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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาลักษณะ 
สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัยในครอบครัวเมือง ผู้ให้ข้อมูลเป็น
คนวัยหนุ่มสาวที่อาศัยกับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดาสูงวัย แบ่งเป็นหนุ่มสาวใน
ครอบครัวเดี ่ยวและครอบครัวขยายรวม 8 ท่าน ผู ้ ให ้ข ้อมูลได้ร ับการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยการเข้าถึงผ่านบุคคลรู ้จักของผู้ว ิจัย เครื ่องมือในการศึกษาครั ้งนี้ คือ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาพบ 3 ลักษณะการแสดงออกแบบวยาคติ คือ 
ด้านความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ซึ่งครอบคลุมท้ังวยาคติเชิงบวกและเชิงลบ ในขณะท่ี
สาเหตุของวยาคติครอบคลุมสาเหตุด้านมุมมอง คือ การตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิต
และความเข้าอกเข้าใจ และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยมการดูแลบิดา
มารดา ส าหรับผลกระทบของวยาคติต่อสภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายของบิดามารดา พบว่า 
โดยส่วนมากเป็นผลในเชิงบวก การศึกษาวยาคติภายใต้บริบทท่ีแปลกใหม่นี้สะท้อนว่า การท่ี
คนหนุ่มสาวตระหนักถึงความแก่ชราของบิดามารดาสูงวัยมีความส าคัญต่อวยาคติเชิงบวกท่ี
คนหนุ่มสาวแสดงต่อบิดามารดา ซึ่งส่งผลดีต่อบดิามารดา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อ
ค้นพบไปพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนวัยหนุ่มสาวกับผู้สูงวัยใน
ครอบครัว 
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Abstract 

This qualitative research is a multiple-case study design. The purposes of this 

research were to study different types of ageism, its causes, and its effects on 

older parents in the context of Thai family living in the city. Key informants 

were 8 young adults who live with or have interactions with their older parents 

and were either in a nuclear family or an extended family. They were 

purposefully selected via the researcher’s personal contacts for interviews using 

an in-depth interview guideline. Content analysis revealed three types of ageism, 

reflecting affective, cognitive, and behavioral components of ageism. As well as 

both positive and negative types of ageism. While the causes of ageism included 

internal aspects, which are views on older parents’ death and an understanding 

towards older parents, and external aspects, which are related to beliefs about 

caring for older parents. The effects of ageism show mainly positive aspects on 

both the psychological and physiological well-being of older parents. This novel 

study on ageism in Thai family suggested that young adults’ awareness of their 

older parents’ old age plays a crucial role in positive ageism towards their 

parents, which consequently benefits the parents. Results are beneficial for 

organizations dedicated to elderly and family. Using the current results, they can 

develop guidelines for strengthening young adults’ relationships with their older 

parents. 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) นั่นหมายความว่าเรา
ก าลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ที่จ านวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นและจ านวนเด็กเกิดใหม่
ลดลง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (National Strategy Secretariat Office, 2018) เล็งเห็นถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงให้ความส าคัญกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวและมุ่งเน้นให้มีการเกื้อกูลดูแลผู้สูงวัย ซึ่ง
สะท้อนถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
เกี ่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ ่งพบว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสถานการณ์สังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากท่ีสุด (Peungposop & Junprasert, 2014) 
 ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเกิดขึ้นจากการท่ีสมาชิกครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์แบบดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเรื่องการให้คุณค่าและการเคารพผู้อาวุโส อย่างไรก็ตาม  พบว่า 
มีแนวคิดแนวปฏิบัติในลักษณะตรงกันข้าม เช่น สัญลักษณ์ผู้สูงอายุในที่สาธารณะ มักจะแสดงภาพคนหลังค่อม 
ถือไม้เท้า ซึ่งสะท้อนถึงการเหมารวมผู้สูงวัยว่า เป็นบุคคลท่ีมีหลังคุ้มงอและจ าเป็นต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัว การเหมารวม
ในลักษณะนี้ถูกเรียกว่าวยาคติ (ageism) (Prasartkul et al., 2012) ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีอคติ (prejudice) 
และมีการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ต่อกลุ่มคนสูงวัย เนื่องจากอายุที่มากของกลุ่มคนสูงวัย (Butler, 1995; 
Palmore, 1999) โดยวยาคติสามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู ้สูงวัยในเชิงลบ (negative ageism) กรณีที่การแสดงออก 
แบบวยาคติของบุคคลขัดประโยชน์กลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงวัยในเชิงบวก (positive ageism) กรณี 
ท่ีการแสดงออกแบบวยาคตินั้นเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มผู้สูงวัย (Palmore, 1999) 
 งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีวยาคติต่อผู้สูงวัยในสังคม ท้ังสังคมตะวันตก (Fiske et al., 2002) และ
สังคมตะวันออก (Ng, 2002) ทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายสาเหตุการเกิดขึ้นของวยาคติคือ ทฤษฎีการบริหารความรู้สึก
หวาดกลัว (terror management theory) ท่ีกล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนวัยหนุ่มสาวกับผู้สูงวัยว่า การ
ปฏิสัมพันธ์นั้นอาจจะยิ่งกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวมีความคิดและการแสดงออกแบบวยาคติ เนื่องจากการท่ีพวกเขา
ใกล้ชิดกับผู้สูงวัย ท าให้พวกเขาเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความแก่ชราและความตายของตนเอง และเพื่อที่จะ
จัดการกับความวิตกกังวลดังกล่าว คนหนุ่มสาวจึงมีความคิดและการแสดงออกแบบวยาคติ (Martens et al., 
2005) ในทางตรงกันข้าม ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ ่ม (intergroup contact theory) แย้งว่า การ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุจะช่วยลดอคติระหว่างกัน (Allport, 1954) 
 ผลการวิจัยในต่างประเทศสนับสนุนค าอธิบายของทฤษฎีในข้างต้นได้ดี โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความวิตกกังวล
ต่อความแก่ของตนเองต ่ากว่าและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุดีกว่าจะมีวยาคติต ่ากว่า (Anderson & Wiscott, 2003; 
Drury et al., 2017) อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาวยาคติในบริบทสังคมไทย แต่งานวิจัยใน
ประเด็นใกล้เคียงอย่างเจตคติต่อผู้สูงวัยก็ช้ีให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ดังกล่าว (Runkawatt et al., 
2013; Sharps et al., 1989) นอกจากนี้ งานวิจัยในอดีตที่ศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูผ่านการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างวัยเด็กพบว่า รูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีพบมากท่ีสุดคือ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล (Thongpukdee, 
1996) ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลนี้สะท้อนให้เห็นถึงวยาคติที่ผู้อบรมเลี้ยงดูมีต่อสมาชิกครอบครัววัยเด็ก 
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กล่าวคือ ผู้ที่อาวุโสกว่ามักจะมองว่าผู้ท่ีเด็กกว่ายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ผู้อบรมเลี้ยงดูซึ่งอยู่ใน 
วัยอาวุโสกว่าจึงต้องคอยบอกคอยสอน โดยใช้การอธิบายด้วยเหตุผลตลอดจนการใช้การว่ากล่าวตักเตือน 
 ท้ังนี้ มีงานวิจัยท่ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างบุคคลท่ัวไปในกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองเชิงลบ
ต่อผู้สูงวัยในมิติสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ (Gray et al., 2013; Jeejaila et al., 2018) ในขณะท่ีอีกงานวิจัย
หนึ่งกลับพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในกรุงเทพฯมีเจตคติที ่ดีต่อผู ้สูงวัยอยู่ในระดับสูง (Singhwee, 2016)  
ข้อค้นพบเหล่านี้สะท้อนความย้อนแย้งของเจตคติและมุมมองที่คนในเมืองมีต่อผู้สูงวัย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวยาคติในสังคมเมืองส าหรับคนวัยหนุ่มสาวว่าแท้จริงเป็นอย่างไร นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่กล่าว
ข้างต้นเป็นการศึกษาประเด็นวยาคติที่บุคคลมีต่อผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม หากพิจารณาผู้สูงวัยในบริบทท่ีจ าเพาะ
เจาะจงอย่างบริบทในครอบครัว ซึ่งผู้สูงวัยในครอบครัวมีสถานภาพและบทบาทต่างจากผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม  
จึงอาจท าใหผู้้สูงวัยในครอบครัวได้รับการปฏิบัติท่ีต่างออกไป ว่าผลการวิจัยแสดงว่า บุคคลมีการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ในครอบครัวในเชิงบวกมากกว่าผู ้สูงอายุทั ่วไปในสังคม เนื่องจากบุคคลมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้สูงอายุ 
ในครอบครัวดีกว่า (Robinso et al., 2015; Stricker & Hillman, 1996) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาวยาคติภายใต้
บริบทสังคมเมืองครั้งนี้จึงมุ่งความสนใจไปท่ีวยาคติของคนวัยหนุ่มสาวท่ีมต่ีอบิดามารดาสูงอายุ  
 การศึกษาวยาคติในบริบทครอบครัวครั ้งนี ้มีความแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต เนื่องด้วยเป็นบริบท 
ท่ียังไม่เคยถูกศึกษามาก่อน ดังนั้น เพื่ออธิบายวยาคติของคนวัยหนุ่มสาวท่ีมีต่อสมาชิกครอบครัววัยสูงอายุ ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา (multiple-case design) (Yin, 2014) โดยเลือกศึกษา 
คนหนุ่มสาวในครอบครัว 2 ประเภทคือ ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจว่า 
คนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติทางความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมในลักษณะใด รวมถึงท าความเข้าใจ
สาเหตุการเกิดขึ้นของวยาคติว่า มีที ่มาที่ไปอย่างไร ท้ายสุดเพื่อเป็นการท าความเข้าใจผลกระทบของวยาคติ 
ผ่านการรับรู้ของคนหนุ่มสาวว่า วยาคติส่งผลต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของผู้สูงวัยในครอบครัวอย่างไร 
งานวิจัยชิ้นนี้ สร้างประโยชน์ทางวิชาการโดยน าเสนอลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติภายใต้บริบท 
ท่ีแปลกใหม่ และเป็นการน าเสนอท่ีบูรณาการกรอบแนวคิดทฤษฎีจากหลากหลายศาสตร์ ตลอดจนสร้างประโยชน์
ทางการปฏิบัติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อค้นพบไปพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัว 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อท าความเข้าใจลักษณะการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม  รวมถึงสาเหตุ และ
ผลกระทบของวยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุในครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในสังคมเมือง 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดวยาคติ  
 ในปี พ.ศ. 2555 นักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มการใช้ Ageism 
ในชื่อภาษาไทยว่า วยาคติ โดยนิยามว่าหมายถึงอคติหรือมุมมองเชิงลบที่บุคคลมีต่อบุคคลอื่นในบางกลุ่มอายุ 



Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)  ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online) | 5 

Vol.13   No.1, January 2021  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13  ฉบับที ่1 มกราคม 2564  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(Prasartkul et al., 2012) ทั้งนี้ แนวคิดวยาคติถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Butler (1969, 1995) ซึ่งได้นิยามว่า
หมายถึงอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบัติแบบแบ่งแยกผู้อื่นด้วยวัย ซึ่งคนหนุ่มสาวมีต่อกลุ่มคนที่ต้องการ
การพึ่งพิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนสูงวัย ต่อมา นักวิชาการท่านอื่น ๆ ได้ให้นิยามแนวคิดวยาคติผ่านมุมมอง 
ท่ีกว้างขึ้น โดยไม่เจาะจงไปท่ีกลุ่มผู้สูงวัยเพียงกลุ่มเดียว แต่มองว่าบุคคลสามารถมีวยาคติต่อกลุ่มคนในช่วงวัยอื่นได้ 
เช่น วัยรุ่น (Hagestad & Uhlenbergm, 2005; Levy & Banaji, 2002) อย่างไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้มุ่งความสนใจ
ไปท่ีวยาคติต่อกลุ่มผู้สูงวัยเท่านั้น  
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวยาคติท่ีผ่านมาพบว่า เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาในต่างประเทศ มักจะเป็น
การศึกษาสาเหตุของวยาคติและไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของวยาคติเท่าไหร่นัก นอกจากนี้ มักจะศึกษา
วยาคติต่อกลุ่มผู้สูงวัยภายใต้บริบทใหญ่ของสังคมและในบริบทสถานที่ท างาน ทั้งนี้ มีหลักฐานชี้น าว่า วยาคติ 
ที่บุคคลมีต่อผู้สูงวัยในสังคมอาจจะมีความแตกต่างจากวยาคติต่อผู้สูงวัยในครอบครัว (Robinson et al., 2015; 
Stricker & Hillman, 1996) นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานยืนยันว่าวยาคติสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะเชิงบวก
และเชิงลบ (Cherry & Palmore, 2008; Chonody, 2016; Stahl & Metzger, 2013) 
 ภายใต้ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ วยาคติจึงหมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก และการ
กระท าอันสะท้อนถึงอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบัติ ท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัยที่เป็นบิดามารดา เนื่องด้วย
อายุท่ีมากของท่าน ครอบคลุมท้ังความคิด ความรู้สึก และการกระท าในเชิงบวกและเชิงลบ จึงกล่าวได้ว่า วยาคติ
ในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมท้ังวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ 
แนวคิดทฤษฎีที่อธิบายวยาคติ  
 แนวคิดทฤษฎีที่สามารถอธิบายสาเหตุและการเกิดขึ้นของวยาคติครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคล 
ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว (terror management theory) และทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม 
(social identity theory) และแนวคิดทฤษฎีในระดับระหว่างบุคคล ได้แก่ โมเดลความคิดเหมารวม (stereotype 
content model) และทฤษฎีบทบาททางสังคม (social role theory) รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
 ทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว อธิบายถึงความย้อนแย้งเรื่องการมีชีวิตอยู่ (existential paradox) 
เนื่องจากมนุษย์ตระหนักดีถึงความตายท่ีจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต แต่มนุษย์ก็มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ ความย้อนแย้งนี้เองจึงท าให้มนุษย์รู้สึกกลัว พวกเขาจึงต้องหาวิธีจัดการกับความ
หวาดกลัวนั้น (Becker, 1973 as cited in Greenberg et al., 2017) และเพราะกลุ่มผู้สูงวัยเปรียบเสมือนด่ัง
เครื่องเตือนใจให้ผู้คน โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว ได้นึกถึงและกังวลเกี่ยวกับความตายของตนเอง เพื่อจัดการกับ
ความหวาดกลัวนั้น คนหนุ่มสาวจึงหลีกเลี ่ยงการใกล้ชิดกับผู้สูงวัยและมองท่านอย่างเหมารวมและเป็นอคติ 
(Greenberg et al., 2017; Martens et al., 2005) ในทางตรงกันข้าม ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมกล่าวว่า คน
หนุ่มสาวมีวยาคติต่อกลุ่มคนสูงวัยเพื่อท่ีจะด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เชิงบวกของกลุ่มตน กล่าวคือ การท่ีคนหนุ่มสาวจะ
สร้างตัวตนเชิงบวก พวกเขาจะต้องมีตัวตนทางกลุ่มหรืออัตลักษณ์ทางกลุ่มสังคมในเชิงบวกเสียก่อน ดังนั้น พวกเขา 
จึงมองหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มทางสังคมว่า กลุ่มของตนดีกว่าและเหนือกว่ากลุ่มผู้สูงวัย (Kite & Wagner, 
2002; Tajfel & Turner, 1979) กล่าวได้ว่าการเหมารวมและการมีอคติต่อผู้สูงวัยด้วยเหตุแห่งวัยนั้นช่วยสร้าง 
อัตลักษณ์เชิงบวกให้กับคนหนุ่มสาว 
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 ส าหรับแนวคิดทฤษฎีระดับระหว่างบุคคล ได้แก่ โมเดลความคิดเหมารวม ซึ่งเป็นโมเดลท่ีฉายภาพการเหมารวม 
กลุ่มผู้สูงวัย โดยอธิบายว่าการเหมารวมกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ในความเป็นมิตร (warmth) 
และความสามารถ (competence) ของกลุ่มนั้นๆ ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงวัยมักถูกเหมารวมว่า 
มีความเป็นมิตรสูงและมีความสามารถต ่า (Cuddy & Fiske, 2002; Fiske et al., 2002) ค าอธิบายของแนวคิดนี้
สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาททางสังคม กล่าวคือ การรับรู้ในบทบาททางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างวัยแรงงานกับ
วัยเกษียณ ส่งผลให้คนในสังคมมองผู้เกษียณอายุว่าไม่มั่นคง ขาดความมั่นใจและความหนักแน่นในตนเอง และ
ต้องการการพึ่งพิงจากผู้ดูแลในวัยแรงงาน (Eagly & Steffen, 1984 as cited in Kite & Wagner, 2002; Kite, 
1996) 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีในข้างต้นเพื่อจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการศึกษาท าความเข้าใจประเด็นการวิจัย ประการท่ีสองเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างแนวค าถามการสัมภาษณ์
เชิงลึก และประการสุดท้ายเพื่อใช้อภิปรายเทียบเคียงข้อค้นพบ ทั้งนี้ ประเด็นในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
ประเด็นท่ีอยู่ภายใต้บริบทใหญ่ของสังคมและวัฒนธรรมไทย การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในสังคมย่อมจะส่งผลกระทบ
ไปยังสถาบันครอบครัวและการอบรมเล้ียงดูภายในครอบครัว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อลักษณะ สาเหตุ และ
ผลกระทบของวยาคติในครอบครัว ดังท่ีสรุปไว้ในภาพประกอบ 1 
 

ภาพประกอบ 1  
กรอบแนวคิดวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุในครอบครัว บริบทสังคมเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา (Yin, 2014) ซึ่งคัดเลือกคนวัยหนุ่มสาวจาก
ครอบครัวในสังคมเมือง 2 ประเภทคือ ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย โดยใช้วิธีการวิจัยกรณีศึกษาแบบ 
มุ่งการค้นหา (exploratory case study) เพื่อท าความเข้าใจลักษณะของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัยที่เป็น
บิดามารดาว่า คนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติในทางความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมเป็นอย่างไร 

แนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคล  

แนวคิดทฤษฎีในระดับระหว่างบุคคล  
- โมเดลความคิดเหมารวม 
- ทฤษฎีบทบาททางสังคม 

- ทฤษฎีการบริหารความรู้สึก
หวาดกลัว 
- ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม 

ลักษณะ ผลกระท
บ 

สาเหตุ 

ครอบครัวไทยและการอบรมเลี้ยงดู 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญทางสงัคม 

วยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุใน
ครอบครัว บริบทสังคมเมือง 



Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)  ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online) | 7 

Vol.13   No.1, January 2021  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13  ฉบับที ่1 มกราคม 2564  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รวมถึงใช้วิธีการวิจัยกรณีศึกษาแบบมุ่งหาค าอธิบาย (explanatory case study) เพื่อท าความเข้าใจสาเหตุและ
ผลกระทบของวยาคติภายใต้บริบทดังกล่าวว่า จากการรับรู้ของคนหนุ่มสาว วยาคติเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง และ
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัยในครอบครัว 
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
 การศึกษานี ้มีหน ่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) เป็นคนวัยหนุ ่มสาวในครอบครัวสังคมเมือง 
กรุงเทพมหานครจึงถูกก าหนดเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย เพราะมีขอบเขตชัดเจน (boundary) และเป็นจังหวัดที่มี
สัดส่วนประชากรสูงอายุมากท่ีสุด (National Statistical Office, 2017) 
 เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีมีประสบการณ์วยาคติต่อบิดามารดาสูงวัยได้อย่างดีที่สุด (information-rich 
cases) ผู ้ว ิจัยจึงใช้วิธ ีการเข้าถึงผู ้ให้ข้อมูลผ่านบุคคลใกล้ชิดของผู ้ว ิจัยและการแนะน าต่อ (snowballing 
technique) โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ท่ีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
การคัดเข้า (inclusion criteria) การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษาที่มุ่งท าความเข้าใจคนหนุ่มสาวจาก
ครอบครัว 2 ประเภท ได้แก่ ครอบครัวเด่ียวคือคนหนุ่มสาวท่ีมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงวัยท่ีเป็นบิดาหรือมารดาและ 
ครอบครัวขยายคือคนหนุ่มสาวท่ีมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงวัยท่ีเป็นบิดาหรือมารดาและสมาชิกครอบครัวรุ่นหลาน 
 ผู ้ให้ข้อมูลในการศึกษานี้ เป ็นคนวัยหนุ ่มสาวที ่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี จ านวน 8 ท่าน พ านักใน
กรุงเทพมหานคร และมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี กับบิดาหรือมารดาท่ีอายุ 60 ปี
หรือมากกว่า โดยการปฏิสัมพันธ์นั้นไม่ถูกจ ากัดในเชิงพื้นท่ี กล่าวคือ คนหนุ่มสาวกับผู้สูงวัยจะอาศัยอยู่ด้วยกันหรือ
แยกกันอยูก่็ได้ ได้แก่ คนหนุ่มสาวจากครอบครัวเด่ียว 4 ท่าน และครอบครัวขยาย 4 ท่าน นอกจากนี้ ได้มีการเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นกับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีสถานะเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 2 ท่าน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือแนวค าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร
งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับวยาคติ และน าข้อมูลมาก าหนดเป็นแนวค าถาม ประกอบด้วยค าถามหลัก 
(main question) ใช้เพื่อเปิดประเด็นการสัมภาษณ์ และค าถามซัก (probing question) ใช้เพื่อขอรายละเอียด 
ที่ชัดเจนยิ่งขึ ้น ผู ้วิจัยได้น าแนวค าถามที ่สร้างขึ ้นให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบเพื ่อรับ
ข้อเสนอแนะ เมื่อปรับปรุงแนวค าถามแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับบุคคลใกล้ชิด (pilot case) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมก่อนน าไปใช้ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็นค าถาม ครอบคลุมการตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัย ประเด็นแรก ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล ตัวอย่างค าถามหลักเช่น ช่วยเล่าถึงชีวิตประจ าวันของคุณและคุณ
พ่อ/คุณแม่ให้ฟังหน่อย ประเด็นที่สอง การให้ความหมายวยาคติ เพื่อการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยด้านลักษณะ
ของวยาคติ ตัวอย่างค าถามหลักเช่น คุณมีความคิดความรู้สึกอย่างไรต่อความแก่ชราของคุณพ่อ/คุณแม่ ประเด็น
สุดท้าย สาเหตุและผลกระทบของวยาคติ เพื่อการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยด้านสาเหตุและผลกระทบ ตัวอย่าง
ค าถามหลักเช่น ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคุณพ่อ/คุณแม่ 
ให้ฟังหน่อย 



8 | ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online)  Journal of Behavioral Science for Development (JBSD) 

  Vol.13  No.1, January 2021 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13  ฉบับที ่1 มกราคม 2564  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการจดบันทึก

ในขณะสัมภาษณ์ โดยก่อนเริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าต าราการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และทดลองสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดเพื่อฝึกฝนทักษะการเป็น 
ผู้สัมภาษณ์ ในระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลท้ังก่อนและหลังการสัมภาษณ์ในทุกครั้ง 

เมื ่อจบการสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยท าการถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์แบบค าต่อค า (verbatim) พร้อมลงบันทึก
ลักษณะภาษากายของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้จากการจดบันทึกระหว่างสัมภาษณ์ จากนั้นจึงเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ด าเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยอ่านทวนบทสัมภาษณ์อย่างถี่ถ้วนแล้วจึงเริ่มให้รหัส (coding) ได้แก่ รหัส 

ท่ีก าหนดจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง (deductive coding) และรหัสท่ีสร้างจากข้อความในบทสัมภาษณ์ซึ่งตอบ

ค าถามการวิจัย (inductive coding) จากนั้นจึงรวบรวมไว้ในตาราง (codebook) แล้วท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) (Miles & Huberman, 1994) โดยจัดกลุ่มรหัสท่ีสอดคล้องกันเป็นประเด็นหลักและประเด็น

ย่อย เมื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปได้ระยะหนึ่ง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) 
มาช่วยก าหนดว่าข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว (data saturation) ซึ่งหมายถึงการท่ีข้อเสนอทางทฤษฎีคงที่แล้ว จากนั้น 

จึงสร้างข้อสรุปของการศึกษา โดยมีการน าเสนอข้อค้นพบให้เห็นภาพรวม และพรรณนาข้อค้นพบอย่างครอบคลุม

ลุ่มลึก น าเสนอหัวข้อตามวัตุประสงค์การวิจัย ประเด็น และรหัส  
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

 ผู้วิจัยใช้วิธีการหลากหลายวิธีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Lincoln & Guba, 1985) ได้แก่ 
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (methods triangulation) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก

ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยเก็บข้อมูลจากคน
วัยหนุ่มสาว และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในบางประเด็นที่ต้องการการยืนยันจากกลุ่มผู้สูงวัย สร้าง

ความน่าเชื ่อถือ (credibility) และความสามารถในการยืนยันให้แก่ผลการวิจัย (conformability) นอกจากนี้  

ได้ให้เพื่อนนักวิจัยช่วยตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (peer debriefing) และพรรณนาข้อค้นพบอย่างครอบคลุม
ลุ่มลึก (thick description) สร้างความสามารถในการถ่ายโอนข้อสรุปไปยังกลุ่มคน บริบท และช่วงเวลาอื่น 

(transferability) สุดท้าย ได้ให้เพื่อนนักวิจัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยช่วยตรวจสอบกระบวนการและ
ผลการวิจัย (inquiry audit) แสดงถึงความสามารถในการพึ่งพาของผลการวิจัย (dependability) 

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล  

 ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล และการเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ ในการสัมภาษณ์ทุกครั้งจึงมีการช้ีแจงรายละเอียดและขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ รวมถึง 

มีการสร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ท่ีเป็นกันเองและสุภาพ การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWUEC/E/G-188/2562 
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ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ลักษณะของวยาคติ เพื่อฉายภาพของ 
วยาคติในบริบทครอบครัวว่าคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติทางความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมต่อ 
ผู้สูงวัยอย่างไร 2) สาเหตุการเกิดขึ้นของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัย 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัย ตาม
การรับรู ้ของคนหนุ่มสาว ทั้งนี้ ก่อนการน าเสนอประเด็นหลักผู้วิจัยขอฉายให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ให้ข้อมูลกับผู้สูงวัย ดังนี้ ความสัมพันธ์โดยปกติของสมาชิกในครอบครัวอันประกอบด้วยคนหนุ่มสาวและ 
บิดามารดาสูงวัย ท้ังสองฝ่ายมีวิถีความสัมพันธ์ในลักษณะดูแลซึ่งกันและกัน คนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยเรียน ถึงแม้จะ
ไม่ได้มีส่วนส าคัญในการเกื้อหนุนจุนเจือผู้สูงวัยในทางเศรษฐกิจเท่ากับคนหนุ่มสาวในวัยท างาน แต่พวกเขา 
ก็ให้การดูแลผู้สูงวัยในด้านอื่นท่ีเป็นการดูแลแบบตามสถานการณ์พิเศษ เช่น เมื่อผู้สูงวัยเจ็บป่วย ในขณะที่ฝ่าย 
ผู้สูงวัยเอง แบ่งเป็นกลุ่มที่ยังคงท างานและกลุ่มเกษียณอายุ ผู้สูงวัยที่ยังมีรายได้มั่นคงสามารถให้การดูแลสมาชิก
ครอบครัวในทางเศรษฐกิจได้ ขณะท่ีผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วมักจะช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวในด้านอื่น เช่น ดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้าน ดูแลเรื่องอาหารการกิน และช่วยเล้ียงดูหลาน นอกจากการน าเสนอภาพวิถี
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ให้รายละเอียดลักษณะของผู้ให้ข้อมูลเพื่อฉายให้เห็นถึงคุณสมบัติและสถานภาพ
ของผู้ให้ข้อมูล ดังท่ีแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

ล าดับ นามสมมติ เพศ อายุ อาชีพ 
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 

/ อายุ 
ประเภทครอบครัว 

1 กานต์สวัสด์ิ ชาย 31 พนักงานเอกชน บิดา/61 ขยาย 
2 กานต์วิชญ์ ชาย 36 นักศึกษา บิดา/73, มารดา/69 ขยาย 
3 กานต์พงษ์ ชาย 27 นักศึกษา มารดา/67 ขยาย 
4 กานต์มณี หญิง 30 พนักงานเอกชน บิดา/62, มารดา/69 เด่ียว 
5 กานต์ลดา หญิง 28 พนักงานเอกชน บิดา/61, มารดา/60 เด่ียว 
6 กานต์ผกา หญิง 29 พนักงานเอกชน บิดา/62, มารดา/60 เด่ียว 
7 กานต์นรี หญิง 37 พนักงานเอกชน บิดา/67, มารดา/65 ขยาย 
8 กานต์กุล ชาย 18 นักเรียน บิดา/60 เด่ียว 

 
ส่วนที่ 1 ลักษณะของวยาคติต่อผู้สูงวัยในครอบครัว  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัววัยหนุ่มสาว สถานะลูก กับผู้สูงวัยในครอบครัว สถานะบิดา
มารดา การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการแสดงออกต่อกันทางการกระท า และทางค าพูดผ่านการสื่อสารด้วยภาษา
และอากัปกิริยาท่าทาง รวมถึงการแสดงออกทางความรู้สึกและความคิดซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายใน โดยคนวัยหนุ่มสาว 
มีการแสดงออกแบบวยาคติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกสมาชิกสูงวัยในครอบครัวด้วยอายุที่มากของท่าน  
ตามการรับรู้ของคนหนุ่มสาว การแสดงออกแบบวยาคติครอบคลุมการแสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ การแสดงออก
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ทางความรู้สึก การแสดงออกทางความคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรม และพบว่าการแสดงออกเหล่านั้น
ครอบคลุมท้ังการแสดงออกในแง่บวกและการแสดงออกในแง่ลบ มีรายละเอียดดังนี้ 
กำรแสดงออกแบบวยำคติทำงควำมรู้สึก  
 อารมณ์ความรู้สึกของคนหนุ่มสาวท่ีครอบคลุมท้ังความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงแนวโน้มในการปฏิบัติ
ตัวตามความรู้สึกนั้น โดยคนหนุ่มสาวมีความรู้สึกเหล่านี้กับบิดามารดาสูงวัย เนื่องด้วยท่านมีอายุท่ีมากขึ้น จึงท าให้
สุขภาพร่างกายถดถอยลง ประกอบด้วย ความห่วงกังวลใจ ความต้ังใจในการดูแลเอาใจใส่ และความร าคาญใจ 
 ความห่วงกังวลใจ เมื่อคนหนุ่มสาวตระหนักว่าบิดามารดาเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว พวกเขาสะท้อนว่าตนยิ่งรู้สึก
เป็นห่วงและเป็นกังวลเกี่ยวกับบิดามารดา เพราะมองว่าท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีเสื่อมถอยลง ความห่วงกังวลใจนี้
ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยจากโรคที่มาพร้อมอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ อาการเวียน
ศีรษะและปวดเมื่อย และการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุในชีวิตประจ าวันของบิดามารดา เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทาง 
อุบัติเหตุจากการหยิบใช้เครื่องไม้เครื่องมือ อุบัติเหตุจากการเคล่ือนย้ายส่ิงของท่ีมีน ้าหนักมาก 

“อย่างเค้าท างานอย่างเงี้ยเค้าก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกแบบเครื่องไม้เครื ่องมืออะไรอย่างงี้ มันก็เลย 
เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ย แบบ พอเห็นข่าวแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ แล้วก็ไปรวมกับส่ิงท่ี พอมันแก่ข้ึน มองเห็น
นู่นนี่นั่นเนาะมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะเป็นเรื่องสุขภาพกับเรื่องอุบัติเหตุที่น่าจะเป็นห่วงเยอะ
หน่อย” (กานต์นรี) 
“เรื่องท่ีดูเส่ียงก็คือเรื่องของ ของหนัก หรือว่า หรือว่าท่ีสูง ...อย่างเช่น การปีนบันไดลิงอย่างเงี้ย มันอาจจะ
เป็นเรื่องอันตรายแล้วก็ได้” (กานต์สวัสด์ิ) 

 ความต้ังใจในการดูแลเอาใจใส่ สืบเนื่องจากความห่วงกังวลใจ ยิ่งคนหนุ่มสาวตระหนักถึงความแก่ชราของ
บิดามารดา พวกเขายิ่งมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อท่านอย่างดูแลเอาใจใส่มากขึ้น กล่าวคือ คนหนุ่มสาวแสดงออก 
ถึงความต้ังใจและความต้องการท่ีจะให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัย 

“อย่างตอนที่ไปอยู่แคนาดาเนาะ ไปอยู่ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่า เห้ยกูมาท าอะไรที่นี่ตั้งนานวะ อะไรอย่างเงี้ย 
เออแล้วแบบ ป๊าม้าก็แก่แล้วเนอะ ซึ่งแบบเอออยากท่ีจะกลับมาแบบ เออดูแลเค้า” (กานต์นรี) 
“เรารู้สึกว่าแบบ เราต้อง พอเค้าแก่ เราเห็นเค้าแก่ข้ึนอะ เรารู้สึกเราแบบอยากดูแลเค้าแบบมากกว่านี้อะไร
อย่างเงี้ย” (กานต์ลดา) 

 ความร าคาญใจ ความรู้สึกเชิงลบที่คนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัยนี้เป็นความหงุดหงิดร าคาญใจที่ปนอยู่กับด้วย
ความเหนื่อยหน่าย คนหนุ่มสาวสะท้อนว่าความรู้สึกเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตนประสบปัญหาในการ
สื่อสารกับบิดามารดา โดยเฉพาะการท่ีท่านพูดถึงเรื ่องเดิมซ ้า ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าในระหว่างท่ีคนหนุ่มสาว
ถ่ายทอดเรื่องราวความร าคาญใจนี้ พวกเขามักจะเล่าไปพร้อมกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มบนใบหน้า 
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“ก็เป็นค าพูดมากกว่า ท้ังพ่อท้ังแม่จะพูดไรซ ้า ๆ ย ้า ๆ อยู่ท่ีเดิม อืม รู้สึกยังไง ถ้าเอาแว๊บแรกเลยคือร าคาญ 
(ยิ้ม) แน่นอน ร าคาญ แบบ ร าคาญอะ พูดอยู่นั่น พูดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย” (กานต์ผกา) 
“คนแก่ชอบย ้าคิดย ้าท า ...ถามเราว่าล็อคประตูบ้านหรือยังสามรอบอะ (หัวเราะ) คือไม่ใช่ว่าจ าไม่ได้นะ แต่
ว่าย ้าว่าเราท าหรือยัง อีกหรือยัง หรือบางทีแบบเราท าแล้วอย่างเงี้ยก็เดินไปดูว่า ก็เดินไปท าว่าเราท าหรือยัง 
ซึ่งบางทีก็แบบ อะไรเนี่ย (น ้าเสียงร าคาญ) ก็คือบอกให้ไปท าก็ท าแล้วนึกออกปะ แต่ก็แค่คิดในใจ (น ้าเสียง
อ่อนลง)” (กานต์พงษ์) 

กำรแสดงออกแบบวยำคติทำงควำมคิด  
 วยาคติท่ีคนหนุ่มสาวแสดงออกทางความคิดเช่ือมโยงอยู่กับการท่ีคนหนุ่มสาวตระหนักถึงอายุท่ีมากของผู้สูงวัย 
โดยคนหนุ่มสาวมีมุมมองต่อบิดามารดาสูงวัยอย่างเหมารวมและเป็นอคติในแง่ลบ ท้ังนี้ การเหมารวมผู้สูงวัยไม่ใช่
ภาพสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของผู้สูงวัย หากแต่เป็นภาพจ าที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาในฐานะผู้สูงวัยคนหนึ่ง 
ได้แก่ ความคิดแบบเหมารวมด้านทักษะความสามารถของบิดามารดาสูงวัย และความคิดแบบเหมารวมด้าน
ลักษณะนิสัยของบิดามารดาสูงวัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านทักษะความสามารถ ภาพของบิดามารดาท่ีคนหนุ่มสาวมองเห็นในปัจจุบัน เป็นภาพชายหญิงท่ีมี 
ริ้วรอยผิวพรรณเหี่ยวย่นรวมทั้งสีผมที่ขาวลง แต่ภาพของบิดามารดาในความคิดพวกเขาเป็นภาพของชายหญิง 
ท่ีเผชิญอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากบิดามารดามีอายุที่มากแล้ว คนหนุ่มสาวจึงมองว่าท่านไม่สามารถ 
ท าความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ ไม่สามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ และไม่สามารถค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าตน 

“พ่อเราอะ คือเราว่าทุกคนอะ วัยแบบยุคแม่ ๆ เรา แบบพวกประมาณแบบ 60 อย่างเงี้ย ก็คือ low tech 
หมดอะ คือท าอะไรพวกเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่ได้” (กานต์ลดา) 
“คือบางคนใช้ก็จริง แต่เล่นแต่ไลน์ พอไอ้เรื่องแบบแชร์บ้าๆบอๆ ก็แบบ (หัวเราะ) เชื่อ อะไรอย่างเงี้ย  ...
แบบจดหมายลูกโซ่อย่างเงี้ย เออเค้าก็แชร์เนอะ” (กานต์วิชญ์) 
“ก็คือเหตุการณ์ก็คือ คุณแม่สามารถที่จะหาทัวร์ …ก็เป็นทัวร์ที่ดี เรา ทั้งๆที่เราคิดว่า เอ้ยม้าอะหาไม่ได้
หรอก นึกออกมั้ยแบบเค้าแก่แล้ว เค้าคงหาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ย เค้าต้องพึ่งเรา” (กานต์ผกา) 

 ด้านลักษณะนิสัย ความคิดเหมารวมท่ีคนวัยหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัยที่สะท้อนภาพตัวตนความเป็นผู้สูงวยัคือ 
ความคิดแบบเหมารวมด้านลักษณะนิสัยของบิดามารดาสูงวัย ในภาพรวม คนหนุ่มสาวมองว่าบิดามารดามีการ
แสดงออกแบบคนแก่ ไม่ว่าจะเป็น ย ้าคิดย ้าท า หลง ๆ ลืม ๆ ด้ือรั้นและเอาแต่ใจเหมือนเด็ก และยึดติดกับความคิด
ของท่านเอง 

“เค้าด้ือ เค้ามีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้ว เรามองว่านะ คน แต่คนแก่ทุกคนน่าจะด้ือ” (กานต์ผกา) 
“การปฏิบัติตัวอย่างเงี้ย ในความของอายุมันมากขึ้น มันก็เลยแบบ เอาแต่ใจมากขึ้น หรือเอาแต่ใจอยู่แล้วแต่
มีความเอาแต่ใจมากขึ้นเพราะว่าพออายุมากขึ้น มันก็กลับไปเป็นเด็ก” (กานต์นรี)   



12 | ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online)  Journal of Behavioral Science for Development (JBSD) 

  Vol.13  No.1, January 2021 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13  ฉบับที ่1 มกราคม 2564  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“มีความผู้ใหญ่กลับย้อนไปเป็นเด็กอะ ...แล้วก็บ่นในเรื่องซ ้า ๆ เดิม ๆ …แล้วบางทีเราเถียงกลับไปเค้าก็จะ
ยึดติดว่าส่ิงท่ีเค้าพูดมันถูกเว้ย” (กานต์มณี) 

กำรแสดงออกแบบวยำคติทำงพฤติกรรม  
 การปฏิบัติตัวของคนหนุ่มสาวต่อผู้สูงวัยในครอบครัวท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติแบบแบ่งแยกท่านด้วย
อายุที่มากนั้น พบว่าครอบคลุมการแสดงออกที่เป็นการสื่อสารรวมถึงการกระท า และพบว่าเป็นการแสดงออก  
ในเชิงบวกอย่างดิ่งเดี ่ยว ซึ่งการแสดงออกในเชิงบวกนี้สะท้อนถึงความรักที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดา  ได้แก่  
การเผชิญหน้าเมื่อเกิดความแตกต่าง และการดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน  
 การเผชิญหน้าเมื่อเกิดความแตกต่าง ในสถานการณ์ที่คนหนุ่มสาวรับรู ้ถึงความแตกต่างทางมุมมอง
ความคิดระหว่างตนกับผู้สูงวัย เมื่อผนวกกับการท่ีคนหนุ่มสาวตระหนักดีถึงอายุท่ีมากของบิดามารดา คนหนุ่มสาว
จึงเลือกที่จะแสดงออกต่อบิดามารดาในเชิงบวกด้วยความใจเย็นมากขึ้น รวมทั้งยอมตามใจบิดามารดา และหยุด
ตอบโต้หากบทสนทนาสร้างความหงุดหงิดร าคาญใจให้กับพวกเขา การเผชิญหน้าในลักษณะนี้ คนหนุ่มสาวมองว่า
ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้สูงวัยในครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่น  

“เราก็ ก็ใจเย็นลงกับคุณพ่อ เพราะว่า คุณพ่อ คือแต่ก่อนเราก็จะวี๊ด ๆ ว๊าย ๆ แบบพูดจาไม่ดี อืม น่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งนี่แหละท่ีท าให้มันดูไม่น่ารัก” (กานต์ผกา)  
“ก็จะเย็นกับป๊าและม้ามากขึ้น เออก็จะไม่ ไม่แบบ โวยวายเหมือนอย่างที่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า
แบบ ณ วันนึงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย” (กานต์นรี) 

 การดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ปกติทั่วไป คนวัยหนุ่มสาวจะคอยดูแลช่วยเหลือทา่น 
แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ทั้งการที่คนหนุ่มสาวดูแลและคอยระมัดระวังเรื่อง
สุขภาพร่างกายของผู้สูงวัย ให้การสนับสนุนด้วยส่ิงของและเงิน รวมถึงดูแลและจัดการเรื่องการเดินทางของผู้สูงวัย 

“ก็พยายามช่วยงานบ้านอะไรอย่างงี้ เพราะว่าเด๋ียว เด๋ียวพ่อเหนื่อยอะไรอย่างงี้” (กานต์กุล) 
“ขับรถให้มากขึ้น เวลาไปไหนก็เป็นเราขับ อื้ม ก็ไม่ค่อยอยากให้พ่อขับนาน ๆ แล้ว” (กานต์สวัสด์ิ) 

ส่วนที่ 2 สาเหตุของวยาคติต่อผู้สูงวัยในครอบครัว  
 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของวยาคติที่คนวัยหนุ่มสาวแสดงต่อผู้สูงวัยในครอบครัวพบว่า ประกอบด้วยสาเหตุ
หลัก 2 ประการ คือ สาเหตุที่เกิดจากมุมมองของคนวัยหนุ่มสาว และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม โดยข้อค้นพบ
ปรากฏให้เห็นว่าสาเหตุเหล่านี้เช่ือมโยงอยู่กับการท่ีคนวัยหนุ่มสาวแสดงออกแบบวยาคติในเชิงบวก มีรายละเอียด
ดังนี้  
สำเหตุที่เกิดจำกมุมมองของคนวัยหนุ่มสำว  
 สาเหตุท่ีท าให้คนวัยหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงวัยในครอบครัว ซึ่งปรากฏอยู่ในความคิดความเช่ือของ
คนหนุ่มสาว ได้แก่ การตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา และความเข้าอกเข้าใจในตัวบิดามารดา  
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 การตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิต ประสบการณ์ที่คนวัยหนุ่มสาวเผชิญ ตลอดจนการที่คนหนุ่มสาว
สังเกตเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางรูปลักษณ์และสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัย ท าให้หนุ่มสาวเกิดการตระหนักได้ว่า
ความแก่ชรา การเจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งความตาย เหล่านี้ล้วนเป็นความปกติธรรมดาของชีวิตท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้อง
พบเจอ 

“ตอนนี้ก็พ่อเค้าก็ผมขาวหมดแล้ว แล้วก็มีหย่อม missing ข้างหลังเรียบร้อยแล้ว เวลาเห็นไกล ๆ (ยิ้ม) ก็คิด
ว่าเวลามันก็ผ่านไป …เวลามันก็น้อยลง …แล้วก็อย่าคิดว่าจะมีพ่อแม่ท้ังคู่ตลอดไป” (กานต์สวัสด์ิ)  
“เนื่องจากเค้าเป็นผู้สูงวัยเนอะ คือจริงๆอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หรือแบบ 
การจากไปมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา” (กานต์นรี) 

 ท้ังนี้ มีคนวัยหนุ่มสาวอีกส่วนหนึ่งท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความวิตกกังวลในอนาคตท่ีตนจะต้องเผชิญกับ
การเจ็บป่วยและการจากไปของผู้สูงวัย พวกเขากังวลว่าจะไม่มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูต่อท่าน และกังวลว่าตน
จะต้องอยู่อย่างโดดเด่ียว  

“เรากลัว เรารู้สึกกลัว ...กลัวอนาคต กลัวว่าแบบเค้าจะอยู่กับเราได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ย ก็มีพ่อมีแม่แค่คน
เดียวอะแก ท้ังกลัวทั้งกังวล อะไรประมาณเนี่ย กลัวว่าแบบยังไม่ได้ตอบแทนเค้าเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเค้า
จะแบบเป็นอะไรไปก่อน” (กานต์ลดา) 

 ความเข้าอกเข้าใจบิดามารดา การท่ีคนวัยหนุ่มสาวตระหนักรู้และมีความเข้าใจในตัวบิดามารดาสูงวัย 
ตลอดจนให้ความใส่ใจถึงความรู้สึกของท่าน ครอบคลุมทั้งการที่คนวัยหนุ่มสาวเข้าอกเข้าใจความคิดมุมมองและ
การแสดงออกของผู้สูงวัย และเข้าอกเข้าใจในสุขภาพและร่างกายท่ีเส่ือมถอยของท่าน 

“เราว่าเราควรจะอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่า ค าว่าเข้าใจของเราหมายความว่าแบบ ก็เค้าผ่านมาแบบนี้
เค้าก็เลยมีชุดความเข้าใจแบบนี้ มันก็เลยท าให้ส่งผลการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือความเชื่ออะไร
บางอย่างแบบนี้” (กานต์มณี) 
“เหมือนเราก็เข้าใจ เข้าใจเค้ามากกว่า นึกออกมะ แบบ เออ ไม่เป็นไรหรอก มันก็ ผู้ใหญ่ก็อย่างงี้แหละ 
อะไรอย่างเงี้ย” (กานต์นรี) 

สำเหตุทำงสังคมวัฒนธรรม  
 วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้ และเป็นตัวก าหนดความคิดความเช่ือตลอดจน
การปฏิบัติตัวของคนในสังคมให้เป็นไปตามบรรทัดฐาน จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแสดง 
ออกของบุคคล สาเหตุของวยาคติในด้านสังคมวัฒนธรรมพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมเรื่องการดูแลผู้สูงวัย 
ในครอบครัว ครอบคลุมเรื่องหน้าท่ีของบุตรธิดา และการกตัญญูต่อบิดามารดา มีรายละเอียดดังนี้ 
 หน้าที่ของบุตรธิดา การที่คนวัยหนุ่มสาวรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะบุตรธิดา ซึ่งบทบาทหนา้ท่ี
นั้นถูกก าหนดไว้ด้วยค่านิยมทางสังคม โดยผู้เป็นลูกจะต้องดูแลเล้ียงดูพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามท่ีท่านแก่ชรา 
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“ถ้าไม่มีเราเค้าจะให้ใครดูแลอะ ใช่ป่ะ (ยิ้ม) มันก็ต้องเป็นเราอะ มันก็เป็นหน้าที่ลูกอะ …เพราะว่าค าที่มัน
แบบบัญญัติขึ้นมาแล้วว่าเราเป็นแม่ลูก เราเป็นหน้าท่ีของลูกท่ีต้องดูแลแม่” (กานต์ลดา) 
“ก็คิดว่า ถึงวันนึงเค้าก็ต้องเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ ภาระ liability เป็นแหละ ก็คือเด๋ียววันนึงถ้าเกิดว่า
เค้า ก็ถ้าป่วยอะเนาะ ถ้าป่วยมากๆ อย่างเช่นติดเตียง ถ้าติดเตียงนี้แน่ๆ ต้องมีคนดูตลอดเวลา” (กานต์
สวัสด์ิ) 

 การกตัญญูต่อบิดามารดา การที่คนวัยหนุ่มสาวมีความคิดความเชื่อสอดคล้องกับค่านิยมทางสังคมเรื่อง
ความกตัญญู โดยท่ีพวกเขามองว่าการดูแลเล้ียงดูผู้ใหญ่ในครอบครัวถือเป็นการตอบแทนพระคุณบุพการี เป็นส่ิงท่ี
สังคมคาดหวังและเป็นส่ิงท่ีตนพึงกระท า 

“พ่อแม่หลายๆคนในเจเนอเรช่ันนั้น หรือ Baby boom อะค่ะ เราก็เช่ือว่าทุกคน expect ว่า ว่าลูกจะต้อง
กลับมาดูแลเรา ถามว่าเรา เราโอเคมั้ย เราโอเค ...เพราะว่าเราเช่ือในการตอบแทนบุญคุณ” (กานต์ผกา) 
“มันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะท าให้เค้าอะ มันคือแบบการตอบแทนพระคุณมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ...มัน
เป็นส่ิงท่ีแบบเราควรจะต้องแบบตอบแทนมากกว่า” (กานต์ลดา) 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบของวยาคติ  
 ผลกระทบท่ีผู้สูงวัยในครอบครัวได้รับจากการแสดงออกแบบวยาคติของคนวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นผลที ่ถูก
ถ่ายทอดผ่านการรับรู้ของคนวัยหนุ่มสาว ปรากฏให้เห็นว่าเป็นผลในเชิงบวกมากกว่าผลในเชิงลบ ได้แก่ ผลทาง
จิตใจของผู้สูงวัย และผลทางสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัย มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลทำงจิตใจของผู้สูงวัย  
 การปฏิบัติตัวของคนวัยหนุ่มสาวสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความรู้สึกแง่บวกท่ีมีต่อผู้สูงวัย ซึ่งท าให้เกิดผลทาง
จิตใจของผู้สูงวัย 3 ประการด้วยกัน คือ ผู้สูงวัยได้รับความรักความอบอุ่นใจ รู้สึกได้ถึงความมั่นคงทางใจ และท าให้
ผู้สูงวัยเกิดความกังวลใจต่อความห่วงใยจากลูก 
 ได้รับความรักความอบอุ่นใจ การที่คนวัยหนุ่มสาวปฏิบัติตัวต่อบิดามารดาสูงวัยในเชิงบวก ท าให้บิดา
มารดาเกิดความรู้สึกอบอุ่นและอิ่มเอมในหัวใจ และช่วยบรรเทาความรู้สึกโดดเดี่ยวเศร้าหมองให้หายไป และท่ี
ส าคัญคือท าใหบ้ิดามารดาสัมผัสได้ถึงความรักท่ีลูกมีต่อตน 

“เค้าท าทางด้านจิตใจให้ม้า ...ม้าว่าทางด้านจิตใจเนี่ย มันส าคัญที่สุดเลยในความรู้สึกม้า มันไม่มีอะไรที่จะ
มาดีกว่าการสัมผัส การอะไรท่ีให้จิตใจเราแบบสดช่ืน” (มารดาของกานต์ลดา) 
“มันเหมือนกับว่าไม่ต้องพูดค าว่ารักหรอก แต่มันรู้สึกได้เลยว่ามันคือความรัก …มันคือความรักท่ีลูกมีต่อพ่อ 
ใช่มั้ย เป็นการบอก บอกทางอ้อมอยู่แล้วอะ คล้ายกับว่า เออ อันเนี่ยนะห่วงนะ อันนี้ท าให้นะ อะไรต่างๆ 
ผ่านพฤติกรรม มันเป็นเรื่องของการกระท า มันไม่ต้องมาบอก เอ่ยปาก ก็รู้อยู่” (บิดาของกานต์สวัสด์ิ) 
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 รู้สึกถึงความมั่นคงทางใจ การท่ีคนวัยหนุ่มสาวให้การดูแลบิดามารดาสูงวัย ท าให้บิดามารดารับรู้ได้ถึง
ความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นใจในอนาคต กล่าวคือ ในวันท่ีผู้สูงวัยไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว ท่านเช่ือว่าคน
หนุ่มสาวจะสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้ท่านได้ 

“ก็มันก็ท าให้รู้สึกว่า ความ ความเช่ือใจ ว่าท าได้ แล้วก็เช่ือใจว่าเรายัง อะไรนะ เรายังเอ่อ ไม่ เค้าเรียกอะไร 
ไม่ว้าเหว่แน่ ถ้าเราท าอะไรไม่ได้ ลูกต้องท าให้เราได้อยู่ ลูกต้องช่วยเราได้แน่เลย” (บิดาของกานต์สวัสด์ิ) 

 กังวลใจต่อความห่วงใยจากลูก การแสดงออกแบบวยาคติของคนวัยหนุ่มสาว อาทิ การเอาใจใส่ดูแล 
ผู้สูงวัย ท าให้ผู้สูงวัยสัมผัสได้ถึงความห่วงใยท่ีลูกมีให้ บิดามารดาสูงวัยจึงยิ่งเกิดความกังวลว่าตัวท่านจะเป็นผู้สร้าง
ความทุกข์ยากล าบากให้ลูก 

“คือป๊าเค้ารู้สึกว่าเค้าไม่อยากแก่ไปแล้วเป็นภาระของคนที่บ้าน เค้าก็จะพยามออกก าลังกาย พยามปั่น
จักรยาน ป๊าเป็นคนแบบท านู่นท านี่อยู่แล้วอะ มันก็เหมือนจะได้ขยับร่างกาย …พยามไม่ให้เค้าท างานหนัก 
ไม่ให้ยก ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ย ...อะไรที่มันรู้สึกหนักเกินวัยเกินตัวก็จะแบบพยามบอกว่าไม่ต้องท า” (กานต์
มณี) 
“โดยลึก ๆ แล้วเค้าก็มีบางจุดท่ีไม่อยากให้เราเป็นห่วง อย่างเช่น ไม่อยากให้รู้ว่าเค้าหยุดยา ไม่อยากให้รู้ว่า
เค้าปวดเข่า อะไรอย่างเงี้ย” (กานต์ผกา) 

ผลทำงสุขภำพร่ำงกำยของผู้สูงวัย  
 การท่ีคนวัยหนุ่มสาวให้การเอาใจใส่ดูแล และปฏิบัติตัวต่อบิดามารดาสูงวัยอย่างเข้าอกเข้าใจ จึงท าให้
สุขภาพร่างกายของบิดามารดาพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยคนวัยหนุ่มสาวมองว่าบิดามารดาหันมาดูแลสุขภาพ
ของตัวท่านเองมากขึ้น และบิดามารดาได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น 
 ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น การปฏิบัติตัวของคนหนุ่มสาวแบบดูแลช่วยเหลือผู้สูงวัย ท าให้
ผู้สูงวัยตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เช่น ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย และทานยาเพื่อ
บ ารุงรักษาสุขภาพ 

“พอเราเริ่ม เริ่มพูดจาดีกับเค้า ‘อะป๊ากินยาสิ มาเด๋ียวหนูจัดยาให้’ ก็ฉีกยาให้เค้า …ท าให้เค้ารู้สึกว่า โอเค
เค้าจะกลับมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นเค้าก็เริ่มใช้กระบอกยาอันเดิมท่ีเราซื้อให้เค้า เค้าก็เริ่มฉีก
ยา แล้วก็ใส่กระบอก ก็เริ่มท าเอง …เราพูดดีขึ้น เค้า เค้ายอมรับท่ีจะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น” (กานต์ผกา) 
“เดี๋ยวนี้เค้าเริ่มฟังเรื่องแบบสุขภาพมากขึ้น …คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ ให้ไปโรงพยาบาลเค้าไม่ไปเลยนะ แต่
เด๋ียวเนี่ยเค้าเริ่มไปละ พอบอกให้ไปเค้าก็เริ่มฟังมากขึ้น” (กานต์ลดา) 

 สะดวกสบายและปลอดภัยมากข้ึน การท่ีคนวัยหนุ่มสาวหมั่นสังเกตผู้สูงวัยอย่างใส่ใจ จนรับรู้ถึงปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงวัย คนหนุ่มสาวจึงสามารถดูแลช่วยเหลือท่านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้ผู้สูงวัยได้รับความ
สะดวกสบาย และยังช่วยลดความเส่ียงท่ีผู้สูงวัยจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจ าวัน 
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“เออแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการจูง การเดินอะไรอย่างเงี้ย มันช่วยได้ เพราะว่า น่าจะช่วยได้ในเรื่องของการ
พยุงอะ มันจะท าให้เค้าเดินสะดวกขึ้นง่ายข้ึนอย่างเงี้ย อันนี้คือผลท่ีมันส่งตามมานะ” (กานต์มณี) 
“เค้าดูแลทุกอย่าง ไม่ว่าม้าจะไม่สบาย ไปหาหมอ คอยเช็คสุขภาพ คอยดูแลม้ากินยาหรือยัง เค้าจะดูแล
ติดตามผลต่อเนื่อง” (มารดาของกานต์ลดา) 

 ผลการวิเคราะห์ปรากฏให้เห็นลักษณะของวยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวแสดงต่อผู้สูงวัยในครอบครัว 3 ประการ
ด้วยกัน คือ วยาคติที่คนวัยหนุ่มสาวแสดงออกทางความรู้สึก ทางความคิด และทางพฤติกรรม ในขณะที่สาเหตุ 
การเกิดวยาคติ ประกอบด้วย สาเหตุท่ีเกิดจากมุมมองของคนวัยหนุ่มสาว และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม สุดท้าย 
ผลกระทบท่ีผู้สูงวัยได้รับจากวยาคติ ซึ่งเป็นผลกระทบตามการรับรู้ของคนวัยหนุ่มสาว พบว่าได้แก่ ผลทางจิตใจ
และผลทางสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัย รายละเอียดดังภาพประกอบ 2 
 
ภาพประกอบ 2  
ความเช่ือมโยงของข้อค้นพบด้านลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงวัยในครอบครัว 
 

 
  

          วยาคติทางความคิด ssds          วยาคติทางความรู้สึกdddddd   วยาคติทางพฤติกรรม 

ความคิดแบบเหมารวม 
การดูแล

ช่วยเหลือใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเผชิญหน้า 
เมื่อเกิดความ

แตกต่าง 

ความห่วงกังวลใจ 

ความต้ังใจในการ
ดูแลเอาใจใส่ ด้านลักษณะนิสัย 

สาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม 

หน้าท่ีของบุตรธิดา 

การกตัญญูต่อบิดามารดา 

สาเหตุทีเ่กิดจากมุมมองของคนวัยหนุ่มสาว  

การตระหนักถึงความไม่ย่ังยืนของชีวิต 

ความเข้าอกเข้าใจบิดามารดา 

ผลทางสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัย 

ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

สะดวกสบายและปลอดภัยมากข้ึน 

ผลทางจิตใจของผู้สูงวัย 

ได้รับความรักความอบอุ่นใจ 

รู้สึกถึงความม่ันคงทางใจ 

กังวลใจต่อ
ความห่วงใย

จากลูก 

ความ 
ร าคาญใจ 

ด้านทักษะความสามารถ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ต้องการฉายให้เห็นภาพวยาคติในบริบทครอบครัวไทยในสังคมเมือง ซึ ่งมุ ่งความสนใจ 
ไปที่วยาคติในความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับบิดามารดาสูงวัย แม้ว่าคนวัยหนุ่มสาวที่เป็นผู้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จะมีช่วงอายุท่ีกว้าง (18-40 ปี) และอาจมีภูมิหลังด้านสถานภาพทางสังคมท่ีต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
การศึกษานี ้ไม่ได้มุ ่งเปรียบเทียบวยาคติของคนหนุ่มสาวท่ีมีช่วงวัยแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ผู ้ว ิจัย 
มุ่งหาค าตอบว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับวยาคติในครอบครัว 
การอภิปรายข้อค้นพบจึงประกอบด้วย 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ ลักษณะของวยาคติ สาเหตุของวยาคติ และ
ผลกระทบจากวยาคติต่อผู้สูงวัยในครอบครัว 
 ลักษณะของวยาคติท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาว
แสดงออกทางความรู้สึก ทางความคิด และทางพฤติกรรม ซึ่งการแสดงออกแบบวยาคตินี้สะท้อนถึงอคติ ความคิด
เหมารวม และการปฏิบัติแบบแบ่งแยกผู้สูงวัยด้วยเหตุแห่งวัย พบว่า สามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ 
McGuire (1989) และ Ajzen (2005) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของเจตคติประกอบด้วย ความรู้สึก (affective) 
ความคิด (cognitive) และความต้ังใจในการแสดงพฤติกรรม (conation) นอกจากนี้ ข้อค้นพบด้านลักษณะของวยาคติ 
ยังปรากฏวยาคติในมิติเชิงบวกและมิติเชิงลบ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวยาคติของพาลมอร์ (Palmore, 1999) 
ที่กล่าวว่าวยาคติสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งหมายถึงวยาคติที่เอื้อประโยชน์หรือขัดประโยชน์
กลุ่มคนสูงวัย โดยข้อค้นพบครั้งนี้ปรากฏให้เห็นวยาคติเชิงบวกมากกว่าวยาคติเชิงลบ โดยเฉพาะลักษณะของวยาคติ
ท่ีคนหนุ่มสาวแสดงทางพฤติกรรม สะท้อนให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวให้ความส าคัญกับการท าดีต่อผู้สูงวัยในครอบครัว 
เพื่อรักษาน ้าใจและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน 
 ข้อค้นพบด้านลักษณะของวยาคติทางความรู้สึกที่ปรากฏในเชิงบวกเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ ความห่วงกังวลใจ
และความต้ังใจในการดูแลเอาใจใส่ พบว่า สามารถเทียบเคียงได้กับ 2 แนวคิดทฤษฎีด้วยกัน ส าหรับแนวคิดแรกคือ
โมเดลความคิดเหมารวม (Cuddy & Fiske, 2002; Fiske et al., 2002) ที่กล่าวว่ากลุ่มผู้สูงวัยมักจะถูกผู้อื่นมอง
อย่างเหมารวมว่าขาดความสามารถ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยมีอายุที่มากแล้ว สอดคล้องกับข้อค้นพบที่คนหนุ่มสาว
มองว่าบิดามารดามีอายุมากแล้วและสมรรถภาพร่างกายก็เสื่อมถอยลง พวกเขาจึงยิ่งเป็นห่วงและอยากจะดูแล
สุขภาพความเป็นอยู่ของท่าน ฉายให้เห็นถึงความคิดเหมารวมของคนหนุ่มสาวที่มีต่อผู้สูงวัยว่า เมื่อมีอายุมากขึ้น
การระมัดระวังตัวหรือการท ากิจวัตรประจ าวันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายและอันตรายขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าวยังสามารถ
อธิบายได้ด้วยทฤษฎีบทบาททางสังคม (Eagly & Steffen, 1984 as cited in Kite & Wagner, 2002; Kite, 
1996) ท่ีกล่าวว่าผู้คนมักจะมองกลุ่มคนสูงวัยว่าต้องการการพึ่งพิงจากคนวัยหนุ่มสาว เนื่องจากคนหนุ่มสาวยังอยู่
ในวัยแรงงานจึงสามารถให้การดูแลผู้สูงวัยที่เกษียณอายุแล้ว จะเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีทั้งสองต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของความคิดเรื่องอายุท่ีมากของผู้สูงวัย  
 การท่ีคนหนุ่มสาวเหมารวมผู้สูงวัยในครอบครัวว่า มีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยแีละมีลักษณะนิสัยแบบคนแก่ 
ตลอดจนความรู้สึกร าคาญท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อการแสดงออกของผู้สูงวัยนั้น ข้อค้นพบเหล่านี้สะท้อนความคิดความ
เชื่อเหมารวมของคนหนุ่มสาวที่เป็นอคติและแบ่งแยกผู้สูงวัยด้วยอายุที่มากของท่าน ซึ่งเทียบเคียงได้กับทฤษฎี 
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อัตลักษณ์ทางสังคม ท่ีกล่าวถึงการเหมารวมกลุ่มคนสูงวัยอย่างมีอคติว่า เป็นมุมมองที่ตั้งอยู่บนการรับรู้เรื่องอายุ 
ท่ีมากของกลุ่มคนสูงวัย การเหมารวมกลุ่มผู้สูงวัยจะช่วยสร้างและด ารงไว้ซึ่งตัวตนในเชิงบวกของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว 
เนื่องจากพวกเขาจะสามารถมองเห็นได้ว่ากลุ่มของตนมีความสามารถและมีลักษณะนิสัยแตกต่างจากกลุ่มผู้สงูวัย 
(Kite & Wagner, 2002) นอกจากนี้ การที่คนหนุ่มสาวเหมารวมลักษณะนิสัยของผู้สูงวัยว่า มีนิสัยของคนแก่ 
พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการท่ีคนหนุ่มสาวปฏิบัติต่อผู้สูงวัย กล่าวคือ ถึงแม้สถานการณ์จะไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของคนหนุ่มสาว เนื่องจากนิสัยท่ีด้ือรั้นของผู้สูงวัย แต่คนหนุ่มสาวก็เลือกท่ีจะยอมตามใจผู้สูงวัยและปฏิบัติ
ต่อท่านอย่างใจเย็น ข้อค้นพบดังกล่าวเทียบเคียงได้กับทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Allport, 1954) ท่ีกล่าวว่า
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้อคติต่ออีกฝ่ายลดลง โดยการปฏิสัมพันธ์นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีทฤษฎีก าหนด  
ในภาพรวม ข้อค้นพบฉายให้เห็นว่าการแสดงออกของคนหนุ่มสาวสะท้อนถึงการประนีประนอมยอมโอนอ่อนผ่อนตาม
ผู้สูงวัยในครอบครัว สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีทฤษฎีก าหนดในเรื่องการมีจุดมุ่งหมายตรงกันและการให้ความร่วมมือ
ระหว่างกัน  
 ส าหรับประเด็นที่สอง สาเหตุของวยาคติท่ีพบความเกี่ยวข้องกับวยาคติเชิงบวกเพียงมิติเดียว ครอบคลุม
สาเหตุ 2 ประการ ด้วยกัน คือ สาเหตุท่ีเกิดจากมุมมองของคนหนุ่มสาว ได้แก่ การตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของ
ชีวิตและความเข้าอกเข้าใจบิดามารดาสูงวัย และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม โดยพบว่าสาเหตุนี้มีความเกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมทางสังคมเรื่องการดูแลเลี้ยงดูผู้สูงวัยในครอบครัวเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่สะท้อน
ความส าคัญของค่านิยมดังกล่าวทั้งในบริบทสังคมและบริบทครอบครัวว่า คนวัยหนุ่มสาวควรจะระลึกในพระคุณ 
และตอบแทนพระคุณของผู้สูงอายุ โดยให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในสังคมและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (Jeejaila 
et al., 2018; Eiamkanchanalai et al., 2015; Dechponkrang, 2011) ทั้งนี ้ ส าหรับสาเหตุที ่เกิดจากมุมมอง
ของคนหนุ่มสาว มีประเด็นท่ีควรค่าแก่การกล่าวถึง 3 ประเด็นย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นย่อยแรกเกี่ยวข้องกับการที่คนหนุ่มสาวตระหนักถึงความไม่ยั ่งยืนของชีวิตผู้สูงวัยในครอบครัว 
พบว่า มีความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวที ่มาจากครอบครัวเดี ่ยวและครอบครัวขยาย โดยคนหนุ ่มสาว 
ในครอบครัวขยายมองว่าการเจ็บป่วยและการตายของผู ้สูงวัยเป็นเรื ่องปกติธรรมดา ในขณะที่คนหนุ่มส าว 
ในครอบครัวเด่ียวมีความรู้สึกกังวลกับการจากไปของผู้สูงวัยมากกว่า อาจเป็นไปได้ว่าประสบการณ์ท่ีต่างกัน ท าให้
คนหนุ่มสาวในครอบครัวขยายสามารถยอมรับธรรมชาติของชีวิตได้มากกว่าคนหนุ่มสาวในครอบครัวเดี่ยว โดย 
คนหนุ่มสาวในครอบครัวขยายอาจจะมีประสบการณ์โดยตรงกับการถือก าเนิดขึ้นของอีกชีวิตหนึ่ง รวมถึงมีโอกาส 
ได้ใกล้ชิดกับสมาชิกต่างช่วงวัยทั้งวัยเด็กทารกและวัยสูงอายุ จึงอาจท าให้คนหนุ่มสาวในครอบครัวขยายได้สัมผัส
และเข้าใจในสภาวะการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มากกว่า 
 ส าหรับประเด็นย่อยที่สอง การเทียบเคียงสู่ทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัวท่ีกล่าวถึงการรับมือกับ
ความรู้สึกหวาดกลัวต่อความตายว่า คนหนุ่มสาวจะมีอคติและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้สูงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้สูงวัยในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะนิสัยและพันธุกรรมท่ีคล้ายกัน จึงยิ่งส่งผลให้คนหนุ่มสาว
นึกถึงชะตากรรมสุดท้ายท่ีจะลงเอยในแบบเดียวกันกับผู้สูงอายุคือความตาย (Greenberg et al., 2017) ข้อค้นพบ
ครั้งนี้สะท้อนถึงมุมมองเหมารวมที่เป็นอคติของคนหนุ่มสาวต่อผู้สูงวัยในครอบครัว ซึ่งอาจเป็นวิธีการท่ีคนหนุ่มสาว
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ใช้เพื่อขจัดความกลัวต่อความตายของตนเอง อย่างไรก็ดี ยิ่งคนหนุ่มสาวได้นึกถึงอนาคตของผู้สูงวัยในครอบครัว 
ท่ีจะต้องพบกับการเจ็บป่วยและความตาย พวกเขากลับยิ่งอยากท่ีจะอยู่ใกล้ชิดเพื่อดูแลท่าน 
 ในประเด็นย่อยท่ีสาม สาเหตุด้านความเข้าอกเข้าใจในตัวบิดามารดาสูงอายุ เทียบเคียงได้กับแนวคิดความรู้
เกี่ยวกับการสูงวัย โดยผลการวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสูงวัย 
ในระดับที่มากกว่ามักจะมีวยาคติในระดับท่ีต ่ากว่า (Cherry et al., 2016; Stahl & Metzger, 2013; Stuart-
Hamilton & Mahoney, 2003) สอดคล้องกับข้อค้นพบครั้งนี้ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวที่สะท้อนความเข้าอกเข้าใจ 
ผู้สูงวัยในครอบครัว มักจะมีความคิดและการปฏิบัติต่อท่านในเชิงบวกด้วยเช่นกัน  
 สุดท้าย ข้อค้นพบเรื่องผลกระทบจากวยาคติต่อผู้สูงวัยในครอบครัว พบว่า เป็นผลในเชิงบวกมากกว่า 
ผลในเชิงลบ ถึงแม้จะไม่พบแนวคิดทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายข้อค้นพบดังกล่าว แต่การทบทวนงานวิจัยในประเด็น
ใกล้เคียงพบว่า คนหนุ่มสาวแสดงออกชัดเจนถึงความต้ังใจอยากจะดูแลบิดามารดาสูงอายุไปตลอดชีวิต (Siriboon, 
1992) ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบด้านผลกระทบจากวยาคติที่มีต่อสภาพจิตใจผู้สูงวัยท่ีพบว่า บิดามารดาสูงวัย 
มีความรู้สึกมั่นใจว่าในอนาคตลูกของตนจะยังคงดูแลเล้ียงดูตน ในขณะท่ีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายผู้สูงวัยพบว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับวยาคติที่คนหนุ่มสาวแสดงออกทางพฤติกรรม เฉพาะในมิติของพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การ
ปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความใจเย็น สอดคล้องกับงานวิจัยหนึ่งท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดี
กับสมาชิกในครอบครัวมักจะดูแลสุขภาพร่างกายตนเองอย่างดี (Booranaklas, 2017) นอกจากผลกระทบในเชิงบวก 
พบว่า มีประเด็นความกังวลใจท่ีผู้สูงวัยมีต่อความห่วงใยของลูก ๆ ถึงแม้ความกังวลใจนี้จะสะท้อนถึงความรู้สึก 
แง่ลบ แต่ก็ตั้งอยู่บนความหวังดีของคนหนุ่มสาวที่ห่วงใยและใส่ใจผู้สูงวัย 
 จากประเด็นของวยาคติที่กล่าวไปในข้างต้น เมื่อพิจารณาบริบทของประเด็นที่ศึกษาคือบริบทครอบครัว 
ในสังคมไทย พบว่า ลักษณะของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวแสดงต่อผู้สูงวัยในครอบครัว ซึ่งพบว่าเป็นลักษณะการแสดง
ออกแบบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของวยาคติในบริบทครอบครัวไทยว่ามิใช่ผู้ร้าย อาจ
เพราะคนหนุ่มสาวในสังคมไทยได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามค่านิยมไทย ตรงกับส านวนที่กล่าวว่า น ้าขุ่นไว้ในน ้าใสไว้
นอก ถึงแมพ้วกเขาจะมองผู้สูงวัยในครอบครัวอย่างเหมารวมและดูเบาความสามารถของท่าน แต่พวกเขาก็ให้การ
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงวัยด้วยความเข้าอกเข้าใจ ฉายให้เห็นถึงการแสดงออกในเชิงบวกท่ีฉาบเคลือบความคิดเชิงลบไว้  
ดั่งธรรมชาติของคนไทยท่ีมักแสดงความรื่นเริงยินดีอย่างเปิดเผยแต่ปิดบังความขุ่นข้องหมองใจเอาไว้ ซึ่งพบว่า
คล้ายกันกับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นท่ีจะเก็บซ่อนความรู้สึกเชิงลบต่อผู้สูงวัยไว้ภายใน เพราะค่านิยมทางสังคมญี่ปุ่น
ก าหนดว่าผู้สูงวัยคือกลุ่มคนท่ีต้องได้รับการเคารพนับถือ (Koyano, 1989) ค าถามส าคัญก็คือ จ าเป็นหรือไม่ท่ีวยาคติ 
เชิงลบซึ ่งซุกซ่อนอยู ่ภายในใจของคนหนุ ่มสาวจะต้องถูกขจัดไป ในเมื ่อวยาคติท่ีคนหนุ ่มสาวแสดงออก 
ทางการกระท าต่อผู้สูงวัยในครอบครัวนั้นเอื้ออ านวยประโยชน์มากกว่าจะสร้างโทษใหแ้กท่่าน 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาวยาคติในสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาว อย่างไรก็ดี ขอบเขตด้านอายุของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ท่ีอยู่ระหว่าง 18-40 ปีนั้นถือเป็นช่วงอายุที่กว้าง ครอบคลุมคนหนุ่มสาวในวัยศึกษาเล่าเรียน วัยเริ่มท างาน และ 
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วัยที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้ว คนหนุ่มสาวที่มีความหลากหลายทางช่วงวัยนี้อาจมีสถานภาพทางสังคม
และสถานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ซึ่งอาจท าให้พวกเขามีการแสดงออกแบบวยาคติต่อผู้สูงวัยในครอบครัวอย่าง
แตกต่างกัน เช่น คนหนุ่มสาวในวัยเรียนอาจจะไม่สามารถสนับสนุนบิดามารดาด้วยส่ิงของเงินทองได้มากเท่ากับคน
หนุ่มสาวที่มั่นคงในหน้าท่ีการงานแล้ว เป็นต้น   
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 จากข้อค้นพบด้านการแสดงออกแบบวยาคติทางพฤติกรรมท่ีพบว่า เมื่อคนวัยหนุ่มสาวตระหนักถึงความแก่ชรา
ของผู้สูงวัยในครอบครัว พวกเขาให้การดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้สูงวัยในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงเสนอให้  
คนหนุ่มสาวหมั่นสังเกตอากัปกิริยาต่าง ๆ ของผู้สูงวัยในครอบครัว และย้อนร าลึกถึงความทรงจ าท่ีตนมีต่อผู้สูงวัย 
ผ่านร่องรอยหลักฐานจากอดีตเช่นภาพถ่าย เพื่อท่ีคนหนุ่มสาวจะพบว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวของตนมีรูปร่างหน้าตา
และผิวพรรณ ตลอดจนนิสัยบางประการท่ีเปล่ียนไป เมื่อคนหนุ่มสาวเกิดการตระหนักว่าผู้สูงวัยในครอบครัวได้เข้าสู่
วัยชราแล้ว พวกเขาจะมีการปฏิบัติต่อท่านในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อคน้พบ
ด้านสาเหตุและผลกระทบของวยาคติไปพัฒนาเป็นเอกสารเผยแพร่ส าหรับประชาชนที ่อาศัยร่วมกับหรือ 
มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงวัยในครอบครัว โดยสามารถเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการตระหนักและการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความแก่ชรา ทั้งทางกายภาพและทางลักษณะนิสัยของผู้สูงวัย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
แบบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงวัย และเพื่อการมีสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว 
ข้อเสนอแนะพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
 การวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาวยาคติด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสามารถใช้ช่วงอายุของคนวัยหนุ่มสาว
เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพื่อท าความเข้าใจเปรียบเทียบวยาคติในคนหนุ่มสาววัยเรียนและวัยท างาน นอกจากนี้ องค์
ความรู้จากข้อค้นพบด้านลักษณะของวยาคติสามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวแปรและเครื่องมือวัดตัวแปรวยาคติเพื่อ
สร้างข้อสรุปเชิงสาเหตุไปสู่ประชากรกลุ ่มใหญ่ อีกทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาเป็นโปรแกรมเสริมสร้างการ 
อยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัยในครอบครัว  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ประจ าปี 2562 
 

เอกสารอ้างอิง 
Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behaviour. Open University Press. 
Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley.  



Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)  ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online) | 21 

Vol.13   No.1, January 2021  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13  ฉบับที ่1 มกราคม 2564  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Anderson, D., & Wiscott, R. (2003). Comparing social work and non-social work students' 
attitudes about aging. Journal of Gerontological Social Work, 42(2), 21-36. 
https://doi.org/10.1300/J083v42n02_03 

Booranaklas, W. (2017). Khwāmsamphan rawāng phrưttikam ka ̄ndūlæ ̄ sukkhapha ̄p tonʻe ̄ng 
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phūsūngʻa ̄yu thī mī sakkayapha ̄p [The opinion of thammasat university students towards 
active aging] (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok. 

Drury, L., Abrams, D., Swift, H. J., Lamont, R. A., & Gerocova, K. (2017). Can caring create 
prejudice? An investigation of positive and negative intergenerational contact in 
caresettings and the generalisation of blatant and subtle age prejudice to other older 
people. Journal of Community & Applied Social Psychology, 27(1), 65-82. 
https://doi.org/10.1002/casp.2294 



22 | ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online)  Journal of Behavioral Science for Development (JBSD) 

  Vol.13  No.1, January 2021 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 13  ฉบับที ่1 มกราคม 2564  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Eiamkanchanalai, S., Assarut, N., & Surasiangsang, S. (2015). Phonkrathop kho ̜̄ng kha ̄niyom læ 
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phūsūngʻa ̄yu kho ̜̄ng khon num sa ̄o Thai [Facts and attitudes about parenting and caring 
for the elderly of Thai young people]. Chulalongkorn University, Bangkok. 

Stahl, S. T., & Metzger, A. (2013). College students’ ageist behavior: The role of aging knowledge 
and perceived vulnerability to disease. Gerontology & Geriatrics Education, 34(2), 197-211. 
https://doi.org/10.1080/02701960.2012.718009 

Stricker, G., & Hillman, J. L. (1996). Attitudes toward older adults: The perceived value of 
grandparent as a social role. Journal of Adult Development, 3(2), 71-79. 
https://doi.org/10.1007/BF02278773 

Thongpukdee, T. (1996). Ka ̄nsưksa ̄ khwa ̄msamphan rawa ̄ng ka ̄n ʻoprom līangdū khwām chư ̄a 
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