 
          5.68       6.77       4.10       7.14      13.36 
 
gst       4.41       9.81      10.34      26.68      22.87      94.13 
         (2.82)     (2.81)     (3.29)     (5.81)     (5.57)    (7.05) 
          1.57       3.49       3.14       4.59       4.11      13.36 
 
expt      -2.07      -4.27       2.41       0.52     -8.07      0.67 
          (1.19)     (1.19)     (1.38)     (2.38)    (2.34)    (2.11) 
          -1.74      -3.60       1.75       0.22     -3.45      0.32 
 
 
         PHI          
 
          expt    
        -------- 
expt      16.81 
          (1.26) 
          13.36 
 
 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
         lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        45.86      42.88      42.09      27.74      26.68      49.67 
        (3.43)     (3.21)     (3.15)     (2.08)     (2.00)     (3.72) 
        13.36      13.36      13.36      13.36      13.36      13.36 
 
 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
         lst    
       -------- 
       1585.67 
       (118.68) 
        13.36 
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         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
     lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     0.46       0.29       0.42       0.47       0.43       0.43 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
     lst    
   -------- 
     0.09 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
    lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
  --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    0.22       0.26       0.17       0.24       0.43       0.41 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
    lst    
  -------- 
    0.09 
 
         Reduced Form                 
 
         fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft      0.24       0.16       0.03       0.16       0.12       0.05 
        (0.05)     (0.04)     (0.01)     (0.04)     (0.04)     (0.02) 
         4.52       3.99       2.33       4.13       2.79       2.05 
 
ht       0.33       0.14       0.04       0.03       0.16       0.08 
        (0.07)     (0.04)     (0.02)     (0.01)     (0.04)     (0.04) 
         4.56       3.95       2.37       2.70       4.38       2.07 
 
sct      0.13       0.37       0.03       0.02       0.11      -0.14 
        (0.04)     (0.05)     (0.01)     (0.01)     (0.02)     (0.04) 
         3.16       6.90       1.95       2.12       5.20      -3.54 
 
ecot     0.12       0.38       0.03       0.03       0.09      -0.02 
        (0.04)     (0.07)     (0.01)     (0.01)     (0.02)     (0.03) 
         3.35       5.75       2.32       2.62       5.19      -0.68 
 
tht       0.24       0.29       0.18       0.15        - -        - - 
         (0.07)     (0.06)     (0.06)     (0.04) 
          3.68       4.66       3.07       3.89 
 
cpt       0.21       0.64        - -        - -       0.23        - - 
         (0.08)     (0.09)                           (0.04) 
          2.53       7.40                             5.93 
 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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         Reduced Form                 
 
          expt    
        -------- 
lft      -0.09 
         (0.03) 
         -2.64 
 
ht       -0.04 
         (0.02) 
         -2.09 
 
sct      -0.18 
         (0.05) 
         -3.83 
 
ecot     -0.22 
         (0.05) 
         -4.55 
 
tht       - - 
 
cpt      -0.30 
         (0.09) 
         -3.22 
 
lst       2.97 
         (0.51) 
          5.78 
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Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 41 
Minimum Fit Function Chi-Square = 54.24 (P = 0.081) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 55.07 (P = 0.070) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 14.07 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 37.54) 
 

Minimum Fit Function Value = 0.15 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.039 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.11) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.031 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.051) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.94 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.51 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.47 ; 0.58) 
ECVI for Saturated Model = 0.59 

ECVI for Independence Model = 10.46 
 

Chi-Square for Independence Model with 91 Degrees of Freedom = 
3705.73 

Independence AIC = 3733.73 
Model AIC = 183.07 

Saturated AIC = 210.00 
Independence CAIC = 3802.33 

Model CAIC = 496.66 
Saturated CAIC = 724.49 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.44 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.97 

 
Critical N (CN) = 436.90 

 
 

Root Mean Square Residual (RMR) = 4.49 
Standardized RMR = 0.028 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38 

 
 Standardized Solution            
 
         BETA         
 
         lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft      - -       0.54        - -        - -        - -       0.11 
ht       - -        - -        - -        - -       0.20       0.15 
sct      - -        - -        - -       0.37       0.06       0.31 
ecot     - -        - -        - -        - -       0.16       0.51 
tht      - -        - -        - -        - -        - -        - - 
cpt      - -        - -        - -        - -        - -        - - 
lst      - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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         BETA         
 
        lst    
      -------- 
lft    -0.05 
ht       - - 
sct      - - 
ecot   -0.19 
tht      - - 
cpt    -0.12 
lst      - - 
 
         GAMMA        
 
         fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft      - -        - -        - -       0.16       0.00        - - 
ht       0.18       - -        - -        - -       0.18       0.10 
sct      - -        - -        - -        - -        - -      -0.14 
ecot     - -       0.06        - -        - -        - -      -0.03 
tht      0.19       0.23       0.16       0.24       - -        - - 
cpt      0.12       0.37       - -        - -       0.26        - - 
lst      - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         GAMMA        
 
         expt    
       -------- 
lft      - - 
ht       - - 
sct      - - 
ecot     - - 
tht      - - 
cpt     -0.10 
lst      0.29 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
        lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   --------
lft     1.00 
ht      0.65       1.00 
sct     0.22       0.22       1.00 
ecot    0.29       0.29       0.58       1.00 
tht     0.35       0.41       0.27       0.36       1.00 
cpt     0.38       0.38       0.55       0.63       0.33       1.00 
lst    -0.10      -0.04      -0.17      -0.30      -0.01      -0.19 
fot     0.36       0.41       0.27       0.33       0.52       0.41 
nht     0.34       0.36       0.34       0.43       0.51       0.56 
bbt     0.26       0.25       0.14       0.19       0.47       0.21 
dbt     0.40       0.37       0.23       0.31       0.58       0.37 
fst     0.32       0.38       0.25       0.31       0.28       0.47 
gst     0.16       0.20      -0.07       0.08       0.15       0.14 
expt   -0.09      -0.10      -0.17      -0.21      -0.04      -0.27 
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         Correlation Matrix of Y and X            
 
          lst        fot        nht        bbt        dbt        fst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lst       1.00 
fot      -0.03       1.00 
nht      -0.06       0.53       1.00 
bbt       0.03       0.38       0.32       1.00 
dbt       0.00       0.60       0.51       0.65       1.00 
fst      -0.05       0.32       0.38       0.22       0.41       1.00 
gst       0.00       0.08       0.19       0.17       0.25       0.22 
expt      0.29      -0.09      -0.19       0.09       0.01      -0.19 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
          gst       expt    
        --------   -------- 
gst       1.00 
expt      0.02       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
        0.54       0.71       0.58       0.53       0.57       0.57 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
          lst    
        -------- 
          0.91 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
          fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft       0.14       0.09       0.02       0.19       0.14       0.05 
ht        0.23       0.10       0.03       0.05       0.21       0.10 
sct       0.08       0.23       0.02       0.03       0.13      -0.15 
ecot      0.09       0.29       0.03       0.04       0.13      -0.03 
tht       0.19       0.23       0.16       0.24        - -        - - 
cpt       0.12       0.37        - -        - -       0.26        - - 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
 
          expt    
        -------- 
lft      -0.04 
ht       -0.02 
sct      -0.09 
ecot     -0.13 
tht       - - 
cpt      -0.13 
lst       0.29 
 
 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of X on Y      
 
          fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft       0.24       0.16       0.03       0.16       0.12       0.05 
         (0.05)     (0.04)     (0.01)     (0.04)     (0.04)     
(0.02) 
          4.52       3.99       2.33       4.13       2.79       2.05 
 
ht        0.33       0.14       0.04       0.03       0.16      0.08 
         (0.07)     (0.04)     (0.02)     (0.01)     (0.04)    (0.04) 
          4.56       3.95       2.37       2.70       4.38      2.07 
 
sct       0.13       0.37       0.03       0.02       0.11     -0.14 
         (0.04)     (0.05)     (0.01)     (0.01)     (0.02)    (0.04) 
          3.16       6.90       1.95       2.12       5.20     -3.54 
 
ecot      0.12       0.38       0.03       0.03       0.09     -0.02 
         (0.04)     (0.07)     (0.01)     (0.01)     (0.02)    (0.03) 
          3.35       5.75       2.32       2.62       5.19     -0.68 
 
tht       0.24       0.29       0.18       0.15        - -        - - 
         (0.07)     (0.06)     (0.06)     (0.04) 
          3.68       4.66       3.07       3.89 
 
cpt       0.21       0.64        - -        - -       0.23        - - 
         (0.08)     (0.09)                           (0.04) 
          2.53       7.40                             5.93 
 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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         Total Effects of X on Y      
 
          expt    
        -------- 
lft      -0.09 
         (0.03) 
         -2.64 
 
ht      -0.04 
        (0.02) 
        -2.09 
 
sct     -0.18 
        (0.05) 
        -3.83 
 
ecot    -0.22 
        (0.05) 
        -4.55 
 
tht      - - 
 
cpt     -0.30 
        (0.09) 
        -3.22 
 
lst      2.97 
        (0.51) 
         5.78 
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
          fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft      0.24       0.16       0.03       0.02       0.13       0.05 
        (0.05)     (0.04)     (0.01)     (0.01)     (0.03)     (0.02) 
         4.52       3.99       2.33       2.64       4.66       2.05 
 
ht       0.08       0.14       0.04       0.03       0.03        - - 
        (0.02)     (0.04)     (0.02)     (0.01)     (0.01) 
         3.29       3.95       2.37       2.70       2.50 
 
sct       0.13       0.37       0.03       0.02       0.11      -0.01 
         (0.04)     (0.05)     (0.01)     (0.01)     (0.02)    (0.01) 
          3.16       6.90       1.95       2.12       5.20      -0.68 
 
ecot      0.12       0.30       0.03       0.03       0.09        - - 
         (0.04)     (0.04)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 
          3.35       6.79       2.32       2.62       5.19 
 
tht       - -        - -        - -        - -        - -         - - 
 
cpt       - -        - -        - -        - -        - -         - - 
 
lst       - -        - -        - -        - -        - -         - - 
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         Indirect Effects of X on Y       
 
          expt    
        -------- 
lft      -0.09 
         (0.03) 
         -2.64 
 
ht       -0.04 
         (0.02) 
         -2.09 
 
sct      -0.18 
         (0.05) 
         -3.83 
 
ecot     -0.22 
         (0.05) 
         -4.55 
 
tht       - - 
 
cpt      -0.08 
         (0.03) 
         -2.64 
 
lst        - - 
 
 
         Total Effects of Y on Y      
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft        - -       0.64        - -        - -       0.15      0.18 
                    (0.05)                           (0.04)    (0.05) 
                    12.22                             3.58      3.40 
 
ht         - -        - -        - -        - -       0.23      0.12 
                                                     (0.06)    (0.04) 
                                                      3.74      2.75 
 
sct        - -        - -        - -       0.44       0.14      0.46 
                                          (0.06)     (0.06)    (0.04) 
                                           7.00       2.53     10.80 
 
ecot       - -        - -        - -        - -       0.17      0.40 
                                                     (0.05)    (0.04) 
                                                      3.55     10.77 
 
tht        - -        - -        - -        - -        - -       - - 
 
cpt        - -        - -        - -        - -        - -       - - 
 
lst        - -        - -        - -        - -        - -       - - 
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         Total Effects of Y on Y      
 
          lst    
       -------- 
lft      -0.02 
         (0.01) 
         -1.90 
 
ht       0.00 
        (0.00) 
        -2.02 
 
sct      -0.03 
         (0.01) 
         -4.83 
 
ecot     -0.04 
         (0.01) 
         -5.82 
 
tht        - - 
 
cpt       -0.03 
          (0.01) 
          -2.97 
 
lst        - - 
 
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.462 
 
         Indirect Effects of Y on Y       
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft        - -        - -        - -        - -       0.15      0.08 
                                                     (0.04)    (0.03) 
                                                      3.58      2.69 
 
ht         - -        - -        - -        - -        - -       - - 
 
sct        - -        - -        - -        - -       0.07      0.18 
                                                     (0.02)    (0.03) 
                                                      3.17      5.87 
 
ecot       - -        - -        - -        - -        - -       - - 
 
tht        - -        - -        - -        - -        - -       - - 
 
cpt        - -        - -        - -        - -        - -       - - 
 
lst        - -        - -        - -        - -        - -       - - 
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         Indirect Effects of Y on Y       
 
          lst    
       -------- 
lft      -0.01 
         (0.00) 
         -2.24 
 
ht        0.00 
         (0.00) 
         -2.02 
 
sct      -0.03 
         (0.01) 
         -4.83 
 
ecot     -0.01 
         (0.00) 
         -2.86 
 
tht        - - 
 
cpt        - - 
 
lst        - - 
 
 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
           fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft       0.14       0.09       0.02       0.19       0.14       0.05 
ht        0.23       0.10       0.03       0.05       0.21       0.10 
sct       0.08       0.23       0.02       0.03       0.13      -0.15 
ecot      0.09       0.29       0.03       0.04       0.13      -0.03 
tht       0.19       0.23       0.16       0.24        - -        - - 
cpt       0.12       0.37        - -        - -       0.26        - - 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
         expt    
        -------- 
lft      -0.04 
ht       -0.02 
sct      -0.09 
ecot     -0.13 
tht        - - 
cpt      -0.13 
lst       0.29 
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         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
          fot        nht        bbt        dbt        fst        gst    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft       0.14       0.09       0.02       0.03       0.14       0.05 
ht        0.06       0.10       0.03       0.05       0.04        - - 
sct       0.08       0.23       0.02       0.03       0.13      -0.01 
ecot      0.09       0.23       0.03       0.04       0.13        - - 
tht        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
cpt        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
         expt    
       -------- 
lft      -0.04 
ht       -0.02 
sct      -0.09 
ecot     -0.13 
tht       - - 
cpt      -0.04 
lst       - - 
 
         Standardized Total Effects of Y on Y     
 
          lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft        - -       0.54        - -        - -       0.11       0.19 
ht         - -        - -        - -        - -       0.20       0.15 
sct        - -        - -        - -       0.37       0.12       0.50 
ecot       - -        - -        - -        - -       0.16       0.51 
tht        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
cpt        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Standardized Total Effects of Y on Y     
 
           lst    
        -------- 
lft      -0.08 
ht       -0.02 
sct      -0.14 
ecot     -0.26 
tht       - - 
cpt      -0.12 
lst        - - 
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         Standardized Indirect Effects of Y on Y      
 
           lft         ht        sct       ecot        tht        cpt    
      --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
lft        - -        - -        - -        - -       0.11       0.08 
ht         - -        - -        - -        - -        - -        - - 
sct        - -        - -        - -        - -       0.06       0.19 
ecot       - -        - -        - -        - -        - -        - - 
tht        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
cpt        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
lst        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Standardized Indirect Effects of Y on Y      
 
          lst    
        -------- 
lft      -0.02 
ht       -0.02 
sct      -0.14 
ecot     -0.06 
tht        - - 
cpt        - - 
lst        - - 
 
                           Time used:    0.125 Seconds 
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