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การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.) ท าความเขา้ใจลกัษณะการแสดงออกทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมที่

เป็นวยาคติ รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุ  2.) ทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
โครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสานวิธีชนิดเชิงคณุภาพน าเชิง
ปริมาณ เร่ิมดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสมัภาษณเ์ชิงลึกกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีปฏิสมัพนัธใ์กลช้ิดกับบิดาหรือมารดาสูงอายุ และ
พ านกัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการใหร้หสัและจดัประเด็นรหสั จากนัน้น าผลที่ไดไ้ปพฒันาเป็นตวั
แปรส าหรบัการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลนก์บักลุ่มตวัอย่างคนหนุ่มสาวที่อาศยัอยู่หรือมีปฏิสมัพนัธ์
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และพ านักอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  จ านวน 344 คน วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้งด้วย
โปรแกรมสถิติลิสเรล ผลการวิจัยเชิงคณุภาพพบว่าคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ ทัง้เชิงบวกและ
เชิงลบ ประกอบดว้ย วยาคติทางความรูส้กึ วยาคติทางความคิด และวยาคติทางพฤติกรรม นอกจากนี ้พบว่าวยาคติต่อบิดามารดา
มีสาเหตหุลกัมาจากมมุมองของตวัหนุ่มสาวและสาเหตทุางสงัคมวฒันธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการดแูลบิดามารดา ทา้ยที่สดุแลว้ วยาค
ติจากคนหนุ่มสาวมีผลกระทบต่อบิดามารดาคือ บิดามารดารูส้ึกกงัวลใจต่อความห่วงใยจากคนหนุ่มสาว อย่างไรก็ดี บิดามารดาก็
ไดร้บัผลในเชิงบวกดว้ยคือมีสขุภาพร่างกายและสขุภาพจิตใจที่ดี ในการทดสอบโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของว
ยาคติ หลังจากการปรบัแก้โมเดลพบว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (X2 = 94.908, df = 42, p = 
0.000, X2/df = 2.260, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.050, GFI = 0.956, AGFI = 0.918, NFI = 0.953, CFI = 0.973, PNFI = 
0.607) และพบว่าความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวยั  การรบัรูต้่อความเป็นผูสู้งวยั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบ และค่านิยมทางสังคม
ร่วมกันอธิบายวยาคติเชิงบวกไดร้อ้ยละ 77 (R2 = .77) ในขณะที่การรบัรูต้่อความเป็นผูสู้งวยั และการปฏิสัมพันธเ์ชิงลบร่วมกัน
อธิบายวยาคติเชิงลบไดร้อ้ยละ 82 (R2 = .82) สุดท้าย วยาคติเชิงบวก และการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการปฏิสัมพันธ์เชิงลบ
รว่มกันอธิบายพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุไดร้อ้ยละ 58 (R2 = .58) ในภาพรวม ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่าลูกหลานที่มีการรบัรูใ้น
ความสูงวยัของญาติผูใ้หญ่ก็จะยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อท่านและจะยิ่งสนบัสนนุดูแลท่าน ซึ่งการดแูลจากลูกหลานก็ท าใหผู้สู้งอายุมี
สขุภาพรา่งกายและจิตใจที่ดี 
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There are two purposes in this study. The first part aims to understand ageism from young adults 

towards older parents, especially in terms of different types of ageism, affective, cognitive, and behavioral types, its 
causes, and effects on older parents. The second part aimed to examine a causal relationship model of ageism 
towards older family members. This study consisted of two phases and used an exploratory sequential mixed-
methods design. Firstly, in the qualitative study, eight young adults who live with or have interactions with their older 
parents in Bangkok were selected for an in-depth interview. The data were then coded and grouped into categories. 
Based on the qualitative findings, and the variables in the next phase of the study were developed. Secondly, in the 
quantitative study, online surveys were administered to 344 young adults who live with or have interactions with older 
family members in the Bangkok metropolitan area. The data were analyzed with the structural equation modeling 
technique using the Lisrel statistical program. The qualitative findings revealed three types of ageism towards older 
parents; affective, cognitive, and behavioral ageism, which can be either positive or negative ageism. The causes of 
ageism comprised two parts, internal aspects, which are the realization about death and understanding towards older 
parents, and external aspects, which are the duty of the children and filial piety towards the parents. The effects of 
ageism revealed mainly positive effects on both the physiological and psychological well-being of older parents. 
Nonetheless, ageism caused concern among older parents regarding the worries of young adult children towards 
them. The structural relationship analysis after the model modification indicated model fit (X2 = 94.908, df = 42, p = 
0.000, X2 /df = 2.260, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.050, GFI = 0.956, AGFI = 0.918, NFI = 0.953, CFI = 0.973, PNFI = 
0.607). Moreover, it showed that 77 percent of variance (R2 = .77) of positive ageism can be explained with aging 
anxiety, perceptions of aging, negative contact with older family members, and social values. Moreover, 82% of 
variance (R2 = .82) of negative ageism can be explained by perception towards aging and negative contact with older 
family members. Finally, 58% of variance (R2 = .58) of caring behavior towards older family members can be 
explained with positive ageism as well as positive and negative contact with older family members. These findings 
suggested that young adults who have a better perception of the aging of their older family members had more 
positive ageism, thus caring for their older family members better. This consequently benefited the physiological and 
psychological well-being of older family members. 

 
Keyword : Positive Ageism, Negative Ageism, Ageism, Family, Elderly 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ภายในปีพุทธศักราช 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็น ‘สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ’ 

(Super Aged Society) คือจะมีจ านวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 28 ของประชากรทั้ง
ประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 2559) ซึ่งในขณะที่ประชากรสูงวัยเพิ่ม
จ านวนขึน้อย่างรวดเร็ว ประชากรวยัแรงงานกลบัมีจ านวนลดลง (คาสปาร ์พีค, วาสนา อ่ิมเอม, & 
รตันาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558) รฐับาลไทยมีความตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้ง
ประชากรนี ้ดังจะเห็นไดจ้ากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กล่าวว่าประเทศจะ
เผชิญหนา้กบัความทา้ทายในการสรา้งความมั่นคงทางสงัคม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความ
ยั่งยืนในการใชท้รพัยากร เพื่อตอบรบักับความทา้ทายนี ้แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) จึงเสนอใหม้ีการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ โดยสนับสนุนใหค้นไทย
สรา้งความอยู่ดีมีสขุในครอบครวัและเนน้ใหเ้กือ้กูลดแูลผูส้งูอายุเป็นส าคัญ นอกจากนี ้โครงสรา้ง
ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่งผลใหค้นไทยวัยหนุ่มสาวก าลงัเผชิญหนา้กับการอยู่ร่วมกับ
สมาชิกครอบครวัผูส้งูวยั ผูซ้ึ่งในอนาคตจะมีอายุยืนยาวยิ่งกว่าสมาชิกสงูวัยเจเนอเรชั่นอ่ืนที่ผ่าน
มา เนื่องดว้ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทยแ์ละยา ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาบริบท
สงัคมไทย จะพบว่ามีการถ่ายทอดและปลกูฝังค่านิยมการกตญัญกูตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ โดยเฉพาะ
ผู้มีพระคุณที่ เป็นคนในครอบครัว ด้วยเหตุนี ้ การวิจัยครั้งนี ้จึงมุ่งท าความเข้าใจวยาคติใน
ความสมัพนัธค์นหนุ่มสาวกบัผูส้งูวยัในครอบครวั 

ภายใต้ความสัมพันธ์ในครอบครวัไทยระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า
วฒันธรรมการใหค้ณุค่าและการเคารพผูอ้าวโุสกว่ามีความเขม้ขน้อย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการที่
คนวัยหนุ่มสาวปฏิบติัต่อผูสู้งวยักว่า เช่น การพูดกบัผูสู้งวัยดว้ยหางเสียง การโคง้หลงัลงเมื่อเดิน
ผ่านผู้สูงวัย นอกจากธรรมเนียมที่แสดงถึงการให้เกียรติผู้สูงวัย ย่อมเป็นธรรมดาที่แนวคิดใน
ลกัษณะตรงกันขา้มจะปรากฏใหเ้ห็นเช่นกนั เช่น ภาพสญัลกัษณ์ผูสู้งอายุในที่สาธารณะที่แสดง
ภาพคนหลังค่อมถือไม้เท้า ภาพสัญลักษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเหมารวมว่า 
ผูสู้งอายุทุกคนคือผูท้ี่มีหลังค่อมและจ าเป็นต้องใช้ไม้เท้าในการพยุงตัว ความคิดเหมารวมต่อ
ผูส้งูอายุในลกัษณะนีม้ีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า วยาคติ (Ageism) (ปราโมทย ์ประสาทกลุ, ศทุธิดา 
ชวนวนั, & กาญจนา เทียนลาย, 2555) ซึ่งหมายถึง อคติ (Prejudice) การเหมารวม (Stereotype) 
และการเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยก (Discrimination) ที่บุคคลมีต่อผูอ่ื้นดว้ยเหตุแห่งวัย โดยเฉพาะ



  2 

อย่างยิ่งผู้สูงอายุ (Butler, 1995; Palmore, 1999) จากค านิยามนั้นจะเห็นได้ว่า การแสดง
ออกแบบวยาคติสามารถเกิดขึน้ได้ในเชิงความคิด ความรูส้ึก และการปฏิบัติ  นอกจากนี ้การ
แสดงออกที่ เป็นวยาคติยังสามารถเกิดขึน้ได้ในลักษณะเชิงลบและลักษณะเชิงบวก หรือที่
นักวิชาการใหช้ื่อว่า วยาคติเชิงลบ (Negative ageism) และวยาคติเชิงบวก (Positive ageism) 
ซึ่งวยาคติเชิงลบหมายถึง วยาคติที่ขัดผลประโยชน์ผู้สูงวัย ในขณะที่วยาคติเชิงบวกหมายถึง 
วยาคติที่เอือ้ประโยชนผ์ูส้งูวยั (Palmore, 1999) กล่าวโดยสรุป วยาคติในการศกึษาครัง้นีม้ีฐานคิด
ว่าเป็นวยาคติที่พบไดใ้นชีวิตประจ าวนัทั่วไป มิใช่วยาคติที่ส่งผลเสียรา้ยแรงต่อเป้าของวยาคติคือ
ผูส้งูอาย ุเช่นการทารุณกรรมผูส้งูอายุ 

งานวิจยัในอดีตจ านวนมากไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงหลกัฐานของปรากฏการณ์วยาคติต่อผูสู้ง
วยัในสงัคมต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสงัคมในประเทศฝ่ังตะวันตก (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 
2002) และสงัคมในประเทศฝ่ังตะวนัออก (Ng, 2002) โดยงานวิจยัพบว่าหนึ่งในสาเหตทุี่ส่งผลให้
คนในสงัคมมีอคติต่อผูส้งูวยันัน้มาจากความแตกต่างในตวับุคคลเอง ตัวอย่างเช่น ความรูส้ึกวิตก
กังวลที่บุคคลมีต่อความแก่ชราของตน (Ageing anxiety) ความรูส้ึกวิตกกังวลที่บุคคลมีต่อการ
ตายของตน (Death anxiety) และความรูค้วามเขา้ใจที่บุคคลมีเก่ียวกับผูสู้งอายุและการมีอายุที่
มากขึน้ นอกจากสาเหตปัุจจยัในตวับคุคลแลว้ ยงัมีสาเหตปัุจจยัที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคลดว้ย ไดแ้ก่ 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้สูงอายุ สาเหตุปัจจัยเหล่านี ้ถูกพบว่ามีอิทธิพลต่อวยาคติที่
บุคคลมีต่อผู้สูงอายุ โดยความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรปัจจัยเหล่านีก้ับวยาคติถูกอธิบายดว้ย 
ทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลัว (Terror Management Theory) (Martens, Goldenberg, 
& Greenberg, 2005) และทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  (Intergroup Contact Theory) 
(Allport, 1954) 

ทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวั (Martens et al., 2005) อธิบายถึงความสมัพันธ์
ระหว่างวยาคติกับความวิตกกังวลต่อการสูงวัยและการตายไว้ว่า  การที่มนุษยท์ุกคนสามารถ
ตระหนักไดถ้ึงความเที่ยงแทแ้น่นอนที่หลีกหนีไม่ไดข้องจุดจบของชีวิตตน คนทุกคนจึงหวาดกลวั
ต่อการมาถึงของวนัสดุทา้ยของชีวิต และจึงตอ้งหาวิธีการรบัมือกบัความหวาดกลวันัน้ โดยทฤษฎี
กล่าวไวว้่าผูส้งูอายุรวมทัง้การปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุ เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจใหค้นเรานึกถึง
เรื่องต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัความตาย ประกอบดว้ย (1) เรื่องความตาย (Mortality) คือ ความจริงที่ว่า
ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน (2) เรื่องลกัษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต (Animality) คือ การที่เรา
ตอ้งพบเจอกบัความเสื่อมถอยทางกาย ความอ่อนแอเมื่อเผชิญกบัโรคภยัไขเ้จ็บ และทา้ยที่สดุ การ
พ่ายแพใ้หแ้ก่ความตาย และ (3) เรื่องการหมดความส าคัญลง (Insignificance) คือ การที่ความ
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ทกัษะสามารถ รวมถึงลกัษณะต่างๆที่แสดงถึงตวัตนของเราจะค่อยๆหายและเสื่อมคลายไป กลา่ว
โดยสรุปไดว้่า การปฏิสัมพันธ์กับผูสู้งอายุจะท าใหบุ้คคลรูส้ึกวิตกกังวลต่อความแก่ชราและการ
ตายของตนในอนาคต และวิธีการที่บุคคลใช้รบัมือกับความวิตกหวาดกลัวนั้นก็คือ บุคคลจะ
หลีกเลี่ยงการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุและเหมารวมกลุม่ผูส้งูอายุอย่างเป็นอคติ กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ 
บคุคลมีวยาคติต่อผูส้งูวยัเพื่อรบัมือกบัความหวาดกลวัต่อการแก่ชราและการตายของตน 

ถึงแมท้ฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลัวจะกล่าวว่าการปฏิสัมพันธ์กับผูสู้งอายุจะ
ส่งผลให้บุคคลยิ่งมีวยาคติต่อผู้สูงอายุ ในทางตรงกันขา้ม ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
(Allport, 1954) อธิบายว่า การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนต่างช่วงวยัที่เป็นการปฏิสมัพนัธท์ี่ดี คือ ตรง
ตามเงื่อนไขที่แสดงถึงการปฏิสมัพนัธท์ี่ดีตามที่ทฤษฎีก าหนด ก็จะท าใหต่้างฝ่ายต่างมีอคติต่อกัน
ลดลง ตวัอย่างของการปฏิสมัพนัธท์ี่ดี เช่น ผูป้ฏิสมัพนัธท์ัง้สองฝ่ายตอ้งมีเปา้หมายที่สอดคลอ้งกนั 
ผูป้ฏิสมัพันธ์ทัง้สองฝ่ายตอ้งมีการร่วมมือกัน เป็นตน้ โดยสรุปแลว้ การปฏิสมัพันธ์ระหว่างคนวัย
หนุ่มสาวกบัคนสงูวยั หากเป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิสมัพนัธท์ี่ดี จะส่งผลใหค้นวยัหนุ่มสาวมีอคติ
ต่อผูส้งูวยัลดนอ้ยลง 

ผลจากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นวยาคติต่อผูส้งูอายุ บนพืน้ฐานของทฤษฎีที่
ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ พบว่าสามารถจัดกลุ่มตามการแสดงออกแบบวยาคติที่เป็นวยาคติเชิงบวก 
และวยาคติเชิงลบ กล่าวคือ ส าหรบัวยาคติเชิงบวก งานวิจัยที่ศึกษาเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง
นกัศึกษาในสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และออสเตรเลีย (Chonody, 2016) และกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษา 
อาจารย ์และบุคลากรในมหาวิทยาลยัประเทศออสเตรเลีย (Chonody, Webb, Ranzijn, & Bryan, 
2014) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ รูส้ึกกังวลต่อการสูงวัยและการตายของตนเองมากกว่า และมี
ปฏิสมัพันธ์กับผูสู้งอายุนอ้ยกว่า จะมีการแสดงออกแบบวยาคติเชิงบวก ที่เป็นการเอือ้ประโยชน์
ผูส้งูอายมุากกว่า 

ส าหรับการศึกษาวยาคติเชิงลบ งานวิจัยที่ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาใน
สหรฐัอเมริกา (Anderson & Wiscott, 2003; Boswell, 2012) กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในแคนาดา 
(Allan, Johnson, & Emerson, 2014) กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในอังกฤษ (Drury, 
Abrams, Swift, Lamont, & Gerocova, 2017) และกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเยาวชนในประเทศ
เบลเยียม (Flamion, Missotten, Marquet, & Adam, 2019) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรูส้ึก
กงัวลต่อการสงูวยัและการตายของตนเองมากกว่า และมีปฎิสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูส้งูอายุนอ้ยกว่า จะยิ่ง
มวียาคติเชิงลบต่อผูส้งูอาย ุ
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โดยสรุปแลว้ ผลการวิจัยเหล่านีช้ีใ้หเ้ห็นถึงหลกัฐานการมีอยู่ของวยาคติในบริบทสงัคม
ต่างประเทศ ที่คนในสงัคมมีต่อผูส้งูอายุ เป็นวยาคติที่ครอบคลมุการแสดงออกในเชิงบวกและการ
แสดงออกในเชิงลบ นอกจากนี ้ผลการวิจยัเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างวยาคตกิบั
ตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตทุี่พบจากทฤษฎีการบริหารความรูส้กึหวาดกลวั และทฤษฎีการปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างกลุม่ 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัที่ศึกษาประเด็นวยาคติต่อผูสู้งอายุในบริบทสงัคมไทย 
ไม่พบงานวิจยัที่น าทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวั หรือทฤษฎีการปฏิสมัพันธ์ระหว่างกลุ่ม
มาประยุกตใ์ชเ้พื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาประเด็น 
วยาคติที่คนวัยหนุ่มสาวมีต่อผูส้งูวัย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณางานวิจยัที่ศึกษาประเด็นที่ใกลเ้คียง
กับวยาคติพบความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์วยาคติในสังคมไทย โดยงานวิจัยในประเด็น
ใกลเ้คียงสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มงานวิจยัตามประเด็นย่อย ไดแ้ก่ (1) การใหค้วามหมาย
ต่อการเป็นผูส้งูอาย ุ(2) เจตคติต่อผูส้งูอายใุนสงัคม และ (3) การเหมารวมผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ส าหรบังานวิจยัที่ศกึษาการใหค้วามหมายต่อการเป็นผูส้งูอายุหรือการสงูวยั เป็นการ
วิจยัเชิงคณุภาพที่เก็บขอ้มลูดว้ยการสนทนากลุม่ (รศรนิทร ์เกรย,์ อมุาภรณ ์ภทัรวาณิชย,์ เฉลิมพล 
แจ่มจันทร,์ & เรวดี สุวรรณนพเกา้, 2556) ผลการวิจัยพบว่าผูเ้ขา้ร่วมการสนทนามีการใหน้ิยาม
ความสูงอายุอย่างหลากหลาย สะท้อนให้เห็นความคิดที่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนามีต่อความสูงวัย ทั้ง
ความคิดในเชิงบวกและในเชิงลบ ตัวอย่างนิยามความสูงวัยในเชิงลบเช่น ผู้สูงอายุคือผู้ที่มี
สมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย โดยนิยามความสงูวยัในเชิงลบนีถู้กพูดถึงดว้ยตัวผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
เอง ในขณะที่นิยามในเชิงบวกถูกพดูถึงก็ต่อเมื่อผูด้  าเนินการสนทนาช่วยเปิดโอกาสทางความคิด
ใหผู้เ้ขา้รว่มสนทนาไดพ้ิจารณาถึงภาพลกัษณข์องผูส้งูอายใุนดา้นอ่ืนๆบา้ง  

ส าหรบังานวิจยัที่ศึกษาเจตคติที่บุคคลมีต่อผูส้งูอายุในสงัคม ในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในสังคมไทยมีเจตคติต่อผูสู้งอายุในเชิงลบมากกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในสงัคม
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  (Runkawatt, Gustafsson, & Engström, 2 0 1 3 ; Sharps, Price-Sharps, & 
Hanson, 1989) ในงานวิจัยของชาร์ป  และคน อ่ืนๆ (Sharps et al., 1989) ท าการศึกษา
เปรียบเทียบเจตคติข้ามวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีและนักศึกษาใน
สหรฐัอเมริกาที่มีต่อผูส้งูอายุในสงัคมของตน โดยนักวิจยัใหก้ลุ่มตวัอย่างเขียนค าคณุศพัทท์ี่แสดง
ถึงคุณลักษณะของคนวัยหนุ่มสาวและคนสูงวัย จากนั้นจึงจ าแนกค าคุณศัพทเ์หล่านัน้ออกเป็น
ค าคุณศัพทเ์ชิงบวก (Pleasant) และค าคุณศัพทเ์ชิงลบ (Unpleasant) เมื่อวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
เจตคติที่กลุม่ตวัอย่างมีต่อคนหนุ่มสาวและคนสงูวยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างชาวไทยมีเจตคติเชิงลบต่อ
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ผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน ในงานวิจัยอีกงานหนึ่งของรังควัต และคนอ่ืนๆ 
(Runkawatt et al., 2013) ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติข้ามวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
นกัศึกษาพยาบาลในไทยกบันกัศึกษาพยาบาลในสวีเดน โดยเป็นที่น่าสงัเกตว่าช่วงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างไทย (18-23 ปี) แคบกว่าช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างสวีเดน (19-55 ปี) ผลการวิจัยใน
ประเด็นเจตคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างจากสองประเทศ แต่
พบความแตกต่างในประเด็นเจตคติเชิงลบ คือ กลุม่ตวัอย่างไทยมีเจตคติเชิงลบต่อผูส้งูอายสุงูกว่า
กลุม่ตวัอย่างสวีเดน  

ถึงแมว้่าผลการวิจยัทัง้สองนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกนัในเรื่องเจตคติเชิง
ลบที่กลุ่มตวัอย่างไทยมีต่อผูส้งูอายุในสงัคม แต่รงัควตั และคนอ่ืนๆ (Runkawatt et al., 2013) ได้
ชีใ้หเ้ห็นถึงขอ้เท็จจริงที่ว่าการศึกษานัน้ไม่ไดค้  านึงถึงวัฒนธรรมและการใหคุ้ณค่าทางสงัคม ซึ่ง
กลุ่มตวัอย่างจากสองประเทศอาจจะไดร้บัการปลกูฝังมาแตกต่างกนั นอกจากนี ้จากการวิเคราะห์
โดยตวัผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างไทยในงานวิจยัทัง้สองงานมีอายนุอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างต่างประเทศ 
(Runkawatt et al., 2013; Sharps et al., 1989) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากมีการศึกษาความ
แตกต่างดา้นอายุของกลุ่มตัวอย่างร่วมดว้ย ผลการวิจยัจะแตกต่างไปจากนีห้รือไม่ อย่างไรก็ตาม 
ชารป์และคณะ (Sharps et al., 1989) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเจตคติเชิงลบที่กลุ่มตวัอย่างไทย
มีต่อผูสู้งอายุว่า ค่านิยมเรื่องการใหคุ้ณค่าต่อการเคารพนบนอบ การเชื่อฟัง และการกตัญญูต่อ
ผูส้งูอายุ ค่านิยมเหล่านีไ้ม่ไดช้่วยปกป้องผูส้งูอายุจากการตกเป็นเป้าของอคติ กล่าวไดอี้กนยัหนึ่ง
ว่า สงัคมไทยมีการแสดงออกภายนอกต่อผูสู้งอายุในเชิงบวก ในขณะที่มีเจตคติ ซึ่งเป็นความคิด
ความรู้สึกภายในเป็นเชิงลบ  ค าอธิบายนี ้สอดคล้องกับความเห็นของ รังควัตและคณะ 
(Runkawatt et al., 2013) ที่สนันิษฐานว่าวฒันธรรมไทยมีธรรมเนียมปฏิบติัเก่ียวกบัการดแูลเลีย้ง
ดูผู ้สูงอายุในครอบครวัว่าเป็นหน้าที่ของลูกหลาน โดยเฉพาะลูกหลานผู้หญิง และธรรมเนียม
ปฏิบติันีอ้าจจะท าใหล้กูหลานที่เป็นผูห้ญิงรูส้ึกเหมือนถูกบงัคบัว่าจะตอ้งดแูลผูส้งูอายุ จึงอาจจะ
เป็นเหตผุลใหก้ลุม่ตวัอย่างไทยมีเจตคติเชิงลบ โดยสรุปแลว้ งานวิจยัทัง้สองในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็น
ถึงหลกัฐานของเจตคติเชิงลบที่กลุม่ตวัอย่างมีต่อผูส้งูอายใุนสงัคมไทย 

และสุดทา้ย งานวิจัยที่แสดงใหเ้ห็นถึงหลักฐานการเหมารวมผูสู้งอายุในครอบครวั 
ในงานวิจัยเรื่อง “มุมมองของผูสู้งอายุต่อความหมายของความแก่ชราและรูปแบบความสมัพันธ์
ระหว่างสมาชิกต่างวยัในครอบครวัหลายรุ่น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบติัวิจยัในรายวิชา วป 
804 ปีการศึกษา 2561 ที่ผูว้ิจยัมีโอกาสสมัภาษณ์ผูส้งูอายุที่อาศยัอยู่กบัสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่ม
สาว พบประเด็นที่มีความเก่ียวขอ้งกับการเหมารวม หรือวยาคติทางความคิดว่า ผูสู้งอายุรบัรูถ้ึง
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ความคิดแบบเหมารวมจากลูกหลาน คือรบัรูว้่าลูกหลานมองว่าตนนัน้แก่ชราแลว้และมีสุขภาพ
รา่งกายที่เสื่อมถอย ลกูหลานจึงไม่ตอ้งการใหผู้ส้งูอายทุ างานหนกั ทัง้นี ้ผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็น
ดว้ยว่าความคิดเหมารวมที่ลูกหลานมีต่อผูสู้งอายุนัน้ไม่ไดท้ าใหผู้สู้งอายุรูส้ึกนอ้ยเนือ้ต ่าใจ หรือ
รูส้ึกว่าคุณค่าในตนลดลง ดังที่ เชอรร์ี่ และ พาลมอร ์(Cherry & Palmore, 2008) เคยกล่าวไว ้
ในทางกลับกัน ผู้สูงอายตีความการแสดงออกของลูกหลานว่าเป็นความรกัและความห่วงใยที่
ลกูหลานมอบให ้ขอ้คน้พบนีฉ้ายใหเ้ห็นผลเชิงบวกจากวยาคติ ภายใตบ้รบิทครอบครวั 

ในภาพรวม งานวิจยัที่กลา่วไปในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัฐานของเจตคติเชิงลบที่กลุ่ม
ตวัอย่างมีต่อผูส้งูวยัในสงัคม และความคิดแบบเหมารวมที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อผูส้งูวัยในครอบครวั 
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิจัยเหล่านีพ้บว่าสามารถสนันิษฐานถึงความเป็นไปไดข้องปรากฏการณ ์
วยาคติในสังคมไทย ทั้งนี ้งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นวยาคติในอดีตเป็นการศึกษาปรากฏการณ ์
วยาคติที่เกิดขึน้ในบริบทสงัคม ซึ่งเป็นบริบทที่มีขอบเขตกวา้งและครอบคลุมหลายสถาบนั ไม่ว่า
จะเป็น สถาบันครอบครวั สถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงาน สถาบันเหล่านี ้เป็นเครื่อง
ก าหนดสถานภาพและบทบาทของคนในสงัคม เมื่อพิจารณาผูส้งูอายุในบริบทสงัคมจะพบว่าคือ
บคุคลที่มีอายุมาก แต่เมื่อพิจารณาผูส้งูอายุในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงกว่าอย่างบริบทครอบครวั จะ
พบว่าคือผูท้ี่มีอายุมาก และมีสถานะเป็นพ่อ แม่ หรือปู่  ย่า ตา ยายดว้ย ดังนั้น สถานภาพและ
บทบาทที่ผูกติดอยู่กบัสถาบนัครอบครวัจึงอาจจะส่งผลต่อมมุมองความคิดและวิถีการปฏิบติัตวัที่
บุคคลมีต่อผูส้งูอายุ ดงัที่ผลการวิจยัหนึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมองผูส้งูอายุในครอบครวัใน
เชิงบวกมากกว่าผูสู้งอายุทั่วไปในสงัคม เนื่องจากพวกเขามองว่าผูสู้งอายุในครอบครวัเป็นปู่  ย่า 
ตา ยายของตน (Stricker & Hillman, 1996) 

นอกจากสถานภาพและบทบาทของผูสู้งอายุในครอบครวัในฐานะพ่อ แม่ หรือปู่  ย่า ตา 
ยาย ผูส้งูอายุในครอบครวัยงัเป็นผูท้ี่มีความใกลช้ิดสนิทสนมกบับุคคลมากกว่าผูสู้งอายุทั่วไปใน
สงัคม ดังนั้น สมาชิกในครอบครวัและผูสู้งอายุจึงมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันและมีความคุน้เคยกัน
มากกว่า ดังที่งานวิจยัหนึ่งพบว่าการปฏิสมัพันธ์กบัผูส้งูอายุมีความสมัพันธท์างลบต่อวยาคติต่อ
ผูสู้งอายุ กล่าวคือ ยิ่งบุคคลมีการปฏิสมัพันธ์กับผูสู้งอายุบ่อย บุคคลจะยิ่งมีวยาคติต่อผูสู้งอายุ
ลดลง (Allan et al., 2014; Chonody, 2016) ในขณะที่อีกงานวิจยัหนึ่งที่ศึกษาภาพวาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 8-12 ปี พบว่าภาพวาดผูสู้งอายุที่กลุ่มตัวอย่างรูจ้ักเป็นอย่างดีจะเป็นภาพเชิงบวก
มากกว่าภาพวาดผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างรูจ้ักเพียงผิวเผิน (Robinson, Zurcher, & Callahan, 
2015) โดยสรุปแลว้ ผูส้งูอายุที่มีสถานภาพและบทบาททางสงัคมเป็นพ่อ แม่ หรือปู่  ย่า ตา ยาย มี
การปฏิสมัพนัธ์และมีความใกลช้ิดคุน้เคยกนัดีกบัสมาชิกในครอบครวั อาจจะไดร้บัการปฏิบติัจาก
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สมาชิกครอบครวัแตกต่างกับผู้สูงอายุทั่วไปในสังคม กล่าวคือ มีความเป็นไปได้ว่าสมาชิกใน
ครอบครวัจะมีมุมมองความคิดและการแสดงออกต่อผู้สูงอายุในครอบครวัในเชิงบวกมากกว่า
ผูส้งูอายทุั่วไปในสงัคม 

กลา่วโดยสรุปไดว้่า ถึงแมส้ถานภาพและบทบาททางสงัคมของผูส้งูอายใุนครอบครวัและ
การปฏิสมัพันธ์ที่มีความสนิทสนมคุน้เคยกัน อาจจะท าใหค้นวัยหนุ่มสาวมองผูสู้งอายุและมีการ
ปฏิบัติต่อท่านในเชิงบวก แต่หลักฐานงานวิจัยที่ผ่านมาก็ท าให้สันนิษฐานได้ถึงการมีอยู่ ของ 
วยาคติในครอบครวั เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการเติมเต็มช่องว่างทางองคค์วามรู ้
(Gap of knowledge) ในประเด็นวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว และเนื่องจากเป็นประเด็น
ภายใตบ้ริบทที่ใหม่และมีความเฉพาะเจาะจง ดงันัน้ การศึกษาครัง้นีจ้ึงจ าเป็นตอ้งเริ่มศึกษาโดย
ท าความเขา้ใจเก่ียวกับวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั จากนัน้จึงน าองคค์วามรูท้ี่ไดไ้ปออกแบบ
การศึกษาดว้ยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อความเขา้ใจในสาเหตุและผลของวยาคติและเพื่อสรา้ง
ขอ้สรุปสูป่ระชากรกลุม่ใหญ่ได ้

การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีจดุมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจวยาคติที่คนวยัหนุ่มสาวมีต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวั ครอบคลุมวยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงออกในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งเป็นการแสดง
ออกแบบวยาคติผ่านทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรม รวมถึงท าความเขา้ใจสาเหตุและ
ผลกระทบจากวยาคติ โดยผลที่ไดถู้กน าไปออกแบบการศึกษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละ
ผลของวยาคติต่อผูสู้งอายุในครอบครวั การวิจยัในครัง้นีจ้ึงเป็นการวิจยัผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพ
น าเชิงปริมาณ (Exploratory sequential mixed methods design) ซึ่งประยุกตจ์ากแบบแผนของ 
เครสเวลและพลานอรค์ลารก์ (Creswell & Plano Clark, 2018) โดยในการวิจยัระยะที่ 1 ใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงคณุภาพเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวยาคติในครอบครวั จากนัน้ในการวิจยัระยะที่ 2 จึงน า
ขอ้คน้พบที่ได ้ร่วมกับตัวแปรที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม ไปออกแบบโมเดลสมมติฐานเพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติในครอบครวั 

ทา้ยที่สุดแลว้ งานวิจัยนีช้่วยสรา้งประโยชนท์างวิชาการคือ สามารถน าเสนอลักษณะ
ของวยาคติในครอบครวัไทย และน าเสนอปัจจยัเชิงเหตแุละผลของวยาคติที่คนวยัหนุ่มสาวมีต่อผู้
สูงวัยในครอบครัว ซึ่งบริบทดังกล่าวเป็นบริบทที่มีความเฉพาะเจาะจงและยังไม่เคยได้รับ
การศึกษามาก่อน อีกทั้งยังเป็นการประยุกตน์ าเอาตัวแปรในทฤษฎีจากหลายศาสตร ์ทั้งศาสตร์
จิตวิทยา จิตวิทยาสงัคม สงัคมวิทยา และมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ถือเป็นการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆเพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณว์ยาคติในครอบครวั ยิ่งไปกว่านัน้ ประโยชนท์างการปฏิบติั
ในการวิจัยครัง้นีคื้อการไดม้าซึ่งขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมที่ลูกหลานวัยหนุ่มสาว
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สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสรา้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนกับผู้ใหญ่ในครอบครัว 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครวั สามารถน าแนวทางจาก
ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัของงานวิจัยนีไ้ปพัฒนาเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม
ความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างสมาชิกต่างวยัในครอบครวั 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อท าความเขา้ใจลักษณะการแสดงออกทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมที่

เป็นวยาคติ รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุใน
ครอบครวั 

2. เพื่อทดสอบโมเดลความสมัพนัธ์โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมี
ต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคัญในเชิงวิชาการ 

องค์ความรูจ้ากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครัง้นีช้่วยยืนยันให้เห็นถึงการมีอยู่ของ 
วยาคติที่บุคคลแสดงต่อผูสู้งอายุในครอบครวั รวมไปถึงสาเหตุ และผลกระทบต่อตัวผูสู้งอายุ
ภายใตบ้รบิทดงักล่าว นอกจากความส าคญัในเชิงผลการวิจยั การศึกษาเชิงปริมาณครัง้นีย้งัสรา้ง
ประโยชนใ์นเชิงวิธีวิทยาคือ การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการประยุกตน์ าเอาตัวแปรที่เก่ียวขอ้งกบัวยาคติ
จากหลากหลายแนวคิดทฤษฎีที่มาจากหลากหลายศาสตร ์ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม  
สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ถือเป็นการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีในการท าความ
เข้าใจประเด็นวยาคติ อีกทั้งการเลือกศึกษาประเด็นวยาคติด้วยวิธีการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิง
คุณภาพน าเชิงปริมาณ ถือเป็นการประยุกตใ์ชว้ิธีการวิจัยที่ครอบคลุมขอ้จ ากัดของการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณอย่างรอบด้าน ท าให้ข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี ้มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

ความส าคัญในเชิงปฏิบัติ 
บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับผู้สูงอายุในครอบครวั ไดแ้ก่ ลูกและหลานวัย

หนุ่มสาวที่อาศัยอยู่กับหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่วัยสูงอายุ ลูกหลานวัยหนุ่มสาว
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูจ้ากการศึกษาครัง้นี ้ในประเด็น สาเหตุของวยาคติ โดยศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยที่มีการน าเสนอแนวทางที่ เป็นรูปธรรม มี เป้าหมายเพื่ อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครวั นอกจากนี ้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมกิจการสตรีและ
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สถาบนัครอบครวั สามารถน าขอ้เสนอแนะจากการวิจัยครัง้นีไ้ปก าหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติ
การ และโครงการรณรงคท์ี่มุ่งเปา้สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสมาชิกต่างวยัในครอบครวั 

ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods research) ชนิดเชิงคุณภาพน า

เชิ งป ริม าณ  (Exploratory sequential design) (Creswell & Plano Clark, 2018) เนื่ อ งจ าก 
วยาคติต่อผูส้งูอายเุป็นแนวคิดที่ถูกศึกษาและถกูอธิบายดว้ยทฤษฎีต่างๆ หากแต่ยงัไม่มีการศกึษา
ประเด็นดงักล่าวภายใตบ้ริบทครอบครวัในสงัคมไทยมาก่อน ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่าการวิจยัผสานวิธี
ชนิดเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณมีความเหมาะสมที่จะน ามาใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้โดยการวิจยัใน
ครัง้นีป้ระกอบดว้ย 2 ระยะ คือ 1) การเก็บขอ้มลูและการวิเคราะหผ์ลเชิงคณุภาพ และ 2) การน า
ผลเชิงคุณภาพในระยะที่  1 มาช่วยก าหนดและออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  เพื่อทดสอบ
ผลการวิจยัและอภิปรายผล มีรายละเอียดดงันี ้

การวิจัยระยะที ่1 
เนือ้หา 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจลกัษณะการ
แสดงออกทางความรูส้กึ ความคิด และพฤติกรรม รวมถึงสาเหต ุและผลกระทบของวยาคติที่คนวยั
หนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสงูอายใุนครอบครวั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

ดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (Yin, 2014) และวิเคราะหข์อ้มลูโดยประยุกตใ์ชห้ลกัการของ ไมล ์และฮู
เบอรแ์มน (Miles & Huberman, 1994) คือการใหร้หสักบัขอ้มลู (Codes) และเชื่อมโยงรหสัเขา้ไว้
ดว้ยกนัเป็นประเด็นหลกั (Categories) และประเด็นย่อย (Sub-categories) 

พืน้ที่ในการวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ส าหรบัพืน้ที่ในการวิจยัถูกก าหนดใหเ้ป็นจงัหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็น

เมืองหลวงของประเทศไทยที่มีขอบเขตชัดเจน (Boundary) และเป็นจุดศูนย์กลางของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและผูค้น และที่ส  าคัญคือเป็นจังหวดัที่มีจ านวนประชากรสูงอายุมาก
ที่สดุในประเทศ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

การวิจัยในระยะนี ้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) เป็นสมาชิก
ครอบครวัวยัหนุ่มสาว ผูใ้หข้อ้มลูจ านวน 8 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-40 ปี มีการปฏิสัมพันธแ์บบ
เห็นหน้าอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องกับบิดาหรือมารดาสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) โดยที่การ
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ปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ถูกจ ากัดในเชิงพืน้ที่ของการพักอาศัย และพ านักอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้ให้
ขอ้มูลถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติการคัดเข้าที่ก าหนด 
(Inclusion criteria) เพื่อการไดม้าซึ่งผูใ้หข้อ้มลูที่เป็นเจา้ของประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัวยาคติใน
บรบิทครอบครวั นอกจากผูใ้หข้อ้มลูที่เป็นสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาว มีการเก็บขอ้มลูกบัสมาชิก
ครอบครวัวัยสูงอายุอีกจ านวน 2 ท่าน เพื่อการตรวจสอบยืนยันและสรา้งความชดัเจนในประเด็น
ขอ้คน้พบบางประเด็น 

การวิจัยระยะที ่2 
เนือ้หา 

ในการวิจยัเชิงปรมิาณระยะที่ 2 ขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการวิจยัระยะที่ 1 ถูกน ามาใช้
ในการช่วยก าหนดและออกแบบตัวแปร รวมถึงเครื่องมือวัดตัวแปรเพื่อการทดสอบโมเดล
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อสมาชิกครอบครวัสงูอาย ุ

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์

บนเว็บไซต ์Google Forms จากนัน้จึงน าขอ้มลูที่ไดไ้ปทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหโ์มเดล
สมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling: SEM) ดว้ยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยระยะที่ 2 คือสมาชิกครอบครวัวัยหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ใน

พืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี มีการปฏิสัมพันธ์แบบเห็น
หนา้ที่เป็นประจ าและต่อเนื่องกบัผูส้งูอายุในครอบครวั โดยผูส้งูอายุในครอบครวัหมายถึง ผูท้ี่อาย ุ
60 ปีขึน้ไป และมีความสัมพันธ์กับคนหนุ่มสาวโดยทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย ทั้งนี ้การ
ปฏิสมัพนัธด์งักลา่วไม่ไดถ้กูจ ากดัในเชิงพืน้ที่ของการพกัอาศยั 

ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างไวท้ี่จ  านวน 260 คน ตามเกณฑก์ลุม่ตวัอย่าง 20 
คนต่อ 1 ตวัแปรสงัเกต (Kline, 2005) ในการเก็บขอ้มูล ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศัย
หลกัความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยเป็นการเลือกตามคุณสมบติัของประชากร
ที่ตอ้งการศกึษา กลุม่ตวัอย่างในการศกึษามีจ านวนทัง้สิน้ 344 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบดว้ย 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรปัจจัยภายในบุคคล 

ตวัแปรปัจจยัระหว่างบคุคล และตวัแปรปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรม 
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1.1 ตัวแปรปัจจัยภายในบุคคล ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ 
1.1.1 ความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั คือ 

- ความวิตกกงัวลทางจิตใจ 
- ความวิตกกงัวลทางกายภาพ 
- ความวิตกกงัวลต่อการสญูเสีย 
- ความวิตกกงัวลต่อความตายของผูส้งูอายุในครอบครวั 

1.1.2 การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คือ 
- การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัดา้นกายภาพ 
- การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัดา้นสงัคม 

1.2 ตัวแปรปัจจัยระหว่างบุคคล ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ 
1.2.1 การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
1.2.2 การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

1.3 ตัวแปรปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ประกอบดว้ย 1 ตวัแปร คือ 
1.3.1 ค่านิยมทางสงัคม 

2. ตัวแปรผล ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

2.1 วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั คือ 
- วยาคติเชิงบวกดา้นความรูส้ึก 
- วยาคติเชิงบวกดา้นแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม 

2.2 วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
2.3 พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
วยาคติ หมายถึง การมีอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยกผูอ่ื้นดว้ย

วยั เป็นการแสดงออกของคนหนุ่มสาวต่อสมาชิกครอบครวัวยัสงูอายุ ผ่านทางความรูส้ึก ความคิด 
และการกระท า และเป็นการแสดงออกทั้งในมิติเชิงบวกและมิติเชิงลบ จึงกล่าวไดอี้กนัยหนึ่งว่า 
วยาคติหมายถึง อคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบัติในเชิงบวกและในเชิงลบ ที่บุคคลมีต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั ดว้ยเหตแุห่งอายทุี่มากของผูส้งูอาย ุ

ผลกระทบของวยาคติ หมายถึง ผลหรือสิ่งที่เกิดขึน้กับผูสู้งอายุในครอบครวัผ่านการ
รับ รู ้ของสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาว  เป็นผลอันเนื่ องมาจากการที่ คนหนุ่มสาวมีการ 
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แสดงออกแบบวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั โดยเป็นผลที่ปรากฏต่อสขุภาพร่างกายและสภาพ
จิตใจของผูส้งูอาย ุ

ครอบครัว หมายถึง สถาบันหน่วยเล็กที่สุดในสังคม โดยสมาชิกต่างช่วงวัยมีการ
ปฏิสมัพันธ์ใกลช้ิดต่อกัน ความเป็นครอบครวัในที่นีจ้ึงมิไดถู้กก าหนดไดด้ว้ยขอบเขตในเชิงพื ้นที่ 
คือ สมาชิกครอบครวัจะอาศัยอยู่ภายใตช้ายคาเดียวกนัหรือไม่ก็ได ้ตราบใดที่สมาชิกครอบครวัมี
การปฏิสมัพนัธใ์กลช้ิดต่อกนัเป็นประจ าและต่อเนื่อง ก็ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครวัเดียวกนั 

ผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง สมาชิกในครอบครวัที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ในการ
วิจยัระยะที่ 1 ผูส้งูอายุในครอบครวัคือผูท้ี่มีสถานะทางครอบครวัเป็นบิดาหรือมารดาของคนหนุ่ม
สาว ส าหรับการวิจัยระยะที่  2 ผู้สูงอายุในครอบครัวหมายรวมถึง บิดามารดา และสมาชิก
ครอบครวัท่านอ่ืนที่มีความสมัพนัธก์บัคนหนุ่มสาวโดยทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย ไดแ้ก่ ปู่  ย่า 
ตา ยาย ลงุ ปา้ นา้ อา และสมาชิกครอบครวัจากทางฝ่ังภรรยาหรือสามีของคนหนุ่มสาว 

การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ  หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่
ผสมผสานรวมเอาการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเขา้ไวด้้วยกัน โดยการผสมผสาน 
(Integration) ดงักล่าวจะเป็นการผสมผสานที่มีหลกัการและเป็นระบบระเบียบ การวิจยัชนิดนีเ้ริ่ม
ดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการคน้หาหรือท าความเขา้ใจประเด็นการวิจัย
ภายใตบ้รบิทที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือแปลกใหม่ จากนัน้ในการวิจยัระยะต่อมาเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณที่มีจดุมุ่งหมายเพื่อพฒันาออกแบบการวิจยัเชิงปรมิาณ เพื่อทดสอบสมมติฐานตามกรอบ
การวิจยัที่พฒันาขึน้ 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวยาคติ ผูว้ิจยัจึงไดม้าซึ่งแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคิด
ในการวิจยัครัง้นี ้รายละเอียดในบทที่สอง ประกอบไปดว้ย  

1. แนวคิดวยาคติ 
1.1 ความหมายของวยาคติ 
1.2 องคป์ระกอบและการวดั 
1.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัวยาคติ 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัวยาคติ 
2.1 ทฤษฎีการบรหิารความรูส้กึหวาดกลวั (Terror Management Theory) 
2.2 ทฤษฎีอตัลกัษณท์างสงัคม (Social Identity Theory) 
2.3 ทฤษฎีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ (Intergroup Contact Theory) 
2.4 ทฤษฎีบทบาททางสงัคม (Social Role Theory) 
2.5 โมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content Model) 
2.6 กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) 

3. การวิจยัผสานวิธี (Mixed methods design) 
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั  

4.1 กรอบแนวคิดการวิจยัระยะที่ 1 
4.2 กรอบแนวคิดการวิจยัระยะที่ 2 
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1. แนวคิดวยาคติ 
อายุ เป็นคณุลกัษณะอนัดบัตน้ๆที่บุคคลสามารถสงัเกตเห็นไดใ้นตวัผูอ่ื้น (Kite, Deaux, 

& Miele, 1991) และคุณลักษณะด้านอายุนี ้ก็เป็นคุณลักษณะพืน้ฐานของวยาคติ ซึ่งหมายถึง 
อคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยกที่บุคคลมต่ีอผูอ่ื้นเนื่องดว้ยอายขุองผูอ่ื้น จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดวยาคติ ผูว้ิจยัจึงเริ่มตน้ดว้ยการอธิบาย
ความหมายของวยาคติ ตามดว้ยองคป์ระกอบและการวดัวยาคติ และสุดทา้ยงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัวยาคติ มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ความหมายของวยาคติ 
ต้นก าเนิดของค านิยามวยาคติ 

ค าว่า Ageism ถูกกล่าวถึงเป็นครัง้แรกในงานเขียนของนายแพทยช์าวอเมริกัน 
ชื่ อ  โรเบิ ร ์ต  บัต เลอร์ (Butler, 1969) แนวคิดเรื่อง Ageism ถูกนิยามไว้ว่าหมายถึง  อคติ 
(Prejudice) ที่กลุ่มคนในช่วงวัยหนึ่งมีต่อกลุ่มคนในอีกช่วงวัยหนึ่ง โดย บัตเลอร ์(Butler, 1969) 
อธิบายเจาะจงลงไปว่าเป็นการปฏิบติัแบบแบ่งแยกที่กลุ่มคนวยักลางคนแสดงออกต่อกลุ่มคนใน
วยัเด็กและวัยสูงอายุ (Discrimination) เนื่องจากกลุ่มคนในวัยเด็กและวัยสูงอายุนัน้ตอ้งการการ
พึ่งพิงจากกลุ่มคนแรงงาน ในงานเขียนชิน้ต่อมา บตัเลอร ์(Butler, 1995) มุ่งความสนใจในการให้
ค านิยามแนวคิด Ageism ไปเฉพาะที่กลุ่มคนสูงอายุในฐานะเป้าหมายหรือเหยื่อของ Ageism 
แนวคิดดังกล่าวจึงไดร้บัค านิยามใหม่ว่าหมายถึง กระบวนการเหมารวม (Stereotype) และการ
เลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยก ซึ่งเป็นการขดัผลประโยชนก์ลุม่บคุคลอื่น เนื่องดว้ยอายุที่มากของบคุคล
อ่ืน โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ มีหลักเกณฑ์และเป็นระเบียบแบบแผน 
(Systematic) ค านิยามในข้างต้นยังคงเป็นที่ยอมรบัในหมู่นักวิชาการจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
(Bytheway, 2005) ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมา บัตเลอร  ์(Butler, 1980) จะได้ให้ค านิยามแนวคิด 
Ageism ที่มีความชัดเจนมากขึน้ก็ตาม โดยกล่าวว่า Ageism ก็คือเจตคติ (Attitude) ในรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งเป็นเจตคติที่บุคคลมีต่อการเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยกและเป็นอคติต่อผูสู้งอายุ ความแก่
ชรา และกระบวนการสงูวยั 

ในประเทศไทยไดม้ีการบญัญัติค าศพัทเ์พื่อแปลความหมายของแนวคิด Ageism 
เป็นครัง้แรกโดยปราโมทย ์ประสาทกุล และคนอ่ืนๆ (2555) นกัวิจยัจากสถาบนัวิจยัประชากรและ
สงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งไดใ้ชค้  าว่า วยาคติ ที่เป็นการรวมเอาค าสองค าเขา้ไวด้ว้ยกนัคือค าว่า 
‘วย’ ที่หมายถึงวยั และค าว่า ‘อคติ’ ดังนั้น ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยจึงเลือกใชค้ าว่า วยาคติ เพื่อ
แทนความหมายของแนวคิด Ageism ในภาษาองักฤษ 
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การให้ความหมายวยาคติในปัจจุบัน 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิดวยาคติพบว่า ไม่เพียงแต่ 

นกัวิชาการคนส าคัญอย่าง โรเบิรต์ บตัเลอร ์ในฐานะผูใ้หก้ าเนิดแนวคิดวยาคติ แต่ยงัมีนกัวิชาการ
อีกหลายกลุ่มที่สนใจศึกษาแนวคิดดังกล่าวและไดใ้หค้ านิยามไวอ้ย่างหลากหลาย อย่างไรก็ดี 
ภายใตค้วามหลากหลายนั้น ค านิยามของแนวคิดวยาคติมีพืน้ฐานส าคัญที่เหมือนกันคือ การ
แบ่งแยกผูอ่ื้นดว้ยเหตแุห่งวยั หรือกล่าวไดอี้กนยัหนึ่งคือ การแบ่งแยกผูอ่ื้นเนื่องดว้ยอายุของผูอ่ื้นที่
แตกต่างจากตน 

ดังที่กล่าวในข้างต้น นักวิชาการได้ให้ค านิยามแนวคิดวยาคติรวมถึงจ าแนก
ประเภทของแนวคิดวยาคติไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การนิยามวยาคติโดยใช้เกณฑ์
ขอบเขตของค านิยาม (Bytheway, 2005) การนิยามวยาคติโดยใช้เกณฑ์ผลลัพธ์ของวยาคติ 
(Hinchliff, 2016 ; Minichiello, Browne, & Kendig, 2000 ; Palmore, 1999) และการนิยาม 
วยาคติโดยใช้เกณฑ์ระดับของวยาคติ (Bodner, 2009; Iversen, Larsen, & Solem, 2009) 
รายละเอียดดงันี ้

ในต าราจิตวิทยาของเคมบริดจ์ The Cambridge Handbook of Age and 
Ageing บายเดอะเวย ์(Bytheway, 2005) ไดจ้ดัประเภทค านิยามของวยาคติโดยใชเ้กณฑข์อบเขต
ของค านิยามนัน้ โดยนักวิชาการกล่าวว่าค านิยามของวยาคติแบ่งออกเป็น ความหมายอย่างแคบ 
และความหมายอย่างกวา้ง ส าหรบัความหมายวยาคติอย่างแคบ นักวิชาการไดย้กเอาค านิยาม
ของบตัเลอร ์(Butler, 1975) ที่กล่าวไวว้่าวยาคติหมายถึง การเหมารวมและการเลือกปฏิบติัแบบ
แบ่งแยกบุคคลอ่ืนอย่างเป็นระบบ เพียงเพราะบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ี่มีอายุมาก ซึ่งเทียบเคียงไดก้บัการ
เหยียดทางเชือ้ชาติและการเหยียดทางเพศที่ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของสีผิวและเพศของบุคคลอ่ืน 
ส าหรบัความหมายวยาคติอย่างกวา้ง นกัวิชาการยกเอาค านิยามของบายเดอะเวย ์และจอหน์สนั 
(Bytheway & Johnson, 1990 as cited in Bytheway, 2005, p. 339) ที่กล่าวว่าวยาคติหมายถึง 
ชุดความเชื่อเก่ียวกับความแตกต่างทางชีววิทยาของแต่ละบุคคลที่มีอย่างแตกต่างกัน อัน
เนื่องมาจากกระบวนการการสูงวัย จะเห็นได้ว่าในความหมายอย่างกวา้งนีไ้ม่ได้มีการเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่อของวยาคติว่าเป็นกลุ่มคนในช่วงอายุใด และความหมายอย่างกวา้งนีก็้
สอดคลอ้งกับค านิยามของแนวคิดวยาคติโดยนักวิชาการอีกกลุ่มที่มองว่า กลุ่มคนในช่วงวัยอ่ืน
อย่างกลุ่มวยัรุ่น ก็ตอ้งเผชิญหนา้กบัการถูกเหมารวมและถูกเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยก เนื่องดว้ย
อายขุองพวกเขาเช่นกนั (Hagestad & Uhlenberg, 2005) 
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วยาคติเชิงบวก (Positive ageism) และวยาคติเชิงลบ (Negative ageism) 
ถูกกล่ าวถึ ง เป็นครั้งแรกในหนังสื อ  Ageism: Negative and Positive เขียน โดยพาลมอร ์
(Palmore, 1999) พาลมอรย์ึดเอาค านิยามเดิมของวยาคติที่กล่าวว่าหมายถึง อคติและการเลือก
ปฏิบติัแบบแบ่งแยก และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากอคติและการเลือกปฏิบติันัน้ กล่าวคือ 
อคติและการเลือกปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมหรือขดัผลประโยชนก์ลุม่คนในช่วงอายใุดช่วงอายหุนึ่งเรียก
ว่าวยาคติเชิงลบ ในขณะที่อคติและการเลือกปฏิบติัที่เอือ้ประโยชนก์ลุ่มคนในช่วงอายุใดช่วงอายุ
หน่ึงเรียกว่าวยาคติเชิงบวก 

นอกจากการให้ค านิยามวยาคติเชิงบวกที่ ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว 
นักวิชาการอีกกลุ่มได้ใหค้  านิยามวยาคติเชิงบวกไวโ้ดยยกเอาส านวนในภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า 
‘The older, the wiser.’ ซึ่งสามารถแปลได้ใกลเ้คียงกับส านวนไทยว่า ‘อาบน า้รอ้นมาก่อน’ มา
อธิบายแนวคิดวยาคติเชิงบวก กล่าวคือ ผูท้ี่เกิดก่อนย่อมผ่านประสบการณ์ต่างๆมาก่อน ย่อมมี
ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องต่างๆมากกว่าผู้ที่ เกิดทีหลัง ส านวนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการ
เชื่อมโยงความสูงอายุเขา้กับประสบการณ์และความรู ้ส่งผลใหเ้กิดเป็นความเคารพนับถือในตัว
ผูสู้งอายุ อย่างไรก็ดี ความเคารพนับถือนีอ้าจจะส่งผลเสียต่อผูสู้งอายุได้ หากตัวผูสู้งอายุเองไม่
สามารถเป็นไปตามความคาดหวังของผูอ่ื้นคือ หากผูสู้งอายุไม่ได้เป็นผูท้ี่มากดว้ยประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ (Hinchliff, 2016) นอกจากชื่อแนวคิดวยาคติเชิงบวก 
นกัวิชาการไดใ้หช้ื่อเรียกแนวคิดนีใ้นอีกชื่อหนึ่งว่า Sageism (Minichiello et al., 2000) 

ส าหรับค านิยามวยาคติที่ ถูกมองผ่ านระดับการเกิดขึ ้นของวยาคติ 
นักวิชาการได้จ าแนกระดับของวยาคติออกเป็น ระดับบุคคล (Individual level) ระดับสถาบัน 
(Institutional level) และระดับสังคม (Societal level) (Bodner, 2009) ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ
ค านิยามแนวคิดวยาคติของนักวิชาการอีกท่านที่มองว่าวยาคติสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ 
ไดแ้ก่ ระดับบุคคล (Micro-level) ระดับกลุ่มคน (Meso-level) และระดับสถาบันหรือวัฒนธรรม 
(Macro-level) (Iversen et al., 2009) ทั้งนี ้ นักวิชาการอีกกลุ่มมองว่าแนวคิดวยาคติสามารถ
เกิดขึน้ไดใ้นสองระดับเท่านัน้ ไดแ้ก่ ในระดับบุคคล และระดับสังคม (Ayalon & Tesch-Römer, 
2018; Palmore, 1999) 

โดยสรุปแล้ว นับตั้งแต่แนวคิดวยาคติถือก าเนิดขึน้จวบจนกระทั่ งปัจจุบัน 
นักวิชาการได้ใหค้  านิยามแนวคิดดังกล่าวไวอ้ย่างหลากหลาย หากแต่ในความหลากหลายนั้น 
ความหมายของแนวคิดวยาคติมีรากฐานที่คลา้ยกนัในเรื่องการมีอคติ การเหมารวม และการเลือก
ปฏิบัติแบบแบ่งแยกผู้อ่ืนด้วยเหตุแห่งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุที่มากของผู้อ่ืน  ดังนั้น ใน
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การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจึงขอนิยามวยาคติว่าหมายถึง การแสดงออกทางความรูส้ึก ความคิด 
และการกระท า ที่บุคคลแสดงออกทัง้ในเชิงบวกและในเชิงลบต่อผูส้งูวยัที่เป็นสมาชิกในครอบครวั 
ซึ่งสะทอ้นถึงการมอีคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยกผูส้งูวยัดว้ยอายุที่มากของ
ผูส้งูวยั 

1.2 องคป์ระกอบและการวัด 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวข้องกับแนวคิดวยาคติเพื่อท าความเข้าใจถึง

องคป์ระกอบของตัวแปรวยาคติพบว่า เครื่องมือวดัตัวแปรวยาคติที่ปรากฏในวรรณกรรมมกัจะมี
องคป์ระกอบครอบคลุมตามแนวคิดองคป์ระกอบหลัก 3 ประการของเจตคติ (Tripartite Model) 
(Kite & Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) หรือที่รูจ้ักในอีกชื่อว่า Cognitive-Affective-
Conative Model (Ajzen, 2005; McGuire, 1989) องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้สึก 
(Affect) ความคิด (Cognition) และพฤติกรรม (Behavior) หรือความตั้งใจในการท าพฤติกรรม 
(Conation) 

วยาคติ ถือเป็นเจตคติต่อกลุ่มทางสังคม จึงมักถูกน ามาเทียบเคียงกับแนวคิด
องคป์ระกอบหลกัของเจตคติ โดยการประยุกตเ์อาแนวคิดองคป์ระกอบหลกัของเจตคติมาอธิบาย
แนวคิดวยาคตินั้น นักวิจัยหลายท่าน (Cuddy & Fiske, 2002; Iversen et al., 2009; Kite & 
Wagner, 2002) เห็นตรงกันดังนี ้วยาคติมักจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ อคติ 
(Prejudice) ซึ่งบุคคลแสดงออกผ่านทางอารมณ์ความรูส้ึก การเหมารวม (Stereotype) ซึ่งบุคคล
แสดงออกผ่านทางความคิดความเชื่อแบบเหมารวม และการเลือกปฏิบติั (Discrimination) ซึ่งเป็น
ความตัง้ใจและแนวโนม้ที่บคุคลจะกระท าพฤติกรรมที่แสดงการเลือกปฏิบติัแบบแบ่งแยก โดยอคติ 
การเหมารวม และการเลือกปฏิบติัเหลา่นีต้ัง้อยู่บนฐานเรื่องอายุที่มากของผูส้งูวยั 

ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดตัวแปรวยาคติไว้หลากหลายแบบวัด 
อย่างไรก็ดี แบบวัดเหล่านั้นมีองค์ประกอบที่สามารถเทียบเคียงได้กับองค์ประกอบหลักของ 
เจตคติดังที่ ได้กล่าวไปในข้างต้น  ดังนั้น ในการสังเคราะห์แบบวัดตัวแปรวยาคติ ผู้วิจัยจึง
ด าเนินการโดยจ าแนกองคป์ระกอบของวยาคติออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูส้ึก ความคิด และ
พฤติกรรม ดงัที่แสดงในตาราง 1 จะเห็นไดว้่า องคป์ระกอบหลกัของวยาคติที่ไดร้บัความสนใจจาก
ผู้พัฒนาแบบวัดวยาคติมากที่สุดคือ องค์ประกอบด้านความคิด รวมทั้งสิน้จ านวน 7 แบบวัด 
ในขณะที่องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึกและดา้นพฤติกรรมไดร้บัการพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดรวม 3 
แบบวดั โดยสรุปแลว้ การสงัเคราะหแ์บบวัดวยาคติสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งในเรื่องการ
ใหค้วามส าคญักบัวยาคติดา้นความคิดที่เป็นการเหมารวมผูส้งูวยัเนื่องดว้ยอายทุี่มากของผูส้งูวยั 
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1.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติ 
การศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาประเด็นวยาคติภายใตบ้รบิทครอบครวั ผูว้ิจยัได้

จ าแนกงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดวยาคติออกตามบริบทพืน้ที่ของการวิจัย ไดแ้ก่ (1) บริบท
สังคมทั่วไปที่เป็นการศึกษาแนวคิดวยาคติ หรือเจตคติที่บุคคลมีต่อผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น สังคมต่างประเทศ และสังคมไทย และ  (2) บริบทครอบครวัที่เป็นการศึกษาเก่ียวกับ
ความสมัพนัธแ์ละเจตคติที่บคุคลมีต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั มีรายละเอียดดงันี ้

วยาคติในบริบทสังคมท่ัวไปในต่างประเทศ 
นักวิจัยในประเทศออสเตรเลีย (Dow, Joosten, Biggs, & Kimberley, 2016) 

ท าการศึกษาความคิดเห็นที่คนต่างเจเนอเรชั่นมีต่อกัน ผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าคน 
เจเนอเรชั่นที่อายุมากกว่ารบัรูไ้ดถ้ึงอคติและการเลือกปฏิบัติจากคนเจเนอเรชั่นที่อายุน้อยกว่า 
หากแต่พวกเขาไม่ไดใ้หค้วามใส่ใจกบัอคติและการเลือกปฏิบติันัน้ ในงานวิจยัอีกงานหนึ่ง นกัวิจยั
ชาวอเมริกัน  (Calasanti, 2016) เลื อกศึกษาวาทกรรม  การสูงวัยที่ ป ระสบความส า เร็จ 
(Successful ageing) เพื่อคน้หาว่าวาทกรรมดงักล่าวสามารถช่วยใหผู้ส้งูอายุต่อสูก้ับการตกเป็น
เป้าของวยาคติไดอ้ย่างไร ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลที่อายุระหว่าง 42 – 61 ปี จ านวน 19 คน 
ฉายให้เห็นว่าพวกเขารับรูถ้ึงการมีอยู่ของวยาคติในสังคม และยอมรบัว่ารูส้ึกกลัวและกังวล
เก่ียวกับความแก่ชราของตนเอง และการที่จะตอ้งตกเป็นเป้าของวยาคติ ถึงแมว้่าผูสู้งอายุจะเห็น
ดว้ยกบัวาทกรรมดงักล่าว คือมองเห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการสงูวยัอย่างประสบความส าเร็จ แต่
พวกเขาก็ยังคงมองความแก่ชราในเชิงลบ โดยสรุปแลว้ ขอ้คน้พบเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เชื่อที่ผูส้งูอายุรวมถึงคนอายุวยักลางคนในสงัคมตะวนัตกมีต่อวยาคติ นั่นก็คือ พวกเขารบัรูว้่าวยา
คติเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ในสงัคมของตน ในขณะที่คนบางกลุ่มไม่ไดใ้หค้วามสนใจกับวยาคติ 
แต่คนอีกกลุม่กลบัมีความรูส้กึวิตกกงัวลกบัการตกเป็นเปา้ของวยาคติ 

ในการศึกษาพฤติกรรมวยาคติที่บุคคลแสดงออกต่อกลุ่มผูสู้งอายุ ผลการวิจัย
มกัจะแสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมวยาคติในเชิงบวกมากกว่าพฤติกรรมวยาคติใน
เชิงลบ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของเชอรร์ี่ และพาลมอร  ์(Cherry & Palmore, 2008) นักวิจัยเก็บ
ขอ้มลูกบัผูส้งูอายุในชมุชน รวมถึงนกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัในประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 314 คน และพบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมวยาคติเชิงบวก
มากกว่าพฤติกรรมวยาคติเชิงลบ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยัยอมรบัว่าตนแสดงการเอาใจ
ใส่และใหค้วามช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุในสังคม มากกว่าที่จะยอมรบัว่าตนปฏิบติัต่อผูสู้งอายุใน
สังคมในเชิงลบ ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ เก็บข้อมูลกับนักศึกษาในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย จ านวนมากกว่า 1,000 คน (Chonody, 
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2016) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่เก็บขอ้มลูครอบคลมุกลุ่มคนทุกช่วงวยั ตัง้แต่วยัรุ่นอาย ุ
13 ปี ไปจนถึงวยัสงูอายตุอนปลายอาย ุ91 ปี (Cherry et al., 2016) 

เชอรร์ี่ และพาลมอร  ์(Cherry & Palmore, 2008) ได้ให้ค าอธิบายเก่ียวกับข้อ
คน้พบที่สอดคลอ้งกนัในขา้งตน้ไวด้งันี ้เนื่องจากผูค้นมองว่าพฤติกรรมเชิงบวกต่อผูส้งูวัยเป็นการ
แสดงออกถึงการมีมารยาท การใหค้วามใสใ่จ และการเคารพนบนอบ และแน่นอนว่าหากมองจาก
ภายนอก พฤติกรรมเหล่านั้นก็ดูจะเป็นพฤติกรรมที่สรา้งสรรคแ์ละไม่ท าใหเ้กิดโทษ อย่างไรก็ดี 
นกัวิชาการเชื่อว่ามีความเป็นไปไดท้ี่พฤติกรรมดังกล่าว จะลดทอนและท าลายบทบาททางสงัคม
ของผูส้งูอาย ุเนื่องจากพฤติกรรมวยาคติเชิงบวกสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดความเชื่อแบบเหมารวม
ที่บคุคลมีต่อกลุม่คนสงูอาย ุ

นอกจากหลักฐานของวยาคติในสังคมตะวันตกที่ ได้กล่าวไปในข้างต้น ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการรับรูถ้ึงการมีอยู่ของวยาคติในสังคม และพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการ 
เหมารวมทางอายุ งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ศึกษาเก่ียวกับวยาคติโดยการเปรียบเทียบข้าม
วัฒนธรรม (Cuddy, Norton, & Fiske, 2005; North & Fiske, 2015) ก็แสดงให้เห็นถึงหลักฐาน
การมีอยู่ของปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นกนั ในการศึกษาเปรียบเทียบขา้มวฒันธรรม ประเทศหรือ
สังคมที่ถูกศึกษามักจะถูกจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ สังคมกลุ่มนิยม (Collectivist) และ
สงัคมปัจเจกนิยม (Individualist) แนวคิดสงัคมกลุ่มนิยม-สงัคมปัจเจกนิยมถูกอธิบายไวว้่า สงัคม
กลุ่มนิยมจะใหค้ณุค่ากับการปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดเอาเป้าหมายของกลุ่มเป็น
ส าคัญ ในขณะที่สังคมปัจเจกนิยมจะมุ่งเน้นความส าคัญไปที่ความเป็นปัจเจกและการไดม้าซึ่ง
เป้าหมายส่วนตน นกัวิจยัจึงเชื่อว่าคนในสงัคมกลุ่มนิยมจะมีอคติและการเหมารวมผูส้งูวยัต ่ากว่า
คนในสงัคมปัจเจกนิยม แต่ผลการวิจยักลบัไม่เป็นไปตามขอ้สนันิษฐานดงักล่าว กล่าวคือ ผลการ
เปรียบเทียบขา้มวฒันธรรมชีใ้หเ้ห็นว่าสงัคมที่มีความเป็นกลุ่มนิยมสูง ไดแ้ก่ สงัคมในทวีปเอเชีย 
ผูค้นในสงัคมเหล่านี ้มีวยาคติต่อผูสู้งอายุสูงกว่าผูค้นในสังคมปัจเจกนิยม ซึ่งขอ้คน้พบดังกล่าว
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ค่านิยมในสงัคมตะวนัออกเรื่องการใหค้ณุค่าและเคารพนบัถือผูส้งูอายนุัน้ไม่ไดม้ี
ความเก่ียวขอ้งกบัเจตคติที่คนในสงัคมมีต่อผูส้งูอาย ุ(North & Fiske, 2015) 

โดยสรุปแลว้ จากหลกัฐานการวิจยัที่แสดงใหเ้ห็นถึงวยาคติในสงัคมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสังคมในประเทศฝ่ังตะวันตกหรือสังคมในประเทศฝ่ังตะวันออก ผลการวิจัยเหล่านีเ้ป็น
เครื่องยืนยันถึงความเป็นไปได้ว่า วยาคติอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้และมีอยู่จริงในทุกๆ
สงัคมทั่วโลก (Pan-cultural ageism) (North & Fiske, 2013) 
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วยาคติในบริบทสังคมท่ัวไปในประเทศไทย 
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นผู้สูงอายุในประเทศไทย ยังไม่พบ

งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นวยาคติ อย่างไรก็ดี พบว่ามีงานวิจัยจ านวนหนึ่งในสาขาจิตวิทยา 
สังคมศาสตร ์และสาขาพยาบาลศาสตรท์ี่ศึกษาเจตคติที่บุคคลมีต่อผูสู้งอายุในสังคมไทย ใน
ภาพรวม ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยมีเจตคติต่อผูสู้งอายุในเชิงบวก (เฉลิม
ขวญั สิงหว์ี, 2558; ป่ินนเรศ กาศอดุม et al., 2562; สุนทรี จี๋ใจหลา้, สจุินดา จารุพฒัน ์มารุโอ, & 
นพวรรณ เปียซื่อ, 2561) นอกจากนี ้ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงธรรมเนียมการปฏิบติัของคนไทยที่
ถกูถ่ายทอดส่งต่อจากรุน่สู่รุน่ ไดแ้ก่ การกตญัญกูตเวที และการแสดงความเคารพนบัถือผูท้ี่อาวโุส
กว่า (ป่ินนเรศ กาศอุดม et al., 2562; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2544; สุนทรี จี๋ใจหลา้ et al., 2561) 
รวมถึงการแสดงความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูส้งูอาย ุ(เฉลิมขวญั สิงหว์ี, 2558) 

ถึงแมว้่างานวิจัยเหล่านีจ้ะสะทอ้นผลการวิจัยที่สอดคลอ้งกันในเรื่องเจตคติเชิง
บวกต่อผูสู้งอายุ แต่หลักฐานจากงานวิจัยของรงัควัต และคนอ่ืนๆ (Runkawatt et al., 2013) ที่
ศกึษาเปรียบเทียบเจตคติของกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาพยาบาลไทยและนกัศกึษาพยาบาลสวีเดนที่มี
ต่อผูส้งูอายุกลบัแสดงผลที่ตรงกนัขา้ม กลา่วคือ ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างไทยมีเจตคติเชิงลบ
ต่อผูสู้งอายุในระดับที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างสวีเดน กล่าวโดยสรุปไดว้่า งานวิจัยที่ศึกษาประเด็น 
เจตคติที่คนไทยมีต่อผูส้งูอายใุนสงัคมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเจตคติต่อผูส้งูอายุในเชิงบวกและเจตคตใิน
เชิงลบ 

วยาคติในบริบทครอบครัว 
จากการทบทวนงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับประเด็นวยาคติ ไม่พบงานวิจยัที่ศึกษา

วยาคติภายใตบ้รบิทครอบครวั ทัง้นี ้พบว่ามีงานวิจยัที่ศึกษาประเด็นใกลเ้คียงอย่างประเด็นเจตคติ 
โดยส่วนมากมักจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุในสังคม
และผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในครอบครวั ในภาพรวม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวม ี
เจตคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครวัมากกว่าผู้สูงอายุนอกครอบครวั (Sanders & Pittman, 
1987; Stricker & Hillman, 1996) รายละเอียดของงานวิจยัมีดงันี ้

ในงานวิจยัของแซนเดอร ์และพิทแมน (Sanders & Pittman, 1987) นกัวิจัย
ศึกษาเจตคติของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนและนกัศึกษาที่มีต่อผูส้งูอายุในประเทศสหรฐัอเมริกา โดย
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 275 คน และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษา 
เจตคติที่กลุ่มตวัอย่างมีต่อ (1) ผูส้งูอายุที่รูจ้ักเป็นอย่างดี และ (2) ผูสู้งอายุที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือ
ผูสู้งอายุที่ไม่รูจ้ัก ผลการวิจัยเป็นไปตามที่นักวิจัยไดค้าดการณ์เอาไว ้กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างม ี
เจตคติต่อผูสู้งอายุที่รูจ้กัดีในเชิงบวกมากกว่าผูส้งูอายุที่ ไม่รูจ้กั นกัวิจยัเชื่อว่าการที่กลุ่มตวัอย่างมี
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ประสบการณ์ตรง (Direct experience) กับผูสู้งอายุที่รูจ้ักดี ท าใหก้ลุ่มตัวอย่างมีขอ้มูลเก่ียวกับ
ตัวตนของผูสู้งอายุ และสามารถใชค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับขอ้มูลเหล่านั้นประกอบในขณะที่
ตอบค าถามเก่ียวกับเจตคติต่อผูสู้งอายุ ในทางตรงกันขา้ม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเก่ียวกับ 
เจตคติต่อผูสู้งอายุทั่วไปในสงัคมกลบัไม่มีขอ้มูลใดใดเก่ียวกบัตัวผูส้งูอายุที่ตนไม่รูจ้ัก พวกเขาจึง
ใชค้วามรูค้วามเขา้ใจที่เป็นการเหมารวมผูส้งูวยั (Stereotypes) ในขณะที่ตอบค าถามเก่ียวกบัเจต
คติต่อผูสู้งอายุที่ไม่รูจ้ัก โดยสรุปแลว้ นักวิจัยเชื่อว่าความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัตัวผูสู้งอายุมีส่วน
ส าคญัที่ท าใหก้ลุม่ตวัอย่างมองผูส้งูอายทุี่ตนรูจ้กัในแง่บวกมากกว่าผูส้งูอายุที่ตนไม่รูจ้กั 

ในงานวิจัยอีกงานหนึ่ง  สตริกเกอร ์และฮิลล์แมน (Stricker & Hillman, 
1996) ไดแ้จกแบบสอบถามใหก้ับนักศึกษาในมหาวิทยาลยัในเมืองนิวยอรก์ จ านวนทั้งสิน้ 220 
คน ครอบคลุมนักศึกษาที่ ช่วงอายุตั้งแต่  17 – 57 ปี  โดยนักวิจัยมีจุดมุ่ งหมายเพื่ อศึกษา
เปรียบเทียบเจตคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อผูสู้งอายุ 3 กลุ่มดว้ยกัน ไดแ้ก่ (1) ผูสู้งอายุทั่วไปในสงัคม 
(2) ผู้สูงอายุที่มีสถานะเป็นปู่ ย่าตายาย และ (3) ผู้สูงอายุที่ เป็นปู่ ย่าตายายของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุทั่วไปในสงัคมใน
ระดับที่สูงกว่าผูสู้งอายุที่มีสถานะเป็นปู่ ย่าตายายของคนอ่ืน และมีเจตคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุที่มี
สถานะเป็นปู่ ย่าตายายของคนอ่ืนในระดบัที่สงูกว่าผูส้งูอายทุี่เป็นปู่ ย่าตายายของตน นกัวิจยัเชื่อว่า 
สาเหตทุี่กลุม่ตวัอย่างมีเจตคติต่อผูส้งูอายุ 3 กลุม่ในระดบัที่ต่างกนัเป็นเพราะสถานภาพทางสงัคม
ของผูส้งูอายุ 3 กลุ่มนัน้แตกต่างกนั โดยสรุปแลว้ งานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าคนมักจะยอมรบัว่าตน
มีมมุมองต่อผูส้งูอายทุั่วไปในสงัคมในเชิงลบมากกว่าผูส้งูอายุที่เป็นสมาชิกในครอบครวัของตน 

ผลการวิจัยข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมุมมองที่ กลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อผู้สูงอายุในครอบครวัและผู้สูงอายุนอกครอบครวั โดยกลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครวัในเชิงบวกมากกว่าผู้สูงอายุนอกครอบครวั (Sanders & Pittman, 1987; 
Stricker & Hillman, 1996) ดงัที่กล่าวไปในขา้งตน้ นอกจากค าอธิบายถึงสาเหตขุองผลการวิจยัใน
เรื่องสถานภาพทางสังคมของผู้สูงวัย (Stricker & Hillman, 1996) และค าอธิบายเรื่องข้อมูล
เก่ียวกับตัวตนของผู้สูงวัยที่กลุ่มตัวอย่างรู ้จัก (Sanders & Pittman, 1987) จากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีในสาขาสังคมวิทยา ผู้วิจัยพบว่าแนวคิด เรื่องหลักการแห่งความคล้ายคลึง 
(Homophily Principle) (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001) สามารถอธิบายข้อค้นพบ
ดงักลา่วที่ฉายภาพมมุมองเชิงบวกต่อผูส้งูวยัในครอบครวัไดด้ว้ย 

หลักการแห่งความคล้ายคลึงถูกอธิบายไว้ว่า ผู้ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล
คล้ายกันจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าผู้ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน โดย
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คุณลักษณะส่วนบุคคลเหล่านั้นได้แก่  เชื ้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา รวมถึงอาชีพ 
ท่ามกลางความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัวนับว่าเป็น
ความสมัพันธท์ี่บุคคลถือครองมาโดยก าเนิด และเป็นความสมัพันธท์ี่มีโครงสรา้งแตกต่างไปจาก
ความสมัพันธ์รูปแบบอ่ืน กล่าวคือ ความสมัพันธ์รูปแบบอ่ืนนัน้บุคคลไม่ไดถื้อครองมาแต่ก าเนิด 
แต่บุคคลเป็นผูเ้ลือกเอง เช่น ความสมัพนัธแ์บบเพื่อน ความสมัพนัธแ์บบคนรกั หรือความสมัพันธ์
แบบเพื่อนร่วมงาน โดยความแตกต่างนีเ้องที่ท าใหค้วามสัมพันธ์ในครอบครวัมีความพิเศษกว่า
ความสัมพันธ์รูปแบบอ่ืนๆ เพราะบุคคลกับสมาชิกในครอบครวัของบุคคลมีคุณลกัษณะต่างๆที่
คลา้ยกนัหลายประการ นอกจากนี ้ความสมัพนัธใ์นครอบครวัยงัเป็นความสมัพนัธท์ี่มีความผกูพนั
ลกึซึง้ เหนียวแน่นและเสื่อมคลายลงไดย้ากกว่าความสมัพนัธรู์ปแบบอ่ืน ดว้ยเหตนุีเ้อง เจตคติและ
การให้คุณค่าต่อเรื่องต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล จึงมีความละม้าย
คลา้ยกนักบัสมาชิกในครอบครวัมากกว่าเพื่อนของบุคคล เป็นตน้ (McPherson et al., 2001) 

จากแนวคิดเรื่องหลักการแห่งความคลา้ยคลึงที่อธิบายไปในขา้งตน้ สะทอ้นให้
เห็นถึงความเป็นไปไดว้่าวยาคติในบริบทครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยาคติที่บุคคลแสดงออก
ในเชิงลบต่อสมาชิกสูงวัยในครอบครวั อาจจะปรากฏใหเ้ห็นไดย้ากหรืออาจจะไม่ปรากฏใหเ้ห็น
เลย ซึ่งตรงกันขา้มกับกรณีของผูสู้งวัยในบริบทใหญ่อย่างบริบทสงัคม ทัง้นี ้นักวิชาการบางส่วน
กลบัมองในมมุที่ต่างออกไป ดงัที่พบไดใ้นงานเขียนเชิงวิชาการของนกัสงัคมสงเคราะหค์ลินิกชาว
อเมรกิัน รวมทัง้งานเขียนและงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดเรื่อง Overaccommodation จากสาขาการ
สื่อสารระหว่างเจเนอเรชั่น (Intergenerational communication) โดยงานเขียนเหล่านีบ้่งบอกถึง
หลกัฐานบางอย่างที่ฉายภาพวยาคติในบรบิทครอบครวั รายละเอียดมดีงันี ้

ในบทความวิชาการของนักสังคมสงเคราะห์คลินิกชื่อกอรด์อน (Gordon, 
2020) ได้มี ก ารถ่ ายทอด เรื่ อ งราวของชายสู งวัยท่ านหนึ่ ง  ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งราวสมม ติที่  
กอรด์อนแต่งขึน้จากเคา้โครงเรื่องจรงิ ซึ่งเขาไดร้บัรูร้บัฟังจากผูท้ี่เขา้รบัการบ าบดัทางคลินิกกบัเขา 
เรื่องสมมติในบทความนี ้ฉายให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบของวยาคติในบริบทครอบครัว  มี
รายละเอียดดังนี ้คุณฟรานโก้เป็นชายสูงวัยอายุ 76 ปี เขาพักอาศัยอยู่ล  าพัง ลกูของคุณฟรานโก้
อาศัยอยู่ห่างจากบา้นคุณฟรานโก้ราวๆ 45 นาที ตัวคุณฟรานโกเ้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี 
และมกัจะมีสว่นร่วมกบัชมุชนอย่างสม ่าเสมอ ทัง้เป็นอาสาสมคัรในโรงเรียน และท างานพารท์ไทม์
ที่รา้นหนงัสือใกลบ้า้น คุณฟรานโก้จึงเป็นที่รูจ้กัและที่เคารพรกัของเพื่อนบา้นละแวกใกลเ้คียง วนั
หนึ่งหลงัจากเลิกงาน เมื่อคุณฟรานโก้เดินมาถึงที่หน้าอพารท์เมนทข์องเขา เขาหกลม้ลงเพราะ
สะดุดเข้ากับรอยแตกบนทางเท้า  เหตุการณ์นีไ้ม่ได้ส่งผลอันตรายรา้ยแรงกับร่างกายของคุณ 
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ฟรานโก ้แต่ทว่ากลบัส่งผลรา้ยต่อจิตใจของเขา เมื่อทราบข่าวอบุติัเหตขุองพ่อ วันถดัมาหลงัจาก
คณุฟรานโก้กลบัจากโรงพยาบาล ลูกสาวของคุณฟรานโกบ้อกกับเขาว่าเธอไดติ้ดต่อและวางเงิน
มัดจ าจองห้องพักในบ้านพักคนชราไวใ้ห้คุณฟรานโก้เรียบรอ้ยแล้ว โดยเธอจองห้องไว้ 2 ห้อง 
เพื่อที่พ่อของเธอจะไดเ้ลือกว่าชอบหอ้งใดมากกว่า เธอเชื่อว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สดุ เพราะพ่อของ
เธอจ าเป็นตอ้งมีคนดูแลอย่างใกลช้ิด การกระท าของลูกสาวคุณฟรานโกท้ าใหเ้ขารูส้ึกดีที่ลูกเป็น
ห่วงเป็นใยเขา แต่ในความรูส้ึกดีนัน้เขารูส้ึกโกรธ ผิดหวงั และนอ้ยใจ เขารูส้กึเหมือนเขาไม่มีตวัตน 
และเหมือนกบัว่าเขาถูกยึดอ านาจในการตดัสินใจในชีวิตตวัเองไป ไม่ต่างจากเด็กเล็กๆ จะเห็นได้
ว่าเรื่องราวของคุณฟรานโก้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลเสียจากการที่สมาชิกในครอบครวัมีพฤติกรรมที่
เป็นวยาคติ แม้การแสดงออกนั้นจะเป็นการแสดงออกในเชิงบวกหรือวยาคติเชิงบวก แต่ผลต่อ
ผูส้งูอายทุี่ปรากฏนัน้เป็นผลในเชิงลบ 

ในบทความวิชาการที่ เขียนโดยนัสบอม  (Nussbaum, 1985 as cited in 
Nussbaum, Pitts, Huber, Krieger, & Ohs, 2005, p. 292) ได้มี การอธิบายถึงลักษณะการ
สื่อสารที่คนวยัหนุ่มสาวใชส้ื่อสารกบัผูส้งูวยัในครอบครวั ซึ่งลกัษณะการสื่อสารที่นสับอมอธิบายไว้
มีความสอดคลอ้งกนักบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้กบัคณุฟรานโก ้นสับอมอธิบายไวว้่า การสื่อสารภายใน
ครอบครวัที่แสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยและความกังวลใจต่อผู้สูงอายุในระดับที่สูงมาก
จนเกินไป ร่วมกบัการส่งเสรมิพฤติกรรมการพึ่งพิงของผูส้งูอายุในระดบัที่มากจนเกินไป อาจจะท า
ใหผู้สู้งอายุรูส้ึกสูญเสียคุณค่าและความมั่นใจในตัวเอง การสื่อสารในลกัษณะดังกล่าวคลา้ยกับ
การสื่อสารที่เรียกในชื่อภาษาองักฤษว่า Overaccommodation หรือที่รูจ้ักในอีกชื่อว่า Baby talk 
เป็นการสื่อสารที่มีลกัษณะการใชถ้อ้ยค าและท่าทีที่เอือ้อ านวยใหคู้่สนทนาหรือผูฟั้งเขา้ใจในสิ่งที่ผู ้
พดูตอ้งการสื่อ (Accommodation) โดยเป็นการสื่อสารแบบเอือ้อ านวยที่มากจนเกินพอดี กลา่วคือ 
ผูพู้ดจะพูดอย่างชา้ๆ ดว้ยระดับเสียงที่ดังและโทนเสียงที่สูงแหลม รวมถึงเลือกใชเ้ฉพาะค าศัพท์
ง่ายๆที่ เป็นค าศัพท์พื ้นฐาน  (Giles, Fox, Harwood, & Williams, 1994 as cited in Nelson, 
2005, p. 209-210) ผู้คนส่วนมากมักจะใช้วิธีการสื่อสารแบบ Overaccommodation เมื่อต้อง
พดูคยุกบัผูสู้งอายุ และจะเห็นไดว้่าการสื่อสารในลกัษณะนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเหมารวมทางอาย ุ
กล่าวคือ ผูท้ี่สื่อสารกับผูส้งูอายุแบบ Overaccommodation มีความคิดแบบเหมารวมว่าผูส้งูอายุ
มีปัญหาทางกายภาพและทางสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นการไดย้ิน ผูส้ื่อสารจึงตอ้งใช้
ระดบัเสียงที่ดังและโทนเสียงสงูแหลม หรือปัญหาดา้นกระบวนการรูคิ้ด ผูส้ื่อสารจึงตอ้งใชเ้ฉพาะ
ค าศพัทอ์ย่างง่าย (Kite & Wagner, 2002) 
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า ถึงแมบ้คุคลจะมีการใหค้ณุค่าต่อเรื่องต่างๆ ตลอดจนเจตคติ
และพฤติกรรมการแสดงออกที่คลา้ยกับสมาชิกในครอบครวัของตน แต่นั่นก็ไม่ไดห้มายความว่า
สมาชิกในครอบครัวจะปราศจากอคติหรือความคิดแบบเหมารวมต่อกัน โดยเฉพาะสมาชิก
ครอบครวัวยัหนุ่มสาวต่อสมาชิกสงูวยั ดงัที่พบหลกัฐานที่ชีว้่า ความเป็นห่วงซึ่งคนหนุ่มสาวมีใหแ้ก่
ผูสู้งอายุในครอบครวัซึ่งส่งผลเชิงลบต่อผูสู้งอายุนั้น หากพิจารณาจะพบว่าการแสดงออกด้วย
ความห่วงใยนัน้ตัง้อยู่ความคิดแบบเหมารวมที่เป็นอคติดว้ยเหตแุห่งวยั หรืออายทุี่มากของผูส้งูวยั 

2. แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคต ิ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดวยาคติและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง พบว่า

นักวิชาการมีการจัดกลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใชอ้ธิบายวยาคติไวอ้ย่างหลากหลาย นักวิจัยบาง
กลุ่ม (Ayalon & Tesch-Römer, 2018) จ าแนกประเภทของแนวคิดทฤษฎีที่ใช้อธิบายวยาคติ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีระดับจุลภาค (Micro level) แนวคิดทฤษฎีระดับกลาง 
(Meso level) และแนวคิดทฤษฎีระดับมหภาค (Macro level) ในขณะที่นกัวิจัยอีกกลุ่ม (North & 
Fiske, 2012) จ าแนกประเภทของแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับวยาคติออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
ทฤษฎีในระดับบุคคล (Individual-level theories) ทฤษฎีที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
theories) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theories) และทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-cultural theories) 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจสาเหตแุละผลของวยาคติ ผูว้ิจยั
จึงเลือกจ าแนกแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเพื่อท าความเขา้ใจวยาคติใน
บริบทครอบครวั จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิดทฤษฎี จากการประยุกตใ์ชก้ารจ าแนกของ นอรท์ 
และฟิสค์ (North & Fiske, 2012) ประกอบดว้ย แนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคล (Individual-level 
theories) แนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคล (Interpersonal theories) และแนวคิดทฤษฎีทาง
สังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural theory) เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความเหมาะสมใน
ค าอธิบายของกลุม่ประเภทแนวคิดทฤษฎีดงักลา่ว รายละเอียดมดีงันี ้

1. แนวคิดทฤษฎีในระดบับุคคล (Individual-level theories) ไดแ้ก่ ทฤษฎีการบรหิาร
ความรูส้ึกหวาดกลวั (Terror Management Theory) ที่อธิบายถึงสาเหตุที่มาของวยาคติที่บุคคล
ในช่วงวัยหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุ และ ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) ที่
อธิบายถึงสาเหตทุี่มาของวยาคติที่บคุคลในทกุช่วงวยัมีต่อผูส้งูอาย ุ

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคล (Interpersonal theories) ไดแ้ก่ ทฤษฎีการ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) ที่อธิบายถึงสาเหตทุี่มาของวยาคติว่าเกิด
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จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางสังคมที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกัน ทฤษฎีบทบาททางสังคม 
(Social Role Theory) ที่อธิบายถึงสาเหตุที่มาของวยาคติว่ามีพืน้ฐานมาจากการที่บุคคลรบัรูใ้น
บทบาททางสังคมของผู้สูงอายุ  และแนวคิดโมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content 
Model) ที่อธิบายถึงโครงสรา้งและรูปแบบความคิดความเชื่อแบบเหมารวมที่บุคคลมีต่อผูส้งูอายุ 

3. แนวคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural theory) คือ แนวคิด
กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) ที่ผูว้ิจยัประยุกตใ์ชใ้นการอธิบายสาเหตทุี่มาของ 
วยาคติว่าเกิดจากบรรทัดฐานหรือค่านิยมทางสังคม ซึ่งถูกถ่ายทอดปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น  (Ryan, 
2005) 

 
ในล าดับการน าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับวยาคติ ซึ่งในภาพรวม เป็นแนวคิด

ทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตทุี่มาของวยาคติและอธิบายถึงโครงสรา้งและรูปแบบของการเหมารวมที่
เป็นวยาคติ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงขอเริ่มตน้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในระดบับุคคล ซึ่งเป็นการมอง  
วยาคติในมุมมองที่แคบที่สุด จากนัน้จึงเป็นการน าเสนอการทบทวนแนวคิดทฤษฎีระดับระหว่าง
บุคคล และสดุทา้ยคือแนวคิดทฤษฎีในระดบัสงัคมและวฒันธรรม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตทุี่มา
ของวยาคติจากหลากหลายมมุมองและหลากหลายระดบั 

 
2.1 ทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว (Terror Management Theory)  

ทฤษฎีการบรหิารความรูส้ึกหวาดกลวัถูกคิดขึน้โดยนกัมานษุยวิทยาวฒันธรรม ชื่อว่า
เออร์เนส เบคเกอร์ (Becker 1962, 1973, 1975 as cited in Greenberg, Helm, Maxfield, & 
Schimel, 2017, p. 109) แรกเริ่มเดิมที เบคเกอรต์อ้งการหาค าอธิบายใหก้บัพฤติกรรมของมนุษย ์
โดยการท าความเขา้ใจศาสตรต่์างๆที่ศึกษาเก่ียวกับมนุษย ์ซึ่งท าใหเ้บคเกอรไ์ดข้อ้สรุปว่า มนุษย์
และสตัวเ์ดรจัฉานมีความคลา้ยคลงึกนัในเรื่องสญัชาตญาณการเอาตวัรอด แต่มนุษยแ์ตกต่างจาก
สตัวเ์ดรจัฉานตรงที่มนุษยม์ีวิวัฒนาการทางสมองมากกว่า ในต าแหน่งสมองกลีบหน้าผากส่วน
หนา้(Prefrontal lobe) จึงท าใหม้นษุยม์ีความสามารถทางสตปัิญญาสงูกว่าสตัวเ์ดรจัฉาน ซึ่งท าให้
มนุษยส์ามารถใชภ้าษาในการสื่อสาร และสามารถคิดวิเคราะหไ์ดด้ว้ยภาพสญัลกัษณ ์(Symbolic 
thought) มนุษยย์งัสามารถคิดแบบเรียบเรียงล าดบัเหตกุารณท์ี่เคยเกิดขึน้ในอดีต ในปัจจุบนั และ
เหตกุารณใ์นอนาคตได ้รวมถึงสามารถตระหนกัรูใ้นตวัตนเอง (Self-awareness) ดว้ยเหตนุีเ้อง จึง
ท าใหม้นษุยส์ามารถตระหนกัรูถ้ึงความเที่ยงแทแ้น่นอนของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต นั่นก็คือความตาย ซึ่ง
ก็ท าใหม้นษุยจ์ าตอ้งเผชิญกบัความรูส้กึยอ้นแยง้ในการด ารงชีวิตดว้ย (Existential paradox) 
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เบคเกอร ์(Becker, 1973 as cited in Greenberg et al., 2017, p. 110) อธิบายไว้
ว่า ความย้อนแย้งในการด ารงชีวิตก็คือการที่มนุษย์มีสัญชาตญาณในการมีชีวิตรอด แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็รูดี้ว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องตาย ความรูส้ึกย้อนแย้งนีท้  าให้ลึกๆแล้วมนุษย์รูส้ึก
หวาดกลวั (Terror) และพยายามหาทางจดัการกบัความรูส้ึกดงักล่าว ไดแ้ก่ การปฏิเสธความตาย 
(Death denial) ผ่านการยึดมั่ นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural worldview) ซึ่งวิธีการนี ้
เกิดขึน้ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคม (Socialization) ที่หล่อหลอมใหม้นุษยเ์ชื่อว่าสภาพ
ความเป็นจริง (Reality) ว่าเป็นสิ่งที่มั่ นคงไม่เปลี่ยนแปลง (Stable) เต็มไปด้วยความหมาย 
(Meaningful) และคงทนถาวร (Permanent) โดยสรุปแลว้ โลกทัศนท์างวัฒนธรรมที่มนุษยย์ึดถือ
จะช่วยใหม้นุษยส์ามารถแยกแยะไดว้่าตนเองแตกต่างจากสตัวเ์ดรจัฉาน ซึ่งจะช่วยสรา้งความสงบ
ทางใจจากความหวาดกลวันัน้ได ้ 

ไม่เพียงเท่านัน้ การที่มนุษยไ์ดย้ึดมั่นในโลกทศันท์างวฒันธรรมยังช่วยใหม้นุษยรู์ส้ึก
ว่าการมีชีวิตอยู่ของตนเอง (Existence) จะยังคงสืบเนื่องต่อไปแม้ว่าตนเองจะเสียชีวิตแล้ว 
เนื่องจากการยึดมั่นในโลกทัศนท์างวัฒนธรรมช่วยใหม้นุษยรู์ส้ึกถึงความเป็นอมตะ โดความเป็น
อมตะในที่นี ้ครอบคลุมความหมายใน 2 มิติด้วยกัน ได้แก่ ความหมายที่ตรงตัวแบบค าต่อค า 
(Literal immortality) และความหมายในทางสญัญะ (Symbolic immortality) ส  าหรบัความหมาย
ที่ตรงตัวแบบค าต่อค า ประกอบด้วย ความเชื่อเรื่องสววรค์ นิพพาน และการกลับมาเกิดใหม่ 
ในขณะที่ความหมายในทางสัญญะ ประกอบด้วย การยึดมั่นในความส าเร็จทางวัฒนธรรม 
(Cultural achievements) ตัวอย่างเช่น ลูกหลานผูส้ืบสกุล หรือผลงานการตีพิมพ ์ขอ้คน้พบทาง
วิชาการ และอีกหนึ่งความหมายในทางสญัญะคือ การระบุตวัตน (Identify) ไวก้บัสิ่งอื่นที่จะยงัคง
อยู่ต่อไป ตวัอย่างเช่น เชือ้สายวงศต์ระกลู ประเทศชาติ หรือการท าสิ่งดีๆเพื่อสงัคม 

นอกจากที่มนุษยจ์ะปฏิเสธความตายผ่านการยึดมั่นในโลกทัศนท์างวฒันธรรมแลว้ 
มนุษยย์งัมีวิธีจดัการกบัความรูส้กึหวาดกลวัอีกวิธีหนึ่งคือ การเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-esteem) 
ซึ่งหมายถึงการมองเห็นในคณุลกัษณะดา้นดีของตนเอง หรือการมองเห็นว่าบทบาททางสงัคมของ
ตนนัน้มีคุณค่า ทัง้นี ้การเห็นคุณค่าในตนเองมีความแตกต่างหลากหลายตามแต่ละบริบทสงัคม 
กล่าวคือ การเห็นคุณค่าในตนเองตั้งอยู่บนพื ้นฐานของโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่บุคคลยึดถือ 
ตวัอย่างเช่น บคุคลอาจจะรูส้กึว่าตวัเองมีค่ากบัการที่ตนเป็นพทุธศาสนิกชนที่ดี ในขณะที่บคุคลอื่น
อาจจะรูส้ึกว่าตวัเองมีค่ากบัการเป็นตวัแทนนกักีฬาประจ าจงัหวดั โดยสรุปแลว้ ทฤษฎีการบริหาร
ความรูส้ึกหวาดกลวักล่าวไวว้่า ความรูส้ึกยอ้นแยง้ในการด ารงชีวิตท าให้คนเราหวาดกลวัต่อการ
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ตาย เราจึงหาวิธีจดัการกบัความหวาดกลวัดงักลา่ว โดยยดึมั่นในโลกทศันท์างวฒันธรรม และเห็น
ถึงคณุค่าในตนเอง (Greenberg et al., 2017; Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986) 

ส าหรบัผลการวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวั กรีนเบิรก์ 
และคน อ่ืน ๆ  (Greenberg et al., 1997 as cited in Bodner, 2009, p. 1006) อ ธิบ าย ไว้ว่ า
ผลการวิจยัเหล่านัน้เป็นหลกัฐานสนบัสนนุทฤษฎีเนื่องจากสามารถยืนยนัขอ้สนันิษฐานของทฤษฎี
ได ้กลา่วคือ ขอ้สนันิษฐานในเรื่อง (1) การป้องกนัตนเองจากความวิตกกงัวล (The anxiety-buffer 
hypothesis) และ (2) การตระหนักรูใ้นความตาย (The mortality salience hypothesis) ส าหรบั
สมมติฐานขอ้แรก นกัวิชาการอธิบายไวว้่าในเมื่อการยึดมั่นในโลกทศันท์างวฒันธรรมและการเห็น
คุณค่าในตนเองช่วยปกป้องมนุษยจ์ากความหวาดกลัวต่อการตายได้ ดังนั้น การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคคลได้เกิดการยึดมั่นดังกล่าวก็ควรจะช่วยให้บุคคลมีความวิตกกังวลและความ
หวาดกลวัต่อการตายลดลง ส าหรบัสมมติฐานเรื่องการตระหนักรูใ้นความตาย อธิบายถึงการที่
คนเราถูกย า้เตือนใหน้ึกถึงวนัสุดทา้ยของชีวิตจะยิ่งท าใหค้นยึดมั่นในโลกทัศนท์างวฒันธรรมและ
มองเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ โดยการสังเคราะห์รวบรวมงานวิจัยจ านวนกว่า 300 เรื่องเพื่อ
ทดสอบขอ้สนันิษฐานทั้งสองขอ้ พบหลกัฐานที่ยืนยันตามขอ้สันนิษฐาน (Solomon et al., 2004 
as cited in Bodner, 2009, p. 1006) 

วยาคติและการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว 
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดวยาคติและทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวั

ถูกน าเสนอไว้เป็นครัง้แรกในงานเขียนของ มารเ์ทน และคนอ่ืนๆ (Martens et al., 2005) โดย
นกัวิชาการอธิบายไวว้่า ผูส้งูวยัหรือการใกลช้ิดกบัผูส้งูวัยท าใหบุ้คคลเกิดความวิตกกงัวลเก่ียวกับ
การตาย (Death-related anxieties) กล่าวคือ ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจใน 3 เรื่อง 
ไดแ้ก่ (1) เรื่องความตาย (The threat of death) คือไม่มีใครสามารถอยู่ไดค้  า้ฟ้า เพราะความตาย
เป็นสิ่งที่แน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได ้(2) เรื่องลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต (The threat of 
animality) คือความเสื่อมถอยของรา่งกาย ความอ่อนแอพ่ายแพใ้หแ้ก่โรคภยัไขเ้จ็บและความตาย 
และ  (3) เรื่อ งการสูญ เสี ยคุณ ค่า  (The threat of insignificance) คือความสามารถและ
คณุลกัษณะสว่นบคุคลที่ถดถอยลง กลา่วโดยสรุปไดว้่า การไดป้ฏิสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัผูส้งูอายุท าให้
บคุคลกลวัการแก่ชราและการตาย ดงันัน้ บคุคลจึงหลีกเลี่ยงการใกลช้ิดกบัผูส้งูวยั และมองผูส้งูวยั
อย่างเหมารวมและเป็นอคติ ซึ่งกลา่วไดอี้กนยัหนึ่งว่าบคุคลจึงมีวยาคติต่อผูส้งูวยันั่นเอง 

โดยกรีนเบิรก์ และคนอ่ืนๆ (Greenberg et al., 2017) กล่าวว่ามนุษยม์ีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากความวิตกกังวลดังกล่าวโดยการเอาตัวออกห่างจากผูส้งูอายุ (Distancing) ซึ่ง
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ครอบคลุมทัง้ความหมายในเชิงกายภาพ (Physical distancing) และความหมายในเชิงความคิด 
(Psychological distancing) ส  าหรบัการเอาตัวออกห่างในความหมายแรก คือการหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้ากับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุที่ เป็นคนในครอบครวั เพราะผู้สูงอายุใน
ครอบครวัมีลกัษณะนิสยัและพันธุกรรมที่คลา้ยคลึงกับตวับุคคล จึงยิ่งท าใหบุ้คคลถูกย า้เตือนให้
นึกถึงชะตากรรมสุดท้ายที่จะลงเอยเหมือนกันกับผู้สูงอายุ  ส  าหรับการเอาตัวออกห่างใน
ความหมายเชิงความคิดนั้นหมายถึง การมีมุมมองต่อผูสู้งอายุแบบเหมารวม คือเป็นการมอง
ผูสู้งอายุไม่ใช่ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นการมองผูสู้งอายุในฐานะที่เป็นคนที่มีอายุ
มาก นอกจากนี ้ยงัหมายรวมถึงการที่บุคคลไดม้องเห็นว่าตนนัน้แตกต่างจากผูสู้งวยั ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความสนใจที่ต่างกนั นิสยัที่ต่างกนั หรือเจตคติมมุมองที่ต่างกนั 

โดยสรุปแลว้ ทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลัวอธิบายถึงสาเหตุที่มาของ 
วยาคติที่คนวัยหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุ และไดร้บัการขนานนามว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถน ามาใช้
อธิบายสาเหตขุองวยาคติไดดี้ที่สดุ (Ayalon & Tesch-Römer, 2018)  

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติและการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว 
ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาขอ้ยืนยนัตามค าอธิบายของทฤษฎีว่า ผูสู้งอายุ

หรือการใกลช้ิดกบัผูส้งูอายุ เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจใหค้นหนุ่มสาวนึกถึงการแก่ชราและการตาย 
งานวิจัยของมารเ์ทน และคนอ่ืนๆ (Martens, Greenberg, Schimel, & Landau, 2004) แสดงให้
เห็นถึงข้อยืนยันดังกล่าว ในงานวิจัยนั้น นักวิจัยวัดตัวแปรความคิดเก่ียวกับการตาย (Death 
accessibility) โดยใหก้ลุ่มตัวอย่างดูรูปภาพของคนหนุ่มสาวกับรูปภาพของผูสู้งอายุ หลงัจากดู
รูปภาพแลว้ กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งเติมตวัอกัษรที่ขาดหายไปใหเ้ป็นค าศพัทท์ี่สมบูรณ ์โดยเศษเสีย้ว
ของค าศัพท์ทุกค าจะสามารถเติมตัวอักษรให้สมบูรณ์กลายเป็นค าศัพท์ทั่วไป หรือกลายเป็น
ค าศัพทท์ี่เก่ียวกับความตายได ้ตัวอย่างเช่น COFF_ _ สามารถเติมตัวอักษรจนกลายเป็นค าว่า 
COFFEE ที่แปลว่ากาแฟซึ่งเป็นค าศพัทท์ี่ไม่เก่ียวขอ้งกบัความตาย หรือ COFFIN ที่แปลว่าโลงศพ 
ซึ่งเป็นค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความตาย ผลการวิจยัเป็นไปตามที่คาดการณไ์วคื้อ กลุม่ตวัอย่างที่ได้
ดรููปภาพของผูส้งูอายุจะเขียนค าศพัทท์ี่เก่ียวกบัความตายมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไดด้รููปภาพของ
คนหนุ่มสาว นักวิจยัจึงสรุปว่าภาพของผูสู้งอายุท าใหก้ลุ่มตัวอย่างนึกถึงความตายมากกว่าภาพ
ของคนหนุ่มสาว 

ในงานวิจัยชุดถัดมาของ มารเ์ทน และคนอ่ืนๆ (Martens et al., 2004) นักวิจัย
ตอ้งการทดสอบว่าการที่บุคคลระลึกถึงความตายส่งผลอย่างไรต่อการรบัรู ้ของบุคคลว่าตนกับ
ผูส้งูอายมุีความคลา้ยคลึงกนั รวมถึงส่งผลอย่างไรต่อเจตคติเชิงลบที่บคุคลมีต่อผูส้งูวยั นกัวิจยัวดั
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ตัวแปรการระลึกถึงความตาย (Mortality salience) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม 
กล่าวคือ ใหก้ลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทดลองตอบค าถามปลายเปิดที่เก่ียวขอ้งกบัความตาย ในขณะที่
ใหก้ลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมตอบค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกับความตาย ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับ
ระดบัความเจ็บปวดเมื่อไปพบทนัตแพทย ์จากนัน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุม่ประเมินคณุลกัษณะ
ที่แสดงความเป็นตัวเอง และคุณลกัษณะของผูสู้งวัยและเด็กวยัรุ่นทั่วไป รวมทัง้ใหก้ลุ่มตัวอย่าง
ประเมินว่าอยากมีคณุลกัษณะเหลา่นัน้มากนอ้ยเพียงใด นกัวิจยัพบว่าผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้
สันนิษฐาน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ถูกกระตุ้นให้นึกถึงความตายมองว่าตนมี
คุณลักษณะที่แตกต่างจากผูสู้งอายุ และผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างความตอ้งการมี
คุณลกัษณะเหล่านั้นกับการประเมินคุณลักษณะของผูสู้งอายุก็แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตัวอย่างใน
กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในตัวผูสู้งอายุลดลง โดยสรุปแลว้ ผลการวิจัยนีแ้สดงถึงหลักฐานที่
ยืนยนัความเชื่อมโยงระหว่างวยาคติและทฤษฎีการบรหิารความรูส้กึหวาดกลวั 

จากแนวคิดและผลการวิจยัที่ประยุกตเ์อาทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวั
มาท าความเขา้ใจวยาคติ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าความวิตกกงัวลที่สมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาวมีต่อ
การแก่ชราและการเสียชีวิตในอนาคต ทัง้อนาคตของตนเอง และอนาคตของผูส้งูอายุในครอบครวั 
ความวิตกกังวลนีจ้ะมีความเก่ียวขอ้งอย่างไรกับวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุในครอบครวั 
เนื่องดว้ยผูสู้งอายุในครอบครวัมีความแตกต่างทางสถานภาพและบทบาทจากผูสู้งอายุทั่วไปใน
สังคม ทั้งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผูกพันมากกว่า และมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึง
มากกว่า ความแตกต่างนีจ้ะยิ่งย า้เตือนใหค้นหนุ่มสาวตระหนกัถึงบัน้ปลายชีวิตของตน และยิ่งท า
ใหค้นหนุ่มสาวมีวยาคติต่อผูสู้งอายุหรือไม่ ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับทฤษฎี
การบรหิารความรูส้กึหวาดกลวัมาใชส้รา้งแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณใ์นการวิจยัเชิงคณุภาพ
ระยะที่ 1 และใชพ้ัฒนาเป็นตัวแปรความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย รวมถึงใชเ้ป็นกรอบในการ
อภิปรายขอ้คน้พบในการวิจยั 

2.2 ทฤษฎีอัตลักษณท์างสังคม (Social Identity Theory) 
ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นทฤษฎีระดับมหภาพ (Grand theory) ในศาสตร์

จิตวิทยาสังคม ถูกน าเสนอโดยนักวิชาการชาวโปแลนด์ เฮนรี ทาจเฟล และลูกศิษย์ชื่อ จอน 
เทอเนอร ์ทฤษฎีอัตลกัษณ์ทางสังคมมีจุดเริ่มตน้มาจากการทดลองในปีค.ศ. 1971 (Ellemers & 
Haslam, 2012) ที่ รูจ้ักกันในชื่อ Minimal Group Studies โดยนักวิจัยท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นสองกลุม่ดว้ยวิธีการสุม่ และประกาศใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบว่าการจบักลุ่มนีไ้ม่ไดข้ึน้อยู่กบั
กฎเกณฑใ์ดๆ กล่าวไดอี้กนยัหนึ่งคือการจดักลุ่มนีถู้กจัดแบบไม่มีเงื่อนไข (By chance) ซึ่งในการ



  33 

ทดลองครั้งนั้นมีชื่อเรียกกลุ่มที่ถูกจัดแบ่งแบบไรเ้งื่อนไขว่ากลุ่ม Minimal conditions จากนั้น
นักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงคะแนนให้กับสมาชิกที่อยู่ ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  แรกเริ่มเดิมที 
จุดประสงคใ์นการจัดกลุ่มแบบ Minimal conditions นั้นมีไวเ้พื่อใชก้ลุ่มเหล่านีเ้ป็นกลุ่มควบคุม 
(Control group) นักวิจัยจึงคาดการณ์ไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนน่าจะได้รับคะแนนเท่าๆกัน 
เนื่องจากนักวิจัยไม่ไดใ้ชห้ลักเกณฑใ์ดในการจัดกลุ่มเลย แต่ปรากฏว่าผลการวิจัยไม่เป็นดังนั้น 
นกัวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างเลือกที่จะใหค้ะแนนสมาชิกที่อยู่ในกลุม่ตนเองมากกว่าสมาชิกที่อยู่นอก
กลุ่ม ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกเรียกว่าความชื่นชอบในกลุ่มของตน (In-group favoritism) ซึ่ง
หมายถึง ความล าเอียงที่บุคคลมีต่อสมาชิกในกลุ่มตนเองมากกว่าสมาชิกจากกลุ่มอื่นหรือสมาชิก
นอกกลุ่ม ปรากฏการณน์ีย้ังเป็นจุดเริ่มตน้ของแนวคิดการจัดหมวดหมู่ (Mere categorization) ที่
อธิบายถึงผลจากการจดัประเภทคนออกเป็นกลุ่มๆว่าจะท าใหบุ้คคลมองสมาชิกในกลุม่ของตนว่า
เป็นพวกเรา และมองสมาชิกนอกกลุ่มว่าเป็นพวกเขา อีกทัง้ยงัส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมกับ
สมาชิกในกลุม่ของตนเองต่างไปจากสมาชิกในกลุม่อื่นอีกดว้ย 

ต่อมาในปีค.ศ. 1979 ทฤษฎีอัตลกัษณ์ทางสงัคมไดถู้กกล่าวถึงเป็นครัง้แรกในงาน
เขียนของ ทาจเฟล และเทอเนอร ์(Tajfel & Turner, 1979) ดว้ยชื่อทฤษฎีความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม
สงัคม (Theory of Intergroup Conflict) ในงานเขียนดังกล่าวไดม้ีการกล่าวถึงหลกัฐานขอ้พิสูจน์
ของทฤษฎีว่ามีอยู่ 3 ประการดว้ยกนั คือ (1) ตราบใดที่บคุคลมองว่าการเป็นสมาชิกของกลุม่สงัคม
ใดกลุ่มสังคมหนึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่มีความหมาย ตราบนั้นบุคคลก็จะพยายาม
เปรียบเทียบว่ากลุ่มของตนดีกว่ากลุ่มอ่ืนเสมอ เพื่อการด ารงไวซ้ึ่งอัตลกัษณท์างสงัคมในเชิงบวก 
(Social identity) (2) จากข้อพิสูจน์ประการแรกแสดงให้เห็นว่าการจัดหมวดหมู่ทางสังคมนั้น
ก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบัติและความขัดแยง้ระหว่างกลุ่ม และ (3) การจะไดม้าซึ่งอัตลกัษณ์ทาง
สงัคมเชิงบวกสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี ซึ่งทฤษฎีเรียกว่ากลยุทธใ์นการจดัการอัตลกัษณ์ ดังที่
จะกล่าวเพิ่มเติมในล าดบัถดัไป โดยกลยุทธว์ิธีเหล่านีข้ึน้อยู่กบัคณุลกัษณะหรือเงื่อนไขตามความ
เชื่อสว่นบคุคล ดงัที่จะกลา่วเพิ่มเติมในสว่นถดัไปเช่นกนั (Tajfel & Turner, 1979) 

ทาจเฟล  (Tajfel, 1974) อธิบายไว้ว่าอัตลักษณ์ทางสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคล (Self-concept) ที่เกิดจากการที่บุคคลตระหนักรูถ้ึงการเป็นสมาชิกทาง
กลุ่มสังคม ประกอบกับการที่บุคคลให้คุณค่าทางอารมณ์ต่อการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ๆนั้น 
(Emotional significance) ดังนัน้ ทฤษฎีอตัลกัษณ์ทางสงัคมจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจ
ว่าอตัลกัษณท์างสงัคมของบุคคลมีที่มาที่ไปอย่างไร และบุคคลที่มีอตัลกัษณท์างสงัคมที่แตกต่าง
กันจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างไร ค าตอบของค าถามเหล่านีถู้กอธิบาย
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ดว้ยหลักการพืน้ฐานของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย (1) กระบวนการทางจิต 
(Psychological processes) (2) กลยุทธ์ในการจัดการอัตลักษณ์  ( Identity management 
strategies) และ (3) คณุลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคม (Socio-structural characteristics) 

โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมมีใจความส าคัญว่าผู้คนส่วนใหญ่ใน
สถานการณ์ทางสงัคมมักจะมองตนเอง ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มทางสงัคม มากกว่าที่จะ
มองตนเองในฐานะปัจเจกบุคคล ในขณะเดียวกนั ผูค้นก็ตอ้งการมีอตัลกัษณส์ว่นบคุคลในเชิงบวก 
ซึ่งอัตลักษณ์ส่วนบุคคลนีถู้กประกอบสรา้งขึน้จากอัตลักษณ์ทางกลุ่มหรือการเป็นสมาชิกกลุ่ม
นั่นเอง ดังนัน้จึงกล่าวไดว้่า บุคคลตอ้งการที่จะรูส้ึกดีต่อกลุ่มของตน เนื่องจากตวัตนทางกลุ่มนัน้
เปรียบเสมือนตวัตนสว่นตน จึงท าใหบ้คุคลพยายามมองหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มทางสงัคมที่
จะแสดงใหเ้ห็นว่ากลุม่ของตนเองนัน้ดีกว่ากลุม่อ่ืนในสงัคม 

วยาคติและอัตลักษณท์างสังคม 
ในบทความของไคท ์และวากเนอร ์(Kite & Wagner, 2002) นกัวิจยัไดอ้ธิบายให้

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีอัตลกัษณ์ทางสงัคมกับวยาคติไวว้่า การที่กลุ่มคนในช่วงวัย
หนุ่มสาวมีวยาคติต่อกลุ่มผูสู้งอายุ ถือเป็นวิธีการที่คนหนุ่มสาวสรา้งและด ารงไวซ้ึ่งอตัลกัษณเ์ชิง
บวกของกลุ่มของตน กล่าวคือ คนหนุ่มสาวปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผูส้งูอายุเพื่อที่ตนจะสามารถสรา้งอตัลกัษณท์ี่ผกูติดอยู่กบัการเป็นสมาชิกกลุม่คนวยัหนุ่มสาวไดดี้
ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดี นักวิชาการอีกกลุ่ม (Harwood, Giles, & Ryan, 1995 as cited in Harwood, 
Hewstone, Paolini, & Voci, 2005, p. 394) โต้แย้งค าอธิบายนั้นว่า คนวัยหนุ่มสาวไม่จ าเป็นที่
จะตอ้งลดทอนคุณค่าของผูสู้งอายุลงเพื่อที่จะสรา้งหรือคงภาพลักษณ์เชิงบวกของตนไว ้ในทาง
กลับกัน คนหนุ่มสาวสามารถที่จะมองผูสู้งอายุในเชิงบวก ไปพรอ้มๆกับมองเห็นว่ากลุ่มผูสู้งวัย
แตกต่างจากกลุม่ของตน 

ถึงแมค้วามเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีอตัลกัษณท์างสงัคมกบัวยาคติอาจจะยงัเป็น
ขอ้ถกเถียงกันอยู่ แต่ไคท์ และวากเนอร ์(Kite & Wagner, 2002) ก็ได้ให้ความเห็นไวว้่าในการ
น าเอาทฤษฎีอัตลกัษณ์ทางสงัคมมาประยุกตใ์ชท้ าความเขา้ใจวยาคติ จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัย
จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่ว่า ช่วงอายุ อาจจะไม่ใช่หมวดหมู่การจัดกลุ่มทางสังคมที่
บุคคลยึดถือในการก าหนดอัตลกัษณ์ทางสงัคม เนื่องจากยังมีหมวดหมู่อ่ืนๆอีกมากมายที่บุคคล
สามารถใช้ก าหนดอัตลักษณ์ได้ อาทิเช่น เพศ เพศสภาพ หรือสถานภาพการสมรส เป็นต้น 
นอกจากนี ้บุคคลยงัมีการก าหนดตวัตนเขา้กบักลุ่มอายุอย่างแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยัของชีวิต 
ตลอดจนในแต่ละสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อัตลกัษณ์ทางสงัคมที่ถูกก าหนดดว้ยกลุ่ม
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อายุก็อาจจะมีความส าคญัแตกต่างกนัได ้โดยสรุปแลว้ ทฤษฎีอตัลกัษณท์างสงัคมสามารถน ามา
ช่วยอธิบายวยาคติในคนหนุ่มสาวที่มีต่อผู้สูงอายุได้ แต่ทั้งนีก้็ขึน้อยู่กับเงื่อนไขในการก าหนด 
อตัลกัษณส์ว่นตนของแต่ละบคุคลดว้ย 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติและอัตลักษณท์างสังคม 
การวิเคราะหอ์ภิมานงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบมุมมองที่บุคคลมีต่อคนสูงวัย

และคนวัยหนุ่มสาวพิสูจนใ์ห้เห็นถึงความเชื่อมโยงของวยาคติและทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม 
(Kite, Stockdale, Whitley, & Johnson, 2005) ในการศึกษาครั้งนั้น นักวิจัยได้รวบรวมและ
จ าแนกงานวิจยัแยกตามตวัแปรผลเป็น 5 กลุม่งานวิจยั โดยตวัแปรผลดงักลา่วเก่ียวขอ้งกบัมมุมอง
ที่กลุ่มตัวอย่างมองเป้าหมาย (Target) ซึ่งเป้าหมายที่ศึกษาไดแ้ก่ เป้าหมายคนวัยหนุ่มสาว และ
เป้าหมายผู้สูงวัย โดยกลุ่มงานวิจัยทั้ง 5 กลุ่ม  ได้แก่  (1) การประเมินลักษณะนิสัยทั่ วไป 
(Evaluation) (2) การประเมินทกัษะความสามารถ (Competence) (3) การประเมินรูปร่างหนา้ตา 
(Attractiveness) (4) การมีพฤติกรรมหรือความตั้งใจในการท าพฤติกรรม (Behavior/Behavior 
intentions) และ (5) การเหมารวมทางอายุ (Age stereotypes) ผลการวิเคราะหอ์ภิมานแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาวและกลุ่มตัวอย่างวยัสูงอายุ โดยพบความ
แตกต่างที่ชดัเจนที่สดุในตวัแปรผลดา้นการประเมินทกัษะความสามารถและดา้นการมีพฤติกรรม 
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาวมีอคติต่อผู้สูงอายุในด้านทักษะความสามารถและด้าน
พฤติกรรมสงูกว่ากลุ่มผูใ้หญ่ตอนตน้ที่อายุระหว่าง 21-37 ปี กล่าวไดอี้กนัยหนึ่งคือ กลุ่มตวัอย่าง
วยัหนุ่มสาวประเมินกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสงัคมเดียวกนักับตนในเชิงบวกมากกว่าสมาชิก
นอกกลุ่มสังคม ส าหรบักลุ่มตัวอย่างในวัยสูงอายุ นักวิจัยกลับไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอคติเอน
เอียงในการประเมินกลุ่มคนวยัเดียวกัน นักวิจัยใหเ้หตุผลว่านั่ นอาจจะเป็นเพราะว่า ในอดีต กลุ่ม
ตัวอย่างวัยสูงอายุเคยเป็นสมาชิกกลุ่มวัยหนุ่มสาวมาก่อน ดังนั้นการลดทอนคุณค่าหรือการ
ประเมินสมาชิกนอกกลุ่มอย่างเป็นอคติ จึงไม่ได้ช่วยสรา้งภาพแทนตัวตนเชิงบวกให้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยสรุปแล้ว การที่คนหนุ่มสาวมีอคติต่อผู้สูงอายุในระดับที่สูงกว่าอคติต่อคนในวัย
เดียวกนัจึงเป็นการด ารงไวซ้ึ่งอตัลกัษณท์างสงัคมในเชิงบวกของคนหนุ่มสาว 

เนื่องจากการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการท าความเข้าใจวยาคติต่อผู้สูงอายุในบริบท
ครอบครวั ในการประยุกต์ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมเพื่อใชท้ าความเขา้ใจประเด็นดังกล่าวจึง
สะทอ้นถึงความเป็นไปได้ว่า สมาชิกวัยหนุ่มสาวรุ่นลูกสามารถจะเลือกให้คุณค่ากับความเป็น
ครอบครวัเดียวกนักบัผูส้งูอายุ หรือใหค้ณุค่ากับความเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวก็ได ้จึงเป็นที่น่าสนใจ
ว่าความสลบัซบัซอ้นของความเหมือนกนัทางสายเลือดและความแตกต่างกนัทางช่วงวยั จะส่งผล



  36 

อย่างไรต่อวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดจากทฤษฎี 
อตัลกัษณท์างสงัคมมาใชส้รา้งแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณใ์นการวิจยัเชิงคุณภาพระยะที่ 1 
และใชเ้ป็นกรอบในการอภิปรายขอ้คน้พบในการวิจยั 

2.3 ทฤษฎีการปฏิสัมพันธร์ะหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) 
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป็นทฤษฎีในศาสตรจ์ิตวิทยาสังคม น าเสนอไว้

เป็นครัง้แรกโดย กอรด์อน ออลพอรท์ (Allport, 1954) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ดว้ยชื่อสมมติฐาน
เก่ียวกับการปฏิสมัพันธ ์(Contact hypothesis) แรกเริ่มเดิมที ในช่วงคริสตท์ศวรรษที่ 1930 และ 
1940 กลุ่มนักวิชาการในสาขาจิตวิทยาสังคมมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาท าความเข้าใจ
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ทางสงัคม (Intergroup relations) และการปฏิสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ในบรบิท
ทางสงัคมที่แตกต่างกนั ต่อมาในปีค.ศ. 1943 เกิดการจลาจลทางสีผิวครัง้ใหญ่ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา 
นักวิชาการจึงหันมาศึกษาท าความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางสังคมที่มีเชื ้อชาติ
แตกต่างกนั (Pettigrew, Tropp, Wagner, & Christ, 2011) 

ในเวลาต่อมา ออลพอรท์ (Allport, 1954) ได้ตีพิมพ์งานเขียนเรื่อง The Nature of 
Prejudice และในงานเขียนเล่มนัน้ ออนพอรท์ได้น าเสนอสมมติฐานเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นที่ รูจ้ักในชื่อ ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  ถือเป็นแนวคิดที่นักวิชาการลง
ความเห็นว่าพัฒนาจากสมมติฐานมาเป็นทฤษฎีที่มีความสมบูรณ์พรอ้มในตัวเอง (Pettigrew et 
al., 2011) ทฤษฎีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่มีใจความส าคญัว่า การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มทาง
สงัคมที่เกิดขึน้ภายใตเ้งื่อนไขหรือบรบิทที่เหมาะสม จะช่วยลดอคติที่บคุคลจากต่างกลุม่สงัคมมีต่อ
กนัได ้กล่าวคือ คนที่มาจากกลุ่มทางสงัคมที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศ เพศ
สภาพ เพศวิถี เชือ้ชาติ หรือช่วงวัย เมื่อคนจากต่างกลุ่มสังคมไดม้ีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันภายใต้
บรบิทของการปฏิสมัพนัธท์ี่ตรงตามเงื่อนไขของทฤษฎีซึ่งจะกล่าวในล าดบัถดัไปนัน้ ความรูส้ึกเชิง
ลบหรืออคติที่คนเหล่านั้นมีต่อกันก็จะลดน้อยลง โดยออลพอรท์ระบุไว้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีสี่
ประการ ประกอบดว้ย (1) กลุ่มสงัคมทัง้สองตอ้งมีความเท่าเทียมกนั (2) กลุ่มสงัคมทัง้สองตอ้งมี
เป้าหมายที่สอดคลอ้งกัน (3) กลุ่มสงัคมทั้งสองตอ้งมีการร่วมมือกัน และ (4) กลุ่มสงัคมทัง้สอง
ตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจากผูค้วบคมุดแูล ผูม้ีอ  านาจ กฎกติกา หรือสงัคม เหมือนกนั 

นบัตัง้แต่ออลพอรท์ (Allport, 1954) ตีพิมพง์านเขียนในครัง้นัน้ กว่าครึ่งศตวรรษถัด
มา เพททิกริว และทรูป (Pettigrew & Tropp, 2006) ไดร้วบรวมและสงัเคราะหง์านวิจัยที่ท าการ
ทดสอบแนวคิดการปฏิสมัพันธ์ดงักล่าว โดยรวบรวมและสงัเคราะหง์านวิจัยจ านวนมากกว่า 500 
เรื่อง จากประเทศต่างๆรวม 38 ประเทศ ในภาพรวมผลการวิจยัพบว่า การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม
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ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับอคติระหว่างกลุ่มทางสังคม และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของออลพอรท์ กับการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข พบว่าการปฏิสมัพันธ์ทัง้สองรูปแบบนัน้มีความสมัพันธก์ับอคติที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม 
นกัวิจยัพบว่าความสมัพนัธท์างลบระหว่างการปฏิสมัพนัธท์ี่เป็นไปตามเงื่อนไขกบัอคติต่อกลุม่ทาง
สงัคม มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธท์ี่สงูกว่า ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า การปฏิสมัพนัธท์ี่เป็นไปตามเงื่อนไข
ของออลพอรท์จะช่วยสง่เสรมิใหอ้คติระหว่างกลุม่สงัคมลดลงมากกว่าการปฏิสมัพนัธท์ั่วๆไป 

วยาคติและการปฏิสัมพันธร์ะหว่างกลุ่ม 
หลักการส าคัญของทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่อง

คุณลักษณะที่แตกต่างกันของคนในสังคม ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่มีสีผิวซึ่งแสดงถึงเชือ้ชาติที่
แตกต่างกนั ดงัที่ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้เก่ียวกับการจลาจลที่เกิดขึน้จากความขดัแยง้ทางสีผิว การ
จลาจลครัง้นั้นนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ส าคัญที่เป็นเหมือนรากฐานของทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม นอกจากคุณลกัษณะดา้นเชือ้ชาติหรือสีผิวแลว้ ยังมีคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆที่บ่งชีถ้ึง
ความเป็นกลุม่ทางสงัคมไดอี้ก ไม่ว่าจะเป็น คณุลกัษณะดา้นเพศ ดา้นเพศสภาพ ดา้นเพศวิถี หรือ
คณุลกัษณะดา้นอาย ุเป็นตน้ 

ดังที่กล่าวในขา้งตน้ว่า มีงานวิจัยดา้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจ านวนมากที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในการท าความเขา้ใจอคติที่บุคคลจากต่างกลุ่ม
สงัคมมีต่อกนั และแน่นอนว่าภายใตค้วามสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มสงัคมเหล่านัน้ ย่อมจะครอบคลุม
ถึงความสมัพันธ์ของคนที่มีช่วงวัยต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความสมัพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับคน
สงูอายุ กล่าวคือ ช่วงวยั หรือ อายุ เป็นตวับ่งชีค้วามเป็นกลุ่มทางสงัคม ดงันัน้ หากน าเอาทฤษฎี
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มมาประยุกตใ์ชใ้นการท าความเขา้ใจประเด็นวยาคติ อาจจะกลา่วไดว้่า 
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคนหนุ่มสาวและผูส้งูอายุที่มีความเท่าเทียมกนั มีเปา้หมายสอดคลอ้งกนั มี
การร่วมมือกัน และได้รบัการสนับสนุนจากบุคคลหรือสังคมภายนอกเหมือนกัน คนหนุ่มสาวก็
น่าจะมีวยาคติต่อผูส้งูอายลุดลง 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติและการปฏิสัมพันธร์ะหว่างกลุ่ม 
จากการทบทวนงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างช่วงวยัพบว่า ใน

การศึกษาตัวแปรการปฏิสมัพันธ์ นักวิจัยมักจะเลือกศึกษาตัวแปรนีใ้นสองมิติดว้ยกัน ไดแ้ก่ มิติ
ความถ่ีในการปฏิสมัพนัธ ์(Quantity) และมิติคณุภาพในการปฏิสมัพนัธ ์(Quality) ส าหรบังานวิจยั
ที่ศกึษาความถ่ีในการปฏิสมัพนัธแ์สดงใหเ้ห็นว่า ความถ่ีในการปฏิสมัพนัธม์ีความสมัพนัธท์างบวก
กับเจตคติที่บุคคลมีต่อผู้สูงอายุ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาว (Allan et al., 2014; Luo, 
Zhou, Jin, Newman, & Liang, 2013) และกลุ่มตัวอย่างวยัเด็ก (Teater & Chonody, 2017) ที่มี
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ปฏิสมัพันธ์กบัผูสู้งอายุบ่อยกว่าจะมีเจตคติที่ดีต่อผูสู้งอายุมากกว่า ในขณะที่งานวิจัยอีกจ านวน
หนึ่งศึกษาคุณภาพในการปฏิสัมพันธ์ก็แสดงผลการวิจัยที่สอดคลอ้งกัน ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัย
เหล่านี ้ยังแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์มีความส าคัญมากกว่าความถ่ีในการ
ป ฏิ สั ม พั น ธ์  (Bousfield & Hutchison, 2010; Flamion et al., 2019; Marques et al., 2020; 
Schwartz & Simmons, 2001; Smith & Charlton, 2020) โดยสรุปแลว้ หลักฐานเหล่านีแ้สดงให้
เห็นว่าการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับผูส้งูวยัที่เป็นการปฏิสมัพนัธท์ี่มีคุณภาพและเกิดขึน้
บ่อยครัง้กว่า มีความสมัพนัธก์บัอคติต่อผูส้งูอายุที่ลดลง 

ภายใต้บริบทของการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าคุณภาพของการ
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับผูสู้งอายุในครอบครวั กล่าวคือ การที่คนหนุ่มสาวรบัรูว้่าการ
ปฏิสมัพนัธน์ัน้ดีหรือไม่นัน้ จะส่งผลอย่างไรต่อความคิด ความรูส้ึก รวมถึงพฤติกรรมที่คนหนุ่มสาว
แสดงต่อผูส้งูอายุอย่างอคติและเอนเอียง ดว้ยเหตทุี่ว่าท่านมีอายุมากแลว้ ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดและ
งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมาใช้สรา้งแนวค าถามส าหรบัการ
สมัภาษณใ์นการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 และใชพ้ัฒนาเป็นตัวแปรการปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกและ
ตวัแปรการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั รวมถึงใชเ้ป็นกรอบในการอภิปรายขอ้คน้พบ
ในการวิจยั 

2.4 ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social Role Theory)  
ทฤษฎีบทบาททางสังคมถูกเสนอโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน อลิซ เอิกลี (Eagly, 

1987 as cited in  Kite, 1996, p. 362) ทฤษฎีนี ้กล่าวไว้ว่าความคิดความเชื่อแบบเหมารวม 
(Stereotypic beliefs) ที่บุคคลมีต่อกลุ่มคนต่างๆในสังคมนั้นได้รบัอิทธิพลมาจากการที่บุคคล
สงัเกตเห็นพฤติกรรมของคนเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงในขณะที่พวกเขาด ารงอยู่ใน
บทบาททางสังคมของตน ดังนั้น มุมมองที่บุคคลมีต่อกลุ่มคนต่างๆในสงัคมจึงตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของภาพจ าที่บุคคลจดจ าได้เก่ียวกับการแสดงออกของผู้อ่ืน แรกเริ่มเดิมที ทฤษฎีบทบาททาง
สงัคมถูกน ามาใชอ้ธิบายที่มาที่ไปของการเหมารวมทางเพศ (Gender stereotypes) กล่าวคือ การ
เหมารวมทางเพศ เกิดจากการที่บุคคลรบัรูไ้ดถ้ึงบทบาทที่แตกต่างกนัระหว่างหญิงและชาย โดยใน
อดีตผูห้ญิงมักมีบทบาทเป็นแม่บา้นแม่เรือนดูแลความเรียบรอ้ยในบา้น (Homemaker) หรือถ้า
หากผูห้ญิงท างานนอกบา้น ก็มกัจะท างานในต าแหน่งที่อยู่ระดบัต ่ากว่าผูช้าย ส าหรบัผูช้าย มกัจะ
มีต าแหน่งหน้าที่ การงานในระดับที่ สูงกว่าผู้หญิ ง จึงมีหน้าที่ ในการหาเลี ้ยงดูครอบครัว 
(Breadwinner) ความแตกต่างในบทบาททางสงัคมนีส้่งผลใหเ้พศหญิงและเพศชายถูกมองแบบ
เหมารวมว่ามีลักษณะนิสยัแตกต่างกัน ผูห้ญิงมักถูกมองว่ามีลักษณะนิสยัแบบ Communal คือ
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เป็นคนที่มีจิตใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นเสมอ ในขณะที่ผูช้ายมกัถูกมองว่ามีลกัษณะนิสยั
แบบ Agentic คือเป็นคนที่แน่วแน่และมีความมั่นใจสูง (Eagly & Steffen, 1984 as cited in Kite 
& Wagner, 2002, p. 138) 

วยาคติและบทบาททางสังคม 
ดังที่ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ว่าทฤษฎีบทบาททางสังคมเกิดขึน้มาจากการคน้หา

ค าอธิบายเก่ียวกบัการเหมารวมทางเพศ และแน่นอนว่ามีงานวิจยัจ านวนมากที่แสดงถึงหลกัฐาน
สนบัสนนุค าอธิบายดงักล่าว (Kite & Wagner, 2002) ทัง้นี ้ทฤษฎีบทบาททางสงัคมถูกน ามาใชใ้น
ท าความเขา้ใจการเหมารวมทางอายเุป็นครัง้แรกโดยนกัวิจยัที่ชื่อว่า แมรร์ี่ ไคท ์(Kite, 1996) ซึ่งใน
งานเขียนชิน้นัน้ ไคทไ์ดอ้ธิบายใหเ้ห็นว่า ความคิดความเชื่อแบบเหมารวมที่บคุคลมีต่อผูส้งูอายนุัน้
เชื่อมโยงอยู่กับการที่บุคคลรบัรูต่้อบทบาททางสงัคมของผูส้งูอายุ กล่าวคือ คนวยัหนุ่มสาวมักจะ
ถกูมองว่ามีลกัษณะนิสยัแบบ Agentic เนื่องจากคนวยัหนุ่มสาวยงัอยู่ในวยัแรงงาน และแน่นอนที่
คนในวัยแรงงานมักจะถูกมองว่ามีลักษณะนิสัยแบบ Agentic มากกว่า ในขณะที่ผู ้สูงอายุ ซึ่ง
เกษียณอายไุปแลว้จึงไม่มีต าแหน่งหนา้ที่ทางการท างาน จึงเป็นไปไดท้ี่กลุม่ผูส้งูอายุจะถกูมองว่ามี
ลกัษณะนิสยัแบบ Agentic นอ้ยกว่าคนหนุ่มสาว 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติและบทบาททางสังคม 
จากขอ้สนันิษฐานที่ไคท ์(Kite, 1996) น าทฤษฎีบทบาททางสงัคมมาอธิบายการ

เหมารวมทางอายุ ไคทแ์ละนักวิจัยท่านอ่ืนๆพบหลกัฐานที่ยืนยันถึงขอ้สนันิษฐานดังกล่าว (Kite, 
1996; Kite et al., 1991) โดยในการทดสอบข้อสันนิษฐาน นักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
เป้าหมายที่มีอายุแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เป้าหมายที่อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นตวัแทนของกลุ่มคนวยัหนุ่มสาว 
และเป้าหมายที่อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นตวัแทนของกลุ่มผูส้งูอายุ ในเบือ้งตน้กลุ่มตวัอย่างจะไดร้บัขอ้มลู
อายุของเป้าหมายแลว้จึงท าการประเมินเป้าหมาย ซึ่งผลการประเมินพบว่าเป้าหมายวยัหนุ่มสาว
ถูกประเมินว่ามีลักษณะนิสัยแบบ Agentic สูงกว่าเป้าหมายวัยสูงอายุ หลังจากนั้นนักวิจัยให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัเป้าหมายเพิ่มเติมคือ ต าแหน่งหนา้ที่การงานของเป้าหมาย ผลการประเมินในครัง้ที่
สองเป็นไปตามขอ้เสนอที่ไคทค์าดการณ์ไวคื้อ เป้าหมายวยัหนุ่มสาวและเป้าหมายวัยสูงอายุถูก
มองว่ามีลกัษณะนิสยัแบบ Agentic ในระดบัที่ไม่ต่างกนั จากผลการทดลองนี ้นกัวิจยัไดใ้หข้อ้สรุป
ว่าขอ้มลูดา้นบรบิทของบุคคล (Contextual information) ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสขุภาพร่างกาย
หรือบทบาทหนา้ที่การงานลว้นมีความส าคัญต่อมุมมองที่บุคคลมีต่อผูสู้งอายุมากกว่าขอ้มูลดา้น
อาย ุ(Age information) เพียงขอ้มลูเดียว 

นอกจากการทดลองในข้างต้น ไคท์และคณะ (Kite et al., 2005) ได้ท าการ
รวบรวมงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
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เปรียบเทียบมุมมองที่บุคคลมีต่อกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวและกลุ่มผู้สูงอายุ นักวิจัยได้จัดประเภท
งานวิจยัที่รวบรวมเป็น 5 กลุ่ม แยกตามลกัษณะของตัวแปรตามคือ มุมมองที่บุคคลมีต่อผูส้งูอาย ุ 
ไดแ้ก่ (1) การประเมินลกัษณะนิสยัทั่วไป (Evaluation) ตวัอย่างเช่น ความใจดี ความเป็นมิตร (2) 
การประเมินทกัษะความสามารถ (Competence) ตัวอย่างเช่น ฉลาด ความจ าดี (3) การประเมิน
รูปร่างหน้าตา (Attractiveness) ตวัอย่างเช่น หนา้ตาดี มีรอยเหี่ยวย่น (4) การประเมินพฤติกรรม
หรือความตัง้ใจในการท าพฤติกรรม (Behavior/Behavior intentions) ตัวอย่างเช่น ชอบโทรศัพท์
หาผู้อ่ืน เต็มใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  และ (5) การเหมารวมทางอายุ (Age stereotypes) 
ตวัอย่างเช่น หวัโบราณ ชอบเล่าแต่เรื่องในอดีต นอกจากจะจ าแนกประเภทงานวิจัยตามกลุ่มตัว
แปรตามแลว้ นักวิจัยยงัจ าแนกประเภทงานวิจัยตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 3 
กลุ่มอายุ ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 21-37 ปี (2) กลุ่มผู้ใหญ่ตอนกลาง อายุ 38-54 ปี 
และ (3) กลุม่ผูส้งูอาย ุอาย ุ55 ปีขึน้ไป 

ในภาพรวม ผลการวิเคราะหอ์ภิมานชี ้ใหเ้ห็นถึงหลกัฐานของการเหมารวมทาง
อายุ หรือ วยาคติ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อผูส้งูอายุในเชิงลบมากกว่าคนหนุ่มสาว เมื่อ
วิเคราะหง์านวิจยัโดยจ าแนกตามช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างวยัหนุ่มสาวมีอคติ
ต่อเป้าหมายในวยัผูส้งูอายุสงูกว่าเป้าหมายในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างวยัสูงอายุ
กลับมีอคติต่อเป้าหมายในช่วงวัยต่างๆอย่างไม่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างระหว่างอคติต่อ
เป้าหมายผูส้งูอายุและเป้าหมายผูใ้หญ่ตอนตน้ พบว่ามีความแตกต่างชดัเจนมากที่สดุในตัวแปร
ตามประเภทที่ 3 และ 5 คือ การประเมินรูปร่างหนา้ตา และการเหมารวมทางอายุ และพบว่าอคติ
ในดา้นทกัษะความสามารถ และดา้นพฤติกรรมมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ ขอ้คน้พบ
เหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นพหุมิติ (Multidimensional) ของมุมมองที่บุคคลมองผูสู้งอาย ุ
ดว้ยเหตนุีน้กัวิจยัจึงเลือกที่จะน าตวัแปรก ากบั (Moderators) มาพิจารณารว่มดว้ย และพบตวัแปร
ก ากับที่น่าสนใจคือ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลด้านบทบาททางสังคม (Role information) 
กลา่วคือ เมื่อขอ้มลูเก่ียวกบัผูส้งูอายุ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูดา้นหนา้ที่การงาน ขอ้มลูดา้นสขุภาพ หรือ
ประวติัสว่นตวัของผูส้งูอายถุกูเปิดเผยใหแ้ก่กลุม่ตวัอย่างไดร้บัทราบ กลุม่ตวัอย่างจะมีมมุมองดา้น
ลกัษณะนิสยัทั่วไปและดา้นพฤติกรรมของผูส้งูอายใุนเชิงบวกมากขึน้ นอกจากนี ้นกัวิจยัยงัพบอีก
ว่าหากขอ้มูลเก่ียวกับผู้สูงอายุที่เปิดเผยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลเชิงลบ กลุ่มตัวอย่างก็จะมี
มมุมองเชิงลบในดา้นลกัษณะนิสยัทั่วไปและดา้นทักษะความสามารถของผูส้งูอายุ  โดยสรุปแลว้ 
การวิเคราะห์อภิมานนีแ้สดงให้เห็นว่าข้อมูลด้านอายุ ซึ่งในที่นี ้ก็คือการรบัรูใ้นอายุที่มากของ
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ผูสู้งอายุ เป็นขอ้มูลที่นอ้ยเกินไปและไม่เพียงพอต่อการน ามาท านายมุมมองต่อผูสู้งอายุ ขอ้มูลที่
ส  าคญักว่าท่ีสามารถน ามาท านายไดก้็คือ การรบัรูใ้นบทบาททางสงัคมของผูส้งูอายุ 

จากแนวคิดทฤษฎีบทบาททางสงัคมที่อธิบายถึงการเหมารวมทางอายุที่บุคคลมี
ต่อผูส้งูอายใุนวยัเกษียณนัน้ ในบรบิทของการศึกษาวิจยันีคื้อบริบทครอบครวั จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
สมาชิกครอบครวัวัยหนุ่มสาวจะมีมุมมองแบบเหมารวมทางอายุต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ผูซ้ึ่งมี
คุณลักษณะด้านอายุ และด้านบทบาททางอาชีพที่แตกต่างกัน อย่างไร รวมทั้งผู้สูงอายุใน
ครอบครวัยงัมีความคุน้เคยกบัคนหนุ่มสาวดีกว่าผูส้งูอายุทั่วไปในสงัคม นั่นจึงหมายความว่า คน
หนุ่มสาวย่อมจะมีขอ้มลูเก่ียวกบัตวัผูส้งูอายุในครอบครวัมากกว่าผูส้งูอายุทั่วไปในสงัคม ผูว้ิจยัจึง
น าแนวคิดจากทฤษฎีบทบาททางสงัคมมาใชส้รา้งแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณใ์นการวิจยัเชิง
คณุภาพระยะที่ 1 รวมถึงใชเ้ป็นกรอบในการอภิปรายขอ้คน้พบในการวิจยั 

2.5 โมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content Model) 
ในอดีต อคติ (Prejudice) ได้รับการนิยามว่าหมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึก

รงัเกียจเดียจฉันและดหูมิ่นดแูคลนผูอ่ื้นที่อยู่นอกกลุม่สงัคมของตน (Allport, 1954) เป็นเวลาเกือบ 
50 ปีต่อมา ฟิสค ์และคนอ่ืนๆ (Fiske et al., 2002) น าเสนอแนวคิดที่มีชื่อเรียกว่าโมเดลความคิด
เหมารวม และไดใ้ห้ค านิยามอคติไวใ้หม่ บนฐานคิดที่นักวิจัยมองค านิยามเดิมของออลพอรท์ 
(Allport, 1954) ว่าด่ิงเดี่ยวเกินไป เพราะค านิยามตัง้อยู่บนมิติเชิงลบเพียงมิติเดียว ฟิสค์และคณะ
เชื่อว่าอคติสามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้ในมิติเชิงบวกและมิติเชิงลบ นักวิจยัจึงเสนอค านิยามอคติไวใ้หม่
ว่าหมายถึง ความรูส้ึกที่มาจากการเหมารวมกลุม่สงัคมอ่ืน โดยที่ความคิดความเชื่อแบบเหมารวม
นัน้สามารถเป็นไดท้ัง้ความคิดความเชื่อในเชิงบวกและความคิดความเชื่อในเชิงลบ และความคิด
ความเชื่อดังกล่าวตั้งอยู่บนพื ้นฐานการรบัรูท้ี่บุคคลมีต่อผู้อ่ืนในสองมิติ ได้แก่ (1) การรบัรูใ้น
ความสามารถของผูอ่ื้น (Competence) เช่น การอยู่ไดด้ว้ยตนเอง การมีทักษะหรือมีความมั่นใจ 
และความสามารถที่จะท าสิ่งต่างๆได ้และ (2) การรบัรูใ้นความเป็นมิตรของผูอ่ื้น (Warmth) เช่น 
ความจริงใจเป็นกันเอง มีจิตใจเมตตา และน่าเชื่อถือได ้การเหมารวมที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ
รบัรูใ้นความสามารถและความเป็นมิตรของผูอ่ื้นนีเ้องที่ก่อใหเ้กิดอคติ  ซึ่งในโมเดลความคิดเหมา
รวมจ าแนกไว ้4 ประเภทอคติ ไดแ้ก่ ความสงสารเวทนา (Pity) ความอิจฉาริษยา (Envy) ความ
เกลียดชิงชงั (Contempt) และความภาคภมูิใจ (Pride) 

ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าความคิดความเชื่อแบบเหมารวมเกิดจากการรบัรูใ้น
ความสามารถและความเป็นมิตรของผูอ่ื้น ซึ่งการรบัรูเ้หล่านีเ้กิดจากการปฏิสมัพันธร์ะหว่างกลุ่ม
สงัคม กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผูท้ี่เป็นสมาชิกของกลุ่มสงัคมอ่ืน บุคคลจะตอ้งการรู ้
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เก่ียวกบัเป้าหมายและความสามารถในการไดม้าซึ่งเป้าหมายนัน้ของผูอ่ื้น หรือกล่าวไดอี้กนยัหนึ่ง
คือ บุคคลจะตอ้งการรูถ้ึงเจตนารมณ์ (เป้าหมาย) และขีดความสามารถของผูอ่ื้น (ความสามารถ
ในการได้มาซึ่งเป้าหมายนั้น ) นอกจากนี ้ ดังที่กล่าวในข้างต้นเก่ียวกับประเภทของอคติว่า
ประกอบดว้ย 4 ประเภทนั้น น ามาสู่กลุ่มที่ถูกมองแบบเหมารวม (Stereotyped groups) 4 กลุ่ม
ดว้ยกัน ไดแ้ก่ (1) กลุ่มที่เป็นมิตรและไรค้วามสามารถ (2) กลุ่มที่มีความสามารถและเย็นชา (3) 
กลุม่ที่ไรค้วามสามารถและเย็นชา และส าหรบักลุ่มสดุทา้ย (4) กลุม่ที่เป็นมิตรและมีความสามารถ 
ซึ่งกลุ่มสุดท้ายนีม้ีความพิเศษตรงที่ว่า เป็นกลุ่มที่บุคคลมักจะมองกลุ่มทางสังคมของตน (In-
group) กลุม่ที่เป็นพวกพอ้งกบักลุม่ของตน หรือกลุม่อา้งอิง (Reference group) 

ในการทดสอบหาหลักฐานเพื่อพิสูจนก์ารเหมารวมในรูปแบบต่างๆตามที่กล่าวใน
ข้างต้น ฟิสค์ และคนอ่ืนๆ  (Fiske et al., 2002) จึงเสนอข้อสันนิษฐานที่ ให้ชื่อเรียกว่า ข้อ
สนันิษฐานเก่ียวกบัโครงสรา้งทางสงัคม (Social structural hypothesis) โดยขอ้สนันิษฐานกล่าว
ไวว้่า บุคคลจะประเมินความสามารถของคนในกลุ่มสงัคมอ่ืน และรบัรูถ้ึงสถานะทางสงัคมและ
อ านาจทางสงัคมของคนเหล่านัน้ ในขณะเดียวกัน บุคคลก็จะประเมินดว้ยว่าคนในกลุ่มสงัคมอ่ืน
นัน้มีความเป็นมิตรมีจิตใจดีมากน้อยเพียงใด ไปจนถึงรบัรูว้่ากลุ่มคนเหล่านั้นไม่ตอ้งการแข่งขัน
แย่งชิงทรพัยากรกับกลุ่มของตน เพื่อพิสูจนข์อ้สันนิษฐาน นักวิจัยจึงท าการศึกษาตัวแปรที่สรา้ง
ขึ ้นมาคือ  ตัวแปรสถานะทางสังคม  (Status) และตัวแปรความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive) โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในสหรฐัอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า สถานะทาง
สังคมและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มสังคมอ่ืน มีความสัมพันธ์กับการรับรู ้ใน
ความสามารถและความเป็นมิตรของผูอ่ื้น ซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงขอ้สนันิษฐานดงักลา่ว 

นอกจากนี ้นักวิจัยยังพบว่ากลุ่มสงัคมที่ถูกมองว่ามีความสามารถและมีความเป็น
มิตรในระดบัที่แตกต่างกนั ก็จะตกเป็นเป้าของอคติในลกัษณะรูปแบบที่แตกต่างกนั กล่าวคือ (1) 
กลุ่มที่เป็นมิตรและไรค้วามสามารถ ตัวอย่างเช่น ผูห้ญิงที่เป็นแม่บา้นและผูสู้งอายุ มักจะตกเป็น
เป้าของอคติแบบดูหมิ่นดูแคลน (Paternalistic prejudice) คือ บุคคลเหล่านีม้ักจะถูกมองว่าตอ้ง
พึ่งพาอาศยัผูอ่ื้นหรือตอ้งตกอยู่ใตอ้  านาจผูอ่ื้น ผูค้นมกัจะรูส้ึกชื่นชอบ (Liked) แต่ไม่ใหก้ารเคารพ 
ย าเกรงกลุ่มคนเหล่านี ้(Disrespected) (2) กลุม่ที่มีความสามารถและเย็นชา ตวัอย่างเช่น คนเชือ้
ชาติเอเชียและคนที่มีเงิน มกัจะตกเป็นเป้าของอคติแบบรษิยา (Envious prejudice) ผูค้นมกัจะไม่
ชื่นชอบ (Disliked) แต่จะใหก้ารเคารพย าเกรง (Respected) (3) กลุ่มที่ไรค้วามสามารถและเย็น
ชา ตัวอย่างเช่น  ผู้ยากจน มักจะตกเป็นเป้าของอคติแบบเหยียดหยาม (Contemptuous 
prejudice) ผู้คนมักจะไม่ชื่นชอบ (Disliked) และไม่ให้การเคารพย าเกรง (Disrespected) (4) 



  43 

กลุ่มที่เป็นมิตรและมีความสามารถ ความคิดแบบเหมารวมต่อกลุ่มเหล่านี ้จะก่อใหเ้กิดความรูส้ึก
ภาคภูมิใจและหยิ่งทะนงในตนเอง (Pride) ผูค้นมักจะชื่นชอบ (Liked) และใหก้ารเคารพย าเกรง
กลุม่คนเหลา่นี ้(Respected)  

โดยสรุปแลว้ โมเดลความคิดเหมารวมชีใ้หเ้ห็นว่า ความคิดความเชื่อแบบเหมารวม
ขึน้อยู่กบัการรบัรูท้ี่บุคคลมีต่อความเป็นมิตรและความสามารถของบุคคลอ่ืน โดยที่ความคิดแบบ
เหมารวมนั้นครอบคลุมทั้งความคิดในเชิงบวกและความคิดในเชิงลบ รูปแบบการเหมารวมที่
แตกต่าง น าไปสู่อคติหรือความรูส้ึกที่ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบเหมารวมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นทั้ง
ความรูส้กึในเชิงบวกและความรูส้กึในเชิงลบ ดงัที่สรุปไวใ้นภาพประกอบ 1 

 

 

ภาพประกอบ 1 การเหมารวม 4 รูปแบบในโมเดลความคิดเหมารวม 
(Stereotype Content Model) (Fiske et al., 2002) 

วยาคติและโมเดลความคิดเหมารวม 
ดงัที่ไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ การเหมารวมและอคติที่บคุคลมีต่อกลุ่มสงัคมต่างๆ ถูก

สะทอ้นผ่านการรบัรูใ้นความสามารถ และการรบัรูใ้นความเป็นมิตรของผูอ่ื้น แนวคิดดังกล่าวจึง
สามารถน ามาใชอ้ธิบายการเหมารวมและอคติต่อกลุ่มคนสงูอายุไดดี้ ซึ่งโมเดลความคิดเหมารวม
กล่าวไวว้่า ผูสู้งอายุอยู่ในกลุ่มที่เป็นมิตรและไรค้วามสามารถ เป็นกลุ่มที่เป็นเป้าของอคติแบบดู
หมิ่นดแูคลน เนื่องจากผูส้งูอายมุกัจะถูกมองว่าตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น และอยู่ภายใต้
อ านาจการตดัสินใจของผูอ่ื้น ซึ่งท าใหค้นทั่วไปมีความรูส้กึดีหรือความชื่นชอบในตวัผูส้งูอายุ แต่จะ
ดหูมิ่นและไม่ใหก้ารเคารพย าเกรงผูส้งูอาย ุ
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติและโมเดลความคิดเหมารวม 
งานวิจยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาแสดงใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาและบคุคลทั่วไปเชื่อว่า

คนในสังคมมองกลุ่มผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นกลุ่มสังคมกลุ่มหนึ่งว่า มีความเป็นมิตรสูงแต่มี
ความสามารถต ่า กลุ่มผูส้งูอายุยงัถูกมองว่าเป็นผูท้ี่อยู่ใตบ้งัคบับญัชาผูอ่ื้น (Subordinate) และมกั
ยินยอมท าตามผูอ่ื้นโดยง่าย (Compliant) ส่งผลใหผู้สู้งอายุไดร้บัความเป็นมิตรจากคนทั่วไปใน
สังคมแต่กลับได้รับการเคารพย าเกรงต ่า (Cuddy & Fiske, 2002; Fiske et al., 2002; Vale, 
Bisconti, & Sublett, 2020) 

ผลการวิจัยในประเทศอังกฤษและประเทศไตห้วันก็แสดงผลที่สอดคลอ้งกันกับ
งานวิจัยในข้างต้น วอรแ์คลร ์และคนอ่ืนๆ  (Vauclair, Hanke, Huang, & Abrams, 2017) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบวยาคติกับกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษและชาวไต้หวัน โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาในสองประเทศ รวมเป็นจ านวน 433 คน เพื่อศึกษาตัวแปรวยาคติที่
ครอบคลุม 3 มิติคือ วยาคติด้านความรูส้ึก (Affective) วยาคติด้านพฤติกรรม (Behavior) และ 
วยาคติดา้นความคิด (Cognitive) ผลการศึกษาวยาคติดา้นความคิด ซึ่งเป็นมิติที่สะทอ้นถึงการ
เหมารวมทางอาย ุพบว่า กลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาจากทัง้สองประเทศเชื่อว่าคนทั่วไปในสงัคมของตน
มองว่าผูส้งูอายุมีความเป็นมิตรสงูแต่มีความสามารถต ่า ซึ่งยืนยนัถึงค าอธิบายของโมเดลความคิด
เหมารวม 

สดุทา้ย ในงานวิจยัขา้มวฒันธรรมของ คัดดี ้และคนอ่ืนๆ (Cuddy et al., 2009) 
นกัวิจยัศึกษาเปรียบเทียบมมุมองที่บุคคลมีต่อผูส้งูอายุในสงัคม ครอบคลมุทัง้สงัคมตะวนัตกและ
สังคมตะวันออก ได้แก่ 7 ประเทศฝ่ังตะวันตก คือ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์
โปรตเุกส สเปน และสหราชอาณาจกัร และ 3 ประเทศฝ่ังตะวนัออก คือ ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น และเกาหลี
ใต ้ผลการวิจัยแสดงผลที่สอดคลอ้งกับขอ้คน้พบที่ผ่านมา กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างต่างมีความคิด
แบบเหมารวมว่าผูส้งูอายุมีความเป็นมิตรแต่ไม่มีความสามารถ นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
คือกลุ่มตัวอย่างจาก 6 ประเทศ มีมุมมองต่อผูสู้งอายุในสงัคมของตนเหมือนๆกันว่า ผูสู้งอายุคือ
กลุ่มคนที่สถานะทางสังคมต ่าและไม่สามารถจะแข่งขันกับผู้อ่ืนในสังคมได้ โดยสรุปแล้ว 
ผลการวิจยัขา้มวฒันธรรมนีเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัใหเ้ห็นถึงความเป็นสากลของโมเดลความคิดเหมา
รวม (Fiske et al., 2002) ที่ได้รบัการพิสูจน์ทั้งในสังคมแบบปัจเจกบุคคล (Individualist) และ
สงัคมแบบกลุม่นิยม (Collectivist) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัความเชื่อมโยงระหว่างวยาคติที่บุคคลมีต่อ
ผูส้งูอายุกับโมเดลความคิดเหมารวม เนื่องดว้ยบริบทของการศึกษาครั้งนีเ้ป็นบริบทครอบครวั จึง
เป็นที่น่าสนใจว่าคนหนุ่มสาวจะมีมมุมองเหมารวมอย่างไรต่อสมาชิกสงูอายุในครอบครวัในฐานะ
ที่ท่านเป็นคนแก่คนหนึ่ง และการเหมารวมทางอายุนีจ้ะส่งผลอย่างไรต่อตัวผูส้งูอายุในครอบครวั 
ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดเก่ียวกับโมเดลความคิดเหมารวมมาใชส้รา้งแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์
ในการวิจยัเชิงคณุภาพระยะที่ 1 รวมถึงใชเ้ป็นกรอบในการอภิปรายขอ้คน้พบในการวิจยั 

2.6 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) 
 กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) เป็นแนวคิดในศาสตรส์งัคมวิทยา 

ในยุคเริ่มแรก นักสังคมวิทยาคนส าคัญที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี ้ ได้แก่ ทาลคัท พารส์ัน และ 
เอมีล เดอรไ์คม ์(Ryan, 2005) ถึงแมว้่าในปัจจุบนั นกัวิชาการในศาสตรส์งัคมวิทยาจะมีความเห็น
ที่ค่อนขา้งสอดคลอ้งกันเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Bicchieri, Muldoon, & 
Sontuoso, 2011; Ryan, 2005) แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูว้ิจยัจะน าเสนอแนวคิดกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมตามที่ถูกกล่าวไวโ้ดยผู้บุกเบิกแนวคิด เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมาตั้งแต่ยุค
เริ่มตน้แนวคิด มีรายละเอียดดงันี ้

ในงานเขียนเรื่อง The Social System ของทาลคัท พารส์นั (Parsons, 1951 as 
cited in Ryan, 2005, p. 773) นักสงัคมวิทยาชาวอเมริกนักล่าวถึงแนวคิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็น
ที่ยอมรบัโดยทั่วไปว่าคือกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม โดยพารส์นักล่าวว่ากระบวนการถ่ายทอด
ทางสงัคม เป็นวิธีการที่จะสามารถควบคุมความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในสงัคม (Social orders)
ผ่านบรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ เมื่อคนในสังคมยึดถือในบรรทัดฐานเดียวกันก็จะมีการ
แสดงออกในลักษณะที่สังคมพึงปรารถนาเหมือนๆกัน พารส์ันมองว่าคนในสังคมท าหน้าที่เป็น
เพียงผูร้บัการถ่ายทอดบรรทดัฐานและค่านิยม (Passive) และซึมซบัเอาหรือยึดมั่นในบรรทดัฐาน
และค่านิยมตามที่สงัคมก าหนด (Internalized) จะเห็นไดว้่าในมุมมองของพารส์ัน กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมที่เกิดขึน้กับตวับุคคลนัน้เป็นกระบวนการในลกัษณะทางเดียว (One-way) ซึ่ง
ตรงกันขา้มกับนักชาติพันธุ์วิธีวิทยา (Ethnomethodologist) ที่ใหค้วามส าคัญกับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รบัการถ่ายทอด หรือกล่าวไดว้่า นักชาติพันธุ์วิธีวิทยามองกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมแตกต่างจากนักสังคมวิทยาในยุคบุกเบิกตรงที่  เป็นกระบวนการถ่ายทอดใน
ลักษณะสองทาง (Two-way) ซึ่งหมายความว่า ผู้รบัการถ่ายทอดไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้รบัอย่าง
เดียว แต่ยงัท าหนา้ที่ปฏิสมัพนัธก์บัผูถ้่ายทอดดว้ย ทัง้นี ้แมว้่านกัคิดแต่ละส านกัในแต่ละช่วงเวลา
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จะมีมมุองที่แตกต่างกนั แต่ก็เป็นที่ยอมรบัตรงกนัว่า กระบวนการถ่ายทอดบรรทดัฐานและค่านิยม
ทางสงัคมนัน้ เป็นกระบวนการที่ท าใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในสงัคม  

เป็นเวลา 20 กว่าปีภายหลังจากที่พารส์ันตีพิมพ์งานเขียนเรื่อง The Social 
System นักสงัคมวิทยาชาวฝรั่งเศส เอมีล เดอรไ์คม ์(Durkheim, 1973 as cited in Ryan, 2005, 
p. 773) ก็ตีพิมพง์านเขียนเก่ียวกับการศึกษาและศีลธรรมในสงัคม เดอรไ์คม์กล่าวว่าคนทุกคนมี
กิเลสหรือความรูส้ึกที่รุนแรงอยู่ภายใน (Human passions) ซึ่งความรูส้ึกเหล่านีส้ามารถที่จะเขา้
ครอบง าผู้คนและสังคมได้ทุกเมื่อ วิธีการที่จะยับยั้งกิเลสหรือความรูส้ึกเหล่านี ้ ได้ ก็คือการมี
จิตส านึกส่วนรวม (Collective conscience) หรือการมีศีลธรรมสว่นรวม (Collective morality) ซึ่ง
จดุนีเ้องที่เดอรไ์คมเ์ชื่อว่า กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมรวมถึงการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัศีลธรรมอนั
ดีงาม จะท าให้คนในสังคมไดซ้ึมซับและยึดถือในศีลธรรมของสังคมนั้น เพื่อที่ผูค้นจะไดป้ฏิบัติ
หนา้ที่ในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

ในปัจจุบนั นักวิชาการในศาสตรส์งัคมวิทยามองกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมว่า
เป็นกระบวนการที่คนในสังคมได้รบัการถ่ายทอดหรือส่งต่อ บรรทัดฐาน (Norms) และค่านิยม 
(Values) โดยการถ่ายทอดนั้นจะตอ้งเกิดการซึมซับภายในตัวบุคคลเองด้วย (Internalized) ซึ่ง
หมายถึงการที่บุคคลเกิดการรบัรูแ้ละยึดมั่นในบรรทัดฐานและค่านิยมอันพึงปรารถนาของสงัคม
นัน้ ตัวอย่างเช่น การที่พ่อแม่สอนลูกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิด อะไรคือสิ่งที่ควรท า
และไม่ควรท า จะเห็นไดว้่าการถ่ายทอดทางสงัคมท าใหบุ้คคลรูไ้ดว้่าสงัคมคาดหวงัการแสดงออก
หรือพฤติกรรมในแบบใด (Bicchieri et al., 2011; Ryan, 2005) ซึ่งนั่นเองก็คือความหมายของ
บรรทดัฐานทางสงัคม กลา่วไดอี้กนยัหนึ่งว่า บรรทดัฐานทางสงัคมคือกฎกติกาแบบไม่เป็นทางการ 
ที่ช่วยก ากับควบคุมพฤติกรรมของคนในสงัคม ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไดต้ามกาลเวลาและพืน้ที่
ของแต่ละสงัคมหรือแต่ละวฒันธรรม (Bicchieri, 2005; Bicchieri et al., 2011; Sullivan, 2009) 

วยาคติและกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม 
จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นวยาคติต่อผูสู้งอายุ

บนกรอบแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม แต่ทัง้นีพ้บว่า มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งที่ศึกษา
วยาคติทางพฤติกรรม โดยมองว่าวยาคติทางพฤติกรรมนัน้เป็นการปฏิบติัตวัต่อผูส้งูอายุแบบเลือก
ปฏิบัติอย่างเอนเอียงเนื่องด้วยอายุที่มากของผู้สูงอายุ  (Cherry & Palmore, 2008; Chonody, 
2016 ; Chonody et al., 2014 ; Horhota, Chasteen, & Crumley-Branyon, 2019 ; Stahl & 
Metzger, 2013) ดว้ยเหตนุี ้แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม ซึ่งเป็นแนวคิดที่กลา่วถึงการที่
คนในสงัคมไดร้บัการถ่ายทอดและซึมซบัเอาบรรทดัฐานทางสงัคมรวมถึงค่านิยมทางสงัคมมาเป็น
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ตวัก าหนดพฤติกรรมของตน ดงันัน้ จึงสามารถน าแนวคิดนีม้าประยุกตใ์ชอ้ธิบายสาเหตทุางสงัคม
ในการแสดงออกแบบวยาคติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงต่อผูสู้งอายุดว้ยเหตุผลเรื่องอายุที่
มากของผูส้งูอาย ุดว้ยการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการท าความเขา้ใจวยาคติภายใตบ้รบิทครอบครวั 
ซึ่งเป็นบริบทที่มีความใหม่และเฉพาะเจาะจง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าคนหนุ่มสาวจะมีการรบัรูห้รือมี
การยึดมั่นในค่านิยมที่คนหนุ่มสาวเชื่อว่าสังคมคาดหวังในลักษณะใด และค่านิยมเหล่านั้นจะ
ส่งผลต่อวยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงออกต่อผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างไร จากการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นค่านิยมต่อผูส้งูอายุ ไม่ว่าจะเป็นผูส้งูอายุที่เป็นคนในครอบครวัหรือผูส้งูอายุ
ทั่วไปในสงัคม พบค่านิยมที่มีความเก่ียวขอ้งคือ การใหค้วามส าคญัและการแสดงความเคารพนบั
ถือผูส้งูอาย ุดงัที่จะกลา่วเพิ่มเติมในสว่นถดัไป 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติและบรรทัดฐานทางสังคม 
ดงัที่กล่าวในขา้งตน้ การใหคุ้ณค่าและการแสดงความเคารพนบัถือผูส้งูอายุเป็น

บรรทัดฐานทางสังคมที่ เป็นตัวก าหนดวิถีปฏิบัติให้แก่ผู ้คนในสังคม กล่าวคือ ผู้คนควรให้
ความส าคัญแก่ผูอ้าวุโส ควรแสดงความเคารพนบนอบ และปฏิบติัต่อท่านดว้ยกิริยาวาจาที่อ่อน
น้อม เนื่องจากผูสู้งอายุมีอายุมากกว่า จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บรรทัดฐานที่สะทอ้น
ค่านิยมการใหค้ณุค่าผูสู้งอายุนัน้มีปรากฏใหเ้ห็นในงานวิจยัที่ศึกษามุมมองและการปฏิบติัตัวต่อ
ผูส้งูอาย ุทัง้ในสงัคมญ่ีปุ่ น สงัคมจีน และสงัคมไทย มรีายละเอียดดงันี ้

ในงานวิจัยของโคยาโน (Koyano, 1989) นักวิจัยต้องการท าความเข้าใจ
มมุมองที่ชาวญ่ีปุ่ นมีต่อผูส้งูอายุในสงัคม จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งยอ้นหลงัไปถึง
ปีค.ศ. 1950 นักวิจัยได้ข้อสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่ นมีมุมมองต่อผู้สูงอายุในสังคมแบบ
ผสมผสาน คือมีทัง้มมุมองเชิงลบและมมุมองเชิงบวก โดยมมุมองเชิงลบจะถูกซ่อนไวใ้ตพ้รมแต่ก็
เป็นมมุมองที่สะทอ้นความเป็นจรงิที่เกิดขึน้ ตรงกบัค าในภาษาญ่ีปุ่ นว่า ฮนเนะ (Honne) ในขณะที่
เหนือผืนพรมก็คือมมุมองเชิงบวก โดยคนญ่ีปุ่ นสรา้งชดุมมุมองเชิงบวกนีข้ึน้เพื่อตอบสนองค่านิยม
ทางสงัคม ซึ่งตรงกบัค าในภาษาญ่ีปุ่ นว่า ทะเตะมะเอะ (Tatemae) หากคนในสงัคมปฏิบติัตวัตาม
ความคิดความรูส้ึกที่แทจ้ริงของตนเอง พวกเขาอาจจะโดนสงัคมลงโทษ เนื่องจากการรูส้ึกไม่ยินดี
ยินรา้ย หรือการเหยียดหยามดเูบากลุม่ผูอ้าวโุส ถือว่าเป็นการมองผูอ้าวโุสแบบ ฮนเนะ ซึ่งสวนทาง
อย่างสิน้เชิงกบั ทะเตะมะเอะ หรือมมุมองที่สงัคมก าหนดว่าเหมาะสมมากกว่า 

ในอีกงานวิจัยหนึ่ ง  นักวิจัย  (Boduroglua, Yoon, Luo, & Park, 2006) 
ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการเหมารวมผู้สูงอายุ  โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจีนและกลุ่มตัวอย่างอเมริกนั และเก็บขอ้มลูดว้ยการใหก้ลุ่มตัวอย่างนึกค าที่



  48 

สะท้อนคุณลักษณะของผูสู้งอายุ (Trait generation task) ผลการวิเคราะห์การลงรหัสค าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจากทั้งสองประเทศมีมุมมองเหมารวมในเชิงลบอย่างคลา้ยคลึงกัน ซึ่งเป็นมุมมอง
เหมารวมผูสู้งอายุในดา้นความถดถอยทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ ในขณะที่มมุมองเหมารวม
เชิงบวกนั้นพบในเฉพาะกลุ่มตัวอย่างจีน โดยกลุ่มตัวอย่างจีนบางส่วนมองว่า ผู้สูงอายุมี
บุคลิกภาพหรือบทบาทสถานะทางสังคมในเชิงบวก นักวิจัยจึงใหข้อ้สรุปที่เป็นขอ้สนันิษฐานว่า 
มุมมองเหมารวมเชิงบวกที่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างชาวจีน สะทอ้นถึงค่านิยมการใหค้วามส าคัญ
และการแสดงความเคารพนบนอบผูส้งูอายุ (Filial piety) ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในจิตใตส้  านึกของคนใน
สงัคมจีน 

ส าหรบังานวิจยัที่ศกึษาในประเทศไทย ศศิพฒัน ์ยอดเพชร, เล็ก สมบติั, and 
ระพีพรรณ ค าหอม (2541) ไดศ้ึกษาประเด็นการเกือ้กูลสมาชิกสูงวยัในครอบครวัที่ตอ้งไดร้บัการ
ดแูล ในกลุ่มตัวอย่างจากพืน้ที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่อาศัยอยู่กับผูสู้งอายุภาวะพึ่งพิง ผล
การศึกษาปรากฏปัจจัยสาเหตุที่ส  าคัญ ต่อพฤติกรรมการเกื้อกูลดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 
ประกอบด้วย ปัจจัยรายไดฐ้านะ และปัจจัยด้านวัฒนธรรม โดยปัจจัยสาเหตุดา้นวัฒนธรรมนี ้
พบว่าเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ กล่าวคือ การดูแลผูสู้งอายุเป็น
หนา้ที่ของคนในครอบครวั และเป็นการทดแทนพระคุณของผูสู้งอายุ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
สมเกียรติ เอ่ียมกาญจนาลยั, ณัฐพล อสัสะรตัน ,์ and สวุาณี สรุเสียงสงัข ์(2558) ที่เก็บขอ้มูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ จ านวนกว่า 1,000 คน เพื่อศึกษาค่านิยม วิถีชีวิต และความคิดเห็นต่อ
การปฏิสัมพันธ์กับผูสู้งอายุ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจค่อนขา้งสูงต่อการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในครอบครวั มีความยินดีที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุและยินดีที่จะ
ชว่ยเหลือดแูลท่าน ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหค้ณุค่ากบัการดแูลผูส้งูอาย ุ

โดยสรุปแลว้ งานวิจยัเหล่านีฉ้ายใหเ้ห็นถึงบรรทดัฐานทางสงัคมที่ก าหนดใหผู้ค้น
ให้คุณค่า ให้การเคารพนบนอบ และให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุในสังคมและ
ผูส้งูอายุที่เป็นสมาชิกในครอบครวั จึงเป็นที่น่าสนใจว่าบรรทดัฐานทางสงัคมเรื่องการดแูลผูส้งูอายุ
ที่สะทอ้นถึงค่านิยกตญัญกูตเวที จะสง่ผลอย่างไรต่อวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูใ้หญ่ในครอบครวั
ของตน โดยผู้วิจัยใช้ขอ้คน้พบจากการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 ผนวกกับการทบทวนแนวคิด
กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับค่านิยมต่อผูสู้งอายุในสงัคมไทย เพื่อ
ร่วมกันสรา้งเป็นตัวแปรค่านิยมทางสงัคม เพื่อใชใ้นการทดสอบโมเดลสมมติฐานในการวิจัยเชิง
ปรมิาณระยะที่ 2  
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รายละเอียดจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในส่วนนีค้รอบคลมุทัง้ แนวคิดทฤษฎีในระดบั

บุคคล แนวคิดทฤษฎีในระดับระหว่างบุคคล และแนวคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม ผูว้ิจัย
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเหล่านี ้เพื่อน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงเพื่อสรา้ง
เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมถึงเพื่อท าความเขา้ใจและอธิบายขอ้คน้พบจาก
การวิจยัทัง้สองระยะ ล าดับถดัไปเป็นการทบทวนแบบแผนการวิจยัที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นีคื้อ 
การวิจยัผสานวิธี มีรายละเอียดดงันี ้

3. การวิจัยผสานวิธี (Mixed methods research) 
ความหมายและรูปแบบของการวิจัยผสานวิธี 

การวิจัยผสานวิธี  (Mixed methods research) เป็นศาสตร์การวิจัยแขนงหนึ่ ง 
เกิดขึน้ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1980 และถูกนิยามไว้เป็นครัง้แรกโดย กรีน และคนอ่ืนๆ 
(Greene, Caracelli, & Graham, 1989 as cited in  Creswell & Plano Clark, 2018, p. 2) ว่า
เป็นการศึกษาที่มีการใชว้ิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน และวิธีการทั้งสองนั้น
ไม่ไดถู้กผูกมัดไวก้ับกระบวนทัศน์ทางการวิจัย (Paradigm) กระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศนห์นึ่ง 
ในช่วงระยะแรกหลงัจากที่ศาสตรก์ารวิจัยนีถู้กน าเสนอขึน้ นักวิจยัมองว่าการวิจยัผสานวิธีนีเ้ป็น
การวิจัยที่มีขอ้ไดเ้ปรียบ เนื่องจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพต่างก็มีจุดอ่อนเป็นของ
ตัวเอง การผสมผสานวิธีการทัง้สองในการวิจัยจึงท าใหส้ามารถพางานวิจัยกา้วผ่านจุดอ่อนของ
การวิจยัแบบด่ิงเด่ียวได ้

ต่อมาในช่วงตน้ครสิตท์ศวรรษที่ 1990 หลกัคิดของการวิจยัผสานวิธีเปลี่ยนมามุ่งเนน้
ที่วิธีการผสมผสาน (Integration) ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
(Systematic) (Creswell & Creswell, 2018) จวบจนปัจจุบัน การวิจัยผสานวิธีมิได้เป็นเพียงวิธี
การศึกษาที่รวมเอาการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเขา้ไวด้ว้ยกนัเท่านัน้ แต่การวิจัย
ผสานวิธีถือเป็นระเบียบวิธีวิจัยแขนงหนึ่ง (Methodology) ที่มีกระบวนทัศน์ ค าศัพทเ์ฉพาะ และ
เทคนิคเฉพาะเป็นของตวัเอง (Tashakkori & Teddlie, 2003) นอกจากนี ้ไดม้ีการน าเสนอลกัษณะ
เด่นส าคัญของการวิจัยผสานวิธีไวใ้นต าราการวิจัยผสานวิธี Designing and Conducting Mixed 
Methods Research ที่เขียนโดย เครสเวลล ์และ พลาโนคลารก์ (Creswell & Plano Clark, 2018) 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้(1) มีการเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพอย่างเคร่งครดั
และแม่นย า เพื่อตอบค าถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย (2) มีการผสมผสานหรือหลอมรวม
ขอ้มูลและผลการวิจยัทัง้สองประเภท (3) มีการจดัการกระบวนการวิจยัตรงตามรูปแบบการวิจยัที่
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เฉพาะเจาะจง เป็นเหตุเป็นผล และเป็นขั้นเป็นตอน  และ (4) มีกรอบการวิจัยคือ ทฤษฎีและ
ปรชัญาการวิจยั ที่ใชช้่วยก าหนดกระบวนการวิจยันัน้  

หนึ่งในรูปแบบการวิจัยผสานวิธีที่ ได้รับการยอมรับโดยนักวิจัยสังคมศาตรแ์ละ
วิทยาศาสตรส์ุขภาพมากที่สุดคือรูปแบบการวิจัยผสานวิธีของ เครสเวลล ์และ พลาโนคลารก์ 
(Creswell & Plano Clark, 2018) ซึ่งถูกพัฒนาขึน้เป็นครัง้แรกในปีค.ศ. 2003 (Creswell, Plano 
Clark, Gutmann, & Hanson, 2003 as cited in Creswell & Plano Clark, 2018, p. 59) อย่างไร
ก็ดี จากการทบทวนระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธีพบว่ารูปแบบการวิจยัผสานวิธีไดร้บัการปรบัปรุง
และพัฒนามาจนกระทั่งปีค.ศ. 2018 ซึ่งนักวิชาการจ าแนกรูปแบบการวิจัยผสานวิธีตามความ
ซบัซอ้นออกเป็น การวิจยัผสานวิธีหลกั (Core mixed methods designs) และการวิจยัผสานวิธีที่
ซบัซอ้น (Complex mixed methods designs) ดงันี ้

- การวิจยัผสานวิธีหลกั ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.) การวิจยัผสานวิธีแบบ
คู่ขนาน (Convergent mixed methods design) 2.) การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงปริมาณน าเชิง
คุณภาพ (Explanatory sequential mixed methods design) และ 3.) การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิง
คณุภาพน าเชิงปรมิาณ (Exploratory sequential mixed methods design) 

- การวิจยัผสานวิธีที่ซบัซอ้น ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.) การวิจยัผสานวิธี
แบบทดลอง (Mixed methods experimental design) 2.) การวิจัยผสานวิธีแบบกรณีศึกษา 
(Mixed methods case study design) 3.) การวิจัยผสานวิธีแบบมีส่วนร่วม (Mixed methods 
participatory-social justice design) และ 4.) การวิจัยผสานวิธีแบบประเมิน (Mixed methods 
evaluation design) 

การพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธ ี
ในการเลือกใชรู้ปแบบการวิจัยผสานวิธี เครสเวลล ์และ พลาโนคลารก์ (Creswell & 

Plano Clark, 2018) แนะน าว่านักวิจัยจะต้องเลือกใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธีใหเ้หมาะสมกับ
ค าถามของการวิจยั จริงอยู่ที่เหตผุลหลกัในการเลือกใชก้ารวิจยัผสานวิธีคือเพื่อกา้วขา้มขอ้จ ากัด
ของการวิจัยแบบด่ิงเด่ียว แต่นักวิจัยก็จะตอ้งสามารถให้เหตุผลในการเลือกใชรู้ปแบบการวิจัย
ผสานวิธีที่เหมาะสมได้ (Rationales) เครสเวลล ์และ พลาโนคลารก์ (Creswell & Plano Clark, 
2018) ไดน้ าเสนอเหตุผลหรือจุดประสงค์หลัก 7 ประการ เพื่อให้นักวิจัยใชเ้ป็นแนวทางในการ
พิจารณาเลือกใชรู้ปแบบการวิจยัผสานวิธีที่เหมาะสม มีรายละเอียดดงันี ้ 1.) ตอ้งการผลการวิจยัที่
สมบูรณ ์หนกัแน่น และสนบัสนุนซึ่งกนัและกนั 2.) ตอ้งการอธิบายผลการวิจยัที่พบในเบือ้งตน้ 3.) 
ตอ้งการส ารวจก่อนที่จะน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้ 4.) ตอ้งการพัฒนาการศึกษาเชิงทดลองดว้ย
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วิธีการเชิงคุณภาพ 5.) ต้องการอธิบายและเปรียบเทียบรายกรณีที่แตกต่างกัน 6.) ต้องการให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้มีส่วนร่วมในการวิจัย  และ 7.) ต้องการสร้าง ประยุกต์ใช้ และประเมิน
โปรแกรม นอกจากแนวทางดังกล่าว (Creswell, 2014) ก็ไดใ้หค้  าแนะน าในการพิจารณาเลือกใช้
รูปแบบการวิจัยผสานวิธี โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุผลที่นักวิจัยจะเลือกใช้
รูปแบบการวิจยัผสานวิธีและผลลพัธท์ี่นกัวิจยัคาดว่าจะไดร้บั ดงัที่แสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 การพิจารณาเลือกใชรู้ปแบบการวิจยัผสานวิธี 

รูปแบบ 
การวิจัยผสานวิธ ี

เหตุผลในการเลอืก 
รูปแบบการวิจัยผสานวิธ ี

ผลลัพธข์องการวิจัย 
ทีนั่กวิจัยคาดหวงั 

การวิ จัยผสานวิ ธี แบบ
คู่ขนาน 

เพราะต้องการเปรียบเทียบข้อคน้พบที่
ไดจ้ากข้อมูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิง
คณุภาพ 

เกิ ด การผสมผสานข้อมูลทั้ งสอ ง
ประเภทเขา้ดว้ยกัน สามารถแสดงให้
เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่าง
ของขอ้มลูทัง้สองประเภท 

การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิง
ปรมิาณน าเชิงคณุภาพ 

เพราะต้องการอธิบายข้อค้นพบเชิง
ปรมิาณดว้ยขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

เกิดความเข้าใจในผลการวิจัยเชิ ง
ปริมาณอย่างลึกซึง้ (พบเป็นส่วนมาก
ในกรณีที่ ประเด็นการวิจัยมีความ
เฉพาะเจาะจงทางวฒันธรรม) 

การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิง
คณุภาพน าเชิงปรมิาณ 

เพราะต้องการพัฒนาเครื่องมือวัดที่มี
คณุภาพมากยิ่งขึน้ 

เกิดการน าเครื่องมือวดัไปทดลองใชก้ับ
กลุ่มตวัอย่างที่ก าหนด 

การวิ จัยผสานวิ ธี แบบ
ทดลอง 

เพราะต้องการท าความเข้าใจผลการ
ทดลอง ผ่านความคิดเห็นส่วนบคุคล 

เกิ ด ค ว าม เข้ า ใ จ ใน มุ ม ม อ งข อ ง
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัภายใตบ้รบิทของการ
ทดลอง 

การวิ จัยผสานวิ ธี แบ บ
กรณีศกึษา 

เพราะตอ้งการเปรียบเทียบรายกรณีไม่
ว่าจะเป็นกรณีเดี่ยว หรือหลายกรณี 

เกิดความเข้าใจในความเหมือน และ
ความแตกต่างของกรณีที่ศกึษา 

การวิจัยผสานวิ ธีแบบมี
ส่วนรว่ม 

เพราะตอ้งการท าความเข้าใจถึงความ
ตอ้งการของกลุ่มคนชายขอบ ให้มีการ
เปล่ียนแปลง 

เกิดการเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลง 

การวิ จัยผสานวิ ธี แบบ
ประเมิน 

เพราะเล็งเห็นถึงความต้องการให้เกิด 
ผลลัพธ์ที่มีอิทธิพลจากการทดลอง การ
ใชโ้ปรแกรม หรือการใชน้โยบาย 

เกิดข้อสรุปในการประเมิน และเกิด
ผลลพัธท์ี่มีอิทธิพล 

ปรบัปรุงจาก Creswell & Creswell, 2018, p. 237 
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การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ 
ในการศึกษาครัง้นี ้ ผูว้ิจัยเลือกใชรู้ปแบบการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิง

ปริมาณ (Creswell & Plano Clark, 2018) เนื่องจากในบริบทสงัคมไทย รวมทัง้ในครอบครวัไทย 
ยังไม่พบการศึกษาปรากฏการณ์วยาคติมาก่อน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องคน้หาลักษณะและ
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับวยาคติภายใตบ้ริบทดงักลา่ว จากนัน้จึงน าขอ้ค้นพบที่ไดไ้ปพฒันาเป็นตวัแปร
และเครื่องมือวดัตัวแปรที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อน ามาทดสอบความสมัพนัธ์โครงสรา้งเชิงเหตแุละ
ผล และเพื่อการสรา้งขอ้สรุปไปสูป่ระชากรกลุม่ใหญ่ (Generalized) 

การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ (Creswell & Plano Clark, 2018) 
มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การส ารวจกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งภายใตบ้ริบทและประเด็นที่สนใจจนเกิดเป็น
ความเขา้ใจที่ลึกซึง้ จากนัน้จึงออกแบบการศึกษาเชิงปริมาณใหต้รงตามบริบทนัน้ๆเพื่อการสรา้ง
ขอ้สรุปไปสู่ประชากรกลุ่มใหญ่ ส าหรบัการเก็บข้อมูล เครสเวลล ์และ เครสเวลล ์ (Creswell & 
Creswell, 2018) แนะน าว่า ผูใ้หข้อ้มูลและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทัง้สองระยะจะตอ้งเป็นกลุ่ม
คนคนละกลุ่มกัน แต่จะต้องเป็นกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มประชากรเดียวกัน โดยการเก็บขอ้มูลจะ
เกิดขึน้ในระยะการวิจัยระยะที่  1 และระยะที่  3 เพราะการวิจัยระยะที่  2 จะเป็นช่วงของการ
ผสมผสานผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเขา้ไวด้ว้ยกัน (Integration point) ดังนั้น การ
วิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัผสานวิธีชนิดเชิงคณุภาพน าเชิงปรมิาณนีจ้ึงวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ
และขอ้มลูเชิงปริมาณแยกออกจากกนัอย่างเป็นอิสระ กลา่วคือ เมื่อขอ้มลูเชิงคณุภาพถกูวิเคราะห์
เป็นที่เรียบรอ้ยแล้วในการวิจัยระยะที่ 1 ข้อค้นพบนั้นจะถูกน าไปพัฒนาออกแบบงานวิจัยเชิง
ปริมาณในการวิจัยระยะที่ 2 จากนัน้จึงด าเนินการวิจัยและวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณในการวิจัย
ระยะที่ 3 ต่อไป ทัง้นี ้ส  าหรบัการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าแบบแผนการวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์
เป็นการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคณุภาพน าเชิงปริมาณที่ประกอบไปดว้ย 2 ระยะ ไดแ้ก่ การวิจยัเชิง
คณุภาพในระยะที่ 1 และการออกแบบและวิจยัเชิงปรมิาณในระยะที่ 2 

ปรัชญาของการวิจัยผสานวิธ ี
แนวคิดทางปรชัญา (Philosophical assumptions) หรือที่นกัวิชาการใหช้ื่อเรียกไวใ้น

อีกชื่อว่า กระบวนทัศน์ (Paradigm) (Guba, 1999; Kuhn, 1970) หรือโลกทัศน์ (Worldview) 
(Creswell & Creswell, 2018) มีความหมายว่า ชุดความเชื่อ หรือหลกัคิดขัน้พืน้ฐานที่ถกูน ามาใช้
เป็นแนวทางในการแสวงหาความรูค้วามจริง (Creswell & Plano Clark, 2018) ในการวิจัยผสาน
วิธี นกัวิจยัยึดมั่นในแนวคิดทางปรชัญาว่าในการแสวงหาความรูค้วามจริง หรือการท าความเขา้ใจ
ปัญหาของการวิจัยนัน้จ าเป็นจะตอ้งเก็บขอ้มูลที่หลากหลาย ครอบคลุมทัง้ขอ้มูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Creswell & Creswell, 2018) นอกจากนี ้ เครสเวลล์ และ พลาโนคลารก์ 
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(Creswell & Plano Clark, 2018) ได้ระบุจุดยืนหลัก 4 ประการ เก่ียวกับแนวคิดทางปรัชญาที่
นกัวิจัยผสานวิธียึดถือ ประกอบดว้ย (1) จุดยืนในการเลือกใชก้ระบวนทัศนท์ี่ดีที่สุดกระบวนทัศน์
เดี ยว  (2) จุดยื น ในการ เลื อก ใช้มุ มมองวิภ าษวิ ธี  (Dialectical perspective) เป็ นการใช ้
กระบวนทัศน์ที่มากกว่าหนึ่งกระบวนทัศน์ในการวิจัยผสานวิธี  (3) จุดยืนในการเลือกใช ้
กระบวนทัศนใ์หต้รงตามบริบทของการศึกษาและรูปแบบการวิจัยผสานวิธี และ (4) จุดยืนในการ
เลือกใชก้ระบวนทศันท์ี่มีอิทธิพลในวงการวิจยัของตวันกัวิจยั รายละเอียดเพิ่มเติมมีดงันี ้

ส าหรบัจุดยืนแรก การเลือกใช้กระบวนทัศน์ที่ ดีที่สุดเพียงกระบวนทัศน์เดียว 
นกัวิชาการไดร้วบรวมกระบวนทศันท์ี่มีความเหมาะสมกบัการวิจยัผสานวิธีไว้ ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) กระบวนทัศนส์รา้งการเปลี่ยนแปลง (Transformative) และกระบวน
ทศันว์ิพากษค์วามจรงิ (Critical realism) 

ส าหรบัจุดยืนที่สอง การเลือกใช้มุมมองวิภาษวิธี เป็นการใช้กระบวนทัศน์ที่
มากกว่าหนึ่งกระบวนทัศน์ ซึ่งการใช้กระบวนทัศน์ที่หลากหลายจะช่วยสร้างข้อโต้แย้งใน
ผลการวิจัย เป็นการไดม้าซึ่งความรูค้วามเขา้ใจที่ใหม่และแตกต่างออกไป ตัวอย่างการเลือกใช้
กระบวนทัศน์ตามจุดยืนของมุมมองวิภาษวิธีส  าหรบัการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิง
ปริมาณคือ เนื่องดว้ยการวิจยัรูปแบบดงักล่าวเริ่มตน้ดว้ยการวิจยัเชิงคณุภาพ นักวิจยัผสานวิธีจึง
เลือกใช้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ด้วยความเชื่อที่ ว่าความจริงมีอยู่
หลากหลาย ในการแสวงหาความรูค้วามจริงจึงตอ้งกระท ากบัผูเ้ป็นเจา้ของความจรงิใหค้รอบคลมุ
ครบทุกแง่มมุ เมื่อนกัวิจยัเกิดความเขา้ใจที่ลกึซึง้ในเรื่องที่ตอ้งการแสวงหาค าตอบแลว้ ในการวิจยั
ระยะถัดมา นักวิจัยจึงด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณภายใต้กระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยม 
(Postpositivism) เพื่อจดุมุ่งหมายในการก าหนดและทดสอบตวัแปรปัจจยัที่สนใจ 

ส าหรบัจุดยืนที่สาม การเลือกใชก้ระบวนทัศนใ์หต้รงตามบริบทของการศึกษา
และรูปแบบการวิจยัผสานวิธี จุดยืนนีใ้หค้วามส าคญักบัความยืดหยุ่น กล่าวคือ นกัวิจยัมีโอกาสที่
จะเลือกใชก้ระบวนทัศน์ที่ตนเล็งเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทของการศึกษา โดยไม่ถูกตีกรอบว่า
จะตอ้งเลือกเพียงกระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศนห์นึ่ง หรือจะตอ้งเลือกกระบวนทัศน์มากกว่าหนึ่ง
กระบวนทศัน ์การเลือกใชก้ระบวนทศันใ์นจุดยืนนีจ้ึงเป็นตวัก าหนดรูปแบบการวิจยัผสานวิธี และ
ในขณะเดียวกัน รูปแบบการวิจัยผสานวิธีก็จะเป็นตัวก าหนดการเลือกใชก้ระบวนทัศนน์ัน้ๆดว้ย 
ตวัอย่างการเลือกใชก้ระบวนทัศนต์ามจุดยืนที่พิจารณาบริบทของการศึกษาและรูปแบบการวิจัย
ผสานวิธีเป็นหลกัส าหรบัการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงปริมาณน าเชิงคุณภาพคือ นักวิจัยจะยา้ยจาก
กระบวนทศันห์ลงัปฏิฐานนิยมมาเป็นกระบวนทศันส์รา้งสรรคน์ิยม จากระยะการวิจยัที่หนึ่งสูร่ะยะ
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การวิจยัที่สองตามล าดบั และสดุทา้ยนกัวิจยัก็สามารถจะเลือกใชม้มุมองวิภาษวิธีในการท าความ
เขา้ใจขอ้คน้พบได ้

ในจุดยืนสุดท้าย การเลือกใชก้ระบวนทัศน์ที่มีอิทธิพลในกลุ่มวิชาการของตัว
นกัวิจัย มีที่มามาจากความเชื่อที่ว่ากระบวนทัศนก์็คือภาพสะทอ้นของความเชื่อที่กลุ่มนกัวิจัยใน
แวดวงเดียวกนัมีร่วมกนั ดงันัน้ จุดยืนนีจ้ึงเป็นการเลือกใชก้ระบวนทศันต์ามความนิยมของแวดวง
วิชาการของตวันกัวิจยั 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าความเชื่อทางปรชัญาการวิจัยส่วนตัวของผูว้ิจัย
สอดคล้องกับจุดยืนที่สาม คือ การเลือกใช้กระบวนทัศน์ให้ตรงตามบริบทของการศึกษาและ
รูปแบบการวิจัยผสานวิธี โดยในการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยยึดถือแนวคิดทาง
ปรชัญาแบบสรา้งสรรคน์ิยม เนื่องดว้ยผูว้ิจัยมีความเชื่อว่าการแสวงหาความรูค้วามจริงเก่ียวกับ 
วยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นประเด็นในบรบิทที่ใหม่และมีความเฉพาะเจาะจง ความรูค้วาม
จริงเก่ียวกับวยาคติจึงขึน้อยู่กับตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของ ซึ่งในกรณีนีก้็คือสมาชิกครอบครวัวัยหนุ่ม
สาว ส าหรบัการวิจัยในระยะที่ 2 การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยยึดถือแนวคิดทาง
ปรชัญาแบบหลังปฏิฐานนิยม ดว้ยมีความเชื่อว่าความรูค้วามจริงเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบ
ของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุในครอบครวันั้นมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวและเป็นสากล แต่
อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัก็นอ้มรบัในไม่แน่นอนแปรเปลี่ยนได ้และความไม่สมบรูณพ์รอ้มของขอ้คน้พบ
ในการวิจยัดว้ยเช่นกนั 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวยาคติต่อผูสู้งอายุในครอบครวัครัง้นี ้ใชว้ิธีการวิจัยรูปแบบผสานวิธีชนิดเชิง

คุณภาพน าเชิงปริมาณ  (Exploratory sequential mixed methods design) (Creswell & Plano 
Clark, 2018) ในการศึกษาวิจัยจึงเริ่มตน้ดว้ยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะ 
รวมไปถึงสาเหตแุละผลกระทบของวยาคติภายใตบ้ริบทครอบครวั หรือวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
บิดามารดาสงูอายุ ขอ้คน้พบที่ปรากฏในการวิจยัระยะที่ 1 ถูกน าไปออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ
ในระยะที่ 2 ร่วมกันกับการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
โครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ผลการวิจัยเชิงปริมาณนีท้  าใหไ้ดม้า
ซึ่งปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของวยาคติในบริบทครอบครวั ดังที่ไดส้รุปไวใ้นภาพประกอบ 2 ทัง้นี ้
รายละเอียดของกรอบแนวคิดในช่วงระยะของการวิจัยทัง้สองไดถู้กอธิบายไวโ้ดยละเอียดในส่วน
ถดัไป 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัวยาคติต่อบิดามารดาสงูอายุ 

4.1 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที ่1 
ความกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละยา ประกอบกับปรากฏการณ์ประชากรเกิดใหม่ที่

ลดจ านวนลง ส่งผลให้ในปัจจุบันประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากขึน้ และแน่นอนว่านั่นหมายถึง
จ านวนที่เพิ่มขึน้ของประชากรสูงอายุ ดว้ยเหตนุี ้ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการเสริมสรา้ง
สมัพนัธภาพระหว่างวยัภายในครอบครวั ครอบครวัจึงถูกก าหนดใหเ้ป็นบรบิทของการศึกษาครัง้นี ้
เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันหน่วยเล็กที่สุดที่อยู่ภายใต้บริบทใหญ่ของสังคม  อีกทั้งยังมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์พื ้นฐานของบุคคล นอกจากนี ้
ครอบครวัยังเป็นบริบทที่พบความเข้มข้นของค่านิยมเรื่องความกตัญญูได้มากที่สุด  จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าการปฏิสมัพนัธก์ันภายในครอบครวัที่เป็นการแสดงออกแบบวยาคติ มีความเก่ียวขอ้ง
อย่างไรกับค่านิยมไทยในเรื่องการดแูลตอบแทนพระคุณผูสู้งอายุในครอบครวั การศึกษาวิจยัเชิง
คณุภาพในระยะที่ 1 จึงมุ่งท าความเขา้ใจวยาคติ เจาะจงไปที่วยาคติของคนหนุ่มสาวต่อบิดาหรือ
มารดาสูงอายุ เป็นการท าความเขา้ใจลกัษณะการแสดงออกที่เป็น สาเหตเุกิดการขึน้ของวยาคติ 
และผลกระทบของวยาคติต่อบิดามารดาสงูอาย ุ

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่า การใหค้ านิยามวยาคติมกั
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานแนวคิดองคป์ระกอบหลักของเจตคติ (The Tripartite) (Kite & Wagner, 2002; 
Olson & Kendrick, 2008) หรือที่รูจ้ักในอีกชื่อว่า Cognitive-Affective-Conative Model (Ajzen, 
2005; McGuire, 1989) ส าหรบัการศกึษาวยาคติในบริบทของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงประยกุตเ์อา
แนวคิดองคป์ระกอบหลกัของเจตคติมาใชท้ าความเขา้ใจลกัษณะของวยาคติ ซึ่งองคป์ระกอบทัง้ 3 



  56 

ด้าน ได้แก่ (1) วยาคติในรูปแบบของความรูส้ึก  คือ อคติทางอายุ (2) วยาคติในรูปแบบของ
ความคิด คือ การเหมารวมทางอายุ และ (3) วยาคติในรูปแบบของการกระท า คือ การเลือกปฏิบติั
บนพืน้ฐานของอาย ุ(Cuddy & Fiske, 2002; Iversen et al., 2009; Kite & Wagner, 2002) 

เนื่องดว้ยการศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีการก าหนดขอบเขตของบริบทไวอ้ย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง คือ บริบทครอบครวั ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์เอาแนวคิดทฤษฎีที่อธิบายถึง 
การเกิดขึน้ของวยาคติในระดับบุคคลมาเป็นกรอบในการท าความเข้าใจสาเหตุของวยาคติที่
สมาชิกในครอบครวัวยัหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสงูอายุ ประกอบดว้ย ทฤษฎีการบรหิารความรูส้ึก
หวาดกลัว (Terror Management Theory) (Martens et al., 2005) และทฤษฎีอัตลักษณ์ทาง
สงัคม (Social Identity Theory) (Tajfel & Turner, 1979) 

นอกจากแนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคลที่จะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุที่มาของวยาคติ
แลว้ ยงัมีแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธห์รือมมุมองที่
คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดา แนวคิดทฤษฎีที่ เกิดขึน้ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย ทฤษฎีการ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) (Allport, 1954) โมเดลความคิดเหมารวม 
(Stereotype Content Model) (Fiske et al., 2002) และทฤษฎีบทบาททางสังคม  (Social Role 
Theory) (Kite, 1996; Kite et al., 1991) และสุดท้ายเป็นแนวคิดทฤษฎีในระดับสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-cultural theory) คือ แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) 
(Ryan, 2005) ผูว้ิจัยประยุกตใ์ชแ้นวคิดนีเ้พื่อเป็นกรอบในการคน้หาสาเหตุของวยาคติในดา้นที่
เก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐานทางสงัคม หรือการท่ีคนหนุ่มสาวยดึถือค่านิยมตามที่สงัคมก าหนด 

การวิจยัระยะที่ 1 ของแบบแผนการวิจยัผสานวิธีชนิดเชิงคณุภาพน าเชิงปรมิาณครัง้
นี ้(Exploratory sequential mixed methods design) (Creswell & Plano Clark, 2018) เป็นการ
วิจยัเชิงคณุภาพ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (Yin, 2014) กับผูใ้หข้อ้มูลคนหนุ่ม
สาวที่มีการปฏิสมัพนัธก์บับิดามารดาสงูอาย ุดงัที่สรุปไวใ้นภาพประกอบ 3 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยัระยะที่ 1 
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4.2 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที ่2 
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยระยะที่ 2 นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบโมเดล

ความสมัพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อผูสู้งอายุในครอบครวั โดยโมเดลสมมติฐาน
ในการวิจัยถูกพัฒนาขึน้จากขอ้ค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 1 
ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม มีจุดประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจวยาคติโดยการบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีจากศาสตรท์ี่หลากหลาย อนัไดแ้ก่ จิตวิทยา จิตวิทยาสงัคม สงัคมวิทยา และมานุษยวิทยา
วฒันธรรม 

ในการพัฒนาโมเดลสมมติฐาน ผูว้ิจัยมีการพัฒนานิยามเชิงปฏิบติัการของตัวแปร 
รวมทัง้เครื่องมือวดัตวัแปร ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีไ้ดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพล
ต่อวยาคติ ตัวแปรวยาคติ และตัวแปรเชิงผลของวยาคติ ส าหรบัตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบดว้ย 
ตวัแปรปัจจัยภายในบุคคล คือ ความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวยัและการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวัย 
ตัวแปรปัจจัยระหว่างบุคคล คือ การปฏิสัมพันธ์กับผูสู้งอายุในครอบครวั และตัวแปรปัจจัยทาง
สงัคมวฒันธรรม คือ ค่านิยมทางสงัคม ส าหรบัตวัแปรวยาคติ ประกอบดว้ย ตวัแปรวยาคติเชิงบวก 
และตวัแปรวยาคติเชิงลบ และสดุทา้ย ตวัแปรพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั เป็นตวัแปร
เชิงผลของวยาคติ 

ในล าดับถัดไป เป็นการน าเสนอเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาตัวแปรที่ มีความ
เก่ียวขอ้งกับตัวแปรสาเหตขุองวยาคติ จากนัน้เป็นการน าเสนอนิยามเชิงปฏิบติัการของตัวแปรใน
การวิจยัระยะที่ 2 และทา้ยสดุ เป็นการน าเสนอสมมติฐานในการวิจยั รายละเอียดมีดงันี ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับตัวแปรสาเหตุของวยาคติ 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับวยาคติ พบว่าตัวแปรที่เป็นปัจจัย

เชิงสาเหตขุองวยาคติต่อผูส้งูอายุประกอบดว้ย ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัย การรบัรูต่้อความ
เป็นผูส้งูวยั และการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอาย ุมีรายละเอียดดงันี ้

1. ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย เป็นตวัแปรในระดบับคุคลที่ไดม้าจาก
ทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวั อธิบายถึงสาเหตุของวยาคติต่อผูสู้งอายุว่าเกิดจากการที่
บุคคลมีความรูส้ึกวิตกกังวลต่อความแก่ชราของตนเองที่จะมาถึงในอนาคต โดยที่ความรูส้ึก
ดงักลา่วนัน้มีที่มาจากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวับุคคลกบัผูส้งูอาย ุผูส้งูอายผุูเ้ป็นดั่งเครื่องเตือนใจ
ให้บุคคลนึกถึงความแก่ชราที่ตนมิอาจหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ บุคคลจะเกิดการตระหนักว่าใน
อนาคตตนตอ้งเผชิญกับความแก่ชราเหมือนดั่งที่ผูสู้งอายุเผชิญอยู่ ดังนั้นบุคคลจึงมีวยาคติต่อ
ผูสู้งอายุ คือ หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูส้งูอายุ และมีความคิดความเชื่อแบบเหมารวมต่อผูสู้งอาย ุ
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โดยสรุปแลว้ ทฤษฎีนีช้ีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความวิตกกงัวลต่อการสงูวยัของบุคคลกบัว
ยาคติที่บคุคลมีต่อผูส้งูอาย ุ

ในงานวิจัยของแอนเดอรส์ันและวิสคอท (Anderson & Wiscott, 2003) 
นักวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลเก่ียวกับการสูงวัยในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาวแคนาดามี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัวยาคติที่กลุ่มตวัอย่างมีต่อผูส้งูอายใุนสงัคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัที่เก็บ
ขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาวอเมริกัน พบว่าความวิตกกังวลต่อการสูงวัยของนักศึกษามี
ความสมัพนัธก์บัระดบัของวยาคติที่นกัศึกษามีต่อผูส้งูอายุอย่างสงูขึน้ (Boswell, 2012; Wisdom, 
Connor, Hogan, & Callahan, 2014) เช่นเดียวกันกับงานวิจัยอีกงานหนึ่งที่ศึกษาตัวแปรความ
วิตกกังวลต่อการสูงวัยในกลุ่มตัวอย่างชาวอิตาลี่ พบผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน (Donizzetti, 
2019) โดยสรุปแล้ว งานวิจัยเหล่านี ้ชี ้ให้เห็นว่าความรูส้ึกวิตกกังวลต่อความแก่ชราของกลุ่ม
ตวัอย่างมีความสมัพนัธท์างบวกต่อวยาคติที่กลุม่ตวัอย่างมีต่อผูส้งูอายใุนสงัคม 

2. การรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย เป็นตัวแปรที่พฒันาจากขอ้คน้พบในการ
วิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นการรบัรูถ้ึงความเสื่อมถอยของบิดามารดาสูงอายุและประเด็นความ
เข้าอกเข้าใจในตัวบิดามารดาสูงอายุ  ร่วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวยาคติต่อผู้สูงอายุและความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัย (Ageing knowledge) 
นักวิจัยไดใ้หค้  านิยามตัวแปรความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัยว่าหมายถึง ระดับความรูแ้ละความเขา้ใจ
ของบุคคลต่อขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการมีอายุเพิ่มขึน้ ครอบคลุมในดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม 
(Miller & Dodder, 1980) รายละเอียดของงานวิจยัที่ศึกษาตวัแปรวยาคติต่อผูสู้งอายุและความรู้
เก่ียวกบัการสงูวยัมีรายละเอียดดงันี ้

ในงานวิจยัที่ศึกษาประสิทธิภาพของการประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อเสริมสรา้ง
การตระหนกัรูใ้นการเป็นผูส้งูอายุ ก่อนเริ่มการประชมุ นกัวิจยัไดใ้หก้ลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในวยัท างาน
กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยัและระดบัวยาคติทางเจตคติที่ กลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อผู้สูงอายุ นักวิจัยพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรทั้งสอง กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัยในระดับสูงจะมีวยาคติทางเจตคติต่อผูสู้งอายุในระดับต ่า  
(Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่ศึกษาในกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในสหรฐัอเมริกา นกัวิจัยพบความสมัพนัธท์างลบระหว่างตวัแปรเจตคติและวยา
คติต่อกลุ่มผูส้งูวยั กบัตวัแปรความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยั โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความรูเ้ก่ียวกบัการสูง
วยัในระดบัสงูจะมีเจตคติรวมถึงวยาคติต่อผูส้งูอายใุนระดบัต ่ากว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีความรูเ้ก่ียวกบั
การสงูวยัต ่า (Boswell, 2012; Intrieri & Kurth, 2018) 
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นอกจากผลการวิจยัในขา้งตน้จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้
เก่ียวกบัการสงูวยัและวยาคติต่อผูส้งูอายุที่แสดงออกทางเจตคติแลว้ ความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยัยัง
ถูกพบว่ามีความสมัพนัธก์บัวยาคติที่กลุ่มตวัอย่างแสดงทางพฤติกรรมอีกดว้ย เชอรร์ี่ และคนอ่ืนๆ 
(Cherry et al., 2016) ไดเ้ก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างในสหรฐัอเมริกา ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างใน
หลากหลายช่วงอายุตั้งแต่ วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ตอนตน้ วัยผูใ้หญ่ตอนกลาง และวัยสูงอายุ นักวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรูเ้ก่ียวกับการสูงวยัในระดับสงูจะมีวยาคติที่แสดงออกทางพฤติกรรม
เชิงลบในระดับต ่า ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับผลการวิจัยในอีกงานหนึ่งที่เก็บขอ้มูลกับนักศึกษา
ปริญญาตรีชาวอเมริกัน และพบว่านักศึกษาที่มีความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัยในระดับต ่าจะยิ่งมี  
วยาคติทางพฤติกรรมในเชิงลบ หรือ วยาคติที่แสดงออกต่อผูสู้งอายุทางพฤติกรรมที่เป็นการขัด
ผลประโยชนผ์ูส้งูอาย ุ(Stahl & Metzger, 2013)  

ดงัที่กล่าวไปในขา้งตน้แลว้ว่า งานวิจยัที่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปร
ความวิตกกังวลต่อการสูงวัยกับตัวแปรวยาคติ พบความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างตัวแปรทัง้สอง 
ผลการวิจัยในอีกกลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรความวิตกกังวลต่อการสูงวัย
กับตัวแปรความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัย แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรทัง้สอง 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างที่มีความวิตกกงัวลต่อการสงูวยัในระดบัสงูจะมีความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยัใน
ระดับต ่า โดยผลการวิจัยดังกล่าวพบในกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน (Harris & Dollinger, 2001) 
และกลุม่ตวัอย่างชาวอิตาลี่ (Donizzetti, 2019) 

หลกัฐานการวิจัยเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นถึงขอ้สรุปว่า ความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัย
ในระดับสูงมีความสัมพันธ์กับวยาคติต่อผู้สูงอายุที่เป็นการแสดงออกผ่านทางเจตคติและทาง
พฤติกรรมในระดับต ่า และความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัยในระดับสูงยังมีความสมัพันธ์กับความวิตก
กงัวลต่อการสงูวยัในระดบัต ่าอีกดว้ย 

3. การปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ผูส้งูอายุ ซึ่งหมายถึงการติดต่อสื่อสารหรือการท ากิจกรรมร่วมกับผูส้งูอายุ เป็นตวัแปรที่ไดม้าจาก
ทฤษฎีการปฏิสมัพันธร์ะหว่างกลุ่ม ซึ่งทฤษฎีนีช้ีใ้หเ้ห็นถึงผลเชิงบวกจากการปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ช่วงวยัว่าจะสามารถช่วยลดอคติระหว่างช่วงวยัได ้โดยที่การปฏิสมัพันธด์ังกล่าวจะไดต้อ้งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ทฤษฎีนีก้  าหนดไว ้ตัวอย่าง การปฏิสัมพันธ์ต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียม การ
ปฏิสัมพันธ์ตอ้งมีเป้าหมายที่สอดคลอ้งกัน เป็นตน้ ดังนัน้ ทฤษฎีการปฏิสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มจึง
กล่าวว่าการปฏิสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างบุคคลกับผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ต่อวยาคติที่บุคคลมีต่อ
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ผูส้งูอายุอย่างลดลง อย่างไรก็ดี จะเห็นไดว้่าผลการวิจยัที่จะกลา่วต่อไปนีค้รอบคลมุการศกึษาวิจยั
การปฏิสมัพนัธใ์นแง่ของคณุภาพและในแง่ของความถ่ี 

แอเลน และคนอ่ืนๆ (Allan et al., 2014) ศึกษาอิทธิพลของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างช่วงวัยที่มีต่อวยาคติต่อผูสู้งอายุ โดยเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแคนาดา และ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุถ่ีกว่าจะมีความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยัลดลง ซึ่ง
ส่งผลต่อเนื่องใหก้ลุ่มตัวอย่างมีวยาคติต่อผูสู้งอายุลดลงเช่นกัน สอดคลอ้งกับอีกงานวิจัยหนึ่งที่
พบว่า กลุม่ตวัอย่างที่ปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายบุ่อยกว่าจะมีความรูส้กึหวาดกลวัต่อผูส้งูอายุรวมทัง้มี
ความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยในระดับต ่ากว่า (Chonody et al., 2014) ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุบ่อยกว่าจะมีวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุมากขึน้ 
(Chonody, 2016) และมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายลุดลง (Chonody et al., 2014) 

นอกจากหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีของการปฏิสัมพันธ์กับ 
วยาคติต่อผูส้งูอายุแลว้ คณุภาพของการปฏิสมัพนัธก์็มีสว่นส าคญัต่อมมุมองที่บคุคลมีต่อผูส้งูอายุ
เช่นกนั ดรูรร์ี่ และคนอ่ืนๆ (Drury et al., 2017) พบว่าเจา้หนา้ที่บา้นพกัคนชราในประเทศองักฤษที่
มีการปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อผูส้งูอายุจะมีวยาคติที่แสดงออกต่อผูส้งูอายแุบบชดัเจน (Blatant ageism) 
ลดลง แต่หากเจา้หนา้ที่มีการปฏิสมัพันธก์ับผูส้งูอายุในเชิงลบ เจา้หนา้ที่จะมีวยาคติที่แสดงออก
ต่อผูส้งูอายุแบบโดยนยั (Subtle ageism) เพิ่มขึน้ ในอีกงานวิจยัหนึ่งที่เก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง
นักศึกษาชาวอังกฤษ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจตคติต่อผู้สูงอายุที่บุคคล
แสดงออกแบบเปิดเผย (Explicit ageism) ซึ่งเป็นเจตคติในเชิงความรูส้ึกส่วนบุคคล กบัเจตคติต่อ
ผูสู้งอายุที่บุคคลปกปิด (Implicit ageism) ซึ่งเป็นเจตคติในเชิงความเชื่อทางสังคม ผลการวิจัย
พบว่าการปฏิสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับผูสู้งอายุในสงัคม มีอิทธิพลต่อเจตคติเชิงบวกที่
กลุ่มตัวอย่างแสดงออกแบบเปิดเผยต่อผูสู้งอายุ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูสู้งอายุถ่ีกว่าจะมีเจตคติเชิงบวกที่แสดงออกแบบปกปิดมากกว่า (Tam, Hewstone, Harwood, 
Voci, & Kenworthy, 2006) 

ผลการวิจัยในข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ  ครอบคลุมทั้งมิ ติของคุณภาพและความถ่ีของการปฏิสัมพันธ์ที่ มี อิท ธิพลต่อ 
วยาคติและเจตคติต่อผูสู้งอายุ อย่างไรก็ดี งานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าคุณภาพของ
การปฏิสมัพนัธ ์แทจ้รงิแลว้ส่งผลต่อวยาคติมากกว่าความถ่ีของการปฏิสมัพนัธ ์กลา่วไดอี้กนยัหนึ่ง
ว่า บคุคลที่รบัรูว้่าตนกบัผูส้งูอายุมีการปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัมากกว่าจะมีวยาคติต่อผูส้งูอายตุ ่ากว่า 
ในขณะที่ความถ่ีของการปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ส่งผลต่อวยาคติ (Bousfield & Hutchison, 2010; 
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Flamion et al., 2019; Marques et al., 2020; Schwartz & Simmons, 2001; Smith & Charlton, 
2020) 

นอกจากนี ้ดังที่ได้กล่าวถึงอิทธิพลทางอ้อมของการปฏิสัมพันธ์ในมิติของ
ความถ่ีที่มีอิทธิพลต่อวยาคติ ซึ่งส่งผ่านความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสงูวัยของบุคคล (Allan et al., 
2014; Chonody et al., 2014) ในอีกงานวิจยัหนึ่งที่ศกึษาการปฏิสมัพนัธต่์อผูส้งูอายุครอบคลมุทัง้ 
2 มิติคือ คุณภาพและความถ่ีของการปฏิสัมพันธ์ ผลการวิจัยชีว้่าคุณภาพของการปฏิสมัพันธ์มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อวยาคติโดยผ่านความวิตกกังวลต่อการสูงวัย ในขณะที่ไม่พบอิทธิพลของ
ความถ่ีในการปฏิสมัพันธ์ต่อวยาคติ กล่าวไดอี้กนัยหนึ่งว่า กลุ่มตัวอย่างที่รบัรูว้่าการปฏิสัมพันธ์
ของตนกบัผูส้งูอายุเป็นการปฏิสมัพนัธท์ี่ดี จะมีความวิตกกงัวลต่อการสูงวยัของตนเองลดลง และ
สง่ผลใหม้ีวยาคติต่อผูส้งูอายลุดลง (Drury, Hutchison, & Abrams, 2016) 

จากผลการวิจัยเหล่านี ้ท าให้สันนิษฐานได้ถึงอิทธิพลของคุณภาพในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุที่มีต่อวยาคติ ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม ส าหรบัอิทธิพล
ทางตรงสนันิษฐานไดว้่า ผูท้ี่มีปฏิสมัพนัธท์ี่มีคณุภาพมากกว่า อาจจะมีวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวัมากกว่า รวมถึงมีวยาคติเชิงลบต ่ากว่า นอกจากนี ้ผูท้ี่มีปฏิสมัพนัธ์แบบไม่มีคณุภาพ
มากกว่า อาจจะมีวยาคติเชิงบวกต ่ากว่า รวมถึงมีวยาคติเชิงลบมากกว่า และส าหรบัอิทธิพล
ทางออ้มสนันิษฐานไดว้่า ผูท้ี่มีปฏิสมัพนัธท์ี่มีคณุภาพมากกว่า อาจจะมีความวิตกกงัวลต่อการสงู
วัยของตนเองมากกว่า จึงส่งผลให้มีวยาคติเชิงบวกต ่ากว่า รวมถึงมีวยาคติเชิงลบมากกว่า 
นอกจากนี ้ผูท้ี่มีปฏิสมัพนัธท์ี่ไม่มีคณุภาพมากกว่า อาจจะมีความวิตกกงัวลต่อการสงูวัยมากกว่า 
จึงสง่ผลใหม้ีวยาคติเชิงบวกต ่ากว่า รวมถึงมีวยาคติเชิงลบมากกว่า 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ในการพัฒนานิยามเชิงปฏิบัติการ ผูว้ิจัยพัฒนาจากขอ้คน้พบที่ปรากฏในการ

วิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากหลากหลายศาสตร ์และเอกสาร
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปร ท าใหไ้ดม้าซึ่งความเขา้ใจเก่ียวกบัวยาคติในบริบทครอบครวั สาเหต ุ
และผลจากวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูส้งูอายุในครอบครวั โดยผูว้ิจยัไดส้รา้งและปรบันิยามเชิง
ปฏิบัติการและข้อค าถามในแบบวัดตัวแปรจากค านิยามเบื ้องต้น ร่วมกับผลการวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั ส าหรบัตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบดว้ย 8 ตัวแปร ไดแ้ก่ 
ตวัแปรวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั ตวัแปรวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ตัว
แปรพฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุในครอบครวั ตัวแปรความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ตวัแปรการ
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รบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ตัวแปรการ
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และตวัแปรค่านิยมทางสงัคม มีรายละเอียดดงันี ้

1. วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลมี
อารมณ์ความรูส้ึกและแนวโน้มในการปฏิบัติตัวต่อผูสู้งอายุในครอบครวัในลักษณะเชิงบวก อัน
เนื่องดว้ยอายุที่มากของผูสู้งอายุในครอบครวั เช่น ความรูส้ึกเป็นห่วง และความตัง้ใจที่อยากจะ
ตามใจผู้สูงอายุในครอบครวั ตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัวประกอบด้วย 2 
ตวัชีว้ดั มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 วยาคติเชิงบวกด้านความรู้สึก หมายถึง การที่บุคคลมีความรูส้ึก
เชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ซึ่งเป็นความรูส้ึกที่เกิดขึน้บนฐานคิดการรบัรูท้ี่บุคคลมีต่ออายุที่
มากของผู้สูงอายุในครอบครัว เช่น ความรูส้ึกเป็นห่วงและความรูส้ึกเป็นกังวลผู้สูงอายุใน
ครอบครวัเนื่องจากท่านมีอายมุากแลว้ 

1.2 วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม หมายถึง การ
ที่บคุคลมีแนวโนม้หรือความตัง้ใจที่จะปฏิบติัตวัในเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั เป็นความตัง้ใจ
ในการแสดงพฤติกรรมซึ่งเกิดขึน้บนฐานคิดการรับรู ้ที่บุคคลมีต่ออายุที่มากของผู้สูงอายุใน
ครอบครวั เช่น ความตั้งใจที่อยากจะตามใจผูสู้งอายุในครอบครวั และความตั้งใจที่อยากจะใช้
ค าพดูกบัผูส้งูอายใุนครอบครวัใหดี้ขึน้ เนื่องจากท่านมีอายมุากแลว้ 

แบบวดัตวัแปรวยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ถูกพัฒนาขึน้จากขอ้
คน้พบเชิงคุณภาพจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นลักษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอาย ุ
ร่วมกับการทบทวนแนวคิดวยาคติเชิงบวก (Hinchliff, 2016; Minichiello et al., 2000; Palmore, 
1999) และแนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติ (Tripartite Model) (Kite & Wagner, 2002; 
Olson & Kendrick, 2008) โดยวัดดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้แต่ ไม่
จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีวยาคติเชิงบวกมากกว่าผูท้ี่ได้
คะแนนต ่ากว่า  

2. วยาคติเชิงลบต่อผู้ สูงอายุในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลมี
ความคิดความเชื่อที่เป็นการเหมารวมผูส้งูอายุในครอบครวัในลกัษณะเชิงลบ อนัเนื่องดว้ยอายุที่
มากของผูสู้งอายุในครอบครวั โดยความคิดความเชื่อเหมารวมผู้สูงอายุในเชิงลบนีค้รอบคลุม
ประเด็นสมรรถภาพทางร่างกาย และลกัษณะนิสยัของความสูงวยัของผูสู้งอายุในครอบครวั แบบ
วดัตัวแปรวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ถูกพฒันาขึน้จากขอ้คน้พบเชิงคุณภาพจากการ
วิจัยระยะที่  1 ร่วมกับการทบทวนแนวคิดวยาคติ เชิ งลบ  (Palmore, 1999) และแนวคิด
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องค์ประกอบหลักของเจตคติ (Kite & Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) วัดด้วยข้อ
ค าถาม 5 ขอ้ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนน
สงูกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีวยาคติเชิงลบมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

 3. พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลให้
การดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผูสู้งอายุในครอบครวั เพื่อใหผู้สู้งอายุในครอบครวัมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน้ ครอบคลุมทั้งการดูแลด้านสุขภาพร่างกายของผูสู้งอายุ และการดูแลดา้นความ
ตอ้งการในชีวิตประจ าวนัของผูส้งูอายุ แบบวดัตวัแปรพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั ถูก
พฒันาขึน้จากขอ้คน้พบเชิงคณุภาพในการวิจยัระยะที่ 1 ในประเด็นผลกระทบต่อผูส้งูอายทุางดา้น
ร่างกาย เรื่องการสนับสนุนผู้สูงอายุในชีวิตประจ าวันและเรื่องที่เก่ียวกับโรคภัย  โดยวัดดว้ยข้อ
ค าถาม 7 ขอ้ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนน
สงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่แสดงพฤติกรรมดแูลผูส้งูอายุในครอบครวัมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

4. ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย หมายถึง การรบัรูท้างอารมณ์กระวน
กระวายใจและความหวาดกลวัที่บุคคลมีต่อเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัความแก่ชราหรือการมีอายุที่มาก 
ครอบคลมุทัง้ความแก่ชราที่จะเกิดขึน้กบัตัวบุคคลเอง และความแก่ชรารวมถึงความตายที่จะเกิด
ขึน้กับผู้สูงอายุในครอบครวั ตัวแปรความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยประกอบดว้ย 4 ตัวชีว้ัด มี
รายละเอียดดงันี ้

4.1 ความวิตกกังวลทางจิตใจ  หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกกระวน
กระวายใจและหวาดกลวัเก่ียวกบัการไม่มีความสขุทางใจในวนัที่ตนแก่ชรา 

4.2 ความวิตกกังวลทางกายภาพ หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกกระวน
กระวายใจและหวาดกลวัเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางสภาพรา่งกายของตนในวนัที่ตนแก่ชรา 

4.3 ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกกระวน
กระวายใจและหวาดกลวัเก่ียวกบัการสญูเสียคณุค่าในตนเองในวนัที่ตนแก่ชรา 

4.4 ความวิตกกังวลต่อความตายของผู้ สูงอายุในครอบครัว 
หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกกระวนกระวายใจและหวาดกลวัต่อการเจ็บป่วยและการตายในอนาคต
ของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ส าหรบัตัวชีว้ัด 3 ด้านของตัวแปรความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ได้แก่ 
ความกังวลทางจิตใจ ความกังวลทางกายภาพ และความหวาดกลัวต่อการสูญเสีย ถูกดัดแปลง
จากแบบวัด Anxiety about Aging scale (Lasher & Faulkender, 1993) โดยผูว้ิจัยท าการแปล
ขอ้ค าถามเดิมจากภาษาองักฤษมาเป็นภาษาไทย และไดใ้หผู้ท้ี่เชี่ยวชาญในการใชภ้าษาอังกฤษ
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ท าการแปลขอ้ค าถามภาษาไทยกลบัเป็นภาษาองักฤษ จากนัน้ร่วมกนัพิจารณาการเลือกใชภ้าษา
ในขอ้ค าถามฉบับภาษาไทย (Back-tanslation) ส าหรบัตัวชีว้ัดดา้นความวิตกกังวลต่อความแก่
ชราของผูส้งูอายุในครอบครวั ถูกพฒันาขึน้จากขอ้คน้พบเชิงคณุภาพจากผลการวิจยัระยะที่ 1 ใน
ประเด็นดา้นการตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา ร่วมกับการทบทวนทฤษฎีการ
บริหารความรูส้ึกหวาดกลัว (Terror Management Theory) (Martens et al., 2005) โดยวัดดว้ย
ขอ้ค าถาม 12 ขอ้ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตั้งแต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผู้ที่ได้
คะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยัมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

5. การรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย หมายถึง การที่บคุคลมีความตระหนกัและ
มีความเขา้ใจต่อสภาวะของความสูงอายุซึ่งผูสู้งอายุเผชิญ ตัวแปรการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย
ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั มีรายละเอียดดงันี ้

5.1 การรับรู้ด้านกายภาพ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักและมีความ
เขา้ใจในธรรมชาติของสขุภาพรา่งกายและสมรรถภาพที่เสื่อมถอยของผูส้งูอายุ 

5.2 การรับรู้ด้านสังคม หมายถึง การที่บุคคลตระหนักและมีความ
เข้าใจในธรรมชาติของลักษณะการแสดงออกของผู้สูงอายุ  ครอบคลุมทั้งการแสดงออกในเชิง
มมุมองและความคิด และการแสดงออกที่เป็นการปฏิบติัตวั 

แบบวัดตัวแปรการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย ถูกพัฒนาขึน้จากขอ้คน้พบเชิง
คณุภาพจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นการรบัรูถ้ึงความเสื่อมถอยของบิดามารดาสูงอายุ และ
ประเด็นความเขา้อกเขา้ใจในตวับิดามารดาสูงอายุ ร่วมกบัการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับตัว
แปรความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยั แบบวดัตัวแปรการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัวดัดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ 
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่จรงิเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่า
เป็นผูท้ี่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

6. การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง การที่
บุคคลรบัรูใ้นความพึงพอใจหรือคณุภาพที่ดีของการพบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตวัระหว่างบุคคล
กับผู้สูงอายุในครอบครัว แบบวัดตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
ผูว้ิจัยพัฒนาจากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) 
(Allport, 1954) ร่วมกบังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุ แบบวดันีว้ดัดว้ย
ขอ้ค าถาม 3 ขอ้ มาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จรงิเลย (1) - จรงิที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงู
กว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการปฏิสมัพันธ์กับผูสู้งอายุในครอบครวัที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่า
กว่า 
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7. การปฏิสัมพันธเ์ชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคล
รบัรูใ้นความไม่พึงพอใจหรือคุณภาพที่ไม่ดีของการพบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคล
กับผู้สูงอายุในครอบครัว เช่นเดียวกับแบบวัดตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั ผูว้ิจัยพัฒนาแบบวดันีจ้ากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสมัพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup 
Contact Theory) (Allport, 1954) ร่วมกับงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับตัวแปรการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูสู้งอายุ แบบวดันีว้ัดดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ มาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริง
ที่สุด (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการปฏิสมัพันธ์กับผูสู้งอายุในครอบครวัที่ ไม่มี
คณุภาพมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

8. ค่านิยมทางสังคม  หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ในคุณค่าทางสังคมที่
ก าหนดหรือคาดหวังให้บุคคลดูแลเลีย้งดูผู ้สูงอายุในครอบครวั เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครวัเป็นหนา้ที่ของบุคคลซึ่งมีสถานะเป็นลูกหรือหลานของผูสู้งอายุ และเนื่องจากการดูแล
ผูสู้งอายุถือเป็นการแสดงความกตัญญูรูคุ้ณ แบบวัดตัวแปรค่านิยมทางสงัคมพัฒนาขึน้จากขอ้
คน้พบในการวิจยัระยะที่ 1 ในประเด็นหนา้ที่ของบุตรธิดา และประเด็นการกตญัญูต่อบิดามารดา 
รว่มกบัการทบทวนแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) (Ryan, 2005) แบบวดั
นีว้ดัดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด 
(6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีค่านิยมทางสงัคมมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

สมมติฐานในการวิจัยระยะที ่2 
โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั

ที่พฒันาขึน้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
1. วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก

ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพันธ์เชิงบวกต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และค่านิยมทางสงัคม 

2. วยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากการ
รบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และการปฏิสมัพันธเ์ชิง
ลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั โดยผ่านความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั 

3. วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว  ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และค่านิยมทางสงัคม 
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4. วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากการรบัรู ้
ต่อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั โดยผ่านความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั 

5. ความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ได้รบัอิทธิพลทางตรงจากการรบัรูต่้อ
ความเป็นผูสู้งวัย การปฏิสมัพันธ์เชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และการปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

6. พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากวยาคติ
เชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

7. พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม โดยผ่าน 
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

8. พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม โดยผ่าน 
วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลสมมติฐานแสดงความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติ 
ต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ใช้แบบแผนการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ 

(Exploratory sequential mixed methods design) (Creswell & Plano Clark, 2018) ที่ มี ก า ร
วิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจลักษณะ สาเหตุ และ
ผลกระทบของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสงูอายุ การเก็บขอ้มลู ใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิง
ลึก (In-depth interview) ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับสมาชิกครอบครวัวัยหนุ่มสาว
จ านวน 8 ท่าน จากนั้นในการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยน าขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการ
วิจัยในระยะแรกร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมมาพัฒนาเป็นตัวแปรส าหรบัการทดสอบโมเดล
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั โดยเก็บขอ้มลูกบักลุ่ม
ตัวอย่างวัยหนุ่มสาวจ านวน 344 คน ดังที่สรุปไว้ในภาพประกอบ 5 นอกจากนี ้ ผู ้วิจัยได้สรุป
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั พรอ้มระยะเวลาที่ใชด้  าเนินการ ในตาราง 3 นอกจากนี ้ในสว่นของการ
อภิปรายผลการวิจัย ผูว้ิจัยไดม้ีการเชื่อมโยงการอภิปรายผลการวิจยัทัง้สองระยะ ดังที่น าเสนอไว้
ในบทสดุทา้ย  

 

 

ภาพประกอบ 5 การประยกุตใ์ชแ้บบแผนการวิจยัผสานวิธีชนิดเชิงคณุภาพน าเชิงปรมิาณ
(Creswell & Plano Clark, 2018) และการเชื่อมโยงขอ้คน้พบในการวิจยั 
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การวิจัยระยะที ่1 
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาและท าความเขา้ใจถึงลักษณะ

ของวยาคติ รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติในครอบครวั โดยการท าความเขา้ใจเก่ียวกับ
ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติในการศึกษานี ้เป็นการท าความเข้าใจวยาคติผ่าน
มุมมองของสมาชิกครอบครวัวัยหนุ่มสาวที่มีต่อบิดามารดาสูงอายุ ใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกใน
การเก็บขอ้มลู (Yin, 2014) และวิเคราะหข์อ้มูลโดยประยุกตใ์ชห้ลกัการของ ไมล ์และฮูเบอรแ์มน 
(Miles & Huberman, 1994) รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยัมีดงันี ้

พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
พืน้ที่ที่ใช้ในการวิจัย หน่วยในการวิเคราะห ์(Unit of analysis) ของการวิจัยครัง้นี ้

คือ สมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาว จงัหวัดกรุงเทพมหานครถูกก าหนดใหเ้ป็นพืน้ที่ที่ใชใ้นการวิจัย 
เนื่องจากกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นตวัแทนเขตเมืองที่ชดัเจน อีกทัง้ยังมีความเป็น
พหุวัฒนธรรมคือ ผู้คนมีพื ้นภูมิที่หลากหลาย และที่ส  าคัญ จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจ านวน
ประชากรสูงอายุมากที่สุดในประเทศไทยถึง 1,089,974 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 17 ของ
ประชากรทั่วทัง้จงัหวดั นบัเป็นอตัราส่วนที่มากกว่าสดัส่วนของประชากรสงูอายุทัง้ประเทศ ซึ่งอยู่ที่
รอ้ยละ 15 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) นอกจากความเป็นพหุวฒันธรรมและจ านวนผูส้งูอายุ
แล้ว พืน้ที่ดังกล่าวยังมีขอบเขตที่ชัดเจน (Boundary) และสมบูรณ์พรอ้มในตัวเอง ด้วยเหตุผล
เหลา่นี ้ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมส าหรบัพืน้ที่ในการวิจยั 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มลู (Key informants) จ านวน 8 
ท่าน ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาวที่มีการปฏิสมัพันธ์ใกลช้ิดกบับิดาหรือมารดาสูงอายุใน
ครอบครวั นอกจากผูใ้หข้อ้มูลวยัหนุ่มสาวจ านวน 8 ท่าน ยงัมีผูใ้หข้อ้มูลที่เป็นบิดามารดาสงูอายุ
อีกจ านวน 2 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยเลือกเก็บขอ้มูลกับบิดามารดาสูงอายุเพิ่มเติม เพื่อใช้ขอ้มูลมาช่วย
ยืนยันและสรา้งความชัดเจนใหแ้ก่ขอ้คน้พบในบางประเด็น อาทิ ผลกระทบของวยาคติ ไม่ไดม้ี
จุดประสงคใ์นการใชข้อ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจัยแต่อย่างใด เนื่องดว้ยวัตถุประสงคข์อง
การศึกษานีมุ้่งท าความเขา้ใจวยาคติผ่านมมุมองของคนหนุ่มสาวเป็นส าคญั ล าดบัต่อไปเป็นการ
น าเสนอเกณฑก์ารคดัเลือกกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู และวิธีการเขา้ถึงกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู รายละเอียดดงันี ้

การคัดเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้วิ ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเลือกตามคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเข้าที่ ได้ก าหนดไว้ (Inclusion 
criteria) หลงัจากนัน้จึงใชว้ิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยก าหนดคุณสมบติั
ผู้ให้ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวข้อง เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะสนับสนุนหรือโต้แย้งกับ
ข้อเสนอทางทฤษฎี เมื่อข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Data saturation) คือ ข้อเสนอทางทฤษฎีคงที่  พบ
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ขอ้มูลที่มีความซ า้กันที่สามารถตอบวัตถุประสงคก์ารวิจัย และไม่ปรากฏขอ้มูลใหม่  ซึ่งสามารถ
สรา้งเป็นขอ้สรุปของการศกึษาได ้ผูว้ิจยัจึงยติุการเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูที่จ  านวน 8 ท่าน  

ส าหรบัคุณสมบัติของผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นคนหนุ่มสาวในเจเนอเรชั่น Y หรือเจเนอ
เรชั่น  Z ซึ่งหมายถึงผู้ที่ เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2524 – 2552 (พัชราภา ตันติชูเวช , 2560) มีการ
ปฏิสมัพันธ์แบบเห็นหนา้กับผูสู้งอายุในครอบครวัที่เป็นบิดาหรือมารดาอายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึน้เป็นประจ าและต่อเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ใหค้นหนุ่มสาวไดม้ีโอกาสเห็นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุของบิดามารดา โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับบิดา
มารดาเป็นการปฏิสมัพนัธท์ี่ไม่ไดถู้กจ ากดัในเชิงพืน้ที่ของการพกัอาศยั กล่าวคือ คนหนุ่มสาวและ
บิดามารดาสงูอายุจะอาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่ไดอ้าศัยอยู่ร่วมกันก็ได ้คนหนุ่มสาวตอ้งพ านักอยู่ใน
จังหวดักรุงเทพมหานคร และสุดทา้ย คนหนุ่มสาวตอ้งมีความยินดีและสามารถเขา้ร่วมงานวิจัย
โดยการใหข้อ้มลูผ่านการสมัภาษณ ์

การเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลวัยหนุ่มสาวผู้มี
ประสบการณ ์ทัง้ประสบการณโ์ดยตรงที่หนุ่มสาวเผชิญดว้ยตนเอง และประสบการณโ์ดยทางออ้ม
ที่หนุ่มสาวรบัรูผ้่านผูอ่ื้น ซึ่งเป็นประสบการณเ์ก่ียวกบัวยาคติต่อบิดามารดาสงูอายุ ในครอบครวัที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างดีที่สุด (Information-rich cases) ผู้วิจัยด าเนินการ
เข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านบุคคลใกล้ชิด ร่วมกับการแนะน าต่อไปยังบุคคลอ่ืน (Snowball 
technique) เมื่อไดร้ายชื่อและขอ้มลูการติดต่อจึงสอบถามความสนใจในการเขา้รว่มการวิจยัไปยงั
บุคคลเหล่านัน้ รวมทัง้ประเมินคุณสมบติัในการเขา้ร่วมการวิจยัเพื่อคัดเลือกผูใ้หข้อ้มลูใหเ้ป็นไป
ตามคุณสมบติัที่ก าหนดไว ้หากเป็นไปตามคณุสมบติัที่ก าหนดและบุคคลมีความสนใจในการเขา้
ร่วมการวิจัย ผูว้ิจัยจึงท าการนัดพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผูใ้หข้อ้มูลสะดวก เพื่อด าเนินการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู ้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่  1 

ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม และการจดบันทึก มี
รายละเอียดดงันี ้

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจัยเลือกใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาวิจัย
ครัง้นี ้เพื่อการไดม้าซึ่งขอ้มลูที่ลุม่ลกึและครอบคลมุประเด็นการวิจยั (Yin, 2014) ในการสมัภาษณ์
เชิงลึก ผู้วิจัยไดเ้ตรียมแนวค าถามไวใ้ชส้  าหรบัการสัมภาษณ์ แนวค าถามดังกล่าวเป็นค าถาม
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ปลายเปิดที่ใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณเ์พื่อการไดม้าซึ่งความรูค้วามเขา้ใจในประเด็นวยาคติ
ต่อบิดามารดาสงูอาย ุ

ในการสร้างแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยท าการศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัวยาคติ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งค าถามปลายเปิด 
ในแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย ค าถามหลัก  (Main questions) และ
ค าถามซัก  (Probing questions) ค าถามหลักหมายถึง ค าถามที่ เป็นการเปิดประเด็นการ
สมัภาษณ์ โดยผูว้ิจัยไดส้รา้งไวล้่วงหน้า และค าถามซกัหรือค าถามเพื่อขอรายละเอียดที่ชัดเจน
ยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัใชค้  าถามซกัต่อจากการเปิดประเด็นดว้ยค าถามหลกั ในกรณีที่ค  าตอบของผูใ้หข้อ้มูล
ยงัขาดรายละเอียดความชดัเจน หรือในกรณีที่ผูใ้หข้อ้มูลกล่าวถึงประเด็นใหม่ที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชนต่์อการตอบค าถามการวิจยั ทัง้นี ้ผูว้ิจยัใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาที่มีความเป็นมิตร
ต่อผู้ให้ข้อมูล โดยตาราง 4 แสดงตัวอย่างแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก  และใน
ภาคผนวก ข แสดงแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึฉบบัเต็ม 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ในขณะที่ผู ้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสงัเกตร่วมกบัการสมัภาษณ ์โดยสงัเกตถึงอวจันภาษาของผูใ้หข้อ้มลู ไม่ว่าจะเป็น
การแสดงออกทางสีหนา้ แววตา และท่าทางอากปักิริยาต่างๆในระหว่างที่ใหส้มัภาษณ ์เพื่อความ
เขา้ใจในสิ่งที่ผูใ้หข้อ้มลูบอกเลา่ไดอ้ย่างลกึซึง้มากย่ิงขึน้ 

การจดบันทึก ในระหว่างการสมัภาษณ์ ผูว้ิจัยท าการจดบนัทึกแบบย่อถึงสิ่งที่
ไดม้าจากการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยจดเฉพาะค าหรือวลีสัน้ๆที่มีความส าคัญลงไปในสมุด
บนัทึกเล่มเล็ก การจดบันทึกแบบย่อนีช้่วยใหผู้ว้ิจัยสามารถระลึกถึงสิ่งที่สงัเกตไดใ้นระหว่างการ
สมัภาษณ ์และภายหลงัเมื่อสิน้สดุการสมัภาษณ ์ไดม้ีการจดบนัทึกโดยละเอียดอีกครัง้ โดยน าเอา
ขอ้มูลในบนัทึกแบบย่อมาทบทวนและจดขยายความเพิ่มเติม ในการจดบนัทึกโดยละเอียดนีแ้ยก
ออกเป็น การจดบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการเก็บขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการสงัเกตหรือการสมัภาษณ ์
และการจดบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัเนือ้หาของการสงัเกต 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล 
ลินคอลน์ และ กูบา (Lincoln & Guba, 1985) ไดจ้ าแนกเกณฑ์และเทคนิคในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งน่าเชื่อถือของงานวิจัย (Trustworthiness) ซึ่งผูว้ิจัยเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ
ตามความเหมาะสมดังนี ้ ผูว้ิจัยใชก้ารตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data triangulation) คือ ใน
บางประเด็นที่ตอ้งการความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบของวยาคติ มีการเก็บขอ้มูลทัง้
จากผูใ้หข้อ้มลูที่เป็นสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาว และผูใ้หข้อ้มลูที่เป็นบิดาหรือมารดาสงูอายุ การ
ตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลูนีส้รา้งความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความสามารถในการยืนยัน
ให้แก่ผลการวิจัย (Conformability) นอกจากนี ้ผู ้วิจัยได้ขอให้เพื่อนนักวิจัยช่วยตรวจสอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Peer debriefing) โดยร่วมกันตรวจสอบความอคติในการให้รหัสและจัดกลุ่ม
ประเด็นผ่านการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปที่เหมาะสม และในการรายงานข้อ
คน้พบ มีการใชก้ารพรรณนาขอ้ค้นพบอย่างครอบคลุมและลุ่มลึก (Thick description) วิธีการ
เหล่านีช้่วยสรา้งความน่าเชื่อถือให้แก่ผลการวิจัยด้านการสรา้งความสามารถในการถ่ายโอน
ขอ้สรุปไปยังกลุ่มคน บริบท และช่วงเวลาอ่ืน (Transferability) และสุดทา้ย ผูว้ิจัยไดข้อใหเ้พื่อน
นักวิจัยที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกับงานวิจัยนีช้่วยตรวจสอบกระบวนการและผลการวิจัย (Inquiry 
audit) เพื่อประเมินว่าข้อสรุปในงานวิจัยถูกยืนยันได้ด้วยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ที่ถูกต้อง
เหมาะสม ถือเป็นการแสดงความสามารถในการพึ่งพาใหแ้ก่ผลการวิจยั (Dependability) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก่อนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาทักษะต่างๆที่จ  าเป็น

ส าหรบัการอยู่ในสนามวิจยั ประกอบดว้ย การทบทวนต าราการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อศกึษาเพิ่มเติม
ทักษะในการเป็นผูส้มัภาษณ์ที่ดี และการทบทวนรายงานการวิจัยที่ผูว้ิจัยไดม้ีโอกาสศึกษาวิจัย 
เรื่อง “มุมมองของผู้สูงอายุต่อความหมายของความแก่ชราและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกต่างวัยในครอบครวัหลายรุ่น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วป 804 ปฏิบัติการวิจัยขัน้สูง 
ในปีการศึกษาที่ 2561 ภาคเรียนที่ 1 ในการทบทวนรายงานการวิจยัดงักล่าวช่วยใหผู้ว้ิจยัได้ร  าลึก
ถึงประสบการณต์รงที่ไดม้ีโอกาสสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 ท่าน  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก ร่วมกบัการสงัเกตแบบไม่
มีสว่นรว่ม และการจดบนัทกึ มีรายละเอียดในแต่ละช่วงตอนของการสมัภาษณด์งันี ้

ก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ หลังจากผูว้ิจัยท าการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่
ผูใ้หข้อ้มูลสะดวกในการใหส้มัภาษณ ์ก่อนเวลานดัหมายราว 30 นาที ผูว้ิจยัเดินทางไปถึงสถานที่ 
เพื่อส ารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการ
สัมภาษณ์ เมื่อผู้ให้ข้อมูลเดินทางมาถึงสถานที่นัดหมาย ผู้วิจัยจึงแนะน าตนเองพรอ้มชีแ้จง
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รายละเอียดต่างๆ ซึ่งไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ ์จุดมุ่งหมายของการวิจยั สิทธิของผูใ้ห้
ขอ้มูลในระหว่างการสมัภาษณ์ การพิทักษ์สิทธิ์ของผูใ้หข้อ้มูล และเวลาที่จะใชใ้นการสมัภาษณ์
โดยคร่าว เมื่อผูใ้ห้ขอ้มูลรบัทราบรายละเอียดดีแล้ว ผูว้ิจัยจึงกล่าวขออนุญาตบันทึกเสียงการ
สมัภาษณ ์สดุทา้ย ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาเล็กนอ้ยในการพดูคยุเรื่องทั่วๆไปอย่างเป็นกนัเองกบัผูใ้หข้อ้มลู 
เพื่อสรา้งความคุน้เคยและบรรยากาศความไวเ้นือ้เชื่อใจระหว่างกนัก่อนเริ่มตน้การสมัภาษณแ์ละ
บนัทกึเสียง 

ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มต้นการสัมภาษณ์โดยสอบถามเก่ียวกับ
ขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มลู หลงัจากนัน้จึงเริ่มสมัภาษณโ์ดยใชค้ าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มลู
ไดเ้ลา่ถึงสมาชิกในครอบครวั มจีุดประสงคเ์พื่อใหผู้ใ้หข้อ้มลูไดเ้ริ่มนึกถึงสมาชิกในครอบครวัแต่ละ
ท่าน จากนัน้ผูว้ิจัยสอบถามเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างผูใ้หข้อ้มูลกับบิดาและมารดาของผูใ้ห้
ขอ้มลูในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสงูวยัในครอบครวั มีจุดประสงคเ์พื่อคน้หาปัจจยัที่อาจจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัวยาคติในครอบครวั สดุทา้ยผูว้ิจยัสอบถามถึงการใหน้ิยามต่อความหมายของวยาคติ 
ในระหว่างการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัมีการใชก้ารสงัเกตแบบไม่มีสว่นรว่มควบคู่ไปกบัการจดบนัทกึดว้ย 

ภายหลังจบการสัมภาษณ ์เมื่อเสร็จสิน้การสมัภาษณ ์ผูว้ิจยักลา่วขอบคณุผูใ้ห้
ขอ้มลูพรอ้มกบัมอบของขวญัเพื่อตอบแทนที่ผูใ้หข้อ้มลูสละเวลามาเขา้ร่วมงานวิจยั สุดทา้ยผูว้ิจยั
ขออนญุาตผูใ้หข้อ้มลูติดต่อกลบัในอนาคต เพื่อนดัหมายการใหส้มัภาษณใ์นครัง้ต่อไป 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
หลกัการวิเคราะหข์อ้มลูในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการประยุกตใ์ชห้ลกัการของ ไมล ์

และ ฮเูบอรแ์มน (Miles & Huberman, 1994) ซึ่งมีกระบวนการหลกั 3 ขัน้ตอน รายละเอียดดงันี ้
1. การจดัระเบียบขอ้มลู (Data organizing) ประกอบไปดว้ยการจดัระเบียบดา้น

กายภาพของขอ้มูลและดา้นเนือ้หาของขอ้มูล (ชาย โพธิสิตา, 2547) ส าหรบัการจัดระเบียบดา้น
กายภาพของขอ้มลู ผูว้ิจยัถอดเทปบนัทึกเสียงสมัภาษณแ์บบค าต่อค า (Verbatim) ในรูปแบบของ
การถามตอบ และบรรยายถึงลักษณะท่าทางภาษากายของผู้ให้ข้อมูลในขณะให้สัมภาษณ ์
จากนัน้จึงจดัเก็บและส ารองไฟลข์อ้มลูไวใ้นที่ปลอดภยั 

ส าหรับการจัดระเบียบด้านเนื ้อหาของข้อมูลหรือการลดทอนข้อมูล  (Data 
reduction) คือการให้รหัสกับข้อความจากบทสัมภาษณ์ (Coding) โดยต้องเป็นข้อความที่มี
ความหมายเฉพาะที่สามารถตอบค าถามการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ อันได้แก่ ลักษณะของวยาคติใน
ครอบครวั และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับวยาคติในบริบทดังกล่าว หลงัจากผูว้ิจัยไดอ่้านบทสมัภาษณ์
อย่างถ่ีถว้นแลว้จึงเริ่มลงมือใหร้หัส การใหร้หัสในงานวิจัยนีป้ระกอบดว้ยการใหร้หัสแบบนิรนัย 
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(Deductive coding) คือการที่ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสรา้งรหัสไวล้่วงหนา้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
และการให้รหัสแบบอุปนัย (Inductive coding) คือการที่ผูว้ิจัยสรา้งรหัสขึน้จากขอ้ความในบท
สมัภาษณ์ที่เป็นขอ้มูลส าคัญส าหรบัการตอบค าถามการวิจัย ผู้วิจัยท าการใหร้หัสขอ้มูลเป็นราย
กรณี จากนัน้จึงรวบรวมรหสัจากผูใ้หข้อ้มลูแต่ละท่านไวใ้นตารางเดียวกนั (Code book) เพื่อการ
ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

2. การแสดงข้อมูล  (Data display) เริ่มต้นด้วยการจัดกลุ่มรหัสที่ มีความ
สอดคลอ้งกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยผูว้ิจยัใหค้วามส าคญักบัความหมายของรหสัที่มีความเชื่อมโยงกนั 
ความเชื่อมโยงดงักล่าวถูกจดัเป็นประเด็นหลกั (Categories) และประเด็นย่อย (Sub-categories) 
ต่อมา ผูว้ิจยัจึงจ าแนกประเด็นเหลา่นีอ้อกตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จากนัน้ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการ
พรรณนาขอ้คน้พบแยกย่อยตามวตัปุระสงคข์องการวิจยั ประเด็น และรหสั 

3. การหาข้อสรุปและการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
(Conclusion and verification) เมื่อผูว้ิจัยไดข้อ้คน้พบจากการใหร้หัสและประเด็นแลว้ ผูว้ิจัยจึง
ยกระดับขอ้ค้นพบที่เป็นสาระส าคัญสู่การพัฒนาเป็นตัวแปรและเครื่องมือในการวดัตัวแปร เพื่อ
น าไปใชอ้อกแบบโมเดลสมมติฐานในการวิจยัระยะที่ 2 ต่อไป 

การวิจัยระยะที ่2 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการน าเอาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่  1 มา

ออกแบบโมเดลสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผูสู้งอายุในครอบครวั ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกันกับตัวแปรที่พบจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural 
Equation Modelling: SEM) ในการเชื่อมโยงขอ้ค้นพบจากการวิจัยระยะที่  1 มาสู่การออกแบบ
การวิจยัระยะที่ 2 นี ้ผูว้ิจยัน าประเด็น (Themes) ที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของวยาคติต่อผูส้งูอายุใน
บริบทของการศึกษามาพัฒนาเป็นตัวแปรวยาคติ ร่วมทั้งน าประเด็นที่ เก่ียวขอ้งกับสาเหตุและ
ผลกระทบของวยาคติมาพัฒนาเป็นตัวแปรปัจจยัสาเหตุและผลของวยาคติ ในการพฒันาตวัแปร
ส าหรบัการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัตวัแปรที่สรา้งขึน้ก่อนน าไป
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
รายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจยัมีดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรในการวิจัยระยะที่ 2 คือ สมาชิกครอบครวัวัยหนุ่มสาวที่อาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นคนวยัหนุ่มสาวในเจเนอเรชั่น Y หรือเจเนอเรชั่น Z 
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ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี (พัชราภา ตันติชูเวช, 2560) ต้องมีการ
ปฏิสมัพันธแ์บบเห็นหนา้อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องกบัผูส้งูอายุในครอบครวั เพื่อที่คนหนุ่มสาว
จะไดม้ีโอกาสมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผูสู้งอายุในครอบครวัเมื่อท่านสูงวัยมากขึน้ ซึ่ง
ผู้สูงอายุในครอบครัวหมายถึง ผู้ที่อายุ 60 ปีขึน้ไป มีความสัมพันธ์กับคนหนุ่มสาวโดยทาง
สายเลือดหรือทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือสามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดบ้า้งบางเรื่อง ทั้งนี ้การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ไดถู้กจ ากัดในเชิงพืน้ที่ของการพักอาศัย 
กลา่วคือ คนหนุ่มสาวและผูส้งูอายใุนครอบครวัจะอาศยัอยู่รว่มกนัหรือไม่ไดอ้าศยัอยู่รว่มกนัก็ได ้

กลุ่มตัวอย่าง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบโมเดลสมการ
โครงสรา้งเชิงเสน้ (SEM) ผูว้ิจัยด าเนินการตามค าแนะน าของไคลน ์(Kline, 2005) ที่ระบุว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส าหรบัการวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งเชิงเสน้ (SEM) ควรมีจ านวน 20 คน ต่อ 1 ตวั
แปรสงัเกต จ านวนตัวแปรสงัเกตในงานวิจยัระยะที่ 2 มีทัง้หมด 13 ตวัแปร จึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต ่าจ านวน 260 คน นอกจากนี ้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 จะต้องไม่เคยเข้า
รว่มงานวิจยัในการวิจยัระยะที่ 1 มาก่อน ตามค าแนะน าของ เครสเวลล ์และ เครสเวลล ์(Creswell 
& Creswell, 2018) ที่กล่าวไวว้่าผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยัเชิงปริมาณจะตอ้งไม่เคยเขา้ร่วมการวิจยัเชิง
คุณภาพระยะที่ 1 มาก่อน แต่ผู้เข้าร่วมในการวิจัยทั้งสองระยะจะต้องมาจากกลุ่มประชากร
เดียวกนั เหตผุลเพราะว่า ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัในระยะที่ 1 ถูกคดัเลือกดว้ยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑ์ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ อีกทั้งจุดมุ่งหมายในการวิจัยเชิงปริมาณระยะที่  2 นี ้คือเพื่อสรา้ง
ขอ้สรุปจากผลการวิจยัไปยงัประชากรกลุ่มใหญ่ (Generalize) ดงันัน้ การเก็บขอ้มลูกบัผูท้ี่เคยเขา้
รว่มการวิจยัระยะที่ 1 ไปแลว้จึงไม่เหมาะสม งานวิจยันีม้ีจ  านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 344 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวัดส าหรับการวิจัยระยะที่  2 ซึ่งคือแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการโดยประยุกต์เอา
หลักการพัฒนาแบบวัดของ เครสเวลล์ และ พลาโนคลารก์ (Creswell & Plano Clark, 2018) 
ร่วมกับหลกัการของ เดอเวลลิส (DeVellis, 2012) โดยไดร้ายงานผลการวิเคราะห์ไวใ้นภาคผนวก 
ค มรีายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนดงันี ้

1. ทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและตัวแปรที่ตอ้งการใช้
ในการศกึษา 

2. ด าเนินการสรา้งกลุ่มขอ้ค าถาม (Item pool) โดยเป็นขอ้ค าถามที่ถามเจาะจง
เพียงแค่หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งขอ้ค าถาม เลือกใชค้ าศัพทแ์ละรูปแบบประโยคที่สั้นกระชับไม่ซับซอ้น 
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และหากเป็นไปได ้ผูว้ิจัยเลือกใชค้ าศพัทค์ าเดียวกนักบัที่ผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยัเชิงคณุภาพระยะที่ 
1 ไดใ้หส้มัภาษณไ์ว ้

3. ก าหนดรูปแบบของการวดั ไดแ้ก่ ก าหนดระดบั และตวัเลือกมาตรประมาณค่า
ของแบบวดั 

4. ก่อนการเก็บขอ้มลู ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือดา้นความตรง
เชิงเนือ้หา (Content validity) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นการวิจัยจ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบข้อค าถาม เพื่อวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์
(Index of item-objective congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตัดข้อค าถามออกหรือ
ปรบัปรุงการใชภ้าษาของขอ้ค าถามหากพบค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 นอกจากนี ้ไดใ้หผู้ใ้หข้อ้มลูในการ
วิจัยระยะที่ 1 ในฐานะที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญโดยตรงในประสบการณ์วยาคติไดต้รวจสอบขอ้ค าถาม
ดว้ย จากนัน้ ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะที่ไดม้าปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสม 

5. น าแบบวดัที่ปรบัปรุงขอ้ค าถามแลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 
คน จากนั้นน าขอ้มูลมาตรวจสอบคุณภาพขอ้ค าถามรายขอ้ และคุณภาพแบบวัดทั้งฉบับ เพื่อ
ทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบวดั (Reliability)  

5.1 ตรวจสอบคณุภาพขอ้ค าถามรายขอ้ เป็นการวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อที่ เหลือ  (Corrected item-total 
correlation: CITC) เพื่อตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายข้อ (Item analysis) โดยวิเคราะห์ค่า
นัยส าคัญทางสถิติของค่า CITC ที่มีค่าต ่ากว่า 0.20 และตัดข้อค าถามที่พบว่าค่า CITC ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

5.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทัง้ฉบบั เป็นการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์
ครอนบาคแอลฟา (Cronbach's alpha coefficient) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายในของ
แบบวัด (Internal consistency) โดยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาที่ยอมรบัได้ตอ้งมากกว่า 
0.70 ขึน้ไป อย่างไรก็ดี นันนาลลี (Nunnally, 1967 as cited in Streiner, 2003, p. 103) แนะน า
ว่า ในกรณีของแบบวดัที่พัฒนาขึน้ใหม่ ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาระหว่าง 0.50 – 0.60 ให้
ถือว่ายอมรบัได ้แต่ทัง้นีค่้าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาไม่ควรสงูเกิน 0.90 เนื่องจากอาจสะทอ้น
ถึงความซ า้ซอ้นของขอ้ค าถามในแบบวดั (Streiner, 2003) 

6. ในขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดทั้ง 8 ฉบับ (Confirmatory factor analysis: CFA) 
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เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัด (Construct validity) จากนั้นจึงวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั และวิเคราะหห์าความตรงเชิงลูเ่ขา้ ดงันี ้

6.1 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Composite reliability: CR) เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ฉบบั โดยเกณฑท์ี่ยอมรบัไดคื้อค่า CR ควรมากกว่า 0.70 (Fornell & 
Larcker, 1981) 

6.2 วิ เคราะห์ค่าเฉลี่ ยความแปรปรวนที่ ถูกสกัดได้ของแต่ละตัวชี ้วัด 
(Average variance extracted: AVE) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้า (Convergent validity) 
ซึ่งเกณฑท์ี่ยอมรบัไดคื้อค่า AVE ควรมากกว่า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาวิจยัเชิงปรมิาณในระยะนี ้
คือแบบสอบถามในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน ์ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง และแบบวดัจ านวน 8 ฉบบั ซึ่งแบบวัดส่วนหนึ่งถูกพัฒนาขึน้จากขอ้คน้พบจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง และแบบวัดอีกส่วนหนึ่งถูก
พัฒนาขึน้จากแบบวัดที่พบจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่ เก่ียวข้อง มี
รายละเอียดดงันี ้

แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบสอบถามที่พฒันาขึน้เพื่อคดักรองผูต้อบที่
มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มประชากรที่ศึกษา และ เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
ประกอบดว้ย 7 ค าถาม ไดแ้ก่ (1) การพ านักอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯเป็นเวลาอย่างนอ้ย 5 ปีขึน้ไป 
(2) การปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในครอบครัว  (3) จ านวนของผู้สูงอายุในครอบครัวที่ผู ้ตอบมี
ปฏิสัมพันธ์ดว้ยอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีขึน้ไป (4) สถานะทางสุขภาพของ
ผูส้งูอายุที่ผูต้อบจะนึกถึงตลอดการท าแบบสอบถาม (5) ความสมัพันธร์ะหว่างผูต้อบกบัผูส้งูอายุ
ในครอบครวัที่ผู ้ตอบจะนึกถึงตลอดการท าแบบสอบถาม  (6) เพศของผูต้อบ และ (7) อายุของ
ผูต้อบ 

แบบวัดตัวแปร ตัวแปรในการศึกษาทัง้ 8 ฉบบัเป็นการเลือกตอบแบบประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) โดยในตาราง 5 แสดงตวัอย่างขอ้ค าถามของแบบ
วัดทั้ง 8 ฉบับ และในภาคผนวก ง แสดงขอ้ค าถามของแบบวัดทั้งฉบับ รายละเอียดของแบบวัด
และผลการตรวสอบคณุภาพของแบบวดัมีดงันี ้
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ตาราง 5 ตวัอย่างขอ้ค าถามแบบวดัในการวิจยัระยะที่ 2  

ตัวชีว้ัด ตัวอย่างข้อค าถาม 

1. แบบวดัวยาคติเชิงบวกตอ่ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

     วยาคติเชิงบวกดา้นความรูส้กึ ฉนักงัวลเรื่องอบุตัิเหตขุองผูส้งูอายใุนครอบครวั เพราะท่านแกแ่ลว้ 
     วยาคติเชิงบวกดา้นแนวโนม้การแสดง
พฤติกรรม 

ฉนัอยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไดท้ าในส่ิงที่ทา่นตอ้งการ เพราะ
ท่านอายมุากแลว้ 

2. แบบวดัวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

     - สมาชิกในครอบครวัที่มีอายมุากมกัจะขีบ้่น 

3. แบบวดัพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

     - ฉนัคอยสงัเกตเรื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นประจ า 

4. แบบวดัความรูส้กึวิตกกงัวลตอ่การสงูวยั 

     ความวิตกกงัวลทางจติใจ ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแกต่วัลง ฉนัจะไม่มีอะไรท า 
     ความวิตกกงัวลทางกายภาพ ฉนัไม่เคยหวั่นใจที่ตวัเองจะดแูก่ 
     ความวิตกกงัวลต่อการสญูเสยี ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแก่ เพื่อนทกุคนของฉนัจะตายจากไป 
     ความวิตกกงัวลต่อความตายของ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ฉนักงัวลเมื่อนึกถงึการจากไปของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

5. แบบวดัการรบัรูต้่อความเป็นผูส้งูวยั 

     การรบัรูด้า้นกายภาพ เมื่ออายมุากขึน้ การท างานของรา่งกายก็จะถดถอยลง 
     การรบัรูด้า้นสงัคม เป็นธรรมดาที่เมื่ออายมุากแลว้จะมีนิสยัหรือพฤติกรรมเปล่ียนไป 

6. แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

     - ฉนัรูส้กึพอใจกบัการท ากิจกรรมกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

7. แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชงิลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

     - ฉนัรูส้กึไม่พอใจกบัการท ากิจกรรมกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 
8. แบบวดัคา่นิยมทางสงัคม 

     - หนา้ที่การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นหนา้ที่ของลกูหลาน 
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1. แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดั
นีจ้ากผลการวิจัยระยะที่  1 ในประเด็นลักษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ ร่วมกับการ
ทบทวนแนวคิดองคป์ระกอบหลกัของเจตคติ (Tripartite Model) (Kite & Wagner, 2002; Olson 
& Kendrick, 2008) และแนวคิดวยาคติเชิงบวก (Hinchliff, 2016; Minichiello et al., 2000; 
Palmore, 1999) แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัวประกอบด้วย 2 ตัวชี ้วัด คือ  
วยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวัดา้นความรูส้ึก และดา้นแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม วัด
ดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ ใชแ้บบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จรงิที่สดุ (6) 
ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีวยาคติเชิงบวกมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ประกอบดว้ยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) การตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ (Item analysis) การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ภายในของแบบวดั (Internal consistency) และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดั 
(Construct validity) มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัดา้นความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) โดยการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of item-
objective congruence: IOC) พบว่าจากขอ้ค าถามเดิมจ านวน 10 ขอ้ มีขอ้ค าถามจ านวน 2 ขอ้ที่
มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 อย่างไรก็ดีผู้วิจัยเลือกตัดขอ้ค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกเพียง 1 ขอ้ และ
เลือกปรบัภาษาของขอ้ค าถามอีกขอ้ที่ไม่ผ่านแกณฑ์ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ นอกจากนี ้
ผูว้ิจยัไดป้รบัภาษาของขอ้ค าถามขอ้อ่ืนๆตามค าแนะน าดว้ยเช่นกนั โดยสรุป แบบวดัวดัวยาคติเชิง
บวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายข้อ (Item analysis) โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อท่ี เหลือ 
(Corrected item-total correlation: CITC) กับข้อมูลที่ เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน 
พบว่าขอ้ค าถามทัง้ 9 ขอ้มีค่าอ านาจการจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 0.418 – 0.672 แสดงถึงคุณภาพ
ของขอ้ค าถามรายขอ้ที่สามารถจ าแนกผูต้อบที่มีคะแนนสงูและคะแนนต ่าออกจากกนั 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด  (Internal 
consistency) โดยการวิ เค ราะห์ ค่ าสัมป ระสิ ท ธิ์ ค รอนบาคแอลฟา  (Cronbach's alpha 
coefficient) กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบวดั
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ทัง้ฉบบัที่ 0.848 แสดงถึงคณุภาพของแบบวดัทัง้ฉบบัว่าขอ้ค าถามทัง้ 9 ขอ้สามารถใหผ้ลการวดัที่
มีความคงเสน้คงวา (Consistency) 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด (Construct 
validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (Confirmatory factor analysis: 
CFA) กับขอ้มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน พบว่าแบบจ าลองแบบวดัวยาคติเชิงบวก
ต่อผูสู้งอายุในครอบครวัที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึงด าเนินการ
ดงันี ้

- พิจารณาปรบัโครงสรา้งของแบบจ าลอง โดยแยกตวัชีว้ดัออกเป็น 2 
ดา้นตามเนือ้หาของขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ ตัวชีว้ัดดา้นความรูส้ึก และตัวชีว้ัดดา้นแนวโน้มการแสดง
พฤติกรรม เนื่องจากพบค่าดัชนีปรบัแก้ (Modification index) ที่มีค่าสูงจ านวนมาก และพบค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของขอ้ค าถามบางขอ้มีค่าต ่าและสงูในลกัษณะที่เกาะกลุ่ม
กัน ผลจากการวิเคราะห์ CFA ของแบบจ าลองที่มี 2 ตัวชี ้วัด พบว่าตัวชี ้วัดมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (Correlation coefficient) เท่ากับ 0.580 ซึ่งแสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่างตัวชีว้ัดใน
ระดบัที่สมเหตสุมผลคือ ตวัชีว้ดัทัง้สองวดัในเรื่องเดียวกนัแต่ในแง่มมุที่ต่างกนั อย่างไรก็ดี ผลการ
วิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดข้อค าถามออก 1 ข้อ เนื่องจากพบปัญหาเรื่องค่า
น า้หนักองค์ประกอบที่แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นสามารถใช้วัดตัวชีว้ัดอีกดา้นหนึ่งได้ดว้ย (Cross-
loading) อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ขอ้ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ขอ้ค าถามที่ทดลองตดัสลบักนัมีจ านวน 2 ขอ้ซึ่งไดม้าจากขอ้ที่มีค่าดชันีปรบัแกส้งูที่สดุ ผูว้ิจยัเลือก
วิธีการตัดขอ้ค าถามเนื่องจากเมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามพบว่ามีความซ า้ซอ้นกัน 

ท้ายที่สุด ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2 = 

21.796, df = 13, p = 0.059, 2/df = 1.677, RMSEA = 0.044, SRMR = 0.032, GFI = 0.982, 
NFI = 0.984, NNFI = 0.989, CFI = 0.993) 

โดยสรุป ผูว้ิจัยท าการแยกตัวชีว้ัดเป็น 2 ดา้น และตัดขอ้ค าถามออก 2 
ขอ้ คงเหลือขอ้ค าถามทัง้สิน้จ านวน 7 ขอ้ พบว่าแบบวดัวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวัมี
ความตรงเชิงโครงสรา้ง แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวดัตวัชีว้ดัของตัวแปรในดา้นที่
ขอ้ค าถามสมควรจะวดัได ้ซึ่งไดแ้ก่ ดา้นความรูส้ึก และดา้นแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม โดยพบ
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ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องตวัชีว้ดัเท่ากบั 0.534 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบในแต่ละดา้นตวัชีว้ดัที่
ระหว่าง 0.655 – 0.939 และ 0.508 – 0.828 ตามล าดบั ค่า AVE (Average variance extracted) 
ในแต่ละดา้นตัวชีว้ัดเท่ากับ 0.654 และ 0.546 ตามล าดับ และค่าความเชื่อมั่น CR (Composite 
reliability) เท่ากบั 0.908  

2. แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดันี ้
จากผลการวิจยัระยะที่ 1 ในประเด็นลกัษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสงูอายุ ร่วมกบัการทบทวน
แนวคิดวยาคติเชิงลบ  (Palmore, 1999) และแนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติ (Kite & 
Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครวั วัด
ดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ใชแ้บบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จรงิที่สดุ (6) 
ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ีวยาคติเชิงลบมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผู้ สูงอายุใน
ครอบครัว  ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนื ้อหา การ
ตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดั รายละเอียดมดีงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะหค่์า IOC พบว่าขอ้ค าถามทัง้ 9 ขอ้มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงคงจ านวนขอ้ค าถามเดิมไว้
จ านวน 9 ขอ้เท่าเดิม และไม่ไดม้ีการปรบัภาษาของขอ้ค าถาม 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีขอ้ค าถาม 1 ขอ้ที่มีค่า CITC ต ่ากว่า 0.2 
อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะหค่์านัยส าคัญทางสถิติของค่า CITC ที่ 0.155 พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < 0.05) ซึ่งแสดงว่าขอ้ค าถามนัน้มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมของขอ้ค าถามอ่ืนๆในแบบวัด 
โดยสรุป ขอ้ค าถามยงัคงจ านวนเดิมที่ 9 ขอ้ โดยมีอ านาจการจ าแนกรายขอ้มีค่าระหว่าง 0.155 – 
0.595 ที่แสดงถึงคุณภาพของขอ้ค าถามรายขอ้ที่สามารถจ าแนกผูต้อบที่มีคะแนนสูงและคะแนน
ต ่าออกจากกนั 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.721 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 9 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดั (CFA) กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่า
แบบจ าลองแบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวัที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงด าเนินการดงันี ้

- พิจารณาตัดขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ เนื่องจากขอ้ค าถามมีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบที่ต  ่ามาก และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้
ค าถามพบว่าเป็นขอ้ค าถามทางลบ ทัง้นี ้แมว้่าขอ้ค าถามอีกขอ้จะปรากฏค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
ที่ติดลบ แต่เนื่องจากเมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามพบว่ามีใจความส าคัญที่จะสะทอ้น
ถึงตวัแปรวยาคติเชิงลบไดดี้ จึงเลือกตัดขอ้ค าถามทางลบแทน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหพ์บว่า
แบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตดัขอ้ค าถามออกอีก 1 ขอ้ เนื่องดว้ยเหตผุลเดียวกบัขอ้ใน
ขา้งตน้ และ ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ข้อ เนื่องจากพบค่าดัชนีการ
ปรบัแกร้ะหว่างขอ้ค าถามดงักล่าวกับขอ้ค าถามอ่ืนๆที่มีค่าสงูมาก เมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของ
ขอ้ค าถามนัน้ พบว่าอาจจะไม่สะทอ้นถึงนิยามของตัวแปรวยาคติเชิงลบไดดี้นัก ผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ อย่างไรก็ดี พบว่ามีค่าดชันีที่ใชท้ดสอบ
ความสอดคลอ้งของแบบจ าลองบางค่ายงัไม่ผ่านเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้

- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ขอ้ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ขอ้ค าถามที่ทดลองตดัสลบักนัมีจ านวน 2 ขอ้ซึ่งไดม้าจากขอ้ที่มีค่าดชันีปรบัแกส้งูที่สดุ ผูว้ิจยัเลือก
วิธีการตัดขอ้ค าถามเนื่องจากเมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามพบว่ามีความซ า้ซอ้นกัน 

ทา้ยที่สดุ ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์มากย่ิงขึน้ (2 

= 8.472, df = 5, p = 0.132, 2/df = 1.694, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.033, GFI = 0.990, 
NFI = 0.976, NNFI = 0.979, CFI = 0.990) 

โดยสรุป ผูว้ิจยัตดัขอ้ค าถามออกทัง้หมด 4 ขอ้ คงเหลือขอ้ค าถามทัง้สิน้
จ านวน 5 ขอ้ พบว่าแบบวดัวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวัมีความตรงเชิงโครงสรา้ง แสดง
ใหเ้ห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวดัตวัแปรวยาคติเชิงลบตามที่ขอ้ค าถามสมควรจะวดัได ้โดย
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบรายข้ออยู่ที่ระหว่าง 0.307 – 0.735  และค่าความเชื่อมั่น CR เท่ากับ 
0.695  
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3. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ผูว้ิจัยพัฒนาแบบ
วัดนีจ้ากข้อค้นพบเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นผลกระทบต่อผู้สูงอายุทางดา้น
รา่งกาย เรื่องการสนบัสนุนผูส้งูอายุในชีวิตประจ าวนัและเรื่องที่เก่ียวกบัโรคภัย แบบวดัพฤติกรรม
การดแูลผูส้งูอายุในครอบครัววดัดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ใชแ้บบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่
จรงิเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่แสดงพฤติกรรมดแูลผูส้งูอายุใน
ครอบครวัมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัว  ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนื ้อหา การ
ตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดั รายละเอียดมีดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะหค่์า IOC จากขอ้ค าถามเดิมจ านวน 9 ขอ้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ตัวชีว้ัด พบขอ้ค าถามที่มีค่า 
IOC ต ่ากว่า 0.5 จ านวน 3 ข้อ ผู้วิจัยได้ปรับภาษาของข้อค าถามเหล่านั้นตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ คงเหลือจ านวนขอ้ค าถามเท่าเดิมคือ 9 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กบัขอ้มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน พบว่าขอ้ค าถามมีค่าอ านาจการจ าแนกระหว่าง 
0.284 – 0.716 แสดงใหเ้ห็นถึงคณุภาพของขอ้ค าถามรายขอ้ที่สามารถจ าแนกผูต้อบที่มีคะแนนสงู
และผูต้อบที่มีคะแนนต ่าออกจากกนั โดยสรุป คงเหลือขอ้ค าถามจ านวนเท่าเดิมคือ 9 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.761 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 9 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดั (CFA) กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่า
แบบจ าลองแบบวดัพฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุในครอบครวัที่พฒันาขึน้ ยังไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงด าเนินการดงันี ้

- พิจารณาปรับโครงสรา้งของแบบจ าลอง จากเดิมที่แยกตัวชี ้วัด
ออกเป็น 2 ด้าน จึงปรับให้ตัวชี ้วัดรวมกันเหลือเพียงมิติเดียว เนื่องจากพบ ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัชีว้ดัว่าเกิน 1 ซึ่งแสดงถึงความไม่สมเหตสุมผลคือ ตวัชีว้ดัทัง้ 2 ดา้นมีความ
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ทบัซอ้นกนัจนไม่สามารถแยกออกจากกันได ้อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองยังไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ เนื่องจากพบค่าดัชนีการปรบัแก้
ระหว่างขอ้ค าถามดงักล่าวกบัขอ้ค าถามอื่นๆมีค่าสงูมาก และพบค่าน า้หนกัองคป์ระกอบที่ต  ่ามาก 
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามพบว่าเป็นขอ้ค าถามทางลบ อย่างไรก็ดี ผลการ
วิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ขอ้ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ขอ้ค าถามที่ทดลองตัดสลบักันมีจ านวน 2 ขอ้ซึ่งไดม้าจากขอ้ที่มีค่าดัชนีปรบัแกสู้งที่สุดและมีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบที่สงูกว่าขอ้ค าถามอ่ืนๆ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามที่
ตดัออก พบว่าเนือ้หาสาระมีความสุดโต่งมากกว่าเมื่อเทียบกบัขอ้ค าถามอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี ผลการ
วิเคราะหแ์บบจ าลองที่ตดัขอ้ถามดงักลา่วออกไป พบว่ายงัคงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิ จารณ าป รับ ค่ าความคลาด เคลื่ อนของข้อค าถาม ให้มี
ความสัมพันธ์กัน เนื่องจากค่าดัชนีการปรบัแก้ของขอ้ค าถามคู่ดังกล่าวมีค่าสูง และได้ปรับค่า
ความคลาดเคลื่อนของขอ้ค าถามใหม้ีความสัมพันธ์กันเพิ่มอีก 3 คู่ โดยด าเนินการปรบัทีละเสน้

ความสมัพนัธ ์ทา้ยที่สดุ พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (2 = 21.183, 

df = 10, p = 0.019, 2/df = 2.118, RMSEA = 0.571, SRMR = 0.030, GFI = 0.983, NFI = 
0.979, NNFI = 0.976, CFI = 0.988) 

โดยสรุป ผูว้ิจยัตดัขอ้ค าถามออกทัง้หมด 2 ขอ้ คงเหลือขอ้ค าถามทัง้สิน้ 
7 ขอ้ และปรบัเสน้ความสมัพนัธข์องความคลาดเคลื่อนของขอ้ค าถามจ านวน 4 เสน้ความสมัพนัธ ์
พบว่าแบบวดัพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวัมีความตรงเชิงโครงสรา้ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า
ขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุในครอบครวัตามที่ขอ้ค าถาม
สมควรจะวัดได้ โดยค่าน า้หนักองค์ประกอบรายข้ออยู่ที่ระหว่าง 0.483 – 0.887 และค่าความ
เชื่อมั่น CR เท่ากบั 0.814 

4. แบบวัดความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย แบบวัดนีป้ระกอบดว้ย 4 
ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ ความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกายภาพ ความวิตกกังวลต่อการ
สูญเสีย และความวิตกกังวลต่อความแก่ชราของผูสู้งอายุในครอบครวั ส าหรบัตัวชีว้ัด 3 ตัวแรก 
ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้จากการปรบัปรุงขอ้ค าถามของแบบวัด Anxiety about Aging scale (Lasher & 
Faulkender, 1993) โดยท าการแปลข้อค าถามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และให้ผู้ที่
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เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษท าการแปลขอ้ค าถามกลับไปเป็นภาษาอังกฤษ แลว้จึงร่วมกันพิจารณา
ความเหมาะสมของการใชภ้าษาในขอ้ค าถามฉบบัภาษาไทย (Back-tanslation) ในขณะที่ตวัชีว้ดั
สุดทา้ย ผูว้ิจัยพัฒนามาจากขอ้คน้พบจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นการตระหนักถึงความไม่
ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา ร่วมกับการทบทวนทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลัว (Terror 
Management Theory) (Martens et al., 2005) โดยวัดด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ ใช้แบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
ความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยัมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย 
ประกอบดว้ยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา การตรวจสอบอ านาจ
การจ าแนกรายขอ้ การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวดั และการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรา้งของแบบวดั รายละเอียดมีดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะหค่์า IOC จากขอ้ค าถามเดิมจ านวน 19 ขอ้ พบขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 จ านวน 
1 ขอ้ ผูว้ิจยัจึงปรบัภาษาของขอ้ค าถามดงักล่าวตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ คงเหลือจ านวนขอ้
ค าถามเท่าเดิมคือ 19 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบขอ้ค าถามที่มีค่า CITC ต ่ากว่า 0.2 จ านวน 5 
ขอ้ เมื่อตัดข้อค าถามออกทีละข้อพบว่าข้อค าถามสุดท้ายจาก 5 ข้อ มีค่า CITC เท่ากับ 0.164 
อย่างไรก็ดีพบว่าค่า CITC ของขอ้ค าถามนัน้มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งแสดงว่าขอ้ค าถาม
นัน้มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมของขอ้ค าถามอ่ืนๆในแบบวัด  โดยสรุป ขอ้ค าถามมีค่าอ านาจ
การจ าแนกระหว่าง 0.164 – 0.712 และแบบวดัคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบบัที่ 0.891 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทัง้ฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 15 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดั (CFA) กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน โดยได้
ตัดขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ เนื่องจากเป็นขอ้ค าถามเพียงขอ้เดียวในตัวชีว้ัดดา้นความวิตกกังวลต่อ
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ผูสู้งอายุ พบว่าแบบจ าลองแบบวัดความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงด าเนินการดงันี ้

- พิจารณาตัดขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ เนื่องจากพบค่าดัชนีการปรบัแก้
ของขอ้ค าถามนัน้กบัขอ้ค าถามอื่นว่ามีค่าสงู และพบปัญหาเรื่องค่าน า้หนกัองคป์ระกอบที่แสดงว่า
ขอ้ค าถามนั้นสามารถใชว้ัดตัวชีว้ัดอีกดา้นหนึ่งไดด้ว้ย เมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถาม 
พบว่าไม่มีความสมเหตุสมผลหากจะน ามาใชว้ดัตัวชีว้ดัดา้นดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกตดัขอ้ค าถาม
นัน้ออก อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ขอ้ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ข้อค าถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจ านวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรบัแก้สูงที่สุด และ
พิจารณาแลว้พบว่ามีเนือ้หาสาระที่ซ  า้ซอ้นกัน ทา้ยที่สุด พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกับ

ข้อมูล เชิ งประจักษ์  (2 = 127.594, df = 48, p = 0.000, 2/df = 2.658, RMSEA = 0.070, 
SRMR = 0.047, GFI = 0.942, NFI = 0.961, NNFI = 0.965, CFI = 0.975) 

โดยสรุป ผูว้ิจยัตดัขอ้ค าถามออกทัง้หมด 3 ขอ้ คงเหลือขอ้ค าถามทัง้สิน้ 
12 ขอ้ พบว่าแบบวดัความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยัมีความตรงเชิงโครงสรา้ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า
ขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวัดตัวชีว้ดัของตัวแปรไดต้ามที่ขอ้ค าถามสมควรจะวดั ซึ่งตวัชีว้ดัทัง้ 4 
ดา้นไดแ้ก่ (1) ความวิตกกงัวลทางจิตใจ (2) ความวิตกกงัวลทางกายภาพ (3) ความวิตกกังวลต่อ
การสูญเสีย และ (4) ความวิตกกังวลต่อความตายของผู้สูงอายุในครอบครวั มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ของตวัชีว้ดัระหว่าง 0.196 – 0.772 มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบรายขอ้ของแต่ละตวัชีว้ัด
ระ ห ว่ า ง  (1) 0.793 – 0.856 (2) 0.269 – 0.984 (3) 0.634 – 0.843 แ ล ะ  (4) 0.744 – 0.937 
ตามล าดับ  มีค่า AVE ในแต่ละตัวชี ้วัดเท่ากับ (1) 0.681 (2) 0.520 (3) 0.558 และ (4) 0.707 
ตามล าดบั และมีค่าความเชื่อมั่น CR เท่ากบั 0.949 

5. แบบวัดการรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย ผูว้ิจัยพัฒนาแบบวัดนีจ้ากข้อ
คน้พบการวิจยัระยะที่ 1 ในประเด็นการรบัรูถ้ึงความเสื่อมถอยของบิดามารดาสงูอายุ และประเด็น
ความเขา้อกเขา้ใจบิดามารดาสูงอายุ ร่วมกับการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรความรู้
เก่ียวกับการสูงวัย แบบวัดนี ้ประกอบด้วย 2 ตัวชี ้วัด ได้แก่ การรับรูต่้อความเป็นผู้สูงวัยด้าน
กายภาพ และดา้นสงัคม วดัดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 6 ขอ้ ใชแ้บบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ 
ไม่จรงิเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั
มากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 



  89 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ต่อความเป็นผู้ สูงวัย 
ประกอบดว้ยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา การตรวจสอบอ านาจ
การจ าแนกรายขอ้ การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวดั และการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรา้งของแบบวดั รายละเอียดมีดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะหค่์า IOC จากขอ้ค าถามเดิมจ านวน 8 ขอ้ พบขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 จ านวน 2 
ขอ้ อย่างไรก็ดีผูว้ิจยัเลือกตดัขอ้ค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑอ์อก 1 ขอ้ และปรบัภาษาของขอ้ค าถามอีก
ขอ้ที่ไม่ผ่านแกณฑต์ามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยสรุป แบบวัดการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย
คงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กับขอ้มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน พบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 0.281 – 
0.677 โดยสรุป คงเหลือจ านวนขอ้ค าถามเท่าเดิมคือ 7 ขอ้  

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.794 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 7 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดั (CFA) กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่า
แบบจ าลองแบบวดัการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัที่พฒันาขึน้ ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
ผูว้ิจยัจึงด าเนินการดงันี ้

- พิจารณาตัดข้อค าถามออก 1 ข้อ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ขอ้ค าถามที่ทดลองตัดสลบักนัมีจ านวน 2 ขอ้ซึ่งไดม้าจากขอ้ที่มีค่าดชันีปรบัแกสู้งที่สดุ ทา้ยที่สุด 

พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2 = 23.118, df = 8, p = 0.003, 

2/df = 2.890, RMSEA = 0.074, SRMR = 0.032, GFI = 0.978, NFI = 0.980, NNFI = 0.975, 
CFI = 0.987) 

โดยสรุป ผูว้ิจัยตัดขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ คงเหลือขอ้ค าถาม 6 ขอ้ พบว่า
แบบวดัการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัมีความตรงเชิงโครงสรา้ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้
สามารถวัดตัวชีว้ัดของตวัแปรตามที่ขอ้ค าถามสมควรจะวดัได ้ตัวชีว้ัดทัง้ 2 ดา้นไดแ้ก่การรบัรูต่้อ 
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ความเป็นผูสู้งวัยดา้นกายภาพ และการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัยดา้นสังคม โดยค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธข์องตวัชีว้ดัเท่ากบั 0.726 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบรายขอ้ของแต่ละตวัชีว้ดัอยู่ที่ระหว่าง 
0.735 – 0.874 และ 0.606 – 0.821 ตามล าดับ มีค่า AVE ในแต่ละตัวชี ้วัดเท่ากับ 0.642 และ 
0.502 ตามล าดบั และมค่ีาความเชื่อมั่น CR เท่ากบั 0.888 

6. แบบวัดการปฏิ สัมพันธ์ เชิ งบวกต่อผู้ สู งอายุ ในครอบค รัว 
ผูว้ิจัยพัฒนาแบบวัดนีจ้ากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact 
Theory) (Allport, 1954) ร่วมกบังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุ แบบวดั
นีว้ดัดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ ใชม้าตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผูท้ี่
ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุในครอบครวัที่มีคณุภาพดีกว่าผูท้ี่ ได้
คะแนนต ่ากว่า  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการปฏิสัมพันธเ์ชิงบวกต่อผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้หา การ
ตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดั รายละเอียดมีดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากขอ้ค าถามเดิมจ านวน 3 ขอ้ พบว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 
ทัง้นี ้ผูว้ิจยัไดป้รบัภาษาของขอ้ค าถามบางขอ้ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยสรุป คงเหลือขอ้
ค าถามเท่าเดิมคือ 3 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กับขอ้มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน พบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 0.696 – 
0.787 โดยสรุป คงเหลือจ านวนขอ้ค าถามเท่าเดิมคือ 3 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.871 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 3 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัการปฏิสมัพันธ์เชิง
บวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (CFA) กบัขอ้มลูที่เก็บจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน เนื่องจากแบบจ าลองแบบวัดนี ้เป็นโมเดลที่ระบุพอดี (Just-
identified model) ซึ่งหมายความว่า จ านวนสมการโครงสรา้งมีค่าเท่ากับจ านวนพารามิเตอรท์ี่
ตอ้งการประมาณค่า ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกับขอ้มูลเชิง
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ประจกัษ์ได ้ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอรายละเอียดการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดันีใ้น
ส่วนเดียวกับผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันของแบบวัดการปฏิสมัพันธ์เชิงลบ ในล าดับ
ถดัไป 

7. แบบวัดการปฏิสัมพันธเ์ชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว เช่นเดียวกับ
แบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดนี ้จากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ (Intergroup Contact Theory) (Allport, 1954) ร่วมกบังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
การปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้งูอายุ แบบวัดนีว้ดัดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ ใชม้าตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ 
ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการปฏิสมัพันธก์บัผูสู้งอายุ
ในครอบครวัที่ไม่มีคณุภาพมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการปฏิสัมพันธเ์ชิงลบต่อผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้หา การ
ตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดั รายละเอียดมีดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อค าถามเดิมจ านวน 3 ข้อ พบข้อค าถาม 1 ข้อที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 
ผูว้ิจัยจึงปรบัภาษาของขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยสรุป คงเหลือขอ้ค าถามเท่า
เดมิคือ 3 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กับขอ้มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน พบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 0.574 – 
0.763 โดยสรุป คงเหลือจ านวนขอ้ค าถามเท่าเดิมคือ 3 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.826 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 3 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัการปฏิสมัพันธ์เชิง
ลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (CFA) กับขอ้มูลที่เก็บจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน โดยในส่วนนีจ้ะเป็นการรายงานร่วมกับการวิเคราะหแ์บบวัดการ
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั มีรายละเอียดดงันี ้
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- เมื่อท าการวิเคราะห์แบบจ าลองแบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
รว่มกบัแบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบ พบค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธข์องตวัแปรการปฏิสมัพนัธเ์ชิง
บวกกบัตวัแปรการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบว่ามีค่าติดลบ แสดงถึงความสมเหตสุมผลเนื่องจากตวัแปรทัง้
สองมีเนือ้หาสาระในทิศทางที่ตรงขา้มกนั อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

- พิ จารณ าป รับ ค่ าความคลาด เคลื่ อนของข้อค าถาม ให้มี
ความสมัพันธ์กนั เนื่องจากค่าดัชนีการปรบัแกข้องขอ้ค าถามคู่ดงักล่าวมีค่าสูง จากนัน้ไดป้รบัค่า
ความคลาดเคลื่อนของขอ้ค าถามใหม้ีความสมัพันธ์กนัเพิ่มอีก 1 คู่ ทา้ยที่สดุ พบว่าแบบจ าลองมี

ความสอดคล้องกับข้อมูล เชิ งประจักษ์  (2 = 13.603, df = 6, p = 0.034, 2/df = 2.267, 
RMSEA = 0.061, SRMR = 0.027, GFI = 0.987, NFI = 0.991, NNFI = 0.987, CFI = 0.995) 

โดยสรุป ผูว้ิจยัปรบัความคลาดเคลื่อนของขอ้ค าถามใหม้ีความสมัพันธ์
กันจ านวนทั้งสิน้ 2 เส้นความสัมพันธ์ พบว่าแบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและแบบวัดการ
ปฏิสมัพันธ์เชิงลบมีความตรงเชิงโครงสรา้ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวัดตัว
แปรตามที่ขอ้ค าถามสมควรจะวดัได ้โดยค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธข์องตวัแปรเท่ากับ -0.696 ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบรายข้อของตัวแปรอยู่ที่ ระหว่าง 0.746 – 0.903 และ 0.601 – 0.918 
ตามล าดบั และค่าความเชื่อมั่น CR ของแบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกเท่ากบั 0.703 และแบบวดั
การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบเท่ากบั 0.847 

8. แบบวัดค่านิยมทางสังคม ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัตวัแปรค่านิยมทางสงัคม
ขึน้จากขอ้คน้พบในการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นหนา้ที่ของบุตรธิดา และประเด็นการกตัญญูต่อ
บิดามารดา ร่วมกับการทบทวนแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) (Ryan, 
2005) แบบวดันีว้ดัดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ใชแ้บบมาตรประมาณค่า 6 ระดบัตัง้แต่ ไม่จรงิเลย 
(1) - จรงิที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีค่านิยมทางสงัคมมากกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนน
ต ่ากว่า 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดค่านิยมทางสังคม ประกอบดว้ยการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา การตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ 
การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวดั และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของ
แบบวดั รายละเอียดมีดงันี ้

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยการ
วิเคราะหค่์า IOC จากขอ้ค าถามเดิมจ านวน 9 ขอ้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ตัวชีว้ัด พบว่าขอ้ค าถามทุก
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ขอ้มีค่า IOC สงูกว่า 0.5 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญอย่างถ่ีถว้นแลว้ ผูว้ิจยั
ไดต้ดัขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ เนื่องจากพบว่าเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามมีความทบัซอ้นกบัขอ้ค าถาม
อ่ืน โดยสรุป คงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 8 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC 
กับขอ้มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน พบอ านาจการจ าแนกรายขอ้ระหว่าง 0.471 – 
0.845 โดยสรุป คงเหลือขอ้ค าถาม 8 ขอ้ 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.889 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าขอ้ค าถามทั้ง 8 ขอ้
สามารถใหผ้ลการวดัที่มีความคงเสน้คงวา 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบวดั (CFA) กบัขอ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 344 คน พบว่า
แบบจ าลองแบบวดัค่านิยมทางสงัคมที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจัยจึง
ด าเนินการดงันี ้

- พิจารณาปรับโครงสรา้งของแบบจ าลอง จากเดิมที่ แยกตัวชี ้วัด
ออกเป็น 2 ด้าน จึงปรับให้ตัวชี ้วัดรวมกันเหลือเพียงมิติเดียว เน่ืองจากพบค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวชี ้วัดว่ามีค่าสูงกว่า 0.9 ซึ่งแสดงถึงความทับซ้อนกันของข้อค าถาม ไม่
เหมาะสมที่จะแยกตัวชีว้ดัออกจากกัน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองที่รวมตวัชีว้ัดเหลือ
เพียงมิติเดียว พบว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดขอ้ค าถามออก 1 ขอ้ เนื่องจากขอ้ค าถามนัน้มีค่าดัชนี
การปรบัแก้ที่สูงกว่าข้อค าถามอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาเนือ้หาสาระของขอ้ค าถามดังกล่าวร่วมด้วย 
พบว่าเนื ้อหาสาระมีความสุดโต่งกว่าข้อค าถามข้ออ่ืนๆ อย่างไรก็ดี  พบว่าผลการวิเคราะห์
แบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ขอ้ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ขอ้ค าถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจ านวน 2 ขอ้ซึ่งไดม้าจากขอ้ที่มีค่าดัชนีปรบัแก้สูงที่สุด โดยขอ้
ค าถามทัง้ 2 ขอ้นีม้ีเนือ้หาสาระที่ซ  า้ซอ้น อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
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- พิจารณาตัดข้อค าถามออกอีก 1 ขอ้ โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม
สลบักนัเพื่อเปรียบเทียบค่าดชันีที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ขอ้ค าถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจ านวน 2 ขอ้ซึ่งไดม้าจากขอ้ที่มีค่าดัชนีปรบัแก้สูงที่สุด โดยขอ้
ค าถามที่ผู ้วิจัยเลือกคงไว้ในแบบจ าลองแบบวัด พบว่ามีเนื ้อหาสาระที่ครอบคลุมมากกว่า 

ท้ายที่สุด ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2 = 

11.644, df = 5, p = 0.040, 2/df = 2.329, RMSEA = 0.062, SRMR = 0.019, GFI = 0.987, 
NFI = 0.990, NNFI = 0.988, CFI = 0.994) 

โดยสรุป ผูว้ิจยัตดัขอ้ค าถามออกทัง้หมด 3 ขอ้ คงเหลือขอ้ค าถามทัง้สิน้ 
5 ขอ้ พบว่าแบบวดัค่านิยมทางสงัคมมีความตรงเชิงโครงสรา้ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละ
ข้อสามารถวัดตัวแปรค่านิยมทางสังคม ได้ตามที่ ข้อค าถามสมควรจะวัด โดยค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบรายข้ออยู่ที่ ระหว่ าง 0.499 – 0.862 และค่าความเชื่อมั่ น  CR เท่ากับ  0.877 
ตามล าดบั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจัยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศัยหลกัความ

น่าจะเป็น (Non-probability sampling) ด้วยการเลือกตามคุณสมบัติของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา ซึ่งคุณสมบติัตรงกบัผูใ้หข้อ้มูลในการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลนน์ัน้จะไดม้าซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่มีคณุสมบติัตรงตามที่ก าหนด 
ในส่วนของแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป ผูว้ิจัยไดส้รา้งขอ้ค าถามเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของผูต้อบ 
รายละเอียดดงัที่จะกลา่วถดัไป 

ผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ Google 
Forms (ภาคผนวก ข) ตวัอย่างหนา้แรกของแบบสอบถามออนไลนด์ังภาพประกอบ 6 โดยท าการ
ประชาสมัพันธ์ลิงกแ์บบสอบถามใหก้บับุคคลที่รูจ้กั ส  าหรบัขนาดกลุ่มตัวอย่างขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้
จ านวน 260 คน ในการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จ านวนที่เก็บไดคื้อ 555 คน รวม
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 4 เดือน เมื่อพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามที่คณุสมบติัไม่ตรงตามกลุ่ม
ประชากรในการศึกษา คือ ไม่ไดม้ีอายุระหว่าง 18-40 ปี หรือ ไม่ไดพ้ านักอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือ ไม่ไดม้ีการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุในครอบครวัตามที่ก าหนด หรือ ผูส้งูอายุใน
ครอบครวัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย ผู้วิจัยพบว่ามีผู ้ตอบที่คุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่ม
ประชากรในการศึกษาจ านวน 211 คน ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างที่เก็บรวบรวมไดส้  าหรบัการตรวจสอบ
คณุภาพของแบบวดัและเพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน จึงมีจ านวน 344 คน 
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ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างแบบสอบถามออนไลน ์
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
เมื่อผูว้ิจัยไดจ้ านวนผูต้อบแบบสอบถามออนไลนค์รบตามขนาดที่ก าหนด จึงท าการ

ดาวน์โหลดไฟล์ค าตอบแบบสอบถาม ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณค์รบถว้นของแบบสอบถาม และเลือกน าเฉพาะแบบสอบถามที่มีค าตอบ
สมบูรณ์มาจัดกระท าต่อ ในขั้นตอนต่อมาจึงท าการแปลงขอ้มูลให้เป็นตัวเลขเพื่อเตรียมขอ้มูล
ส าหรบัการวิเคราะห ์โดยขอ้มูลจากไฟลท์ี่ดาวนโ์หลดมานัน้อยู่ในรูปแบบตัวเลขและตวัอกัษร เมื่อ
แปลงใหเ้ป็นตวัเลขแลว้จึงมีลกัษณะดงันี ้

(1) ไม่จรงิเลย  แปลงเป็น 1 
(2) ไม่จรงิ  แปลงเป็น 2 
(3) ค่อนขา้งไม่จรงิ แปลงเป็น 3 
(4) ค่อนขา้งจรงิ  แปลงเป็น 4 
(5) จรงิ   แปลงเป็น 5 
(6) จรงิที่สดุ  แปลงเป็น 6 

จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อเตรียมข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
ไดแ้ก่ แปลงขอ้มูลพืน้ฐานที่เป็นตัวอักษรใหเ้ป็นตัวเลข อาทิ ขอ้มูลเพศของผูต้อบ ความสมัพันธ์
ระหว่างผูต้อบกบัผูส้งูอายุ เป็นตน้ รวมถึงท าการรวมคะแนนเพื่อสรา้งคะแนนส าหรบัตวัแปรสงัเกต 
โดยท าการกลับคะแนนส าหรบัข้อค าถามทางลบ และรวมคะแนนเฉพาะข้อค าถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือแลว้ โดยใชว้ิธีการหาค่าเฉลี่ย จากนัน้จึงบนัทึกไฟลเ์พื่อวิเคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐาน และเตรียมน าขอ้มลูเขา้โปรแกรมสถิติลิสเรล (LISREL) ต่อไป มีรายละเอียดดงันี ้

การวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน ใชโ้ปรแกรมสถิติ SPSS มีจุดประสงคเ์พื่อบรรยาย
ลกัษณะพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัย วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่  ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) ค่ าร้อยละ  (Percentage) ค่า เฉลี่ ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ใช้โปรแกรมสถิติลิสเรล  มี
จดุประสงคเ์พื่อทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผล
ที่พัฒนาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  ร่วมกับขอ้คน้พบในการวิจัยเชิง
คณุภาพระยะที่ 1 ว่ามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์รือไม่ มีรายละเอียดดงันี ้

1. กลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นส าหรับการวิเคราะห์
โมเดลดว้ยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอรแ์บบอาศยัความน่าจะเป็นสงูสดุ (Maximum likelihood: 
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ML) ได้แก่ ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร ขอ้มูลไม่มีปัญหา Multicollinearity 
ขอ้มูลครบถ้วนไม่สูญหาย ข้อมูลเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Continuous variables) และขอ้มูลมี
ขนาดใหญ่เพียงพอ  

2. ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Model identification) เพื่ อ
ตรวจสอบว่าโมเดลเป็นโมเดลระบุเกินพอดี (Over-identified model) จากนั้นจึงน าข้อมูลเข้า
โปรแกรมสถิติลิสเรลดว้ยเมทรกิซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนรว่มของตวัแปรสงัเกต (Variave-
covariance matrix) 

3. ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ โดยค่าดัชนีที่ใชป้ระเมินความสอดคลอ้งกลมกลืน (Fit indices) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล (Model fit) ความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Model comparison) และความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงประหยดัและคณุภาพของโมเดล (Model 
parsimony) (Schumacker & Lomax, 2010) รายละเอียดดงันี ้

 
3.1 ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล 

- ค่าสถิติไค-สแควร  ์(Chi-square statistic: 2) ที่มีค่าต ่า และไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ สะทอ้นถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

- ดชันีวดัระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) ที่มีค่า
สงูสะทอ้นถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ค่าที่ยอมรบัได้
คือค่าที่เขา้ใกล ้.90 หรือ .95  

- ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ (Adjusted goodness-
of-fit index: AGFI) ที่มีค่าสูงสะทอ้นถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ค่าที่ยอมรบัไดคื้อค่าที่เขา้ใกล ้.90 หรือ .95 

- ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root-mean square residual: SRMR) ค่าที่ยอมรบัได้คือค่าที่ต  ่ากว่า 
.05 

- ดัชนี ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของความ
แปรปรวน  (Root-mean-square error of approximation: RMSEA) ที่มีค่าต ่าสะท้อนถึงความ
สอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ค่าที่ยอมรบัไดอ้ยู่ที่ระหว่าง .05 - 
.08 
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3.2 ความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
- Normed fit index: NFI ที่มีค่าสงูสะทอ้นถึงสอดคลอ้งกลมกลืนของ

โมเดลสมมติฐานกับขอ้มูลเชิงประจักษ์เชิงเปรียบเทียบ ค่าที่ยอมรบัไดคื้อค่าที่เขา้ใกล ้.90 หรือ 
.95 

- Comparative fit index: CFI ที่ มี ค่ าสู งส ะท้ อนถึ งส อดคล้อ ง
กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอ้มูลเชิงประจักษ์เชิงเปรียบเทียบ ค่าที่ยอมรบัไดคื้อค่าที่เขา้
ใกล ้.90 หรือ .95 

3.3 ความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงประหยดัและคณุภาพของโมเดล 
- Parsimony normed fit index: PNFI ที่มีค่าสูงสะทอ้นถึงโมเดลที่มี

คณุภาพและมีความประหยดัมากกว่า 
4. ปรับโมเดล (Model modofication) กรณีที่พบว่าโมเดลสมมติฐานไม่

สอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มลูเชิงประจักษ์ ผูว้ิจยัพิจารณาปรบัแกเ้สน้ความสมัพนัธใ์นโมเดลแยก
เป็น 2 ส่วนคือ (1) โมเดลการวดั (Measurement model) และโมเดลสมการโครงสรา้ง (Structural 
equation model) (2) ความคลาดเคลื่อนของตวัแปรสงัเกต ทัง้นี ้เมื่อปรบัแกเ้สน้ความสมัพนัธจ์น
โมเดลสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์แลว้ ผูว้ิจัยจึงพิจารณาความ
สมเหตสุมผลหรือความผิดปกติต่อไปนี ้

4.1 ทิศทางบวกหรือทิศทางลบของค่าพารามิเตอร ์
4.2 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานที่ผิดปกติ เช่น ค่าความแปรปรวน

ตอ้งไม่ติดลบ และค่าสมัประสิทธิ์พหคุณูยกก าลงัสอง (R2) ตอ้งไม่ติดลบหรือมีค่าเกิน 1 
4.3 ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลรวม ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง และค่า

สมัประสิทธิ์อิทธิพลทางออ้มตอ้งมีค่าไม่เกิน 1 

จริยธรรมในการวิจัยและการพิทักษสิ์ทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 
ในการเก็บขอ้มลู ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก การสงัเกตแบบ

ไม่มีสว่นรว่ม หรือการแจกแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดข้ออนญุาตผูใ้หข้อ้มลูก่อนที่จะเริ่มการเก็บขอ้มลู 
นอกจากนีผู้ใ้หข้อ้มูลยงัไดร้บัทราบเก่ียวกับสิทธิในการเขา้ร่วมงานวิจัย รวมทัง้ลงนามในเอกสาร
ยินยอมเขา้ร่วมการวิจัย (Informed consent) ก่อนเสมอ กล่าวคือ ผูใ้หข้อ้มูลสามารถละเวน้การ
ตอบค าถามหรือถอนตัวจากการให้ข้อมูลเมื่อใดก็ได้ ส  าหรบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี ้ได้รบัการปกปิดเป็นความลับ มีเพียงผู้วิจัยและ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และส าหรับการรายงาน
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ผลการวิจัย ขอ้มูลที่แสดงความเป็นตัวตนรายบุคคล ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุลจริงของผูใ้ห้
ขอ้มลู ขอ้มลูเหล่านีจ้ะไม่ไดร้บัการเปิดเผย ชื่อที่ปรากฏในการรายงานผลการวิจยัจึงเป็นชื่อสมมติ 
สุดท้าย ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC/E/G-188/2562 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

งานวิจัยที่ผ่านมายืนยันถึงการมีอยู่ของวยาคติ ในบริบทสงัคม ซึ่งหมายถึงการที่คนใน
สังคมมีอคติต่อผู้สูงวัยในสังคม เนื่องด้วยอายุที่มากของผู้สูงวัย  (Dow et al., 2016; North & 
Fiske, 2013; 2015) นกัวิจยัจ านวนหนึ่งมุ่งมั่นศกึษาสาเหตขุองวยาคติ และพบว่าวยาคติสามารถ
เกิดขึ ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ  (Ayalon & Tesch-Römer, 2018; Kite et al., 2005) ทั้งนี ้
นกัวิจยับางกลุม่เชื่อว่าวยาคติน่าจะส่งผลเสียต่อผูส้งูวยั พวกเขาเชื่อว่าวยาคติจะท าใหผู้ส้งูวยัรูส้ึก
ว่าถูกลดทอนบทบาททางสังคมและสูญเสียซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเอง (Cherry & Palmore, 
2008) ถึงแมจ้ะมีหลกัฐานการวิจัยรวมถึงการคาดการณ์เบือ้งตน้เก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบ
ของวยาคติ แต่ยังไม่พบงานวิจยัใดที่ศึกษาวยาคติในบริบทครอบครวั ซึ่งเป้าหมายของวยาคติไม่
เพียงแต่เป็นผู้ที่มีอายุมากแต่ยังเป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครวั ดว้ยเหตุนี ้จึงน ามาซึ่งความมุ่ง
หมายของการวิจยัในครัง้นีคื้อ 1) เพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะ สาเหต ุและผลกระทบของวยาคติที่
คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุในครอบครัว และ 2) เพื่อทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุในครอบครวั โดยมีรายละเอียด
การน าเสนอผลการวิจยัในแต่ละตอนสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติต่อบิดามารดา
สงูอายใุนครอบครวั 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
2. ลกัษณะของวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
3. สาเหตขุองวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
4. ผลกระทบของวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
5. การเชื่อมโยงผลการวจิยัระยะที่ 1 ไปสูก่ารวิจยัระยะที่ 2 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหโ์มเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 
2. ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานและค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องตวัแปร 
3. ผลการวิเคราะหโ์มเดลความสมัพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ

ผูส้งูอายใุนครอบครวั 
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ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหล์ักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ
ในครอบครัว 

ปัจจุบนั แนวคิดเรื่องสงัคมสงูอายุมิใช่เรื่องแปลกใหม่เท่าไหร่นกัในสงัคมไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีความใกลช้ิดสนิทสนมกับผูสู้งวัย ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครวัและผู้ที่
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันญาติ รวมทั้งกลุ่มคนที่มองเห็นได้ถึงสภาพของสังคมในเวลานี ้ที่
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น สินคา้และการบริการที่ถูกคิดค้นสรา้งสรรค์ขึน้มาเพื่อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ผูสู้งอายุเป็นหลกั เงื่อนไขใหม่ในตลาดแรงงานเพื่อรองรบัลูกจา้งวยัเกษียณ 
อย่างรา้นกาแฟและรา้นหนงัสือที่เปิดรบัสมคัรพนกังานอายุเกิน 60 ปีขึน้ไป หรือแมก้ระทั่งรายการ
ความบนัเทิงต่างๆ ที่มีผูแ้สดงและกลุ่มเป้าหมายผูช้มหลกัเป็นผูส้งูอายุ เหลา่นีฉ้ายใหเ้ห็นภาพของ
สงัคมไทยในปัจจบุนัว่าประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สูส่งัคมสงูอายุอย่างสมบรูณแ์ลว้ 

แน่นอนว่าประเทศที่เป็นสงัคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์นัน้หมายถึงการมีจ านวนประชากร
สูงอายุในสังคมเพิ่มมากขึน้ และหากจะมองให้แคบลงไปยังสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมอย่าง
สถาบนัครอบครวั ย่อมหมายถึงว่าภายใตช้ายคาสิ่งปลกูสรา้งที่เรียกว่าบา้นนัน้ จะมีสมาชิกต่างวยั
อาศัยอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ สมาชิกรุ่นลูกและรุ่นหลานจะมีพ่อแม่และปู่ ย่าตายายที่อายุยืนยาว
มากขึน้ ยืนยาวเสียยิ่งกว่าพ่อแม่และปู่ ย่าตายายของเจเนอเรชั่นลกูหลานในอดีตที่ผ่านมา เช่นนัน้
แลว้ วยาคติ หรืออคติทางอายุต่อผูสู้งวัยในบริบทของสถาบันครอบครวัจะปรากฏใหเ้ห็นหรือไม่ 
ปรากฏอยู่ในลกัษณะใด และมีสาเหตแุละผลกระทบต่อตวัของผูส้งูอายอุย่างไร 

ดว้ยเหตุนี ้ผูว้ิจัยจึงมุ่งหมายที่จะศึกษาเพื่อเปิดเผยลกัษณะ สาเหต ุและผลกระทบของ  
วยาคติต่อผูสู้งอายุในครอบครวั โดยศึกษาผ่านมุมมองของสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาวในฐานะ
ลูก เจาะจงไปที่บริบทครอบครวัในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คนหนุ่มสาวที่มี
คณุสมบติัตามก าหนดจ านวน 8 ท่าน และผูส้งูอายุที่เป็นบิดามารดาของคนหนุ่มสาวอีกจ านวน 2 
ท่านเพื่อการตรวจสอบความชัดเจนของข้อค้นพบในบางประเด็น  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัด
ระเบียบขอ้มูลและใหร้หัส (Code) เมื่อขอ้มูลถึงจุดอ่ิมตวัจึงจดักลุ่มรหสัที่สอดคลอ้งเขา้ไวด้ว้ยกัน
ในประเด็นเดียวกัน (Category) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่  1 มี
รายละเอียดดงันี ้
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1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การน าเสนอขอ้มูลพืน้ฐานของผู้ให้ขอ้มูลหลักจ านวน 8 ท่าน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง

คณุลกัษณะและภูมิหลงัของสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาวที่อาศยัอยู่รว่มกบับิดามารดาสงูอายุ ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งคณุลกัษณะและภูมิหลงัเหลา่นีม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของวยาคติ
ที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุในสังคม ได้แก่ เพศ ช่วงวัย และภาวะการท างานของคนหนุ่มสาว 
รวมถึงช่วงวยัของผูส้งูอายุ และคณุลกัษณะครอบครวัดา้นสมาชิกต่างช่วงวยั ดงัที่ไดน้ าเสนอไวใ้น
ตาราง 6 

ตาราง 6 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

ล าดับ นามสมมต ิ เพศ อาย ุ อาชีพ 
ความสัมพนัธก์ับ 
ผู้สูงอายุ/อาย ุ

ประเภท
ครอบครัว 

1 กานตส์วสัดิ ์ ชาย 31 พนกังานเอกชน บิดา/61 ขยาย 

2 กานตว์ิชญ ์ ชาย 36 นกัศกึษา บิดา/73, มารดา/69 ขยาย 
3 กานตพ์งษ ์ ชาย 27 นกัศกึษา มารดา/67 ขยาย 

4 กานตม์ณี หญิง 30 พนกังานเอกชน บิดา/62, มารดา/69 เดี่ยว 

5 กานตล์ดา หญิง 28 พนกังานเอกชน บิดา/61, มารดา/60 เดี่ยว 

6 กานตผ์กา หญิง 29 พนกังานเอกชน บิดา/62, มารดา/60 เดี่ยว 

7 กานตน์รี หญิง 37 พนกังานเอกชน บิดา/67, มารดา/65 ขยาย 

8 กานตก์ลุ ชาย 18 นกัเรียน บิดา/60 เดี่ยว 

 
ผูใ้หข้อ้มูลหลักทั้ง 8 ท่านพ านักอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 18 ปี

จนถึง 37 ปี ครอบคลมุเจเนอเรชั่น Y และเจเนอเรชั่น Z ส่วนใหญ่มีการปฏิสมัพนัธส์ม ่าเสมอกบัทัง้
บิดาและมารดา ในภาพรวมผูสู้งอายุอยู่ในช่วงวยัผูสู้งอายุตอนตน้ มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 64 ปี สดุทา้ย 
ผูใ้ห้ขอ้มูลครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในครอบครวัขยาย ซึ่งหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างเป็น
ประจ าและต่อเนื่องกับสมาชิกในครอบครวัที่เป็นบิดาหรือมารดาสงูอายุ รวมถึงสมาชิกครอบครวั
รุ่นหลาน โดยสมาชิกในครอบครวัทั้งสามรุ่นนีจ้ะอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันหรือไม่ไดอ้าศัยอยู่
ร่วมชายคาเดียวกันก็ได ้ในขณะที่ผูใ้หข้อ้มูลอีกครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในครอบครวัเด่ียว ซึ่งหมายถึง 
การมีปฏิสมัพนัธร์่วมกนัอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องกบัสมาชิกในครอบครวัที่เป็นบิดาหรือมารดา
สงูอาย ุ
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2. ลักษณะของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
ในการอยู่อาศยัภายใตช้ายคาเดียวกนั รวมถึงการไปมาหาสู่กนัของสมาชิกต่างวยัใน

ครอบครวั ซึ่งไดแ้ก่ บิดามารดาสูงอายุ และคนหนุ่มสาว ในอดีต บิดามารดาคือผูท้ี่คอยอบรมสั่ง
สอนและเลีย้งดูจนคนหนุ่มสาวเติบโต แต่บัดนี ้วันที่บิดามารดาก้าวเขา้สู่วัยสูงอายุและร่างกาย  
โรยราลง ดเูหมือนว่าการดแูลนัน้กลบัสลบัมาเป็นหนา้ที่ของคนหนุ่มสาวแทน ในการใชเ้วลารว่มกนั
ระหว่างคนหนุ่มสาวกบับิดามารดา คือการที่ทัง้สองฝ่ายมปีฏิสมัพนัธต่์อกนั และในการปฏิสมัพนัธ์
นัน้ ผูป้ฏิสมัพนัธย์่อมเกิดความรูส้ึกและความคิดขึน้ในใจ ไม่ว่าจะในระหว่างปฏิสมัพนัธ ์ก่อนหรือ
หลังการปฏิสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ในที่นี ้จึงหมายถึงการแสดงออกต่อกันผ่านการกระท าและ
ค าพดู รวมถึงภาษากายอ่ืนใด อาทิเช่น สีหนา้แววตา และท่าทาง 

ไม่ เพียงเท่านั้น การปฏิสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้งความรู้สึก ความคิด และการ
แสดงออก ซึ่งฝ่ายหนึ่งรูส้กึ คิด และแสดงออกต่ออีกฝ่ายนัน้ย่อมครอบคลมุทัง้ความรูส้ึก ความคิด 
และการแสดงออกในแง่บวกและในแง่ลบ การคน้หาลกัษณะของวยาคติในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการ
คน้หาลกัษณะของวยาคติในตัวหนุ่มสาว ในฐานะลูกที่มีบิดามารดาสงูอายุ ดังนัน้ วยาคติในเชิง
บวกและวยาคติในเชิงลบที่ปรากฏในการน าเสนอต่อไปนี ้จึงเป็นวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ
ที่ตั้งอยู่บนการรบัรูข้องคนหนุ่มสาวที่มีต่อความรูส้ึก ความคิด และการกระท าต่อบิดามารดา
สงูอายุ ลกัษณะของวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวัจึงถูกน าเสนอแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 
วยาคติทางความรู้สึกของคนหนุ่มสาว (Affective) วยาคติทางความคิดของคนหนุ่มสาว 
(Cognitive) และวยาคติทางพฤติกรรมของคนหนุ่มสาว (Behavior) มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 วยาคติทางความรูส้กึ 
2.1.1 ความห่วงกงัวลใจ 

1) ความห่วงกงัวลใจดา้นสขุภาพ 
2) ความห่วงกงัวลใจดา้นอบุติัเหต ุ

2.1.2 ความตอ้งการในการดแูลเอาใจใส ่
2.1.3 ความร าคาญใจ 

2.2 วยาคติทางความคิด 
2.2.1 ความคิดแบบเหมารวมดา้นทกัษะความสามารถ 
2.2.2 ความคิดแบบเหมารวมดา้นลกัษณะนิสยั 

1) ย า้คิดย า้ท า 
2) หลงๆลืมๆ 
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3) ดือ้รัน้เอาแต่ใจ 
4) ยดึติดในความคิด 

2.3 วยาคติทางพฤติกรรม 
2.3.1 การยอมตามใจ 
2.3.2 การนิ่งเฉย 
2.3.3 การเปลี่ยนตนเองใหใ้จเย็น 
 

2.1 วยาคติทางความรู้สึก 
ภายใตก้ารปฏิสมัพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับบิดามารดาสูงอายุ ทัง้การพูดคุย

และการท ากิจกรรมร่วมกนั ผูป้ฏิสมัพันธว์ยัหนุ่มสาวย่อมมีอารมณค์วามรูส้ึกเกิดขึน้ภายในใจ ซึ่ง
เป็นความรู้สึกที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราหรือการรับรูถ้ึงอายุที่มากของบิดามารดา พบว่า
ความรู้สึกต่อบิดามารดาสูงอายุที่ปรากฏผ่านเรื่องเล่าของหนุ่มสาว รวมทั้งแนวโน้มในการ
แสดงออกทางความรูส้ึกเหล่านัน้ ครอบคลุมอารมณ์ความรูส้ึกในเชิงบวก คือ ความห่วงกังวลใจ 
และความต้องการในการดูแลเอาใจใส่บิดามารดา และอารมณ์ความรูส้ึกในเชิงลบคือ ความ
ร าคาญใจ มีรายละเอียดดงันี ้

 
2.1.1 ความห่วงกังวลใจ ความรู้สึกเชิงบวกนี ้ถูกกล่าวถึงโดยสมาชิก

ครอบครวัวัยหนุ่มสาวว่าเป็นความเป็นห่วงเป็นกังวลต่อผูส้งูอายุ เมื่อหนุ่มสาวตระหนักไดถ้ึงการ
เปลี่ยนแปลงของบิดามารดาสงูอายุที่เกิดขึน้พรอ้มกบัวนัเวลาที่ล่วงเลยไป เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได ้คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ร่างกายซึ่งมิไดเ้จริญเติบโตตามวัยที่
เหมือนในวัยเด็กหรือวัยรุ่นหนุ่มสาว ในทางกลับกัน ร่างกายของผูสู้งอายุค่อยๆหยุดพัฒนาลง 
มิหน าซ า้ยังค่อยๆเสื่อมถอยลง ความเสื่อมถอยโรยราของสุขภาพและร่างกายของบิดามารดา
เชื่อมโยงไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงอย่างถดถอยลงของสมรรถภาพหรือความสามารถในการหยิบจบัท า
สิ่งต่างๆ กล่าวคือ บิดามารดาสูงอายุมิไดก้ระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเหมือนในอดีต เมื่อคน
หนุ่มสาวรบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ความรูส้ึกหนึ่งจึงปรากฏเด่นชัดขึน้ในใจของคนหนุ่มสาว 
คือ ความเป็นห่วง ต่อเนื่องไปจนถึงความเป็นกงัวล เก่ียวกบัสขุภาพและความเป็นอยู่ของผูส้งูอายุ
ว่ามีความสขุสบายและปลอดภัยดีหรือไม่ ซึ่งประกอบดว้ย ความปลอดภัยจากโรคภัยไขเ้จ็บและ
การมีสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรง และความปลอดภยัจากอบุติัเหตอุนัตราย 
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1) ความห่วงกังวลใจด้านสุขภาพ คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัความห่วงความกงัวลในเรื่องสขุภาพร่างกายของบิดามารดาสงูอายุ คือ เมื่อผูสู้งอายุตอ้ง
เผชิญกบัโรคภยัไขเ้จ็บ ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นโรคที่เกิดขึน้พรอ้มกบัอายุที่มากขึน้ มิใช่โรคติดต่อที่เกิด
จากการติดเชือ้หรือเชือ้โรค อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดและหัวใจ 
รวมถึงอาการเจ็บป่วยทางร่างกายที่ผูสู้งอายุมีแนวโน้มจะเป็นเมื่ออายุมากขึน้ คือ อาการเวียน
ศีรษะ อาการปวดเมื่อย และอาการเหนื่อยลา้ง่าย คนหนุ่มสาวไม่เพียงแต่มีความกงัวลเก่ียวกบัโรค
ประจ าตัวที่ผูสู้งอายุเป็นอยู่ แต่ยงักังวลไปถึงอาการแทรกซอ้นอ่ืนที่อาจจะเกิดขึน้ได ้และกงัวลถึง
อาการที่เป็นอยู่เดิมว่าอาจจะทวีระดับความรุนแรงขึน้และกินระยะเวลายาวนาน เหล่านีจ้ึงเป็น
ความห่วงใยที่เจือดว้ยความกระวนกระวายใจ ในระหว่างการเฝา้ระวงัและเฝา้รอใหอ้าการเจ็บป่วย
และไม่สบายเนือ้ไม่สบายตวัของบิดามารดาหายไปหรือบรรเทาลง ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“เราอะเป็นคนทีห่่วงสขุภาพเคา้มาก เราไม่อยากใหเ้คา้เป็นอะไร” (กานตผ์กา) 
“เรื่องทีพ่่อเวียนหวั พ่อน ้าในหูไม่เท่ากนั ก็เป็นนานแต่เหมือนช่วงนีจ้ะไม่ไดบ่้นละ ก็จะน่าจะหายแลว้

ช่วงนี ้ก็เป็นทกุวนัๆ ลงไปก็เห็นเคา้นั่งอยู่ทีโ่ซฟา แลว้เคา้ก็บอกว่า อมืเวียนหวั ก็เลยนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงีย้ มนัก็
ตอ้งเป็นห่วงเนอะว่าเป็นไรมากกว่านัน้หรือเปล่า” (กานตส์วสัดิ)์ 

 
2) ความห่วงกังวลใจด้านอุบัติเหตุ นอกจากความเป็นห่วงกังวลบิดา

มารดาสูงอายุดา้นการเจ็บป่วยดว้ยโรคภัยไขเ้จ็บ คนหนุ่มสาวยังเป็นห่วงและเป็นกังวลถึงความ
ปลอดภัยของผูสู้งอายุจากอุบัติเหตุอันตรายในชีวิตประจ าวัน คนหนุ่มสาวเป็นกังวลว่าผูสู้งอายุ
อาจจะไดร้บับาดเจ็บ ทัง้การบาดเจ็บที่มีความรุนแรงมากนอ้ยแตกต่างกนั การบาดเจ็บที่ก่อใหเ้กิด
อนัตราย ณ ขณะนัน้ทนัทีหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบในระยะยาว ความเป็นห่วงกังวลทัง้หมด
ทัง้มวลนีเ้กิดขึน้จากการที่คนหนุ่มสาวมองว่าบิดามารดามีอายุมากแลว้ ตัวอย่างเหตุการณท์ี่คน
หนุ่มสาวไม่คาดหวังใหเ้กิดขึน้เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผูสู้งอายุไดแ้ก่ การที่ผูสู้งอายุใชแ้รง
ก าลงัเคลื่อนยา้ยหรือถือสิ่งของที่มีน า้หนกัมาก การเดินทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบัรถ
ดว้ยตัวเอง การใชเ้ครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ท าอาหารภายในครวัเรือน หรือ
อปุกรณภ์ายในสถานที่ท างานอย่างเครื่องจกัรในโรงงาน ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“อย่างเคา้ท างานอย่างเงีย้เคา้ก็อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัพวกแบบเครื่องไมเ้ครื่องมืออะไรอย่างงี ้มนัก็เลย 
เครือ่งจกัรอะไรอย่างเงีย้ แบบ พอเห็นข่าวแลว้ก็เลยรูส้กึว่าแบบ แลว้ก็ไปรวมกบัสิ่งที ่พอมนัแก่ขึน้ มองเห็นนู่นนี่
นั่นเนาะมนัก็จะนอ้ยลงอะไรอย่างเงีย้ เพราะว่าอบุตัเิหตมุนัสามารถเกิดไดต้ลอดเวลา อารมณ์เนีย่” (กานตน์รี) 

“คือเป็นห่วงเคา้มากขึ้นอะ เดี๋ยวนีค้ือแม่เราแบบขบัรถแย่มาก (เนน้เสียง) แบบคือขบัรถแย่มากอะ 
อาจจะดว้ยแบบตาเคา้ไม่ค่อยดอีะมัง้ แบบสายตาเคา้แยล่ง แลว้เพิ่งไปตรวจมาแบบเหมือนเจอตอ้อะไรอย่างเงีย้ 
แลว้ท าใหแ้บบการมองเห็นเคา้คงแคบลง แลว้ก็แบบพอแก่ลงความรอบคอบเคา้ไม่ค่อยมีอะ จะเลีย้วก็เลีย้ว
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อย่างเงีย้ ไม่มองซา้ยไม่มองขวาอย่างเงีย้ แลว้มนัอนัตราย เราก็เป็นห่วงเคา้เรื่องขบัรถ เราก็เลยไม่ค่อยยอมให้
เคา้ขบัรถเท่าไหร่ …เรากลวั เราเป็นห่วง” (กานตล์ดา) 

จากค ากล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า คนหนุ่มสาวมีความเป็นห่วงกังวลต่อ
ความปลอดภัยของผูส้งูอายุมาก มากเสียจนเรียกไดว้่าเป็นความพะวงใจปนดว้ยความหวาดกลวั
หวาดระแวงว่าจะเกิดอันตรายต่อผูสู้งอายุ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากโรคภัยไขเ้จ็บที่มาพรอ้มกับ
อายุที่มากขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้หรืออนัตรายจากอบุติัเหตทุี่ยากต่อการคาดเดา ทัง้นี ้ความเป็น
ห่วงกังวลผสมปนเปดว้ยความหวาดกลวัของคนหนุ่มสาว ผูกติดอยู่กับการที่คนหนุ่มสาวมองว่า
บิดามารดาเป็นคนแก่คนหนึ่ง และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนหนุ่มสาวประเมินความสามารถของบิดา
มารดาสงูอายุว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างถดถอยลง ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย
และโรยราลงไปตามวยั ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการมองเห็นไดช้ดัเจน ความสามารถในการ
จดจ าเรื่องราวต่างๆไดแ้ม่นย า และความสามารถในการตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบและเฉียบพลนั 

 
2.1.2 ความต้องการในการดูแลเอาใจใส่ จากการที่คนหนุ่มสาวสามารถ

รบัรูไ้ดถ้ึงการเปลี่ยนแปลงของบิดามารดาเมื่อท่านเขา้สู่วัยสูงอายุ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้าน
สขุภาพร่างกาย และสมรรถภาพที่ถดถอยลงไปจากเดิม คนหนุ่มสาวจึงเกิดความรูส้ึกเป็นห่วงและ
เป็นกังวลถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผูสู้งอายุนั้น ความรูส้ึกเชิงบวก หรือ ความเป็น
ห่วง ที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราของบิดามารดานีย้ังมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับแนวโนม้ในการ
ปฏิบติัตัวหรือการแสดงออกต่อบิดามารดาดว้ย กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความปรารถนาตอ้งการที่
อยากจะให้การช่วยเหลือดูแลบิดามารดา ตลอดจนมีความต้องการที่อยากจะให้การปกป้อง
คุม้ครองใหบ้ิดามารดาปลอดภัย คนหนุ่มสาวสะทอ้นถึงความรูส้ึกว่าอยากจะคอยสอดส่องดูแล
และเอาใจใส่ในสขุภาพร่างกายและความเป็นอยู่ของบิดามารดา เพื่อใหท้่านมีความปลอดภยัและ
สขุสบาย ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“เรารูส้ึกว่าแบบ เราตอ้ง พอเคา้แก่ เราเห็นเคา้แก่ขึน้อะ เรารูส้ึกเราแบบอยากดูแลเคา้แบบมากกว่านี ้
อะไรอย่างเงีย้ …เพราะว่าดว้ยอายุอะไรอย่างเงีย้ใช่ปะ ซึ่งเคา้แก่ลงอะไรแบบเนีย่ ก็ตอ้งแบบใส่ใจเคา้มากขึน้” 
(กานตล์ดา) 

“อย่างตอนทีไ่ปอยู่แคนาดาเนาะ ไปอยู่ตอนนัน้ก็เลยรูส้ึกว่า เหย้กูมาท าอะไรทีน่ีต่ ัง้นานวะ อะไรอย่าง
เงีย้ เออแลว้แบบ ป๊ามา้ก็แก่แลว้เนอะ ซึ่งแบบเอออยากทีจ่ะกลบัมาแบบ เออดูแลเคา้” (กานตน์รี) 

 
2.1.3 ความร าคาญใจ  ในขณะที่คนหนุ่มสาวเกือบทุกรายสะท้อนถึง

ความรูส้ึกเชิงบวกอย่างความเป็นห่วงกังวลต่อบิดามารดาสูงอายุ ในอีกมุมหนึ่งของความรูส้ึก
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ภายในใจ คนหนุ่มสาวสะทอ้นความรูส้ึกในทิศทางตรงกันขา้มคือความรูส้ึกเชิงลบ ที่ เชื่อมโยงอยู่
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีตระหว่างตัวหนุ่มสาวกับบิดามารดาสูงอายุ ดังที่ปรากฏชัดเจนผ่าน
ถอ้ยค าและน า้เสียงในระหว่างเรื่องราวที่คนหนุ่มสาวถ่ายทอดออกมา รวมทัง้อวจันภาษาอ่ืนอย่าง
การถอนหายใจและการแสดงออกทางสีหน้า ซึ่งลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ความหงุดหงิดและ
ร  าคาญใจ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้คนหนุ่มสาวจะสะทอ้นความรูส้ึกหงุดหงิดร  าคาญนั้นอย่างไม่
ปิดบงั แต่ใบหนา้และน า้เสียงของคนหนุ่มสาวกลบัเจือไวด้ว้ยรอยยิม้และแววตาขบขนัเช่นกนั  

ความร าคาญใจในที่นีจ้ึงหมายถึง อารมณห์งดุหงิดร  าคาญต่อการกระท าและ
พฤติกรรมของบิดามารดาสงูอาย ุเป็นความรูส้ึกที่ไดเ้กิดขึน้และจบลงไปแลว้พรอ้มกบัเหตกุารณใ์น
อดีต แต่กลบัปรากฏขึน้เด่นชัดอีกครัง้เมื่อคนหนุ่มสาวนึกถึงและมีโอกาสไดถ้่ายทอดเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในใจออกมา โดยพฤติกรรมที่คนหนุ่มสาวร  าคาญใจล้วน
แลว้แต่เป็นพฤติกรรมที่บิดามารดาสงูอายเุริ่มแสดงออกมาเมื่อไม่นานมานี ้สว่นมากเป็นพฤติกรรม
ที่เก่ียวขอ้งกับการพูดคุย อาทิเช่น การพูดถึงเรื่องเดิมซ า้ๆ หรือการย า้คิดย า้ท าสิ่งเดิมซ า้ๆ อย่าง
การวานใหห้นุ่มสาวไปท าบางสิ่งบางอย่างใหต้น เป็นตน้ 

“แต่คนแก่ชอบย ้าคดิย ้าท า ...เร่ิมละ้ ...เร่ิมแบบ ถามเราว่าล็อคประตูบา้นหรือยงัสามรอบอะ (หวัเราะ) 
คอื คอืไม่ใช่ว่าจ าไม่ไดน้ะ แต่ว่าย ้าว่าเราท าหรือยงั อกีหรือยงั หรือบางทแีบบเราท าแลว้อย่างเงีย้ก็เดนิไปดูว่า ก็
เดนิไปท าว่าเราท าหรือยงั ซึ่งบางทกี็แบบ อะไรเนีย่ (น า้เสยีงร าคาญ) ก็คอืบอกใหไ้ปท าก็ท าแลว้นกึออกปะ เออ
มนัก็จะแบบ อย่างเงีย้ แต่ก็แค่คดิในใจ (น า้เสยีงอ่อนลง)” (กานตพ์งษ์) 

“แลว้ผูใ้หญ่จะชอบคุยอะไรเรื่องแบบซ ้าๆอะ ไม่ใช่เคา้จ าไม่ไดน้ะ สมมติว่าหม่ามา้จะฝากป๊าซือ้ยา ... 
‘ฝากซือ้ยาตวันีห้น่อยนะ’ พูดตัง้แต่เรากินขา้ว เรากินขา้วเสร็จ เรามาลา้งจาน พูด พูดแบบจนป๊ามารบั จนวนิาที
สดุทา้ยที่เราจะเดินออกจากบา้นอะ (หวัเราะ) คือพูดเรื่องฝากซือ้ยาประมาณ สาม สี่รอบ เราก็แบบ ‘รู ้แลว้’ 
(พูดชา้ๆ เนน้เสยีงทลีะค า) ...สมมตป๊ิาขบัรถมาหนา้บา้น เคา้ก็ตะโกนอกีรอบนงึ ‘บอกป๊าว่าซือ้ยามาดว้ย’ (ถอน
หายใจ) โอเค (ยิม้) ...เราก็เลย โอ มาย ก๊อด ทัง้ๆทีเ่ราหนัไปบอกว่า ‘รู ้แลว้ เดีย๋ว ท า ให ้นะ’ (พูดชา้ๆ เนน้เสยีง
ทลีะค า) ไม่มีประโยชน ์จนกว่าจะท าให”้ (กานตม์ณี) 

“ก็เป็นค าพูดมากกว่า ทัง้พ่อทัง้แม่จะพูดไรซ ้าๆย ้าๆอยู่ที่เดิม อืม รูส้ึกยังไง ถา้เอาแว๊บแรกเลยคือ
ร าคาญ (ยิม้) แน่นอน ร าคาญ แบบ ร าคาญอะ พูดอยู่นั่น พูดอีกแลว้อะไรอย่างเงีย้ ...โดยเฉพาะพอ่ ป๊านีค่อืจะ
เล่าแลว้เล่าอกีเล่าแลว้เล่าอกี แบบเล่าวนอยู่ทีเ่ดมิ” (กานตผ์กา) 

 
2.2 วยาคติทางความคิด 

ดังที่กล่าวไปในขา้งตน้ ความรูส้ึกเป็นห่วงและแนวโน้มท่าทีการแสดงออกของ
ความเป็นห่วงนั้นผูกติดอยู่กับการที่คนหนุ่มสาวตระหนักในความเสื่อมถอยทางสมรรถภาพ
ร่างกายของบิดามารดาที่แก่ชรา ความเสื่อมถอยที่คนหนุ่มสาวรบัรูน้ีเ้ชื่อมโยงกับวยาคติทาง
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ความคิดด้วย กล่าวคือ ความคิดความเชื่อที่ เป็นการเหมารวม ซึ่ งถูกหล่อหลอมขึ ้นจาก
ประสบการณข์องคนหนุ่มสาว ทัง้ประสบการณท์ี่คนหนุ่มสาวเผชิญโดยตรงจากการปฏิสมัพนัธก์บั
บิดามารดาสูงอายุ และประสบการณ์ทางออ้ม หรือเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆที่คนหนุ่มสาวรบัรูผ้่าน
การพบเห็นและไดย้ินไดฟั้งจากผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุคลใกลต้วัอย่างเพื่อนสนิทที่มกัแบ่งปัน
รบัฟังเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของกันและกัน ประสบการณ์เหล่านีห้ลอมรวมขึน้เป็นภาพจ าที่คน
หนุ่มสาวมีบิดามารดาที่สงูอาย ุและเป็นภาพจ าในเชิงลบ ภาพจ าบิดามารดานีจ้ึงมิใช่ภาพตวัตนที่
แทจ้ริงของท่าน หากแต่เป็นภาพในความคิดความเชื่อของคนหนุ่มสาวที่คนหนุ่มสาวสัมผัสและ
คาดเดาไวว้่าจะตอ้งพบเจอ ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“คอืเราจ าเนือ้เรือ่งไม่ไดว้่าเป็นยงัไง แต่เราพูดกบัมา้ว่า ‘มา้ มา้เร่ิมแก่แลว้นะ (ยิม้)’ แบบเนีย่ แต่เราจ า
ไม่ไดว้่ามนัเรือ่งอะไร เพราะแม่เราแก่จริงๆ แต่เรานกึไม่ออก” (กานตล์ดา) 

วยาคติทางความคิด หรือ ความคิดความเชื่อเหมารวมต่อบิดามารดาสูงอายุจึง
แบ่งออกเป็น ความคิดแบบเหมารวมดา้นทักษะความสามารถ และความคิดแบบเหมารวมดา้น
ลกัษณะนิสยัของผูส้งูอายุ 

 
2.2.1 ความคิดแบบเหมารวมด้านทักษะความสามารถ มมุมองเหมารวม

ในประเด็นนี ้เป็นภาพจ าที่ ผูกติดอยู่กับความแก่ชราทางร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ 
ประกอบดว้ย สขุภาพร่างกายของผูส้งูอายทุี่เสื่อมโทรมลง และทกัษะความสามารถในการหยิบจบั
ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถดถอยลง คนหนุ่มสาวจึงยดึติดกบัความคิดที่ว่าผูส้งูอายุคือผูท้ี่ควรจะละเวน้จาก
การใชร้่างกายลงทุนลงแรงท างานเพื่อใหท้่านไดห้ยุดพักผ่อน เพราะคนหนุ่มสาวมองว่าผูส้งูอายุ
เผชิญความเหนื่อยล้ามาแล้วตลอดทั้งชีวิตการท างาน เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณหลังการท างาน 
ผูสู้งอายุจึงควรหยุดพัก การหยุดพักในที่นีจ้ึงหมายรวมทัง้การพกัผ่อนที่เป็นการนอนหลบัเพื่อพัก
รา่งกาย และการพกัผ่อนในแง่ของการพกัผ่อนหย่อนใจ ไดใ้ชเ้วลาท าในสิ่งที่ตนปรารถนาตอ้งการ
เพื่อความผ่อนคลายหรือเพื่อความสขุส่วนตวั ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“คือเหมือนมีเวลาให ้ใหก้บัตวัเองหรือท าอะไรมากขึน้ ค าว่าพกัผ่อนหมายความว่าไม่ตอ้งล าบากเท่า
สมยัวยัหนุ่มวยัสาวแลว้อะ ...คอืแบบใชส้มองแต่ไม่ตอ้งลงแรงแลว้อะ น่าจะเป็นฟิลนัน้มากกว่า …มนัก็เป็นเรือ่ง
ทีด่เีพราะเราก็รูส้กึว่าชีวติป๊าก็เหนือ่ยมาเยอะอะไรอย่างเงีย้” (กานตม์ณี) 

นอกจากคนหนุ่มสาวจะมองว่าผู้สูงอายุควรหยุดพักจากการใชแ้รงลงมือ
ท างานหนัก เพราะผูสู้งอายุหมดแรงไปมากแลว้ตลอดทั้งชีวิต คนหนุ่มสาวยังมองว่าผูสู้งอายุมี
ทกัษะและความสามารถอย่างจ ากดัดว้ย โดยคนหนุ่มสาวใหข้อ้มลูที่สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัมมุมอง
ต่อทกัษะทางเทคโนโลยีของผูส้งูอายุว่า ผูส้งูอายุแทบทกุคนไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีไดค้ลอ่งแคล่ว 
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และไม่สามารถเรียนรูท้ี่จะใชเ้ทคโนโลยีได ้ไม่ว่าจะเป็น การใชค้อมพิวเตอร ์หรือโทรศัพท์สมารท์
โฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการใช้แอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์เพื่ อส่งข้อความสื่อสาร อย่าง 
แอปพลิเคชันไลน ์(LINE) นอกจากนี ้คนหนุ่มสาวยงัมองว่าผูส้งูอายุขาดทกัษะในการกรองขอ้มูล
ข่าวสารที่ไดร้บั กล่าวคือ ผูส้งูอายุไม่สามารถคิดพิจารณาไดว้่าขอ้มลูข่าวสารที่ตนไดอ่้าน ถูกเขียน
ขึน้มาโดยใครและมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ในทางกลบักัน ผูสู้งอายุมักปักใจเชื่อขอ้มูลเหล่านั้น 
มิหน าซ า้ยงัส่งต่อขอ้มลูเหลา่นัน้ผ่านทางแอปพลิเคชนั เพื่อใหส้มาชิกในครอบครวัและเพื่อนๆไดร้บั
ทราบขอ้มลูดว้ย ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“คอืเราว่าทุกคนอะ วยัแบบยุคแม่ๆเรา แบบพวกประมาณแบบ 60 อย่างเงีย้ ก็คือ low tech หมดอะ 
คอืท าอะไรพวกเกี่ยวกบัโทรศพัท์ไม่ได ้…คอืแม่เราอะ เป็นคน low tech …อย่างเช่นพวกคอมพวิเตอร์หรืออะไร
อย่างเงีย้ อะไรทีม่นัง่ายๆอะเคา้ก็ท าไม่ไดน้ะ …หรือว่าเราสอนส่งอีเมลอะไรแบบนี ้เคา้ก็แบบอะ อยู่กบัเราเคา้
ท าได ้เราสอน ครัง้ต่อไปเราใหเ้คา้ท าเอง เคา้ท าได ้แต่ว่าพอมาอกีวนันงึเคา้ท าไม่ได”้ (กานตล์ดา) 

“คอืบางคนใชก้็จริง แต่เล่นแต่ไลน ์พอไอเ้รือ่งแบบแชร์บา้ๆบอๆ ก็แบบ (หวัเราะ) เชื่ออะไรอย่างเงีย้ ...
แบบจดหมายลูกโซ่อย่างเงีย้ เออเคา้ก็แชร์เนอะ” (กานตว์ชิญ์) 

กลา่วโดยสรุปไดว้่า การรบัรูใ้นความแก่ชราหรือความเสื่อมถอยทางกายภาพ
และสมรรถภาพของบิดามารดาสูงอายุนั้น เชื่อมโยงอยู่กับมุมมองเหมารวมที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
ผูสู้งอายุทางดา้นสภาพร่างกายและความสามารถของผูสู้งอายุ ทัง้มมุมองเหมารวมในเชิงบวกที่
เป็นความปรารถนาดีคือ ผู้สูงอายุควรได้หยุดพักร่างกายจากการท างานเพื่อผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้า และมุมมองเหมารวมในเชิงลบที่ เป็นการดูหมิ่นดูแคลนคือ ผู้สูงอายุคือผู้ที่ขาด
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีปัจจุบนั 
 

 2.2.2 ความคิดแบบเหมารวมด้านลักษณะนิสัย ในขณะที่ภาพจ าชุด
หนึ่งที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุผูกติดอยู่กับการรบัรูถ้ึงความแก่ชราทางกายภาพ คือ 
ความเสื่อมโทรมโรยราทางรา่งกาย และความถดถอยลงทางสมรรถภาพ ดงัที่ไดก้ลา่วไปในขา้งตน้ 
ยังมีภาพจ าอีกชุดที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราของบิดามารดา ซึ่งเป็นความแก่ชราที่คนหนุ่มสาว
มองเห็นผ่านการแสดงออกทางการกระท าของบิดามารดา กล่าวคือ การแสดงออกที่คนหนุ่มสาว
ประสบพบเห็นและสมัผสัดว้ยตวัเอง รวมทัง้เรื่องเล่าที่หนุ่มสาวไดร้บัรูจ้ากผูอ่ื้น เหล่านีห้ลอมรวม
เป็นลกัษณะนิสยัของผูสู้งอายุ ซึ่งในความคิดของคนหนุ่มสาวมองว่าเป็นตัวตนของบิดามารดาที่
แก่ชราแลว้ ดงัค ากลา่วของผูใ้หข้อ้มลูรายหนึ่งที่กลา่วถึงความสงูอายุของมารดาไวว้่า 

“มา้เนีย่เคา้จะแบบ ความเป็นมา้ ความเป็นผูห้ญิงเนอะ ผูห้ญิงแก่อะไรอย่างเงีย้ เคา้ก็จะนู่นนีน่ ั่นนีน่ ั่น
อะไรอย่างเงีย้ (ยิม้)” (กานตน์รี) 
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ลกัษณะนิสัยที่นิยามความเป็นผูสู้งอายุนีถู้กรบัรูแ้ละถ่ายทอดผ่านค าบอก
เล่าของคนหนุ่มสาวไวอ้ย่างหลากหลาย เป็นลกัษณะนิสยัในแง่ลบที่ไม่น่ารื่นรมในความคิดของ
หนุ่มสาว ได้แก่ ความเป็นคนย า้คิดย า้ท า หลงๆลืมๆ ดือ้รัน้เอาแต่ใจเหมือนเด็ก และยึดติดแต่
ความคิดตน 

1) ย า้คิดย า้ท า ลกัษณะนิสยัของความสงูอายยุ า้คิดย า้ท าในที่นี ้คนหนุ่ม
สาวหมายรวมทัง้การย า้คิดย า้ท าในเชิงการกระท า คือการที่ผูส้งูอายุท าสิ่งเดิมซ า้ๆจนแน่ใจแลว้ว่า
เป็นไปตามที่ตอ้งการ และการย า้คิดย า้ท าในเชิงค าพดูที่เป็นการพดูซ า้ๆวนไปวนมาในเรื่องเดิมที่ได้
เคยพูดถึงไปแลว้ ในค าถามหรือค าไหวว้านเดิมที่ไดพู้ดออกมาเมื่อไม่ก่ีวินาทีก่อน ไปจนถึงการว่า
กล่าวตกัเตือนคนหนุ่มสาวแบบร่ายยาวเรื่อยไปไม่จบไม่สิน้ แมว้่าคนหนุ่มสาวจะถ่ายทอดเรื่องเล่า
เก่ียวกับความย า้คิดย า้ท าของผูสู้งอายุดว้ยสีหน้าแววตาเป้ือนยิม้พรอ้มเสียงหัวเราะ แต่ภายใต้
รอยยิม้และเสียงหัวเราะนั้น คนหนุ่มสาวสะทอ้นอารมณ์ความไม่พึงใจและเหนื่อยหน่ายออกมา
ดว้ย เนื่องจากส าหรบัคนหนุ่มสาวแลว้ พฤติกรรมของผูส้งูอายเุป็นความซ า้ซากจ าเจที่คนหนุ่มสาว
ตอ้งเผชิญและรบัรูใ้นทกุๆวนั ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“แต่คนแก่ชอบย ้าคดิย ้าท า ...เร่ิมละ้ ...เร่ิมแบบ ถามเราว่าล็อคประตูบา้นหรือยงัสามรอบอะ (หวัเราะ) 
คอื คอืไม่ใช่ว่าจ าไม่ไดน้ะ แต่ว่าย ้าว่าเราท าหรือยงั อกีหรือยงั หรือบางทแีบบเราท าแลว้อย่างเงีย้ก็เดนิไปดูว่า ก็
เดินไปท าว่าเราท าหรือยงั …ขีบ่้น จูจ้ี ้ไม่รูด้ิแก เราไม่รูว้่าท าไมพอถึงเวลาแลว้คนแก่จะตอ้งบ่น แกนึกออกปะ 
เออ อนัเนีย่ทีเ่ราสงสยัอยู่เลย ว่าท าไมถึงเวลาช่วงเวลานงึ ท าไมเคา้ตอ้งแบบ ตอ้งขีบ่้น” (กานตพ์งษ์) 

“ก็เป็นค าพูดมากกว่า ทัง้พ่อทัง้แม่จะพูดไรซ ้าๆย ้าๆอยู่ที่เดิม อืม รูส้ึกยังไง ถา้เอาแว๊บแรกเลยคือ
ร าคาญ (ยิม้) แน่นอนร าคาญ แบบ ร าคาญอะ พูดอยู่นั่น พูดอกีแลว้อะไรอย่างเงีย้” (กานตผ์กา) 

 
2) หลงๆลืมๆ พฤติกรรมหลงลืมเป็นอีกลกัษณะนิสยัหนึ่งที่บิดามารดา

แสดงออกเด่นชัดมากขึน้เมื่อกา้วเขา้สู่วยัสูงอายุ คนหนุ่มสาวรบัรูไ้ดว้่าผูสู้งอายุมีขอ้จ ากัดในการ
จดจ าเรื่องราวที่เกิดขึน้ผ่านไปเมื่อไม่นาน ตวัอย่างเช่น ต าแหน่งล่าสดุที่ไดว้างสิ่งของชิน้ใดชิน้หนึ่ง
ทิง้ไว ้รวมทัง้ยังมีขอ้จ ากัดในการจดจ าขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสถานที่สิ่งปลูกสรา้งใหม่ๆ หรือชื่อ
สถานที่ที่มีความคลา้ยคลงึกนั 

ลกัษณะนิสยัหลงๆลืมๆของผูสู้งอายุนีถู้กถ่ายทอดผ่านรอยยิม้และเสียง
หัวเราะของคนหนุ่มสาว ไม่แตกต่างจากเรื่องเล่าเก่ียวกับความย า้คิดย า้ท าดังที่ได้กล่าวไปใน
ขา้งตน้ และเช่นเดียวกบัความย า้คิดย า้ท าของผูส้งูอายทุี่ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบแก่คนหนุ่มสาว 
นิสัยหลงๆลืมๆของผูสู้งอายุก็สรา้งความสับสนงงงวยให้แก่คนหนุ่มสาวเช่นกัน กล่าวคือ ขณะ
พดูคยุสื่อสารกัน หากผูส้งูอายุไม่สามารถสื่อสารตรงตามความตอ้งการของท่าน ผูร้บัสารอย่างคน
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หนุ่มสาวย่อมเกิดความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน และท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่
แทจ้รงิของผูส้งูอายไุด ้ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“เดีย๋วเนีย่แกเร่ิมนกึ นกึค าพูดไม่ออกอะ เร่ิมแบบอึ๊ๆๆ (เลียนแบบท่าทางแม่ นิว้ชีจ้ิม้ทีข่มบั กม้หนา้ คิว้
ขมวด) อย่างเงีย้ (หวัเราะ) คือแบบ คือแบบสมมติว่าแบบ เคา้อะจะพูดว่ามนัจะมีโครงการแถวบา้นชื่อ Little 
Walk ใช่ปะ ‘ไอต้รงนัน้อะ ทีต่ิดเซ็นทรนับางนาอะ ทีต่ิดโรงบาลไทยนครินทร์อะ มนัชือ่อะไรนะ อะไร อึ๊ๆๆ’ อย่าง
เงีย้ (หวัเราะ) แลว้พอเราจะพูด ‘ไม่ตอ้งๆ ไม่ตอ้งพูด เดีย๋วใหม้า้นึกก่อน’ แลว้ก็ อึ๊ๆๆ คือแบบนึกไม่ออกอะ คือ
มนัติดอยู่ที่ปากอะ คือเคา้นึกออกมาไม่ออกอะ หลายรอบมากๆอะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบรา้นอาหาร ชื่อหา้ง 
อย่างเช่นแบบวนัก่อนจะมาเอม็ควอเทยีร์ พูดว่าพารากอน เออแลว้ก็พูดสลบัไปสลบัมาจน จนเรางงว่าสรุปมา้จะ
ไปพารากอนหรือมา้จะไปเอ็มควอเทียร์อย่างเงีย้ เออส่วนใหญ่จะเป็นแบบ เรื่องแบบจ าชื่อสถานที่ไม่ไดอ้ะไร
อย่างเงีย้ ก็เลยแบบน่าจะเร่ิมแก่ละ้” (กานตล์ดา) 

 

3) ดือ้ร้ันเอาแต่ใจ ความดือ้รัน้เอาแต่ใจตามการถ่ายทอดของคนหนุ่ม
สาว ถูกเปรียบเปรยไวว้่าเป็นลกัษณะนิสยัที่ไม่ต่างจากการแสดงออกของเด็กเล็กๆ ส าหรบัความ
ดือ้รัน้ของผูสู้งอายุในที่นีจ้ึงเป็นการแสดงการขัดขืนและไม่ใหค้วามร่วมมือกับคนหนุ่มสาว ถึงแม้
ความประสงคต์ัง้ใจดีที่คนหนุ่มสาวหยิบยื่นใหน้ัน้ คนหนุ่มสาวเชื่อว่าจะเกิดประโยชนแ์ก่ผูส้งูอายุก็
ตาม ตวัอย่างเช่นการขอใหผู้ส้งูอายุทานยาเพื่อรกัษาสขุภาพร่างกาย หรือการขอไม่ใหผู้ส้งูอายุยก
หรือถือสิ่งของที่มีน า้หนักมาก ความดือ้รัน้ของผูสู้งอายุนี ้ยังเชื่อมโยงอยู่กับความเอาแต่ใจ โดย
นอกจากที่ผูสู้งอายุเลือกจะเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอหรือค ากล่าวเตือนของคนหนุ่มสาวแลว้ คนหนุ่ม
สาวมองว่าผูส้งูอายุยงัแสดงออกชดัเจนในความตอ้งการของท่านเป็นส าคญั พฤติกรรมดือ้รัน้และ
เอาแต่ใจเหลา่นีเ้องที่คนหนุ่มสาวมองว่าผูส้งูอายยุอ้นวยักลบัไปเสมือนเป็นเด็กนอ้ยอีกครัง้หนึ่ง ดงั
ค ากลา่วที่ว่า 

“เออก็คือแบบมีความหา้มยาก มีความแบบ มีความผูใ้หญ่กลับยอ้นไปเป็นเด็กอะ แลว้เด็กมันยงัมี
ความ ถา้ ถา้คนทีอ่ายนุอ้ยกว่าเรา เรายงัแบบมีอ านาจในการแบบบอก แต่ แต่ถา้เป็นคนทีแ่บบ พอเป็นพอ่เป็น
แม่เป็นคนทีอ่ายุเยอะกว่าเราแลว้ เราไดแ้ค่บอกเวย้ แต่เคา้จะท าหรือไม่ท าอะ มนัแลว้แต่ครัง้เลยอะ ...เพราะว่า
ถา้บงัคบัเลย มนัเหมือนเดก็อะ ยิ่งหา้มก็ยิ่งยอุะ” (กานตม์ณี) 

“อย่างในเรื่องของการปฏิบัติตวัอย่างเงีย้ ในความของอายุมนัมากขึน้มนัก็เลยแบบ เอาแต่ใจมากขึ้น 
หรือเอาแต่ใจอยู่แลว้แต่มีความเอาแต่ใจมากขึน้เพราะว่าพออายมุากขึน้ มนัก็กลบัไปเป็นเดก็” (กานตน์รี) 

 
4) ยึดติดในความคิด อีกหนึ่งภาพจ าที่คนหนุ่มสาวมีต่อลักษณะนิสัย

ของผูส้งูอายุในครอบครวัคือ ผูส้งูอายุเป็นผูท้ี่มีความคิดความเห็นต่อสิ่งต่างๆแตกต่างกบัตน และที่
ส  าคัญกว่านัน้คือผูสู้งอายุยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นนัน้ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความคิด
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ความเห็น หรือมีความชื่นชอบต่อสิ่งต่างๆอย่างไร ผู้สูงอายุมักจะมีมุมมองต่อเรื่องเหล่านั้นใน
ทิศทางตรงกันขา้มเสมอ ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นเรื่องการใชจ้่ายและการเก็บออมเงิน ความ
คิดเห็นต่อความคุม้ค่าคุม้ราคาของสินคา้ อาหาร หรือการบรกิาร และความคิดเห็นเก่ียวกบัอาชีพที่
มั่นคงยั่งยืน ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“หรือเรื่องมุมมองทางสงัคมไรอย่างเงีย้ ก็แบบ คือเคา้เป็นคนรุ่นเก่านะเวลาเคา้มองเรื่องการท างาน
หรือไร เคา้จะคดิว่าแบบ เพราะเคา้เป็นพวกราชการไง เคา้ก็จะมองวา่แบบ เหย้ท าไมไม่รบัราชการวะ ทัง้ๆทีแ่บบ 
อย่างถา้เป็นพีเ่องเวลาพีม่องราชการ พีม่องแบบมนัแย่อะ องค์กรมนัขยบัไม่ได ้เขา้ไปก็ไม่ไดท้ าอะไรใหม้นัแบบ
เป็นชิน้เป็นอนัได”้ (กานตว์ชิญ์) 

“พูดในเรือ่งทีเ่ราอยากท า แต่ว่าไม่ใหเ้ราท า (หวัเราะ) เขา้ใจปะ ซึ่งถา้การทีไ่ม่ใหท้ า ก็คอืบอกว่าไม่ ก็
คอืจบ แต่ไม่ตอ้งแบบพูดยืด (เนน้เสยีง) ไปต่อ นกึออกปะ ถา้พูดไปต่อมนัคอืการบ่นละ้ส าหรบัเราอะ …อย่าท า 
เพราะว่ามนันั่นนี่นู่นนู่นนีน่ ั่นอะไรอย่างเงีย้ ...คือไม่ agree กบักูสกัเรื่องเลย (หวัเราะ) อะไรอย่างเงีย้” (กานต์
พงษ์) 

เช่นเดียวกบัภาพจ าลกัษณะนิสยัอ่ืนๆที่ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ ความไม่ลง
รอยกนัทางความคิดเห็นและการที่บิดามารดายดึติดแต่ความเห็นส่วนตวัของตน สรา้งความสบัสน
และความเขา้ใจคลาดเคลื่อนใหแ้ก่คนหนุ่มสาว กล่าวคือ เมื่อการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ระหว่างกบับิดามารดาสงูอายุไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เนื่องดว้ยต่างมีความคิดความเห็นที่ไม่
เหมือนกนั ซ า้รา้ยบิดามารดาสงูอายุก็ไม่มีทีท่าจะเปิดใจรบัฟังและยอมรบัความเห็นที่แตกต่างนัน้   
แน่นอนว่าการปฏิสัมพันธ์เช่นนี ้ย่อมส่งผลกระทบตามมา นอกจากคนหนุ่มสาวจะไม่เข้าใจ
ความคิดของผูสู้งอายุแลว้ อารมณ์ความรูส้ึกของคนหนุ่มสาวยังเต็มไปดว้ยความเหนื่อยหน่าย 
ส่งผลต่อเนื่องไปยังความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับผูสู้งอายุ อย่างไรก็ดี ดังที่จะกล่าวใน
ประเด็นการน าเสนอถัดไป คนหนุ่มสาวมีวิธีการรบัมือกับสถานการณ์ความไม่ลงรอยทางความ
คิดเห็นนีเ้ป็นอย่างดี โดยสรุปแลว้ คนหนุ่มสาวรบัรูไ้ด้ถึงความคิดเห็นของบิดามารดาสูงอายุที่
แตกต่างกับตน และสัมผัสได้ถึงการที่ผูสู้งอายุปิดกั้นไม่เปิดใจรบัฟัง และยึดมั่นถือมั่นในความ
คิดเห็นหรือเหตผุลของตวัผูส้งูอายเุองอย่างมีความส าคญักว่า ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“สมมตวิ่าในหนึ่งเรือ่งอะ ผูใ้หญ่เคา้มองมมุนี ้แต่วยัของเราอะมองอกีมุมนึง แลว้ต่อใหจ้ะพยามพูดหา
ตรงกลางเท่าไหร่อะ มนัก็หาไม่เจอ สิ่งทีต่ดัปัญหาไดส้ าหรบัสิ่งทีเ่กิดขึน้น่ะ ก็คือฝ่ังเราน่ะหยุดไปเองเวย้ แลว้ก็
ปล่อยใหเ้คา้เขา้ใจแบบนัน้ซึ่งมนัไม่ไดผ้ดิ แต่มนัก็ไม่ถูก แต่มนัก็แบบ มนัก็ไม่ไดเ้ปิดรบัฝ่ังของเราอะ …อย่างเช่น
วนัเนีย่เราปิดประตูตอนทีม่ีช่างมาลา้งแอร์อะ ก็โดนบ่นเวย้ว่าแบบปิดท าไมอะ แลว้จะดูไดย้งัไง ทัง้ๆทีป่ระตูบา้น
เป็นประตูกระจก (ยิม้) ก็เลยแบบไม่เก็ทอะไรอย่างเงีย้ แลว้บางทเีราเถียงกลบัไปเคา้ก็จะยึดตดิว่าสิ่งทีเ่คา้พูดมนั
ถูกเวย้ เราก็เลยแบบ” (กานตม์ณี) 

“พอ่เราแตะตอ้งไม่ไดเ้ลยนะ พูดไปคอืเหมือนเคา้เป็นคนมีความคิดเป็นของตวัเองอยู่แลว้อะ ต่อใหเ้รา
พูดในสิ่งทีถู่กตอ้งอะ เคา้ก็จะคดิว่าความคดิเคา้ถูก อนันัน้คอืพอ่เรานะ” (กานตล์ดา) 
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2.3 วยาคติทางพฤติกรรม 
พฤติกรรมที่คนหนุ่มสาวแสดงออกต่อผูส้งูอายุผูเ้ป็นบิดามารดาในที่นีค้รอบคลมุ

ถึง การกระท าที่คนหนุ่มสาวแสดงผ่านท่าทางภาษากาย สีหนา้แววตา และผ่านถอ้ยวาจาภาษา
พูดที่เปล่งออกมา วยาคติทางพฤติกรรมที่ปรากฏนีจ้ึงหมายถึง การแสดงออกด้วยท่าทางและ
ค าพดูที่คนหนุ่มสาวแสดงต่อบิดามารดาสงูอายุ เป็นการแสดงออกที่ผูกอยู่กบัการรบัรูข้องคนหนุ่ม
สาวว่าบิดามารดาคือผูม้ีอายุมากแลว้ และเป็นการแสดงออกที่สะทอ้นชดัถึงความรูส้ึกเชิงบวกต่อ
บิดามารดา ซึ่งก็คือความรกัความผกูพนั 

การแสดงออกแบบวยาคติที่ เต็มไปด้วยความรักความผูกพันที่คนหนุ่มสาว
ถ่ายทอดออกมานัน้ มักจะปรากฏขึน้ในสถานการณ์ที่อาจจะน าไปสู่ความขัดแยง้กับบิดามารดา
สงูอาย ุกล่าวคือ เมื่อความคิดเห็น มมุมอง ตลอดจนพืน้ฐานลกัษณะนิสยัของบิดามารดาสงูอายุมี
ความแตกต่างกับของคนหนุ่มสาวผูเ้ป็นบุตรธิดา และเมื่อทัง้สองฝ่ายมีการปฏิสมัพันธก์ันภายใต้
ความแตกต่างเหล่านัน้ คนหนุ่มสาวจึงมีการปฏิบติักับผูสู้งอายุแบบประนีประนอมยอมโอนอ่อน
ผ่อนตาม ไดแ้ก่ การยอมตามใจ การน่ิงเฉย และการเปลี่ยนตนเองใหใ้จเย็น มีรายละเอียดดงันี ้

 
2.3.1 การยอมตามใจ เมื่อคนหนุ่มสาวตระหนักถึงความแก่ชราทางกาย

ของบิดามารดาสูงอายุ ซึ่งหมายความถึงการที่บิดามารดามีร่างกายและสมรรถภาพที่ถดถอยลง 
รวมไปถึงการที่คนหนุ่มสาวตระหนักในความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิตบิดามารดานั้น ท าใหค้นหนุ่ม
สาวเกิดความคิดตามมาว่า เวลาทุกวินาทีที่ผ่านพน้ไปในแต่ละวันนับเป็นเวลาที่ตนยังมีเหลืออยู่
กบับิดามารดา ตนควรจะใชทุ้กวินาทีที่มีอยู่ใหคุ้ม้ค่า การใชเ้วลาใหคุ้ม้ค่าในที่นีคื้อการที่คนหนุ่ม
สาวมองเห็นได้ถึงความสุขของผู้สูงอายุ และยอมให้ท่านได้ท าตามที่ใจต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 
ความสุขจากการอุม้หลานขึน้มากอดไวแ้นบอก แมว้่าน า้หนักตัวของหลานอาจจะส่งผลเสียต่อ
กระดูกและขอ้ต่อ หรือความสุขในการรบัประทานอาหารที่โปรดปราน อย่างอาหารหวานหรือ
อาหารทอด แม้ว่าคุณหมอจะสั่งหา้มเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือความสุขในการท า
กิจวัตรประจ าวันตามปกติ อย่างการขับรถมอเตอรไ์ซค์ไปไหนมาไหนดว้ยตนเอง แมว้่าอุบติัเหตุ
อาจจะเกิดขึน้ไดท้กุเมื่อ 

ขอ้มูลเหล่านีฉ้ายใหเ้ห็นชดัถึงความเป็นห่วงกงัวลที่คนหนุ่มสาวมีต่อสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุ แต่เมื่อมองเห็นไดว้่าความตอ้งการของผูสู้งอายุ แทจ้ริงแลว้สรา้ง
ความสุขทางใจให้แก่ท่าน คนหนุ่มสาวจึงไม่คัดค้านความต้องการนั้น ถึงแม้จะขัดกับความ
ต้องการหรือความคิดความเชื่อของคนหนุ่มสาวเอง นอกจากจะไม่คัดค้านความต้องการของ



  114 

ผูส้งูอายุ คนหนุ่มสาวยงัยินยอมท าตามค าเรียกรอ้งของท่านอีกดว้ย ค ารอ้งขอที่แมจ้ะสวนทางกับ
ความตอ้งการของคนหนุ่มสาวเอง 

อย่างไรก็ดี การยอมตามใจผู้สูงอายุในที่นีม้ิใช่การยอมโอนอ่อนผ่อนตาม
ความตอ้งการของผูส้งูอายุไปเสียทุกเรื่อง หากแต่คนหนุ่มสาวกล่าวว่าเป็นเหมือนการยอมยืดหยุ่น
เพื่อเดินมาพบกันครึ่งทางระหว่างความตอ้งการที่สวนทางกันของทัง้สองฝ่าย โดยหากเป็นกรณีที่
คนหนุ่มสาวพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมคือ เชื่อว่าผูส้งูอายุไตร่ตรองดีแลว้ถึงประโยชนแ์ละโทษของ
การกระท าตามความตอ้งการนัน้ๆ คนหนุ่มสาวจึงยอมตามใจ พรอ้มยงัคงไวซ้ึ่งความไวเ้นือ้เชื่อใจ
และใหอ้ านาจการตดัสินใจแก่ผูส้งูอาย ุดงัค ากลา่วที่ว่า 

“สมมติเราจะใหเ้คา้ท าแบบนีเ้ราอยากใหเ้คา้ท าแบบนี ้แต่ถา้สมมตเิคา้ยงัยืนยนั สมมติอย่างป๊าอย่าง
เงีย้ ยงัขี่มอไซค์ไม่ไดเ้พราะว่าไปผ่าตดัมาอย่างเงีย้ แต่ว่าถา้เคา้แบบยงัรูส้ึกว่าแบบเคา้โอเค ก็เราก็คงอาจจะ 
flexible ได ้อาจจะไม่ไดไ้ปแบบ เหย้ยูไม่ไดน้ะ อายยุูไม่ได ้หรือร่างกายยูไม่ได ้หา้มท าเดด็ขาดหา้มเลย นั่งเฉยๆ 
เราก็อาจจะไม่ท าแบบนัน้ คือเราอาจจะมองว่ามนั อายไุม่ได ้คือเหย้อายุขนาดนีไ้ม่ควรจะขี่มอไซค์แลว้นะอะไร
อย่างเงีย้ เพราะว่ามนัอนัตรายกว่าทีเ่ป็นปกติ แต่เราก็ ถา้เคา้พอใจแลว้เคา้ เคา้ดูแลตวัเองได ้ก็ตอ้งปล่อยเคา้
ท าอะ คือก็ในความรูส้ึก เราว่ามนัก็อาจจะไม่ใช่แบบเอาว่าแบบ เหย้ยูแก่แลว้ท านั่นๆไม่ได ้ทัง้หมดทัง้มวลก็คง
ไม่ใช่ ก็คงอาจจะตอ้งแบบ flexible อะ ในสิ่งทีเ่คา้อยากท าแลว้เคา้ happy แลว้เคา้ดูแลตวัเองได ้เคา้ เคา้โอเค
ใช่มัย้ ถา้เคา้โอเค อะ พอ จบ แต่ถา้แบบอะไรทีม่นัดูสุ่มเสีย่งเกินไปอะไรอย่างเงีย้ก็อาจจะแบบ แต่ๆ แต่เคา้ก็โต
แลว้ ก็รูแ้หละ เคา้ก็สูงวยัแลว้ เคา้ก็รูแ้หละว่าอะไรทีม่นั มนัไดก้บัเคา้ไม่ไดก้บัเคา้อะไรอย่างเงีย้” (กานตน์รี) 

ภายใตก้ารยอมตามใจผูสู้งอายุในสถานการณ์ที่ความตอ้งการของทั้งสอง
ฝ่ายแตกต่างกนันี ้คนหนุ่มสาวย่อมเกิดความรูส้ึกขดัแยง้ในใจ ดังที่ผูใ้หข้อ้มูลรายหนึ่งกล่าวไวว้่า
การยึดเอาความตอ้งการของตนใหผู้ส้งูอายทุ าสิ่งนัน้ไม่ท าสิ่งนี ้ถือเป็นความเห็นแก่ตวัของตวัหนุ่ม
สาวเอง กล่าวคือ คนหนุ่มสาวตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้ในการดแูลผูส้งูอายุ ที่มีตนในฐานะผูค้อย
สอดส่องดแูล พร  ่าบอกพร ่าเตือนดว้ยความหวงัดี ห่วงใยและกงัวลใจในสขุภาพความปลอดภยัของ
อีกฝ่าย ในขณะที่ผูสู้งอายุแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความตอ้งการของท่าน ความตอ้งการที่เป็น
ความสขุแทจ้ริงในชีวิตบัน้ปลาย เมื่อทัง้สองฝ่ายมีความตอ้งการที่สวนทางกนั ฝ่ายคนหนุ่มสาวใน
ฐานะลูกจึงยอมละทิง้ความคิดเห็นที่ตนยึดมั่น หรือตามที่ผูใ้หข้อ้มูลเรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัว 
คนหนุ่มสาวเลือกจะเปลี่ยนมายดึถือเอาความสขุความตอ้งการของผูส้งูอายุเป็นส าคญัแทน ดงัค า
กลา่วที่ว่า 

“คอืถา้เคา้หยุดตกปลา เราก็สบายใจ แต่ถา้เคา้ไม่หยุดมนัก็โอเคอะ เออ มนัก็ เราก็ถือว่าเราท าใจเรา
ดว้ยแลว้มนัก็คือความสขุของเคา้อะเนาะ (ยิม้) มนัก็ เคา้ก็แก่แลว้อะ …แลว้เราก็มานึกถึงว่าแบบเคา้ก็ท าใหเ้รา
เยอะแลว้ เพราะว่าการทีเ่รายึดตดิตรงนัน้อะมนัเป็นความรูส้กึเห็นแก่ตวัของเราเอง ...แบบ เราไม่อยากใหเ้คา้ไป
ตกปลา เพราะเดีย๋วมนัจะ ถา้เป็นอย่างนีเ้กิดขึน้มา เราจะรูส้ึกแย่ อนัเนีย่เรามองตวัเอง อืม เรารูส้ึกว่าเรามอง
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ตวัเอง ถา้ป๊าเป็นอย่างงีม้า เราจะเสยีใจ ป๊าท าเราเสียใจ อะไรอย่างเงีย้ค่ะ มนั มนัคือการยึดติดแบบ เราๆๆๆๆ 
(ชีม้าทีต่วัเอง) โดยทีเ่ราไม่ไดม้องว่า เนีย่ ความสขุเคา้” (กานตผ์กา) 

 

2.3.2 การน่ิงเฉย ภายใตส้ถานการณท์ี่คนหนุ่มสาวและบิดามารดาสงูอายุมี
ความตอ้งการแตกต่างกนันัน้ คนหนุ่มสาวเลือกที่จะยอมท าตามและไม่คดัคา้นความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุแทนการยึดติดกับความเห็นของตนเอง นอกจากความคิดเห็นที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ของความต้องการแลว้ ผูสู้งอายุยังแสดงความคิดเห็นออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านการพูดคุย
สื่อสาร ซึ่งถอ้ยค าที่เปล่งออกมา ในสถานการณ์เช่นนี ้คนหนุ่มสาวมักจะเลือกตอบโตด้ว้ยการไม่
ตอบโต ้คือ การนิ่งเฉยและแสดงสีหนา้แววตานิ่งเรียบ บา้งก็หยุดยัง้หา้มตัวหา้มใจไม่ใหพ้ดู เถียง  
หรือเซา้ซีต่้อ กล่าวไดอี้กนัยหนึ่งว่า คนหนุ่มสาวเลือกจะไม่ตอบโตผู้สู้งอายุแต่ยอมปล่อยให้บท
สนทนาที่ผูส้งูอายุเป็นฝ่ายพดูด าเนินต่อไป การยอมปล่อยในที่นีม้ิใช่การปล่อยปละละเลย ในทาง
ตรงกันขา้ม เป็นการยินยอมใหผู้สู้งอายุไดพู้ดทุกสิ่งทุกอย่าง เนื่องจากคนหนุ่มสาวไม่อยากต่อ
ความยาวสาวความยืด และเพื่อให้บทสนทนาที่คนหนุ่มสาวเห็นต่างไดจ้บลง ภายใตก้ารแสดง
ออกแบบนิ่งเฉยไม่ตอบโตน้ี ้นอกจากจะเป็นคณุประโยชนใ์หแ้ก่ตวัหนุ่มสาวเอง ที่ส  าคญัยิ่งไปกว่า
นัน้คือเป็นการช่วยหลีกเลี่ยงความขดัแยง้ที่อาจจะปะทุขึน้ในระหว่างกนั ดังนัน้ วิธีการรบัมือแบบ
นิ่งเฉยนีจ้ึงเป็นการช่วยรกัษาความสมัพันธร์ะหว่างคนหนุ่มสาวและผูส้งูอายุใหร้าบรื่นดว้ย ดงัค า
กลา่ว  

“ส่วนใหญ่ก็ ไม่ อนัไหนไม่ค่อยพอใจผมจะ จะไม่พูด เหมือนเวลาถา้เกิดไม่พอใจก็เราจะไม่ ไม่ตอบ
อะไรเท่าไหร่” (กานตก์ุล) 

“พอเราโตมาแลว้เราไม่เถียงไง พอเราไม่เถียงแลว้มนัก็จะไม่มีอะไรทีจ่ะแบบ ปะทะอะ นึกออกมะ ...ก็
เลีย่งการปะทะดว้ย แลว้ก็อยากใหแ้บบใหเ้คา้จบอะ นึกออกปะ ถา้เกิดว่าเราเถียงขึน้มาอีก มนัก็จะเป็นเรือ่งต่อ
ขึน้มาอกี แต่ถา้เงยีบปุ๊ ป ก็เหมือนเราตดับทเราอะ แลว้เคา้บ่นไปสกัพกัเคา้ก็จะหยดุเอง” (กานตพ์งษ์) 

“บางทีสิ่งที่เคา้เป็นกบัสิ่งที ่gen เราเป็นอะ มนัก็ไม่เหมือนกนั อย่างทีเ่ราเล่าว่าความเขา้ใจในแต่ละ
เรือ่งมนั ของมา้กบัของเราไม่เหมือนกนั สิ่งทีท่  าไดก้็คอื ไม่ไป ไม่ไปบอกว่าของเคา้ผดิ แลว้ก็ไม่บอกว่าของเราถูก 
แต่ก็ ถา้มนัไม่ไดร้า้ยแรงมาก เพราะว่าความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนัมนัจะท าใหเ้กิดผลเสยีอะไรมาก ก็ปล่อยมนัไป
เถอะ เพราะว่าเราว่าเราควรจะอยู่กนัดว้ยความเขา้ใจมากกว่า ค าว่าเขา้ใจของเราหมายความว่าแบบ ก็เคา้ผ่าน
มาแบบนี ้เคา้ก็เลยมีชดุความเขา้ใจแบบนี ้มนัก็เลยท าใหส่้งผลการแสดงออกทางพฤตกิรรมหรือความเชือ่อะไร
บางอย่างแบบนี ้ถา้เรารูส้ึกแบบนัน้ไดอ้ะ ถา้เราเขา้ใจเคา้ไดโ้ดยทีไ่ม่ไปเปลีย่นเคา้อะ ซึ่งบางอย่างก็เปลี่ยนได ้
เขา้ใจไดข้ึน้อยู่กบัว่าคนๆนัน้จะเปิดรบัแค่ไหนอะ เออ ก็ ก็ปล่อยใหเ้คา้เป็นแบบนีก้็ได ้มนั มนัไม่ไดร้า้ยแรง ไม่ได้
ผดิซะหน่อย อะไรอย่างเงีย้” (กานตม์ณี) 
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2.3.3 การเปล่ียนตนเองให้ใจเย็น การรบัมือของคนหนุ่มสาวเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ตนและผู้สูงอายุผู้เป็นบิดามารดามีความคิดไม่ลงรอยกัน ทั้งการที่ผู ้สูงอายุ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาถึงความตอ้งการ และการสื่อสารถึงความคิดเห็นซึ่งขัดแยง้กับคน
หนุ่มสาว ไม่เพียงเท่านั้น คนหนุ่มสาวและผูสู้งอายุยังมีความแตกต่างกันในดา้นพละก าลงัและ
ความแข็งแรงของร่างกายคือ ผูสู้งอายุมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมและเป็นฝ่ายที่ตอ้งการการ
พึ่งพา ในขณะที่คนหนุ่มสาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว และทะมัดทะแมงมากกว่า จึง
เป็นฝ่ายท่ีใหก้ารดแูลผูส้งูอายุ 

เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างดา้น
ความคิดเห็นและสภาวะทางร่างกายในการพึ่งพา ดงัที่ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ คนหนุ่มสาวพยายาม
ปรบัเปลี่ยนตนเองใหป้ฏิบติัตัวต่อผูสู้งอายุดว้ยความใจเย็นมากยิ่งขึน้ ถือเป็นความมุ่งมั่นตัง้ใจที่
จะเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตนเอง ทั้งการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง และน า้เสียงที่ใช้
พูดคุย รวมถึงการเลือกใชถ้้อยค าที่นุ่มนวลอ่อนโยนมากขึน้ หลีกเลี่ยงการแสดงอากัปกิริยาที่
สะทอ้นความโกรธหรือหงุดหงิดร  าคาญใจ ภายใตก้ารปฏิบัติตัวต่อผูสู้งอายุอย่างใจเย็น คนหนุ่ม
สาวไดเ้ผยใหเ้ห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองนีเ้ป็นผลมาจากการที่คนหนุ่มสาวตระหนกัรูถ้ึงความ
ไม่แน่นอนของชีวิต กล่าวคือ คนหนุ่มสาวรูดี้แก่ใจว่าวันเวลาที่ตนมีอยู่กับบิดามารดาสูงอายุ วัน
เวลาเช่นนีไ้ม่สามารถคงอยู่ไดต้ลอดไป การตระหนักถึงความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิตผูสู้งอายุท าให้
คนหนุ่มสาวตัง้ใจจะปรบัปรุงตวัใหเ้ป็นคนที่ใจเย็นมากขึน้ ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“ถา้สมมติว่าแบบอย่างเงีย้ ถา้หนุ่มสาวใจรอ้น แลว้พอ่แม่แบบไม่แข็งแรงหรือเป็นภาระให ้เราว่ามนัก็
อาจจะเป็นแบบ น่าจะแย่เหมือนกนันะ คือเราว่าแบบยิ่งอยู่กบัคนแก่ยิ่งตอ้งใจเย็นอะ เออถา้แบบจะมาใจรอ้น
แบบนีแ้ม่งแบบ มนัคงไม่มีอะไรดขีึน้ปะ” (กานตล์ดา) 

“โหยแต่ก่อนหนา้นีต้อนที่เป็นวยัรุ่นกว่าเนีย่ เราก็แรงกว่านีอ้ีก แลว้มา้เคา้ก็เป็นมา้ เราก็เป็นเราแรงๆ
อย่างเงีย้ เออก็ตกีนับ่อย แต่ก็แบบเหย้ ก็ตัง้ปณิธานไวว้่าแบบ เหย้กลบัมาไทย แลว้ฉนัจะไม่เป็นแบบนัน้แลว้นะ
อะไรอย่างเงีย้ เออแต่มนัก็คงยงัมีบา้งแต่ก็นอ้ยลง …ณ วนันึงคืออะไรมนัจะเกิดขึน้ไม่รูอ้ะไรอย่างเงีย้ ก็คือเราก็
จะแบบ ก็จะเย็นกบัป๊าและมา้มากขึน้ เออก็จะไม่ ไม่แบบ โวยวายเหมือนอย่างทีเ่คยเป็นอะไรอย่างเงีย้ เพราะว่า
แบบ ณ วนันงึมนัจะเกิดอะไรขึน้ก็ไดอ้ะไรอย่างเงีย้” (กานตน์รี) 

 
ลักษณะของวยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงต่อบิดามารดาสูงอายุ ประกอบด้วย การ

แสดงออกแบบวยาคติทางความรูส้ึก ทางความคิด และทางพฤติกรรม ซึ่งครอบคลมุทัง้การแสดง
ออกแบบวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ การแสดงออกแบบวยาคติทั้ง 3 ลักษณะมีความ
เก่ียวเนื่องสมัพันธก์นั ดงัเช่นการที่คนหนุ่มสาวมีความรูส้ึกเป็นห่วงบิดามารดาสงูอายุและอยากที่
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จะดูแลท่านเนื่องจากท่านอายุมากแลว้ คนหนุ่มสาวจึงมีการปฏิบัติตัวต่อบิดามารดาแบบยอม
ตามใจไม่ขดัใจบิดามารดา หรือการที่คนหนุ่มสาวมีมมุมองในลกัษณะเหมารวมบิดามารดาว่าเป็น
คนที่ดือ้รัน้เอาแต่ใจเนื่องจากท่านอายมุากแลว้ คนหนุ่มสาวจึงข่มใจใหน้ิ่งเงียบและไม่โตเ้ถียงบิดา
มารดา เป็นตน้ ขอ้คน้พบเก่ียวกบัลกัษณะการแสดงออกแบบวยาคติถกูสรุปไวใ้นภาพประกอบ 7 

 

 

ภาพประกอบ 7 ลกัษณะของวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

3. สาเหตุของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
การน าเสนอลกัษณะของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุในครอบครวัผูเ้ป็นบิดา

มารดานั้นถูกจ าแนกออกเป็น 3 ประเด็นหลักตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ได้แก่ วยาคติทาง
ความรูส้ึก วยาคติทางความคิด และวยาคติทางพฤติกรรม ภายใตล้กัษณะของวยาคติต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวัที่ถูกจ าแนกตามประเด็นดงักล่าว ยงัสามารถจ าแนกออกเป็นวยาคติในเชิงบวก และ 
วยาคติในเชิงลบตามการรบัรูข้องคนหนุ่มสาว ตัวอย่างวยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวัที่
ปรากฏ อาทิเช่น ความห่วงกงัวลใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อสขุภาพร่างกายของผูส้งูอายุ ความตอ้งการ
ในการเอาใจใส่ดแูลผูส้งูอายุ และการปฏิบติัตวัต่อผูส้งูอายุแบบยอมตามใจ นิ่งเฉยไม่ตอบโต ้และ
พยายามใจเย็นเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกัน ตัวอย่างวยาคติเชิงลบที่ปรากฏ อาทิเช่น ความคิด
แบบเหมารวมดา้นทกัษะความสามารถ และลกัษณะนิสยัของผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ ความเป็นคนย า้คิด
ย า้ท า หลงๆลืมๆ ดือ้รัน้เอาแต่ใจเหมือนเด็ก และยดึติดแต่ความคิดตนเอง 

เมื่อพิจารณาถึงที่มาที่ไปของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุพบว่า 
สาเหตุซึ่งส่งผลต่อวยาคติที่แสดงออกผ่านความรูส้ึกนึกคิด และการกระท าค าพูดที่คนหนุ่มสาว
ประพฤติปฏิบัติต่อผู้สูงอายุนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็กหลัก ได้แก่ สาเหตุที่ เกิดจาก
มมุมองของตวัหนุ่มสาวเอง และสาเหตทุางสงัคมวฒันธรรม รายละเอียดดงันี ้

3.1 สาเหตทุี่เกิดจากมมุมองของคนหนุ่มสาว 
3.1.1 การตระหนกัถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิต 

1) รบัรูถ้ึงความเสื่อมถอย  
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2) มองความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ 
3) กลวัการเจ็บป่วยและการจากลา 

3.1.2 ความเขา้อกเขา้ใจบิดามารดา 
1) ความเขา้ใจดา้นความคิดและพฤติกรรม 
2) ความเขา้ใจดา้นสขุภาพรา่งกาย 

3.2 สาเหตทุางสงัคมวฒันธรรม 
3.2.1 หนา้ที่ของบตุรธิดา 
3.2.2 การกตญัญตู่อบิดามารดา 

 
3.1 สาเหตุทีเ่กิดจากมุมมองของคนหนุ่มสาว 

สาเหตทุี่เกิดจากมมุมองของตวัหนุ่มสาวในที่นี ้สะทอ้นถึงความคิดความเชื่อและ
ความรูส้ึกของคนหนุ่มสาวเก่ียวกับความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิตคนเรา มิใช่ชีวิตของผู้คนทั่วไป
หากแต่เป็นชีวิตของบิดามารดาสูงอายุ ผูม้ีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตัวหนุ่มสาว ดว้ยเป็น
ผูใ้หก้ าเนิดและใหก้ารอบรมสั่งสอนเลีย้งด ูไม่เพียงแต่การตระหนกัรูถ้ึงความไม่แน่นอนในชีวิตของ
บิดามารดาสูงอายุ อีกหนึ่งสาเหตุในตัวหนุ่มสาวที่มีผลต่อวยาคติคือ การที่คนหนุ่มสาวเขา้อก
เขา้ใจพฤติกรรมการกระท าของผูสู้งอายุในครอบครวัเป็นอย่างดี โดยความเขา้ใจนีผู้กติดอยู่กับ
ความรูส้ึกเห็นอกเห็นใจผู้สูงอายุด้วย ในการน าเสนอสาเหตุจากตัวหนุ่มสาวจึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ มมุมองที่คนหนุ่มสาวมีต่อความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิต และการเขา้อกเขา้ใจใน
ตวัผูส้งูอาย ุรายละเอียดดงันี ้

 
3.1.1 การตระหนักถึงความไม่ย่ังยืนของชีวิต เรื่องเล่าจากคนหนุ่มสาว

แทบทุกรายสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้เท็จจริงประการหนึ่งซึ่งตรงตามค ากล่าวที่ว่า ความแน่นอนคือ
ความไม่แน่นอน กล่าวคือ เมื่อคนหนุ่มสาวรับรูไ้ด้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและ
สมรรถภาพในตัวบิดามารดาสูงอายุ ซึ่งเสื่อมถอยโรยราลงจากอดีต แน่นอนว่าความเสื่อมถอย
ดงักล่าวนัน้ผูกติดอยู่กบัการเจ็บป่วยดว้ยโรคภยัตามวยัที่ล่วงเลย และปลายทางของความเจ็บป่วย
นัน้ก็คือชะตากรรมสดุทา้ยที่คนทุกคนตอ้งเผชิญ คนหนุ่มสาวบางรายไดก้ลา่วถึงความไม่เที่ยงของ
ชีวิตและมองความตายของผูส้งูอายุอย่างเป็นปกติธรรมดา ขณะที่ในทางตรงกนัขา้ม คนหนุ่มสาว
บางรายเปิดเผยความรูส้ึกวิตกกงัวลและหวาดกลวัเมื่อตอ้งนึกถึงอนาคตนัน้ อนาคตที่บิดามารดา
ตอ้งเผชิญกบัอาการเจ็บป่วยและชีวิตของบิดามารดาที่ตอ้งสญูสิน้ไปในที่สดุ 
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1) รับรู้ถึงความเส่ือมถอย คนหนุ่มสาวเกือบทุกรายกล่าวถึงความแก่
ชราของบิดามารดาสงูอายุว่า เป็นความแก่ชราทางกายภาพที่ครอบคลุมทัง้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพรา่งกาย ตัง้แต่เสน้ผมบนศีรษะที่บางลงและเปลี่ยนจากสีด าเขม้เป็นเทาบา้งขาวบา้ง ใบหนา้
ที่เต็มไปดว้ยริว้รอยยบัย่น เช่นเดียวกนักบัผิวกายท่ีแหง้เหี่ยวลงจากเดิม ตลอดจนหลงัที่โคง้ค่อมท า
ใหท้่านดูเหมือนกลายเป็นคนตัวเตีย้เล็กลงไป ความเสื่อมโทรมทางร่างกายของผูสู้งอายุเหล่านี ้
เชื่อมโยงไปสู่ความสามารถและพละก าลงัที่ลดถดถอยลงไปดว้ย สายตาของท่านที่พรา่มวัลงย่อม
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะเมื่อตอ้งเพ่งมองในที่มืด พละก าลงัของ
ท่านที่มีนอ้ยลงย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายใหไ้ม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนก่อน หรือหาก
จ าเป็นตอ้งใชแ้รงพละก าลงัเพื่อเคลื่อนยา้ยสิ่งของหรือเพื่อเคลื่อนไหวขยบัร่างกายตนเอง ร่างกาย
ก็มกัจะปวดเมื่อยเหนื่อยลา้ไดง้่ายกว่าในอดีต 

ความเสื่อมถอยของบิดามารดาสูงอายุนี ้ คนหนุ่มสาวรับรู ้ผ่านการ
มองเห็นและการเปรียบเทียบ การมองเห็นในที่นีม้ิใช่การมองเห็นดว้ยสายตาเท่านัน้ หากเป็นการ
มองเห็นที่ปรากฏขึน้แก่ใจของคนหนุ่มสาวว่าบิดามารดาไดเ้ปลี่ยนไปแลว้ เมื่อคนหนุ่มสาวระลึก
ยอ้นถึงภาพของบิดามารดาในอดีต ทัง้ที่นึกระลึกขึน้ไดด้ว้ยตนเอง หรือที่มองเห็นไดบ้นรูปภาพที่
เคยถ่ายไว ้ความทรงจ าเก่ียวกบับิดามารดาเมื่อในอดีต ท่านเคยมีความแข็งแรงกระฉบักระเฉงและ
สามารถหยิบจบัท าสิ่งต่างๆไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ความทรงจ าเหล่านีจ้ึงปรากฏชัดขึน้ในใจของคน
หนุ่มสาว เมื่อนัน้เองที่คนหนุ่มสาวตระหนักไดถ้ึงความแก่ชรา หรือความเสื่อมโทรมทางร่างกาย
และสมรรถภาพของบิดามารดา 

“เมื่อตอนทีเ่รามองหนา้เคา้มัง้คะ บางทีเรามองรูป ตอนนัน้เหมือนคุยอะไรกนัอยู่ก็ไม่รู ้ก็มองรูปแบบ
ยอ้นกลบัไปแค่ไม่กี่ปี เราก็รูส้กึว่าเออป๊ามา้แก่ลงเนาะ ก็คอืเออ เคา้เร่ิมเขา้สู่วยั 60 แลว้อย่างเงีย้ค่ะ ซึ่งเราก็อือ 
เค้าแก่ลงแล้วจริงๆอะไรอย่างเงีย้ จากที่ จริงๆจะมีแบบที่เห็นจริงๆก็คือจากป๊าเคยเป็นคนขับรถ ตอนเนี่ย
นอ้งชายขบัแลว้เคา้เป็นคนนั่ง เราเห็นผมหงอกของเคา้ เราเห็นรอยตีนกาของเคา้ แลว้เรารูส้ึกว่าเคา้คือคนแก่
แลว้อะ เออถึงแมอ้าจจะไม่แก่เท่าอาม่าหรืออาโกว แต่เคา้ก็คอืคนแก่คนนงึ อย่างเงีย้” (กานตผ์กา) 

“เคา้เปลีย่นไปอะหรอ ก็แก่ลง ก็แก่ลงเยอะ ก็เร่ิมกรอบๆ (ยิม้) …ผมเร่ิมขาวอะ เร่ิมเหีย่วมากขึน้อะไร
อย่างเงีย้ …แบบตวัเล็กลง แลว้ก็ดูไม่ไดท้ะมดัทะแมงเหมือนเมือ่สบิปีทีแ่ลว้” (กานตส์วสัดิ)์ 

นอกจากนี ้คนหนุ่มสาวบางรายสามารถระลึกไดถ้ึงความแข็งแรงของ
บิดามารดาในอดีตขณะที่ท่านยังมีก าลงัวงัชา เมื่อคนหนุ่มสาวไดเ้ผชิญกับสถานการณท์ี่เขา้ใกล้
ความเป็นความตาย อย่างเช่น การเจ็บป่วยอย่างกะทนัหัน เมื่อบิดามารดาตรวจพบโรคประจ าตัว 
หรือในอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อคนหนุ่มสาวไดเ้ผชิญกับสถานการณท์ี่เคยเกิดขึน้ซ  า้กบัสถานการณ์ใน
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อดีต คนหนุ่มสาวจึงสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเปรียบเทียบได้ อย่างเช่น การเล่น
กิจกรรมกีฬาดว้ยกนั หรือการเดินเทา้ระยะทางไกลๆเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“แต่เดีย๋วนีพ้อ่เวลาไปเทีย่วดว้ยกนัแบบ พอ่ก็ดูเร่ิมเหนือ่ยง่ายนะ เคา้ดูแบบท าอะไรไดน้อ้ยลง … เทยีบ
กบัสกัหา้ปีได ้อย่างตอนนัน้ไปตปิีงปอง ตไีปแบบ ผมยงัแบบเพิ่งเร่ิมอะไรอย่างงี ้แต่พอ่ก็แบบไม่ไหวแลว้ ตอ้งขอ
พกัก่อน ก็เลยแบบ ก็เลยไม่ค่อยไดต้ ีเพราะพอ่เหนือ่ย” (กานตก์ุล) 

 

2) มองความตายเป็นเร่ืองธรรมชาติ คนหนุ่มสาวมากกว่าครึ่งที่
สมัผสัไดถ้ึงความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสมรรถภาพของบิดามารดาสูงอายุ คนหนุ่มสาว
มองการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ กล่าวคือ เมื่อบิดามารดาก้าวเข้าสู่วัยสูงอาย ุ
รา่งกายที่เคยเจรญิเติบโตตามวนัเวลากลบัรว่งโรยและถดถอยลง ความแก่ชราทางรา่งกายนีเ้องคือ
ความธรรมดา ความเที่ยงแท ้และแน่นอน ที่บิดามารดารวมถึงมนุษยท์กุคนจะตอ้งเผชิญ หากชีวิต
ไม่สูญสิน้ไปเสียก่อน ความเที่ยงแทแ้น่นอนที่ว่านัน้หมายรวมถึงอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยจากโรคภัย 
อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต โรคหลอดเลือดและหวัใจ รวมไปถึงอาการเหนื่อยลา้หรือ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตลอดจนการดับสูญของชีวิต ชีวิตที่หมดสิน้แลว้ซึ่งลมหายใจ ส าหรบัคน
หนุ่มสาวแลว้ การจากลาเป็นความแน่นอนที่คาดเดาไดว้่าจะตอ้งเกิดขึน้ เพียงแต่ไม่มีใครทราบได้
ว่าจะเกิดขึน้เมื่อไหร่ คนหนุ่มสาวหลายรายที่ตระหนักถึงความจริงแทข้อ้นีแ้ละมองเห็นอย่างเป็น
ธรรมชาติ คนหนุ่มสาวมีการปรบัพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจาค าพดูของตนใหใ้จเย็นกบับิดา
มารดาสูงอายุมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังไม่ขัดขวางและยอมปล่อยให้ท่านไดท้ าตามที่ใจตอ้งการ ดังค า
กลา่วที่ว่า 

“พอมาเป็นอนัของป๊าทีป๊่าไม่สบาย …ถา้เป็นเรือ่งของการกระท า เราเปลีย่นไปไหม ก็ ก็อาจจะไปมีผล
กบัมา้มัง้ เพราะว่าแบบมา้เคา้ไม่ไดเ้ป็น แต่ ณ วนันงึคอือะไรมนัจะเกิดขึน้ไม่รูอ้ะไรอย่างเงีย้ ก็คือเราก็จะแบบก็
จะเย็นกบัป๊าและมา้มากขึน้ เออก็จะไม่ ไม่แบบโวยวายเหมือนอย่างที่เคยเป็นอะไรอย่างเงีย้ เพราะว่าแบบ ณ 
วนันงึมนัจะเกิดอะไรขึน้ก็ไดอ้ะไรอย่างเงีย้ ก็เลยแบบ มนั เออไม่เป็นไรหรอก เคา้อยากท าอะไรก็ปล่อยเคา้ท าไป
เถอะอะไรอย่างเงีย้ เออ จะ happy ตรงไหนก็ท าไปเถอะ ณ วนันึงมนัก็ มันก็ไม่รูจ้ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงีย้ …
เหตุการณ์นีม้นัก็ช่วยใหม้นัแบบ เหมือนเรามองเห็นอะไรมากขึน้ ตวัเรานะ ...คือเหมือน อาจจะเขา้ใจในความ
เป็นสงัขารมากขึน้ (ยิม้)” (กานตน์รี) 

นอกจากคนหนุ่มสาวจะสามารถมองเห็นถึงความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิต
บิดามารดาสงูอายุว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ตอ้งเกิดขึน้อย่างแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ไดแ้ลว้ คนหนุ่ม
สาวบางรายยังสะทอ้นใหเ้ห็นดว้ยว่าตนไม่ไดม้ีอารมณ์หวั่นไหวหรือหวาดกลวัไปกับความไม่จีรงั
ยั่งยืนนัน้ ในทางตรงกนัขา้ม คนหนุ่มสาวกลบัมองว่าเพราะกาลเวลาที่เดินไปขา้งหนา้และไม่หวน
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ยอ้นกลบั ร่างกายที่แก่ชราลงของผูสู้งอายุย่อมหมายถึงชีวิตที่วนัหนึ่งจะตอ้งจากกัน ในขณะที่อีก
ชีวิตถือก าเนิดลืมตาขึน้มาบนโลก ความขอ้นีเ้ป็นขอ้เท็จจรงิที่ปฏิเสธไม่ได ้ดงัค ากลา่วที่ว่า  

“จริงๆรูปนัน้ก็ยงัอยู่ขา้งล่าง คดิว่าน่าจะเป็นรูปทีถ่่ายกบัพอ่กบัแม่ เป็นรูปทีไ่ปลอยองัคารคณุปู่  ก็นั่งตกั
พ่อบนเกา้อี ้นั่งยัง้ๆแหละ ไม่ง ัน้ก็คงตายไปละ้ (ยิม้) พ่อก็ยงัผมด าอยู่ ตอนนีก้็เคา้ก็ผมขาวหมดแลว้ แลว้ก็มี
หย่อม missing ขา้งหลงัเรียบรอ้ยแลว้ เวลาเห็นไกลๆ (ยิม้) ก็คิดว่าเวลามนัก็ผ่านไป เพราะฉะนัน้มนัก็ท าใหทุ้ก
วนัมนัมีค่าเพราะเรารูว้่าเดีย๋วซกัวนัเคา้ก็ตอ้งตาย แลว้ซกัวนัเราก็ตอ้งตายเหมือนกนัก็คือ เคา้แก่ลงเราก็แก่ลง 
เราก็อว้นขึน้กระจุยกระจายอะไรอย่างเงีย้ เพราะฉะนัน้สขุภาพมนัก็ไปหนึ่ง สองเวลามนัก็นอ้ยลง เพราะฉะนัน้
ตอนนีเ้คา้อยากท าอะไรก็ ก็ไม่ตอ้งคา้น เคา้อยากกินอะไรก็รีบหาใหก้ิน ก็คิดอยู่แค่นัน้แบบ เออ เหมือนก็แค่
เตอืนตวัเองว่าอย่าละเลย แลว้ก็อย่าคดิว่าจะมีพ่อแม่ทัง้คู่ตลอดไป แลว้ก็คดิเสมอว่าเคา้ก็ตอ้งตาย ...ก็คอืรู ้รูต้วั
เสมอว่าไม่มีอะไรยั่งยืน คดิตลอดว่าไม่มีอะไรยั่งยืน แบบว่าทัง้ชีวติแลว้ก็ทกุความสมัพนัธ์” (กานตส์วสัดิ)์ 

จากค ากล่าวขา้งตน้ทัง้สอง จะเห็นไดว้่าเมื่อคนหนุ่มสาวมองเห็นถึงความ
เป็นปกติธรรมดาสามัญของการเจ็บไขไ้ดป่้วยรวมถึงการจากลา วันและเวลาที่มีอยู่ ณ ตอนนีจ้ึง
เปรียบเสมือนของมีค่าที่น่าหวงแหน และการมองเห็นถึงคณุค่าของวนัเวลาที่ยงัมีเหลืออยู่นีเ้อง ท า
ให้คนหนุ่มสาวให้ความส าคัญกับการทะนุถนอมความสัมพันธ์ระหว่างตนและผู้สูงอายุใน
ครอบครวั ทั้งการสรา้งทุกๆประสบการณ์ระหว่างกันใหเ้ป็นที่น่าจดจ า ไม่แสดงออกต่อท่านดว้ย
อารมณโ์กรธหรือโมโห และในหลายครัง้ก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามความปรารถนาตอ้งการของท่าน 
ไม่คดัคา้นท่านแมว้่าความตอ้งการนัน้จะสวนทางกบัความตอ้งการของตวัหนุ่มสาวเอง 

 
3) กลัวการเจ็บป่วยและการจากลา เมื่อคนหนุ่มสาวสมัผสัไดถ้ึงความ

แก่ชราทางร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ คนหนุ่มสาวบางรายเปิดเผยว่ารูส้ึกเป็นทุกขก์ับการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวเป็นกงัวลและรูส้กึหวั่นเกรงต่ออนาคตที่ยงัไม่เกิดขึน้ ซึ่งตนรู้
ดีอยู่แก่ใจว่าอนาคตนัน้จะมีหนา้ตาเป็นอย่างไร เพราะในชีวิตของคนเรา การเจ็บป่วยและการจาก
ลาคือความแน่นอน เพียงแต่เป็นไปไม่ได้เท่านัน้ที่จะล่วงรูว้่าสุดทา้ยแลว้แต่ละชีวิตจะตอ้งจากกัน
เมื่อไหร่ ดังค าพูดของผูใ้หข้อ้มูลรายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าตนทราบดีถึงความไม่จีรงัยั่งยืนของ
ชีวิตมารดา ดว้ยคนทุกคนลว้นตอ้งพบเจอกบัความเจ็บป่วยและความตายในที่สดุ อนาคตที่ เที่ยง
แทน้ีเ้องท าใหค้นหนุ่มสาวเกิดความหวั่นใจและวิตกกงัวล และสิ่งเดียวที่คนหนุ่มสาวท าได ้มีเพียง
แค่การคิดภาวนาในใจใหอ้นาคตนัน้มาถึงชา้ที่สดุ 

“เรากลวัวนัทีม่า้แอดมิทมากเวย้ ซึ่งเรารูส้กึว่าวนันงึมนัตอ้งมี แต่แค่ไม่อยากใหม้นัถึงเร็ว” (กานตม์ณี) 

ผูใ้หข้อ้มูลอีกรายหนึ่งสะท้อนความรูส้ึกต่อการจากไปของมารดาไวไ้ม่
แตกต่างกัน เพราะรูดี้อยู่เต็มอกว่าวนัหนึ่งชีวิตของมารดาตอ้งดับสลายไป ตนจึงเกิดความเครียด
และหวาดกลวัถึงวนัหนึ่งวนันัน้ โดยเมื่อตนจินตนาการไปถึงอนาคตที่แน่นอน จึงมองเห็นความโดด
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เดี่ยวอา้งวา้งที่ตอ้งเผชิญเมื่อมารดาจากไป ทัง้ยังมีความกงัวลใจเผื่อแผ่ไปยงัสมาชิกในครอบครวั
คนอ่ืน อย่างน้องสาวคนสุดท้องที่ ในสายตาของผู้ให้ข้อมูลแล้ว ยังคงต้องการผู้ปกครองดูแล 
นอกจากนี ้อีกความกงัวลหนึ่งที่ฉายชดัออกมาคือความกงัวลในเรื่องการตอบแทนพระคณุมารดา 
ผูซ้ึ่งใหก้ าเนิดและเลีย้งดูอุม้ชูตนมา โดยสรุปแลว้ ความหวาดกลวัภายในใจของคนหนุ่มสาวในที่นี ้
จึงมิใช่เพียงแค่ความกลวัต่อการสญูเสียบิดามารดาสงูอายุผูเ้ป็นที่รกัเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุและ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมไทยเรื่องความกตญัญูกตเวที คือการที่คนหนุ่มสาวตระหนักรูใ้นพระคุณ
บิดามารดาและตอ้งการอยากจะตอบแทนพระคณุนัน้ 

“เรากลวั เรารูส้ึกกลวั ...กลวัอนาคต กลวัว่าแบบเคา้จะอยู่กบัเราไดไ้ม่นานอะไรอย่างเงีย้ ก็มีพ่อมีแม่
แค่คนเดยีวอะแก ทัง้กลวัทัง้กงัวลอะไรประมาณเนีย่ กลวัว่าแบบยงัไม่ไดต้อบแทนเคา้เลยอะไรอย่างเงีย้ แลว้เคา้
จะแบบเป็นอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงีย้ แลว้แบบนอ้งเรา คอืเรายงัไม่เท่าไหร่ไง เพราะเราก็ดูแลตวัเองไดแ้ลว้ แต่
แบบนอ้งสาวเรายงัเรียนไม่จบไง” (กานตล์ดา) 

 
3.1.2 ความเข้าอกเข้าใจบิดามารดา นอกจากการรบัรูถ้ึงความไม่จีรัง

ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดาแลว้ สาเหตขุองวยาคติที่เกิดจากมมุมองของตวัหนุ่มสาวอีกประการหนึ่ง
คือ ความเขา้อกเขา้ใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุ ความเขา้อกเขา้ใจในที่นีม้ิใช่การที่คนหนุ่มสาว
รบัรูแ้ละเขา้ใจได้ถึงความหมายที่ผู ้สูงอายุต้องการสื่อสารออกมา หากแต่คนหนุ่มสาวมีความ
เขา้อกเขา้ใจที่ลึกซึง้ยิ่งกว่านัน้ โดยเป็นความเขา้ใจที่ผูกติดอยู่กับความเห็นอกเห็นใจ พบว่าแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้อกเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสขุภาพรา่งกายที่เสื่อมถอยของผูส้งูอายุ 

 
1) ความเข้าใจด้านความคิดและพฤติกรรม  สืบเนื่องจากมุมมอง

เหมารวมที่คนหนุ่มสาวมีต่อลกัษณะนิสยัของความสูงวัย อย่างเช่นความดือ้รัน้ของผูสู้งอายุ เมื่อ
คนหนุ่มสาวพิจารณาเหตผุลภายใตก้ารแสดงออกอย่างดือ้รัน้นัน้จึงพบว่า แทจ้ริงแลว้เป็นเพราะ
ประสบการณ์ที่ผูสู้งอายุ ผูม้ีชีวิตมาแลว้อย่างยาวนานมากกว่าตน ย่อมมีประสบการณ์ต่อเรื่อง
ต่างๆมามากกว่าตน และเมื่อเปรียบเทียบตนเองกับบิดามารดาสงูอายุ คนหนุ่มสาวจึงเกิดความ
เขา้ใจในพฤติกรรมการแสดงออกอย่างดือ้รัน้นัน้ หรือกล่าวไดอี้กนัยหนึ่งว่า คนหนุ่มสาวสามารถ
มองสิ่งรอบตวัจากจดุที่บิดามารดายืนอยู่ได ้ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“คือบางทีก็รูส้ึกว่าเคา้ดือ้ใช่ไหม แต่จริงๆแลว้ก็คือเคา้อาจจะเป็นอย่างงีม้าตัง้นานแลว้ แต่ดว้ยความ
ทีว่่าเราอะรูม้ากขึน้ เราก็พยามมายดัเยียดความ ...ความคดิ ใช่ ซึ่งเคา้ก็แคแ่บบ ฉนัไม่ไดอ้ยากฟังอะไรอย่างงี ้...
จริงๆถ้าเราตั้งใจฟังเค้าว่าท าไมเค้าถึงไม่ฟังเรา เค้าถึงเถียง มันก็เป็นเพราะประสบการณ์เค้ามัน says 
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otherwise …ยิ่งประสบการณ์เยอะ มนัก็ยิ่งบ่งบอกว่าโลกมนัก็คงเป็นแบบนีแ้หละ แบบทีฉ่นัเจอมานีแ่หละ แลว้
อะไรทีม่นัใหม่มนัจะดจีริงหรอ ท าไมมนัถึงไม่มีมาตัง้นานแลว้ อมืเพราะบางท ีขนาดเราแค่อาย ุ30 เรายงัพูดเลย
แบบ โอ๊ยถา้มนัท าไดม้นัคงท ามานานแลว้แหละ เออมนัก็จริง” (กานตส์วสัดิ)์ 

นอกจากลักษณะนิสัยดื ้อรั้น ผู้ให้ข้อมูลอีกรายหนึ่ งได้กล่าวถึงอีก
พฤติกรรมที่ ในสายตาของตนแลว้ ไม่เพียงแต่จะเป็นพฤติกรรมของผูส้งูวยัแต่ยังเป็นพฤติกรรมที่
สงัคมไม่ใหก้ารยอมรบัคือ พฤติกรรมการแซงคิว อย่างไรก็ดี คนหนุ่มสาวเขา้ใจชัดเจนดีถึงเหตผุล
ที่มาที่ไปของการแซงคิวของมารดา กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความเขา้ใจถึงภูมิหลังของท่าน ทั้ง
ประสบการณ์การใชช้ีวิตและสภาพแวดลอ้มที่ท่านเคยอาศัยในอดีต ค ากล่าวนี ้เช่นเดียวกับค า
กล่าวในขา้งตน้ สะทอ้นถึงมุมมองเหมารวมถึงความเป็นผูสู้งวัยที่ คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดา
สงูอายุ ที่ปรากฏใหเ้ห็นควบคู่กบัความเขา้ใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อพฤติกรรมการกระท าเหล่านัน้ของ
ผูส้งูอาย ุ

“แซงคิวเนีย่ ไม่ชอบ แลว้เคา้ก็ force ใหเ้ราแซง เราก็จะแบบไม่โอเค ไม่ว่าจะซือ้ของหรือไรอย่างเงีย้ 
(ยิม้) แม่จะเหมือนเคา้เรียกว่าไรอะ มนษุย์ป้า (หวัเราะ) ...เรารูส้กึว่ามนัไม่โอเค กบั กบั สงัคมสมยันี ้มนัไม่ มนั
ไม่ มนัไม่โมเดริ์น (หวัเราะ) มนัเป็นแบบ เคา้เรียกว่าอะไรอะ มนัแก่ (เนน้เสยีง) อะ แบบเออมนัเป็นพฤตกิรรมคน
แก่ เป็นพฤตกิรรมทีแ่บบสมยัก่อนคนอาจจะแย่งชิง อนันีเ้ราไม่แตะตอ้ง เราก็โอเคเราเขา้ใจ แต่ว่าสมยันีแ้ลว้มนั
ตอ้งมีควิ ...เพราะว่าเคา้น่าจะปากกดัตนีถีบมาตัง้แต่ 20 อะ แต่เราก็เขา้ใจ nature นะ เพราะสมยัก่อนมนัก็ตอ้ง
เป็นแบบเนี่ย ถ้าไม่แย่งกัน ถ้าไม่อะไรอย่างเงีย้ แล้วด้วยความเป็นคนจีนด้วยแหละค่ะ คือ ก็จีนน่ะเนาะ 
(หวัเราะ) จริงๆคณุพอ่คณุแม่อยู่สลมัดว้ย ก็ดว้ยหลายๆอย่าง การหล่อหลอมเคา้มาไรเงีย้ค่ะ” (กานตผ์กา) 

ไม่เพียงแต่ความเข้าอกเข้าใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อพฤติกรรมของบิดา
มารดาสูงอายุ แต่คนหนุ่มสาวยังมีความเขา้อกเขา้ใจในความแตกต่างทางความคิดของตนกับ
ผูสู้งอายุ เนื่องดว้ยพืน้ฐานความเชื่อเรื่องความแตกต่างทางช่วงวยั กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความ
เข้าใจดีถึงความแตกต่างที่ผู ้คนในแต่ละช่วงวัยประสบพบเจอ และเข้าใจดีว่าประสบการณ์ที่
แตกต่างกนันีส้ง่ผลใหต้นและบิดามารดาสงูอายุมีความคิดเห็นไม่เหมือนกนั ส าหรบัคนหนุ่มสาวที่
มีความเขา้ใจในที่มาที่ไปของความแตกต่างทางความคิดนี ้พบว่าจะมีการแสดงออกต่อผูส้งูอายใุน
ครอบครวัแบบนิ่งเฉยไม่ตอบโต ้ไม่ตัดสินชีต้ัวเพื่อหาคนถูกผิด และไม่พยายามบังคับฝืนใจ ใน
กรณีที่คนหนุ่มสาวประเมินแลว้ว่าความคิดที่ต่างกนันัน้จะไม่ก่อใหเ้กิดผลลพัธร์า้ยแรงตามมา ดัง
ค ากลา่วที่ว่า 

“บางทีสิ่งที่เคา้เป็นกบัสิ่งที ่gen เราเป็นอะมนัก็ไม่เหมือนกนั …ความเขา้ใจในแต่ละเรื่องมนั ของมา้
กบัของเราไม่เหมือนกัน …เราว่าเราควรจะอยู่กนัดว้ยความเขา้ใจมากกว่า ค าว่าเขา้ใจของเราหมายความว่า
แบบ ก็เคา้ผ่านมาแบบนีเ้คา้ก็เลยมีชดุความเขา้ใจแบบนี ้มนัก็เลยท าใหส่้งผลการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือ
ความเชือ่อะไรบางอย่างแบบนี”้ (กานตม์ณี) 
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2) ความเข้าใจด้านสุขภาพร่างกาย นอกจากคนหนุ่มสาวจะมีความ
เขา้อกเขา้ใจดีเก่ียวกบัความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างของบิดามารดาสงูอายุ คน
หนุ่มสาวยงัมีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจต่อสขุภาพรา่งกายของผูส้งูอาย ุกล่าวคือ คนหนุ่มสาวรู้
ซึง้ดีว่าบิดามารดาสูงอายุก าลงัเผชิญหนา้กบัการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในชีวิต จากร่างกายที่เคย
แข็งแรง เคลื่อนไหวไดก้ระฉับกระเฉง บดันีร้่างกายและแรงก าลังของท่านกลบัร่วงโรยถดถอยลง 
นอกจากความเขา้ใจในสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงของผูสู้งอายุ คนหนุ่มสาวยังมีการรบัรูแ้ละ
รว่มรูส้กึไปกบัความแก่ชราทางกายภาพนัน้ เมื่อเกิดความเขา้ใจและความรูส้ึกเห็นใจ คนหนุ่มสาว
จึงหันมาใหก้ารดูแลเอาใจใส่บิดามารดามากยิ่งขึน้ อีกทั้งยังยอมปล่อยใหท้่านไดท้ าตามความ
ตอ้งการ ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“คอืเราอะอายขุนาดเนีย่ เราก็ยงัเจ็บแบบเจ็บออดๆแอดๆ แต่แบบเคา้ยงัขนาดเนีย่ เคา้ตอ้งเจออะไรมา
ตัง้เยอะแยะมากมาย เคา้ 60 กว่า เราแบบ 30 กว่า เออห่างกนัตัง้เยอะเนอะ ห่างกนัตัง้ 30 ปี แต่คอืเคา้ยงัแบบ
ขนาดเนีย่ ฉะนัน้เราผูซ้ึ่ง คือเรายงันอ้ยกว่าเคา้เยอะอะ อะไรอย่างเงีย้ แลว้เคา้ เคา้คงเจออะไรมาเยอะ คอืมนัก็
คงเป็นความเหนือ่ยลา้ทางดา้นร่างกาย อะไรอย่างเงีย้ ฉะนัน้เราก็เขา้ใจเคา้นดินงึ อะไรอย่างเงีย้ ในความเขา้ใจ
ตรงนัน้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเขา้ใจในความเป็นคนแก่ แลว้ก็เขา้ใจในสุขภาพของเคา้ อืมพอเราเขา้ใจใน
สขุภาพของเคา้ เราก็จะดูแลเคา้มากขึน้ ไม่ใช่แบบปล่อยปละละเลย” (กานตน์รี) 

จากค าพูดในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า เช่นเดียวกันกบัความเขา้อกเขา้ใจที่คน
หนุ่มสาวมีต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาวไดม้ีการพิจารณาเปรียบเทียบ
สภาพร่างกายของตนกบัผูส้งูอายุซึ่งอายแุตกต่างกนัหลายสิบปี จึงเกิดเป็นความเขา้ใจและเห็นอก
เห็นใจในสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงของผูส้งูอายุ รวมทัง้พละก าลงัที่อ่อนแรงลง อนัน าไปสู่การ
ปฏิบติัต่อท่านในเชิงบวกคือ การที่คนหนุ่มสาวตัง้ใจอยากใสใ่จดแูลบิดามารดา 
 

3.2 สาเหตทุางสังคมวัฒนธรรม 
ปฏิเสธไม่ไดว้่าสภาพแวดลอ้มที่บุคคลอาศัยอยู่นั้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อตัว

บุคคล สภาพแวดลอ้มในที่นีห้มายถึงบริบทที่แวดลอ้มตัวบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ สงัคม และวฒันธรรมที่
หลอ่หลอมสงัคมนัน้ใหย้งัคงด ารงอยู่ ดว้ยผูค้นในสงัคมมีแนวทางปฏิบติัซึ่งเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 
ทัง้ยงัมีค่านิยมและความเชื่อที่สอดคลอ้งกนั ดงันัน้ การน าเสนอสาเหตขุองวยาคติในสว่นสดุทา้ยนี ้
จึงเป็นการน าเสนอสาเหตุทางดา้นสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
ผูสู้งอายุในครอบครวั ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น วยาคติที่คนหนุ่มสาวผูเ้ป็นลูกแสดงออกผ่าน
ความรูส้ึกนึกคิด และการปฏิบัติต่อบิดามารดาสูงอายุประกอบด้วย  วยาคติในเชิงบวกและ 
วยาคติในเชิงลบ โดยขอ้คน้พบปรากฏเพียงวยาคติเชิงบวกเท่านัน้ที่เชื่อมโยงกบัสาเหตขุองวยาคติ 
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แน่นอนว่าขอ้คน้พบของสาเหตทุางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดงัที่จะน าเสนอต่อไปนี ้ช่วยยืนยนัได้
เป็นอย่างดีถึงความเก่ียวเนื่องกันกับวยาคติทางความรูส้ึกนึกคิดและการประพฤติปฏิบัติต่อ
ผูสู้งอายุในเชิงบวก โดยสาเหตุทางสงัคมวัฒนธรรมที่ปรากฏ ไดแ้ก่ หนา้ที่ของบุตรธิดา และการ
กตญัญตู่อบิดามารดา  

 
3.2.1 หน้าที่ของบุตรธิดา ในการปฏิสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครวั ทัง้

สมาชิกวัยหนุ่มสาวและสมาชิกวัยสูงอายุ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
บทบาทและหน้าที่ซึ่งถูกครอบด้วยบริบทของสถาบันครอบครัว  กล่าวคือ คนหนุ่มสาวผู้มี
สถานภาพเป็นบุตรหรือธิดา และผูส้งูอายุผูม้ีสถานภาพเป็นบิดาหรือมารดา แน่นอนว่าเมื่อวนัเวลา
ผนัเปลี่ยนไป ถึงแมส้ถานภาพของความเป็นลกูและความเป็นพ่อแม่นัน้ยังคงเดิม แต่บทบาทและ
หนา้ที่ของสมาชิกในครอบครวัที่สงัคมก าหนดไวน้ัน้ก็เปลี่ยนไปพรอ้มกาลเวลา ในอดีต เมื่อครัง้ที่
คนหนุ่มสาวถือก าเนิดขึน้ ผูเ้ป็นพ่อแม่มีหนา้ที่ในการเลีย้งดอูุม้ชูลกูจนเติบใหญ่ ใหท้ี่พกัที่อยู่อาศยั 
ป้อนขา้วป้อนน า้ ใหก้ารอบรมสั่งสอน อีกทัง้ยงัใหค้วามรกัความอบอุ่น เมื่อลกูเติบโตขึน้สู่วยัหนุ่ม
สาวซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พ่อแม่ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ สมรรถภาพร่างกายของท่านพ้นผ่าน
ช่วงเวลาของการเจรญิเติบโตและมุ่งสูค่วามโรยรา บทบาทหนา้ที่การดแูลเลีย้งด ูซึ่งครัง้หนึ่งเคยอยู่
ในความรบัผิดชอบของผูเ้ป็นพ่อแม่ กลบักลายมาเป็นความรบัผิดชอบของคนหนุ่มสาวในวนันี ้ดัง
ค ากลา่วที่ว่า 

“ก็คดิว่า ถึงวนันึงเคา้ก็ตอ้งเป็นหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ภาระ liability เป็นแหละ ก็คอืเดีย๋ววนันงึถา้เกิด
ว่าเคา้ ก็ถา้ป่วยอะเนาะ ถา้ป่วยมากๆ อย่างเช่นติดเตียง ถา้ติดเตียงนีแ้น่ๆ ตอ้งมีคนดูตลอดเวลา” (กานต์
สวสัดิ)์ 

ค าพดูในขา้งตน้สอดคลอ้งกนักบัค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มลูอีกรายหนึ่งที่ เนน้ย า้
ถึงความสมัพนัธท์างสายเลือดระหว่างแม่กบัลกู ลกูมีบทบาทและหนา้ที่ซึ่งผกูขาดในความสมัพนัธ์
ดงักล่าวคือ การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่มารดาผูแ้ก่ชรา ซึ่งหนา้ที่การดูแลบุพการีนีถู้กมองว่าเป็น
หนา้ที่รบัผิดชอบของคนหนุ่มสาวผูเ้ป็นลกูแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่มีใครอ่ืนจะรว่มรบัผิดชอบหนา้ที่นัน้ 

“ถา้ไม่มีเราเคา้จะใหใ้ครดูแลอะ ใช่ป่ะ (ยิม้) มนัก็ตอ้งเป็นเราอะ มนัก็เป็นหนา้ทีลู่กอะ …เพราะว่าค าที่
มนัแบบบญัญตัขิึน้มาแลว้ว่าเราเป็นแม่ลูก เราเป็นหนา้ทีข่องลูกทีต่อ้งดูแลแม่” (กานตล์ดา) 

 

3.2.2 การกตัญญูต่อบิดามารดา ค าพดูในขา้งตน้สะทอ้นถึงการดแูลเลีย้ง
ดูบิดามารดาสูงอายุว่าเป็นหนา้ที่ที่คนหนุ่มสาวพึงประพฤติปฏิบติัต่อท่าน เป็นหนา้ที่ซึ่งถูกผูกไว้
ดว้ยสถานภาพของความเป็นลกู ไม่เพียงเท่านัน้ การดแูลเลีย้งดบูิดามารดาสงูอายุยงัถูกผูกไวด้ว้ย
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บรรทดัฐานที่สงัคมใหค้ณุค่าคือ การกตัญญูรูค้ณุบิดามารดาผูใ้หก้ าเนิดใหก้ารอบรมเลีย้งดู บุตร
ธิดาจึงตอ้งตอบแทนพระคุณนัน้ การกตัญญูรูค้ณุและตอบสนองคุณของผูเ้ป็นลูกต่อบิดามารดา 
เมื่อผนวกรวมกบัการที่คนหนุ่มสาวรบัรูไ้ดถ้ึงความเสื่อมถอย และตระหนกัไดถ้ึงความไม่จีรงัยั่งยืน
ของชีวิตบิดามารดา ย่ิงส่งผลให้คนหนุ่มสาวแสดงออก ทัง้ทางความคิดความรูส้ึก และการปฏิบติั
ต่อบิดามารดาสงูอายุในเชิงบวก ทัง้ห่วงกงัวลบิดามารดา ตัง้ใจที่จะเอาใจใส่ดแูลท่าน ตลอดจนให้
การช่วยเหลือดแูลท่าน 

ค่านิยมการกตัญญูรูคุ้ณและตอบแทนพระคุณบุพการีนี ้ ถูกปลูกฝังและ
ถ่ายทอดในสงัคมไทยจากรุ่นสู่รุ่น จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สู่คนวัยรุ่นหนุ่มสาว ทั้งในบริบทสังคมอย่างใน
สถานศึกษา และบริบทครอบครวั ดังค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มูลที่สะทอ้นความสอดคลอ้งกันในเรื่อง
การระลึกในพระคุณของบิดามารดา รวมทั้งการตอบแทนพระคุณนั้นซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตนใน
ฐานะบตุรธิดาจะตอ้งใหก้ารช่วยเหลือเลีย้งดบูิดามารดาดว้ยความเต็มใจ ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“มนัเป็นสิ่งทีเ่ราแบบอยากจะท าใหเ้คา้อะ มนัคือแบบการตอบแทนพระคุณมากกว่าอะไรอย่างเงีย้ ...
มนัเป็นสิ่งทีแ่บบเราควรจะตอ้งแบบตอบแทนมากกว่า” (กานตล์ดา) 

“บางคนอะ ถูก force ใหดู้แลพอ่แม่เนาะ แลว้พอ่แม่หลายๆคนในเจเนอเรชั่นนัน้ หรือ Baby boom อะ
ค่ะ เราก็เชื่อว่าทุกคน expect ว่า ว่าลูกจะตอ้งกลบัมาดูแลเรา ถามว่าเรา เราโอเคมัย้ เราโอเค ...เพราะว่าเรา
เชือ่ในการตอบแทนบญุคณุ” (กานตผ์กา) 

 
ขอ้คน้พบดา้นสาเหตุของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุ ครอบคลุม

สาเหตทุี่เกิดจากมมุมองของคนวยัหนุ่มสาว และสาเหตทุางสงัคมวฒันธรรม ส าหรบัสาเหตุจากตวั
คนหนุ่มสาวนัน้ประกอบดว้ย มุมมองที่คนหนุ่มสาวมีต่อความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิตผูสู้งอายุ และ
ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูส้งูอายุ ในขณะที่สาเหตทุางสงัคมวฒันธรรมประกอบดว้ย การที่คน
หนุ่มสาวยึดมั่ นเก่ียวกับหน้าที่ ในฐานะลูก และการกตัญญูต่อบิดามารดา ดังที่สรุปไว้ใน
ภาพประกอบ 8 

 

 

ภาพประกอบ 8 สาเหตขุองวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั  
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4. ผลกระทบของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
จากการที่คนหนุ่มสาวรบัรูถ้ึงสภาวะทางสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพของบิดา

มารดาที่ถดถอยลงตามเวลาที่ผ่านไป ตลอดจนการที่คนหนุ่มสาวตระหนักรูอ้ยู่แก่ใจถึงกฏแห่ง
ธรรมชาติของทุกชีวิตว่าย่อมมีวนัดบัสลาย เหล่านีคื้อความแก่ชราและความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิต
ผู้สูงอายุ เมื่อผนวกกับบทบาทหน้าที่ที่ผูกติดอยู่กับสถานภาพของลูก และค่านิยมเรื่องความ
กตญัญตู่อบุพการีซึ่งคนหนุ่มสาวยึดถือเป็นส าคัญแลว้นัน้ คนหนุ่มสาวจึงเกิดความคิด ความรูส้ึก 
และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อบิดามารดาสงูอายอุย่างเอนเอียง ความเอนเอียงนัน้สง่ผลต่อ
ตัวผูสู้งอายุในฐานะผู้ถูกกระท า แบ่งออกเป็นผลทางจิตใจ และผลทางสุขภาพร่างกายของบิดา
มารดาสงูอาย ุซึ่งผลกระทบนีเ้ป็นผลที่สะทอ้นผ่านการรบัรูข้องคนหนุ่มสาว มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ผลทางจิตใจของบิดามารดาสงูอาย ุ
4.1.1 ไดร้บัความรกัความอบอุ่นใจ 
4.1.2 รูส้กึถึงความมั่นคงทางใจ 
4.1.3 กงัวลใจต่อความห่วงใยจากลกู 

4.2 ผลทางสขุภาพรา่งกายของบิดามารดาสงูอายุ 
4.2.1 สะดวกสบายและปลอดภยัมากขึน้ 

1) การสนบัสนนุในชีวิตประจ าวนั 
2) การสนบัสนนุดา้นสขุภาพ 

4.2.2 ใหค้วามส าคญักบัการดแูลตนเองมากขึน้ 
 

4.1 ผลทางจิตใจของบิดามารดาสูงอายุ 
จากการที่คนหนุ่มสาวมีความห่วงใยในสขุภาพและความเป็นอยู่ของผูส้งูอายุใน

ครอบครวั รวมถึงมีความตอ้งการอยากจะเอาใจใส่และปรนนิบติัดแูลผูส้งูอายุ และมีการปฏิบติัตวั
กบัผูส้งูอายุในเชิงบวกเมื่ออยู่ภายใตส้ถานการณท์ี่ขดัแยง้กนั อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้
ใจเย็น พบว่า บิดามารดาสูงอายุสามารถสมัผัสและรบัรูไ้ด ้ดังค ากล่าวของมารดาผูใ้หข้อ้มูลราย
หนึ่ง เมื่อตนเผชิญกับอุปสรรคในการใชอุ้ปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผูเ้ป็นลูกไม่เคยรีรอที่จะ
ช่วยมารดาแกปั้ญหา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการที่สมาชิกวัยหนุ่มสาวตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูส้งูอายไุดใ้นแบบทนัทีทนัใด 

“สมมติว่าเราท างานบางครัง้เนี่ย เรา low tech (ยิ้ม) เราแบบ เนาะ ไม่ทันเด็กสมัยนี ้เรื่องแบบ
คอมพวิเตอร์ เรื่องจิปาถะ เทคโนโลยีอย่างเงีย่ เรามีปัญหา เราก็ใหเ้คา้ท าให ้ทนัท่วงที เอาว่าอย่างงี ้(ยิม้) สั่ง
อะไรไปก็ไดก้ลบัมา เคา้ก็จะท าให ้เคา้ก็จะดูแลใหต้รงนี”้ (มารดาของกานตล์ดา) 
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เมื่อบิดามารดาสงูอายุรบัรูไ้ดว้่าคนหนุ่มสาวผูเ้ป็นลกูมีความรูส้ึกเป็นห่วงเป็นใย
ใหแ้ก่ตน ทั้งต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรบัรูถ้ึงความใส่ใจที่ คนหนุ่มสาว
แสดงออกผ่านทางการกระท า ไดแ้ก่ การช่วยเหลือดูแล รวมถึงการเกือ้กูลสนับสนุนดา้นสิ่งของ
และเงินทองตามความตอ้งการของผูสู้งอายุนัน้ จากค าบอกเล่าของคนหนุ่มสาวและผูสู้งอายุได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบในเชิงบวก ซึ่งเกิดแก่จิตใจของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย การรบัรูไ้ดถ้ึง
ความรกัและความอบอุ่นใจ และช่วยสรา้งความมั่นคงทางใจ ไม่เพียงแต่ผลกระทบเชิงบวกเท่านัน้ 
ในอีกมิติหนึ่งของผลกระทบต่อผูส้งูอายุ ตามการรบัรูข้องหนุ่มสาว คือ ผูส้งูอายุมีความกงัวลใจใน
ความห่วงใยจากลกู รายละเอียดมีดงันี ้

 
4.1.1 ได้รับความรักความอบอุ่นใจ เมื่อสมัผัสไดถ้ึงการแสดงออกอย่าง

ห่วงใยและใส่ใจจากคนหนุ่มสาวผูเ้ป็นลูก บิดามารดาสูงอายุจึงรูส้ึกอบอุ่นใจ เป็นความอบอุ่นที่
อบอวลไปดว้ยความรกัที่ผูส้งูอายสุมัผสัไดจ้ากลกู เป็นความอบอุ่นใจที่เกิดขึน้จากการตระหนกัรูไ้ด้
ว่าลูกยงัคงใหค้วามสนใจใยดี มิไดล้ะเลยหรือเมินเฉยเหมือนเป็นคนอ่ืนคนไกล ความรูส้ึกอบอุ่นที่
แทรกซมึอยู่ทุกอณูในใจผูส้งูอายนุีท้  าใหผู้ส้งูอายหุ่างไกลจากความรูส้กึโดดเด่ียวอา้งวา้งและความ
เหงาหงอย ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“เรามั่นใจว่าเมื่อมนัแสดงความ มนัออกมาเป็นความรกัอะ ความรกัความห่วงใยใช่มัย้ทีลู่กท า …มนั
เหมือนกบัว่าไม่ตอ้งพูดค าว่ารกัหรอก แต่มนัรูส้กึไดเ้ลยว่ามนัคือความรกั เพราะไม่ตอ้งมาบอกว่าตอ้งมาพูดว่า
รกันะ รกันะ อะไรอย่างเงีย้ แต่จริงๆแลว้นั่นน่ะการแสดงออกความรูส้ึกทีด่ีอย่างเงีย้ มนัคอืความรกัทีลู่กมีต่อพ่อ
ใช่มัย้ เป็นการบอก บอกทางออ้มอยู่แลว้อะ คลา้ยกบัว่าเอออนัเนี่ยนะ ห่วงนะ อนันีท้  าใหน้ะ อะไรต่างๆผ่าน
พฤตกิรรม มนัเป็นเรือ่งของการกระท า มนัไม่ตอ้งมาบอกเอ่ยปากก็รูอ้ยู่” (บิดาของกานตส์วสัดิ)์ 

จากค าพดูขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูใ้หข้อ้มลูสงูอายุกล่าวเปรียบเปรยการกระท า
ที่ลูกแสดงออกต่อตนว่าสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความรกัที่ลูกมีต่อตน แม้จะไรซ้ึ่งเสียงพูด แต่
เพราะความรกันัน้ฉายชัดแลว้ผ่านการกระท าของลกูคือ การที่ลกูสนับสนุนและช่วยเหลือดแูลตน
ในดา้นต่างๆ เช่นเดียวกนักบัผูใ้หข้อ้มลูสงูอายุอีกรายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นชดัเจนถึงความแตกต่าง
ระหว่างการช่วยเหลือดูแลในแบบที่ลูกลงมือลงแรงเพื่อท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแ้ก่ตนโดยตรง และการ
ดแูลในแบบการสนบัสนุนดว้ยสิ่งของเงินทอง ผูส้งูอายุกลา่วว่าความรกัความอบอุ่นที่ตนไดร้บัจาก
ลกูผ่านการกระท าและสมัผสัอนัใกลช้ิดนัน้เปรียบเสมือนกบัยาอนัแสนวิเศษ เป็นยาวิเศษที่บรรเทา
อาการได้สารพัด ทั้งช่วยให้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ช่วยให้รูส้ึกอบอุ่นไม่อ้างวา้ง และที่
ส  าคญัยิ่ง ช่วยใหรู้ส้ึกไดถ้ึงความรกัและความเขา้ใจ โดยยาแสนวิเศษนีม้ิอาจประเมินค่าได ้หากแต่
จะหาซือ้ไดก้็ต่อเมื่อมีลกูที่ใหก้ารดแูลเอาใจใสเ่ท่านัน้ ดงัค ากลา่วที่ว่า 
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“เคา้อาจจะไม่ไดท้ างานหาเงินมาส่งใหม้า้ แต่เคา้ท าทางดา้นจิตใจใหม้า้ เคา้มีทางดา้นจิตใจ ...มา้ว่า
ทางดา้นจิตใจเนีย่ มนัส าคญัทีส่ดุเลยในความรูส้ึกมา้ มนัไม่มีอะไรทีจ่ะมาดีกว่าการสมัผสั การอะไรทีใ่หจ้ิตใจ
เราแบบสดชืน่น่ะ มา้ว่ามนัเป็นยาวเิศษมากกว่าวติามนิทีเ่คา้ซือ้มาใหม้า้ทานน่ะ (ยิม้) ในความรูส้กึนะ (หวัเราะ) 
...รกัษาโรคก็คือ อาจจะเป็น อ่า โรคเครียด บางเรื่องที่เราเครียด โรคเครียดแลว้ก็ โรคทีเ่รามีความรูส้ึกว่าเหงา 
แบบแลว้ก็อกีโรคนงึคอื เป็นโรคทีเ่รามีความรูส้กึในโลกนีไ้ม่มีใครรกัเรา ในโลกนีไ้ม่มีคนเขา้ใจเรา ตรงนีแ้หละมา้
ว่ามนัซือ้หาไม่ได”้ (มารดาของกานตล์ดา) 

 
4.1.2 รู้สึกถึงความมั่นคงทางใจ ไม่เพียงแต่บิดามารดาสูงอายุจะรบัรูก้าร

กระท าของคนหนุ่มสาวว่าเป็นความรกัความอบอุ่น แต่การปฏิบติัตัวของคนหนุ่มสาวผูเ้ป็นลูกยัง
ท าใหผู้ส้งูอายุรูส้ึกปลอดภยัและเกิดความมั่นคง ความมั่นคงในที่นีม้ิใช่ความมั่นคงที่สมัผสัไดท้าง
กายภาพ หากแต่เป็นความมั่นคงที่เกิดขึน้ในความรูส้กึ หรือความมั่นคงทางจิตใจ เป็นความรูส้ึกที่
ผูสู้งอายุเชื่อมั่นอย่างเต็มอกว่าผูเ้ป็นลูกจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นอ่ืน กล่าวไดอี้กนัยหนึ่งว่าผูส้งูอายุมี
ความมั่นใจในอนาคตขา้งหนา้ ในยามที่ตนแก่ชราดว้ยมีอายุเพิ่มมากขึน้ ผูส้งูอายุมั่นใจว่าคนหนุ่ม
สาวจะสามารถเป็นที่พึ่งพิงใหแ้ก่ตนได ้และมั่นใจว่าในอนาคต ตนจะไม่ถูกทอดทิง้ให้เดียวดาย 
ความรูส้ึกมั่นคงนีเ้ป็นความแน่ใจที่เมื่อผูสู้งอายุนึกยอ้นดูแลว้พบว่าไม่ต่างจากเมื่อครัง้ที่ตนยังมี
โอกาสไดป้รนนิบติัดแูลบิดามารดาของตนอย่างสม ่าเสมอและไม่เคยทอดทิง้ท่าน ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“รูส้กึดไีง รูส้ึกดี ดใีจ แลว้ก็รูส้ึกดีว่าเออ ในทีส่ดุเนีย่ นะ ครัง้นึงทีเ่ราเคยท าอะไรเองไดแ้บบเนีย่ ก็มีคน
ท าแบบนีไ้ดเ้หมือนกนันะ ...อะก็เหมือนว่าเราท าในสิ่งทีพ่อ่แม่เราเองก็ไม่เคยขอใหเ้ราท าไง แลว้เราก็ท าใหเ้คา้ไง 
นั่นน่ะคือสิ่งทีม่นัเหมือนกนัน่ะ มนัเหมือนกบัก็อปป้ีมาจากตอนนัน้น่ะ …เนีย่ มนัเป็นอย่างงัน้น่ะ มนัเหมือนกนั 
เหมือนกนัว่า เอย้ในทีสุ่ดเนี่ย มนัก็มีตวัตายตวัแทนละ ใช่มัย้ หลายๆอย่างที่เคา้ท าได ้เรารูส้ึกว่านั่นแหละคือ
ความ เอ่อ ความส าเร็จของเรา นะ” (บิดาของกานตส์วสัดิ)์ 

 
4.1.3 กังวลใจต่อความห่วงใยจากลูก ในขณะที่ค  ากล่าวของคนหนุ่มสาว

และบิดามารดาสงูอายุสะทอ้นถึงผลกระทบที่เกิดแก่จิตใจของบิดามารดาว่าเป็นไปในทิศทางบวก
อย่างสอดคลอ้งกนันัน้ ในอีกฝากฝ่ังหนึ่งพบว่า ตามการรบัรูข้องคนหนุ่มสาว บิดามารดาสงูอายุมี
ความห่วงและกังวลถึงภาพที่คนหนุ่มสาวผู้เป็นลูกมองมาสู่ตน ซึ่งเป็นภาพที่บิดามารดาจะ
กลายเป็นภาระใหผู้เ้ป็นลกูรบัผิดชอบ รวมทัง้ภาพที่บิดามารดาไม่ไดช้่วยสรา้งประโยชนใ์ดใด ภาพ
เหล่านีส้รา้งความเป็นห่วงใหเ้กิดแก่ลูก กล่าวคือ ผูสู้งอายุมีความกังวลว่าในสายตาของคนหนุ่ม
สาวตนจะเป็นภาระใหล้กูตอ้งรบัผิดชอบเลีย้งด ูการเลีย้งดใูนที่นีผู้กติดอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ภายใตข้อ้เท็จจริงเก่ียวกับความโรยราของผูสู้งอายุซึ่งมาพรอ้มกับอายุที่เพิ่มขึน้ การ
ช่วยเหลือดูแลทั่วไปจากผูเ้ป็นลูก อย่างการเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารและยา การพบแพทย ์หรือ
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คอยระมดัระวงัเรื่องการถือการยกสิ่งของ จึงเป็นธรรมดาที่การช่วยเหลือดแูลเหลา่นัน้จะปรากฏให้
พบเห็นได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับบิดามารดาสูงอายุ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
ขอ้เท็จจริงดงักล่าว ในมมุของผูส้งูอายุ ท่านพยายามจะดแูลรกัษาสขุภาพรา่งกายของตนใหดี้ที่สดุ 
เพื่อที่จะไม่สรา้งความยากล าบากหรือสรา้งภาระการดแูลใหแ้ก่คนหนุ่มสาวในอนาคต ดงัค ากล่าว
ที่ว่า 

“ป๊าเคา้เป็นคนแบบรกัสขุภาพอยู่แลว้อะ คือเคา้รูส้ึกว่าเคา้ไม่อยากแก่ไปแลว้เป็นภาระของคนทีบ่า้น 
เคา้ก็จะพยามออกก าลงักาย พยามป่ันจกัรยาน เหมือน เหมือนจะมีทีอ่อกก าลงักายทีอ่อฟฟิศทีท่  างาน เออป๊าก็
พยาม” (กานตม์ณี) 

นอกจากความกังวลว่าตนจะเป็นภาระและสรา้งความเดือดรอ้นให้แก่คน
หนุ่มสาวแลว้ พบว่าอีกความกังวลหนึ่งที่ผูสู้งอายุมีต่อความห่วงใยจากคนหนุ่มสาวคือ การที่คน
หนุ่มสาวมองว่าตนหมดสิน้แลว้ซึ่งคุณค่า ดังที่กล่าวไปในขา้งตน้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราทางอายุ ยังมี อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงส าคัญนั่นก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสถานภาพทางการเงิน ในอดีตบิดามารดาเป็นผูอ้อกไปท างานเพื่อหารายไดม้า
เกือ้กลูดแูลครอบครวั แต่เมื่อพน้จากวยัท างานเขา้สูว่ยัเกษียณแลว้ รายไดท้ี่เคยไดร้บัย่อมสิน้สดุลง 
แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถว้นจะพบว่ารายไดท้ี่หายไปนัน้มิไดห้มายความว่าผูส้งูอายุไดห้ยดุเกือ้กูล
ดูแลสมาชิกในครอบครวั ในทางตรงกันขา้ม ผูสู้งอายุในวัยเกษียณกลบัมีเวลาที่ลน้เหลือ ท าให้
สามารถวางแผนจดัการเวลาเหล่านัน้มาสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ทัง้ตนเองและต่อสมาชิกในครอบครวั 
ดงัค ากล่าวของผูส้งูอายุรายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การจัดสรรเวลาที่มีอยู่มากมาย นอกจากเพื่อ
พกัผ่อนกายใจแลว้ ยงัสามารถหาความรูเ้สรมิเพิ่มเติม ลงมือเริ่มตน้ท าหรือสานต่องานอดิเรกที่ชื่น
ชอบ และที่ส  าคัญคือสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับลูกได ้อาทิเช่น การช่วยเลีย้ง
หลาน การช่วยเหลือดแูลท าความสะอาดบา้น เป็นตน้ 

“มนัขึน้อยู่กบัว่าเราท าตวัเองเนีย่ ให ้ใหเ้คา้มองว่าเราเนีย่เร่ิม เร่ิมแก่จริงรึเปล่า (ยิม้) เราท าตวัเองให้
รูส้ึกแก่มัย้ละ ใช่มัย้ บางคนอาจจะไม่มีอะไรท าเลยนะ มนัก็เป็นไปไดเ้หมือนกนั แลว้ก็ลูกหลานก็มองว่า อืม 
วนัๆนึงพ่อกบัแม่เกษียณแลว้ก็ไม่รูจ้ะท าอะไรนะ เห็นนั่งง๊องแง๊งอยู่บา้นน่ะ (ยิม้) นะ ไม่ท าอะไรเลยหรืออะไร
อย่างเงีย้ ก็คงคิดว่า เออคงคุณค่าคงนอ้ยลง ใช่มัย้ แต่ถา้เกิดเราอย่างทีบ่อกตัง้แต่ตน้น่ะว่าถา้เราท าตวัเองให้
รูส้กึว่าเรามีคณุค่าเนีย่ ลูกหลานก็คงมองเราอย่างมีคณุค่า เคา้คงไม่มองเราว่าเราไรค้่า …แต่ถา้เราท าตวัเองให้
แย่เนีย่ แน่นอนแหละ ลูกหลานก็คงจะหมดหวงักบัเราอะว่า เอย้ ท าไมมนัแก่ยงังีว้ะ” (บิดาของกานตส์วสัดิ)์ 

 
4.2 ผลทางสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ 

จะเห็นไดว้่าการเอาใจใส่และช่วยเหลือดูแลบิดามารดาสูงอายุนั้นผูกติดอยู่กับ
ค่านิยมทางสงัคมเรื่องความกตัญญูกตเวที ประกอบกับการรบัรูไ้ดถ้ึงความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิต
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ผูสู้งอายุ และสภาพร่างกายสมรรถภาพที่ถดถอยลงของท่าน เหล่านีร้่วมกันส่งผลให้คนหนุ่มสาว
ปฏิบติัตวัต่อบิดามารดาสูงอายุในเชิงบวกคือใส่ใจช่วยเหลือดแูลท่าน และเมื่อผูสู้งอายุรบัรูไ้ดถ้ึง
การแสดงออกเหลา่นัน้ ผูส้งูอายจุึงเกิดความรูส้กึอบอุ่นและมั่นคงทางใจ 

นอกจากผลกระทบทางดา้นจิตใจแลว้ วยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงออกผ่านทาง
ความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรม ยังส่งผลกระทบต่อผูส้งูอายุในอีกดา้นหนึ่งคือดา้นร่างกาย ใน
ภาพรวมช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุพัฒนาไปในทิศทางที่ ดีขึน้ ครอบคลุมทั้งการที่
ผูสู้งอายุไดร้บัความสะดวกสบายและปลอดภัยจากการสนับสนุนดูแลของบุตรธิดา รวมถึงการที่
ผูส้งูอายหุนัมาใหค้วามส าคญักบัการดแูลสขุภาพตนเองมากขึน้  

 
4.2.1 สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ การแสดงออกของคนหนุ่มสาว

ต่อบิดามารดาสงูอายุซึ่งผูกติดอยู่กบัวยาคติทางความรูส้ึก ความคิด และการกระท าที่ปรากฏนัน้ 
เป็นการแสดงออกที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่บิดามารดา และช่วยให้บิดามารดามี
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในผลทาง
สขุภาพร่างกายดา้นความสะดวกสบายและปลอดภัยในที่นีจ้ึงครอบคลมุความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยจาก 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การที่คนหนุ่มสาวใหก้ารสนับสนุนบิดามารดาในชีวิตประจ าวัน 
และการสนบัสนนุที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพของบิดามารดา 

1) การสนับสนุนในชีวิตประจ าวัน การสนับสนุนจากคนหนุ่มสาวผู้
เป็นลูกคือการที่คนหนุ่มสาวสังเกตเห็นความเป็นอยู่ของบิดามารดาสูงอายุ ทั้งอากัปกิริยาและ
ความตอ้งการของท่าน และตอบสนองหรือช่วยเหลือตามความเหมาะสม ในประเด็นการสนบัสนุน
แรกเป็นเรื่องการด าเนินชีวิตประจ าวันทั่ วๆไป ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่ ไม่ซับซ้อนอย่าง การ
เคลื่อนไหวร่างกายของบิดามารดา ไม่ว่าจะเป็น การลุก ยืน นั่ง เดิน หนุ่มสาวจะเขา้ประชิดตัว
ผูส้งูอายเุพื่อช่วยพยงุหรือประคองใหท้่านสามารถขยบัตวัเคลื่อนไหวไดส้ะดวกสบายมากยิ่งขึน้  

“เออแต่ว่าถา้เป็นเรือ่งของการจูง การเดินอะไรอย่างเงีย้ มนัช่วยได ้เพราะว่า น่าจะช่วยไดใ้นเรือ่งของ
การพยงุอะ มนัจะท าใหเ้คา้เดนิสะดวกขึน้ง่ายขึน้อย่างเงีย้ อนันีค้อืผลทีม่นัส่งตามมานะ” (กานตม์ณี)  

นอกจากนี ้คนหนุ่มสาวยังให้การดูแลผู้สูงอายุผ่านการสนับสนุนด้วย
สิ่งของเงินทอง กล่าวคือ หนุ่มสาวจะจัดหาขา้วของเครื่องใชม้าให ้ทั้งสิ่งของที่ผูสู้งอายุเอ่ยปาก
โดยตรงว่าตอ้งการ ของใชท้ั่วๆไปในครวัเรือนที่สมาชิกในครอบครวัจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น สบู่ ยาสีฟัน
แปรงสีฟัน หรือน า้ยาท าความสะอาด ตลอดจนของใชท้ี่คนหนุ่มสาวเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่
ผูสู้งอายุ เช่นสายคลอ้งแว่น สิ่งของเหล่านี ้คนหนุ่มสาวไม่ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ที่ของบิดามารดาใน
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การเดินทางไปยงัรา้นคา้เพื่อหาซือ้เอง แต่จะคอยสอดส่องดแูลและจดจ าไดว้่าท่านตอ้งการ ดงัค า
กลา่วที่ว่า 

“เมือ่วานแบบวนัก่อนเพิ่งไปซือ้สายคลอ้งแว่นใหแ้ก แบบจะไดไ้ม่ตอ้งไปวางลืมทีไ่หน แบบเอาลงมาอยู่
ตรงนีเ้ลย (ยิม้)” (กานตล์ดา) 

ไม่เพียงแต่การดูแลบิดามารดาเรื่องการลุกนั่ ง และการจัดหาข้าวของ
เครื่องใชเ้ตรียมไวใ้ห ้แต่คนหนุ่มสาวยังคอยสอดส่องดูแลการท ากิจกรรมอ่ืนของบิดามารดา เป็น
กิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจ าวนัอย่างการท าความสะอาดบา้นช่องหอ้งหบั การถือหรือเคลื่อนยา้ย
สิ่งของที่มีน า้หนกัมาก คนหนุ่มสาวจะช่วยหยิบจบัหรือถือหิว้สิ่งของแทนให ้การกระท าเหลา่นีข้อง 
นอกจากจะท าใหผู้ ้สูงอายุไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้แลว้ ยังช่วยลดโอกาสที่ผู ้สูงอายุจะ
เผชิญกบัความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ อาทิ การหกลม้ ความเหนื่อยลา้ หรืออาการปวดเมื่อยเนือ้ตวั 
ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“ก็ ก็พยายามช่วยงานบา้นอะไรอย่างงี ้เพราะว่าเดีย๋ว เดีย๋วพอ่เหนือ่ยอะไรอย่างงี”้ (กานตก์ุล) 
“เมือ่อาทติย์ทีแ่ลว้ทีแ่ม่ตอ้งไปเทีย่ว ก็ตอ้งออกแต่เชา้ ซึ่งปกตแิลว้พอ่ก็จะตอ้งขบัรถไปส่งแม่ทีส่นามบิน 

เราก็ไม่ใหท้ า เราก็ไม่ เราก็ท าแทนซะเพราะว่าเราท าได ้มนัก็ลดความเสี่ยงตรงนัน้ไปที่พ่อจะตอ้งตื่นเชา้ขึ้น
ผดิปกติเพือ่ทีจ่ะขบัรถ แลว้ก็เป็นแค่เราตืน่เชา้ขึน้อกีชั่วโมงนึงแลว้ก็ไปนั่งชิลทีท่  างานชั่วโมงนงึ แค่นัน้ คืออะไรที่
เราท าแทนไดเ้ราก็ท า …ทุกวนันีถ้า้เห็นอะไรวางอยู่บนพืน้ก็เก็บขึน้มาซะ เอามาวางใหม้นัสูงๆ รีโมทหล่นอยู่ ถา้
หลานท ารีโมทหล่นไวท้ี่พืน้ เราก็เก็บมนักลบัขึ้นมาวาง ไม่ปล่อยใหอ้ะไรมาอยู่บนพืน้เพราะว่าลดโอกาสที่พ่อ
จะตอ้งเป็นคนกม้ลงไปเก็บ” (กานตส์วสัดิ)์  

 
2) การสนับสนุนด้านสุขภาพ นอกจากการดูแลบิดามารดาในการใช้

ชีวิตประจ าวันแลว้ คนหนุ่มสาวใหก้ารสนับสนุนดูแลบิดามารดาในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพ
โดยตรง ดว้ยอายุที่มากขึน้ของบิดามารดา จึงตอ้งเผชิญกับโรคภยัไขเ้จ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ซึ่ง
คนหนุ่มสาวตระหนกัดีว่าเมื่ออาการของโรคปรากฏขึน้ บิดามารดาตอ้งรบัประทานยาเพื่อบรรเทา
รกัษาอาการเหล่านัน้ คนหนุ่มสาวจึงช่วยดูแลจดัการหาซือ้ยาที่ถูกชนิดและครบถว้นตามจ านวน
วนัที่ผูส้งูอายจุ าเป็นตอ้งไดร้บั ดงัที่ผูใ้หข้อ้มลูรายหนึ่งกล่าวว่าตนจดัเตรียมทุกอย่างไวพ้รอ้มเพื่อให้
บิดาสามารถทานยาไดส้ะดวกที่สดุ   

“แลว้ยาอย่างเงีย้ คือเราจะพยาม monitor …set นี ้set นี ้ซือ้วนันี ้วนันี ้วนันี ้คอือย่างนอ้ยเคา้มียาที ่
spare ไว ้เคา้ไม่ตอ้งแบบ ถา้ยาหมดเคา้ไปหาเอง …อนันีก้็คือ อนันีก้็คือก็เป็นคุณพ่ออะเนาะ อือแต่ก็ พยาม 
พยามเนีย่มี เนีย่มีนะ ส าหรบัเรา ระดบัสดุทา้ยมนัก็คือเคา้เอาเขา้ปาก เราพยามท าใหม้นัถึงขัน้ตอนสดุทา้ยให้
มนัง่ายทีส่ดุแลว้อะ แลว้เนีย่ขัน้ ขัน้ตอนสดุทา้ย” (กานตผ์กา)  
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นอกจากจะดูแลการทานยาของผูสู้งอายุ คนหนุ่มสาวยงัใหค้วามส าคัญ
เก่ียวกับรายละเอียดอ่ืนๆของโรคที่ผูสู้งอายุเผชิญ โดยจะสืบเสาะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับโรคและ
อาการของโรคเพื่อความเขา้ใจที่ลึกซึง้ถึงสภาวะที่ผูสู้งอายุเผชิญอยู่ รวมถึงให้การสอดส่องดูแล
อาการทางรา่งกายเพื่อเฝา้ระวงัการเจ็บป่วยที่อาจจะรุนแรงขึน้ หรืออาการแทรกซอ้นอ่ืน ตลอดจน
การรอคอยให้ผู้สูงอายุมีอาการทุเลาลง ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งที่
สอดคลอ้งกนักบัค ากลา่วของมารดาผูใ้หข้อ้มลูอีกรายหนึ่ง 

“เช่นถา้เคา้เวียนหวั เคา้กม้ๆเงยๆไม่ได ้…แลว้ถา้เคา้บ่นบ่อยๆ เราก็คอยดู อ่าวนี่มนักี่วนัแลว้ แลว้ก็ 
google ดูว่าอาการนีม้นัเป็นยงัไง เราเขา้ใจกบัเคา้ แลว้ก็ดูว่า symptoms ทีเ่ลวรา้ย จริงๆมนัก็มีอีกอย่างทีบ่อก
ว่าอะไรนะ หินปนูในหูหลุด เออมนัก็จะฉบัพลนั จะเจ็บมากกว่านี ้แต่เคา้ไม่ไดบ่้นว่าเจ็บ หรือปวด หรือลม้ ก็ให้
เคา้เคลือ่นตวัชา้ๆ ก็ลดเอา” (กานตส์วสัดิ)์  

“เคา้ดูแลทุกอย่าง ไม่ว่ามา้จะไม่สบาย ไปหาหมอ คอยเช็คสขุภาพ คอยดูแลมา้กินยาหรือยงั เคา้จะ
ดูแลตดิตามผลต่อเนือ่ง” (มารดาของกานตล์ดา) 

 
4.2.2 ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึน้ อีกหนึ่งผลกระทบทาง

ร่างกาย นอกจากความปลอดภัยและสะดวกสบายที่บิดามารดาไดร้บัจากคนหนุ่มสาวแลว้ คือ
ผลกระทบในเชิงบวกที่ผูกติดอยู่กับการแสดงออกของคนหนุ่มสาวแบบอ่อนโยนและนุ่มนวล เป็น
การสื่อสารทางค าพูดเพื่อกล่าวเตือนบิดามารดาถึงขอ้ควรปฏิบติัอันจะเป็นประโยชนแ์ก่สุขภาพ
ร่างกายของท่าน การสื่อสารดว้ยน า้เสียงไพเราะน่าฟังที่ปราศจากอารมณ์ขุ่นมัวหรือความโกรธ
โมโห นอกจากการพูดคุยดว้ยความใจเย็นแลว้ การที่คนหนุ่มสาวใส่ใจและปรนนิบติัดูแลสขุภาพ
รา่งกายของผูส้งูอายุ อาทิเช่น การจดัเตรียมยาเป็นประจ าทุกวัน หรือการนดัหมายและจัดการพา
ท่านไปพบแพทยท์ี่โรงพยาบาล เหล่านีท้  าให้ผูสู้งอายุเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตัว
ท่านเองมากขึน้ ดงัค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มลูรายหนึ่งที่เลา่ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึน้ของ
บิดาคือ บิดาใสใ่จมากขึน้กบัการทานยา โดยท่านหนัมาใชก้ลอ่งใสย่าท่ีตนเคยใหไ้ว ้

“ก็คอืพอเราเร่ิม เร่ิมพูดจาดกีบัเคา้ ‘อะป๊ากินยาสิ มาเดีย๋วหนูจดัยาให’้ ก็ฉีกยาใหเ้คา้ เคา้ก็แบบ ‘เออ
ได้ๆ เดีย๋วป๊ากินยา’ อะไรอย่างเงีย้ โอเคเคา้ก็ อือตอนเชา้ก็ยงัเห็นอยู่อย่างนัน้แหละ เคา้ไม่กิน (หวัเราะ) แต่คือ
หลงัจากนัน้เคา้ก็เร่ิมใชก้ระบอกยาอนัเดิมทีเ่ราซือ้ใหเ้คา้ เคา้ก็เร่ิมฉีกยาแลว้ก็ใส่กระบอก ก็เร่ิมท าเอง เร่ิม เร่ิม
ปรบัตัวเองอะไรอย่างเงีย้ค่ะ อือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาเล็กๆนอ้ยๆ เราปรบั เราพูดดีขึ้น เคา้ เคา้
ยอมรบัทีจ่ะดูแลสขุภาพตวัเองมากขึน้” (กานตผ์กา) 

ไม่เพียงแต่การปรบัเปลี่ยนท่าทีการแสดงออกต่อผูสู้งอายุดว้ยความใจเย็น 
แต่เมื่อบิดามารดากา้วเขา้สู่วยัชราภาพมากขึน้ ร่างกายย่อมเผชิญกับโรคภยัไขเ้จ็บที่ มาพรอ้มกับ
อายุที่ล่วงไป ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่บิดาสูงวัยเริ่มให้
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ความส าคัญกับการตรวจสุขภาพประจ าปีและการพบแพทยต์ามนัดหมายว่า อาจเป็นผลมาจาก
การที่ผูสู้งอายุรบัรูใ้นความเสื่อมถอยของร่างกายท่านเอง รวมถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ ้นกับตัว
ท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงัค ากลา่ว 

“เราเร่ิมรูส้กึว่าเดีย๋วนีเ้คา้เร่ิมฟังเรือ่งแบบสขุภาพมากขึน้ เพราะว่าเราว่าเคา้คงกลวัอะ กลวัว่าตวัเองจะ
เจ็บป่วย กลวัว่าแบบจะเป็นโรครา้ย คอืถา้เป็นเมือ่ก่อนอะ ใหไ้ปโรงพยาบาลเคา้ไม่ไปเลยนะ แต่เดีย๋วเนีย่เคา้เร่ิม
ไปละ้ พอบอกใหไ้ปเคา้ก็เร่ิมฟังมากขึ้น อะไรอย่างเงีย้ เร่ิมแบบไปหาหมอไปอะไรมากขึ้น …แต่ว่า ถ้าเป็น
เมื่อก่อนนี่คือไม่เลย แต่ว่าเดีย๋วนีก้็คือมีบา้ง ยอมฟังบา้ง ยอมไปบา้ง พูดอะไรก็ท าบา้งอะไรอย่างเงีย้ กบัเรื่อง
สขุภาพนะ” (กานตล์ดา) 

จากค ากล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ แต่
การปฏิบติัเหล่านัน้รวมถึงการกระท าต่อท่านในดา้นอ่ืนๆที่คนหนุ่มสาวปฏิบติัต่อท่านอย่างนุ่มนวล
และอ่อนโยน ไรซ้ึ่งอารมณ์เชิงลบอย่างความหงุดหงิดโมโห เหล่านี ้เป็นหลักฐานชีช้ัดถึงการ
แสดงออกของคนหนุ่มสาวต่อบิดามารดาสงูอายุดว้ยความใจเย็น จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การที่คน
หนุ่มสาวในฐานะลกูไดใ้หค้วามช่วยเหลือดแูลบิดามารดาอย่างใจเย็น เมื่อผนวกรวมกบัอาการเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยที่มาพรอ้มกบัอายทุี่มากขึน้ บิดามารดาจึงหนัมาใสใ่จดแูลสขุภาพตนเองมากขึน้ 

 
ขอ้คน้พบดา้นผลกระทบจากวยาคติที่เกิดแก่บิดามารดาสงูอายุ โดยส่วนมากปรากฏ

เป็นผลกระทบในเชิงบวก ประกอบดว้ย ผลกระทบดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุไดร้บัความรกัอบอุ่น
ใจ เกิดความมั่นคงทางใจ และมีความกังวลใจต่อความห่วงใยจากคนหนุ่มสาว และส าหรับ
ผลกระทบดา้นสขุภาพร่างกาย ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุไดร้บัความสะดวกสบายและปลอดภยัมากขึน้ และ
ผูส้งูอายหุนัมาใหค้วามส าคญักบัการดแูลตวัเองมากขึน้ ดงัที่สรุปไวใ้นภาพประกอบ 9 
 

 

ภาพประกอบ 9 ผลกระทบของวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
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การวิจัยในระยะที่  1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของ 
วยาคติภายใตบ้ริบทครอบครวั เฉพาะเจาะจงไปที่วยาคติในความสมัพนัธร์ะหว่างคนหนุ่มสาวและ
บิดามารดาสูงอายุที่มีการปฏิสมัพันธ์ต่อกันเป็นประจ าสม ่าเสมอ ขอ้คน้พบดา้นลกัษณะ สาเหต ุ
และผลกระทบต่อผูสู้งอายุ ปรากฏความเก่ียวขอ้งกัน โดยสาเหตุจากมุมมองของคนหนุ่มสาวมี
ความเก่ียวข้องกับวยาคติทางความรูส้ึกด้านความห่วงกังวลใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดา 
และวยาคติทางพฤติกรรมที่คนหนุ่มสาวแสดงออกต่อบิดามารดา ในขณะที่สาเหตุทางสังคม
วัฒนธรรมมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความต้องการในการดูแลบิดามารดาสูงอายุ เมื่อผนวก
รวมกันแลว้ วยาคติทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรม มีความเชื่อมโยงสู่ผลกระทบที่เกิดขึน้
ต่อจิตใจและต่อสขุภาพรา่งกายของบิดามารดาสงูอาย ุดงัที่สรุปไวใ้นภาพประกอบ 10 

 

 

ภาพประกอบ 10 ความเชื่อมโยงระหว่างลกัษณะ สาเหต ุและผลของวยาคติต่อ 
ผูส้งูอายใุนครอบครวั 
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5. การเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที ่1 สู่การออกแบบการวิจัยระยะที ่2 
ผลการวิเคราะหก์ารวิจัยระยะที่  1 ปรากฏขอ้คน้พบที่ตอบวัตถุประสงคก์ารวิจัยใน

ระยะแรก ท าใหไ้ดม้าซึ่งองคค์วามรูเ้ก่ียวกับลกัษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติที่สมาชิก
ครอบครวัวัยหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุ  พบว่าลักษณะของวยาคตินั้นสามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 ลกัษณะตามการแสดงออกของคนหนุ่มสาว ไดแ้ก่ วยาคติทางความรูส้ึก วยาคติทาง
ความคิด และวยาคติทางพฤติกรรม เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดองคป์ระกอบของเจตคติ (Cognitive-
Affective-Conative Model) (Ajzen, 2005; McGuire, 1989) ซึ่งประกอบดว้ย ความรูส้ึก (Affect) 
ความคิด (Cognition) และความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรม (Conation) ซึ่งวยาคติต่อผูสู้งอายุ 
นับว่าเป็นเจตคติรูปแบบหนึ่งที่คนหนุ่มสาวมีต่อกลุ่มผู้สูงวัย โดยเป็นเจตคติที่ตั้งอยู่บนฐาน
ความคิดเรื่องอายุที่มากของผูส้งูวยั เมื่อพิจารณาตวัแปรวยาคติในการศึกษาครัง้นีท้ี่ประกอบดว้ย 
วยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั พบว่าเนือ้หา
สาระของทัง้ตัวแปรวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบนัน้ครอบคลุมมิติของวยาคติที่คนหนุ่มสาว
แสดงออกทางความรูส้ึก ทางความคิด และทางพฤติกรรมซึ่งเป็นความตั้งใจหรือแนวโนม้ในการ
แสดงพฤติกรรม กล่าวคือ ขอ้คน้พบดา้นลกัษณะของวยาคติสามารถเชื่อมโยงสู่การจ าแนกตวัชีว้ดั
ของตวัแปรวยาคติ และเชื่อมโยงสูก่ารสรา้งนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรอีกดว้ย 

ส าหรบัข้อค้นพบด้านสาเหตุของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุในครอบครวั 
พบว่าครอบคลมุทัง้สาเหตภุายในตวับุคคลและสาเหตทุางสงัคมวฒันธรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสู่
การสรา้งตัวแปรเชิงสาเหตุในการวิจัยระยะที่ 2 อีกทั้งยังสามารถน ามาช่วยก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการร่วมกนักับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม และสดุทา้ย ขอ้
คน้พบดา้นผลกระทบของวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั ซึ่งปรากฏผลกระทบในเชิงบวกเป็นส่วน
ส าคญั ทัง้ผลที่เกิดต่อจิตใจและรา่งกายของผูส้งูอาย ุขอ้คน้พบดงักลา่วถกูน ามาพฒันาเป็นตวัแปร
ผลของวยาคติและเครื่องมือวดัตวัแปร คือ พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั รายละเอียดดงั
ตาราง 7 โดยในคอลัมน์สุดท้ายแสดงความสอดคล้องของขอ้ค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 กับ
นิยามของตวัแปรสงัเกตในการวิจยัระยะที่ 2 ซึ่งผูว้ิจยัใชก้ารลงสีเพื่อแทนความหมาย ดงันี ้

- สีเทาอ่อน แสดงนิยามองคป์ระกอบตวัแปรที่พฒันาจากการทบทวนวรรณกรรม 
- สีเทาเขม้ แสดงนิยามองคป์ระกอบตวัแปรที่พฒันาจากขอ้คน้พบเชิงคณุภาพใน

การวิจยัระยะที่ 1 และ 
- สีด า แสดงนิยามองค์ประกอบตัวแปรที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม

รว่มกบัขอ้คน้พบเชิงคณุภาพในการวิจยัระยะที่ 1 
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ตาราง 7 สรุปความเชื่อมโยงผลการวิจยัระยะที่ 1 สูก่ารออกแบบการวิจยัระยะที่ 2 

ข้อคน้พบ 
ในระยะที ่1 

ความหมายของ
ประเด็นทีพ่บ 
ในระยะที ่1 

นิยามของ
องคป์ระกอบ 
ทีพ่บจากการ 

ทบทวนวรรณกรรม 

นิยามขององคป์ระกอบ 
ตัวแปรในระยะที ่2 

วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การท่ีบคุคลมีอารมณค์วามรูส้กึและแนวโนม้ในการปฏิบตัิตวัต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวัในลกัษณะเชิงบวก อนัเนื่องดว้ยอายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั เช่น ความรูส้กึเป็น
ห่วง และความตัง้ใจที่อยากจะตามใจผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ความ
ตอ้งการใน
การดแูลเอา
ใจใส่ 

การท่ีคนหนุ่มสาวอยากที่
จะใหก้ารชว่ยเหลือดแูล
บิดามารดาสงูอายใุหม้ี
สขุภาพรา่งกายและความ
เป็นอยู่ที่ด ี

ความรูส้กึและแนวโนม้
ในการแสดงความรูส้กึ
ที่บคุคลมีต่อผูส้งูอาย ุ

วยาคติเชิงบวกด้านความรู้สกึ: การ
ที่บคุคลมีความรูส้กึเชงิบวกต่อผูส้งูอายุ
ในครอบครวั ซึ่งเป็นความรูส้กึที่เกิดขึน้
บนฐานคิดการรบัรูท้ี่บคุคลมีต่ออายทุี่
มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั เชน่ 
ความรูส้กึเป็นห่วงและความรูส้กึเป็น
กงัวลผูส้งูอายใุนครอบครวัเนื่องจาก
ท่านมีอายมุากแลว้ 

ความ 
ห่วงกงัวลใจ 

ความพะวงใจที่คนหนุ่ม
สาวมีตอ่สขุภาพรา่งกาย
และความเป็นอยูข่องบิดา
มารดาสงูอาย ุ

การยอม
ตามใจ 

การท่ีคนหนุ่มสาวยอม
ปฏิบตัิตามและไมค่ดัคา้น
ความตอ้งการของบิดา
มารดาสงูอาย ุแมว้า่ความ
ตอ้งการนัน้จะขดักบัความ
เชื่อของคนหนุ่มสาว 

ความตอ้งการของ
บคุคลในการหลีกเล่ียง
การปฏิสมัพนัธก์บั
ผูส้งูอาย ุ

วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการ
แสดงพฤตกิรรม: การท่ีบคุคลมี
แนวโนม้หรือความตัง้ใจที่จะปฏิบตัิตวั
ในเชงิบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
เป็นความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรม
ซึ่งเกิดขึน้บนฐานคดิการรบัรูท้ี่บคุคลมี
ต่ออายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั 
เช่น ความตัง้ใจที่อยากจะตามใจ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั และความตัง้ใจที่
อยากจะใชค้  าพดูกบัผูส้งูอายใุน
ครอบครวัใหด้ีขึน้ เนื่องจากท่านมีอายุ
มากแลว้ 

การน่ิงเฉย การท่ีคนหนุ่มสาวไม่ตอบ
โตค้วามคิดเห็นตา่งของ
บิดามารดาสงูอาย ุ

การเปล่ียน
ตนเองใหใ้จ
เย็น 

การท่ีคนหนุ่มสาว
ปรบัเปล่ียนการปฏิบตัิตน
ต่อบิดามารดาสงูอายใุหม้ี
ความอ่อนโยนและ
นุ่มนวลมากขึน้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อคน้พบ 
ในระยะที ่

1 

ความหมายของประเด็น 
ทีพ่บในระยะที ่1 

นิยามของ
องคป์ระกอบ
ทีพ่บจากการ

ทบทวน
วรรณกรรม 

นิยามขององคป์ระกอบ 
ตัวแปรในระยะที ่2 

วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การท่ีบคุคลมีความคดิความเชื่อที่เป็นการเหมารวมผูส้งูอายใุน
ครอบครวัในลกัษณะเชงิลบ อนัเนื่องดว้ยอายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั โดยความคิดความเชื่อเหมารวม
ผูส้งูอายใุนเชงิลบนีค้รอบคลมุประเด็นสมรรถภาพทางรา่งกาย และลกัษณะนสิยัของความสงูวยัของผูส้งูอายใุน
ครอบครวั 

ความคิด
แบบ 
เหมารวม 

ความคิดความเชื่อเหมารวมของ
คนหนุ่มสาวว่าบดิามารดา
สงูอายมุีสมรรถภาพรา่งกาย 
และพฤติกรรมที่เปล่ียนไป 
เนื่องจากอายทุี่เพิม่ขึน้ 

ความคิดความ
เชื่อที่เป็นการ
เหมารวม
ผูส้งูอาย ุ
เนื่องจากอายุ
ที่มากของท่าน 

วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัว: การท่ีบคุคลมีความคิดความ
เชื่อที่เป็นการเหมารวมผูส้งูอายใุน
ครอบครวัในลกัษณะเชงิลบ อนัเนื่องดว้ย
อายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั โดย
ความคิดความเชื่อเหมารวมผูส้งูอายใุน
เชิงลบนีค้รอบคลมุประเด็นสมรรถภาพ
ทางรา่งกาย และลกัษณะนสิยัของความ
สงูวยัของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุคลใหก้ารดแูล สนบัสนนุ และช่วยเหลือผูสู้งอายใุน
ครอบครวั เพื่อใหผู้ส้งูอายุในครอบครวัมีชวีิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ครอบคลมุทัง้การดแูลดา้นสขุภาพรา่งกายของ
ผูส้งูอาย ุและการดแูลดา้นความตอ้งการในชีวิตประจ าวนัของผูส้งูอายุ 

การ
สนบัสนนุ
ในชีวติ 
ประจ าวนั 

การท่ีคนหนุ่มสาวใหก้าร
ช่วยเหลือและดแูลกิจกรรมทั่วไป
ของบิดามารดาสงูอายใุน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการท่ีคนหนุม่สาวมีวยาคติ
ต่อบิดามารดา 

ไม่พบประเด็น
พฤติกรรมการ
ดแูลผูส้งูอายใุน
ครอบครวัจาก
การทบทวน
วรรณกรรม 

พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัว: การที่บคุคลใหก้ารดแูล 
สนบัสนนุ และช่วยเหลือผูส้งูอายใุน
ครอบครวั เพื่อใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ครอบคลมุทัง้
การดแูลดา้นสขุภาพรา่งกายของ
ผูส้งูอาย ุและการดแูลดา้นความตอ้งการ
ในชีวติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ

การ
สนบัสนนุ
ดา้นสขุภาพ 

การท่ีคนหนุ่มสาวใหก้าร
ช่วยเหลือและดแูลสขุภาพ
รา่งกายของบิดามารดาสงูอายุ 
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการท่ีคน
หนุ่มสาวมวียาคตติ่อบิดามารดา 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อคน้พบ 
ในระยะที ่1 

ความหมายของ
ประเด็นทีพ่บ 
ในระยะที ่1 

นิยามของ
องคป์ระกอบ 
ทีพ่บจากการ 

ทบทวนวรรณกรรม 

นิยามขององคป์ระกอบ 
ตัวแปรในระยะที ่2 

ความรู้สึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย: การรบัรูท้างอารมณก์ระวนกระวายใจและความหวาดกลวัที่บคุคลมีต่อ
เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัความแก่ชราหรือการมีอายทุี่มาก ครอบคลมุทัง้ความแกช่ราที่จะเกดิขึน้กบัตวับคุคลเอง และ
ความแกช่รารวมถงึความตายที่จะเกิดขึน้กบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

จากขอ้
คน้พบ ไม่
ปรากฏ
ประเด็น
ความวติก
กงัวลต่อการ
สงูวยัและ
ความตาย
ของคนหนุ่ม
สาว 

จากขอ้คน้พบ ไม่ปรากฏ
ประเด็นความวิตกกงัวล
ต่อการสงูวยัและความ
ตายของคนหนุ่มสาว 

การท่ีบคุคลรูส้กึกงัวล
กระวนกระวายใจ
เก่ียวกบัการใกลช้ิดกบั
ผูส้งูอาย ุ

ความหวาดกลวัตอ่ผู้สูงอายุ: การท่ี
บคุคลรูส้กึกงัวลกระวนกระวายใจ
เก่ียวกบัการใกลช้ิดกบัผูส้งูอายุ 
 

การท่ีบคุคลรูส้กึกระวน
กระวายใจและ
หวาดกลวัเก่ียวกบัการ
ไม่มีความสขุทางใจใน
วนัท่ีตนแกช่รา 

ความวติกกังวลทางจิตใจ: การที่
บคุคลรูส้กึกระวนกระวายใจและ
หวาดกลวัเก่ียวกบัการไม่มีความสขุ
ทางใจในวนัท่ีตนแก่ชรา 

การท่ีบคุคลรูส้กึกระวน
กระวายใจและ
หวาดกลวัเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพ
รา่งกายของตนในวนัท่ี
ตนแก่ชรา 

ความวติกกังวลทางกายภาพ: การท่ี
บคุคลรูส้กึกระวนกระวายใจและ
หวาดกลวัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ทางสภาพรา่งกายของตนในวนัท่ีตนแก่
ชรา 

การท่ีบคุคลรูส้กึกระวน
กระวายใจและ
หวาดกลวัเก่ียวกบัการ
สญูเสียคณุคา่ในตนเอง
ในวนัท่ีตนแก่ชรา 

ความวติกกังวลตอ่การสูญเสีย: การ
ที่บคุคลรูส้กึกระวนกระวายใจและ
หวาดกลวัเก่ียวกบัการสญูเสียคณุค่า
ในตนเองในวนัท่ีตนแกช่รา 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อคน้พบ 
ในระยะที ่1 

ความหมายของ
ประเด็นทีพ่บ 
ในระยะที ่1 

นิยามของ
องคป์ระกอบ 
ทีพ่บจากการ 

ทบทวนวรรณกรรม 

นิยามขององคป์ระกอบ 
ตัวแปรในระยะที ่2 

มองความ
ตายเป็น
เรื่อง
ธรรมชาต ิ

การท่ีคนหนุ่มสาวมอง
อาการเจ็บป่วย รวมถึง
ความตายที่จะเกดิขึน้ใน
อนาคตของบิดามารดา
สงูอายวุ่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา 

ไม่พบประเด็นความ
วิตกกงัวลต่อการสงูวยั
และความตายของ
ผูส้งูอายจุากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

ความวติกกังวลตอ่ความตายของ
ผู้สูงอายุในครอบครัว: การท่ีบคุคล
รูส้กึกระวนกระวายใจและหวาดกลวัต่อ
การเจ็บป่วยและการตายในอนาคต
ของผูส้งูอายใุนครอบครวั 
 

กลวัการ
เจ็บป่วยและ
การจากลา 

การท่ีคนหนุ่มสาววิตก
กงัวลต่ออาการเจ็บป่วย 
รวมถงึความตายที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคตของบิดา
มารดาสงูอาย ุ

การรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย: การท่ีบคุคลมคีวามตระหนกัและมีความเขา้ใจต่อสภาวะของความสงูอายซุึ่ง
ผูส้งูอายเุผชญิ 

รบัรูถ้ึงความ
เส่ือมถอย 

การท่ีคนหนุ่มสาว
ตระหนกัถึงความแก่ชรา
ของบิดามารดาสงูอาย ุ
ไดแ้ก่ ความเส่ือมโทรม
ของรา่งกาย และ
สมรรถภาพท่ีถดถอย 

ความเขา้ใจที่บคุคลมี
เก่ียวกบักระบวนการรู ้
คิดและความสามารถ
ในการจดจ าของผูส้งูวยั 

การรับรู้ด้านกายภาพ: การท่ีบคุคล
ตระหนกัและมีความเขา้ใจในธรรมชาติ
ของสขุภาพรา่งกายและสมรรถภาพท่ี
เส่ือมถอยของผูส้งูอาย ุ

ความเขา้อก
เขา้ใจบิดา
มารดา 

การท่ีคนหนุ่มสาว
ตระหนกัและเขา้ใจในตวั
บิดามารดาสงูอาย ุ
ครอบคลมุความเขา้ใจใน
ความคิดและการ
แสดงออก 

ไม่พบประเด็นการรบัรู ้
ต่อความเป็นผูส้งูวยั
ดา้นสงัคมจากการ
ทบทวนวรรณ 

การรับรู้ด้านสังคม: การท่ีบคุคล
ตระหนกัและมีความเขา้ใจในธรรมชาติ
ของลกัษณะการแสดงออกของ
ผูส้งูอาย ุครอบคลมุทัง้การแสดงออก
ในเชงิมมุมองและความคิด และการ
แสดงออกที่เป็นการปฏิบตัิตวั 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อคน้พบ 
ในระยะที ่1 

ความหมายของ
ประเด็นทีพ่บ 
ในระยะที ่1 

นิยามของ
องคป์ระกอบ 
ทีพ่บจากการ 

ทบทวนวรรณกรรม 

นิยามขององคป์ระกอบ 
ตัวแปรในระยะที ่2 

การปฏิสัมพันธเ์ชิงบวกตอ่ผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุคลรบัรูใ้นความพึงพอใจหรือคณุภาพท่ีดีของการ
พบปะส่ือสารกนัแบบตวัต่อตวัระหว่างบคุคลกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ไม่พบ
ประเด็นการ
ปฏิสมัพนัธ์
กบัผูส้งูอายุ
ในครอบครวั 

ไม่พบประเด็นการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายใุน
ครอบครวั 

การที่บคุคลรบัรูใ้น
ความพึงพอใจหรือ
คณุภาพท่ีดีของการ
พบปะส่ือสารกนัแบบ
ตวัต่อตวักบัผูส้งูอายใุน
ครอบครวั 

การปฏิสัมพันธเ์ชิงบวกตอ่ผู้สูงอายุ
ในครอบครัว: การที่บคุคลรบัรูใ้น
ความพึงพอใจหรือคณุภาพท่ีดีของการ
พบปะส่ือสารกนัแบบตวัต่อตวักบั
ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

การปฏิสัมพันธเ์ชิงลบตอ่ผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุคลรบัรูใ้นความไม่พึงพอใจหรือคณุภาพท่ีไม่ดีของ
การพบปะส่ือสารกนัแบบตวัต่อตวัระหวา่งบคุคลกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ไม่พบ
ประเด็นการ
ปฏิสมัพนัธ์
กบัผูส้งูอายุ
ในครอบครวั 

ไม่พบประเด็นการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายใุน
ครอบครวั 

การที่บคุคลรบัรูใ้น
ความไม่พึงพอใจหรือ
คณุภาพท่ีไม่ดีของการ
พบปะส่ือสารกนัแบบ
ตวัต่อตวักบัผูส้งูอายใุน
ครอบครวั 

การปฏิสัมพันธเ์ชิงลบตอ่ผู้สูงอายุ
ในครอบครัว: การที่บคุคลรบัรูใ้น
ความไม่พึงพอใจหรือคณุภาพท่ีไม่ดี
ของการพบปะส่ือสารกนัแบบตวัต่อตวั
กบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

ค่านิยมทางสังคม หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูใ้นคณุคา่ทางสงัคมที่ก าหนดหรือคาดหวงัใหบ้คุคลดแูลเลีย้งดู
ผูส้งูอายใุนครอบครวั เนื่องจากการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นหนา้ที่ของบคุคลซึ่งมีสถานะเป็นลกูหรือหลาน
ของผูส้งูอาย ุและเนื่องจากการดแูลผูส้งูอายถืุอเป็นการแสดงความกตญัญรููค้ณุ 

หนา้ที่ของ
บตุรธิดา 

หนา้ที่รบัผิดชอบท่ีคน
หนุ่มสาวมตี่อบพุการีใน
ฐานะลกูคือ การชว่ยเหลือ
ดแูลเมื่อทา่นอายมุากขึน้  

การท่ีบคุคลรบัรูใ้นแรง
กดดนัหรืออิทธิพลทาง
สงัคมที่มตี่อการแสดง
พฤติกรรมนัน้ ทัง้แรง
กดดนัใหก้ระท าหรือไม่
กระท าพฤตกิรรม
ดงักล่าว เกดิจากความ
เชื่อตามบรรทดัฐาน
ทางสงัคม 

ค่านิยมทางสังคม: การท่ีบคุคลรบัรูใ้น
คณุค่าทางสงัคมที่ก าหนดหรือคาดหวงั
ใหบ้คุคลดแูลเลีย้งดผููส้งูอายใุน
ครอบครวั เนื่องจากการดแูลผูส้งูอายุ
ในครอบครวัเป็นหนา้ที่ของบคุคลซึ่งมี
สถานะเป็นลกูหรือหลานของผูส้งูอาย ุ
และเนื่องจากการดแูลผูส้งูอายถืุอเป็น
การแสดงความกตญัญรููค้ณุ 
 

การกตญัญู
ต่อบิดา
มารดา 

คนหนุ่มสาวควรจะดแูล
บพุการี เพราะถือเป็นการ
กตญัญรููค้ณุและตอบ
แทนพระคณุท่าน 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหโ์มเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครัว 

จุดมุ่งหมายในการวิจัยระยะที่ 2 คือเพื่อทดสอบโมเดลความสมัพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตุ
และผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุในครอบครวั กลุ่มตัวอย่างคือคนหนุ่มสาวจ านวน 
344 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (Structural Equation 
Modeling: SEM) โดยโปรแกรมสถิติลิสเรล (LISREL) 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัระยะที่ 2 ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณแ์ทนค่า
ดัชนีทางสถิติ และอักษรย่อแทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตที่ใชใ้นการวิจัย ในตาราง 8 และ 
ตาราง 9 ส  าหรบัล าดบัการน าเสนอผลการวิจยั ประกอบดว้ย (1) ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง (2) ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานและค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ของตัวแปร และ 
(3) ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 8 สญัลกัษณแ์ทนค่าสถิติ 

สัญลักษณ ์ แทน 

2 ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-square statistic) 

GFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Adjusted goodness-of-fit index) 
AGFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรบัแลว้ (Adjusted goodness-of-fit index) 
SRMR ดชันีรากที่สองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(Standardized root-mean square residual) 
RMSEA ดชันีคา่รากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคลื่อนของความแปรปรวน 

(Root-mean-square error of approximation) 
NFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Normed fit index) 
CFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index) 
PNFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงประหยดั (Parsimony fit index) 
TE อิทธิพลรวม (Total effect) 
DE อิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
IE อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) 
R2 ค่าสมัประสิทธ์ิพหคุณูยกก าลงัสอง (Squared multiple correlation) 

 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเชงิสาเหตจุากตวัแปรแฝงภายนอกไปตวัแปรแฝงภายใน 

 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเชงิสาเหตรุะหว่างตวัแปรแฝงภายใน 
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ตาราง 9 อกัษรย่อแทนตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกต 

อักษรย่อ ชื่อตัวแปร 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต  

AGp1  วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
 AGpa 

AGpb 
วยาคติเชิงบวกดา้นความรูส้ึก 
วยาคติเชิงบวกดา้นแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม 

AGn1 
 

 
AGn 

วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

CB1  พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั 
 CB พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั 

AA1  ความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั 
 AAa ความวิตกกงัวลทางจิตใจ 
 AAb ความวิตกกงัวลทางกายภาพ 
 AAc ความวิตกกงัวลต่อการสญูเสีย 
 AAd ความวิตกกงัวลต่อความตายของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

PA1  การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั 
 PAa การรบัรูด้า้นกายภาพ 
 PAb การรบัรูด้า้นสงัคม 

COp1  การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
 COp การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

COn1  การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
 COn การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

VA1  ค่านิยมทางสงัคม 
 VA ค่านิยมทางสงัคม 
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1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะที่ 2 มีจ านวนทัง้สิน้ 344 คน โดยกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่

ระบุว่าเป็นเพศหญิง (59.9%) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวตอนปลาย 31-40 ปี (54.5%) ส่วน
ใหญ่อาศยัอยู่กบัหรือมีปฏิสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัผูส้งูอายใุนครอบครวัจ านวน 2 ท่าน (45.7%) ในขณะ
ที่ผู ้สูงอายุในครอบครัวที่ กลุ่มตัวอย่างนึกถึงขณะตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างเป็น บิดามารดา (51.7%) และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังสามารถ
ช่วยเหลือดแูลตวัเองได ้(69.5%) ดงัที่แสดงในตาราง 10 

ตาราง 10 ความถ่ีและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง (n = 344) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
        หญิง 206 59.9 
        ชาย 120 34.9 
        ไม่ประสงคร์ะบุ 18 5.2 
อายุ   
        18-22 ปี 45 13.4 
        23-30 ปี 108 32.1 
        31-40 ปี 183 54.5 
จ านวนผู้สูงอายุในครอบครัวทีม่ีปฏิสัมพันธด์้วย   
        1 คน 122 36.0 
        2 คน 155 45.7 
        3 คน 21 6.2 
        4 คน 19 5.6 
        เกิน 5 คน 22 6.5 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสัมพันธก์ับผู้สูงอายุในครอบครัว 
        บิดา/มารดาของตนเอง 178 51.7 
        ปู่ /ย่า/ตา/ยายของตนเอง 109 31.7 
        ลงุ/ปา้/นา้/อาของตนเอง 23 6.7 
        บิดา/มารดาของสามีหรือภรรยา 27 7.8 
        ปู่ /ย่า/ตา/ยายของสามีหรือภรรยา 5 1.5 
        ลงุ/ปา้/นา้/อาของสามีหรือภรรยา 2 0.6 
สถานะทางสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัว 
        สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ 239 69.5 
        ช่วยเหลือตวัเองไดบ้างเรื่องและตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นบางเรื่อง 105 30.5 

 
2. ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธข์องตัวแปร 

ในการน าเสนอลกัษณะพืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย
การน าเสนอค่าเฉลี่ ย  (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค่าความเบ ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และผลการทดสอบนยัส าคัญทางสถิติการแจกแจงแบบโคง้
ปกติหลายตวัแปร ดงัที่สรุปไวใ้นตาราง 11 

ส าหรบัการทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร หากพิจารณาด้วยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่พบว่ามีค่าต ่ากว่า .05 พบว่ามีตัวแปรสังเกตที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาดว้ยค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง พบว่ามีเพียงตวัแปรวยาคติเชิงบวกต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครัวด้านความรู้สึก  (AGpa) และตัวแปรความวิตกกังวลต่อความตายของ
ผูสู้งอายุในครอบครวั (AAd) ที่มีค่าความเบ้ต ่ากว่า -3 ซึ่งแสดงถึงความไม่สมมาตรของข้อมูล 
(Curran, West, & Finch, 1997 as cited in กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557, p. 98) แต่เนื่องจาก
ขอ้มลูในการศกึษาครัง้นีม้ีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ การแจกแจงของขอ้มลูจึงมีแนวโนม้ที่จะลู่เขา้สูก่าร
แจกแจงแบบปกติตามทฤษฎีขีดจ ากดัลา่ง (The Central Limit Theorem) 

 
 



  146 

 ตา
รา
ง 1

1 ค่
าส
ถิติ
พืน้

ฐา
นข
อง
ตวั
แป
ร 

หม
าย
เห
ต ุ

*ม
ีนยั
ส า
คญั

ทา
งส
ถิต
ิที่ร
ะด
บั 

.05
 

 
 

**ม
ีนยั
ส า
คญั

ทา
งส
ถิต
ิที่ร
ะด
บั 

.01
 

 



  147 

 

ตา
รา
ง 1

2 ค่
าส
มัป

ระ
สิท
ธิ์ ส
หส
มัพ

นัธ
ร์ะ
หว
่าง
ตวั
แป
ร 

หม
าย
เห
ต ุ

*ม
ีนยั
ส า
คญั

ทา
งส
ถิต
ิที่ร
ะด
บั 

.05
 

 
 

**ม
ีนยั
ส า
คญั

ทา
งส
ถิต
ิที่ร
ะด
บั 

.01
 

 
 

1. 
วย
าค
ติเ
ชิง
บว
กด
า้น
คว
าม
รูส้
กึ 

2. 
วย
าค
ติเ
ชิง
บว
กด
า้น
แน
วโ
นม้
กา
รแ
สด
งพ
ฤติ
กร
รม
 3.

 วย
าค
ติเ
ชิง
ลบ
ต่อ
ผูส้
งูอ
าย
ุใน
คร
อบ
คร
วั  

 
 

4. 
พฤ

ติก
รร
มก
าร
ดแู
ลผ
ูส้งู
อา
ยใุ
นค
รอ
บค
รวั
 5.

 ค
วา
มว
ิตก
กงั
วล
ทา
งจ
ิตใ
จ 6

. ค
วา
มว
ิตก
กงั
วล
ทา
งก
าย
ภา
พ 

7. 
คว
าม
วิต
กก
งัว
ลต
่อก
าร

 
 

สญู
เส
ีย 

8. 
คว
าม
วิต
กก
งัว
ลต่
อค
วา
มต
าย
ขอ
งผ
ูส้งู
อา
ยใุ
นค
รอ
บค
รวั

 9.
 ก
าร
รบั
รูต้่
อค
วา
มเ
ป็น

ผูส้
งูว
ยัด
า้น
กา
ยภ
าพ
 10

. ก
าร
รบั
รูต้่
อค
วา
ม

 
 

เป็
นผ
ูส้งู
วยั
ดา้
นส
งัค
ม 

11
. ก
าร
ปฏ

ิสมั
พนั

ธเ์ช
ิงบ
วก
ต่อ
ผูส้
งูอ
าย
ใุน
คร
อบ
คร
วั 1

2. 
กา
รป
ฏิส
มัพ

นัธ
เ์ช
ิงล
บต่
อผ
ูส้งู
อา
ยุใ
นค
รอ
บค
รวั

 
 

 
13

. ค่
าน
ิยม
ทา
งส
งัค
ม 

 



  148 

ส าหรับการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ซึ่งตรวจสอบได้จากคู่ของตัวแปร
สังเกตที่มีความสัมพันธ์กันสูง (r > .80) ตรวจสอบโดยการวิเคราะหค่์าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร พบว่าไม่มีตัวแปรเชิงเหตุคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูง แสดงว่าตัวแปรสังเกตที่
น ามาใช้ในการวิจัยไม่มีปัญหา Multicollinearity สามารถน ามาวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
โครงสรา้งได ้ดงัที่แสดงในตาราง 12 ในขา้งตน้ 

3. ผลการวิเคราะหโ์มเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครัว 

การวิเคราะหโ์มเดลความสมัพันธเ์ชิงโครงสรา้งในการศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมสถิติลิสเรล (Lisrel) ดว้ยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอรแ์บบอาศัยความน่าจะเป็น
สูงสุด (Maximum likelihood: ML) เพื่ อทดสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของ 
ตวัแปรวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั ในการวิเคราะหโ์มเดล ผูว้ิจยัพฒันาโมเดลตามสมมติฐาน
ขึน้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง รว่มกบัขอ้คน้พบจากการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะที่ 1 
ผลการวิเคราะห์โมเดลในเบื ้องต้นพบว่าโมเดลตามสมมติฐานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ป ระจักษ์  (2 = 244.746, df = 49, p = 0.000, 2/df = 4.995, RMSEA = 0.108, SRMR = 
0.112, GFI = 0.901, AGFI = 0.816, NFI = 0.891, CFI = 0.907, PNFI = 0.560) ผู้ วิ จั ย จึ ง
ด าเนินการปรบัแกโ้มเดลตามรายละเอียดดงันี ้

- พิจารณาตัดตัวแปรสังเกตของตัวแปรความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ด้าน
ความวิตกกังวลต่อความตายของผู้สูงอายุในครอบครัว เนื่ องจากพบว่าค่าดัชนีปรับแก ้
(Modification index) ของตวัแปรสงัเกตดงักล่าวว่ามีค่าสงูกบัตวัแปรสงัเกตอ่ืนหลายตวั ทัง้นี ้เมื่อ
พิจารณาถึงเนื ้อหาสาระของตัวแปรสังเกตนี ้พบว่า มีเป้าหมายของการตอบเป็นผู้สูงอายุใน
ครอบครวั เมื่อน ามาวิเคราะหร์วมอยู่ในโมเดลสมมติฐานซึ่งประกอบไปดว้ยตวัแปรอ่ืนๆจึงอาจจะมี
ความทบัซอ้นกนั นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงตวัแปรความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั พบว่าเมื่อตดั
ตวัแปรสงัเกตดา้นดังกล่าวออก ตัวแปรมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้คือ เป็นความรูส้ึกวิตกกงัวล
ต่อการสงูวยัของตวัหนุ่มสาวเท่านัน้ 

- พิจารณาปรบัความคลาดเคลื่อนของคู่ตวัแปรใหม้ีความสมัพนัธก์นัจ านวน 2 คู่ 
เนื่องจากพบค่าดชันีปรบัแกข้องคู่ตวัแปรดงักลา่วมีค่าสงู โดยท าการปรบัแกท้ีละเสน้ความสมัพนัธ ์
เริ่มจากเสน้ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่ตวัแปรที่มีค่าดชันีปรับแกส้งูที่สดุคือ ตวัแปรการปฏิสมัพนัธเ์ชิง
บวกกบัตวัแปรพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั จากนัน้จึงปรบัแกเ้สน้ความสมัพันธท์ี่มีค่า
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ดชันีปรบัแกสู้งที่สดุต่อมาคือ ตัวแปรการปฏิสมัพันธ์เชิงลบกับตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุ
ในครอบครวั 

- พิจารณาตัดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ านวนทัง้หมด 6 เสน้ความสมัพันธ์ โดยท าการตัดทีละเสน้ความสมัพันธ์ และพิจารณาเลือกตัด
จากค่าสถิติ t ที่ต  ่าที่สดุก่อนเสมอ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิง

ป ระ จั ก ษ์  (2 = 94.908, df = 42, p = 0.000, 2/df = 2.260, RMSEA = 0.061, SRMR = 
0.050, GFI = 0.956, AGFI = 0.918, NFI = 0.953, CFI = 0.973, PNFI = 0.607)  นอกจากนี ้
พบว่าเป็นโมเดลที่ประหยัดและมีคุณภาพ (Parsimonious model) คือโมเดลมีจ านวนตัวแปร
นอ้ยลงและสามารถอธิบายความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลได ้

ภาพประกอบ 11 แสดงค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลสมมติฐานก่อน
การปรบัแกโ้มเดล ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหโ์มเดลก่อนและหลงัการปรบัแกโ้มเดล รวมถึง
เกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณาค่าดัชนีที่ใชป้ระเมินความสอดคลอ้งกลมกลืน (Fit indices) ซึ่งครอบคลุมค่า
ดัชนีความสอดคลอ้งกลมกลืนทัง้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล (Model fit) 
ความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Model comparison) และความสอดคลอ้งกลมกลืน
เชิงประหยดัและคณุภาพของโมเดล (Model parsimony) (Schumacker & Lomax, 2010) 

ตาราง 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล 

ดัชนี เกณฑ ์
ค่าสถิติในโมเดล 
ก่อนปรับโมเดล 

ค่าสถิติในโมเดล 
หลังปรับโมเดล 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 244.746 94.908 

2/df นอ้ยกว่า 3 244.746/49 = 4.995 94.908/42 = 2.260 

GFI เขา้ใกล ้0.90 0.901 0.956 
AGFI เขา้ใกล ้0.90 0.816 0.918 
SRMR นอ้ยกว่า 0.50 0.112 0.050 

RMSEA ระหว่าง 0.50 – 0.80 0.108 0.061 
NFI เขา้ใกล ้0.90 0.891 0.953 
CFI เขา้ใกล ้0.90 0.907 0.973 

PNFI มีค่าสงูขึน้ 0.560 0.607 
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ภาพประกอบ 11 โมเดลสมมติฐานความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของ 
วยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ก่อนปรบัโมเดล 
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ภาพประกอบ 12 โมเดลสมมติฐานความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของ 
วยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั หลงัปรบัโมเดล 
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เมื่อพบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ดีแลว้ 
ผูวิ้จัยจึงพิจารณาขนาดและทิศทางค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดล ดังท่ีสรุปไวใ้น
ภาพประกอบ 12 และตาราง 14 

 
ล าดับต่อไปเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะหโ์มเดลการวัด (Measurement model) 

ในโมเดลสมมติฐานความสมัพันธ์โครงสรา้งเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั มี
รายละเอียดดงันี ้

1. โมเดลการวัดตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถ
วัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตทั้งสองตัว โดยตัวชี ้วัดวยาคติเชิงบวกด้านความรู้สึกมีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ (Factor loading) สงูที่สดุคือ .81 และตัวชีว้ดัวยาคติเชิงบวกดา้นแนวโนม้การแสดง
พฤติกรรมมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ .57 ซึ่งทัง้สองตวัมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่าตัว
แปรสงัเกตทัง้สองตัวสามารถใชเ้ป็นตัวบ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั
ได ้

2. โมเดลการวัดตัวแปรวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถวดั
ไดด้ว้ยตวัแปรสงัเกตหนึ่งตัว มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ .82 แสดงว่าตวัแปรสงัเกตสามารถใช้เป็น
ตวับ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัได ้

3. โมเดลการวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถ
วดัไดด้ว้ยตัวแปรสงัเกตหนึ่งตัว มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ .88 แสดงว่าตัวแปรสังเกตสามารถใช้
เป็นตวับ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัได ้

4. โมเดลการวัดตัวแปรความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย สามารถวดัไดด้ว้ย
ตวัแปรสงัเกตทัง้สามตัว โดยตวัชีว้ดัที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบสงูที่สุดคือความวิตกกงัวลต่อการ
สญูเสีย .86 รองลงมาคือความวิตกกงัวลทางจิตใจ .78 และสดุทา้ยความวิตกกังวลทางกายภาพ 
.39 โดยตัวชี ้วัดทั้งสามตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้งสามตัว
สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยัได ้

5. โมเดลการวัดตัวแปรการรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย สามารถวัดไดด้ว้ยตัว
แปรสงัเกตทัง้สองตัว โดยตัวชีว้ัดการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัดา้นสงัคมมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
สงูที่สดุคือ .78 และตวัชีว้ดัการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัดา้นกายภาพมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ .72 
ซึ่งทัง้สองตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรสงัเกตทั้งสองตัวสามารถใชเ้ป็นตัว
บ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัได ้
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6. โมเดลการวัดตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตหนึ่งตัว มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ .93 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรการปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัได ้

7. โมเดลการวัดตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตหนึ่งตัว มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ .91 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีท้ี่ดีของตวัแปรการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัได ้

8. โมเดลการวัดตัวแปรค่านิยมทางสังคม สามารถวัดไดด้ว้ยตัวแปรสงัเกต
หนึ่งตวั มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ .92 แสดงว่าตวัแปรสงัเกตสามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีท้ี่ดีของตวัแปร
ค่านิยมทางสงัคมได ้

 
จากตาราง 14 ที่แสดงด้านล่าง จะพบว่าตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อวยาคติเชิงลบ 

(AGn1) มากที่สดุคือการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) ( = .87, p < .01) ในขณะที่ตวัแปรเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อวยาคติเชิงบวก (AGp1) มากที่สดุคือการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบ (COn1) ( = -.55, p < 

.01) และการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) รองลงมา ( = .42, p < .01) และสดุทา้ย ตวัแปรเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุ (CB1) มากที่สุดคือวยาคติเชิงบวก (AGp1) ( = .77, 
p < .01) นอกจากนี ้ผลการวิเคราะหย์ังพบอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุ (CB1) ซึ่งเป็น
เส้นทางอิทธิพลที่อยู่นอกเหนือจากสมมติฐานการวิจัย โดยพบอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิง

สาเหต ุการปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก (COp1) ( = .31, p < .01) และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบ (COn1) ( 
= .29, p < .05) เป็นที่น่าสังเกตว่า การปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการดูแล
ผูส้งูอาย ุซึ่งพบทัง้การปฏิสมัพนัธท์ี่มีคณุภาพและการปฏิสมัพนัธท์ี่ไม่มีคณุภาพ 

นอกจากนี ้ ตาราง 14 ยังแสดงให้เห็น ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  (R2) ของ 
ตัวแปรความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) วยาคติเชิงบวก (AGp1) วยาคติเชิงลบ (AGn1) 
และพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอาย ุ(CB1) มีรายละเอียดดงันี ้

- การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบ (COn1) รว่มกนั
อธิบายความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั (AA1) ไดร้อ้ยละ 22 (R2 = .22)  

- ความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) การรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย (PA1) 
การปฏิสัมพันธ์เชิงลบ (COn1) และค่านิยมทางสังคม  (VA1) ร่วมกันอธิบายวยาคติเชิงบวก 
(AGp1) ไดร้อ้ยละ 77 (R2 = .77) 
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- การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบ (COn1) รว่มกนั
อธิบายวยาคติเชิงลบต่อ (AGn1) ไดร้อ้ยละ 82 (R2 = .82) 

- วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว  (AGp1) การปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
(COp1) และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบ (COn1) ร่วมกนัอธิบายพฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุ (CB1) ได้
รอ้ยละ 58 (R2 = .58) 

 
ล าดบัถัดไปเป็นการสรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจยัรายขอ้ โดยเริ่มจากการ

น าเสนอผลการวิจัยหลกัคือ โมเดลความสมัพันธโ์ครงสรา้งเชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อผูสู้งอายุ

ในครอบครวัที่พฒันาขึน้มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (2 = 94.908, df = 42, 

p = 0.000, 2/df = 2.260, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.050, GFI = 0.956, AGFI = 0.918, 
NFI = 0.953, CFI = 0.973, PNFI = 0.607) กล่าวคือ โมเดลสมมติฐานสามารถอธิบายสาเหตุ
และผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัได ้

สมมติฐานข้อ 1. วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (AGp1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางตรงจากความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) การรบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว (COp1) การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั (COn1) และค่านิยมทางสงัคม (VA1) ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุใน

ครอบครวั (AGp1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัย (AA1) ( = -.13, p 

< .05) การรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย (PA1) ( = .42, p < .01) การปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุ

ในครอบครวั (COn1) ( = -.55, p < .01) และค่านิยมทางสงัคม (VA1) ( = .17, p < .05) แสดง
ว่าคนหนุ่มสาวที่มีความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัยของตนเองต ่า มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัสงู 
มีปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายุในครอบครวัต ่า และมีการใหค่้านิยมทางสงัคมต่อความกตญัญูสงู 
ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัวสูง  จึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยสามารถยอมรับ
สมมติฐานไดบ้างสว่น 

สมมติฐานข้อ 2. วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (AGp1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั 
(COp1) และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (COn1) โดยผ่านความรูส้ึกวิตกกงัวล
ต่อการสูงวัย (AA1) ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครวั (AGp1) ได้รับ

อิทธิพลทางออ้มจากการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย (PA) ( = -.05, p < .05) และการปฏิสมัพันธ์

เชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (COn1) ( = -.04, p < .05 ) โดยผ่านความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการ
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สงูวยั (AA1) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัยสงู และมีปฏิสมัพันธ์เชิงลบกับ
ผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู ก็ย่ิงมีความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยัของตนเองสงู ท าใหย้ิ่งมีวยาคติเชิง
บวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัต ่า จึงสรุปไดว้่าผลการวิจยัสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน 

สมมติฐานข้อ 3. วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (AGn1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางตรงจากความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) การรบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว  (COp1) การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั (COn1) และค่านิยมทางสงัคม (VA1) ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุใน

ครอบครวั (AGn1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย  (PA1) ( = .87, p < 

.01) และการปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (COn1) ( = .36, p < .01) แสดงว่าคน
หนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัสงู และมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายุในครอบครวัสงู ก็
ยิ่งมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวัสงู จึงสรุปไดว้่าผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐาน
ไดบ้างสว่น 

สมมติฐานข้อ 4. วยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (AGn1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั 
(COp1) และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (COn1) โดยผ่านความรูส้ึกวิตกกงัวล
ต่อการสูงวัย (AA1) ผลการวิจยัไม่พบตวัแปรที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุใน
ครอบครวั (AGn1) ที่ส่งผ่านความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) จึงสรุปไดว้่าผลการวิจัยไม่
สามารถยอมรบัสมมติฐานได ้

สมมติฐานข้อ 5. ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยั (AA1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรง
จากการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวยั (PA1) การปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (COp1) 
และการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (COn1) ผลการวิจยัพบว่า ความรูส้กึวิตกกงัวล

ต่อการสูงวัย (AA1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย (PA1) ( = .41, p < 

.01) และการปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (COn1) ( = .28, p < .01) แสดงว่าคน
หนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัสงู และมีปฏิสมัพันธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายุในครอบครวัสงู ก็
ยิ่งมีความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองสูง จึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยสามารถยอมรับ
สมมติฐานไดบ้างสว่น 

สมมติฐานข้อ 6. พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั (CB1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางตรงจากวยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (AGp1) และวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุใน
ครอบครัว (AGn1) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (CB1) ได้รับ
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อิท ธิพลทางตรงจากวยาคติ เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว  (AGp) ( = .77, p < .01) 
นอกจากนีย้งัพบว่า พฤติกรรมการดแูลผูสู้งอายุในครอบครวั (CB1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการ

ปฏิสัมพันธ์ต่อผูสู้งอายุในครอบครวัทั้งการปฏิสมัพันธ์เชิงบวก (COp1) ( = .31, p < .01) และ

การปฏิสัมพันธ์เชิงลบ (COn1) ( = .29, p < .05) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีวยาคติเชิงบวกต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู และมีปฏิสมัพนัธ์ ทัง้ปฏิสมัพนัธท์ี่ดีและไม่ดีกบัผูส้งูอายุในครอบครวัสงู ก็
ยิ่งแสดงพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครวัสูง จึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยสามารถยอมรับ
สมมติฐานไดบ้างสว่น 

สมมติฐานข้อ 7. พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั (CB1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางอ้อมจากความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) การรบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว (COp1) การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั (COn1) และค่านิยมทางสงัคม (VA1) โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั 
(AGp1) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั (CB1) ไดร้บัอิทธิพลทางออ้ม

จากความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ( = -.10, p < .05) การรบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย 

(PA1) ( = .29, p < .01) การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (COn1) ( = -.46, p < 

.01) และค่านิยมทางสังคม  (VA1) ( = .13, p < .05) โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั (AGp1) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองต ่า มีการ
รบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวยัสูง มีปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวัต ่า และมีการใหค่้านิยม
ทางสังคมต่อความกตัญญูสูง ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครวัสูง ท าใหย้ิ่งแสดง
พฤติกรรมการดแูลผูสู้งอายุในครอบครวัสูง จึงสรุปไดว้่าผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานได้
บางสว่น 

สมมติฐานข้อ 8. พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั (CB1) ไดร้บัอิทธิพล
ทางอ้อมจากความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) การรบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว (COp1) การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวั (COn1) และค่านิยมทางสงัคม (VA1) โดยผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั 
(AGn1) ผลการวิจัยไม่พบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุในครอบครวั  
(CB1) ที่สง่ผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (AGn1) จึงสรุปไดว้่าผลการวิจยัไม่สามารถ
ยอมรบัสมมติฐานได ้
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บทที ่5 การสรุปและอภปิรายผล 

การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพน าเชิงปริมาณ (Exploratory sequential 
mixed methods design) (Creswell & Plano Clark, 2018) ครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายในการวิจัยเชิง
คุณภาพระยะที่ 1 เพื่อท าความเข้าใจลักษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุที่คนหนุ่มสาว
แสดงทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรม รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติต่อบิดา
มารดาสูงอายุ มีการเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมกับสมาชิกครอบครวัวยัหนุ่มสาวจ านวน 8 ท่าน และบิดามารดาของผูใ้หข้อ้มูล
วยัหนุ่มสาวจ านวน 2 ท่าน จากนัน้วิเคราะหข์อ้มูล โดยประยุกตต์ามหลกัการวิเคราะหข์อ้มูลของ 
ไมล ์และฮูเบอรแ์มน (Miles & Huberman, 1994) แลว้จึงน าขอ้คน้พบที่ไดม้าพัฒนาเป็นตัวแปร
เพื่อใชศ้กึษาในการวิจยัระยะที่ 2  

การวิจัยเชิงปริมาณระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบโมเดลความสมัพันธ์โครงสรา้ง
เชิงเหตแุละผลของวยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั มีการเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่างวยัหนุ่มสาวที่มี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายุในครอบครวัจ านวน 344 คน ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน ์แลว้จึง
น าข้อมูลที่ ได้ไปทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ดว้ยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) รายละเอียดของผลการวิจยัในระยะที่ 
1 และระยะที่ 2 มีดงันี ้

การสรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยระยะที ่1 

ผลการวิจัยพบว่าคนหนุ่มสาวมีลักษณะการแสดงออกแบบวยาคติต่อบิดามารดา
สูงอายุใน 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ การแสดงออกทางความรูส้ึก การแสดงออกทางความคิด และการ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งการแสดงออกแบบวยาคติใน 3 ลักษณะนีม้ีความเก่ียวเนื่องกัน มี
รายละเอียดดงันี ้

- วยาคติทางความรูส้ึก ประกอบด้วย ความห่วงกังวลใจ (แบ่งออกเป็นความ
กงัวลใจดา้นสขุภาพ และดา้นอบุติัเหต)ุ ความตอ้งการในการดแูลเอาใจใส ่และความร าคาญใจ 

- วยาคติทางความคิด ประกอบด้วย ความคิดแบบเหมารวมด้านทักษะ
ความสามารถ และความคิดแบบเหมารวมด้านลักษณะนิสัย  (ได้แก่ นิสัยแบบย ้าคิดย ้าท า 
หลงๆลืมๆ ดือ้รัน้เอาแต่ใจ และยดึติดในความคิด) 
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- วยาคติทางพฤติกรรม ประกอบดว้ย การยอมตามใจ การนิ่งเฉย การเปลี่ยน
ตนเองใหใ้จเย็น 

ส าหรบัสาเหตทุี่ท าใหค้นหนุ่มสาวมีวยาคติต่อบิดามารดาสงูอาย ุพบว่าแบ่งออกเป็น 
สาเหตทุี่เกิดจากมมุมองของคนวยัหนุ่มสาว และสาเหตทุางสงัคมวฒันธรรม มีรายละเอียดดงันี ้

- สาเหตุที่ เกิดจากมุมมองของคนวัยหนุ่มสาว ประกอบด้วย การตระหนักถึง
ความไม่ยั่งยืนของชีวิต (รบัรูถ้ึงความเสื่อมถอย มองความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ กลวัการเจ็บป่วย
และการจากลา) และความเขา้อกเขา้ใจบิดามารดา (แบ่งออกเป็นดา้นความคิดและพฤติกรรม 
และดา้นสขุภาพรา่งกาย) 

- สาเหตุทางสงัคมวฒันธรรม ประกอบดว้ย หนา้ที่ของบุตรธิดา และการกตัญญู
ต่อบิดามารดา 

และสุดทา้ย ขอ้คน้พบเก่ียวกับผลของวยาคติที่เกิดกับบิดามารดาสูงอายุ ตามการ
รบัรูข้องคนหนุ่มสาว พบว่าวยาคติส่งผลกระทบต่อทัง้จิตใจและร่างกายของบิดามารดาสงูอายุ มี
รายละเอียดดงันี ้

- ผลทางจิตใจของบิดามารดาสูงอายุ ประกอบดว้ย บิดามารดาไดร้บัความรกั
ความอบอุ่นใจ รูส้กึถึงความมั่นคงทางใจ และกงัวลใจต่อความห่วงใยจากลกู 

- ผลทางสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ ประกอบดว้ย บิดามารดาไดร้บั
ความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ (แบ่งออกเป็น จากการสนับสนุนในชีวิตประจ าวัน และ
การสนบัสนุนดา้นสขุภาพโดยคนหนุ่มสาว) และบิดามารดาใหค้วามส าคญักบัการดแูลตนเองมาก
ขึน้ 

การสรุปผลการวิจัยระยะที ่2 
ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล

เชิงประจักษ์  (2 = 94.908, df = 42, p = 0.000, 2/df = 2.260, RMSEA = 0.061, SRMR = 
0.050, GFI = 0.956, AGFI = 0.918, NFI = 0.953, CFI = 0.973, PNFI = 0.607) แ ล ะ เป็ น
โมเดลที่ประหยัดและมีคุณภาพ (Parsimonious model) โดยสามารถสรุปผลการวิจัยตาม
สมมติฐานการวิจยัไดด้งันี ้ 

สมมติฐานข้อ 1. ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน กล่าวคือ 
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (AGp1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อ

การสงูวยั (AA1) ( = -.13, p < .05) การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (PA1) ( = .42, p < .01) การ

ปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครวั (COn1) ( = -.55, p < .01) และค่านิยมทางสังคม 
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(VA1) ( = .17, p < .05) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัยของตนเองต ่า 
มีการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัยสูง มีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับผูสู้งอายุในครอบครวัต ่า และมีการให้
ค่านิยมทางสงัคมต่อความกตญัญสูงู ก็ย่ิงมีวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู 

สมมติฐานข้อ 2. ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน กล่าวคือ 
ผลการวิจยัพบว่า วยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (AGp1) ไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากการ

รบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย (PA1) ( = -.05, p < .05) และการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครวั (COn1) ( = -.04, p < .05 ) โดยผ่านความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยั (AA1) แสดงว่า
คนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัสงู และมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู 
ก็ยิ่งมีความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองสูง ท าให้ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครวัต ่า 

สมมติฐานข้อ 3. ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน กล่าวคือ 
ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (AGn1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการ

รบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย  (PA1) ( = .87, p < .01) และการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครวั (COn1) ( = .36, p < .01) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผู้สูงวัยสูง 
และมีปฏิสมัพันธ์เชิงลบกับผูสู้งอายุในครอบครวัสงู ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั
สงู 

สมมติฐานข้อ  4. ผลการวิจัยไม่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ กล่าวคือ 
ผลการวิจยัไม่พบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (AGn1) ที่
สง่ผ่านความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั (AA1) 

สมมติฐานข้อ 5. ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน กล่าวคือ 
ผลการวิจัยพบว่า ความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการรบัรูต่้อ

ความเป็นผูสู้งวัย (PA1) ( = .41, p < .01) และการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั 

(COn1) ( = .28, p < .01) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีการรับรู ้ต่อความเป็นผู้สูงวัยสูง และมี
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู ก็ย่ิงมีความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยัของตนเองสงู 

สมมติฐานข้อ 6. ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน กล่าวคือ 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุในครอบครวั (CB1) ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากวยา

คติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (AGp1) ( = .77, p < .01) นอกจากนีย้ังพบว่า พฤติกรรม
การดูแลผู้สูงอายุในครอบครวั (CB1) ได้รบัอิทธิพลทางตรงจากการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครัวทั้งการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  (COp1) ( = .31, p < .01) และการปฏิสัมพันธ์เชิงลบ 
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(COn1) ( = .29, p < .05) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีวยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวัสูง 
และมีปฏิสมัพนัธ์ ทัง้ปฏิสมัพันธท์ี่ดีและไม่ดีกับผูสู้งอายุในครอบครวัสงู ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมการ
ดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู 

สมมติฐานข้อ 7. ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน กล่าวคือ  
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครวั  (CB1) ได้รบัอิทธิพลทางอ้อมจาก

ความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ( = -.10, p < .05) การรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัย (PA1) 

( = .29, p < .01) การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั (COn1) ( = -.46, p < .01) 

และค่านิยมทางสงัคม (VA1) ( = .13, p < .05) โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั 
(AGp1) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวัยของตนเองต ่า มีการรบัรูต่้อความ
เป็นผูสู้งวยัสูง มีปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวัต ่า และมีการใหค่้านิยมทางสงัคมต่อ
ความกตัญญูสูง ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวัสูง ท าใหย้ิ่งแสดงพฤติกรรมการ
ดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัสงู 

สมมติฐานข้อ 8. ผลการวิจัยไม่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ กล่าวคือ 
ผลการวิจยัไม่พบตวัแปรที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั  (CB1) ที่
สง่ผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (AGn1) 

การอภปิรายผลการวิจัย 
การอภปิรายผลการวิจัยระยะที ่1 

การศกึษาในการวิจยัระยะที่ 1 มีจดุมุ่งหมายเพื่อฉายใหเ้ห็นภาพวยาคติในสงัคมไทย 
เป็นวยาคติของสมาชิกครอบครวัวัยหนุ่มสาว ภายใตค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดามารดาสูงอายุกับ
คนหนุ่มสาว พบว่าคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกต่อบิดามารดาแบบวยาคติ ครอบคลมุทัง้การแสดง
ออกแบบวยาคติในเชิงบวกและในเชิงลบ การอภิปรายขอ้คน้พบในการวิจัยเชิงคุณภาพครัง้นีจ้ึง
ประกอบดว้ย 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ลกัษณะของวยาคติ สาเหตขุองวยาคติ ผลกระทบของวยาคติ และ
สดุทา้ย วยาคติภายใตบ้รบิททางสงัคมที่เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงันี ้

1. ลักษณะของวยาคติ 
ภายใตล้กัษณะของวยาคติทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมที่ปรากฏ เป็น

ลกัษณะการแสดงออกที่คนหนุ่มสาวแสดงผ่านทางความรูส้ึก ความคิด และการกระท า ต่อบิดา
มารดา และเป็นการแสดงออกที่คนหนุ่มสาวเลือกปฏิบติัอย่างเป็นอคติและเอนเอียง เนื่องจากเป็น
การแสดงออกซึ่งตัง้อยู่บนการตระหนกัในเรื่องอายุที่มากของบิดามารดา โดยการแสดงออกแบบ 
วยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงผ่านทางความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรม ซึ่งพบว่ามีความเก่ียวเนื่อง
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สมัพันธ์กันนัน้ สามารถเทียบเคียงไดก้ับแนวคิดองคป์ระกอบหลกัของเจตคติ (Tripartite Model) 
(Kite & Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) หรือแนวคิด Cognitive-Affective-Conative 
Model (Ajzen, 2005; McGuire, 1989) ที่ประกอบดว้ย ความรูส้ึก (Affect) การรูคิ้ด (Cognition) 
และพฤติกรรม (Behavior) เพราะวยาคติถือเป็นเจตคติประเภทหนึ่ง โดยที่วยาคติต่อผูส้งูอายุนัน้
แตกต่างจากเจตคติต่อผูสู้งอายุตรงที่วยาคติตัง้อยู่บนการรบัรูท้ี่บุคคลมีต่ออายุที่มากของผูสู้งวัย 
นอกจากนีข้อ้ค้นพบยังแสดงใหเ้ห็นว่าการแสดงออกแบบวยาคติสามารถจ าแนกออกเป็น การ
แสดงออกในเชิงบวกและการแสดงออกในเชิงลบ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของพาลมอร ์
(Palmore, 1999) ที่จ  าแนกวยาคติออกเป็นวยาคติเชิงบวก (Positive ageism) และวยาคติเชิงลบ 
(Negative ageism) บนฐานคิดที่ว่าวยาคติเชิงบวกเอือ้ประโยชน์ผู้สูงอายุ และวยาคติเชิงลบ
ขดัขวางประโยชนผ์ูสู้งอายุ ทัง้นี ้เป็นที่น่าสงัเกตว่าขอ้คน้พบปรากฏหลกัฐานของวยาคติเชิงบวก
อย่างด่ิงเดี่ยวในมิติของวยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงทางพฤติกรรม ในขณะที่วยาคติที่คนหนุ่มสาว
แสดงทางความรูส้ึกและความคิดนัน้ปรากฏทัง้วยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ แสดงใหเ้ห็นว่า
คนหนุ่มสาวให้ความส าคัญกับการท าดีต่อบิดามารดาสูงอายุ  ซึ่งเป็นการแสดงออกภายนอก 
ในขณะที่คนหนุ่มสาวยอมรบัไดอ้ย่างตรงไปตรงมาว่าความคิดความรูส้ึกในใจต่อบิดามารดามีทัง้
ดา้นดีและไม่ดี 

ข้อค้นพบด้านวยาคติทางความรูส้ึกที่เป็นการแสดงออกในเชิงบวก ซึ่งได้แก่ 
ความเป็นห่วงกังวลใจ และความต้องการที่จะดูแลเอาใจใส่บิดามารดาสูงอายุ เทียบเคียงไดก้ับ
แนวคิดโมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content Model) (Cuddy & Fiske, 2002; Fiske 
et al., 2002) กล่าวคือ การที่คนหนุ่มสาวมองว่าบิดามารดาคือผูท้ี่มีอายุมากแลว้ คนหนุ่มสาวจึง
รูส้ึกเป็นห่วงและเป็นกังวลเก่ียวกับสขุภาพและความเป็นอยู่ทั่วไปของท่าน รวมทัง้มีความรูส้ึกว่า
อยากจะเอาใจใส่และดแูลบิดามารดาใหดี้ยิ่งขึน้กว่าเดิม ความรูส้ึกเหล่านีฉ้ายใหเ้ห็นมุมมองของ
คนหนุ่มสาวเก่ียวกบัสมรรถภาพและความสามารถของผูส้งูอายุว่า เนื่องจากท่านมีอายมุากแลว้จึง
มีความระมัดระวังหรือมีความละเอียดรอบคอบกับเรื่องต่างๆรอบตัวลดน้อยลง นอกจากนี ้ข้อ
คน้พบดังกล่าวยังเทียบเคียงไดก้ับทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social Role Theory) (Kite, 1996) 
กลา่วคือ เมื่อเกษียณอายุแลว้ ผูส้งูวยัย่อมตอ้งการการสนบัสนุนดแูลจากคนวยัท างานที่ยงัหนุ่มยงั
สาว เพราะคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพละก าลงัมากกว่า และมีสถานะเศรษฐกิจการเงินที่ดีกว่า ดว้ย
เหตนุีเ้องคนวยัหนุ่มสาวจึงเป็นฝ่ายท่ีควรจะช่วยเหลือดแูลคนสงูวยั 

นอกจากขอ้คน้พบดา้นวยาคติเชิงบวกที่กล่าวไปในขา้งตน้ ยังปรากฏขอ้คน้พบ 
วยาคติทางความรูส้ึกและทางความคิดในเชิงลบดว้ย ซึ่งไดแ้ก่ ความรูส้ึกร  าคาญบิดามารดา และ
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ความคิดแบบเหมารวมบิดามารดา เหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงอคติที่ตัง้อยู่บนการรบัรูเ้รื่องอายุที่มาก
ของบิดามารดา เทียบเคียงได้กับทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) (Kite & 
Wagner, 2002) ที่กล่าวว่า การที่คนวัยหนุ่มสาวเหมารวมคนสูงวัยอย่างเป็นอคติ ช่วยสรา้งและ
ช่วยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนในเชิงบวกของคนวัยหนุ่มสาว เพราะจะท าให้คนหนุ่มสาว
สามารถเปรียบเทียบกลุ่มทางสังคมของตน ซึ่งก็คือกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวเหมือนกับตน ว่าเป็น
กลุ่มที่ดีกว่าและเหนือกว่ากลุ่มคนสงูอายุ ซึ่งจะเห็นไดจ้ากขอ้คน้พบครัง้นีว้่า ลกูๆวยัหนุ่มสาวมอง
บิดามารดาของตนอย่างเหมารวมว่ามีนิสัยแบบคนแก่คนชราและไม่สามารถเรียนรูท้ักษะทาง
เทคโนโลยีได ้

ส าหรบัขอ้คน้พบวยาคติทางความคิดดา้นการเหมารวมลกัษณะนิสยับิดามารดา
สูงอายุ มีความเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตััวของคนหนุ่มสาว กล่าวคือ ภายใตส้ถานการณ์ที่คนหนุ่ม
สาวรบัรูถ้ึงความไม่ลงรอยทางความคิดการแสดงออกของตนกบับิดามารดาสงูอายุ คนหนุ่มสาวมี
วิธีการรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะบานปลายโดยการยอมตามใจบิดามารดา 
ถึงแมว้่าคนหนุ่มสาวอาจจะไม่เห็นดว้ยกบัความตอ้งการนัน้ นอกจากนีค้นหนุ่มสาวยงัเลือกที่จะนิ่ง
เฉยไม่ตอบโตบ้ิดามารดา แทนการใชถ้อ้ยค าวาจาที่อาจจะท ารา้ยจิตใจของท่าน สดุทา้ย คนหนุ่ม
สาวยอมรบัว่าพวกเขาใชค้วามพยายามใหก้ารท าใจตนเองใหเ้ย็นลง เมื่อตอ้งรบัมือกบัสถานการณ์
ในลกัษณะดงักล่าว การปฏิบติัตัวเช่นนีส้ะทอ้นถึงการท าดีต่อบิดามารดาและการประนีประนอม
ยอมกัน เทียบเคียงได้กับทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) 
(Allport, 1954) ที่กล่าวถึงผลลพัธ์เชิงบวกของการปฏิสมัพันธ์ที่ดีที่เป็นไปตามเงื่อนไข 4 ประการ
ว่าจะช่วยใหอ้คติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุลดลง ในภาพรวม การแสดงออกของคน
หนุ่มสาวแบบยอมตามใจ นิ่งเฉย และใจเย็นกับบิดามารดานั้นเทียบเคียงได้กับ เงื่อนไขการ
ปฏิสมัพนัธใ์นเรื่องการมีจดุมุ่งหมายรว่มกนั และการใหค้วามรว่มมือกนั  

2. สาเหตุของวยาคติ 
ส าหรบัขอ้คน้พบดา้นสาเหตุของวยาคติ ซึ่งประกอบดว้ยสาเหตุหลักที่เกิดจาก

มมุมองของคนวยัหนุ่มสาวและสาเหตทุางสงัคมวฒันธรรม เป็นที่น่าสงัเกตว่าสาเหตทุี่ปรากฏนี ้มี
ความเก่ียวขอ้งกับลกัษณะวยาคติเชิงบวกเพียงมิติเดียว ส าหรบัสาเหตุที่เกิดจากมุมมองคนหนุ่ม
สาวในดา้นการตระหนกัถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา มีประเด็นที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง 2 
ประเด็น ดงันี ้

ประเด็นแรกคือ ความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวในครอบครวัเด่ียวและ
ครอบครวัขยาย โดยคนหนุ่มสาวที่มีการปฏิสมัพนัธก์บับิดามารดาสงูอายุในบรบิทครอบครวัขยาย 
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ซึ่งประกอบไป สมาชิกครอบครวัรุ่นปู่ ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และสมาชิกครอบครวัรุ่นหลานซึ่งอยู่ใน
วยัเด็ก คนหนุ่มสาวในครอบครวัขยายส่วนใหญ่จะมองความไม่แน่นอนของชีวิตว่าเป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดา ในขณะที่คนหนุ่มสาวในครอบครวัเด่ียวมกัจะยอมรบัว่ารูส้ึกกลวัและกงัวลถึงอนาคตขา้ง
หนา้ที่ผูใ้หญ่ในครอบครวัอาจจะลม้ป่วยหรือเสียชีวิตลง มีความเป็นไปไดว้่าเพราะคนหนุ่มสาวใน
ครอบครวัขยายมีโอกาสไดเ้ผชิญกบัการเกิดแก่เจ็บตายมากกว่าคนหนุ่มสาวในครอบครวัเดี่ยว จึง
อาจจะสามารถเขา้ใจและยอมรบัความไม่แน่นอนความไม่ยั่งยืนของชีวิตไดม้ากกว่า ในขณะที่คน
หนุ่มสาวในครอบครวัเดี่ยวอาจจะมีความใกลช้ิดผูกพนักบับิดามารดามากกว่า เมื่อจินตนาการถึง
อนาคตที่จะไม่มีบิดามารดาอยู่ดว้ยแลว้ พวกเขาจึงสะทอ้นความรูส้กึกลวัและกงัวลมากกว่า 

ส าหรบัประเด็นที่สอง ข้อคน้พบในด้านการตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของ
ชีวิตบิดามารดา สามารถเทียบเคียงกับทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว  (Terror 
Management Theory) (Greenberg et al., 2017 ; Greenberg et al., 1986 ; Martens et al., 
2005) ที่กล่าวถึงการมีอคติและการหลีกเลี่ยงการใกลช้ิดกับผูสู้งอายุว่าเป็นวิธีการรบัมือกับความ
หวาดกลวัต่อความตายของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผูสู้งอายุเป็นคนในครอบครวั 
เพราะคนในครอบครวัมีลกัษณะนิสยัและพนัธุกรรมที่คลา้ยกนั จึงยิ่งท าใหค้นหนุ่มสาวถูกย า้เตือน
ถึงชะตากรรมที่จะลงเอยแบบเดียวกนั  ดงัที่กล่าวไปในขา้งตน้ ลกัษณะของวยาคติทางความคิดที่
ปรากฏ ฉายใหเ้ห็นถึงการเหมารวมอย่างเป็นอคติของคนหนุ่มสาวต่อบิดามารดาสงูอายุ ความคิด
เหลา่นีอ้าจเป็นวิธีการที่คนหนุ่มสาวใชเ้พื่อขจดัความหวาดกลวัตามที่ทฤษฎีไดก้ล่าวไว ้อย่างไรก็ดี 
พบว่าเมื่อคนหนุ่มสาวระลึกถึงอนาคตที่บิดามารดาจะเผชิญกับการเจ็บป่วยและวันที่จะตอ้งลา
จากกัน ตรงกันขา้มกบัค าอธิบายจากทฤษฎีที่กล่าวว่าคนหนุ่มสาวจะยิ่งเหินห่างไปจากผูสู้งอาย ุ
แต่ส าหรบัในบริบทครอบครวันั้น คนหนุ่มสาวกลับยิ่งใกลช้ิดพรอ้มแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อ
ผูส้งูอายคืุอ ใหก้ารใสใ่จ ช่วยเหลือดแูล และปฏิบติัต่อท่านอย่างประนีประนอม 

ส าหรบัอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากมุมมองคนหนุ่มสาวที่ปรากฏ คือ ความเขา้อก
เขา้ใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสงูอาย ุเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดเรื่องความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยั 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่พบในการศึกษาที่ผ่านมาว่ามีความสัมพันธ์กับวยาคติ โดยมักจะพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการเป็นผูสู้งวัยสูงจะมีวยาคติต่อผูสู้งอายุต ่า (Cherry et 
al., 2016; Stahl & Metzger, 2013; Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
คน้พบ กลา่วคือ คนหนุ่มสาวที่สะทอ้นความเขา้อกเขา้ใจในตวับิดามารดาสงูอายุมกัจะสะทอ้นถึง
ความคิดและพฤติกรรมต่อท่านในเชิงบวกด้วยเช่นกัน และสุดท้าย ส าหรับสาเหตุทางสังคม
วฒันธรรมที่ปรากฏ ฉายใหเ้ห็นชดัเจนถึงการที่คนหนุ่มสาวยดึถือค่านิยมเรื่องความกตญัญกูตเวที 
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ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีตที่สะทอ้นความส าคญัของค่านิยมดงักล่าวทัง้ในบรบิทใหญ่ของ
สงัคมและในบริบทเล็กของสถาบนัครอบครวั (ศศิพัฒน ์ยอดเพชร et al., 2541; สมเกียรติ เอ่ียม
กาญจนาลยั et al., 2558; สนุทรี จี๋ใจหลา้ et al., 2561; อไุร เดชพลกรงั, 2554) กล่าวคือ คนหนุ่ม
สาวควรจะระลึกในพระคุณของบุพการีและตอบแทนพระคุณท่านด้วยการดูแลเลีย้งดูผูสู้งอาย ุ
หรือกลา่วไดว้่าการดแูลผูส้งูอายเุป็นหนา้ที่ของลกูหลานในครอบครวั 

3. ผลกระทบของวยาคติ 
ส าหรบัผลกระทบของวยาคติต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ขอ้คน้พบปรากฏผลที่เป็น

ผลเชิงบวกเป็นส่วนมาก จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง แมจ้ะยังไม่พบแนวคิดทฤษฎีที่
สามารถน ามาช่วยอธิบายขอ้คน้พบดงักลา่ว แต่ผลการวิจยัในอดีตที่ศกึษาประเด็นทศันคติต่อการ
เลีย้งดูผู ้สูงอายุของคนหนุ่มสาวในสังคมไทย ฉายให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวที่เป็นลูกมีความตั้งใจ
อยากจะดแูลบิดามารดาสงูอายุไปตลอดชีวิต (ศิริวรรณ ศิรบิุญ, 2535) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบครัง้
นีคื้อ บิดามารดาสงูอายุรูส้ึกมั่นใจว่า ในอนาคตผูเ้ป็นลกูจะยงัคงดูแลเลีย้งดูตน ในขณะที่ผลทาง
สขุภาพร่างกายของผูสู้งอายุที่พบว่าบิดามารดามกัจะหันมาใส่ใจกบัการดูแลตนเองมากยิ่งขึน้ มี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจัยที่ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสมัพันธภาพในครอบครวัและการดูแล
สขุภาพตนเองในกลุ่มตวัอย่างผูส้งูอายุ ซึ่งพบว่าผูส้งูอายุที่มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูหลานวยัหนุ่ม
สาว ก็จะดแูลสขุภาพร่างกายของตนดีดว้ยเช่นกนั (วลัภา บูรณกลศั, 2560) ท่ามกลางผลกระทบ
จากวยาคติที่พบผลในเชิงบวกเป็นส่วนมาก พบว่ามีประเด็นความกังวลใจที่บิดามารดาสงูอายุมี
ต่อความห่วงใยจากคนหนุ่มสาว อย่างไรก็ดีถึงแม้ความกงัวลใจนีจ้ะสะทอ้นความรูส้ึกเชิงลบของ
ผูส้งูอาย ุแต่ก็เป็นความรูส้กึที่ตัง้อยู่บนความหวงัดีของหนุ่มสาวผูเ้ป็นลกู 

4. บริบททางสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับวยาคติ 
ในประเด็นการอภิปรายสดุทา้ย มีความเก่ียวขอ้งกบับรบิทครอบครวัในสงัคมไทย

ซึ่งมีความแตกต่างจากบริบทสงัคมตะวันตก จากขอ้คน้พบที่ปรากฏว่าคนหนุ่มสาวมีวยาคติต่อ
ผูส้งูอายุในครอบครวั ซึ่งพบทัง้วยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบนัน้ เป็นที่น่าสงัเกตว่าพบวยาคติ
ที่ เป็นการแสดงออกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพของวยาคติในบริบท
ครอบครวัไทยว่ามิใช่ผูร้า้ย เป็นไปไดว้่าเพราะคนในสงัคมไทยไดร้บัการปลกูฝังใหป้ฏิบติัตวัแบบน า้
ขุ่นไวใ้นน า้ใสไวน้อก กล่าวคือ แมว้่าคนหนุ่มสาวจะมองผูส้งูวยัในบา้นอย่างเหมารวมและเป็นอคติ 
แต่ลูกๆในวัยหนุ่มสาวก็ยงัเป็นห่วงและคอยดูแลบุพการีของตน รวมทัง้ปฏิบติัต่อท่านเป็นอย่างดี 
ซึ่งฉายใหเ้ห็นภาพการแสดงออกต่อสมาชิกสงูอายุในครอบครวัในเชิงบวก ที่ภายใตก้ารแสดงออก
นัน้ฉาบเคลือบความในใจเชิงลบของคนหนุ่มสาวไว ้ดั่งธรรมชาติของคนไทยที่เลือกจะปกปิดความ
ขุ่นขอ้งหมองใจและเปิดเผยเฉพาะความยินดีปรีดา ซึ่งการแสดงออกแบบน า้ขุ่นไวใ้นน า้ใสไวน้อกนี ้
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พบว่าคลา้ยกบัธรรมชาติของชาวญ่ีปุ่ นที่เลือกจะซ่อนความรูส้ึกไม่ดีต่อผูส้งูอาย ุเพราะผูส้งูอายุคือ
คนที่ควรเคารพนับถือ (Koyano, 1989) เช่นนัน้แลว้ จ าเป็นหรือไม่ที่วยาคติเชิงลบซึ่งอยู่ในใจของ
คนหนุ่มสาวจะตอ้งถูกก าจดัไป ในเมื่อคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบบวยาคติที่สรา้งประโยชน์
มากกว่าสรา้งโทษใหแ้ก่บิดามารดาสงูวยั 

การอภปิรายผลการวิจัยระยะที ่2 
ผลการวิจัยในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้ง (SEM) พบว่าโมเดล

สมมติฐานสามารถอธิบายสาเหตแุละผลของวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวัได ้โดยมีรายละเอียดการอภิปรายตามสมมติฐานของการวิจยั 8 ขอ้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อ 1 กล่าวว่าวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางตรงจากความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก
ต่อผูสู้งอายุในครอบครวั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และค่านิยมทางสงัคม 
ผลการวิจยัสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างสว่น มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่รูส้ึกกังวลเก่ียวกับการสูงวัยของตนเอง
ต ่าท าให้มีวยาคติเชิงบวกสูง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว  (Terror 
Management Theory) ที่กล่าวว่าเนื่องจากมนุษย์สามารถตระหนักถึงอนาคตที่ตนจะตอ้งตาย 
มนุษยจ์ึงหวาดกลัวต่อความตายรวมถึงเรื่องที่ท าให้นึกถึงความตาย เช่น ความแก่ชราหรือการ
ใกล้ชิดกับคนแก่ ด้วยเหตุนี ้เอง บุคคลที่มีความกังวลสูงจึงมีวยาคติต่อคนแก่สูงด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนแก่นั้นเป็นคนในครอบครวั เพราะผูใ้หญ่ในครอบครวักับบุคคลนั้นมี
ลักษณะนิสัยและพันธุกรรมที่คลา้ยคลึงกัน จึงยิ่งสรา้งความกังวลและหวาดกลัวต่อความตาย
นั่นเอง (Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al., 2005) งานวิจัยใน
อดีตพบหลักฐานยืนยันค าอธิบายของทฤษฎี กล่าวคือ ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างตวัแปรความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยักบัตวัแปรวยาคติต่อผูส้งูอายใุนสงัคม (Anderson 
& Wiscott, 2003; Boswell, 2012; Donizzetti, 2019; Wisdom et al., 2014) อย่างไรก็ดี วยาคติ
ที่ทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตกล่าวถึง เป็นวยาคติในแง่ของการหลีกเลี่ยงการใกลช้ิดกับผูสู้งอาย ุ
เนื่องดว้ยอายุที่มากของท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณาขอ้คน้พบในการศึกษาครัง้นีท้ี่พบความสมัพันธ์ทาง
ลบระหว่างความรูส้ึกวิตกกงัวลกบัวยาคติเชิงบวก จึงพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบรหิาร
ความรูส้ึกหวาดกลัวและผลการวิจัยในอดีต เนื่องจากคนหนุ่มสาวที่ยิ่งกังวลเก่ียวกับการแก่ชรา
และการเสียชีวิตในอนาคตของตน ก็ยิ่งรูส้ึกเป็นห่วงและยิ่งต้องการอยากจะปฏิบัติตัวดีๆกับ
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ผูสู้งอายุอย่างลดลง เพราะว่าความห่วงใยหรือการที่คนหนุ่มสาวอยากจะปฏิบติัตัวดีกับผูสู้งอายุ
นัน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใกลช้ิดกบัผูส้งูอายนุั่นเอง 

1.2 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัยสูงก็ยิ่งมี 
วยาคติเชิงบวกสูง ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาตัวแปรที่ใกลเ้คียงกัน คือตัวแปร
ความรูเ้ก่ียวกบัการสงูวยั โดยงานวิจยัที่ผ่านมาไม่พบความสมัพันธร์ะหว่างความรูเ้ก่ียวกับการสูง
วัย และวยาคติเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างแสดงต่อผู้สูงอายุ (Cherry et al., 2016) อย่างไรก็ดี ข้อ
คน้พบที่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตสามารถอธิบายไดด้ว้ยเนือ้หาสาระของตวัแปรที่ศกึษาครัง้
นี ้กล่าวคือ ตัวแปรที่ศึกษาครัง้นี ้ตัวแปรการรบัรูต่้อความสูงวัย ถึงแมผู้ว้ิจัยจะพัฒนามาจากตัว
แปรความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัย โดยอา้งอิงตามค านิยามของ Miller and Dodder (1980) ที่ใหไ้วว้่า 
ระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจของบุคคลต่อขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการมีอายุเพิ่มขึน้ ครอบคลมุในดา้น
รา่งกาย จิตใจ และสงัคม แต่เนื่องจากผูว้ิจยัพฒันาตวัแปรร่วมกบัผลการวิจยัเชิงคณุภาพจากการ
วิจัยระยะที่ 1 ตัวแปรการรบัรูจ้ึงแตกต่างจากตัวแปรความรูต้รงที่ การรบัรูต่้อการสูงวัยนั้นไม่ได้
ตัง้อยู่บนฐานของขอ้เท็จจริง แต่เป็นการรบัรูใ้นที่หมายถึงความเขา้ใจทั่วๆไป ที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
กลุ่มคนสงูอายุหรือการเป็นคนแก่ นอกจากนี ้เนื่องดว้ยบริบทของการศึกษาที่เป็นบรบิทครอบครวั 
จึงปฏิเสธไม่ไดว้่า ขณะตอบแบบสอบถามที่เป็นแบบวัดตัวแปรการรบัรูน้ี ้คนหนุ่มสาวจะนึกถึง
ผูใ้หญ่ในครอบครวัของตน ถึงแม้ข้อค าถามในแบบวัดการรบัรูจ้ะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงไปที่
ผูส้งูอายใุนครอบครวัก็ตาม ดงันัน้ คนหนุ่มสาวที่สามารถตระหนกัและเขา้ใจไดดี้ถึงสภาวะของการ
เป็นคนแก่ ย่อมจะมีความรูส้ึกและความตอ้งการที่อยากจะปฏิบติัตัวต่อผูสู้งอายุในครอบครวัใน
เชิงบวก บนความคิดที่ว่าท่านมีอายมุากแลว้ 

1.3 ผลการวิจัยพบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับผู้สูงอายุใน
ครอบครวั ก็จะยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อท่านลดลง ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยในอดีตที่พบว่า การ
ปฏิสมัพันธ์ที่มีคุณภาพมีความสมัพนัธท์างลบกับวยาคติเชิงลบ (Bousfield & Hutchison, 2010; 
Flamion et al., 2019; Marques et al., 2020) ซึ่งงานวิจัยเหล่านีย้ืนยันถึงทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) ที่กล่าวว่ากลุ่มทางสงัคมที่มีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั นั่น
คือ (1) มีความเท่าเทียมกัน (2) มีเป้าหมายสอดคลอ้งกัน (3) มีการร่วมมือกนั และ (4) ไดร้บัการ
สนับสนุนจากผู้ควบคุมดูแล ผูม้ีอ  านาจ กฎกติกา หรือสังคม การปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้อคติ
ระหว่างกลุ่มทางสงัคมลดลง (Allport, 1954) ถึงแมผ้ลการวิจยัครัง้นีจ้ะขดัแยง้กบังานวิจยัในอดีต 
แต่เมื่อพิจารณาค าอธิบายจากทฤษฎีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มและพิจารณาตัวแปรวยาคติใน
การศึกษาครัง้นีจ้ะพบว่า อคติระหว่างกลุ่มทางสงัคมในค าอธิบายของทฤษฎีนัน้มีความแตกต่าง
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จากวยาคติในการศึกษาครัง้นีอ้ยู่สองประเด็น คือ (1) วยาคติในงานนีเ้ป็นวยาคติเชิงบวกที่สะทอ้น
ถึงความรูส้กึเป็นห่วงและความตัง้ใจที่คนหนุ่มสาวจะปฏิบติัตวัดีต่อผูใ้หญ่ในครอบครวั (2) วยาคติ
ในงานนีเ้ป็นมากกว่าอคติหรือความเอนเอียงต่อกลุม่คนสงูวยั เพราะกลุ่มคนสงูวยัในการวิจยัครัง้นี ้
เป็นสมาชิกในครอบครวัที่มีความสมัพันธ์ใกลช้ิดสนิทสนมกับคนหนุ่มสาวมากกว่ากลุ่มคนสงูวัย
ทั่วไปในสงัคม 

1.4 ผลการวิจัยพบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวใหคุ้ณค่าตามค่านิยมทางสังคมเรื่อง
ความกตญัญูก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกสงู สอดคลอ้งกบัค าอธิบายจากแนวคิดทางศาสตรส์งัคมวิทยา
เก่ียวกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) (Ryan, 2005) ซึ่งกล่าวถึงการที่คนใน
สงัคมไดร้บัการถ่ายทอดรวมถึงเกิดการยึดมั่นในค่านิยมทางสงัคม กล่าวคือ เนื่องจากคนหนุ่มสาว
เชื่อว่าสงัคมไทยตอ้งการหรือคาดหวงัใหต้นแสดงพฤติกรรมที่เป็นการดแูลผูส้งูอายุเพื่อแสดงความ
กตญัญูต่อผูสู้งอายุ คนหนุ่มสาวจึงมีความรูส้ึกเป็นห่วงและความตอ้งการอยากจะปฏิบติัตวัดีกับ
ผูส้งูอายุ นอกจากนี ้ขอ้คน้พบดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาที่ผ่านมาในประเด็นผูส้งูอายุ
ในครอบครวัไทย กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการดูแลผู้สูงอายุในครอบครวัเป็นหน้าที่ ที่ควร
กระท าและการดูแลก็ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของบุพการี (ศศิพัฒน ์ยอดเพชร et al., 2541; 
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลยั et al., 2558; สนุทรี จี๋ใจหลา้ et al., 2561; อไุร เดชพลกรงั, 2554) 

สมมติฐานข้อ 2 กล่าวว่าวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และการ
ปฏิสมัพันธเ์ชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั โดยผ่านความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ผลการวิจัย
สามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างสว่น มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูสู้งวัยสูงก็ยิ่งมี
ความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยัสงู ซึ่งส่งผลต่อเนื่องใหม้ีวยาคติเชิงบวกลดลง กล่าวคือ ถึงแมข้อ้
คน้พบในขา้งต้นจะแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวที่เขา้ใจถึงธรรมชาติของการเป็นคนแก่ จะยิ่งมี 
วยาคติเชิงบวก แต่เมื่อพิจารณาถึงความวิตกกังวลในตัวคนหนุ่มสาวร่วมดว้ยจะพบว่า คนหนุ่ม
สาวที่ตระหนักและเขา้ใจดีเก่ียวกับการเป็นคนแก่ ก็จะยิ่งกังวลเก่ียวกับการที่ตนเองจะแก่ลงและ
พบเจอกบัความตายในที่สดุ ซึ่งนั่นส่งผลใหค้นหนุ่มสาวรูส้ึกเป็นห่วงและอยากท าดีกบัผูส้งูอายุใน
บา้นลดลง 

2.2 ผลการวิจัยพบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบสูงก็ยิ่งท าให้มี
ความรูส้ึกวิตกกังวลสูง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้คนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวกลดลง กล่าวคือ ยิ่งคน
หนุ่มสาวรูส้กึว่าการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตนกบัผูใ้หญ่ในบา้นเป็นการปฏิสมัพนัธท์ี่ไม่ดี พวกเขาก็ยิ่ง
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วิตกกงัวลเก่ียวกบัอนาคตที่ตวัเองจะเป็นเหมือนกนักบัผูส้งูอายุ ซึ่งหมายถึงการที่จะตอ้งพบเจอกบั
ความเจ็บป่วยทางร่างกาย ความรูส้ึกสูญเสียตัวตน ตลอดจนการเสียชีวิตลง ดว้ยเหตุนีค้นหนุ่ม
สาวจึงไม่อยากแสดงความห่วงใยหรือใกลช้ิดกบัผูใ้หญ่ในบา้นเพราะท่านมีอายุที่มากแลว้ จะเห็น
ไดว้่าขอ้คน้พบนีม้ีความสอดคล้องกับค าอธิบายในทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลัว ดังที่
กลา่วไปในขา้งตน้ (Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al., 2005)  

สมมติฐานข้อ 3 กล่าวว่าวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางตรงจากความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก
ต่อผูสู้งอายุในครอบครวั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และค่านิยมทางสงัคม 
ผลการวิจยัสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างสว่น มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ผลการวิจยัพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยัสงูยิ่งท าให้
มีวยาคติเชิงลบสูง จะเห็นไดว้่าการรบัรูต่้อความสงูวัยส่งผลกระทบต่อวยาคติทัง้สองมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นมิติเชิงบวกที่ปรากฏทางความรูส้ึกและแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม และมิติเชิงลบที่ปรากฏ
ทางความคิดในลักษณะเหมารวม ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ถึงแม้ข้อค้นพบนี ้จะขัดแย้งกับ
ผลการวิจัยในอดีตที่ศึกษาตัวแปรความรูเ้ก่ียวกับการสูงวัย (Boswell, 2012; Intrieri & Kurth, 
2018; Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003) แต่เนื่องจากตัวแปรความรูน้ั้นแตกต่างจากตัวแปร
การรับรู ้คือ ตัวแปรการรับรูท้ี่ใช้ศึกษาครั้งนี ้เป็นการรบัรูใ้นแง่ของความเข้าใจทั่วไปเก่ียวกับ
ธรรมชาติของการสูงวัย ซึ่งต่างจากความรูท้ี่อยู่บนฐานของขอ้เท็จจริงที่มีความถูกผิดเป็นที่ตั้ง 
(Miller & Dodder, 1980) นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงบริบทของการศึกษาร่วมด้วยจะพบว่ามี
ความเป็นไปไดท้ี่คนหนุ่มสาวจะนึกถึงผูส้งูอายุที่เป็นบิดามารดา หรือปู่ ย่าตายายของตน ในขณะที่
ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นคนหนุ่มสาวที่เขา้ใจในธรรมชาติของผูสู้งอายุในครอบครวัตนเองว่ามี
สขุภาพร่างกายที่เสื่อมถอยและมีลกัษณะนิสยัแบบคนแก่ คนหนุ่มสาวเหล่านีจ้ึงยิ่งมองผูสู้งอายุ
อย่างเหมารวมและเป็นอคติ 

3.2 ผลการวิจัยพบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับผู้สูงอายุใน
ครอบครวัสูงก็ยิ่งท าใหม้ีวยาคติเชิงลบสูง จะเห็นไดว้่าอิทธิพลจากการปฏิสมัพันธ์เชิงลบนีส้่งผล
กระทบต่อวยาคติในมิติเชิงลบและมิติเชิงบวกอย่างแตกต่างกัน แต่ทั้งนี ้ขอ้ค้นพบดังกล่าวก็มี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มที่อธิบายว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดี
กับคนสูงวัยก็จะยิ่งมีอคติต่อคนสูงวัยลดลง (Allport, 1954) ในทางกลับกัน ดังที่ปรากฏในข้อ
คน้พบครัง้นีว้่า ยิ่งคนหนุ่มสาวรูส้ึกไม่พอใจกบัการปฏิสมัพนัธน์ัน้ คนหนุ่มสาวก็ยิ่งเหมารวมผูใ้หญ่
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ในบา้นว่ามีลักษณะเหมือนๆกันกับคนแก่คนอ่ืนๆ ซึ่งการเหมารวมนีส้ะทอ้นถึงอคติต่อผูสู้งอายุ
ตามที่ทฤษฎีกลา่วไว ้

สมมติฐานข้อ 4 กล่าวว่าวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั และการ
ปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั โดยผ่านความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย อย่างไรก็ดี 
ผลการวิจัยไม่สามารถยอมรบัสมมติฐานได ้กล่าวคือ ไม่พบสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อวยาคติ
เชิงลบที่ส่งผ่านความวิตกกังวลของคนหนุ่มสาว ถึงแมท้ฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลวัจะ
กล่าวว่าความกังวลเก่ียวกับการแก่ชราและความตายจะยิ่งท าให้บุคคลมีวยาคติต่อผู้สูงวัย 
(Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al., 2005) แต่เนื่องจากการวิจยั
ครัง้นีม้ีการน าตวัแปรการรบัรูเ้ขา้มาศึกษาร่วมดว้ย และผลการวิจยัก็พบว่าการรบัรูน้ัน้เป็นสาเหตุ
หลกัที่ท าใหค้นหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนบา้น จึงมีความเป็นไปไดท้ี่ผลการวิจยัจะไม่
ปรากฏอิทธิพลตามที่ขอ้สมมติฐานกลา่ว 

สมมติฐานข้อ 5 กลา่วว่าความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ไดร้บัอิทธิพลทางตรง
จากการรับรูต่้อความเป็นผู้สูงวัย การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว และการ
ปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ผลการวิจัยสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างส่วน มี
รายละเอียดดงันี ้

5.1 ผลการวิจยัพบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีการรบัรูต่้อความสูงวยั คนหนุ่มสาวก็
ยิ่งกงัวลเก่ียวกบัความแก่ชราและการที่ตนจะตอ้งเสียชีวิตในอนาคต มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การบริหารความรูส้ึกหวาดกลวัในประเด็นที่กล่าวว่า ผูส้งูอายุหรือการใกลช้ิดผูส้งูอายุท าใหค้นเรา
เกิดความกังวลในสามเรื่อง ได้แก่ (1) ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน  (The threat of death) (2) 
สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตจะต้องพบเจอกับความเจ็บป่วยและร่างกายที่ เสื่อมถอยลง (The threat of 
animality) (3) ความรูส้ึกไรคุ้ณค่าไรป้ระโยชน์ เพราะความสามารถหรือทักษะต่างๆถดถอยลง 
(The threat of insignificance) (Martens et al., 2005) จ ะ เห็ น ได้ ว่ าค าอ ธิ บ าย นี ้ มี ค ว าม
สอดคลอ้งกับสาเหตุเรื่องการรบัรูต่้อความสูงวัยที่วัดเก่ียวกับการตระหนักและเขา้ใจในธรรมชาติ
ของสขุภาพรา่งกายและลกัษณะนิสยัของคนแก่ ดว้ยเหตนุีเ้อง คนหนุ่มสาวที่ยิ่งตระหนกัและเขา้ใจ
ดีถึงธรรมชาติของการเป็นผูส้งูวยั ก็ย่อมจะรูส้กึกงัวลในอนาคตที่ตนจะตอ้งเผชิญกบัความเจ็บป่วย
และความสญูเสีย 

5.2 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผูสู้งอายุใน
ครอบครัวก็จะยิ่งมีความกังวลเก่ียวกับอนาคตของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหาร
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ความรูส้ึกหวาดกลัวที่กล่าวว่าผู้สูงอายุหรือการปฏิสัมพันธ์ใกลช้ิดกับผูสู้งอายุท าให้บุคคลเกิด
ความกังวลและหวาดกลวั เพราะผูสู้งอายุเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจถึงความแก่ชราและความตาย 
(Martens et al., 2005) 

สมมติฐานข้อ 6 กล่าวว่าพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางตรงจากวยาคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั 
ผลการวิจยัสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างสว่น มีรายละเอียดดงันี ้

6.1 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีวยาคติเชิงบวกสูงก็จะยิ่งใหก้ารดูแล
ผูสู้งอายุในครอบครวั ขอ้คน้พบนีเ้ป็นหลักฐานที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลเชิงบวกของวยาคติในบริบท
ครอบครวั ซึ่งพบว่าไม่สอดคลอ้งกับขอ้สนันิษฐานของ เชอรร์ี่ และพาลมอร ์(Cherry & Palmore, 
2008) ที่กล่าวว่า วยาคติอาจจะลดทอนคุณค่าและตัวตนของผู้สูงวัยแม้วยาคตินั้นจะเป็นการ
แสดงออกต่อผูสู้งวัยในเชิงบวกก็ตาม ทั้งนี ้เป็นที่น่าสนใจว่าหากมีการศึกษาระดับของการเห็น
คณุค่าตนเองในตวัผูส้งูอายุเพิ่มเติม นอกจากวยาคติเชิงบวกที่คนหนุ่มสาวแสดงต่อผูส้งูวยัจะช่วย
ใหผู้สู้งวัยไดร้บัการดูแลที่ดีแลว้ วยาคติจะไปลดทอนคุณค่าในตัวผูสู้งวัยจริงหรือไม่ อย่างไรก็ดี 
หากพิจารณาขอ้คน้พบเชิงคุณภาพจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นผลของวยาคติต่อจิตใจของ
ผูสู้งอายุจะพบว่า การที่คนหนุ่มสาวแสดงความห่วงใยและใหก้ารดูแลบิดามารดาสูงอายุ ท าให้
บิดามารดาเกิดความรูส้กึอ่ิมเอมและอบอุ่นใจ 

6.2 ผลการวิจยัพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูส้งูอายใุนครอบครวั ไม่
ว่าการปฏิสมัพันธ์นัน้จะเป็นการปฏิสมัพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม คนหนุ่มสาวเหล่านัน้จะยิ่ง
แสดงพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุ ขอ้ค้นพบนีส้ะทอ้นให้เห็นว่าคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูส้งูอายุไม่ไดส้่งผลต่อการดแูลผูส้งูอายุ กล่าวคือ ตราบใดที่คนหนุ่มสาวไดม้ีโอกาสพูดคยุใกลช้ิด
กบัผูสู้งอายุ ถึงแมค้นหนุ่มสาวจะรูส้ึกไม่พอใจกับการปฏิสมัพันธน์ัน้ แต่คนหนุ่มสาวก็ยังจะคอย
สนบัสนุนดแูลผูส้งูอายุในเรื่องต่างๆ มีความเป็นไปไดว้่าคนหนุ่มสาวอาจจะรูส้ึกว่าการดแูลผู้สงูวยั
ในครอบครวัเป็นภาระหนา้ที่ของตน ดังที่ผลการศึกษาในอดีตพบว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการดูแล
บุพการีเป็นหน้าที่ที่ตนตอ้งท าเพื่อตอบแทนพระคุณของท่าน (ศศิพัฒน ์ยอดเพชร et al., 2541; 
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลยั et al., 2558; สนุทรี จี๋ใจหลา้ et al., 2561; อไุร เดชพลกรงั, 2554) 

นอกจากนี ้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลการวิจัยที่พบอิทธิพลทางตรงจากการ
ปฏิสมัพันธ์เชิงบวกและการปฏิสมัพันธ์เชิงลบที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุนัน้ เป็นเสน้ทาง
อิทธิพลที่พบนอกเหนือจากขอ้สมมติฐานของการวิจยั ทัง้นี ้เนื่องดว้ยจดุมุ่งหมายของการศึกษาใน
การวิจัยนีคื้อ เพื่อศึกษาตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของวยาคติ ตัวแปรวยาคติในโมเดลการ
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วิจยัจึงกลายเป็นตวัแปรสง่ผ่าน (Mediator) ซึ่งท าหนา้ที่อธิบายกลไกของความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละ
ผลได้ มีความเป็นไปไดว้่า สาเหตุที่ผลการวิเคราะห์พบอิทธิพลทางตรงจากการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูส้งูอายุ ต่อพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุ อาจจะเป็นเพราะตวัแปรอ่ืนในโมเดลการวิจยัไม่สามารถ
จะอธิบายกลไกของความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลไดเ้หมือนตวัแปรวยาคตินั่นเอง 

สมมติฐานข้อ 7 กล่าวว่าพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก
ต่อผูสู้งอายุในครอบครวั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และค่านิยมทางสงัคม 
โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ผลการวิจยัสามารถยอมรบัสมมติฐานไดบ้างสว่น 
กล่าวคือ ผลการวิจยัพบว่าคนหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยกงัวลเก่ียวกบัอนาคตที่ตนจะตอ้งเผชิญกบัความ
แก่ชราและการเสียชีวิต รวมถึงตระหนักและเข้าใจในธรรมชาติของคนแก่ ไม่ได้รูส้ึกว่าการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้หญ่ในครอบครวัเป็นการปฏิสมัพนัธท์ี่ไม่ดี และเป็นคนที่ใหค้ณุค่าต่อการกตญัญู
ผูส้งูอายุ ผลการวิจยัพบว่าคนหนุ่มสาวเหลา่นีม้ีวยาคติเชิงบวกสงู ซึ่งสง่ผลต่อเนื่องใหค้นหนุ่มสาว
ยิ่งคอยช่วยเหลือดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

เป็นที่น่าสงัเกตว่า ผลการวิจยัอิทธิพลทางออ้มจากการปฏิสมัพันธ์ที่ไม่ดีต่อการ
ดแูลผูส้งูอาย ุมีความแตกต่างจากผลการวิจยัที่เป็นอิทธิพลทางตรง กล่าวคือ ถึงแมค้นหนุ่มสาวจะ
ไม่พอใจในบทสนทนาหรือกิจกรรมที่ท ารว่มกบัผูส้งูอายุ แต่ตราบใดที่คนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวก 
หรือมีความรูส้กึเป็นห่วงและอยากจะปฏิบติัตวัดีกบัผูส้งูอายเุพราะว่าท่านแก่แลว้ วยาคติเชิงบวกนี ้
ท าใหค้นหนุ่มสาวคอยช่วยเหลือดูแลผูส้งูอายุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาในอดีตที่ศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ดังที่กล่าวในขา้งตน้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร et al., 2541; สมเกียรติ 
เอี่ยมกาญจนาลยั et al., 2558; สนุทรี จี๋ใจหลา้ et al., 2561; อไุร เดชพลกรงั, 2554)  

สมมติฐานข้อ 8 กล่าวว่าพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวัย การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั การปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก
ต่อผูสู้งอายุในครอบครวั การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั และค่านิยมทางสงัคม 
โดยผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูสู้งอายุในครอบครวั ผลการวิจัยไม่สามารถยอมรบัสมมติฐานได ้ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่าการที่คนหนุ่มสาวมีภาพจ าผูสู้งอายุอย่างเป็นอคติ ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อการที่คน
หนุ่มสาวจะคอยช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ สาเหตหุนึ่งอาจจะเป็นเพราะ ภาพจ าเหมารวมที่คนหนุ่ม
สาวมีต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นภาพจ าเดียวกนักบัภาพจ าผูส้งูอายทุั่วไปที่คนหนุ่มสาวไม่ไดรู้จ้กั
เป็นการสว่นตวั ซึ่งเป็นการมองผูส้งูอายบุนพืน้ฐานของอายหุรือความเป็นคนแก่ ไม่ไดม้องผูส้งูอายุ
ในฐานะที่เป็นคนในครอบครวั เพราะหากคนหนุ่มสาวมองว่าท่านเป็นผูใ้หญ่ในครอบครวั คนหนุ่ม
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สาวก็น่าจะยิ่งใหก้ารช่วยเหลือดแูลผูส้งูอายุ ดังที่พบในการวิจยัที่ผ่านมาตามที่น าเสนอไปขา้งตน้ 
(ศศิพัฒน ์ยอดเพชร et al., 2541; สมเกียรติ เอ่ียมกาญจนาลัย et al., 2558; สุนทรี จี๋ใจหลา้ et 
al., 2561; อไุร เดชพลกรงั, 2554)  

 
โดยสรุปแล้ว ผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ้ 1 และข้อ 2 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ของวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว กล่าวคือ วยาคติเชิงบวก หรือการที่คนหนุ่มสาว
รูส้ึกเป็นห่วงและอยากจะท าดีกับผูสู้งอายุในครอบครวัดว้ยอายุที่มากของผูสู้งอายุนั้น มีสาเหตุ
หนึ่งมาจากการที่คนหนุ่มสาวไม่มีความกงัวลเก่ียวกบัการแก่และการตายของตนในอนาคต และ
การที่คนหนุ่มสาวใหค้ณุค่าต่อการกตญัญดูแูลผูส้งูอายุ ยิ่งไปกว่านัน้ มีสาเหตหุลกัอีกสองประการ
คือ คนหนุ่มสาวที่ ไม่ได้รู ้สึกว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นการ
ปฏิสมัพันธ์ที่ไม่ดี และคนหนุ่มสาวที่ตระหนักถึงธรรมชาติของสุขภาพร่างกายและลักษณะการ
แสดงออกแบบคนแก่ ทั้งสองสาเหตุนีท้  าใหค้นหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวกเพิ่มขึน้เช่นกนั เป็นที่น่า
สังเกตว่า เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลเชิงสาเหตุที่ส่งผ่านความวิตกกังวลต่อการสูงวัยร่วมด้วยจะ
พบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีการปฏิสมัพันธท์ี่ไม่ดีแต่มีความเขา้ใจในธรรมชาติของคนแก่ ยิ่งท าใหค้น
หนุ่มสาวมีความกังวลต่ออนาคตที่ตนจะกลายเป็นคนแก่และพบเจอกับความตาย ซึ่งนั่นก็ท าให้
คนหนุ่มสาวยิ่งไม่อยากใกลช้ิดหรือแสดงความห่วงใยต่อผูส้งูอายุในครอบครวั เพราะคนหนุ่มสาว
มองว่าท่านเป็นคนแก่แลว้ 

ส าหรับผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 3 และข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ 
วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว กลา่วคือ วยาคติเชิงลบ หรือการที่คนหนุ่มสาวมีภาพจ า
เหมารวมผูส้งูอายุในครอบครวัในฐานะที่ท่านเป็นคนแก่คนหนึ่ง มีสาเหตหุลกัมาจากการที่คนหนุ่ม
สาวตระหนักและเข้าใจถึงธรรมชาติของการเป็นคนแก่ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและด้าน
ลกัษณะนิสยัการแสดงออก และมีอีกสาเหตหุนึ่งคือการที่คนหนุ่มสาวรูส้ึกไม่ดีเวลาที่ตนพดูคยุหรือ
ท ากิจกรรมรว่มกบัผูส้งูอาย ุ 

ส าหรบัผลการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ 5 แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของความรู้สึกวิตก
กังวลต่อการสูงวัย กล่าวคือ สาเหตุของความกังวลใจที่คนหนุ่มสาวมี ต่ออนาคตที่ตนจะ
กลายเป็นคนแก่ รวมถึงการเผชิญหน้ากับการสูญเสียต่างๆ รวมถึงชีวิตของตนเองนั้น พบว่ามี
สาเหตหุลกัเดียวกนักบัวยาคติเชิงลบ ไดแ้ก่ การที่คนหนุ่มสาวตระหนกัและเขา้ใจในธรรมชาติของ
การเป็นคนแก่ รวมถึงการที่คนหนุ่มสาวรูส้ึกว่าการปฏิสัมพันธ์ของตนกับผูใ้หญ่ในบา้นเป็นการ
ปฏิสมัพนัธท์ี่ไม่ดี 
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สุดทา้ย ผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว โดยมีสาเหตหุลกัมาจากวยาคติเชิงบวก คือการ
ที่คนหนุ่มสาวรูส้ึกเป็นห่วงและอยากจะท าดีกบัผูสู้งอายุในครอบครวัเนื่องจากท่านมีอายุมากแลว้ 
นอกจากนี ้การที่คนหนุ่มสาวมีโอกาสไดใ้กลช้ิดกบัผูส้งูอายกุ็เป็นอีกสาเหตหุนึ่งที่คนหนุ่มสาวจะยิ่ง
แสดงการช่วยเหลือดแูลท่าน โดยเป็นที่น่าสงัเกตว่า ไม่ว่าลกูหลานวยัหนุ่มสาวจะรูส้ึกดีหรือรูส้ึกไม่
ดีกับการใกล้ชิดผู้ใหญ่ในครอบครัว คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของลูกหลานวัยหนุ่มสาว นอกจากนี ้การที่ลูกหลานมีความเข้าใจถึง
ธรรมชาติของการเป็นคนแก่ รวมถึงการที่ลูกหลานให้คุณค่าต่อการกตัญญูตอบแทนพระคุณ
ผูสู้งอายุในครอบครวั ก็ยิ่งท าให้ลูกหลานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุดีขึน้ดว้ย โดยที่พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือดแูลนัน้มีที่มาจากวยาคติเชิงบวก หรือการที่ลูกหลานตระหนกัในอายุที่มากของผูส้งูอายุ
จึงรูส้กึเป็นห่วงท่านและอยากจะท าดีกบัท่านนั่นเอง 

การอภปิรายการเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที ่1 และระยะที ่2 
ภาพประกอบ 13 แสดงการสรุปความเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 และการวิจัย

ระยะที่ 2 โดยผูว้ิจยัเลือกน าเสนอผลการวิจยัที่เล็งเห็นว่ามีความส าคญั เนื่องจากเป็นผลที่แสดงให้
เห็นถึงองค์ความรูใ้หม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถน าไปศึกษาต่อยอดไดใ้นงานวิจัยครัง้ต่อไป ดังที่น าเสนอไวใ้นส่วนของขอ้เสนอแนะของ
การวิจยัในล าดบัถดัไป ส าหรบัรายละเอียดของภาพประกอบมีดงันี ้

1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่  1 แสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย 
ประเด็น และบทสมัภาษณส์นบัสนนุประเด็นที่พบ 

2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณระยะที่  2 แสดงอยู่ในกรอบวงกลมและสัญลักษณ์
ลกูศร ประกอบดว้ย เสน้ทางอิทธิพลและค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพล รวมถึงค่านยัส าคญัทางสถิติ แทน
ดว้ยสญัลกัษณ์ * ส าหรบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสญัลกัษณ ์** ส าหรบันัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 

3. จุดประสงคข์องการเชื่อมโยงผลการวิจยั ครอบคลมุการเชื่อมโยงผลการวิจยัที่
มี ป ระ เด็นตรงกัน  (Confirmatory) และการเชื่ อม โยงผลการวิจัยที่ ข ยาย เติม เต็มผลกัน 
(Complementary) ซึ่งแบ่งออกเป็น ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ช่วยขยายผลเชิงปริมาณ และ
ผลการวิจยัเชิงปรมิาณที่ช่วยขยายผลเชิงคณุภาพ ดงัที่สรุปไวใ้นภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจยัระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
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ในล าดบัถดัไปเป็นการอภิปรายการเชื่อมโยงผลการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ
ที่เชื่อมโยงในลกัษณะเติมเต็มความเขา้ใจใหแ้ก่กนั (Complementary) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น
หลกั สอดคลอ้งกบัการน าเสนอการเชื่อมโยงผลการวิจยัในภาพประกอบขา้งตน้ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรบัรูถ้ึงธรรมชาติของการ
เป็นคนแก่ในตัวพ่อแม่และปู่ ย่าตายาย ก็จะยิ่งมีความกังวลใจเก่ียวกับอนาคตที่ตนเองจะต้อง
เผชิญกับความแก่และความตายในที่สุด ซึ่งส่งผลให้คนหนุ่มสาวมีความรูส้ึกเป็นห่วงผู้สูงอายุ
นอ้ยลง และมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวดีกับผูสู้งอายุน้อยลง เพราะคนหนุ่มสาวมองว่าท่านมีอายุ
มากแลว้ ขอ้คน้พบเชิงปริมาณในสว่นนีช้่วยขยายเติมเต็มความเขา้ใจผลเชิงคณุภาพใน 2 ประเด็น
ดว้ยกนั มรีายละเอียดดงันี ้

1.1 ผลเชิงปรมิาณช่วยสรา้งความชดัเจนใหแ้ก่ผลเชิงคณุภาพในประเด็นมิติ
ของการแสดงออกแบบวยาคติ กล่าวคือ ผลการวิเคราะหโ์มเดลความสมัพันธ์โครงสรา้งแสดงให้
เห็นว่า ปัจจัยสาเหตดุา้นการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั ซึ่งลกูหลานวัยหนุ่มสาวมีต่อผูใ้หญ่ในบา้น
นั้น มีอิทธิพลทางตรงต่อวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ โดยมีอิทธิพลต่อวยาคติเชิงลบ
มากกว่าวยาคติเชิงบวก ซึ่งเมื่อพิจารณาบทสมัภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะพบหลกัฐานที่
แสดงใหเ้ห็นสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ผูใ้หข้อ้มลูวยัหนุ่มสาวที่สามารถมองเห็นว่าบิดามารดาสงูอายุ
ผ่านประสบการณ์และใชช้ีวิตในแบบที่ท่านเป็นมายาวนาน และประสบการณช์ีวิตนัน้เองที่ท าให้
บิดามารดาที่แก่แลว้มีนิสัยแบบคนแก่ ทั้งความจูจ้ีข้ีบ้่น หรือความดือ้รัน้และยึดติดแต่เพียงแค่
ความคิดความเชื่อของตนเอง ดงัค ากลา่วที่ว่า 

“แค่รูส้ึกว่าแบบเคา้ก็มีประสบการณ์มาเยอะมากแลว้ คือมนัอาจจะมีความ ความ เคา้เรียกอะไรอะ 
เหมือนเคา้อาจจะเจออะไรมาเยอะอะ คอืทัง้ดแีละก็ไม่ด ีฉะนัน้กบัการทีเ่คา้จะกลายเป็นคนขีบ่้น ช่วงก่อนหนา้นี ้
เคา้อาจจะแบบเจอ เคา้เรียกผ่านรอ้นผ่านหนาวมาเยอะ อนันีก้็ท าไม่ได ้อนันีก้็ท าไม่ได ้เพราะว่าเคา้รูว้่าท าไมอนั
นีถ้ึงท าไม่ได”้ (กานตน์รี) 

“คอืบางทกี็รูส้กึว่าเคา้ดือ้ใช่ไหม แต่จริงๆแลว้ก็คือ เคา้อาจจะเป็นอย่างงีม้าตัง้นานแลว้ ...จริงๆถา้เรา
ตัง้ใจฟังเคา้ว่าท าไมเคา้ถึงไม่ฟังเรา เคา้ถึงเถียง มันก็เป็นเพราะประสบการณ์เคา้มัน says otherwise ...ยิ่ง
ประสบการณ์เยอะ มนัก็ยิ่งบ่งบอกว่าโลกมนัก็คงเป็น แบบนีแ้หละ แบบทีฉ่นัเจอมานีแ่หละ แลว้อะไรทีม่นัใหม่
มนัจะดจีริงหรอ ท าไมมนัถึงไม่มีมาตัง้นานแลว้ …เหตุผลของเคา้ มนัจะถูกหรือมนัจะผดิมนัก็คอืเหตผุลของเคา้
ทีเ่ราแบบ จะ พูดยงัไง เหตผุลนัน้มนัก็ไม่เปลีย่น …เพราะมีประสบการณ์กบัแบบนัน้มา นานแลว้” (กานตส์วสัดิ)์ 

นอกจากที่บทสมัภาษณ์จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งระหว่างการรบัรู ้
ในธรรมชาติของการเป็นคนแก่ในแง่ของประสบการณ์ของคนแก่ กับวยาคติเชิงลบแล้ว บท
สัมภาษณ์ยังสะท้อนใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งของการรบัรูน้ั้นกับวยาคติเชิงบวกดว้ย ดังที่ผู ้ให้
ขอ้มูลวัยหนุ่มสาวพูดถึงการปฏิบัติตัวกับบิดามารดาสูงอายุในลักษณะที่เป็นการตามใจท่าน 
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เพราะผูใ้หข้อ้มูลทราบดีว่าบิดามารดาแก่ตวัลงทุกวนั จึงคิดเสมอว่าเวลาที่ตนกบับิดามารดาจะมี
รว่มกนันัน้ไม่ยืนยาวอยู่ตลอดไป  

“เคา้ก็คงอยู่กบัเราอีกไม่นานแลว้ ไม่นานเท่าทีเ่ราอยากใหม้นันานหรอก เพราะฉะนัน้อยากท าอะไรก็
ท า อยากพาไปไหนก็พาไป อยากกินอะไรก็กิน อมื แลว้ก็อยากคยุอะไรกบัเคา้ก็คุย อยากถามว่าชีวติเคา้เป็นมา
ยงัไงก็ถามซะวนันี ้วนัทีเ่คา้ยงัจ าได ้อืม ก็ แค่ยอมรบัมนั เพราะว่ามนัก็เป็นเรื่องจริง เคา้ก็แก่ตวัลง เราก็โตขึ้น 
แลว้ รุ่นทีส่ามมนัก็มาแลว้ เออหลานมนัก็มาแลว้ แลว้ต่อไปเราก็จะมีลูก เพราะฉะนัน้ มนัก็แค่แบบ เวลามนัก็
ผลดัไปของมนั …ก็ดูแลดา้นจิตใจมากกว่า ก็อยากไปไหนก็พาไป ก็ บางทีก็เราก็ไม่ไดอ้ยากไป แต่ถา้เกิดว่ามนั
ไม่ไดใ้ชเ้งนิเยอะอะไรมากอย่างเงีย้ ก็ ก็พาไป ไปเยาวราชอย่างเงีย้ ก็พาไป” (กานตส์วสัดิ)์ 

โดยสรุปแลว้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณช่วยขยายเติมเต็มความเขา้ใจผลเชิง
คุณภาพในประเด็นสาเหตุของวยาคติเรื่องการรบัรูต่้อความสูงวัยของผู้สูงอายุในครอบครวัว่า 
ถึงแมส้าเหตุนีจ้ะส่งผลต่อวยาคติ ทัง้ที่เป็นวยาคติที่แสดงออกในเชิงบวกและในเชิงลบ แต่สาเหตุ
ดา้นการรบัรูต่้อความสงูวยันีส้่งผลต่อวยาคติเชิงลบมากกว่าวยาคติเชิงบวก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า ยิ่ง
ลกูหลานรบัรูถ้ึงความแก่ชราของผูส้งูอายุ ลกูหลานก็ยิ่งจะมีความคิดต่อผูส้งูอายุในลกัษณะเหมา
รวมในเชิงลบ แต่ทัง้นี ้ลูกหลานก็มีความรูส้ึกเป็นห่วงและมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวต่อท่านดีดว้ย
เช่นเดียวกนั  

1.2 ดังที่ไดก้ล่าวไปว่าตวัแปรวยาคติในการวิจยัเชิงปริมาณ ถูกสรา้งขึน้โดย
ใชเ้กณฑค์วามเป็นบวกซึ่งสะทอ้นถึงการแสดงออกที่ดี และเกณฑค์วามเป็นลบซึ่งสะทอ้นถึงการ
แสดงออกที่ไม่ดี จากที่การวิจัยเชิงปริมาณน าตัวแปรวยาคติทั้งสองตัวนีม้าวิเคราะห์ในโมเดล
เดียวกัน จึงท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึน้ว่า ผลเชิงคุณภาพที่พบความเก่ียวข้องระหว่าง
มุมมองที่คนหนุ่มสาวมีต่อความไม่ยั่งยืนของชีวิตและความเขา้อกเขา้ใจผูสู้งอายุ กับวยาคตินั้น 
ความเก่ียวขอ้งดังกล่าวถูกอธิบายไดด้ว้ยผลเชิงปริมาณที่พบตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ตัวแปร
ความวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ซึ่งหมายถึง ความรูส้ึกที่คนหนุ่มสาวมีต่อความแก่ชราและความตาย
ของตนในอนาคต โดยตัวแปรนีส้ามารถอธิบายไดเ้ฉพาะความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ
กบัวยาคติที่เป็นการแสดงออกในเชิงบวกเท่านัน้ นอกจากนี ้ความวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ในฐานะ
ที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีการบริหารความรูส้ึกหวาดกลัว 
(Terror Management Theory) (Martens et al., 2005) สามารถน ามาใชอ้ธิบายการเกิดขึน้ของ 
วยาคติในคนหนุ่มสาวได ้

2. จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ฉายให้เห็นภาพว่า การที่คนหนุ่มสาวมีการ
ตระหนกัในความไม่จีรงัยั่งยืนของชีวิตบิดามารดาสงูวยั และมีความเขา้อกเขา้ใจในตวับิดามารดา
สูงวัยนัน้ เก่ียวขอ้งกับการที่คนหนุ่มสาวมีวยาคติต่อผูสู้งอายุในบา้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก
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ผ่านทางอารมณค์วามรูส้กึ การแสดงออกผ่านทางความคิด และการแสดงออกที่เป็นการกระท า ซึ่ง
การที่คนหนุ่มสาวเหล่านีม้ีวยาคติก็มีความเก่ียวขอ้งกับการดูแลผูสู้งอายุ ผลการวิเคราะหโ์มเดล
ความสมัพันธโ์ครงสรา้งช่วยใหเ้ห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึน้ว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่คนหนุ่มสาวรบัรูแ้ละ
เข้าใจถึงธรรมชาติของการเป็นคนแก่  มี อิทธิพลทางอ้อมต่อการดูแลผู้ใหญ่ ในครอบครัว  
เนื่องมาจากคนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวก มิใช่วยาคติเชิงลบ 

นอกจากนี ้หากพิจารณาขอ้คน้พบดังกล่าวบนฐานคิดของโมเดลความคิดเหมา
รวม (Stereotype Content Model) (Fiske et al., 2002) จะพบว่าโมเดลความคิดเหมารวม
สามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากโมเดลความคิดเหมารวมกล่าวถึงความ
เก่ียวเนื่องระหว่างการมองความแก่ชราในตัวผู้สูงอายุ กับการประเมินว่าผู้สูงอายุไรท้ักษะ
ความสามารถ (Incompetent) ยิ่งไปกว่านัน้ เมื่อพิจารณาบทสมัภาษณจ์ากการวิจัยระยะที่ 1 จะ
พบว่าสามารถเทียบเคียงกับขอ้คน้พบเชิงปริมาณดังกล่าวไดเ้ช่นกัน โดยค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มูล
รายหนึ่ง แสดงใหเ้ห็นถึงความกังวลที่มีต่อคุณพ่อเก่ียวกับการท าอาหาร ความกังวลนีน้  าไปสู่การ
มอบความช่วยเหลือใหก้บัคณุพ่อ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่มากเกินความจ าเป็นหรือความตอ้งการ
ที่แทจ้รงิของคณุพ่อ 

“ก็ยงัคงมีความเป็นห่วงลึกๆ เพราะเรารูส้กึว่าเคา้แก่แลว้ อนัเนีย่ในความรูส้กึคอืเคา้เป็นคนแก่แลว้ เคา้
จะหั่นไดห้รอ เคา้จะใชก้ระทะไดห้รอ เคา้จะลืมใชก้ระทะมัย้นะ เราพยามหา solution ต่างๆมา ทัง้ทีจ่ริงๆเคา้ 
fine (เนน้เสียง) มากอะ (หวัเราะ) เคา้โอเคมาก เคา้ผดัได ้ตม้ได ้แต่เราคือแบบ เรากงัวลมากเพราะเรารูส้ึกว่า
เคา้แก่แลว้” (กานตผ์กา) 

บทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลูอีกรายหนึ่งก็ฉายใหเ้ห็นหลกัฐานของความเก่ียวขอ้ง
กันระหว่างวยาคติเชิงบวก กับการมองเห็นถึงธรรมชาติของการเป็นคนแก่ในแง่ที่ว่า โอกาสที่
ลกูหลานจะไดอ้ยู่ร่วมกบัผูส้งูอายุในครอบครวันัน้ลดนอ้ยลงไปทุกทีเพราะผูส้งูอายุแก่ชราแลว้ ซึ่ง
ความแก่ชรานั้นมีจุดสิน้สุดคือการพรากจากกัน ดว้ยเหตุนี ้ดังที่ผู ้ใหข้อ้มูลกล่าวว่า การใชเ้วลา
รว่มกนัระหว่างตนเองกบับิดามารดาสงูอายจุึงเป็นในลกัษณะที่ผูใ้หข้อ้มลูตามใจบิดามารดา 

“รูส้กึดี รูส้ึกคุม้ (เนน้เสยีง) ...ทีเ่รายงัไดม้ีประสบการณ์ร่วมกนั ...เพราะว่ามนัไม่ใช่ว่ามนัจะมีโอกาสนี ้
ตลอดไป ก็ตอนนีท้  าไดก้็ท า ตอนนีม้ีไดก้็มี เออ มือ้นีอ้ยากไปกินขา้วมนัไก่ก็ไป เพราะว่ายงัไปได ้ถา้ถึงวนันงึเคา้
ไปไม่ได ้มนัยอ้นเวลากลบัมาไม่ได”้ (กานตส์วสัดิ)์ 

โดยสรุปแลว้ ลกูหลานที่มองเห็นถึงธรรมชาติของการเป็นคนแก่ในตวัผูส้งูอายุใน
ครอบครวั น าไปสู่การประเมินว่าผูส้งูอายุไม่สามารถท าสิ่งต่างๆไดค้ล่องแคล่วหรือมีประสิทธิภาพ
เท่าเมื่อก่อน รวมทั้งน าไปสู่การมองว่าตนกับผู้สูงอายุมีเวลาที่จะไดใ้ชร้่วมกันลดลงไปทุกที ซึ่ง
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เหล่านี ้ท าให้ลูกหลานยิ่งมีความเป็นห่วงผู้สูงอายุและยิ่งมีแนวโน้มที่จะท าตัวดีกับผู้สูงอายุ
อย่างเช่นการตามใจ ซึ่งสง่ผลใหล้กูหลานยิ่งแสดงการช่วยเหลือดแูลผูส้งูอายดีุขึน้ 

3. การที่คนหนุ่มสาวมีวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว มีความเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุ ซึ่งการดูแลนัน้ท าใหผู้ส้งูอายุมีสขุภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจที่ดี 
ส  าหรบัการเชื่อมโยงผลการวิจยัในสว่นนีป้ระกอบดว้ย 2 ประเด็นดว้ยกนั มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ประเด็นแรก มีความเก่ียวขอ้งกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณที่ช่วยเพิ่มความ
ชัดเจนใหแ้ก่ผลเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ผลเชิงคุณภาพฉายใหเ้ห็นภาพว่าวยาคติที่ลูกหลานมีต่อ
ผู้สูงอายุ ทั้งที่ เป็นวยาคติทางอารมณ์ความรูส้ึก ทางความคิดเหมารวม และทางการกระท า 
ลูกหลานที่มีวยาคติก็จะมีการดูแลผูสู้งอายุดี  เมื่อพิจารณาผลเชิงปริมาณจึงเกิดความเขา้ใจที่
ชดัเจนมากขึน้ว่า วยาคติที่ท าใหล้กูหลานวยัหนุ่มสาวมีพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุ เป็นวยาคติใน
เชิงบวก ไม่ใช่วยาคติเชิงลบ กล่าวคือ การที่คนหนุ่มสาวจะดูแลผูสู้งอายุในครอบครวัไดดี้นัน้เกิด
จากวยาคติเชิงบวกที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งอายุ หรือการแสดงออกของความเป็นห่วงและความ
ตัง้ใจอยากจะท าดีกบัผูส้งูอายดุว้ยเหตทุี่ว่าผูส้งูอายแุก่แลว้ 

3.2 ประเด็นที่สอง มีความต่อเนื่องมาจากข้อค้นพบในขา้งตน้ เป็นผลเชิง
คณุภาพที่ช่วยขยายความเขา้ใจผลเชิงปรมิาณ กล่าวคือ จากอิทธิพลของวยาคติเชิงบวกท่ีส่งไปยงั
พฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุที่แสดงใหเ้ห็นว่า ยิ่งลูกหลานวัยหนุ่มสาวมองว่าผูสู้งอายุแก่ชราแลว้ 
ลกูหลานจึงเป็นห่วงและอยากจะท าดีกบัท่าน ลกูหลานก็จะยิ่งคอยช่วยเหลือดแูลผูส้งูอายุ ซึ่งจาก
การช่วยเหลือดูแลของลูกหลานนั้นท าให้ผู ้สูงอายุรูส้ึกได้รับความรักความอบอุ่น และถึงแม้
ผูส้งูอายุจะแสดงความกงัวลใจเก่ียวกบัการตอ้งตกเป็นภาระของลกูหลาน แต่ผูส้งูอายุก็รูส้กึมั่นใจ
ว่าในอนาคตลูกหลานจะไม่ทอดทิง้ตนใหอ้ยู่เดียวดาย ยิ่งไปกว่านัน้ การที่ผูสู้งอายุไดร้บัการดูแล
เป็นอย่างดีจากลูกหลานก็ท าให้ผู ้สูงอายุได้รบัความสะดวกสบายมากขึน้ และที่ส  าคัญ ท าให้
ผูส้งูอายมุีสขุภาพดีขึน้เนื่องจากท่านหนัมาดแูลตวัเองมากขึน้ 

4. จากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงให้เห็นว่า การปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุมี
อิทธิพลทางตรงต่อวยาคติ รวมถึงมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุ
ดว้ย ผลการวิจยัเหล่านีช้่วยขยายความเขา้ใจใหแ้ก่ผลเชิงคณุภาพเก่ียวกบัสาเหตแุละผลของวยา
คติ โดยมีประเด็นที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง 3 ประเด็นดงันี ้

4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้งในการวิจัยระยะที่  2 
พบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตกุารปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายุในครอบครวัมีอิทธิพลทางตรงต่อวยาคติ
ที่ เป็นการแสดงออกแบบวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบอย่างแตกต่างกัน กล่าวคือ การ
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ปฏิสัมพันธ์เชิงลบ หรือการที่คนหนุ่มสาวรูส้ึกว่าคุณภาพการปฏิสัมพันธ์ใกลช้ิดระหว่างตนกับ
ผูส้งูอายุนัน้ไม่ดี ท าใหค้นหนุ่มสาวยิ่งมีวยาคติเชิงบวกลดลงหรือมีความเป็นห่วงและมีแนวโนม้ที่
จะปฏิบติัตัวดีกบัผูส้งูอายุลดลง ในขณะที่การปฏิสมัพันธเ์ชิงลบท าใหค้นหนุ่มสาวยิ่งมีวยาคติเชิง
ลบมากขึน้ หรือยิ่งมีความคิดต่อผูส้งูอายใุนเชิงเหมารวมทางอายุว่าเป็นเพราะผูส้งูอายแุก่แลว้จึงมี
นิสยัเอาแต่ใจเหมือนเด็กมากขึน้ เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าขอ้คน้พบดังกล่าวสรา้งความเขา้ใจที่ชดัเจน
ว่าการปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบนัน้ส่งผลต่อวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบอย่างแตกต่างกนั อีกทัง้ขอ้
คน้พบนีย้ังสอดคลอ้งกับค าอธิบายจากทฤษฎีการปฏิสมัพันธร์ะหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact 
Theory) (Allport, 1954) ที่กล่าวว่า หากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างช่วงวัยนั้นเป็นการ
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดี เช่น มีการร่วมมือกนัหรือเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกนั ก็จะช่วยใหค้นต่างช่วงวยัมี
อคติเชิงลบต่อกนัลดลง 

4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครวัไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการปฏิสมัพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกหรือการ
ปฏิสมัพันธเ์ชิงลบ กล่าวคือ ยิ่งลูกหลานวยัหนุ่มสาวมีการใกลช้ิดกับญาติผูใ้หญ่ในครอบครวั ซึ่ง
การใกลช้ิดกันนัน้จะมีคุณภาพดีหรือไม่มีคณุภาพก็ตาม ลูกหลานก็จะยิ่งดูแลญาติผูใ้หญ่ไดดี้ ซึ่ง
หากพิจารณาผลการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมดว้ยจะพบว่า เมื่อลูกหลานมีการดูแลญาติผูใ้หญ่ไดดี้ 
ท่านก็จะมีความรูส้ึกอบอุ่นอ่ิมเอมใจและยิ่งจะดูแลรกัษาสุขภาพดว้ยตัวท่านเองดียิ่งขึน้ไป โดย
สรุปแลว้ จะเห็นไดว้่าขอ้คน้พบดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของคนเรา ท่ีมีทัง้ความรูส้กึที่พึง
พอใจและไม่พึงพอใจกับการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่อมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์
ใกลช้ิดกันแลว้ แมว้่าลูกหลานอาจจะรูส้ึกไม่ชอบใจกับการปฏิสมัพันธ์นัน้แต่ลูกหลานก็ยังแสดง
การช่วยเหลือดแูลญาติผูใ้หญ่อย่างดี 

4.3 ดงัที่กล่าวไปในขา้งตน้ว่า การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบกบัผูส้งูอายุในครอบครวั
จะยิ่งท าใหล้กูหลานมีพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายมุากขึน้ หากพิจารณาวยาคติเชิงบวกที่ลกูหลาน
มีต่อผูสู้งอายุร่วมดว้ยจะพบว่า วยาคติเชิงบวก ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ช่วยอธิบาย
กลไกความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังกล่าวได้ กล่าวคือ ลูกหลานวัยหนุ่มสาวที่รูส้ึกไม่พอใจกับการ
ปฏิสมัพันธก์บัญาติผูใ้หญ่ในครอบครวั ก็จะยิ่งมีวยาคติที่เป็นการแสดงออกในเชิงบวกลดลง หรือ
มีความรูส้ึกเป็นห่วงและมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวดีต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากท่านแก่แล้ว อย่างลด
นอ้ยลง ซึ่งยิ่งท าใหล้กูหลานดแูลผูส้งูอายุลดนอ้ยลงเช่นกนั จะเห็นไดว้่า เมื่อพิจารณาถึงการแสดง
ออกแบบวยาคติเชิงบวกของลกูหลานร่วมดว้ยแลว้ การปฏิสมัพันธเ์ชิงลบหรือการที่ลกูหลานรูส้ึก
ไม่ดีกบัการใกลช้ิดญาติผูใ้หญ่ ก็ย่ิงท าใหล้กูหลานดแูลญาติผูใ้หญ่นอ้ยลง 
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5. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ฉายภาพใหเ้ห็นว่าการที่คนหนุ่มสาวยึด
มั่นในค่านิยมทางสงัคมวฒันธรรมเรื่องการดแูลเลีย้งดูผูส้งูอายุในครอบครวั เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ใหค้นหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติ ผลการวิเคราะหโ์มเดลความสมัพันธ์โครงสรา้งของ 
วยาคติในการวิจัยระยะที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การยึดมั่นในค่านิยมทางสังคมเรื่องการกตัญญูมี
อิทธิพลต่อวยาคติ เฉพาะวยาคติเชิงบวก หรือ การที่คนหนุ่มสาวมองว่าผูสู้งอายุในครอบครวันัน้
แก่แลว้จึงรูส้ึกเป็นห่วงและอยากจะปฏิบติัตวัดีกบัท่าน จะเห็นไดว้่าผลการวิจยัเชิงปริมาณมาช่วย
ขยายเติมเต็มความเขา้ใจผลเชิงคุณภาพ นอกจากนีย้งัพบว่า ผลเชิงคณุภาพก็ช่วยขยายเติมเต็ม
ความเขา้ใจผลเชิงปริมาณเช่นกนั กล่าวคือ จากผลการวิเคราะหโ์มเดลความสมัพันธ์โครงสรา้งที่
พบว่าวยาคติเชิงบวกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุนัน้ ผลการวิจยัเชิงคณุภาพแสดงให้
เห็นว่าการที่คนหนุ่มสาวใหก้ารสนับสนุนดแูลผูส้งูอายุ ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุนดูแลผูส้งูอายุใน
ชีวิตประจ าวันหรือดแูลผูสู้งอายุในเรื่องที่เก่ียวกับสุขภาพร่างกาย เหล่านีท้  าใหผู้สู้งอายุมีสขุภาพ
รา่งกายรวมถึงสขุภาวะทางจิตใจเป็นไปในทางที่ดี 

 
โดยสรุปแล้ว การศึกษาวยาคติในบริบทครอบครวัที่ประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัย

ผสานวิ ธีชนิดเชิ งคุณภาพน าเชิ งปริมาณ ครั้งนี ้ (Exploratory sequential mixed methods 
design) (Creswell & Plano Clark, 2018) ท าให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเก่ียวกับวยาคติในบริบท
ดังกล่าวที่ชัดเจนและลึกซึง้ กล่าวคือ การวิจัยดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ ท าใหพ้บว่าคนหนุ่มสาวมี
ความรูส้ึก ความคิด และการปฏิบติัต่อบิดามารดาสูงอายุอย่างเป็นวยาคติ โดยมีสาเหตเุก่ียวขอ้ง
กบัการที่คนหนุ่มสาวตระหนกัในความไม่ยั่งยืนของชีวิตและมีความเขา้ใจในตวับิดามารดา รวมถึง
การที่คนหนุ่มสาวยึดมั่นในค่านิยมไทยเก่ียวกับการดูแลบิดามารดา นอกจากนี ้ การวิจัยเชิง
คุณภาพยังท าใหเ้กิดความเขา้ใจว่า วยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุนั้นสรา้งผลดี
ใหแ้ก่สขุภาพกายและจิตใจของบิดามารดา ในขณะที่การวิจยัดว้ยวิธีการเชิงปรมิาณ พบผลที่ช่วย
สรา้งความกระจ่างใหแ้ก่ผลเชิงคณุภาพในหลายประเด็น โดยมีประเด็นหลกัเก่ียวกบัวยาคติที่เป็น
การแสดงออกในเชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคือ ผลเชิงปริมาณท าให้เกิดความชัดเจนว่าการที่
ลูกหลานวัยหนุ่มสาวรบัรูถ้ึงธรรมชาติของคนแก่ในตัวผูสู้งอายุ ลูกหลานก็ยิ่งมีวยาคติที่เป็นการ
แสดงออกในเชิงบวก ซึ่งยิ่งท าใหลู้กหลานใหก้ารช่วยเหลือดแูลผูส้งูอายไุดดี้ขึน้ กล่าวไดอี้กนยัหนึ่ง
ว่า ผลเชิงปริมาณสรา้งความกระจ่างในเรื่องของวยาคติที่น าไปสู่พฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุว่า 
เป็นวยาคติที่ลกูหลานรูส้กึห่วงกงัวลและตอ้งการอยากจะท าดีกบัผูส้งูอายุ ไม่ใช่วยาคติที่ลกูหลาน
มองผู้สูงอายุแบบเหมารวมอย่างเป็นอคติ ซึ่งจากการดูแลนั้น นอกจากผู้สูงอายุจะมีความ
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สะดวกสบายและปลอดภยัขึน้ ผูส้งูอายุก็เริ่มหนัมาใส่ใจดแูลสุขภาพตัวเองมากขึน้ดว้ย ย่ิงไปกว่า
นัน้ การดูแลเอาใจใส่ของลกูหลานยงัสรา้งความอบอุ่นและความรูส้ึกมั่นคงทางใจใหผู้สู้งอายุอีก
ดว้ย  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ส าหรับลูกหลานวัยหนุ่มสาว  

1.1 จากตัวแปรการรบัรูต่้อความสูงวัย คือการที่ลูกหลานวัยหนุ่มสาวรบัรูแ้ละ
เขา้ใจในความแก่ชราของผูสู้งอายุ ซึ่งครอบคลุมทั้งความแก่ชราทางกายภาพ คือการที่คนหนุ่ม
สาวมองเห็นและเข้าใจดีว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอและเจ็บป่วยง่าย และ
ครอบคลมุความแก่ชราทางการแสดงออก คือการที่คนหนุ่มสาวมองเห็นและเขา้ใจดีว่าผูสู้งอายุมี
นิสยับางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิม ถึงแมว้่าในการศึกษาครัง้นีจ้ะมีเป้าการวัดตัวแปรการรบัรูต่้อ
ความสงูวยัเป็นผูส้งูอายุทั่วไป คือไม่ไดเ้จาะจงว่าเป็นผูส้งูอายใุนครอบครวั อย่างไรก็ดี ผูส้งูอายุใน
ครอบครวัก็คือผูท้ี่มีสภาวะของการเป็นคนแก่คนหนึ่ง และเนื่องดว้ยการศึกษาครัง้นีก้  าหนดนิยาม
ของตวัแปรการรบัรูต่้อความสงูวยัว่า เป็นการตระหนกัและเขา้ใจต่อสภาวะของความสงูอายุ ดงันัน้
การรบัรูต่้อความสูงวัยที่ไม่ได้มีการเจาะจงว่าเป็นความสูงวัยของคนในครอบครวั จึงสามารถ
เชื่อมโยงมายงัผูส้งูอายทุี่เป็นคนในครอบครวัได ้

จากขอ้คน้พบเชิงปรมิาณที่พบว่า การรบัรูแ้ละเขา้ใจในความแก่ชรานีเ้ป็นหนึ่งใน
สาเหตหุลกัที่ท าใหค้นหนุ่มสาวรูส้กึเป็นห่วงผูส้งูอายแุละมีแนวโนม้จะปฏิบติักบัผู้สงูอายุในทางที่ดี
ขึน้ บนพื ้นฐานความคิดที่คนหนุ่มสาวมองผู้สูงอายุว่าแก่แล้ว ซึ่งยิ่งส่งผลให้คนหนุ่มสาวคอย
ช่วยเหลือดแูลผูสู้งอายุเป็นอย่างดีจากขอ้คน้พบดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงเสนอใหล้กูหลานที่อาศยัอยู่กับ
ผูสู้งอายุหรือมีโอกาสไดพ้บเจอกับผู้สูงอายุในครอบครวั หมั่นสังเกตอากัปกิริยา รวมถึงสังเกต
หนา้ตาและรูปร่างผิวพรรณของผูส้งูอายุ โดยการสงัเกตนัน้ไม่ใช่เพียงการมองดดูว้ยตาแต่เป็นการ
มองเห็นถึงความแก่ชราของผูส้งูอาย ุนอกจากเฝ้าสงัเกตผูส้งูอายแุลว้ ผูว้ิจยัแนะน าใหล้กูหลานท า
กิจกรรมรว่มกบัผูส้งูอาย ุโดยเนน้เป็นกิจกรรมที่จะช่วยใหล้กูหลานไดใ้กลช้ิดและพดูคยุกบัผูส้งูอาย ุ
ตัวอย่างเช่น การหยิบเอารูปถ่ายในอดีตมาดูและพูดคุยเก่ียวกับเหตุการณ์ในภาพด้วยกัน การ
ท าอาหารหรือรบัประทานอาหารร่วมกนั การเล่นเกมดว้ยกนั เช่นเกมไพ่ หรือเกมกระดาน เป็นตน้ 
โดยสรุป ลูกหลานสามารถเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่ในครอบครวัได้ผ่านการท า
กิจกรรมร่วมกับท่าน ซึ่งจะช่วยให้ลูกหลานเกิดการตระหนักถึงความแก่ชราของท่าน และเมื่อ
ลกูหลานรบัรูแ้ละเขา้ใจในความแก่ชรานัน้ ลกูหลานก็จะเกิดความเป็นห่วงและอยากจะปฏิบติักบั
ผูส้งูอายดีุขึน้ ซึ่งจะท าใหล้กูหลานเอาใจใสแ่ละช่วยเหลือดแูลผูส้งูอายดีุขึน้ดว้ย 
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2. ส าหรับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  
2.1 จากขอ้คน้พบเชิงปริมาณที่แสดงใหเ้ห็นว่า การที่คนหนุ่มสาวมีปฏิสมัพันธ์

ใกลช้ิดกบัผูส้งูอายุในครอบครวั จะท าใหค้นหนุ่มสาวเอาใจใส่และดแูลผูส้งูอายุดียิ่งขึน้ ซึ่งจากขอ้
คน้พบเชิงคุณภาพช่วยสรา้งความกระจ่างเพิ่มเติมว่า การที่คนหนุ่มสาวเอาใจใส่และคอยดูแล
ผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีนั้น  ผู้วิจัยจึงเสนอให้หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั และมูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุ
ไทย เป็นตน้ ใชอ้งคค์วามรูจ้ากผลการวิจัยดังกล่าวมาเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนหรือก าหนด 
นโยบาย รวมถึงก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างสมาชิกต่างวัยใน
ครอบครวั 

2.2 จากขอ้คน้พบในขา้งตน้ ผูว้ิจยัเสนอใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครวั และมูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนาผูส้งูอายุไทย เป็นตน้ ใชอ้งคค์วามรู้
จากผลการวิจยัดงักลา่วมาพฒันาเป็นโครงการการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกต่างวยั
ในครอบครัว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหลานที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือมีโอกาสได้พบเจอกับ
ผูส้งูอายุ เนือ้หาของโครงการเป็นการรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศภายในครอบครวัใหม้ีการใชเ้วลา
รว่มกนั โดยเนน้ใหล้กูหลานและผูส้งูอายุไดม้ีปฏิสมัพันธ์ใกลช้ิดหรือไดพู้ดคยุกนั เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหลู้กหลานไดม้องเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกาย ตลอดจนลกัษณะท่าทาง
การแสดงออกของผูส้งูอายุ จนลกูหลานเกิดความตระหนกัว่าท่านแก่ชราลง ซึ่งจะช่วยใหล้กูหลาน
เกิดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอาย ุคือ เกิดเป็นความรูส้ึกเป็นห่วงและมีความตอ้งการที่อยากจะปฏิบติั
กบัท่านใหดี้ขึน้ ทา้ยที่สดุ วยาคติเชิงบวกจะท าใหล้กูหลานยิ่งเอาใจใส่ดแูลผูส้งูอายุในครอบครวัดี
ยิ่งขึน้ 

3. ส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 จากขอ้คน้พบเชิงปริมาณที่สรา้งความกระจ่างใหแ้ก่ขอ้คน้พบเชิงคณุภาพว่า 

ปัจจยัเชิงสาเหตหุลกัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุ คือวยาคติเชิงบวก ซึ่งเมื่อพิจารณา
ปัจจยัเชิงสาเหตขุองวยาคติเชิงบวกพบว่าหนึ่งในปัจจยัหลกัคือ การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั ดงันัน้ 
ผูว้ิจัยจึงเสนอใหง้านวิจัยครัง้ต่อไปน าผลการวิจัยนีไ้ปพัฒนาเป็นโปรแกรมส่งเสริมการสนับสนุน
ดูแลผูสู้งอายุในครอบครวั โดยเนือ้หาหลกัของโปรแกรมเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกครอบครวัวัย
หนุ่มสาวเกิดการรบัรูต่้อความสูงวัยในตัวผูสู้งอายุ เพื่อใหเ้กิดวยาคติเชิงบวก และเพื่อทา้ยที่สุด
มุ่งหวงัใหเ้กิดพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุ โดยผูว้ิจยัเสนอใหม้ีการวดัตวัแปรการรบัรูต่้อความเป็นผู้
สูงวัยและตัวแปรวยาคติเชิงบวกก่อนการทดลองใชโ้ปรแกรม จากนั้นจึงวัดตัวแปรทั้งสองและ  
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ตวัแปรพฤติกรรมการดแูลผูสู้งอายุภายหลงัการใชโ้ปรแกรม เพื่อการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตแุละ
เปรียบเทียบผลของการใชโ้ปรแกรม 

3.2 จากขอ้คน้พบเชิงปริมาณที่พบอิทธิพลจากวยาคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ดูแลผูสู้งอายุในครอบครวั แต่ไม่พบอิทธิพลจากวยาคติเชิงลบต่อพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายุ ซึ่ง
ผลการวิจัยอิทธิพลจากวยาคติเชิงบวกมีความสอดคลอ้งกับนิยามที่พาลมอร ์(Palmore, 1999) 
กล่าวไวว้่า วยาคติเชิงบวกคือวยาคติที่เอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่ผูสู้งอายุ ผูว้ิจัยจึงเสนอใหก้ารวิจยัครัง้
ต่อไปศึกษาอิทธิพลของวยาคติเชิงลบ เพื่อท าความเขา้ใจว่าวยาคติเชิงลบจะท าใหเ้กิดผลเชิงลบ
ตรงตามที่พาลมอร ์(Palmore, 1999) กล่าวไวห้รือไม่ โดยการศึกษาครัง้ต่อไปสามารถก าหนด
ขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ศึกษาว่าเป็นผูท้ี่เคยเผชิญเหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัวยาคติเชิงลบที่มี
ความรุนแรง อาทิเช่นการทอดทิง้ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

3.3 จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพที่พบความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวที่มี
คุณลักษณะด้านครอบครวัต่างกัน คือมาจากครอบครวัเด่ียวและครอบครวัขยาย ในประเด็น
ความคิดความรูส้ึกที่คนหนุ่มสาวมีต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัว 
ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงเสนอใหก้ารวิจัยเชิงปริมาณในอนาคต เก็บขอ้มูลดา้นคุณลักษณะครอบครวัของ
กลุ่มตวัอย่าง ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามเช่น จ านวนสมาชิกครอบครวัที่คุณอาศัยอยู่ดว้ยมี
ทั้งหมดก่ีคน ประกอบดว้ยใครบ้าง (เช่น พ่อ แม่ พี่  น้อง ปู่  ย่า เป็นตน้) โดยการเก็บข้อมูลดา้น
คณุลกัษณะครอบครวัของกลุม่ตวัอย่างจะท าใหส้ามารถศกึษาเปรียบเทียบกลุม่ตวัอย่างครอบครวั
เด่ียว และกลุ่มตัวอย่างครอบครวัขยาย ว่ามีระดับความรูส้ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร และสง่ผลต่อวยาคติเชิงลบและวยาคติเชิงบวกแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 

3.4 จากขอ้สังเกตของผูว้ิจัยเก่ียวกับเป้าหมายวยาคติในการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งก็คือ 
วยาคติต่อผูส้งูอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ตามปกติ หรือช่วยเหลือดูแลตนเองไดใ้น
ระดับหนึ่ง จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 นึกถึงขณะตอบ
แบบสอบถามจะเป็นผูสู้งวัยตอนตน้ ซึ่งมีความแตกต่างจากผูสู้งวัยตอนปลาย ซึ่งน่าจะเป็นผูท้ี่
สามารถช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยลง หรือผูท้ี่ตอ้งการการดูแลจากผูอ่ื้น เช่น ผูป่้วยภาวะสมองเสื่อม 
หรือผูป่้วยติดเตียง ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงเสนอใหก้ารวิจัยในอนาคตขยายขอบเขตเป้าหมายของวยาคติ 
เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูสู้งวัยตอนต้นและผู้สูงวัยตอนปลายว่า 
วยาคติต่อเปา้หมายทัง้สองกลุม่นีม้ีปัจจยัเชิงสาเหตแุตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 

3.5 จากขอ้สงัเกตของผูว้ิจยัเก่ียวกบัคณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิง
ปรมิาณ ซึ่งมีคณุสมบติัเป็นผูท้ี่อาศยัอยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครหรือปรมิณฑลเป็นเวลา 5 ปีขึน้ไป 
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การก าหนดคณุสมบติัของกลุ่มตัวอย่างเช่นนีท้  าใหค้รอบคลุมทัง้ผูท้ี่เกิดและอาศัยอยู่ในเขตเมือง 
และผูท้ี่เกิดนอกเขตเมืองแต่ยา้ยถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ในเขตเมือง จึงมีความเป็นไปไดว้่าระดบัของ
การยดึมั่นในค่านิยมเรื่องความกตญัญขูองกลุ่มตวัอย่างสองกลุม่นีจ้ะแตกต่างกนั เนื่องจากตวัแปร
ค่านิยมทางสงัคมในการศึกษาครัง้นีถู้กพัฒนาขึน้จากขอ้คน้พบเชิงคุณภาพ ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลในการ
วิจัยเชิงคุณภาพทั้ง 8 ท่านเกิดและเติบโตในเขตเมือง การเติบโตในพื ้นที่บริบทที่แตกต่างกัน
ระหว่างเขตเมืองกบัเขตชนบทอาจจะสง่ผลต่อค่านิยมและความเชื่อที่บคุคลยึดถือ ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึง
เสนอใหก้ารวิจยัเชิงปรมิาณครัง้ต่อไปก าหนดคณุสมบติัของกลุ่มตวัอย่างใหม้ีขอบเขตชดัเจน โดย
เก็บขอ้มูลดา้นสถานที่เกิดและสถานที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาใชศ้ึกษาเปรียบเทียบ
ระดับของค่านิยมทางสงัคม และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ 
วยาคติและพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 

3.6 จากขอ้จ ากัดในการวิจัยครัง้นีท้ี่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสภาวะความเป็น
เมือง หรือการรบัรูถ้ึงภาวะความทันสมัยของสงัคม ซึ่งมีหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นว่าวยาคติมีความ
เก่ียวข้องกับข้อบ่งชี ้ความทันสมัยของสังคม คือ จ านวนประชากรสูงวัยที่ เพิ่มมากขึ ้นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับวยาคติต่อผู้สูงอายุในสังคม (North & Fiske, 2015) ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
เสนอใหก้ารวิจัยในอนาคตน าแนวคิดทฤษฎีในศาสตรส์ังคมวิทยามาเป็นกรอบในการศึกษาท า
ความเขา้ใจวยาคติ ซึ่งจะถือเป็นการบูรณาการศาสตรท์ี่หลากหลายมากยิ่งขึน้ในการท าความ
เข้าใจประเด็นดังกล่าว โดยเสนอให้น าทฤษฎี ภาวะทันสมัยและการสูงวัย  (Theory of 
Modernization and Ageing) (Cowgill, 1974, as cited in Palmore, 1999, p.68) และแนวคิด
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบรองโก้ และวิลเลี่ยมสัน (Branco & Williamson, 1982 
Cuddy & Fiske, 2002, p. 12-13) รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหว่างวยาคติกับ 
สงัคมนิยมของพามอร ์(Palmore, 1999) มาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิจัย รวมถึงใชพ้ัฒนาเป็น 
ตวัแปรความทนัสมยัของสงัคมเพื่อศกึษาอิทธิพลเชิงสาเหตขุองวยาคติ 

3.7 จากขอ้จ ากดัเก่ียวกบัตวัแปรวยาคติเชิงบวกและตัวแปรวยาคติเชิงลบ ซึ่งใน
การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยสรา้งตวัแปรนีข้ึน้จากขอ้คน้พบเชิงคุณภาพ จึงท าใหต้ัวแปรวยาคติเชิงบวก
ครอบคลมุมิติการแสดงออกแบบวยาคติที่เป็นความรูส้ึกและแนวโนม้การท าพฤติกรรม ในขณะที่
ตวัแปรวยาคติเชิงลบครอบคลมุมิติการแสดงออกแบบวยาคติทางความคิด ดงันัน้ จึงเสนอใหก้าร
วิจยัครัง้ต่อไป มีการพัฒนาตัวแปรวยาคติเชิงบวกและตัวแปรวยาคติเชิงลบที่มีตัวชีว้ดัสอดคลอ้ง
กนั คือ มีเนือ้หาสาระครอบคลุมการแสดงออกแบบวยาคติทางความรูส้ึก ความคิด และแนวโนม้
การท าพฤติกรรม ทัง้ตวัแปรวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ 
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3.8 จากขอ้จ ากดัเก่ียวกบัตวัแปรความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ในตวัชีว้ดัดา้น 
ความวิตกกงัวลต่อความตายของผูส้งูอายุในครอบครวั ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัที่ถูกพฒันาขึน้จากขอ้คน้พบ
เชิงคุณภาพในประเด็น การตระหนกัถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา เมื่อน ามาวิเคราะหใ์น
โมเดลสมมติฐานพบว่า ตวัชีว้ดัดา้นดงักลา่วมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอ่ืนในโมเดลสงูเกินไป ดงันัน้ 
ผูว้ิจัยจึงเสนอให้การวิจัยในอนาคต น าขอ้คน้พบเชิงคุณภาพในประเด็นการตระหนักถึงความไม่
ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสมัภาษณ์คนหนุ่มสาวเก่ียวกับความวิตก
กังวลต่อการสูงวัยและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครวั  โดยผู้วิจัยเสนอให้มีการก าหนด
คณุสมบติัของผูใ้หข้อ้มลูเป็นผูท้ี่เคยเผชิญกบัเหตกุารณก์ารเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของผูส้งูอายุ
ในครอบครวั เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูเก่ียวกบัความวิตกกงัวลที่ลุม่ลึก เพื่อที่จะน าขอ้คน้พบไปพฒันา
เป็นตวัแปรและศกึษาอิทธิผลเชิงสาเหตทุี่มีต่อวยาคติต่อไป 
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เคร่ืองมือในการวิจัยระยะที ่2 
แบบสอบถามออนไลน ์

 
แบบสอบถามการวิจยั "วยาคติต่อผูส้งูอายใุนครอบครวับรบิทสงัคมเมือง: การวิจยัผสานวิธี" 
 

งานวิจยันีผ้่านการพิจารณาจรยิธรรมแลว้ หมายเลขรบัรอง SWUEC/E/G-188/2562 
แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุใน

ครอบครวั ใชเ้วลาในการตอบประมาณ 10 นาที โดยขอ้มลูทัง้หมดจะถูกเก็บเป็นความลบัไวใ้นที่
ปลอดภยั มีเพียงผูว้ิจยัและอาจารยท์ี่ปรกึษาสามารถเขา้ถึง ในการวิเคราะหแ์ละรายงานผล ขอ้มลู
จะถกูน าเสนอในภาพรวมและไม่ระบตุวัตน จึงใครข่อความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงใหค้รบถว้น ผลการวิจยัจะถูกน าไปพฒันาเป็นแนวทางการปฏิบติัตวัในการอยู่รว่มกบัผูส้งูอายุ
ในครอบครวั หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้วิจัยตามข้อมูลด้านล่าง  สามารถคลิก 
(https://rb.gy/6yiolc) เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
หนึ่งฝัน พทุธธรรมวงศ ์
นิสิตปรญิญาเอก การวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
โทร 099-258-5005 อีเมล nungfanp@gmail.com 
 
ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแลว้ 

 ตกลง 

 ไม่ใช่ (หากคณุเลือกค าตอบนี ้แบบสอบถามจะสิน้สดุลง ขอบคณุในความสนใจ) 
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สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป (กรุณาตอบตามความเป็นจริง ขอ้มลูจะถูกเก็บเป็นความลบัและไม่
มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 

คณุอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นเวลา 5 ปีขึน้ไป 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ (หากคณุเลือกค าตอบนี ้แบบสอบถามจะสิน้สดุลง ขอบคณุในความสนใจ) 
ผูสู้งอายุในครอบครวั หมายถึง สมาชิกในครอบครวัที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป ทัง้ในครอบครวั

ตนเอง หรือครอบครวัสามีภรรยา เช่น พ่อ แม่ ปู่  ย่า พ่อสามี แม่ภรรยา 
คณุอาศยัอยู่กบั หรือไดใ้ชเ้วลาอยู่กบัผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นประจ าเป็นเวลา 5 ปีขึน้ไป 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ (หากคณุเลือกค าตอบนี ้แบบสอบถามจะสิน้สดุลง ขอบคณุในความสนใจ) 
ผูสู้งอายุในครอบครวัที่คุณอาศัยอยู่ดว้ย หรือไดใ้ชเ้วลาอยู่ดว้ยเป็นประจ า มีทั้งหมดก่ี

ท่าน (กรุณาระบจุ านวนตวัเลข) _________ 
หากคุณอาศัยอยู่กบั หรือไดใ้ชเ้วลาอยู่กบัผูสู้งอายุในครอบครวัมากกว่า 1 ท่าน ขณะที่

ตอบแบบสอบถามนี ้ขอใหค้ณุนึกถึงผูส้งูอายใุนครอบครวัเพียงท่านเดียวเท่านัน้ 
ผู้สูงอายุในครอบครัวเพียงท่านเดียวที่คุณจะนึกถึงขณะตอบแบบสอบถามนี ้ มี

ความสมัพนัธก์บัคณุอย่างไร 

 พ่อ/แม่    พ่อ/แม่ ของสามีหรือภรรยา 

 ปู่ /ย่า/ตา/ยาย   ปู่ /ย่า/ตา/ยาย ของสามีหรือภรรยา 

 ลงุ/ปา้/นา้/อา   ลงุ/ปา้/นา้/อา ของสามีหรือภรรยา 
ผูสู้งอายุในครอบครวัเพียงท่านเดียวที่คุณจะนึกถึงขณะตอบแบบสอบถามนี ้มีสถานะ

สขุภาพอย่างไร 

 สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

 ช่วยเหลือตวัเองไดบ้างเรื่องและตอ้งการพึ่งพาผูอ่ื้นบางเรื่อง 

 ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย (เช่น มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะติดเตียง) 
เพศของคณุคือ 

 หญิง    ชาย 

 ไม่ตอ้งการระบ ุ   อ่ืนๆ ___________ 
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อายขุองคณุคือ (ปี) 

 18     30 

 19     31 

 20     32 

 21     33 

 22     34 

 23     35 

 24     36 

 25     37 

 26     38 

 27     39 

 28     40 

 29 
 
ส่วนที่ 2 การดูแลผูสู้งอายุในครอบครวั (กรุณาตอบตามความเป็นจริง ขอ้มูลจะถูกเก็บ

เป็นความลบัและไม่มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 
1. ฉันใหผู้ส้งูอายุในครอบครวัดูแลเรื่องยาดว้ยตวัท่านเอง เช่น การซือ้ยา การจัดเตรียม

ยา เป็นตน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
2. ฉนัคอยสงัเกตเรื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นประจ า 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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3. ฉันดูแลใหผู้ส้งูอายุในครอบครวัไปพบแพทย ์เช่น นดัหมายแพทยห์รือจองคิว เรียกรถ
หรือขบัรถให ้เป็นตน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
4. ฉนัไม่เคยพดูคยุถามไถ่เรื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
5. ฉนัหาขอ้มลูท าความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการไม่สบายของผูส้งูอายใุนครอบครวัเพิ่มเติม 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
6. ฉนัไม่เคยปลอ่ยใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัตอ้งท ากิจกรรมที่ตอ้งออกแรงหนกั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
7. ฉนัไม่สนใจว่าผูส้งูอายใุนครอบครวัจะเดินทางไปไหนมาไหน 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
8. ฉนัอาสาท าสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวนัใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวั เช่น ท างานบา้น เป็นตน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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9. อะไรที่ผูส้งูอายใุนครอบครวัเอ่ยปากว่าตอ้งการ ฉนัจะพยายามหามาให ้

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
 
สว่นที่ 3 ทศันคติต่อผูส้งูอายุในครอบครวั (กรุณาตอบตามความเป็นจรงิ ขอ้มลูจะถูกเก็บ

เป็นความลบัและไม่มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 
1. ฉนักงัวลเรื่องอบุติัเหตขุองผูส้งูอายใุนครอบครวั เพราะท่านแก่แลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
2. ถึงแมผู้สู้งอายุในครอบครวัจะสามารถดูแลตัวเองได ้แต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ไดเ้พราะ

ท่านแก่แลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
3. ฉนัไม่ค่อยห่วงผูส้งูอายใุนครอบครวั ถึงแมท้่านจะอายมุากแลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
4. มีหลายอย่างที่ผูส้งูอายใุนครอบครวัแก่เกินไปที่ควรจะท า 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
5. อายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั ไม่ใช่อปุสรรคในการท าสิ่งต่างๆ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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6. ถึงผูส้งูอายใุนครอบครวัจะมีอายมุากแลว้ แต่ท่านก็ยงัสามารถท างานหลากหลายไดดี้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
7. ยิ่งอายมุากขึน้ ผูส้งูอายกุ็ย่ิงมีเวลาว่างเหลือเยอะขึน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
8. สมาชิกในครอบครวัที่มีอายมุากมกัจะขีบ้่น 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
9. เพราะแก่แลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัจึงชอบพดูหรือถามในเรื่องเดิมซ า้ๆ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
10. ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากแลว้จะมีมมุมองแบบคนรุ่นเก่า 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
11. ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากมีนิสยัเหมือนเด็ก เช่น ดือ้ เอาแต่ใจ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
12. เพราะอายมุากแลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัมกัจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็น 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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13. อะไรที่ผูส้งูอายใุนครอบครวัอยากท าฉนัจะไม่ขดั เพราะท่านแก่แลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
14. ฉนัอยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไดท้ าในสิ่งที่ท่านตอ้งการ เพราะท่านอายมุากแลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
15. ฉันพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อผูสู้งอายุในครอบครวั เพราะท่านแก่

แลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
16. เพราะผูสู้งอายุในครอบครวัอายุมากแลว้ ฉันจึงพยายามปรบัค าพูดกับท่านใหดี้ขึน้ 

เช่น ใชน้ า้เสียงนุ่มนวล พดูอย่างสภุาพ เป็นตน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
17. ฉันตั้งใจจะไม่พูดโต้ตอบอะไรถ้าผู้สูงอายุในครอบครัวบ่นเรื่องที่ฉันไม่อยากฟัง 

เพราะท่านอายมุากแลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
18. ฉนัอยากจะดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัใหดี้ เพราะท่านอายมุากแลว้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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สว่นที่ 4 การรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั (กรุณาตอบตามความเป็นจรงิ ขอ้มลูจะถกูเก็บเป็น
ความลบัและไม่มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 

1. เมื่ออายมุากขึน้ การท างานของรา่งกายก็จะถดถอยลง 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
2. เมื่ออายมุากขึน้ ผูส้งูอายจุะไม่สามารถเรียนรูท้กัษะใหม่ๆได ้

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
3. อายทุี่มากขึน้ย่อมมาพรอ้มกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
4. พออายมุากแลว้การฟ้ืนตวัจากการเจ็บป่วยจะชา้ลง 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
5. เป็นธรรมดาที่เมื่ออายมุากแลว้จะมีนิสยัหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
6. การเติบโตในยคุสมยัที่ต่างกนัท าใหผู้ส้งูอายมุีความคิดเห็นหรือมมุมองที่ต่างออกไป 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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7. เพราะว่าผูส้งูอายุผ่านเรื่องราวในชีวิตมามาก การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจึง
สะทอ้นประสบการณเ์หลา่นัน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
 
ส่วนที่ 5 ความรูส้ึกต่อความแก่ชราและความตาย (กรุณาตอบตามความเป็นจริง ขอ้มูล

จะถกูเก็บเป็นความลบัและไม่มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 
1. ฉนัชอบอยู่ใกลช้ิดผูส้งูอาย ุ

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
2. ฉนัชอบพดูคยุกบัผูส้งูอายุ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
3. ฉนัชอบท ากิจกรรมต่างๆรว่มกบัผูส้งูอายุ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
4. ฉนักลวัการเผชิญหนา้กบัผูส้งูอายุ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
5. ฉนักลวัว่าเมื่ออายมุากขึน้ ฉนัจะไม่มีความสขุส าราญใจ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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6. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแก่ตวัลง ฉนัจะไม่มีอะไรท า 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
7. ฉนักงัวลว่าฉนัจะรูส้กึไม่ดีกบัตวัเองเมื่อแก่ตวัลง 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
8. ฉนักงัวลว่าเมื่อแก่ตวัลง ฉนัจะไม่สามารถท าสิ่งต่างๆไดด้ว้ยตวัเอง 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
9. ฉนัไม่เคยหวั่นใจที่ตวัเองจะดแูก่ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
10. เวลาที่ฉนัส่องกระจก ฉนัรูส้กึแย่ที่เห็นรูปร่างหนา้ตาตวัเองเปลี่ยนไปเพราะอายุที่มาก

ขึน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
11. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแก่ เพื่อนทกุคนของฉนัจะตายจากไป 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
 
 
 



  215 

12. ยิ่งอายมุากขึน้ ฉนัยิ่งกงัวลเก่ียวกบัสขุภาพของตวัเองมากขึน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
13. ฉนัรูส้กึกงัวลเมื่อนึกถึงการที่ฉนัจะไม่สามารถตดัสินใจเรื่องต่างๆดว้ยตวัฉันเอง 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
14. ฉนักงัวลว่าคนอ่ืนๆจะไม่สนใจฉนัในวนัที่ฉนัแก่ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
15. ฉนักลวัว่าชีวิตจะไรค้ณุค่าเมื่อฉนัแก่ ตอ้งอยู่ไปวนัๆอย่างไรจ้ดุหมาย 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
16. ถึงแม้การเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ฉันก็ไม่อยากให้ผู้สูงอายุใน

ครอบครวัเป็นอะไรไป (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต) 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
17. ฉนักงัวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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18. ฉนัไม่รูส้กึอะไร ถา้วนัหนึ่งผูส้งูอายใุนครอบครวัจะป่วยหนกั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
19. ยิ่งผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากขึน้ ฉนัก็ย่ิงกลวัว่าวนัที่ท่านจากไปจะมาเรว็ขึน้ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
 
ส่วนที่ 6 การปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  (กรุณาตอบตามความเป็นจริง ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น

ความลบัและไม่มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 
1. ฉนัรูส้กึพอใจกบัการท ากิจกรรมกบัผูส้งูอายุในครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
2. ฉนัรูส้กึเพลิดเพลินในระหว่างที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
3. การใชช้ีวิตประจ าวนัระหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวัมีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัดี 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
4. ฉนัรูส้กึไม่พอใจกบัการท ากิจกรรมกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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5. ฉนัรูส้กึเบื่อในระหว่างที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
6. การใชช้ีวิตประจ าวันระหว่างฉันกับผูสู้งอายุในครอบครวัไม่ไดม้ีการช่วยเหลือเกือ้กูล

กนั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
 
ส่วนที่  7 ค่านิยมในสังคมไทย  (กรุณาตอบตามความเป็นจริง ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น

ความลบัและไม่มีการระบคุวามเป็นตวัตน) 
1. ฉนัยินดีท าหนา้ที่ของลกูหลานโดยการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
2. ฉนัควรรบัผิดชอบดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเพราะฉนัเป็นลกูหลานของท่าน 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
3. ลกูหลานไม่ไดม้ีบทบาทในการสนบัสนนุดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
4. หนา้ที่การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นหนา้ที่ของลกูหลาน 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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5. การกตัญญูรูคุ้ณต่อผูสู้งอายุในครอบครวัเป็นสิ่งส าคัญในสงัคมไทย ฉันจึงควรดูแล
เลีย้งดทู่าน 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
6. ฉนัไม่คิดว่าการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นการแสดงความกตญัญู 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
7. เพื่อตอบแทนพระคณุ ฉนัจะดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัดว้ยความสมคัรใจ 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
8. ฉนัเชื่อเรื่องความกตญัญ ูฉนัจึงอยากดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 (1) ไม่จรงิเลย   (4) ค่อนขา้งจรงิ 

 (2) ไม่จรงิ    (5) จรงิ 

 (3) ค่อนขา้งไม่จรงิ   (6) จรงิที่สดุ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  220 

ผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามส าหรบัการวิจยัระยะที่ 2 ประกอบดว้ย 8 แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัวยาคติเชิง
บวกต่อผูส้งูอายุในครอบครวั แบบวดัวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายุในครอบครวั แบบวดัพฤติกรรมการ
ดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั แบบวดัความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั แบบวดัการรบัรูต่้อความเป็นผู้
สูงวัย แบบวัดการปฏิสมัพันธ์เชิงบวกต่อผูสู้งอายุในครอบครวั แบบวัดการปฏิสมัพันธ์เชิงลบต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวั และแบบวดัค่านิยมทางสงัคม 

รายนามผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจความสอดคล้องของขอ้ค าถามกับวัตถุประสงค์มี
รายละเอียดดงันี ้

1. รศ. ดร. พรทิพย ์มาลาธรรม คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
     มหาวิทยาลยัมหิดล 
2. ผศ. ดร. นรสิรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. ผศ. ดร. นนัทช์ตัสณัห ์สกลุพงศ ์ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
4. ดร. วิไลวรรณ ปะธิเก  คณะพยาบาลศาสตร ์
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
5. ดร. เจนนิเฟอร ์ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา 
     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดัวยาคติ
เชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ฉนักงัวลเรื่องอบุตัิเหตขุองผูส้งูอายใุนครอบครวั 
เพราะฉนัรูส้กึวา่ท่านแก่แลว้ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ถึงแมผู้ส้งูอายใุนครอบครวัจะสามารถดแูลตวัเอง
ได ้แต่ฉนัก็อดเป็นห่วงไม่ไดเ้พราะรูส้กึว่าทา่นแก่
แลว้ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ฉนัไม่ค่อยห่วงผูส้งูอายใุนครอบครวั ถึงแมท้่าน
จะอายมุากแลว้* 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

4. อะไรท่ีผูส้งูอายใุนครอบครวัอยากท าฉนัจะไม่ขดั 
เพราะท่านแก่แลว้ 

1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

5. ฉนัอยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไดท้ าในส่ิงที่
ท่านตอ้งการ เพราะท่านอายมุากแลว้ 

1 1 1 1 -1 0.6 ใชไ้ด ้

6. ฉนัพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อ
ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่มีอายมุาก 

0 1 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

7. เพราะผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากแลว้ ฉนัจึง
พยายามปรบัค าพดูของตวัเองใหด้ีขึน้เวลาพดูคยุ
กบัท่าน เช่น พดูดว้ยน า้เสียงนุ่มนวล พดูอย่าง
สภุาพ เป็นตน้ 

0 1 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

8. ฉนัตัง้ใจจะไม่พดูโตต้อบอะไรถา้ผูส้งูอายใุน
ครอบครวับ่นเรื่องที่ฉนัไม่อยากฟัง 

0 0 1 1 0 0.4 ใชไ้ม่ได ้

9. เพราะผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากแลว้ ฉนัควร
จะใส่ใจในความเป็นอยู่ของทา่น 

0 1 1 0 0 0.4 ใชไ้ม่ได ้

10. ฉนัอยากจะดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัใหด้ี 
เพราะท่านอายมุากแลว้ 

0 1 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดัวยาคติ
เชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. มีหลายอยา่งที่ผูส้งูอายใุนครอบครวัแกเ่กินไปท่ี
ควรจะท า 

1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

2. อายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั ไม่ใช่
อปุสรรคในการท าส่ิงตา่งๆ* 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ถึงผูส้งูอายใุนครอบครวัจะมีอายมุากแลว้ แต่
ท่านก็ยงัสามารถท างานไดห้ลากหลาย* 

1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

4. ยิ่งอายมุากขึน้ ผูส้งูอายกุ็ยิง่มเีวลาวา่งเหลือเยอะ
ขึน้  

0 0 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

5. สมาชิกในครอบครวัที่มีอายมุากมกัจะขีบ้่น 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6. เพราะแกแ่ลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัจงึชอบพดู
หรือถามในเรื่องเดมิซ า้ๆ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากแลว้จะมีมมุมอง
แบบคนรุน่เก่า 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8.ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากมีนิสยัเหมอืนเดก็ 
เช่น ดือ้ เอาแตใ่จ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. เพราะอายมุากแลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัมกัจะ
ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆไมเ่ป็น 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดั
พฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

การดแูลดา้นสขุภาพ 

1. ฉนัใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัดแูลเรื่องยาดว้ยตวั
ท่านเอง เช่น การซือ้ยา การจดัเตรียมยา เป็นตน้* 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

2. ฉนัคอยสงัเกตเรื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุน
ครอบครวัเป็นประจ า 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ฉนัจดัการใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไปพบแพทย ์
เช่น นดัหมายแพทยห์รือจองคิว เรียกรถหรือขบัรถ
ให ้เป็นตน้  

1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

4. ฉนัไม่เคยไถ่ถามอาการของผูส้งูอายใุนครอบครวั 
ถึงแมท้า่นจะไม่สบาย* 

1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

5. ฉนัหาขอ้มลูท าความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการไม่
สบายของผูส้งูอายใุนครอบครวัเพิ่มเติม  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

การดแูลดา้นความตอ้งการในชวีติประจ าวนั 

6. ฉนัไม่เคยปล่อยใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัตอ้งท า
อะไรท่ีใชแ้รงงาน  

0 1 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7. ฉนัปล่อยใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัเดินทางไปไหน
มาไหนตามล าพงั* 

0 1 -1 1 1 0.4 ใชไ้ม่ได ้

8. ฉนัอาสาท าส่ิงต่างๆแทนผูส้งูอายใุนครอบครวั 
เช่น ท างานบา้น หรือขบัรถ เป็นตน้  

1 1 -1 1 0 0.4 ใชไ้ม่ได ้

9. อะไรท่ีผูส้งูอายใุนครอบครวัเอย่ปากว่าตอ้งการ 
ฉนัจะหามาให ้ 

1 1 -1 1 0 
0.4 

 
ใชไ้ม่ได ้

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดั
ความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
ความรู้สึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ความหวาดกลวัต่อผูส้งูอาย ุ

1. ฉนัชอบท่ีไดอ้ยู่กบัผูส้งูอาย*ุ 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2. ฉนัชอบท่ีไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอาย*ุ 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3. ฉนัชอบท่ีไดท้ าส่ิงตา่งๆใหผู้ส้งูอายุ* 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
4. ฉนักลวัการเผชิญหนา้กบัผูส้งูอาย ุ 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ความวติกกงัวลทางจติใจ 
5. ฉนักลวัว่าเมื่ออายมุากขึน้ ฉนัจะไม่มีความสขุ
ส าราญใจ 

1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

6. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแกต่วัลง ฉนัจะไม่มีอะไรท า 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้
7. ฉนัหวงัวา่ฉนัจะรูส้กึดกีบัตวัฉนัเองเมื่อฉนัแก่ตวั
ลง* 

1 1 0 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

8. ฉนักงัวลวา่เมื่อฉนัแก่ตวัลง ฉนัจะไม่สามารถท า
ส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตวัฉนัเอง  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ความวติกกงัวลทางกายภาพ 

9. ฉนัไม่เคยหวั่นใจที่ตวัเองจะดแูก่* 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10. เวลาที่ฉนัส่องกระจก ฉนัรูส้กึแย่ที่เห็นรูปลกัษณ์
ตวัเองเปล่ียนไปเพราะอายทุี่มากขึน้ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ความวติกกงัวลต่อการสญูเสีย 

11. ฉนักลวัวา่เมื่อฉนัแก่ เพื่อนทกุคนของฉนัจะตาย
จากไป 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12. ยิ่งอายมุากขึน้ ฉนัยิ่งกงัวลเก่ียวกบัสขุภาพของ
ตวัเองมากขึน้ 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

13. ฉนัรูส้กึกงัวลเมื่อนึกถึงการท่ีฉนัจะไม่สามารถ
ตดัสินใจเรื่องต่างๆดว้ยตวัฉนัเอง  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

14. ฉนักงัวลว่าคนอื่นๆจะไม่สนใจฉนัในวนัท่ีฉนัแก่ 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15. ฉนักลวัวา่ชวีิตจะไรค้วามหมายเมื่อฉนัแก่ 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้
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ตาราง 19 (ต่อ) 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
ความรู้สึกวิตกกงัวลต่อการสูงวัย 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ความวติกกงัวลต่อความตายของผูส้งูอายใุนครอบครวั 

16. ถึงแมก้ารเกดิแกเ่จ็บตายจะเป็นเรื่องธรรมชาติ 
แต่ฉนัก็ไม่อยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัเป็นอะไรไป 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

17. ฉนัรูส้กึเครียดเมื่อนกึถึงวนัท่ีผูส้งูอายใุน
ครอบครวัจะไม่อยู่แลว้  

-1 1 1 0 1 0.4 ใชไ้ม่ได ้

18. ฉนัไม่รูส้กึอะไร ถา้วนัหนึ่งผูส้งูอายใุนครอบครวั
จะป่วยหนกั* 

1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

19. ยิ่งผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากขึน้ ฉนัก็ยิง่
กลวัวา่วนัท่ีทา่นจากไปจะมาเรว็ขึน้  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดัการรบัรู ้
ต่อความเป็นผูส้งูวยั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
การรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

การรบัรูต้่อความเป็นผูส้งูวยัดา้นกายภาพ 

1. เมื่ออายมุากขึน้ การท างานของรา่งกายก็จะ
ถดถอยลง  

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

2. เมื่ออายมุากขึน้ ผูส้งูอายจุะไมส่ามารถเรียนรู ้
ทกัษะใหม่ๆได*้ 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

3. อายทุี่มากขึน้ย่อมมาพรอ้มกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
4. พออายมุากแลว้การฟ้ืนตวัจากการเจ็บป่วยจะชา้
ลง 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

การรบัรูต้่อความเป็นผูส้งูวยัดา้นสงัคม 

5. เป็นธรรมดาที่เมื่ออายมุากแลว้จะมีนิสยัหรือ
พฤติกรรมเปล่ียนไป  

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

6. การเติบโตในยคุสมยัที่ตา่งกนัท าใหผู้ส้งูอายมุี
ความคิดเห็นหรือมมุมองที่ต่างออกไป  

0 1 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

7. ฉนัรูด้ีว่าผูส้งูอายเุป็นคนแบบนี ้และไม่คิดจะไป
เปล่ียนแปลงท่าน  

0 1 1 -1 -1 0 ใชไ้ม่ได ้

8. เพราะวา่ผูส้งูอายผุ่านเรื่องราวในชีวติมาตา่งจาก
ฉนั การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจงึไม่
เหมือนกบัฉนั  

0 1 1 1 -1 0.4 ใชไ้ม่ได ้

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดัการ
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
การปฏิสัมพันธเ์ชิงบวก 
ต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ฉนัรูส้กึพอใจกบัการท ากจิกรรมกบัผูส้งูอายใุน
ครอบคร ั

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ฉนัรูส้กึเพลิดเพลินในระหวา่งที่ไดพ้ดูคยุกบั
ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวัมี
การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัดี 

1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

 
 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดัการ
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
การปฏิสัมพันธเ์ชิงลบ 
ต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ฉนัรูส้กึไม่พอใจกบัการท ากจิกรรมกบัผูส้งูอายใุน
ครอบครวั 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ฉนัรูส้กึเบื่อในระหวา่งที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุน
ครอบครวั  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวั
ไม่ไดม้ีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  

1 1 0 0 0 0.4 ใชไ้ม่ได ้
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคแ์บบวดัค่านิยม
ทางสงัคม 

รายการข้อค าถามแบบวดั 
ค่านิยมทางสังคม 

ความคดิเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

การยึดถือในบทบาทหนา้ที่ 

1. ฉนัยินดีท าหนา้ที่ของลกูหลานโดยการดแูล
ผูส้งูอายใุนครอบครวั  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ฉนัควรรบัผิดชอบดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั
เพราะฉนัเป็นลกูหลานของท่าน  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัไม่ใช่หนา้ที่ของ
ลกูหลาน* 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. ลกูหลานไม่ไดม้ีบทบาทในการสนบัสนนุดแูล
ผูส้งูอายใุนครอบครวั* 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. หนา้ที่การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัไม่ใช่หนา้ที่
ของใคร แต่เป็นหนา้ที่ของลกูหลาน 

1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

การยึดถือในการกตญัญ ู

6. การกตญัญรููค้ณุต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นส่ิง
ส าคญัในสงัคมไทย ฉนัจึงควรดแูลเลีย้งดทูา่น 

1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

7. ฉนัไม่คิดว่าการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นการ
แสดงความกตญัญ*ู 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

8. เพื่อตอบแทนพระคณุ ฉนัจะดแูลผูส้งูอายใุน
ครอบครวัดว้ยความสมคัรใจ  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. ฉนัเชื่อเรื่องความกตญัญ ูฉนัจงึอยากดแูล
ผูส้งูอายใุนครอบครวั  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธร์ะหว่างคะแนนรายข้อ 
กับคะแนนรวมของข้อทีเ่หลือ (Corrected item-total correlation: CITC)  

และผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach's alpha coefficient: ) 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค่์า CITC และค่า Cronbach's alpha 

ข้อค าถาม CITC 

แบบวดัวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ( = .848)  

1. ฉนักงัวลเรื่องอบุตัิเหตขุองผูส้งูอายใุนครอบครวั เพราะทา่นแก่แลว้ .557 
2. ถึงแมผู้ส้งูอายใุนครอบครวัจะสามารถดแูลตวัเองได ้แต่ฉนัก็อดเป็นห่วงไม่ไดเ้พราะท่านแก่แลว้ .643 
3. ฉนัไม่ค่อยห่วงผูส้งูอายใุนครอบครวั ถึงแมท้่านจะอายมุากแลว้* .418 
4. อะไรท่ีผูส้งูอายใุนครอบครวัอยากท าฉนัจะไม่ขดั เพราะทา่นแก่แลว้ .447 
5. ฉนัอยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไดท้ าในส่ิงที่ท่านตอ้งการ เพราะท่านอายมุากแลว้ .522 
6. ฉนัพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั เพราะทา่นแก่แลว้ .636 
7. เพราะผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากแลว้ ฉนัจึงพยายามปรบัค าพดูกบัท่านใหด้ีขึน้ เช่น ใช้
น า้เสียงนุม่นวล พดูอยา่งสภุาพ เป็นตน้ 

.672 

8. ฉนัตัง้ใจจะไม่พดูโตต้อบอะไรถา้ผูส้งูอายใุนครอบครวับ่นเรื่องที่ฉนัไม่อยากฟัง เพราะทา่นอายุ
มากแลว้ 

.623 

9. ฉนัอยากจะดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัใหด้ี เพราะทา่นอายมุากแลว้ .651 

แบบวดัวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ( = .721) 

1. มีหลายอยา่งที่ผูส้งูอายใุนครอบครวัแกเ่กินไปท่ีควรจะท า .302 
2. อายทุี่มากของผูส้งูอายใุนครอบครวั ไม่ใช่อปุสรรคในการท าส่ิงต่างๆ* .155 
3. ถึงผูส้งูอายใุนครอบครวัจะมีอายมุากแลว้ แต่ท่านกย็งัสามารถท างานหลากหลายไดด้ี* .207 
4. ยิ่งอายมุากขึน้ ผูส้งูอายกุ็ยิง่มเีวลาวา่งเหลือเยอะขึน้ .273 
5. สมาชิกในครอบครวัที่มีอายมุากมกัจะขีบ้่น .464 
6. เพราะแกแ่ลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัจงึชอบพดูหรือถามในเรื่องเดิมซ า้ๆ .595 
7. ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากแลว้จะมีมมุมองแบบคนรุน่เกา่ .562 
8. ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากมีนิสยัเหมอืนเดก็ เช่น ดือ้ เอาแต่ใจ .587 
9. เพราะอายมุากแลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัมกัจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็น .419 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ข้อค าถาม CITC 

แบบวดัพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั ( = .761) 

1. ฉนัใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัดแูลเรื่องยาดว้ยตวัท่านเอง เช่น การซือ้ยา การจดัเตรียมยา เป็นตน้* .284 
2. ฉนัคอยสงัเกตเรื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นประจ า .716 
3. ฉนัดแูลใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไปพบแพทย ์เช่น นดัหมายแพทยห์รือจองควิ เรียกรถหรือขบัรถ
ให ้เป็นตน้ 

.496 

4. ฉนัไม่เคยพดูคยุถามไถเ่รื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุนครอบครวั* .368 
5. ฉนัหาขอ้มลูท าความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการไม่สบายของผูส้งูอายใุนครอบครวัเพิม่เตมิ .404 
6. ฉนัไม่เคยปล่อยใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัตอ้งท ากิจกรรมที่ตอ้งออกแรงหนกั .444 
7. ฉนัไม่สนใจว่าผูส้งูอายใุนครอบครวัจะเดินทางไปไหนมาไหน* .471 
8. ฉนัอาสาท าส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวนัใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวั เช่น ท างานบา้น เป็นตน้ .557 
9. อะไรท่ีผูส้งูอายใุนครอบครวัเอย่ปากว่าตอ้งการ ฉนัจะพยายามหามาให ้ .430 

แบบวดัความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั ( = .891) 

1. ฉนักลวัการเผชิญหนา้กบัผูส้งูอาย ุ .495 
2. ฉนักลวัว่าเมื่ออายมุากขึน้ ฉนัจะไม่มีความสขุส าราญใจ .651 
3. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแกต่วัลง ฉนัจะไม่มีอะไรท า .625 
4. ฉนักงัวลวา่ฉนัจะรูส้กึไม่ดกีบัตวัเองเมื่อแก่ตวัลง .673 
5. ฉนักงัวลวา่เมื่อแก่ตวัลง ฉนัจะไม่สามารถท าส่ิงตา่งๆไดด้ว้ยตวัเอง .691 
6. ฉนัไม่เคยหวั่นใจที่ตวัเองจะดแูก่* .164 
7. เวลาที่ฉนัส่องกระจก ฉนัรูส้กึแย่ที่เห็นรูปรา่งหนา้ตาตวัเองเปล่ียนไปเพราะอายทุี่มากขึน้ .490 
8. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแก่ เพื่อนทกุคนของฉนัจะตายจากไป .615 
8. ยิ่งอายมุากขึน้ ฉนัยิ่งกงัวลเก่ียวกบัสขุภาพของตวัเองมากขึน้ .569 
9. ฉนัรูส้กึกงัวลเมื่อนึกถงึการท่ีฉนัจะไม่สามารถตดัสินใจเรื่องตา่งๆดว้ยตวัฉนัเอง .634 
10. ฉนักงัวลว่าคนอื่นๆจะไม่สนใจฉนัในวนัท่ีฉนัแก่ .712 
11. ฉนักลวัวา่ชวีิตจะไรค้ณุค่าเมื่อฉนัแก่ ตอ้งอยู่ไปวนัๆอย่างไรจ้ดุหมาย .693 
12. ถึงแมก้ารเกดิแกเ่จ็บตายจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ฉนัก็ไม่อยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัเป็น
อะไรไป (เจ็บป่วยหรือเสียชวีิต) 

.384 

13. ฉนักงัวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้งูอายใุนครอบครวั .475 
14. ยิ่งผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากขึน้ ฉนัก็ยิง่กลวัวา่วนัท่ีท่านจากไปจะมาเรว็ขึน้ .506 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ข้อค าถาม CITC 

แบบวดัการรบัรูต้่อความเป็นผูส้งูวยั ( = .794) 

1. เมื่ออายมุากขึน้ การท างานของรา่งกายก็จะถดถอยลง .509 
2. เมื่ออายมุากขึน้ ผูส้งูอายจุะไมส่ามารถเรียนรูท้กัษะใหม่ๆได ้ .281 
3. อายทุี่มากขึน้ย่อมมาพรอ้มกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ .677 
4. พออายมุากแลว้การฟ้ืนตวัจากการเจ็บป่วยจะชา้ลง .636 
5. เป็นธรรมดาที่เมื่ออายมุากแลว้จะมีนิสยัหรือพฤติกรรมเปล่ียนไป .598 
6. การเติบโตในยคุสมยัที่ตา่งกนัท าใหผู้ส้งูอายมุคีวามคดิเห็นหรือมมุมองที่ต่างออกไป .634 
7. เพราะวา่ผูส้งูอายผุ่านเรื่องราวในชีวติมามาก การแสดงออกหรือความเชื่อของทา่นจงึสะทอ้น
ประสบการณเ์หล่านัน้ 

.496 

แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชงิบวกตอ่ผูส้งูอายใุนครอบครวั ( = .871) 

1. ฉนัรูส้กึพอใจกบัการท ากจิกรรมกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั .779 
2. ฉนัรูส้กึเพลิดเพลินในระหวา่งที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั .787 
3. การใชช้วีิตประจ าวนัระหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวัมีการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัดี .696 

แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชงิลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั ( = .826) 

4. ฉนัรูส้กึไม่พอใจกบัการท ากจิกรรมกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั .763 
5. ฉนัรูส้กึเบื่อในระหวา่งที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั .728 
6. การใชช้วีิตประจ าวนัระหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวัไม่ไดม้กีารชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั .574 

แบบวดัคา่นิยมทางสงัคม ( = .889) 

1. ฉนัยินดีท าหนา้ที่ของลกูหลานโดยการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั .756 
2. ฉนัควรรบัผิดชอบดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเพราะฉนัเป็นลกูหลานของท่าน .845 
3. ลกูหลานไม่ไดม้ีบทบาทในการสนบัสนนุดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั* .471 
4. หนา้ที่การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นหนา้ที่ของลกูหลาน .673 
5. การกตญัญรููค้ณุต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นส่ิงส าคญัในสงัคมไทย ฉนัจึงควรดแูลเลีย้งดทู่าน .789 
6. ฉนัไม่คิดว่าการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นการแสดงความกตญัญู* .532 
7. เพื่อตอบแทนพระคณุ ฉนัจะดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัดว้ยความสมคัรใจ .721 
8. ฉนัเชื่อเรื่องความกตญัญ ูฉนัจงึอยากดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั .709 

หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis: CFA) 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั ค่า AVE ของตวัชีว้ดั และค่า CR ของแบบวดั 

ตัวชีว้ัด ข้อค าถาม 
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ

คะแนนมาตรฐาน 
ค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t 

แบบวดัวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (CR = 0.908) 

ดา้นความรูส้กึ 
(AVE = 0.654) 

1 0.807 0.039 16.867 
2 0.939 0.040 20.725 
3 0.655 0.059 13.006 

ดา้นแนวโนม้
การแสดง
พฤติกรรม 

(AVE = 0.546) 

4 0.508 0.051 9.386 
5 0.828 0.054 17.464 
6 0.818 0.049 17.169 
7 0.757 0.055 15.470 

แบบวดัวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (CR = 0.695) 

 1 0.307 0.074 5.039 
 2 0.421 0.079 7.051 
 3 0.694 0.078 12.137 
 4 0.735 0.075 12.838 
 5 0.603 0.076 10.486 

แบบวดัพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั (CR = 0.814) 

 1 0.887 0.040 18.635 
 2 0.595 0.077 10.531 
 3 0.534 0.060 10.023 
 4 0.554 0.064 10.500 
 5 0.483 0.066 8.867 
 6 0.723 0.059 14.381 
 7 0.526 0.051 9.663 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด ข้อค าถาม 
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ

คะแนนมาตรฐาน 
ค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t 

แบบวดัความรูส้กึวิตกกงัวลต่อการสงูวยั (CR = 0.949) 

ทางจติใจ 
(AVE = 0.681) 

1 0.827 0.075 17.870 
2 0.793 0.077 16.835 
3 0.856 0.071 18.796 

ทางกายภาพ 
(AVE = 0.520) 

4 0.269 0.108 3.758 
5 0.984 0.258 5.470 

ทางการสญูเสีย 
(AVE = 0.558) 

6 0.634 0.082 12.437 
7 0.659 0.071 13.082 
8 0.843 0.069 18.410 
9 0.827 0.079 17.887 

ความตายของผูส้งูอายุ
ในครอบครวั 

(AVE = 0.707) 

10 0.744 0.057 15.489 
11 0.937 0.056 21.357 
12 0.830 0.059 17.934 

แบบวดัการรบัรูต้่อความเป็นผูส้งูวยั (CR = 0.888) 

ดา้นกายภาพ 
(AVE = 0.642) 

1 0.735 0.041 14.923 
2 0.874 0.044 18.891 
3 0.79 0.042 16.426 

ดา้นสงัคม 
(AVE = 0.502) 

4 0.682 0.057 12.847 
5 0.821 0.051 15.989 
6 0.606 0.046 11.149 

แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชงิบวกตอ่ผูส้งูอายใุนครอบครวั (CR = 0.876) 

 1 0.859 0.050 19.024 
 2 0.903 0.047 20.493 
 3 0.746 0.048 15.746 

แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชงิลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั (CR = 0.847) 
 1 0.918 0.055 20.769 
 2 0.872 0.054 19.251 
 3 0.601 0.069 11.905 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวชีว้ัด ข้อค าถาม 
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ

คะแนนมาตรฐาน 
ค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t 

แบบวดัคา่นิยมทางสงัคม (CR = 0.877) 

 
1 0.862 0.046 19.344 
2 0.499 0.067 9.435 
3 0.777 0.056 16.534 

 4 0.856 0.055 19.135 
 5 0.803 0.045 17.348 
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ภาพประกอบ 14 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram) 
แบบวดัวยาคติเชิงบวกต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 

 

ภาพประกอบ 15 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram) 
แบบวดัวยาคติเชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 
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ภาพประกอบ 16 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram)  
แบบวดัพฤติกรรมการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 

 

ภาพประกอบ 17 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram) แบบวดัการรบัรูต่้อความเป็นผูส้งูวยั 
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ภาพประกอบ 18 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram) แบบวดัการปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกและ 
การปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบต่อผูส้งูอายใุนครอบครวั 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 19 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram) แบบวดัค่านิยมทางสงัคม 
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ภาพประกอบ 20 ภาพความสมัพนัธ ์(Path diagram) แบบวดัความรูส้ึกวิตกกงัวลต่อการสงูวยั 
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ภาคผนวก ง 
ข้อค าถามของแบบวัดตัวแปรในการวิจัยระยะที ่2 
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แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
วยาคติเชิงบวกดา้นความรูส้กึ 

1. ฉนักงัวลเรื่องอบุติัเหตขุองผูส้งูอายใุนครอบครวั เพราะท่านแก่แลว้ 
2. ถึงแมผู้ส้งูอายใุนครอบครวัจะสามารถดแูลตวัเองได ้แต่ฉนัก็อดเป็นห่วงไม่ไดเ้พราะท่านแก่แลว้ 
3. ฉนัไม่ค่อยห่วงผูส้งูอายุในครอบครวั ถึงแมท้่านจะอายุมากแลว้* 

วยาคติเชิงบวกดา้นแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม 
4. ฉนัอยากใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไดท้ าในสิ่งที่ท่านตอ้งการ เพราะท่านอายมุากแลว้ 
5. ฉนัพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อผูส้งูอายุในครอบครวั เพราะท่านแก่แลว้ 
6. เพราะผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากแลว้ ฉนัจึงพยายามปรบัค าพดูกบัท่านใหดี้ขึน้ เช่น ใช้
น า้เสียงนุ่มนวล พดูอย่างสภุาพ เป็นตน้ 
7. ฉนัตัง้ใจจะไม่พดูโตต้อบอะไรถา้ผูส้งูอายใุนครอบครวับ่นเรื่องที่ฉนัไม่อยากฟัง เพราะท่านอายุ
มากแลว้ 
 
แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
1. มีหลายอย่างที่ผูส้งูอายใุนครอบครวัแก่เกินไปที่ควรจะท า 
2. ยิ่งอายมุากขึน้ ผูส้งูอายุก็ยิ่งมีเวลาว่างเหลือเยอะขึน้ 
3. สมาชิกในครอบครวัที่มีอายมุากมกัจะขีบ้่น 
4. เพราะแก่แลว้ ผูส้งูอายใุนครอบครวัจึงชอบพดูหรือถามในเรื่องเดิมซ า้ๆ 
5. ผูส้งูอายใุนครอบครวัที่อายมุากแลว้จะมีมมุมองแบบคนรุน่เก่า 

 
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 
1. ฉนัคอยสงัเกตเรื่องสขุภาพของผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นประจ า 
2. ฉนัดแูลใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัไปพบแพทย ์เช่น นดัหมายแพทยห์รือจองคิว เรียกรถหรือขบัรถ
ให ้เป็นตน้ 
3. ฉนัหาขอ้มลูท าความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการไม่สบายของผูสู้งอายใุนครอบครวัเพิ่มเติม 
4. ฉนัไม่เคยปล่อยใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวัตอ้งท ากิจกรรมที่ตอ้งออกแรงหนกั 
5. ฉนัไม่สนใจว่าผูส้งูอายใุนครอบครวัจะเดินทางไปไหนมาไหน* 
6. ฉนัอาสาท าสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวนัใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวั เช่น ท างานบา้น เป็นตน้ 
7. อะไรที่ผูส้งูอายุในครอบครวัเอ่ยปากว่าตอ้งการ ฉนัจะพยายามหามาให ้
หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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แบบวัดความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย 
ความวิตกกงัวลทางจิตใจ 

1. ฉนักลวัว่าเมื่ออายมุากขึน้ ฉนัจะไม่มีความสขุส าราญใจ  
2. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแก่ตวัลง ฉนัจะไม่มีอะไรท า 
3. ฉนักงัวลว่าฉนัจะรูส้ึกไม่ดีกบัตวัเองเมื่อแก่ตวัลง 

ความวิตกกงัวลทางกายภาพ 
4. ฉนัไม่เคยหวั่นใจที่ตวัเองจะดแูก่* 
5. เวลาที่ฉนัส่องกระจก ฉนัรูส้กึแย่ที่เห็นรูปรา่งหนา้ตาตวัเองเปลี่ยนไปเพราะอายุที่มากขึน้  

ความวิตกกงัวลต่อการสญูเสีย 
6. ฉนักลวัว่าเมื่อฉนัแก่ เพื่อนทกุคนของฉนัจะตายจากไป  
7. ฉนัรูส้กึกงัวลเมื่อนึกถึงการที่ฉนัจะไม่สามารถตดัสินใจเรื่องต่างๆดว้ยตวัฉนัเอง  
8. ฉนักงัวลว่าคนอ่ืนๆจะไม่สนใจฉนัในวนัที่ฉันแก่  
9. ฉนักลวัว่าชีวิตจะไรค้ณุค่าเมื่อฉนัแก่ ตอ้งอยู่ไปวนัๆอย่างไรจ้ดุหมาย 

ความวิตกกงัวลต่อความตายของผูส้งูอายใุนครอบครวั 
10. ถึงแมก้ารเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ฉนัก็ไม่อยากใหผู้ส้งูอายุในครอบครวัเป็น
อะไรไป (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต) 
11. ฉนักงัวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้งูอายใุนครอบครวั  
12. ยิ่งผูส้งูอายใุนครอบครวัอายมุากขึน้ ฉนัก็ย่ิงกลวัว่าวนัที่ท่านจากไปจะมาเรว็ขึน้ 
 
แบบวัดการรับรู้ต่อความเป็นผู้สูงวัย 

การรบัรูด้า้นกายภาพ 
1. เมื่ออายมุากขึน้ การท างานของรา่งกายก็จะถดถอยลง 
2. อายุที่มากขึน้ย่อมมาพรอ้มกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 
3. พออายมุากแลว้การฟ้ืนตวัจากการเจ็บป่วยจะชา้ลง 

การรบัรูด้า้นสงัคม 
4. เป็นธรรมดาที่เมื่ออายมุากแลว้จะมีนิสยัหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป 
5. การเติบโตในยคุสมยัที่ต่างกนัท าใหผู้ส้งูอายมุีความคิดเห็นหรือมมุมองที่ต่างออกไป 
6. เพราะว่าผูส้งูอายผุ่านเรื่องราวในชีวิตมามาก การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจึงสะทอ้น
ประสบการณเ์หลา่นัน้ 
หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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แบบวัดการปฏิสัมพันธเ์ชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
1. ฉนัรูส้กึพอใจกบัการท ากิจกรรมกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั  
2. ฉนัรูส้กึเพลิดเพลินในระหว่างที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั  
3. การใชช้ีวิตประจ าวนัระหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวัมีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัดี  
 
แบบวัดการปฏิสัมพันธเ์ชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
1. ฉนัรูส้กึไม่พอใจกบัการท ากิจกรรมกบัผูส้งูอายุในครอบครวั  
2. ฉนัรูส้กึเบื่อในระหว่างที่ไดพ้ดูคยุกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั  
3. การใชช้ีวิตประจ าวนัระหว่างฉนักบัผูส้งูอายใุนครอบครวัไม่ไดม้ีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
 
แบบวัดค่านิยมทางสังคม 
1. ฉนัควรรบัผิดชอบดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเพราะฉนัเป็นลกูหลานของท่าน  
2. ลกูหลานไม่ไดม้ีบทบาทในการสนบัสนนุดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั* 
3. หนา้ที่การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นหนา้ที่ของลกูหลาน 
4. การกตญัญรููค้ณุต่อผูส้งูอายใุนครอบครวัเป็นสิ่งส าคญัในสงัคมไทย ฉนัจึงควรดแูลเลีย้งดทู่าน  
5. เพื่อตอบแทนพระคณุ ฉนัจะดแูลผูส้งูอายุในครอบครวัดว้ยความสมคัรใจ 
หมายเหต ุ * ขอ้ค าถามทางลบ 
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