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อิทธิพลของเจตคติและการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
ที่มีต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Attitudes and Living with the Elderly Influencing Undergraduate
Students’ Care Giving toward the Elderly
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์1
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ และการปฏิบัติตนต่อ
ผู้สูงอายุ พร้อมกับวิเคราะห์อิทธิพลของเจตคติ และการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวอย่าง คือ นักศึกษา จํานวน 1,184 คน สุ่มเลือกจากการเลือกแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประเภทให้เลือกตอบและมาตรประเมินค่า ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ และการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เจตคติมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติตน
ต่อผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุผ่านการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
คําสําคัญ: เจตคติ การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Abstract
This research was to investigate the correlation among attitudes toward the elderly, living
with the elderly, and care giving toward the elderly; and to examine the effects of attitudes
on undergraduate students’ care giving toward the elderly. The sample was 1,181 students
selected by using the multi-stage sampling. Multiple-choice and rating scale questionnaires
were used to collect data. The research findings revealed that attitudes had a significant
positive correlation with living with the elderly and care giving toward the elderly, while living
with the elderly also had a significant and positive correlation with care giving toward the
elderly. Furthermore, attitudes had a significant direct effect on care giving toward the
elderly, but had no indirect effect on care giving toward the elderly when living with the
elderly acting as a mediating variable.
Keywords: Attitudes, Living with the Elderly, Care Giving Toward the Elderly, Undergraduate
Students
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บทนํา
ในอดีต สภาพของสังคมไทยเป็นครอบครัวขยาย มี
คนหลายวัยอาศัยอยู่รวมกัน ค่านิยมของสังคมส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับการเคารพนับถือผู้สูงอายุเป็นอย่าง
มาก เพราะคิดว่าผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีศักยภาพ
และเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา
ที่สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ มาอย่างยาวนาน ให้แก่คน
รุ่นหลัง (Kraipibool, 2014; Prasartkul, Chuanwan, &
Thianlai, 2012) คนส่วนใหญ่จึงมีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ
และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลหรือตอบแทนบุญคุณเพื่อ
แสดงความกตัญญูกตเวทีตามค่านิยมของสังคมไทย
แต่การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ที่พัฒ นาอย่า งก้า วกระโดดและรุด หน้า จนเป็น สัง คม
ดิจิทัล ในปัจ จุบัน ทํา ให้ร ะบบครอบครัว แบบดั้ง เดิม
เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดเล็กลง
คือ ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกเท่านั้น ซึ่งเท่ากับแยก
ผู้สูงอายุออกจากครอบครัวโดยสิ้นเชิง สมาชิกในครอบครัว
มีโอกาสอยู่ด้วยกันน้อยลง มีการละเลยคุณค่าของผู้สูงอายุ
และปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังมากขึ้น (Manorath,
2013; Prasartkul et al., 2012) ทั้งๆ ที่ผลงานวิจัย
ส่วนมากต่างแสดงผลว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ครอบครัว โดยเฉพาะความสัมพันธ์และการปฏิบัติของ
คนในครอบครัว ล้วนมีบทบาทสําคัญต่อความรู้สึกอบอุ่น
และความสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลสะท้อนต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ (Mitra & Dasgupta, 2010; Peungposop
& Junprasert, 2014)
ในขณะที่สถานการณ์โครงสร้างประชากรของไทย
กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เพราะไทยได้
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว เนื่องจากมีสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปี และ 65 ปีขึ้นไป ประมาณกว่า 10 ล้านคน
และเกือบ 7 ล้านคน ของประชากรทั้งหมดประมาณ 66
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และร้อยละ 10 ตามลําดับ
สาเหตุสืบเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมี
อัตราเกิดลดต่าํ ลง และประชากรส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวขึน้
(Institute for Population and Social Research,
Mahidol University, 2014; National Statistical
Office, 2014) การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พิจารณาจาก
จํานวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด หากมากกว่าร้อยละ 14 ถือว่า
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เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และถ้ามากกว่าร้อยละ
20 เรียกว่า สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Population
Reference Bureau, 2014; United Nations,
Department of Economic and Social Affairs,
Population Division, 2015) ดังนั้น ตามสถิติจะเห็นว่า
ไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ประมาณ
พ.ศ. 2561 และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยมี
สัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก คือ ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วน
1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด (Foundation of Thai
Gerontology Research and Development Institute,
2015)
การที่โครงสร้างประชากรมีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่
สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ย่อมกระทบ
ต่ อ ภาระงบประมาณของภาครั ฐ และค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการ
ต่ า งๆ ทางสั ง คมที่ ต้ อ งเกื้ อ หนุ น ดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น
ผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ นอกจาก
ผู้สูงอายุเริ่มมีปัญหาในการดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแล
บุพการีที่สูงอายุกว่าด้วย ซึ่งผู้อยู่ในวัยนี้เป็นวัยบั้นปลาย
ของชีวิตจึงมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะด้านสังคมและ
สุขภาพ แม้ว่าการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถควบคุมโรคติดต่อ
ร้ายแรงต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่า โรคเรื้อรัง
ต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต โรค
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคข้อ
เสื่อม โรคจิต และการเกิดอุบัติเหตุ ล้วนมีความสําคัญ
มากขึ้นกับผู้สูงอายุ (Foundation of Thai Gerontology
Research and Development Institute, 2015)
เมื่อพิจารณาตามบริบทในสภาพปัจจุบัน จะเห็นว่า
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีใ นขณะนี้เ ป็น ผู้ที่จ ะต้อ งมี
ภาระและหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่
กําลังเป็นผู้สูงอายุหรือจะก้าวสู่วัยสูงอายุต่อไปในอนาคต
แต่ก ลุ่ม คนรุ่น นี้เ จริญ เติบ โตมาท่า มกลางสภาพสัง คม
เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตดังที่
กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่
ใช้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ ว ยเทคโนโลยี ม ากยิ่ ง ขึ้ น อาทิ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มากกว่า
การเผชิญหน้า สาเหตุเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัยและช่องว่างทางวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยได้
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และอาจส่งผลให้เจตคติและค่านิยมของคนรุ่นนี้แตกต่าง
ไปจากคนรุ่นพ่อแม่และปู่ย่า ตายาย (Anuratpanich,
2015) ตามแนวคิดของทฤษฎีทางจิตวิทยาเสนอไว้ว่า
เจตคติ หมายถึง ความพร้อมของสภาพทางจิตหรือระบบ
ประสาทที่บุคคลจะตอบสนองทางด้านบวกหรือลบต่อ
สิ่งเร้าต่างๆ ที่อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ความเชื่อ ประเพณี
หรือสภาพการณ์ใดๆ ก็ได้ หากบุคคลมีเจตคติเป็นบวก
หรือลบต่อสิ่งเร้าอย่างไรก็มักจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม
ให้ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไปในทํานองเดียวกัน (Lahey, 2001)
ซึ่งการศึกษาในอดีตส่วนมากแสดงผลว่าเยาวชนมีเจตคติ
ต่อผู้สูงอายุและปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในเชิงบวก (Randler,
Vollmer, Wilhelm, Flessner, & Hummel, 2014;
Sadaf & Yazdanie, 2012; Tangchonlatip et al.,
2010) แต่งานวิจัยที่ศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศต่างๆ ทั้งประเทศตะวันตกและเอเชียในระยะ
หลั ง ต่ า งแสดงผลว่ า นั ก ศึ ก ษามี เ จตคติ ใ นเชิ ง ลบต่ อ
ผู้สูงอายุและมีการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในเชิงลบด้วย
(Lucãcel & Babãn, 2014) นอกจากนั้น เยาวชนยังลด
ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ เพราะมีวิถีชีวิตที่ได้รับอิทธิพล
จากตะวันตกมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งผลการศึกษาภาพลักษณ์
ของผู้สูงอายุไทยที่สะท้อนออกมาก็เป็นด้านลบ (Gray,
Pattaravanit, Jamjan, & Suwannobprakoa, 2013)
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมของสังคมไทยส่วนใหญ่ยังคง
มุ่งส่งเสริมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและญาติ
ผู้ใหญ่อยู่เป็นอย่างมาก ในขณะที่วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนไม่น้อยต้อง
ย้า ยถิ่น ฐานเพื่อ ไปศึก ษาต่อ ทํา ให้ไ ม่ค่อ ยมีโ อกาสได้
คลุกคลีหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น งาน
วิจัยบางเรื่องให้ผลสนับสนุนว่า เยาวชนหรือลูกหลาน
ที่ไ ด้อ ยู่กับ ผู้สูง อายุอ ย่า งถาวรจะมีเ จตคติเ ชิง บวกต่อ
ผู้สูงอายุมากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้อยู่กับผู้สูงอายุ (Khan, 2010;
Mitra, & Dasgupta, 2010; Steer, 2010) ขณะที่งาน
วิจัยบางเรื่องกลับไม่พบความแตกต่างของเจตคติที่นักศึกษา
มีต่อผู้สูงอายุไม่ว่าจะอยู่ร่วมหรือไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
(Elbí, Altan, Rahman, Ceng‹zözyurt, Fiah‹n, &
S›rr›Cam, 2015).

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ผ่านมา มัก
มุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิตและการให้บริการด้านสุขภาพ
ต่อผู้สูงอายุในมิติต่างๆ แต่เมื่อสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตเป็นอย่างมาก การศึกษาจากคนรุ่นใหม่ที่
จะต้องเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตจึงเป็นสิ่ง ที่
ควรหาคําตอบเชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
อิทธิพลของเจตคติ และการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ เพื่อนํา
ผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีป ระโยชน์ต่อ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สําหรับหาแนวทางปลูกฝังและส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ
และปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อไป นอกจาก
เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวที
ที่ควรธํารงรักษาไว้ตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การอยู่
ร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ และการปฏิ บั ติ ต นต่ อ ผู้ สู ง อายุ ข อง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเจตคติ และการปฏิบัติตน
ต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อมีการอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุเป็นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานการวิจัย
1. เจตคติต่อผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ และ
การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
2. เจตคติต่อผู้สูงอายุมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเมื่อมีการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุเป็นตัวแปรส่งผ่าน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การอยู่ร่วมกับผูส้ ูงอายุ
เจตคติต่อผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้เ ป็น การวิจัย เชิง ปริม าณ ประเภท
สํารวจแบบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเมื่อมี
ตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่
เจตคติต่อ ผู้สูง อายุ ตัว แปรตาม ได้แ ก่ การปฏิบัติต น
ต่อ ผู้สูง อายุ โดยมีการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเป็นตัวแปรส่งผ่าน (mediating variable)
รายละเอียดของวิธีวิจัยมีดังนี้
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีชายและหญิงทุกชั้นปี จากสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 จํานวนรวมประมาณ
1,802,787 คน (Office of the Education Council,
2015)
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชายและหญิงชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษา
คณะวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัย 6 สถาบัน ในประเทศไทย
รวม 1,184 คน
การกําหนดขนาดตัวอย่าง ใช้โปรแกรม G* Power
Computer Software แบบ Linear multiple regression:
Fixed model, R2 deviation from zero ที่ร ะดับ
ความเชื่อมั่น .01, effect size (f)2 = 0.035, power
(1-) = 0.99 ได้ขนาดตัวอย่าง 1,115 คน (Erdfelder,
Faul, & Buchner, 1996) ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอย่าง
เป็นจํานวน 1,200 คน โดยทดขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก
สําหรับเมื่อมีกรณีข้อมูลขาดหาย
การเลือ กตัว อย่าง ใช้วิธีเ ลือ กแบบหลายขั้น ตอน
(multiple stage sampling) คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้การ
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จับสลากเลือกสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจากมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน
และมหาวิทยาลัยของรัฐที่มาจากราชภัฏและราชมงคล
เดิมประเภทละ 2 แห่ง ขั้นตอนที่ 2 คือ การเลือกแบบ
กําหนดโควตา (quota sampling) ให้ตัวอย่างมีจํานวน
ที่ใกล้เคีย งกัน ได้แก่ ด้านเพศ แบ่งเป็นชายและหญิง
ด้า นคณะวิช า แบ่ง เป็น สายวิท ยาศาสตร์สุข ภาพและ
เทคโนโลยีกับสายสังคมศาสตร์ และด้านภูมิลําเนาแบ่งเป็น
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลกั บ ต่ า งจั ง หวั ด และ
ขั้น ตอนที่ 3 คือ การเลือ กแบบบัง เอิญ (accidental
sampling) โดยผู้ ช่ ว ยวิ จั ย แจกแบบสอบถามให้ กั บ
นักศึกษาที่พบตามสถาบันต่างๆ ที่กําหนดไว้ในช่วงเวลา
เช้า กลางวัน และเย็นติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล เป็นลักษณะให้เลือกตอบ สําหรับตัวแปรการอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยใช้การสุ่มถามนักศึกษา 30 คน ว่า
เคยอยู่กับผู้สูงอายุและมีการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุอย่างไร
ผลจากการสัมภาษณ์แยกได้เป็น 3 กลุ่ม จึงสร้างเครื่องมือ
วัดตัวแปรนี้ 3 ระดับ คือ 1) ไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
2) อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุบ้าง และ 3) อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
เสมอ ส่วนที่ 2 แบบวัดเจตคติต่อผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยปรับปรุงจากแนวคิดของ Kogan (1961, cited in
Khan, 2010) ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale)
7 ระดับ (1-7) จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็นด้วย
อย่างยิ่ง จํานวน 24 ข้อ มีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
และส่วนที่ 3 แบบวัดการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยพัฒนาจากแนวคิดความสุข 5 มิติสําหรับ
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ผู้สูงอายุที่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า
สุขสว่าง และสุขสงบ ด้วยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
(Department of Mental Health, Ministry of Public
Health, 2012) ข้อคําถามจึงมีสาระครอบคลุมที่บ่งชี้
ระดับการปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ลักษณะเป็นมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ (1-5) จากน้อยที่สุด จนถึง มากที่สุด ซึ่งเป็น
ข้อความเชิงบวกทั้งหมด 22 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การตรวจ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้ค่า IOC (index
of item-objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
คัดเลือกข้อคําถามที่มีความสอดคล้องกันเกินร้อยละ 75
ปรับ ปรุง ข้อ คํา ถามบางข้อ ให้เ หมาะสม จากนั้นนํา ไป
ทดลองใช้กับนักศึกษา 34 คนที่ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย
วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (reliability) แบบวัดส่วนที่ 2 และ
แบบวัดส่วนที่ 3 ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า  เท่ากับ
0.88 และ 0.87 ตามลําดับ แสดงว่าเครื่องมือมีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ยอมรับได้เนื่องจากค่าความเที่ยงเกิน 0.70
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
ตามคณะต่างๆ และดําเนินการตามหลักจริยธรรมในการ
วิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าผลวิจัยจะเป็น
ภาพรวมไม่ได้ก่อความเสียหายแก่ผู้ใด และผู้ให้ข้อมูล
ยินยอมและเต็มใจตอบแบบสอบถามตามจริงสําหรับใช้
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถาม
กับนักศึกษาตามสถาบันต่างๆ ที่กําหนดไว้ 3 ช่วงเวลา
คือ เช้า กลางวัน และเย็น ติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้แบบสอบถามกลับมา 1,190
ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 99.17 คัดเลือกชุดที่ตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ 1,184 ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่
ใช้ได้ร้อยละ 99.50
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้สถิติบรรยายศึกษา
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์การวิจัย ใช้สถิติอนุมาน คือ ข้อ 1) การ
วิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และข้อ 2) การวิเคราะห์

ถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น (hierarchical stepwise
regression) และการวิเคราะห์การส่งผ่าน (mediation
analysis)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แสดงผลว่า ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 1,184 คน เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย คือ 602 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และ
เพศชาย 582 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 เป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 25.3,
22.3, 26.2 และ 26.2 ตามลําดับ ร้อยละ 55.4 เป็ น
นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ ส่วนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเทคโนโลยี ร้อยละ 44.6 ศึกษาในสถาบันของรัฐ
ร้อยละ 35.7 เอกชน ร้อยละ 30.3 และจากราชภัฏและ
ราชมงคลเดิม ร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 36.7
มีผ ลการเรีย นเฉลี่ย มากกว่า 3.00 คะแนน ในขณะที่
คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 2.00 คะแนน มีเพียงร้อยละ 2.9
ส่วนอาชีพทั้งของบิดาและมารดา ร้อยละ 42.8 กับ 45.4
คือ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ร้อยละ
34.5 มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 10.6
ที่ต่ํากว่า 20,000 บาท ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ร้อยละ
50.2 อยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ร้อยละ
49.8 นอกจากนั้น นักศึกษาส่วนมากร้อยละ 46.8 ไม่ได้
อยู่กับผู้สูงอายุ อยู่กับผู้สูงอายุบ้างร้อยละ 19.4 และอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุร้อยละ 33.7
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบ
แนวคิด จากการตรวจสอบกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนเหลือมาตรฐาน (standardized residual) กับค่า
พยากรณ์มาตรฐาน (standardized predicted value)
พบว่ า ไม่ มี ปั ญ หาละเมิ ด ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (linearity) และตัวแปรอิสระ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ม่ มี ปั ญ หาภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(multicollinearity) ผลการวิเคราะห์แสดงว่า เจตคติที่
มีต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุและการปฏิบัติตนต่อ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการ
อยู่ร่ว มกับ ผู้สูง อายุมีค วามสัม พัน ธ์กับ การปฏิบัติต น
ต่ อ ผู้ สู ง อายุ อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิด ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
เจตคติฯ
การอยู่ร่วมฯ การปฏิบัติตนฯ ค่าเฉลี่ย
เจตคติต่อผู้สูงอายุ

1.000

การอยู่ร่วมกับผูส้ ูงอายุ

0.078**

1.000

การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ

0.208**

0.059*

1.000

S.D.

4.378

0.478

1.880

0.901

3.749

0.683

* p < 0.05; ** p < 0.01

หมายเหตุ การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 ระดับ (1 = ไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุ, 2 = อยู่กับผู้สูงอายุบ้าง, 3 = อยู่ร่วมกับ
ผู้สูงอายุเสมอ)

3. การวิเคราะห์อิทธิพลของเจตคติต่อผู้สูง อายุที่มี
ต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุเมื่อมีการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
เป็นตัวแปรส่งผ่านโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน
ระดับลดหลั่น และการวิเคราะห์การส่งผ่าน เมื่อใส่เจตคติ
ต่อผู้สูงอายุในสมการขั้นตอนที่ 1 ได้ผลว่าสัมประสิทธิ์
พยากรณ์ (coefficient of determination = R2)
เท่ากับ 0.043 แสดงว่า ตัวแปรเจตคติต่อผู้สูงอายุ อธิบาย
ความแปรปรวนในการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุได้ร้อยละ
4.3 และเมื่อเพิ่มตัวแปรการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เข้าไปใน
สมการถดถอยในขั้นตอนที่ 2 ได้ค่า R2 = 0.045 แสดงว่า
ตัวแปรเจตคติต่อผู้สูงอายุ และการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.5 เมื่อพิจารณา
ค่า R2 ที่เพิ่มขึ้น (increment R2 ) จากขั้นตอนที่ 1 เป็น
ขั้นตอนที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.045 - 0.043 = 0.002 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสําคัญ (ดูจากค่า F และค่า P) แสดงว่า
ตัวแปรการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ อธิบายความแปรปรวนใน
ตัวแปรการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
0.02 เท่านั้น สอดคล้องกับค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุกับการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุที่มี
ค่าเพียง 0.059
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ประเด็นที่น่าสังเกต คือ ปริมาณความแปรปรวนใน
ตัวแปรการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ ที่อธิบายได้ด้วยเจตคติ
ต่อผู้สูงอายุมีค่าประมาณร้อยละ 4.3 ในขณะที่ค่าความ
แปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ มีค่า
เพียงร้อยละ 0.02 แสดงว่าอํานาจในการพยากรณ์ของ
เจตคติฯ ที่มีต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุมีค่าสูงประมาณ
215 เท่าของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาขนาด
อิทธิพลทางตรงของตัวแปรทํานาย เจตคติฯ และการอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุที่มีต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ จากการ
แปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (beta)
พบว่า อิทธิพลทางตรงของเจตคติฯ ที่มีต่อการปฏิบัติตน
ต่อผู้สูงอายุมีค่าเท่ากับ 0.208 ในขณะที่อิทธิพลทางตรง
ของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
มีค่าเท่ากับ 0.043 แสดงว่า อิทธิพลเชิงสาเหตุของเจตคติฯ
ที่มีต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุสูงเป็น 4.84 เท่าของ
อิทธิพลเชิงสาเหตุของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ นอกจากอิทธิพลที่มีค่าต่างกันแล้ว
จะเห็นว่า อิทธิพลทางตรงของเจตคติฯ ที่มีต่อการปฏิบัติ
ตนต่อผู้สูงอายุเป็นอิทธิพลทางบวก ในขณะที่อิทธิพล
ทางตรงของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุต่อการปฏิบัติตนต่อ
ผู้สูงอายุไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลัน่ ของตัวแปรการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
ตัวแปรตาม = การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
Step 1
Step 2
ตัวแปรอิสระ
b
S.E. Beta
t
sig.
b
S.E. Beta
t
Constant
เจตคติฯ
การอยู่ร่วมฯ

2.444 0.179
13.642 0.000
0.298 0.041 0.208** 7.328 0.000
2
2
R = 0.208; R = 0.043; adjusted R = 0.043
Increment R2 = 0.043; F = 53.697
Df = 1, 1182;
P = 0.000

sig.

2.404 0.181
13.281 0.000
0.293 0.041 0.205** 7.192
0.000
0.032 0.022 0.043
1.494
0.135
2
2
R = 0.213; R = 0.045; adjusted R = 0.044
Increment R2 = 0.002; F = 2.231
Df = 1, 1181;
P = 0.135

* p < 0.05; ** p < 0.01

ผลการวิเคราะห์แยกอิทธิพลตัวแปรเจตคติฯ และ
การอยู่ร่ วมกับผู้สู งอายุต่ อการปฏิบัติต นต่อ ผู้สูง อายุ
แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม พบว่า
เจตคติฯ มีอิทธิพลรวม (total effect) เท่ากับ 0.208
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง

(direct effect) เท่ากับ 0.205 และน่าสังเกตว่าอิทธิพล
ทางอ้อม (indirect effect) ระหว่างเจตคติฯ และการ
ปฏิบ ัต ิต นต่อ ผู ้ส ูง อายุ มี ค่ า ต่ํ า มากคื อ เท่ า กั บ 0.003
และไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 และแสดงโมเดล
เชิงสาเหตุการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรเจตคติฯ และการอยู่ร่วมฯ ต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
r
residual
ตัวแปร
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลทางตรง
Via การอยู่ร่วมฯ
(beta)
เจตคติฯ
0.208**
0.003
0.205**
0.208**
0.000
การอยู่ร่วมฯ
0.043
0.043
0.059*
0.016
* p < 0.05; ** p < 0.01
หมายเหตุ 1) * p < 0.05; ** p < 0.01
2) ตัวเลขในภาพ คือ อิทธิพลทางตรง
3) ตัวเลขในวงเล็บ (...) คือ อิทธิพลรวม
4) ตัวเลขในวงเล็บใหญ่ […] คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การอยู่ร่วม
[0.078**]

เจตคติต่อผู้สูงอายุ

0.043; (0.043)
[0.059*]

[0.208**]
0.205** ; (0.208**)

การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ

ภาพที่ 2 โมเดลเชิงสาเหตุการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย สามารถสรุ ป และอภิ ป รายผลตาม
สมมติฐานได้ว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ ตัวแปร
ที่ศึกษาทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ (r = 0.208, p < 0.01)
ซึ่ง สนับ สนุน ทฤษฎีจิต วิท ยาที่เ สนอว่า เจตคติจ ะเป็น
ตัวกํา หนดพฤติก รรมของบุคคลได้ (Lahey, 2001)
สอดคล้อ งกับผลการศึกษาอื่นที่ใ ห้ผลทํานองเดียวกัน
(Lucãcel & Babãn, 2014) การวิเคราะห์ยังแสดงผลว่า
เจตคติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกในระดั บ ต่ํา กั บ การอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุ (r = 0.078, p < 0.01) ผลการศึกษาใน
ต่างประเทศที่เก็บข้อมูลจากนักเรียน นักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา และบุคคลที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี พบว่า
ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน (Mitra & Dasgupta,
2010; Randler et al. 2014; Steer, 2010) นอกจากนั้น
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
มีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง บวกระดับ ต่ํา กับ การปฏิบัติต นต่อ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญเช่นเดียวกัน (r = 0.059, p < 0.05)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Khan (2010) และ Steer (2010)
และการศึกษาของ Mitra & Dasgupta (2010) ข้อค้นพบ
นี้ อธิบายได้ว่า การที่เยาวชนได้มีโอกาสอยู่กับผู้สูงอายุ
อาจทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ มากยิ่ง ขึ้น และก่อให้เกิดเจตคติที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติต นต่อ ผู้สูง อายุไ ปด้ว ย ซึ่ง แนวคิด ทางจิต วิท ยา
เสนอไว้ว่า เจตคติมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ (cognitive component)
องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component)
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component)
ดัง นั้น หากนักศึก ษามีองค์ป ระกอบด้านความรู้ค วาม
เข้าใจกับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร ก็จะก่อให้เกิดเจตคติและ
ส่งผลต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุไปด้วย ซึ่งงานวิจัย
หลายเรื่อ งต่า งสนับ สนุน ว่า การมีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมจะส่งผลต่อการเกิดเจตคติ
ในเชิงบวกได้ (Milutinovic, Simin, Kacavendic, &
Turkulov, 2015; Setchoduk, 2015) ในขณะที่การมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในระดับต่ําจะส่งผล
ต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในทางลบ (Lucãcel & Babãn,
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2014) ประเด็นที่น่าสังเกต คือ แม้ว่าตัวแปรดังกล่าวจะ
แสดงผลว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
แต่ก็มีค่าระดับต่ํามาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะตัวอย่างมี
จํานวนมาก จึงทําให้ผลการวิเคราะห์มีนัยสําคัญทางสถิติ
แต่อาจไม่มีนัยสําคัญทางปฏิบัติ (practical significant)
หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์นี้
เป็นการอนุมานทางสถิติ ซึ่งเป็นการคาดถึงความน่าจะเป็น
โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นตามที่ผู้วิจัยกําหนดเท่านั้น
นอกจากนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานที่
2 เพียงบางส่วน กล่าวคือ เจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติตนต่อ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่มีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วยค่าอิทธิพลเพียงเล็กน้อย
และไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เจตคติ
ต่อ ผู้สูง อายุไ ม่มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่อ การปฏิบัติต นต่อ
ผู้สูงอายุเมื่อมีการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุเป็นตัวแปรส่งผ่าน
เพราะการอยู่ร่ว มกับผู้สูง อายุไม่แสดงอิทธิพลต่อ การ
ปฏิบัติตนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่า การที่
นักศึกษาปริญญาตรีจะปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในระดับ
มากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงอิทธิพลของ
เจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า การอยู่
ร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ หากมี เ จตคติ ใ นเชิ ง บวกต่ อ ผู้ สู ง อายุ
ก็ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ นเชิ ง บวก
เช่นเดียวกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
Prasartkul et al. (2012)
ข้อค้นพบข้างต้นนําไปสู่การอภิปรายได้ว่า การจะ
นําผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ สถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษา ตลอดจนสื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น
สื่อ ดั้ง เดิม คือ หนัง สือ พิม พ์ วิท ยุ โทรทัศ น์ นิต ยสาร
หรือสื่อใหม่ ที่เป็นสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น ควรมีบทบาทในการทํา
หน้าที่ปลูกฝังและขัดเกลาทางสังคม (socialization)
โดยให้ความสําคัญกับเรื่องเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเจตคติใน
เชิงบวกต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาเป็นเบื้องต้น เพราะ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นแล้วว่า หากนักศึกษามีเจตคติต่อ
ผู้สูงอายุในเชิงบวกย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
ในเชิงบวกตามไปด้วย
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อย่างไรก็ตาม ตัวแปรด้านการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
ของนักศึกษาในการวิจัยครั้งนี้แสดงผลว่า มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในระดับต่ํามาก และไม่มี
บทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างเจตคติกับการปฏิบัติ
ตนต่อผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเกิดจาก
ข้อจํากัดของการวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ การวัดตัวแปรด้าน
การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นระดับการวัดแบบเรียงอันดับ
(ordinal scale) แต่ผู้วิจัยนํามาใช้เสมือนเป็นตัวแปร
อันตรภาค (interval scale) จึงอาจมีผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างการอยู่ร่วมกับทัศนคติ และการอยู่ร่วมกับการ
ปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุมีค่าต่ํามาก รวมทั้งขนาดอิทธิพล
ของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุกับการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ
มีค่าต่ําและไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ถ้ามีการวัดตัวแปรนี้
โดยคํานึงถึงความถี่ในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุและกิจกรรม
ที่ทําร่วมกับผู้สูงอายุประกอบด้วย น่าจะได้ผลที่ละเอียด
และชั ด เจนมากขึ้ น เนื่ อ งจากสภาพของการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวันในสังคมไทยตามความเป็นจริงในปัจจุบัน
นี้และในอนาคต ไม่ได้เอื้ออํานวยให้นักศึกษามีโอกาสอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุได้มากนัก เพราะอาจมีภาระที่ต้องย้าย
ภูมิลําเนาเพื่อไปศึกษาต่อ หรือติดตามบิดามารดาย้าย
ถิ่นฐานไปทํางาน หรือการแยกไปสร้างครอบครัวของ
ตัวเองในจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์และอิทธิพลทางตรงของเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติ
ตนต่อผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น แนวทาง
การปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุของคนรุ่นใหม่ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตที่จะเป็นไปเชิงบวกหรือที่พึงประสงค์ขึ้นอยู่กับ
การปลูกฝังและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวต้องมีเจตคติที่เป็นเชิงบวกต่อผู้สูงอายุเสียก่อน
(Prasartkul et al., 2012; Tantivipawin, 2014) เพราะ
จะส่งผลต่อการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นบิดา
มารดา หรือ ปู่ย่า ตายาย ในเชิง บวกตามไปด้ว ย ผล
การศึกษาครั้งนี้สนับสนุนมาตรการปลุกจิตสํานึกให้คน
ในสังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ตามยุท ธศาสตร์ข องแผนผู้สูง อายุแ ห่ง ชาติฉ บับ ที่ 2
(พ.ศ. 2545 - 2564) ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้ง
กายและใจ (National Elderly Committee, Ministry
of Social Development and Human Security, 2010)

เพราะถ้าผู้สูงอายุได้รับการดูแลหรือการปฏิบัติตนจาก
ลู ก หลานในเชิ ง บวก ก็ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ ใ ช้ ชี วิ ต
บั้นปลายอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ
1. ผลการวิจัยที่ได้สามารถเป็นองค์ความรู้สําหรับ
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและปลูกฝังนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มี
เจตคติต่อผู้สูงอายุในทางบวกที่เพิ่มขึ้น เพราะจะส่งผล
ต่อการปฏิบัติตนที่ดีต่อผู้สูงอายุ อันเป็นการเตรียมพร้อม
สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
2. การวิจัยเรื่องนี้ในครั้งต่อไป ควรสร้างเครื่องมือที่
วัด การอยู่ร่ว มกับ ผู้สูง อายุใ ห้ล ะเอีย ดขึ้น และควรนํา
ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาศึกษา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพิ่มเติม รวมทั้งศึกษากับ
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคคล
วัยทํางาน เพื่อให้เห็นภาพกว้างขึ้นว่าประชากรวัยต่างๆ
เกี่ยวกับแนวโน้มในการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นบิดา
มารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของประชากรวัยต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น
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čhittawitthayā sangkhom læ sukkhaphāp
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mummō̜ng čhāk khon sō̜ng wai [Value of
Thai elderly: Perspectives from two generations].
In S. Thaweesit and S. Boonyamanond (Eds.).
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