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การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.) ทาความเข้าใจลักษณะการแสดงออกทางความรูส้ ึก ความคิด และพฤติกรรมที่
เป็ นวยาคติ รวมถึงสาเหตุแ ละผลกระทบของวยาคติ ที่ ค นหนุ่มสาวมี ต่ อบิ ด ามารดาสูงอายุ 2.) ทดสอบโมเดลความสัมพัน ธ์
โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติที่คนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิง
ปริมาณ เริ่มด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดกับบิดาหรือมารดาสูงอายุ และ
พานักอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการให้รหัสและจัดประเด็นรหัส จากนัน้ นาผลที่ได้ไปพัฒนาเป็ นตัว
แปรสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์กบั กลุ่มตัวอย่างคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่หรือมีปฏิสมั พันธ์
ใกล้ชิด กับ ผู้สูงอายุ และพ านักอยู่ในกรุ งเทพมหานครหรือปริมณฑล จานวน 344 คน วิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้า งด้ว ย
โปรแกรมสถิติลิสเรล ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ ทัง้ เชิงบวกและ
เชิงลบ ประกอบด้วย วยาคติทางความรูส้ กึ วยาคติทางความคิด และวยาคติทางพฤติกรรม นอกจากนี ้ พบว่าวยาคติต่อบิดามารดา
มีสาเหตุหลักมาจากมุมมองของตัวหนุ่มสาวและสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบิดามารดา ท้ายที่สดุ แล้ว วยาค
ติจากคนหนุ่มสาวมีผลกระทบต่อบิดามารดาคือ บิดามารดารูส้ ึกกังวลใจต่อความห่วงใยจากคนหนุ่มสาว อย่างไรก็ดี บิดามารดาก็
ได้รบั ผลในเชิงบวกด้วยคือมีสขุ ภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี ในการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของว
ยาคติ หลังจากการปรับ แก้โมเดลพบว่า โมเดลสมมติ ฐานมีค วามกลมกลืน กับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ (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) และพบว่าความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรู ต้ ่อความเป็ น ผูส้ ูงวัย การปฏิสัมพันธ์เชิงลบ และค่านิยมทางสังคม
ร่วมกันอธิบายวยาคติเชิงบวกได้รอ้ ยละ 77 (R2 = .77) ในขณะที่การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย และการปฏิสัมพันธ์เชิงลบร่วมกัน
อธิบ ายวยาคติเชิงลบได้รอ้ ยละ 82 (R2 = .82) สุดท้าย วยาคติเชิงบวก และการปฏิสัมพัน ธ์เชิงบวกและการปฏิสัมพันธ์เชิงลบ
ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุได้รอ้ ยละ 58 (R2 = .58) ในภาพรวม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกหลานที่มีการรับรูใ้ น
ความสูงวัยของญาติผใู้ หญ่ก็จะยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อท่านและจะยิ่งสนับสนุนดูแลท่าน ซึ่งการดูแลจากลูกหลานก็ทาให้ผสู้ ูงอายุมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
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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 mixedmethods 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 (X 2 = 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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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ภายในปี พุ ท ธศัก ราช 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็ น ‘สัง คมสูง อายุ ระดับ สุด ยอด’
(Super Aged Society) คือจะมี จ านวนประชากรสูงอายุเพิ่ม ขึน้ ถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้ง
ประเทศ (มูล นิ ธิ ส ถาบันวิจัย และพัฒ นาผู้สูง อายุไทย, 2559) ซึ่ง ในขณะที่ ป ระชากรสูง วัยเพิ่ ม
จานวนขึน้ อย่างรวดเร็ว ประชากรวัยแรงงานกลับ มีจานวนลดลง (คาสปาร์ พีค, วาสนา อิ่มเอม, &
รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558) รัฐบาลไทยมีความตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ประชากรนี ้ ดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กล่าวว่าประเทศจะ
เผชิญหน้ากับความท้าทายในการสร้างความมั่นคงทางสังคม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความ
ยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร เพื่อตอบรับ กับความท้าทายนี ้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) จึงเสนอให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสนับสนุนให้คนไทย
สร้างความอยู่ดีมีสขุ ในครอบครัวและเน้นให้เกือ้ กูลดูแลผูส้ งู อายุเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ โครงสร้าง
ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่งผลให้คนไทยวัยหนุ่มสาวกาลังเผชิญหน้ากับการอยู่ร่วมกับ
สมาชิกครอบครัวผูส้ งู วัย ผูซ้ ่ึงในอนาคตจะมีอายุยืนยาวยิ่งกว่าสมาชิกสูงวัยเจเนอเรชั่น อื่นที่ผ่าน
มา เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และยา ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาบริบท
สังคมไทย จะพบว่ามีการถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมการกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ โดยเฉพาะ
ผู้มี พ ระคุ ณ ที่ เป็ น คนในครอบครัว ด้ว ยเหตุนี ้ การวิ จัย ครั้ง นี ้จึ ง มุ่ ง ท าความเข้า ใจวยาคติ ใ น
ความสัมพันธ์คนหนุ่มสาวกับผูส้ งู วัยในครอบครัว
ภายใต้ความสัม พันธ์ในครอบครัวไทยระหว่างคนหนุ่ม สาวกับ ผู้สูง อายุ จะเห็ นได้ว่า
วัฒนธรรมการให้คณ
ุ ค่าและการเคารพผูอ้ าวุโสกว่ามีความเข้มข้นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่
คนวัยหนุ่มสาวปฏิบตั ิต่อผูส้ ูงวัยกว่า เช่น การพูดกับผูส้ ูงวัยด้วยหางเสียง การโค้งหลังลงเมื่อเดิน
ผ่ านผู้สูงวัย นอกจากธรรมเนี ยมที่ แสดงถึงการให้เกี ยรติ ผู้สูง วัย ย่อมเป็ น ธรรมดาที่แนวคิด ใน
ลักษณะตรงกันข้ามจะปรากฏให้เห็นเช่นกัน เช่น ภาพสัญลักษณ์ผูส้ ูงอายุในที่สาธารณะที่แสดง
ภาพคนหลัง ค่ อ มถื อ ไม้เท้า ภาพสัญ ลัก ษณ์ ดัง กล่ าวสะท้อ นให้เห็ น ถึ ง ความคิ ด เหมารวมว่ า
ผูส้ ูงอายุ ทุกคนคือผูท้ ่ีมี หลังค่อมและจาเป็ น ต้องใช้ไม้เท้า ในการพยุง ตัว ความคิดเหมารวมต่อ
ผูส้ งู อายุในลักษณะนีม้ ีช่ือเรียกในภาษาไทยว่า วยาคติ (Ageism) (ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศุทธิดา
ชวนวัน, & กาญจนา เทียนลาย, 2555) ซึ่งหมายถึง อคติ (Prejudice) การเหมารวม (Stereotype)
และการเลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยก (Discrimination) ที่บุคคลมีต่อผูอ้ ่ืนด้วยเหตุแห่งวัย โดยเฉพาะ
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อย่ า งยิ่ ง ผู้สู ง อายุ (Butler, 1995; Palmore, 1999) จากค านิ ย ามนั้ น จะเห็ น ได้ว่ า การแสดง
ออกแบบวยาคติ ส ามารถเกิดขึน้ ได้ในเชิ งความคิด ความรู ส้ ึก และการปฏิบัติ นอกจากนี ้ การ
แสดงออกที่ เป็ น วยาคติ ยัง สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ใ นลัก ษณะเชิ ง ลบและลัก ษณะเชิ ง บวก หรื อ ที่
นักวิชาการให้ช่ือว่า วยาคติเชิงลบ (Negative ageism) และวยาคติเชิงบวก (Positive ageism)
ซึ่งวยาคติเชิ งลบหมายถึง วยาคติ ท่ี ขัดผลประโยชน์ผู้สูงวัย ในขณะที่วยาคติเชิ งบวกหมายถึง
วยาคติท่เี อือ้ ประโยชน์ผสู้ งู วัย (Palmore, 1999) กล่าวโดยสรุป วยาคติในการศึกษาครัง้ นีม้ ีฐานคิด
ว่าเป็ นวยาคติท่ีพบได้ในชีวิตประจาวันทั่วไป มิใช่วยาคติท่ีส่งผลเสียร้ายแรงต่อเป้าของวยาคติคือ
ผูส้ งู อายุ เช่นการทารุณกรรมผูส้ งู อายุ
งานวิจยั ในอดีตจานวนมากได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานของปรากฏการณ์วยาคติต่อผูส้ ูง
วัยในสังคมต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นสังคมในประเทศฝั่ งตะวันตก (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu,
2002) และสังคมในประเทศฝั่งตะวันออก (Ng, 2002) โดยงานวิจยั พบว่าหนึ่งในสาเหตุท่ีส่งผลให้
คนในสังคมมีอคติต่อผูส้ งู วัยนัน้ มาจากความแตกต่างในตัวบุคคลเอง ตัวอย่างเช่น ความรูส้ ึกวิตก
กังวลที่บุคคลมี ต่อความแก่ชราของตน (Ageing anxiety) ความรู ส้ ึกวิตกกังวลที่บุคคลมี ต่อการ
ตายของตน (Death anxiety) และความรู ค้ วามเข้าใจที่บุคคลมีเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุและการมีอายุท่ี
มากขึน้ นอกจากสาเหตุปัจจัยในตัวบุคคลแล้ว ยังมีสาเหตุปัจจัยที่เกิดขึน้ ระหว่างบุคคลด้วย ได้แก่
การปฏิ สัม พันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้สูงอายุ สาเหตุปัจจัยเหล่านี ้ถูกพบว่ามี อิทธิพ ลต่อวยาคติ ท่ี
บุคคลมี ต่อผู้สูงอายุ โดยความเชื่ อมโยงระหว่างตัวแปรปั จ จัย เหล่านีก้ ับ วยาคติ ถูก อธิ บายด้วย
ทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว (Terror Management Theory) (Martens, Goldenberg,
& Greenberg, 2005) และทฤษฎี ก ารปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกลุ่ม (Intergroup Contact Theory)
(Allport, 1954)
ทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว (Martens et al., 2005) อธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวยาคติ กับ ความวิตกกังวลต่อการสูงวัยและการตายไว้ว่า การที่ ม นุษ ย์ทุกคนสามารถ
ตระหนักได้ถึงความเที่ยงแท้แน่นอนที่หลีกหนีไม่ได้ของจุดจบของชีวิตตน คนทุกคนจึงหวาดกลัว
ต่อการมาถึงของวันสุดท้ายของชีวิต และจึงต้องหาวิธีการรับมือกับความหวาดกลัวนัน้ โดยทฤษฎี
กล่าวไว้ว่าผูส้ งู อายุรวมทัง้ การปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุ เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนเรานึกถึง
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความตาย ประกอบด้วย (1) เรื่องความตาย (Mortality) คือ ความจริงที่ว่า
ความตายเป็ นสิ่งที่แน่นอน (2) เรื่องลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต (Animality) คือ การที่เรา
ต้องพบเจอกับความเสื่อมถอยทางกาย ความอ่อนแอเมื่อเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ และท้ายที่สดุ การ
พ่ายแพ้ให้แก่ความตาย และ (3) เรื่องการหมดความสาคัญ ลง (Insignificance) คือ การที่ความ
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ทักษะสามารถ รวมถึงลักษณะต่างๆที่แสดงถึงตัวตนของเราจะค่อยๆหายและเสื่อมคลายไป กล่าว
โดยสรุ ปได้ว่า การปฏิสัมพันธ์กับผูส้ ูงอายุจะทาให้บุคคลรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อความแก่ชราและการ
ตายของตนในอนาคต และวิธีก ารที่บุค คลใช้รบั มื อกับ ความวิตกหวาดกลัวนั้น ก็คื อ บุคคลจะ
หลีกเลี่ยงการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุและเหมารวมกลุม่ ผูส้ งู อายุอย่างเป็ นอคติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
บุคคลมีวยาคติต่อผูส้ งู วัยเพื่อรับมือกับความหวาดกลัวต่อการแก่ชราและการตายของตน
ถึงแม้ทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว จะกล่าวว่าการปฏิสัมพันธ์กับผูส้ ูงอายุจะ
ส่งผลให้บุคคลยิ่งมี วยาคติต่อผู้สูงอายุ ในทางตรงกันข้าม ทฤษฎี การปฏิ สัม พันธ์ระหว่างกลุ่ม
(Allport, 1954) อธิบายว่า การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนต่างช่วงวัยที่เป็ นการปฏิสมั พันธ์ท่ีดี คือ ตรง
ตามเงื่อนไขที่แสดงถึงการปฏิสมั พันธ์ท่ีดีตามที่ทฤษฎีกาหนด ก็จะทาให้ต่างฝ่ ายต่างมีอคติต่อกัน
ลดลง ตัวอย่างของการปฏิสมั พันธ์ท่ีดี เช่น ผูป้ ฏิสมั พันธ์ทงั้ สองฝ่ ายต้องมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
ผูป้ ฏิสมั พันธ์ทงั้ สองฝ่ ายต้องมีการร่วมมือกัน เป็ นต้น โดยสรุ ปแล้ว การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนวัย
หนุ่มสาวกับคนสูงวัย หากเป็ นไปตามเงื่อนไขการปฏิสมั พันธ์ท่ีดี จะส่งผลให้คนวัยหนุ่มสาวมีอคติ
ต่อผูส้ งู วัยลดน้อยลง
ผลจากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นวยาคติต่อผูส้ งู อายุ บนพืน้ ฐานของทฤษฎีท่ี
ได้กล่าวไปในข้างต้น พบว่าสามารถจัดกลุ่มตามการแสดงออกแบบวยาคติท่ีเป็ นวยาคติเชิงบวก
และวยาคติเชิงลบ กล่าวคือ สาหรับวยาคติเชิงบวก งานวิจัยที่ศึ กษาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย (Chonody, 2016) และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย (Chonody, Webb, Ranzijn, & Bryan,
2014) พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ รูส้ ึ ก กัง วลต่ อ การสูง วัย และการตายของตนเองมากกว่ า และมี
ปฏิสมั พันธ์กับผูส้ ูงอายุนอ้ ยกว่า จะมีการแสดงออกแบบวยาคติเชิงบวก ที่เป็ นการเอือ้ ประโยชน์
ผูส้ งู อายุมากกว่า
ส าหรับ การศึ ก ษาวยาคติ เชิ ง ลบ งานวิ จัย ที่ เก็ บ ข้อ มูล กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งนัก ศึ ก ษาใน
สหรัฐอเมริกา (Anderson & Wiscott, 2003; Boswell, 2012) กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในแคนาดา
(Allan, Johnson, & Emerson, 2014) กลุ่ม ตัวอย่ างเจ้าหน้าที่ ดูแลผู้สูง อายุ ใ นอัง กฤษ (Drury,
Abrams, Swift, Lamont, & Gerocova, 2017) และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นเยาวชนในประเทศ
เบลเยี ยม (Flamion, Missotten, Marquet, & Adam, 2019) พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ความรู ส้ ึก
กังวลต่อการสูงวัยและการตายของตนเองมากกว่า และมีปฎิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ผูส้ งู อายุนอ้ ยกว่า จะยิ่ง
มีวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุ
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โดยสรุปแล้ว ผลการวิจัยเหล่านีช้ ีใ้ ห้เห็นถึงหลักฐานการมีอยู่ของวยาคติ ในบริบทสังคม
ต่างประเทศ ที่คนในสังคมมีต่อผูส้ งู อายุ เป็ นวยาคติท่ีครอบคลุมการแสดงออกในเชิงบวกและการ
แสดงออกในเชิงลบ นอกจากนี ้ ผลการวิจยั เหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างวยาคติกบั
ตัวแปรปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีพบจากทฤษฎีการบริหารความรูส้ กึ หวาดกลัว และทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกลุม่
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่ศึกษาประเด็นวยาคติต่อผูส้ ูงอายุในบริบทสังคมไทย
ไม่พบงานวิจยั ที่นาทฤษฎีการบริหารความรูส้ ึกหวาดกลัว หรือทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม
มาประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังไม่ พบงานวิจัยที่ศึกษาประเด็น
วยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวมี ต่อผูส้ งู วัย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณางานวิจยั ที่ศึกษาประเด็นที่ใกล้เคียง
กับ วยาคติ พ บความเป็ น ไปได้ข องปรากฏการณ์ว ยาคติ ในสัง คมไทย โดยงานวิ จัย ในประเด็ น
ใกล้เคียงสามารถจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่มงานวิจยั ตามประเด็นย่อย ได้แก่ (1) การให้ความหมาย
ต่อการเป็ นผูส้ งู อายุ (2) เจตคติต่อผูส้ งู อายุในสังคม และ (3) การเหมารวมผูส้ งู อายุในครอบครัว
สาหรับงานวิจยั ที่ศกึ ษาการให้ความหมายต่อการเป็ นผูส้ งู อายุหรือการสูงวัย เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุม่ (รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล
แจ่มจันทร์, & เรวดี สุวรรณนพเก้า, 2556) ผลการวิจัยพบว่าผูเ้ ข้าร่วมการสนทนามีการให้นิยาม
ความสูงอายุอย่างหลากหลาย สะท้อนให้เห็น ความคิดที่ผูเ้ ข้าร่วมสนทนามี ต่อ ความสูงวัย ทั้ง
ความคิ ด ในเชิ ง บวกและในเชิ ง ลบ ตัวอย่ า งนิ ย ามความสูง วัย ในเชิ ง ลบเช่ น ผู้สูง อายุคื อ ผู้ท่ี มี
สมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย โดยนิยามความสูงวัยในเชิงลบนีถ้ ูกพูดถึง ด้วยตัวผูเ้ ข้าร่วมสนทนา
เอง ในขณะที่นิยามในเชิงบวกถูกพูดถึงก็ต่อเมื่อผูด้ าเนินการสนทนาช่วยเปิ ดโอกาสทางความคิด
ให้ผเู้ ข้าร่วมสนทนาได้พิจารณาถึงภาพลักษณ์ของผูส้ งู อายุในด้านอื่นๆบ้าง
สาหรับงานวิจยั ที่ศึกษาเจตคติท่ีบุคคลมีต่อผูส้ งู อายุในสังคม ในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในสังคมไทยมีเจตคติต่อผูส้ ูงอายุในเชิงลบมากกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในสังคม
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ (Runkawatt, Gustafsson, & Engström, 2 0 1 3 ; Sharps, Price-Sharps, &
Hanson, 1989) ในงานวิ จั ย ของชาร์ป และคนอื่ น ๆ (Sharps et al., 1989) ท าการศึ ก ษา
เปรีย บเที ย บเจตคติ ข้า มวัฒ นธรรม ระหว่า งนัก เรีย นในจัง หวัด อุบ ลราชธานี แ ละนัก ศึก ษาใน
สหรัฐอเมริกาที่มีต่อผูส้ งู อายุในสังคมของตน โดยนักวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนคาคุณศัพท์ท่ีแสดง
ถึงคุณลักษณะของคนวัยหนุ่มสาวและคนสูงวัย จากนั้นจึงจาแนกคาคุณศัพท์เหล่านัน้ ออกเป็ น
คาคุณศัพท์เชิงบวก (Pleasant) และคาคุณศัพท์เชิงลบ (Unpleasant) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เจตคติท่ีกลุม่ ตัวอย่างมีต่อคนหนุ่มสาวและคนสูงวัยพบว่า กลุม่ ตัวอย่างชาวไทยมีเจตคติเชิงลบต่อ
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ผู้สูง อายุ ม ากกว่า กลุ่ม ตัว อย่ างชาวอเมริกัน ในงานวิ จัย อี ก งานหนึ่ ง ของรัง ควัต และคนอื่ น ๆ
(Runkawatt et al., 2013) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเจตคติ ข้า มวัฒ นธรรม ระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักศึกษาพยาบาลในไทยกับนักศึกษาพยาบาลในสวีเดน โดยเป็ นที่น่าสังเกตว่าช่วงอายุของกลุ่ม
ตัว อย่ า งไทย (18-23 ปี ) แคบกว่า ช่ ว งอายุข องกลุ่ม ตัว อย่ างสวี เดน (19-55 ปี ) ผลการวิ จัย ใน
ประเด็นเจตคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากสองประเทศ แต่
พบความแตกต่างในประเด็นเจตคติเชิงลบ คือ กลุม่ ตัวอย่างไทยมีเจตคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุสงู กว่า
กลุม่ ตัวอย่างสวีเดน
ถึงแม้ว่าผลการวิจยั ทัง้ สองนีจ้ ะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันในเรื่องเจตคติเชิง
ลบที่กลุ่มตัวอย่างไทยมีต่อผูส้ งู อายุในสังคม แต่รงั ควัต และคนอื่นๆ (Runkawatt et al., 2013) ได้
ชีใ้ ห้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการศึกษานัน้ ไม่ได้คานึงถึงวัฒ นธรรมและการให้คุณค่าทางสังคม ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างจากสองประเทศอาจจะได้รบั การปลูกฝังมาแตกต่างกัน นอกจากนี ้ จากการวิเคราะห์
โดยตัวผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างไทยในงานวิจยั ทัง้ สองงานมีอายุนอ้ ยกว่ากลุ่มตัวอย่างต่างประเทศ
(Runkawatt et al., 2013; Sharps et al., 1989) จึ ง เป็ นที่ น่ า สนใจว่ า หากมี ก ารศึ ก ษาความ
แตกต่างด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างร่วมด้วย ผลการวิจยั จะแตกต่างไปจากนีห้ รือไม่ อย่างไรก็ ตาม
ชาร์ปและคณะ (Sharps et al., 1989) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตคติเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างไทย
มีต่อผูส้ ูงอายุว่า ค่านิยมเรื่องการให้คุณค่า ต่อการเคารพนบนอบ การเชื่อฟั ง และการกตัญญูต่อ
ผูส้ งู อายุ ค่านิยมเหล่านีไ้ ม่ได้ช่วยปกป้องผูส้ งู อายุจากการตกเป็ นเป้าของอคติ กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
ว่า สังคมไทยมีการแสดงออกภายนอกต่อผูส้ ูงอายุในเชิงบวก ในขณะที่มีเจตคติ ซึ่งเป็ นความคิด
ความรู ้สึ ก ภายในเป็ นเชิ ง ลบ ค าอธิ บ ายนี ้ส อดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของ รัง ควั ต และคณะ
(Runkawatt et al., 2013) ที่สนั นิษฐานว่าวัฒนธรรมไทยมีธรรมเนียมปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแลเลีย้ ง
ดูผู้สูงอายุในครอบครัวว่าเป็ น หน้าที่ของลูกหลาน โดยเฉพาะลูกหลานผู้ห ญิ ง และธรรมเนี ยม
ปฏิบตั ินีอ้ าจจะทาให้ลกู หลานที่เป็ นผูห้ ญิงรูส้ ึกเหมือนถูกบังคับว่าจะต้องดูแลผูส้ งู อายุ จึงอาจจะ
เป็ นเหตุผลให้กลุม่ ตัวอย่างไทยมีเจตคติเชิงลบ โดยสรุปแล้ว งานวิจยั ทัง้ สองในข้างต้นแสดงให้เห็น
ถึงหลักฐานของเจตคติเชิงลบที่กลุม่ ตัวอย่างมีต่อผูส้ งู อายุในสังคมไทย
และสุดท้าย งานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงหลักฐานการเหมารวมผูส้ ูงอายุในครอบครัว
ในงานวิจัยเรื่อง “มุมมองของผูส้ ูงอายุต่อความหมายของความแก่ ชราและรู ปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัวหลายรุ่น ” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กปฏิบตั ิวิจยั ในรายวิชา วป
804 ปี การศึกษา 2561 ที่ผวู้ ิจยั มีโอกาสสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุท่ีอาศัยอยู่กบั สมาชิกครอบครัววัยหนุ่ม
สาว พบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ การเหมารวม หรือวยาคติทางความคิดว่า ผูส้ ูงอายุรบั รู ถ้ ึง
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ความคิดแบบเหมารวมจากลูกหลาน คือรับรู ว้ ่าลูกหลานมองว่าตนนัน้ แก่ชราแล้วและมีสุขภาพ
ร่างกายที่เสื่อมถอย ลูกหลานจึงไม่ตอ้ งการให้ผสู้ งู อายุทางานหนัก ทัง้ นี ้ ผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็น
ด้วยว่าความคิดเหมารวมที่ลูกหลานมีต่อผูส้ ูงอายุนนั้ ไม่ได้ทาให้ผูส้ ูงอายุรูส้ ึก น้อยเนือ้ ต่าใจ หรือ
รู ส้ ึกว่ า คุณ ค่า ในตนลดลง ดังที่ เชอร์รี่ และ พาลมอร์ (Cherry & Palmore, 2008) เคยกล่าวไว้
ในทางกลับกัน ผู้สูงอายตีความการแสดงออกของลูกหลานว่าเป็ น ความรักและความห่วงใยที่
ลูกหลานมอบให้ ข้อค้นพบนีฉ้ ายให้เห็นผลเชิงบวกจากวยาคติ ภายใต้บริบทครอบครัว
ในภาพรวม งานวิจยั ที่กล่าวไปในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของเจตคติเชิงลบที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อผูส้ งู วัยในสังคม และความคิดแบบเหมารวมที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อผูส้ งู วัยในครอบครัว
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิจัยเหล่านีพ้ บว่าสามารถสันนิษฐานถึงความเป็ นไปได้ของปรากฏการณ์
วยาคติในสังคมไทย ทั้งนี ้ งานวิจัยที่ ศึกษาประเด็นวยาคติในอดีต เป็ น การศึกษาปรากฏการณ์
วยาคติท่ีเกิดขึน้ ในบริบทสังคม ซึ่งเป็ นบริบทที่มีขอบเขตกว้างและครอบคลุมหลายสถาบัน ไม่ว่า
จะเป็ น สถาบัน ครอบครัว สถาบัน การศึกษา องค์ก รหรือหน่ วยงาน สถาบัน เหล่านี ้เป็ น เครื่อ ง
กาหนดสถานภาพและบทบาทของคนในสังคม เมื่อพิจารณาผูส้ งู อายุในบริบทสังคมจะพบว่าคือ
บุคคลที่มีอายุมาก แต่เมื่อพิจารณาผูส้ งู อายุในบริบทที่เฉพาะเจาะจงกว่าอย่างบริบทครอบครัว จะ
พบว่าคือผูท้ ่ีมี อายุม าก และมี สถานะเป็ นพ่อ แม่ หรือปู่ ย่า ตา ยายด้วย ดังนั้น สถานภาพและ
บทบาทที่ผูกติดอยู่กบั สถาบันครอบครัวจึงอาจจะส่งผลต่อมุมมองความคิดและวิถีการปฏิบตั ิตวั ที่
บุคคลมีต่อผูส้ งู อายุ ดังที่ผลการวิจยั หนึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมองผูส้ งู อายุในครอบครัวใน
เชิงบวกมากกว่าผูส้ ูงอายุท่ ัวไปในสังคม เนื่องจากพวกเขามองว่าผูส้ ูงอายุในครอบครัวเป็ นปู่ ย่า
ตา ยายของตน (Stricker & Hillman, 1996)
นอกจากสถานภาพและบทบาทของผูส้ ูงอายุในครอบครัวในฐานะพ่อ แม่ หรือปู่ ย่า ตา
ยาย ผูส้ งู อายุในครอบครัวยังเป็ นผูท้ ่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลมากกว่าผูส้ ูงอายุท่ วั ไปใน
สังคม ดังนั้น สมาชิกในครอบครัวและผูส้ ูงอายุ จึงมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันและมีความคุน้ เคยกัน
มากกว่า ดังที่งานวิจยั หนึ่งพบว่าการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุมีความสัมพันธ์ทางลบต่อวยาคติต่อ
ผูส้ ูงอายุ กล่าวคือ ยิ่งบุคคลมีการปฏิสมั พันธ์กับผูส้ ูงอายุบ่อย บุคคลจะยิ่งมีวยาคติต่อผูส้ ูงอายุ
ลดลง (Allan et al., 2014; Chonody, 2016) ในขณะที่อีกงานวิจยั หนึ่งที่ ศึกษาภาพวาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 8-12 ปี พบว่าภาพวาดผูส้ ูงอายุท่ี กลุ่มตัวอย่างรู จ้ ักเป็ นอย่างดีจะเป็ น ภาพเชิงบวก
มากกว่าภาพวาดผู้สูง อายุท่ี ก ลุ่ม ตัวอย่ างรู จ้ ัก เพี ยงผิ วเผิ น (Robinson, Zurcher, & Callahan,
2015) โดยสรุปแล้ว ผูส้ งู อายุท่ีมีสถานภาพและบทบาททางสังคมเป็ นพ่อ แม่ หรือปู่ ย่า ตา ยาย มี
การปฏิสมั พันธ์และมีความใกล้ชิดคุน้ เคยกันดีกบั สมาชิกในครอบครัว อาจจะได้รบั การปฏิบตั ิจาก
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สมาชิ กครอบครัว แตกต่ างกับผู้สูงอายุท่ ัวไปในสัง คม กล่าวคือ มี ความเป็ น ไปได้ว่าสมาชิก ใน
ครอบครัวจะมีมุม มองความคิด และการแสดงออกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ในเชิงบวกมากกว่า
ผูส้ งู อายุท่วั ไปในสังคม
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ถึงแม้สถานภาพและบทบาททางสังคมของผูส้ งู อายุในครอบครัวและ
การปฏิสมั พันธ์ท่ีมีความสนิทสนมคุน้ เคยกัน อาจจะทาให้คนวัยหนุ่มสาวมองผูส้ ูงอายุและมีการ
ปฏิ บัติ ต่ อท่ านในเชิ งบวก แต่ห ลัก ฐานงานวิจัยที่ ผ่ านมาก็ ทาให้สันนิ ษ ฐานได้ถึง การมี อ ยู่ ของ
วยาคติในครอบครัว เหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงความจาเป็ นในการเติม เต็ม ช่องว่างทางองค์ความรู ้
(Gap of knowledge) ในประเด็ น วยาคติ ต่ อ ผู้สูง อายุ ใ นครอบครัว และเนื่ อ งจากเป็ น ประเด็ น
ภายใต้บริบทที่ใหม่และมีความเฉพาะเจาะจง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงจาเป็ นต้องเริ่มศึกษาโดย
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ วยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว จากนัน้ จึงนาองค์ความรู ท้ ่ีได้ไปออกแบบ
การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อความเข้าใจในสาเหตุและผลของวยาคติ และเพื่อสร้าง
ข้อสรุปสูป่ ระชากรกลุม่ ใหญ่ได้
การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีจดุ มุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจวยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวมีต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว ครอบคลุม วยาคติท่ีคนหนุ่มสาวแสดงออกในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งเป็ นการแสดง
ออกแบบวยาคติ ผ่านทางความรู ส้ ึก ความคิด และพฤติกรรม รวมถึงทาความเข้าใจสาเหตุและ
ผลกระทบจากวยาคติ โดยผลที่ได้ถูกนาไปออกแบบการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลของวยาคติต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว การวิจยั ในครัง้ นีจ้ ึงเป็ นการวิจยั ผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพ
นาเชิงปริมาณ (Exploratory sequential mixed methods design) ซึ่งประยุกต์จากแบบแผนของ
เครสเวลและพลานอร์คลาร์ก (Creswell & Plano Clark, 2018) โดยในการวิจยั ระยะที่ 1 ใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวยาคติในครอบครัว จากนัน้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 จึงนา
ข้อค้นพบที่ได้ ร่วมกับตัวแปรที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม ไปออกแบบโมเดลสมมติฐานเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติในครอบครัว
ท้ายที่สุดแล้ว งานวิจัยนีช้ ่วยสร้างประโยชน์ทางวิชาการคือ สามารถนาเสนอลักษณะ
ของวยาคติในครอบครัวไทย และนาเสนอปั จจัยเชิงเหตุและผลของวยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวมีต่อผู้
สูง วัย ในครอบครัว ซึ่ ง บริบ ทดัง กล่ า วเป็ น บริบ ทที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงและยัง ไม่ เคยได้รับ
การศึกษามาก่อน อีกทั้งยังเป็ นการประยุกต์นาเอาตัวแปรในทฤษฎีจากหลายศาสตร์ ทั้งศาสตร์
จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ถือเป็ นการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆเพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์วยาคติในครอบครัว ยิ่ งไปกว่านัน้ ประโยชน์ทางการปฏิบตั ิ
ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือการได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่ลูกหลานวัยหนุ่มสาว
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สามารถน าไปใช้เป็ น แนวทางในการสร้างสัม พัน ธภาพที่ ดี ระหว่างตนกับ ผู้ ใหญ่ ในครอบครัว
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒ นาสถาบันครอบครัว สามารถนาแนวทางจาก
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิของงานวิจัยนีไ้ ปพัฒนาเป็ นนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัว
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อทาความเข้าใจลักษณะการแสดงออกทางความรู ส้ ึก ความคิด และพฤติกรรมที่
เป็ น วยาคติ รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติ ท่ีคนหนุ่ม สาวมี ต่ อบิด ามารดาสูงอายุใน
ครอบครัว
2. เพื่อทดสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมี
ต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญในเชิงวิชาการ
องค์ความรู จ้ ากการศึกษาวิจัย เชิงคุณ ภาพครัง้ นีช้ ่วยยืนยัน ให้เห็นถึงการมี อยู่ของ
วยาคติท่ีบุคคลแสดงต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว รวมไปถึงสาเหตุ และผลกระทบต่อตัวผูส้ ูงอายุ
ภายใต้บริบทดังกล่าว นอกจากความสาคัญในเชิงผลการวิจยั การศึกษาเชิงปริมาณครัง้ นีย้ งั สร้าง
ประโยชน์ในเชิงวิธีวิทยาคือ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการประยุกต์นาเอาตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับวยาคติ
จากหลากหลายแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ม าจากหลากหลายศาสตร์ ได้แ ก่ จิ ต วิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาสัง คม
สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาวัฒ นธรรม ถือเป็ นการบูรณาการแนวคิดทฤษฎี ในการทาความ
เข้าใจประเด็ น วยาคติ อีก ทั้ง การเลื อกศึกษาประเด็น วยาคติ ด้วยวิธี ก ารวิจัย ผสานวิธี ช นิ ด เชิ ง
คุณ ภาพนาเชิงปริมาณ ถือเป็ นการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่ครอบคลุม ข้อจากัดของการวิจัยเชิง
คุณ ภาพและการวิ จัย เชิ ง ปริม าณอย่ า งรอบด้า น ท าให้ข้อ ค้น พบในการศึ ก ษาครั้ง นี ้มี ค วาม
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้
ความสาคัญในเชิงปฏิบัติ
บุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุในครอบครัว ได้แก่ ลูกและหลานวัย
หนุ่ม สาวที่ อาศัยอยู่กับ หรือมี โอกาสได้ใกล้ชิ ดกับ ญาติผู้ใหญ่ วัย สูง อายุ ลูกหลานวัยหนุ่ม สาว
สามารถประยุกต์ใช้อ งค์ค วามรู จ้ ากการศึกษาครัง้ นี ้ ในประเด็น สาเหตุของวยาคติ โดยศึก ษา
ข้อ เสนอแนะในการวิ จั ย ที่ มี ก ารน าเสนอแนวทางที่ เ ป็ นรู ป ธรรม มี เป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสัม พันธ์ท่ีดีภ ายในครอบครัว นอกจากนี ้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่ น กรมกิจ การสตรีและ
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สถาบันครอบครัว สามารถนาข้อเสนอแนะจากการวิจัยครัง้ นีไ้ ปกาหนดเป็ นนโยบาย แผนปฏิบัติ
การ และโครงการรณรงค์ท่มี ่งุ เป้าส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัว
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods research) ชนิดเชิงคุณภาพนา
เชิ งป ริ ม าณ (Exploratory sequential design) (Creswell & Plano Clark, 2018) เนื่ อ งจ าก
วยาคติต่อผูส้ งู อายุเป็ นแนวคิดที่ถูกศึกษาและถูกอธิบายด้วยทฤษฎีต่างๆ หากแต่ยงั ไม่มีการศึกษา
ประเด็นดังกล่าวภายใต้บริบทครอบครัวในสังคมไทยมาก่อน ผูว้ ิจัยจึงเล็งเห็นว่าการวิจยั ผสานวิธี
ชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยการวิจยั ใน
ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 2 ระยะ คือ 1) การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ และ 2) การนา
ผลเชิ ง คุณ ภาพในระยะที่ 1 มาช่ ว ยก าหนดและออกแบบการวิ จัย เชิ ง ปริม าณ เพื่ อ ทดสอบ
ผลการวิจยั และอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1
เนือ้ หา
ในการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจลักษณะการ
แสดงออกทางความรูส้ กึ ความคิด และพฤติกรรม รวมถึงสาเหตุ และผลกระทบของวยาคติท่ีคนวัย
หนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุในครอบครัว
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย ในระยะที่ 1 เป็ นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Yin, 2014) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยประยุกต์ใช้หลักการของ ไมล์ และฮู
เบอร์แมน (Miles & Huberman, 1994) คือการให้รหัสกับข้อมูล (Codes) และเชื่อมโยงรหัสเข้าไว้
ด้วยกันเป็ นประเด็นหลัก (Categories) และประเด็นย่อย (Sub-categories)
พืน้ ที่ในการวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาหรับพืน้ ที่ในการวิจยั ถูกกาหนดให้เป็ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ น
เมื อ งหลวงของประเทศไทยที่ มี ข อบเขตชัด เจน (Boundary) และเป็ น จุด ศูน ย์ก ลางของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและผูค้ น และที่สาคัญคือเป็ นจังหวัดที่มีจานวนประชากรสูงอายุมาก
ที่สดุ ในประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
การวิ จั ย ในระยะนี ้มี ห น่ ว ยในการวิ เคราะห์ (Unit of analysis) เป็ นสมาชิ ก
ครอบครัววัยหนุ่มสาว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 8 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-40 ปี มีการปฏิสัมพันธ์แบบ
เห็นหน้าอย่างเป็ นประจ าและต่อเนื่ องกับ บิ ดาหรือมารดาสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึน้ ไป) โดยที่การ
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ปฏิสัม พันธ์ไม่ ได้ถูกจ ากัดในเชิ งพืน้ ที่ของการพักอาศัย และพ านัก อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ผู้ให้
ข้อมูล ถูกเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณ สมบัติ การคัดเข้าที่กาหนด
(Inclusion criteria) เพื่อการได้มาซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นเจ้าของประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับวยาคติใน
บริบทครอบครัว นอกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาว มีการเก็บข้อมูลกับสมาชิก
ครอบครัววัยสูงอายุอีกจานวน 2 ท่าน เพื่อการตรวจสอบยืนยันและสร้างความชัดเจนในประเด็น
ข้อค้นพบบางประเด็น
การวิจัยระยะที่ 2
เนือ้ หา
ในการวิจยั เชิงปริมาณระยะที่ 2 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ถูกนามาใช้
ในการช่ ว ยก าหนดและออกแบบตัว แปร รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ วัด ตัว แปรเพื่ อ การทดสอบโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติท่คี นหนุ่มสาวมีต่อสมาชิกครอบครัวสูงอายุ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามในรู ปแบบแบบสอบถามออนไลน์
บนเว็บไซต์ Google Forms จากนัน้ จึงนาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ระยะที่ 2 คือสมาชิ กครอบครัววัยหนุ่ม สาวที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล เป็ นผูท้ ่ีมีอายุระหว่าง 18-40 ปี มีการปฏิสัมพันธ์แบบเห็น
หน้าที่เป็ นประจาและต่อเนื่องกับผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยผูส้ งู อายุในครอบครัวหมายถึง ผูท้ ่ีอายุ
60 ปี ขึน้ ไป และมี ความสัม พันธ์กับคนหนุ่ม สาวโดยทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย ทั้งนี ้ การ
ปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวไม่ได้ถกู จากัดในเชิงพืน้ ที่ของการพักอาศัย
ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ท่ีจานวน 260 คน ตามเกณฑ์กลุม่ ตัวอย่าง 20
คนต่อ 1 ตัวแปรสังเกต (Kline, 2005) ในการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
หลักความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling) โดยเป็ นการเลือกตามคุณสมบัติของประชากร
ที่ตอ้ งการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษามีจานวนทัง้ สิน้ 344 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรปั จจัยภายในบุคคล
ตัวแปรปัจจัยระหว่างบุคคล และตัวแปรปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
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1.1 ตัวแปรปั จจัยภายในบุคคล ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ
1.1.1 ความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ดั คือ
- ความวิตกกังวลทางจิตใจ
- ความวิตกกังวลทางกายภาพ
- ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย
- ความวิตกกังวลต่อความตายของผูส้ งู อายุในครอบครัว
1.1.2 การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั คือ
- การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านกายภาพ
- การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านสังคม
1.2 ตัวแปรปั จจัยระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ
1.2.1 การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
1.2.2 การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
1.3 ตัวแปรปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 ตัวแปร คือ
1.3.1 ค่านิยมทางสังคม
2. ตั ว แปรผล ประกอบด้ว ย 3 ตั ว แปร คื อ วยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
2.1 วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั คือ
- วยาคติเชิงบวกด้านความรูส้ ึก
- วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม
2.2 วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
2.3 พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
นิยามศัพท์เฉพาะ
วยาคติ หมายถึง การมีอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยกผูอ้ ่ืนด้วย
วัย เป็ นการแสดงออกของคนหนุ่มสาวต่อสมาชิกครอบครัววัยสูงอายุ ผ่านทางความรูส้ ึก ความคิด
และการกระทา และเป็ นการแสดงออกทั้งในมิติเชิงบวกและมิติเชิงลบ จึง กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า
วยาคติหมายถึง อคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบั ติในเชิงบวกและในเชิงลบ ที่บุคคลมีต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว ด้วยเหตุแห่งอายุท่มี ากของผูส้ งู อายุ
ผลกระทบของวยาคติ หมายถึง ผลหรือสิ่งที่เกิดขึน้ กับผูส้ ูงอายุในครอบครัวผ่านการ
รับ รู ้ข องสมาชิ ก ครอบครัว วั ย หนุ่ ม สาว เป็ นผลอั น เนื่ อ งมาจากการที่ ค นหนุ่ ม สาวมี ก าร
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แสดงออกแบบวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยเป็ นผลที่ปรากฏต่อสุขภาพร่างกายและสภาพ
จิตใจของผูส้ งู อายุ
ครอบครั ว หมายถึ ง สถาบัน หน่ วยเล็ ก ที่ สุด ในสัง คม โดยสมาชิ ก ต่ างช่ วงวัย มี ก าร
ปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดต่อกัน ความเป็ นครอบครัวในที่นีจ้ ึงมิได้ถูกกาหนดได้ดว้ ยขอบเขตในเชิงพื ้นที่
คือ สมาชิกครอบครัวจะอาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ตราบใดที่สมาชิกครอบครัวมี
การปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดต่อกันเป็ นประจาและต่อเนื่อง ก็ถือว่าเป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
ผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป ในการ
วิจยั ระยะที่ 1 ผูส้ งู อายุในครอบครัวคือผูท้ ่ีมีสถานะทางครอบครัวเป็ นบิดาหรือมารดาของคนหนุ่ม
สาว ส าหรับ การวิ จัย ระยะที่ 2 ผู้สูง อายุ ในครอบครัว หมายรวมถึ ง บิ ด ามารดา และสมาชิ ก
ครอบครัวท่านอื่นที่มีความสัมพันธ์กบั คนหนุ่มสาวโดยทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย ได้แก่ ปู่ ย่า
ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และสมาชิกครอบครัวจากทางฝั่งภรรยาหรือสามีของคนหนุ่มสาว
การวิ จั ย ผสานวิ ธี ช นิ ด เชิ ง คุ ณ ภาพน าเชิ ง ปริ ม าณ หมายถึ ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ที่
ผสมผสานรวมเอาการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไว้ด้ วยกัน โดยการผสมผสาน
(Integration) ดังกล่าวจะเป็ นการผสมผสานที่มีหลักการและเป็ นระบบระเบียบ การวิจยั ชนิดนีเ้ ริ่ม
ด้วยการวิจัยเชิงคุณ ภาพ มี จุดมุ่งหมายหลักเพื่อการค้นหาหรือทาความเข้าใจประเด็นการวิจัย
ภายใต้บริบทที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือแปลกใหม่ จากนัน้ ในการวิจยั ระยะต่อมาเป็ นการวิจยั เชิง
ปริมาณที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อพัฒนาออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อทดสอบสมมติฐานตามกรอบ
การวิจยั ที่พฒ
ั นาขึน้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นวยาคติ ผูว้ ิจยั จึงได้มาซึ่งแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ รายละเอียดในบทที่สอง ประกอบไปด้วย
1. แนวคิดวยาคติ
1.1 ความหมายของวยาคติ
1.2 องค์ประกอบและการวัด
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวยาคติ
2. แนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับวยาคติ
2.1 ทฤษฎีการบริหารความรูส้ กึ หวาดกลัว (Terror Management Theory)
2.2 ทฤษฎีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory)
2.3 ทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ (Intergroup Contact Theory)
2.4 ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social Role Theory)
2.5 โมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content Model)
2.6 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
3. การวิจยั ผสานวิธี (Mixed methods design)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
4.1 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
4.2 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
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1. แนวคิดวยาคติ
อายุ เป็ นคุณลักษณะอันดับต้นๆที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได้ในตัวผูอ้ ่ืน (Kite, Deaux,
& Miele, 1991) และคุณ ลักษณะด้านอายุนี ้ก็เป็ นคุณ ลักษณะพืน้ ฐานของวยาคติ ซึ่งหมายถึง
อคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยกที่บุคคลมีต่อผูอ้ ่ืนเนื่องด้วยอายุของผูอ้ ่นื จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิ ดวยาคติ ผูว้ ิจยั จึงเริ่มต้นด้วยการอธิบาย
ความหมายของวยาคติ ตามด้วยองค์ประกอบและการวัดวยาคติ และสุดท้ายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับวยาคติ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ความหมายของวยาคติ
ต้นกาเนิดของคานิยามวยาคติ
คาว่า Ageism ถูกกล่าวถึงเป็ นครัง้ แรกในงานเขียนของนายแพทย์ชาวอเมริกัน
ชื่ อ โรเบิ ร ์ต บั ต เลอร์ (Butler, 1969) แนวคิ ด เรื่ อ ง Ageism ถู ก นิ ย ามไว้ ว่ า หมายถึ ง อคติ
(Prejudice) ที่กลุ่มคนในช่วงวัยหนึ่งมีต่อกลุ่มคนในอีกช่วงวัยหนึ่ง โดย บัตเลอร์ (Butler, 1969)
อธิบายเจาะจงลงไปว่าเป็ นการปฏิบตั ิแบบแบ่งแยกที่กลุ่มคนวัยกลางคนแสดงออกต่อกลุ่มคนใน
วัยเด็กและวัยสูงอายุ (Discrimination) เนื่องจากกลุ่มคนในวัยเด็กและวัยสูงอายุนนั้ ต้องการการ
พึ่งพิงจากกลุ่มคนแรงงาน ในงานเขียนชิน้ ต่อมา บัตเลอร์ (Butler, 1995) มุ่งความสนใจในการให้
คานิยามแนวคิด Ageism ไปเฉพาะที่กลุ่ม คนสูงอายุในฐานะเป้าหมายหรือเหยื่อของ Ageism
แนวคิดดังกล่าวจึงได้รบั คานิยามใหม่ว่าหมายถึง กระบวนการเหมารวม (Stereotype) และการ
เลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยก ซึ่งเป็ นการขัดผลประโยชน์กลุม่ บุคคลอื่น เนื่องด้วยอายุท่มี ากของบุคคล
อื่ น โดยกระบวนการดั ง กล่ า วเป็ นกระบวนการที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเป็ นระเบี ย บแบบแผน
(Systematic) ค านิ ย ามในข้างต้น ยัง คงเป็ น ที่ ย อมรับ ในหมู่นัก วิช าการจวบจนกระทั่ง ปั จ จุบัน
(Bytheway, 2005) ถึ ง แม้ว่ าในเวลาต่ อ มา บัต เลอร์ (Butler, 1980) จะได้ให้ค านิ ย ามแนวคิ ด
Ageism ที่มี ความชัดเจนมากขึน้ ก็ตาม โดยกล่าวว่า Ageism ก็คือเจตคติ (Attitude) ในรู ปแบบ
หนึ่ง ซึ่งเป็ นเจตคติท่ีบุคคลมีต่อการเลือกปฏิบตั ิ แบบแบ่งแยกและเป็ นอคติต่อผูส้ ูงอายุ ความแก่
ชรา และกระบวนการสูงวัย
ในประเทศไทยได้มีการบัญญัติคาศัพท์เพื่อแปลความหมายของแนวคิด Ageism
เป็ นครัง้ แรกโดยปราโมทย์ ประสาทกุล และคนอื่นๆ (2555) นักวิจยั จากสถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ใช้คาว่า วยาคติ ที่เป็ นการรวมเอาคาสองคาเข้าไว้ดว้ ยกันคือคาว่า
‘วย’ ที่หมายถึงวัย และคาว่า ‘อคติ’ ดังนั้น ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยจึงเลือกใช้คาว่า วยาคติ เพื่อ
แทนความหมายของแนวคิด Ageism ในภาษาอังกฤษ
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การให้ความหมายวยาคติในปั จจุบัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด วยาคติ พ บว่า ไม่ เพี ย งแต่
นักวิชาการคนสาคัญอย่าง โรเบิรต์ บัตเลอร์ ในฐานะผูใ้ ห้กาเนิดแนวคิดวยาคติ แต่ยงั มีนกั วิชาการ
อีกหลายกลุ่ม ที่สนใจศึกษาแนวคิดดังกล่าวและได้ให้คานิยามไว้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ดี
ภายใต้ความหลากหลายนั้น คานิยามของแนวคิดวยาคติ มี พืน้ ฐานส าคัญ ที่เหมื อนกัน คือ การ
แบ่งแยกผูอ้ ่นื ด้วยเหตุแห่งวัย หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ การแบ่งแยกผูอ้ ่นื เนื่องด้วยอายุของผูอ้ ่นื ที่
แตกต่างจากตน
ดัง ที่ก ล่าวในข้างต้น นัก วิช าการได้ให้ค านิ ย ามแนวคิ ด วยาคติ รวมถึ งจ าแนก
ประเภทของแนวคิ ด วยาคติ ไว้อ ย่างหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ น การนิ ยามวยาคติ โดยใช้เ กณฑ์
ขอบเขตของค านิ ย าม (Bytheway, 2005) การนิ ย ามวยาคติ โดยใช้เกณฑ์ ผ ลลัพ ธ์ของวยาคติ
(Hinchliff, 2016; Minichiello, Browne, & Kendig, 2000; Palmore, 1999) และการนิ ย าม
วยาคติ โ ดยใช้เ กณฑ์ ร ะดั บ ของวยาคติ (Bodner, 2009; Iversen, Larsen, & Solem, 2009)
รายละเอียดดังนี ้
ในต าราจิ ต วิทยาของเคมบริดจ์ The Cambridge Handbook of Age and
Ageing บายเดอะเวย์ (Bytheway, 2005) ได้จดั ประเภทคานิยามของวยาคติโดยใช้เกณฑ์ขอบเขต
ของคานิยามนัน้ โดยนักวิชาการกล่าวว่าคานิยามของวยาคติแบ่งออกเป็ น ความหมายอย่ างแคบ
และความหมายอย่างกว้าง สาหรับ ความหมายวยาคติอย่างแคบ นักวิชาการได้ยกเอาคานิยาม
ของบัตเลอร์ (Butler, 1975) ที่กล่าวไว้ว่าวยาคติหมายถึง การเหมารวมและการเลือกปฏิบตั ิ แบบ
แบ่งแยกบุคคลอื่นอย่างเป็ นระบบ เพียงเพราะบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ่ีมีอายุมาก ซึ่งเทียบเคียงได้กบั การ
เหยียดทางเชื อ้ ชาติและการเหยียดทางเพศที่ ตั้งอยู่บ นพื ้น ฐานของสีผิวและเพศของบุค คลอื่ น
สาหรับความหมายวยาคติอย่างกว้าง นักวิชาการยกเอาคานิยามของบายเดอะเวย์ และจอห์นสัน
(Bytheway & Johnson, 1990 as cited in Bytheway, 2005, p. 339) ที่กล่าวว่าวยาคติหมายถึง
ชุด ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความแตกต่ า งทางชี ว วิ ท ยาของแต่ ล ะบุ ค คลที่ มี อ ย่ า งแตกต่ า งกัน อั น
เนื่องมาจากกระบวนการการสูงวัย จะเห็นได้ว่าในความหมายอย่างกว้างนีไ้ ม่ ได้มี การเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่อของวยาคติว่าเป็ นกลุ่มคนในช่วงอายุใด และความหมายอย่างกว้างนีก้ ็
สอดคล้องกับคานิยามของแนวคิดวยาคติโดยนักวิชาการอีกกลุ่มที่มองว่า กลุ่มคนในช่วงวัยอื่น
อย่างกลุ่มวัยรุ่น ก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับการถูกเหมารวมและถูกเลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยก เนื่องด้วย
อายุของพวกเขาเช่นกัน (Hagestad & Uhlenberg, 2005)
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วยาคติเชิงบวก (Positive ageism) และวยาคติเชิงลบ (Negative ageism)
ถู ก กล่ า วถึ ง เป็ นครั้ง แรกใน หนั ง สื อ Ageism: Negative and Positive เขี ย นโดยพ าลมอร์
(Palmore, 1999) พาลมอร์ยึดเอาคานิยามเดิมของวยาคติท่ีกล่าวว่า หมายถึง อคติและการเลือก
ปฏิบตั ิแบบแบ่งแยก และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากอคติและการเลือกปฏิบตั ินนั้ กล่าวคือ
อคติและการเลือกปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ นธรรมหรือขัดผลประโยชน์กลุม่ คนในช่วงอายุใดช่วงอายุหนึ่งเรียก
ว่าวยาคติเชิงลบ ในขณะที่อคติและการเลือกปฏิบตั ิ ท่ีเอือ้ ประโยชน์กลุ่มคนในช่วงอายุใดช่วงอายุ
หนึง่ เรียกว่าวยาคติเชิงบวก
นอกจากการให้ ค านิ ย ามวยาคติ เ ชิ ง บวกที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปในข้ า งต้ น แล้ ว
นักวิชาการอีกกลุ่มได้ให้คานิยามวยาคติเชิงบวกไว้โดยยกเอาสานวนในภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า
‘The older, the wiser.’ ซึ่งสามารถแปลได้ใกล้เคียงกับส านวนไทยว่า ‘อาบนา้ ร้อนมาก่อน’ มา
อธิบายแนวคิดวยาคติเชิงบวก กล่ าวคือ ผูท้ ่ีเกิดก่อนย่อมผ่านประสบการณ์ต่างๆมาก่อน ย่อมมี
ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่อ งต่ างๆมากกว่าผู้ท่ี เกิ ดที ห ลัง ส านวนดัง กล่าวสะท้อ นให้เห็ น ถึ ง การ
เชื่อมโยงความสูงอายุเข้ากับประสบการณ์และความรู ้ ส่งผลให้เกิด เป็ นความเคารพนับถือในตัว
ผูส้ ูงอายุ อย่างไรก็ดี ความเคารพนับถือนีอ้ าจจะส่งผลเสียต่อผูส้ ูงอายุได้ หากตัวผูส้ ูงอายุเองไม่
สามารถเป็ นไปตามความคาดหวังของผูอ้ ่ืนคือ หากผูส้ ูงอายุไม่ได้เป็ นผูท้ ่ีมากด้วยประสบการณ์
และความรู ้ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ (Hinchliff, 2016) นอกจากชื่ อ แนวคิ ด วยาคติ เชิ ง บวก
นักวิชาการได้ให้ช่ือเรียกแนวคิดนีใ้ นอีกชื่อหนึ่งว่า Sageism (Minichiello et al., 2000)
ส าหรับ ค านิ ย ามวยาคติ ท่ี ถู ก มองผ่ า นระดั บ การเกิ ด ขึ ้น ของวยาคติ
นัก วิช าการได้จ าแนกระดับ ของวยาคติ อ อกเป็ น ระดับ บุคคล (Individual level) ระดับ สถาบัน
(Institutional level) และระดับสังคม (Societal level) (Bodner, 2009) ซึ่งมี ความสอดคล้องกับ
คานิยามแนวคิดวยาคติของนักวิชาการอีกท่านที่มองว่าวยาคติ สามารถแบ่งออกเป็ นสามระดับ
ได้แก่ ระดับบุคคล (Micro-level) ระดับกลุ่ม คน (Meso-level) และระดับสถาบันหรือวัฒ นธรรม
(Macro-level) (Iversen et al., 2009) ทั้ง นี ้ นัก วิช าการอี กกลุ่ ม มองว่ าแนวคิ ด วยาคติ ส ามารถ
เกิดขึน้ ได้ในสองระดับเท่านัน้ ได้แก่ ในระดับบุคคล และระดับสังคม (Ayalon & Tesch-Römer,
2018; Palmore, 1999)
โดยสรุ ป แล้ว นั บ ตั้ง แต่ แ นวคิ ด วยาคติ ถื อ ก าเนิ ด ขึ น้ จวบจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น
นักวิชาการได้ให้คานิยามแนวคิดดังกล่าวไว้อย่างหลากหลาย หากแต่ในความหลากหลายนั้น
ความหมายของแนวคิดวยาคติมีรากฐานที่คล้ายกันในเรื่องการมีอคติ การเหมารวม และการเลือก
ปฏิ บัติ แบบแบ่ งแยกผู้อ่ื นด้วยเหตุแห่ งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุท่ี ม ากของผู้อ่ืน ดังนั้น ใน
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การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจึงขอนิยามวยาคติว่า หมายถึง การแสดงออกทางความรูส้ ึก ความคิด
และการกระทา ที่บุคคลแสดงออกทัง้ ในเชิงบวกและในเชิงลบต่อผูส้ งู วัยที่เป็ นสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งสะท้อนถึงการมีอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยกผูส้ งู วัยด้วยอายุท่ีมากของ
ผูส้ งู วัย
1.2 องค์ประกอบและการวัด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด วยาคติ เพื่ อ ท าความเข้าใจถึ ง
องค์ประกอบของตัวแปรวยาคติ พบว่า เครื่องมือวัดตัวแปรวยาคติ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมมักจะมี
องค์ประกอบครอบคลุมตามแนวคิดองค์ประกอบหลัก 3 ประการของเจตคติ (Tripartite Model)
(Kite & Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) หรือที่รูจ้ ักในอีกชื่อว่า Cognitive-AffectiveConative Model (Ajzen, 2005; McGuire, 1989) องค์ป ระกอบทั้ง 3 ด้า น ได้แ ก่ ความรู ้สึ ก
(Affect) ความคิด (Cognition) และพฤติกรรม (Behavior) หรือความตั้งใจในการทาพฤติกรรม
(Conation)
วยาคติ ถื อ เป็ น เจตคติ ต่ อ กลุ่ม ทางสัง คม จึ ง มัก ถู ก น ามาเที ย บเคี ย งกับ แนวคิ ด
องค์ประกอบหลักของเจตคติ โดยการประยุกต์เอาแนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติมาอธิบาย
แนวคิ ด วยาคติ นั้น นั ก วิ จัย หลายท่ า น (Cuddy & Fiske, 2002; Iversen et al., 2009; Kite &
Wagner, 2002) เห็นตรงกันดังนี ้ วยาคติมักจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ อคติ
(Prejudice) ซึ่งบุคคลแสดงออกผ่านทางอารมณ์ความรูส้ ึก การเหมารวม (Stereotype) ซึ่งบุคคล
แสดงออกผ่านทางความคิดความเชื่อแบบเหมารวม และการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) ซึ่งเป็ น
ความตัง้ ใจและแนวโน้มที่บคุ คลจะกระทาพฤติกรรมที่แสดงการเลือกปฏิบตั ิแบบแบ่งแยก โดยอคติ
การเหมารวม และการเลือกปฏิบตั ิเหล่านีต้ งั้ อยู่บนฐานเรื่องอายุท่มี ากของผูส้ งู วัย
ถึ ง แม้ว่ า จะมี ก ารพั ฒ นาเครื่อ งมื อ แบบวัด ตัวแปรวยาคติ ไ ว้ห ลากหลายแบบวัด
อย่ างไรก็ ดี แบบวัด เหล่านั้น มี องค์ป ระกอบที่ สามารถเที ย บเคี ยงได้กับ องค์ป ระกอบหลักของ
เจตคติ ดั ง ที่ ไ ด้ก ล่ า วไปในข้า งต้น ดั ง นั้น ในการสัง เคราะห์ แ บบวัด ตั ว แปรวยาคติ ผู้วิ จัย จึ ง
ดาเนินการโดยจาแนกองค์ประกอบของวยาคติออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ส้ ึก ความคิด และ
พฤติกรรม ดังที่แสดงในตาราง 1 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบหลักของวยาคติท่ีได้รบั ความสนใจจาก
ผู้พัฒ นาแบบวัดวยาคติม ากที่สุดคือ องค์ป ระกอบด้านความคิ ด รวมทั้งสิ น้ จานวน 7 แบบวัด
ในขณะที่องค์ประกอบด้านความรู ส้ ึกและด้านพฤติกรรมได้รบั การพัฒนาเป็ นเครื่องมือวัดรวม 3
แบบวัด โดยสรุ ปแล้ว การสังเคราะห์แบบวัดวยาคติ สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องในเรื่องการ
ให้ความสาคัญกับวยาคติดา้ นความคิดที่เป็ นการเหมารวมผูส้ งู วัยเนื่องด้วยอายุท่มี ากของผูส้ งู วัย

ตาราง 1 การสังเคราะห์แบบวัดตัวแปรวยาคติ จาแนกตามองค์ประกอบหลักของเจตคติ
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ตาราง 1 (ต่อ)

19

ตาราง 1 (ต่อ)
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1.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาประเด็นวยาคติภายใต้บริบทครอบครัว ผูว้ ิจยั ได้
จาแนกงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวยาคติ ออกตามบริบทพืน้ ที่ของการวิจัย ได้แก่ (1) บริบท
สังคมทั่วไปที่ เป็ น การศึกษาแนวคิดวยาคติ หรือเจตคติ ท่ีบุ คคลมี ต่ อผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็ น สังคมต่างประเทศ และสังคมไทย และ (2) บริบทครอบครัวที่เป็ น การศึกษาเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และเจตคติท่บี คุ คลมีต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว มีรายละเอียดดังนี ้
วยาคติในบริบทสังคมทั่วไปในต่างประเทศ
นัก วิ จัย ในประเทศออสเตรเลี ย (Dow, Joosten, Biggs, & Kimberley, 2016)
ท าการศึก ษาความคิ ด เห็ น ที่ ค นต่ างเจเนอเรชั่น มี ต่ อ กัน ผลการสัม ภาษณ์ แสดงให้เห็ น ว่ า คน
เจเนอเรชั่นที่ อายุมากกว่า รับรู ไ้ ด้ถึงอคติและการเลือกปฏิบัติจ ากคนเจเนอเรชั่นที่ อายุน้อยกว่า
หากแต่พวกเขาไม่ได้ให้ความใส่ใจกับอคติและการเลือกปฏิบตั ินนั้ ในงานวิจยั อีกงานหนึ่ง นักวิจยั
ชาวอเมริ กั น (Calasanti, 2016) เลื อ กศึ ก ษ าวาทกรรม การสู ง วั ย ที่ ป ระสบความส าเร็ จ
(Successful ageing) เพื่อค้นหาว่าวาทกรรมดังกล่าวสามารถช่วยให้ผสู้ งู อายุต่อสูก้ ับการตกเป็ น
เป้าของวยาคติได้อย่างไร ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่อายุระหว่าง 42 – 61 ปี จานวน 19 คน
ฉายให้เห็ น ว่าพวกเขารับ รู ถ้ ึ ง การมี อ ยู่ของวยาคติ ในสัง คม และยอมรับ ว่ารู ส้ ึก กลัว และกังวล
เกี่ยวกับความแก่ชราของตนเอง และการที่จะต้องตกเป็ นเป้าของวยาคติ ถึงแม้ว่าผูส้ ูงอายุจะเห็น
ด้วยกับวาทกรรมดังกล่าว คือมองเห็นถึงความเป็ นไปได้ในการสูงวัยอย่างประสบความสาเร็จ แต่
พวกเขาก็ยังคงมองความแก่ชราในเชิงลบ โดยสรุ ปแล้ว ข้อค้นพบเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความ
เชื่อที่ผสู้ งู อายุรวมถึงคนอายุวยั กลางคนในสังคมตะวันตกมีต่อวยาคติ นั่นก็คือ พวกเขารับรูว้ ่าวยา
คติเป็ นปรากฏการณ์ท่ีมีอยู่ในสังคมของตน ในขณะที่คนบางกลุ่มไม่ได้ให้ความสนใจกับวยาคติ
แต่คนอีกกลุม่ กลับมีความรูส้ กึ วิตกกังวลกับการตกเป็ นเป้าของวยาคติ
ในการศึกษาพฤติกรรมวยาคติท่ีบุคคลแสดงออกต่อกลุ่มผูส้ ูงอายุ ผลการวิจัย
มักจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมวยาคติในเชิงบวกมากกว่าพฤติกรรมวยาคติใน
เชิง ลบ ตัวอย่างเช่ น งานวิจัยของเชอร์รี่ และพาลมอร์ (Cherry & Palmore, 2008) นักวิจัย เก็ บ
ข้อมูลกับผูส้ งู อายุในชุมชน รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมเป็ นจานวนทั้งสิน้ 314 คน และพบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมวยาคติเชิงบวก
มากกว่าพฤติกรรมวยาคติเชิงลบ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ยอมรับว่าตนแสดงการเอาใจ
ใส่และให้ความช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุในสังคม มากกว่าที่จะยอมรับว่าตนปฏิบตั ิต่อผูส้ ูงอายุใน
สั ง คมในเชิ ง ลบ ผลการวิ จั ย นี ้ส อดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ เก็ บ ข้อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย จานวนมากกว่า 1,000 คน (Chonody,
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2016) อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่เก็บข้อมูลครอบคลุมกลุ่มคนทุกช่วงวัย ตัง้ แต่วยั รุ่นอายุ
13 ปี ไปจนถึงวัยสูงอายุตอนปลายอายุ 91 ปี (Cherry et al., 2016)
เชอร์รี่ และพาลมอร์ (Cherry & Palmore, 2008) ได้ให้ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกับ ข้อ
ค้นพบที่สอดคล้องกัน ในข้างต้นไว้ดงั นี ้ เนื่องจากผูค้ นมองว่าพฤติกรรมเชิงบวกต่อผูส้ งู วัยเป็ นการ
แสดงออกถึงการมีมารยาท การให้ความใส่ใจ และการเคารพนบนอบ และแน่นอนว่าหากมองจาก
ภายนอก พฤติกรรมเหล่านั้นก็ดูจะเป็ น พฤติกรรมที่สร้างสรรค์และไม่ ทาให้เกิดโทษ อย่างไรก็ดี
นักวิชาการเชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ท่ีพฤติกรรมดังกล่าว จะลดทอนและทาลายบทบาททางสังคม
ของผูส้ งู อายุ เนื่องจากพฤติกรรมวยาคติเชิงบวกสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อแบบเหมารวม
ที่บคุ คลมีต่อกลุม่ คนสูงอายุ
นอกจากหลัก ฐานของวยาคติ ในสัง คมตะวัน ตกที่ ไ ด้ก ล่ า วไปในข้า งต้น ซึ่ ง
ครอบคลุม ทั้ง การรับ รู ถ้ ึง การมี อยู่ข องวยาคติ ในสัง คม และพฤติ ก รรมที่ ส ะท้อ นให้เห็ น ถึ ง การ
เหมารวมทางอายุ งานวิจัย อี ก กลุ่ม หนึ่ ง ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วยาคติ โดยการเปรีย บเที ย บข้า ม
วัฒ นธรรม (Cuddy, Norton, & Fiske, 2005; North & Fiske, 2015) ก็แสดงให้เห็นถึงหลักฐาน
การมีอยู่ของปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ในการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม ประเทศหรือ
สังคมที่ถูกศึกษามักจะถูกจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆคือ สังคมกลุ่ม นิยม (Collectivist) และ
สังคมปั จเจกนิยม (Individualist) แนวคิดสังคมกลุ่มนิยม-สังคมปั จเจกนิยมถูกอธิบายไว้ว่า สังคม
กลุ่มนิยมจะให้คณ
ุ ค่ากับการปรองดองเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดเอาเป้าหมายของกลุ่มเป็ น
สาคัญ ในขณะที่สังคมปั จเจกนิยมจะมุ่งเน้นความสาคัญไปที่ความเป็ นปั จเจกและการได้มาซึ่ง
เป้าหมายส่วนตน นักวิจยั จึงเชื่อว่าคนในสังคมกลุ่มนิยมจะมีอคติและการเหมารวมผูส้ งู วัยต่ากว่า
คนในสังคมปั จเจกนิยม แต่ผลการวิจยั กลับไม่เป็ นไปตามข้อสันนิษฐานดังกล่าว กล่าวคือ ผลการ
เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมชีใ้ ห้เห็นว่าสังคมที่มีความเป็ นกลุ่มนิยมสูง ได้แก่ สังคมในทวีปเอเชีย
ผูค้ นในสังคมเหล่านี ้มีวยาคติต่อผูส้ ูงอายุสูงกว่า ผูค้ นในสังคมปั จเจกนิยม ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมในสังคมตะวันออกเรื่องการให้คณ
ุ ค่าและเคารพนับถือผูส้ งู อายุนนั้ ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับเจตคติท่ีคนในสังคมมีต่อผูส้ งู อายุ (North & Fiske, 2015)
โดยสรุปแล้ว จากหลักฐานการวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงวยาคติในสังคมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ น สังคมในประเทศฝั่ งตะวันตกหรือ สังคมในประเทศฝั่ งตะวันออก ผลการวิจัยเหล่านีเ้ ป็ น
เครื่องยืนยันถึงความเป็ นไปได้ว่า วยาคติอาจจะเป็ นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ และมีอยู่จริงในทุกๆ
สังคมทั่วโลก (Pan-cultural ageism) (North & Fiske, 2013)
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วยาคติในบริบทสังคมทั่วไปในประเทศไทย
จากการทบทวนงานวิ จัย ที่ ศึก ษาประเด็ น ผู้สูง อายุ ในประเทศไทย ยัง ไม่ พ บ
งานวิ จัย ที่ ศึ ก ษาประเด็ น วยาคติ อย่ า งไรก็ ดี พบว่ า มี ง านวิ จัย จ านวนหนึ่ ง ในสาขาจิ ต วิ ท ยา
สังคมศาสตร์ และสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ี ศึกษาเจตคติ ท่ีบุคคลมี ต่อผูส้ ูงอายุในสังคมไทย ใน
ภาพรวม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ ากลุ่มตัวอย่างคนไทยมีเจตคติต่อผูส้ ูงอายุในเชิงบวก (เฉลิม
ขวัญ สิงห์วี, 2558; ปิ่ นนเรศ กาศอุดม et al., 2562; สุนทรี จี๋ใจหล้า, สุจินดา จารุพฒ
ั น์ มารุโอ, &
นพวรรณ เปี ยซื่อ, 2561) นอกจากนี ้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมการปฏิบตั ิของคนไทยที่
ถูกถ่ายทอดส่งต่อจากรุน่ สู่รุน่ ได้แก่ การกตัญญูกตเวที และการแสดงความเคารพนับถือผูท้ ่ีอาวุโส
กว่า (ปิ่ นนเรศ กาศอุดม et al., 2562; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2544; สุนทรี จี๋ใจหล้า et al., 2561)
รวมถึงการแสดงความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ต่อผูส้ งู อายุ (เฉลิมขวัญ สิงห์วี, 2558)
ถึงแม้ว่างานวิจัยเหล่านีจ้ ะสะท้อนผลการวิจัยที่ สอดคล้องกันในเรื่องเจตคติเชิง
บวกต่อผูส้ ูงอายุ แต่หลักฐานจากงานวิจัยของรังควัต และคนอื่นๆ (Runkawatt et al., 2013) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลไทยและนักศึกษาพยาบาลสวีเดนที่มี
ต่อผูส้ งู อายุกลับแสดงผลที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างไทยมีเจตคติเชิงลบ
ต่อผูส้ ูงอายุในระดับที่ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างสวีเดน กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า งานวิจัยที่ศึกษาประเด็น
เจตคติท่ีคนไทยมีต่อผูส้ งู อายุในสังคมสะท้อนให้เห็นถึงเจตคติต่อผูส้ งู อายุในเชิงบวกและเจตคติใน
เชิงลบ
วยาคติในบริบทครอบครัว
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นวยาคติ ไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษา
วยาคติภายใต้บริบทครอบครัว ทัง้ นี ้ พบว่ามีงานวิจยั ที่ศึกษาประเด็นใกล้เคียงอย่างประเด็นเจตคติ
โดยส่วนมากมักจะเป็ นงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ ูงอายุในสังคม
และผู้สูงอายุท่ีเป็ นสมาชิ กในครอบครัว ในภาพรวม ผลการวิจัย แสดงให้เห็ นว่า คนหนุ่ม สาวมี
เจตคติเชิ งบวกต่อ ผู้สูงอายุในครอบครัวมากกว่าผู้สูงอายุนอกครอบครัว (Sanders & Pittman,
1987; Stricker & Hillman, 1996) รายละเอียดของงานวิจยั มีดงั นี ้
ในงานวิจยั ของแซนเดอร์ และพิทแมน (Sanders & Pittman, 1987) นักวิจัย
ศึกษาเจตคติของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนและนักศึกษาที่มีต่อผูส้ งู อายุในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
เก็บข้อมูล จากกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 275 คน และแบ่งกลุ่ม ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษา
เจตคติท่ีกลุ่มตัวอย่างมีต่อ (1) ผูส้ งู อายุท่ีรูจ้ ักเป็ นอย่างดี และ (2) ผูส้ ูงอายุท่ีเป็ นบุคคลทั่วไปหรือ
ผูส้ ูงอายุท่ีไม่รูจ้ ัก ผลการวิจัยเป็ นไปตามที่นักวิจัยได้คาดการณ์เอาไว้ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมี
เจตคติต่อผูส้ ูงอายุท่ีรูจ้ กั ดีในเชิงบวกมากกว่าผูส้ งู อายุท่ี ไม่รูจ้ กั นักวิจยั เชื่อว่าการที่กลุ่มตัวอย่างมี
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ประสบการณ์ตรง (Direct experience) กับผูส้ ูงอายุท่ีรูจ้ ัก ดี ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ตัวตนของผูส้ ูงอายุ และสามารถใช้ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นประกอบในขณะที่
ตอบคาถามเกี่ยวกับ เจตคติต่อผูส้ ูงอายุ ในทางตรงกันข้าม กลุ่ม ตัวอย่างที่ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เจตคติต่อผูส้ ูงอายุท่ วั ไปในสังคมกลับไม่มีขอ้ มูลใดใดเกี่ยวกับตัวผูส้ งู อายุท่ีตนไม่รูจ้ ัก พวกเขาจึง
ใช้ความรูค้ วามเข้าใจที่เป็ นการเหมารวมผูส้ งู วัย (Stereotypes) ในขณะที่ตอบคาถามเกี่ยวกับเจต
คติต่อผูส้ ูงอายุท่ีไม่รูจ้ ัก โดยสรุปแล้ว นัก วิจัยเชื่อว่าความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับตัวผูส้ ูงอายุมีส่วน
สาคัญที่ทาให้กลุม่ ตัวอย่างมองผูส้ งู อายุท่ีตนรูจ้ กั ในแง่บวกมากกว่าผูส้ งู อายุท่ตี นไม่รูจ้ กั
ในงานวิ จั ย อี ก งานหนึ่ ง สตริก เกอร์ และฮิ ล ล์แ มน (Stricker & Hillman,
1996) ได้แจกแบบสอบถามให้กับ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเมืองนิวยอร์ก จานวนทั้งสิน้ 220
คน ครอบคลุ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ช่ ว งอายุ ตั้ ง แต่ 17 – 57 ปี โดยนั ก วิ จั ย มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบเจตคติท่ีกลุ่มตัวอย่างมีต่อผูส้ ูงอายุ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (1) ผูส้ ูงอายุท่ วั ไปในสังคม
(2) ผู้สูง อายุท่ี มี ส ถานะเป็ น ปู่ ย่าตายาย และ (3) ผู้สูง อายุท่ี เป็ น ปู่ ย่ าตายายของกลุ่ม ตัวอย่ าง
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุท่ วั ไปในสังคมใน
ระดับที่สูงกว่าผูส้ ูงอายุท่ีมีสถานะเป็ นปู่ ย่าตายายของคนอื่น และมีเจตคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุท่ี มี
สถานะเป็ นปู่ ย่าตายายของคนอื่นในระดับที่สงู กว่าผูส้ งู อายุท่ีเป็ นปู่ ย่าตายายของตน นักวิจยั เชื่อว่า
สาเหตุท่กี ลุม่ ตัวอย่างมีเจตคติต่อผูส้ งู อายุ 3 กลุม่ ในระดับที่ต่างกันเป็ นเพราะสถานภาพทางสังคม
ของผูส้ งู อายุ 3 กลุ่มนัน้ แตกต่างกัน โดยสรุปแล้ว งานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าคนมักจะยอมรับว่าตน
มีมมุ มองต่อผูส้ งู อายุท่วั ไปในสังคมในเชิงลบมากกว่าผูส้ งู อายุท่เี ป็ นสมาชิกในครอบครัวของตน
ผลการวิ จัย ข้า งต้น ได้แ สดงให้เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งมุ ม มองที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมี ต่ อผู้สูงอายุ ในครอบครัวและผู้สูงอายุ นอกครอบครัว โดยกลุ่ม ตัวอย่างมี มุม มองต่ อ
ผู้สูงอายุในครอบครัวในเชิ งบวกมากกว่า ผู้สูง อายุน อกครอบครัว (Sanders & Pittman, 1987;
Stricker & Hillman, 1996) ดังที่กล่าวไปในข้างต้น นอกจากคาอธิบายถึงสาเหตุของผลการวิจยั ใน
เรื่อ งสถานภาพทางสัง คมของผู้สูง วัย (Stricker & Hillman, 1996) และค าอธิ บ ายเรื่อ งข้อ มูล
เกี่ ย วกับ ตัว ตนของผู้สูง วัย ที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งรู ้จัก (Sanders & Pittman, 1987) จากการทบทวน
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นสาขาสัง คมวิ ท ยา ผู้วิ จัย พบว่ า แนวคิ ด เรื่ อ งหลัก การแห่ ง ความคล้า ยคลึ ง
(Homophily Principle) (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001) สามารถอธิ บ ายข้อ ค้น พบ
ดังกล่าวที่ฉายภาพมุมมองเชิงบวกต่อผูส้ งู วัยในครอบครัวได้ดว้ ย
หลัก การแห่ ง ความคล้า ยคลึ ง ถู ก อธิ บ ายไว้ว่ า ผู้ท่ี มี คุณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
คล้า ยกั น จะมี โ อกาสได้ใ กล้ชิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น มากกว่ า ผู้ท่ี มี คุ ณ ลัก ษณะแตกต่ า งกั น โดย
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คุณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลเหล่ า นั้น ได้แ ก่ เชื ้อ ชาติ เพศ อายุ ศาสนา การศึ ก ษา รวมถึ ง อาชี พ
ท่ า มกลางความสัม พั น ธ์ ท างสัง คมในรู ป แบบต่ า งๆ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครัว นั บ ว่ า เป็ น
ความสัมพันธ์ท่ีบุคคลถือครองมาโดยกาเนิด และเป็ นความสัมพันธ์ท่ีมีโครงสร้างแตกต่างไปจาก
ความสัมพันธ์รูปแบบอื่น กล่าวคือ ความสัมพันธ์รูปแบบอื่นนัน้ บุคคลไม่ได้ถือครองมาแต่กาเนิด
แต่บุคคลเป็ นผูเ้ ลือกเอง เช่น ความสัมพันธ์แบบเพื่อน ความสัมพันธ์แบบคนรัก หรือความสัมพันธ์
แบบเพื่อนร่วมงาน โดยความแตกต่างนีเ้ องที่ทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความพิเศษกว่า
ความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ เพราะบุคคลกับสมาชิกในครอบครัวของบุคคลมีคุณลักษณะต่างๆที่
คล้ายกันหลายประการ นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังเป็ นความสัมพันธ์ท่ี มีความผูกพัน
ลึกซึง้ เหนียวแน่นและเสื่อมคลายลงได้ยากกว่าความสัมพันธ์รูปแบบอื่น ด้วยเหตุนีเ้ อง เจตคติและ
การให้คุณ ค่ า ต่ อ เรื่อ งต่ า งๆ ตลอดจนพฤติ ก รรมการแสดงออกของบุ ค คล จึ ง มี ค วามละม้า ย
คล้ายกันกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าเพื่อนของบุคคล เป็ นต้น (McPherson et al., 2001)
จากแนวคิดเรื่องหลักการแห่งความคล้ายคลึงที่อธิบายไปในข้างต้น สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็ นไปได้ว่าวยาคติ ในบริบทครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยาคติท่ีบุคคลแสดงออก
ในเชิงลบต่อสมาชิกสูงวัยในครอบครัว อาจจะปรากฏให้เห็นได้ยากหรืออาจจะไม่ปรากฏให้เห็น
เลย ซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีของผูส้ ูงวัยในบริบทใหญ่อย่างบริบทสังคม ทัง้ นี ้ นักวิชาการบางส่วน
กลับมองในมุมที่ต่างออกไป ดังที่พบได้ในงานเขียนเชิงวิชาการของนัก สังคมสงเคราะห์คลินิกชาว
อเมริกัน รวมทัง้ งานเขียนและงานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง Overaccommodation จากสาขาการ
สื่อสารระหว่างเจเนอเรชั่น (Intergenerational communication) โดยงานเขียนเหล่านี บ้ ่งบอกถึง
หลักฐานบางอย่างที่ฉายภาพวยาคติในบริบทครอบครัว รายละเอียดมีดงั นี ้
ในบทความวิช าการของนักสังคมสงเคราะห์คลินิก ชื่ อกอร์ดอน (Gordon,
2020) ได้ มี การถ่ ายท อด เรื่ อ งราวของชาย สู ง วั ย ท่ าน ห นึ่ ง ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งราวส ม ม ติ ที่
กอร์ดอนแต่งขึน้ จากเค้าโครงเรื่องจริง ซึ่งเขาได้รบั รูร้ บั ฟั งจากผูท้ ่เี ข้ารับการบาบัดทางคลินิกกับเขา
เรื่ อ งสมมติ ในบทความนี ้ฉ ายให้เห็ น ถึ ง ผลกระทบเชิ ง ลบของวยาคติ ในบริบ ทครอบครัว มี
รายละเอียดดังนี ้ คุณฟรานโก้เป็ นชายสูงวัยอายุ 76 ปี เขาพักอาศัยอยู่ลาพัง ลูกของคุณฟรานโก้
อาศัยอยู่ห่างจากบ้านคุณ ฟรานโก้ราวๆ 45 นาที ตัวคุณ ฟรานโก้เองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
และมักจะมีสว่ นร่วมกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ ทัง้ เป็ นอาสาสมัครในโรงเรียน และทางานพาร์ทไทม์
ที่รา้ นหนังสือใกล้บา้ น คุณฟรานโก้จึงเป็ นที่รูจ้ กั และที่เคารพรักของเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง วัน
หนึ่งหลังจากเลิกงาน เมื่อคุณ ฟรานโก้เดินมาถึงที่หน้าอพาร์ทเมนท์ของเขา เขาหกล้มลงเพราะ
สะดุดเข้ากับรอยแตกบนทางเท้า เหตุการณ์นีไ้ ม่ ได้ส่งผลอันตรายร้ายแรงกับ ร่างกายของคุณ
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ฟรานโก้ แต่ทว่ากลับส่งผลร้ายต่อจิตใจของเขา เมื่อทราบข่าวอุบตั ิเหตุของพ่อ วันถัดมาหลัง จาก
คุณฟรานโก้กลับจากโรงพยาบาล ลูกสาวของคุณฟรานโก้บอกกับเขาว่าเธอได้ติดต่อและวางเงิน
มัดจาจองห้องพัก ในบ้านพักคนชราไว้ให้คุณ ฟรานโก้เรียบร้อยแล้ว โดยเธอจองห้องไว้ 2 ห้อง
เพื่อที่พ่อของเธอจะได้เลือกว่าชอบห้องใดมากกว่า เธอเชื่อว่า นี่เป็ นทางออกที่ดีท่ีสดุ เพราะพ่อของ
เธอจาเป็ นต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด การกระทาของลูกสาวคุณฟรานโก้ทาให้เขารูส้ ึกดี ท่ีลูกเป็ น
ห่วงเป็ นใยเขา แต่ในความรูส้ ึกดีนนั้ เขารูส้ ึกโกรธ ผิดหวัง และน้อยใจ เขารูส้ กึ เหมือนเขาไม่มีตวั ตน
และเหมือนกับว่าเขาถูกยึดอานาจในการตัดสินใจในชีวิตตัวเองไป ไม่ต่างจากเด็กเล็กๆ จะเห็นได้
ว่าเรื่องราวของคุณฟรานโก้สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียจากการที่สมาชิกในครอบครัวมีพฤติ กรรมที่
เป็ น วยาคติ แม้การแสดงออกนั้น จะเป็ นการแสดงออกในเชิงบวกหรือ วยาคติเชิงบวก แต่ผลต่อ
ผูส้ งู อายุท่ปี รากฏนัน้ เป็ นผลในเชิงลบ
ในบทความวิ ช าการที่ เขี ย นโดยนั ส บอม (Nussbaum, 1985 as cited in
Nussbaum, Pitts, Huber, Krieger, & Ohs, 2005, p. 292) ได้ มี ก ารอธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณ ะการ
สื่อสารที่คนวัยหนุ่มสาวใช้สื่อสารกับผูส้ งู วัยในครอบครัว ซึ่งลักษณะการสื่อสารที่นสั บอมอธิบายไว้
มีความสอดคล้องกันกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ กับคุณฟรานโก้ นัสบอมอธิบายไว้ว่า การสื่อสารภายใน
ครอบครัวที่แสดงออกถึงความเป็ นห่วงเป็ นใยและความกังวลใจต่อผู้สูงอายุ ในระดับที่ สูงมาก
จนเกินไป ร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมการพึ่งพิ งของผูส้ งู อายุในระดับที่มากจนเกินไป อาจจะทา
ให้ผูส้ ูงอายุรูส้ ึกสูญเสียคุณค่าและความมั่นใจในตัวเอง การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวคล้ายกับ
การสื่อสารที่เรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่า Overaccommodation หรือที่รูจ้ ักในอีกชื่อว่า Baby talk
เป็ นการสื่อสารที่มีลกั ษณะการใช้ถอ้ ยคาและท่าทีท่ีเอือ้ อานวยให้ค่สู นทนาหรือผูฟ้ ั งเข้าใจในสิ่งที่ผู้
พูดต้องการสื่อ (Accommodation) โดยเป็ นการสื่อสารแบบเอือ้ อานวยที่มากจนเกินพอดี กล่าวคือ
ผูพ้ ูดจะพูดอย่างช้าๆ ด้วยระดับเสียงที่ดังและโทนเสียงที่สูงแหลม รวมถึงเลือกใช้เฉพาะคาศัพท์
ง่ า ยๆที่ เ ป็ นค าศั พ ท์ พื ้ น ฐาน (Giles, Fox, Harwood, & Williams, 1994 as cited in Nelson,
2005, p. 209-210) ผู้คนส่วนมากมัก จะใช้วิธี ก ารสื่อ สารแบบ Overaccommodation เมื่ อต้อ ง
พูดคุยกับผูส้ ูงอายุ และจะเห็นได้ว่าการสื่อสารในลักษณะนีแ้ สดงให้เห็นถึงการเหมารวมทางอายุ
กล่าวคือ ผูท้ ่ีสื่อสารกับผูส้ งู อายุแบบ Overaccommodation มีความคิดแบบเหมารวมว่าผูส้ งู อายุ
มีปัญ หาทางกายภาพและทางสติปัญ ญา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้านการได้ยิน ผูส้ ื่อสารจึงต้องใช้
ระดับเสียงที่ดังและโทนเสียงสูงแหลม หรือปั ญหาด้านกระบวนการรูค้ ิด ผูส้ ื่อสารจึงต้องใช้เฉพาะ
คาศัพท์อย่างง่าย (Kite & Wagner, 2002)
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ถึงแม้บคุ คลจะมีการให้คณ
ุ ค่าต่อเรื่องต่างๆ ตลอดจนเจตคติ
และพฤติกรรมการแสดงออกที่คล้ายกับสมาชิกในครอบครัวของตน แต่น่ นั ก็ไม่ได้หมายความว่า
สมาชิ ก ในครอบครัวจะปราศจากอคติ ห รือ ความคิ ด แบบเหมารวมต่ อ กัน โดยเฉพาะสมาชิ ก
ครอบครัววัยหนุ่มสาวต่อสมาชิกสูงวัย ดังที่พบหลักฐานที่ชีว้ ่า ความเป็ นห่วงซึ่งคนหนุ่มสาวมีให้แก่
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุ นั้น หากพิจารณาจะพบว่าการแสดงออกด้วย
ความห่วงใยนัน้ ตัง้ อยู่ความคิดแบบเหมารวมที่เป็ นอคติดว้ ยเหตุแห่งวัย หรืออายุท่มี ากของผูส้ งู วัย
2. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับวยาคติ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวยาคติและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า
นักวิชาการมีการจัดกลุ่มแนวคิดทฤษฎีท่ีนามาใช้อธิบายวยาคติไว้อย่างหลากหลาย นักวิจัยบาง
กลุ่ม (Ayalon & Tesch-Römer, 2018) จ าแนกประเภทของแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ใช้อ ธิ บ ายวยาคติ
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แ ก่ แนวคิ ด ทฤษฎี ระดับ จุล ภาค (Micro level) แนวคิ ด ทฤษฎี ร ะดับ กลาง
(Meso level) และแนวคิดทฤษฎีระดับมหภาค (Macro level) ในขณะที่นกั วิจัยอีกกลุ่ม (North &
Fiske, 2012) จ าแนกประเภทของแนวคิด ทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ วยาคติอ อกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แ ก่
ทฤษฎีในระดับบุคคล (Individual-level theories) ทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ ระหว่างบุคคล (Interpersonal
theories) ทฤษฎี วิ วัฒ นาการ (Evolutionary theories) และทฤษฎี ท างสัง คมและวั ฒ นธรรม
(Socio-cultural theories)
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจสาเหตุและผลของวยาคติ ผูว้ ิจยั
จึงเลือกจาแนกแนวคิดทฤษฎี ท่ีนามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเพื่อทาความเข้าใจวยาคติใน
บริบทครอบครัว จาแนกออกเป็ น 3 กลุ่มแนวคิดทฤษฎี จากการประยุกต์ใช้การจาแนกของ นอร์ท
และฟิ สค์ (North & Fiske, 2012) ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคล (Individual-level
theories) แนวคิดทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ ระหว่างบุคคล (Interpersonal theories) และแนวคิดทฤษฎีทาง
สัง คมและวัฒ นธรรม (Socio-cultural theory) เนื่ อ งจากผู้วิ จัย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความเหมาะสมใน
คาอธิบายของกลุม่ ประเภทแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าว รายละเอียดมีดงั นี ้
1. แนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคล (Individual-level theories) ได้แก่ ทฤษฎีการบริหาร
ความรูส้ ึกหวาดกลัว (Terror Management Theory) ที่อธิบายถึงสาเหตุท่ีมาของวยาคติ ท่ีบุคคล
ในช่ วงวัยหนุ่ม สาวมี ต่อ ผู้สูงอายุ และ ทฤษฎี อัต ลัก ษณ์ท างสังคม (Social Identity Theory) ที่
อธิบายถึงสาเหตุท่มี าของวยาคติท่ีบคุ คลในทุกช่วงวัยมีตอ่ ผูส้ งู อายุ
2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ ระหว่างบุคคล (Interpersonal theories) ได้แก่ ทฤษฎีการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) ที่อธิบายถึงสาเหตุท่ีมาของวยาคติว่าเกิด
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จากการปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างกลุ่ม ทางสัง คมที่ มี ช่ วงวัย ที่แ ตกต่ างกัน ทฤษฎี บ ทบาททางสัง คม
(Social Role Theory) ที่อธิบายถึงสาเหตุท่ีมาของวยาคติว่ามีพืน้ ฐานมาจากการที่บุคคลรับรู ใ้ น
บทบาททางสัง คมของผู้สูง อายุ และแนวคิ ด โมเดลความคิ ด เหมารวม (Stereotype Content
Model) ที่อธิบายถึงโครงสร้างและรูปแบบความคิดความเชื่อแบบเหมารวมที่บุคคลมีต่อผูส้ งู อายุ
3. แนวคิ ด ทฤษฎี ท างสัง คมและวัฒ นธรรม (Socio-cultural theory) คื อ แนวคิ ด
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ที่ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้ในการอธิบายสาเหตุท่ีมาของ
วยาคติว่าเกิดจากบรรทัดฐานหรือค่านิยมทางสังคม ซึ่งถูกถ่ายทอดปลูกฝั งจากรุ่นสู่รุ่น (Ryan,
2005)
ในลาดับการนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ ยวข้องกับวยาคติ ซึ่งในภาพรวม เป็ นแนวคิด
ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุท่ีมาของวยาคติและอธิบายถึงโครงสร้างและรูปแบบของการเหมารวมที่
เป็ นวยาคติ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงขอเริ่มต้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในระดับบุคคล ซึ่งเป็ นการมอง
วยาคติในมุมมองที่แคบที่สุด จากนัน้ จึงเป็ นการนาเสนอการทบทวนแนวคิดทฤษฎีระดั บระหว่าง
บุคคล และสุดท้ายคือแนวคิดทฤษฎีในระดับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อ แสดงให้เห็นถึงสาเหตุท่ีมา
ของวยาคติจากหลากหลายมุมมองและหลากหลายระดับ
2.1 ทฤษฎีการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว (Terror Management Theory)
ทฤษฎีการบริหารความรูส้ ึกหวาดกลัวถูกคิดขึน้ โดยนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ชื่อว่า
เออร์เ นส เบคเกอร์ (Becker 1962, 1973, 1975 as cited in Greenberg, Helm, Maxfield, &
Schimel, 2017, p. 109) แรกเริ่มเดิมที เบคเกอร์ตอ้ งการหาคาอธิบายให้กบั พฤติกรรมของมนุษย์
โดยการทาความเข้าใจศาสตร์ต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งทาให้เบคเกอร์ได้ขอ้ สรุปว่า มนุษย์
และสัตว์เดรัจฉานมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องสัญชาตญาณการเอาตัวรอด แต่มนุษย์แตกต่างจาก
สัตว์เดรัจฉานตรงที่มนุษย์มีวิวัฒ นาการทางสมองมากกว่า ในตาแหน่งสมองกลีบหน้าผากส่วน
หน้า(Prefrontal lobe) จึงทาให้มนุษย์มีความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งทาให้
มนุษย์สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดว้ ยภาพสัญลักษณ์ (Symbolic
thought) มนุษย์ยงั สามารถคิดแบบเรียบเรียงลาดับเหตุการณ์ท่เี คยเกิดขึน้ ในอดีต ในปั จจุบนั และ
เหตุการณ์ในอนาคตได้ รวมถึงสามารถตระหนักรูใ้ นตัวตนเอง (Self-awareness) ด้วยเหตุนีเ้ อง จึง
ทาให้มนุษย์สามารถตระหนักรูถ้ ึงความเที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต นั่นก็คือความตาย ซึ่ง
ก็ทาให้มนุษย์จาต้องเผชิญกับความรูส้ กึ ย้อนแย้งในการดารงชีวิตด้วย (Existential paradox)
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เบคเกอร์ (Becker, 1973 as cited in Greenberg et al., 2017, p. 110) อธิ บายไว้
ว่า ความย้อ นแย้ง ในการด ารงชี วิ ต ก็ คื อ การที่ ม นุ ษ ย์มี สัญ ชาตญาณในการมี ชี วิต รอด แต่ ใน
ขณะเดียวกัน ก็รูด้ ีว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องตาย ความรู ส้ ึกย้อนแย้งนีท้ าให้ลึกๆแล้วมนุษย์รูส้ ึก
หวาดกลัว (Terror) และพยายามหาทางจัดการกับความรูส้ ึกดังกล่าว ได้แก่ การปฏิเสธความตาย
(Death denial) ผ่ า นการยึ ด มั่ น ในโลกทั ศ น์ท างวัฒ นธรรม (Cultural worldview) ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี ้
เกิดขึน้ ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่หล่อหลอมให้มนุษย์เชื่อว่าสภาพ
ความเป็ น จริง (Reality) ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ม่ ั น คงไม่ เปลี่ ย นแปลง (Stable) เต็ ม ไปด้ว ยความหมาย
(Meaningful) และคงทนถาวร (Permanent) โดยสรุปแล้ว โลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มนุษย์ยึดถือ
จะช่วยให้มนุษย์สามารถแยกแยะได้ว่าตนเองแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งจะช่วยสร้างความสงบ
ทางใจจากความหวาดกลัวนัน้ ได้
ไม่เพียงเท่านัน้ การที่มนุษย์ได้ยึดมั่นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมยังช่วยให้มนุษย์รูส้ ึก
ว่ า การมี ชี วิ ต อยู่ ข องตนเอง (Existence) จะยัง คงสื บ เนื่ อ งต่ อ ไปแม้ว่ า ตนเองจะเสี ย ชี วิ ต แล้ว
เนื่องจากการยึดมั่นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมช่วยให้มนุษย์รูส้ ึกถึงความเป็ นอมตะ โดความเป็ น
อมตะในที่นี ้ครอบคลุม ความหมายใน 2 มิ ติด้วยกัน ได้แก่ ความหมายที่ต รงตัวแบบคาต่อค า
(Literal immortality) และความหมายในทางสัญญะ (Symbolic immortality) สาหรับความหมาย
ที่ต รงตัวแบบคาต่อ คา ประกอบด้วย ความเชื่ อเรื่อ งสววรค์ นิ พ พาน และการกลับ มาเกิด ใหม่
ในขณะที่ ค วามหมายในทางสัญ ญะ ประกอบด้วย การยึด มั่น ในความส าเร็จ ทางวัฒ นธรรม
(Cultural achievements) ตัวอย่างเช่น ลูกหลานผูส้ ืบสกุล หรือผลงานการตีพิมพ์ ข้อค้นพบทาง
วิชาการ และอีกหนึ่งความหมายในทางสัญ ญะคือ การระบุตวั ตน (Identify) ไว้กบั สิ่งอื่นที่จะยังคง
อยู่ต่อไป ตัวอย่างเช่น เชือ้ สายวงศ์ตระกูล ประเทศชาติ หรือการทาสิ่งดีๆเพื่อสังคม
นอกจากที่มนุษย์จะปฏิเสธความตายผ่านการยึดมั่นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมแล้ว
มนุษย์ยงั มีวิธีจดั การกับความรูส้ กึ หวาดกลัวอีกวิธีหนึ่งคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
ซึ่งหมายถึงการมองเห็นในคุณลักษณะด้านดีของตนเอง หรือการมองเห็นว่าบทบาททางสังคมของ
ตนนัน้ มีคุณค่า ทัง้ นี ้ การเห็นคุณค่าในตนเองมีความแตกต่างหลากหลายตามแต่ละบริบทสังคม
กล่าวคือ การเห็น คุณ ค่าในตนเองตั้ง อยู่บ นพื ้นฐานของโลกทัศน์ทางวัฒ นธรรมที่บุค คลยึดถื อ
ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจจะรูส้ กึ ว่าตัวเองมีค่ากับการที่ตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในขณะที่บคุ คลอื่น
อาจจะรูส้ ึกว่าตัวเองมีค่ากับการเป็ นตัวแทนนักกีฬาประจาจังหวัด โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีการบริหาร
ความรูส้ ึกหวาดกลัวกล่าวไว้ว่า ความรูส้ ึกย้อนแย้งในการดารงชีวิตทาให้คนเราหวาดกลัวต่อการ
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ตาย เราจึงหาวิธีจดั การกับความหวาดกลัวดังกล่าว โดยยึดมั่นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม และเห็น
ถึงคุณค่าในตนเอง (Greenberg et al., 2017; Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986)
สาหรับผลการวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว กรีนเบิรก์
แล ะค น อื่ น ๆ (Greenberg et al., 1997 as cited in Bodner, 2009, p. 1006) อ ธิ บ าย ไว้ ว่ า
ผลการวิจยั เหล่านัน้ เป็ นหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีเนื่องจากสามารถยืนยันข้อ สันนิษฐานของทฤษฎี
ได้ กล่าวคือ ข้อสันนิษฐานในเรื่อง (1) การป้องกันตนเองจากความวิตกกังวล (The anxiety-buffer
hypothesis) และ (2) การตระหนักรู ใ้ นความตาย (The mortality salience hypothesis) สาหรับ
สมมติฐานข้อแรก นักวิชาการอธิบายไว้ว่าในเมื่อการยึดมั่นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมและการเห็น
คุณ ค่าในตนเองช่ วยปกป้องมนุษ ย์จ ากความหวาดกลัวต่อ การตายได้ ดังนั้น การส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคคลได้เกิดการยึดมั่นดังกล่าวก็ควรจะช่วยให้บุคคลมี ความวิตกกังวลและความ
หวาดกลัวต่อการตายลดลง สาหรับสมมติฐานเรื่องการตระหนัก รู ใ้ นความตาย อธิบายถึงการที่
คนเราถูกยา้ เตือนให้นึกถึงวันสุดท้ายของชีวิตจะยิ่งทาให้คนยึดมั่นในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมและ
มองเห็นคุณ ค่าในตนเองมากขึน้ โดยการสังเคราะห์รวบรวมงานวิจัยจานวนกว่า 300 เรื่องเพื่อ
ทดสอบข้อสันนิษฐานทั้งสองข้อ พบหลักฐานที่ยืนยันตามข้อ สันนิษฐาน (Solomon et al., 2004
as cited in Bodner, 2009, p. 1006)
วยาคติและการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดวยาคติ และทฤษฎีการบริหารความรูส้ ึกหวาดกลัว
ถูก น าเสนอไว้เป็ น ครัง้ แรกในงานเขี ยนของ มาร์เทน และคนอื่น ๆ (Martens et al., 2005) โดย
นักวิชาการอธิบายไว้ว่า ผูส้ งู วัยหรือการใกล้ชิดกับผูส้ งู วัยทาให้บุคคลเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การตาย (Death-related anxieties) กล่าวคื อ ผู้สูงอายุเปรีย บเสมื อนเครื่องเตื อนใจใน 3 เรื่อ ง
ได้แก่ (1) เรื่องความตาย (The threat of death) คือไม่มีใครสามารถอยู่ได้คา้ ฟ้า เพราะความตาย
เป็ นสิ่งที่แน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ (2) เรื่องลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต (The threat of
animality) คือความเสื่อมถอยของร่างกาย ความอ่อนแอพ่ายแพ้ให้แก่โรคภัยไข้เจ็บและความตาย
และ (3) เรื่ อ งการสู ญ เสี ย คุ ณ ค่ า (The threat of insignificance) คื อ ความ สามารถและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ถดถอยลง กล่าวโดยสรุปได้ว่า การได้ปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุทาให้
บุคคลกลัวการแก่ชราและการตาย ดังนัน้ บุคคลจึงหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผูส้ งู วัย และมองผูส้ งู วัย
อย่างเหมารวมและเป็ นอคติ ซึ่งกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าบุคคลจึงมีวยาคติต่อผูส้ งู วัยนั่นเอง
โดยกรีนเบิรก์ และคนอื่นๆ (Greenberg et al., 2017) กล่าวว่ามนุษย์มี วิธีการ
ป้องกันตนเองจากความวิตกกังวลดังกล่าวโดยการเอาตัวออกห่างจากผูส้ งู อายุ (Distancing) ซึ่ง
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ครอบคลุมทัง้ ความหมายในเชิงกายภาพ (Physical distancing) และความหมายในเชิงความคิด
(Psychological distancing) สาหรับการเอาตัวออกห่างในความหมายแรก คือการหลีกเลี่ยงการ
เผชิ ญ หน้ากับ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ผู้สูงอายุท่ี เป็ น คนในครอบครัว เพราะผู้สูง อายุใน
ครอบครัวมีลกั ษณะนิสยั และพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกับตัวบุคคล จึงยิ่งทาให้บุคคลถูกยา้ เตือนให้
นึ ก ถึ ง ชะตากรรมสุ ด ท้า ยที่ จ ะลงเอยเหมื อ นกั น กั บ ผู้สู ง อายุ ส าหรับ การเอาตั ว ออกห่ า งใน
ความหมายเชิ งความคิด นั้นหมายถึง การมี มุม มองต่อผูส้ ูงอายุแบบเหมารวม คือเป็ นการมอง
ผูส้ ูงอายุไม่ใช่ในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคล หากแต่เป็ นการมองผูส้ ูงอายุในฐานะที่เป็ น คนที่มีอายุ
มาก นอกจากนี ้ ยังหมายรวมถึงการที่บุคคลได้มองเห็นว่าตนนัน้ แตกต่างจากผูส้ ูงวัย ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องความสนใจที่ต่างกัน นิสยั ที่ต่างกัน หรือเจตคติมมุ มองที่ต่างกัน
โดยสรุ ปแล้ว ทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว อธิบายถึงสาเหตุท่ีม าของ
วยาคติท่ีคนวัยหนุ่มสาวมีต่อผูส้ ูงอายุ และได้รบั การขนานนามว่าเป็ นทฤษฎีท่ีสามารถนามาใช้
อธิบายสาเหตุของวยาคติได้ดีท่สี ดุ (Ayalon & Tesch-Römer, 2018)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติและการบริหารความรู้สึกหวาดกลัว
ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาข้อยืนยันตามคาอธิบายของทฤษฎีว่า ผูส้ ูงอายุ
หรือการใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุ เป็ นเหมือนเครื่องเตือนใจให้คนหนุ่มสาวนึกถึงการแก่ชราและการตาย
งานวิจัยของมาร์เทน และคนอื่นๆ (Martens, Greenberg, Schimel, & Landau, 2004) แสดงให้
เห็ น ถึ งข้อยื น ยัน ดังกล่าว ในงานวิจัย นั้น นัก วิจัยวัด ตัวแปรความคิ ด เกี่ ย วกับ การตาย (Death
accessibility) โดยให้กลุ่มตัวอย่างดูรูปภาพของคนหนุ่มสาวกับรู ปภาพของผูส้ ูงอายุ หลังจากดู
รูปภาพแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะต้องเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปให้เป็ นคาศัพท์ท่ีสมบูรณ์ โดยเศษเสีย้ ว
ของค าศัพ ท์ทุก คาจะสามารถเติ ม ตัวอัก ษรให้สมบูรณ์ก ลายเป็ น คาศัพ ท์ท่ ัวไป หรือ กลายเป็ น
คาศัพ ท์ท่ีเกี่ยวกับความตายได้ ตัวอย่างเช่น COFF_ _ สามารถเติมตัวอักษรจนกลายเป็ นคาว่า
COFFEE ที่แปลว่ากาแฟซึ่งเป็ นคาศัพท์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับความตาย หรือ COFFIN ที่แปลว่าโลงศพ
ซึ่งเป็ นคาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับความตาย ผลการวิจยั เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้คือ กลุม่ ตัวอย่างที่ได้
ดูรูปภาพของผูส้ งู อายุจะเขียนคาศัพท์ท่ีเกี่ยวกับความตายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ดรู ูปภาพของ
คนหนุ่มสาว นักวิจยั จึงสรุปว่าภาพของผูส้ ูงอายุทาให้กลุ่มตัวอย่างนึกถึงความตายมากกว่า ภาพ
ของคนหนุ่มสาว
ในงานวิจัยชุดถัดมาของ มาร์เทน และคนอื่นๆ (Martens et al., 2004) นักวิจัย
ต้องการทดสอบว่าการที่บุคคลระลึกถึงความตายส่งผลอย่างไรต่อการรับรู ้ ของบุคคลว่าตนกับ
ผูส้ งู อายุมีความคล้ายคลึงกัน รวมถึงส่งผลอย่างไรต่อเจตคติเชิงลบที่บคุ คลมีต่อผูส้ งู วัย นักวิจยั วัด
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ตัว แปรการระลึ ก ถึ ง ความตาย (Mortality salience) โดยแบ่ ง กลุ่ม ตัว อย่ า งออกเป็ น สองกลุ่ ม
กล่าวคือ ให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองตอบคาถามปลายเปิ ดที่เกี่ยวข้องกับ ความตาย ในขณะที่
ให้กลุ่ม ตัวอย่างในกลุ่ม ควบคุม ตอบคาถามที่ไม่ เกี่ ยวข้องกับความตาย ซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับ
ระดับความเจ็บปวดเมื่อไปพบทันตแพทย์ จากนัน้ ให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ ประเมินคุณลักษณะ
ที่แสดงความเป็ นตัวเอง และคุณลักษณะของผูส้ ูงวัยและเด็กวัยรุ่นทั่วไป รวมทัง้ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินว่าอยากมีคณ
ุ ลักษณะเหล่านัน้ มากน้อยเพียงใด นักวิจยั พบว่าผลการวิจยั สอดคล้องกับข้อ
สัน นิษ ฐาน กล่าวคือ กลุ่ม ตัวอย่ างในกลุ่ม ทดลองที่ ถูกกระตุ้น ให้นึก ถึงความตายมองว่าตนมี
คุณ ลักษณะที่แตกต่างจากผูส้ ูงอายุ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมี
คุณ ลักษณะเหล่านั้นกับการประเมินคุณลักษณะของผูส้ ูงอายุก็แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างใน
กลุ่มทดลองมีความพึง พอใจในตัวผูส้ ูงอายุลดลง โดยสรุ ปแล้ว ผลการวิจัยนีแ้ สดงถึงหลักฐานที่
ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างวยาคติและทฤษฎีการบริหารความรูส้ กึ หวาดกลัว
จากแนวคิดและผลการวิจยั ที่ประยุกต์เอาทฤษฎี การบริหารความรูส้ ึกหวาดกลัว
มาทาความเข้าใจวยาคติ จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าความวิตกกังวลที่สมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวมีต่อ
การแก่ชราและการเสียชีวิตในอนาคต ทัง้ อนาคตของตนเอง และอนาคตของผูส้ งู อายุในครอบครัว
ความวิตกกังวลนี จ้ ะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
เนื่องด้วยผูส้ ูงอายุในครอบครัวมี ความแตกต่างทางสถานภาพและบทบาทจากผูส้ ูงอายุท่ ัวไปใน
สัง คม ทั้ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ท่ี ใกล้ชิ ด ผูก พัน มากกว่า และมี ลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรมที่ ค ล้า ยคลึ ง
มากกว่า ความแตกต่างนีจ้ ะยิ่งยา้ เตือนให้คนหนุ่มสาวตระหนักถึงบัน้ ปลายชีวิตของตน และยิ่งทา
ให้คนหนุ่มสาวมีวยาคติต่อผูส้ ูงอายุหรือไม่ ผูว้ ิจัยจึงนาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
การบริหารความรูส้ กึ หวาดกลัวมาใช้สร้างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1 และใช้พัฒ นาเป็ นตัวแปรความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย รวมถึงใช้เป็ นกรอบในการ
อภิปรายข้อค้นพบในการวิจยั
2.2 ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory)
ทฤษฎี อัต ลัก ษณ์ ท างสัง คมเป็ น ทฤษฎี ระดับ มหภาพ (Grand theory) ในศาสตร์
จิ ต วิท ยาสังคม ถูก น าเสนอโดยนักวิช าการชาวโปแลนด์ เฮนรี ทาจเฟล และลูก ศิ ษ ย์ช่ื อ จอน
เทอเนอร์ ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมมีจุดเริ่มต้นมาจากการทดลองในปี ค.ศ. 1971 (Ellemers &
Haslam, 2012) ที่ รูจ้ ัก กัน ในชื่ อ Minimal Group Studies โดยนัก วิ จัย ท าการแบ่ ง กลุ่ม ตัว อย่ า ง
ออกเป็ นสองกลุม่ ด้วยวิธีการสุม่ และประกาศให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าการจับกลุ่มนีไ้ ม่ได้ขนึ ้ อยู่กบั
กฎเกณฑ์ใดๆ กล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือการจัดกลุ่มนี ถ้ ูกจัดแบบไม่มีเงื่อนไข (By chance) ซึ่งในการ
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ทดลองครั้ง นั้น มี ช่ื อ เรีย กกลุ่ม ที่ ถูก จัด แบ่ ง แบบไร้เงื่อ นไขว่ ากลุ่ม Minimal conditions จากนั้น
นั ก วิ จั ย ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งลงคะแนนให้ กั บ สมาชิ ก ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม และนอกกลุ่ ม แรกเริ่ ม เดิ ม ที
จุดประสงค์ในการจัดกลุ่มแบบ Minimal conditions นั้นมีไว้เพื่อใช้กลุ่มเหล่านี เ้ ป็ นกลุ่มควบคุม
(Control group) นั ก วิ จั ย จึ ง คาดการณ์ ไ ว้ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คนน่ า จะได้รับ คะแนนเท่ า ๆกั น
เนื่องจากนักวิจัยไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ใดในการจัด กลุ่มเลย แต่ปรากฏว่าผลการวิจัย ไม่เป็ นดังนั้น
นักวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเลือกที่จะให้คะแนนสมาชิกที่อยู่ในกลุม่ ตนเองมากกว่าสมาชิกที่อยู่นอก
กลุ่ม ปรากฏการณ์ดัง กล่าวถูกเรีย กว่า ความชื่ น ชอบในกลุ่ม ของตน (In-group favoritism) ซึ่ง
หมายถึง ความลาเอียงที่บุคคลมีต่อสมาชิกในกลุ่มตนเองมากกว่าสมาชิกจากกลุ่มอื่นหรือสมาชิก
นอกกลุ่ม ปรากฏการณ์นีย้ ังเป็ นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการจัดหมวดหมู่ (Mere categorization) ที่
อธิบายถึงผลจากการจัดประเภทคนออกเป็ นกลุ่มๆว่าจะทาให้บุคคลมองสมาชิกในกลุม่ ของตนว่า
เป็ นพวกเรา และมองสมาชิกนอกกลุ่มว่าเป็ นพวกเขา อีกทัง้ ยังส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมกับ
สมาชิกในกลุม่ ของตนเองต่างไปจากสมาชิกในกลุม่ อื่นอีกด้วย
ต่อมาในปี ค.ศ. 1979 ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมได้ถูกกล่าวถึงเป็ นครัง้ แรกในงาน
เขียนของ ทาจเฟล และเทอเนอร์ (Tajfel & Turner, 1979) ด้วยชื่อทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
สังคม (Theory of Intergroup Conflict) ในงานเขียนดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงหลักฐานข้อพิสูจน์
ของทฤษฎีว่ามีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ (1) ตราบใดที่บคุ คลมองว่าการเป็ นสมาชิกของกลุม่ สังคม
ใดกลุ่ม สัง คมหนึ่ ง ยั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตั ว ตนที่ มี ค วามหมาย ตราบนั้น บุ ค คลก็ จ ะพยายาม
เปรียบเทียบว่ากลุ่มของตนดีกว่า กลุ่มอื่นเสมอ เพื่อการดารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ทางสังคมในเชิงบวก
(Social identity) (2) จากข้อ พิ สูจ น์ป ระการแรกแสดงให้เห็ น ว่า การจัด หมวดหมู่ท างสัง คมนั้น
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และ (3) การจะได้มาซึ่งอัตลักษณ์ทาง
สังคมเชิงบวกสามารถทาได้หลากหลายวิธี ซึ่งทฤษฎีเรียกว่ากลยุทธ์ในการจัดการอัตลักษณ์ ดังที่
จะกล่าวเพิ่มเติมในลาดับถัดไป โดยกลยุทธ์วิธีเหล่านีข้ ึน้ อยู่กบั คุณลักษณะหรือเงื่อนไขตามความ
เชื่อส่วนบุคคล ดังที่จะกล่าวเพิ่มเติมในส่วนถัดไปเช่นกัน (Tajfel & Turner, 1979)
ทาจเฟล (Tajfel, 1974) อธิ บ ายไว้ว่ า อั ต ลัก ษณ์ ท างสัง คมถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคล (Self-concept) ที่เกิดจากการที่บุ คคลตระหนักรู ถ้ ึงการเป็ นสมาชิกทาง
กลุ่ ม สัง คม ประกอบกับ การที่ บุ ค คลให้คุ ณ ค่ า ทางอารมณ์ ต่ อ การเป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ม ๆนั้น
(Emotional significance) ดังนัน้ ทฤษฎีอตั ลักษณ์ทางสังคมจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจ
ว่าอัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลมีท่ีมาที่ไปอย่างไร และบุคคลที่มีอตั ลักษณ์ทางสังคมที่แตกต่าง
กันจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างไร คาตอบของคาถามเหล่านีถ้ ูกอธิบาย
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ด้วยหลักการพืน้ ฐานของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย (1) กระบวนการทางจิ ต
(Psychological processes) (2) กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การอั ต ลั ก ษ ณ์ (Identity management
strategies) และ (3) คุณลักษณะโครงสร้างทางสังคม (Socio-structural characteristics)
โดยสรุ ป แล้ว ทฤษฎี อัต ลัก ษณ์ ท างสัง คมมี ใจความส าคัญ ว่ า ผู้ค นส่ ว นใหญ่ ใ น
สถานการณ์ทางสังคมมักจะมองตนเอง ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มทางสังคม มากกว่าที่จะ
มองตนเองในฐานะปั จเจกบุคคล ในขณะเดียวกัน ผูค้ นก็ตอ้ งการมีอตั ลักษณ์สว่ นบุคคลในเชิงบวก
ซึ่งอัตลักษณ์ส่วนบุคคลนีถ้ ูกประกอบสร้างขึน้ จากอัตลักษณ์ทางกลุ่ม หรือการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
นั่นเอง ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า บุคคลต้องการที่จะรูส้ ึกดีต่อกลุ่มของตน เนื่องจากตัวตนทางกลุ่มนัน้
เปรียบเสมือนตัวตนส่วนตน จึงทาให้บคุ คลพยายามมองหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มทางสังคมที่
จะแสดงให้เห็นว่ากลุม่ ของตนเองนัน้ ดีกว่ากลุม่ อื่นในสังคม
วยาคติและอัตลักษณ์ทางสังคม
ในบทความของไคท์ และวากเนอร์ (Kite & Wagner, 2002) นักวิจยั ได้อธิบายให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมกับวยาคติ ไว้ว่า การที่กลุ่มคนในช่วงวัย
หนุ่มสาวมีวยาคติต่อกลุ่ม ผูส้ ูงอายุ ถือเป็ นวิธีการที่คนหนุ่มสาวสร้างและดารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์เชิง
บวกของกลุ่ม ของตน กล่าวคื อ คนหนุ่ม สาวปฏิ เสธหรือหลี กเลี่ ยงการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ใกล้ชิ ด กับ
ผูส้ งู อายุเพื่อที่ตนจะสามารถสร้างอัตลักษณ์ท่ีผกู ติดอยู่กบั การเป็ นสมาชิกกลุม่ คนวัยหนุ่มสาวได้ดี
ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดี นักวิช าการอีกกลุ่ม (Harwood, Giles, & Ryan, 1995 as cited in Harwood,
Hewstone, Paolini, & Voci, 2005, p. 394) โต้แย้งคาอธิ บายนั้น ว่า คนวัยหนุ่ม สาวไม่ จาเป็ น ที่
จะต้องลดทอนคุณค่าของผูส้ ูงอายุลงเพื่อที่จะสร้างหรือคงภาพลักษณ์เชิงบวกของตนไว้ ในทาง
กลับกัน คนหนุ่มสาวสามารถที่จะมองผูส้ ูงอายุในเชิงบวก ไปพร้อมๆกับมองเห็นว่ากลุ่มผูส้ ูงวัย
แตกต่างจากกลุม่ ของตน
ถึงแม้ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีอตั ลักษณ์ทางสังคมกับวยาคติอาจจะยังเป็ น
ข้อถกเถี ยงกันอยู่ แต่ ไคท์ และวากเนอร์ (Kite & Wagner, 2002) ก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในการ
นาเอาทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมมาประยุกต์ใช้ทาความเข้าใจวยาคติ จาเป็ นอย่างยิ่งที่นักวิจัย
จะต้องให้ความสาคัญ กับ ประเด็นที่ว่า ช่ วงอายุ อาจจะไม่ ใช่ หมวดหมู่การจัดกลุ่ม ทางสังคมที่
บุคคลยึดถือในการกาหนดอัตลักษณ์ทางสังคม เนื่องจากยังมีหมวดหมู่อ่ืนๆอีกมากมายที่บุคคล
สามารถใช้ก าหนดอัต ลัก ษณ์ ได้ อาทิ เช่ น เพศ เพศสภาพ หรือ สถานภาพการสมรส เป็ น ต้น
นอกจากนี ้ บุคคลยังมีการกาหนดตัวตนเข้ากับกลุ่มอายุอย่างแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ของชีวิต
ตลอดจนในแต่ละสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ อัตลักษณ์ทางสังคมที่ถูกกาหนดด้วยกลุ่ม
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อายุก็อาจจะมีความสาคัญแตกต่างกัน ได้ โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีอตั ลักษณ์ทางสังคมสามารถนามา
ช่วยอธิ บายวยาคติในคนหนุ่ม สาวที่ มี ต่อผู้สูงอายุ ได้ แต่ทั้งนีก้ ็ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขในการกาหนด
อัตลักษณ์สว่ นตนของแต่ละบุคคลด้วย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติและอัตลักษณ์ทางสังคม
การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบมุมมองที่บุคคลมีต่อคนสูงวัย
และคนวัยหนุ่ม สาวพิสูจ น์ให้เห็นถึงความเชื่ อมโยงของวยาคติ และทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม
(Kite, Stockdale, Whitley, & Johnson, 2005) ในการศึ ก ษาครั้ง นั้น นั ก วิ จั ย ได้ร วบรวมและ
จาแนกงานวิจยั แยกตามตัวแปรผลเป็ น 5 กลุม่ งานวิจยั โดยตัวแปรผลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมุมมอง
ที่กลุ่มตัวอย่างมองเป้าหมาย (Target) ซึ่งเป้าหมายที่ศึกษาได้แก่ เป้าหมายคนวัยหนุ่มสาว และ
เป้ า หมายผู้สู ง วั ย โดยกลุ่ ม งานวิ จั ย ทั้ ง 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ (1) การประเมิ น ลั ก ษณะนิ สั ย ทั่ ว ไป
(Evaluation) (2) การประเมินทักษะความสามารถ (Competence) (3) การประเมินรูปร่างหน้าตา
(Attractiveness) (4) การมี พ ฤติกรรมหรือความตั้งใจในการทาพฤติกรรม (Behavior/Behavior
intentions) และ (5) การเหมารวมทางอายุ (Age stereotypes) ผลการวิเคราะห์อภิมานแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาวและกลุ่มตัวอย่างวัยสูงอายุ โดยพบความ
แตกต่างที่ชดั เจนที่สดุ ในตัวแปรผลด้านการประเมินทักษะความสามารถและด้านการมีพฤติกรรม
กล่ า วคื อ กลุ่ม ตัว อย่ า งวัย หนุ่ ม สาวมี อ คติ ต่ อ ผู้สูง อายุ ใ นด้า นทั ก ษะความสามารถและด้า น
พฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มผูใ้ หญ่ตอนต้นที่อายุระหว่าง 21-37 ปี กล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่าง
วัยหนุ่มสาวประเมินกลุ่มคนที่เป็ น สมาชิกในกลุ่มสังคมเดียวกันกับตนในเชิงบวกมากกว่าสมาชิก
นอกกลุ่มสังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างในวัยสูงอายุ นัก วิจัยกลับไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอคติเอน
เอียงในการประเมินกลุ่มคนวัยเดียวกัน นักวิจัยให้เหตุผลว่านั่ นอาจจะเป็ นเพราะว่า ในอดีต กลุ่ม
ตัวอย่างวัย สูง อายุ เคยเป็ น สมาชิ ก กลุ่ม วัย หนุ่ม สาวมาก่ อน ดัง นั้น การลดทอนคุณ ค่า หรือการ
ประเมิ น สมาชิ ก นอกกลุ่ม อย่ างเป็ น อคติ จึ ง ไม่ ได้ช่ วยสร้างภาพแทนตัวตนเชิ ง บวกให้แ ก่ ก ลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยสรุ ป แล้ว การที่ คนหนุ่ม สาวมี อคติต่ อผู้สูง อายุในระดับ ที่ สูงกว่า อคติต่ อคนในวัย
เดียวกันจึงเป็ นการดารงไว้ซ่งึ อัตลักษณ์ทางสังคมในเชิงบวกของคนหนุ่มสาว
เนื่ องจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการท าความเข้าใจวยาคติ ต่อผู้สูงอายุ ในบริบ ท
ครอบครัว ในการประยุกต์ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมเพื่อใช้ทาความเข้าใจประเด็นดังกล่าวจึง
สะท้อนถึงความเป็ นไปได้ว่า สมาชิกวัยหนุ่ม สาวรุ่นลูกสามารถจะเลือกให้คุณ ค่ากับความเป็ น
ครอบครัวเดียวกันกับผูส้ งู อายุ หรือให้คณ
ุ ค่ากับความเป็ นกลุ่มคนหนุ่มสาวก็ได้ จึงเป็ นที่น่าสนใจ
ว่าความสลับซับซ้อนของความเหมือนกันทางสายเลือดและความแตกต่างกันทางช่วงวัย จะส่งผล
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อย่ า งไรต่ อ วยาคติ ท่ี ค นหนุ่ ม สาวมี ต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว ผู้วิ จัย จึ ง น าแนวคิ ด จากทฤษฎี
อัตลักษณ์ทางสังคมมาใช้สร้างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ในการวิจยั เชิงคุณภาพระยะที่ 1
และใช้เป็ นกรอบในการอภิปรายข้อค้นพบในการวิจยั
2.3 ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory)
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เป็ นทฤษฎีในศาสตร์จิตวิทยาสังคม นาเสนอไว้
เป็ นครัง้ แรกโดย กอร์ดอน ออลพอร์ท (Allport, 1954) นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ด้วยชื่อสมมติฐาน
เกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ (Contact hypothesis) แรกเริ่มเดิมที ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1930 และ
1940 กลุ่ม นั ก วิ ช าการในสาขาจิ ต วิ ท ยาสัง คมมุ่ ง ความสนใจไปที่ ก ารศึ ก ษาท าความเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ทางสังคม (Intergroup relations) และการปฏิสมั พันธ์ท่เี กิดขึน้ ในบริบท
ทางสังคมที่แตกต่างกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 เกิดการจลาจลทางสีผิวครัง้ ใหญ่ขนึ ้ ในสหรัฐอเมริกา
นัก วิช าการจึ ง หัน มาศึก ษาท าความเข้า ใจการปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างกลุ่ม ทางสัง คมที่ มี เชื ้อชาติ
แตกต่างกัน (Pettigrew, Tropp, Wagner, & Christ, 2011)
ในเวลาต่อมา ออลพอร์ท (Allport, 1954) ได้ตีพิม พ์งานเขียนเรื่อง The Nature of
Prejudice และในงานเขียนเล่มนัน้ ออนพอร์ทได้นาเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ ซึ่ง
ปั จ จุ บัน เป็ น ที่ รูจ้ ัก ในชื่ อ ทฤษฎี ก ารปฏิ สัม พั น ธ์ระหว่ า งกลุ่ม ถื อ เป็ น แนวคิ ด ที่ นัก วิ ช าการลง
ความเห็นว่าพัฒ นาจากสมมติฐานมาเป็ นทฤษฎีท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง (Pettigrew et
al., 2011) ทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ มีใจความสาคัญว่า การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มทาง
สังคมที่เกิดขึน้ ภายใต้เงื่อนไขหรือบริบทที่เหมาะสม จะช่วยลดอคติท่บี คุ คลจากต่างกลุม่ สังคมมีต่อ
กันได้ กล่าวคือ คนที่มาจากกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างทางเพศ เพศ
สภาพ เพศวิถี เชือ้ ชาติ หรือช่วงวัย เมื่อคนจากต่างกลุ่มสังคมได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันภายใต้
บริบทของการปฏิสมั พันธ์ท่ีตรงตามเงื่อนไขของทฤษฎีซ่งึ จะกล่าวในลาดับถัดไปนัน้ ความรูส้ ึกเชิง
ลบหรืออคติ ท่ี คนเหล่านั้น มี ต่ อกัน ก็ จ ะลดน้อยลง โดยออลพอร์ท ระบุไว้ว่าเงื่ อนไขดังกล่าวมี สี่
ประการ ประกอบด้วย (1) กลุ่มสังคมทัง้ สองต้องมีความเท่าเทียมกัน (2) กลุ่มสังคมทัง้ สองต้องมี
เป้าหมายที่สอดคล้องกัน (3) กลุ่มสังคมทั้งสองต้องมีการร่วมมือกัน และ (4) กลุ่มสังคมทัง้ สอง
ต้องได้รบั การสนับสนุนจากผูค้ วบคุมดูแล ผูม้ ีอานาจ กฎกติกา หรือสังคม เหมือนกัน
นับตัง้ แต่ออลพอร์ท (Allport, 1954) ตีพิมพ์งานเขียนในครัง้ นัน้ กว่าครึ่งศตวรรษถัด
มา เพททิกริว และทรู ป (Pettigrew & Tropp, 2006) ได้รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยที่ ทาการ
ทดสอบแนวคิดการปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าว โดยรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยจานวนมากกว่า 500
เรื่อง จากประเทศต่างๆรวม 38 ประเทศ ในภาพรวมผลการวิจยั พบว่า การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม
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ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับอคติระหว่างกลุ่ม ทางสังคม และเมื่ อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างการปฏิสัม พันธ์ท่ีเป็ นไปตามเงื่อนไขของออลพอร์ท กับการปฏิสัม พันธ์ท่ีไม่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไข พบว่าการปฏิสมั พันธ์ทงั้ สองรู ปแบบนัน้ มีความสัมพันธ์กับอคติท่ีลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
นักวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการปฏิสมั พันธ์ท่เี ป็ นไปตามเงื่อนไขกับอคติต่อกลุม่ ทาง
สังคม มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ท่ีสงู กว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปฏิสมั พันธ์ท่ีเป็ นไปตามเงื่อนไข
ของออลพอร์ทจะช่วยส่งเสริมให้อคติระหว่างกลุม่ สังคมลดลงมากกว่าการปฏิสมั พันธ์ท่วั ๆไป
วยาคติและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
หลัก การส าคัญ ของทฤษฎี การปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างกลุ่ม ตั้ง อยู่บ นแนวคิ ดเรื่อ ง
คุณ ลัก ษณะที่ แตกต่า งกันของคนในสัง คม ตัวอย่างเช่ น กลุ่ม คนที่มี สีผิว ซึ่งแสดงถึงเชือ้ ชาติ ท่ี
แตกต่างกัน ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเกี่ยวกับการจลาจลที่เกิดขึน้ จากความขัดแย้งทางสีผิว การ
จลาจลครัง้ นั้นนับเป็ น หนึ่งในเหตุการณ์ส าคัญ ที่เป็ นเหมือนรากฐานของทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม นอกจากคุณลักษณะด้านเชือ้ ชาติหรือสีผิวแล้ว ยังมีคุณลักษณะด้านอื่นๆที่บ่งชีถ้ ึง
ความเป็ นกลุม่ ทางสังคมได้อีก ไม่ว่าจะเป็ น คุณลักษณะด้านเพศ ด้านเพศสภาพ ด้านเพศวิถี หรือ
คุณลักษณะด้านอายุ เป็ นต้น
ดังที่กล่าวในข้างต้นว่า มีงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจานวนมากที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การปฏิสัม พันธ์ระหว่างกลุ่ม ในการทาความเข้าใจอคติท่ีบุคคลจากต่างกลุ่ม
สังคมมีต่อกัน และแน่นอนว่าภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมเหล่านัน้ ย่อมจะครอบคลุม
ถึงความสัมพันธ์ของคนที่มีช่วงวัยต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับคน
สูงอายุ กล่าวคือ ช่วงวัย หรือ อายุ เป็ นตัวบ่งชีค้ วามเป็ นกลุ่ม ทางสังคม ดังนัน้ หากนาเอาทฤษฎี
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการทาความเข้าใจประเด็นวยาคติ อาจจะกล่าวได้ว่า
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวและผูส้ งู อายุท่มี ีความเท่าเทียมกัน มีเป้าหมายสอดคล้องกัน มี
การร่วมมือกัน และได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลหรือสังคมภายนอกเหมือนกัน คนหนุ่ม สาวก็
น่าจะมีวยาคติต่อผูส้ งู อายุลดลง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ระหว่างช่วงวัยพบว่า ใน
การศึกษาตัวแปรการปฏิสมั พันธ์ นักวิจัยมักจะเลือกศึกษาตัวแปรนีใ้ นสองมิติดว้ ยกัน ได้แก่ มิติ
ความถี่ในการปฏิสมั พันธ์ (Quantity) และมิติคณ
ุ ภาพในการปฏิสมั พันธ์ (Quality) สาหรับงานวิจยั
ที่ศกึ ษาความถี่ในการปฏิสมั พันธ์แสดงให้เห็นว่า ความถี่ในการปฏิสมั พันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ เจตคติท่ี บุค คลมี ต่ อผู้สูง อายุ กล่าวคื อ กลุ่ม ตัวอย่ างวัย หนุ่ม สาว (Allan et al., 2014; Luo,
Zhou, Jin, Newman, & Liang, 2013) และกลุ่มตัวอย่างวัยเด็ก (Teater & Chonody, 2017) ที่มี
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ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ ูงอายุบ่อยกว่าจะมีเจตคติท่ีดีต่อผูส้ ูงอายุมากกว่า ในขณะที่งานวิจัยอีกจานวน
หนึ่งศึกษาคุณ ภาพในการปฏิสัม พันธ์ก็แสดงผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัย
เหล่านี ้ยัง แสดงให้เห็ น ว่ า คุณ ภาพของการปฏิ สัม พัน ธ์ มี ค วามส าคัญ มากกว่าความถี่ ในการ
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Bousfield & Hutchison, 2010; Flamion et al., 2019; Marques et al., 2020;
Schwartz & Simmons, 2001; Smith & Charlton, 2020) โดยสรุ ปแล้ว หลักฐานเหล่านีแ้ สดงให้
เห็นว่าการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับผูส้ งู วัยที่เป็ นการปฏิสมั พันธ์ท่ีมีคุณภาพและเกิดขึน้
บ่อยครัง้ กว่า มีความสัมพันธ์กบั อคติต่อผูส้ งู อายุท่ลี ดลง
ภายใต้บ ริบ ทของการศึก ษาวิจัยครัง้ นี ้ จึ ง เป็ น ที่ น่ าสนใจว่า คุณ ภาพของการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับผูส้ ูงอายุในครอบครัว กล่าวคือ การที่คนหนุ่มสาวรับรู ว้ ่าการ
ปฏิสมั พันธ์นนั้ ดีหรือไม่นนั้ จะส่งผลอย่างไรต่อความคิด ความรูส้ ึก รวมถึงพฤติกรรมที่ คนหนุ่มสาว
แสดงต่อผูส้ งู อายุอย่างอคติและเอนเอียง ด้วยเหตุท่วี ่าท่านมีอายุมากแล้ว ผูว้ ิจยั จึงนาแนวคิดและ
งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ ทฤษฎี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างกลุ่ม มาใช้ส ร้างแนวค าถามส าหรับ การ
สัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 และใช้พัฒนาเป็ นตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกและ
ตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว รวมถึงใช้เป็ นกรอบในการอภิปรายข้อค้นพบ
ในการวิจยั
2.4 ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social Role Theory)
ทฤษฎีบทบาททางสังคมถูกเสนอโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน อลิซ เอิกลี (Eagly,
1987 as cited in Kite, 1996, p. 362) ทฤษฎี นี ้ก ล่ า วไว้ว่ า ความคิ ด ความเชื่ อ แบบเหมารวม
(Stereotypic beliefs) ที่ บุคคลมี ต่อกลุ่ม คนต่างๆในสังคมนั้นได้รบั อิทธิ พ ลมาจากการที่ บุคคล
สังเกตเห็นพฤติกรรมของคนเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงในขณะที่พวกเขาดารงอยู่ใน
บทบาททางสังคมของตน ดังนั้น มุมมองที่บุคคลมีต่อกลุ่ม คนต่างๆในสังคมจึงตัง้ อยู่บนพืน้ ฐาน
ของภาพจาที่บุคคลจดจ าได้เกี่ยวกับการแสดงออกของผู้อ่ืน แรกเริ่ม เดิมที ทฤษฎีบทบาททาง
สังคมถูกนามาใช้อธิบายที่มาที่ไปของการเหมารวมทางเพศ (Gender stereotypes) กล่าวคือ การ
เหมารวมทางเพศ เกิดจากการที่บุคคลรับรู ไ้ ด้ถึงบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชาย โดยใน
อดีตผูห้ ญิ งมักมีบทบาทเป็ นแม่ บา้ นแม่เรือนดูแลความเรียบร้อยในบ้าน (Homemaker) หรือถ้า
หากผูห้ ญิงทางานนอกบ้าน ก็มกั จะทางานในตาแหน่งที่อยู่ระดับต่ากว่าผูช้ าย สาหรับผูช้ าย มักจะ
มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ผู้ ห ญิ ง จึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการหาเลี ้ย งดู ค รอบครัว
(Breadwinner) ความแตกต่างในบทบาททางสังคมนีส้ ่งผลให้เพศหญิงและเพศชายถูก มองแบบ
เหมารวมว่ามีลักษณะนิสยั แตกต่างกัน ผูห้ ญิงมักถูกมองว่ามีลักษณะนิสยั แบบ Communal คือ
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เป็ นคนที่มีจิตใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื เสมอ ในขณะที่ผูช้ ายมักถูกมองว่ามีลกั ษณะนิสยั
แบบ Agentic คือเป็ นคนที่แน่วแน่และมีความมั่นใจสูง (Eagly & Steffen, 1984 as cited in Kite
& Wagner, 2002, p. 138)
วยาคติและบทบาททางสังคม
ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าทฤษฎีบทบาททางสังคมเกิดขึน้ มาจากการค้นหา
คาอธิบายเกี่ยวกับการเหมารวมทางเพศ และแน่นอนว่ามีงานวิจยั จานวนมากที่ แสดงถึงหลักฐาน
สนับสนุนคาอธิบายดังกล่าว (Kite & Wagner, 2002) ทัง้ นี ้ ทฤษฎีบทบาททางสังคมถูกนามาใช้ใน
ทาความเข้าใจการเหมารวมทางอายุเป็ นครัง้ แรกโดยนักวิจยั ที่ช่ือว่ า แมร์รี่ ไคท์ (Kite, 1996) ซึ่งใน
งานเขียนชิน้ นัน้ ไคท์ได้อธิบายให้เห็นว่า ความคิดความเชื่อแบบเหมารวมที่บคุ คลมีต่อผูส้ งู อายุนนั้
เชื่อมโยงอยู่กับการที่บุคคลรับรูต้ ่อบทบาททางสังคมของผูส้ งู อายุ กล่าวคือ คนวัยหนุ่มสาวมักจะ
ถูกมองว่ามีลกั ษณะนิสยั แบบ Agentic เนื่องจากคนวัยหนุ่มสาวยังอยู่ในวัยแรงงาน และแน่นอนที่
คนในวัยแรงงานมักจะถูกมองว่ามี ลักษณะนิสัยแบบ Agentic มากกว่า ในขณะที่ผู้สูงอายุ ซึ่ง
เกษียณอายุไปแล้วจึงไม่มีตาแหน่งหน้าที่ทางการทางาน จึงเป็ นไปได้ท่กี ลุม่ ผูส้ งู อายุจะถูกมองว่ามี
ลักษณะนิสยั แบบ Agentic น้อยกว่าคนหนุ่มสาว
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติและบทบาททางสังคม
จากข้อสันนิษฐานที่ไคท์ (Kite, 1996) นาทฤษฎีบทบาททางสังคมมาอธิบายการ
เหมารวมทางอายุ ไคท์และนักวิจัยท่านอื่นๆพบหลักฐานที่ยืนยันถึงข้อสันนิษฐานดังกล่าว (Kite,
1996; Kite et al., 1991) โดยในการทดสอบข้อ สัน นิ ษ ฐาน นั ก วิ จัย ให้ก ลุ่ม ตัว อย่ า งประเมิ น
เป้าหมายที่มีอายุแตกต่างกัน ได้แก่ เป้าหมายที่ อายุ 35 ปี ซึ่งเป็ นตัวแทนของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว
และเป้าหมายที่อายุ 65 ปี ซึ่งเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูส้ งู อายุ ในเบือ้ งต้นกลุ่มตัวอย่างจะได้รบั ข้อมูล
อายุของเป้าหมายแล้วจึงทาการประเมินเป้าหมาย ซึ่ง ผลการประเมินพบว่าเป้าหมายวัยหนุ่มสาว
ถูกประเมิ นว่ามี ลักษณะนิสัยแบบ Agentic สูงกว่าเป้าหมายวัยสูงอายุ หลังจากนั้นนักวิจัยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายเพิ่มเติมคือ ตาแหน่งหน้าที่การงานของเป้าหมาย ผลการประเมินในครัง้ ที่
สองเป็ นไปตามข้อเสนอที่ ไคท์คาดการณ์ไว้คือ เป้าหมายวัยหนุ่มสาวและเป้าหมายวัยสูงอายุถูก
มองว่ามีลกั ษณะนิสยั แบบ Agentic ในระดับที่ไม่ต่างกัน จากผลการทดลองนี ้ นักวิจยั ได้ให้ขอ้ สรุป
ว่าข้อมูลด้านบริบทของบุคคล (Contextual information) ไม่ว่าจะเป็ นสถานะทางสุขภาพร่างกาย
หรือบทบาทหน้าที่การงานล้วนมีความสาคัญต่อมุมมองที่บุคคลมีต่อผูส้ ูงอายุมากกว่าข้อมูล ด้าน
อายุ (Age information) เพียงข้อมูลเดียว
นอกจากการทดลองในข้า งต้น ไคท์แ ละคณะ (Kite et al., 2005) ได้ท าการ
รวบรวมงานวิ จั ย เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์อ ภิ ม าน (Meta-analysis) โดยมี จุ ด ประสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา
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เปรียบเทียบมุม มองที่บุคคลมี ต่อกลุ่ม คนวัยหนุ่ม สาวและกลุ่ม ผู้สูงอายุ นักวิจัยได้จัดประเภท
งานวิจยั ที่รวบรวมเป็ น 5 กลุ่ม แยกตามลักษณะของตัวแปรตามคือ มุมมองที่บุคคลมีต่อผูส้ งู อายุ
ได้แก่ (1) การประเมินลักษณะนิสยั ทั่วไป (Evaluation) ตัวอย่างเช่น ความใจดี ความเป็ นมิตร (2)
การประเมินทักษะความสามารถ (Competence) ตัวอย่างเช่น ฉลาด ความจาดี (3) การประเมิน
รูปร่างหน้าตา (Attractiveness) ตัวอย่างเช่น หน้าตาดี มีรอยเหี่ยวย่น (4) การประเมินพฤติกรรม
หรือความตัง้ ใจในการทาพฤติกรรม (Behavior/Behavior intentions) ตัวอย่างเช่น ชอบโทรศัพท์
หาผู้อ่ื น เต็ ม ใจที่ จ ะมี ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น และ (5) การเหมารวมทางอายุ (Age stereotypes)
ตัวอย่างเช่น หัวโบราณ ชอบเล่าแต่เรื่องในอดีต นอกจากจะจาแนกประเภทงานวิจัยตามกลุ่มตัว
แปรตามแล้ว นักวิจัยยังจาแนกประเภทงานวิจัยตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 3
กลุ่ม อายุ ได้แก่ (1) กลุ่ม ผู้ใหญ่ ตอนต้น อายุ 21-37 ปี (2) กลุ่ม ผู้ใหญ่ ตอนกลาง อายุ 38-54 ปี
และ (3) กลุม่ ผูส้ งู อายุ อายุ 55 ปี ขนึ ้ ไป
ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์อภิมานชี ้ให้เห็นถึงหลักฐานของการเหมารวมทาง
อายุ หรือ วยาคติ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อผูส้ งู อายุในเชิงลบมากกว่าคนหนุ่มสาว เมื่อ
วิเคราะห์งานวิจยั โดยจาแนกตามช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาวมีอคติ
ต่อเป้าหมายในวัยผูส้ งู อายุสงู กว่าเป้าหมายในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างวัยสูงอายุ
กลับมีอคติต่อเป้าหมายในช่วงวัยต่างๆอย่างไม่ แตกต่างกัน โดยความแตกต่างระหว่างอคติต่อ
เป้าหมายผูส้ งู อายุและเป้าหมายผูใ้ หญ่ตอนต้น พบว่ามีความแตกต่างชัดเจนมากที่สดุ ในตัวแปร
ตามประเภทที่ 3 และ 5 คือ การประเมินรูปร่างหน้าตา และการเหมารวมทางอายุ และพบว่าอคติ
ในด้านทักษะความสามารถ และด้านพฤติกรรมมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ข้อค้นพบ
เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นพหุมิติ (Multidimensional) ของมุมมองที่บุคคลมองผูส้ ูงอายุ
ด้วยเหตุนีน้ กั วิจยั จึงเลือกที่จะนาตัวแปรกากับ (Moderators) มาพิจารณาร่วมด้วย และพบตัวแปร
ก ากั บ ที่ น่ า สนใจคื อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ข้อ มู ล ด้า นบทบาททางสัง คม (Role information)
กล่าวคือ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ งู อายุ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลด้านหน้าที่การงาน ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ
ประวัติสว่ นตัวของผูส้ งู อายุถกู เปิ ดเผยให้แก่กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ทราบ กลุม่ ตัวอย่างจะมีมมุ มองด้าน
ลักษณะนิสยั ทั่วไปและด้านพฤติกรรมของผูส้ งู อายุในเชิงบวกมากขึน้ นอกจากนี ้ นักวิจยั ยังพบอีก
ว่าหากข้อมูล เกี่ ยวกับผู้สูงอายุท่ีเปิ ดเผยกับ กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นข้อมูลเชิ งลบ กลุ่ม ตัวอย่างก็ จะมี
มุมมองเชิงลบในด้านลักษณะนิสยั ทั่วไปและด้านทักษะความสามารถของผูส้ งู อายุ โดยสรุปแล้ว
การวิเคราะห์อภิ ม านนีแ้ สดงให้เห็น ว่าข้อ มูล ด้านอายุ ซึ่งในที่ นี ้ก็ คือการรับ รู ใ้ นอายุท่ีม ากของ
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ผูส้ ูงอายุ เป็ นข้อมูลที่ นอ้ ยเกินไปและไม่เพียงพอต่อการนามาทานายมุมมองต่อผูส้ ูงอายุ ข้อมูลที่
สาคัญกว่าที่สามารถนามาทานายได้ก็คือ การรับรูใ้ นบทบาททางสังคมของผูส้ งู อายุ
จากแนวคิดทฤษฎีบทบาททางสังคมที่อธิบายถึงการเหมารวมทางอายุท่ีบุคคลมี
ต่อผูส้ งู อายุในวัยเกษี ยณนัน้ ในบริบทของการศึกษาวิจยั นีค้ ือบริบทครอบครัว จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า
สมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวจะมีมุมมองแบบเหมารวมทางอายุต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ผูซ้ ่ึงมี
คุณ ลัก ษณะด้านอายุ และด้า นบทบาททางอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งไร รวมทั้ง ผู้สูง อายุ ใน
ครอบครัวยังมีความคุน้ เคยกับคนหนุ่มสาวดีกว่าผูส้ งู อายุท่ วั ไปในสังคม นั่นจึงหมายความว่า คน
หนุ่มสาวย่อมจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวผูส้ งู อายุในครอบครัวมากกว่าผูส้ งู อายุท่วั ไปในสังคม ผูว้ ิจยั จึง
นาแนวคิดจากทฤษฎีบทบาททางสังคมมาใช้สร้างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ในการวิจยั เชิง
คุณภาพระยะที่ 1 รวมถึงใช้เป็ นกรอบในการอภิปรายข้อค้นพบในการวิจยั
2.5 โมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content Model)
ในอดี ต อคติ (Prejudice) ได้รับ การนิ ย ามว่ า หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามรู ้สึ ก
รังเกียจเดียจฉันและดูหมิ่นดูแคลนผูอ้ ่นื ที่อยู่นอกกลุม่ สังคมของตน (Allport, 1954) เป็ นเวลาเกือบ
50 ปี ต่อมา ฟิ สค์ และคนอื่นๆ (Fiske et al., 2002) นาเสนอแนวคิดที่มีช่ือเรียกว่าโมเดลความคิด
เหมารวม และได้ให้คานิยามอคติไว้ใหม่ บนฐานคิดที่นักวิจัยมองคานิยามเดิม ของออลพอร์ท
(Allport, 1954) ว่าดิ่งเดี่ยวเกินไป เพราะคานิยามตัง้ อยู่บนมิติเชิงลบเพียงมิติเดียว ฟิ สค์และคณะ
เชื่อว่าอคติสามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ในมิติเชิงบวกและมิติเชิงลบ นักวิจยั จึงเสนอคานิยามอคติไว้ใหม่
ว่าหมายถึง ความรูส้ ึกที่มาจากการเหมารวมกลุม่ สังคมอื่น โดยที่ความคิดความเชื่อแบบเหมารวม
นัน้ สามารถเป็ นได้ทงั้ ความคิด ความเชื่อในเชิงบวกและความคิดความเชื่อในเชิงลบ และความคิด
ความเชื่ อ ดัง กล่าวตั้งอยู่บ นพื ้น ฐานการรับ รู ท้ ่ีบุค คลมี ต่ อผู้อ่ื นในสองมิ ติ ได้แก่ (1) การรับ รู ใ้ น
ความสามารถของผูอ้ ่ืน (Competence) เช่น การอยู่ได้ดว้ ยตนเอง การมีทักษะหรือมีความมั่นใจ
และความสามารถที่จะทาสิ่งต่างๆได้ และ (2) การรับรู ใ้ นความเป็ นมิตรของผูอ้ ่ืน (Warmth) เช่น
ความจริงใจเป็ นกันเอง มีจิตใจเมตตา และน่าเชื่อถือได้ การเหมารวมที่ตงั้ อยู่บนพืน้ ฐานของการ
รับรูใ้ นความสามารถและความเป็ นมิตรของผูอ้ ่ืนนีเ้ องที่ก่อให้เกิดอคติ ซึ่งในโมเดลความคิดเหมา
รวมจาแนกไว้ 4 ประเภทอคติ ได้แก่ ความสงสารเวทนา (Pity) ความอิจฉาริษยา (Envy) ความ
เกลียดชิงชัง (Contempt) และความภาคภูมิใจ (Pride)
ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ว่าความคิ ด ความเชื่อ แบบเหมารวมเกิดจากการรับ รู ใ้ น
ความสามารถและความเป็ นมิตรของผูอ้ ่ืน ซึ่งการรับรู เ้ หล่านีเ้ กิดจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม
สังคม กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผูท้ ่ีเป็ นสมาชิกของกลุ่มสังคมอื่น บุคคลจะต้องการรู ้
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เกี่ยวกับเป้าหมายและความสามารถในการได้มาซึ่งเป้าหมายนัน้ ของผูอ้ ่ืน หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
คือ บุคคลจะต้องการรูถ้ ึงเจตนารมณ์ (เป้าหมาย) และขีดความสามารถของผูอ้ ่ืน (ความสามารถ
ในการได้ม าซึ่ ง เป้ า หมายนั้น ) นอกจากนี ้ ดั ง ที่ ก ล่ า วในข้า งต้น เกี่ ย วกับ ประเภทของอคติ ว่ า
ประกอบด้วย 4 ประเภทนั้น นามาสู่กลุ่มที่ถูกมองแบบเหมารวม (Stereotyped groups) 4 กลุ่ม
ด้วยกัน ได้แก่ (1) กลุ่มที่เป็ นมิตรและไร้ความสามารถ (2) กลุ่มที่มีความสามารถและเย็นชา (3)
กลุม่ ที่ไร้ความสามารถและเย็นชา และสาหรับกลุ่มสุดท้าย (4) กลุม่ ที่เป็ นมิตรและมีความสามารถ
ซึ่งกลุ่ม สุดท้ายนีม้ ี ความพิ เศษตรงที่ว่า เป็ นกลุ่ม ที่ บุคคลมัก จะมองกลุ่ม ทางสังคมของตน (Ingroup) กลุม่ ที่เป็ นพวกพ้องกับกลุม่ ของตน หรือกลุม่ อ้างอิง (Reference group)
ในการทดสอบหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์การเหมารวมในรู ปแบบต่างๆตามที่กล่าวใน
ข้า งต้ น ฟิ สค์ และคนอื่ น ๆ (Fiske et al., 2002) จึ ง เสนอข้อ สั น นิ ษ ฐานที่ ใ ห้ ช่ื อ เรี ย กว่ า ข้ อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม (Social structural hypothesis) โดยข้อสันนิษฐานกล่าว
ไว้ว่า บุคคลจะประเมินความสามารถของคนในกลุ่ม สังคมอื่น และรับรู ถ้ ึงสถานะทางสังคมและ
อานาจทางสังคมของคนเหล่านัน้ ในขณะเดียวกัน บุคคลก็จะประเมินด้วยว่าคนในกลุ่ม สังคมอื่น
นัน้ มีความเป็ นมิตรมีจิตใจดีมากน้อยเพียงใด ไปจนถึงรับรู ว้ ่ากลุ่มคนเหล่านั้นไม่ตอ้ งการแข่งขัน
แย่งชิงทรัพยากรกับกลุ่มของตน เพื่อพิสูจน์ขอ้ สันนิษฐาน นักวิจัยจึงทาการศึกษาตัวแปรที่สร้าง
ขึ ้น มาคื อ ตั ว แปรสถานะทางสั ง คม (Status) และตั ว แปรความสามารถใน การแข่ ง ขั น
(Competitive) โดยเก็บ ข้อมูล กับ กลุ่ม ตัวอย่างในสหรัฐ อเมริก า ผลการวิจัย พบว่า สถานะทาง
สัง คมและความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกลุ่ ม สั ง คมอื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู ้ใ น
ความสามารถและความเป็ นมิตรของผูอ้ ่นื ซึ่งเป็ นเครื่องยืนยันถึงข้อสันนิษฐานดังกล่าว
นอกจากนี ้ นักวิจัยยังพบว่ากลุ่มสังคมที่ถูกมองว่ามีความสามารถและมีความเป็ น
มิตรในระดับที่แตกต่างกัน ก็จะตกเป็ นเป้าของอคติในลักษณะรู ปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ (1)
กลุ่มที่เป็ นมิตรและไร้ความสามารถ ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงที่เป็ นแม่บา้ นและผูส้ ูงอายุ มักจะตกเป็ น
เป้าของอคติแบบดูหมิ่นดูแคลน (Paternalistic prejudice) คือ บุคคลเหล่านีม้ ักจะถูกมองว่าต้อง
พึ่งพาอาศัยผูอ้ ่ืนหรือต้องตกอยู่ใต้อานาจผูอ้ ่ืน ผูค้ นมักจะรูส้ ึก ชื่นชอบ (Liked) แต่ไม่ให้การเคารพ
ยาเกรงกลุ่มคนเหล่านี ้ (Disrespected) (2) กลุม่ ที่มีความสามารถและเย็นชา ตัวอย่างเช่น คนเชือ้
ชาติเอเชียและคนที่มีเงิน มักจะตกเป็ นเป้าของอคติแบบริษยา (Envious prejudice) ผูค้ นมักจะไม่
ชื่นชอบ (Disliked) แต่จะให้การเคารพยาเกรง (Respected) (3) กลุ่มที่ไร้ความสามารถและเย็น
ชา ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ย ากจน มั ก จะตกเป็ นเป้ า ของอคติ แ บบเหยี ย ดหยาม (Contemptuous
prejudice) ผู้ค นมัก จะไม่ ช่ื น ชอบ (Disliked) และไม่ ให้ก ารเคารพย าเกรง (Disrespected) (4)
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กลุ่มที่เป็ นมิตรและมีความสามารถ ความคิดแบบเหมารวมต่อกลุ่มเหล่านี ้ จะก่อให้เกิดความรูส้ ึก
ภาคภูมิใจและหยิ่ง ทะนงในตนเอง (Pride) ผูค้ นมักจะชื่นชอบ (Liked) และให้การเคารพยาเกรง
กลุม่ คนเหล่านี ้ (Respected)
โดยสรุปแล้ว โมเดลความคิดเหมารวมชีใ้ ห้เห็นว่า ความคิดความเชื่อแบบเหมารวม
ขึน้ อยู่กบั การรับรูท้ ่ีบุคคลมีต่อความเป็ นมิตรและความสามารถของบุคคลอื่น โดยที่ความคิดแบบ
เหมารวมนั้น ครอบคลุม ทั้งความคิด ในเชิ งบวกและความคิ ด ในเชิ งลบ รู ปแบบการเหมารวมที่
แตกต่ าง นาไปสู่อคติห รือ ความรู ส้ ึก ที่ตั้งอยู่บ นฐานคิดแบบเหมารวมที่ แตกต่ างกัน ซึ่ง เป็ น ทั้ง
ความรูส้ กึ ในเชิงบวกและความรูส้ กึ ในเชิงลบ ดังที่สรุปไว้ในภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 การเหมารวม 4 รูปแบบในโมเดลความคิดเหมารวม
(Stereotype Content Model) (Fiske et al., 2002)
วยาคติและโมเดลความคิดเหมารวม
ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น การเหมารวมและอคติท่ีบคุ คลมีต่อกลุ่มสังคมต่างๆ ถูก
สะท้อนผ่านการรับรู ใ้ นความสามารถ และการรับรู ใ้ นความเป็ นมิตรของผูอ้ ่ืน แนวคิดดังกล่าวจึง
สามารถนามาใช้อธิบายการเหมารวมและอคติต่อกลุ่ม คนสูงอายุได้ดี ซึ่งโมเดลความคิดเหมารวม
กล่าวไว้ว่า ผูส้ ูงอายุอยู่ในกลุ่มที่เป็ นมิตรและไร้ความสามารถ เป็ นกลุ่มที่เป็ นเป้าของอคติแบบดู
หมิ่นดูแคลน เนื่องจากผูส้ งู อายุมกั จะถูกมองว่าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผูอ้ ่ืน และอยู่ภายใต้
อานาจการตัดสินใจของผูอ้ ่ืน ซึ่งทาให้คนทั่วไปมีความรูส้ กึ ดีหรือความชื่นชอบในตัวผูส้ งู อายุ แต่จะ
ดูหมิ่นและไม่ให้การเคารพยาเกรงผูส้ งู อายุ
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติและโมเดลความคิดเหมารวม
งานวิจยั ในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเชื่อว่า
คนในสังคมมองกลุ่ม ผู้สูงอายุ ในฐานะที่ เป็ น กลุ่ม สัง คมกลุ่ม หนึ่ ง ว่า มี ค วามเป็ น มิ ต รสูง แต่ มี
ความสามารถต่า กลุ่มผูส้ งู อายุยงั ถูกมองว่าเป็ นผูท้ ่อี ยู่ใต้บงั คับบัญชาผูอ้ ่นื (Subordinate) และมัก
ยินยอมทาตามผูอ้ ่ืนโดยง่าย (Compliant) ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุได้รบั ความเป็ นมิตรจากคนทั่วไปใน
สัง คมแต่ ก ลับ ได้รับ การเคารพย าเกรงต่ า (Cuddy & Fiske, 2002; Fiske et al., 2002; Vale,
Bisconti, & Sublett, 2020)
ผลการวิจัยในประเทศอังกฤษและประเทศไต้หวันก็แสดงผลที่สอดคล้องกัน กับ
งานวิ จัย ในข้า งต้น วอร์แ คลร์ และคนอื่ น ๆ (Vauclair, Hanke, Huang, & Abrams, 2017) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบวยาคติ กับกลุ่ม ตัวอย่างชาวอังกฤษและชาวไต้หวัน โดยเก็บ ข้อมูลกับ กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ เป็ น นัก ศึ ก ษาในสองประเทศ รวมเป็ น จ านวน 433 คน เพื่ อ ศึ ก ษาตัว แปรวยาคติ ท่ี
ครอบคลุม 3 มิ ติคือ วยาคติ ด้านความรู ส้ ึก (Affective) วยาคติด้านพฤติกรรม (Behavior) และ
วยาคติดา้ นความคิด (Cognitive) ผลการศึกษาวยาคติดา้ นความคิด ซึ่งเป็ นมิติท่ีสะท้อนถึงการ
เหมารวมทางอายุ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาจากทัง้ สองประเทศเชื่อว่าคนทั่วไปในสังคมของตน
มองว่าผูส้ งู อายุมีความเป็ นมิตรสูงแต่มีความสามารถต่า ซึ่งยืนยันถึงคาอธิบายของโมเดลความคิด
เหมารวม
สุดท้าย ในงานวิจยั ข้ามวัฒนธรรมของ คัดดี ้ และคนอื่นๆ (Cuddy et al., 2009)
นักวิจยั ศึกษาเปรียบเทียบมุมมองที่บุคคลมีต่อผูส้ งู อายุในสังคม ครอบคลุมทัง้ สังคมตะวันตกและ
สัง คมตะวัน ออก ได้แก่ 7 ประเทศฝั่ งตะวัน ตก คื อ เบลเยี่ ย ม ฝรั่ง เศส เยอรมัน เนเธอร์แ ลนด์
โปรตุเกส สเปน และสหราชอาณาจักร และ 3 ประเทศฝั่งตะวันออก คือ ฮ่องกง ญี่ปนุ่ และเกาหลี
ใต้ ผลการวิจัยแสดงผลที่สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ผ่านมา กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างต่างมีความคิด
แบบเหมารวมว่าผูส้ งู อายุมีความเป็ นมิตรแต่ไม่มีความสามารถ นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คือกลุ่มตัวอย่างจาก 6 ประเทศ มีมุมมองต่อผูส้ ูงอายุในสังคมของตนเหมือนๆกันว่า ผูส้ ูงอายุคือ
กลุ่ ม คนที่ ส ถานะทางสัง คมต่ า และไม่ ส ามารถจะแข่ ง ขัน กับ ผู้อ่ื น ในสัง คมได้ โดยสรุ ป แล้ว
ผลการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมนีเ้ ป็ นหลักฐานยืนยันให้เห็นถึงความเป็ นสากลของโมเดลความคิดเหมา
รวม (Fiske et al., 2002) ที่ ได้รบั การพิ สูจ น์ทั้งในสัง คมแบบปั จ เจกบุคคล (Individualist) และ
สังคมแบบกลุม่ นิยม (Collectivist)
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวยาคติท่ีบุคคลมีต่อ
ผูส้ งู อายุกับโมเดลความคิดเหมารวม เนื่องด้วยบริบทของการศึกษาครั้งนีเ้ ป็ นบริบทครอบครัว จึง
เป็ นที่น่าสนใจว่าคนหนุ่มสาวจะมีมมุ มองเหมารวมอย่างไรต่อสมาชิกสูงอายุในครอบครัวในฐานะ
ที่ท่านเป็ นคนแก่คนหนึ่ง และการเหมารวมทางอายุนีจ้ ะส่งผลอย่างไรต่อตัวผูส้ งู อายุในครอบครัว
ผูว้ ิจัยจึงนาแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลความคิดเหมารวมมาใช้สร้างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์
ในการวิจยั เชิงคุณภาพระยะที่ 1 รวมถึงใช้เป็ นกรอบในการอภิปรายข้อค้นพบในการวิจยั
2.6 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) เป็ นแนวคิดในศาสตร์สงั คมวิทยา
ในยุค เริ่ม แรก นัก สัง คมวิท ยาคนส าคัญ ที่ เป็ น ผู้บุก เบิ ก แนวคิ ด นี ้ ได้แก่ ทาลคัท พาร์สัน และ
เอมีล เดอร์ไคม์ (Ryan, 2005) ถึงแม้ว่าในปัจจุบนั นักวิชาการในศาสตร์สงั คมวิทยาจะมีความเห็น
ที่ค่อนข้างสอดคล้องกันเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Bicchieri, Muldoon, &
Sontuoso, 2011; Ryan, 2005) แต่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผวู้ ิจยั จะนาเสนอแนวคิดกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมตามที่ถูกกล่าวไว้โดยผู้บุกเบิ กแนวคิด เพื่ อให้เห็นถึงความเป็ นมาตั้งแต่ยุค
เริ่มต้นแนวคิด มีรายละเอียดดังนี ้
ในงานเขียนเรื่อง The Social System ของทาลคัท พาร์สนั (Parsons, 1951 as
cited in Ryan, 2005, p. 773) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั กล่าวถึงแนวคิดหนึ่ง ซึ่งในปั จจุบั นเป็ น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคือกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม โดยพาร์สนั กล่าวว่ากระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคม เป็ นวิธีการที่จะสามารถควบคุมความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในสังคม (Social orders)
ผ่ า นบรรทัด ฐานทางสัง คม กล่า วคื อ เมื่ อคนในสัง คมยึด ถื อ ในบรรทัด ฐานเดี ย วกัน ก็ จ ะมี ก าร
แสดงออกในลักษณะที่สังคมพึงปรารถนาเหมื อนๆกัน พาร์สันมองว่าคนในสังคมทาหน้าที่เป็ น
เพียงผูร้ บั การถ่ายทอดบรรทัดฐานและค่านิยม (Passive) และซึมซับเอาหรือยึดมั่นในบรรทัดฐาน
และค่านิยมตามที่สงั คมกาหนด (Internalized) จะเห็นได้ว่าในมุมมองของพาร์สัน กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมที่เกิดขึน้ กับตัวบุคคลนัน้ เป็ นกระบวนการในลักษณะทางเดียว (One-way) ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับนักชาติพันธุ์วิธีวิทยา (Ethnomethodologist) ที่ให้ความสาคัญกับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รบั การถ่ายทอด หรือกล่าวได้ว่า นักชาติพันธุ์วิธีวิทยามองกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมแตกต่างจากนักสังคมวิทยาในยุคบุกเบิกตรงที่ เป็ นกระบวนการถ่ายทอดใน
ลักษณะสองทาง (Two-way) ซึ่งหมายความว่า ผู้รบั การถ่ายทอดไม่ ได้ทาหน้าที่เป็ นผู้รบั อย่าง
เดียว แต่ยงั ทาหน้าที่ปฏิสมั พันธ์กบั ผูถ้ ่ายทอดด้วย ทัง้ นี ้ แม้ว่านักคิดแต่ละสานัก ในแต่ละช่วงเวลา
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จะมีมมุ องที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็ นที่ยอมรับตรงกันว่า กระบวนการถ่ายทอดบรรทัดฐานและค่านิยม
ทางสังคมนัน้ เป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
เป็ น เวลา 20 กว่ า ปี ภายหลัง จากที่ พ าร์สัน ตี พิ ม พ์ง านเขี ย นเรื่ อ ง The Social
System นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส เอมีล เดอร์ไคม์ (Durkheim, 1973 as cited in Ryan, 2005,
p. 773) ก็ตีพิมพ์งานเขียนเกี่ยวกับการศึกษาและศีลธรรมในสังคม เดอร์ไคม์ กล่าวว่าคนทุกคนมี
กิเลสหรือความรูส้ ึกที่รุนแรงอยู่ภายใน (Human passions) ซึ่งความรูส้ ึกเหล่านีส้ ามารถที่จะเข้า
ครอบง าผู้ค นและสังคมได้ทุก เมื่ อ วิธี ก ารที่ จ ะยับ ยั้ง กิ เลสหรือ ความรู ส้ ึกเหล่านี ้ ได้ ก็ คื อ การมี
จิตสานึกส่วนรวม (Collective conscience) หรือการมีศีลธรรมส่วนรวม (Collective morality) ซึ่ง
จุดนีเ้ องที่เดอร์ไคม์เชื่อว่า กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมรวมถึงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับศีลธรรมอัน
ดีงาม จะทาให้คนในสังคมได้ซึมซับและยึดถือในศีลธรรมของสังคมนั้น เพื่อ ที่ผูค้ นจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ในปั จจุบนั นักวิชาการในศาสตร์สงั คมวิทยามองกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมว่า
เป็ นกระบวนการที่ คนในสังคมได้รบั การถ่ายทอดหรือส่งต่อ บรรทัดฐาน (Norms) และค่านิยม
(Values) โดยการถ่ายทอดนั้นจะต้องเกิดการซึม ซับ ภายในตัวบุคคลเองด้วย (Internalized) ซึ่ง
หมายถึงการที่บุคคลเกิดการรับ รูแ้ ละยึดมั่นในบรรทัดฐานและค่านิยมอันพึงปรารถนาของสังคม
นัน้ ตัวอย่างเช่น การที่พ่อแม่สอนลูก ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิด อะไรคือสิ่งที่ควรทา
และไม่ควรทา จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมทาให้บุคคลรูไ้ ด้ว่าสังคมคาดหวังการแสดงออก
หรือพฤติกรรมในแบบใด (Bicchieri et al., 2011; Ryan, 2005) ซึ่งนั่นเองก็คือความหมายของ
บรรทัดฐานทางสังคม กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า บรรทัดฐานทางสังคมคือกฎกติกาแบบไม่เป็ นทางการ
ที่ช่วยกากับควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและพืน้ ที่
ของแต่ละสังคมหรือแต่ละวัฒนธรรม (Bicchieri, 2005; Bicchieri et al., 2011; Sullivan, 2009)
วยาคติและกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่ พบงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นวยาคติต่อผูส้ ูงอายุ
บนกรอบแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม แต่ทงั้ นีพ้ บว่า มีนักวิชาการจานวนหนึ่งที่ศึกษา
วยาคติทางพฤติกรรม โดยมองว่าวยาคติทางพฤติกรรมนัน้ เป็ นการปฏิบตั ิตวั ต่อผูส้ งู อายุแบบเลือก
ปฏิ บัติ อย่างเอนเอีย งเนื่องด้วยอายุท่ีม ากของผู้สูงอายุ (Cherry & Palmore, 2008; Chonody,
2 0 1 6 ; Chonody et al., 2 0 1 4 ; Horhota, Chasteen, & Crumley-Branyon, 2 0 1 9 ; Stahl &
Metzger, 2013) ด้วยเหตุนี ้ แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งเป็ นแนวคิดที่กล่าวถึงการที่
คนในสังคมได้รบั การถ่ายทอดและซึมซับเอาบรรทัดฐานทางสังคมรวมถึงค่านิยมทางสังคมมาเป็ น
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ตัวกาหนดพฤติกรรมของตน ดังนัน้ จึงสามารถนาแนวคิดนีม้ าประยุกต์ใช้อธิบายสาเหตุทางสังคม
ในการแสดงออกแบบวยาคติ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ บุคคลแสดงต่อผูส้ ูงอายุดว้ ยเหตุผลเรื่องอายุท่ี
มากของผูส้ งู อายุ ด้วยการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการทาความเข้าใจวยาคติภายใต้บริบทครอบครัว
ซึ่งเป็ นบริบทที่มีความใหม่และเฉพาะเจาะจง จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าคนหนุ่มสาวจะมีการรับรูห้ รือมี
การยึดมั่นในค่านิยมที่คนหนุ่มสาวเชื่อว่าสังคมคาดหวังในลักษณะใด และค่านิยมเหล่านั้นจะ
ส่ ง ผลต่ อ วยาคติ ท่ี ค นหนุ่ ม สาวแสดงออกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว อย่ า งไร จากการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นค่านิยมต่อผูส้ งู อายุ ไม่ว่าจะเป็ นผูส้ งู อายุท่ีเป็ นคนในครอบครัวหรือผูส้ งู อายุ
ทั่วไปในสังคม พบค่านิยมที่มีความเกี่ยวข้องคือ การให้ความสาคัญและการแสดงความเคารพนับ
ถือผูส้ งู อายุ ดังที่จะกล่าวเพิ่มเติมในส่วนถัดไป
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติและบรรทัดฐานทางสังคม
ดังที่กล่าวในข้างต้น การให้คุณค่าและการแสดงความเคารพนับถือผูส้ งู อายุเป็ น
บรรทั ด ฐานทางสัง คมที่ เ ป็ น ตั ว ก าหนดวิ ถี ป ฏิ บั ติ ให้แ ก่ ผู้ค นในสัง คม กล่ า วคื อ ผู้ค นควรให้
ความสาคัญแก่ผูอ้ าวุโส ควรแสดงความเคารพนบนอบ และปฏิบตั ิต่อท่านด้วยกิริยาวาจาที่อ่อน
น้อม เนื่องจากผูส้ ูง อายุมีอายุมากกว่า จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บรรทัดฐานที่สะท้อน
ค่านิยมการให้คณ
ุ ค่าผูส้ ูงอายุนนั้ มีปรากฏให้เห็นในงานวิจยั ที่ศึกษามุมมองและการปฏิบตั ิ ตัวต่อ
ผูส้ งู อายุ ทัง้ ในสังคมญี่ปนุ่ สังคมจีน และสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี ้
ในงานวิจัยของโคยาโน (Koyano, 1989) นัก วิจัย ต้องการท าความเข้าใจ
มุมมองที่ชาวญี่ปนมี
ุ่ ต่อผูส้ งู อายุในสังคม จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องย้อนหลังไปถึง
ปี ค .ศ. 1950 นัก วิจัย ได้ข้อ สรุ ป ว่า กลุ่ม ตัวอย่ างชาวญี่ ปุ่ นมี มุม มองต่ อ ผู้สูง อายุในสัง คมแบบ
ผสมผสาน คือมีทงั้ มุมมองเชิงลบและมุมมองเชิงบวก โดยมุมมองเชิงลบจะถูกซ่อนไว้ใต้พรมแต่ก็
เป็ นมุมมองที่สะท้อนความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ตรงกับคาในภาษาญี่ปนุ่ ว่า ฮนเนะ (Honne) ในขณะที่
เหนือผืนพรมก็คือมุมมองเชิงบวก โดยคนญี่ปนสร้
ุ่ างชุดมุมมองเชิงบวกนีข้ นึ ้ เพื่อตอบสนองค่านิยม
ทางสังคม ซึ่งตรงกับคาในภาษาญี่ปนว่
ุ่ า ทะเตะมะเอะ (Tatemae) หากคนในสังคมปฏิบตั ิตวั ตาม
ความคิดความรูส้ ึกที่แท้จริงของตนเอง พวกเขาอาจจะโดนสังคมลงโทษ เนื่องจากการรูส้ ึกไม่ยินดี
ยินร้าย หรือการเหยียดหยามดูเบากลุม่ ผูอ้ าวุโส ถือว่าเป็ นการมองผูอ้ าวุโสแบบ ฮนเนะ ซึ่งสวนทาง
อย่างสิน้ เชิงกับ ทะเตะมะเอะ หรือมุมมองที่สงั คมกาหนดว่าเหมาะสมมากกว่า
ในอี ก งานวิ จั ย หนึ่ ง นั ก วิ จั ย (Boduroglua, Yoon, Luo, & Park, 2006)
ศึกษาความแตกต่างทางวัฒ นธรรมในการเหมารวมผู้สูงอายุ โดยเปรียบเที ยบความแตกต่ าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจีนและกลุ่มตัวอย่า งอเมริกนั และเก็บข้อมูลด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างนึกคาที่
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สะท้อนคุณ ลักษณะของผูส้ ูงอายุ (Trait generation task) ผลการวิเคราะห์การลงรหัสคาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจากทั้งสองประเทศมีมุมมองเหมารวมในเชิงลบอย่างคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นมุมมอง
เหมารวมผูส้ ูงอายุในด้านความถดถอยทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ ในขณะที่มมุ มองเหมารวม
เชิ ง บวกนั้ น พบในเฉพาะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจี น โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจี น บางส่ ว นมองว่ า ผู้สู ง อายุ มี
บุคลิกภาพหรือบทบาทสถานะทางสังคมในเชิงบวก นักวิจัย จึงให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นข้อสันนิษฐานว่า
มุมมองเหมารวมเชิงบวกที่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างชาวจีน สะท้อนถึงค่านิยมการให้ความสาคัญ
และการแสดงความเคารพนบนอบผูส้ งู อายุ (Filial piety) ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สานึกของคนใน
สังคมจีน
สาหรับงานวิจยั ที่ศกึ ษาในประเทศไทย ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, เล็ก สมบัติ, and
ระพีพรรณ คาหอม (2541) ได้ศึกษาประเด็นการเกือ้ กูลสมาชิกสูงวัยในครอบครัวที่ตอ้ งได้รบั การ
ดูแล ในกลุ่มตัวอย่างจากพืน้ ที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่อาศัยอยู่กับผูส้ ูงอายุภาวะพึ่งพิง ผล
การศึ ก ษาปรากฏปั จ จัย สาเหตุท่ี ส าคั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการเกื ้อ กู ล ดู แ ลผู้สูง อายุ ในครอบครัว
ประกอบด้วย ปั จจัยรายได้ฐานะ และปั จจัยด้านวัฒ นธรรม โดยปั จ จัยสาเหตุดา้ นวัฒ นธรรมนี ้
พบว่าเป็ นความเชื่ อทางวัฒ นธรรมที่เกี่ยวกับ การดูแลผู้สูงอายุ กล่าวคือ การดูแลผูส้ ูงอายุ เป็ น
หน้าที่ของคนในครอบครัว และเป็ นการทดแทนพระคุณของผูส้ ูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย , ณัฐพล อัสสะรัตน์, and สุวาณี สุรเสียงสังข์ (2558) ที่เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ จานวนกว่า 1,000 คน เพื่อศึกษาค่านิยม วิถีชีวิต และความคิดเห็นต่อ
การปฏิสัมพันธ์กับผูส้ ูงอายุ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจค่อนข้างสูงต่อการ
ปฏิ สัม พันธ์กับ ผู้สูงอายุในครอบครัว มี ความยิน ดี ท่ีจ ะอาศัยอยู่ร่วมกับ ผู้สูง อายุและยิน ดี ท่ีจ ะ
ช่วยเหลือดูแลท่าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณ
ุ ค่ากับการดูแลผูส้ งู อายุ
โดยสรุปแล้ว งานวิจยั เหล่านีฉ้ ายให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางสังคมที่กาหนดให้ผคู้ น
ให้คุณ ค่ า ให้ก ารเคารพนบนอบ และให้การช่ วยเหลื อดูแลผู้สูง อายุ ทั้งผู้สูงอายุในสัง คมและ
ผูส้ งู อายุท่เี ป็ นสมาชิกในครอบครัว จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าบรรทัดฐานทางสังคมเรื่องการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่สะท้อนถึงค่านิยกตัญญูกตเวที จะส่งผลอย่างไรต่อวยาคติ ท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผูใ้ หญ่ในครอบครัว
ของตน โดยผู้วิจัยใช้ขอ้ ค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณ ภาพระยะที่ 1 ผนวกกับ การทบทวนแนวคิด
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมต่อผูส้ ูงอายุในสังคมไทย เพื่อ
ร่วมกันสร้างเป็ นตัวแปรค่านิยมทางสังคม เพื่อใช้ในการทดสอบโมเดลสมมติฐานในการวิจัยเชิง
ปริมาณระยะที่ 2
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รายละเอียดจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในส่วนนีค้ รอบคลุมทัง้ แนวคิดทฤษฎีในระดับ
บุคคล แนวคิดทฤษฎีในระดับระหว่างบุคคล และแนวคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒ นธรรม ผูว้ ิจัย
ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี เหล่ านี ้เพื่ อ น ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย รวมถึ ง เพื่ อ สร้า ง
เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมถึงเพื่อทาความเข้าใจและอธิบายข้อค้นพบจาก
การวิจยั ทัง้ สองระยะ ลาดับถัดไปเป็ นการทบทวนแบบแผนการวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีค้ ือ
การวิจยั ผสานวิธี มีรายละเอียดดังนี ้
3. การวิจัยผสานวิธี (Mixed methods research)
ความหมายและรู ปแบบของการวิจัยผสานวิธี
การวิ จั ย ผสานวิ ธี (Mixed methods research) เป็ นศาสตร์ก ารวิ จั ย แขนงหนึ่ ง
เกิดขึน้ ในช่ วงปลายคริส ต์ท ศวรรษที่ 1980 และถูก นิยามไว้เป็ นครัง้ แรกโดย กรีน และคนอื่น ๆ
(Greene, Caracelli, & Graham, 1989 as cited in Creswell & Plano Clark, 2018, p. 2) ว่ า
เป็ นการศึกษาที่มีการใช้วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน และวิธีการทั้งสองนั้น
ไม่ได้ถูกผูกมัดไว้กับกระบวนทัศน์ทางการวิจัย (Paradigm) กระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึ่ง
ในช่วงระยะแรกหลังจากที่ศาสตร์การวิจัยนีถ้ ูกนาเสนอขึน้ นักวิจยั มองว่า การวิจยั ผสานวิธีนีเ้ ป็ น
การวิจัยที่มีขอ้ ได้เปรียบ เนื่องจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่างก็มีจุดอ่อนเป็ นของ
ตัวเอง การผสมผสานวิธีการทัง้ สองในการวิจัยจึง ทาให้สามารถพางานวิจัยก้าวผ่านจุด อ่อนของ
การวิจยั แบบดิ่งเดี่ยวได้
ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1990 หลักคิดของการวิจยั ผสานวิธีเปลี่ยนมามุ่งเน้น
ที่ วิ ธี ก ารผสมผสาน (Integration) ข้อ มู ล เชิ ง ปริม าณและข้อ มู ล เชิ ง คุณ ภาพอย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic) (Creswell & Creswell, 2018) จวบจนปั จจุบัน การวิจัยผสานวิธีมิได้เป็ นเพียงวิธี
การศึกษาที่รวมเอาการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพเข้าไว้ดว้ ยกันเท่านัน้ แต่การวิจัย
ผสานวิธีถือเป็ นระเบียบวิธีวิจัย แขนงหนึ่ง (Methodology) ที่มีกระบวนทัศน์ คาศัพท์เฉพาะ และ
เทคนิคเฉพาะเป็ นของตัวเอง (Tashakkori & Teddlie, 2003) นอกจากนี ้ ได้มีการนาเสนอลักษณะ
เด่นสาคัญของการวิจัยผสานวิธีไว้ในตาราการวิจัยผสานวิธี Designing and Conducting Mixed
Methods Research ที่เขียนโดย เครสเวลล์ และ พลาโนคลาร์ก (Creswell & Plano Clark, 2018)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ (1) มีการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเคร่งครัด
และแม่นยา เพื่อตอบคาถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย (2) มีการผสมผสานหรือหลอมรวม
ข้อมูลและผลการวิจยั ทัง้ สองประเภท (3) มีการจัดการกระบวนการวิจยั ตรงตามรูปแบบการวิจยั ที่
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เฉพาะเจาะจง เป็ น เหตุเป็ น ผล และเป็ น ขั้น เป็ น ตอน และ (4) มี ก รอบการวิจัย คื อ ทฤษฎี แ ละ
ปรัชญาการวิจยั ที่ใช้ช่วยกาหนดกระบวนการวิจยั นัน้
หนึ่ ง ในรู ป แบบการวิ จัย ผสานวิ ธี ท่ี ได้รับ การยอมรับ โดยนัก วิจัย สัง คมศาตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุดคือรู ปแบบการวิจัยผสานวิธี ของ เครสเวลล์ และ พลาโนคลาร์ก
(Creswell & Plano Clark, 2018) ซึ่งถูกพัฒ นาขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2003 (Creswell, Plano
Clark, Gutmann, & Hanson, 2003 as cited in Creswell & Plano Clark, 2018, p. 59) อย่างไร
ก็ดี จากการทบทวนระเบียบวิธีวิจยั แบบผสานวิธีพบว่ารูปแบบการวิจยั ผสานวิธีได้รบั การปรับปรุง
และพัฒ นามาจนกระทั่งปี ค.ศ. 2018 ซึ่งนักวิชาการจาแนกรู ปแบบการวิจัยผสานวิธี ตามความ
ซับซ้อนออกเป็ น การวิจยั ผสานวิธีหลัก (Core mixed methods designs) และการวิจยั ผสานวิธีท่ี
ซับซ้อน (Complex mixed methods designs) ดังนี ้
- การวิจยั ผสานวิธีหลัก ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.) การวิจยั ผสานวิธีแบบ
คู่ข นาน (Convergent mixed methods design) 2.) การวิ จัย ผสานวิ ธี ช นิ ด เชิ ง ปริม าณน าเชิ ง
คุณภาพ (Explanatory sequential mixed methods design) และ 3.) การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิง
คุณภาพนาเชิงปริมาณ (Exploratory sequential mixed methods design)
- การวิจยั ผสานวิธีท่ีซบั ซ้อน ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.) การวิจยั ผสานวิธี
แบบทดลอง (Mixed methods experimental design) 2.) การวิ จั ย ผสานวิ ธี แ บบกรณี ศึ ก ษา
(Mixed methods case study design) 3.) การวิ จัย ผสานวิธี แ บบมี ส่ วนร่วม (Mixed methods
participatory-social justice design) และ 4.) การวิจัยผสานวิธีแบบประเมิน (Mixed methods
evaluation design)
การพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธี
ในการเลือกใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธี เครสเวลล์ และ พลาโนคลาร์ก (Creswell &
Plano Clark, 2018) แนะนาว่านักวิจัยจะต้องเลือกใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธีให้เหมาะสมกับ
คาถามของการวิจยั จริงอยู่ท่ีเหตุผลหลักในการเลือกใช้การวิจยั ผสานวิธีคือเพื่อก้าวข้ามข้อจากัด
ของการวิจัยแบบดิ่งเดี่ยว แต่นักวิจัยก็จะต้องสามารถให้เหตุผลในการเลือกใช้รูปแบบการวิจัย
ผสานวิธีท่ีเหมาะสมได้ (Rationales) เครสเวลล์ และ พลาโนคลาร์ก (Creswell & Plano Clark,
2018) ได้นาเสนอเหตุผ ลหรือ จุดประสงค์หลัก 7 ประการ เพื่อให้นักวิจัยใช้เป็ นแนวทางในการ
พิจารณาเลือกใช้รูปแบบการวิจยั ผสานวิธีท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี ้ 1.) ต้องการผลการวิจยั ที่
สมบูรณ์ หนักแน่น และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 2.) ต้องการอธิบายผลการวิจยั ที่พบในเบือ้ งต้น 3.)
ต้องการสารวจก่อนที่จะนาเครื่องมือการวิจัยไปใช้ 4.) ต้องการพัฒ นาการศึกษาเชิงทดลองด้วย
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วิธีการเชิงคุณ ภาพ 5.) ต้องการอธิบายและเปรียบเทียบรายกรณี ท่ีแตกต่างกัน 6.) ต้องการให้
ผู้เข้า ร่ว มการวิ จัย ได้มี ส่ ว นร่ว มในการวิ จัย และ 7.) ต้อ งการสร้า ง ประยุ ก ต์ใช้ และประเมิ น
โปรแกรม นอกจากแนวทางดังกล่าว (Creswell, 2014) ก็ได้ให้คาแนะนาในการพิจารณาเลือกใช้
รู ปแบบการวิจัยผสานวิธี โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ มโยงระหว่างเหตุผลที่นักวิจัยจะเลือกใช้
รูปแบบการวิจยั ผสานวิธีและผลลัพธ์ท่นี กั วิจยั คาดว่าจะได้รบั ดังที่แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 การพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการวิจยั ผสานวิธี
รูปแบบ
เหตุผลในการเลือก
ผลลัพธ์ของการวิจัย
การวิจัยผสานวิธี
รูปแบบการวิจัยผสานวิธี
ทีน่ ักวิจัยคาดหวัง
การวิ จั ย ผสานวิ ธี แ บ บ เพราะต้องการเปรียบเที ยบข้อค้น พบที่ เกิ ด การผสม ผสานข้ อ มู ล ทั้ ง สอ ง
คู่ขนาน
ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง ประเภทเข้าด้วยกัน สามารถแสดงให้
คุณภาพ
เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่าง
ของข้อมูลทัง้ สองประเภท
การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิ ง เพราะต้ อ งการอธิ บ ายข้ อ ค้ น พบเชิ ง เกิ ด ความเข้ า ใจในผลการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณนาเชิงคุณภาพ
ปริมาณด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
ปริมาณอย่างลึกซึง้ (พบเป็ นส่วนมาก
ในกรณี ที่ ป ระเด็ น การวิ จั ย มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงทางวัฒนธรรม)
การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิง เพราะต้อ งการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด ที่ มี เกิดการนาเครื่องมือวัดไปทดลองใช้กับ
คุณภาพนาเชิงปริมาณ
คุณภาพมากยิ่งขึน้
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
การวิ จั ย ผสานวิ ธี แ บ บ เพราะต้อ งการท าความเข้า ใจผลการ เกิ ด ค ว า ม เข้ า ใ จ ใน มุ ม ม อ งข อ ง
ทดลอง
ทดลอง ผ่านความคิดเห็นส่วนบุคคล
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ภายใต้บริบทของการ
ทดลอง
การวิ จั ย ผสานวิ ธี แ บ บ เพราะต้องการเปรียบเทียบรายกรณี ไม่ เกิ ดความเข้าใจในความเหมื อน และ
กรณีศกึ ษา
ว่าจะเป็ นกรณีเดี่ยว หรือหลายกรณี
ความแตกต่างของกรณีท่ศี กึ ษา
การวิ จั ย ผสานวิ ธี แ บบมี เพราะต้องการทาความเข้าใจถึงความ เกิดการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนร่วม
ต้องการของกลุ่ม คนชายขอบ ให้มีการ
เปลี่ยนแปลง
การวิ จั ย ผสานวิ ธี แ บ บ เพราะเล็ งเห็ น ถึ งความต้อ งการให้เกิ ด เกิ ด ข้อ สรุ ป ในการประเมิ น และเกิ ด
ประเมิน
ผลลัพธ์ท่ีมีอิทธิพลจากการทดลอง การ ผลลัพธ์ท่มี ีอิทธิพล
ใช้โปรแกรม หรือการใช้นโยบาย

ปรับปรุงจาก Creswell & Creswell, 2018, p. 237
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การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเลือกใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธี ชนิดเชิงคุณ ภาพนาเชิ ง
ปริมาณ (Creswell & Plano Clark, 2018) เนื่องจากในบริบทสังคมไทย รวมทัง้ ในครอบครัวไทย
ยังไม่ พ บการศึกษาปรากฏการณ์วยาคติมาก่อน จึ งมี ความจาเป็ นที่จะต้องค้นหาลักษณะและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวยาคติภายใต้บริบทดังกล่าว จากนัน้ จึงนาข้อค้นพบที่ได้ไปพัฒนาเป็ นตัวแปร
และเครื่องมือวัดตัวแปรที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อ นามาทดสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและ
ผล และเพื่อการสร้างข้อสรุปไปสูป่ ระชากรกลุม่ ใหญ่ (Generalized)
การวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณ (Creswell & Plano Clark, 2018)
มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การสารวจกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งภายใต้บริบทและประเด็นที่สนใจจนเกิดเป็ น
ความเข้าใจที่ลึกซึง้ จากนัน้ จึงออกแบบการศึกษาเชิงปริมาณให้ตรงตามบริบทนัน้ ๆเพื่อการสร้าง
ข้อสรุ ปไปสู่ประชากรกลุ่ม ใหญ่ ส าหรับการเก็บข้อมูล เครสเวลล์ และ เครสเวลล์ (Creswell &
Creswell, 2018) แนะนาว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทัง้ สองระยะจะต้องเป็ นกลุ่ม
คนคนละกลุ่ม กัน แต่จะต้องเป็ นกลุ่มคนที่ ม าจากกลุ่ม ประชากรเดียวกัน โดยการเก็บข้อมูลจะ
เกิ ด ขึน้ ในระยะการวิ จัย ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 เพราะการวิจัย ระยะที่ 2 จะเป็ น ช่ ว งของการ
ผสมผสานผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณเข้าไว้ดว้ ยกัน (Integration point) ดังนั้น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณนีจ้ ึงวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
และข้อมูลเชิงปริมาณแยกออกจากกันอย่างเป็ นอิสระ กล่าวคือ เมื่อข้อมูลเชิงคุณภาพถูกวิเคราะห์
เป็ นที่เรียบร้อยแล้วในการวิจัยระยะที่ 1 ข้อค้นพบนั้น จะถูกนาไปพัฒ นาออกแบบงานวิจัยเชิ ง
ปริมาณในการวิจัยระยะที่ 2 จากนัน้ จึงดาเนินการวิจัยและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณในการวิจัย
ระยะที่ 3 ต่อไป ทัง้ นี ้ สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้นาแบบแผนการวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์
เป็ นการวิจัยผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณที่ประกอบไปด้วย 2 ระยะ ได้แก่ การวิจยั เชิง
คุณภาพในระยะที่ 1 และการออกแบบและวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 2
ปรัชญาของการวิจัยผสานวิธี
แนวคิดทางปรัชญา (Philosophical assumptions) หรือที่นกั วิชาการให้ช่ือเรียกไว้ใน
อี ก ชื่ อ ว่ า กระบวนทั ศ น์ (Paradigm) (Guba, 1999; Kuhn, 1970) หรื อ โลกทั ศ น์ (Worldview)
(Creswell & Creswell, 2018) มีความหมายว่า ชุดความเชื่อ หรือหลักคิดขัน้ พืน้ ฐานที่ถกู นามาใช้
เป็ นแนวทางในการแสวงหาความรูค้ วามจริง (Creswell & Plano Clark, 2018) ในการวิจัยผสาน
วิธี นักวิจยั ยึดมั่นในแนวคิดทางปรัชญาว่าในการแสวงหาความรูค้ วามจริง หรือการทาความเข้าใจ
ปั ญหาของการวิจัยนัน้ จาเป็ นจะต้องเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อ มู ล เชิ ง คุณ ภาพ (Creswell & Creswell, 2018) นอกจากนี ้ เครสเวลล์ และ พลาโนคลาร์ก
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(Creswell & Plano Clark, 2018) ได้ระบุจุด ยื นหลัก 4 ประการ เกี่ ยวกับ แนวคิ ดทางปรัช ญาที่
นักวิจัยผสานวิธียึดถือ ประกอบด้วย (1) จุดยืนในการเลือกใช้กระบวนทัศน์ท่ีดีท่ีสุดกระบวนทัศน์
เดี ย ว (2) จุ ด ยื น ใน การเลื อ กใช้ มุ ม ม องวิ ภ าษ วิ ธี (Dialectical perspective) เป็ น การใช้
กระบวนทั ศ น์ท่ี ม ากกว่ า หนึ่ ง กระบวนทั ศ น์ใ นการวิ จั ย ผสานวิ ธี (3) จุ ด ยื น ในการเลื อ กใช้
กระบวนทัศน์ให้ตรงตามบริบทของการศึกษาและรูปแบบการวิจัยผสานวิธี และ (4) จุดยืนในการ
เลือกใช้กระบวนทัศน์ท่มี ีอิทธิพลในวงการวิจยั ของตัวนักวิจยั รายละเอียดเพิ่มเติมมีดงั นี ้
ส าหรับ จุดยืน แรก การเลือกใช้กระบวนทัศน์ท่ี ดี ท่ี สุดเพี ยงกระบวนทัศน์เดีย ว
นักวิชาการได้รวบรวมกระบวนทัศน์ท่ีมีความเหมาะสมกับการวิจยั ผสานวิธีไว้ ได้แก่ กระบวนทัศน์
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) กระบวนทัศน์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative) และกระบวน
ทัศน์วิพากษ์ความจริง (Critical realism)
ส าหรับ จุด ยื น ที่ ส อง การเลือ กใช้มุม มองวิภ าษวิธี เป็ น การใช้ก ระบวนทัศ น์ท่ี
มากกว่ า หนึ่ ง กระบวนทั ศ น์ ซึ่ ง การใช้ก ระบวนทั ศ น์ท่ี ห ลากหลายจะช่ ว ยสร้า งข้อ โต้แ ย้ง ใน
ผลการวิจัย เป็ นการได้มาซึ่งความรู ค้ วามเข้าใจที่ใหม่และแตกต่างออกไป ตัวอย่างการเลือกใช้
กระบวนทัศน์ตามจุดยืนของมุม มองวิภ าษวิธีส าหรับการวิจัยผสานวิธี ช นิด เชิ งคุณ ภาพนาเชิ ง
ปริมาณคือ เนื่องด้วยการวิจยั รูปแบบดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ นักวิจยั ผสานวิธีจึง
เลื อ กใช้ก ระบวนทั ศ น์ส ร้า งสรรค์นิ ย ม (Constructivism) ด้ว ยความเชื่ อ ที่ ว่ า ความจริง มี อ ยู่
หลากหลาย ในการแสวงหาความรูค้ วามจริงจึงต้องกระทากับผูเ้ ป็ นเจ้าของความจริงให้ครอบคลุม
ครบทุกแง่มมุ เมื่อนักวิจยั เกิดความเข้าใจที่ลกึ ซึง้ ในเรื่องที่ตอ้ งการแสวงหาคาตอบแล้ว ในการวิจยั
ระยะถัด มา นัก วิจัยจึ งด าเนิ น การวิจัยเชิ งปริม าณภายใต้ก ระบวนทัศน์แบบหลัง ปฏิ ฐ านนิ ย ม
(Postpositivism) เพื่อจุดมุ่งหมายในการกาหนดและทดสอบตัวแปรปัจจัยที่สนใจ
สาหรับจุดยืนที่สาม การเลือกใช้กระบวนทัศน์ให้ตรงตามบริบทของการศึกษา
และรูปแบบการวิจยั ผสานวิธี จุดยืนนีใ้ ห้ความสาคัญกับความยืดหยุ่น กล่าวคือ นักวิจยั มีโอกาสที่
จะเลื อกใช้กระบวนทัศน์ท่ีตนเล็งเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทของการศึกษา โดยไม่ ถูกตีกรอบว่า
จะต้องเลือกเพียงกระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึ่ง หรือจะต้องเลือกกระบวนทัศน์มากกว่าหนึ่ง
กระบวนทัศน์ การเลือกใช้กระบวนทัศน์ในจุดยืนนีจ้ ึงเป็ นตัวกาหนดรูปแบบการวิจยั ผสานวิธี และ
ในขณะเดียวกัน รูปแบบการวิจัยผสานวิธีก็จะเป็ นตัวกาหนดการเลือกใช้กระบวนทั ศน์นนั้ ๆด้วย
ตัวอย่างการเลือกใช้กระบวนทัศน์ตามจุดยืนที่พิจารณาบริบทของการศึกษาและรู ปแบบการวิจัย
ผสานวิธีเป็ นหลักสาหรับการวิจัยผสานวิธีชนิด เชิงปริมาณนาเชิงคุณภาพคือ นักวิจัยจะย้ายจาก
กระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยมมาเป็ นกระบวนทัศน์สร้างสรรค์นิยม จากระยะการวิจยั ที่ห นึ่งสูร่ ะยะ

54
การวิจยั ที่สองตามลาดับ และสุดท้ายนักวิจยั ก็สามารถจะเลือกใช้มมุ มองวิภาษวิธีในการทาความ
เข้าใจข้อค้นพบได้
ในจุดยืนสุดท้าย การเลือกใช้กระบวนทัศน์ท่ีมี อิทธิ พ ลในกลุ่ม วิชาการของตัว
นักวิจัย มีท่ีมามาจากความเชื่อที่ ว่ากระบวนทัศน์ก็คือภาพสะท้อนของความเชื่ อที่กลุ่มนักวิจัยใน
แวดวงเดียวกันมีร่วมกัน ดังนัน้ จุดยืนนีจ้ ึงเป็ นการเลือกใช้กระบวนทัศน์ตามความนิยมของแวดวง
วิชาการของตัวนักวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเล็งเห็นว่าความเชื่อทางปรัชญาการวิจัย ส่วนตัวของผูว้ ิจัย
สอดคล้อ งกับ จุด ยืน ที่ส าม คื อ การเลื อกใช้กระบวนทัศน์ให้ตรงตามบริบ ทของการศึกษาและ
รูปแบบการวิจัยผสานวิธี โดยในการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจัยยึดถือแนวคิดทาง
ปรัชญาแบบสร้างสรรค์นิยม เนื่องด้วยผูว้ ิจัยมีความเชื่อว่าการแสวงหาความรู ค้ วามจริงเกี่ยวกับ
วยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นประเด็นในบริบทที่ใหม่และมีความเฉพาะเจาะจง ความรูค้ วาม
จริงเกี่ยวกับวยาคติจึงขึน้ อยู่กับตัวบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่งในกรณีนีก้ ็คือสมาชิก ครอบครัววัยหนุ่ม
สาว สาหรับการวิจัยในระยะที่ 2 การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ ิจัยยึดถื อแนวคิดทาง
ปรัชญาแบบหลังปฏิฐานนิยม ด้วยมีความเชื่อว่าความรู ค้ วามจริงเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ
ของวยาคติ ท่ีคนหนุ่ม สาวมี ต่อผู้สูงอายุ ในครอบครัว นั้นมี อยู่เพียงหนึ่งเดี ยวและเป็ นสากล แต่
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ก็นอ้ มรับในไม่แน่นอนแปรเปลี่ยนได้ และความไม่สมบูรณ์พร้อมของข้อค้นพบ
ในการวิจยั ด้วยเช่นกัน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวยาคติต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวครัง้ นี ้ ใช้วิธีการวิจัยรูป แบบผสานวิธีชนิดเชิง
คุณ ภาพนาเชิงปริม าณ (Exploratory sequential mixed methods design) (Creswell & Plano
Clark, 2018) ในการศึกษาวิจัยจึงเริ่มต้นด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจลักษณะ
รวมไปถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติ ภายใต้บริบทครอบครัว หรือวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อ
บิดามารดาสูงอายุ ข้อค้นพบที่ปรากฏในการวิจยั ระยะที่ 1 ถูกนาไปออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณ
ในระยะที่ 2 ร่วมกันกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ผลการวิจัยเชิงปริมาณนีท้ าให้ได้มา
ซึ่งปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของวยาคติในบริบทครอบครัว ดังที่ได้สรุปไว้ในภาพประกอบ 2 ทัง้ นี ้
รายละเอียดของกรอบแนวคิดในช่วงระยะของการวิจัย ทัง้ สองได้ถูกอธิบายไว้โดยละเอียดในส่วน
ถัดไป
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั วยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ
4.1 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และยา ประกอบกับปรากฏการณ์ประชากรเกิดใหม่ท่ี
ลดจ านวนลง ส่งผลให้ในปั จจุบัน ประชากรมี อายุท่ียืนยาวมากขึน้ และแน่นอนว่านั่นหมายถึง
จานวนที่เพิ่มขึน้ ของประชากรสูงอายุ ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างวัยภายในครอบครัว ครอบครัวจึงถูกกาหนดให้เป็ นบริบทของการศึกษาครัง้ นี ้
เนื่ อ งจากครอบครัว เป็ น สถาบัน หน่ ว ยเล็ ก ที่ สุด ที่ อ ยู่ ภ ายใต้บ ริบ ทใหญ่ ข องสัง คม อี ก ทั้ง ยัง มี
ความส าคัญ เป็ น อย่ างยิ่ ง ต่ อ การปฏิ สัม พัน ธ์และความสัม พัน ธ์พื ้น ฐานของบุค คล นอกจากนี ้
ครอบครัวยัง เป็ นบริบ ทที่ พ บความเข้ม ข้น ของค่านิ ยมเรื่องความกตัญ ญู ได้ม ากที่สุด จึ ง เป็ น ที่
น่าสนใจว่าการปฏิสมั พันธ์กันภายในครอบครัวที่เป็ นการแสดงออกแบบวยาคติ มีความเกี่ยวข้อง
อย่างไรกับค่านิยมไทยในเรื่องการดูแลตอบแทนพระคุณผูส้ ูงอายุในครอบครัว การศึกษาวิจยั เชิง
คุณภาพในระยะที่ 1 จึงมุ่งทาความเข้าใจวยาคติ เจาะจงไปที่วยาคติของคนหนุ่มสาวต่อบิดาหรือ
มารดาสูงอายุ เป็ นการทาความเข้าใจลักษณะการแสดงออกที่เป็ น สาเหตุเกิดการขึน้ ของวยาคติ
และผลกระทบของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า การให้คานิยามวยาคติมกั
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานแนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติ (The Tripartite) (Kite & Wagner, 2002;
Olson & Kendrick, 2008) หรือที่รูจ้ ักในอีกชื่อว่า Cognitive-Affective-Conative Model (Ajzen,
2005; McGuire, 1989) สาหรับการศึกษาวยาคติในบริบทของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงประยุกต์เอา
แนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติมาใช้ทาความเข้าใจลักษณะของวยาคติ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3
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ด้า น ได้แ ก่ (1) วยาคติ ในรู ป แบบของความรู ส้ ึก คื อ อคติ ท างอายุ (2) วยาคติ ในรู ป แบบของ
ความคิด คือ การเหมารวมทางอายุ และ (3) วยาคติในรูปแบบของการกระทา คือ การเลือกปฏิบตั ิ
บนพืน้ ฐานของอายุ (Cuddy & Fiske, 2002; Iversen et al., 2009; Kite & Wagner, 2002)
เนื่องด้วยการศึกษาวิจัยครัง้ นีม้ ีการกาหนดขอบเขตของบริบทไว้อย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง คื อ บริบ ทครอบครัว ดัง นั้น ผู้วิจัย จึ งได้ป ระยุกต์เอาแนวคิด ทฤษฎีท่ี อธิ บ ายถึ ง
การเกิ ด ขึน้ ของวยาคติ ในระดับ บุค คลมาเป็ นกรอบในการท าความเข้าใจสาเหตุของวยาคติ ท่ี
สมาชิกในครอบครัววัยหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุ ประกอบด้วย ทฤษฎีการบริหารความรูส้ ึก
หวาดกลัว (Terror Management Theory) (Martens et al., 2005) และทฤษฎี อั ต ลัก ษณ์ ท าง
สังคม (Social Identity Theory) (Tajfel & Turner, 1979)
นอกจากแนวคิ ดทฤษฎีในระดับบุคคลที่จะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุท่ีมาของวยาคติ
แล้ว ยังมีแนวคิดทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ ระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิสมั พันธ์หรือมุมมองที่
คนหนุ่ม สาวมี ต่ อบิ ดามารดา แนวคิ ดทฤษฎี ท่ี เกิดขึ น้ ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย ทฤษฎี ก าร
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) (Allport, 1954) โมเดลความคิดเหมารวม
(Stereotype Content Model) (Fiske et al., 2002) และทฤษฎี บ ทบาททางสังคม (Social Role
Theory) (Kite, 1996; Kite et al., 1991) และสุ ด ท้ า ยเป็ นแนวคิ ด ทฤษฎี ใ นระดั บ สั ง คมและ
วัฒ นธรรม (Socio-cultural theory) คือ แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
(Ryan, 2005) ผูว้ ิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดนีเ้ พื่อ เป็ นกรอบในการค้นหาสาเหตุของวยาคติในด้านที่
เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานทางสังคม หรือการที่คนหนุ่มสาวยึดถือค่านิยมตามที่สงั คมกาหนด
การวิจยั ระยะที่ 1 ของแบบแผนการวิจยั ผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณครัง้
นี ้ (Exploratory sequential mixed methods design) (Creswell & Plano Clark, 2018) เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Yin, 2014) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนหนุ่ม
สาวที่มีการปฏิสมั พันธ์กบั บิดามารดาสูงอายุ ดังที่สรุปไว้ในภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
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4.2 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยระยะที่ 2 นีม้ ี จุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยโมเดลสมมติฐาน
ในการวิจัย ถูก พัฒ นาขึน้ จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิ งคุณ ภาพในการวิจัยระยะที่ 1
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม มีจุดประสงค์เพื่อทาความเข้าใจวยาคติโดยการบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีจากศาสตร์ท่ีหลากหลาย อันได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม
ในการพัฒนาโมเดลสมมติฐาน ผูว้ ิจัยมีการพัฒ นานิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร
รวมทัง้ เครื่องมือวัดตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แก่ ตัวแปรปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อวยาคติ ตัวแปรวยาคติ และตัวแปรเชิงผลของวยาคติ สาหรับตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบด้วย
ตัวแปรปั จจัยภายในบุคคล คือ ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยและการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย
ตัวแปรปั จจัยระหว่างบุคคล คือ การปฏิสัมพันธ์กับผูส้ ูงอายุ ในครอบครัว และตัวแปรปั จจัยทาง
สังคมวัฒนธรรม คือ ค่านิยมทางสังคม สาหรับตัวแปรวยาคติ ประกอบด้วย ตัวแปรวยาคติเชิงบวก
และตัวแปรวยาคติเชิงลบ และสุดท้าย ตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว เป็ นตัวแปร
เชิงผลของวยาคติ
ในล าดับ ถัดไป เป็ น การนาเสนอเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ ศึกษาตัวแปรที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับตัวแปรสาเหตุของวยาคติ จากนัน้ เป็ นการนาเสนอนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรใน
การวิจยั ระยะที่ 2 และท้ายสุด เป็ นการนาเสนอสมมติฐานในการวิจยั รายละเอียดมีดงั นี ้
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรสาเหตุของวยาคติ
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวยาคติ พบว่าตัวแปรที่เป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุของวยาคติต่อผูส้ งู อายุประกอบด้วย ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความ
เป็ นผูส้ งู วัย และการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย เป็ นตัวแปรในระดับบุคคลที่ได้มาจาก
ทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว อธิบายถึงสาเหตุของวยาคติต่อผูส้ ูงอายุว่าเกิดจากการที่
บุค คลมี ค วามรู ส้ ึกวิต กกังวลต่อ ความแก่ช ราของตนเองที่ จ ะมาถึง ในอนาคต โดยที่ค วามรู ส้ ึก
ดังกล่าวนัน้ มีท่มี าจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุผเู้ ป็ นดั่งเครื่องเตือนใจ
ให้บุคคลนึกถึงความแก่ช ราที่ ตนมิ อาจหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ บุคคลจะเกิดการตระหนักว่าใน
อนาคตตนต้องเผชิญ กับความแก่ชราเหมือนดั่งที่ผูส้ ูงอายุเผชิญอยู่ ดังนั้นบุคคลจึงมีวยาคติต่อ
ผูส้ ูงอายุ คือ หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูส้ งู อายุ และมีความคิดความเชื่อแบบเหมารวมต่อผูส้ ูงอายุ
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โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีนีช้ ใี ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลต่อการสูงวัยของบุคคลกับว
ยาคติท่บี คุ คลมีต่อผูส้ งู อายุ
ในงานวิ จั ย ของแอนเดอร์สั น และวิ ส คอท (Anderson & Wiscott, 2003)
นั ก วิ จั ย พบว่ า ความวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ การสู ง วัย ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาชาวแคนาดามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับวยาคติท่ีกลุ่มตัวอย่างมีต่อผูส้ งู อายุในสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาวอเมริกัน พบว่า ความวิตกกังวลต่อการสูงวัยของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั ระดับของวยาคติท่ีนกั ศึกษามีต่อผูส้ งู อายุอย่างสูงขึน้ (Boswell, 2012; Wisdom,
Connor, Hogan, & Callahan, 2014) เช่นเดียวกันกับงานวิจัยอีกงานหนึ่งที่ศึกษาตัวแปรความ
วิต กกังวลต่ อการสูง วัยในกลุ่ม ตัวอย่ างชาวอิต าลี่ พบผลการวิจัยที่ สอดคล้องกัน (Donizzetti,
2019) โดยสรุ ป แล้ว งานวิจัยเหล่านี ้ชี ้ให้เห็ น ว่า ความรู ส้ ึก วิต กกัง วลต่ อ ความแก่ ช ราของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อวยาคติท่กี ลุม่ ตัวอย่างมีต่อผูส้ งู อายุในสังคม
2. การรับรู้ต่อความเป็ นผู้สูงวัย เป็ นตัวแปรที่พฒ
ั นาจากข้อค้นพบในการ
วิจัยระยะที่ 1 ในประเด็น การรับรู ถ้ ึงความเสื่อมถอยของบิดามารดาสูงอายุและประเด็นความ
เข้า อกเข้า ใจในตั ว บิ ด ามารดาสู ง อายุ ร่ว มกั บ การทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ในอดี ต ที่ ศึ ก ษา
ความสัม พันธ์ระหว่างวยาคติต่ อผู้สูง อายุและความรู เ้ กี่ ย วกับการสูงวัย (Ageing knowledge)
นักวิจัยได้ให้คานิยามตัวแปรความรู เ้ กี่ยวกับการสูงวัยว่าหมายถึง ระดับความรู แ้ ละความเข้าใจ
ของบุคคลต่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีอายุเพิ่ ม ขึน้ ครอบคลุม ในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
(Miller & Dodder, 1980) รายละเอียดของงานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปรวยาคติต่อผูส้ ูงอายุและความรู ้
เกี่ยวกับการสูงวัยมีรายละเอียดดังนี ้
ในงานวิจยั ที่ศึกษาประสิทธิภาพของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมสร้าง
การตระหนักรูใ้ นการเป็ นผูส้ งู อายุ ก่อนเริ่มการประชุม นักวิจยั ได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยทางาน
กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัยและระดับวยาคติทางเจตคติท่ี กลุ่ม
ตัวอย่างมี ต่ อผู้สูง อายุ นักวิจัย พบความสัม พันธ์ท างลบระหว่างตัวแปรทั้งสอง กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู เ้ กี่ยวกับการสูงวัยในระดับสูงจะมีวยาคติทางเจตคติต่อผูส้ ูงอายุในระดับต่ า
(Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003) สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา นักวิจัยพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรเจตคติและวยา
คติต่อกลุ่มผูส้ งู วัย กับตัวแปรความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความรูเ้ กี่ยวกับการสูง
วัยในระดับสูงจะมีเจตคติรวมถึงวยาคติต่อผูส้ งู อายุในระดับต่ากว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีความรูเ้ กี่ยวกับ
การสูงวัยต่า (Boswell, 2012; Intrieri & Kurth, 2018)
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นอกจากผลการวิจยั ในข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
เกี่ยวกับการสูงวัยและวยาคติต่อผูส้ งู อายุท่ีแสดงออกทางเจตคติแล้ว ความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัยยัง
ถูกพบว่ามีความสัมพันธ์กบั วยาคติท่ี กลุ่มตัวอย่างแสดงทางพฤติกรรมอีกด้วย เชอร์รี่ และคนอื่นๆ
(Cherry et al., 2016) ได้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุม กลุ่มตัวอย่างใน
หลากหลายช่วงอายุตั้งแต่ วัยรุ่น วัยผูใ้ หญ่ ตอนต้น วัยผูใ้ หญ่ ตอนกลาง และวัยสูงอายุ นักวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัยในระดับสูงจะมีวยาคติท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม
เชิงลบในระดับต่า ผลการวิจัยนีส้ อดคล้องกับผลการวิจัยในอีกงานหนึ่งที่เก็บข้อมู ลกับนักศึกษา
ปริญ ญาตรีช าวอเมริกัน และพบว่า นักศึก ษาที่ มี ค วามรู เ้ กี่ ย วกับ การสูง วัย ในระดับ ต่ าจะยิ่ ง มี
วยาคติทางพฤติกรรมในเชิงลบ หรือ วยาคติท่ีแสดงออกต่อผูส้ ูงอายุทางพฤติกรรมที่เป็ นการขัด
ผลประโยชน์ผสู้ งู อายุ (Stahl & Metzger, 2013)
ดังที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า งานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความวิตกกังวลต่อการสูงวัย กับตัวแปรวยาคติ พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างตัวแปรทัง้ สอง
ผลการวิจัยในอีกกลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความวิตกกังวลต่อการสูงวัย
กับตัวแปรความรู เ้ กี่ยวกับการสูงวัย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรทัง้ สอง
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความวิตกกังวลต่อการสูงวัยในระดับสูงจะมีความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัยใน
ระดับต่ า โดยผลการวิจัยดังกล่าวพบในกลุ่ม ตัวอย่างชาวอเมริกัน (Harris & Dollinger, 2001)
และกลุม่ ตัวอย่างชาวอิตาลี่ (Donizzetti, 2019)
หลักฐานการวิจัยเหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงข้อสรุ ปว่า ความรู เ้ กี่ยวกับการสูงวัย
ในระดับสูงมีความสัมพันธ์กับวยาคติต่อผู้สูงอายุท่ีเป็ นการแสดงออกผ่านทางเจตคติและทาง
พฤติกรรมในระดับต่า และความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัยในระดับสูง ยังมีความสัมพันธ์กับความวิตก
กังวลต่อการสูงวัยในระดับต่าอีกด้วย
3. การปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ ผู้ สู งอายุ เป็ น การปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลกับ
ผูส้ งู อายุ ซึ่งหมายถึงการติดต่อสื่อสารหรือการทากิจกรรมร่วมกับผูส้ งู อายุ เป็ นตัวแปรที่ได้มาจาก
ทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งทฤษฎีนีช้ ีใ้ ห้เห็นถึงผลเชิงบวกจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ช่วงวัยว่าจะสามารถช่วยลดอคติระหว่างช่วงวัยได้ โดยที่การปฏิสมั พันธ์ดังกล่าวจะได้ตอ้ งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ทฤษฎีนีก้ าหนดไว้ ตัวอย่าง การปฏิสัม พันธ์ต้ องมี ความเสมอภาคเท่าเทียม การ
ปฏิสัมพันธ์ตอ้ งมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน เป็ นต้น ดังนัน้ ทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มจึง
กล่าวว่าการปฏิสัม พันธ์ท่ี ดีระหว่างบุคคลกับผู้สูงอายุ มี ความสัม พันธ์ต่อวยาคติ ท่ี บุคคลมี ต่ อ
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ผูส้ งู อายุอย่างลดลง อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าผลการวิจยั ที่จะกล่าวต่อไปนีค้ รอบคลุมการศึกษาวิจยั
การปฏิสมั พันธ์ในแง่ของคุณภาพและในแง่ของความถี่
แอเลน และคนอื่นๆ (Allan et al., 2014) ศึกษาอิทธิพลของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างช่วงวัยที่มีต่อวยาคติ ต่อผูส้ ูงอายุ โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแคนาดา และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุถี่กว่าจะมีความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยลดลง ซึ่ง
ส่งผลต่อเนื่องให้กลุ่มตัวอย่างมีวยาคติต่อผูส้ ูงอายุลดลงเช่นกัน สอดคล้องกับอีกงานวิจัยหนึ่งที่
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุบ่อยกว่าจะมีความรูส้ กึ หวาดกลัวต่อผูส้ งู อายุรวมทัง้ มี
ความรู ส้ ึก วิตกกัง วลต่ อ การสูง วัย ในระดับ ต่ า กว่า (Chonody et al., 2014) ยิ่ งไปกว่านั้น กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี โอกาสปฏิ สัม พั น ธ์กับ ผู้สูง อายุ บ่ อ ยกว่ า จะมี ว ยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ม ากขึ น้
(Chonody, 2016) และมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุลดลง (Chonody et al., 2014)
นอกจากหลัก ฐานความสัม พัน ธ์ระหว่ า งความถี่ ข องการปฏิ สัม พั น ธ์กับ
วยาคติต่อผูส้ งู อายุแล้ว คุณภาพของการปฏิสมั พันธ์ก็มีสว่ นสาคัญต่อมุมมองที่บคุ คลมีต่อผูส้ งู อายุ
เช่นกัน ดรูรร์ ี่ และคนอื่นๆ (Drury et al., 2017) พบว่าเจ้าหน้าที่บา้ นพักคนชราในประเทศอังกฤษที่
มีการปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีต่อผูส้ งู อายุจะมีวยาคติท่ีแสดงออกต่อผูส้ งู อายุแบบชัดเจน (Blatant ageism)
ลดลง แต่หากเจ้าหน้าที่มีการปฏิสมั พันธ์กับผูส้ งู อายุในเชิงลบ เจ้าหน้าที่จะมีวยาคติท่ีแสดงออก
ต่อผูส้ งู อายุแบบโดยนัย (Subtle ageism) เพิ่มขึน้ ในอีกงานวิจยั หนึ่งที่ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาชาวอังกฤษ เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจตคติต่อผู้สูงอายุ ท่ีบุคคล
แสดงออกแบบเปิ ดเผย (Explicit ageism) ซึ่งเป็ นเจตคติในเชิงความรูส้ ึกส่วนบุคคล กับเจตคติต่อ
ผูส้ ูงอายุท่ีบุคคลปกปิ ด (Implicit ageism) ซึ่งเป็ นเจตคติ ในเชิงความเชื่อทางสังคม ผลการวิจัย
พบว่าการปฏิสมั พันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับผูส้ ูงอายุในสังคม มีอิทธิพลต่อเจตคติเชิงบวกที่
กลุ่ม ตัวอย่างแสดงออกแบบเปิ ดเผยต่อผูส้ ูงอายุ ในขณะที่กลุ่ม ตัวอย่างที่มี การปฏิสัม พันธ์กับ
ผูส้ ูงอายุถี่กว่าจะมีเจตคติเชิงบวกที่แสดงออกแบบปกปิ ดมากกว่า (Tam, Hewstone, Harwood,
Voci, & Kenworthy, 2006)
ผลการวิ จัย ในข้า งต้น ได้แ สดงให้เห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการปฏิ สัม พั น ธ์กั บ
ผู้ สู ง อายุ ครอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ ข องคุ ณ ภาพและความถี่ ข องการปฏิ สั ม พั น ธ์ ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
วยาคติและเจตคติต่อผูส้ ูงอายุ อย่างไรก็ดี งานวิจัยอีกจานวนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของ
การปฏิสมั พันธ์ แท้จริงแล้วส่งผลต่อวยาคติมากกว่าความถี่ของการปฏิสมั พันธ์ กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
ว่า บุคคลที่รบั รูว้ ่าตนกับผูส้ งู อายุมีการปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีต่อกันมากกว่าจะมีวยาคติต่อผูส้ งู อายุต่ากว่า
ในขณะที่ ค วามถี่ ข องการปฏิ สัม พั น ธ์ไ ม่ ไ ด้ส่ ง ผลต่ อ วยาคติ (Bousfield & Hutchison, 2010;
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Flamion et al., 2019; Marques et al., 2020; Schwartz & Simmons, 2001; Smith & Charlton,
2020)
นอกจากนี ้ ดังที่ได้กล่าวถึงอิทธิพ ลทางอ้อมของการปฏิสัมพันธ์ในมิ ติของ
ความถี่ท่ีมีอิทธิพลต่อวยาคติ ซึ่งส่งผ่านความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของบุคคล (Allan et al.,
2014; Chonody et al., 2014) ในอีกงานวิจยั หนึ่งที่ศกึ ษาการปฏิสมั พันธ์ต่อผูส้ งู อายุครอบคลุมทัง้
2 มิติคือ คุณ ภาพและความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ ผลการวิจัยชี ว้ ่าคุณภาพของการปฏิสมั พันธ์มี
อิท ธิพ ลทางอ้อมต่อวยาคติ โดยผ่ านความวิตกกังวลต่อการสูงวัย ในขณะที่ ไม่ พ บอิทธิ พ ลของ
ความถี่ในการปฏิสมั พันธ์ต่อวยาคติ กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า กลุ่มตัวอย่างที่รบั รู ว้ ่าการปฏิสัมพันธ์
ของตนกับผูส้ งู อายุเป็ นการปฏิสมั พันธ์ท่ีดี จะมีความวิตกกังวลต่อการสู งวัยของตนเองลดลง และ
ส่งผลให้มีวยาคติต่อผูส้ งู อายุลดลง (Drury, Hutchison, & Abrams, 2016)
จากผลการวิจัยเหล่านี ้ ทาให้สันนิษ ฐานได้ถึงอิทธิพ ลของคุณ ภาพในการ
ปฏิสัม พันธ์กับผู้สูงอายุท่ีมี ต่อวยาคติ ทั้ง อิทธิพ ลทางตรงและอิทธิ พ ลทางอ้อม ส าหรับอิทธิพ ล
ทางตรงสันนิษฐานได้ว่า ผูท้ ่ีมีปฏิสมั พันธ์ท่มี ีคณ
ุ ภาพมากกว่า อาจจะมีวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัวมากกว่า รวมถึงมีวยาคติเชิงลบต่ากว่า นอกจากนี ้ ผูท้ ่ีมีปฏิสมั พันธ์แบบไม่มีคณ
ุ ภาพ
มากกว่า อาจจะมี ว ยาคติ เชิ งบวกต่ ากว่า รวมถึงมี วยาคติเชิ งลบมากกว่า และส าหรับอิทธิ พ ล
ทางอ้อมสันนิษฐานได้ว่า ผูท้ ่ีมีปฏิสมั พันธ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพมากกว่า อาจจะมีความวิตกกังวลต่อการสูง
วัย ของตนเองมากกว่ า จึ ง ส่ ง ผลให้มี ว ยาคติ เชิ ง บวกต่ ากว่ า รวมถึ ง มี วยาคติ เชิ ง ลบมากกว่ า
นอกจากนี ้ ผูท้ ่ีมีปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่มีคณ
ุ ภาพมากกว่า อาจจะมีความวิตกกังวลต่อการสูงวัยมากกว่า
จึงส่งผลให้มีวยาคติเชิงบวกต่ากว่า รวมถึงมีวยาคติเชิงลบมากกว่า
นิยามเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒ นานิยามเชิงปฏิบัติการ ผูว้ ิจัย พัฒ นาจากข้อค้นพบที่ปรากฏในการ
วิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากหลากหลายศาสตร์ และเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร ทาให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับวยาคติในบริบทครอบครัว สาเหตุ
และผลจากวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างและปรับนิยามเชิง
ปฏิ บัติ ก ารและข้อ ค าถามในแบบวัด ตัว แปรจากค านิ ย ามเบื ้อ งต้น ร่ว มกับ ผลการวิ เคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด สาหรับ ตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ตัวแปรวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ตัว
แปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ตัวแปรความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ตัวแปรการ
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รับ รู ต้ ่ อความเป็ น ผู้สูง วัย ตัวแปรการปฏิ สัม พัน ธ์เชิ งบวกต่อ ผู้สูงอายุในครอบครัว ตัวแปรการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และตัวแปรค่านิยมทางสังคม มีรายละเอียดดังนี ้
1. วยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้ สู ง อายุ ในครอบครั ว หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี
อารมณ์ความรู ส้ ึก และแนวโน้มในการปฏิบัติตัวต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ในลักษณะเชิงบวก อัน
เนื่องด้วยอายุท่ีมากของผูส้ ูงอายุในครอบครัว เช่น ความรูส้ ึกเป็ นห่วง และความตัง้ ใจที่อยากจะ
ตามใจผู้สูง อายุในครอบครัว ตัวแปรวยาคติ เชิ ง บวกต่ อผู้สูง อายุในครอบครัว ประกอบด้วย 2
ตัวชีว้ ดั มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 วยาคติเชิงบวกด้านความรู้สึก หมายถึง การที่บุคคลมีความรู ส้ ึก
เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ซึ่งเป็ นความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ บนฐานคิดการรับรูท้ ่ีบุคคลมีต่ออายุท่ี
มากของผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว เช่ น ความรู ส้ ึ ก เป็ น ห่ ว งและความรู ส้ ึ ก เป็ น กัง วลผู้สูง อายุ ใ น
ครอบครัวเนื่องจากท่านมีอายุมากแล้ว
1.2 วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม หมายถึง การ
ที่บคุ คลมีแนวโน้มหรือความตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิตวั ในเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว เป็ นความตัง้ ใจ
ในการแสดงพฤติ ก รรมซึ่ง เกิ ด ขึ น้ บนฐานคิ ด การรับ รู ้ท่ี บุ ค คลมี ต่ อ อายุท่ี ม ากของผู้สูง อายุ ใน
ครอบครัว เช่น ความตั้งใจที่อยากจะตามใจผูส้ ูงอายุในครอบครัว และความตั้งใจที่อยากจะใช้
คาพูดกับผูส้ งู อายุในครอบครัวให้ดีขนึ ้ เนื่องจากท่านมีอายุมากแล้ว
แบบวัดตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ถูกพัฒนาขึน้ จากข้อ
ค้นพบเชิงคุณ ภาพจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นลักษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ
ร่วมกับการทบทวนแนวคิดวยาคติเชิงบวก (Hinchliff, 2016; Minichiello et al., 2000; Palmore,
1999) และแนวคิ ด องค์ป ระกอบหลัก ของเจตคติ (Tripartite Model) (Kite & Wagner, 2002;
Olson & Kendrick, 2008) โดยวัดด้วยข้อคาถาม 7 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่
จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ ีวยาคติ เชิงบวกมากกว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนต่ากว่า
2. วยาคติ เ ชิ ง ลบต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี
ความคิดความเชื่อที่เป็ นการเหมารวมผูส้ งู อายุในครอบครัวในลักษณะเชิงลบ อันเนื่องด้วยอายุท่ี
มากของผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยความคิดความเชื่ อเหมารวมผู้สูงอายุในเชิงลบนีค้ รอบคลุม
ประเด็นสมรรถภาพทางร่างกาย และลักษณะนิสยั ของความสูงวัยของผูส้ ูงอายุในครอบครัว แบบ
วัดตัวแปรวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ถูกพัฒนาขึน้ จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพจากการ
วิ จั ย ระยะที่ 1 ร่ ว มกั บ การทบทวนแนวคิ ด วยาคติ เ ชิ ง ลบ (Palmore, 1999) และแนวคิ ด
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องค์ป ระกอบหลัก ของเจตคติ (Kite & Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) วัด ด้วยข้อ
คาถาม 5 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนน
สูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ ีวยาคติเชิงลบมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
3. พฤติก รรมการดู แลผู้สูงอายุ ในครอบครั ว หมายถึง การที่บุคคลให้
การดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในครอบครัว เพื่อให้ผูส้ ูงอายุในครอบครัวมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ท่ีดีขึน้ ครอบคลุม ทั้งการดูแลด้านสุขภาพร่างกายของผูส้ ูงอายุ และการดูแลด้านความ
ต้องการในชีวิตประจาวันของผูส้ งู อายุ แบบวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ถูก
พัฒนาขึน้ จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 1 ในประเด็นผลกระทบต่อผูส้ งู อายุทางด้าน
ร่างกาย เรื่องการสนับสนุนผู้สูงอายุในชีวิตประจาวันและเรื่องที่เกี่ยวกับโรคภัย โดยวัดด้วยข้อ
คาถาม 7 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนน
สูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่แี สดงพฤติกรรมดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
4. ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย หมายถึง การรับรูท้ างอารมณ์กระวน
กระวายใจและความหวาดกลัวที่บุคคลมีต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความแก่ชราหรือการมีอายุท่ีมาก
ครอบคลุมทัง้ ความแก่ชราที่จะเกิดขึน้ กับ ตัวบุคคลเอง และความแก่ชรารวมถึงความตายที่จะเกิด
ขึน้ กับผู้สูงอายุในครอบครัว ตัวแปรความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ัด มี
รายละเอียดดังนี ้
4.1 ความวิ ต กกั ง วลทางจิ ต ใจ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรู ้สึ ก กระวน
กระวายใจและหวาดกลัวเกี่ยวกับการไม่มีความสุขทางใจในวันที่ตนแก่ชรา
4.2 ความวิตกกั งวลทางกายภาพ หมายถึง การที่บุคคลรู ส้ ึกกระวน
กระวายใจและหวาดกลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายของตนในวันที่ตนแก่ชรา
4.3 ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย หมายถึง การที่บุคคลรูส้ ึกกระวน
กระวายใจและหวาดกลัวเกี่ยวกับการสูญเสียคุณค่าในตนเองในวันที่ตนแก่ชรา
4.4 ความวิ ต กกั ง วลต่ อ ความตายของผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว
หมายถึง การที่บุคคลรูส้ ึกกระวนกระวายใจและหวาดกลัว ต่อการเจ็บป่ วยและการตายในอนาคต
ของผูส้ งู อายุในครอบครัว
ส าหรับตัวชี ว้ ัด 3 ด้านของตัวแปรความรู ส้ ึกวิตกกัง วลต่ อการสูงวัย ได้แก่
ความกังวลทางจิตใจ ความกังวลทางกายภาพ และความหวาดกลัวต่อการสูญเสีย ถูกดัดแปลง
จากแบบวัด Anxiety about Aging scale (Lasher & Faulkender, 1993) โดยผูว้ ิจัยทาการแปล
ข้อคาถามเดิมจากภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทย และได้ให้ผทู้ ่ีเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอั งกฤษ
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ทาการแปลข้อคาถามภาษาไทยกลับเป็ นภาษาอังกฤษ จากนัน้ ร่วมกันพิจารณาการเลือกใช้ภาษา
ในข้อคาถามฉบับภาษาไทย (Back-tanslation) สาหรับตัวชีว้ ัดด้านความวิตกกังวลต่อความแก่
ชราของผูส้ งู อายุในครอบครัว ถูกพัฒนาขึน้ จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ใน
ประเด็ นด้านการตระหนักถึงความไม่ ย่ ังยืนของชีวิต บิดามารดา ร่วมกับการทบทวนทฤษฎี การ
บริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว (Terror Management Theory) (Martens et al., 2005) โดยวัดด้วย
ข้อคาถาม 12 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ ไม่จ ริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผู้ท่ีได้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ีความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัยมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
5. การรับรู้ต่อความเป็ นผู้สูงวัย หมายถึง การที่บคุ คลมีความตระหนักและ
มีความเข้าใจต่อสภาวะของความสูงอายุซ่ึงผูส้ ูงอายุเผชิญ ตัวแปรการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย
ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 การรับรู้ด้านกายภาพ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักและมีความ
เข้าใจในธรรมชาติของสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพที่เสื่อมถอยของผูส้ งู อายุ
5.2 การรั บ รู้ ด้ า นสั ง คม หมายถึ ง การที่ บุค คลตระหนัก และมี ค วาม
เข้าใจในธรรมชาติของลักษณะการแสดงออกของผู้สูงอายุ ครอบคลุม ทั้งการแสดงออกในเชิ ง
มุมมองและความคิด และการแสดงออกที่เป็ นการปฏิบตั ิตวั
แบบวัดตัวแปรการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย ถูกพัฒ นาขึน้ จากข้อค้นพบเชิง
คุณภาพจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นการรับรูถ้ ึงความเสื่อมถอยของบิดามารดาสูงอายุ และ
ประเด็นความเข้าอกเข้าใจในตัวบิดามารดาสูงอายุ ร่วมกับการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัย แบบวัดตัวแปรการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย วัดด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่า
เป็ นผูท้ ่มี ีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
6. การปฏิ สั ม พั น ธ์เชิ งบวกต่ อ ผู้ สู งอายุ ในครอบครั ว หมายถึ ง การที่
บุคคลรับรูใ้ นความพึงพอใจหรือคุณภาพที่ดีของการพบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคล
กั บ ผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว แบบวัด ตั ว แปรการปฏิ สัม พั น ธ์ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว
ผูว้ ิจัยพัฒ นาจากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory)
(Allport, 1954) ร่วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุ แบบวัดนีว้ ดั ด้วย
ข้อคาถาม 3 ข้อ มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูง
กว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ี มีการปฏิสมั พันธ์กับผูส้ ูงอายุในครอบครัวที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่า
กว่า
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7. การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคล
รับรู ใ้ นความไม่พึงพอใจหรือคุณภาพที่ไม่ดีของการพบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคล
กับ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว เช่ น เดี ย วกับ แบบวัด ตัวแปรการปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ใน
ครอบครัว ผูว้ ิจัยพัฒนาแบบวัดนีจ้ ากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup
Contact Theory) (Allport, 1954) ร่ว มกั บ งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ตั ว แปรการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผูส้ ูงอายุ แบบวัดนีว้ ัดด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริง
ที่สุด (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการปฏิสมั พันธ์กับผูส้ ูงอายุในครอบครัวที่ ไม่มี
คุณภาพมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
8. ค่ า นิ ย มทางสั ง คม หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรับ รู ้ใ นคุ ณ ค่ า ทางสัง คมที่
กาหนดหรือคาดหวังให้บุค คลดูแลเลี ย้ งดูผู้สูง อายุในครอบครัว เนื่องจากการดูแลผู้สูง อายุใน
ครอบครัวเป็ นหน้าที่ของบุคคลซึ่งมีสถานะเป็ นลูกหรือหลานของผูส้ ูงอายุ และเนื่องจากการดูแล
ผูส้ ูงอายุถือเป็ นการแสดงความกตัญญูรูค้ ุณ แบบวัดตัวแปรค่านิยมทางสังคมพัฒ นาขึน้ จากข้อ
ค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 ในประเด็นหน้าที่ของบุตรธิดา และประเด็นการกตัญญูต่อบิดามารดา
ร่วมกับการทบทวนแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) (Ryan, 2005) แบบวัด
นีว้ ดั ด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด
(6) ซึ่งผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีค่านิยมทางสังคมมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
สมมติฐานในการวิจัยระยะที่ 2
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
ที่พฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1. วยาคติ เ ชิ ง บวกต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว ได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจาก
ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม
2. วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพ ลทางอ้อมจากการ
รับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และการปฏิสมั พันธ์เชิง
ลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยผ่านความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย
3. วยาคติ เ ชิ ง ลบต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว ได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจาก
ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม
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4. วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู ้
ต่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยผ่านความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย
5. ความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ได้รบั อิทธิพ ลทางตรงจากการรับรู ต้ ่อ
ความเป็ นผูส้ ูงวัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
6. พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากวยาคติ
เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
7. พฤติ ก รรมการดู แ ลผู้สูง อายุ ในครอบครัว ได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มจาก
ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว การปฏิ สัม พัน ธ์เชิ งลบต่อผู้สูง อายุในครอบครัว และค่านิ ยมทางสัง คม โดยผ่ าน
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
8. พฤติ ก รรมการดู แ ลผู้สูง อายุ ในครอบครัว ได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มจาก
ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว การปฏิ สัม พัน ธ์เชิ งลบต่อผู้สูง อายุในครอบครัว และค่านิ ยมทางสัง คม โดยผ่ าน
วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
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ภาพประกอบ 4 โมเดลสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติ
ต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี ้ใ ช้แ บบแผนการวิ จัย ผสานวิ ธี ช นิ ด เชิ ง คุ ณ ภาพน าเชิ ง ปริม าณ
(Exploratory sequential mixed methods design) (Creswell & Plano Clark, 2018) ที่ มี ก าร
วิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ มี จุดมุ่งหมายเพื่อ ทาความเข้าใจลักษณะ สาเหตุ และ
ผลกระทบของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุ การเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) ร่วมกับ การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วมกับสมาชิก ครอบครัววัยหนุ่ม สาว
จานวน 8 ท่าน จากนั้นในการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ ิจัยนาข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิจัยในระยะแรกร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมมาพัฒ นาเป็ นตัวแปรสาหรับการทดสอบโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัว อย่ างวัย หนุ่ม สาวจ านวน 344 คน ดัง ที่ ส รุ ป ไว้ในภาพประกอบ 5 นอกจากนี ้ ผู้วิ จัย ได้ส รุ ป
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั พร้อมระยะเวลาที่ใช้ดาเนินการ ในตาราง 3 นอกจากนี ้ ในส่วนของการ
อภิปรายผลการวิจัย ผูว้ ิจัยได้มีการเชื่อมโยงการอภิปรายผลการวิจยั ทัง้ สองระยะ ดังที่นาเสนอไว้
ในบทสุดท้าย

ภาพประกอบ 5 การประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจยั ผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณ
(Creswell & Plano Clark, 2018) และการเชื่อมโยงข้อค้นพบในการวิจยั

ตาราง 3 ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ เพื่อค้นหาและทาความเข้า ใจถึงลักษณะ
ของวยาคติ รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติในครอบครัว โดยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติในการศึกษานี ้ เป็ นการทาความเข้าใจวยาคติ ผ่าน
มุมมองของสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวที่มีต่อบิดามารดาสูงอายุ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
การเก็บข้อมูล (Yin, 2014) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยประยุกต์ใช้หลักการของ ไมล์ และฮูเบอร์แมน
(Miles & Huberman, 1994) รายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจยั มีดงั นี ้
พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
พืน้ ที่ที่ใช้ในการวิจัย หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ของการวิจัยครัง้ นี ้
คือ สมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาว จังหวัดกรุงเทพมหานครถูกกาหนดให้เป็ นพืน้ ที่ท่ีใช้ในการวิจัย
เนื่องจากกรุงเทพฯเป็ นเมืองหลวงของประเทศ เป็ นตัวแทนเขตเมืองที่ชดั เจน อีกทัง้ ยังมีความเป็ น
พหุวัฒ นธรรมคื อ ผู้คนมี พื ้น ภูมิ ท่ี หลากหลาย และที่ส าคัญ จังหวัดกรุ ง เทพมหานครมี จานวน
ประชากรสูงอายุม ากที่สุดในประเทศไทยถึง 1,089,974 คน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17 ของ
ประชากรทั่วทัง้ จังหวัด นับเป็ นอัตราส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุทงั้ ประเทศ ซึ่งอยู่ท่ี
ร้อยละ 15 (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) นอกจากความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรมและจานวนผูส้ งู อายุ
แล้ว พืน้ ที่ดังกล่าวยังมี ขอบเขตที่ชัดเจน (Boundary) และสมบูรณ์พ ร้อมในตัว เอง ด้วยเหตุผ ล
เหล่านี ้ ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมสาหรับพืน้ ที่ในการวิจยั
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วยผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key informants) จานวน 8
ท่าน ซึ่งเป็ นสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวที่มีการปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดกับบิดาหรือมารดาสูงอายุใน
ครอบครัว นอกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลวัยหนุ่มสาวจานวน 8 ท่าน ยังมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นบิดามารดาสูงอายุ
อีกจานวน 2 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลกับบิดามารดาสูงอายุเพิ่ม เติม เพื่อใช้ขอ้ มูลมาช่วย
ยืนยันและสร้างความชัดเจนให้แก่ขอ้ ค้นพบในบางประเด็น อาทิ ผลกระทบของวยาคติ ไม่ได้มี
จุดประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยแต่อย่างใด เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษานีม้ ่งุ ทาความเข้าใจวยาคติผ่านมุมมองของคนหนุ่มสาวเป็ นสาคัญ ลาดับต่อไปเป็ นการ
นาเสนอเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และวิธีการเข้าถึงกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล รายละเอียดดังนี ้
การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ผู้วิ จั ย ใช้วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) โดยเลื อ กตามคุ ณ สมบัติ เกณฑ์ก ารคั ด เข้า ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ (Inclusion
criteria) หลังจากนัน้ จึงใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติ
ผู้ให้ข้อ มูล จากแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ การได้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่ จ ะสนับ สนุน หรือ โต้แย้ง กับ
ข้อเสนอทางทฤษฎี เมื่ อข้อมูล ถึง จุด อิ่ ม ตัว (Data saturation) คือ ข้อเสนอทางทฤษฎี ค งที่ พบ
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ข้อมูลที่มีความซา้ กันที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ปรากฏข้อมูลใหม่ ซึ่งสามารถ
สร้างเป็ นข้อสรุปของการศึกษาได้ ผูว้ ิจยั จึงยุติการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่จานวน 8 ท่าน
สาหรับ คุณ สมบัติ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ น คนหนุ่ม สาวในเจเนอเรชั่น Y หรือเจเนอ
เรชั่น Z ซึ่ ง หมายถึ ง ผู้ท่ี เ กิ ด ระหว่ า งปี พ.ศ. 2524 – 2552 (พั ช ราภา ตั น ติ ชู เวช, 2560) มี ก าร
ปฏิสมั พันธ์แบบเห็นหน้ากับผูส้ ูงอายุในครอบครัวที่เป็ นบิดาหรือมารดาอายุ 60 ปี ขึน้ ไป เป็ นการ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นประจาและต่อเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ให้คนหนุ่มสาวได้มี โอกาสเห็นการ
เปลี่ ยนแปลงเข้าสู่วัยสูง อายุของบิ ดามารดา โดยการปฏิสัม พัน ธ์ระหว่างคนหนุ่ม สาวกับบิ ด า
มารดาเป็ นการปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่ได้ถูกจากัดในเชิงพืน้ ที่ของการพักอาศัย กล่าวคือ คนหนุ่มสาวและ
บิดามารดาสูงอายุจะอาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันก็ได้ คนหนุ่มสาวต้องพานักอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสุดท้าย คนหนุ่มสาวต้องมีความยินดีและสามารถเข้าร่วมงานวิจัย
โดยการให้ขอ้ มูลผ่านการสัมภาษณ์
การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มู ล วัย หนุ่ ม สาวผู้ มี
ประสบการณ์ ทัง้ ประสบการณ์โดยตรงที่หนุ่มสาวเผชิญด้วยตนเอง และประสบการณ์โดยทางอ้อม
ที่หนุ่มสาวรับรูผ้ ่านผูอ้ ่นื ซึ่งเป็ นประสบการณ์เกี่ยวกับวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ ในครอบครัวที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครได้อย่างดีท่ีสุด (Information-rich cases) ผู้วิจัยดาเนินการ
เข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ผ่ า นบุ ค คลใกล้ชิ ด ร่ ว มกั บ การแนะน าต่ อ ไปยั ง บุ ค คลอื่ น (Snowball
technique) เมื่อได้รายชื่อและข้อมูลการติดต่อจึงสอบถามความสนใจในการเข้าร่วมการวิจยั ไปยัง
บุคคลเหล่านัน้ รวมทัง้ ประเมินคุณสมบัติในการเข้าร่วมการวิจยั เพื่อคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้เป็ นไป
ตามคุณสมบัติท่ีกาหนดไว้ หากเป็ นไปตามคุณสมบัติท่ีกาหนดและบุคคลมีความสนใจในการเข้า
ร่วมการวิจัย ผูว้ ิจัยจึงทาการนัดพบตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีผใู้ ห้ขอ้ มูลสะดวก เพื่อดาเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ผู้วิ จัย ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ของการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพระยะที่ 1
ประกอบไปด้ว ย การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม และการจดบั น ทึ ก มี
รายละเอียดดังนี ้
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ ิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาวิจัย
ครัง้ นี ้ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ลมุ่ ลึกและครอบคลุมประเด็นการวิจยั (Yin, 2014) ในการสัมภาษณ์
เชิ งลึก ผู้วิจัย ได้เตรียมแนวคาถามไว้ใช้ส าหรับการสัม ภาษณ์ แนวคาถามดังกล่าวเป็ นคาถาม
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ปลายเปิ ดที่ใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อการได้มาซึ่งความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นวยาคติ
ต่อบิดามารดาสูงอายุ
ในการสร้า งแนวค าถามส าหรับ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้วิ จั ย ท าการศึ ก ษา
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวยาคติ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างคาถามปลายเปิ ด
ในแนวคาถามส าหรับ การสัม ภาษณ์เชิ งลึกประกอบด้วย คาถามหลัก (Main questions) และ
ค าถามซั ก (Probing questions) ค าถามหลั ก หมายถึ ง ค าถามที่ เป็ นการเปิ ดประเด็ น การ
สัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจัย ได้สร้างไว้ล่วงหน้า และคาถามซักหรือคาถามเพื่อขอรายละเอียดที่ชัดเจน
ยิ่งขึน้ ผูว้ ิจยั ใช้คาถามซักต่อจากการเปิ ดประเด็นด้วยคาถามหลัก ในกรณีท่ีคาตอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ยังขาดรายละเอียดความชัดเจน หรือในกรณีท่ีผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่ าวถึงประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจและเป็ น
ประโยชน์ต่อการตอบคาถามการวิจยั ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาที่มีความเป็ นมิตร
ต่ อ ผู้ให้ข้อ มู ล โดยตาราง 4 แสดงตัว อย่ า งแนวค าถามส าหรับ การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และใน
ภาคผนวก ข แสดงแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับเต็ม
การสั งเกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม ในขณะที่ ผู้วิจัย ท าการสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์ โดยสังเกตถึง อวัจนภาษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่ว่าจะเป็ น
การแสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทางอากัปกิริยาต่างๆในระหว่างที่ให้สมั ภาษณ์ เพื่อความ
เข้าใจในสิ่งที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลบอกเล่าได้อย่างลึกซึง้ มากยิ่งขึน้
การจดบันทึก ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจัยทาการจดบันทึกแบบย่อถึงสิ่งที่
ได้มาจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยจดเฉพาะคาหรือวลีสนั้ ๆที่มีความสาคัญลงไปในสมุด
บันทึกเล่มเล็ก การจดบันทึกแบบย่อนีช้ ่วยให้ผวู้ ิจัยสามารถระลึกถึงสิ่งที่สงั เกตได้ใ นระหว่างการ
สัมภาษณ์ และภายหลังเมื่อสิน้ สุดการสัมภาษณ์ ได้มีการจดบันทึกโดยละเอียดอีกครัง้ โดยนาเอา
ข้อมูลในบันทึกแบบย่อมาทบทวนและจดขยายความเพิ่มเติม ในการจดบันทึกโดยละเอียดนีแ้ ยก
ออกเป็ น การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นการสังเกตหรือการสัมภาษณ์
และการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเนือ้ หาของการสังเกต

หมายเหตุ

แนวคาถามสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และอาจมีการใช้กิจกรรม เช่น การวาดภาพ การเขียน ประกอบการ
ถามซักไซ้ในบางประเด็น

ตาราง 4 ตัวอย่างแนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
ลินคอล์น และ กูบา (Lincoln & Guba, 1985) ได้จาแนกเกณฑ์และเทคนิคในการ
ตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของงานวิจัย (Trustworthiness) ซึ่งผูว้ ิจัยเลือกใช้เทคนิคต่างๆ
ตามความเหมาะสมดังนี ้ ผูว้ ิจัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) คือ ใน
บางประเด็นที่ตอ้ งการความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบของวยาคติ มีการเก็บข้อมูลทัง้
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาว และผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นบิดาหรือมารดาสูงอายุ การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลนีส้ ร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความสามารถในการยืนยัน
ให้แก่ผ ลการวิจัย (Conformability) นอกจากนี ้ ผู้วิจัย ได้ขอให้เพื่ อนนัก วิจัย ช่ วยตรวจสอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Peer debriefing) โดยร่วมกันตรวจสอบความอคติในการให้รหัสและจัดกลุ่ม
ประเด็นผ่านการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุ ปที่เหมาะสม และในการรายงานข้อ
ค้นพบ มี การใช้การพรรณนาข้อค้นพบอย่างครอบคลุม และลุ่ม ลึก (Thick description) วิธีการ
เหล่า นีช้ ่ วยสร้างความน่าเชื่ อถื อให้แก่ผลการวิจัย ด้า นการสร้างความสามารถในการถ่ายโอน
ข้อสรุ ปไปยังกลุ่มคน บริบท และช่วงเวลาอื่น (Transferability) และสุดท้าย ผูว้ ิจัย ได้ขอให้เพื่อน
นักวิจัยที่ไม่ มีความเกี่ ยวข้องกับงานวิจัยนีช้ ่วยตรวจสอบกระบวนการและผลการวิจัย (Inquiry
audit) เพื่ อ ประเมิ น ว่ า ข้อ สรุ ป ในงานวิ จัย ถู ก ยื น ยัน ได้ด้ว ยข้อ มู ล จากบทสัม ภาษณ์ ท่ี ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม ถือเป็ นการแสดงความสามารถในการพึ่งพาให้แก่ผลการวิจยั (Dependability)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ได้มี การพัฒ นาทักษะต่างๆที่จาเป็ น
สาหรับการอยู่ในสนามวิจยั ประกอบด้วย การทบทวนตาราการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
ทักษะในการเป็ นผูส้ มั ภาษณ์ท่ีดี และการทบทวนรายงานการวิจัยที่ผูว้ ิจัยได้มีโอกาสศึกษาวิจัย
เรื่อง “มุม มองของผู้สูงอายุต่อความหมายของความแก่ชราและรู ปแบบความสัม พัน ธ์ระหว่าง
สมาชิกต่างวัยในครอบครัวหลายรุ่น ” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา วป 804 ปฏิบัติการวิจัยขัน้ สูง
ในปี การศึกษาที่ 2561 ภาคเรียนที่ 1 ในการทบทวนรายงานการวิจยั ดังกล่าวช่วยให้ผวู้ ิจยั ได้ราลึก
ถึงประสบการณ์ตรงที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 3 ท่าน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกตแบบไม่
มีสว่ นร่วม และการจดบันทึก มีรายละเอียดในแต่ละช่วงตอนของการสัมภาษณ์ดงั นี ้
ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ หลังจากผูว้ ิจัยทาการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ท่ี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะดวกในการให้สมั ภาษณ์ ก่อนเวลานัดหมายราว 30 นาที ผูว้ ิจยั เดินทางไปถึงสถานที่
เพื่ อ ส ารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบและจัด เตรียมสภาพแวดล้อ มให้มี ค วามเหมาะสมต่ อ การ
สัม ภาษณ์ เมื่ อ ผู้ให้ข้อ มูล เดิ น ทางมาถึ ง สถานที่ นัด หมาย ผู้วิ จัย จึ งแนะน าตนเองพร้อ มชีแ้ จง
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รายละเอียดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จุดมุ่งหมายของการวิจยั สิทธิของผูใ้ ห้
ข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์ การพิทักษ์สิทธิ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเวลาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
โดยคร่าว เมื่ อผูใ้ ห้ขอ้ มูล รับทราบรายละเอียดดีแล้ว ผูว้ ิจัยจึงกล่าวขออนุญ าตบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ สุดท้าย ผูว้ ิจยั ได้ใช้เวลาเล็กน้อยในการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปอย่างเป็ นกันเองกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพื่อสร้างความคุน้ เคยและบรรยากาศความไว้เนือ้ เชื่อใจระหว่างกันก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์และ
บันทึกเสียง
ในระหว่ างการสัม ภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่ม ต้น การสัม ภาษณ์โดยสอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลังจากนัน้ จึงเริ่มสัมภาษณ์โดยใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ได้เล่าถึงสมาชิกในครอบครัว มีจุดประสงค์เพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้เริ่มนึกถึงสมาชิกในครอบครัวแต่ละ
ท่าน จากนัน้ ผูว้ ิจัยสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับ บิดาและมารดาของผูใ้ ห้
ข้อมูลในฐานะที่ท่านเป็ นสมาชิกสูงวัยในครอบครัว มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปั จจัยที่อาจจะมีความ
เกี่ยวข้องกับวยาคติในครอบครัว สุดท้ายผูว้ ิจยั สอบถามถึงการให้นิยามต่อความหมายของวยาคติ
ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั มีการใช้การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมควบคู่ไปกับการจดบันทึกด้วย
ภายหลังจบการสัมภาษณ์ เมื่อเสร็จสิน้ การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณผูใ้ ห้
ข้อมูลพร้อมกับมอบของขวัญเพื่อตอบแทนที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสละเวลามาเข้าร่วมงานวิจยั สุดท้ายผูว้ ิจยั
ขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลติดต่อกลับในอนาคต เพื่อนัดหมายการให้สมั ภาษณ์ในครัง้ ต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการประยุกต์ใช้หลักการของ ไมล์
และ ฮูเบอร์แมน (Miles & Huberman, 1994) ซึ่งมีกระบวนการหลัก 3 ขัน้ ตอน รายละเอียดดังนี ้
1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) ประกอบไปด้วยการจัดระเบียบด้าน
กายภาพของข้อมูลและด้านเนือ้ หาของข้อมูล (ชาย โพธิสิตา, 2547) สาหรับการจัดระเบียบด้าน
กายภาพของข้อมูล ผูว้ ิจยั ถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์แบบคาต่อคา (Verbatim) ในรูปแบบของ
การถามตอบ และบรรยายถึ ง ลัก ษณะท่ าทางภาษากายของผู้ให้ข้อ มูล ในขณะให้สั ม ภาษณ์
จากนัน้ จึงจัดเก็บและสารองไฟล์ขอ้ มูลไว้ในที่ปลอดภัย
ส าหรับ การจัด ระเบี ย บด้า นเนื ้อ หาของข้อ มู ล หรื อ การลดทอนข้อ มู ล (Data
reduction) คื อ การให้รหัส กับ ข้อ ความจากบทสัม ภาษณ์ (Coding) โดยต้อ งเป็ น ข้อ ความที่ มี
ความหมายเฉพาะที่ส ามารถตอบคาถามการวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ อันได้แก่ ลักษณะของวยาคติ ใน
ครอบครัว และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ วยาคติในบริบทดังกล่าว หลังจากผูว้ ิจัยได้อ่านบทสัมภาษณ์
อย่างถี่ถว้ นแล้วจึงเริ่มลงมือให้รหัส การให้รหัสในงานวิจัยนีป้ ระกอบด้วยการให้รหัสแบบนิรนัย
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(Deductive coding) คือการที่ผวู้ ิจัยได้กาหนดสร้างรหัสไว้ล่วงหน้าตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
และการให้รหัสแบบอุปนัย (Inductive coding) คือการที่ผูว้ ิจัยสร้างรหัสขึน้ จากข้อความในบท
สัมภาษณ์ท่ีเป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับการตอบคาถามการวิจัย ผู้วิจัยทาการให้รหัสข้อมูลเป็ นราย
กรณี จากนัน้ จึงรวบรวมรหัสจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละท่านไว้ในตารางเดียวกัน (Code book) เพื่อการ
ดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
2. การแสดงข้อ มู ล (Data display) เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการจั ด กลุ่ ม รหั ส ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกันเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญกับความหมายของรหัสที่มีความเชื่อมโยงกัน
ความเชื่อมโยงดังกล่าวถูกจัดเป็ นประเด็นหลัก (Categories) และประเด็นย่อย (Sub-categories)
ต่อมา ผูว้ ิจยั จึงจาแนกประเด็นเหล่านีอ้ อกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนัน้ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการ
พรรณนาข้อค้นพบแยกย่อยตามวัตปุ ระสงค์ของการวิจยั ประเด็น และรหัส
3. การหาข้อ สรุ ป และการตรวจสอบความถู ก ต้อ งน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการวิ จัย
(Conclusion and verification) เมื่อผูว้ ิจัยได้ขอ้ ค้นพบจากการให้รหัสและประเด็นแล้ว ผูว้ ิจัยจึง
ยกระดับข้อค้นพบที่เป็ นสาระสาคัญสู่การพัฒนาเป็ นตัวแปรและเครื่องมือในการวัดตัวแปร เพื่อ
นาไปใช้ออกแบบโมเดลสมมติฐานในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
การวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการนาเอาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณ ภาพระยะที่ 1 มา
ออกแบบโมเดลสมมติ ฐ านเพื่ อทดสอบความสัม พัน ธ์โครงสร้างเชิ งเหตุและผลของวยาคติต่ อ
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว ซึ่งเป็ นการออกแบบร่วมกันกับตัวแปรที่พบจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี
และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยใช้วิ ธี ก ารทดสอบโมเดลสมการโครงสร้า งเชิ ง เส้น (Structural
Equation Modelling: SEM) ในการเชื่ อมโยงข้อค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 มาสู่การออกแบบ
การวิจยั ระยะที่ 2 นี ้ ผูว้ ิจยั นาประเด็น (Themes) ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของวยาคติต่อผูส้ งู อายุใน
บริบทของการศึกษามาพัฒ นาเป็ น ตัวแปรวยาคติ ร่วมทั้งนาประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสาเหตุและ
ผลกระทบของวยาคติมาพัฒนาเป็ นตัวแปรปั จจัยสาเหตุและผลของวยาคติ ในการพัฒนาตัวแปร
สาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ ิจยั มีก ารตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดตัวแปรที่สร้างขึน้ ก่อนนาไป
วิเคราะห์โมเดลความสัม พัน ธ์ โครงสร้า งเชิ ง เหตุแ ละผลของวยาคติ ต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว
รายละเอียดของวิธีการดาเนินการวิจยั มีดงั นี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรในการวิจัยระยะที่ 2 คือ สมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวที่อาศัย
อยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็ นคนวัยหนุ่มสาวในเจเนอเรชั่น Y หรือเจเนอเรชั่น Z
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ซึ่ง หมายถึ ง ผู้ท่ี มี อ ายุ ม ากกว่ า 18 ปี แต่ ไม่ เกิ น 40 ปี (พัช ราภา ตัน ติ ชู เ วช, 2560) ต้อ งมี ก าร
ปฏิสมั พันธ์แบบเห็นหน้าอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่องกับผูส้ งู อายุในครอบครัว เพื่อที่คนหนุ่มสาว
จะได้มีโอกาสมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผูส้ ูงอายุในครอบครัวเมื่อท่านสูงวัยมากขึน้ ซึ่ง
ผู้สูง อายุ ในครอบครัว หมายถึ ง ผู้ท่ี อ ายุ 60 ปี ขึ น้ ไป มี ค วามสัม พั น ธ์กับ คนหนุ่ ม สาวโดยทาง
สายเลื อดหรือทางกฎหมาย และเป็ นผู้ท่ียัง สามารถช่ วยเหลือตนเองได้หรือสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้บา้ งบางเรื่อง ทั้งนี ้ การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกจากัดในเชิงพืน้ ที่ของการพักอาศัย
กล่าวคือ คนหนุ่มสาวและผูส้ งู อายุในครอบครัวจะอาศัยอยู่รว่ มกันหรือไม่ได้อาศัยอยู่รว่ มกันก็ได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่ างเพื่ อ ทดสอบโมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ผูว้ ิจัยดาเนินการตามคาแนะนาของไคลน์ (Kline, 2005) ที่ระบุว่ากลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ควรมีจานวน 20 คน ต่อ 1 ตัว
แปรสังเกต จานวนตัวแปรสังเกตในงานวิจยั ระยะที่ 2 มีทงั้ หมด 13 ตัวแปร จึงกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าจานวน 260 คน นอกจากนี ้ กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 จะต้องไม่ เคยเข้า
ร่วมงานวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 1 มาก่อน ตามคาแนะนาของ เครสเวลล์ และ เครสเวลล์ (Creswell
& Creswell, 2018) ที่กล่าวไว้ว่าผูเ้ ข้าร่วมในการวิจยั เชิงปริมาณจะต้องไม่เคยเข้าร่วมการวิจยั เชิง
คุณ ภาพระยะที่ 1 มาก่ อน แต่ ผู้เข้าร่วมในการวิจัย ทั้ง สองระยะจะต้อ งมาจากกลุ่ม ประชากร
เดียวกัน เหตุผลเพราะว่า ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ในระยะที่ 1 ถูกคัดเลือกด้วยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ อีกทั้ง จุดมุ่ง หมายในการวิจัยเชิ งปริม าณระยะที่ 2 นี ้คื อเพื่ อสร้าง
ข้อสรุปจากผลการวิจยั ไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ (Generalize) ดังนัน้ การเก็บข้อมูลกับผูท้ ่ีเคยเข้า
ร่วมการวิจยั ระยะที่ 1 ไปแล้วจึงไม่เหมาะสม งานวิจยั นีม้ ีจานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 344 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ ในการพัฒ นาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่อ งมื อวัด ส าหรับ การวิจัย ระยะที่ 2 ซึ่ง คื อแบบสอบถาม ผู้วิจัย ด าเนิ น การโดยประยุก ต์เอา
หลัก การพัฒ นาแบบวัด ของ เครสเวลล์ และ พลาโนคลาร์ก (Creswell & Plano Clark, 2018)
ร่วมกับหลักการของ เดอเวลลิส (DeVellis, 2012) โดยได้รายงานผลการวิเคราะห์ไว้ในภาคผนวก
ค มีรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอนดังนี ้
1. ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีและตัวแปรที่ตอ้ งการใช้
ในการศึกษา
2. ดาเนินการสร้างกลุ่มข้อคาถาม (Item pool) โดยเป็ นข้อคาถามที่ถามเจาะจง
เพียงแค่หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งข้อคาถาม เลือกใช้คาศัพท์และรู ปแบบประโยคที่สั้นกระชับไม่ซับซ้อน
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และหากเป็ นไปได้ ผูว้ ิจัยเลือกใช้คาศัพท์คาเดียวกันกับที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพระยะที่
1 ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้
3. กาหนดรูปแบบของการวัด ได้แก่ กาหนดระดับ และตัวเลือกมาตรประมาณค่า
ของแบบวัด
4. ก่อนการเก็บข้อมูล ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรง
เชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย จานวน 5
ท่ าน ตรวจสอบข้อค าถาม เพื่ อวิ เคราะห์ดัช นี ค วามสอดคล้องของข้อ ค าถามกับ วัตถุป ระสงค์
(Index of item-objective congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ พิ จ ารณาตั ด ข้อ ค าถามออกหรื อ
ปรับปรุงการใช้ภาษาของข้อคาถามหากพบค่า IOC ต่ากว่า 0.5 นอกจากนี ้ ได้ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลในการ
วิจัยระยะที่ 1 ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรงในประสบการณ์วยาคติ ได้ตรวจสอบข้อคาถาม
ด้วย จากนัน้ ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสม
5. นาแบบวัดที่ปรับปรุงข้อคาถามแล้วไปเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 344
คน จากนั้น นาข้อมูลมาตรวจสอบคุณ ภาพข้อคาถามรายข้อ และคุณ ภาพแบบวัด ทั้งฉบับ เพื่อ
ทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability)
5.1 ตรวจสอบคุณภาพข้อคาถามรายข้อ เป็ นการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้ อ กั บ คะแนนรวมของข้ อ ที่ เ หลื อ (Corrected item-total
correlation: CITC) เพื่ อ ตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายข้อ (Item analysis) โดยวิเคราะห์ค่ า
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ข องค่ า CITC ที่ มี ค่ าต่ ากว่ า 0.20 และตัด ข้อ ค าถามที่ พ บว่า ค่ า CITC ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ
5.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทัง้ ฉบับ เป็ นการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาคแอลฟา (Cronbach's alpha coefficient) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายในของ
แบบวัด (Internal consistency) โดยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาที่ยอมรับได้ตอ้ งมากกว่า
0.70 ขึน้ ไป อย่างไรก็ดี นันนาลลี (Nunnally, 1967 as cited in Streiner, 2003, p. 103) แนะนา
ว่า ในกรณีของแบบวัดที่พัฒนาขึน้ ใหม่ ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาระหว่าง 0.50 – 0.60 ให้
ถือว่ายอมรับได้ แต่ทงั้ นีค้ ่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาไม่ควรสูงเกิน 0.90 เนื่องจากอาจสะท้อน
ถึงความซา้ ซ้อนของข้อคาถามในแบบวัด (Streiner, 2003)
6. ในขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ทาการ
วิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน ของแบบวัด ทั้ง 8 ฉบับ (Confirmatory factor analysis: CFA)
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เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้างของแบบวัด (Construct validity) จากนั้นจึงวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับ และวิเคราะห์หาความตรงเชิงลูเ่ ข้า ดังนี ้
6.1 วิเคราะห์ค่ า ความเชื่ อมั่น (Composite reliability: CR) เพื่ อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับ โดยเกณฑ์ท่ียอมรับได้คือค่า CR ควรมากกว่า 0.70 (Fornell &
Larcker, 1981)
6.2 วิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความแปรปรวนที่ ถู ก สกั ด ได้ ข องแต่ ล ะตั ว ชี ้วั ด
(Average variance extracted: AVE) เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ งลู่เข้า (Convergent validity)
ซึ่งเกณฑ์ท่ยี อมรับได้คือค่า AVE ควรมากกว่า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981)
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณในระยะนี ้
คือแบบสอบถามในรู ปแบบแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง และแบบวัดจานวน 8 ฉบับ ซึ่งแบบวัดส่วนหนึ่งถูกพัฒนาขึน้ จากข้อค้นพบจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และแบบวัดอีกส่วนหนึ่งถูก
พั ฒ นาขึ น้ จากแบบวัด ที่ พ บจากการทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาตั ว แปรที่ เกี่ ย วข้อ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็ นแบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อคัดกรองผูต้ อบที่
มี คุณ สมบัติ ต รงตามกลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา และเพื่ อ สอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบ
ประกอบด้วย 7 คาถาม ได้แก่ (1) การพานักอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ขึน้ ไป
(2) การปฏิ สัม พั น ธ์กับ ผู้สูง อายุในครอบครัว (3) จ านวนของผู้สูง อายุ ในครอบครัว ที่ ผู้ต อบมี
ปฏิสัม พันธ์ดว้ ยอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ขึน้ ไป (4) สถานะทางสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุท่ีผูต้ อบจะนึกถึงตลอดการทาแบบสอบถาม (5) ความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ อบกับผูส้ งู อายุ
ในครอบครัวที่ผู้ตอบจะนึกถึงตลอดการทาแบบสอบถาม (6) เพศของผูต้ อบ และ (7) อายุของ
ผูต้ อบ
แบบวัดตัวแปร ตัวแปรในการศึกษาทัง้ 8 ฉบับเป็ นการเลือกตอบแบบประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) โดยในตาราง 5 แสดงตัวอย่างข้อคาถามของแบบ
วัดทั้ง 8 ฉบับ และในภาคผนวก ง แสดงข้อคาถามของแบบวัดทั้งฉบับ รายละเอียดของแบบวัด
และผลการตรวสอบคุณภาพของแบบวัดมีดงั นี ้
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ตาราง 5 ตัวอย่างข้อคาถามแบบวัดในการวิจยั ระยะที่ 2
ตัวชีว้ ัด

ตัวอย่างข้อคาถาม

1. แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
วยาคติเชิงบวกด้านความรูส้ กึ
ฉันกังวลเรื่องอุบตั ิเหตุของผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะท่านแก่แล้ว
วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดง ฉันอยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวได้ทาในสิ่งที่ทา่ นต้องการ เพราะ
พฤติกรรม
ท่านอายุมากแล้ว
2. แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากมักจะขีบ้ ่น
3. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
ฉันคอยสังเกตเรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นประจา
4. แบบวัดความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย
ความวิตกกังวลทางจิตใจ
ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ตวั ลง ฉันจะไม่มีอะไรทา
ความวิตกกังวลทางกายภาพ
ฉันไม่เคยหวั่นใจที่ตวั เองจะดูแก่
ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย
ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ เพื่อนทุกคนของฉันจะตายจากไป
ความวิตกกังวลต่อความตายของ
ฉันกังวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้ งู อายุในครอบครัว
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
5. แบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย
การรับรูด้ า้ นกายภาพ
เมื่ออายุมากขึน้ การทางานของร่างกายก็จะถดถอยลง
การรับรูด้ า้ นสังคม
เป็ นธรรมดาที่เมื่ออายุมากแล้วจะมีนิสยั หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป
6. แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
ฉันรูส้ กึ พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
7. แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
8. แบบวัดค่านิยมทางสังคม
หน้าที่การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นหน้าที่ของลูกหลาน
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1. แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัด
นีจ้ ากผลการวิจัย ระยะที่ 1 ในประเด็ นลักษณะของวยาคติต่ อบิ ด ามารดาสูง อายุ ร่วมกับ การ
ทบทวนแนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติ (Tripartite Model) (Kite & Wagner, 2002; Olson
& Kendrick, 2008) และแนวคิ ด วยาคติ เ ชิ ง บวก (Hinchliff, 2016; Minichiello et al., 2000;
Palmore, 1999) แบบวัด วยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุในครอบครัว ประกอบด้ว ย 2 ตัวชี ้วัด คื อ
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวด้านความรู ส้ ึก และด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม วัด
ด้วยข้อคาถามจานวน 7 ข้อ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6)
ซึ่งผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ ีวยาคติเชิงบวกมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด วยาคติ เชิ งบวกต่ อ ผู้ สู งอายุ ใ น
ครอบครัว ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
validity) การตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ (Item analysis) การตรวจสอบความสอดคล้อง
ภายในของแบบวัด (Internal consistency) และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด
(Construct validity) มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
validity) โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of itemobjective congruence: IOC) พบว่าจากข้อคาถามเดิมจานวน 10 ข้อ มีขอ้ คาถามจานวน 2 ข้อที่
มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 อย่างไรก็ดีผู้วิจัยเลือกตัดข้อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกเพียง 1 ข้อ และ
เลือกปรับภาษาของข้อคาถามอีกข้อที่ไม่ผ่านแกณฑ์ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ นอกจากนี ้
ผูว้ ิจยั ได้ปรับภาษาของข้อคาถามข้ออื่นๆตามคาแนะนาด้วยเช่นกัน โดยสรุป แบบวัดวัดวยาคติเชิง
บวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวคงเหลือข้อคาถามจานวน 9 ข้อ
ผลการตรวจสอบอ านาจการจ าแนกรายข้อ (Item analysis) โดยการ
วิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กั บ คะแนนรวมของข้อ ที่ เหลื อ
(Corrected item-total correlation: CITC) กั บ ข้อ มู ล ที่ เก็ บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 344 คน
พบว่าข้อคาถามทัง้ 9 ข้อมีค่าอานาจการจาแนกรายข้อระหว่าง 0.418 – 0.672 แสดงถึงคุณภาพ
ของข้อคาถามรายข้อที่สามารถจาแนกผูต้ อบที่มีคะแนนสูงและคะแนนต่าออกจากกัน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งภ ายในของแบบวั ด (Internal
consistency) โดย การวิ เ คราะห์ ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ค รอน บ าคแอลฟ า (Cronbach's alpha
coefficient) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
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ทัง้ ฉบับที่ 0.848 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทัง้ ฉบับว่าข้อคาถามทัง้ 9 ข้อสามารถให้ผลการวัดที่
มีความคงเส้นคงวา (Consistency)
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้า งของแบบวั ด (Construct
validity) โดยการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน ของแบบวัด (Confirmatory factor analysis:
CFA) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่าแบบจาลองแบบวัดวยาคติเชิงบวก
ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ที่พัฒ นาขึน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจึงดาเนินการ
ดังนี ้
- พิจารณาปรับโครงสร้างของแบบจาลอง โดยแยกตัวชีว้ ดั ออกเป็ น 2
ด้านตามเนือ้ หาของข้อคาถาม ได้แก่ ตัวชีว้ ัดด้านความรู ส้ ึก และตัวชีว้ ัดด้านแนวโน้มการแสดง
พฤติกรรม เนื่องจากพบค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) ที่มี ค่าสูงจานวนมาก และพบค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามบางข้อมีค่าต่าและสูงในลักษณะที่เกาะกลุ่ม
กัน ผลจากการวิ เคราะห์ CFA ของแบบจ าลองที่ มี 2 ตัว ชี ้วัด พบว่ า ตั ว ชี ้วัด มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เท่ากับ 0.580 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ัดใน
ระดับที่สมเหตุสมผลคือ ตัวชีว้ ดั ทัง้ สองวัดในเรื่องเดียวกันแต่ในแง่มมุ ที่ต่างกัน อย่างไรก็ดี ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จ ารณาตั ด ข้อ ค าถามออก 1 ข้อ เนื่ อ งจากพบปั ญ หาเรื่ อ งค่ า
นา้ หนักองค์ประกอบที่แสดงว่าข้อคาถามนั้นสามารถใช้วัดตัวชีว้ ัดอีกด้านหนึ่งได้ดว้ ย (Crossloading) อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จ ารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ โดยใช้วิธี การตัดข้อคาถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อคาถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจานวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรับแก้สงู ที่สดุ ผูว้ ิจยั เลือก
วิธีการตัดข้อคาถามเนื่องจากเมื่ อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถามพบว่ามี ความซา้ ซ้อนกัน
ท้า ยที่ สุด ผลการวิเคราะห์พ บว่ า แบบจ าลองมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ (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)
โดยสรุ ป ผูว้ ิจัยทาการแยกตัวชีว้ ัดเป็ น 2 ด้าน และตัดข้อคาถามออก 2
ข้อ คงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้ จานวน 7 ข้อ พบว่าแบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว มี
ความตรงเชิงโครงสร้าง แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดตัวชีว้ ดั ของตัวแปรในด้านที่
ข้อคาถามสมควรจะวัดได้ ซึ่งได้แก่ ด้านความรูส้ ึก และด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม โดยพบ
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวชีว้ ดั เท่ากับ 0.534 ค่านา้ หนักองค์ประกอบในแต่ละด้านตัวชีว้ ดั ที่
ระหว่าง 0.655 – 0.939 และ 0.508 – 0.828 ตามลาดับ ค่า AVE (Average variance extracted)
ในแต่ละด้านตัวชีว้ ัดเท่ากับ 0.654 และ 0.546 ตามลาดับ และค่าความเชื่อมั่น CR (Composite
reliability) เท่ากับ 0.908
2. แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดนี ้
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ในประเด็นลักษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ ร่วมกับการทบทวน
แนวคิ ด วยาคติ เชิ ง ลบ (Palmore, 1999) และแนวคิ ด องค์ป ระกอบหลั ก ของเจตคติ (Kite &
Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) แบบวัดวยาคติเชิ ง ลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว วัด
ด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6)
ซึ่งผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูม้ ีวยาคติเชิงลบมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด วยาคติ เชิ ง ลบต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ น
ครอบครั ว ประกอบด้ว ยการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ด้า นความตรงเชิ ง เนื ้อ หา การ
ตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC พบว่าข้อคาถามทัง้ 9 ข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงคงจานวนข้อคาถามเดิมไว้
จานวน 9 ข้อเท่าเดิม และไม่ได้มีการปรับภาษาของข้อคาถาม
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีขอ้ คาถาม 1 ข้อที่มีค่า CITC ต่ากว่า 0.2
อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ค่า นัยสาคัญทางสถิติของค่า CITC ที่ 0.155 พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามนัน้ มีความสัมพันธ์กบั คะแนนรวมของข้อคาถามอื่นๆในแบบวัด
โดยสรุป ข้อคาถามยังคงจานวนเดิมที่ 9 ข้อ โดยมีอานาจการจาแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.155 –
0.595 ที่แสดงถึงคุณภาพของข้อคาถามรายข้อที่สามารถจาแนกผูต้ อบที่มีคะแนนสูงและคะแนน
ต่าออกจากกัน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.721 แสดงถึงคุณ ภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 9 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่า
แบบจาลองแบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการดังนี ้
- พิจารณาตัดข้อคาถามออก 1 ข้อ เนื่องจากข้อคาถามมีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบที่ต่ามาก และไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อ
คาถามพบว่าเป็ นข้อคาถามทางลบ ทัง้ นี ้ แม้ว่าข้อคาถามอีกข้อจะปรากฏค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ที่ติดลบ แต่เนื่องจากเมื่อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถามพบว่ามีใจความสาคัญที่จะสะท้อน
ถึงตัวแปรวยาคติเชิงลบได้ดี จึงเลือกตัดข้อคาถามทางลบแทน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์พบว่า
แบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิจารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ เนื่องด้วยเหตุผลเดียวกับข้อใน
ข้างต้น และ ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จ ารณาตัด ข้อ ค าถามออกอี ก 1 ข้อ เนื่ อ งจากพบค่ า ดัช นี ก าร
ปรับแก้ระหว่างข้อคาถามดังกล่าวกับข้อคาถามอื่นๆที่มีค่าสูงมาก เมื่อพิจารณาเนือ้ หาสาระของ
ข้อคาถามนัน้ พบว่าอาจจะไม่สะท้อนถึงนิยามของตัวแปรวยาคติเชิงลบได้ดีนัก ผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ดี พบว่ามีค่าดัชนีท่ีใช้ทดสอบ
ความสอดคล้องของแบบจาลองบางค่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ยี อมรับได้
- พิ จ ารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ โดยใช้วิธี การตัดข้อคาถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อคาถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจานวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรับแก้สงู ที่สดุ ผูว้ ิจยั เลือก
วิธีการตัดข้อคาถามเนื่องจากเมื่ อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถามพบว่ามี ความซา้ ซ้อนกัน
ท้ายที่สดุ ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึน้ (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 ผูว้ ิจยั ตัดข้อคาถามออกทัง้ หมด 4 ข้อ คงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้
จานวน 5 ข้อ พบว่าแบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง แสดง
ให้เห็นว่าข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดตัวแปรวยาคติเชิงลบตามที่ขอ้ คาถามสมควรจะวัดได้ โดย
ค่า น ้าหนัก องค์ป ระกอบรายข้อ อยู่ ท่ี ระหว่าง 0.307 – 0.735 และค่ าความเชื่ อมั่น CR เท่ ากับ
0.695
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3. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ผูว้ ิจัยพัฒนาแบบ
วัดนี จ้ ากข้อค้นพบเชิงคุณ ภาพในการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นผลกระทบต่อผู้สูงอายุทางด้าน
ร่างกาย เรื่องการสนับสนุนผูส้ งู อายุในชีวิตประจาวันและเรื่องที่เกี่ยวกับโรคภัย แบบวัดพฤติกรรม
การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัววัดด้วยข้อคาถาม 7 ข้อ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่
จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีแสดงพฤติกรรมดูแลผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด พฤติ ก รรมการดู แ ลผู้ สู งอายุ ใน
ครอบครั ว ประกอบด้ว ยการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ด้า นความตรงเชิ ง เนื ้อ หา การ
ตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามเดิมจานวน 9 ข้อ ซึ่งแยกออกเป็ น 2 ตัวชีว้ ัด พบข้อคาถามที่มีค่า
IOC ต่ ากว่า 0.5 จ านวน 3 ข้อ ผู้วิจัยได้ป รับ ภาษาของข้อค าถามเหล่านั้น ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ คงเหลือจานวนข้อคาถามเท่าเดิมคือ 9 ข้อ
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่าข้อคาถามมี ค่าอานาจการจาแนกระหว่าง
0.284 – 0.716 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของข้อคาถามรายข้อที่สามารถจาแนกผูต้ อบที่มีคะแนนสูง
และผูต้ อบที่มีคะแนนต่าออกจากกัน โดยสรุป คงเหลือข้อคาถามจานวนเท่าเดิมคือ 9 ข้อ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.761 แสดงถึงคุณ ภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 9 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่า
แบบจาลองแบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ที่พฒ
ั นาขึน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการดังนี ้
- พิ จ ารณาปรับ โครงสร้างของแบบจ าลอง จากเดิ ม ที่ แ ยกตัวชี ้วัด
ออกเป็ น 2 ด้า น จึ ง ปรับ ให้ตัว ชี ้วัด รวมกัน เหลื อ เพี ย งมิ ติ เดี ย ว เนื่ อ งจากพบ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ว่าเกิน 1 ซึ่งแสดงถึงความไม่สมเหตุสมผลคือ ตัวชีว้ ดั ทัง้ 2 ด้านมีความ
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ทับซ้อนกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิจารณาตัดข้อคาถามออก 1 ข้อ เนื่องจากพบค่าดัชนีการปรับแก้
ระหว่างข้อคาถามดังกล่าวกับข้อคาถามอื่นๆมีค่าสูงมาก และพบค่านา้ หนักองค์ประกอบที่ต่ามาก
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถามพบว่าเป็ นข้อคาถามทางลบ อย่างไรก็ดี ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จ ารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ โดยใช้วิธี การตัดข้อคาถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อคาถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจานวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรับแก้สูงที่สุด และมีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบที่สงู กว่าข้อคาถามอื่นๆ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถามที่
ตัดออก พบว่าเนือ้ หาสาระมีความสุดโต่งมากกว่าเมื่อเทียบกับข้อคาถามอื่นๆ อย่างไรก็ดี ผลการ
วิเคราะห์แบบจาลองที่ตดั ข้อถามดังกล่าวออกไป พบว่ายังคงไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จารณ าป รั บ ค่ าค วาม ค ลาด เค ลื่ อน ของข้ อ ค าถาม ให้ มี
ความสัม พันธ์กัน เนื่องจากค่าดัชนีการปรับแก้ของข้อคาถามคู่ดังกล่าวมี ค่าสูง และได้ปรับค่า
ความคลาดเคลื่อนของข้อคาถามให้มีความสัมพันธ์กันเพิ่ม อีก 3 คู่ โดยดาเนินการปรับทีละเส้น
ความสัมพันธ์ ท้ายที่สดุ พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (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 ผูว้ ิจยั ตัดข้อคาถามออกทัง้ หมด 2 ข้อ คงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้
7 ข้อ และปรับเส้นความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของข้อคาถามจานวน 4 เส้นความสัมพันธ์
พบว่าแบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว มีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว ตามที่ขอ้ คาถาม
สมควรจะวัดได้ โดยค่านา้ หนักองค์ป ระกอบรายข้ออยู่ท่ี ระหว่าง 0.483 – 0.887 และค่าความ
เชื่อมั่น CR เท่ากับ 0.814
4. แบบวัด ความรู้ สึก วิ ต กกั งวลต่ อ การสู งวั ย แบบวัดนีป้ ระกอบด้วย 4
ตัวชีว้ ัด ได้แก่ ความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวลทางกายภาพ ความวิตกกังวลต่อการ
สูญ เสีย และความวิตกกังวลต่อความแก่ชราของผูส้ ูงอายุในครอบครัว สาหรับตัวชีว้ ัด 3 ตัวแรก
ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ จากการปรับปรุ งข้อคาถามของแบบวัด Anxiety about Aging scale (Lasher &
Faulkender, 1993) โดยท าการแปลข้อ ค าถามจากภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย และให้ผู้ท่ี
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เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทาการแปลข้อคาถามกลับ ไปเป็ นภาษาอังกฤษ แล้วจึงร่วมกันพิจารณา
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อคาถามฉบับภาษาไทย (Back-tanslation) ในขณะที่ตวั ชีว้ ดั
สุดท้าย ผูว้ ิจัยพัฒนามาจากข้อค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นการตระหนักถึงความไม่
ยั่ง ยืน ของชี วิต บิ ด ามารดา ร่วมกับ การทบทวนทฤษฎี การบริห ารความรู ส้ ึกหวาดกลัว (Terror
Management Theory) (Martens et al., 2005) โดยวั ด ด้ ว ยข้อ ค าถาม 12 ข้ อ ใช้ แ บบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี
ความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัยมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย
ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา การตรวจสอบอานาจ
การจาแนกรายข้อ การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของแบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามเดิมจานวน 19 ข้อ พบข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 จานวน
1 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงปรับภาษาของข้อคาถามดังกล่าวตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ คงเหลือจานวนข้อ
คาถามเท่าเดิมคือ 19 ข้อ
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบข้อคาถามที่มีค่า CITC ต่ากว่า 0.2 จานวน 5
ข้อ เมื่ อตัดข้อคาถามออกทีล ะข้อพบว่าข้อค าถามสุดท้ายจาก 5 ข้อ มี ค่า CITC เท่ากับ 0.164
อย่างไรก็ดีพบว่าค่า CITC ของข้อคาถามนัน้ มีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งแสดงว่าข้อคาถาม
นัน้ มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมของข้อคาถามอื่นๆในแบบวัด โดยสรุ ป ข้อคาถามมีค่าอานาจ
การจาแนกระหว่าง 0.164 – 0.712 และแบบวัดคงเหลือข้อคาถามจานวน 15 ข้อ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.891 แสดงถึงคุณภาพของแบบวัดทัง้ ฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 15 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน โดยได้
ตัดข้อคาถามออก 1 ข้อ เนื่องจากเป็ นข้อคาถามเพียงข้อเดียวในตัวชีว้ ัดด้านความวิตกกังวลต่อ
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ผูส้ ูงอายุ พบว่าแบบจาลองแบบวัดความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการดังนี ้
- พิจารณาตัดข้อคาถามออก 1 ข้อ เนื่องจากพบค่าดัชนีการปรับแก้
ของข้อคาถามนัน้ กับข้อคาถามอื่นว่ามีค่าสูง และพบปั ญหาเรื่องค่านา้ หนักองค์ประกอบที่แสดงว่า
ข้อคาถามนั้นสามารถใช้วัดตัวชีว้ ัดอีกด้านหนึ่งได้ดว้ ย เมื่อพิจารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถาม
พบว่าไม่มีความสมเหตุสมผลหากจะนามาใช้วดั ตัวชีว้ ดั ด้านดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเลือกตัดข้อคาถาม
นัน้ ออก อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จ ารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ โดยใช้วิธี การตัดข้อคาถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อค าถามที่ ท ดลองตัด สลับ กัน มี จานวน 2 ข้อ ซึ่ง ได้ม าจากข้อที่ มี ค่ าดัช นี ป รับ แก้สูงที่ สุด และ
พิจารณาแล้วพบว่ามีเนือ้ หาสาระที่ซา้ ซ้อนกัน ท้ายที่สุด พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (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 ผูว้ ิจยั ตัดข้อคาถามออกทัง้ หมด 3 ข้อ คงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้
12 ข้อ พบว่าแบบวัดความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย มีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดตัวชีว้ ดั ของตัวแปรได้ตามที่ขอ้ คาถามสมควรจะวัด ซึ่งตัวชีว้ ดั ทัง้ 4
ด้านได้แก่ (1) ความวิตกกังวลทางจิตใจ (2) ความวิตกกังวลทางกายภาพ (3) ความวิตกกังวลต่อ
การสูญ เสี ย และ (4) ความวิตกกังวลต่อความตายของผู้สูงอายุในครอบครัว มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวชีว้ ดั ระหว่าง 0.196 – 0.772 มีค่านา้ หนักองค์ประกอบรายข้อของแต่ละตัวชีว้ ัด
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 าดั บ มี ค่ า AVE ในแต่ ล ะตั ว ชี ้วัด เท่ า กับ (1) 0.681 (2) 0.520 (3) 0.558 และ (4) 0.707
ตามลาดับ และมีค่าความเชื่อมั่น CR เท่ากับ 0.949
5. แบบวั ด การรั บ รู้ ต่ อ ความเป็ นผู้ สูงวัย ผูว้ ิจัยพัฒ นาแบบวัดนี จ้ ากข้อ
ค้นพบการวิจยั ระยะที่ 1 ในประเด็นการรับรูถ้ ึงความเสื่อมถอยของบิดามารดาสูงอายุ และประเด็น
ความเข้าอกเข้าใจบิดามารดาสูงอายุ ร่วมกับการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรความรู ้
เกี่ ย วกับ การสูง วัย แบบวัด นี ้ป ระกอบด้ว ย 2 ตัว ชี ้วัด ได้แ ก่ การรับ รู ต้ ่ อความเป็ น ผู้สูง วัย ด้า น
กายภาพ และด้านสังคม วัดด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 6 ข้อ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่
ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย
มากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
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การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด การรั บ รู้ ต่ อ ความเป็ นผู้ สู ง วั ย
ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา การตรวจสอบอานาจ
การจาแนกรายข้อ การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของแบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามเดิมจานวน 8 ข้อ พบข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 จานวน 2
ข้อ อย่างไรก็ดีผวู้ ิจยั เลือกตัดข้อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก 1 ข้อ และปรับภาษาของข้อคาถามอีก
ข้อที่ไม่ผ่านแกณฑ์ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยสรุป แบบวัด การรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย
คงเหลือข้อคาถามจานวน 7 ข้อ
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบอานาจการจาแนกรายข้อ ระหว่าง 0.281 –
0.677 โดยสรุป คงเหลือจานวนข้อคาถามเท่าเดิมคือ 7 ข้อ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.794 แสดงถึงคุณ ภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 7 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่า
แบบจาลองแบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยที่พฒ
ั นาขึน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการดังนี ้
- พิ จ ารณาตั ด ข้อ ค าถามออก 1 ข้อ โดยใช้วิ ธี ก ารตั ด ข้อ ค าถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อคาถามที่ทดลองตัดสลับกันมีจานวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรับแก้สูงที่สดุ ท้ายที่สุด
พบว่าแบบจ าลองมี ความสอดคล้องกับ ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ (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)
โดยสรุ ป ผูว้ ิจัยตัดข้อคาถามออก 1 ข้อ คงเหลือข้อคาถาม 6 ข้อ พบว่า
แบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อคาถามแต่ละข้อ
สามารถวัดตัวชีว้ ัดของตัวแปรตามที่ขอ้ คาถามสมควรจะวัดได้ ตัวชีว้ ัดทัง้ 2 ด้านได้แก่การรับรูต้ ่อ
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ความเป็ นผูส้ ูงวัย ด้านกายภาพ และการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย ด้านสังคม โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวชีว้ ดั เท่ากับ 0.726 ค่านา้ หนักองค์ประกอบรายข้อของแต่ละตัวชีว้ ดั อยู่ท่ีระหว่าง
0.735 – 0.874 และ 0.606 – 0.821 ตามล าดับ มี ค่ า AVE ในแต่ ล ะตัวชี ้วัด เท่ า กับ 0.642 และ
0.502 ตามลาดับ และมีค่าความเชื่อมั่น CR เท่ากับ 0.888
6. แบ บ วั ด การป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ วก ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ น ครอบ ครั ว
ผูว้ ิจัยพัฒ นาแบบวัดนีจ้ ากการทบทวนทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact
Theory) (Allport, 1954) ร่วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุ แบบวัด
นีว้ ดั ด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผูท้ ่ี
ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่าผูท้ ่ี ได้
คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิ งเนือ้ หา การ
ตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามเดิม จานวน 3 ข้อ พบว่าข้อคาถามทุกข้อมี ค่า IOC สูงกว่า 0.5
ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ปรับภาษาของข้อคาถามบางข้อตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยสรุป คงเหลือข้อ
คาถามเท่าเดิมคือ 3 ข้อ
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบอานาจการจาแนกรายข้อระหว่าง 0.696 –
0.787 โดยสรุป คงเหลือจานวนข้อคาถามเท่าเดิมคือ 3 ข้อ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.871 แสดงถึงคุณ ภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 3 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด การปฏิสมั พันธ์เชิง
บวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 344 คน เนื่ อ งจากแบบจ าลองแบบวัด นี ้เป็ น โมเดลที่ ร ะบุ พ อดี (Justidentified model) ซึ่งหมายความว่า จานวนสมการโครงสร้างมี ค่าเท่ากับจานวนพารามิเตอร์ท่ี
ต้องการประมาณค่า ทาให้ไม่ สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิ ง
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ประจักษ์ได้ ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอรายละเอีย ดการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด นีใ้ น
ส่วนเดียวกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ ในลาดับ
ถัดไป
7. แบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว เช่นเดียวกับ
แบบวัดการปฏิ สัม พัน ธ์เชิง บวก ผู้วิจัยพัฒ นาแบบวัดนี ้จากการทบทวนทฤษฎี การปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างกลุม่ (Intergroup Contact Theory) (Allport, 1954) ร่วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
การปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุ แบบวัดนีว้ ดั ด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
ไม่จริงเลย (1) - จริงที่สุด (6) ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ ูงอายุ
ในครอบครัวที่ไม่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิ งเนือ้ หา การ
ตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่ า IOC จากข้อคาถามเดิม จานวน 3 ข้อ พบข้อค าถาม 1 ข้อที่มี ค่า IOC ต่ า กว่า 0.5
ผูว้ ิจัยจึงปรับภาษาของข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยสรุป คงเหลือข้อคาถามเท่า
เดิมคือ 3 ข้อ
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบอานาจการจาแนกรายข้อระหว่าง 0.574 –
0.763 โดยสรุป คงเหลือจานวนข้อคาถามเท่าเดิมคือ 3 ข้อ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.826 แสดงถึงคุณ ภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 3 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด การปฏิสมั พันธ์เชิง
ลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน โดยในส่วนนีจ้ ะเป็ นการรายงานร่วมกับการวิเคราะห์แบบวัดการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว มีรายละเอียดดังนี ้
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- เมื่ อท าการวิเคราะห์แบบจ าลองแบบวัด การปฏิ สัม พัน ธ์เชิ ง บวก
ร่วมกับแบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ พบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิง
บวกกับตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิงลบว่ามีค่าติดลบ แสดงถึงความสมเหตุสมผลเนื่อ งจากตัวแปรทัง้
สองมีเนือ้ หาสาระในทิศทางที่ตรงข้ามกัน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์แบบจาลองยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จารณ าป รั บ ค่ าค วาม ค ลาด เค ลื่ อน ของข้ อ ค าถาม ให้ มี
ความสัมพันธ์กนั เนื่องจากค่าดัชนีการปรับแก้ของข้อคาถามคู่ดงั กล่าวมีค่าสูง จากนัน้ ได้ปรับค่า
ความคลาดเคลื่อนของข้อคาถามให้มีความสัมพันธ์กนั เพิ่มอีก 1 คู่ ท้ายที่สดุ พบว่าแบบจาลองมี
ความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (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 ผูว้ ิจยั ปรับความคลาดเคลื่อนของข้อคาถามให้มีความสัมพันธ์
กัน จ านวนทั้ง สิ น้ 2 เส้น ความสัม พัน ธ์ พบว่า แบบวัด การปฏิ สัม พัน ธ์เชิ ง บวกและแบบวัด การ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดตัว
แปรตามที่ขอ้ คาถามสมควรจะวัดได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเท่ากับ -0.696 ค่า
น ้า หนั ก องค์ ป ระกอบรายข้อ ของตั ว แปรอยู่ ท่ี ร ะหว่ า ง 0.746 – 0.903 และ 0.601 – 0.918
ตามลาดับ และค่าความเชื่อมั่น CR ของแบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกเท่ากับ 0.703 และแบบวัด
การปฏิสมั พันธ์เชิงลบเท่ากับ 0.847
8. แบบวัดค่านิยมทางสังคม ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดตัวแปรค่านิยมทางสังคม
ขึน้ จากข้อค้นพบในการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นหน้าที่ของบุตรธิดา และประเด็นการกตัญญูต่อ
บิดามารดา ร่วมกับการทบทวนแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) (Ryan,
2005) แบบวัดนีว้ ดั ด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับตัง้ แต่ ไม่จริงเลย
(1) - จริงที่สดุ (6) ซึ่งผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีค่านิยมทางสังคมมากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนน
ต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดค่านิยมทางสังคม ประกอบด้วยการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา การตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ
การตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวัด รายละเอียดมีดงั นี ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนือ้ หา โดยการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามเดิมจานวน 9 ข้อ ซึ่งแยกออกเป็ น 2 ตัวชีว้ ัด พบว่าข้อคาถามทุก
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ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.5 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างถี่ถว้ นแล้ว ผูว้ ิจยั
ได้ตดั ข้อคาถามออก 1 ข้อ เนื่องจากพบว่าเนือ้ หาสาระของข้อคาถามมีความทับซ้อนกับข้อคาถาม
อื่น โดยสรุป คงเหลือข้อคาถามจานวน 8 ข้อ
ผลการตรวจสอบอานาจการจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ ค่า CITC
กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบอานาจการจาแนกรายข้อระหว่าง 0.471 –
0.845 โดยสรุป คงเหลือข้อคาถาม 8 ข้อ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟากับข้อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับที่ 0.889 แสดงถึงคุณ ภาพของแบบวัดทั้งฉบับว่าข้อคาถามทั้ง 8 ข้อ
สามารถให้ผลการวัดที่มีความคงเส้นคงวา
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (CFA) กับข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 344 คน พบว่า
แบบจาลองแบบวัดค่านิยมทางสังคมที่พัฒนาขึน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจึง
ดาเนินการดังนี ้
- พิ จ ารณาปรับ โครงสร้างของแบบจ าลอง จากเดิ ม ที่ แ ยกตัวชี ้วัด
ออกเป็ น 2 ด้า น จึ ง ปรับ ให้ตั ว ชี ้วั ด รวมกั น เหลื อ เพี ย งมิ ติ เ ดี ย ว เนื่ อ งจากพบค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์ระหว่างตัวชี ้วัด ว่า มี ค่ าสูง กว่า 0.9 ซึ่ง แสดงถึ ง ความทับ ซ้อนกัน ของข้อค าถาม ไม่
เหมาะสมที่จะแยกตัวชีว้ ดั ออกจากกัน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์แบบจาลองที่รวมตัวชีว้ ัดเหลือ
เพียงมิติเดียว พบว่าแบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิจารณาตัดข้อคาถามออก 1 ข้อ เนื่องจากข้อคาถามนัน้ มีค่าดัชนี
การปรับแก้ท่ีสูงกว่าข้อคาถามอื่นๆ เมื่ อพิ จารณาเนือ้ หาสาระของข้อคาถามดังกล่าวร่วมด้วย
พบว่ า เนื ้อ หาสาระมี ค วามสุ ด โต่ ง กว่ า ข้อ ค าถามข้อ อื่ น ๆ อย่ า งไรก็ ดี พบว่ า ผลการวิ เคราะห์
แบบจาลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- พิ จ ารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ โดยใช้วิธี การตัดข้อคาถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิง ประจักษ์
ข้อคาถามที่ทดลองตัดสลับกันมี จานวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรับแก้สูงที่สุด โดยข้อ
คาถามทัง้ 2 ข้อนีม้ ีเนือ้ หาสาระที่ซา้ ซ้อน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์แบบจาลองยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

94
- พิ จ ารณาตัดข้อคาถามออกอีก 1 ข้อ โดยใช้วิธี การตัดข้อคาถาม
สลับกันเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีท่ใี ช้ทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อคาถามที่ทดลองตัดสลับกันมี จานวน 2 ข้อซึ่งได้มาจากข้อที่มีค่าดัชนีปรับแก้สูงที่สุด โดยข้อ
ค าถามที่ ผู้วิ จัย เลื อ กคงไว้ในแบบจ าลองแบบวัด พบว่ า มี เนื ้อ หาสาระที่ ค รอบคลุม มากกว่ า
ท้า ยที่ สุด ผลการวิเคราะห์พ บว่ า แบบจ าลองมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ (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 ผูว้ ิจยั ตัดข้อคาถามออกทัง้ หมด 3 ข้อ คงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้
5 ข้อ พบว่าแบบวัดค่านิยมทางสังคมมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อคาถามแต่ละ
ข้อ สามารถวัด ตั ว แปรค่ า นิ ย มทางสั ง คมได้ ต ามที่ ข้อ ค าถามสมควรจะวั ด โดยค่ า น ้า หนั ก
องค์ ป ระกอบรายข้อ อยู่ ท่ี ร ะหว่ า ง 0.499 – 0.862 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น CR เท่ า กั บ 0.877
ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความ
น่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) ด้ว ยการเลื อ กตามคุณ สมบัติ ข องประชากรที่ ต้อ งการ
ศึกษา ซึ่งคุณสมบัติตรงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์นนั้ จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กาหนด
ในส่วนของแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ผูว้ ิจัยได้สร้างข้อคาถามเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของผูต้ อบ
รายละเอียดดังที่จะกล่าวถัดไป
ผู้วิ จัย สร้างแบบสอบถามในรู ป แบบแบบสอบถามออนไลน์บ นเว็ บ ไซต์ Google
Forms (ภาคผนวก ข) ตัวอย่างหน้าแรกของแบบสอบถามออนไลน์ดังภาพประกอบ 6 โดยทาการ
ประชาสัมพันธ์ลิงก์แบบสอบถามให้กบั บุคคลที่รูจ้ กั สาหรับ ขนาดกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าที่กาหนดไว้
จานวน 260 คน ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จานวนที่เก็บได้คือ 555 คน รวม
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 4 เดือน เมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามที่คณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามกลุ่ม
ประชากรในการศึกษา คือ ไม่ได้มีอายุระหว่าง 18-40 ปี หรือ ไม่ได้พานักอยู่ในกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือ ไม่ได้มีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุในครอบครัวตามที่กาหนด หรือ ผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวไม่ ส ามารถช่ วยเหลื อตนเองได้เลย ผู้วิจัยพบว่ามี ผู้ตอบที่คุณ สมบัติไม่ ตรงตามกลุ่ม
ประชากรในการศึกษาจานวน 211 คน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้สาหรับการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดและเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน จึงมีจานวน 344 คน
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ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจัยได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ครบตามขนาดที่กาหนด จึงทาการ
ดาวน์โหลดไฟล์ค าตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป แบบไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม และเลือกนาเฉพาะแบบสอบถามที่มีคาตอบ
สมบูรณ์ม าจัดกระทาต่อ ในขั้นตอนต่อ มาจึงทาการแปลงข้อมูลให้เป็ นตัวเลขเพื่อเตรียมข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ โดยข้อมูล จากไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมานัน้ อยู่ในรูปแบบตัวเลขและตัวอักษร เมื่อ
แปลงให้เป็ นตัวเลขแล้วจึงมีลกั ษณะดังนี ้
(1) ไม่จริงเลย
แปลงเป็ น
1
(2) ไม่จริง
แปลงเป็ น
2
(3) ค่อนข้างไม่จริง
แปลงเป็ น
3
(4) ค่อนข้างจริง
แปลงเป็ น
4
(5) จริง
แปลงเป็ น
5
(6) จริงที่สดุ
แปลงเป็ น
6
จากนั้น จึ งน าข้อ มูล เข้าสู่โปรแกรมสถิ ติ SPSS เพื่ อเตรีย มข้อมูล ในขั้น ตอนต่ อไป
ได้แก่ แปลงข้อมูลพืน้ ฐานที่เป็ นตัวอักษรให้เป็ นตัวเลข อาทิ ข้อมูล เพศของผูต้ อบ ความสัมพันธ์
ระหว่างผูต้ อบกับผูส้ งู อายุ เป็ นต้น รวมถึงทาการรวมคะแนนเพื่อสร้างคะแนนสาหรับตัวแปรสังเกต
โดยทาการกลับคะแนนส าหรับข้อคาถามทางลบ และรวมคะแนนเฉพาะข้อคาถามที่ ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้ว โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย จากนัน้ จึงบันทึกไฟล์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐาน และเตรียมนาข้อมูลเข้าโปรแกรมสถิติลิสเรล (LISREL) ต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้
การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS มีจุดประสงค์เพื่อบรรยาย
ลักษณะพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ใช้โปรแกรมสถิ ติ ลิ ส เรล มี
จุดประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผล
ที่พัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อค้นพบในการวิจัยเชิง
คุณภาพระยะที่ 1 ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. กลั่น กรองข้อ มูล และตรวจสอบข้อ ตกลงเบื อ้ งต้น ส าหรับ การวิเคราะห์
โมเดลด้วยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบอาศัยความน่าจะเป็ นสูงสุด (Maximum likelihood:
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ML) ได้แก่ ข้อมูล มี การแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร ข้อมูลไม่ มี ปัญ หา Multicollinearity
ข้อมูลครบถ้วนไม่ สูญ หาย ข้อมูล เป็ นตัวแปรเชิ งปริม าณ (Continuous variables) และข้อมูลมี
ขนาดใหญ่เพียงพอ
2. ระบุ ค วามเป็ นไปได้ ค่ า เดี ย วของโมเดล (Model identification) เพื่ อ
ตรวจสอบว่าโมเดลเป็ น โมเดลระบุ เกิ น พอดี (Over-identified model) จากนั้น จึ ง น าข้อ มูล เข้า
โปรแกรมสถิติลิสเรลด้วยเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกต (Variavecovariance matrix)
3. ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐ านกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยค่าดัชนีท่ี ใช้ประเมิ นความสอดคล้องกลมกลืน (Fit indices) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (Model fit) ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
(Model comparison) และความสอดคล้องกลมกลืนเชิงประหยัดและคุณภาพของโมเดล (Model
parsimony) (Schumacker & Lomax, 2010) รายละเอียดดังนี ้
3.1 ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
- ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic: 2) ที่ มี ค่าต่ า และไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ สะท้อนถึงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) ที่มีค่า
สูงสะท้อนถึงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าที่ยอมรับได้
คือค่าที่เข้าใกล้ .90 หรือ .95
- ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted goodnessof-fit index: AGFI) ที่มีค่าสูงสะท้อนถึงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ค่าที่ยอมรับได้คือค่าที่เข้าใกล้ .90 หรือ .95
- ดัช นีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรู ปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized root-mean square residual: SRMR) ค่าที่ยอมรับ ได้คื อค่าที่ต่ ากว่ า
.05
- ดั ช นี ค่ า รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของความคลาดเคลื่ อ นของความ
แปรปรวน (Root-mean-square error of approximation: RMSEA) ที่ มี ค่ า ต่ า สะท้อ นถึ ง ความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าที่ยอมรับได้อยู่ท่ีระหว่าง .05 .08
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3.2 ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
- Normed fit index: NFI ที่มีค่าสูงสะท้อนถึงสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เชิงเปรียบเทียบ ค่าที่ยอมรับได้คือค่าที่ เข้าใกล้ .90 หรือ
.95
- Comparative fit index: CFI ที่ มี ค่ าสู ง ส ะท้ อ น ถึ งส อ ด ค ล้ อ ง
กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เชิงเปรียบเทียบ ค่าที่ยอมรับได้คือค่าที่ เข้า
ใกล้ .90 หรือ .95
3.3 ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงประหยัดและคุณภาพของโมเดล
- Parsimony normed fit index: PNFI ที่มีค่าสูงสะท้อนถึงโมเดลที่มี
คุณภาพและมีความประหยัดมากกว่า
4. ปรับ โมเดล (Model modofication) กรณี ท่ี พ บว่ า โมเดลสมมติ ฐ านไม่
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั พิจารณาปรับแก้เส้นความสัมพันธ์ในโมเดลแยก
เป็ น 2 ส่วนคือ (1) โมเดลการวัด (Measurement model) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
equation model) (2) ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต ทัง้ นี ้ เมื่อปรับแก้เส้นความสัมพันธ์จน
โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว ผูว้ ิจัย จึงพิจารณาความ
สมเหตุสมผลหรือความผิดปกติต่อไปนี ้
4.1 ทิศทางบวกหรือทิศทางลบของค่าพารามิเตอร์
4.2 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานที่ผิดปกติ เช่น ค่าความแปรปรวน
ต้องไม่ติดลบ และค่าสัมประสิทธิ์พหุคณ
ู ยกกาลังสอง (R2) ต้องไม่ติดลบหรือมีค่าเกิน 1
4.3 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง และค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมต้องมีค่าไม่เกิน 1
จริยธรรมในการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบ
ไม่มีสว่ นร่วม หรือการแจกแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนที่จะเริ่มการเก็บข้อมูล
นอกจากนีผ้ ใู้ ห้ขอ้ มูล ยังได้รบั ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมงานวิจัย รวมทัง้ ลงนามในเอกสาร
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent) ก่อนเสมอ กล่าวคือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถละเว้นการ
ตอบค าถามหรือ ถอนตัวจากการให้ข้อ มูล เมื่ อ ใดก็ ได้ ส าหรับ ข้อมูล ส่วนบุค คลของผู้ให้ข้อมูล
ตัวอย่างเช่ น ชื่ อ ที่อยู่ ข้อมูล ส่วนบุคคลเหล่านี ้ได้รบั การปกปิ ดเป็ นความลับ มี เพียงผู้วิจัยและ
อาจารย์ท่ี ป รึก ษาในการวิจัย เท่ านั้น ที่ ส ามารถเข้าถึ ง ข้อ มูล ดัง กล่า ว และส าหรับ การรายงาน
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ผลการวิจัย ข้อมูลที่แสดงความเป็ นตัวตนรายบุคคล ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุลจริงของผูใ้ ห้
ข้อมูล ข้อมูลเหล่านีจ้ ะไม่ได้รบั การเปิ ดเผย ชื่อที่ปรากฏในการรายงานผลการวิจยั จึงเป็ น ชื่อสมมติ
สุ ด ท้า ย ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การขอใบรับ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E/G-188/2562
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยที่ผ่านมายืนยันถึงการมีอยู่ของวยาคติ ในบริบทสังคม ซึ่งหมายถึง การที่คนใน
สัง คมมี อ คติ ต่ อ ผู้สูง วัย ในสัง คม เนื่ อ งด้ว ยอายุท่ี ม ากของผู้สูง วัย (Dow et al., 2016; North &
Fiske, 2013; 2015) นักวิจยั จานวนหนึ่งมุ่งมั่นศึกษาสาเหตุของวยาคติ และพบว่าวยาคติสามารถ
เกิ ด ขึ ้น ได้ จ ากหลากหลายสาเหตุ (Ayalon & Tesch-Römer, 2018; Kite et al., 2005) ทั้ ง นี ้
นักวิจยั บางกลุม่ เชื่อว่าวยาคตินา่ จะส่งผลเสียต่อผูส้ งู วัย พวกเขาเชื่อว่าวยาคติจะทาให้ผสู้ งู วัยรูส้ ึก
ว่าถูก ลดทอนบทบาททางสัง คมและสูญ เสี ย ซึ่ ง การเห็ น คุณ ค่ าในตนเอง (Cherry & Palmore,
2008) ถึงแม้จะมีหลักฐานการวิจัยรวมถึงการคาดการณ์เบือ้ งต้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ
ของวยาคติ แต่ยังไม่พบงานวิจยั ใดที่ศึกษาวยาคติในบริบทครอบครัว ซึ่งเป้าหมายของวยาคติไม่
เพียงแต่เป็ นผู้ท่ีมี อายุม ากแต่ยังเป็ นบุคคลใกล้ชิ ดในครอบครัว ด้วยเหตุนี ้ จึงนามาซึ่งความมุ่ง
หมายของการวิจยั ในครัง้ นีค้ ือ 1) เพื่อทาความเข้าใจลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติท่ี
คนหนุ่ ม สาวมี ต่ อ บิ ด ามารดาสูง อายุ ใ นครอบครัว และ 2) เพื่ อ ทดสอบโมเดลความสัม พั น ธ์
โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผู้สูงอายุในครอบครัว โดยมีรายละเอียด
การนาเสนอผลการวิจยั ในแต่ละตอนสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติต่อ บิดามารดา
สูงอายุในครอบครัว
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2. ลักษณะของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
3. สาเหตุของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
4. ผลกระทบของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
5. การเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 ไปสูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
3. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ
ในครอบครัว
ปัจจุบนั แนวคิดเรื่องสังคมสูงอายุมิใช่เรื่องแปลกใหม่เท่าไหร่นกั ในสังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มี ความใกล้ชิดสนิทสนมกับผูส้ ูง วัย ทั้งผู้ท่ีเป็ นสมาชิ กในครอบครัวและผู้ท่ี
ไม่ ไ ด้มี ค วามสั ม พั น ธ์ ฉั น ญาติ รวมทั้ ง กลุ่ ม คนที่ ม องเห็ น ได้ถึ ง สภาพของสัง คมในเวลานี ้ท่ี
เปลี่ ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่ น สิ นค้าและการบริการที่ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ขึน้ มาเพื่อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายลูกค้าผูส้ ูงอายุเป็ นหลัก เงื่อนไขใหม่ในตลาดแรงงานเพื่อรองรับลูกจ้างวัยเกษี ยณ
อย่างร้านกาแฟและร้านหนังสือที่เปิ ดรับสมัครพนักงานอายุเกิน 60 ปี ขึน้ ไป หรือแม้กระทั่งรายการ
ความบันเทิงต่างๆ ที่มีผแู้ สดงและกลุ่มเป้าหมายผูช้ มหลักเป็ นผูส้ งู อายุ เหล่านีฉ้ ายให้เห็นภาพของ
สังคมไทยในปัจจุบนั ว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว
แน่นอนว่าประเทศที่เป็ นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์นนั้ หมายถึงการมีจานวนประชากร
สูงอายุในสังคมเพิ่ ม มากขึน้ และหากจะมองให้แคบลงไปยัง สถาบัน ที่ เล็กที่ สุดในสังคมอย่าง
สถาบันครอบครัว ย่อมหมายถึงว่าภายใต้ชายคาสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าบ้านนัน้ จะมีสมาชิกต่างวัย
อาศัยอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึน้ สมาชิกรุ่นลูก และรุ่นหลานจะมีพ่อแม่และปู่ ย่าตายายที่อายุยืนยาว
มากขึน้ ยืนยาวเสียยิ่งกว่าพ่อแม่และปู่ ย่าตายายของเจเนอเรชั่นลูกหลานในอดีตที่ผ่านมา เช่นนัน้
แล้ว วยาคติ หรืออคติทางอายุต่อผูส้ ูงวัยในบริบทของสถาบันครอบครัวจะปรากฏให้เห็นหรือไม่
ปรากฏอยู่ในลักษณะใด และมีสาเหตุและผลกระทบต่อตัวของผูส้ งู อายุอย่างไร
ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจัยจึงมุ่งหมายที่จะศึกษาเพื่อเปิ ดเผยลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของ
วยาคติต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยศึกษาผ่านมุมมองของสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวในฐานะ
ลูก เจาะจงไปที่ บริบ ทครอบครัว ในพื ้น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ผู้วิจัย ได้สัม ภาษณ์คนหนุ่ ม สาวที่ มี
คุณสมบัติตามกาหนดจานวน 8 ท่าน และผูส้ งู อายุท่ีเป็ นบิดามารดาของคนหนุ่มสาวอีกจานวน 2
ท่านเพื่ อการตรวจสอบความชัดเจนของข้อค้นพบในบางประเด็น จากนั้นน าข้อมูล ที่ได้ม าจัด
ระเบียบข้อมูลและให้รหัส (Code) เมื่อข้อมูลถึงจุดอิ่มตัวจึงจัดกลุ่มรหัสที่สอดคล้องเข้าไว้ดว้ ยกัน
ในประเด็ น เดี ย วกั น (Category) ในการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อ มู ล การวิ จั ย ระยะที่ 1 มี
รายละเอียดดังนี ้
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1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก
การนาเสนอข้อมูล พืน้ ฐานของผู้ให้ขอ้ มูลหลักจานวน 8 ท่าน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
คุณลักษณะและภูมิหลังของสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่รว่ มกับบิดามารดาสูงอายุ ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณลักษณะและภูมิหลังเหล่านีม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะของวยาคติ
ที่คนหนุ่ม สาวมี ต่อผู้สูงอายุ ในสังคม ได้แก่ เพศ ช่ วงวัย และภาวะการทางานของคนหนุ่ม สาว
รวมถึงช่วงวัยของผูส้ งู อายุ และคุณลักษณะครอบครัวด้านสมาชิกต่างช่วงวัย ดังที่ได้นาเสนอไว้ใน
ตาราง 6
ตาราง 6 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ลาดับ

นามสมมติ

เพศ

อายุ

อาชีพ

1
2
3
4
5
6
7
8

กานต์สวัสดิ์
กานต์วิชญ์
กานต์พงษ์
กานต์มณี
กานต์ลดา
กานต์ผกา
กานต์นรี
กานต์กลุ

ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

31
36
27
30
28
29
37
18

พนักงานเอกชน
นักศึกษา
นักศึกษา
พนักงานเอกชน
พนักงานเอกชน
พนักงานเอกชน
พนักงานเอกชน
นักเรียน

ความสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ/อายุ
บิดา/61
บิดา/73, มารดา/69
มารดา/67
บิดา/62, มารดา/69
บิดา/61, มารดา/60
บิดา/62, มารดา/60
บิดา/67, มารดา/65
บิดา/60

ประเภท
ครอบครัว
ขยาย
ขยาย
ขยาย
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ขยาย
เดี่ยว

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 8 ท่านพานักอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีอายุ ระหว่าง 18 ปี
จนถึง 37 ปี ครอบคลุมเจเนอเรชั่น Y และเจเนอเรชั่น Z ส่วนใหญ่มีการปฏิสมั พันธ์สม่าเสมอกับทัง้
บิดาและมารดา ในภาพรวมผูส้ ูงอายุอยู่ในช่วงวัยผูส้ ูงอายุตอนต้น มีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 64 ปี สุดท้าย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย ซึ่งหมายถึง การมี ปฏิสัม พันธ์ร่วมกันอย่างเป็ น
ประจาและต่อเนื่องกับสมาชิกในครอบครัว ที่เป็ นบิดาหรือมารดาสูงอายุ รวมถึงสมาชิกครอบครัว
รุ่นหลาน โดยสมาชิกในครอบครัวทั้งสามรุ่นนีจ้ ะอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันหรือไม่ได้อาศัยอยู่
ร่วมชายคาเดียวกันก็ได้ ในขณะที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล อีกครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยว ซึ่งหมายถึง
การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่องกับสมาชิกในครอบครัว ที่เป็ นบิดาหรือมารดา
สูงอายุ
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2. ลักษณะของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
ในการอยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน รวมถึงการไปมาหาสู่กนั ของสมาชิกต่างวัยใน
ครอบครัว ซึ่งได้แก่ บิดามารดาสูงอายุ และคนหนุ่มสาว ในอดีต บิดามารดาคือผูท้ ่ีคอยอบรมสั่ง
สอนและเลีย้ งดูจนคนหนุ่มสาวเติบโต แต่บัดนี ้ วันที่บิดามารดาก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุและร่างกาย
โรยราลง ดูเหมือนว่าการดูแลนัน้ กลับสลับมาเป็ นหน้าที่ของคนหนุ่มสาวแทน ในการใช้เวลาร่วมกัน
ระหว่างคนหนุ่มสาวกับบิดามารดา คือการที่ทงั้ สองฝ่ ายมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน และในการปฏิสมั พันธ์
นัน้ ผูป้ ฏิสมั พันธ์ย่อมเกิดความรูส้ ึกและความคิดขึน้ ในใจ ไม่ว่าจะในระหว่างปฏิสมั พันธ์ ก่อนหรือ
หลังการปฏิสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ในที่นี ้จึงหมายถึงการแสดงออกต่อกันผ่านการกระทาและ
คาพูด รวมถึงภาษากายอื่นใด อาทิเช่น สีหน้าแววตา และท่าทาง
ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท่ี ค รอบคลุ ม ทั้ ง ความรู ้สึ ก ความคิ ด และการ
แสดงออก ซึ่งฝ่ ายหนึ่งรูส้ กึ คิด และแสดงออกต่ออีกฝ่ ายนัน้ ย่อมครอบคลุมทัง้ ความรูส้ ึก ความคิด
และการแสดงออกในแง่บวกและในแง่ลบ การค้นหาลักษณะของวยาคติในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการ
ค้นหาลักษณะของวยาคติในตัวหนุ่มสาว ในฐานะลูกที่มีบิดามารดาสูงอายุ ดังนัน้ วยาคติในเชิง
บวกและวยาคติในเชิงลบที่ปรากฏในการนาเสนอต่อไปนี ้ จึงเป็ นวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ
ที่ตั้ง อยู่บ นการรับ รู ข้ องคนหนุ่ม สาวที่ มี ต่อความรู ส้ ึก ความคิด และการกระทาต่อ บิ ดามารดา
สูงอายุ ลักษณะของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวจึ งถูกนาเสนอแบ่งเป็ น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
วยาคติ ท างความรู ้สึ ก ของคนหนุ่ ม สาว (Affective) วยาคติ ท างความคิ ด ของคนหนุ่ ม สาว
(Cognitive) และวยาคติทางพฤติกรรมของคนหนุ่มสาว (Behavior) มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 วยาคติทางความรูส้ กึ
2.1.1 ความห่วงกังวลใจ
1) ความห่วงกังวลใจด้านสุขภาพ
2) ความห่วงกังวลใจด้านอุบตั ิเหตุ
2.1.2 ความต้องการในการดูแลเอาใจใส่
2.1.3 ความราคาญใจ
2.2 วยาคติทางความคิด
2.2.1 ความคิดแบบเหมารวมด้านทักษะความสามารถ
2.2.2 ความคิดแบบเหมารวมด้านลักษณะนิสยั
1) ยา้ คิดยา้ ทา
2) หลงๆลืมๆ
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3) ดือ้ รัน้ เอาแต่ใจ
4) ยึดติดในความคิด
2.3 วยาคติทางพฤติกรรม
2.3.1 การยอมตามใจ
2.3.2 การนิ่งเฉย
2.3.3 การเปลี่ยนตนเองให้ใจเย็น
2.1 วยาคติทางความรู้สึก
ภายใต้การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวกับบิดามารดาสูงอายุ ทัง้ การพูดคุย
และการทากิจกรรมร่วมกัน ผูป้ ฏิสมั พันธ์วยั หนุ่มสาวย่อมมีอารมณ์ความรูส้ ึกเกิดขึน้ ภายในใจ ซึ่ง
เป็ น ความรู ้สึ ก ที่ ผู ก ติ ด อยู่ กับ ความแก่ ช ราหรื อ การรับ รู ถ้ ึ ง อายุ ท่ี ม ากของบิ ด ามารดา พบว่ า
ความรู ้สึก ต่ อ บิ ด ามารดาสูง อายุ ท่ี ป รากฏผ่ า นเรื่อ งเล่ าของหนุ่ ม สาว รวมทั้ง แนวโน้ม ในการ
แสดงออกทางความรูส้ ึกเหล่านัน้ ครอบคลุมอารมณ์ความรูส้ ึกในเชิงบวก คือ ความห่วงกังวลใจ
และความต้องการในการดูแลเอาใจใส่ บิ ดามารดา และอารมณ์ความรู ส้ ึก ในเชิ งลบคือ ความ
ราคาญใจ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 ความห่ ว งกั ง วลใจ ความรู ้สึ ก เชิ ง บวกนี ้ถู ก กล่ า วถึ ง โดยสมาชิ ก
ครอบครัววัยหนุ่มสาวว่าเป็ นความเป็ นห่วงเป็ นกังวลต่อผูส้ งู อายุ เมื่อหนุ่มสาวตระหนักได้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของบิดามารดาสูงอายุท่ีเกิดขึน้ พร้อมกับวันเวลาที่ล่วงเลยไป เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ร่างกายซึ่งมิได้เจริญเติบโตตามวัยที่
เหมื อนในวัยเด็กหรือวัยรุ่นหนุ่ม สาว ในทางกลับกัน ร่างกายของผูส้ ูงอายุค่อยๆหยุดพัฒ นาลง
มิหนาซา้ ยังค่อยๆเสื่ อมถอยลง ความเสื่อมถอยโรยราของสุขภาพและร่างกายของบิดามารดา
เชื่อมโยงไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่างถดถอยลงของสมรรถภาพหรือความสามารถในการหยิบจับทา
สิ่งต่างๆ กล่าวคือ บิดามารดาสูงอายุมิได้กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเหมือนในอดีต เมื่อคน
หนุ่มสาวรับรูถ้ ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ ความรูส้ ึกหนึ่งจึงปรากฏเด่นชัดขึน้ ในใจของคนหนุ่มสาว
คือ ความเป็ นห่วง ต่อเนื่องไปจนถึงความเป็ นกังวล เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็ นอยู่ของผูส้ งู อายุ
ว่ามีความสุขสบายและปลอดภัยดีหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ
การมีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง และความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุอนั ตราย
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1) ความห่ ว งกั งวลใจด้ า นสุ ข ภาพ คนหนุ่ ม สาวส่วนใหญ่ ให้ข้อ มูล
เกี่ยวกับความห่วงความกังวลในเรื่องสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ คือ เมื่อผูส้ ูงอายุตอ้ ง
เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นโรคที่เกิดขึน้ พร้อมกับอายุท่ีมากขึน้ มิใช่โรคติดต่อที่เกิด
จากการติดเชือ้ หรือเชือ้ โรค อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดและหัวใจ
รวมถึงอาการเจ็บป่ วยทางร่างกายที่ผูส้ ูงอายุมี แนวโน้มจะเป็ น เมื่ ออายุมากขึน้ คือ อาการเวียน
ศีรษะ อาการปวดเมื่อย และอาการเหนื่อยล้าง่าย คนหนุ่มสาวไม่เพียงแต่มีความกังวลเกี่ยวกับโรค
ประจาตัวที่ผสู้ ูงอายุเป็ นอยู่ แต่ยงั กังวลไปถึงอาการแทรกซ้อนอื่นที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ และกังวลถึง
อาการที่เป็ นอยู่เดิมว่าอาจจะทวีระดับความรุ นแรงขึน้ และกินระยะเวลายาวนาน เหล่านีจ้ ึงเป็ น
ความห่วงใยที่เจือด้วยความกระวนกระวายใจ ในระหว่างการเฝ้าระวังและเฝ้ารอให้อาการเจ็บป่ วย
และไม่สบายเนือ้ ไม่สบายตัวของบิดามารดาหายไปหรือบรรเทาลง ดังคากล่าวที่ว่า
“เราอะเป็ นคนทีห่ ่วงสุขภาพเค้ามาก เราไม่อยากให้เค้าเป็ นอะไร” (กานต์ผกา)
“เรื่องทีพ่ ่อเวียนหัว พ่อน้าในหูไม่เท่ากัน ก็เป็ นนานแต่เหมือนช่วงนีจ้ ะไม่ได้บ่นละ ก็จะน่าจะหายแล้ว
ช่วงนี ้ ก็เป็ นทุกวันๆ ลงไปก็เห็นเค้านั่งอยู่ทโี่ ซฟา แล้วเค้าก็บอกว่า อืมเวียนหัว ก็เลยนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงีย้ มันก็
ต้องเป็ นห่วงเนอะว่าเป็ นไรมากกว่านัน้ หรือเปล่า” (กานต์สวัสดิ)์

2) ความห่วงกังวลใจด้านอุบัติเหตุ นอกจากความเป็ นห่วงกังวลบิดา
มารดาสูงอายุดา้ นการเจ็บป่ วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ คนหนุ่มสาวยังเป็ นห่วงและเป็ นกังวลถึงความ
ปลอดภัยของผูส้ ูงอายุจากอุบัติเหตุอันตรายในชีวิตประจาวัน คนหนุ่มสาวเป็ นกังวลว่าผูส้ ูงอายุ
อาจจะได้รบั บาดเจ็บ ทัง้ การบาดเจ็บที่มีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน การบาดเจ็บที่ก่อให้เกิด
อันตราย ณ ขณะนัน้ ทันทีหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบในระยะยาว ความเป็ นห่วงกังวลทัง้ หมด
ทัง้ มวลนีเ้ กิดขึน้ จากการที่คนหนุ่มสาวมองว่าบิดามารดามีอายุมากแล้ว ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ี คน
หนุ่มสาวไม่คาดหวังให้เกิดขึน้ เพราะอาจจะเป็ นอันตรายต่อผูส้ ูงอายุได้แก่ การที่ผูส้ ูงอายุใช้แรง
กาลังเคลื่อนย้ายหรือถือสิ่งของที่มีนา้ หนักมาก การเดินทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถ
ด้วยตัวเอง การใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ทาอาหารภายในครัวเรือน หรือ
อุปกรณ์ภายในสถานที่ทางานอย่างเครื่องจักรในโรงงาน ดังคากล่าวที่ว่า
“อย่างเค้าทางานอย่างเงีย้ เค้าก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกแบบเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างงี ้ มันก็เลย
เครือ่ งจักรอะไรอย่างเงีย้ แบบ พอเห็นข่าวแล้วก็เลยรูส้ กึ ว่าแบบ แล้วก็ไปรวมกับสิ่งที่ พอมันแก่ขนึ้ มองเห็นนู่นนี่
นัน่ เนาะมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงีย้ เพราะว่าอุบตั เิ หตุมนั สามารถเกิดได้ตลอดเวลา อารมณ์เนีย่ ” (กานต์นรี)
“คือเป็ นห่วงเค้ามากขึ้นอะ เดี๋ยวนีค้ ือแม่เราแบบขับรถแย่มาก (เน้นเสียง) แบบคือขับรถแย่มากอะ
อาจจะด้วยแบบตาเค้าไม่ค่อยดีอะมัง้ แบบสายตาเค้าแย่ลง แล้วเพิ่งไปตรวจมาแบบเหมือนเจอต้ออะไรอย่างเงีย้
แล้วทาให้แบบการมองเห็นเค้าคงแคบลง แล้วก็แบบพอแก่ลงความรอบคอบเค้าไม่ค่อยมีอะ จะเลีย้ วก็เลีย้ ว
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อย่างเงีย้ ไม่มองซ้ายไม่มองขวาอย่างเงีย้ แล้วมันอันตราย เราก็เป็ นห่วงเค้าเรื่องขับรถ เราก็เลยไม่ค่อยยอมให้
เค้าขับรถเท่าไหร่ …เรากลัว เราเป็ นห่วง” (กานต์ลดา)

จากคากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า คนหนุ่ม สาวมี ความเป็ นห่วงกังวลต่อ
ความปลอดภัยของผูส้ งู อายุมาก มากเสียจนเรียกได้ว่าเป็ นความพะวงใจปนด้วยความหวาดกลัว
หวาดระแวงว่าจะเกิดอันตรายต่อผูส้ ูงอายุ ไม่ว่าจะเป็ นอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับ
อายุท่ีมากขึน้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออันตรายจากอุบตั ิเหตุท่ียากต่ อการคาดเดา ทัง้ นี ้ ความเป็ น
ห่วงกังวลผสมปนเปด้วยความหวาดกลัวของคนหนุ่มสาว ผูกติดอยู่กับการที่ คนหนุ่มสาวมองว่า
บิดามารดาเป็ นคนแก่คนหนึ่ง และสะท้อนให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวประเมิน ความสามารถของบิดา
มารดาสูงอายุว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างถดถอยลง ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย
และโรยราลงไปตามวัย ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการมองเห็นได้ชดั เจน ความสามารถในการ
จดจาเรื่องราวต่างๆได้แม่นยา และความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเฉียบพลัน
2.1.2 ความต้องการในการดูแลเอาใจใส่ จากการที่คนหนุ่มสาวสามารถ
รับรู ไ้ ด้ถึงการเปลี่ยนแปลงของบิดามารดาเมื่ อท่านเข้าสู่วัย สูงอายุ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้าน
สุขภาพร่างกาย และสมรรถภาพที่ถดถอยลงไปจากเดิม คนหนุ่มสาวจึงเกิดความรูส้ ึกเป็ นห่วงและ
เป็ นกังวลถึงความเป็ นอยู่และความปลอดภัยของผูส้ ูงอายุนั้น ความรูส้ ึกเชิงบวก หรือ ความเป็ น
ห่วง ที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราของบิดามารดานีย้ ังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวโน้ม ในการ
ปฏิบตั ิตัวหรือการแสดงออกต่อบิดามารดาด้วย กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความปรารถนาต้องการที่
อยากจะให้การช่ วยเหลื อ ดูแ ลบิ ด ามารดา ตลอดจนมี ค วามต้องการที่ อยากจะให้ก ารปกป้อ ง
คุม้ ครองให้บิดามารดาปลอดภัย คนหนุ่มสาวสะท้อนถึงความรู ส้ ึกว่าอยากจะคอยสอดส่องดูแล
และเอาใจใส่ในสุขภาพร่างกายและความเป็ นอยู่ของบิดามารดา เพื่อให้ท่านมีความปลอดภัยและ
สุขสบาย ดังคากล่าวที่ว่า
“เรารูส้ ึกว่าแบบ เราต้อง พอเค้าแก่ เราเห็นเค้าแก่ขึน้ อะ เรารูส้ ึกเราแบบอยากดูแลเค้าแบบมากกว่านี ้
อะไรอย่างเงีย้ …เพราะว่าด้วยอายุอะไรอย่างเงีย้ ใช่ปะ ซึ่งเค้าแก่ลงอะไรแบบเนีย่ ก็ตอ้ งแบบใส่ใจเค้ามากขึน้ ”
(กานต์ลดา)
“อย่างตอนทีไ่ ปอยู่แคนาดาเนาะ ไปอยู่ตอนนัน้ ก็เลยรูส้ ึกว่า เห้ยกูมาทาอะไรทีน่ ตี่ งั้ นานวะ อะไรอย่าง
เงีย้ เออแล้วแบบ ป๊ าม้าก็แก่แล้วเนอะ ซึ่งแบบเอออยากทีจ่ ะกลับมาแบบ เออดูแลเค้า” (กานต์นรี)

2.1.3 ความร าคาญใจ ในขณะที่ ค นหนุ่ ม สาวเกื อ บทุ ก รายสะท้อ นถึ ง
ความรู ส้ ึกเชิงบวกอย่างความเป็ นห่วงกังวลต่อบิดามารดาสูงอายุ ในอีกมุมหนึ่งของความรู ส้ ึก
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ภายในใจ คนหนุ่มสาวสะท้อนความรูส้ ึกในทิศทางตรงกันข้ามคือความรูส้ ึกเชิงลบ ที่ เชื่อมโยงอยู่
กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในอดีตระหว่างตัวหนุ่มสาวกับบิดามารดาสูงอายุ ดังที่ปรากฏชัดเจนผ่าน
ถ้อยคาและนา้ เสียงในระหว่างเรื่องราวที่คนหนุ่มสาวถ่ายทอดออกมา รวมทัง้ อวัจนภาษาอื่นอย่าง
การถอนหายใจและการแสดงออกทางสีหน้า ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึง อารมณ์ความหงุดหงิดและ
ราคาญใจ เป็ นที่น่าสังเกตว่า แม้คนหนุ่มสาวจะสะท้อนความรู ส้ ึกหงุดหงิด ราคาญนั้นอย่างไม่
ปิ ดบัง แต่ใบหน้าและนา้ เสียงของคนหนุ่มสาวกลับเจือไว้ดว้ ยรอยยิม้ และแววตาขบขันเช่นกัน
ความราคาญใจในที่นจี ้ ึงหมายถึง อารมณ์หงุดหงิดราคาญต่อการกระทาและ
พฤติกรรมของบิดามารดาสูงอายุ เป็ นความรูส้ ึกที่ได้เกิดขึน้ และจบลงไปแล้วพร้อมกับเหตุการณ์ใน
อดีต แต่กลับปรากฏขึน้ เด่นชัดอีกครัง้ เมื่อ คนหนุ่มสาวนึกถึงและมีโอกาสได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ี
เกิด ขึน้ และความรู ้สึก ที่ ซ่ อ นอยู่ภ ายในใจออกมา โดยพฤติ กรรมที่ ค นหนุ่ม สาวราคาญใจล้วน
แล้วแต่เป็ นพฤติกรรมที่บิดามารดาสูงอายุเริ่มแสดงออกมาเมื่อไม่นานมานี ้ ส่วนมากเป็ นพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุย อาทิเช่น การพูดถึงเรื่องเดิมซา้ ๆ หรือการยา้ คิดยา้ ทาสิ่งเดิมซา้ ๆ อย่าง
การวานให้หนุ่มสาวไปทาบางสิ่งบางอย่างให้ตน เป็ นต้น
“แต่คนแก่ชอบย้าคิดย้าทา ...เริ่มล้ะ ...เริ่มแบบ ถามเราว่าล็อคประตูบา้ นหรือยังสามรอบอะ (หัวเราะ)
คือ คือไม่ใช่ว่าจาไม่ได้นะ แต่ว่ายา้ ว่าเราทาหรือยัง อีกหรือยัง หรือบางทีแบบเราทาแล้วอย่างเงีย้ ก็เดินไปดูว่า ก็
เดินไปทาว่าเราทาหรือยัง ซึ่งบางทีก็แบบ อะไรเนีย่ (นา้ เสียงราคาญ) ก็คอื บอกให้ไปทาก็ทาแล้วนึกออกปะ เออ
มันก็จะแบบ อย่างเงีย้ แต่ก็แค่คดิ ในใจ (นา้ เสียงอ่อนลง)” (กานต์พงษ์)
“แล้วผูใ้ หญ่จะชอบคุยอะไรเรื่องแบบซ้าๆอะ ไม่ใช่เค้าจาไม่ได้นะ สมมติว่าหม่าม้าจะฝากป๊ าซือ้ ยา ...
‘ฝากซือ้ ยาตัวนีห้ น่อยนะ’ พูดตัง้ แต่เรากินข้าว เรากินข้าวเสร็จ เรามาล้างจาน พูด พูดแบบจนป๊ ามารับ จนวินาที
สุดท้ายที่เราจะเดินออกจากบ้านอะ (หัวเราะ) คือพูดเรื่องฝากซือ้ ยาประมาณ สาม สี่รอบ เราก็แบบ ‘รู ้ แล้ว’
(พูดช้าๆ เน้นเสียงทีละคา) ...สมมติป๊าขับรถมาหน้าบ้าน เค้าก็ตะโกนอีกรอบนึง ‘บอกป๊ าว่าซือ้ ยามาด้วย’ (ถอน
หายใจ) โอเค (ยิม้ ) ...เราก็เลย โอ มาย ก๊อด ทัง้ ๆทีเ่ ราหันไปบอกว่า ‘รู ้ แล้ว เดีย๋ ว ทา ให้ นะ’ (พูดช้าๆ เน้นเสียง
ทีละคา) ไม่มีประโยชน์ จนกว่าจะทาให้” (กานต์มณี)
“ก็เป็ น คาพูดมากกว่า ทัง้ พ่อทัง้ แม่จะพูด ไรซ้าๆย้าๆอยู่ที่เดิม อืม รู ส้ ึกยังไง ถ้าเอาแว๊บแรกเลยคือ
ราคาญ (ยิม้ ) แน่นอน ราคาญ แบบ ราคาญอะ พูดอยู่น่นั พูดอีกแล้วอะไรอย่างเงีย้ ...โดยเฉพาะพ่อ ป๊ านีค่ อื จะ
เล่าแล้วเล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีก แบบเล่าวนอยู่ทเี่ ดิม” (กานต์ผกา)

2.2 วยาคติทางความคิด
ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ความรู ส้ ึกเป็ นห่วงและแนวโน้มท่าทีการแสดงออกของ
ความเป็ น ห่ วงนั้น ผูกติ ด อยู่กับ การที่ ค นหนุ่ม สาวตระหนัก ในความเสื่ อ มถอยทางสมรรถภาพ
ร่างกายของบิดามารดาที่แก่ ชรา ความเสื่อมถอยที่ คนหนุ่ม สาวรับ รู น้ ีเ้ ชื่ อมโยงกับ วยาคติท าง
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ความคิ ด ด้ว ย กล่ า วคื อ ความคิ ด ความเชื่ อ ที่ เป็ นการเหมารวม ซึ่ ง ถู ก หล่ อ หลอมขึ ้น จาก
ประสบการณ์ของคนหนุ่มสาว ทัง้ ประสบการณ์ท่ีคนหนุ่มสาวเผชิญโดยตรงจากการปฏิสมั พันธ์กบั
บิดามารดาสูงอายุ และประสบการณ์ทางอ้อม หรือเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆที่คนหนุ่มสาวรับรูผ้ ่าน
การพบเห็นและได้ยินได้ฟังจากผูอ้ ่นื โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลใกล้ตวั อย่างเพื่อนสนิทที่มกั แบ่งปั น
รับฟั งเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของกันและกัน ประสบการณ์เหล่านีห้ ลอมรวมขึน้ เป็ น ภาพจาที่คน
หนุ่มสาวมีบิดามารดาที่สงู อายุ และเป็ นภาพจาในเชิงลบ ภาพจาบิดามารดานีจ้ ึงมิใช่ภาพตัวตนที่
แท้จริงของท่าน หากแต่เป็ นภาพในความคิดความเชื่อของคนหนุ่มสาวที่คนหนุ่มสาวสัมผัสและ
คาดเดาไว้ว่าจะต้องพบเจอ ดังคากล่าวที่ว่า
“คือเราจาเนือ้ เรือ่ งไม่ได้ว่าเป็ นยังไง แต่เราพูดกับม้าว่า ‘ม้า ม้าเริ่มแก่แล้วนะ (ยิม้ )’ แบบเนีย่ แต่เราจา
ไม่ได้ว่ามันเรือ่ งอะไร เพราะแม่เราแก่จริงๆ แต่เรานึกไม่ออก” (กานต์ลดา)

วยาคติทางความคิด หรือ ความคิดความเชื่อเหมารวมต่อบิดามารดาสูงอายุจึง
แบ่งออกเป็ น ความคิดแบบเหมารวมด้านทักษะความสามารถ และความคิดแบบเหมารวมด้าน
ลักษณะนิสยั ของผูส้ งู อายุ
2.2.1 ความคิดแบบเหมารวมด้านทักษะความสามารถ มุมมองเหมารวม
ในประเด็ น นี ้เ ป็ นภาพจ าที่ ผู ก ติ ด อยู่ กั บ ความแก่ ช ราทางร่ า งกายของบิ ด ามารดาสู ง อายุ
ประกอบด้วย สุขภาพร่างกายของผูส้ งู อายุท่ีเสื่อมโทรมลง และทักษะความสามารถในการหยิบจับ
ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถดถอยลง คนหนุ่มสาวจึงยึดติดกับความคิดที่ว่าผูส้ งู อายุคือผูท้ ่ีควรจะละเว้นจาก
การใช้ร่างกายลงทุนลงแรงทางานเพื่อให้ท่านได้หยุดพักผ่อน เพราะคนหนุ่มสาวมองว่าผูส้ งู อายุ
เผชิ ญ ความเหนื่ อ ยล้า มาแล้ว ตลอดทั้ง ชี วิ ต การท างาน เมื่ อ เข้า สู่วัย เกษี ย ณหลัง การท างาน
ผูส้ ูงอายุจึงควรหยุดพัก การหยุดพักในที่นีจ้ ึงหมายรวมทัง้ การพักผ่อนที่เป็ นการนอนหลับเพื่อพัก
ร่างกาย และการพักผ่อนในแง่ของการพักผ่อนหย่อนใจ ได้ใช้เวลาทาในสิ่งที่ตนปรารถนาต้องการ
เพื่อความผ่อนคลายหรือเพื่อความสุขส่วนตัว ดังคากล่าวที่ว่า
“คือเหมือนมีเวลาให้ ให้กบั ตัวเองหรือทาอะไรมากขึน้ คาว่าพักผ่อนหมายความว่าไม่ตอ้ งลาบากเท่า
สมัยวัยหนุ่มวัยสาวแล้วอะ ...คือแบบใช้สมองแต่ไม่ตอ้ งลงแรงแล้วอะ น่าจะเป็ นฟิ ลนัน้ มากกว่า …มันก็เป็ นเรือ่ ง
ทีด่ เี พราะเราก็รูส้ กึ ว่าชีวติ ป๊ าก็เหนือ่ ยมาเยอะอะไรอย่างเงีย้ ” (กานต์มณี)

นอกจากคนหนุ่ม สาวจะมองว่า ผู้สูงอายุควรหยุดพักจากการใช้แรงลงมื อ
ทางานหนัก เพราะผูส้ ูงอายุหมดแรงไปมากแล้วตลอดทั้งชีวิต คนหนุ่ม สาวยังมองว่าผูส้ ูงอายุมี
ทักษะและความสามารถอย่างจากัดด้วย โดยคนหนุ่มสาวให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับมุมมอง
ต่อทักษะทางเทคโนโลยีของผูส้ งู อายุว่า ผูส้ งู อายุแทบทุกคนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว
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และไม่สามารถเรียนรูท้ ่ีจะใช้เทคโนโลยีได้ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ สมาร์ท
โฟน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ แ อปพลิ เ คชั น บนโทรศั พ ท์ เพื่ อ ส่ ง ข้อ ความสื่ อ สาร อย่ า ง
แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) นอกจากนี ้ คนหนุ่มสาวยังมองว่าผูส้ งู อายุขาดทักษะในการกรองข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รบั กล่าวคือ ผูส้ งู อายุไม่สามารถคิดพิจารณาได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ตนได้อ่าน ถูกเขียน
ขึน้ มาโดยใครและมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ในทางกลับกัน ผูส้ ูงอายุมักปั กใจเชื่อข้อมูลเหล่านั้น
มิหนาซา้ ยังส่งต่อข้อมูลเหล่านัน้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆได้รบั
ทราบข้อมูลด้วย ดังคากล่าวที่ว่า
“คือเราว่าทุกคนอะ วัยแบบยุคแม่ๆเรา แบบพวกประมาณแบบ 60 อย่างเงีย้ ก็คือ low tech หมดอะ
คือทาอะไรพวกเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่ได้ …คือแม่เราอะ เป็ นคน low tech …อย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรืออะไร
อย่างเงีย้ อะไรทีม่ นั ง่ายๆอะเค้าก็ทาไม่ได้นะ …หรือว่าเราสอนส่งอีเมลอะไรแบบนี ้ เค้าก็แบบอะ อยู่กบั เราเค้า
ทาได้ เราสอน ครัง้ ต่อไปเราให้เค้าทาเอง เค้าทาได้ แต่ว่าพอมาอีกวันนึงเค้าทาไม่ได้” (กานต์ลดา)
“คือบางคนใช้ก็จริง แต่เล่นแต่ไลน์ พอไอ้เรือ่ งแบบแชร์บา้ ๆบอๆ ก็แบบ (หัวเราะ) เชื่ออะไรอย่างเงีย้ ...
แบบจดหมายลูกโซ่อย่างเงีย้ เออเค้าก็แชร์เนอะ” (กานต์วชิ ญ์)

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การรับรูใ้ นความแก่ชราหรือความเสื่อมถอยทางกายภาพ
และสมรรถภาพของบิดามารดาสูงอายุนั้น เชื่อมโยงอยู่กับมุมมองเหมารวมที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
ผูส้ ูงอายุทางด้านสภาพร่างกายและความสามารถของผูส้ ูงอายุ ทัง้ มุมมองเหมารวมในเชิงบวกที่
เป็ นความปรารถนาดีคือ ผู้สูงอายุควรได้ห ยุดพัก ร่างกายจากการทางานเพื่อผ่อนคลายความ
เหนื่ อ ยล้า และมุ ม มองเหมารวมในเชิ ง ลบที่ เป็ น การดู ห มิ่ น ดู แ คลนคื อ ผู้สู ง อายุ คื อ ผู้ท่ี ข าด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีปัจจุบนั
2.2.2 ความคิดแบบเหมารวมด้านลักษณะนิสัย ในขณะที่ภาพจาชุด
หนึ่งที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุผูกติดอยู่กับการรับรู ถ้ ึง ความแก่ชราทางกายภาพ คือ
ความเสื่อมโทรมโรยราทางร่างกาย และความถดถอยลงทางสมรรถภาพ ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
ยังมีภาพจาอีกชุดที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราของบิดามารดา ซึ่ง เป็ นความแก่ชราที่ คนหนุ่มสาว
มองเห็นผ่านการแสดงออกทางการกระทาของบิดามารดา กล่าวคือ การแสดงออกที่ คนหนุ่มสาว
ประสบพบเห็นและสัมผัสด้วยตัวเอง รวมทัง้ เรื่องเล่าที่ หนุ่มสาวได้รบั รูจ้ ากผูอ้ ่ืน เหล่านีห้ ลอมรวม
เป็ นลักษณะนิสยั ของผูส้ ูงอายุ ซึ่งในความคิดของคนหนุ่มสาวมองว่าเป็ นตัวตนของบิดามารดาที่
แก่ชราแล้ว ดังคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ่งที่กล่าวถึงความสูงอายุของมารดาไว้ว่า
“ม้าเนีย่ เค้าจะแบบ ความเป็ นม้า ความเป็ นผูห้ ญิงเนอะ ผูห้ ญิงแก่อะไรอย่างเงีย้ เค้าก็จะนู่นนีน่ ่นั นีน่ ่นั
อะไรอย่างเงีย้ (ยิม้ )” (กานต์นรี)
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ลักษณะนิสัยที่นิยามความเป็ นผูส้ ูงอายุนีถ้ ูกรับรู แ้ ละถ่ายทอดผ่านคาบอก
เล่าของคนหนุ่มสาวไว้อย่างหลากหลาย เป็ นลักษณะนิสยั ในแง่ลบที่ไม่น่ารื่นรมในความคิดของ
หนุ่ม สาว ได้แก่ ความเป็ นคนยา้ คิดยา้ ทา หลงๆลืม ๆ ดือ้ รัน้ เอาแต่ใจเหมื อนเด็ก และยึดติดแต่
ความคิดตน
1) ยา้ คิดยา้ ทา ลักษณะนิสยั ของความสูงอายุยา้ คิดยา้ ทาในที่นี ้ คนหนุ่ม
สาวหมายรวมทัง้ การยา้ คิดยา้ ทาในเชิงการกระทา คือการที่ผสู้ งู อายุทาสิ่งเดิมซา้ ๆจนแน่ใจแล้วว่า
เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ และการยา้ คิดยา้ ทาในเชิงคาพูดที่เป็ นการพูดซา้ ๆวนไปวนมาในเรื่องเดิมที่ได้
เคยพูดถึงไปแล้ว ในคาถามหรือคาไหว้วานเดิมที่ได้พูดออกมาเมื่อไม่กี่วินาที ก่อน ไปจนถึงการว่า
กล่าวตักเตือนคนหนุ่มสาวแบบร่ายยาวเรื่อยไปไม่จบไม่สิน้ แม้ว่าคนหนุ่มสาวจะถ่ายทอดเรื่องเล่า
เกี่ยวกับความยา้ คิดยา้ ทาของผูส้ ูงอายุดว้ ยสีหน้าแววตาเปื ้อนยิม้ พร้อมเสียงหัวเราะ แต่ภายใต้
รอยยิม้ และเสียงหัวเราะนั้น คนหนุ่มสาวสะท้อนอารมณ์ความไม่พึงใจและเหนื่อยหน่ายออกมา
ด้วย เนื่องจากสาหรับคนหนุ่มสาวแล้ว พฤติกรรมของผูส้ งู อายุเป็ นความซา้ ซากจาเจที่ คนหนุ่มสาว
ต้องเผชิญและรับรูใ้ นทุกๆวัน ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่คนแก่ชอบย้าคิดย้าทา ...เริ่มล้ะ ...เริ่มแบบ ถามเราว่าล็อคประตูบา้ นหรือยังสามรอบอะ (หัวเราะ)
คือ คือไม่ใช่ว่าจาไม่ได้นะ แต่ว่ายา้ ว่าเราทาหรือยัง อีกหรือยัง หรือบางทีแบบเราทาแล้วอย่างเงีย้ ก็เดินไปดูว่า ก็
เดินไปทาว่าเราทาหรือยัง …ขีบ้ ่น จูจ้ ี ้ ไม่รูด้ ิแก เราไม่รูว้ ่าทาไมพอถึงเวลาแล้วคนแก่จะต้องบ่น แกนึกออกปะ
เออ อันเนีย่ ทีเ่ ราสงสัยอยู่เลย ว่าทาไมถึงเวลาช่วงเวลานึง ทาไมเค้าต้องแบบ ต้องขีบ้ ่น” (กานต์พงษ์)
“ก็เป็ น คาพูดมากกว่า ทัง้ พ่อทัง้ แม่จะพูด ไรซ้าๆย้าๆอยู่ที่เดิม อืม รู ส้ ึกยังไง ถ้าเอาแว๊บแรกเลยคือ
ราคาญ (ยิม้ ) แน่นอนราคาญ แบบ ราคาญอะ พูดอยู่นน่ ั พูดอีกแล้วอะไรอย่างเงีย้ ” (กานต์ผกา)

2) หลงๆลืมๆ พฤติกรรมหลงลืมเป็ นอีกลักษณะนิสยั หนึ่งที่ บิดามารดา
แสดงออกเด่นชัดมากขึน้ เมื่อก้าวเข้าสู่วยั สูงอายุ คนหนุ่มสาวรับรูไ้ ด้ว่าผูส้ ูงอายุมีขอ้ จากัดในการ
จดจาเรื่องราวที่เกิดขึน้ ผ่านไปเมื่อไม่นาน ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งล่าสุดที่ได้วางสิ่งของชิน้ ใดชิน้ หนึ่ง
ทิง้ ไว้ รวมทัง้ ยังมีขอ้ จากัดในการจดจาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ น ชื่อสถานที่สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ หรือชื่อ
สถานที่ท่มี ีความคล้ายคลึงกัน
ลักษณะนิสยั หลงๆลืมๆของผูส้ ูงอายุนีถ้ ูกถ่ายทอดผ่านรอยยิม้ และเสียง
หัวเราะของคนหนุ่ม สาว ไม่ แตกต่างจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ความยา้ คิดยา้ ทาดังที่ได้กล่าวไปใน
ข้างต้น และเช่นเดียวกับความยา้ คิดยา้ ทาของผูส้ งู อายุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่คนหนุ่มสาว
นิสัยหลงๆลื มๆของผูส้ ูงอายุก็สร้างความสับสนงงงวยให้แก่ คนหนุ่มสาวเช่นกัน กล่าวคือ ขณะ
พูดคุยสื่อสารกัน หากผูส้ งู อายุไม่สามารถสื่อสารตรงตามความต้องการของท่าน ผูร้ บั สารอย่างคน
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หนุ่ม สาวย่อมเกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน และทาให้ไม่ สามารถตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของผูส้ งู อายุได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“เดีย๋ วเนีย่ แกเริ่มนึก นึกคาพูดไม่ออกอะ เริ่มแบบอึ๊ๆๆ (เลียนแบบท่าทางแม่ นิว้ ชีจ้ มิ้ ทีข่ มับ ก้มหน้า คิว้
ขมวด) อย่างเงีย้ (หัวเราะ) คือแบบ คือแบบสมมติว่าแบบ เค้าอะจะพูดว่ามันจะมีโครงการแถวบ้านชื่อ Little
Walk ใช่ปะ ‘ไอ้ตรงนัน้ อะ ทีต่ ิดเซ็นทรันบางนาอะ ทีต่ ิดโรงบาลไทยนครินทร์อะ มันชือ่ อะไรนะ อะไร อึ๊ๆๆ’ อย่าง
เงีย้ (หัวเราะ) แล้วพอเราจะพูด ‘ไม่ตอ้ งๆ ไม่ตอ้ งพูด เดีย๋ วให้มา้ นึกก่อน’ แล้วก็ อึ๊ๆๆ คือแบบนึกไม่ออกอะ คือ
มันติดอยู่ที่ปากอะ คือเค้านึกออกมาไม่ออกอะ หลายรอบมากๆอะ ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบร้านอาหาร ชื่อห้าง
อย่างเช่นแบบวันก่อนจะมาเอ็มควอเทียร์ พูดว่าพารากอน เออแล้วก็พดู สลับไปสลับมาจน จนเรางงว่าสรุปม้าจะ
ไปพารากอนหรือม้า จะไปเอ็มควอเทียร์อย่างเงีย้ เออส่วนใหญ่จะเป็ นแบบ เรื่องแบบจาชื่อสถานที่ไม่ได้อะไร
อย่างเงีย้ ก็เลยแบบน่าจะเริ่มแก่ละ้ ” (กานต์ลดา)

3) ดือ้ รั้นเอาแต่ใจ ความดือ้ รัน้ เอาแต่ใจตามการถ่ายทอดของคนหนุ่ม
สาว ถูกเปรียบเปรยไว้ว่าเป็ นลักษณะนิสยั ที่ไม่ต่างจากการแสดงออกของเด็กเล็กๆ สาหรับความ
ดือ้ รัน้ ของผูส้ ูงอายุในที่นี จ้ ึงเป็ นการแสดงการขัดขืน และไม่ให้ความร่วมมือกับคนหนุ่มสาว ถึงแม้
ความประสงค์ตงั้ ใจดีท่คี นหนุ่มสาวหยิบยื่นให้นนั้ คนหนุ่มสาวเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผสู้ งู อายุก็
ตาม ตัวอย่างเช่นการขอให้ผสู้ งู อายุทานยาเพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย หรือการขอไม่ให้ผสู้ งู อายุยก
หรือถือสิ่งของที่มีนา้ หนักมาก ความดือ้ รัน้ ของผูส้ ูงอายุนี ้ยังเชื่อมโยงอยู่กับความเอาแต่ใจ โดย
นอกจากที่ผูส้ ูงอายุเลือกจะเพิกเฉยต่อคาร้องขอหรือคากล่าวเตือนของคนหนุ่มสาวแล้ว คนหนุ่ม
สาวมองว่าผูส้ งู อายุยงั แสดงออกชัดเจนในความต้องการของท่านเป็ นสาคัญ พฤติกรรมดือ้ รัน้ และ
เอาแต่ใจเหล่านีเ้ องที่คนหนุ่มสาวมองว่าผูส้ งู อายุยอ้ นวัยกลับไปเสมือนเป็ นเด็กน้อยอีกครัง้ หนึ่ง ดัง
คากล่าวที่ว่า
“เออก็คือแบบมีความห้ามยาก มีความแบบ มีความผูใ้ หญ่กลับย้อนไปเป็ นเด็กอะ แล้วเด็กมันยังมี
ความ ถ้า ถ้าคนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าเรา เรายังแบบมีอานาจในการแบบบอก แต่ แต่ถา้ เป็ นคนทีแ่ บบ พอเป็ นพ่อเป็ น
แม่เป็ นคนทีอ่ ายุเยอะกว่าเราแล้ว เราได้แค่บอกเว้ย แต่เค้าจะทาหรือไม่ทาอะ มันแล้วแต่ครัง้ เลยอะ ...เพราะว่า
ถ้าบังคับเลย มันเหมือนเด็กอะ ยิ่งห้ามก็ย่งิ ยุอะ” (กานต์มณี)
“อย่างในเรื่องของการปฏิบัติตวั อย่างเงีย้ ในความของอายุมนั มากขึน้ มันก็เลยแบบ เอาแต่ใจมากขึ้น
หรือเอาแต่ใจอยู่แล้วแต่มีความเอาแต่ใจมากขึน้ เพราะว่าพออายุมากขึน้ มันก็กลับไปเป็ นเด็ก” (กานต์นรี)

4) ยึดติดในความคิด อีกหนึ่งภาพจาที่ คนหนุ่มสาวมีต่อลักษณะนิสัย
ของผูส้ งู อายุในครอบครัวคือ ผูส้ งู อายุเป็ นผูท้ ่มี ีความคิดความเห็นต่อสิ่งต่างๆแตกต่างกับตน และที่
สาคัญกว่านัน้ คือผูส้ ูงอายุยึดมั่นถือมั่นในความคิด ความเห็นนัน้ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความคิด
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ความเห็น หรือมี ความชื่นชอบต่อสิ่งต่างๆอย่างไร ผู้สูงอายุมักจะมี มุม มองต่อเรื่องเหล่านั้นใน
ทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นเรื่องการใช้จ่ายและการเก็บ ออมเงิน ความ
คิดเห็นต่อความคุม้ ค่าคุม้ ราคาของสินค้า อาหาร หรือการบริการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพที่
มั่นคงยั่งยืน ดังคากล่าวที่ว่า
“หรือเรื่องมุมมองทางสังคมไรอย่างเงีย้ ก็แบบ คือเค้าเป็ นคนรุ่นเก่านะเวลาเค้ามองเรื่องการทางาน
หรือไร เค้าจะคิดว่าแบบ เพราะเค้าเป็ นพวกราชการไง เค้าก็จะมองว่าแบบ เห้ยทาไมไม่รบั ราชการวะ ทัง้ ๆทีแ่ บบ
อย่างถ้าเป็ นพีเ่ องเวลาพีม่ องราชการ พีม่ องแบบมันแย่อะ องค์กรมันขยับไม่ได้ เข้าไปก็ไม่ได้ทาอะไรให้มนั แบบ
เป็ นชิน้ เป็ นอันได้” (กานต์วชิ ญ์)
“พูดในเรือ่ งทีเ่ ราอยากทา แต่ว่าไม่ให้เราทา (หัวเราะ) เข้าใจปะ ซึ่งถ้าการทีไ่ ม่ให้ทา ก็คอื บอกว่าไม่ ก็
คือจบ แต่ไม่ตอ้ งแบบพูดยืด (เน้นเสียง) ไปต่อ นึกออกปะ ถ้าพูดไปต่อมันคือการบ่นล้ะสาหรับเราอะ …อย่าทา
เพราะว่ามันนั่นนี่นู่นนู่นนีน่ ่นั อะไรอย่างเงีย้ ...คือไม่ agree กับกูสกั เรื่องเลย (หัวเราะ) อะไรอย่างเงีย้ ” (กานต์
พงษ์)

เช่นเดียวกับภาพจาลักษณะนิสยั อื่นๆที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ความไม่ลง
รอยกันทางความคิดเห็นและการที่บิดามารดายึดติดแต่ความเห็นส่วนตัวของตน สร้างความสับสน
และความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้แก่คนหนุ่มสาว กล่าวคือ เมื่อการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ระหว่างกับบิดามารดาสูงอายุไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องด้วยต่างมีความคิดความเห็นที่ ไม่
เหมือนกัน ซา้ ร้ายบิดามารดาสูงอายุก็ไม่มีทีท่าจะเปิ ดใจรับฟั งและยอมรับความเห็นที่แตกต่างนัน้
แน่ น อนว่ าการปฏิ สัม พั น ธ์เช่ น นี ้ย่ อ มส่ง ผลกระทบตามมา นอกจากคนหนุ่ ม สาวจะไม่ เข้า ใจ
ความคิดของผูส้ ูงอายุแล้ว อารมณ์ความรู ส้ ึกของคนหนุ่ม สาวยังเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่าย
ส่งผลต่อเนื่องไปยังความสัม พันธ์ระหว่างคนหนุ่ม สาวกับผูส้ ูงอายุ อย่างไรก็ดี ดังที่จะกล่าวใน
ประเด็นการนาเสนอถัดไป คนหนุ่มสาวมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ความไม่ลงรอยทางความ
คิดเห็ นนี เ้ ป็ นอย่างดี โดยสรุ ปแล้ว คนหนุ่มสาวรับรู ไ้ ด้ถึงความคิดเห็นของบิดามารดาสูงอายุท่ี
แตกต่างกับตน และสัม ผัสได้ถึงการที่ผูส้ ูงอายุปิดกั้นไม่ เปิ ดใจรับฟั ง และยึดมั่นถือมั่นในความ
คิดเห็นหรือเหตุผลของตัวผูส้ งู อายุเองอย่างมีความสาคัญกว่า ดังคากล่าวที่ว่า
“สมมติว่าในหนึ่งเรือ่ งอะ ผูใ้ หญ่เค้ามองมุมนี ้ แต่วยั ของเราอะมองอีกมุมนึง แล้วต่อให้จะพยามพูดหา
ตรงกลางเท่าไหร่อะ มันก็หาไม่เจอ สิ่งทีต่ ดั ปัญหาได้สาหรับสิ่งทีเ่ กิดขึน้ น่ะ ก็คือฝั่งเราน่ะหยุดไปเองเว้ย แล้วก็
ปล่อยให้เค้าเข้าใจแบบนัน้ ซึ่งมันไม่ได้ผดิ แต่มนั ก็ไม่ถูก แต่มนั ก็แบบ มันก็ไม่ได้เปิ ดรับฝั่งของเราอะ …อย่างเช่น
วันเนีย่ เราปิ ดประตูตอนทีม่ ีช่างมาล้างแอร์อะ ก็โดนบ่นเว้ยว่าแบบปิ ดทาไมอะ แล้วจะดูได้ยงั ไง ทัง้ ๆทีป่ ระตูบา้ น
เป็ นประตูกระจก (ยิม้ ) ก็เลยแบบไม่เก็ทอะไรอย่างเงีย้ แล้วบางทีเราเถียงกลับไปเค้าก็จะยึดติดว่าสิ่งทีเ่ ค้าพูดมัน
ถูกเว้ย เราก็เลยแบบ” (กานต์มณี)
“พ่อเราแตะต้องไม่ได้เลยนะ พูดไปคือเหมือนเค้าเป็ นคนมีความคิดเป็ นของตัวเองอยู่แล้วอะ ต่อให้เรา
พูดในสิ่งทีถ่ ูกต้องอะ เค้าก็จะคิดว่าความคิดเค้าถูก อันนัน้ คือพ่อเรานะ” (กานต์ลดา)

113
2.3 วยาคติทางพฤติกรรม
พฤติกรรมที่คนหนุ่มสาวแสดงออกต่อผูส้ งู อายุผเู้ ป็ นบิดามารดาในที่นีค้ รอบคลุม
ถึง การกระทาที่คนหนุ่มสาวแสดงผ่านท่าทางภาษากาย สีหน้าแววตา และผ่านถ้อยวาจาภาษา
พูดที่เปล่งออกมา วยาคติทางพฤติกรรมที่ปรากฏนีจ้ ึ งหมายถึง การแสดงออกด้วยท่าทางและ
คาพูดที่คนหนุ่มสาวแสดงต่อบิดามารดาสูงอายุ เป็ นการแสดงออกที่ผูกอยู่กบั การรับรู ข้ องคนหนุ่ม
สาวว่าบิดามารดาคือผูม้ ีอายุมากแล้ว และเป็ นการแสดงออกที่สะท้อนชัดถึงความรูส้ ึกเชิงบวกต่อ
บิดามารดา ซึ่งก็คือความรักความผูกพัน
การแสดงออกแบบวยาคติ ท่ี เต็ ม ไปด้ว ยความรัก ความผูก พัน ที่ ค นหนุ่ ม สาว
ถ่ายทอดออกมานัน้ มักจะปรากฏขึน้ ในสถานการณ์ท่ีอาจจะนาไปสู่ความขัดแย้งกับบิดามารดา
สูงอายุ กล่าวคือ เมื่อความคิดเห็น มุมมอง ตลอดจนพืน้ ฐานลักษณะนิสยั ของบิดามารดาสูงอายุมี
ความแตกต่างกับของคนหนุ่มสาวผูเ้ ป็ นบุตรธิดา และเมื่อทัง้ สองฝ่ ายมีการปฏิสมั พันธ์กันภายใต้
ความแตกต่างเหล่านัน้ คนหนุ่มสาวจึงมีการปฏิบตั ิกับผูส้ ูงอายุแบบประนีประนอมยอมโอนอ่อน
ผ่อนตาม ได้แก่ การยอมตามใจ การนิ่งเฉย และการเปลี่ยนตนเองให้ใจเย็น มีรายละเอียดดังนี ้
2.3.1 การยอมตามใจ เมื่อคนหนุ่มสาวตระหนักถึงความแก่ชราทางกาย
ของบิดามารดาสูงอายุ ซึ่งหมายความถึงการที่บิดามารดามีร่างกายและสมรรถภาพที่ถดถอยลง
รวมไปถึงการที่คนหนุ่มสาวตระหนักในความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดานั้น ทาให้คนหนุ่ม
สาวเกิดความคิดตามมาว่า เวลาทุกวินาทีท่ีผ่านพ้นไปในแต่ละวันนับเป็ นเวลาที่ตนยังมีเหลืออยู่
กับบิดามารดา ตนควรจะใช้ทุกวินาทีท่ีมีอยู่ให้คมุ้ ค่า การใช้เวลาให้คมุ้ ค่าในที่นีค้ ือการที่คนหนุ่ม
สาวมองเห็น ได้ถึง ความสุขของผู้สูงอายุ และยอมให้ท่านได้ทาตามที่ใจต้องการ ไม่ ว่าจะเป็ น
ความสุขจากการอุม้ หลานขึน้ มากอดไว้แนบอก แม้ว่านา้ หนักตัวของหลานอาจจะส่งผลเสียต่อ
กระดูกและข้อต่อ หรือความสุขในการรับประทานอาหารที่ โปรดปราน อย่างอาหารหวานหรือ
อาหารทอด แม้ว่าคุณ หมอจะสั่งห้ามเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือความสุขในการทา
กิจวัตรประจาวันตามปกติ อย่างการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนด้วยตนเอง แม้ว่าอุบตั ิเหตุ
อาจจะเกิดขึน้ ได้ทกุ เมื่อ
ข้อมูลเหล่านีฉ้ ายให้เห็นชัดถึงความเป็ นห่วงกังวลที่ คนหนุ่มสาวมีต่อสุขภาพ
และความเป็ นอยู่ของผูส้ ูงอายุ แต่เมื่อมองเห็น ได้ว่าความต้องการของผูส้ ูงอายุ แท้จริงแล้วสร้าง
ความสุข ทางใจให้แ ก่ ท่ า น คนหนุ่ม สาวจึ ง ไม่ คัด ค้านความต้อ งการนั้น ถึ ง แม้จ ะขัด กับ ความ
ต้องการหรือ ความคิ ดความเชื่ อของคนหนุ่ม สาวเอง นอกจากจะไม่ คัดค้านความต้องการของ

114
ผูส้ งู อายุ คนหนุ่มสาวยังยินยอมทาตามคาเรียกร้องของท่านอีกด้วย คาร้องขอที่แม้จะสวนทางกับ
ความต้องการของคนหนุ่มสาวเอง
อย่างไรก็ดี การยอมตามใจผู้สูงอายุในที่นีม้ ิ ใช่ การยอมโอนอ่อนผ่อนตาม
ความต้องการของผูส้ งู อายุไปเสียทุกเรื่อง หากแต่ คนหนุ่มสาวกล่าวว่าเป็ นเหมือนการยอมยืดหยุ่น
เพื่อเดินมาพบกันครึ่งทางระหว่างความต้องการที่สวนทางกันของทัง้ สองฝ่ าย โดยหากเป็ นกรณีท่ี
คนหนุ่มสาวพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมคือ เชื่อว่าผูส้ งู อายุไตร่ตรองดีแล้วถึง ประโยชน์และโทษของ
การกระทาตามความต้องการนัน้ ๆ คนหนุ่มสาวจึงยอมตามใจ พร้อมยังคงไว้ซ่งึ ความไว้เนือ้ เชื่อใจ
และให้อานาจการตัดสินใจแก่ผสู้ งู อายุ ดังคากล่าวที่ว่า
“สมมติเราจะให้เค้าทาแบบนีเ้ ราอยากให้เค้าทาแบบนี ้ แต่ถา้ สมมติเค้ายังยืนยัน สมมติอย่างป๊ าอย่าง
เงีย้ ยังขี่มอไซค์ไม่ได้เพราะว่าไปผ่าตัดมาอย่างเงีย้ แต่ว่าถ้าเค้าแบบยังรู ส้ ึกว่าแบบเค้าโอเค ก็เราก็คงอาจจะ
flexible ได้ อาจจะไม่ได้ไปแบบ เห้ยยูไม่ได้นะ อายุยูไม่ได้ หรือร่างกายยูไม่ได้ ห้ามทาเด็ดขาดห้ามเลย นั่งเฉยๆ
เราก็อาจจะไม่ทาแบบนัน้ คือเราอาจจะมองว่ามัน อายุไม่ได้ คือเห้ยอายุขนาดนีไ้ ม่ควรจะขี่มอไซค์แล้วนะอะไร
อย่างเงีย้ เพราะว่ามันอันตรายกว่าทีเ่ ป็ นปกติ แต่เราก็ ถ้าเค้าพอใจแล้วเค้า เค้าดูแลตัวเองได้ ก็ตอ้ งปล่อยเค้า
ทาอะ คือก็ในความรู ส้ ึก เราว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แบบเอาว่าแบบ เห้ยยูแก่แล้วทานั่นๆไม่ได้ ทัง้ หมดทัง้ มวลก็คง
ไม่ใช่ ก็คงอาจจะต้องแบบ flexible อะ ในสิ่งทีเ่ ค้าอยากทาแล้วเค้า happy แล้วเค้าดูแลตัวเองได้ เค้า เค้าโอเค
ใช่มยั้ ถ้าเค้าโอเค อะ พอ จบ แต่ถา้ แบบอะไรทีม่ นั ดูส่มุ เสีย่ งเกินไปอะไรอย่างเงีย้ ก็อาจจะแบบ แต่ๆ แต่เค้าก็โต
แล้ว ก็รูแ้ หละ เค้าก็สูงวัยแล้ว เค้าก็รูแ้ หละว่าอะไรทีม่ นั มันได้กบั เค้าไม่ได้กบั เค้าอะไรอย่างเงีย้ ” (กานต์นรี)

ภายใต้การยอมตามใจผูส้ ูงอายุ ในสถานการณ์ท่ีความต้องการของทั้งสอง
ฝ่ ายแตกต่างกันนี ้ คนหนุ่มสาวย่อมเกิดความรูส้ ึกขัดแย้งในใจ ดังที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ่งกล่าวไว้ว่า
การยึดเอาความต้องการของตนให้ผสู้ งู อายุทาสิ่งนัน้ ไม่ทาสิ่งนี ้ ถือเป็ นความเห็นแก่ตวั ของตัวหนุ่ม
สาวเอง กล่าวคือ คนหนุ่มสาวต้องเผชิญกับความขัดแย้งในการดูแลผูส้ งู อายุ ที่มีตนในฐานะผูค้ อย
สอดส่องดูแล พร่าบอกพร่าเตือนด้วยความหวังดี ห่วงใยและกังวลใจในสุขภาพความปลอดภัยของ
อีกฝ่ าย ในขณะที่ผูส้ ูงอายุแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความต้องการของท่าน ความต้องการที่เป็ น
ความสุขแท้จริงในชีวิตบัน้ ปลาย เมื่อทัง้ สองฝ่ ายมีความต้องการที่สวนทางกัน ฝ่ ายคนหนุ่มสาวใน
ฐานะลูกจึงยอมละทิง้ ความคิดเห็น ที่ตนยึดมั่น หรือตามที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรียกว่าเป็ นความเห็นแก่ตัว
คนหนุ่มสาวเลือกจะเปลี่ยนมายึดถือเอาความสุขความต้องการของผูส้ งู อายุเป็ นสาคัญแทน ดังคา
กล่าวที่ว่า
“คือถ้าเค้าหยุดตกปลา เราก็สบายใจ แต่ถา้ เค้าไม่หยุดมันก็โอเคอะ เออ มันก็ เราก็ถือว่าเราทาใจเรา
ด้วยแล้วมันก็คือความสุขของเค้าอะเนาะ (ยิม้ ) มันก็ เค้าก็แก่แล้วอะ …แล้วเราก็มานึกถึงว่าแบบเค้าก็ทาให้เรา
เยอะแล้ว เพราะว่าการทีเ่ รายึดติดตรงนัน้ อะมันเป็ นความรูส้ กึ เห็นแก่ตวั ของเราเอง ...แบบ เราไม่อยากให้เค้าไป
ตกปลา เพราะเดีย๋ วมันจะ ถ้าเป็ นอย่างนีเ้ กิดขึน้ มา เราจะรูส้ ึกแย่ อันเนีย่ เรามองตัวเอง อืม เรารู ส้ ึกว่าเรามอง
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ตัวเอง ถ้าป๊ าเป็ นอย่างงีม้ า เราจะเสียใจ ป๊ าทาเราเสียใจ อะไรอย่างเงีย้ ค่ะ มัน มันคือการยึดติดแบบ เราๆๆๆๆ
(ชีม้ าทีต่ วั เอง) โดยทีเ่ ราไม่ได้มองว่า เนีย่ ความสุขเค้า” (กานต์ผกา)

2.3.2 การนิ่งเฉย ภายใต้สถานการณ์ท่ีคนหนุ่มสาวและบิดามารดาสูงอายุมี
ความต้องการแตกต่างกันนัน้ คนหนุ่มสาวเลือกที่จะยอมทาตามและไม่คดั ค้านความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุแทนการยึดติดกับความเห็นของตนเอง นอกจากความคิดเห็นที่แสดงออกมาในรู ปแบบ
ของความต้องการแล้ว ผูส้ ูงอายุยังแสดงความคิดเห็นออกมาในอีกรู ปแบบหนึ่งผ่านการพูดคุย
สื่อสาร ซึ่งถ้อยคาที่เปล่งออกมา ในสถานการณ์เช่นนี ้ คนหนุ่มสาวมักจะเลือกตอบโต้ดว้ ยการไม่
ตอบโต้ คือ การนิ่งเฉยและแสดงสีหน้าแววตานิ่งเรียบ บ้างก็หยุดยัง้ ห้ามตัวห้ามใจไม่ให้พดู เถียง
หรือเซ้าซีต้ ่อ กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า คนหนุ่มสาวเลือกจะไม่ตอบโต้ผูส้ ูงอายุแต่ยอมปล่อยให้บท
สนทนาที่ผสู้ งู อายุเป็ นฝ่ ายพูดดาเนินต่อไป การยอมปล่อยในที่นีม้ ิใช่การปล่อยปละละเลย ในทาง
ตรงกันข้าม เป็ นการยินยอมให้ผูส้ ูงอายุได้พูด ทุกสิ่งทุกอย่าง เนื่องจากคนหนุ่มสาวไม่ อยากต่อ
ความยาวสาวความยืด และเพื่อให้บทสนทนาที่ คนหนุ่มสาวเห็นต่างได้จบลง ภายใต้การแสดง
ออกแบบนิ่งเฉยไม่ตอบโต้นี ้ นอกจากจะเป็ นคุณประโยชน์ให้แก่ตวั หนุ่มสาวเอง ที่สาคัญยิ่งไปกว่า
นัน้ คือเป็ นการช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะปะทุขึน้ ในระหว่างกัน ดังนัน้ วิธีการรับมือแบบ
นิ่งเฉยนีจ้ ึงเป็ นการช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวและผูส้ งู อายุให้ราบรื่นด้วย ดังคา
กล่าว
“ส่วนใหญ่ก็ ไม่ อันไหนไม่ค่อยพอใจผมจะ จะไม่พูด เหมือนเวลาถ้าเกิดไม่พอใจก็เราจะไม่ ไม่ตอบ
อะไรเท่าไหร่” (กานต์กุล)
“พอเราโตมาแล้วเราไม่เถียงไง พอเราไม่เถียงแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทีจ่ ะแบบ ปะทะอะ นึกออกมะ ...ก็
เลีย่ งการปะทะด้วย แล้วก็อยากให้แบบให้เค้าจบอะ นึกออกปะ ถ้าเกิดว่าเราเถียงขึน้ มาอีก มันก็จะเป็ นเรือ่ งต่อ
ขึน้ มาอีก แต่ถา้ เงียบปุ๊ ป ก็เหมือนเราตัดบทเราอะ แล้วเค้าบ่นไปสักพักเค้าก็จะหยุดเอง” (กานต์พงษ์)
“บางทีส่งิ ที่เค้าเป็ นกับสิ่งที่ gen เราเป็ นอะ มันก็ไม่เหมือนกัน อย่างทีเ่ ราเล่าว่าความเข้าใจในแต่ละ
เรือ่ งมัน ของม้ากับของเราไม่เหมือนกัน สิ่งทีท่ าได้ก็คอื ไม่ไป ไม่ไปบอกว่าของเค้าผิด แล้วก็ไม่บอกว่าของเราถูก
แต่ก็ ถ้ามันไม่ได้รา้ ยแรงมาก เพราะว่าความเข้าใจทีแ่ ตกต่างกันมันจะทาให้เกิดผลเสียอะไรมาก ก็ปล่อยมันไป
เถอะ เพราะว่าเราว่าเราควรจะอยู่กนั ด้วยความเข้าใจมากกว่า คาว่าเข้าใจของเราหมายความว่าแบบ ก็เค้าผ่าน
มาแบบนี ้ เค้าก็เลยมีชดุ ความเข้าใจแบบนี ้ มันก็เลยทาให้ส่งผลการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือความเชือ่ อะไร
บางอย่างแบบนี ้ ถ้าเรารู ส้ ึกแบบนัน้ ได้อะ ถ้าเราเข้าใจเค้าได้โดยทีไ่ ม่ไปเปลีย่ นเค้าอะ ซึ่งบางอย่างก็เปลี่ยนได้
เข้าใจได้ขนึ้ อยู่กบั ว่าคนๆนัน้ จะเปิ ดรับแค่ไหนอะ เออ ก็ ก็ปล่อยให้เค้าเป็ นแบบนีก้ ็ได้ มัน มันไม่ได้รา้ ยแรง ไม่ได้
ผิดซะหน่อย อะไรอย่างเงีย้ ” (กานต์มณี)
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2.3.3 การเปลี่ยนตนเองให้ใจเย็น การรับมือของคนหนุ่มสาวเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ ท่ี ต นและผู้สูง อายุ ผู้เป็ นบิ ด ามารดามี ค วามคิ ด ไม่ ล งรอยกั น ทั้ง การที่ ผู้สูง อายุ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาถึงความต้องการ และการสื่อสารถึงความคิดเห็น ซึ่งขัดแย้งกับ คน
หนุ่มสาว ไม่เพียงเท่านั้น คนหนุ่มสาวและผูส้ ูงอายุยังมีความแตกต่างกัน ในด้านพละกาลังและ
ความแข็งแรงของร่างกายคือ ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมและเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งการการ
พึ่งพา ในขณะที่คนหนุ่มสาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว และทะมัดทะแมงมากกว่า จึง
เป็ นฝ่ ายที่ให้การดูแลผูส้ งู อายุ
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น ความแตกต่างด้าน
ความคิดเห็นและสภาวะทางร่างกายในการพึ่งพา ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น คนหนุ่มสาวพยายาม
ปรับเปลี่ยนตนเองให้ปฏิบตั ิตัวต่อผูส้ ูงอายุดว้ ยความใจเย็นมากยิ่งขึน้ ถือเป็ นความมุ่งมั่นตัง้ ใจที่
จะเปลี่ ยนแปลงการแสดงออกของตนเอง ทั้งการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง และนา้ เสียงที่ใช้
พูดคุย รวมถึงการเลื อกใช้ถ้อยคาที่ นุ่ม นวลอ่อนโยนมากขึน้ หลีกเลี่ยงการแสดงอากัป กิริยาที่
สะท้อนความโกรธหรือหงุดหงิดราคาญใจ ภายใต้การปฏิบัติตัวต่อผูส้ ูงอายุอย่างใจเย็น คนหนุ่ม
สาวได้เผยให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองนีเ้ ป็ นผลมาจากการที่คนหนุ่มสาวตระหนักรูถ้ ึงความ
ไม่แน่นอนของชีวิต กล่าวคือ คนหนุ่มสาวรูด้ ีแก่ใจว่า วันเวลาที่ตนมีอยู่กับบิดามารดาสูงอายุ วัน
เวลาเช่นนีไ้ ม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป การตระหนักถึงความไม่จี รงั ยั่งยืนของชีวิตผูส้ ูงอายุทาให้
คนหนุ่มสาวตัง้ ใจจะปรับปรุงตัวให้เป็ นคนที่ใจเย็นมากขึน้ ดังคากล่าวที่ว่า
“ถ้าสมมติว่าแบบอย่างเงีย้ ถ้าหนุ่มสาวใจร้อน แล้วพ่อแม่แบบไม่แข็งแรงหรือเป็ นภาระให้ เราว่ามันก็
อาจจะเป็ นแบบ น่าจะแย่เหมือนกันนะ คือเราว่าแบบยิ่งอยู่กบั คนแก่ย่ิงต้องใจเย็นอะ เออถ้าแบบจะมาใจร้อน
แบบนีแ้ ม่งแบบ มันคงไม่มีอะไรดีขนึ้ ปะ” (กานต์ลดา)
“โหยแต่ก่อนหน้านีต้ อนที่เป็ นวัยรุ่นกว่าเนีย่ เราก็แรงกว่านีอ้ ีก แล้วม้าเค้าก็เป็ นม้า เราก็เป็ นเราแรงๆ
อย่างเงีย้ เออก็ตกี นั บ่อย แต่ก็แบบเห้ย ก็ตงั้ ปณิธานไว้ว่าแบบ เห้ยกลับมาไทย แล้วฉันจะไม่เป็ นแบบนัน้ แล้วนะ
อะไรอย่างเงีย้ เออแต่มนั ก็คงยังมีบา้ งแต่ก็นอ้ ยลง …ณ วันนึงคืออะไรมันจะเกิดขึน้ ไม่รูอ้ ะไรอย่างเงีย้ ก็คือเราก็
จะแบบ ก็จะเย็นกับป๊ าและม้ามากขึน้ เออก็จะไม่ ไม่แบบ โวยวายเหมือนอย่างทีเ่ คยเป็ นอะไรอย่างเงีย้ เพราะว่า
แบบ ณ วันนึงมันจะเกิดอะไรขึน้ ก็ได้อะไรอย่างเงีย้ ” (กานต์นรี)

ลักษณะของวยาคติท่ี คนหนุ่ม สาวแสดงต่อบิดามารดาสูงอายุ ประกอบด้วย การ
แสดงออกแบบวยาคติทางความรูส้ ึก ทางความคิด และทางพฤติกรรม ซึ่งครอบคลุมทัง้ การแสดง
ออกแบบวยาคติเชิ ง บวกและวยาคติเชิ งลบ การแสดงออกแบบวยาคติ ทั้ง 3 ลักษณะมี ค วาม
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ดังเช่นการที่คนหนุ่มสาวมีความรูส้ ึกเป็ นห่วงบิดามารดาสูงอายุและอยากที่
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จะดูแลท่านเนื่องจากท่านอายุม ากแล้ว คนหนุ่มสาวจึงมี การปฏิบัติตัวต่อบิดามารดาแบบยอม
ตามใจไม่ขดั ใจบิดามารดา หรือการที่คนหนุ่มสาวมีมมุ มองในลักษณะเหมารวมบิดามารดาว่าเป็ น
คนที่ดอื ้ รัน้ เอาแต่ใจเนื่องจากท่านอายุมากแล้ว คนหนุ่มสาวจึงข่มใจให้น่งิ เงียบและไม่โต้เถียงบิดา
มารดา เป็ นต้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะการแสดงออกแบบวยาคติถกู สรุปไว้ในภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 ลักษณะของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
3. สาเหตุของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
การนาเสนอลักษณะของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวผูเ้ ป็ นบิดา
มารดานั้น ถูก จ าแนกออกเป็ น 3 ประเด็ น หลัก ตามที่ ไ ด้ก ล่า วไปในข้า งต้น ได้แ ก่ วยาคติ ท าง
ความรูส้ ึก วยาคติทางความคิด และวยาคติทางพฤติกรรม ภายใต้ลกั ษณะของวยาคติต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัวที่ถูกจาแนกตามประเด็นดังกล่าว ยังสามารถจาแนกออกเป็ นวยาคติในเชิงบวก และ
วยาคติในเชิงลบตามการรับรูข้ องคนหนุ่มสาว ตัวอย่างวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวที่
ปรากฏ อาทิเช่น ความห่วงกังวลใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อสุขภาพร่างกายของผูส้ งู อายุ ความต้องการ
ในการเอาใจใส่ดแู ลผูส้ งู อายุ และการปฏิบตั ิตวั ต่อผูส้ งู อายุแบบยอมตามใจ นิ่งเฉยไม่ตอบโต้ และ
พยายามใจเย็นเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกัน ตัวอย่างวยาคติเชิงลบที่ปรากฏ อาทิเช่น ความคิด
แบบเหมารวมด้านทักษะความสามารถ และลักษณะนิสยั ของผูส้ งู อายุ ได้แก่ ความเป็ นคนยา้ คิด
ยา้ ทา หลงๆลืมๆ ดือ้ รัน้ เอาแต่ใจเหมือนเด็ก และยึดติดแต่ความคิดตนเอง
เมื่ อพิ จารณาถึงที่ม าที่ไปของวยาคติท่ี คนหนุ่ม สาวมี ต่อบิดามารดาสูงอายุพ บว่า
สาเหตุซ่ึงส่งผลต่อวยาคติท่ีแสดงออกผ่านความรู ส้ ึกนึกคิด และการกระทาคาพูดที่ คนหนุ่มสาว
ประพฤติป ฏิ บัติ ต่ อผู้สูงอายุนั้น สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเด็ก หลัก ได้แก่ สาเหตุท่ี เกิด จาก
มุมมองของตัวหนุ่มสาวเอง และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี ้
3.1 สาเหตุท่เี กิดจากมุมมองของคนหนุ่มสาว
3.1.1 การตระหนักถึงความไม่ย่งั ยืนของชีวิต
1) รับรูถ้ ึงความเสื่อมถอย
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2) มองความตายเป็ นเรื่องธรรมชาติ
3) กลัวการเจ็บป่ วยและการจากลา
3.1.2 ความเข้าอกเข้าใจบิดามารดา
1) ความเข้าใจด้านความคิดและพฤติกรรม
2) ความเข้าใจด้านสุขภาพร่างกาย
3.2 สาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม
3.2.1 หน้าที่ของบุตรธิดา
3.2.2 การกตัญญูต่อบิดามารดา
3.1 สาเหตุทเี่ กิดจากมุมมองของคนหนุ่มสาว
สาเหตุท่ีเกิดจากมุมมองของตัวหนุ่มสาวในที่นี ้ สะท้อนถึงความคิดความเชื่อและ
ความรู ส้ ึกของคนหนุ่ม สาวเกี่ ยวกับ ความไม่ จี รงั ยั่ง ยืน ของชี วิต คนเรา มิ ใช่ ชี วิต ของผู้คนทั่วไป
หากแต่เป็ นชีวิตของบิดามารดาสูงอายุ ผูม้ ีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตัวหนุ่มสาว ด้วยเป็ น
ผูใ้ ห้กาเนิดและให้การอบรมสั่งสอนเลีย้ งดู ไม่เพียงแต่การตระหนัก รูถ้ ึงความไม่แน่นอนในชีวิตของ
บิดามารดาสูงอายุ อีกหนึ่งสาเหตุในตัวหนุ่ม สาวที่มีผลต่อวยาคติ คือ การที่คนหนุ่มสาวเข้าอก
เข้าใจพฤติกรรมการกระทาของผูส้ ูงอายุในครอบครัว เป็ นอย่างดี โดยความเข้าใจนีผ้ ูกติดอยู่กับ
ความรู ส้ ึกเห็นอกเห็นใจผู้สูงอายุด้วย ในการนาเสนอสาเหตุ จากตัวหนุ่ม สาวจึ งแบ่งออกเป็ น 2
ประเด็นหลัก ได้แก่ มุมมองที่คนหนุ่มสาวมีต่อความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิต และการเข้าอกเข้าใจใน
ตัวผูส้ งู อายุ รายละเอียดดังนี ้
3.1.1 การตระหนักถึงความไม่ย่ังยืนของชีวิต เรื่องเล่าจากคนหนุ่มสาว
แทบทุกรายสะท้อนให้เห็นถึง ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง ซึ่งตรงตามคากล่าวที่ว่า ความแน่นอนคือ
ความไม่ แน่ น อน กล่าวคื อ เมื่ อคนหนุ่ม สาวรับรู ไ้ ด้ถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและ
สมรรถภาพในตัวบิดามารดาสูงอายุ ซึ่งเสื่อมถอยโรยราลงจากอดีต แน่นอนว่าความเสื่อมถอย
ดังกล่าวนัน้ ผูกติดอยู่กบั การเจ็บป่ วยด้วยโรคภัยตามวัยที่ล่วงเลย และปลายทางของความเจ็บป่ วย
นัน้ ก็คือชะตากรรมสุดท้ายที่คนทุกคนต้องเผชิญ คนหนุ่มสาวบางรายได้กล่าวถึงความไม่เที่ยงของ
ชีวิตและมองความตายของผูส้ งู อายุอย่างเป็ นปกติธรรมดา ขณะที่ในทางตรงกันข้าม คนหนุ่มสาว
บางรายเปิ ดเผยความรูส้ ึกวิตกกังวลและหวาดกลัวเมื่อต้องนึกถึงอนาคตนัน้ อนาคตที่บิดามารดา
ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่ วยและชีวิตของบิดามารดาที่ตอ้ งสูญสิน้ ไปในที่สดุ
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1) รับรู้ถึงความเสื่อมถอย คนหนุ่มสาวเกือบทุกรายกล่าวถึงความแก่
ชราของบิดามารดาสูงอายุ ว่า เป็ นความแก่ชราทางกายภาพที่ครอบคลุมทัง้ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพร่างกาย ตัง้ แต่เส้นผมบนศีรษะที่บางลงและเปลี่ยนจากสีดาเข้มเป็ นเทาบ้างขาวบ้าง ใบหน้า
ที่เต็มไปด้วยริว้ รอยยับย่น เช่นเดียวกันกับผิวกายที่แห้งเหี่ยวลงจากเดิม ตลอดจนหลังที่โค้งค่อมทา
ให้ท่านดูเหมือนกลายเป็ นคนตัวเตีย้ เล็กลงไป ความเสื่อมโทรมทางร่างกายของผูส้ ูงอายุเหล่านี ้
เชื่อมโยงไปสู่ความสามารถและพละกาลังที่ลดถดถอยลงไปด้วย สายตาของท่านที่พร่ามัวลงย่อม
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะเมื่อต้องเพ่งมองในที่มืด พละกาลังของ
ท่านที่มีนอ้ ยลงย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายให้ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนก่อน หรือหาก
จาเป็ นต้องใช้แรงพละกาลังเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือเพื่อเคลื่อนไหวขยับร่างกายตนเอง ร่างกาย
ก็มกั จะปวดเมื่อยเหนื่อยล้าได้ง่ายกว่าในอดีต
ความเสื่ อ มถอยของบิ ด ามารดาสูง อายุ นี ้ คนหนุ่ ม สาวรับ รู ้ผ่ า นการ
มองเห็นและการเปรียบเทียบ การมองเห็นในที่นีม้ ิใช่การมองเห็นด้วยสายตาเท่านัน้ หากเป็ นการ
มองเห็นที่ปรากฏขึน้ แก่ใจของคนหนุ่มสาวว่าบิดามารดาได้เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อ คนหนุ่มสาวระลึก
ย้อนถึงภาพของบิดามารดาในอดีต ทัง้ ที่นึกระลึกขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง หรือที่มองเห็นได้บนรูปภาพที่
เคยถ่ายไว้ ความทรงจาเกี่ยวกับบิดามารดาเมื่อในอดีต ท่านเคยมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงและ
สามารถหยิบจับทาสิ่งต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว ความทรงจาเหล่านีจ้ ึงปรากฏชัดขึน้ ในใจของคน
หนุ่มสาว เมื่อนัน้ เองที่ คนหนุ่มสาวตระหนักได้ถึงความแก่ชรา หรือความเสื่อมโทรมทางร่างกาย
และสมรรถภาพของบิดามารดา
“เมื่อตอนทีเ่ รามองหน้าเค้ามัง้ คะ บางทีเรามองรู ป ตอนนัน้ เหมือนคุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู ้ ก็มองรู ปแบบ
ย้อนกลับไปแค่ไม่กี่ปี เราก็รูส้ กึ ว่าเออป๊ าม้าแก่ลงเนาะ ก็คอื เออ เค้าเริ่มเข้าสู่วยั 60 แล้วอย่างเงีย้ ค่ะ ซึ่งเราก็อือ
เค้าแก่ลงแล้วจริงๆอะไรอย่ างเงีย้ จากที่ จริงๆจะมี แ บบที่เห็น จริงๆก็ คือ จากป๊ าเคยเป็ น คนขับ รถ ตอนเนี่ย
น้องชายขับแล้วเค้าเป็ นคนนั่ง เราเห็นผมหงอกของเค้า เราเห็นรอยตีนกาของเค้า แล้วเรารู ส้ ึกว่าเค้าคือคนแก่
แล้วอะ เออถึงแม้อาจจะไม่แก่เท่าอาม่าหรืออาโกว แต่เค้าก็คอื คนแก่คนนึง อย่างเงีย้ ” (กานต์ผกา)
“เค้าเปลีย่ นไปอะหรอ ก็แก่ลง ก็แก่ลงเยอะ ก็เริ่มกรอบๆ (ยิม้ ) …ผมเริ่มขาวอะ เริ่มเหีย่ วมากขึน้ อะไร
อย่างเงีย้ …แบบตัวเล็กลง แล้วก็ดูไม่ได้ทะมัดทะแมงเหมือนเมือ่ สิบปี ทแี่ ล้ว” (กานต์สวัสดิ)์

นอกจากนี ้ คนหนุ่ม สาวบางรายสามารถระลึกได้ถึง ความแข็งแรงของ
บิดามารดาในอดีตขณะที่ท่านยังมีกาลังวังชา เมื่อคนหนุ่มสาวได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเข้าใกล้
ความเป็ นความตาย อย่างเช่น การเจ็บป่ วยอย่างกะทันหัน เมื่อบิดามารดาตรวจพบโรคประจาตัว
หรือในอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อคนหนุ่มสาวได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ ซา้ กับสถานการณ์ใน
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อดีต คนหนุ่ม สาวจึงสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเปรียบเทียบได้ อย่างเช่น การเล่น
กิจกรรมกีฬาด้วยกัน หรือการเดินเท้าระยะทางไกลๆเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่เดีย๋ วนีพ้ อ่ เวลาไปเทีย่ วด้วยกันแบบ พ่อก็ดูเริ่มเหนือ่ ยง่ายนะ เค้าดูแบบทาอะไรได้นอ้ ยลง … เทียบ
กับสักห้าปี ได้ อย่างตอนนัน้ ไปตีปิงปอง ตีไปแบบ ผมยังแบบเพิง่ เริ่มอะไรอย่างงี ้ แต่พอ่ ก็แบบไม่ไหวแล้ว ต้องขอ
พักก่อน ก็เลยแบบ ก็เลยไม่ค่อยได้ตี เพราะพ่อเหนือ่ ย” (กานต์กุล)

2) มองความตายเป็ นเรื่ อ งธรรมชาติ คนหนุ่ ม สาวมากกว่ า ครึ่ง ที่
สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสมรรถภาพของบิดามารดาสูงอายุ คนหนุ่มสาว
มองการเปลี่ ย นแปลงนั้น ว่ าเป็ น เรื่อ งธรรมชาติ กล่าวคื อ เมื่ อ บิ ด ามารดาก้าวเข้า สู่วัย สูง อายุ
ร่างกายที่เคยเจริญเติบโตตามวันเวลากลับร่วงโรยและถดถอยลง ความแก่ชราทางร่างกายนีเ้ องคือ
ความธรรมดา ความเที่ยงแท้ และแน่นอน ที่บิดามารดารวมถึงมนุษย์ทกุ คนจะต้องเผชิญ หากชีวิต
ไม่สูญ สิน้ ไปเสียก่อน ความเที่ยงแท้แน่นอนที่ว่านัน้ หมายรวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัย
อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมไปถึงอาการเหนื่อยล้าหรือ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตลอดจนการดับสูญของชีวิต ชีวิตที่หมดสิน้ แล้วซึ่งลมหายใจ สาหรับ คน
หนุ่มสาวแล้ว การจากลาเป็ นความแน่นอนที่คาดเดาได้ว่าจะต้องเกิดขึน้ เพียงแต่ไม่มี ใครทราบได้
ว่าจะเกิดขึน้ เมื่อไหร่ คนหนุ่มสาวหลายรายที่ตระหนักถึงความจริงแท้ขอ้ นีแ้ ละมองเห็นอย่างเป็ น
ธรรมชาติ คนหนุ่มสาวมีการปรับพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจาคาพูดของตนให้ใจเย็นกับบิดา
มารดาสูงอายุมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังไม่ขัดขวางและยอมปล่อยให้ ท่านได้ทาตามที่ใจต้องการ ดังคา
กล่าวที่ว่า
“พอมาเป็ นอันของป๊ าทีป่ ๊ าไม่สบาย …ถ้าเป็ นเรือ่ งของการกระทา เราเปลีย่ นไปไหม ก็ ก็อาจจะไปมีผล
กับม้ามัง้ เพราะว่าแบบม้าเค้าไม่ได้เป็ น แต่ ณ วันนึงคืออะไรมันจะเกิดขึน้ ไม่รูอ้ ะไรอย่างเงีย้ ก็คือเราก็จะแบบก็
จะเย็นกับป๊ าและม้ามากขึน้ เออก็จะไม่ ไม่แบบโวยวายเหมือนอย่างที่เคยเป็ นอะไรอย่างเงีย้ เพราะว่าแบบ ณ
วันนึงมันจะเกิดอะไรขึน้ ก็ได้อะไรอย่างเงีย้ ก็เลยแบบ มัน เออไม่เป็ นไรหรอก เค้าอยากทาอะไรก็ปล่อยเค้าทาไป
เถอะอะไรอย่างเงีย้ เออ จะ happy ตรงไหนก็ทาไปเถอะ ณ วันนึงมันก็ มันก็ไม่รูจ้ ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงีย้ …
เหตุการณ์นมี ้ นั ก็ช่วยให้มนั แบบ เหมือนเรามองเห็นอะไรมากขึน้ ตัว เรานะ ...คือเหมือน อาจจะเข้าใจในความ
เป็ นสังขารมากขึน้ (ยิม้ )” (กานต์นรี)

นอกจากคนหนุ่มสาวจะสามารถมองเห็นถึงความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิต
บิดามารดาสูงอายุว่าเป็ นเรื่องธรรมชาติ ต้องเกิดขึน้ อย่างแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว คนหนุ่ม
สาวบางรายยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่าตนไม่ได้มีอารมณ์หวั่นไหวหรือหวาดกลัวไปกับความไม่จีรงั
ยั่งยืนนัน้ ในทางตรงกันข้าม คนหนุ่มสาวกลับมองว่าเพราะกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้าและไม่หวน
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ย้อนกลับ ร่างกายที่แก่ชราลงของผูส้ ูงอายุย่อมหมายถึง ชีวิตที่วนั หนึ่งจะต้องจากกัน ในขณะที่อีก
ชีวิตถือกาเนิดลืมตาขึน้ มาบนโลก ความข้อนีเ้ ป็ นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“จริงๆรูปนัน้ ก็ยงั อยู่ขา้ งล่าง คิดว่าน่าจะเป็ นรูปทีถ่ ่ายกับพ่อกับแม่ เป็ นรูปทีไ่ ปลอยอังคารคุณปู่ ก็น่งั ตัก
พ่อบนเก้าอี ้ นั่งยัง้ ๆแหละ ไม่งนั้ ก็คงตายไปล้ะ (ยิม้ ) พ่อก็ยงั ผมดาอยู่ ตอนนีก้ ็เค้าก็ผมขาวหมดแล้ว แล้วก็มี
หย่อม missing ข้างหลังเรียบร้อยแล้ว เวลาเห็นไกลๆ (ยิม้ ) ก็คิดว่าเวลามันก็ผ่านไป เพราะฉะนัน้ มันก็ทาให้ทุก
วันมันมีค่าเพราะเรารู ว้ ่าเดีย๋ วซักวันเค้าก็ตอ้ งตาย แล้วซักวันเราก็ตอ้ งตายเหมือนกันก็คือ เค้าแก่ลงเราก็แก่ลง
เราก็อว้ นขึน้ กระจุยกระจายอะไรอย่างเงีย้ เพราะฉะนัน้ สุขภาพมันก็ไปหนึ่ง สองเวลามันก็นอ้ ยลง เพราะฉะนัน้
ตอนนีเ้ ค้าอยากทาอะไรก็ ก็ไม่ตอ้ งค้าน เค้าอยากกินอะไรก็รีบหาให้กิน ก็คิดอยู่แค่นนั้ แบบ เออ เหมือนก็แค่
เตือนตัวเองว่าอย่าละเลย แล้วก็อย่าคิดว่าจะมีพ่อแม่ทงั้ คู่ตลอดไป แล้วก็คดิ เสมอว่าเค้าก็ตอ้ งตาย ...ก็คอื รู ้ รูต้ วั
เสมอว่าไม่มีอะไรยั่งยืน คิดตลอดว่าไม่มีอะไรยั่งยืน แบบว่าทัง้ ชีวติ แล้วก็ทกุ ความสัมพันธ์” (กานต์สวัสดิ)์

จากคากล่าวข้างต้นทัง้ สอง จะเห็นได้ว่าเมื่อคนหนุ่มสาวมองเห็นถึงความ
เป็ นปกติธรรมดาสามัญของการเจ็บ ไข้ได้ป่วยรวมถึงการจากลา วันและเวลาที่มี อยู่ ณ ตอนนีจ้ ึง
เปรียบเสมือนของมีค่าที่น่าหวงแหน และการมองเห็นถึงคุณค่าของวันเวลาที่ยงั มีเหลืออยู่นีเ้ อง ทา
ให้ค นหนุ่ ม สาวให้ค วามส าคั ญ กับ การทะนุ ถ นอมความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งตนและผู้สูง อายุ ใ น
ครอบครัว ทั้งการสร้างทุกๆประสบการณ์ระหว่างกันให้เป็ นที่น่าจดจา ไม่แสดงออกต่อท่านด้วย
อารมณ์โกรธหรือโมโห และในหลายครัง้ ก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามความปรารถนาต้องการของท่าน
ไม่คดั ค้านท่านแม้ว่าความต้องการนัน้ จะสวนทางกับความต้องการของตัวหนุ่มสาวเอง
3) กลัวการเจ็บป่ วยและการจากลา เมื่อคนหนุ่มสาวสัมผัสได้ถึงความ
แก่ชราทางร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ คนหนุ่ม สาวบางรายเปิ ดเผยว่ารู ส้ ึกเป็ นทุกข์กับการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวเป็ นกังวลและรูส้ กึ หวั่นเกรงต่ออนาคตที่ยงั ไม่เกิดขึน้ ซึ่งตนรู ้
ดีอยู่แก่ใจว่าอนาคตนัน้ จะมีหน้าตาเป็ นอย่างไร เพราะในชีวิตของคนเรา การเจ็บป่ วยและการจาก
ลาคือความแน่นอน เพียงแต่เป็ นไปไม่ได้เท่านัน้ ที่จะล่วงรูว้ ่าสุดท้ายแล้วแต่ละชีวิตจะต้องจากกัน
เมื่อไหร่ ดังคาพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าตนทราบดีถึงความไม่จีรงั ยั่งยืนของ
ชีวิตมารดา ด้วยคนทุกคนล้วนต้องพบเจอกับความเจ็บป่ วยและความตายในที่สดุ อนาคตที่ เที่ยง
แท้นีเ้ องทาให้คนหนุ่มสาวเกิดความหวั่นใจและวิตกกังวล และสิ่งเดียวที่คนหนุ่มสาวทาได้ มีเพียง
แค่การคิดภาวนาในใจให้อนาคตนัน้ มาถึงช้าที่สดุ
“เรากลัววันทีม่ า้ แอดมิทมากเว้ย ซึ่งเรารูส้ กึ ว่าวันนึงมันต้องมี แต่แค่ไม่อยากให้มนั ถึงเร็ว” (กานต์มณี)

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกรายหนึ่งสะท้อนความรู ส้ ึกต่อการจากไปของมารดาไว้ไม่
แตกต่างกัน เพราะรูด้ ีอยู่เต็มอกว่าวันหนึ่งชีวิตของมารดาต้องดับสลายไป ตนจึงเกิดความเครียด
และหวาดกลัวถึงวันหนึ่งวันนัน้ โดยเมื่อตนจินตนาการไปถึงอนาคตที่แน่นอน จึงมองเห็นความโดด
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เดี่ยวอ้างว้างที่ตอ้ งเผชิญเมื่อมารดาจากไป ทัง้ ยังมีความกังวลใจเผื่อแผ่ไปยังสมาชิกในครอบครัว
คนอื่ น อย่างน้องสาวคนสุด ท้องที่ ในสายตาของผู้ให้ข้อมูลแล้ว ยังคงต้อ งการผู้ป กครองดูแล
นอกจากนี ้ อีกความกังวลหนึ่งที่ฉายชัดออกมาคือความกังวลในเรื่องการตอบแทนพระคุณมารดา
ผูซ้ ่งึ ให้กาเนิดและเลีย้ งดูอมุ้ ชูตนมา โดยสรุปแล้ว ความหวาดกลัวภายในใจของคนหนุ่มสาวในที่นี ้
จึงมิใช่เพียงแค่ความกลัวต่อการสูญเสียบิดามารดาสูงอายุผเู้ ป็ นที่รกั เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมและ
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมไทยเรื่องความกตัญญูกตเวที คือการที่คนหนุ่มสาวตระหนักรู ใ้ นพระคุณ
บิดามารดาและต้องการอยากจะตอบแทนพระคุณนัน้
“เรากลัว เรารูส้ ึกกลัว ...กลัวอนาคต กลัวว่าแบบเค้าจะอยู่กบั เราได้ไม่นานอะไรอย่างเงีย้ ก็มีพ่อมีแม่
แค่คนเดียวอะแก ทัง้ กลัวทัง้ กังวลอะไรประมาณเนีย่ กลัวว่าแบบยังไม่ได้ตอบแทนเค้าเลยอะไรอย่างเงีย้ แล้วเค้า
จะแบบเป็ นอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงีย้ แล้วแบบน้องเรา คือเรายังไม่เท่าไหร่ไง เพราะเราก็ดูแลตัวเองได้แล้ว แต่
แบบน้องสาวเรายังเรียนไม่จบไง” (กานต์ลดา)

3.1.2 ความเข้ าอกเข้ า ใจบิ ด ามารดา นอกจากการรับ รู ถ้ ึงความไม่ จี รัง
ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดาแล้ว สาเหตุของวยาคติท่ีเกิดจากมุมมองของตัวหนุ่มสาวอีกประการหนึ่ง
คือ ความเข้าอกเข้าใจที่ คนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ ูงอายุ ความเข้าอกเข้าใจในที่นีม้ ิใช่การที่ คนหนุ่มสาว
รับรู แ้ ละเข้าใจได้ถึงความหมายที่ผู้สูงอายุต้องการสื่อสารออกมา หากแต่ คนหนุ่ม สาวมี ความ
เข้าอกเข้าใจที่ลึกซึง้ ยิ่งกว่านัน้ โดยเป็ นความเข้าใจที่ผูกติดอยู่กับความเห็นอกเห็นใจ พบว่าแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยของผูส้ งู อายุ
1) ความเข้า ใจด้ า นความคิ ด และพฤติ ก รรม สืบ เนื่ องจากมุม มอง
เหมารวมที่คนหนุ่มสาวมีต่อลักษณะนิสยั ของความสูงวัย อย่างเช่นความดือ้ รัน้ ของผูส้ ูงอายุ เมื่อ
คนหนุ่มสาวพิจารณาเหตุผลภายใต้การแสดงออกอย่างดือ้ รัน้ นัน้ จึงพบว่า แท้จริงแล้วเป็ นเพราะ
ประสบการณ์ท่ีผูส้ ูงอายุ ผูม้ ีชีวิตมาแล้วอย่างยาวนานมากกว่าตน ย่อมมีประสบการณ์ต่อเรื่อง
ต่างๆมามากกว่าตน และเมื่อเปรียบเทียบตนเองกับบิดามารดาสูงอายุ คนหนุ่มสาวจึงเกิดความ
เข้าใจในพฤติกรรมการแสดงออกอย่างดือ้ รัน้ นัน้ หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า คนหนุ่มสาวสามารถ
มองสิ่งรอบตัวจากจุดที่บิดามารดายืนอยู่ได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“คือบางทีก็รูส้ ึกว่าเค้าดือ้ ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วก็คือเค้าอาจจะเป็ นอย่างงีม้ าตัง้ นานแล้ว แต่ดว้ ยความ
ทีว่ ่าเราอะรูม้ ากขึน้ เราก็พยามมายัดเยียดความ ...ความคิด ใช่ ซึ่งเค้าก็แค่แบบ ฉันไม่ได้อยากฟังอะไรอย่างงี ้ ...
จริ ง ๆถ้า เราตั้ง ใจฟั ง เค้า ว่ า ท าไมเค้า ถึ ง ไม่ ฟั ง เรา เค้า ถึ ง เถี ย ง มัน ก็ เป็ นเพราะประสบการณ์ เค้า มัน says
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otherwise …ยิ่งประสบการณ์เยอะ มันก็ย่งิ บ่งบอกว่าโลกมันก็คงเป็ นแบบนีแ้ หละ แบบทีฉ่ นั เจอมานีแ่ หละ แล้ว
อะไรทีม่ นั ใหม่มนั จะดีจริงหรอ ทาไมมันถึงไม่มีมาตัง้ นานแล้ว อืมเพราะบางที ขนาดเราแค่อายุ 30 เรายังพูดเลย
แบบ โอ๊ยถ้ามันทาได้มนั คงทามานานแล้วแหละ เออมันก็จริง” (กานต์สวัสดิ)์

นอกจากลั ก ษณะนิ สั ย ดื ้อ รั้น ผู้ใ ห้ข้อ มู ล อี ก รายหนึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง อี ก
พฤติกรรมที่ ในสายตาของตนแล้ว ไม่เพียงแต่จะเป็ นพฤติกรรมของผูส้ งู วัยแต่ยังเป็ นพฤติกรรมที่
สังคมไม่ให้การยอมรับคือ พฤติกรรมการแซงคิว อย่างไรก็ดี คนหนุ่มสาวเข้าใจชัดเจนดีถึงเหตุผล
ที่มาที่ไปของการแซงคิวของมารดา กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมี ความเข้าใจถึงภูมิห ลังของท่าน ทั้ง
ประสบการณ์การใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ท่านเคยอาศัยในอดีต คากล่าวนี ้ เช่นเดียวกับคา
กล่าวในข้างต้น สะท้อนถึงมุมมองเหมารวมถึงความเป็ นผูส้ ูงวัยที่ คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดา
สูงอายุ ที่ปรากฏให้เห็นควบคู่กบั ความเข้าใจที่ คนหนุ่มสาวมีต่อพฤติกรรมการกระทาเหล่านัน้ ของ
ผูส้ งู อายุ
“แซงคิวเนีย่ ไม่ชอบ แล้วเค้าก็ force ให้เราแซง เราก็จะแบบไม่โอเค ไม่ว่าจะซือ้ ของหรือไรอย่างเงีย้
(ยิม้ ) แม่จะเหมือนเค้าเรียกว่าไรอะ มนุษย์ป้า (หัวเราะ) ...เรารูส้ กึ ว่ามันไม่โอเค กับ กับ สังคมสมัยนี ้ มันไม่ มัน
ไม่ มันไม่โมเดิร์น (หัวเราะ) มันเป็ นแบบ เค้าเรียกว่าอะไรอะ มันแก่ (เน้นเสียง) อะ แบบเออมันเป็ นพฤติกรรมคน
แก่ เป็ นพฤติกรรมทีแ่ บบสมัยก่อนคนอาจจะแย่งชิง อันนีเ้ ราไม่แตะต้อง เราก็โอเคเราเข้าใจ แต่ว่าสมัยนีแ้ ล้วมัน
ต้องมีควิ ...เพราะว่าเค้าน่าจะปากกัดตีนถีบมาตัง้ แต่ 20 อะ แต่เราก็เข้าใจ nature นะ เพราะสมัยก่อนมันก็ตอ้ ง
เป็ น แบบเนี่ย ถ้า ไม่ แ ย่ งกัน ถ้าไม่ อ ะไรอย่ า งเงีย้ แล้วด้วยความเป็ นคนจีน ด้ว ยแหละค่ ะ คือ ก็ จี น น่ ะ เนาะ
(หัวเราะ) จริงๆคุณพ่อคุณแม่อยู่สลัมด้วย ก็ดว้ ยหลายๆอย่าง การหล่อหลอมเค้ามาไรเงีย้ ค่ะ” (กานต์ผกา)

ไม่ เพี ย งแต่ ค วามเข้า อกเข้า ใจที่ ค นหนุ่ม สาวมี ต่ อ พฤติ ก รรมของบิ ด า
มารดาสูงอายุ แต่คนหนุ่ม สาวยังมี ความเข้าอกเข้าใจในความแตกต่างทางความคิดของตนกับ
ผูส้ ูงอายุ เนื่องด้วยพืน้ ฐานความเชื่อเรื่องความแตกต่างทางช่วงวัย กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีความ
เข้าใจดี ถึงความแตกต่างที่ ผู้คนในแต่ ละช่ วงวัย ประสบพบเจอ และเข้าใจดีว่าประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกันนีส้ ง่ ผลให้ตนและบิดามารดาสูงอายุมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน สาหรับ คนหนุ่มสาวที่
มีความเข้าใจในที่มาที่ไปของความแตกต่างทางความคิดนี ้ พบว่าจะมีการแสดงออกต่อผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวแบบนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ ไม่ตัดสินชีต้ ัวเพื่อหาคนถูกผิด และไม่พ ยายามบังคับฝื นใจ ใน
กรณีท่ีคนหนุ่มสาวประเมินแล้วว่าความคิดที่ต่างกันนัน้ จะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์รา้ ยแรงตามมา ดัง
คากล่าวที่ว่า
“บางทีส่งิ ที่เค้าเป็ นกับสิ่งที่ gen เราเป็ นอะมันก็ไม่เหมือนกัน …ความเข้าใจในแต่ละเรื่องมัน ของม้า
กับของเราไม่เหมือนกัน …เราว่าเราควรจะอยู่กนั ด้วยความเข้าใจมากกว่า คาว่าเข้าใจของเราหมายความว่า
แบบ ก็เค้าผ่านมาแบบนีเ้ ค้าก็เลยมีชดุ ความเข้าใจแบบนี ้ มันก็เลยทาให้ส่งผลการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือ
ความเชือ่ อะไรบางอย่างแบบนี”้ (กานต์มณี)

124
2) ความเข้าใจด้านสุ ขภาพร่างกาย นอกจากคนหนุ่มสาวจะมีความ
เข้าอกเข้าใจดีเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างของบิดามารดาสูงอายุ คน
หนุ่มสาวยังมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อสุขภาพร่างกายของผูส้ งู อายุ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวรู ้
ซึง้ ดีว่าบิดามารดาสูงอายุกาลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในชีวิต จากร่างกายที่เคย
แข็งแรง เคลื่อนไหวได้กระฉับกระเฉง บัดนีร้ ่างกายและแรงกาลังของท่านกลับร่วงโรยถดถอยลง
นอกจากความเข้าใจในสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงของผูส้ ูงอายุ คนหนุ่มสาวยังมีการรับรู แ้ ละ
ร่วมรูส้ กึ ไปกับความแก่ชราทางกายภาพนัน้ เมื่อเกิดความเข้าใจและความรูส้ ึกเห็นใจ คนหนุ่มสาว
จึงหันมาให้การดูแลเอาใจใส่บิดามารดามากยิ่งขึน้ อีกทั้งยังยอมปล่อยให้ท่านได้ทาตามความ
ต้องการ ดังคากล่าวที่ว่า
“คือเราอะอายุขนาดเนีย่ เราก็ยงั เจ็บแบบเจ็บออดๆแอดๆ แต่แบบเค้ายังขนาดเนีย่ เค้าต้องเจออะไรมา
ตัง้ เยอะแยะมากมาย เค้า 60 กว่า เราแบบ 30 กว่า เออห่างกันตัง้ เยอะเนอะ ห่างกันตัง้ 30 ปี แต่คอื เค้ายังแบบ
ขนาดเนีย่ ฉะนัน้ เราผูซ้ ่ึง คือเรายังน้อยกว่าเค้าเยอะอะ อะไรอย่างเงีย้ แล้วเค้า เค้าคงเจออะไรมาเยอะ คือมันก็
คงเป็ นความเหนือ่ ยล้าทางด้านร่างกาย อะไรอย่างเงีย้ ฉะนัน้ เราก็เข้าใจเค้านิดนึง อะไรอย่างเงีย้ ในความเข้าใจ
ตรงนัน้ ก็อาจจะเป็ นในเรื่องของเข้าใจในความเป็ นคนแก่ แล้วก็เข้าใจในสุขภาพของเค้า อืมพอเราเข้าใจใน
สุขภาพของเค้า เราก็จะดูแลเค้ามากขึน้ ไม่ใช่แบบปล่อยปละละเลย” (กานต์นรี)

จากคาพูดในข้างต้นจะเห็นได้ว่า เช่นเดียวกันกับความเข้าอกเข้าใจที่ คน
หนุ่มสาวมีต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ คนหนุ่ม สาวได้มี การพิจารณาเปรียบเทียบ
สภาพร่างกายของตนกับผูส้ งู อายุซ่งึ อายุแตกต่างกันหลายสิบปี จึงเกิดเป็ นความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจในสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงของผูส้ งู อายุ รวมทัง้ พละกาลังที่อ่อนแรงลง อันนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิต่อท่านในเชิงบวกคือ การที่คนหนุ่มสาวตัง้ ใจอยากใส่ใจดูแลบิดามารดา
3.2 สาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ นั้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อตัว
บุคคล สภาพแวดล้อมในที่นีห้ มายถึงบริบทที่แวดล้อมตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ สังคม และวัฒนธรรมที่
หล่อหลอมสังคมนัน้ ให้ยงั คงดารงอยู่ ด้วยผูค้ นในสังคมมีแนวทางปฏิบตั ิซ่งึ เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน
ทัง้ ยังมีค่านิยมและความเชื่อที่สอดคล้องกัน ดังนัน้ การนาเสนอสาเหตุของวยาคติในส่วนสุดท้ายนี ้
จึงเป็ นการนาเสนอสาเหตุทางด้านสังคมและวัฒ นธรรม ซึ่งส่งผลต่อวยาคติท่ีคนหนุ่ม สาวมีต่อ
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น วยาคติ ท่ี คนหนุ่ม สาวผูเ้ ป็ นลูกแสดงออกผ่าน
ความรู ส้ ึ ก นึ ก คิ ด และการปฏิ บัติ ต่ อ บิ ด ามารดาสูง อายุป ระกอบด้วย วยาคติ ในเชิ ง บวกและ
วยาคติในเชิงลบ โดยข้อค้นพบปรากฏเพียงวยาคติเชิงบวกเท่านัน้ ที่เชื่อมโยงกับสาเหตุของวยาคติ
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แน่นอนว่าข้อค้นพบของสาเหตุทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังที่จะนาเสนอต่อไปนี ้ ช่วยยืนยันได้
เป็ น อย่ างดีถึ ง ความเกี่ ย วเนื่ อ งกัน กับ วยาคติ ท างความรู ส้ ึก นึ กคิ ด และการประพฤติ ป ฏิ บัติ ต่ อ
ผูส้ ูงอายุในเชิงบวก โดยสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ หน้าที่ของบุตรธิดา และการ
กตัญญูต่อบิดามารดา
3.2.1 หน้ าที่ของบุตรธิดา ในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว ทัง้
สมาชิกวัยหนุ่มสาวและสมาชิกวัยสูงอายุ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ ายสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทและหน้ า ที่ ซ่ึ ง ถู ก ครอบด้ว ยบริบ ทของสถาบั น ครอบครัว กล่ า วคื อ คนหนุ่ ม สาวผู้มี
สถานภาพเป็ นบุตรหรือธิดา และผูส้ งู อายุผมู้ ีสถานภาพเป็ นบิดาหรือมารดา แน่นอนว่าเมื่อวันเวลา
ผันเปลี่ยนไป ถึงแม้สถานภาพของความเป็ นลูกและความเป็ นพ่อแม่นนั้ ยังคงเดิม แต่ บทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่สงั คมกาหนดไว้นนั้ ก็เปลี่ยนไปพร้อมกาลเวลา ในอดีต เมื่อครัง้ ที่
คนหนุ่มสาวถือกาเนิดขึน้ ผูเ้ ป็ นพ่อแม่มีหน้าที่ในการเลีย้ งดูอมุ้ ชูลกู จนเติบใหญ่ ให้ท่ีพกั ที่อยู่อาศัย
ป้อนข้าวป้อนนา้ ให้การอบรมสั่งสอน อีกทัง้ ยังให้ความรักความอบอุ่น เมื่อลูกเติบโตขึน้ สู่วยั หนุ่ม
สาวซึ่งเป็ น เวลาเดีย วกันกับ ที่พ่ อแม่ ก้าวเข้าสู่วัย สูง อายุ สมรรถภาพร่างกายของท่ านพ้นผ่ าน
ช่วงเวลาของการเจริญเติบโตและมุ่งสูค่ วามโรยรา บทบาทหน้าที่การดูแลเลีย้ งดู ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยอยู่
ในความรับผิดชอบของผูเ้ ป็ นพ่อแม่ กลับกลายมาเป็ นความรับผิดชอบของคนหนุ่มสาวในวันนี ้ ดัง
คากล่าวที่ว่า
“ก็คดิ ว่า ถึงวันนึงเค้าก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ภาระ liability เป็ นแหละ ก็คอื เดีย๋ ววันนึงถ้าเกิด
ว่าเค้า ก็ถา้ ป่ วยอะเนาะ ถ้าป่ วยมากๆ อย่างเช่นติดเตียง ถ้าติดเตียงนีแ้ น่ๆ ต้องมีคนดูตลอดเวลา” (กานต์
สวัสดิ)์

คาพูดในข้างต้นสอดคล้องกันกับคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกรายหนึ่งที่ เน้นยา้
ถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างแม่กบั ลูก ลูกมีบทบาทและหน้าที่ซ่งึ ผูกขาดในความสัมพันธ์
ดังกล่าวคือ การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ มารดาผูแ้ ก่ชรา ซึ่งหน้าที่การดูแลบุพการีนี ถ้ ูกมองว่าเป็ น
หน้าที่รบั ผิดชอบของคนหนุ่มสาวผูเ้ ป็ นลูกแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่มีใครอื่นจะร่วมรับผิดชอบหน้าที่นนั้
“ถ้าไม่มีเราเค้าจะให้ใครดูแลอะ ใช่ป่ะ (ยิม้ ) มันก็ตอ้ งเป็ นเราอะ มันก็เป็ นหน้าทีล่ ูกอะ …เพราะว่าคาที่
มันแบบบัญญัตขิ นึ้ มาแล้วว่าเราเป็ นแม่ลูก เราเป็ นหน้าทีข่ องลูกทีต่ อ้ งดูแลแม่” (กานต์ลดา)

3.2.2 การกตัญญูต่อบิดามารดา คาพูดในข้างต้นสะท้อนถึงการดูแลเลีย้ ง
ดูบิดามารดาสูงอายุว่าเป็ นหน้าที่ท่ี คนหนุ่มสาวพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อท่าน เป็ นหน้าที่ซ่ึงถูกผูกไว้
ด้วยสถานภาพของความเป็ นลูก ไม่เพียงเท่านัน้ การดูแลเลีย้ งดูบิดามารดาสูงอายุยงั ถูกผูกไว้ดว้ ย
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บรรทัดฐานที่สงั คมให้คณ
ุ ค่าคือ การกตัญญูรูค้ ณ
ุ บิดามารดาผูใ้ ห้กาเนิดให้การอบรมเลีย้ งดู บุตร
ธิดาจึงต้องตอบแทนพระคุณนัน้ การกตัญญูรูค้ ณ
ุ และตอบสนองคุณของผูเ้ ป็ นลูกต่อบิดามารดา
เมื่อผนวกรวมกับการที่คนหนุ่มสาวรับรูไ้ ด้ถึงความเสื่อมถอย และตระหนักได้ถึงความไม่จีรงั ยั่งยืน
ของชีวิตบิดามารดา ยิ่งส่งผลให้คนหนุ่มสาวแสดงออก ทัง้ ทางความคิดความรูส้ ึก และการปฏิบตั ิ
ต่อบิดามารดาสูงอายุในเชิงบวก ทัง้ ห่วงกังวลบิดามารดา ตัง้ ใจที่จะเอาใจใส่ดแู ลท่าน ตลอดจนให้
การช่วยเหลือดูแลท่าน
ค่ านิ ย มการกตัญ ญู รูค้ ุณ และตอบแทนพระคุณ บุ พ การีนี ้ ถูก ปลูก ฝั ง และ
ถ่ายทอดในสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่น จากผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ส่คู นวัยรุ่นหนุ่มสาว ทั้งในบริบทสังคมอย่างใน
สถานศึกษา และบริบทครอบครัว ดังคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สะท้อนความสอดคล้องกันในเรื่อง
การระลึกในพระคุณ ของบิดามารดา รวมทั้งการตอบแทนพระคุณ นั้นซึ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตนใน
ฐานะบุตรธิดาจะต้องให้การช่วยเหลือเลีย้ งดูบิดามารดาด้วยความเต็มใจ ดังคากล่าวที่ว่า
“มันเป็ นสิ่งทีเ่ ราแบบอยากจะทาให้เค้าอะ มันคือแบบการตอบแทนพระคุณมากกว่าอะไรอย่างเงีย้ ...
มันเป็ นสิ่งทีแ่ บบเราควรจะต้องแบบตอบแทนมากกว่า” (กานต์ลดา)
“บางคนอะ ถูก force ให้ดูแลพ่อแม่เนาะ แล้วพ่อแม่หลายๆคนในเจเนอเรชั่นนัน้ หรือ Baby boom อะ
ค่ะ เราก็เชื่อว่าทุกคน expect ว่า ว่าลูกจะต้องกลับมาดูแลเรา ถามว่าเรา เราโอเคมัย้ เราโอเค ...เพราะว่าเรา
เชือ่ ในการตอบแทนบุญคุณ” (กานต์ผกา)

ข้อค้นพบด้านสาเหตุของวยาคติท่ี คนหนุ่ม สาวมี ต่อบิดามารดาสูงอายุ ครอบคลุม
สาเหตุท่เี กิดจากมุมมองของคนวัยหนุ่มสาว และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม สาหรับสาเหตุจากตัว
คนหนุ่มสาวนัน้ ประกอบด้วย มุมมองที่คนหนุ่มสาวมีต่อความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิตผูส้ ูงอายุ และ
ความเข้าใจในธรรมชาติของผูส้ งู อายุ ในขณะที่สาเหตุทางสังคมวัฒ นธรรมประกอบด้วย การที่คน
หนุ่ ม สาวยึ ด มั่ น เกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ใ นฐานะลู ก และการกตั ญ ญู ต่ อ บิ ด ามารดา ดั ง ที่ ส รุ ป ไว้ใ น
ภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 สาเหตุของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
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4. ผลกระทบของวยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
จากการที่คนหนุ่มสาวรับรู ถ้ ึงสภาวะทางสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพของบิดา
มารดาที่ถดถอยลงตามเวลาที่ผ่านไป ตลอดจนการที่คนหนุ่ม สาวตระหนักรู อ้ ยู่แก่ใจถึงกฏแห่ง
ธรรมชาติของทุกชีวิตว่าย่อมมีวนั ดับสลาย เหล่านีค้ ือความแก่ชราและความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิต
ผู้สูงอายุ เมื่ อผนวกกับ บทบาทหน้าที่ ท่ีผูกติด อยู่กับ สถานภาพของลูก และค่ านิ ยมเรื่องความ
กตัญญูต่อบุพการีซ่งึ คนหนุ่มสาวยึดถือเป็ นสาคัญแล้วนัน้ คนหนุ่มสาวจึงเกิดความคิด ความรูส้ ึก
และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อบิดามารดาสูงอายุอย่างเอนเอียง ความเอนเอียงนัน้ ส่งผลต่อ
ตัวผูส้ ูงอายุในฐานะผู้ถูกกระทา แบ่งออกเป็ นผลทางจิตใจ และผลทางสุขภาพร่างกายของบิดา
มารดาสูงอายุ ซึ่งผลกระทบนีเ้ ป็ นผลที่สะท้อนผ่านการรับรูข้ องคนหนุ่มสาว มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ผลทางจิตใจของบิดามารดาสูงอายุ
4.1.1 ได้รบั ความรักความอบอุ่นใจ
4.1.2 รูส้ กึ ถึงความมั่นคงทางใจ
4.1.3 กังวลใจต่อความห่วงใยจากลูก
4.2 ผลทางสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ
4.2.1 สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้
1) การสนับสนุนในชีวิตประจาวัน
2) การสนับสนุนด้านสุขภาพ
4.2.2 ให้ความสาคัญกับการดูแลตนเองมากขึน้
4.1 ผลทางจิตใจของบิดามารดาสูงอายุ
จากการที่คนหนุ่มสาวมีความห่วงใยในสุขภาพและความเป็ นอยู่ของผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว รวมถึงมีความต้องการอยากจะเอาใจใส่และปรนนิบตั ิดแู ลผูส้ งู อายุ และมีการปฏิบตั ิตวั
กับผูส้ งู อายุในเชิงบวกเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีขดั แย้งกัน อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้
ใจเย็น พบว่า บิดามารดาสูงอายุสามารถสัมผัสและรับรู ไ้ ด้ ดังคากล่าวของมารดาผูใ้ ห้ขอ้ มูลราย
หนึ่ง เมื่อตนเผชิญกับอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผูเ้ ป็ นลูกไม่เคยรีรอที่จะ
ช่วยมารดาแก้ปัญหา สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมาชิกวัยหนุ่มสาวตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูส้ งู อายุได้ในแบบทันทีทนั ใด
“สมมติ ว่า เราท างานบางครัง้ เนี่ย เรา low tech (ยิ้ม ) เราแบบ เนาะ ไม่ ทัน เด็ก สมัย นี ้ เรื่อ งแบบ
คอมพิวเตอร์ เรื่องจิปาถะ เทคโนโลยีอย่างเงีย่ เรามีปัญหา เราก็ให้เค้าทาให้ ทันท่วงที เอาว่าอย่างงี ้ (ยิม้ ) สั่ง
อะไรไปก็ได้กลับมา เค้าก็จะทาให้ เค้าก็จะดูแลให้ตรงนี”้ (มารดาของกานต์ลดา)
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เมื่อบิดามารดาสูงอายุรบั รูไ้ ด้ว่า คนหนุ่มสาวผูเ้ ป็ นลูกมีความรูส้ ึกเป็ นห่วงเป็ นใย
ให้แก่ตน ทั้งต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตความเป็ นอยู่ ตลอดจนรับรู ถ้ ึงความใส่ใจที่ คนหนุ่มสาว
แสดงออกผ่านทางการกระทา ได้แก่ การช่วยเหลือดูแล รวมถึงการเกือ้ กูลสนับสนุนด้านสิ่งของ
และเงินทองตามความต้องการของผูส้ ูงอายุนนั้ จากคาบอกเล่าของคนหนุ่มสาวและผูส้ ูงอายุได้
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวก ซึ่งเกิดแก่จิตใจของผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย การรับรู ไ้ ด้ถึง
ความรักและความอบอุ่นใจ และช่วยสร้างความมั่นคงทางใจ ไม่เพียงแต่ผลกระทบเชิงบวกเท่านัน้
ในอีกมิติหนึ่งของผลกระทบต่อผูส้ งู อายุ ตามการรับรูข้ องหนุ่มสาว คือ ผูส้ งู อายุ มีความกังวลใจใน
ความห่วงใยจากลูก รายละเอียดมีดงั นี ้
4.1.1 ได้รับ ความรัก ความอบอุ่นใจ เมื่อสัมผัสได้ถึงการแสดงออกอย่าง
ห่วงใยและใส่ใจจากคนหนุ่มสาวผูเ้ ป็ นลูก บิดามารดาสูงอายุจึงรู ส้ ึก อบอุ่นใจ เป็ นความอบอุ่น ที่
อบอวลไปด้วยความรักที่ผสู้ งู อายุสมั ผัสได้จากลูก เป็ นความอบอุ่น ใจที่เกิดขึน้ จากการตระหนักรูไ้ ด้
ว่าลูกยังคงให้ความสนใจใยดี มิได้ล ะเลยหรือเมินเฉยเหมือนเป็ นคนอื่นคนไกล ความรูส้ ึกอบอุ่นที่
แทรกซึมอยู่ทุกอณูในใจผูส้ งู อายุนีท้ าให้ผสู้ งู อายุห่างไกลจากความรูส้ กึ โดดเดี่ยวอ้างว้างและความ
เหงาหงอย ดังคากล่าวที่ว่า
“เรามั่นใจว่าเมื่อมันแสดงความ มันออกมาเป็ นความรักอะ ความรักความห่วงใยใช่มยั้ ทีล่ ูกทา …มัน
เหมือนกับว่าไม่ตอ้ งพูดคาว่ารักหรอก แต่มนั รู ส้ กึ ได้เลยว่ามันคือความรัก เพราะไม่ตอ้ งมาบอกว่าต้องมาพูดว่า
รักนะ รักนะ อะไรอย่างเงีย้ แต่จริงๆแล้วนั่นน่ะการแสดงออกความรูส้ ึกทีด่ ีอย่างเงีย้ มันคือความรักทีล่ ูกมีต่อพ่อ
ใช่มยั้ เป็ นการบอก บอกทางอ้อมอยู่แล้วอะ คล้ายกับว่าเอออันเนี่ยนะ ห่วงนะ อันนีท้ าให้นะ อะไรต่างๆผ่าน
พฤติกรรม มันเป็ นเรือ่ งของการกระทา มันไม่ตอ้ งมาบอกเอ่ยปากก็รูอ้ ยู่” (บิดาของกานต์สวัสดิ)์

จากคาพูดข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสูงอายุกล่าวเปรียบเปรยการกระทา
ที่ลูกแสดงออกต่อตนว่าสะท้อนให้เห็น ชัดเจนถึงความรักที่ ลูกมี ต่อตน แม้จะไร้ซ่ึงเสียงพูด แต่
เพราะความรักนัน้ ฉายชัดแล้วผ่านการกระทาของลูกคือ การที่ลกู สนับสนุนและช่วยเหลือดูแลตน
ในด้านต่างๆ เช่นเดียวกันกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสูงอายุอีกรายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความแตกต่าง
ระหว่างการช่วยเหลือดูแลในแบบที่ลูกลงมือลงแรงเพื่อทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ตนโดยตรง และการ
ดูแลในแบบการสนับสนุนด้วยสิ่งของเงินทอง ผูส้ งู อายุกล่าวว่าความรักความอบอุ่น ที่ตนได้รบั จาก
ลูกผ่านการกระทาและสัมผัสอันใกล้ชิดนัน้ เปรียบเสมือนกับยาอันแสนวิเศษ เป็ นยาวิเศษที่บรรเทา
อาการได้ส ารพัด ทั้งช่วยให้ผ่ อนคลายจากความตึงเครียด ช่ วยให้รูส้ ึกอบอุ่นไม่ อ้างว้าง และที่
สาคัญยิ่ง ช่วยให้รูส้ ึกได้ถึงความรักและความเข้าใจ โดยยาแสนวิเศษนีม้ ิอาจประเมินค่ าได้ หากแต่
จะหาซือ้ ได้ก็ต่อเมื่อมีลกู ที่ให้การดูแลเอาใจใส่เท่านัน้ ดังคากล่าวที่ว่า
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“เค้าอาจจะไม่ได้ทางานหาเงินมาส่งให้มา้ แต่เค้าทาทางด้านจิตใจให้มา้ เค้ามีทางด้านจิตใจ ...ม้าว่า
ทางด้านจิตใจเนีย่ มันสาคัญทีส่ ดุ เลยในความรู ส้ ึกม้า มันไม่มีอะไรทีจ่ ะมาดีกว่าการสัมผัส การอะไรทีใ่ ห้จิตใจ
เราแบบสดชืน่ น่ะ ม้าว่ามันเป็ นยาวิเศษมากกว่าวิตามินทีเ่ ค้าซือ้ มาให้มา้ ทานน่ะ (ยิม้ ) ในความรูส้ กึ นะ (หัวเราะ)
...รักษาโรคก็คือ อาจจะเป็ น อ่า โรคเครียด บางเรื่องที่เราเครียด โรคเครียดแล้วก็ โรคทีเ่ รามีความรูส้ ึกว่าเหงา
แบบแล้วก็อกี โรคนึงคือ เป็ นโรคทีเ่ รามีความรูส้ กึ ในโลกนีไ้ ม่มีใครรักเรา ในโลกนีไ้ ม่มีคนเข้าใจเรา ตรงนีแ้ หละม้า
ว่ามันซือ้ หาไม่ได้” (มารดาของกานต์ลดา)

4.1.2 รู้สึกถึงความมั่นคงทางใจ ไม่เพียงแต่บิดามารดาสูงอายุจะรับรูก้ าร
กระทาของคนหนุ่มสาวว่าเป็ นความรักความอบอุ่น แต่การปฏิบตั ิตัวของคนหนุ่มสาวผูเ้ ป็ นลูกยัง
ทาให้ผสู้ งู อายุรูส้ ึกปลอดภัยและเกิดความมั่นคง ความมั่นคงในที่นีม้ ิใช่ความมั่นคงที่สมั ผัสได้ทาง
กายภาพ หากแต่เป็ นความมั่นคงที่เกิดขึน้ ในความรูส้ กึ หรือความมั่นคงทางจิตใจ เป็ นความรูส้ ึกที่
ผูส้ ูงอายุเชื่อมั่นอย่างเต็มอกว่า ผูเ้ ป็ นลูกจะไม่แปรเปลี่ยนเป็ นอื่น กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ผูส้ งู อายุมี
ความมั่นใจในอนาคตข้างหน้า ในยามที่ตนแก่ชราด้วยมีอายุเพิ่มมากขึน้ ผูส้ งู อายุม่นั ใจว่าคนหนุ่ม
สาวจะสามารถเป็ นที่พ่ึงพิงให้แก่ตนได้ และมั่นใจว่าในอนาคต ตนจะไม่ถูกทอดทิง้ ให้เดียวดาย
ความรูส้ ึกมั่นคงนีเ้ ป็ นความแน่ใจที่เมื่อผูส้ ูงอายุนึกย้อนดูแล้วพบว่า ไม่ต่างจากเมื่อครัง้ ที่ตนยังมี
โอกาสได้ปรนนิบตั ิดแู ลบิดามารดาของตนอย่างสม่าเสมอและไม่เคยทอดทิง้ ท่าน ดังคากล่าวที่ว่า
“รูส้ กึ ดีไง รูส้ ึกดี ดีใจ แล้วก็รูส้ ึกดีว่าเออ ในทีส่ ดุ เนีย่ นะ ครัง้ นึงทีเ่ ราเคยทาอะไรเองได้แบบเนีย่ ก็มีคน
ทาแบบนีไ้ ด้เหมือนกันนะ ...อะก็เหมือนว่าเราทาในสิ่งทีพ่ อ่ แม่เราเองก็ไม่เคยขอให้เราทาไง แล้วเราก็ทาให้เค้าไง
นั่นน่ะคือสิ่งทีม่ นั เหมือนกันน่ะ มันเหมือนกับก็อปปี ้มาจากตอนนัน้ น่ะ …เนีย่ มันเป็ นอย่างงัน้ น่ะ มันเหมือนกัน
เหมือนกันว่า เอ้ยในทีส่ ุดเนี่ย มันก็มีตวั ตายตัวแทนละ ใช่มยั้ หลายๆอย่างที่เค้าทาได้ เรารู ส้ ึกว่านั่นแหละคือ
ความ เอ่อ ความสาเร็จของเรา นะ” (บิดาของกานต์สวัสดิ)์

4.1.3 กังวลใจต่อความห่วงใยจากลูก ในขณะที่คากล่าวของคนหนุ่มสาว
และบิดามารดาสูงอายุสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดแก่จิตใจของบิดามารดาว่าเป็ นไปในทิศทางบวก
อย่างสอดคล้องกันนัน้ ในอีกฝากฝั่งหนึ่งพบว่า ตามการรับรูข้ องคนหนุ่มสาว บิดามารดาสูงอายุมี
ความห่ วงและกัง วลถึ ง ภาพที่ ค นหนุ่ ม สาวผู้เป็ น ลูก มองมาสู่ต น ซึ่ง เป็ น ภาพที่ บิ ด ามารดาจะ
กลายเป็ นภาระให้ผเู้ ป็ นลูกรับผิดชอบ รวมทัง้ ภาพที่บิดามารดาไม่ได้ช่วยสร้างประโยชน์ใดใด ภาพ
เหล่านีส้ ร้างความเป็ นห่วงให้เกิดแก่ลูก กล่าวคือ ผูส้ ูงอายุมีความกังวลว่าในสายตาของคนหนุ่ม
สาวตนจะเป็ นภาระให้ลกู ต้องรับผิดชอบเลีย้ งดู การเลีย้ งดูในที่นผี ้ ูกติดอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ภายใต้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับ ความโรยราของผูส้ ูงอายุซ่ึงมาพร้อมกับอายุ ท่ีเพิ่มขึน้ การ
ช่วยเหลือดูแลทั่วไปจากผูเ้ ป็ นลูก อย่างการเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารและยา การพบแพทย์ หรือ
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คอยระมัดระวังเรื่องการถือการยกสิ่งของ จึงเป็ นธรรมดาที่การช่วยเหลือ ดูแลเหล่านัน้ จะปรากฏให้
พบเห็ น ได้ในความสัม พัน ธ์ระหว่างคนหนุ่ม สาวกับ บิ ด ามารดาสูง อายุ อย่างไรก็ ต าม ภายใต้
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ในมุมของผูส้ งู อายุ ท่านพยายามจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนให้ดีท่ีสดุ
เพื่อที่จะไม่สร้างความยากลาบากหรือสร้างภาระการดูแลให้แก่คนหนุ่มสาวในอนาคต ดังคากล่าว
ที่ว่า
“ป๊ าเค้าเป็ นคนแบบรักสุขภาพอยู่แล้วอะ คือเค้ารู ส้ ึกว่าเค้าไม่อยากแก่ไปแล้วเป็ นภาระของคนทีบ่ า้ น
เค้าก็จะพยามออกกาลังกาย พยามปั่นจักรยาน เหมือน เหมือนจะมีทอี่ อกกาลังกายทีอ่ อฟฟิ ศทีท่ างาน เออป๊ าก็
พยาม” (กานต์มณี)

นอกจากความกังวลว่าตนจะเป็ นภาระและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ คน
หนุ่มสาวแล้ว พบว่าอีกความกังวลหนึ่งที่ผูส้ ูงอายุมีต่อ ความห่วงใยจากคนหนุ่มสาวคือ การที่คน
หนุ่มสาวมองว่าตนหมดสิน้ แล้วซึ่งคุณค่า ดังที่กล่าวไปในข้างต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่ผูกติดอยู่กับความแก่ชราทางอายุ ยังมี อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงส าคัญ นั่นก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสถานภาพทางการเงิน ในอดีตบิดามารดาเป็ นผูอ้ อกไปทางานเพื่อหารายได้มา
เกือ้ กูลดูแลครอบครัว แต่เมื่อพ้นจากวัยทางานเข้าสูว่ ยั เกษียณแล้ว รายได้ท่เี คยได้รบั ย่อมสิน้ สุดลง
แต่หากพิจารณาอย่างถี่ถว้ นจะพบว่ารายได้ท่ี หายไปนัน้ มิได้หมายความว่าผูส้ งู อายุได้หยุดเกือ้ กูล
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ในทางตรงกันข้าม ผูส้ ูงอายุในวัยเกษี ยณกลับมีเวลาที่ลน้ เหลือ ทาให้
สามารถวางแผนจัดการเวลาเหล่านัน้ มาสร้างประโยชน์ให้แก่ทงั้ ตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว
ดังคากล่าวของผูส้ งู อายุรายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า การจัดสรรเวลาที่มีอยู่มากมาย นอกจากเพื่อ
พักผ่อนกายใจแล้ว ยังสามารถหาความรูเ้ สริมเพิ่มเติม ลงมือเริ่มต้นทาหรือสานต่องานอดิเรกที่ช่ืน
ชอบ และที่สาคัญ คือสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับลูกได้ อาทิเช่น การช่วยเลีย้ ง
หลาน การช่วยเหลือดูแลทาความสะอาดบ้าน เป็ นต้น
“มันขึน้ อยู่กบั ว่าเราทาตัวเองเนีย่ ให้ ให้เค้ามองว่าเราเนีย่ เริ่ม เริ่มแก่จริงรึเปล่า (ยิม้ ) เราทาตัวเองให้
รู ส้ ึกแก่มยั้ ละ ใช่มยั้ บางคนอาจจะไม่มีอะไรทาเลยนะ มันก็เป็ นไปได้เหมือนกัน แล้วก็ลูกหลานก็มองว่า อืม
วันๆนึงพ่อกับแม่เกษี ยณแล้วก็ ไม่รูจ้ ะทาอะไรนะ เห็นนั่งง๊องแง๊งอยู่บา้ นน่ะ (ยิม้ ) นะ ไม่ทาอะไรเลยหรืออะไร
อย่างเงีย้ ก็คงคิดว่า เออคงคุณค่าคงน้อยลง ใช่มยั้ แต่ถา้ เกิดเราอย่างทีบ่ อกตัง้ แต่ตน้ น่ะว่าถ้าเราทาตัวเองให้
รูส้ กึ ว่าเรามีคณ
ุ ค่าเนีย่ ลูกหลานก็คงมองเราอย่างมีคณ
ุ ค่า เค้าคงไม่มองเราว่าเราไร้ค่า …แต่ถา้ เราทาตัวเองให้
แย่เนีย่ แน่นอนแหละ ลูกหลานก็คงจะหมดหวังกับเราอะว่า เอ้ย ทาไมมันแก่ยงั งีว้ ะ” (บิดาของกานต์สวัสดิ)์

4.2 ผลทางสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ
จะเห็นได้ว่าการเอาใจใส่และช่วยเหลือดูแลบิดามารดาสูงอายุ นั้นผูกติดอยู่กับ
ค่านิยมทางสังคมเรื่องความกตัญญูกตเวที ประกอบกับการรับรูไ้ ด้ถึงความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิต
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ผูส้ ูงอายุ และสภาพร่างกายสมรรถภาพที่ถดถอยลงของท่าน เหล่านีร้ ่วมกันส่งผลให้คนหนุ่มสาว
ปฏิบตั ิตวั ต่อบิดามารดาสูงอายุในเชิงบวกคือใส่ใจช่วยเหลือดูแลท่าน และเมื่อผูส้ ูงอายุรบั รู ไ้ ด้ถึง
การแสดงออกเหล่านัน้ ผูส้ งู อายุจึงเกิดความรูส้ กึ อบอุ่นและมั่นคงทางใจ
นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้ว วยาคติท่ีคนหนุ่มสาวแสดงออกผ่านทาง
ความคิด ความรูส้ ึก และพฤติกรรม ยังส่งผลกระทบต่อผูส้ งู อายุในอีกด้านหนึ่งคือด้านร่างกาย ใน
ภาพรวมช่ ว ยให้สุข ภาพร่า งกายของผู้สูง อายุ พัฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ น้ ครอบคลุม ทั้ง การที่
ผูส้ ูงอายุได้รบั ความสะดวกสบายและปลอดภัยจากการสนับสนุนดูแลของบุตรธิดา รวมถึงการที่
ผูส้ งู อายุหนั มาให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
4.2.1 สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ การแสดงออกของคนหนุ่มสาว
ต่อบิดามารดาสูงอายุซ่งึ ผูกติดอยู่กบั วยาคติทางความรูส้ ึก ความคิด และการกระทาที่ปรากฏนัน้
เป็ นการแสดงออกที่ช่ วยอานวยความสะดวกสบายให้แก่บิดามารดา และช่วยให้บิดามารดามี
ความปลอดภัยจากอุบัติ เหตุอัน ตรายที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ ในการด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ใน ผลทาง
สุขภาพร่างกายด้านความสะดวกสบายและปลอดภัยในที่นีจ้ ึงครอบคลุมความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยจาก 2 ประเด็น ได้แก่ การที่คนหนุ่มสาวให้การสนับสนุนบิดามารดาในชีวิตประจาวัน
และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบิดามารดา
1) การสนั บ สนุ น ในชี วิตประจาวัน การสนับสนุนจากคนหนุ่ม สาวผู้
เป็ นลูกคือการที่ คนหนุ่มสาวสังเกตเห็นความเป็ นอยู่ของบิดามารดาสูงอายุ ทั้ง อากัปกิริยาและ
ความต้องการของท่าน และตอบสนองหรือช่วยเหลือตามความเหมาะสม ในประเด็นการสนับสนุน
แรกเป็ นเรื่ อ งการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ทั่ ว ๆไป ครอบคลุ ม ตั้ง แต่ เรื่ อ งที่ ไ ม่ ซับ ซ้อ นอย่ า ง การ
เคลื่ อนไหวร่างกายของบิดามารดา ไม่ ว่าจะเป็ น การลุก ยืน นั่ง เดิน หนุ่ม สาวจะเข้าประชิดตัว
ผูส้ งู อายุเพื่อช่วยพยุงหรือประคองให้ท่านสามารถขยับตัวเคลื่อนไหวได้สะดวกสบายมากยิ่งขึน้
“เออแต่ว่าถ้าเป็ นเรือ่ งของการจูง การเดินอะไรอย่างเงีย้ มันช่วยได้ เพราะว่า น่าจะช่วยได้ในเรือ่ งของ
การพยุงอะ มันจะทาให้เค้าเดินสะดวกขึน้ ง่ายขึน้ อย่างเงีย้ อันนีค้ อื ผลทีม่ นั ส่งตามมานะ” (กานต์มณี)

นอกจากนี ้ คนหนุ่ม สาวยังให้การดูแลผู้สูงอายุ ผ่านการสนับสนุน ด้วย
สิ่งของเงินทอง กล่าวคือ หนุ่มสาวจะจัดหาข้าวของเครื่องใช้มาให้ ทั้งสิ่งของที่ผูส้ ูงอายุเอ่ยปาก
โดยตรงว่าต้องการ ของใช้ท่วั ๆไปในครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวจาเป็ นต้องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน
แปรงสีฟัน หรือนา้ ยาทาความสะอาด ตลอดจนของใช้ท่ีคนหนุ่มสาวเล็งเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่
ผูส้ ูงอายุ เช่นสายคล้องแว่น สิ่งของเหล่านี ้ คนหนุ่มสาวไม่ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของบิดามารดาใน
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การเดินทางไปยังร้านค้าเพื่อ หาซือ้ เอง แต่จะคอยสอดส่องดูแลและจดจาได้ว่าท่านต้องการ ดังคา
กล่าวที่ว่า
“เมือ่ วานแบบวันก่อนเพิ่งไปซือ้ สายคล้องแว่นให้แก แบบจะได้ไม่ตอ้ งไปวางลืมทีไ่ หน แบบเอาลงมาอยู่
ตรงนีเ้ ลย (ยิม้ )” (กานต์ลดา)

ไม่ เพียงแต่การดูแลบิ ดามารดาเรื่องการลุกนั่ง และการจัดหาข้าวของ
เครื่องใช้เตรียมไว้ให้ แต่คนหนุ่มสาวยังคอยสอดส่องดูแลการทากิจกรรมอื่นของบิดามารดา เป็ น
กิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจาวันอย่างการทาความสะอาดบ้านช่องห้องหับ การถือหรือเคลื่อนย้าย
สิ่งของที่มีนา้ หนักมาก คนหนุ่มสาวจะช่วยหยิบจับหรือถือหิว้ สิ่งของแทนให้ การกระทาเหล่านีข้ อง
นอกจากจะทาให้ผู้สูงอายุได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้ แล้ว ยังช่วยลดโอกาสที่ผู้สูงอายุจ ะ
เผชิญกับความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ อาทิ การหกล้ม ความเหนื่อยล้า หรืออาการปวดเมื่อยเนือ้ ตัว
ดังคากล่าวที่ว่า
“ก็ ก็พยายามช่วยงานบ้านอะไรอย่างงี ้ เพราะว่าเดีย๋ ว เดีย๋ วพ่อเหนือ่ ยอะไรอย่างงี”้ (กานต์กุล)
“เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วทีแ่ ม่ตอ้ งไปเทีย่ ว ก็ตอ้ งออกแต่เช้า ซึ่งปกติแล้วพ่อก็จะต้องขับรถไปส่งแม่ทสี่ นามบิน
เราก็ไม่ให้ทา เราก็ไม่ เราก็ทาแทนซะเพราะว่าเราทาได้ มันก็ลดความเสี่ยงตรงนัน้ ไปที่พ่อจะต้องตื่นเช้าขึ้น
ผิดปกติเพือ่ ทีจ่ ะขับรถ แล้วก็เป็ นแค่เราตืน่ เช้าขึน้ อีกชั่วโมงนึงแล้วก็ไปนั่งชิลทีท่ างานชั่วโมงนึง แค่นนั้ คืออะไรที่
เราทาแทนได้เราก็ทา …ทุกวันนีถ้ า้ เห็นอะไรวางอยู่บนพืน้ ก็เก็บขึน้ มาซะ เอามาวางให้มนั สูงๆ รีโมทหล่นอยู่ ถ้า
หลานทารีโมทหล่นไว้ที่พนื ้ เราก็เก็บมันกลับขึ้นมาวาง ไม่ปล่อยให้อะไรมาอยู่บนพืน้ เพราะว่าลดโอกาสที่พ่อ
จะต้องเป็ นคนก้มลงไปเก็บ” (กานต์สวัสดิ)์

2) การสนับสนุ นด้านสุขภาพ นอกจากการดูแลบิดามารดาในการใช้
ชีวิตประจาวันแล้ว คนหนุ่ม สาวให้การสนับสนุนดูแลบิดามารดาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
โดยตรง ด้วยอายุท่ีมากขึน้ ของบิดามารดา จึงต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
คนหนุ่มสาวตระหนักดีว่าเมื่ออาการของโรคปรากฏขึน้ บิดามารดาต้องรับประทานยาเพื่อบรรเทา
รักษาอาการเหล่านัน้ คนหนุ่มสาวจึงช่วยดูแลจัดการหาซือ้ ยาที่ถูกชนิดและครบถ้วนตามจานวน
วันที่ผสู้ งู อายุจาเป็ นต้องได้รบั ดังที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ่งกล่าวว่าตนจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเพื่อให้
บิดาสามารถทานยาได้สะดวกที่สดุ
“แล้วยาอย่างเงีย้ คือเราจะพยาม monitor …set นี ้ set นี ้ ซือ้ วันนี ้ วันนี ้ วันนี ้ คืออย่างน้อยเค้ามียาที่
spare ไว้ เค้าไม่ตอ้ งแบบ ถ้ายาหมดเค้าไปหาเอง …อันนีก้ ็คือ อันนีก้ ็คือก็เป็ นคุณพ่ออะเนาะ อือแต่ก็ พยาม
พยามเนีย่ มี เนีย่ มีนะ สาหรับเรา ระดับสุดท้ายมันก็คือเค้าเอาเข้าปาก เราพยามทาให้มนั ถึงขัน้ ตอนสุดท้ายให้
มันง่ายทีส่ ดุ แล้วอะ แล้วเนีย่ ขัน้ ขัน้ ตอนสุดท้าย” (กานต์ผกา)
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นอกจากจะดูแลการทานยาของผูส้ ูงอายุ คนหนุ่มสาวยังให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆของโรคที่ผูส้ ูงอายุเผชิญ โดยจะสืบเสาะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
อาการของโรคเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึง้ ถึงสภาวะที่ผูส้ ูงอายุเผชิญอยู่ รวมถึงให้ การสอดส่องดูแล
อาการทางร่างกายเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่ วยที่อาจจะรุนแรงขึน้ หรืออาการแทรกซ้อนอื่น ตลอดจน
การรอคอยให้ผู้สูง อายุ มี อ าการทุ เลาลง ดัง จะเห็ น ได้จ ากค ากล่ า วของผู้ให้ข้อ มู ล รายหนึ่ ง ที่
สอดคล้องกันกับคากล่าวของมารดาผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกรายหนึ่ง
“เช่นถ้าเค้าเวียนหัว เค้าก้มๆเงยๆไม่ได้ …แล้วถ้าเค้าบ่นบ่อยๆ เราก็คอยดู อ่าวนี่มนั กี่วนั แล้ว แล้วก็
google ดูว่าอาการนีม้ นั เป็ นยังไง เราเข้าใจกับเค้า แล้วก็ดูว่า symptoms ทีเ่ ลวร้าย จริงๆมันก็มีอีกอย่างทีบ่ อก
ว่าอะไรนะ หินปูนในหูหลุด เออมันก็จะฉับพลัน จะเจ็บมากกว่านี ้ แต่เค้าไม่ได้บ่นว่าเจ็บ หรือปวด หรือล้ม ก็ให้
เค้าเคลือ่ นตัวช้าๆ ก็ลดเอา” (กานต์สวัสดิ)์
“เค้าดูแลทุกอย่าง ไม่ว่าม้าจะไม่สบาย ไปหาหมอ คอยเช็คสุขภาพ คอยดูแลม้ากินยาหรือยัง เค้าจะ
ดูแลติดตามผลต่อเนือ่ ง” (มารดาของกานต์ลดา)

4.2.2 ให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึน้ อีกหนึ่งผลกระทบทาง
ร่างกาย นอกจากความปลอดภัยและสะดวกสบายที่บิดามารดาได้รบั จากคนหนุ่มสาวแล้ว คือ
ผลกระทบในเชิงบวกที่ผูกติดอยู่กับการแสดงออกของคนหนุ่มสาวแบบอ่อนโยนและนุ่มนวล เป็ น
การสื่อสารทางคาพูดเพื่อกล่าวเตือนบิดามารดาถึงข้อควรปฏิบตั ิอันจะเป็ นประโยชน์แก่สุขภาพ
ร่างกายของท่าน การสื่อสารด้วยนา้ เสียงไพเราะน่าฟั ง ที่ปราศจากอารมณ์ขุ่นมัวหรือความโกรธ
โมโห นอกจากการพูดคุยด้วยความใจเย็นแล้ว การที่คนหนุ่มสาวใส่ใจและปรนนิบตั ิดูแลสุขภาพ
ร่างกายของผูส้ งู อายุ อาทิเช่น การจัดเตรียมยาเป็ นประจาทุกวัน หรือการนัดหมายและจัดการพา
ท่านไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล เหล่านีท้ าให้ผูส้ ูงอายุเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตัว
ท่านเองมากขึน้ ดังคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ่งที่เล่าถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึน้ ของ
บิดาคือ บิดาใส่ใจมากขึน้ กับการทานยา โดยท่านหันมาใช้กล่องใส่ยาที่ตนเคยให้ไว้
“ก็คอื พอเราเริ่ม เริ่มพูดจาดีกบั เค้า ‘อะป๊ ากินยาสิ มาเดีย๋ วหนูจดั ยาให้’ ก็ฉีกยาให้เค้า เค้าก็แบบ ‘เออ
ได้ๆเดีย๋ วป๊ ากินยา’ อะไรอย่างเงีย้ โอเคเค้าก็ อือตอนเช้าก็ยงั เห็นอยู่อย่างนัน้ แหละ เค้าไม่กิน (หัวเราะ) แต่คือ
หลังจากนัน้ เค้าก็เริ่มใช้กระบอกยาอันเดิมทีเ่ ราซือ้ ให้เค้า เค้าก็เริ่มฉีกยาแล้วก็ใส่กระบอก ก็เริ่มทาเอง เริ่ม เริ่ม
ปรับตัวเองอะไรอย่างเงีย้ ค่ะ อือก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ เราปรับ เราพูดดีขึ้น เค้า เค้า
ยอมรับทีจ่ ะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึน้ ” (กานต์ผกา)

ไม่เพียงแต่การปรับเปลี่ยนท่าทีการแสดงออกต่อผูส้ ูงอายุดว้ ยความใจเย็น
แต่เมื่อบิดามารดาก้าวเข้าสู่วยั ชราภาพมากขึน้ ร่างกายย่อมเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บที่ มาพร้อมกับ
อายุ ท่ี ล่ ว งไป ผู้ใ ห้ข้อ มู ล รายหนึ่ ง ได้ส ะท้อ นให้เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ บิ ด าสู ง วั ย เริ่ ม ให้
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ความสาคัญกับการตรวจสุขภาพประจาปี และการพบแพทย์ตามนัดหมายว่า อาจเป็ นผลมาจาก
การที่ผูส้ ูงอายุรบั รู ใ้ นความเสื่อมถอยของร่างกายท่านเอง รวมถึงอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นกับตัว
ท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังคากล่าว
“เราเริ่มรูส้ กึ ว่าเดีย๋ วนีเ้ ค้าเริ่มฟังเรือ่ งแบบสุขภาพมากขึน้ เพราะว่าเราว่าเค้าคงกลัวอะ กลัวว่าตัวเองจะ
เจ็บป่ วย กลัวว่าแบบจะเป็ นโรคร้าย คือถ้าเป็ นเมือ่ ก่อนอะ ให้ไปโรงพยาบาลเค้าไม่ไปเลยนะ แต่เดีย๋ วเนีย่ เค้าเริ่ม
ไปล้ะ พอบอกให้ไปเค้าก็เริ่ม ฟังมากขึ้น อะไรอย่างเงีย้ เริ่ม แบบไปหาหมอไปอะไรมากขึ้น …แต่ว่า ถ้าเป็ น
เมื่อก่อนนี่คือไม่เลย แต่ว่าเดีย๋ วนีก้ ็คือมีบา้ ง ยอมฟังบ้าง ยอมไปบ้าง พูดอะไรก็ทาบ้างอะไรอย่างเงีย้ กับเรื่อง
สุขภาพนะ” (กานต์ลดา)

จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุ แต่
การปฏิบตั ิเหล่านัน้ รวมถึงการกระทาต่อท่านในด้านอื่นๆที่คนหนุ่มสาวปฏิบตั ิต่อท่านอย่างนุ่มนวล
และอ่ อ นโยน ไร้ซ่ึง อารมณ์ เชิ ง ลบอย่ างความหงุด หงิ ด โมโห เหล่านี ้เป็ น หลัก ฐานชีช้ ัด ถึ ง การ
แสดงออกของคนหนุ่มสาวต่อบิดามารดาสูงอายุดว้ ยความใจเย็น จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่คน
หนุ่มสาวในฐานะลูกได้ให้ความช่วยเหลือดูแลบิดามารดาอย่างใจเย็น เมื่อผนวกรวมกับอาการเจ็บ
ไข้ได้ป่วยที่มาพร้อมกับอายุท่มี ากขึน้ บิดามารดาจึงหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
ข้อค้นพบด้านผลกระทบจากวยาคติท่ีเกิดแก่บิดามารดาสูงอายุ โดยส่วนมากปรากฏ
เป็ นผลกระทบในเชิงบวก ประกอบด้วย ผลกระทบด้านจิตใจ ได้แก่ ผูส้ งู อายุได้รบั ความรักอบอุ่น
ใจ เกิ ด ความมั่น คงทางใจ และมี ค วามกังวลใจต่ อ ความห่ วงใยจากคนหนุ่ม สาว และส าหรับ
ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย ได้แก่ ผูส้ งู อายุได้รบั ความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ และ
ผูส้ งู อายุหนั มาให้ความสาคัญกับการดูแลตัวเองมากขึน้ ดังที่สรุปไว้ในภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 ผลกระทบของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
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การวิจัย ในระยะที่ 1 มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะ สาเหตุ และผลกระทบของ
วยาคติภายใต้บริบทครอบครัว เฉพาะเจาะจงไปที่วยาคติในความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวและ
บิดามารดาสูงอายุท่ีมีการปฏิสมั พันธ์ต่อกันเป็ นประจาสม่าเสมอ ข้อค้นพบด้านลักษณะ สาเหตุ
และผลกระทบต่อผูส้ ูงอายุ ปรากฏความเกี่ ยวข้องกัน โดยสาเหตุจากมุมมองของคนหนุ่มสาวมี
ความเกี่ยวข้องกับวยาคติทางความรู ส้ ึกด้านความห่วงกังวลใจที่คนหนุ่ม สาวมี ต่อบิดามารดา
และวยาคติทางพฤติกรรมที่ ค นหนุ่ม สาวแสดงออกต่ อบิดามารดา ในขณะที่สาเหตุทางสังคม
วัฒ นธรรมมี ความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับความต้องการในการดูแลบิ ดามารดาสูงอายุ เมื่ อผนวก
รวมกันแล้ว วยาคติทางความรูส้ ึก ความคิด และพฤติกรรม มีความเชื่อมโยงสู่ผลกระทบที่เกิดขึน้
ต่อจิตใจและต่อสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ ดังที่สรุปไว้ในภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะ สาเหตุ และผลของวยาคติต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
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5. การเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 สู่การออกแบบการวิจัยระยะที่ 2
ผลการวิเคราะห์การวิจัยระยะที่ 1 ปรากฏข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยใน
ระยะแรก ทาให้ได้มาซึ่งองค์ความรู เ้ กี่ยวกับ ลักษณะ สาเหตุ และผลกระทบของวยาคติท่ีสมาชิก
ครอบครัววัย หนุ่ม สาวมี ต่ อ บิ ด ามารดาสูง อายุ พบว่าลัก ษณะของวยาคติ นั้น สามารถจ าแนก
ออกเป็ น 3 ลักษณะตามการแสดงออกของคนหนุ่มสาว ได้แก่ วยาคติทางความรู ส้ ึก วยาคติทาง
ความคิด และวยาคติทางพฤติกรรม เทียบเคียงได้กบั แนวคิดองค์ประกอบของเจตคติ (CognitiveAffective-Conative Model) (Ajzen, 2005; McGuire, 1989) ซึ่งประกอบด้วย ความรูส้ ึก (Affect)
ความคิด (Cognition) และความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรม (Conation) ซึ่งวยาคติต่อผูส้ ูงอายุ
นับ ว่า เป็ น เจตคติ รูป แบบหนึ่ ง ที่ ค นหนุ่ ม สาวมี ต่ อ กลุ่ม ผู้สูง วัย โดยเป็ น เจตคติ ท่ี ตั้ง อยู่บ นฐาน
ความคิดเรื่องอายุท่ีมากของผูส้ งู วัย เมื่อพิจารณาตัวแปรวยาคติ ในการศึกษาครัง้ นีท้ ่ีประกอบด้วย
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว พบว่าเนือ้ หา
สาระของทัง้ ตัวแปรวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบนัน้ ครอบคลุมมิติของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาว
แสดงออกทางความรู ส้ ึก ทางความคิด และทางพฤติกรรมซึ่งเป็ นความตั้งใจหรือแนวโน้มในการ
แสดงพฤติกรรม กล่าวคือ ข้อค้นพบด้านลักษณะของวยาคติสามารถเชื่อมโยงสู่การจาแนกตัวชีว้ ดั
ของตัวแปรวยาคติ และเชื่อมโยงสูก่ ารสร้างนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรอีกด้วย
สาหรับข้อค้นพบด้านสาเหตุของวยาคติ ท่ีคนหนุ่ม สาวมี ต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
พบว่าครอบคลุมทัง้ สาเหตุภายในตัวบุคคลและสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสู่
การสร้างตัวแปรเชิ งสาเหตุในการวิจัย ระยะที่ 2 อีก ทั้ง ยังสามารถน ามาช่ วยกาหนดนิ ยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการร่วมกันกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม และสุดท้าย ข้อ
ค้นพบด้านผลกระทบของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ซึ่งปรากฏผลกระทบในเชิงบวกเป็ นส่วน
สาคัญ ทัง้ ผลที่เกิดต่อจิตใจและร่างกายของผูส้ งู อายุ ข้อค้นพบดังกล่าวถูกนามาพัฒนาเป็ นตัวแปร
ผลของวยาคติและเครื่องมือวัดตัวแปร คือ พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว รายละเอียดดัง
ตาราง 7 โดยในคอลัม น์สุดท้ายแสดงความสอดคล้องของข้อค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 กับ
นิยามของตัวแปรสังเกตในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้การลงสีเพื่อแทนความหมาย ดังนี ้
- สีเทาอ่อน แสดงนิยามองค์ประกอบตัวแปรที่พฒ
ั นาจากการทบทวนวรรณกรรม
- สีเทาเข้ม แสดงนิยามองค์ประกอบตัวแปรที่พฒ
ั นาจากข้อค้นพบเชิงคุณภาพใน
การวิจยั ระยะที่ 1 และ
- สี ด า แสดงนิ ย ามองค์ป ระกอบตัวแปรที่ พัฒ นาจากการทบทวนวรรณกรรม
ร่วมกับข้อค้นพบเชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 1

137
ตาราง 7 สรุปความเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารออกแบบการวิจยั ระยะที่ 2
นิยามของ
ข้อค้นพบ
องค์ประกอบ
นิยามขององค์ประกอบ
่ บจากการ
ในระยะที่ 1
ทีพ
ตัวแปรในระยะที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุ คลมีอารมณ์ความรูส้ กึ และแนวโน้มในการปฏิบตั ิตวั ต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัวในลักษณะเชิงบวก อันเนื่องด้วยอายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว เช่น ความรูส้ กึ เป็ น
ห่วง และความตัง้ ใจที่อยากจะตามใจผูส้ งู อายุในครอบครัว
ความ
การที่คนหนุ่มสาวอยากที่ ความรูส้ กึ และแนวโน้ม วยาคติเชิงบวกด้านความรู้สกึ : การ
ต้องการใน จะให้การช่วยเหลือดูแล
ในการแสดงความรูส้ กึ
ที่บคุ คลมีความรูส้ กึ เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ
การดูแลเอา บิดามารดาสูงอายุให้มี
ที่บคุ คลมีต่อผูส้ งู อายุ ในครอบครัว ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้
ใจใส่
สุขภาพร่างกายและความ
บนฐานคิดการรับรูท้ ่บี คุ คลมีต่ออายุท่ี
เป็ นอยู่ท่ดี ี
มากของผูส้ งู อายุในครอบครัว เช่น
ความรูส้ กึ เป็ นห่วงและความรูส้ กึ เป็ น
ความ
ความพะวงใจที่คนหนุ่ม
กังวลผูส้ งู อายุในครอบครัวเนื่องจาก
ห่วงกังวลใจ สาวมีตอ่ สุขภาพร่างกาย
ท่านมีอายุมากแล้ว
และความเป็ นอยูข่ องบิดา
มารดาสูงอายุ
วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการ
การยอม
การที่คนหนุ่มสาวยอม
ความต้องการของ
ตามใจ
ปฏิบตั ิตามและไม่คดั ค้าน บุคคลในการหลีกเลี่ยง แสดงพฤติกรรม: การที่บคุ คลมี
แนวโน้มหรือความตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิตวั
ความต้องการของบิดา
การปฏิสมั พันธ์กบั
ในเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
มารดาสูงอายุ แม้วา่ ความ ผูส้ งู อายุ
เป็ นความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรม
ต้องการนัน้ จะขัดกับความ
ซึ่งเกิดขึน้ บนฐานคิดการรับรูท้ ่บี คุ คลมี
เชื่อของคนหนุ่มสาว
ต่ออายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว
การนิ่งเฉย การที่คนหนุ่มสาวไม่ตอบ
เช่น ความตัง้ ใจที่อยากจะตามใจ
โต้ความคิดเห็นต่างของ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว และความตัง้ ใจที่
บิดามารดาสูงอายุ
อยากจะใช้คาพูดกับผูส้ งู อายุใน
การเปลี่ยน การที่คนหนุ่มสาว
ครอบครัวให้ดีขึน้ เนื่องจากท่านมีอายุ
ตนเองให้ใจ ปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิตน
มากแล้ว
เย็น
ต่อบิดามารดาสูงอายุให้มี
ความหมายของ
่ บ
ประเด็นทีพ
ในระยะที่ 1

ความอ่อนโยนและ
นุ่มนวลมากขึน้
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ตาราง 7 (ต่อ)
นิยามของ
ข้อค้นพบ
องค์ประกอบ
ความหมายของประเด็น
นิยามขององค์ประกอบ
่ บจากการ
ในระยะที่
ทีพ
่ บในระยะที่ 1
ทีพ
ตัวแปรในระยะที่ 2
1
ทบทวน
วรรณกรรม
วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุ คลมีความคิดความเชื่อที่เป็ นการเหมารวมผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวในลักษณะเชิงลบ อันเนื่องด้วยอายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยความคิดความเชื่อเหมารวม
ผูส้ งู อายุในเชิงลบนีค้ รอบคลุมประเด็นสมรรถภาพทางร่างกาย และลักษณะนิสยั ของความสูงวัยของผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว
ความคิด
ความคิดความเชื่อเหมารวมของ ความคิดความ วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัว: การที่บคุ คลมีความคิดความ
แบบ
คนหนุ่มสาวว่าบิดามารดา
เชื่อที่เป็ นการ
เชื่อที่เป็ นการเหมารวมผูส้ งู อายุใน
เหมารวม
สูงอายุมีสมรรถภาพร่างกาย
เหมารวม
ครอบครัวในลักษณะเชิงลบ อันเนื่องด้วย
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ผูส้ งู อายุ
เนื่องจากอายุท่เี พิม่ ขึน้
เนื่องจากอายุ อายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว โดย
ที่มากของท่าน ความคิดความเชื่อเหมารวมผูส้ งู อายุใน
เชิงลบนีค้ รอบคลุมประเด็นสมรรถภาพ
ทางร่างกาย และลักษณะนิสยั ของความ
สูงวัยของผูส้ งู อายุในครอบครัว
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุ คลให้การดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผูส้ ูงอายุใน
ครอบครัว เพื่อให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวมีชวี ิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีขึน้ ครอบคลุมทัง้ การดูแลด้านสุขภาพร่างกายของ
ผูส้ งู อายุ และการดูแลด้านความต้องการในชีวิตประจาวันของผูส้ งู อายุ
การ
การที่คนหนุ่มสาวให้การ
ไม่พบประเด็น พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุใน
สนับสนุน
ช่วยเหลือและดูแลกิจกรรมทั่วไป พฤติกรรมการ ครอบครัว: การที่บคุ คลให้การดูแล
ในชีวติ
ของบิดามารดาสูงอายุใน
ดูแลผูส้ งู อายุใน สนับสนุน และช่วยเหลือผูส้ งู อายุใน
ประจาวัน ชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นผลกระทบ ครอบครัวจาก ครอบครัว เพื่อให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวมี
ชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีขึน้ ครอบคลุมทัง้
จากการที่คนหนุม่ สาวมีวยาคติ การทบทวน
การดูแลด้านสุขภาพร่างกายของ
ต่อบิดามารดา
วรรณกรรม
ผูส้ งู อายุ และการดูแลด้านความต้องการ
การ
การที่คนหนุ่มสาวให้การ
ในชีวติ ประจาวันของผูส้ งู อายุ
สนับสนุน
ช่วยเหลือและดูแลสุขภาพ
ด้านสุขภาพ ร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ
ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการที่คน
หนุ่มสาวมีวยาคติต่อบิดามารดา
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ตาราง 7 (ต่อ)
นิยามของ
ข้อค้นพบ
องค์ประกอบ
นิยามขององค์ประกอบ
่ บจากการ
ในระยะที่ 1
ทีพ
ตัวแปรในระยะที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย: การรับรูท้ างอารมณ์กระวนกระวายใจและความหวาดกลัวที่บคุ คลมีต่อ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชราหรือการมีอายุท่มี าก ครอบคลุมทัง้ ความแก่ชราที่จะเกิดขึน้ กับตัวบุคคลเอง และ
ความแก่ชรารวมถึงความตายที่จะเกิดขึน้ กับผูส้ งู อายุในครอบครัว
จากข้อ
จากข้อค้นพบ ไม่ปรากฏ การที่บคุ คลรูส้ กึ กังวล ความหวาดกลัวต่อผู้สูงอายุ: การที่
ค้นพบ ไม่
ประเด็นความวิตกกังวล กระวนกระวายใจ
บุคคลรูส้ กึ กังวลกระวนกระวายใจ
ปรากฏ
ต่อการสูงวัยและความ
เกี่ยวกับการใกล้ชิดกับ เกี่ยวกับการใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุ
ประเด็น
ตายของคนหนุ่มสาว
ผูส้ งู อายุ
ความวิตก
กังวลต่อการ
การที่บคุ คลรูส้ กึ กระวน ความวิตกกังวลทางจิตใจ: การที่
สูงวัยและ
กระวายใจและ
บุคคลรูส้ กึ กระวนกระวายใจและ
ความตาย
หวาดกลัวเกี่ยวกับการ หวาดกลัวเกี่ยวกับการไม่มีความสุข
ของคนหนุ่ม
ไม่มีความสุขทางใจใน ทางใจในวันที่ตนแก่ชรา
สาว
วันที่ตนแก่ชรา
การที่บคุ คลรูส้ กึ กระวน ความวิตกกังวลทางกายภาพ: การที่
กระวายใจและ
บุคคลรูส้ กึ กระวนกระวายใจและ
หวาดกลัวเกี่ยวกับการ หวาดกลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงทางสภาพ ทางสภาพร่างกายของตนในวันที่ตนแก่
ร่างกายของตนในวันที่ ชรา
ตนแก่ชรา
การที่บคุ คลรูส้ กึ กระวน ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย: การ
กระวายใจและ
ที่บคุ คลรูส้ กึ กระวนกระวายใจและ
หวาดกลัวเกี่ยวกับการ หวาดกลัวเกี่ยวกับการสูญเสียคุณค่า
สูญเสียคุณค่าในตนเอง ในตนเองในวันที่ตนแก่ชรา
ในวันที่ตนแก่ชรา
ความหมายของ
่ บ
ประเด็นทีพ
ในระยะที่ 1
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้อค้นพบ
ในระยะที่ 1

ความหมายของ
่ บ
ประเด็นทีพ
ในระยะที่ 1

นิยามของ
องค์ประกอบ
่ บจากการ
ทีพ
ทบทวนวรรณกรรม
ไม่พบประเด็นความ
วิตกกังวลต่อการสูงวัย
และความตายของ
ผูส้ งู อายุจากการ
ทบทวนวรรณกรรม

นิยามขององค์ประกอบ
ตัวแปรในระยะที่ 2

ความวิตกกังวลต่อความตายของ
การที่คนหนุ่มสาวมอง
ผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุ คล
อาการเจ็บป่ วย รวมถึง
รูส้ กึ กระวนกระวายใจและหวาดกลัวต่อ
ความตายที่จะเกิดขึน้ ใน
การเจ็บป่ วยและการตายในอนาคต
อนาคตของบิดามารดา
ของผูส้ งู อายุในครอบครัว
สูงอายุว่าเป็ นเรื่องปกติ
ธรรมดา
กลัวการ
การที่คนหนุ่มสาววิตก
เจ็บป่ วยและ กังวลต่ออาการเจ็บป่ วย
การจากลา รวมถึงความตายที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตของบิดา
มารดาสูงอายุ
การรับรู้ต่อความเป็ นผู้สูงวัย: การที่บคุ คลมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อสภาวะของความสูงอายุซ่งึ
ผูส้ งู อายุเผชิญ
รับรูถ้ ึงความ การที่คนหนุ่มสาว
ความเข้าใจที่บคุ คลมี การรับรู้ด้านกายภาพ: การที่บคุ คล
เสื่อมถอย
ตระหนักถึงความแก่ชรา เกี่ยวกับกระบวนการรู ้ ตระหนักและมีความเข้าใจในธรรมชาติ
ของบิดามารดาสูงอายุ
คิดและความสามารถ ของสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพที่
ได้แก่ ความเสื่อมโทรม
ในการจดจาของผูส้ งู วัย เสื่อมถอยของผูส้ งู อายุ
ของร่างกาย และ
สมรรถภาพที่ถดถอย
ความเข้าอก การที่คนหนุ่มสาว
ไม่พบประเด็นการรับรู ้ การรับรู้ด้านสังคม: การที่บคุ คล
เข้าใจบิดา ตระหนักและเข้าใจในตัว ต่อความเป็ นผูส้ งู วัย
ตระหนักและมีความเข้าใจในธรรมชาติ
มารดา
บิดามารดาสูงอายุ
ด้านสังคมจากการ
ของลักษณะการแสดงออกของ
ครอบคลุมความเข้าใจใน ทบทวนวรรณ
ผูส้ งู อายุ ครอบคลุมทัง้ การแสดงออก
ความคิดและการ
ในเชิงมุมมองและความคิด และการ
แสดงออก
แสดงออกที่เป็ นการปฏิบตั ิตวั
มองความ
ตายเป็ น
เรื่อง
ธรรมชาติ
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ตาราง 7 (ต่อ)
นิยามของ
ข้อค้นพบ
องค์ประกอบ
นิยามขององค์ประกอบ
่ บจากการ
ในระยะที่ 1
ทีพ
ตัวแปรในระยะที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุ คลรับรูใ้ นความพึงพอใจหรือคุณภาพที่ดีของการ
พบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคลกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ
ไม่พบ
ไม่พบประเด็นการ
การที่บคุ คลรับรูใ้ น
ในครอบครัว: การที่บคุ คลรับรูใ้ น
ประเด็นการ ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุใน ความพึงพอใจหรือ
ความพึงพอใจหรือคุณภาพที่ดีของการ
ปฏิสมั พันธ์ ครอบครัว
คุณภาพที่ดีของการ
กับผูส้ งู อายุ
พบปะสื่อสารกันแบบ พบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวกับ
ในครอบครัว
ตัวต่อตัวกับผูส้ งู อายุใน ผูส้ งู อายุในครอบครัว
ความหมายของ
่ บ
ประเด็นทีพ
ในระยะที่ 1

ครอบครัว
การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การที่บคุ คลรับรูใ้ นความไม่พึงพอใจหรือคุณภาพที่ไม่ดีของ
การพบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคลกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุ
ไม่พบ
ไม่พบประเด็นการ
การที่บคุ คลรับรูใ้ น
ประเด็นการ ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุใน ความไม่พึงพอใจหรือ ในครอบครัว: การที่บคุ คลรับรูใ้ น
ปฏิสมั พันธ์ ครอบครัว
คุณภาพที่ไม่ดีของการ ความไม่พึงพอใจหรือคุณภาพที่ไม่ดี
กับผูส้ งู อายุ
พบปะสื่อสารกันแบบ ของการพบปะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัว
ในครอบครัว
ตัวต่อตัวกับผูส้ งู อายุใน กับผูส้ งู อายุในครอบครัว
ครอบครัว
ค่านิยมทางสังคม หมายถึง การที่บคุ คลรับรูใ้ นคุณค่าทางสังคมที่กาหนดหรือคาดหวังให้บคุ คลดูแลเลีย้ งดู
ผูส้ งู อายุในครอบครัว เนื่องจากการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นหน้าที่ของบุคคลซึ่งมีสถานะเป็ นลูกหรือหลาน
ของผูส้ งู อายุ และเนื่องจากการดูแลผูส้ งู อายุถือเป็ นการแสดงความกตัญญูรูค้ ณ
ุ
หน้าที่ของ
หน้าที่รบั ผิดชอบที่คน
การที่บคุ คลรับรูใ้ นแรง ค่านิยมทางสังคม: การที่บคุ คลรับรูใ้ น
บุตรธิดา
หนุ่มสาวมีต่อบุพการีใน
กดดันหรืออิทธิพลทาง คุณค่าทางสังคมที่กาหนดหรือคาดหวัง
ฐานะลูกคือ การช่วยเหลือ สังคมที่มตี ่อการแสดง ให้บคุ คลดูแลเลีย้ งดูผสู้ งู อายุใน
ดูแลเมื่อท่านอายุมากขึน้
พฤติกรรมนัน้ ทัง้ แรง
ครอบครัว เนื่องจากการดูแลผูส้ งู อายุ
กดดันให้กระทาหรือไม่ ในครอบครัวเป็ นหน้าที่ของบุคคลซึ่งมี
การกตัญญู คนหนุ่มสาวควรจะดูแล
สถานะเป็ นลูกหรือหลานของผูส้ งู อายุ
ต่อบิดา
บุพการี เพราะถือเป็ นการ กระทาพฤติกรรม
ดังกล่าว เกิดจากความ และเนื่องจากการดูแลผูส้ งู อายุถือเป็ น
มารดา
กตัญญูรูค้ ณ
ุ และตอบ
เชื่อตามบรรทัดฐาน
การแสดงความกตัญญูรูค้ ณ
ุ
แทนพระคุณท่าน
ทางสังคม
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครัว
จุดมุ่งหมายในการวิจัยระยะที่ 2 คือเพื่อทดสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุ
และผลของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือคนหนุ่มสาวจานวน
344 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) โดยโปรแกรมสถิติลิสเรล (LISREL)
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั กาหนดสัญลักษณ์แทนค่า
ดัชนีทางสถิติ และอักษรย่อแทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวิจัย ในตาราง 8 และ
ตาราง 9 สาหรับลาดับการนาเสนอผลการวิจยั ประกอบด้วย (1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง (2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร และ
(3) ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัม พัน ธ์ โครงสร้า งเชิ ง เหตุแ ละผลของวยาคติ ต่ อ ผู้สูง อายุใน
ครอบครัว มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 8 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์
2
GFI
AGFI
SRMR
RMSEA
NFI
CFI
PNFI
TE
DE
IE
R2



แทน
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Adjusted goodness-of-fit index)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness-of-fit index)
ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized root-mean square residual)
ดัชนีคา่ รากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของความแปรปรวน
(Root-mean-square error of approximation)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Normed fit index)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimony fit index)
อิทธิพลรวม (Total effect)
อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
ค่าสัมประสิทธิ์พหุคณ
ู ยกกาลังสอง (Squared multiple correlation)
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปตัวแปรแฝงภายใน
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายใน
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ตาราง 9 อักษรย่อแทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต
อักษรย่อ
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต
AGp1
AGpa
AGpb
AGn1
AGn
CB1
CB
AA1
AAa
AAb
AAc
AAd
PA1
PAa
PAb
COp1
COp
COn1
COn
VA1
VA

ชื่อตัวแปร
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
วยาคติเชิงบวกด้านความรูส้ ึก
วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม
วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
ความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย
ความวิตกกังวลทางจิตใจ
ความวิตกกังวลทางกายภาพ
ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย
ความวิตกกังวลต่อความตายของผูส้ งู อายุในครอบครัว
การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย
การรับรูด้ า้ นกายภาพ
การรับรูด้ า้ นสังคม
การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางสังคม
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2 มีจานวนทัง้ สิน้ 344 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่าเป็ นเพศหญิง (59.9%) ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวตอนปลาย 31-40 ปี (54.5%) ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่กบั หรือมีปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุในครอบครัวจานวน 2 ท่าน (45.7%) ในขณะ
ที่ ผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครัว ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งนึ ก ถึ ง ขณะตอบแบบสอบถามพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี
ความสัม พัน ธ์กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น บิ ด ามารดา (51.7%) และผู้สูง อายุ ส่ ว นใหญ่ ยัง สามารถ
ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ (69.5%) ดังที่แสดงในตาราง 10
ตาราง 10 ความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 344)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
หญิง
ชาย
ไม่ประสงค์ระบุ

206
120
18

59.9
34.9
5.2

45
108
183

13.4
32.1
54.5

122
155
21
19
22

36.0
45.7
6.2
5.6
6.5

อายุ
18-22 ปี
23-30 ปี
31-40 ปี
จานวนผู้สูงอายุในครอบครัวทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ด้วย
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
เกิน 5 คน
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในครอบครัว
บิดา/มารดาของตนเอง
ปู่ /ย่า/ตา/ยายของตนเอง
ลุง/ป้า/น้า/อาของตนเอง
บิดา/มารดาของสามีหรือภรรยา
ปู่ /ย่า/ตา/ยายของสามีหรือภรรยา
ลุง/ป้า/น้า/อาของสามีหรือภรรยา
สถานะทางสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัว
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ช่วยเหลือตัวเองได้บางเรื่องและต้องพึ่งพาผูอ้ ่นื บางเรื่อง

จานวน (คน)

ร้อยละ

178
109
23
27
5
2

51.7
31.7
6.7
7.8
1.5
0.6

239
105

69.5
30.5

2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพนื้ ฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ในการนาเสนอลักษณะพืน้ ฐานของตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
การน าเสนอค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า ความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ การแจกแจงแบบโค้ง
ปกติหลายตัวแปร ดังที่สรุปไว้ในตาราง 11
สาหรับการทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร หากพิจ ารณาด้วยค่า
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีพ บว่า มี ค่าต่ ากว่า .05 พบว่ามี ตัวแปรสังเกตที่ มี การแจกแจงแบบไม่ ปกติ
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาด้วยค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่ามีเพียงตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อ
ผู้สูง อายุในครอบครัว ด้า นความรู ้สึ ก (AGpa) และตัว แปรความวิ ต กกัง วลต่ อ ความตายของ
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว (AAd) ที่มี ค่าความเบ้ต่ ากว่า -3 ซึ่งแสดงถึงความไม่ สมมาตรของข้อมูล
(Curran, West, & Finch, 1997 as cited in กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา, 2557, p. 98) แต่ เนื่ อ งจาก
ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นีม้ ีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ การแจกแจงของข้อมูลจึงมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าสูก่ าร
แจกแจงแบบปกติตามทฤษฎีขีดจากัดล่าง (The Central Limit Theorem)

หมายเหตุ

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

ตาราง 11 ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
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หมายเหตุ

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
1. วยาคติเชิงบวกด้านความรูส้ กึ 2. วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม 3. วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
4. พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว 5. ความวิตกกังวลทางจิตใจ 6. ความวิตกกังวลทางกายภาพ 7. ความวิตกกังวลต่อการ
สูญเสีย 8. ความวิตกกังวลต่อความตายของผูส้ งู อายุในครอบครัว 9. การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านกายภาพ 10. การรับรูต้ ่อความ
เป็ นผูส้ งู วัยด้านสังคม 11. การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว 12. การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
13. ค่านิยมทางสังคม

ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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ส าหรับ การตรวจสอบปั ญ หา Multicollinearity ซึ่ง ตรวจสอบได้จ ากคู่ข องตัวแปร
สังเกตที่มี ความสัม พันธ์กันสูง (r > .80) ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ค่าสัม ประสิทธิ์ส หสัม พันธ์
ระหว่างตัวแปร พบว่าไม่ มี ตัวแปรเชิ งเหตุคู่ใดที่ มี ความสัม พันธ์กันสูง แสดงว่าตัวแปรสังเกตที่
นามาใช้ในการวิจัย ไม่ มี ปั ญ หา Multicollinearity สามารถนามาวิเคราะห์โมเดลความสัม พัน ธ์
โครงสร้างได้ ดังที่แสดงในตาราง 12 ในข้างต้น
3. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครัว
การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสถิติลิสเรล (Lisrel) ด้วยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบอาศัยความน่าจะเป็ น
สู ง สุ ด (Maximum likelihood: ML) เพื่ อ ทดสอบความสัม พั น ธ์โ ครงสร้า งเชิ ง เหตุ แ ละผลของ
ตัวแปรวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ในการวิเคราะห์โมเดล ผูว้ ิจยั พัฒนาโมเดลตามสมมติฐาน
ขึน้ จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ร่วมกับข้อค้นพบจากการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 1
ผลการวิ เคราะห์โมเดลในเบื ้อ งต้น พบว่ าโมเดลตามสมมติ ฐ านยัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิ ง
ป ระ จั ก ษ์ (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
ดาเนินการปรับแก้โมเดลตามรายละเอียดดังนี ้
- พิจารณาตัดตัวแปรสังเกตของตัวแปรความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ด้าน
ความวิ ต กกั ง วลต่ อ ความตายของผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครัว เนื่ อ งจากพบว่ า ค่ า ดั ช นี ป รับ แก้
(Modification index) ของตัวแปรสังเกตดังกล่าวว่ามีค่าสูงกับตัวแปรสังเกตอื่นหลายตัว ทัง้ นี ้ เมื่อ
พิ จ ารณาถึ ง เนื ้อ หาสาระของตัวแปรสัง เกตนี ้พ บว่า มี เป้ า หมายของการตอบเป็ น ผู้สูง อายุใน
ครอบครัว เมื่อนามาวิเคราะห์รวมอยู่ในโมเดลสมมติฐานซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรอื่นๆจึงอาจจะมี
ความทับซ้อนกัน นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย พบว่าเมื่อตัด
ตัวแปรสังเกตด้านดังกล่าวออก ตัวแปรมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ คือ เป็ นความรูส้ ึกวิตกกัง วล
ต่อการสูงวัยของตัวหนุ่มสาวเท่านัน้
- พิจารณาปรับความคลาดเคลื่อนของคู่ตวั แปรให้มีความสัมพันธ์กนั จานวน 2 คู่
เนื่องจากพบค่าดัชนีปรับแก้ของคู่ตวั แปรดังกล่าวมีค่าสูง โดยทาการปรับแก้ทีละเส้นความสัมพันธ์
เริ่มจากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แปรที่มีค่าดัชนีปรับแก้สงู ที่สดุ คือ ตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิง
บวกกับตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว จากนัน้ จึงปรับแก้เส้นความสัมพันธ์ท่ีมีค่า
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ดัชนีปรับแก้สูงที่สดุ ต่อมาคือ ตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
ในครอบครัว
- พิ จ ารณาตัด เส้นความสัม พั น ธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่ไม่ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
จานวนทัง้ หมด 6 เส้นความสัมพันธ์ โดยทาการตัดทีละเส้นความสัมพันธ์ และพิจารณาเลือกตัด
จากค่าสถิติ t ที่ต่าที่สดุ ก่อนเสมอ
ผลการวิเคราะห์พ บว่าโมเดลสมมติฐ านมี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
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 ้
พบว่า เป็ น โมเดลที่ ป ระหยัด และมี คุณ ภาพ (Parsimonious model) คือ โมเดลมี จ านวนตัวแปร
น้อยลงและสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้
ภาพประกอบ 11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลสมมติฐานก่อน
การปรับแก้โมเดล ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลก่อนและหลังการปรับแก้โมเดล รวมถึง
เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาค่าดัชนีท่ีใช้ประเมินความสอดคล้องกลมกลืน (Fit indices) ซึ่งครอบคลุมค่า
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (Model fit)
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Model comparison) และความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงประหยัดและคุณภาพของโมเดล (Model parsimony) (Schumacker & Lomax, 2010)
ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
น้อยกว่า 3

ค่าสถิติในโมเดล
ก่อนปรับโมเดล
244.746
244.746/49 = 4.995

ค่าสถิติในโมเดล
หลังปรับโมเดล
94.908
94.908/42 = 2.260

เข้าใกล้ 0.90
เข้าใกล้ 0.90
น้อยกว่า 0.50
ระหว่าง 0.50 – 0.80
เข้าใกล้ 0.90
เข้าใกล้ 0.90
มีค่าสูงขึน้

0.901
0.816
0.112
0.108
0.891
0.907
0.560

0.956
0.918
0.050
0.061
0.953
0.973
0.607

ดัชนี

เกณฑ์

2
2/df
GFI
AGFI
SRMR
RMSEA
NFI
CFI
PNFI
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ภาพประกอบ 11 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของ
วยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ก่อนปรับโมเดล
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ภาพประกอบ 12 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของ
วยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว หลังปรับโมเดล
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เมื่อพบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีแล้ว
ผูว้ ิจัยจึงพิ จารณาขนาดและทิ ศทางค่าสัม ประสิ ทธิ์ อิทธิ พ ลของตัวแปรในโมเดล ดังที่ สรุ ปไว้ใน
ภาพประกอบ 12 และตาราง 14
ลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement model)
ในโมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว มี
รายละเอียดดังนี ้
1. โมเดลการวัดตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถ
วัด ได้ด้ว ยตั ว แปรสัง เกตทั้ง สองตั ว โดยตั ว ชี ้วัด วยาคติ เชิ ง บวกด้า นความรู ้สึ ก มี ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบ (Factor loading) สูงที่สดุ คือ .81 และตัวชีว้ ดั วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดง
พฤติกรรมมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ .57 ซึ่งทัง้ สองตัวมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัว
แปรสังเกตทัง้ สองตัวสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ีดีของตัวแปรวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
ได้
2. โมเดลการวัดตัวแปรวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถวัด
ได้ดว้ ยตัวแปรสังเกตหนึ่งตัว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ .82 แสดงว่าตัวแปรสังเกตสามารถใช้เป็ น
ตัวบ่งชีท้ ่ดี ีของตัวแปรวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวได้
3. โมเดลการวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถ
วัดได้ดว้ ยตัวแปรสังเกตหนึ่งตัว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ .88 แสดงว่าตัวแปรสังเกตสามารถใช้
เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ดี ีของตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวได้
4. โมเดลการวัดตัวแปรความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย สามารถวัดได้ดว้ ย
ตัวแปรสังเกตทัง้ สามตัว โดยตัวชีว้ ดั ที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ ความวิตกกังวลต่อการ
สูญเสีย .86 รองลงมาคือความวิตกกังวลทางจิตใจ .78 และสุดท้ายความวิตกกังวลทางกายภาพ
.39 โดยตัวชี ้วัด ทั้ง สามตัว มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01 แสดงว่ า ตัว แปรสัง เกตทั้ง สามตัว
สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ดี ีของตัวแปรความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยได้
5. โมเดลการวัดตัวแปรการรับรู้ต่อความเป็ นผู้สูงวัย สามารถวัดได้ดว้ ยตัว
แปรสังเกตทัง้ สองตัว โดยตัวชีว้ ัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านสังคมมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
สูงที่สดุ คือ .78 และตัวชีว้ ดั การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านกายภาพมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ .72
ซึ่งทัง้ สองตัวมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้งสองตัวสามารถใช้เป็ นตัว
บ่งชีท้ ่ดี ีของตัวแปรการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยได้
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6. โมเดลการวัดตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตหนึ่งตัว มี ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบ .93 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ดี ีของตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวได้
7. โมเดลการวัดตัวแปรการปฏิสัมพันธ์เชิ งลบต่อ ผู้สูงอายุในครอบครั ว
สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตหนึ่งตัว มี ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบ .91 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ดี ีของตัวแปรการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวได้
8. โมเดลการวัดตัวแปรค่านิยมทางสังคม สามารถวัดได้ดว้ ยตัวแปรสังเกต
หนึ่งตัว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ .92 แสดงว่าตัวแปรสังเกตสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ีดีของตัวแปร
ค่านิยมทางสังคมได้
จากตาราง 14 ที่แสดงด้านล่าง จะพบว่าตัวแปรเหตุท่ีมี อิทธิพ ลต่อวยาคติเชิ งลบ
(AGn1) มากที่สดุ คือการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) ( = .87, p < .01) ในขณะที่ตวั แปรเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อวยาคติเชิงบวก (AGp1) มากที่สดุ คือการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ (COn1) ( = -.55, p <
.01) และการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) รองลงมา ( = .42, p < .01) และสุดท้าย ตัวแปรเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ (CB1) มากที่สุดคือวยาคติเชิงบวก (AGp1) ( = .77,
p < .01) นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์ยังพบอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ (CB1) ซึ่งเป็ น
เส้นทางอิทธิพ ลที่อยู่นอกเหนือจากสมมติฐ านการวิจัย โดยพบอิทธิพ ลทางตรงจากตัวแปรเชิ ง
สาเหตุ การปฏิสมั พันธ์เชิงบวก (COp1) ( = .31, p < .01) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ (COn1) (
= .29, p < .05) เป็ น ที่ น่ า สัง เกตว่ า การปฏิ สัม พัน ธ์มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ พฤติ ก รรมการดูแ ล
ผูส้ งู อายุ ซึ่งพบทัง้ การปฏิสมั พันธ์ท่มี ีคณ
ุ ภาพและการปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่มีคณ
ุ ภาพ
นอกจากนี ้ ตาราง 14 ยั ง แสดงให้ เห็ น ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ (R2) ของ
ตัวแปรความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) วยาคติเชิงบวก (AGp1) วยาคติเชิงลบ (AGn1)
และพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ (CB1) มีรายละเอียดดังนี ้
- การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ (COn1) ร่วมกัน
อธิบายความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ได้รอ้ ยละ 22 (R2 = .22)
- ความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวั ย (AA1) การรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1)
การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง ลบ (COn1) และค่ า นิ ย มทางสัง คม (VA1) ร่ว มกัน อธิ บ ายวยาคติ เชิ ง บวก
(AGp1) ได้รอ้ ยละ 77 (R2 = .77)

หมายเหตุ

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
AA1 = ความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย AGp1 = วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว AGn1 = วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว PA1 = การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย COp1 = การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว COn1 = การปฏิสมั พันธ์
เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว VA1 = ค่านิยมทางสังคม

ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
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- การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ (COn1) ร่วมกัน
อธิบายวยาคติเชิงลบต่อ (AGn1) ได้รอ้ ยละ 82 (R2 = .82)
- วยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว (AGp1) การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวก
(COp1) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบ (COn1) ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ (CB1) ได้
ร้อยละ 58 (R2 = .58)
ลาดับถัดไปเป็ นการสรุ ปผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจยั รายข้อ โดยเริ่มจากการ
นาเสนอผลการวิจัยหลักคือ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ ูงอายุ
ในครอบครัวที่พฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (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 โมเดลสมมติฐ านสามารถอธิบ ายสาเหตุ
และผลของวยาคติท่คี นหนุ่มสาวมีต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวได้
สมมติฐานข้อ 1. วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGp1) ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความรู ส้ ึก วิตกกังวลต่อ การสูงวั ย (AA1) การรับ รู ต้ ่อ ความเป็ น ผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว (COp1) การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง ลบต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว (COn1) และค่านิยมทางสังคม (VA1) ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว (AGp1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ( = -.13, p
< .05) การรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1) ( = .42, p < .01) การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุ
ในครอบครัว (COn1) ( = -.55, p < .01) และค่านิยมทางสังคม (VA1) ( = .17, p < .05) แสดง
ว่าคนหนุ่มสาวที่มีความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองต่า มีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยสูง
มีปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัวต่า และมีการให้ค่านิยมทางสังคมต่อความกตัญญูสงู
ก็ ยิ่ ง มี ว ยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว สูง จึ ง สรุ ป ได้ว่ า ผลการวิ จัย สามารถยอมรับ
สมมติฐานได้บางส่วน
สมมติฐานข้อ 2. วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGp1) ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
(COp1) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (COn1) โดยผ่านความรูส้ ึกวิตกกังวล
ต่อการสูงวัย (AA1) ผลการวิจัยพบว่า วยาคติ เชิ ง บวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว (AGp1) ได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA) ( = -.05, p < .05) และการปฏิสมั พันธ์
เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (COn1) ( = -.04, p < .05 ) โดยผ่านความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการ
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สูงวัย (AA1) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัยสูง และมีปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับ
ผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง ก็ยิ่งมีความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองสูง ทาให้ยิ่งมีวยาคติเชิง
บวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวต่า จึงสรุปได้ว่าผลการวิจยั สามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน
สมมติฐานข้อ 3. วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGn1) ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความรู ส้ ึก วิตกกังวลต่อ การสูงวั ย (AA1) การรับ รู ต้ ่อ ความเป็ น ผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว (COp1) การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง ลบต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว (COn1) และค่านิยมทางสังคม (VA1) ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุใน
ครอบครัว (AGn1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1) ( = .87, p <
.01) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (COn1) ( = .36, p < .01) แสดงว่าคน
หนุ่มสาวที่มีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยสูง และมีปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัว สูง ก็
ยิ่งมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง จึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยสามารถยอมรับ สมมติฐาน
ได้บางส่วน
สมมติฐานข้อ 4. วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGn1) ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
(COp1) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (COn1) โดยผ่านความรูส้ ึกวิตกกังวล
ต่อการสูงวัย (AA1) ผลการวิจยั ไม่พบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว (AGn1) ที่ส่งผ่านความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) จึงสรุ ปได้ว่าผลการวิจัย ไม่
สามารถยอมรับสมมติฐานได้
สมมติฐานข้อ 5. ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ได้รบั อิทธิพลทางตรง
จากการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1) การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (COp1)
และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (COn1) ผลการวิจยั พบว่า ความรูส้ กึ วิตกกังวล
ต่อการสูงวัย (AA1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1) ( = .41, p <
.01) และการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (COn1) ( = .28, p < .01) แสดงว่าคน
หนุ่มสาวที่มีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยสูง และมีปฏิสมั พั นธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง ก็
ยิ่ง มี ค วามรู ส้ ึก วิต กกังวลต่ อการสูง วัย ของตนเองสูง จึ ง สรุ ป ได้ว่าผลการวิจัย สามารถยอมรับ
สมมติฐานได้บางส่วน
สมมติฐานข้อ 6. พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (AGp1) และวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุใน
ครอบครัว (AGn1) ผลการวิ จัย พบว่ า พฤติ ก รรมการดูแ ลผู้สูง อายุ ในครอบครัว (CB1) ได้รับ
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อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากวยาคติ เ ชิ ง บวกต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครัว (AGp) ( = .77, p < .01)
นอกจากนีย้ งั พบว่า พฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ทั้งการปฏิสมั พันธ์เชิงบวก (COp1) ( = .31, p < .01) และ
การปฏิสัม พันธ์เชิ งลบ (COn1) ( = .29, p < .05) แสดงว่าคนหนุ่ม สาวที่มี วยาคติ เชิ งบวกต่ อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง และมีปฏิสมั พันธ์ ทัง้ ปฏิสมั พันธ์ท่ีดีและไม่ดีกบั ผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง ก็
ยิ่งแสดงพฤติกรรมการดูแลผู้สูง อายุในครอบครัว สูง จึ ง สรุ ป ได้ว่าผลการวิจัยสามารถยอมรับ
สมมติฐานได้บางส่วน
สมมติฐานข้อ 7. พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวั ย (AA1) การรับรู ต้ ่อ ความเป็ นผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว (COp1) การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง ลบต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว (COn1) และค่านิยมทางสังคม (VA1) โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
(AGp1) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
จากความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวั ย (AA1) ( = -.10, p < .05) การรับรู ต้ ่อ ความเป็ นผู้สูงวัย
(PA1) ( = .29, p < .01) การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (COn1) ( = -.46, p <
.01) และค่ านิ ย มทางสัง คม (VA1) ( = .13, p < .05) โดยผ่ านวยาคติ เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุใน
ครอบครัว (AGp1) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มี ความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองต่า มีการ
รับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัยสูง มีปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ต่า และมีการให้ค่านิยม
ทางสังคมต่อความกตัญ ญูสูง ก็ยิ่งมี วยาคติเชิ งบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัวสูง ทาให้ยิ่งแสดง
พฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว สูง จึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้
บางส่วน
สมมติฐานข้อ 8. พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวั ย (AA1) การรับรู ต้ ่อ ความเป็ นผู้สูงวัย (PA1) การ
ปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว (COp1) การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง ลบต่ อ ผู้สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว (COn1) และค่านิยมทางสังคม (VA1) โดยผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
(AGn1) ผลการวิจัยไม่พบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว
(CB1) ที่สง่ ผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGn1) จึงสรุปได้ว่าผลการวิจยั ไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานได้
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บทที่ 5 การสรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัย แบบผสานวิธีชนิดเชิงคุณภาพนาเชิงปริมาณ (Exploratory sequential
mixed methods design) (Creswell & Plano Clark, 2018) ครั้ง นี ้มี จุด มุ่ง หมายในการวิจัย เชิ ง
คุณ ภาพระยะที่ 1 เพื่อทาความเข้าใจลักษณะของวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุท่ีคนหนุ่ม สาว
แสดงทางความรู ส้ ึก ความคิด และพฤติกรรม รวมถึงสาเหตุและผลกระทบของวยาคติต่อบิดา
มารดาสูงอายุ มีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมกับสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาวจานวน 8 ท่าน และบิดามารดาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
วัยหนุ่มสาวจานวน 2 ท่าน จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยประยุกต์ตามหลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ไมล์ และฮูเบอร์แมน (Miles & Huberman, 1994) แล้วจึงนาข้อค้นพบที่ได้มาพัฒนาเป็ นตัวแปร
เพื่อใช้ศกึ ษาในการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจัยเชิงปริมาณระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเหตุและผลของวยาคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว มีการเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างวัยหนุ่มสาวที่มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุในครอบครัวจานวน 344 คน ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ แล้วจึง
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการวิ เคราะห์โ มเดลสมการโครงสร้า ง (Structural
Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) รายละเอียดของผลการวิจยั ในระยะที่
1 และระยะที่ 2 มีดงั นี ้
การสรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1
ผลการวิจัยพบว่าคนหนุ่มสาวมี ลักษณะการแสดงออกแบบวยาคติต่อบิดามารดา
สูงอายุใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การแสดงออกทางความรู ส้ ึก การแสดงออกทางความคิด และการ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งการแสดงออกแบบวยาคติใน 3 ลักษณะนีม้ ี ความเกี่ยวเนื่องกัน มี
รายละเอียดดังนี ้
- วยาคติทางความรู ส้ ึก ประกอบด้วย ความห่วงกังวลใจ (แบ่งออกเป็ นความ
กังวลใจด้านสุขภาพ และด้านอุบตั ิเหตุ) ความต้องการในการดูแลเอาใจใส่ และความราคาญใจ
- วยาคติ ท างความคิ ด ประกอบด้ ว ย ความคิ ด แบบเหมารวมด้า นทั ก ษะ
ความสามารถ และความคิ ด แบบเหมารวมด้า นลัก ษณะนิ สัย (ได้แ ก่ นิ สัย แบบย ้า คิ ด ย ้า ท า
หลงๆลืมๆ ดือ้ รัน้ เอาแต่ใจ และยึดติดในความคิด)
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- วยาคติทางพฤติกรรม ประกอบด้วย การยอมตามใจ การนิ่งเฉย การเปลี่ยน
ตนเองให้ใจเย็น
สาหรับสาเหตุท่ีทาให้คนหนุ่มสาวมีวยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ พบว่าแบ่งออกเป็ น
สาเหตุท่เี กิดจากมุมมองของคนวัยหนุ่มสาว และสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี ้
- สาเหตุท่ี เกิด จากมุม มองของคนวัย หนุ่ม สาว ประกอบด้วย การตระหนักถึ ง
ความไม่ย่งั ยืนของชีวิต (รับรูถ้ ึงความเสื่อมถอย มองความตายเป็ นเรื่องธรรมชาติ กลัวการเจ็บป่ วย
และการจากลา) และความเข้าอกเข้าใจบิดามารดา (แบ่งออกเป็ นด้านความคิดและพฤติกรรม
และด้านสุขภาพร่างกาย)
- สาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย หน้าที่ของบุตรธิดา และการกตัญญู
ต่อบิดามารดา
และสุดท้าย ข้อค้นพบเกี่ยวกับผลของวยาคติท่ีเกิดกับบิดามารดาสูงอายุ ตามการ
รับรูข้ องคนหนุ่มสาว พบว่าวยาคติส่งผลกระทบต่อทัง้ จิตใจและร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ มี
รายละเอียดดังนี ้
- ผลทางจิตใจของบิดามารดาสูงอายุ ประกอบด้วย บิดามารดาได้รบั ความรัก
ความอบอุ่นใจ รูส้ กึ ถึงความมั่นคงทางใจ และกังวลใจต่อความห่วงใยจากลูก
- ผลทางสุขภาพร่างกายของบิดามารดาสูงอายุ ประกอบด้วย บิดามารดาได้รบั
ความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ (แบ่งออกเป็ น จากการสนับสนุนในชีวิตประจาวัน และ
การสนับสนุนด้านสุขภาพโดยคนหนุ่มสาว) และบิดามารดาให้ความสาคัญกับการดูแลตนเองมาก
ขึน้
การสรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2
ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิ ง ประจั 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) แ ล ะ เป็ น
โมเดลที่ ป ระหยั ด และมี คุ ณ ภาพ (Parsimonious model) โดยสามารถสรุ ป ผลการวิ จั ย ตาม
สมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี ้
สมมติฐานข้อ 1. ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน กล่าวคือ
วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGp1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อ
การสูงวัย (AA1) ( = -.13, p < .05) การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (PA1) ( = .42, p < .01) การ
ปฏิสัม พันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว (COn1) ( = -.55, p < .01) และค่านิยมทางสังคม
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(VA1) ( = .17, p < .05) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มี ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองต่า
มีการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัยสูง มี ปฏิสัม พันธ์เชิงลบกับผูส้ ูงอายุในครอบครัวต่า และมีการให้
ค่านิยมทางสังคมต่อความกตัญญูสงู ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง
สมมติฐานข้อ 2. ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน กล่าวคื อ
ผลการวิจยั พบว่า วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGp1) ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการ
รับรู ต้ ่ อ ความเป็ นผู้สูง วัย (PA1) ( = -.05, p < .05) และการปฏิ สัม พัน ธ์เชิ งลบต่อผู้สูง อายุใน
ครอบครัว (COn1) ( = -.04, p < .05 ) โดยผ่านความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) แสดงว่า
คนหนุ่มสาวที่มีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยสูง และมีปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง
ก็ยิ่งมี ค วามรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ของตนเองสูง ทาให้ยิ่งมี วยาคติเชิ งบวกต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัวต่า
สมมติฐานข้อ 3. ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน กล่าวคือ
ผลการวิจัยพบว่า วยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (AGn1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการ
รับ รู ต้ ่ อ ความเป็ น ผู้สูง วัย (PA1) ( = .87, p < .01) และการปฏิ สัม พัน ธ์เชิ ง ลบต่ อ ผู้สูง อายุใน
ครอบครัว (COn1) ( = .36, p < .01) แสดงว่าคนหนุ่ม สาวที่มี การรับ รู ต้ ่ อความเป็ นผู้สูงวัยสูง
และมีปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ ูงอายุในครอบครัวสูง ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
สูง
สมมติ ฐ านข้ อ 4. ผลการวิ จั ย ไม่ ส ามารถยอมรับ สมมติ ฐ านได้ กล่ า วคื อ
ผลการวิจยั ไม่พบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ วยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGn1) ที่
ส่งผ่านความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1)
สมมติฐานข้อ 5. ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน กล่าวคือ
ผลการวิจัยพบว่า ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู ต้ ่อ
ความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1) ( = .41, p < .01) และการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
(COn1) ( = .28, p < .01) แสดงว่ า คนหนุ่ ม สาวที่ มี ก ารรับ รู ้ต่ อ ความเป็ นผู้สู ง วัย สู ง และมี
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง ก็ยิ่งมีความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองสูง
สมมติฐานข้อ 6. ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน กล่าวคือ
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากวยา
คติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (AGp1) ( = .77, p < .01) นอกจากนีย้ ังพบว่า พฤติกรรม
การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิทธิ พ ลทางตรงจากการปฏิสัม พันธ์ต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ทั้ง การปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวก (COp1) ( = .31, p < .01) และการปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง ลบ
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(COn1) ( = .29, p < .05) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มี วยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว สูง
และมีปฏิสมั พันธ์ ทัง้ ปฏิสมั พันธ์ท่ีดีและไม่ดีกับผูส้ ูงอายุในครอบครัวสูง ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมการ
ดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง
สมมติฐานข้อ 7. ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน กล่ าวคือ
ผลการวิจัย พบว่า พฤติก รรมการดูแลผู้สูง อายุในครอบครัว (CB1) ได้รบั อิ ทธิ พ ลทางอ้อมจาก
ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย (AA1) ( = -.10, p < .05) การรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัย (PA1)
( = .29, p < .01) การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว (COn1) ( = -.46, p < .01)
และค่านิยมทางสังคม (VA1) ( = .13, p < .05) โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
(AGp1) แสดงว่าคนหนุ่มสาวที่มีความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัยของตนเองต่า มีการรับรูต้ ่อความ
เป็ นผูส้ ูงวัยสูง มีปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวต่า และมีการให้ค่านิยมทางสังคมต่อ
ความกตัญ ญูสูง ก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวสูง ทาให้ยิ่งแสดงพฤติกรรมการ
ดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวสูง
สมมติ ฐ านข้ อ 8. ผลการวิ จั ย ไม่ ส ามารถยอมรับ สมมติ ฐ านได้ กล่ า วคื อ
ผลการวิจยั ไม่พบตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (CB1) ที่
ส่งผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (AGn1)
การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
การศึกษาในการวิจยั ระยะที่ 1 มีจดุ มุ่งหมายเพื่อฉายให้เห็นภาพวยาคติในสังคมไทย
เป็ นวยาคติของสมาชิกครอบครัววัยหนุ่มสาว ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาสูงอายุกับ
คนหนุ่มสาว พบว่าคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกต่อบิดามารดาแบบวยาคติ ครอบคลุมทัง้ การแสดง
ออกแบบวยาคติในเชิงบวกและในเชิงลบ การอภิปรายข้อค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพครัง้ นีจ้ ึง
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะของวยาคติ สาเหตุของวยาคติ ผลกระทบของวยาคติ และ
สุดท้าย วยาคติภายใต้บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี ้
1. ลักษณะของวยาคติ
ภายใต้ลกั ษณะของวยาคติทางความรูส้ ึก ความคิด และพฤติกรรมที่ปรากฏ เป็ น
ลักษณะการแสดงออกที่คนหนุ่มสาวแสดงผ่านทางความรูส้ ึก ความคิด และการกระทา ต่อบิดา
มารดา และเป็ นการแสดงออกที่คนหนุ่มสาวเลือกปฏิบตั ิอย่างเป็ นอคติและเอนเอียง เนื่องจากเป็ น
การแสดงออกซึ่งตัง้ อยู่บนการตระหนักในเรื่องอายุท่ีมากของบิดามารดา โดยการแสดงออกแบบ
วยาคติท่ีคนหนุ่มสาวแสดงผ่านทางความรูส้ ึก ความคิด และพฤติกรรม ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวเนื่อง
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สัมพันธ์กันนัน้ สามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดองค์ประกอบหลักของเจตคติ (Tripartite Model)
(Kite & Wagner, 2002; Olson & Kendrick, 2008) หรือแนวคิด Cognitive-Affective-Conative
Model (Ajzen, 2005; McGuire, 1989) ที่ประกอบด้วย ความรูส้ ึก (Affect) การรูค้ ิด (Cognition)
และพฤติกรรม (Behavior) เพราะวยาคติถือเป็ นเจตคติประเภทหนึ่ง โดยที่วยาคติต่อผูส้ งู อายุนนั้
แตกต่างจากเจตคติต่อผูส้ ูงอายุตรงที่วยาคติตงั้ อยู่บนการรับรู ท้ ่ีบุคคลมีต่ออายุท่ีมากของผูส้ ูงวัย
นอกจากนีข้ อ้ ค้นพบยังแสดงให้เห็น ว่าการแสดงออกแบบวยาคติ สามารถจาแนกออกเป็ น การ
แสดงออกในเชิ ง บวกและการแสดงออกในเชิ ง ลบ ซึ่ ง เที ย บเคี ย งได้ กับ แนวคิ ด ของพาลมอร์
(Palmore, 1999) ที่จาแนกวยาคติออกเป็ นวยาคติเชิงบวก (Positive ageism) และวยาคติเชิงลบ
(Negative ageism) บนฐานคิด ที่ ว่า วยาคติ เชิ ง บวกเอื อ้ ประโยชน์ผู้สูง อายุ และวยาคติ เชิ ง ลบ
ขัดขวางประโยชน์ผูส้ ูงอายุ ทัง้ นี ้ เป็ นที่น่าสังเกตว่าข้อค้นพบปรากฏหลักฐานของวยาคติเชิงบวก
อย่างดิ่งเดี่ยวในมิติของวยาคติท่ีคนหนุ่มสาวแสดงทางพฤติกรรม ในขณะที่วยาคติท่ีคนหนุ่มสาว
แสดงทางความรู ส้ ึกและความคิดนัน้ ปรากฏทัง้ วยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ แสดงให้เห็น ว่า
คนหนุ่ม สาวให้ค วามส าคัญ กับ การท าดี ต่อบิ ดามารดาสูงอายุ ซึ่งเป็ น การแสดงออกภายนอก
ในขณะที่คนหนุ่มสาวยอมรับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าความคิดความรูส้ ึกในใจต่อบิดามารดามีทงั้
ด้านดีและไม่ดี
ข้อค้น พบด้านวยาคติท างความรู ส้ ึก ที่เป็ น การแสดงออกในเชิ งบวก ซึ่ง ได้แ ก่
ความเป็ นห่วงกังวลใจ และความต้องการที่จะดูแลเอาใจใส่บิดามารดาสูงอายุ เทียบเคียงได้กับ
แนวคิด โมเดลความคิดเหมารวม (Stereotype Content Model) (Cuddy & Fiske, 2002; Fiske
et al., 2002) กล่าวคือ การที่คนหนุ่มสาวมองว่าบิดามารดาคือผูท้ ่ีมีอายุมากแล้ว คนหนุ่มสาวจึง
รูส้ ึกเป็ นห่วงและเป็ นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ วั ไปของท่าน รวมทัง้ มีความรูส้ ึกว่า
อยากจะเอาใจใส่และดูแลบิดามารดาให้ดียิ่งขึน้ กว่าเดิม ความรูส้ ึกเหล่านีฉ้ ายให้เห็นมุมมองของ
คนหนุ่มสาวเกี่ยวกับสมรรถภาพและความสามารถของผูส้ งู อายุว่า เนื่องจากท่านมีอายุมากแล้วจึง
มีความระมัดระวังหรือมี ความละเอียดรอบคอบกับเรื่องต่างๆรอบตัวลดน้อยลง นอกจากนี ้ ข้อ
ค้นพบดังกล่าวยังเทียบเคียงได้กับ ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social Role Theory) (Kite, 1996)
กล่าวคือ เมื่อเกษี ยณอายุแล้ว ผูส้ งู วัยย่อมต้องการการสนับสนุนดูแลจากคนวัยทางานที่ยงั หนุ่มยัง
สาว เพราะคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพละกาลังมากกว่า และมีสถานะเศรษฐกิจการเงินที่ดีกว่า ด้วย
เหตุนีเ้ องคนวัยหนุ่มสาวจึงเป็ นฝ่ ายที่ควรจะช่วยเหลือดูแลคนสูงวัย
นอกจากข้อค้นพบด้านวยาคติ เชิงบวกที่กล่าวไปในข้างต้น ยังปรากฏข้อค้นพบ
วยาคติทางความรูส้ ึกและทางความคิดในเชิงลบด้วย ซึ่งได้แก่ ความรูส้ ึกราคาญบิดามารดา และ
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ความคิดแบบเหมารวมบิดามารดา เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงอคติท่ีตงั้ อยู่บนการรับรูเ้ รื่องอายุท่มี าก
ของบิดามารดา เทียบเคียงได้กับทฤษฎี อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) (Kite &
Wagner, 2002) ที่กล่าวว่า การที่คนวัยหนุ่มสาวเหมารวมคนสูงวัยอย่างเป็ นอคติ ช่วยสร้างและ
ช่ ว ยคงไว้ซ่ึง อัต ลัก ษณ์ ห รือ ตัวตนในเชิ ง บวกของคนวัย หนุ่ ม สาว เพราะจะท าให้ค นหนุ่ม สาว
สามารถเปรียบเทียบกลุ่มทางสังคมของตน ซึ่งก็คือกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวเหมือนกับตน ว่า เป็ น
กลุ่มที่ดีกว่าและเหนือกว่ากลุ่มคนสูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้จากข้อค้นพบครัง้ นีว้ ่า ลูกๆวัยหนุ่มสาวมอง
บิดามารดาของตนอย่างเหมารวมว่ามีนิสัยแบบคนแก่คนชราและไม่สามารถเรียนรู ท้ ักษะทาง
เทคโนโลยีได้
สาหรับข้อค้นพบวยาคติทางความคิดด้านการเหมารวมลักษณะนิสยั บิดามารดา
สูงอายุ มีความเกี่ยวข้องกับ การปฏิบตั ัวของคนหนุ่มสาว กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์ท่ีคนหนุ่ม
สาวรับรูถ้ ึงความไม่ลงรอยทางความคิดการแสดงออกของตนกับบิดามารดาสูงอายุ คนหนุ่มสาวมี
วิธี ก ารรับ มื อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ง ที่ อ าจจะบานปลายโดยการยอมตามใจบิ ด ามารดา
ถึงแม้ว่าคนหนุ่มสาวอาจจะไม่เห็นด้วยกับความต้องการนัน้ นอกจากนีค้ นหนุ่มสาวยังเลือกที่จะนิ่ง
เฉยไม่ตอบโต้บิดามารดา แทนการใช้ถอ้ ยคาวาจาที่อาจจะทาร้ายจิตใจของท่ าน สุดท้าย คนหนุ่ม
สาวยอมรับว่าพวกเขาใช้ความพยายามให้การทาใจตนเองให้เย็นลง เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์
ในลักษณะดังกล่าว การปฏิบตั ิตัวเช่นนีส้ ะท้อนถึงการทาดีต่อบิดามารดาและการประนีประนอม
ยอมกัน เที ย บเคี ย งได้กับ ทฤษฎี ก ารปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกลุ่ม (Intergroup Contact Theory)
(Allport, 1954) ที่กล่าวถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการปฏิสมั พันธ์ท่ีดี ท่ีเป็ นไปตามเงื่อนไข 4 ประการ
ว่าจะช่วยให้อคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุลดลง ในภาพรวม การแสดงออกของคน
หนุ่ม สาวแบบยอมตามใจ นิ่ ง เฉย และใจเย็ น กับ บิ ด ามารดานั้น เที ย บเคี ย งได้กับ เงื่ อ นไขการ
ปฏิสมั พันธ์ในเรื่องการมีจดุ มุ่งหมายร่วมกัน และการให้ความร่วมมือกัน
2. สาเหตุของวยาคติ
สาหรับข้อค้นพบด้านสาเหตุของวยาคติ ซึ่งประกอบด้วยสาเหตุหลัก ที่เกิดจาก
มุมมองของคนวัยหนุ่มสาวและสาเหตุทางสังคมวัฒนธรรม เป็ นที่น่าสังเกตว่าสาเหตุท่ีปรากฏนี ้ มี
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะวยาคติ เชิงบวกเพียงมิติเดียว สาหรับสาเหตุท่ีเกิดจากมุมมองคนหนุ่ม
สาวในด้านการตระหนักถึงความไม่ย่งั ยืนของชีวิตบิดามารดา มีประเด็นที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง 2
ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นแรกคือ ความแตกต่างระหว่างคนหนุ่ม สาวในครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยาย โดยคนหนุ่มสาวที่มีการปฏิสมั พันธ์กบั บิดามารดาสูงอายุในบริบทครอบครัวขยาย
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ซึ่งประกอบไป สมาชิกครอบครัวรุ่นปู่ ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และสมาชิกครอบครัวรุ่น หลานซึ่งอยู่ใน
วัยเด็ก คนหนุ่มสาวในครอบครัวขยายส่วนใหญ่จะมองความไม่แน่นอนของชีวิตว่าเป็ นเรื่องปรกติ
ธรรมดา ในขณะที่คนหนุ่มสาวในครอบครัวเดี่ยวมักจะยอมรับว่ารูส้ ึกกลัวและกังวลถึงอนาคตข้าง
หน้าที่ผใู้ หญ่ในครอบครัวอาจจะล้มป่ วยหรือเสียชีวิตลง มีความเป็ นไปได้ว่าเพราะคนหนุ่มสาวใน
ครอบครัวขยายมีโอกาสได้เผชิญกับการเกิดแก่เจ็บตายมากกว่าคนหนุ่มสาวในครอบครัว เดี่ยว จึง
อาจจะสามารถเข้าใจและยอมรับความไม่แน่นอนความไม่ย่งั ยืนของชีวิตได้มากกว่า ในขณะที่คน
หนุ่มสาวในครอบครัวเดี่ยวอาจจะมีความใกล้ชิดผูกพันกับบิดามารดามากกว่า เมื่อจินตนาการถึง
อนาคตที่จะไม่มีบิดามารดาอยู่ดว้ ยแล้ว พวกเขาจึงสะท้อนความรูส้ กึ กลัวและกังวลมากกว่า
สาหรับประเด็นที่สอง ข้อค้นพบในด้านการตระหนักถึงความไม่ย่ ังยืนของ
ชี วิ ต บิ ด ามารดา สามารถเที ย บเคี ย งกั บ ทฤษฎี ก ารบริ ห ารความรู ้สึ ก หวาดกลั ว (Terror
Management Theory) (Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al.,
2005) ที่กล่าวถึงการมีอคติและการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผูส้ ูงอายุว่าเป็ นวิธีการรับมือกับความ
หวาดกลัวต่อความตายของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีท่ีผูส้ ูงอายุเป็ นคนในครอบครัว
เพราะคนในครอบครัวมีลกั ษณะนิสยั และพันธุกรรมที่ คล้ายกัน จึงยิ่งทาให้คนหนุ่มสาวถูกยา้ เตือน
ถึงชะตากรรมที่จะลงเอยแบบเดียวกัน ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ลักษณะของวยาคติทางความคิดที่
ปรากฏ ฉายให้เห็นถึงการเหมารวมอย่างเป็ นอคติของคนหนุ่มสาวต่อบิดามารดาสูงอายุ ความคิด
เหล่านีอ้ าจเป็ นวิธีการที่คนหนุ่มสาวใช้เพื่อขจัดความหวาดกลัวตามที่ทฤษฎีได้กล่าวไว้ อย่างไรก็ดี
พบว่าเมื่อคนหนุ่มสาวระลึกถึงอนาคตที่บิดามารดาจะเผชิญกับการเจ็ บป่ วยและวันที่จะต้องลา
จากกัน ตรงกันข้ามกับคาอธิบายจากทฤษฎีท่ี กล่าวว่าคนหนุ่มสาวจะยิ่งเหินห่างไปจากผูส้ ูงอายุ
แต่ส าหรับในบริบทครอบครัวนั้น คนหนุ่ม สาวกลับยิ่งใกล้ชิ ดพร้อมแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อ
ผูส้ งู อายุคือ ให้การใส่ใจ ช่วยเหลือดูแล และปฏิบตั ิต่อท่านอย่างประนีประนอม
สาหรับอีกหนึ่งสาเหตุท่ีเกิดจากมุมมองคนหนุ่มสาวที่ปรากฏ คือ ความเข้าอก
เข้าใจที่คนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุ เทียบเคียงได้กบั แนวคิดเรื่องความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัย
ซึ่ง เป็ น ตัวแปรที่ พ บในการศึกษาที่ ผ่ านมาว่ามี ค วามสัม พัน ธ์กับ วยาคติ โดยมัก จะพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเป็ นผูส้ ูงวัย สูงจะมีวยาคติต่อผูส้ ูงอายุต่า (Cherry et
al., 2016; Stahl & Metzger, 2013; Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ข้อ
ค้นพบ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวที่สะท้อนความเข้าอกเข้าใจในตัวบิดามารดาสูงอายุมกั จะสะท้อนถึง
ความคิ ด และพฤติ ก รรมต่ อ ท่ านในเชิ งบวกด้ว ยเช่ น กัน และสุด ท้าย ส าหรับ สาเหตุท างสัง คม
วัฒนธรรมที่ปรากฏ ฉายให้เห็นชัดเจนถึงการที่คนหนุ่มสาวยึดถือค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวที
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ในอดีตที่สะท้อนความสาคัญของค่านิยมดังกล่าวทัง้ ในบริบทใหญ่ของ
สังคมและในบริบทเล็กของสถาบันครอบครัว (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร et al., 2541; สมเกียรติ เอี่ยม
กาญจนาลัย et al., 2558; สุนทรี จี๋ใจหล้า et al., 2561; อุไร เดชพลกรัง, 2554) กล่าวคือ คนหนุ่ม
สาวควรจะระลึกในพระคุณ ของบุพการีและตอบแทนพระคุณท่านด้วยการดูแลเลีย้ งดูผูส้ ูงอายุ
หรือกล่าวได้ว่าการดูแลผูส้ งู อายุเป็ นหน้าที่ของลูกหลานในครอบครัว
3. ผลกระทบของวยาคติ
สาหรับผลกระทบของวยาคติต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ข้อค้นพบปรากฏผลที่เป็ น
ผลเชิงบวกเป็ นส่วนมาก จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แม้จะยังไม่พบแนวคิดทฤษฎีท่ี
สามารถนามาช่วยอธิบายข้อค้นพบดังกล่าว แต่ผลการวิจยั ในอดีตที่ศกึ ษาประเด็นทัศนคติต่อการ
เลีย้ งดูผู้สูงอายุของคนหนุ่ม สาวในสังคมไทย ฉายให้เห็นว่า คนหนุ่ม สาวที่เป็ นลูกมี ความตั้งใจ
อยากจะดูแลบิดามารดาสูงอายุไปตลอดชีวิต (ศิริวรรณ ศิรบิ ุญ, 2535) สอดคล้องกับข้อค้นพบครัง้
นีค้ ือ บิดามารดาสูงอายุรูส้ ึกมั่นใจว่า ในอนาคตผูเ้ ป็ นลูกจะยังคงดูแลเลีย้ งดูตน ในขณะที่ผลทาง
สุขภาพร่างกายของผูส้ ูงอายุท่ีพบว่าบิดามารดามักจะหันมาใส่ใจกับการดูแลตนเองมากยิ่งขึน้ มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวและการดูแล
สุขภาพตนเองในกลุ่มตัวอย่างผูส้ งู อายุ ซึ่งพบว่าผูส้ งู อายุท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ลูกหลานวัยหนุ่ม
สาว ก็จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนดีดว้ ยเช่นกัน (วัลภา บูรณกลัศ, 2560) ท่ามกลางผลกระทบ
จากวยาคติท่ีพบผลในเชิงบวกเป็ นส่วนมาก พบว่ามีประเด็นความกังวลใจที่บิดามารดาสูงอายุมี
ต่อความห่วงใยจากคนหนุ่มสาว อย่างไรก็ดีถึงแม้ความกังวลใจนีจ้ ะสะท้อนความรู ส้ ึกเชิงลบของ
ผูส้ งู อายุ แต่ก็เป็ นความรูส้ กึ ที่ตงั้ อยู่บนความหวังดีของหนุ่มสาวผูเ้ ป็ นลูก
4. บริบททางสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับวยาคติ
ในประเด็นการอภิปรายสุดท้าย มีความเกี่ยวข้องกับบริบทครอบครัวในสังคมไทย
ซึ่งมีความแตกต่างจากบริบทสังคมตะวันตก จากข้อค้นพบที่ปรากฏว่าคนหนุ่มสาวมีวยาคติต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว ซึ่งพบทัง้ วยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบนัน้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า พบวยาคติ
ที่ เป็ น การแสดงออกในเชิ ง บวกมากกว่ า เชิ ง ลบ ซึ่ง แสดงให้เห็ น ถึ ง ภาพของวยาคติ ในบริบ ท
ครอบครัวไทยว่ามิใช่ผรู้ า้ ย เป็ นไปได้ว่าเพราะคนในสังคมไทยได้รบั การปลูกฝังให้ปฏิบตั ิตวั แบบนา้
ขุ่นไว้ในนา้ ใสไว้นอก กล่าวคือ แม้ว่าคนหนุ่มสาวจะมองผูส้ งู วัยในบ้านอย่างเหมารวมและเป็ นอคติ
แต่ลูกๆในวัยหนุ่มสาวก็ยงั เป็ นห่วงและคอยดูแลบุพการีของตน รวมทัง้ ปฏิบตั ิต่อท่านเป็ นอย่างดี
ซึ่งฉายให้เห็นภาพการแสดงออกต่อสมาชิกสูงอายุในครอบครัวในเชิงบวก ที่ภายใต้การแสดงออก
นัน้ ฉาบเคลือบความในใจเชิงลบของคนหนุ่มสาวไว้ ดั่งธรรมชาติ ของคนไทยที่เลือกจะปกปิ ดความ
ขุ่นข้องหมองใจและเปิ ดเผยเฉพาะความยินดีปรีดา ซึ่งการแสดงออกแบบนา้ ขุ่นไว้ในนา้ ใสไว้นอกนี ้
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พบว่าคล้ายกับธรรมชาติของชาวญี่ปนุ่ ที่เลือกจะซ่อนความรูส้ ึกไม่ดีต่อผูส้ งู อายุ เพราะผูส้ งู อายุคือ
คนที่ควรเคารพนับถือ (Koyano, 1989) เช่นนัน้ แล้ว จาเป็ นหรือไม่ท่ีวยาคติเชิงลบซึ่งอยู่ในใจของ
คนหนุ่มสาวจะต้องถูก กาจัดไป ในเมื่อคนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบบวยาคติท่ี สร้างประโยชน์
มากกว่าสร้างโทษให้แก่บิดามารดาสูงวัย
การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
ผลการวิ จัย ในการวิ เคราะห์โมเดลความสัม พั น ธ์โครงสร้าง (SEM) พบว่า โมเดล
สมมติฐานสามารถอธิบายสาเหตุและผลของวยาคติ เชิงบวกและวยาคติเชิงลบที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัวได้ โดยมีรายละเอียดการอภิปรายตามสมมติฐานของการวิจยั 8 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานข้อ 1 กล่าวว่าวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม
ผลการวิจยั สามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่รูส้ ึกกังวลเกี่ยวกับการสูงวัยของตนเอง
ต่ า ท าให้มี ว ยาคติ เชิ ง บวกสู ง สอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ก ารบริห ารความรู ้สึ ก หวาดกลัว (Terror
Management Theory) ที่กล่าวว่าเนื่องจากมนุษย์สามารถตระหนักถึงอนาคตที่ตนจะต้องตาย
มนุษย์จึงหวาดกลัวต่อความตายรวมถึง เรื่องที่ทาให้นึกถึงความตาย เช่น ความแก่ชราหรือการ
ใกล้ชิ ด กับ คนแก่ ด้วยเหตุนี ้เอง บุค คลที่ มี ค วามกัง วลสูง จึ ง มี วยาคติ ต่ อ คนแก่ สูง ด้ว ยเช่ น กัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนแก่นั้นเป็ นคนในครอบครัว เพราะผูใ้ หญ่ ในครอบครัวกับบุคคลนั้นมี
ลักษณะนิสัยและพันธุกรรมที่คล้ายคลึง กัน จึงยิ่งสร้างความกังวลและหวาดกลัวต่อความตาย
นั่นเอง (Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al., 2005) งานวิจัย ใน
อดีตพบหลักฐานยืน ยันค าอธิ บ ายของทฤษฎี กล่าวคือ ผลการวิจัยพบความสัม พันธ์ทางบวก
ระหว่างตัวแปรความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัยกับตัวแปรวยาคติต่อผูส้ งู อายุในสังคม (Anderson
& Wiscott, 2003; Boswell, 2012; Donizzetti, 2019; Wisdom et al., 2014) อย่างไรก็ดี วยาคติ
ที่ทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตกล่าวถึง เป็ นวยาคติในแง่ของการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผูส้ ูงอายุ
เนื่องด้วยอายุท่ีมากของท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อค้นพบในการศึกษาครัง้ นีท้ ่ีพบความสัมพันธ์ทาง
ลบระหว่างความรูส้ ึกวิตกกังวลกับวยาคติเชิงบวก จึงพบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎี การบริหาร
ความรู ส้ ึกหวาดกลัวและผลการวิจัยในอดีต เนื่องจากคนหนุ่มสาวที่ยิ่งกังวลเกี่ยวกับ การแก่ชรา
และการเสี ย ชี วิต ในอนาคตของตน ก็ ยิ่ง รู ส้ ึก เป็ น ห่ วงและยิ่ ง ต้องการอยากจะปฏิ บัติ ตัว ดี ๆ กับ
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ผูส้ ูงอายุอย่างลดลง เพราะว่าความห่วงใยหรือการที่คนหนุ่มสาวอยากจะปฏิบตั ิตัวดีกับผูส้ ูงอายุ
นัน้ สะท้อนให้เห็นถึงการใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุน่นั เอง
1.2 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัยสูงก็ยิ่งมี
วยาคติเชิงบวกสูง ซึ่งไม่ส อดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาตัวแปรที่ใกล้เคียงกัน คือตัวแปร
ความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัย โดยงานวิจยั ที่ผ่านมาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กี่ยวกับการสูง
วัย และวยาคติ เชิ งบวกที่ กลุ่ม ตัวอย่างแสดงต่อผู้สูง อายุ (Cherry et al., 2016) อย่างไรก็ดี ข้อ
ค้นพบที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีตสามารถอธิบายได้ดว้ ยเนือ้ หาสาระของตัวแปรที่ศกึ ษาครัง้
นี ้ กล่าวคือ ตัวแปรที่ศึกษาครัง้ นี ้ ตัวแปรการรับรู ต้ ่อความสูงวั ย ถึงแม้ผูว้ ิจัยจะพัฒ นามาจากตัว
แปรความรูเ้ กี่ยวกับการสูงวัย โดยอ้างอิงตามคานิยามของ Miller and Dodder (1980) ที่ให้ไว้ว่า
ระดับความรูแ้ ละความเข้าใจของบุคคลต่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีอายุเพิ่มขึน้ ครอบคลุมในด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม แต่เนื่องจากผูว้ ิจยั พัฒนาตัวแปรร่วมกับ ผลการวิจยั เชิงคุณภาพจากการ
วิจัยระยะที่ 1 ตัวแปรการรับรู จ้ ึงแตกต่างจากตัวแปรความรู ต้ รงที่ การรับรู ต้ ่อการสูงวัยนั้นไม่ได้
ตัง้ อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง แต่ เป็ นการรับรูใ้ นที่หมายถึงความเข้าใจทั่วๆไป ที่คนหนุ่มสาวมีต่อ
กลุ่มคนสูงอายุหรือการเป็ นคนแก่ นอกจากนี ้ เนื่องด้วยบริบทของการศึกษาที่เป็ นบริบทครอบครัว
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ขณะตอบแบบสอบถามที่เป็ นแบบวัดตัวแปรการรับรู น้ ี ้ คนหนุ่มสาวจะนึกถึง
ผูใ้ หญ่ ในครอบครัวของตน ถึง แม้ข้อคาถามในแบบวัดการรับรู จ้ ะไม่ ได้ระบุเฉพาะเจาะจงไปที่
ผูส้ งู อายุในครอบครัวก็ตาม ดังนัน้ คนหนุ่มสาวที่สามารถตระหนักและเข้าใจได้ดีถึงสภาวะของการ
เป็ นคนแก่ ย่อมจะมีความรู ส้ ึกและความต้องการที่อยากจะปฏิบตั ิตัวต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวใน
เชิงบวก บนความคิดที่ว่าท่านมีอายุมากแล้ว
1.3 ผลการวิจัย พบว่า ยิ่ง คนหนุ่ม สาวมี ป ฏิ สัม พัน ธ์เชิ ง ลบกับ ผู้สูง อายุใน
ครอบครัว ก็จะยิ่งมีวยาคติเชิงบวกต่อท่านลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ในอดีตที่พบว่า การ
ปฏิสมั พันธ์ท่ีมีคุณภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับวยาคติเชิงลบ (Bousfield & Hutchison, 2010;
Flamion et al., 2019; Marques et al., 2020) ซึ่งงานวิจัยเหล่านีย้ ืนยันถึง ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact Theory) ที่กล่าวว่ากลุ่มทางสังคมที่มีปฏิสมั พันธ์ท่ีดีต่อกัน นั่น
คือ (1) มีความเท่าเทียมกัน (2) มีเป้าหมายสอดคล้องกัน (3) มีการร่วมมือกัน และ (4) ได้รบั การ
สนับสนุนจากผู้ควบคุม ดูแล ผูม้ ี อานาจ กฎกติกา หรือสังคม การปฏิสัม พันธ์ท่ีดีจะช่วยให้อคติ
ระหว่างกลุ่มทางสังคมลดลง (Allport, 1954) ถึงแม้ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะขัดแย้งกับงานวิจยั ในอดีต
แต่เมื่อพิจารณาคาอธิบายจากทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม และพิจารณาตัวแปรวยาคติใน
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะพบว่า อคติระหว่างกลุ่มทางสังคมในคาอธิบายของทฤษฎีนนั้ มีความแตกต่าง
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จากวยาคติในการศึกษาครัง้ นีอ้ ยู่สองประเด็น คือ (1) วยาคติในงานนีเ้ ป็ นวยาคติเชิงบวกที่สะท้อน
ถึงความรูส้ กึ เป็ นห่วงและความตัง้ ใจที่คนหนุ่มสาวจะปฏิบตั ิตวั ดีต่อผูใ้ หญ่ในครอบครัว (2) วยาคติ
ในงานนีเ้ ป็ นมากกว่าอคติหรือความเอนเอียงต่อกลุม่ คนสูงวัย เพราะกลุ่มคนสูงวัยในการวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นสมาชิกในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนหนุ่มสาวมากกว่ากลุ่มคนสูงวัย
ทั่วไปในสังคม
1.4 ผลการวิจัยพบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวให้คุณ ค่าตามค่านิยมทางสังคมเรื่อง
ความกตัญญูก็ยิ่งมีวยาคติเชิงบวกสูง สอดคล้องกับคาอธิบายจากแนวคิดทางศาสตร์สงั คมวิทยา
เกี่ยวกับ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) (Ryan, 2005) ซึ่งกล่าวถึงการที่คนใน
สังคมได้รบั การถ่ายทอดรวมถึงเกิดการยึดมั่นในค่านิยมทางสังคม กล่าวคือ เนื่องจากคนหนุ่มสาว
เชื่อว่าสังคมไทยต้องการหรือคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการดูแลผูส้ งู อายุเพื่อแสดงความ
กตัญญูต่อผูส้ ูงอายุ คนหนุ่มสาวจึงมีความรูส้ ึก เป็ นห่วงและความต้องการอยากจะปฏิบตั ิตวั ดีกับ
ผูส้ งู อายุ นอกจากนี ้ ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับ ผลการศึกษาที่ผ่านมาในประเด็นผูส้ งู อายุ
ในครอบครัวไทย กล่าวคือ กลุ่ม ตัวอย่างเชื่ อว่าการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเป็ นหน้าที่ ที่ ควร
กระทาและการดูแลก็ถือเป็ นการตอบแทนพระคุณของบุพการี (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร et al., 2541;
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย et al., 2558; สุนทรี จี๋ใจหล้า et al., 2561; อุไร เดชพลกรัง, 2554)
สมมติฐานข้อ 2 กล่าวว่าวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยผ่านความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ผลการวิจัย
สามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรับรู ต้ ่อความเป็ นผูส้ ูงวัยสูงก็ยิ่งมี
ความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย สูง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้มีวยาคติเชิงบวกลดลง กล่าวคือ ถึงแม้ขอ้
ค้นพบในข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่ม สาวที่เข้าใจถึงธรรมชาติของการเป็ นคนแก่ จะยิ่งมี
วยาคติเชิงบวก แต่เมื่อพิจารณาถึงความวิตกกังวลในตัวคนหนุ่มสาวร่วมด้วยจะพบว่า คนหนุ่ม
สาวที่ตระหนักและเข้าใจดีเกี่ยวกับการเป็ นคนแก่ ก็จะยิ่งกังวลเกี่ยวกับการที่ตนเองจะแก่ลงและ
พบเจอกับความตายในที่สดุ ซึ่งนั่นส่งผลให้คนหนุ่มสาวรูส้ ึกเป็ นห่วงและอยากทาดีกบั ผูส้ งู อายุใน
บ้านลดลง
2.2 ผลการวิ จัย พบว่ า ยิ่ ง คนหนุ่ ม สาวมี ป ฏิ สัม พัน ธ์เชิ งลบสูง ก็ ยิ่ง ท าให้มี
ความรู ส้ ึกวิตกกังวลสูง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้คนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวกลดลง กล่าวคือ ยิ่งคน
หนุ่มสาวรูส้ กึ ว่าการปฏิสมั พันธ์ระหว่างตนกับผูใ้ หญ่ในบ้านเป็ นการปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่ดี พวกเขาก็ยิ่ง
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วิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ตวั เองจะเป็ นเหมือนกันกับผูส้ งู อายุ ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องพบเจอกับ
ความเจ็บป่ วยทางร่างกาย ความรู ส้ ึกสูญเสียตัวตน ตลอดจนการเสียชีวิตลง ด้วยเหตุนีค้ นหนุ่ม
สาวจึงไม่อยากแสดงความห่วงใยหรือใกล้ชิดกับผูใ้ หญ่ในบ้านเพราะท่านมีอายุท่ีมากแล้ว จะเห็น
ได้ว่าข้อค้นพบนีม้ ี ความสอดคล้องกับคาอธิบายในทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว ดังที่
กล่าวไปในข้างต้น (Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al., 2005)
สมมติฐานข้อ 3 กล่าวว่าวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม
ผลการวิจยั สามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ผลการวิจยั พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยสูงยิ่งทาให้
มีวยาคติเชิงลบสูง จะเห็นได้ว่าการรับรูต้ ่อความสูงวัยส่งผลกระทบต่อวยาคติทงั้ สองมิติ ไม่ว่าจะ
เป็ นมิติเชิงบวกที่ปรากฏทางความรู ส้ ึกและแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม และมิติเชิงลบที่ปรากฏ
ทางความคิ ด ในลัก ษณะเหมารวม ดั ง ที่ ก ล่ า วไปในข้า งต้น ถึ ง แม้ข้อ ค้น พบนี ้จ ะขั ด แย้ง กั บ
ผลการวิจัยในอดีต ที่ศึกษาตัวแปรความรู เ้ กี่ ยวกับ การสูงวัย (Boswell, 2012; Intrieri & Kurth,
2018; Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003) แต่เนื่องจากตัวแปรความรู น้ ั้นแตกต่างจากตัวแปร
การรับ รู ้ คื อ ตัวแปรการรับ รู ท้ ่ี ใช้ศึก ษาครั้ง นี ้เป็ น การรับ รู ใ้ นแง่ ของความเข้า ใจทั่วไปเกี่ ย วกับ
ธรรมชาติของการสูงวัย ซึ่งต่างจากความรู ท้ ่ี อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่มี ความถูกผิดเป็ นที่ตั้ง
(Miller & Dodder, 1980) นอกจากนี ้ เมื่ อพิ จ ารณาถึง บริบ ทของการศึก ษาร่วมด้วยจะพบว่ามี
ความเป็ นไปได้ท่ีคนหนุ่มสาวจะนึกถึงผูส้ งู อายุท่เี ป็ นบิดามารดา หรือปู่ ย่าตายายของตน ในขณะที่
ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น คนหนุ่มสาวที่เข้าใจในธรรมชาติของผูส้ ูงอายุในครอบครัวตนเองว่ามี
สุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยและมีลกั ษณะนิสยั แบบคนแก่ คนหนุ่มสาวเหล่านีจ้ ึงยิ่งมองผูส้ ูงอายุ
อย่างเหมารวมและเป็ นอคติ
3.2 ผลการวิจัย พบว่า ยิ่ง คนหนุ่ม สาวมี ป ฏิ สัม พัน ธ์เชิ ง ลบกับ ผู้สูง อายุใน
ครอบครัวสูงก็ยิ่งทาให้มีวยาคติเชิงลบสูง จะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากการปฏิสมั พันธ์เชิงลบนีส้ ่งผล
กระทบต่อวยาคติในมิ ติเชิงลบและมิติเชิงบวกอย่างแตกต่างกัน แต่ทั้งนี ้ ข้อค้นพบดังกล่าวก็มี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มที่อธิบายว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีปฏิสมั พันธ์ท่ีดี
กับคนสูง วัย ก็ จ ะยิ่ง มี อคติต่อคนสูงวัย ลดลง (Allport, 1954) ในทางกลับ กัน ดัง ที่ป รากฏในข้อ
ค้นพบครัง้ นีว้ ่า ยิ่งคนหนุ่มสาวรูส้ ึกไม่พอใจกับการปฏิสมั พันธ์นนั้ คนหนุ่มสาวก็ยิ่งเหมารวมผูใ้ หญ่
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ในบ้านว่ามีลักษณะเหมือนๆกันกับคนแก่คนอื่นๆ ซึ่งการเหมารวมนีส้ ะท้อนถึงอคติต่อผูส้ ูงอายุ
ตามที่ทฤษฎีกล่าวไว้
สมมติฐานข้อ 4 กล่าวว่าวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว และการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยผ่านความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย อย่างไรก็ดี
ผลการวิจัยไม่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ กล่าวคือ ไม่พบสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อวยาคติ
เชิงลบที่ส่งผ่านความวิตกกังวลของคนหนุ่มสาว ถึงแม้ทฤษฎีการบริหารความรู ส้ ึกหวาดกลัว จะ
กล่า วว่ า ความกัง วลเกี่ ย วกับ การแก่ ช ราและความตายจะยิ่ ง ท าให้บุ ค คลมี ว ยาคติ ต่ อ ผู้สูง วัย
(Greenberg et al., 2017; Greenberg et al., 1986; Martens et al., 2005) แต่เนื่องจากการวิจยั
ครัง้ นีม้ ีการนาตัวแปรการรับรูเ้ ข้ามาศึกษาร่วมด้วย และผลการวิจยั ก็พบว่าการรับรูน้ นั้ เป็ นสาเหตุ
หลักที่ทาให้คนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในบ้าน จึงมีความเป็ นไปได้ท่ีผลการวิจยั จะไม่
ปรากฏอิทธิพลตามที่ขอ้ สมมติฐานกล่าว
สมมติฐานข้อ 5 กล่าวว่าความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย ได้รบั อิทธิพลทางตรง
จากการรับ รู ต้ ่ อ ความเป็ น ผู้สูง วัย การปฏิ สัม พัน ธ์เชิ ง บวกต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว และการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ผลการวิจัยสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน มี
รายละเอียดดังนี ้
5.1 ผลการวิจยั พบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีการรับรูต้ ่อความสูงวัย คนหนุ่มสาวก็
ยิ่งกังวลเกี่ยวกับความแก่ชราและการที่ตนจะต้องเสียชีวิตในอนาคต มีความสอดคล้องกับทฤษฎี
การบริหารความรูส้ ึกหวาดกลัวในประเด็นที่กล่าวว่า ผูส้ งู อายุหรือการใกล้ชิดผูส้ งู อายุทาให้คนเรา
เกิ ด ความกัง วลในสามเรื่ อ ง ได้แ ก่ (1) ความตายเป็ น สิ่ ง ที่ แ น่ น อน (The threat of death) (2)
สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ชี วิ ต จะต้อ งพบเจอกับ ความเจ็ บ ป่ วยและร่า งกายที่ เสื่ อ มถอยลง (The threat of
animality) (3) ความรู ส้ ึก ไร้คุณ ค่าไร้ประโยชน์ เพราะความสามารถหรือทักษะต่างๆถดถอยลง
(The threat of insignificance) (Martens et al., 2005) จ ะ เห็ น ได้ ว่ าค าอ ธิ บ าย นี ้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับสาเหตุเรื่องการรับรูต้ ่อความสูงวัยที่วัดเกี่ยวกับการตระหนักและเข้าใจในธรรมชาติ
ของสุขภาพร่างกายและลักษณะนิสยั ของคนแก่ ด้วยเหตุนเี ้ อง คนหนุ่มสาวที่ยิ่งตระหนักและเข้าใจ
ดีถึงธรรมชาติของการเป็ นผูส้ งู วัย ก็ย่อมจะรูส้ กึ กังวลในอนาคตที่ตนจะต้องเผชิญกับความเจ็บป่ วย
และความสูญเสีย
5.2 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มี การปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่ ดีกับผูส้ ูงอายุใน
ครอบครัว ก็ จ ะยิ่ ง มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกับ อนาคตของตนเอง สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารบริห าร

171
ความรู ส้ ึกหวาดกลัว ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุหรือการปฏิสัม พันธ์ใกล้ชิดกับผูส้ ูงอายุทาให้บุคคลเกิด
ความกังวลและหวาดกลัว เพราะผูส้ ูงอายุเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจถึงความแก่ชราและความตาย
(Martens et al., 2005)
สมมติฐานข้อ 6 กล่าวว่าพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว
ผลการวิจยั สามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
6.1 ผลการวิจัยพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีวยาคติเชิงบวกสูงก็จะยิ่งให้การดูแล
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว ข้อค้นพบนีเ้ ป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลเชิงบวกของวยาคติในบริบท
ครอบครัว ซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของ เชอร์รี่ และพาลมอร์ (Cherry & Palmore,
2008) ที่กล่าวว่า วยาคติ อาจจะลดทอนคุณ ค่าและตัวตนของผู้สูงวัย แม้วยาคตินั้นจะเป็ นการ
แสดงออกต่อผูส้ ูงวัยในเชิงบวกก็ตาม ทั้งนี ้ เป็ นที่น่าสนใจว่าหากมีการศึกษาระดับของการเห็น
คุณค่าตนเองในตัวผูส้ งู อายุเพิ่มเติม นอกจากวยาคติเชิงบวกที่คนหนุ่มสาวแสดงต่อผูส้ งู วัยจะช่วย
ให้ผูส้ ูงวัยได้รบั การดูแลที่ดีแล้ว วยาคติจะไปลดทอนคุณค่าในตัวผูส้ ูงวัยจริงหรือไม่ อย่างไรก็ดี
หากพิจารณาข้อค้นพบเชิงคุณภาพจากการวิจัยระยะที่ 1 ในประเด็นผลของวยาคติต่อจิตใจของ
ผูส้ ูงอายุจะพบว่า การที่คนหนุ่มสาวแสดงความห่วงใยและให้การดูแลบิดามารดาสูงอายุ ทาให้
บิดามารดาเกิดความรูส้ กึ อิ่มเอมและอบอุ่นใจ
6.2 ผลการวิจยั พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุในครอบครัว ไม่
ว่าการปฏิสมั พันธ์นนั้ จะเป็ นการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม คนหนุ่มสาวเหล่านัน้ จะยิ่ง
แสดงพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ ข้อค้นพบนีส้ ะท้อนให้เห็นว่าคุณ ภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูส้ งู อายุไม่ได้ส่งผลต่อการดูแลผูส้ งู อายุ กล่าวคือ ตราบใดที่คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิด
กับผูส้ ูงอายุ ถึงแม้คนหนุ่มสาวจะรูส้ ึกไม่ พอใจกับการปฏิสมั พันธ์นนั้ แต่คนหนุ่มสาวก็ยัง จะคอย
สนับสนุนดูแลผูส้ งู อายุในเรื่องต่างๆ มีความเป็ นไปได้ว่าคนหนุ่มสาวอาจจะรูส้ ึกว่าการดูแลผู้ สงู วัย
ในครอบครัวเป็ นภาระหน้าที่ของตน ดังที่ผลการศึกษาในอดีตพบว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการดูแล
บุพ การีเป็ นหน้าที่ท่ีตนต้องทาเพื่อตอบแทนพระคุณของท่าน (ศศิพัฒ น์ ยอดเพชร et al., 2541;
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย et al., 2558; สุนทรี จี๋ใจหล้า et al., 2561; อุไร เดชพลกรัง, 2554)
นอกจากนี ้ เป็ น ที่ น่ าสัง เกตว่า ผลการวิ จัย ที่ พ บอิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกและการปฏิสมั พันธ์เชิงลบที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุนนั้ เป็ นเส้นทาง
อิทธิพลที่พบนอกเหนือจากข้อสมมติฐานของการวิจยั ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยจุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
การวิจัยนีค้ ือ เพื่อศึกษาตัวแปรปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของวยาคติ ตัวแปรวยาคติในโมเดลการ
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วิจยั จึงกลายเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ซึ่งทาหน้าที่อธิบายกลไกของความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลได้ มี ความเป็ นไปได้ว่า สาเหตุท่ีผลการวิเคราะห์พบอิทธิพลทางตรงจากการปฏิสัม พันธ์กับ
ผูส้ งู อายุ ต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ อาจจะเป็ นเพราะตัวแปรอื่นในโมเดลการวิจยั ไม่สามารถ
จะอธิบายกลไกของความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้เหมือนตัวแปรวยาคติน่นั เอง
สมมติฐานข้อ 7 กล่าวว่าพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม
โดยผ่านวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ผลการวิจยั สามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน
กล่าวคือ ผลการวิจยั พบว่าคนหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ตนจะต้องเผชิญกับความ
แก่ ช ราและการเสี ย ชี วิ ต รวมถึ ง ตระหนัก และเข้าใจในธรรมชาติ ข องคนแก่ ไม่ ไ ด้รูส้ ึ ก ว่ า การ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ หญ่ในครอบครัวเป็ นการปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่ดี และเป็ นคนที่ให้คณ
ุ ค่าต่อการกตัญญู
ผูส้ งู อายุ ผลการวิจยั พบว่าคนหนุ่มสาวเหล่านีม้ ีวยาคติเชิงบวกสูง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้คนหนุ่มสาว
ยิ่งคอยช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ผลการวิจยั อิทธิพลทางอ้อมจากการปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่ดีต่อการ
ดูแลผูส้ งู อายุ มีความแตกต่างจากผลการวิจยั ที่เป็ นอิทธิพลทางตรง กล่าวคือ ถึงแม้คนหนุ่มสาวจะ
ไม่พอใจในบทสนทนาหรือกิจกรรมที่ทาร่วมกับผูส้ งู อายุ แต่ตราบใดที่คนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวก
หรือมีความรูส้ กึ เป็ นห่วงและอยากจะปฏิบตั ิตวั ดีกบั ผูส้ งู อายุเพราะว่าท่านแก่แล้ว วยาคติเชิงบวกนี ้
ทาให้คนหนุ่มสาวคอยช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่ ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ดังที่กล่าวในข้างต้น (ศศิพัฒ น์ ยอดเพชร et al., 2541; สมเกี ยรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย et al., 2558; สุนทรี จี๋ใจหล้า et al., 2561; อุไร เดชพลกรัง, 2554)
สมมติฐานข้อ 8 กล่าวว่าพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย การปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว การปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว และค่านิยมทางสังคม
โดยผ่านวยาคติเชิงลบต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว ผลการวิจัยไม่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการที่คนหนุ่มสาวมีภาพจาผูส้ ูงอายุอย่างเป็ นอคติ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการที่คน
หนุ่มสาวจะคอยช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุ สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะ ภาพจาเหมารวมที่คนหนุ่ม
สาวมีต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นภาพจาเดียวกันกับภาพจาผูส้ งู อายุท่วั ไปที่คนหนุ่มสาวไม่ได้รูจ้ กั
เป็ นการส่วนตัว ซึ่งเป็ นการมองผูส้ งู อายุบนพืน้ ฐานของอายุหรือความเป็ นคนแก่ ไม่ได้มองผูส้ งู อายุ
ในฐานะที่เป็ นคนในครอบครัว เพราะหากคนหนุ่มสาวมองว่าท่านเป็ น ผูใ้ หญ่ในครอบครัว คนหนุ่ม
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สาวก็น่าจะยิ่งให้การช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ ดังที่พบในการวิจยั ที่ผ่านมาตามที่นาเสนอไปข้างต้น
(ศศิพัฒ น์ ยอดเพชร et al., 2541; สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย et al., 2558; สุนทรี จี๋ใจหล้า et
al., 2561; อุไร เดชพลกรัง, 2554)
โดยสรุ ป แล้ว ผลการวิจัย ตามสมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2 แสดงให้เห็ นถึง อิทธิ พ ล
ของวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว กล่าวคือ วยาคติเชิงบวก หรือการที่คนหนุ่มสาว
รูส้ ึกเป็ นห่วงและอยากจะทาดีกับผูส้ ูงอายุในครอบครัวด้วยอายุท่ีมากของผูส้ ูงอายุ นั้น มีสาเหตุ
หนึ่งมาจากการที่คนหนุ่มสาวไม่ มีความกังวลเกี่ยวกับการแก่และการตายของตนในอนาคต และ
การที่คนหนุ่มสาวให้คณ
ุ ค่าต่อการกตัญญูดแู ลผูส้ งู อายุ ยิ่งไปกว่านัน้ มีสาเหตุหลักอีกสองประการ
คื อ คนหนุ่ ม สาวที่ ไ ม่ ไ ด้รู ้สึ ก ว่ า การปฏิ สัม พั น ธ์ระหว่ า งตนกั บ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว เป็ น การ
ปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่ดี และคนหนุ่มสาวที่ตระหนักถึง ธรรมชาติของสุขภาพร่างกายและลักษณะการ
แสดงออกแบบคนแก่ ทั้งสองสาเหตุนีท้ าให้คนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวกเพิ่มขึน้ เช่นกัน เป็ นที่น่า
สังเกตว่า เมื่ อพิจ ารณาถึงอิทธิพ ลเชิ งสาเหตุ ท่ีส่งผ่านความวิตกกังวลต่อการสูงวัยร่วมด้วยจะ
พบว่า ยิ่งคนหนุ่มสาวมีการปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่ดี แต่มีความเข้าใจในธรรมชาติของคนแก่ ยิ่งทาให้คน
หนุ่มสาวมีความกังวลต่ออนาคตที่ตนจะกลายเป็ นคนแก่และพบเจอกับความตาย ซึ่ง นั่นก็ทาให้
คนหนุ่มสาวยิ่งไม่อยากใกล้ชิดหรือแสดงความห่วงใยต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะคนหนุ่มสาว
มองว่าท่านเป็ นคนแก่แล้ว
ส าหรับ ผลการวิจัย ตามสมมติ ฐ านข้อ 3 และข้อ 4 แสดงให้เห็ น ถึง อิ ท ธิ พ ลของ
วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว กล่าวคือ วยาคติเชิงลบ หรือการที่คนหนุ่มสาวมีภาพจา
เหมารวมผูส้ งู อายุในครอบครัวในฐานะที่ท่านเป็ นคนแก่คนหนึ่ง มีสาเหตุหลักมาจากการที่คนหนุ่ม
สาวตระหนัก และเข้าใจถึ ง ธรรมชาติ ข องการเป็ น คนแก่ ทั้ง ทางด้า นสุข ภาพร่า งกายและด้ า น
ลักษณะนิสยั การแสดงออก และมีอีกสาเหตุหนึ่งคือการที่คนหนุ่มสาวรูส้ ึกไม่ดีเวลาที่ตนพูดคุยหรือ
ทากิจกรรมร่วมกับผูส้ งู อายุ
สาหรับผลการวิจยั ตามสมมติฐานข้อ 5 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความรู้สึกวิตก
กั ง วลต่ อ การสู ง วั ย กล่ า วคื อ สาเหตุ ข องความกัง วลใจที่ ค นหนุ่ ม สาวมี ต่ อ อนาคตที่ ต นจะ
กลายเป็ นคนแก่ รวมถึงการเผชิญ หน้ากับการสูญ เสียต่างๆ รวมถึงชี วิตของตนเองนั้น พบว่ามี
สาเหตุหลักเดียวกันกับวยาคติเชิงลบ ได้แก่ การที่คนหนุ่มสาวตระหนักและเข้าใจในธรรมชาติของ
การเป็ นคนแก่ รวมถึงการที่คนหนุ่มสาวรู ส้ ึกว่าการปฏิสัมพันธ์ของตนกับผูใ้ หญ่ ในบ้านเป็ นการ
ปฏิสมั พันธ์ท่ไี ม่ดี
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สุดท้าย ผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แสดงให้เห็นถึง อิทธิพ ล
ของพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว โดยมีสาเหตุหลักมาจากวยาคติเชิงบวก คือการ
ที่คนหนุ่มสาวรูส้ ึกเป็ นห่วงและอยากจะทาดีกบั ผูส้ ู งอายุในครอบครัวเนื่องจากท่านมีอายุมากแล้ว
นอกจากนี ้ การที่คนหนุ่มสาวมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนหนุ่มสาวจะยิ่ง
แสดงการช่วยเหลือดูแลท่าน โดยเป็ นที่น่าสังเกตว่า ไม่ว่าลูกหลานวัยหนุ่มสาวจะรูส้ ึกดีหรือรูส้ ึกไม่
ดี กับ การใกล้ชิ ด ผู้ใ หญ่ ใ นครอบครัว คุ ณ ภาพของการปฏิ สัม พั น ธ์นั้น ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการแสดงออกของลูกหลานวัยหนุ่ม สาว นอกจากนี ้ การที่ลูกหลานมี ความเข้าใจถึง
ธรรมชาติ ของการเป็ น คนแก่ รวมถึงการที่ลูกหลานให้คุณ ค่าต่อการกตัญ ญู ตอบแทนพระคุณ
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว ก็ยิ่งทาให้ลูกหลานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุดีขึน้ ด้วย โดยที่พ ฤติกรรมการ
ช่วยเหลือดูแลนัน้ มีท่ีมาจากวยาคติเชิงบวก หรือการที่ลูกหลานตระหนักในอายุท่ีมากของผูส้ งู อายุ
จึงรูส้ กึ เป็ นห่วงท่านและอยากจะทาดีกบั ท่านนั่นเอง
การอภิปรายการเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ภาพประกอบ 13 แสดงการสรุ ปความเชื่ อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 และการวิจัย
ระยะที่ 2 โดยผูว้ ิจยั เลือกนาเสนอผลการวิจยั ที่เล็งเห็นว่ามีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นผลที่แสดงให้
เห็น ถึงองค์ค วามรู ใ้ หม่ ท่ีส ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเป็ นรู ป ธรรมในชี วิต ประจาวัน และ
สามารถนาไปศึกษาต่อยอดได้ในงานวิจัยครัง้ ต่อไป ดังที่นาเสนอไว้ในส่วนของข้อเสนอแนะของ
การวิจยั ในลาดับถัดไป สาหรับรายละเอียดของภาพประกอบมีดงั นี ้
1. ผลการวิจัยเชิ งคุณ ภาพระยะที่ 1 แสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย
ประเด็น และบทสัมภาษณ์สนับสนุนประเด็นที่พบ
2. ผลการวิจัยเชิ ง ปริม าณระยะที่ 2 แสดงอยู่ในกรอบวงกลมและสัญ ลักษณ์
ลูกศร ประกอบด้วย เส้นทางอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล รวมถึงค่านัยสาคัญทางสถิติ แทน
ด้วยสัญลักษณ์ * สาหรับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสัญลักษณ์ ** สาหรับนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01
3. จุดประสงค์ของการเชื่อมโยงผลการวิจยั ครอบคลุมการเชื่อมโยงผลการวิจยั ที่
มี ป ระเด็ น ตรงกั น (Confirmatory) และการเชื่ อ มโยงผลการวิ จั ย ที่ ข ยายเติ ม เต็ ม ผลกั น
(Complementary) ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น ผลการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพที่ ช่ ว ยขยายผลเชิ ง ปริ ม าณ และ
ผลการวิจยั เชิงปริมาณที่ช่วยขยายผลเชิงคุณภาพ ดังที่สรุปไว้ในภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 13 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
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ในลาดับถัดไปเป็ นการอภิปรายการเชื่อมโยงผลการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ที่เชื่อมโยงในลักษณะเติมเต็มความเข้าใจให้แก่กนั (Complementary) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น
หลัก สอดคล้องกับการนาเสนอการเชื่อมโยงผลการวิจยั ในภาพประกอบข้างต้น มีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีการรับรู ถ้ ึงธรรมชาติของการ
เป็ นคนแก่ในตัว พ่อแม่ และปู่ ย่าตายาย ก็จะยิ่ง มี ความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตที่ตนเองจะต้อง
เผชิญ กับความแก่และความตายในที่สุด ซึ่งส่งผลให้คนหนุ่ม สาวมี ความรู ส้ ึก เป็ นห่วงผู้สูงอายุ
น้อยลง และมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวดีกับผูส้ ูงอายุน้อยลง เพราะคนหนุ่มสาวมองว่าท่านมีอายุ
มากแล้ว ข้อค้นพบเชิงปริมาณในส่วนนีช้ ่วยขยายเติมเต็มความเข้าใจผลเชิงคุณภาพใน 2 ประเด็น
ด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ผลเชิงปริมาณช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่ผลเชิงคุณภาพในประเด็นมิติ
ของการแสดงออกแบบวยาคติ กล่าวคือ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างแสดงให้
เห็นว่า ปั จจัยสาเหตุดา้ นการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย ซึ่งลูกหลานวัยหนุ่มสาวมีต่อผูใ้ หญ่ในบ้าน
นั้น มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ วยาคติ เชิ ง บวกและวยาคติ เชิ ง ลบ โดยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วยาคติ เชิ ง ลบ
มากกว่าวยาคติเชิงบวก ซึ่งเมื่อพิจารณาบทสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะพบหลักฐานที่
แสดงให้เห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลวัยหนุ่มสาวที่สามารถมองเห็นว่าบิดามารดาสูงอายุ
ผ่านประสบการณ์และใช้ชีวิตในแบบที่ท่านเป็ นมายาวนาน และประสบการณ์ชี วิตนัน้ เองที่ทาให้
บิดามารดาที่แก่แล้วมีนิสัยแบบคนแก่ ทั้งความจูจ้ ีข้ ีบ้ ่น หรือความดือ้ รัน้ และยึดติดแต่เพียงแค่
ความคิดความเชื่อของตนเอง ดังคากล่าวที่ว่า
“แค่รูส้ ึกว่าแบบเค้าก็มีประสบการณ์มาเยอะมากแล้ว คือมันอาจจะมีความ ความ เค้าเรียกอะไรอะ
เหมือนเค้าอาจจะเจออะไรมาเยอะอะ คือทัง้ ดีและก็ไม่ดี ฉะนัน้ กับการทีเ่ ค้าจะกลายเป็ นคนขีบ้ ่น ช่วงก่อนหน้านี ้
เค้าอาจจะแบบเจอ เค้าเรียกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ อันนีก้ ็ทาไม่ได้ อันนีก้ ็ทาไม่ได้ เพราะว่าเค้ารูว้ ่าทาไมอัน
นีถ้ ึงทาไม่ได้” (กานต์นรี)
“คือบางทีก็รูส้ กึ ว่าเค้าดือ้ ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วก็คือ เค้าอาจจะเป็ นอย่างงีม้ าตัง้ นานแล้ว ...จริงๆถ้าเรา
ตัง้ ใจฟังเค้าว่าทาไมเค้าถึงไม่ฟังเรา เค้าถึงเถียง มันก็เป็ นเพราะประสบการณ์เค้ามัน says otherwise ...ยิ่ง
ประสบการณ์เยอะ มันก็ย่ิงบ่งบอกว่าโลกมันก็คงเป็ น แบบนีแ้ หละ แบบทีฉ่ นั เจอมานีแ่ หละ แล้วอะไรทีม่ นั ใหม่
มันจะดีจริงหรอ ทาไมมันถึงไม่มีมาตัง้ นานแล้ว …เหตุผลของเค้า มันจะถูกหรือมันจะผิดมันก็คอื เหตุผลของเค้า
ทีเ่ ราแบบ จะ พูดยังไง เหตุผลนัน้ มันก็ไม่เปลีย่ น …เพราะมีประสบการณ์กบั แบบนัน้ มา นานแล้ว” (กานต์สวัสดิ)์

นอกจากที่บทสัมภาษณ์จะสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการรับรู ้
ในธรรมชาติ ข องการเป็ น คนแก่ ในแง่ ข องประสบการณ์ ข องคนแก่ กับ วยาคติ เชิ ง ลบแล้ว บท
สัม ภาษณ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ ยวข้องของการรับรู น้ ั้นกับวยาคติเชิ งบวกด้วย ดังที่ผู้ให้
ข้อมูล วัย หนุ่ม สาวพูดถึงการปฏิบัติตัวกับบิ ดามารดาสูง อายุในลักษณะที่เป็ นการตามใจท่าน
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เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบดีว่าบิดามารดาแก่ตวั ลงทุกวัน จึงคิดเสมอว่าเวลาที่ตนกับบิดามารดาจะมี
ร่วมกันนัน้ ไม่ยืนยาวอยู่ตลอดไป
“เค้าก็คงอยู่กบั เราอีกไม่นานแล้ว ไม่นานเท่าทีเ่ ราอยากให้มนั นานหรอก เพราะฉะนัน้ อยากทาอะไรก็
ทา อยากพาไปไหนก็พาไป อยากกินอะไรก็กิน อืม แล้วก็อยากคุยอะไรกับเค้าก็คุย อยากถามว่าชีวติ เค้าเป็ นมา
ยังไงก็ถามซะวันนี ้ วันทีเ่ ค้ายังจาได้ อืม ก็ แค่ยอมรับมัน เพราะว่ามันก็เป็ นเรื่องจริง เค้าก็แก่ตวั ลง เราก็โตขึ้น
แล้ว รุ่นทีส่ ามมันก็มาแล้ว เออหลานมันก็มาแล้ว แล้วต่อไปเราก็จะมีลูก เพราะฉะนัน้ มันก็แค่แบบ เวลามันก็
ผลัดไปของมัน …ก็ดูแลด้านจิตใจมากกว่า ก็อยากไปไหนก็พาไป ก็ บางทีก็เราก็ไม่ได้อยากไป แต่ถา้ เกิดว่ามัน
ไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรมากอย่างเงีย้ ก็ ก็พาไป ไปเยาวราชอย่างเงีย้ ก็พาไป” (กานต์สวัสดิ)์

โดยสรุ ปแล้ว ผลการวิจัยเชิงปริม าณช่วยขยายเติม เต็ม ความเข้าใจผลเชิ ง
คุณ ภาพในประเด็นสาเหตุของวยาคติเรื่องการรับรู ต้ ่อความสูงวัยของผู้สูงอายุในครอบครัวว่า
ถึงแม้สาเหตุนีจ้ ะส่งผลต่อวยาคติ ทัง้ ที่เป็ นวยาคติท่ีแสดงออกในเชิงบวกและในเชิงลบ แต่สาเหตุ
ด้านการรับรูต้ ่อความสูงวัยนีส้ ่งผลต่อวยาคติเชิงลบมากกว่าวยาคติเชิงบวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยิ่ง
ลูกหลานรับรูถ้ ึงความแก่ชราของผูส้ งู อายุ ลูกหลานก็ยิ่งจะมีความคิดต่อผูส้ งู อายุในลักษณะเหมา
รวมในเชิงลบ แต่ทงั้ นี ้ ลูกหลานก็มีความรู ส้ ึกเป็ นห่วงและมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวต่อท่านดีดว้ ย
เช่นเดียวกัน
1.2 ดังที่ได้กล่าวไปว่าตัวแปรวยาคติในการวิจยั เชิงปริมาณ ถูกสร้างขึน้ โดย
ใช้เกณฑ์ความเป็ นบวกซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่ดี และเกณฑ์ความเป็ นลบซึ่งสะท้อนถึงการ
แสดงออกที่ไม่ ดี จากที่ การวิจัยเชิ งปริมาณนาตัวแปรวยาคติ ทั้งสองตัวนีม้ าวิเคราะห์ในโมเดล
เดีย วกัน จึ งท าให้เกิ ดความเข้าใจที่ ชัด เจนขึน้ ว่า ผลเชิ ง คุณ ภาพที่ พ บความเกี่ ยวข้อ งระหว่าง
มุมมองที่คนหนุ่มสาวมีต่อความไม่ย่ งั ยืนของชีวิตและความเข้าอกเข้าใจผูส้ ูงอายุ กับวยาคตินั้น
ความเกี่ยวข้องดังกล่าวถูกอธิบายได้ดว้ ยผลเชิงปริมาณที่พบตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ตัวแปร
ความวิตกกังวลต่อการสูงวัย ซึ่งหมายถึง ความรูส้ ึกที่คนหนุ่มสาวมีต่อความแก่ชราและความตาย
ของตนในอนาคต โดยตัวแปรนีส้ ามารถอธิบายได้เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุ
กับวยาคติท่ีเป็ นการแสดงออกในเชิงบวกเท่านัน้ นอกจากนี ้ ความวิตกกังวลต่อการสูงวัย ในฐานะ
ที่เป็ น ตัวแปรส่ง ผ่ าน ยังเป็ น หลัก ฐานที่ แสดงให้เห็ น ว่าทฤษฎี การบริห ารความรู ส้ ึก หวาดกลัว
(Terror Management Theory) (Martens et al., 2005) สามารถนามาใช้อธิบายการเกิดขึน้ ของ
วยาคติในคนหนุ่มสาวได้
2. จากผลการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพที่ ฉ ายให้เห็ น ภาพว่า การที่ ค นหนุ่ม สาวมี การ
ตระหนักในความไม่จีรงั ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดาสูงวัย และมีความเข้าอกเข้าใจในตัวบิดามารดา
สูงวัยนัน้ เกี่ยวข้องกับการที่ คนหนุ่มสาวมี วยาคติต่อผูส้ ูงอายุในบ้าน ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออก
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ผ่านทางอารมณ์ความรูส้ กึ การแสดงออกผ่านทางความคิด และการแสดงออกที่เป็ นการกระทา ซึ่ง
การที่คนหนุ่มสาวเหล่านีม้ ีวยาคติก็มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผูส้ ูงอายุ ผลการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึน้ ว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีคนหนุ่มสาวรับรูแ้ ละ
เข้า ใจถึ ง ธรรมชาติ ข องการเป็ นคนแก่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ การดู แ ลผู้ใ หญ่ ใ นครอบครัว
เนื่องมาจากคนหนุ่มสาวมีวยาคติเชิงบวก มิใช่วยาคติเชิงลบ
นอกจากนี ้ หากพิจารณาข้อค้นพบดังกล่าวบนฐานคิดของโมเดลความคิดเหมา
รวม (Stereotype Content Model) (Fiske et al., 2002) จะพบว่ า โมเดลความคิ ด เหมารวม
สามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากโมเดลความคิ ดเหมารวมกล่าวถึงความ
เกี่ ย วเนื่ อ งระหว่ า งการมองความแก่ ช ราในตัว ผู้สูง อายุ กับ การประเมิ น ว่ า ผู้สูง อายุ ไ ร้ทั ก ษะ
ความสามารถ (Incompetent) ยิ่งไปกว่านัน้ เมื่อพิจารณาบทสัมภาษณ์จากการวิจัยระยะที่ 1 จะ
พบว่าสามารถเทียบเคียงกับข้อค้นพบเชิงปริมาณดังกล่าวได้เช่นกัน โดยคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รายหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความกังวลที่มีต่อคุณพ่อเกี่ยวกับการทาอาหาร ความกังวลนีน้ าไปสู่การ
มอบความช่วยเหลือให้กบั คุณพ่อ ซึ่งเป็ นความช่วยเหลือที่มากเกินความจาเป็ นหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของคุณพ่อ
“ก็ยงั คงมีความเป็ นห่วงลึกๆ เพราะเรารูส้ กึ ว่าเค้าแก่แล้ว อันเนีย่ ในความรูส้ กึ คือเค้าเป็ นคนแก่แล้ว เค้า
จะหั่นได้หรอ เค้าจะใช้กระทะได้หรอ เค้าจะลืมใช้กระทะมัย้ นะ เราพยามหา solution ต่างๆมา ทัง้ ทีจ่ ริงๆเค้า
fine (เน้นเสียง) มากอะ (หัวเราะ) เค้าโอเคมาก เค้าผัดได้ ต้มได้ แต่เราคือแบบ เรากังวลมากเพราะเรารู ส้ ึกว่า
เค้าแก่แล้ว” (กานต์ผกา)

บทสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกรายหนึ่งก็ฉายให้เห็นหลักฐานของความเกี่ยวข้อง
กันระหว่างวยาคติเชิ งบวก กับการมองเห็น ถึงธรรมชาติของการเป็ น คนแก่ในแง่ท่ีว่า โอกาสที่
ลูกหลานจะได้อยู่ร่วมกับผูส้ งู อายุในครอบครัวนัน้ ลดน้อยลงไปทุกทีเพราะผูส้ งู อายุแก่ชราแล้ว ซึ่ง
ความแก่ชรานั้นมีจุดสิน้ สุดคือการพรากจากกัน ด้วยเหตุนี ้ ดังที่ผู้ให้ขอ้ มูลกล่าวว่า การใช้เวลา
ร่วมกันระหว่างตนเองกับบิดามารดาสูงอายุจึงเป็ นในลักษณะที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลตามใจบิดามารดา
“รูส้ กึ ดี รูส้ ึกคุม้ (เน้นเสียง) ...ทีเ่ รายังได้มีประสบการณ์ร่วมกัน ...เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะมีโอกาสนี ้
ตลอดไป ก็ตอนนีท้ าได้ก็ทา ตอนนีม้ ีได้ก็มี เออ มือ้ นีอ้ ยากไปกินข้าวมันไก่ก็ไป เพราะว่ายังไปได้ ถ้าถึงวันนึงเค้า
ไปไม่ได้ มันย้อนเวลากลับมาไม่ได้” (กานต์สวัสดิ)์

โดยสรุปแล้ว ลูกหลานที่มองเห็นถึงธรรมชาติของการเป็ นคนแก่ในตัวผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว นาไปสู่การประเมินว่าผูส้ งู อายุไม่สามารถทาสิ่งต่างๆได้คล่องแคล่วหรือมีประสิทธิภาพ
เท่าเมื่ อก่อน รวมทั้งนาไปสู่การมองว่าตนกับผู้สูงอายุมี เวลาที่จ ะได้ใช้ร่วมกันลดลงไปทุกที ซึ่ง
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เหล่ า นี ้ท าให้ลูก หลานยิ่ ง มี ค วามเป็ น ห่ ว งผู้สูง อายุ แ ละยิ่ ง มี แ นวโน้ม ที่ จ ะท าตัว ดี กับ ผู้สูง อายุ
อย่างเช่นการตามใจ ซึ่งส่งผลให้ลกู หลานยิ่งแสดงการช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุดีขนึ ้
3. การที่ ค นหนุ่ม สาวมี วยาคติ ต่ อ ผู้สูง อายุ ในครอบครัว มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ ซึ่งการดูแลนัน้ ทาให้ผูส้ งู อายุมีสขุ ภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจที่ดี
สาหรับการเชื่อมโยงผลการวิจยั ในส่วนนีป้ ระกอบด้วย 2 ประเด็นด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ประเด็นแรก มีความเกี่ยวข้องกับผลการวิจยั เชิงปริมาณที่ช่วยเพิ่มความ
ชัดเจนให้แก่ผลเชิงคุณ ภาพ กล่าวคือ ผลเชิงคุณภาพฉายให้เห็นภาพว่าวยาคติท่ีลูกหลานมีต่อ
ผู้สูง อายุ ทั้ง ที่ เป็ น วยาคติ ท างอารมณ์ค วามรู ส้ ึก ทางความคิ ด เหมารวม และทางการกระท า
ลูกหลานที่มี วยาคติก็จ ะมี การดูแลผูส้ ูงอายุดี เมื่ อพิจารณาผลเชิงปริม าณจึงเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนมากขึน้ ว่า วยาคติท่ีทาให้ลกู หลานวัยหนุ่มสาวมีพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ เป็ นวยาคติใน
เชิงบวก ไม่ใช่วยาคติเชิงลบ กล่าวคือ การที่คนหนุ่มสาวจะดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัวได้ดีนนั้ เกิด
จากวยาคติเชิงบวกที่คนหนุ่มสาวมี ต่อผูส้ ูงอายุ หรือการแสดงออกของความเป็ นห่วงและความ
ตัง้ ใจอยากจะทาดีกบั ผูส้ งู อายุดว้ ยเหตุท่ีว่าผูส้ งู อายุแก่แล้ว
3.2 ประเด็นที่สอง มี ความต่อเนื่องมาจากข้อค้นพบในข้างต้น เป็ นผลเชิ ง
คุณภาพที่ช่วยขยายความเข้าใจผลเชิงปริมาณ กล่าวคือ จากอิทธิพลของวยาคติเชิงบวกที่ส่งไปยัง
พฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุท่ีแสดงให้เห็นว่า ยิ่งลูกหลานวัยหนุ่มสาวมองว่าผูส้ ูงอายุแก่ชราแล้ว
ลูกหลานจึงเป็ นห่วงและอยากจะทาดีกบั ท่าน ลูกหลานก็จะยิ่งคอยช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ ซึ่งจาก
การช่ ว ยเหลื อ ดูแ ลของลูก หลานนั้ น ท าให้ผู้สูง อายุรูส้ ึ ก ได้รับ ความรัก ความอบอุ่น และถึ ง แม้
ผูส้ งู อายุจะแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการต้องตกเป็ นภาระของลูกหลาน แต่ ผสู้ งู อายุก็รูส้ กึ มั่นใจ
ว่าในอนาคตลูกหลานจะไม่ทอดทิง้ ตนให้อยู่เดียวดาย ยิ่งไปกว่านัน้ การที่ผูส้ ูงอายุได้รบั การดูแล
เป็ นอย่างดีจ ากลูกหลานก็ท าให้ผู้สูงอายุได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้ และที่ส าคัญ ทาให้
ผูส้ งู อายุมีสขุ ภาพดีขนึ ้ เนื่องจากท่านหันมาดูแลตัวเองมากขึน้
4. จากผลการวิจัยเชิงปริม าณที่แสดงให้เห็นว่า การปฏิ สัม พันธ์กับผู้สูงอายุมี
อิทธิพลทางตรงต่อวยาคติ รวมถึงมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
ด้วย ผลการวิจยั เหล่านีช้ ่วยขยายความเข้าใจให้แก่ผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสาเหตุและผลของวยา
คติ โดยมีประเด็นที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง 3 ประเด็นดังนี ้
4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัม พัน ธ์โครงสร้างในการวิจัย ระยะที่ 2
พบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุการปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัวมีอิ ทธิพลทางตรงต่อวยาคติ
ที่ เป็ น การแสดงออกแบบวยาคติ เชิ ง บวกและวยาคติ เชิ ง ลบอย่ า งแตกต่ า งกัน กล่ าวคื อ การ
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ปฏิสัม พันธ์เชิงลบ หรือการที่คนหนุ่ม สาวรู ส้ ึกว่าคุณ ภาพการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตนกับ
ผูส้ งู อายุนนั้ ไม่ดี ทาให้คนหนุ่มสาวยิ่งมีวยาคติเชิงบวกลดลงหรือมีความเป็ นห่ วงและมีแนวโน้มที่
จะปฏิบตั ิตัวดีกบั ผูส้ งู อายุลดลง ในขณะที่การปฏิสมั พันธ์เชิงลบทาให้คนหนุ่มสาวยิ่งมีวยาคติเชิง
ลบมากขึน้ หรือยิ่งมีความคิดต่อผูส้ งู อายุในเชิงเหมารวมทางอายุว่าเป็ นเพราะผูส้ งู อายุแก่แล้วจึงมี
นิสยั เอาแต่ใจเหมือนเด็กมากขึน้ เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าข้อ ค้นพบดังกล่าวสร้างความเข้าใจที่ชดั เจน
ว่าการปฏิสมั พันธ์เชิงลบนัน้ ส่งผลต่อวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบอย่างแตกต่างกัน อีกทัง้ ข้อ
ค้นพบนีย้ ังสอดคล้องกับคาอธิบายจากทฤษฎีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Contact
Theory) (Allport, 1954) ที่ ก ล่ า วว่ า หากการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนต่ า งช่ ว งวั ย นั้ น เป็ นการ
ปฏิสมั พันธ์ท่ีดี เช่น มีการร่วมมือกันหรือเป็ นไปตามเป้าหมายเดียวกัน ก็จะช่วยให้คนต่างช่วงวัยมี
อคติเชิงลบต่อกันลดลง
4.2 ผลการวิจัยเชิ งปริม าณแสดงให้เห็ นว่าพฤติ กรรมการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการปฏิสมั พันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกหรือการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบ กล่าวคือ ยิ่งลูกหลานวัยหนุ่มสาวมีการใกล้ชิดกับญาติผูใ้ หญ่ในครอบครัว ซึ่ง
การใกล้ชิดกันนัน้ จะมีคุณภาพดีหรือไม่มีคณ
ุ ภาพก็ตาม ลูกหลานก็จะยิ่งดูแลญาติผใู้ หญ่ได้ดี ซึ่ง
หากพิจารณาผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพร่วมด้วยจะพบว่า เมื่อลูกหลานมีการดูแลญาติผูใ้ หญ่ ได้ดี
ท่านก็จะมีความรู ส้ ึกอบอุ่นอิ่มเอมใจและยิ่งจะดูแลรักษาสุขภาพด้วยตัวท่านเองดียิ่งขึน้ ไป โดย
สรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของคนเรา ที่มีทงั้ ความรูส้ กึ ที่พึง
พอใจและไม่ พึงพอใจกับ การปฏิ สัม พัน ธ์ใกล้ชิ ด กับญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่ อมี โอกาสได้ปฏิ สัม พัน ธ์
ใกล้ชิดกันแล้ว แม้ว่าลูกหลานอาจจะรู ส้ ึกไม่ชอบใจกับการปฏิสมั พันธ์นนั้ แต่ลูกหลานก็ยังแสดง
การช่วยเหลือดูแลญาติผใู้ หญ่อย่างดี
4.3 ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่า การปฏิสมั พันธ์เชิงลบกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
จะยิ่งทาให้ลกู หลานมีพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุมากขึน้ หากพิจารณาวยาคติเชิงบวกที่ลกู หลาน
มีต่อผูส้ ูงอายุร่วมด้วยจะพบว่า วยาคติเชิงบวก ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ช่วยอธิบาย
กลไกความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังกล่าวได้ กล่าวคือ ลูกหลานวัยหนุ่ม สาวที่รูส้ ึกไม่ พอใจกับการ
ปฏิสมั พันธ์กบั ญาติผใู้ หญ่ในครอบครัว ก็จะยิ่งมีวยาคติท่ีเป็ นการแสดงออกในเชิงบวกลดลง หรือ
มี ความรู ส้ ึกเป็ นห่ วงและมี แนวโน้ม ที่จ ะปฏิ บัติตัวดีต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากท่านแก่แล้ว อย่างลด
น้อยลง ซึ่งยิ่งทาให้ลกู หลานดูแลผูส้ งู อายุลดน้อยลงเช่นกัน จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงการแสดง
ออกแบบวยาคติเชิงบวกของลูกหลานร่วมด้วยแล้ว การปฏิสมั พันธ์เชิงลบหรือการที่ลกู หลานรูส้ ึก
ไม่ดีกบั การใกล้ชิดญาติผใู้ หญ่ ก็ยิ่งทาให้ลกู หลานดูแลญาติผใู้ หญ่นอ้ ยลง
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5. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ฉายภาพให้เห็นว่าการที่คนหนุ่มสาวยึด
มั่นในค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมเรื่องการดูแลเลีย้ งดูผูส้ งู อายุในครอบครัว เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทา
ให้คนหนุ่มสาวมีการแสดงออกแบบวยาคติ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างของ
วยาคติในการวิจัยระยะที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การยึดมั่นในค่านิยมทางสังคมเรื่องการกตัญ ญูมี
อิทธิพลต่อวยาคติ เฉพาะวยาคติเชิงบวก หรือ การที่คนหนุ่มสาวมองว่าผูส้ ูงอายุในครอบครัวนัน้
แก่แล้วจึงรูส้ ึกเป็ นห่วงและอยากจะปฏิบตั ิตวั ดีกบั ท่าน จะเห็นได้ว่าผลการวิจยั เชิงปริมาณมาช่วย
ขยายเติมเต็มความเข้าใจผลเชิงคุณภาพ นอกจากนีย้ งั พบว่า ผลเชิงคุณภาพก็ช่วยขยายเติมเต็ม
ความเข้าใจผลเชิงปริมาณเช่นกัน กล่าวคือ จากผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างที่
พบว่าวยาคติเชิงบวกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุนนั้ ผลการวิจยั เชิงคุณ ภาพแสดงให้
เห็นว่าการที่คนหนุ่มสาวให้การสนับสนุนดูแลผูส้ งู อายุ ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุนดูแลผูส้ งู อายุใน
ชีวิตประจาวันหรือดูแลผูส้ ูงอายุในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เหล่านีท้ าให้ผูส้ ูงอายุมีสขุ ภาพ
ร่างกายรวมถึงสุขภาวะทางจิตใจเป็ นไปในทางที่ดี
โดยสรุ ปแล้ว การศึกษาวยาคติในบริบทครอบครัว ที่ประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัย
ผสานวิ ธี ช นิ ด เชิ ง คุ ณ ภาพน าเชิ ง ปริ ม าณ ครั้ง นี ้ (Exploratory sequential mixed methods
design) (Creswell & Plano Clark, 2018) ท าให้ไ ด้ม าซึ่ง ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ วยาคติ ในบริบ ท
ดังกล่าวที่ชัดเจนและลึกซึง้ กล่าวคือ การวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ทาให้พบว่าคนหนุ่มสาวมี
ความรูส้ ึก ความคิด และการปฏิบตั ิ ต่อบิดามารดาสูงอายุอย่างเป็ นวยาคติ โดยมีสาเหตุเกี่ยวข้อง
กับการที่คนหนุ่มสาวตระหนักในความไม่ย่งั ยืนของชีวิตและมีความเข้าใจในตัวบิดามารดา รวมถึง
การที่ ค นหนุ่ม สาวยึด มั่น ในค่ านิ ย มไทยเกี่ ยวกับ การดูแ ลบิ ด ามารดา นอกจากนี ้ การวิจัยเชิ ง
คุณ ภาพยัง ทาให้เกิดความเข้าใจว่า วยาคติท่ีคนหนุ่มสาวมีต่อบิดามารดาสูงอายุนั้น สร้างผลดี
ให้แก่สขุ ภาพกายและจิตใจของบิดามารดา ในขณะที่การวิจยั ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ พบผลที่ช่วย
สร้างความกระจ่างให้แก่ผลเชิงคุณภาพในหลายประเด็น โดยมีประเด็นหลัก เกี่ยวกับวยาคติท่ีเป็ น
การแสดงออกในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ กล่าวคื อ ผลเชิ ง ปริม าณท าให้เกิด ความชัด เจนว่าการที่
ลูกหลานวัยหนุ่มสาวรับรู ถ้ ึงธรรมชาติของคนแก่ในตัวผูส้ ูงอายุ ลูกหลานก็ยิ่งมีวยาคติท่ีเป็ นการ
แสดงออกในเชิงบวก ซึ่งยิ่งทาให้ลูกหลานให้การช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุได้ดีขึน้ กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
ว่า ผลเชิงปริมาณสร้างความกระจ่างในเรื่องของวยาคติท่ีนาไปสู่พฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุว่า
เป็ นวยาคติท่ีลกู หลานรูส้ กึ ห่วงกังวลและต้องการอยากจะทาดีกบั ผูส้ งู อายุ ไม่ใช่วยาคติท่ีลกู หลาน
มองผู้สูง อายุแ บบเหมารวมอย่ า งเป็ น อคติ ซึ่ง จากการดูแ ลนั้น นอกจากผู้สูง อายุ จ ะมี ค วาม
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สะดวกสบายและปลอดภัยขึน้ ผูส้ งู อายุก็เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึน้ ด้วย ยิ่งไปกว่า
นัน้ การดูแลเอาใจใส่ของลูกหลานยังสร้างความอบอุ่นและความรู ส้ ึกมั่นคงทางใจให้ผูส้ ูงอายุอีก
ด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. สาหรับลูกหลานวัยหนุ่มสาว
1.1 จากตัวแปรการรับรู ต้ ่อความสูงวัย คือการที่ ลูกหลานวัย หนุ่มสาวรับรู แ้ ละ
เข้าใจในความแก่ชราของผูส้ ูงอายุ ซึ่งครอบคลุม ทั้งความแก่ชราทางกายภาพ คือการที่คนหนุ่ม
สาวมองเห็ น และเข้าใจดี ว่ า ผู้สูง อายุ คื อ ผู้ท่ี มี สุข ภาพร่างกายที่ อ่ อ นแอและเจ็ บ ป่ วยง่ าย และ
ครอบคลุมความแก่ชราทางการแสดงออก คือการที่คนหนุ่มสาวมองเห็นและเข้า ใจดีว่าผูส้ ูงอายุมี
นิสยั บางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิม ถึงแม้ว่าในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะมีเป้าการวัดตัวแปรการรับรู ต้ ่อ
ความสูงวัยเป็ นผูส้ งู อายุท่วั ไป คือไม่ได้เจาะจงว่าเป็ นผูส้ งู อายุในครอบครัว อย่างไรก็ดี ผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวก็คือผูท้ ่ีมีสภาวะของการเป็ นคนแก่คนหนึ่ง และเนื่องด้วยการศึกษาครัง้ นีก้ าหนดนิยาม
ของตัวแปรการรับรูต้ ่อความสูงวัยว่า เป็ นการตระหนักและเข้าใจต่อสภาวะของความสูงอายุ ดังนัน้
การรับ รู ต้ ่อความสูงวัยที่ไ ม่ ได้มี การเจาะจงว่าเป็ นความสูงวัยของคนในครอบครัว จึ งสามารถ
เชื่อมโยงมายังผูส้ งู อายุท่เี ป็ นคนในครอบครัวได้
จากข้อค้นพบเชิงปริมาณที่พบว่า การรับรูแ้ ละเข้าใจในความแก่ชรานีเ้ ป็ นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ทาให้คนหนุ่มสาวรูส้ กึ เป็ นห่วงผูส้ งู อายุและมีแนวโน้มจะปฏิบตั ิกบั ผู้สงู อายุในทางที่ดี
ขึน้ บนพื ้นฐานความคิดที่ค นหนุ่ม สาวมองผู้สูงอายุว่าแก่แล้ว ซึ่งยิ่งส่งผลให้คนหนุ่ม สาวคอย
ช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุเป็ นอย่างดี จากข้อค้นพบดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเสนอให้ลกู หลานที่อาศัยอยู่กับ
ผูส้ ูงอายุหรือมี โอกาสได้พ บเจอกับผู้สูงอายุในครอบครัว หมั่นสังเกตอากัปกิริยา รวมถึงสังเกต
หน้าตาและรูปร่างผิวพรรณของผูส้ งู อายุ โดยการสังเกตนัน้ ไม่ใช่เพียงการมองดูดว้ ยตาแต่เป็ นการ
มองเห็นถึงความแก่ชราของผูส้ งู อายุ นอกจากเฝ้าสังเกตผูส้ งู อายุแล้ว ผูว้ ิจยั แนะนาให้ลกู หลานทา
กิจกรรมร่วมกับผูส้ งู อายุ โดยเน้นเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยให้ลกู หลานได้ใกล้ชิดและพูดคุยกับผูส้ งู อายุ
ตัวอย่างเช่น การหยิบเอารู ปถ่ายในอดีตมาดูและพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาพด้วยกัน การ
ทาอาหารหรือรับประทานอาหารร่วมกัน การเล่นเกมด้วยกัน เช่นเกมไพ่ หรือเกมกระดาน เป็ นต้น
โดยสรุ ป ลูก หลานสามารถเฝ้าสังเกตการเปลี่ ย นแปลงของผู้ ใหญ่ ในครอบครัว ได้ผ่ านการท า
กิจ กรรมร่วมกับ ท่าน ซึ่งจะช่ วยให้ลูกหลานเกิดการตระหนัก ถึงความแก่ช ราของท่าน และเมื่ อ
ลูกหลานรับรูแ้ ละเข้าใจในความแก่ชรานัน้ ลูกหลานก็จะเกิดความเป็ นห่วงและอยากจะปฏิบตั ิกบั
ผูส้ งู อายุดีขนึ ้ ซึ่งจะทาให้ลกู หลานเอาใจใส่และช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุดีขนึ ้ ด้วย
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2. สาหรับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณที่แสดงให้เห็นว่า การที่คนหนุ่มสาวมีปฏิสมั พันธ์
ใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุในครอบครัว จะทาให้คนหนุ่มสาวเอาใจใส่และดูแลผูส้ งู อายุดียิ่งขึน้ ซึ่งจากข้อ
ค้นพบเชิงคุณ ภาพช่วยสร้างความกระจ่างเพิ่มเติม ว่า การที่คนหนุ่มสาวเอาใจใส่และคอยดูแล
ผู้สูงอายุ ช่ วยให้ผู้สูง อายุมี สุขภาพกายและสุขภาพจิ ต ใจที่ ดีนั้น ผู้วิจัยจึ งเสนอให้ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส้ ูงอายุ
ไทย เป็ นต้น ใช้องค์ความรู จ้ ากผลการวิจัยดังกล่าวมาเป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนหรือกาหนด
นโยบาย รวมถึ ง ก าหนดเป็ น แผนปฏิ บัติ ก ารของหน่ ว ยงาน และก าหนดบทบาทหน้า ที่ ข อง
ผู้ป ฏิ บัติ ง าน โดยมี เป้ า หมายเพื่ อ ช่ ว ยเสริม สร้า งความสัม พั น ธ์ท่ี ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก ต่ า งวัย ใน
ครอบครัว
2.2 จากข้อค้นพบในข้างต้น ผูว้ ิจยั เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส้ งู อายุไทย เป็ นต้น ใช้องค์ความรู ้
จากผลการวิจยั ดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นโครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่างวัย
ในครอบครัว มี ก ลุ่ม เป้าหมายเป็ น ลูก หลานที่ อาศัย อยู่กับ ผู้สูง อายุ ห รือ มี โอกาสได้พ บเจอกับ
ผูส้ งู อายุ เนือ้ หาของโครงการเป็ นการรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศภายในครอบครัว ให้มีการใช้เวลา
ร่วมกัน โดยเน้นให้ลกู หลานและผูส้ งู อายุได้มีปฏิสมั พันธ์ใกล้ชิดหรือได้พูดคุยกัน เพื่อเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ลูกหลานได้มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกาย ตลอดจนลักษณะท่าทาง
การแสดงออกของผูส้ งู อายุ จนลูกหลานเกิดความตระหนักว่าท่านแก่ชราลง ซึ่งจะช่วยให้ลกู หลาน
เกิดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ คือ เกิดเป็ นความรูส้ ึกเป็ นห่วงและมีความต้องการที่อยากจะปฏิบตั ิ
กับท่านให้ดีขึน้ ท้ายที่สดุ วยาคติเชิงบวกจะทาให้ลกู หลานยิ่งเอาใจใส่ดแู ลผูส้ งู อายุในครอบครัวดี
ยิ่งขึน้
3. สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณที่สร้างความกระจ่างให้แก่ ขอ้ ค้นพบเชิงคุณภาพว่า
ปัจจัยเชิงสาเหตุหลักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ คือวยาคติเชิงบวก ซึ่งเมื่อพิจารณา
ปัจจัยเชิงสาเหตุของวยาคติเชิงบวกพบว่าหนึ่งในปัจจัยหลักคือ การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย ดังนัน้
ผูว้ ิจัยจึงเสนอให้งานวิจัยครัง้ ต่อไปนาผลการวิจัยนีไ้ ปพัฒนาเป็ นโปรแกรมส่งเสริมการสนับสนุน
ดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว โดยเนือ้ หาหลักของโปรแกรมเป็ นการส่งเสริม ให้สมาชิกครอบครัววัย
หนุ่มสาวเกิดการรับรู ต้ ่อความสูงวัยในตัวผูส้ ูงอายุ เพื่อให้เกิด วยาคติเชิงบวก และเพื่อท้ายที่สุด
มุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุ โดยผูว้ ิจยั เสนอให้มีการวัดตัวแปรการรับรูต้ ่อความเป็ นผู้
สูงวัยและตัวแปรวยาคติเชิงบวกก่อนการทดลองใช้โปรแกรม จากนั้นจึงวัดตัวแปรทั้งสองและ
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ตัวแปรพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุภายหลังการใช้โปรแกรม เพื่อ การศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุและ
เปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรม
3.2 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณที่พบอิทธิพลจากวยาคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว แต่ไม่พบอิทธิพลจากวยาคติเชิงลบต่อพฤติกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ ซึ่ง
ผลการวิจัยอิทธิพลจากวยาคติเชิงบวกมีความสอดคล้องกับนิย ามที่พาลมอร์ (Palmore, 1999)
กล่าวไว้ว่า วยาคติเชิงบวกคือวยาคติท่ีเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ผูส้ ูงอายุ ผูว้ ิจัยจึงเสนอให้การวิจยั ครัง้
ต่อไปศึกษาอิทธิพลของวยาคติเชิงลบ เพื่อทาความเข้าใจว่าวยาคติเชิงลบจะทาให้เกิดผลเชิงลบ
ตรงตามที่พ าลมอร์ (Palmore, 1999) กล่าวไว้หรื อไม่ โดยการศึกษาครัง้ ต่อไปสามารถกาหนด
ขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ศึกษาว่าเป็ นผูท้ ่ีเคยเผชิญเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวยาคติเชิงลบที่มี
ความรุนแรง อาทิเช่นการทอดทิง้ ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
3.3 จากข้อ ค้น พบเชิ ง คุณ ภาพที่ พ บความแตกต่ า งระหว่ า งคนหนุ่ ม สาวที่ มี
คุณ ลักษณะด้านครอบครัวต่างกัน คือมาจากครอบครัวเดี่ ยวและครอบครัวขยาย ในประเด็ น
ความคิ ดความรู ส้ ึกที่ค นหนุ่ม สาวมี ต่อการเจ็ บ ป่ วยและการเสียชี วิต ของผู้สูงอายุในครอบครัว
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึงเสนอให้การวิจัย เชิงปริมาณในอนาคต เก็บข้อมูลด้านคุณลักษณะครอบครัวของ
กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างคาถามในแบบสอบถามเช่น จานวนสมาชิกครอบครัวที่คุณอาศัยอยู่ดว้ ยมี
ทั้งหมดกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง (เช่ น พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า เป็ นต้น ) โดยการเก็บข้อมูลด้าน
คุณลักษณะครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่างจะทาให้สามารถศึกษาเปรียบเทียบกลุม่ ตัวอย่างครอบครัว
เดี่ยว และกลุ่มตัวอย่างครอบครัวขยาย ว่ามีระดับความรู ส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัยแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร และส่งผลต่อวยาคติเชิงลบและวยาคติเชิงบวกแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3.4 จากข้อสังเกตของผูว้ ิจัยเกี่ยวกับ เป้าหมายวยาคติ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ซึ่งก็คือ
วยาคติต่อผูส้ งู อายุท่ียังสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ตามปกติ หรือช่วยเหลือดูแลตนเองได้ใน
ระดับหนึ่ง จึ งมี ความเป็ นไปได้ว่าผู้สูงอายุท่ีกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 นึกถึงขณะตอบ
แบบสอบถามจะเป็ นผูส้ ูงวัยตอนต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากผูส้ ูงวัยตอนปลาย ซึ่งน่าจะเป็ นผูท้ ่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ยลง หรือผูท้ ่ี ตอ้ งการการดูแลจากผูอ้ ่ืน เช่น ผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่อม
หรือผูป้ ่ วยติดเตียง ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงเสนอให้การวิจัยในอนาคตขยายขอบเขตเป้าหมายของวยาคติ
เพื่ อ การศึกษาเปรียบเทียบวยาคติท่ีคนหนุ่ม สาวมี ต่อผูส้ ูงวัยตอนต้นและผู้ สูงวัยตอนปลายว่า
วยาคติต่อเป้าหมายทัง้ สองกลุม่ นีม้ ีปัจจัยเชิงสาเหตุแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3.5 จากข้อสังเกตของผูว้ ิจยั เกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิง
ปริมาณ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นผูท้ ่อี าศัยอยู่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเป็ นเวลา 5 ปี ขึน้ ไป
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การกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเช่นนีท้ าให้ครอบคลุมทัง้ ผูท้ ่ีเกิดและอาศัยอยู่ในเขตเมือง
และผูท้ ่ีเกิดนอกเขตเมืองแต่ยา้ ยถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเขตเมือง จึงมีความเป็ นไปได้ว่าระดับของ
การยึดมั่นในค่านิยมเรื่องความกตัญญูของกลุ่มตัวอย่างสองกลุม่ นีจ้ ะแตกต่างกัน เนื่องจากตัวแปร
ค่านิยมทางสังคมในการศึกษาครัง้ นีถ้ ูกพัฒนาขึน้ จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพ ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการ
วิจัย เชิ ง คุณ ภาพทั้ง 8 ท่ านเกิ ด และเติ บ โตในเขตเมื อง การเติ บ โตในพื ้น ที่ บ ริบ ทที่ แตกต่ างกัน
ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทอาจจะส่งผลต่อค่านิยมและความเชื่อที่บคุ คลยึดถือ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึง
เสนอให้การวิจยั เชิงปริมาณครัง้ ต่อไปกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างให้มีขอบเขตชัดเจน โดย
เก็บข้อมูลด้านสถานที่เกิดและสถานที่อยู่อาศัย ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาใช้ศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับของค่านิยมทางสังคม และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าปั จจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
วยาคติและพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3.6 จากข้อจากัดในการวิจัย ครัง้ นี ท้ ่ีไม่ ได้ให้ความส าคัญ กับสภาวะความเป็ น
เมือง หรือการรับรูถ้ ึงภาวะความทันสมัยของสังคม ซึ่งมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าวยาคติ มีความ
เกี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ บ่ ง ชี ้ค วามทั น สมั ย ของสั ง คม คื อ จ านวนประชากรสู ง วั ย ที่ เ พิ่ ม มากขึ ้น มี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับวยาคติต่อผู้สูงอายุในสังคม (North & Fiske, 2015) ดังนั้น ผู้วิจัยจึ ง
เสนอให้การวิจัยในอนาคตนาแนวคิดทฤษฎีในศาสตร์สังคมวิทยามาเป็ นกรอบในการศึกษาทา
ความเข้าใจวยาคติ ซึ่งจะถื อเป็ นการบูรณาการศาสตร์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ ในการทาความ
เข้ า ใจประเด็ น ดั ง กล่ า ว โดยเสนอให้ น าทฤษฎี ภาวะทั น สมั ย และการสู ง วั ย (Theory of
Modernization and Ageing) (Cowgill, 1974, as cited in Palmore, 1999, p.68) และแนวคิ ด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบรองโก้ และวิลเลี่ยมสัน (Branco & Williamson, 1982
Cuddy & Fiske, 2002, p. 12-13) รวมถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งวยาคติ กับ
สังคมนิยมของพามอร์ (Palmore, 1999) มาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจัย รวมถึงใช้พัฒ นาเป็ น
ตัวแปรความทันสมัยของสังคมเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของวยาคติ
3.7 จากข้อจากัดเกี่ยวกับตัวแปรวยาคติเชิงบวกและตัวแปรวยาคติเชิงลบ ซึ่งใน
การศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยสร้างตัวแปรนีข้ ึน้ จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพ จึงทาให้ตัวแปรวยาคติเชิงบวก
ครอบคลุมมิติการแสดงออกแบบวยาคติท่ีเป็ นความรูส้ ึกและแนวโน้มการทาพฤติกรรม ในขณะที่
ตัวแปรวยาคติเชิงลบครอบคลุมมิติการแสดงออกแบบวยาคติทางความคิด ดังนัน้ จึงเสนอให้การ
วิจยั ครัง้ ต่อไป มีการพัฒนาตัวแปรวยาคติเชิงบวกและตัวแปรวยาคติเชิงลบที่มีตัวชีว้ ดั สอดคล้อง
กัน คือ มีเนือ้ หาสาระครอบคลุมการแสดงออกแบบวยาคติ ทางความรู ส้ ึก ความคิด และแนวโน้ม
การทาพฤติกรรม ทัง้ ตัวแปรวยาคติเชิงบวกและวยาคติเชิงลบ
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3.8 จากข้อจากัดเกี่ยวกับตัวแปรความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย ในตัวชีว้ ดั ด้าน
ความวิตกกังวลต่อความตายของผูส้ งู อายุในครอบครัว ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ที่ ถูกพัฒนาขึน้ จากข้อค้นพบ
เชิงคุณภาพในประเด็น การตระหนักถึงความไม่ย่งั ยืนของชีวิตบิดามารดา เมื่อนามาวิเคราะห์ใน
โมเดลสมมติฐานพบว่า ตัวชีว้ ดั ด้านดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นในโมเดลสูงเกินไป ดังนัน้
ผูว้ ิจัยจึงเสนอให้การวิจัยในอนาคต นาข้อค้นพบเชิงคุณภาพในประเด็น การตระหนักถึงความไม่
ยั่งยืนของชีวิตบิดามารดา มาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการสัมภาษณ์คนหนุ่มสาวเกี่ยวกับความวิตก
กังวลต่อการสูงวัยและการเสี ยชี วิต ของผู้สูงอายุในครอบครัว โดยผู้วิจัยเสนอให้มี การกาหนด
คุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ่ีเคยเผชิญกับเหตุการณ์การเจ็บป่ วย หรือการเสียชีวิตของผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่ลมุ่ ลึก เพื่อที่จะนาข้อค้นพบไปพัฒนา
เป็ นตัวแปรและศึกษาอิทธิผลเชิงสาเหตุท่มี ีต่อวยาคติต่อไป
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มีการระบุความเป็ นตัวตน)
คุณอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็ นเวลา 5 ปี ขนึ ้ ไป
 ใช่
 ไม่ใช่ (หากคุณเลือกคาตอบนี ้ แบบสอบถามจะสิน้ สุดลง ขอบคุณในความสนใจ)
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว หมายถึง สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ทัง้ ในครอบครัว
ตนเอง หรือครอบครัวสามีภรรยา เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า พ่อสามี แม่ภรรยา
คุณอาศัยอยู่กบั หรือได้ใช้เวลาอยู่กบั ผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นประจาเป็ นเวลา 5 ปี ขนึ ้ ไป
 ใช่
 ไม่ใช่ (หากคุณเลือกคาตอบนี ้ แบบสอบถามจะสิน้ สุดลง ขอบคุณในความสนใจ)
ผูส้ ูงอายุในครอบครัวที่คุณอาศัยอยู่ดว้ ย หรือได้ใช้เวลาอยู่ดว้ ยเป็ นประจา มีทั้งหมดกี่
ท่าน (กรุณาระบุจานวนตัวเลข) _________
หากคุณอาศัยอยู่กบั หรือได้ใช้เวลาอยู่กบั ผูส้ ูงอายุในครอบครัวมากกว่า 1 ท่าน ขณะที่
ตอบแบบสอบถามนี ้ ขอให้คณ
ุ นึกถึงผูส้ งู อายุในครอบครัวเพียงท่านเดียวเท่านัน้
ผู้สู ง อายุ ใ นครอบครัว เพี ย งท่ า นเดี ย วที่ คุ ณ จะนึ ก ถึ ง ขณะตอบแบบสอบถามนี ้ มี
ความสัมพันธ์กบั คุณอย่างไร
 พ่อ/แม่
 พ่อ/แม่ ของสามีหรือภรรยา
 ปู่ /ย่า/ตา/ยาย
 ปู่ /ย่า/ตา/ยาย ของสามีหรือภรรยา
 ลุง/ป้า/น้า/อา
 ลุง/ป้า/น้า/อา ของสามีหรือภรรยา
ผูส้ ูงอายุในครอบครัวเพียงท่านเดียวที่คุณจะนึกถึงขณะตอบแบบสอบถามนี ้ มีสถานะ
สุขภาพอย่างไร
 สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 ช่วยเหลือตัวเองได้บางเรื่องและต้องการพึ่งพาผูอ้ ่นื บางเรื่อง
 ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย (เช่น มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะติดเตียง)
เพศของคุณคือ
 หญิง
 ชาย
 ไม่ตอ้ งการระบุ
 อื่นๆ ___________
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อายุของคุณคือ (ปี )
 18
 19
 20
 21
 22

 30
 31
 32
 33
 34

 23
 24
 25
 26
 27
 28

 35
 36
 37
 38
 39
 40

 29
ส่วนที่ 2 การดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว (กรุณาตอบตามความเป็ นจริง ข้อมูลจะถูกเก็บ
เป็ นความลับและไม่มีการระบุความเป็ นตัวตน)
1. ฉันให้ผูส้ งู อายุในครอบครัวดูแลเรื่องยาด้วยตัวท่านเอง เช่น การซือ้ ยา การจัดเตรียม
ยา เป็ นต้น
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
2. ฉันคอยสังเกตเรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นประจา
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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3. ฉันดูแลให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวไปพบแพทย์ เช่น นัดหมายแพทย์หรือจองคิว เรียกรถ
หรือขับรถให้ เป็ นต้น
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
4. ฉันไม่เคยพูดคุยถามไถ่เรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
5. ฉันหาข้อมูลทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่สบายของผูส้ งู อายุในครอบครัวเพิ่มเติม
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
6. ฉันไม่เคยปล่อยให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวต้องทากิจกรรมที่ตอ้ งออกแรงหนัก
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
7. ฉันไม่สนใจว่าผูส้ งู อายุในครอบครัวจะเดินทางไปไหนมาไหน
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
8. ฉันอาสาทาสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันให้ผสู้ งู อายุในครอบครัว เช่น ทางานบ้าน เป็ นต้น
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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9. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวเอ่ยปากว่าต้องการ ฉันจะพยายามหามาให้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (กรุณาตอบตามความเป็ นจริง ข้อมูลจะถูกเก็บ
เป็ นความลับและไม่มีการระบุความเป็ นตัวตน)
1. ฉันกังวลเรื่องอุบตั ิเหตุของผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะท่านแก่แล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
2. ถึงแม้ผูส้ ูงอายุในครอบครัวจะสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ฉันก็อดเป็ นห่วงไม่ได้เพราะ
ท่านแก่แล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
3. ฉันไม่ค่อยห่วงผูส้ งู อายุในครอบครัว ถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
4. มีหลายอย่างที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวแก่เกินไปที่ควรจะทา
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
5. อายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว ไม่ใช่อปุ สรรคในการทาสิ่งต่างๆ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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6. ถึงผูส้ งู อายุในครอบครัวจะมีอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ยงั สามารถทางานหลากหลายได้ดี
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
7. ยิ่งอายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุก็ยิ่งมีเวลาว่างเหลือเยอะขึน้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
8. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากมักจะขีบ้ ่น
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
9. เพราะแก่แล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวจึงชอบพูดหรือถามในเรื่องเดิมซา้ ๆ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
10. ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากแล้วจะมีมมุ มองแบบคนรุ่นเก่า
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
11. ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากมีนิสยั เหมือนเด็ก เช่น ดือ้ เอาแต่ใจ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
12. เพราะอายุมากแล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวมักจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็ น
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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13. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวอยากทาฉันจะไม่ขดั เพราะท่านแก่แล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
14. ฉันอยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวได้ทาในสิ่งที่ท่านต้องการ เพราะท่านอายุมากแล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
15. ฉันพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว เพราะท่านแก่
แล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (2) ไม่จริง

 (4) ค่อนข้างจริง
 (5) จริง

 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
16. เพราะผูส้ ูงอายุในครอบครัวอายุมากแล้ว ฉันจึงพยายามปรับคาพูดกับท่านให้ดีขึน้
เช่น ใช้นา้ เสียงนุ่มนวล พูดอย่างสุภาพ เป็ นต้น
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
17. ฉัน ตั้ง ใจจะไม่ พูด โต้ต อบอะไรถ้า ผู้สูง อายุในครอบครัวบ่ น เรื่อ งที่ ฉั น ไม่ อยากฟั ง
เพราะท่านอายุมากแล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
18. ฉันอยากจะดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวให้ดี เพราะท่านอายุมากแล้ว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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ส่วนที่ 4 การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (กรุณาตอบตามความเป็ นจริง ข้อมูลจะถูกเก็บเป็ น
ความลับและไม่มีการระบุความเป็ นตัวตน)
1. เมื่ออายุมากขึน้ การทางานของร่างกายก็จะถดถอยลง
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
2. เมื่ออายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุจะไม่สามารถเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆได้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
3. อายุท่มี ากขึน้ ย่อมมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
4. พออายุมากแล้วการฟื ้ นตัวจากการเจ็บป่ วยจะช้าลง
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
5. เป็ นธรรมดาที่เมื่ออายุมากแล้วจะมีนิสยั หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
6. การเติบโตในยุคสมัยที่ต่างกันทาให้ผสู้ งู อายุมีความคิดเห็นหรือมุมมองที่ต่างออกไป
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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7. เพราะว่าผูส้ งู อายุผ่านเรื่องราวในชีวิตมามาก การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจึง
สะท้อนประสบการณ์เหล่านัน้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
ส่วนที่ 5 ความรูส้ ึกต่อความแก่ชราและความตาย (กรุณาตอบตามความเป็ นจริง ข้อมูล
จะถูกเก็บเป็ นความลับและไม่มีการระบุความเป็ นตัวตน)
1. ฉันชอบอยู่ใกล้ชิดผูส้ งู อายุ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
2. ฉันชอบพูดคุยกับผูส้ งู อายุ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
3. ฉันชอบทากิจกรรมต่างๆร่วมกับผูส้ งู อายุ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
4. ฉันกลัวการเผชิญหน้ากับผูส้ งู อายุ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
5. ฉันกลัวว่าเมื่ออายุมากขึน้ ฉันจะไม่มีความสุขสาราญใจ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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6. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ตวั ลง ฉันจะไม่มีอะไรทา
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
7. ฉันกังวลว่าฉันจะรูส้ กึ ไม่ดีกบั ตัวเองเมื่อแก่ตวั ลง
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
8. ฉันกังวลว่าเมื่อแก่ตวั ลง ฉันจะไม่สามารถทาสิ่งต่างๆได้ดว้ ยตัวเอง
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
9. ฉันไม่เคยหวั่นใจที่ตวั เองจะดูแก่
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
10. เวลาที่ฉนั ส่องกระจก ฉันรูส้ กึ แย่ท่เี ห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองเปลี่ยนไปเพราะอายุท่มี าก
ขึน้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
11. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ เพื่อนทุกคนของฉันจะตายจากไป
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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12. ยิ่งอายุมากขึน้ ฉันยิ่งกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองมากขึน้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
13. ฉันรูส้ กึ กังวลเมื่อนึกถึงการที่ฉนั จะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวฉันเอง
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
14. ฉันกังวลว่าคนอื่นๆจะไม่สนใจฉันในวันที่ฉนั แก่
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
15. ฉันกลัวว่าชีวิตจะไร้คณ
ุ ค่าเมื่อฉันแก่ ต้องอยู่ไปวันๆอย่างไร้จดุ หมาย
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
16. ถึ ง แม้ก ารเกิ ด แก่ เจ็ บ ตายจะเป็ น เรื่อ งธรรมชาติ แต่ ฉัน ก็ ไ ม่ อ ยากให้ผู้สูง อายุ ใน
ครอบครัวเป็ นอะไรไป (เจ็บป่ วยหรือเสียชีวิต)
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
17. ฉันกังวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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18. ฉันไม่รูส้ กึ อะไร ถ้าวันหนึ่งผูส้ งู อายุในครอบครัวจะป่ วยหนัก
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
19. ยิ่งผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากขึน้ ฉันก็ยิ่งกลัวว่าวันที่ท่านจากไปจะมาเร็วขึน้
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
ส่วนที่ 6 การปฏิ สัม พันธ์ร่วมกัน (กรุ ณ าตอบตามความเป็ น จริง ข้อมูลจะถูกเก็บ เป็ น
ความลับและไม่มีการระบุความเป็ นตัวตน)
1. ฉันรูส้ กึ พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
2. ฉันรูส้ กึ เพลิดเพลินในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
3. การใช้ชีวิตประจาวันระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันดี
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
4. ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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5. ฉันรูส้ กึ เบื่อในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
6. การใช้ชีวิตประจาวันระหว่างฉันกับผูส้ ูงอายุในครอบครัวไม่ได้มีการช่วยเหลือเกือ้ กูล
กัน
 (1) ไม่จริงเลย
 (2) ไม่จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง

 (4) ค่อนข้างจริง
 (5) จริง
 (6) จริงที่สดุ

ส่ว นที่ 7 ค่ า นิ ย มในสัง คมไทย (กรุ ณ าตอบตามความเป็ น จริง ข้อ มูล จะถู ก เก็ บ เป็ น
ความลับและไม่มีการระบุความเป็ นตัวตน)
1. ฉันยินดีทาหน้าที่ของลูกหลานโดยการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
2. ฉันควรรับผิดชอบดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเพราะฉันเป็ นลูกหลานของท่าน
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
3. ลูกหลานไม่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
4. หน้าที่การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นหน้าที่ของลูกหลาน
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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5. การกตัญญูรูค้ ุณ ต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัวเป็ นสิ่งสาคัญในสังคมไทย ฉันจึงควรดูแล
เลีย้ งดูท่าน
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
6. ฉันไม่คิดว่าการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นการแสดงความกตัญญู
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
7. เพื่อตอบแทนพระคุณ ฉันจะดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวด้วยความสมัครใจ
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
8. ฉันเชื่อเรื่องความกตัญญู ฉันจึงอยากดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
 (1) ไม่จริงเลย
 (4) ค่อนข้างจริง
 (2) ไม่จริง
 (5) จริง
 (3) ค่อนข้างไม่จริง
 (6) จริงที่สดุ
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence: IOC)
แบบสอบถามสาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 8 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดวยาคติเชิง
บวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว แบบวัดพฤติกรรมการ
ดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว แบบวัดความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย แบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผู้
สูงวัย แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในครอบครัว แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว และแบบวัดค่านิยมทางสังคม
รายนามผู้เชี่ยวชาญพิ จารณาตรวจความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์มี
รายละเอียดดังนี ้
1. รศ. ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ. ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผศ. ดร. นันท์ชตั สัณห์ สกุลพงศ์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ดร. วิไลวรรณ ปะธิเก
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัดวยาคติ
เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
รายการข้อคาถามแบบวัด
วยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. ฉันกังวลเรื่องอุบตั ิเหตุของผูส้ งู อายุในครอบครัว
เพราะฉันรูส้ กึ ว่าท่านแก่แล้ว
2. ถึงแม้ผสู้ งู อายุในครอบครัวจะสามารถดูแลตัวเอง
ได้ แต่ฉนั ก็อดเป็ นห่วงไม่ได้เพราะรูส้ กึ ว่าท่านแก่
แล้ว
3. ฉันไม่ค่อยห่วงผูส้ งู อายุในครอบครัว ถึงแม้ท่าน
จะอายุมากแล้ว*
4. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวอยากทาฉันจะไม่ขดั
เพราะท่านแก่แล้ว
5. ฉันอยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวได้ทาในสิง่ ที่
ท่านต้องการ เพราะท่านอายุมากแล้ว
6. ฉันพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อ
ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่มีอายุมาก
7. เพราะผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากแล้ว ฉันจึง
พยายามปรับคาพูดของตัวเองให้ดีขึน้ เวลาพูดคุย
กับท่าน เช่น พูดด้วยนา้ เสียงนุ่มนวล พูดอย่าง
สุภาพ เป็ นต้น
8. ฉันตัง้ ใจจะไม่พดู โต้ตอบอะไรถ้าผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวบ่นเรื่องที่ฉนั ไม่อยากฟัง
9. เพราะผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากแล้ว ฉันควร
จะใส่ใจในความเป็ นอยู่ของท่าน
10. ฉันอยากจะดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวให้ดี
เพราะท่านอายุมากแล้ว

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

1

1

1

0

0

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

-1

0.6

ใช้ได้

0

1

1

1

0

0.6

ใช้ได้

0

1

1

1

0

0.6

ใช้ได้

0

0

1

1

0

0.4

ใช้ไม่ได้

0

1

1

0

0

0.4

ใช้ไม่ได้

0

1

1

1

0

0.6

ใช้ได้
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัดวยาคติ
เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
รายการข้อคาถามแบบวัด
วยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. มีหลายอย่างที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวแก่เกินไปที่
ควรจะทา
2. อายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว ไม่ใช่
อุปสรรคในการทาสิ่งต่างๆ*
3. ถึงผูส้ งู อายุในครอบครัวจะมีอายุมากแล้ว แต่
ท่านก็ยงั สามารถทางานได้หลากหลาย*
4. ยิ่งอายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุก็ยงิ่ มีเวลาว่างเหลือเยอะ
ขึน้
5. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากมักจะขีบ้ ่น
6. เพราะแก่แล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวจึงชอบพูด
หรือถามในเรื่องเดิมซา้ ๆ
7. ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากแล้วจะมีมมุ มอง
แบบคนรุน่ เก่า
8.ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากมีนิสยั เหมือนเด็ก
เช่น ดือ้ เอาแต่ใจ
9. เพราะอายุมากแล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวมักจะ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็ น

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

0

0

1

1

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัด
พฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
รายการข้อคาถามแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
การดูแลด้านสุขภาพ
1. ฉันให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวดูแลเรื่องยาด้วยตัว
ท่านเอง เช่น การซือ้ ยา การจัดเตรียมยา เป็ นต้น*
2. ฉันคอยสังเกตเรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวเป็ นประจา
3. ฉันจัดการให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวไปพบแพทย์
เช่น นัดหมายแพทย์หรือจองคิว เรียกรถหรือขับรถ
ให้ เป็ นต้น
4. ฉันไม่เคยไถ่ถามอาการของผูส้ งู อายุในครอบครัว
ถึงแม้ทา่ นจะไม่สบาย*
5. ฉันหาข้อมูลทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่
สบายของผูส้ งู อายุในครอบครัวเพิ่มเติม
การดูแลด้านความต้องการในชีวติ ประจาวัน
6. ฉันไม่เคยปล่อยให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวต้องทา
อะไรที่ใช้แรงงาน
7. ฉันปล่อยให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวเดินทางไปไหน
มาไหนตามลาพัง*
8. ฉันอาสาทาสิ่งต่างๆแทนผูส้ งู อายุในครอบครัว
เช่น ทางานบ้าน หรือขับรถ เป็ นต้น
9. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวเอ่ยปากว่าต้องการ
ฉันจะหามาให้

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

0

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

0

1

1

0.6

ใช้ได้

0

1

-1

1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

1

1

-1

1

0

0.4

ใช้ไม่ได้

1

1

-1

1

0

0.4

ใช้ไม่ได้
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัด
ความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย
รายการข้อคาถามแบบวัด
ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย
ความหวาดกลัวต่อผูส้ งู อายุ
1. ฉันชอบที่ได้อยู่กบั ผูส้ งู อายุ*
2. ฉันชอบที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุ*
3. ฉันชอบที่ได้ทาสิ่งต่างๆให้ผสู้ งู อายุ*
4. ฉันกลัวการเผชิญหน้ากับผูส้ งู อายุ
ความวิตกกังวลทางจิตใจ
5. ฉันกลัวว่าเมื่ออายุมากขึน้ ฉันจะไม่มีความสุข
สาราญใจ
6. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ตวั ลง ฉันจะไม่มีอะไรทา
7. ฉันหวังว่าฉันจะรูส้ กึ ดีกบั ตัวฉันเองเมื่อฉันแก่ตวั
ลง*
8. ฉันกังวลว่าเมื่อฉันแก่ตวั ลง ฉันจะไม่สามารถทา
สิ่งต่างๆได้ดว้ ยตัวฉันเอง
ความวิตกกังวลทางกายภาพ
9. ฉันไม่เคยหวั่นใจที่ตวั เองจะดูแก่*
10. เวลาที่ฉนั ส่องกระจก ฉันรูส้ กึ แย่ท่เี ห็นรูปลักษณ์
ตัวเองเปลี่ยนไปเพราะอายุท่มี ากขึน้
ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย
11. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ เพื่อนทุกคนของฉันจะตาย
จากไป
12. ยิ่งอายุมากขึน้ ฉันยิ่งกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ตัวเองมากขึน้
13. ฉันรูส้ กึ กังวลเมื่อนึกถึงการที่ฉนั จะไม่สามารถ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวฉันเอง
14. ฉันกังวลว่าคนอื่นๆจะไม่สนใจฉันในวันที่ฉนั แก่
15. ฉันกลัวว่าชีวิตจะไร้ความหมายเมื่อฉันแก่

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1
1
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
0.8
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

0

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
0

1
0

1
0.6

ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 19 (ต่อ)
รายการข้อคาถามแบบวัด
ความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย
ความวิตกกังวลต่อความตายของผูส้ งู อายุในครอบครัว
16. ถึงแม้การเกิดแก่เจ็บตายจะเป็ นเรื่องธรรมชาติ
แต่ฉนั ก็ไม่อยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวเป็ นอะไรไป
17. ฉันรูส้ กึ เครียดเมื่อนึกถึงวันที่ผสู้ งู อายุใน
ครอบครัวจะไม่อยู่แล้ว
18. ฉันไม่รูส้ กึ อะไร ถ้าวันหนึ่งผูส้ งู อายุในครอบครัว
จะป่ วยหนัก*
19. ยิ่งผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากขึน้ ฉันก็ยงิ่
กลัวว่าวันที่ทา่ นจากไปจะมาเร็วขึน้

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

-1

1

1

0

1

0.4

ใช้ไม่ได้

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัดการรับรู ้
ต่อความเป็ นผูส้ งู วัย
รายการข้อคาถามแบบวัด
การรับรู้ต่อความเป็ นผู้สูงวัย
การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านกายภาพ
1. เมื่ออายุมากขึน้ การทางานของร่างกายก็จะ
ถดถอยลง
2. เมื่ออายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุจะไม่สามารถเรียนรู ้
ทักษะใหม่ๆได้*
3. อายุท่มี ากขึน้ ย่อมมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
4. พออายุมากแล้วการฟื ้ นตัวจากการเจ็บป่ วยจะช้า
ลง
การรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัยด้านสังคม
5. เป็ นธรรมดาที่เมื่ออายุมากแล้วจะมีนิสยั หรือ
พฤติกรรมเปลี่ยนไป
6. การเติบโตในยุคสมัยที่ตา่ งกันทาให้ผสู้ งู อายุมี
ความคิดเห็นหรือมุมมองที่ต่างออกไป
7. ฉันรูด้ ีว่าผูส้ งู อายุเป็ นคนแบบนี ้ และไม่คิดจะไป
เปลี่ยนแปลงท่าน
8. เพราะว่าผูส้ งู อายุผ่านเรื่องราวในชีวติ มาต่างจาก
ฉัน การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจึงไม่
เหมือนกับฉัน

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

0

0.6

ใช้ได้

0

1

1

-1

-1

0

ใช้ไม่ได้

0

1

1

1

-1

0.4

ใช้ไม่ได้
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัดการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
รายการข้อคาถามแบบวัด
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. ฉันรูส้ กึ พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุใน
ครอบครั
2. ฉันรูส้ กึ เพลิดเพลินในระหว่างที่ได้พดู คุยกับ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
3. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัวมี
การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันดี

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

0

0

1

0.6

ใช้ได้

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัดการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
รายการข้อคาถามแบบวัด
การปฏิสัมพันธ์เชิงลบ
ต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว
2. ฉันรูส้ กึ เบื่อในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุใน
ครอบครัว
3. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
ไม่ได้มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

0

0

0

0.4

ใช้ไม่ได้
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แบบวัดค่านิยม
ทางสังคม
รายการข้อคาถามแบบวัด
ค่านิยมทางสังคม
การยึดถือในบทบาทหน้าที่
1. ฉันยินดีทาหน้าที่ของลูกหลานโดยการดูแล
ผูส้ งู อายุในครอบครัว
2. ฉันควรรับผิดชอบดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
เพราะฉันเป็ นลูกหลานของท่าน
3. การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของ
ลูกหลาน*
4. ลูกหลานไม่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนดูแล
ผูส้ งู อายุในครอบครัว*
5. หน้าที่การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวไม่ใช่หน้าที่
ของใคร แต่เป็ นหน้าที่ของลูกหลาน
การยึดถือในการกตัญญู
6. การกตัญญูรูค้ ณ
ุ ต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นสิ่ง
สาคัญในสังคมไทย ฉันจึงควรดูแลเลีย้ งดูทา่ น
7. ฉันไม่คิดว่าการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นการ
แสดงความกตัญญู*
8. เพื่อตอบแทนพระคุณ ฉันจะดูแลผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวด้วยความสมัครใจ
9. ฉันเชื่อเรื่องความกตัญญู ฉันจึงอยากดูแล
ผูส้ งู อายุในครอบครัว

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ

1

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมของข้อทีเ่ หลือ (Corrected item-total correlation: CITC)
และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach's alpha coefficient: )
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ค่า CITC และค่า Cronbach's alpha
ข้อคาถาม
แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ( = .848)
1. ฉันกังวลเรื่องอุบตั ิเหตุของผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะท่านแก่แล้ว
2. ถึงแม้ผสู้ งู อายุในครอบครัวจะสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ฉนั ก็อดเป็ นห่วงไม่ได้เพราะท่านแก่แล้ว
3. ฉันไม่ค่อยห่วงผูส้ งู อายุในครอบครัว ถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้ว*
4. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวอยากทาฉันจะไม่ขดั เพราะท่านแก่แล้ว
5. ฉันอยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวได้ทาในสิง่ ที่ท่านต้องการ เพราะท่านอายุมากแล้ว
6. ฉันพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะท่านแก่แล้ว
7. เพราะผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากแล้ว ฉันจึงพยายามปรับคาพูดกับท่านให้ดีขึน้ เช่น ใช้
นา้ เสียงนุม่ นวล พูดอย่างสุภาพ เป็ นต้น
8. ฉันตัง้ ใจจะไม่พดู โต้ตอบอะไรถ้าผูส้ งู อายุในครอบครัวบ่นเรื่องที่ฉนั ไม่อยากฟั ง เพราะท่านอายุ
มากแล้ว
9. ฉันอยากจะดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวให้ดี เพราะท่านอายุมากแล้ว
แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ( = .721)
1. มีหลายอย่างที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวแก่เกินไปที่ควรจะทา
2. อายุท่มี ากของผูส้ งู อายุในครอบครัว ไม่ใช่อปุ สรรคในการทาสิ่งต่างๆ*
3. ถึงผูส้ งู อายุในครอบครัวจะมีอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ยงั สามารถทางานหลากหลายได้ดี*
4. ยิ่งอายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุก็ยงิ่ มีเวลาว่างเหลือเยอะขึน้
5. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากมักจะขีบ้ ่น
6. เพราะแก่แล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวจึงชอบพูดหรือถามในเรื่องเดิมซา้ ๆ
7. ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากแล้วจะมีมมุ มองแบบคนรุน่ เก่า
8. ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากมีนิสยั เหมือนเด็ก เช่น ดือ้ เอาแต่ใจ
9. เพราะอายุมากแล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวมักจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็ น

CITC
.557
.643
.418
.447
.522
.636
.672
.623
.651
.302
.155
.207
.273
.464
.595
.562
.587
.419
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้อคาถาม
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ( = .761)
1. ฉันให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวดูแลเรื่องยาด้วยตัวท่านเอง เช่น การซือ้ ยา การจัดเตรียมยา เป็ นต้น*
2. ฉันคอยสังเกตเรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นประจา
3. ฉันดูแลให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวไปพบแพทย์ เช่น นัดหมายแพทย์หรือจองคิว เรียกรถหรือขับรถ
ให้ เป็ นต้น
4. ฉันไม่เคยพูดคุยถามไถ่เรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุในครอบครัว*
5. ฉันหาข้อมูลทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่สบายของผูส้ งู อายุในครอบครัวเพิม่ เติม
6. ฉันไม่เคยปล่อยให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวต้องทากิจกรรมที่ตอ้ งออกแรงหนัก
7. ฉันไม่สนใจว่าผูส้ งู อายุในครอบครัวจะเดินทางไปไหนมาไหน*
8. ฉันอาสาทาสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันให้ผสู้ งู อายุในครอบครัว เช่น ทางานบ้าน เป็ นต้น
9. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวเอ่ยปากว่าต้องการ ฉันจะพยายามหามาให้
แบบวัดความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย ( = .891)
1. ฉันกลัวการเผชิญหน้ากับผูส้ งู อายุ
2. ฉันกลัวว่าเมื่ออายุมากขึน้ ฉันจะไม่มีความสุขสาราญใจ
3. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ตวั ลง ฉันจะไม่มีอะไรทา
4. ฉันกังวลว่าฉันจะรูส้ กึ ไม่ดกี บั ตัวเองเมื่อแก่ตวั ลง
5. ฉันกังวลว่าเมื่อแก่ตวั ลง ฉันจะไม่สามารถทาสิ่งต่างๆได้ดว้ ยตัวเอง
6. ฉันไม่เคยหวั่นใจที่ตวั เองจะดูแก่*
7. เวลาที่ฉนั ส่องกระจก ฉันรูส้ กึ แย่ท่เี ห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองเปลี่ยนไปเพราะอายุท่มี ากขึน้
8. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ เพื่อนทุกคนของฉันจะตายจากไป
8. ยิ่งอายุมากขึน้ ฉันยิ่งกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองมากขึน้
9. ฉันรูส้ กึ กังวลเมื่อนึกถึงการที่ฉนั จะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวฉันเอง
10. ฉันกังวลว่าคนอื่นๆจะไม่สนใจฉันในวันที่ฉนั แก่
11. ฉันกลัวว่าชีวิตจะไร้คณ
ุ ค่าเมื่อฉันแก่ ต้องอยู่ไปวันๆอย่างไร้จดุ หมาย
12. ถึงแม้การเกิดแก่เจ็บตายจะเป็ นเรื่องธรรมชาติ แต่ฉนั ก็ไม่อยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวเป็ น
อะไรไป (เจ็บป่ วยหรือเสียชีวิต)
13. ฉันกังวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้ งู อายุในครอบครัว
14. ยิ่งผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากขึน้ ฉันก็ยงิ่ กลัวว่าวันที่ท่านจากไปจะมาเร็วขึน้

CITC
.284
.716
.496
.368
.404
.444
.471
.557
.430
.495
.651
.625
.673
.691
.164
.490
.615
.569
.634
.712
.693
.384
.475
.506
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้อคาถาม
แบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย ( = .794)
1. เมื่ออายุมากขึน้ การทางานของร่างกายก็จะถดถอยลง
2. เมื่ออายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุจะไม่สามารถเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆได้
3. อายุท่มี ากขึน้ ย่อมมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
4. พออายุมากแล้วการฟื ้ นตัวจากการเจ็บป่ วยจะช้าลง
5. เป็ นธรรมดาที่เมื่ออายุมากแล้วจะมีนิสยั หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป
6. การเติบโตในยุคสมัยที่ตา่ งกันทาให้ผสู้ งู อายุมคี วามคิดเห็นหรือมุมมองที่ต่างออกไป
7. เพราะว่าผูส้ งู อายุผ่านเรื่องราวในชีวติ มามาก การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจึงสะท้อน
ประสบการณ์เหล่านัน้

CITC
.509
.281
.677
.636
.598
.634
.496

แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ( = .871)
1. ฉันรูส้ กึ พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
2. ฉันรูส้ กึ เพลิดเพลินในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
3. การใช้ชวี ิตประจาวันระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันดี

.779
.787
.696

แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว ( = .826)
4. ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
5. ฉันรูส้ กึ เบื่อในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
6. การใช้ชวี ิตประจาวันระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัวไม่ได้มกี ารช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน

.763
.728
.574

แบบวัดค่านิยมทางสังคม ( = .889)
1. ฉันยินดีทาหน้าที่ของลูกหลานโดยการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว
2. ฉันควรรับผิดชอบดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเพราะฉันเป็ นลูกหลานของท่าน
3. ลูกหลานไม่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว*
4. หน้าที่การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นหน้าที่ของลูกหลาน
5. การกตัญญูรูค้ ณ
ุ ต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นสิ่งสาคัญในสังคมไทย ฉันจึงควรดูแลเลีย้ งดูท่าน
6. ฉันไม่คิดว่าการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นการแสดงความกตัญญู*
7. เพื่อตอบแทนพระคุณ ฉันจะดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวด้วยความสมัครใจ
8. ฉันเชื่อเรื่องความกตัญญู ฉันจึงอยากดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว

.756
.845
.471
.673
.789
.532
.721
.709

หมายเหตุ

* ข้อคาถามทางลบ
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA)
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่า AVE ของตัวชีว้ ดั และค่า CR ของแบบวัด
ตัวชีว้ ัด

ด้านความรูส้ กึ
(AVE = 0.654)
ด้านแนวโน้ม
การแสดง
พฤติกรรม
(AVE = 0.546)

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ค่าความคลาด
คะแนนมาตรฐาน
เคลื่อนมาตรฐาน
แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (CR = 0.908)
1
0.807
0.039
2
0.939
0.040
3
0.655
0.059
4
0.508
0.051
5
0.828
0.054
6
0.818
0.049
7
0.757
0.055
แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (CR = 0.695)
1
0.307
0.074
2
0.421
0.079
3
0.694
0.078
4
0.735
0.075
5
0.603
0.076
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (CR = 0.814)
1
0.887
0.040
2
0.595
0.077
3
0.534
0.060
4
0.554
0.064
5
0.483
0.066
6
0.723
0.059
7
0.526
0.051

ข้อคาถาม

ค่าสถิติ t
16.867
20.725
13.006
9.386
17.464
17.169
15.470
5.039
7.051
12.137
12.838
10.486
18.635
10.531
10.023
10.500
8.867
14.381
9.663
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ตาราง 25 (ต่อ)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ค่าความคลาด
คะแนนมาตรฐาน
เคลื่อนมาตรฐาน
แบบวัดความรูส้ กึ วิตกกังวลต่อการสูงวัย (CR = 0.949)
1
0.827
0.075
ทางจิตใจ
2
0.793
0.077
(AVE = 0.681)
3
0.856
0.071
ทางกายภาพ
4
0.269
0.108
(AVE = 0.520)
5
0.984
0.258
6
0.634
0.082
ทางการสูญเสีย
7
0.659
0.071
(AVE = 0.558)
8
0.843
0.069
9
0.827
0.079
ความตายของผูส้ งู อายุ
10
0.744
0.057
ในครอบครัว
11
0.937
0.056
(AVE = 0.707)
12
0.830
0.059
แบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย (CR = 0.888)
1
0.735
0.041
ด้านกายภาพ
2
0.874
0.044
(AVE = 0.642)
3
0.79
0.042
4
0.682
0.057
ด้านสังคม
5
0.821
0.051
(AVE = 0.502)
6
0.606
0.046
แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (CR = 0.876)
1
0.859
0.050
2
0.903
0.047
3
0.746
0.048
แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว (CR = 0.847)
1
0.918
0.055
2
0.872
0.054
3
0.601
0.069
ตัวชีว้ ัด

ข้อคาถาม

ค่าสถิติ t
17.870
16.835
18.796
3.758
5.470
12.437
13.082
18.410
17.887
15.489
21.357
17.934
14.923
18.891
16.426
12.847
15.989
11.149
19.024
20.493
15.746
20.769
19.251
11.905
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ตาราง 25 (ต่อ)
ตัวชีว้ ัด

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ค่าความคลาด
คะแนนมาตรฐาน
เคลื่อนมาตรฐาน
แบบวัดค่านิยมทางสังคม (CR = 0.877)
0.862
0.046
0.499
0.067
0.777
0.056
0.856
0.055
0.803
0.045

ข้อคาถาม

ค่าสถิติ t

1
2
3
4
5

19.344
9.435
16.534
19.135
17.348
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ภาพประกอบ 14 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram)
แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว

ภาพประกอบ 15 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram)
แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว
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ภาพประกอบ 16 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram)
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว

ภาพประกอบ 17 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram) แบบวัดการรับรูต้ ่อความเป็ นผูส้ งู วัย
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ภาพประกอบ 18 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram) แบบวัดการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกและ
การปฏิสมั พันธ์เชิงลบต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว

ภาพประกอบ 19 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram) แบบวัดค่านิยมทางสังคม
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ภาพประกอบ 20 ภาพความสัมพันธ์ (Path diagram) แบบวัดความรูส้ ึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย
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ภาคผนวก ง
ข้อคาถามของแบบวัดตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2
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แบบวัดวยาคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
วยาคติเชิงบวกด้านความรูส้ กึ
1. ฉันกังวลเรื่องอุบตั ิเหตุของผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะท่านแก่แล้ว
2. ถึงแม้ผสู้ งู อายุในครอบครัวจะสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ฉนั ก็อดเป็ นห่วงไม่ได้เพราะท่านแก่แล้ว
3. ฉันไม่ค่อยห่วงผูส้ งู อายุในครอบครัว ถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้ว*
วยาคติเชิงบวกด้านแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม
4. ฉันอยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวได้ทาในสิ่งที่ท่านต้องการ เพราะท่านอายุมากแล้ว
5. ฉันพยายามจะไม่แสดงความโกรธหรือโมโหต่อผูส้ งู อายุในครอบครัว เพราะท่านแก่แล้ว
6. เพราะผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากแล้ว ฉันจึงพยายามปรับคาพูดกับท่านให้ดีขนึ ้ เช่น ใช้
นา้ เสียงนุ่มนวล พูดอย่างสุภาพ เป็ นต้น
7. ฉันตัง้ ใจจะไม่พดู โต้ตอบอะไรถ้าผูส้ งู อายุในครอบครัวบ่นเรื่องที่ฉนั ไม่อยากฟั ง เพราะท่านอายุ
มากแล้ว
แบบวัดวยาคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. มีหลายอย่างที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวแก่เกินไปที่ควรจะทา
2. ยิ่งอายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุก็ยิ่งมีเวลาว่างเหลือเยอะขึน้
3. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากมักจะขีบ้ ่น
4. เพราะแก่แล้ว ผูส้ งู อายุในครอบครัวจึงชอบพูดหรือถามในเรื่องเดิมซา้ ๆ
5. ผูส้ งู อายุในครอบครัวที่อายุมากแล้วจะมีมมุ มองแบบคนรุน่ เก่า
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
1. ฉันคอยสังเกตเรื่องสุขภาพของผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นประจา
2. ฉันดูแลให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวไปพบแพทย์ เช่น นัดหมายแพทย์หรือจองคิว เรียกรถหรือขับรถ
ให้ เป็ นต้น
3. ฉันหาข้อมูลทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่สบายของผูส้ ูงอายุในครอบครัวเพิ่มเติม
4. ฉันไม่เคยปล่อยให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวต้องทากิจกรรมที่ตอ้ งออกแรงหนัก
5. ฉันไม่สนใจว่าผูส้ งู อายุในครอบครัวจะเดินทางไปไหนมาไหน*
6. ฉันอาสาทาสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันให้ผสู้ งู อายุในครอบครัว เช่น ทางานบ้าน เป็ นต้น
7. อะไรที่ผสู้ งู อายุในครอบครัวเอ่ยปากว่าต้องการ ฉันจะพยายามหามาให้
หมายเหตุ
* ข้อคาถามทางลบ

241
แบบวัดความรู้สึกวิตกกังวลต่อการสูงวัย
ความวิตกกังวลทางจิตใจ
1. ฉันกลัวว่าเมื่ออายุมากขึน้ ฉันจะไม่มีความสุขสาราญใจ
2. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ตวั ลง ฉันจะไม่มีอะไรทา
3. ฉันกังวลว่าฉันจะรูส้ ึกไม่ดีกบั ตัวเองเมื่อแก่ตวั ลง
ความวิตกกังวลทางกายภาพ
4. ฉันไม่เคยหวั่นใจที่ตวั เองจะดูแก่*
5. เวลาที่ฉนั ส่องกระจก ฉันรูส้ กึ แย่ท่เี ห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองเปลี่ยนไปเพราะอายุท่มี ากขึน้
ความวิตกกังวลต่อการสูญเสีย
6. ฉันกลัวว่าเมื่อฉันแก่ เพื่อนทุกคนของฉันจะตายจากไป
7. ฉันรูส้ กึ กังวลเมื่อนึกถึงการที่ฉนั จะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวฉันเอง
8. ฉันกังวลว่าคนอื่นๆจะไม่สนใจฉันในวันที่ฉันแก่
9. ฉันกลัวว่าชีวิตจะไร้คณ
ุ ค่าเมื่อฉันแก่ ต้องอยู่ไปวันๆอย่างไร้จดุ หมาย
ความวิตกกังวลต่อความตายของผูส้ งู อายุในครอบครัว
10. ถึงแม้การเกิดแก่เจ็บตายจะเป็ นเรื่องธรรมชาติ แต่ฉนั ก็ไม่อยากให้ผสู้ งู อายุในครอบครัวเป็ น
อะไรไป (เจ็บป่ วยหรือเสียชีวิต)
11. ฉันกังวลเมื่อนึกถึงการจากไปของผูส้ งู อายุในครอบครัว
12. ยิ่งผูส้ งู อายุในครอบครัวอายุมากขึน้ ฉันก็ยิ่งกลัวว่าวันที่ท่านจากไปจะมาเร็วขึน้
แบบวัดการรับรู้ต่อความเป็ นผู้สูงวัย
การรับรูด้ า้ นกายภาพ
1. เมื่ออายุมากขึน้ การทางานของร่างกายก็จะถดถอยลง
2. อายุท่มี ากขึน้ ย่อมมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
3. พออายุมากแล้วการฟื ้ นตัวจากการเจ็บป่ วยจะช้าลง
การรับรูด้ า้ นสังคม
4. เป็ นธรรมดาที่เมื่ออายุมากแล้วจะมีนิสยั หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป
5. การเติบโตในยุคสมัยที่ต่างกันทาให้ผสู้ งู อายุมีความคิดเห็นหรือมุมมองที่ต่างออกไป
6. เพราะว่าผูส้ งู อายุผ่านเรื่องราวในชีวิตมามาก การแสดงออกหรือความเชื่อของท่านจึงสะท้อน
ประสบการณ์เหล่านัน้
หมายเหตุ
* ข้อคาถามทางลบ
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แบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. ฉันรูส้ กึ พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
2. ฉันรูส้ กึ เพลิดเพลินในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
3. การใช้ชีวิตประจาวันระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันดี
แบบวัดการปฏิสัมพันธ์เชิงลบต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
1. ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจกับการทากิจกรรมกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
2. ฉันรูส้ กึ เบื่อในระหว่างที่ได้พดู คุยกับผูส้ งู อายุในครอบครัว
3. การใช้ชีวิตประจาวันระหว่างฉันกับผูส้ งู อายุในครอบครัวไม่ได้มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
แบบวัดค่านิยมทางสังคม
1. ฉันควรรับผิดชอบดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเพราะฉันเป็ นลูกหลานของท่าน
2. ลูกหลานไม่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว*
3. หน้าที่การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นหน้าที่ของลูกหลาน
4. การกตัญญูรูค้ ณ
ุ ต่อผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นสิ่งสาคัญในสังคมไทย ฉันจึงควรดูแลเลีย้ งดูท่าน
5. เพื่อตอบแทนพระคุณ ฉันจะดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวด้วยความสมัครใจ
หมายเหตุ
* ข้อคาถามทางลบ
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