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The purpose of this study is to explore the level of attitude score of population
aged 18-59 toward the elderly and to investigate the factors affecting attitudes of this
population group toward the elderly. This study employs the National Survey on
Attitudes of Population relating to Knowledge and Attitudes toward the elderly. The total
sample size is 9,000 cases.
The results of the study indicated that more than half of population has positive
attitudes toward the elderly. The stepwise multiple regression result reveals that factors
having statistically significant effect on the attitudes toward the elderly are the
knowledge about how to spend your old age, education level, living in central region
(excluding Bangkok), household income, and living in southern region, respectively.
When adding the knowledge concerning life cycle and aging process into the equation,
it can make little increase in the explanatory power of the regression model and has a
negative relationship with the attitudes towards the elderly.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนีเ้ สร็ จสมบูรณ์ ได้ ด้วยความอนุเคราะห์ และสนับสนุนจากผู้มีพระคุณ
หลายท่าน ซึง่ ผู้วิจยั รู้สกึ สํานึกและซาบซึ ้งในความกรุณาเป็ นอย่างยิ่ง
ผู้วิ จัย ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วิ พ รรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ที่ ได้ ก รุ ณาสละเวลาอัน มี ค่า ในการให้ คํา แนะนํ า ที่ ดี คอยชี แ้ นะแนว
ทางการทําวิจยั และให้ แนวคิดในการแสวงหาองค์ความรู้ ต่างๆ ตลอดจนตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
กระทัง่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เสร็ จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บญ
ุ
สิน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์มาลินี วงษ์ สิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ รวมทังชี
้ ้แนะข้ อบกพร่ อง
ต่างๆสําหรับนําไปแก้ ไขและปรับปรุ งวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ใ้ ห้ มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ และขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณศิริวรรณ ศิริบุญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และพี่สาวที่ นับถื อยิ่ง ซึ่งมีความ
ปรารถนาดีคอยให้ กําลังใจอย่างดีเสมอมา ได้ กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ คําแนะนําที่เป็ น
ประโยชน์ คอยช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ และตรวจแก้ ไขวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ และขอกราบ
ขอบพระคุณ สํ า หรั บ การถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นสถิ ติ ซึ่ง มี คุณ ค่า และประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ
การศึกษานี ้รวมถึงการนําไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านต่อไป
ขอขอบคุณสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูล “การสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550” สําหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
ขอขอบคุณกองบรรณาธิ ก ารวารสารประชากรศาสตร์ วิ ท ยาลัย ประชากรศาสตร์ ที่ ก รุ ณ ารั บ
พิจารณาบทความของวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ ขอขอบคุณ คุณชเนตตี มิลินทางกูร
น้ องผู้ร่วมงานวิจัยที่ มีนํา้ ใจคอยให้ กําลังใจและช่วยเหลือในการทํ าวิยานิพนธ์ ฉบับนี ้ และขอบ
ขอบคุณพี่น้องเพื่อนร่ วมงานและเจ้ าหน้ าที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ทกุ ท่าน ที่คอยห่วงใยและให้
กําลังใจตลอดการศึกษาที่ผ่านมา รวมทังขอขอบคุ
้
ณนิสิตรุ่ นพี่รุ่นน้ อง ที่คอยให้ คําปรึ กษา แนะนํา
คอยช่วยเหลือ และเป็ นกําลังใจในระหว่างการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้จนสําเร็ จลุลว่ ง
ไปได้ ด้วยดี
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การก้ าวเข้ าสูศ่ ตวรรษแห่งสังคมสูงวัย (Aging society) เป็ นปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดขึ ้น
อย่างรวดเร็ วในประเทศกําลังพัฒนา ซึง่ ในทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเป็ นประชากรสูง
วัย (Population Aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางอายุของประชากรจากประชากร
เยาว์วยั เป็ นประชากรสูงวัย ซึง่ พิจารณาได้ จากการเปรี ยบเทียบสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุจาก
ประชากรทุกวัย สังคมที่มีโครงสร้ างทางประชากรสูงวัย หมายถึงสังคมที่มีสดั ส่วนของประชากรที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป ตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป (Weeks, 2002: 1-5) หรื อสามารถพิจารณาได้ จากอัตรา
การเพิ่มของประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ที่สงู กว่าอัตราการเพิ่มของประชากรทังหมด
้
(จอห์น โนเดล
และนภาพร ชโยวรรณ, 2552:4)
ประเทศไทยนับว่าได้ ก้าวเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยแล้ ว โดยจากผลการสํารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ.2550 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ
60 ปี ขึ น้ ไป ประมาณ 7 ล้ า นคน หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.7 ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางอายุของประชากรเข้ าสู่การเป็ นประชากรสูงอายุของไทยนี ้ นับว่าใช้
ระยะเวลาค่อนข้ างสันเมื
้ ่อเปรี ยบเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วหลายๆประเทศ (วิพรรณ ประจวบ
เหมาะ และคณะ, 2551: 1) และภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว ประเทศไทยจะต้ องมีการปรับตัว
อย่างรวดเร็ วเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้ าสูส่ งั คมสูงวัย เพราะการที่ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ ้น
นัน้ ส่วนหนึ่งแสดงว่าประชากรมีอายุยืนยาวขึ ้น ซึ่งบ่งชี ้ว่าปั ญหาสุขภาพต่างๆ ก็จะมากขึ ้นตาม
อายุที่เพิ่มขึ ้น จึงนับว่าเป็ นภาระสําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องที่จะต้ องจัดหาสวัสดิการหรื อสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริ การต่างๆ ด้ านสุขภาพให้ เพียงพอ (จอห์ น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ,
2552:14-15)
แม้ ว่าความตระหนักต่อสถานการณ์ ด้านประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะเกิดขึ ้นมา
เป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี แล้ ว ดังจะเห็นได้ จากการดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ทัง้ จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แต่การดําเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เน้ นในเรื่ องของการให้ การดูแลเกื ้อหนุนด้ านชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละการดูแลสุขภาพของผู้สงู อายุเป็ น
สํา คัญ ประเด็น ในเรื่ องของการสร้ างจิ ตสํา นึก ให้ คนในสัง คมเห็ น คุณค่า และความสํ าคัญของ
ผู้สงู อายุ เป็ นประเด็นที่ถกู ละเลยและยังไม่ได้ รับความสําคัญเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
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สั ง คมต้ องเผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ วภายใต้ กระแสโลกาภิ วั ต น์
(Globalization) ที่ม่งุ เน้ นการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มุ่งความสําเร็ จในเชิงวัตถุทําให้ ผ้ ูสงู อายุมี
บทบาทเชิงเศรษฐกิจน้ อยลง ผู้สงู อายุจึงถูกมองว่าเป็ นวัยพึง่ พิงและอาจเป็ นผลให้ ถกู จํากัดโอกาส
หรื อถูกกีดกันจากการมีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ ้น รวมทังส่
้ งผลให้ ทศั นคติของสังคม
ในเรื่ องการมองเห็นคุณค่าในตัวผู้สงู อายุเปลี่ยนแปลงไป
สังคมไทยในอดีตให้ คณ
ุ ค่าและเคารพยกย่องผู้สงู อายุ ตลอดจนยอมรับให้ เป็ นผู้มีบทบาท
ในการตัดสินใจที่สําคัญในครอบครัว ในปั จจุบนั วิถีชีวิตในสังคมไทยได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
โดยข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงด้ านทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ ซึง่ ผล
การประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ในช่วง 5 ปี แรกของแผนฯ (พ.ศ.
2545-2549) ในมาตรการปลูกจิตสํานึกให้ คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของผู้สงู อายุ
โดยมีดชั นีชี ้วัดที่สําคัญ คือ สัดส่วนทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุควรมีไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ประชากรอายุ 18-59 ปี พบว่ามีเพียงร้ อยละ 62.4 ของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีทศั นคติทางบวก
ต่อ ผู้สูง อายุ ยิ่ ง ไปกว่ า นัน้ ยัง พบว่า ประมาณร้ อยละ 45 ของประชากรอายุ 18-59 ปี มองว่ า
ผู้สงู อายุเป็ นคนตามโลกไม่ทนั ร้ อยละ 34.0 เห็นว่าผู้สงู อายุเป็ นคนน่าเบื่อ อีกร้ อยละ 36 มองว่า
ผู้สูง อายุเ ป็ นภาระแก่ บุต รหลานหรื อ ครอบครั ว และมี ถึ ง ประมาณร้ อยละ 21 มี ค วามเห็ น ว่ า
ผู้สงู อายุเป็ นคนมีประโยชน์น้อย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551: 43-45) ซึง่ จากข้ อมูล
ข้ างต้ น สะท้ อนว่าค่านิ ยมในการเคารพผู้สูง อายุในฐานะผู้อาวุโส หรื อค่านิ ยมในการเกื อ้ หนุน
ผู้สงู อายุในยามสูงวัยเริ่มถูกละเลย บางส่วนมองว่าผู้สงู อายุเป็ นผู้พงึ่ พิง เป็ นภาระ เพราะมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง
ประเด็ น ในเรื่ อ งของค่า นิ ย มที่ ดี ที่ มี ต่ อ ผู้สูง อายุนัน้ น่ า จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การดูแ ล
เกื ้อหนุนผู้สงู อายุโดยเฉพาะการดูแลเกื ้อหนุนจากบุตรหลานหรื อคนในครอบครัว ถึงแม้ ว่าผลจาก
การวิจยั เกี่ยวกับการดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุที่ผา่ นมาจะพบว่า ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่ยงั คงได้ รับการดูแล
เกื ้อหนุนจากบุตรเป็ นหลัก และผู้สงู อายุเองก็ยงั คงคาดหวังที่จะได้ รับการดูแลเกื ้อหนุนจากบุตรอยู่
ก็ตาม แต่จากข้ อจํากัดในเรื่ องขนาดครอบครัวที่เล็กลง และแนวโน้ มจํานวนบุตรของผู้สงู อายุใน
อนาคตที่จะลดจํานวนลงไปอีก ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อการดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ซึง่ ในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ.2563) ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่จะมีบตุ รเพียงหนึ่งหรื อสองคนเท่านัน้
ที่จะให้ การดูแลเกื ้อหนุน (จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552: 18-19) และหากบุตรหลาน
หรื อคนหนุ่มสาวในสังคมมีค่านิยมและทัศนคติต่อผู้สงู อายุไปในทิศทางที่เป็ นลบ ย่อมไม่เป็ นผลดี
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ต่อการดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุ เพราะผู้สงู อายุอาจจะได้ รับการดูแลที่ไม่ดีพอ เกิดปั ญหาถูกทอดทิ ้ง
หรื อถูกกระทําทารุณกรรมมากขึ ้น
ข้ อเท็จจริ งประการหนึ่งที่สงั คมควรตระหนักเกี่ยวกับผู้สงู อายุคือ ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่มี
ความรู้ ที่สงั่ สมผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตมาอย่างยาวนาน ดังนันผู
้ ้ สงู อายุจึงเป็ นผู้ที่เปี่ ยมไป
ด้ วยคุณภาพ เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าสามารถทําคุณประโยชน์ให้ กบั ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้
เช่นเดียวกับประชากรวัยอื่นไม่ใช่เป็ นภาระของสังคม (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย, 2550:
4) นอกจากนี ้ ข้ อมูลจากการศึกษาวิจยั ด้ านประชากรศาสตร์ และสาธารณสุขชี ้ให้ เห็นว่าผู้สงู อายุ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาระ โดยเฉพาะผู้สงู อายุในช่วงวัยต้ น (60-69 ปี ) ส่วนใหญ่ยงั คงมีสขุ ภาพค่อนข้ าง
ดี สามารถช่วยตนเองได้ อีกทังยั
้ งมีส่วนร่ วมทํางานในเชิงเศรษฐกิจ (จอห์ น โนเดล และนภาพร
ชโยวรรณ, 2552: 40-41)
จากข้ อเท็จจริ งข้ างต้ น การเปลี่ยนเป็ นสังคมสูงวัย จึงไม่ใช่ปัญหา หากสังคมเปิ ดโอกาสให้
ผู้สูงอายุเข้ าไปมีส่วนร่ วมพร้ อมทัง้ ส่งเสริ มศักยภาพของประชากรกลุ่มนี ้ ทัง้ นีเ้ พราะสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 นีเ้ ป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Knowledge Society) หรื อเป็ นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Society and Economy) จึงต้ องการบุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ที่สงั่ สมมาเป็ นระยะเวลายาวนานมาร่ วมเป็ นพลังในการสร้ างสรรค์
และพัฒนาสังคมแบบต่อยอด องค์ความรู้ และประสบการณ์ จากกลุ่มผู้สงู อายุจึงเป็ นประโยชน์
อย่างประมาณค่ามิได้ ทัง้ ในฐานะที่เป็ นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่สงั่ สมมรดกทาง
วัฒนธรรมและเป็ นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สงั่ สมประสบการณ์และภูมิปัญญา สามารถ
นํามาใช้ ในการพัฒนาชุมชน ประเทศ รวมทังถ่
้ ายทอดให้ แก่คนรุ่นหลัง (ประชา ตันเสนีย์, 2553)
การเปลี่ยนโครงสร้ างทางอายุของประชากรและการเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วของประชากร
สูงอายุ เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ ทศั นคติตอ่ ผู้สงู อายุเปลี่ยนแปลงไป ด้ วยวิตกกันว่าสัดส่วนของ
ประชากรวัยแรงงานที่ จะเป็ นกํ าลังสําคัญในการผลิตเชิงเศรษฐกิ จ และเป็ นกํ าลังหลักในการ
เกื อ้ หนุนผู้สูงอายุทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมกํ าลังเริ่ มลดลงไปเป็ นลําดับ อันส่งผลให้ ประเทศไทย
กําลังเสียโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการปั นผลทางประชากร (เกื ้อ วงศ์บญ
ุ สิน, 2546:
11-14) ในความเป็ นจริ งจากบทเรี ยนของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วพบว่า สามารถขยายโอกาสจาก
การปั นผลทางประชากรเป็ นครัง้ ที่ 2 (Second demographic dividend) ได้ ด้วยการนําประชากร
สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยต้ นมาร่ วมเป็ นกําลังการผลิตเชิงเศรษฐกิจ ร่ วมในการออมและการ
ลงทุนให้ เพิ่มมากขึ ้น (Mason and Lee, 2004 อ้ างถึงในพัชราวลัย วงศ์บญ
ุ สิน, 2553: 38)
ประเทศไทยจึงน่าจะมีโอกาสนําบทเรี ยนดังกล่าวมาปรับใช้ ได้ เช่นกัน แต่เงื่อนไขที่สําคัญที่จะ
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สามารถทําให้ มีโอกาสในการนําพลังของผู้สงู อายุมาใช้ ก็คือการมีทศั นคติที่ดีหรื อยอมรับและเห็น
คุณค่าของผู้สงู อายุ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ประเด็นเรื่ องของความคิดเห็นหรื อทัศนคติต่อคุณค่าของ
ผู้สงู อายุจงึ เป็ นประเด็นที่ควรได้ รับความสนใจ แต่ที่ผา่ นมามีเพียงการประเมินทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ
ในระดับ มหภาคหรื อ ในภาพรวมของประเทศเท่ า นัน้ ยัง ขาดการศึก ษาวิ เ คราะห์ อ ย่ า งลึก ซึง้
โดยเฉพาะในเรื่ องของปั จจัยต่างๆที่เป็ นตัวกําหนดทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ การศึกษาครัง้ นี ้จึงสนใจ
ที่จะศึกษาว่า ประชากรไทยในวัยแรงงานซึง่ เป็ นวัยที่เกื ้อหนุนผู้สงู อายุมีทศั นคติหรื อมุมมอง หรื อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สงู อายุในมิติต่างๆอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยกําหนดการแปร
ผันทัศนคติหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สงู อายุของประชากรกลุ่มนี ้ ซึง่ ผลจากการศึกษาจะนําไปสู่
การกําหนดแนวทางหรื อมาตรการในการปลูกจิตสํานึกที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ข องประชากรวัย แรงงานที่ มี ต่ อ ผู้สูง อายุ ”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ รวมทังค้
้ นหาปั จจัยที่มีผล
ต่อการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
1.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีต่อผู้สงู อายุ” ผู้ศึกษาได้
ประมวลแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วน
โดยส่วนแรกจะเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ และส่วนที่สองจะเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สงู อายุ
1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
1) ความหมายของทัศนคติ
“ทัศนคติ”หรื อเจตคติ (Attitude) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Aptus” แปลว่า
โน้ มเอียง เหมาะสม (Allport, 1967: 3-25) ซึง่ คํานี ้มีผ้ ใู ช้ คําอื่นๆในความหมายเดียวกันอีก เช่น
เจตคติ เจตนคติ เป็ นต้ น
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ”ไว้
ดังนี ้
Newcomb (1953: 393-404) ได้ อธิบายว่า “ทัศนคติเป็ นความโน้ มเอียงของจิตใจที่
มีต่อประสบการณ์ ที่ได้ รับ อาจเป็ นความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อรู้ สึก
เฉยๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด”
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Thurstone (1928: 529-544) ได้ ให้ คําจํากัดความไว้ ว่า “ทัศนคติเป็ นระดับของ
ความมากน้ อยของความรู้ สกึ ในทางบวกหรื อลบที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ อาจจะเป็ นอะไรก็ได้
หลายอย่าง เช่น สิง่ ของ บุคคล บทความ องค์การ ฯลฯ ซึง่ ผู้รับรู้ สามารถบอกความแตกต่างได้ ด้วย
ว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย”
Good (1973: 301) ให้ ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง “แนวโน้ มและท่าทีที่
บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณ์ หรื อค่านิยมใดค่านิยมหนึ่ง โดยจะมีความรู้ สึกและอารมณ์
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึง่ สังเกตได้ จากพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจาและท่าทาง”
Rosenberg (1960: 232) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า “ทัศนคติ” คือท่าทีที่แสดงว่ามีใจ
โอนเอียงที่จะตอบสนองในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็ นทางบวก (Positive)
หรื อทางลบ (Negative) ก็ได้
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546: 85) ให้ ความหมายของทัศนคติว่า “เป็ นความรู้สกึ
นึกคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกให้ เห็นได้ จากคําพูดหรื อพฤติกรรมที่สะท้ อนทัศนคติ
นัน้ ๆ คนแต่ละคนมี ทัศนคติต่อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง มากน้ อยแตกต่างกัน ทัศนคติ แม้ จะเป็ นสิ่ง ที่ เป็ น
นามธรรม (Abstraction) แต่เมื่อได้ เกิดขึ ้นแล้ วจะเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญมากต่อบุคคลนัน”
้
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้ างต้ น จึงอาจกล่าวได้ ว่า “ทัศนคติ” เป็ นความโน้ ม
เอียงที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ ได้ แก่ บุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ ประเด็น ด้ วยการประเมิน
ในลักษณะของความชอบหรื อไม่ชอบ การเห็นด้ วย/สนับสนุนหรื อไม่เห็นด้ วย/ไม่สนับสนุน พอใจ
หรื อไม่พอใจ มีมมุ มองเชิงบวกหรื อมีมมุ มองเชิงลบต่อสิ่งนัน้ และอาจนําไปสู่การแสดงออกใน
รูปแบบของคําพูด และพฤติกรรมต่างๆ ทังในทางบวกและลบ
้
2) องค์ ประกอบของทัศนคติ
แบบจําลองที่นกั วิชาการด้ านจิตวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมนิยมใช้ ในการอธิบาย
ถึงองค์ประกอบของ ทัศนคติคือ ABC model of attitudes (McGuire, 1969; Ostrom 1969;
Millar and Tesser, 1986) ซึง่ ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน คือ องค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ (Affective
Component) องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (Behavior component / conation) และองค์ประกอบ
ด้ านการเรี ยนรู้ (Cognitive component)
1) องค์ประกอบด้ านความรู้ สึก เป็ นการใช้ ความรู้ สึก อารมณ์ ประสบการณ์
ความเคยชินในการประเมินสิง่ เร้ า
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2) องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม เป็ นการใช้ พฤติกรรมที่เคยกระทําต่อสิ่งเร้ าใน
อดีต เป็ นแนวทางในการกํ าหนดทัศนคติและแนวโน้ มของพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่
กําลังประสบ
3) องค์ ป ระกอบด้ า นการเรี ย นรู้ และการรั บ รู้ เป็ นการนํ า ความรู้ ความคิ ด
วิเคราะห์ ความเชื่อไปใช้ เป็ นเหตุผลประกอบการประเมินสิ่งเร้ า อาทิเช่น การใช้ ความรู้ ที่สงั่ สมมา
ในการประเมิ น เกี่ ย วกับประเด็ น ใดประเด็น หนึ่ง โดยพิจารณาจากประโยชน์ ที่ คาดว่า จะได้ รั บ
(Ostrom, 1969; Millar and Tesser, 1986; Fazio and Olson, 2003)
องค์ ป ระกอบของทัศ นคติทัง้ สามส่ว นนี อ้ าจมี นํ า้ หนัก หรื อ เป็ นแรงผลัก ดัน
แตกต่างกันไปในการประเมินแต่ละสิ่งเร้ า และบางครัง้ อาจมีความไม่สอดคล้ องกันหรื อเป็ นไปใน
คนละทิศทาง (Millar and Tesser, 1989)
3) หน้ าที่ของทัศนคติ
นักจิตวิทยาสังคมนอกจากจะมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติในมิติของโครงสร้ าง
หรื อองค์ประกอบแล้ ว ยังมีกรอบแนวคิดในมิตขิ องหน้ าที่ของทัศนคติ เพื่ออธิบายถึงสาเหตุตา่ งๆที่
ทําให้ บคุ คลประเมินสิง่ เร้ า (Katz, 1960; Fazio and Olson, 2003) ซึง่ แบ่งได้ ดงั นี ้
1. หน้ า ที่ เ ชิ ง อรรถประโยชน์ บุค คลเลื อ กที่ จ ะแสดงทัศ นคติ ช่ ว ยให้ บุ ค คล
สามารถได้ รับประโยชน์จากสิง่ เร้ า และหลีกเลี่ยงที่จะแสดงทัศนคติที่นําไปสู่
การสูญเสียผลประโยชน์ หรื อการถูกลงโทษ
2. หน้ าที่เชิงความรู้ ทัศนคติ ช่วยให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความเป็ นไป
ต่างๆในโลกได้ ดีขึ ้น ทังนี
้ ้การจะประเมินสิ่งเร้ านันจํ
้ าเป็ นต้ องมีการรวบรวม
และจัด ระบบข้ อ มูล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ่ ง เร้ า ในขณะเดี ย วกัน การทราบ
ทัศนคติของบุคคลช่วยให้ เราสามารถทํานายหรื อคาดการณ์ ถึงพฤติกรรม
ของเขาได้
3. หน้ าที่ในการปกป้องความเป็ นตัวตน การแสดงทัศนคติเพื่อรักษาความคิด
ความเชื่ อ ความเป็ นตัว ตนของบุคคล เช่น การแสดงออกซึ่งทัศนคติเชิ ง
ลําเอียงต่อบางประเด็น เป็ นกลไกเพื่อปกป้องตนเองเนื่องจากการถูกกดขี่
หรื อการด้ อยโอกาส (Fazio and Olson, 2003)
4. หน้ าที่เชิงการแสดงความเป็ นตัวตนของบุคคล ช่วยในการแสดงเอกลักษณ์
ของบุคคล และสื่อให้ บคุ คลอื่นตระหนักถึงความรู้ สกึ นึกคิด ความเชื่อ และ
คุณค่าของบุคคล

7

171) ได้ แก่

4) ประเภทของทัศนคติ
บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้ 3 รู ปแบบ (จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวย, 2549: 170-

1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เป็ นทัศนคติที่ชกั นําให้ บุคคล
แสดงออก มีความรู้สกึ หรื ออารมณ์ แสดงการโต้ ตอบในด้ านดี หรื อยอมรับ หรื อพอใจต่อสิง่ เร้ า
2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) หรื อทัศนคติไม่ดี คือ ทัศนคติที่สร้ าง
ความรู้สกึ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้ วย ไม่เชื่อถือ ไม่ไว้ วางใจ รวมทังไม่
้ ชอบหรื อเกลียดชังต่อสิง่ เร้ า
3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทศั นคติเป็ นกลาง (Passive Attitude)
คือ มีทศั นคติไม่ชดั เจน ไม่แน่ใจ หรื อรู้สกึ เฉย อันอาจเนื่องมาจากการขาดข้ อมูล การขาดความรู้
ความเข้ าใจ หรื อไม่ได้ ให้ ความสนใจในประเด็นนันๆ
้ มาก่อน
จากทัศนคติทงั ้ 3 ประเภทนี ้ บุคคลหนึ่งๆ อาจจะมีทศั นคติเพียงด้ านใดด้ านหนึ่งก็
ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความมัน่ คงในความรู้สกึ นึกคิด ความเชื่อ หรื อค่านิยมของบุคคลนัน้
5) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change)
Kelman (1958: 51-60) ได้ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการกระทําว่าถูก
กํ า หนดโดยอิ ท ธิ พ ลทางสัง คม อาจเกิ ด ขึน้ ในระดับ ต่า งๆกัน ความแตกต่า งในระดับ ของการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของกระบวนการยอมรับหรื อคล้ อยตามของ
บุคคล กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแบ่งออกเป็ น 3 ประการ คือ
1. การปฏิบตั ิตาม (Compliance) จะเกิดได้ เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพล
และเพราะมุ่งหวังหรื อคาดว่าจะได้ ปฏิกิริยาโต้ ตอบที่น่าพอใจจากบุคคลอื่นหรื อกลุ่ม การที่บคุ คล
ยอมคล้ อยตามนี ้มิใช่เพราะเห็นด้ วยกับเนื ้อหาสาระของสิ่งเร้ า แต่เป็ นเพราะความคาดหวังว่าจะ
ได้ รับรางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่น ดังนัน้ ความพอใจที่ได้ รับจากการยินยอมกระทําตามนัน้
เป็ นกระบวนการที่นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การเปลี่ยนทัศนคติตามกระบวนการนี ้ จะมีการ
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องหรื อไม่ขึ ้นกับการเฝ้าระวังของบุคคลอื่นหรื อกลุม่
2. การเลี ย นแบบ (Identification) กระบวนการนี เ้ กิ ดขึน้ เมื่ อบุคคลยอมรั บ
อิทธิพล เนื่องจากความต้ องการสร้ างหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์ที่ตนกําหนดขึ ้นกับบุคคลอื่นหรื อ
กลุ่ม โดยรั กษาไว้ หรื อสร้ างความสัมพันธ์ โดยการรั บเอาบทบาททัง้ หมดของคนอื่นมาเป็ นของ
ตนเอง หรื อ เป็ นในลัก ษณะมี บ ทบาทต่า งตอบแทนซึ่ง กัน และกัน บุค คลจะเชื่ อ ในสิ่ง ที่ ตัว เอง
เลี ย นแบบแต่ไ ม่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ เนื อ้ หาสาระ ดัง นัน้ การเปลี่ ย นทัศ นคติ ต ามกระบวนการ
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เลียนแบบจะยัง่ ยืนเพียงใดขึ ้นกับระดับความสําคัญของความสัมพันธ์ ที่บุคคลอื่นหรื อกลุ่มมีต่อผู้
นัน้
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกําหนดรู้ ภายใน (Internalization) เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า เนื่องจากเนื ้อหาสาระของสิ่งเร้ า
หรื อพฤติกรรมชักนํานันให้
้ ประโยชน์หรื อมีคณ
ุ ค่าที่แท้ จริ ง ซึง่ สอดคล้ องกับคั ่านิยมของเขา บุคคล
จึงยอมเปลี่ยนทัศนคติหรื อมีพฤติกรรมใหม่เพราะสามารถให้ ประโยชน์ หรื อช่วยแก้ ปัญหา และ
สามารถบูรณาการเข้ ากับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิมได้ เป็ นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตาม
กระบวนการนี ้จะค่อนข้ างยัง่ ยืนกว่าสองกระบวนการแรก เพราะเป็ นการเปลี่ยนทัศนคติตามเนื ้อหา
สาระและค่านิยมของบุคคล เป็ นการเปลี่ยนจากกระบวนการกําหนดรู้ภายในบุคคล
จึงอาจสรุปได้ วา่ ทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกระบวนการ 3 ประการ คือ
การยินยอม การเลียนแบบ และความต้ องการอยากจะเปลี่ยน โดยมีบุคคล กลุ่มบุคคล สื่อต่างๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสิ่งที่ก่อให้ เกิดทัศนคติโดยตรง เป็ นแหล่งสําคัญที่มีผลทําให้
เกิ ด การเปลี่ ย นทัศ นคติ ซึ่ง ทัศนคติที่ มี อยู่เดิม นัน้ หากเป็ นทัศ นคติในทางบวกก็ ส ามารถที่ จ ะ
เปลี่ยนไปในทางบวกเพิ่มมากขึ ้นได้ หรื อสามารถเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ ามก็ได้
1.3.2)
(Attitude)

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่ างความรู้ (Knowledge) กับทัศนคติ

Bloom (1976: 271) ได้ ให้ ความหมายของความรู้วา่ เป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการระลึก
ถึงเฉพาะเรื่ อง เป็ นการระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรื อสถานการณ์ต่างๆ หรื อเรื่ องทัว่ ๆไป โดย
เน้ นความจํา
Good (1973: 325) ให้ ความหมายของความรู้ ว่า เป็ นข้ อเท็จจริ ง (Fact) ความจริ ง
(Truth) กฎเกณฑ์ และข้ อมูลต่างๆที่มนุษย์ได้ รับและสะสมไว้ จากมวลประสบการณ์ต่างๆ
Morgan and King (1977: 257-260) ให้ คําจํากัดความไว้ ว่า ความรู้ เป็ นสิ่งที่
เกี่ ยวข้ องกับข้ อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ และโครงสร้ างที่ เกิ ดขึน้ จากการศึกษาหรื อความรู้ ที่ เกี่ ยวกับ
สถานที่ สิง่ ของหรื อบุคคล ซึง่ ได้ จากการสังเกต ประสบการณ์ หรื อจากรายงาน การรับรู้ ข้อเท็จจริ ง
เหล่านี ้ต้ องชัดเจนและต้ องอาศัยเวลา
Meredith (1961: 10) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความรู้ มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความ
เข้ าใจ (Understanding) และการคงอยู่ (Retaining) ซึ่งรวมองค์ประกอบทัง้ 2 แล้ วมีความ
หมายถึง ความสามารถจดจําได้ ในบางสิง่ บางอย่างที่เราทําความเข้ าใจแล้ ว
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กล่าวโดยสรุ ป “ความรู้ ” หมายถึงความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับความคิด ข้ อเท็จจริ งต่างๆที่มนุษย์ได้ สงั่ สมไว้ จากประสบการณ์ ประมวลเก็บไว้ และสามารถ
ระลึกออกมาได้ เมื่อจะใช้ ประโยชน์
Zimbardo, et al. (1977: 49-53) กล่าวว่า ความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กนั
โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ ้นอยู่กับความรู้ กล่าวคือ ถ้ ามีความรู้ ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้น จะทําให้
ทั ศ นคติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และเมื่ อ ทั ศ นคติ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง จะมี ผ ลทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท้ ายที่สดุ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ จึงมีความเชื่อมโยงกัน ฉะนัน้
การจะทําให้ บคุ คลเกิดการยอมรับและปฏิบตั สิ ิ่งใดจําเป็ นต้ องให้ บคุ คลนันมี
้ ความรู้ ความเข้ าใจใน
เรื่ องดังกล่าวก่อนเป็ นลําดับแรก
การเกิดความรู้มีความสําคัญต่อความรู้ สกึ นึกคิด ซึง่ จะเชื่อมโยงกับความคิดที่มีอยู่
แต่เดิมที่มาจากประสบการณ์ ที่สงั่ สมรวมทัง้ สภาพแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ จากการศึกษาที่ผ่านมา
รู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ กับทัศนคติ และพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิ มีหลากหลาย
รูปแบบ ซึง่ ชไมมาศ บรรพพงศ์ (2544: 68) ได้ สรุปไว้ วา่ มีความสัมพันธ์กนั ได้ ใน 4 ลักษณะ คือ
1. ความรู้กําหนดทัศนคติซงึ่ ส่งผลให้ เกิดการปฏิบตั ิ
ความรู้ (K)
ทัศนคติ (A)

การปฏิบตั ิ (P)

2. ความรู้ กั บ ทั ศ นคติ มี ค วามสัม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น และร่ ว มกั น เป็ นปั จจั ย
กําหนดการปฏิบตั ิ
ความรู้ (K)
ทัศนคติ (A)

การปฏิบตั ิ (P)
3. ความรู้ และทัศนคติต่า งเป็ นปั จจัย กํ า หนดให้ เกิ ด การปฏิบัติ โดยความรู้ และ
ทัศนคติไม่จําเป็ นต้ องมีความสัมพันธ์กนั
ความรู้ (K)
ทัศนคติ (A)

การปฏิบตั ิ (P)
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4. ความรู้ มีผลต่อการปฏิบตั ิทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม โดยมีทศั นคติเป็ นปั จจัยแทรก
กลางที่นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทัศนคติ (A)

ความรู้ (K)

การปฏิบตั ิ (P)

สําหรั บการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพี ยงความสัมพันธ์ ระหว่า งความรู้ และ
ทัศนคติเท่านัน้ โดยนํากรอบแนวคิดแรก ที่กล่าวว่าความรู้ เป็ นปั จจัยกําหนดทัศนคติ มาปรับใช้
โดยจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับผู้สงู อายุว่ามีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่งผลให้ มีทศั นคติตอ่ ผู้สงู อายุอย่างไร โดยทัศนคติที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ทงทั
ั ้ ศนคติในทางบวก และทางลบ
รวมถึงมีระดับที่แตกต่างกัน สามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพที่ปรากฏ
ความรู้ (K)

ทัศนคติ (A) (ทางบวก, ทางลบ)

1.3.3) ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
แนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่พยายามอธิบายถึงทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ คือ ทฤษฎีบทบาททาง
สังคมที่มองบทบาทที่แตกต่างกันของคนในสังคม เป็ นตัวกําหนดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ ทางสังคม
ต่า งๆ ตามทฤษฎี นี เ้ ชื่ อ ว่ า บทบาทในทางสัง คมของคนทํ า ให้ เ กิ ด ความลํ า เอี ย งและความเชื่ อ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนกลุม่ ต่างๆ เช่น คนในวัยหนุ่มสาวมีบทบาทหลักในการผลิต หรื อในเชิง
เศรษฐกิจ จึงทําให้ ถกู มองว่าเป็ นกลุม่ ที่เป็ นประโยชน์ ใช้ การได้ ในขณะที่ผ้ สู งู อายุมีบทบาทในเชิง
เศรษฐกิจลดลง มีการผลิตตํ่า จึงทําให้ ถกู มองว่าเป็ นกลุม่ ที่เป็ นภาระ หรื อเป็ นประโยชน์น้อย ยิ่งใน
สังคมปั จจุบนั ที่เน้ นความสําเร็ จทางเศรษฐกิจ บทบาทของผู้สงู อายุจึงลดลงกว่าในอดีต เป็ นผลให้
เกิดทัศนคติทางลบต่อผู้สงู อายุ (Eagly, et al., 2000; Ross, Amabile and Steinmetz, 1977;
Kite, et al., 2005)
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1.4 กรอบแนวคิดของการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษานี ้ ผู้วิจยั จึงได้ วางกรอบแนวคิด
ของการศึกษาครัง้ นี ้ไว้ ตามที่ปรากฏในแผนภาพที่ 1 โดยโครงสร้ างของกรอบแนวคิดดัดแปลงจาก
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยกําหนดว่า ทัศนคติที่มีต่อ
ผู้สงู อายุได้ รับอิทธิพลจาก 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปั จจัยด้ านประชากร ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
และปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับผู้สงู อายุและความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ดังนี ้
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงาน
ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ”
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- จํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
- เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก
- ภาค
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการทํางาน
- รายได้ ครัวเรื อน
- การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
ปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและการใช้ ชีวิต
ในวัยสูงอายุ
- ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
- การเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ

ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ
(บวก, ลบ)
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1.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
ผู้สงู อายุ พบว่าการศึกษาในประเด็นนี ้ยังมีอยู่คอ่ นข้ างน้ อย และบางปั จจัยยังไม่ได้ มีการศึกษามา
ก่อน อย่างไรก็ตามอาจสรุ ปถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านประชากร เศรษฐกิจสังคม กับ
ความรู้และทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ ได้ ดงั นี ้
1) เพศ
เพศเป็ นคุณ ลัก ษณะประชากรที่ สํ า คัญ ปั จ จัย หนึ่ ง ซึ่ง ภายใต้ บ ริ บ ททางสัง คม
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปจะมีส่วนทําให้ บทบาทระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
แตกต่างกัน รวมถึงการมีความรู้สกึ นึกคิด หรื อทัศนคติตอ่ เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ แตกต่างกันออกไป
จากการศึกษาของ Kite และคณะ (2005) ซึง่ เป็ นการสังเคราะห์การศึกษาวิจยั ที่
เกี่ยวกับทัศนคติต่อผู้สงู อายุ พบว่า เพศชายมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติในทางลบต่อผู้สงู อายุในบาง
ประเด็น เช่น การพึง่ พาอาศัย และความสามารถที่ลดลงของผู้สงู อายุ
การศึกษางานวิ จัยของศิริวรรณ ศิริบุญ (2536: 42-43) ในเรื่ องข้ อเท็ จจริ งและทัศนคติ
เกี่ ยวกับการดูแลผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการที่ จะดูแลบิดามารดา
สูงอายุจนกว่าบิดามารดาหรื อตนเองจะเสียชีวิต มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง
โดยเพศชายจะมีสดั ส่วนของทัศนคติตอ่ การที่จะดูแลบิดาสูงอายุจนกว่าบิดาหรื อตนเองจะเสียชีวิต
สูงกว่าเพศหญิง ส่วนทัศนคติที่จะดูแลมารดาที่สงู อายุจนกว่ามารดาหรื อตนเองจะเสียชีวิตของทัง้
ชายและหญิงไม่แตกต่างกัน
ส่วนการศึกษาของสุทธิชยั จิตะพันธ์ กุล (2543: 19) เกี่ยวกับสถานะของประชากรสูงอายุไทย
ในปั จจุบนั และการดําเนินการต่างๆของประเทศ ได้ แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมการดูแลเกื ้อหนุนบิดา
มารดาในกลุม่ ประชากรวัย 13-59 ปี โดยพบว่า ร้ อยละ 80-85 ให้ การดูแลบิดามารดา (อายุตงแต่
ั้
50 ปี ขึน้ ไป) โดยที่ สองในสามของผู้ดูแลเป็ นผู้หญิ ง ซึ่งสัดส่วนในการให้ การดูแลเกื อ้ หนุนบิดา
มารดาที่สงู อายุที่พบนันแตกต่
้
างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง กล่าวคือ เพศหญิงให้ การดูแล
เกื ้อหนุนบิดามารดาที่สงู อายุในสัดส่วนที่สงู กว่าเพศชาย แม้ วา่ การศึกษาดังกล่าวจะเป็ นการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ แต่น่าจะเชื่อมโยงได้ ว่าเพศหญิงน่าจะมีทศั นคติที่ดีต่อผู้สงู อายุ
มากกว่าเพศชายจึงส่งผลให้ เพศหญิงดูแลเกื ้อหนุนบิดามารดาสูงอายุมากกว่าเพศชาย
ถึงแม้ ว่ายังมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับทัศนคติต่อผู้สงู อายุจํานวน
น้ อยมาก แต่อาจพอตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ เพศหญิงน่าจะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากกว่าเพศชาย
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2) อายุ
อายุนบั เป็ นตัวแปรทางประชากรที่สําคัญ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประสบการณ์หรื อการ
ใช้ ชีวิตที่ผา่ นมาในอดีตของบุคคล ประชากรในแต่ละรุ่นอายุจงึ น่าที่จะมีทศั นคติที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาของ Kite และ Wagner (2002) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ กบั
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ โดยผู้ที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน (อายุ 36-54 ปี ) จะมีทศั นคติในทางลบต่อ
ผู้สงู อายุมากกว่าผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยอื่น (อายุ 35 ปี และน้ อยกว่า และตังแต่
้ 55 ปี ขึ ้นไป) ทังนี
้ ้
น่าจะเนื่องจากคนกลุม่ นี ้เป็ นกําลังการผลิตที่สําคัญและตัวเองก็เริ่มมองว่าจะกลายเป็ นผู้สงู อายุใน
อนาคตอันใกล้ อีกทังต้
้ องการรักษาภาพลักษณ์ในทางบวกของตนว่าเป็ นที่พึ่งหลักของวัยอื่นๆ จึง
ประเมินคุณค่าของประชากรสูงอายุให้ ด้อยกว่ากลุม่ ตน หรื อมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติในทางลบต่อ
ผู้สงู อายุ
จากการศึกษาของพัชราวลัย วงศ์บญ
ุ สิน (2553: 43-45) ชี ้ให้ เห็นว่าประชากรมี
หลายรุ่น ซึง่ รุ่นที่เกี่ยวข้ องกับประชากรในวัยแรงงาน ได้ แก่
- รุ่ น Gen-B คือประชากรที่มีอายุระหว่าง 46-64 ปี ในปี 2553 เป็ นรุ่นที่มีการ
เกิดสูงมากหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นรุ่นเบบี ้บูม คนรุ่ นนี ้จะเป็ นรุ่ นที่มีชีวิตเพื่องานและเป็ นรุ่นที่ใช้ ความคิด
ของตนเป็ นบรรทัดฐานในการมองและกําหนดพฤติกรรมของผู้อื่น อย่างไรก็ดี ประชากรรุ่ นนี ้ยังถือ
ว่าการมีครอบครัวเป็ นส่วนหนึง่ ของความสําเร็จในชีวิต
- รุ่ น Gen-X คือประชากรที่มีอายุระหว่าง 32-45 ปี ในปี 2553 คือประชากรใน
รุ่นนี ้เป็ นรุ่ นที่ได้ อิทธิพลจากประชากรรุ่ น Gen-B ในระดับหนึ่ง มีลกั ษณะที่เด่นคือ รักความอิสระ
ยืดหยุน่ และพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม จึงทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตการ
ทํางาน และครอบครัวมากกว่าคนรุ่ นก่อนซึง่ สะท้ อนจากการย้ ายงานบ่อย การเปลี่ยนแปลงคู่ชีวิต
นอกจากนี ้ประชากรรุ่นนี ้เริ่ มได้ รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- รุ่นสหัสวรรษ (Millennials) คือประชากรที่มีอายุ 16-31 ปี หรื อ 10-29 ปี ในปี
2553 ช่วงนี ้เป็ นอีกช่วงหนึ่งที่จํานวนการเกิดกลับเพิ่มขึ ้นสูงอีกช่วงหนึ่ง ประชากรกลุ่มนี ้ได้ รับการ
เลี ้ยงดูค่อนข้ างดี เน้ นความสําเร็ จและความมัน่ คงของชีวิต เติบโตในยุคที่เศรษฐกิจมีความมัง่ คัง่
และเน้ นการบริ โภค ทังยั
้ งได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชากรตามรุ่ นต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น น่าจะมีทศั นคติต่อผู้สงู อายุแตกต่างกันไป
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีสมมติฐานว่า ประชากรที่มีอายุมากกว่าน่าจะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ
มากกว่าประชากรที่มีอายุน้อยกว่า
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3) สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรสเป็ นอี กปั จจัยหนึ่งที่ น่าจะมีผลให้ บุคคลมี ทัศนคติที่แตกต่างกัน
เนื่ อ งจากผู้ ที่ ส มรสรวมทั ง้ ผู้ ที่ มี ส ถานภาพหม้ าย หย่ า และแยกกั น อยู่ จะมี ศัก ยภาพและ
ความสามารถในการกระทําหรื อปฏิบตั ติ อ่ ผู้สงู อายุแตกต่างจากคนที่เป็ นโสด โดยเฉพาะการให้ การ
ดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุ
จากการศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ (2535: 168-176) เกี่ยวกับการเตรี ยมการเพื่อ
ยามสูงอายุของผู้สงู อายุและคนหนุ่มสาวไทย พบว่า ผู้สงู อายุที่มีคสู่ มรส เห็นความสําคัญของเรื่ อง
การเตรี ยมการเพื่อยามสูงอายุมากกว่าผู้สงู อายุที่ไม่มีค่สู มรส ในขณะที่คนหนุ่มสาวที่เป็ นโสดจะ
คิดถึง การใช้ ชีวิตเพื่ อยามสูง อายุน้ อยกว่าคนที่ กํา งสมรสหรื อคนที่ เป็ นหม้ าย หย่า แยกกัน อยู่
เป็ นอย่างมาก
การศึกษาของศิริวรรณ ศิริบุญ (2536: 42-43) ในเรื่ องข้ อเท็ จจริ งและทัศนคติเกี่ ยวกับ
การดูแลผู้สงู อายุของคนหนุ่มสาวไทย พบว่าคนหนุ่มสาวที่สมรสแล้ ว เป็ นกลุม่ ที่ให้ การดูแลเลี ้ยงดู
บิดามารดาที่สงู อายุในสัดส่วนที่สงู กว่าคนหนุ่มสาวที่ยงั ครองความเป็ นโสด และในการศึกษาของ
สุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ (2543: 19) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับสถานะของประชากรสูงอายุไทยในปั จจุบนั และ
การดําเนินการต่างๆของประเทศ ได้ แสดงให้ เห็นถึงการดูแลเกื ้อหนุนบิดามารดา ในกลุม่ ประชากร
วัย 13-59 ปี ที่สมรสแล้ วจะให้ การดูแลด้ านการเงิน จัดหาอาหารและเครื่ องนุ่งห่มให้ กบั บิดามารดา
เป็ นส่วนใหญ่
จากผลการทบทวนทําให้ ผ้ วู ิจยั คาดว่า ผู้ที่เคยสมรสซึ่งเป็ นผู้ที่ผ่านการใช้ ชีวิตคู่มา
ก่อนน่าจะมีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับผู้สงู อายุ ดังนัน้ การศึกษานี ้จึงมีสมมติฐานว่า ประชากรวัยแรงงาน
ที่กําลังสมรสและเคยสมรสน่าจะมีแนวโน้ มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัย
แรงงานที่เป็ นโสด
4) จํานวนผู้สูงอายุในครัวเรือน
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรและเศรษฐกิจสังคมส่งผลให้ ครัวเรื อนของ
ไทยปั จจุบนั มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะต่างจากครัวเรื อนในอดีตที่มีขนาดใหญ่และมีคนหลายรุ่ นอยู่ใน
ครัวเรื อน รวมทังมี
้ สมาชิกที่เป็ นผู้สงู อายุอาศัยอยู่ด้วยเป็ นจํานวนที่มากกว่าในปั จจุบนั การเคยอยู่
อาศัยกับผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเป็ นปู่ ย่า ตา ยาย น่าจะทําให้ สมาชิกในบ้ านซึ่งก็คือลูกหลานของ
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามใกล้ ชิ ด ผู ก พั น ให้ ความเคารพนับ ถื อ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ และการที่ เ ห็ น ถึ ง ความ
เปลี่ย นแปลงต่างๆในตัวผู้สูง อายุ จะมีความเข้ า ใจและเห็น ใจผู้สูงอายุมากกว่า บุคคลที่ อยู่ใน
ครัวเรื อนที่ไม่มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยูด่ ้ วย
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จากการศึกษาเรื่ องคุณค่าผู้สงู อายุ: ภาพสะท้ อนมุมมองจากคนสองวัย ของกาญจนา
ตังชลทิ
้ พย์ และคณะ (2553: 52) พบว่า ในกลุ่มประชากรวัยทํางานนัน้ การมีผ้ สู งู อายุอย่างน้ อย
1 คนอยู่ในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ กบั การมีทศั นคติที่ดีต่อผู้สงู อายุ โดยจะพบว่าประชากร
กลุ่ม นี ม้ ี ทัศนคติที่ ดีต่อผู้สูง อายุม ากกว่า ประชากรวัย ทํ า งานที่ ไ ม่มี ผ้ ูสูง อายุในครอบครั ว และ
การศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ (2535: 171) พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีผ้ สู งู อายุอยู่ในครอบครัวคิด
ว่า จะใช้ ชี วิ ต อย่ า งไรเมื่ อ ยามสูง อายุม ากกว่า คนหนุ่ม สาวที่ ไ ม่ มี ผ้ ูสูง อายุใ นครอบครั ว ซึ่ง ผล
การศึกษาดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่า การได้ มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับผู้สงู อายุไม่ว่าจะเป็ นบิดามารดา
ของตนเองหรื อญาติอื่นๆ ทําให้ คนหนุ่มสาวคิดวางแผนอนาคตของตนเองมากกว่า
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานว่า ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอยู่ด้วย
หลายคนมีแนวโน้ มที่ จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุมากกว่าประชากรที่ อาศัยอยู่ในครั วเรื อนที่ มี
ผู้สงู อายุอยูด่ ้ วยน้ อยกว่าหรื อไม่มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยูด่ ้ วยเลย
5) เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก
เขตที่อยู่อาศัยหรื อการใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ในวัยเด็ก น่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถ
บ่งชี ้ถึงภูมิหลังด้ านสภาพแวดล้ อม การเข้ าถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รวมถึงการดํารงชีวิตซึง่ กําหนดทัศนคติของบุคคลในช่วงต่อมาของชีวิตได้ ผู้ที่เติบโตในเขตชนบท
น่าจะมีความใกล้ ชิดและผูกพันกับครอบครัวและชุมชน รวมทังยึ
้ ดมัน่ ในวัฒนธรรมประเพณีและ
ค่านิยมในการเคารพและกตัญ�ูต่อผู้สงู อายุมากกว่าผู้ที่พกั อาศัยและเติบโตในเขตเมืองซึง่ มีการ
แข่ง ขัน สูง และได้ รับอิ ท ธิ พลจากกระแสโลกาภิวัตน์ มากกว่าผู้ที่ เติบโตในเขตชนบทจึง น่า จะมี
ทัศนคติที่ดีกบั ผู้สงู อายุมากกว่าผู้ที่เติบโตในเขตเมือง
จากการศึกษาของกาญจนา ตังชลทิ
้ พย์ และคณะ (2553: 52) เรื่ องคุณค่าผู้สงู อายุ:
ภาพสะท้ อนมุมมองจากคนสองวัย พบว่า การเคยอยู่กบั ผู้สงู อายุในช่วงอายุตํ่ากว่า 12 ปี จะมี
ความสัมพันธ์ กบั การมีทศั นคติที่ดีกว่าต่อผู้สงู อายุ และจากการศึกษาของศิริวรรณ ศิริบญ
ุ (2536:
42-43) ในเรื่ องข้ อเท็จจริ งและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุของคนหนุ่มสาวไทย พบว่า คน
หนุ่มสาวในเขตชนบทมีทศั นคติในการดูแลบิดามารดาที่สงู อายุในสัดส่วนที่สงู กว่าคนหนุ่มสาวที่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองอย่างกรุ งเทพมหานคร เพราะคนหนุ่มสาวในเขตชนบทยังดําเนินชีวิตภายใต้
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเก่าที่ให้ ความสําคัญกับระบบอาวุโสและให้ ความสําคัญต่อค่านิยม
ในเรื่ องของความกตัญ�ูกตเวทีและการทดแทนคุณบิดามารดาในระดับที่สูง ซึ่งต่างจากสังคม
เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่มีการรับค่านิยมจากโลกตะวันตกมาปฏิบตั กิ นั ค่อนข้ างสูง
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การศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ (2535: 168-176) เกี่ยวกับการเตรี ยมการเพื่อยาม
สูงอายุของผู้สงู อายุและคนหนุ่มสาวไทย พบว่า ผู้สงู อายุในเมืองเห็นว่าเรื่ องเตรี ยมการเพื่อยาม
สูงอายุเป็ นเรื่ องที่สําคัญน้ อยกว่าและมีการเตรี ยมการน้ อยกว่าผู้สงู อายุในชนบท ในทางกลับกัน
คนหนุ่มสาวในเมืองเคยคิดถึงการเตรี ยมการเพื่อยามสูงอายุและคิดจะเตรี ยมการในสัดส่วนที่สงู
กว่าคนหนุ่มสาวในชนบท
ถึงแม้ ว่าจะมีการศึกษาที่มาสนับสนุนไม่มากนักและผลการทบทวนยังไม่สามารถชี ้
ชัดไปในทางเดียวกัน แต่ผ้ วู ิจยั คาดว่าเขตที่อยู่อาศัยน่าจะมีผลต่อทัศนคติของบุคคล ดังนัน้ ผู้วิจยั
จึงมีสมมติฐานว่า ประชากรที่ในช่วงแรกของชีวิตอาศัยอยูใ่ นเขตชนบทมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดี
ต่อผู้สงู อายุในมากกว่าประชากรที่ในช่วงแรกของชีวิตอาศัยอยูใ่ นเขตเมือง
6) ภาคที่อยู่อาศัย
การอยู่อาศัยในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์ จะทําให้ คณ
ุ ลักษณะ
ของประชากรมีความแตกต่างกัน เพราะวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ภายใต้ บริ บทที่ต่างกันทังในด้
้ านของ
สภาพแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนา หรื อภาษาที่ใช้ ใน
การสื่อสารทัง้ การพูดและเขี ยน ส่งผลให้ บุคลิกลักษณะของประชากรในแต่ละภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน และปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นย่อมมีผลไปถึงความรู้ สกึ นึกคิด และความเห็นหรื อทัศนคติ
ด้ วยเช่นกัน
จากรายงานการติดตามและประเมินแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25452564) ของวิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ (2551: 45) เกี่ยวกับทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
พบว่า ในทุกภาค ประชากรอายุ 18-59 ปี มีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ ในแผนผู้สูงอายุ และเมื่อศึกษารายภาคแล้ วพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในสัดส่วนที่ตํ่าสุด รองลงมาคือภาคเหนือ ส่วน
ประชากรในภาคกลางมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในสัดส่วนที่สงู ที่สดุ
จากการทบทวนงานวิจยั ผู้วิจยั คาดว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางน่าจะมีทศั นคติที่ดี
ต่อผู้สูงอายุ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมี สมมติฐานว่า ประชากรที่ อาศัย อยู่ในภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ มีแนวโน้ มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุมากกว่าประชากรที่
อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
7) ระดับการศึกษา
การศึกษาเป็ นสิ่งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในทุกด้ านให้ กบั บุคคล และการ
ได้ รับความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับผู้สงู อายุ จะส่งผลให้ ทศั นคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุในเรื่ องต่างๆ
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ของบุคคลนันแตกต่
้
างกันออกไป จากการศึกษาของศิริวรรณ ศิริบุญ (2536: 42-43)เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุของคนหนุ่มสาวไทย พบว่า ทัศนคติในการให้ การ
ดูแ ลเลี ย้ งดูผ้ ูสูง อายุ ข องคนหนุ่ ม สาวแตกต่ า งกัน ตามระดับ การศึ ก ษา โดยคนหนุ่ม สาวที่ มี
การศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 4 มีทัศนคติในการให้ การดูแลเลี ้ยงดูบิดามารดาที่
สูงอายุในสัดส่วนที่ สูง กว่ากลุ่มอื่น ส่วนทัศนคติเกี่ ยวกับรู ปแบบในการให้ การดูแลเลีย้ งดูบิดา
มารดาที่สูงอายุนัน้ พบว่า คนหนุ่มสาวที่มีระดับการศึกษาสูงจะให้ การดูแลเลี ้ยงดูบิดามารดาที่
สูง อายุใ นรู ป ของการพัก อาศัย อยู่ด้ ว ยกัน และการให้ เ งิ น ในสัด ส่ว นที่ สูง กว่ า คนหนุ่ม สาวที่ มี
การศึกษาในระดับที่ตํ่ากว่า
นอกจากนี ้ ยัง มีปัจจัยเสริ มอื่ นที่ น่า จะมี ผลต่อทัศนคติต่อผู้สูงอายุ ซึ่ง ประเด็น ที่
เกี่ยวข้ องกับความรู้ เกี่ยวกับผู้สูงอายุนี ้ ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มี
ส่วนในการเสริ มสร้ างทัศนคติของผู้ดแู ลผู้สงู อายุให้ ดีขึ ้นได้ จากงานวิจยั ของเอกพงษ์ ณ เชียงใหม่
(2552) เรื่ องผลการใช้ กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ หน่วยบริ การปฐมภูมิห้วยแหน จังหวัดลําพูน แสดงให้ เห็นว่า การใช้
กระบวนการกลุ่มโดยการเสริ มสร้ างกําลังใจให้ กบั ผู้ดแู ล การให้ ความรู้ ที่ถกู ต้ องแก่ผ้ ดู แู ลในเรื่ อง
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผู้สงู อายุ และความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน จะสามารถส่งเสริ มให้ ผ้ ดู แู ล
ผู้สงู อายุมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลผู้สงู อายุโรคเบาหวานดีขึ ้น
จากผลการทบทวนงานวิจยั การศึกษานี ้จึงมีสมมติฐานว่า ประชากรที่มีการศึกษา
สูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีการศึกษาตํ่ากว่า
8) สถานภาพการทํางาน
การทํางานอันก่อให้ เกิดรายได้ นํามาซึ่งการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี ความมีอํานาจ
และแสดงถึ ง สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คม บุค คลที่ ทํ า งานจะมี ร ายได้ เ ลี ย้ งตนเองและ
ครอบครั วได้ มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้ ทํางาน และการทํางานอาชีพที่แตกต่างกันจะทําให้ บุคคลมี
ความแตกต่ า งกั น ทั ง้ ในเรื่ อ งของรายได้ เวลาทํ า งาน เวลาว่ า ง และพฤติ ก รรมในการใช้
ชีวิตประจําวัน ประเด็นในเรื่ องของอาชีพนับว่ามีความเกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุในหลายๆด้ านด้ วยกัน
เช่น ศักยภาพในการดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุ การมีเวลาอยูร่ ่วมกับผู้สงู อายุ และการทําอาชีพที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุจะทําให้ มีทศั นคติในทางที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากขึ ้น
จากการศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ (2535: 168-86) เกี่ยวกับการเตรี ยมการเพื่อ
ยามสูงอายุของผู้สงู อายุและคนหนุ่มสาวไทย พบว่า คนหนุ่มคนสาวที่ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
เห็นว่าการเตรี ยมการเพื่อยามสูงอายุเป็ นเรื่ องสําคัญและตนเองคิดจะเตรี ยมการเพื่อยามสูงอายุ
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มากกว่าคนหนุ่มสาวที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมและไม่ได้ ทํางาน และรู ปแบบของการเตรี ยมการ
นัน้ คนหนุ่มสาวที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมคิดจะเตรี ยมการเรื่ องสุขภาพสูงกว่า แต่เตรี ยมเรื่ อง
เศรษฐกิจหรื อการออมเงินตํ่ากว่าคนหนุ่มสาวที่ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมและไม่ได้ ทํางาน ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของชัยวุฒิ อัศวรุ จิกลุ (2541: 58-60) พบว่า ครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจ ลูกจ้ างเอกชน และลูกจ้ างบริ ษัทร้ านค้ า มี
รายได้ อยู่ในระดับค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรกรรม รายได้ ที่สงู กว่านันทํ
้ าให้ มีการออมที่
สูงกว่าตามไปด้ วย
ประเด็นในเรื่ องของสถานภาพการทํางานสัมพันธ์ กบั รายได้ และบ่งชี ้ถึงสถานะทาง
เศรษฐกิจ และศักยภาพในการดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อน ซึง่ ผลจากการทบทวน
ผู้วิจยั คาดว่าผู้ที่มีสถานภาพการทํางานที่มนั่ คง และมีรายได้ ที่แน่นอน ครอบครัวก็จะไม่ประสบ
ปั ญหาด้ านการเงินและน่าจะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีสมมติฐานว่า ประชากรที่มี
สถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ
มากกว่าประชากรที่มีสถานภาพการทํางานที่มิใช่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มที่ไม่ได้
ทํางาน
9) รายได้ ครัวเรื อน
รายได้ เป็ นดัชนีหนึ่งที่สําคัญในการใช้ วดั สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม แม้ จะ
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าข้ อมูลเกี่ ยวกับรายได้ ไม่ว่าจะเป็ นรายได้ ของบุคคลหรื อรายได้ ของ
ครัวเรื อน เป็ นข้ อมูลที่เก็บได้ ยากและมีปัญหาในความน่าเชื่อถือ แต่รายได้ ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการดํารงชีวิตในการตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของบุคคล ผู้ที่มีรายได้ เพียงพอ
ในการดํารงชีวิตขันพื
้ ้นฐาน มักมีโอกาสในการทํากิจกรรมต่างๆ มีการเตรี ยมพร้ อมหรื อวางแผนใน
การดําเนินชิวิตได้ ดีกว่าผู้ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอหรื อมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
จากการศึกษาของสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (2534: ข) ได้ ศกึ ษาสภาพชีวิตของผู้สงู อายุใน
สังคมเมืองเปรี ยบเทียบระหว่างผู้สงู อายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน คือ สูง
กลาง ตํ่า และพบว่าผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่าจะขาดพื ้นฐานในการดํารงชีวิตที่ดี
มาตังแต่
้ แรก ทําให้ ไม่อาจสร้ างหลักประกันที่ดีเพื่อการดํารงชีวิตในอนาคตได้ ผู้ที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถนําพาชีวิตครอบครัวให้ มีความสุข
อบอุน่ และมัน่ คง สมาชิกในครอบครัวจะได้ รับการดูแลครอบคลุมในทุกๆด้ าน และเมื่อก้ าวเข้ าสูว่ ยั
สูงอายุก็จะเป็ นผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพไม่ตกอยู่ในภาวะต้ องพึง่ พิง และจากการศึกษาของกาญจนา
ตังชลทิ
้ พย์ และคณะ (2553: 52) เกี่ยวกับคุณค่าผู้สงู อายุ: ภาพสะท้ อนมุมมองจากคนสองวัย
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พบว่า นักเรี ยนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดีกว่า หรื อมาจากครอบครัวที่มีรายได้ ครัวเรื อนที่สงู
กว่า จะมีทศั นคติที่ดีกว่าต่อผู้สงู อายุวยั ต้ น ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการเติบโตมาในครอบครัวที่มีความ
กดดันทางเศรษฐกิจน้ อย หรื อผู้สงู อายุที่ยงั คงมีบทบาททางเศรษฐกิจในครอบครัว ทําให้ มีภาพของ
ผู้สงู อายุในเชิงบวกอยู่ ดังนัน้ การศึกษานี ้จึงมีสมมติฐานว่า ประชากรที่มีรายได้ ครัวเรื อนสูงกว่ามี
แนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีรายได้ ครัวเรื อนตํ่ากว่า
10) การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
การรับมือกับการเข้ าสู่สงั คมสูงวัยของประเทศไทย คือการส่งเสริ มให้ ประชากรวัย
แรงงานมีการเก็บออมเพื่อยามสูงอายุ เพื่อที่เมื่อถึงเวลาเข้ าสูว่ ยั สูงอายุแล้ วจะมีรายได้ เลี ้ยงตนเอง
โดยไม่ต้องพึง่ พิงหรื อเป็ นภาระแก่ลกู หลาน ผู้สงู อายุที่มีการเก็บออมหรื อมีหลักประกันด้ านการเงิน
ย่อมมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้ างดี จะได้ รับการยกย่องและเคารพนับถือจากลูกหลาน อีกทัง้
ผู้สงู อายุยงั มีความภาคภูมิใจที่หลักประกันด้ านการเงินของตนนันมี
้ สว่ นช่วยแบ่งเบาภาระการเงิน
ให้ กับครอบครั วได้ อย่างไรก็ ตาม จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาด
หลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ ซึ่งจากข้ อมูลการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สงู อายุ พบว่า มีเพียงร้ อยละ 13.8 ของ
ผู้สงู อายุที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ ซึง่ สัดส่วนของประชากรสูงอายุที่มีหลักประกันด้ าน
รายได้ ย ามสูง อายุ นี ส้ ูง กว่ า เป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้ ในแผนฯเพี ย งเล็ ก น้ อยเท่ า นั น้ (ร้ อยละ 13.8
เปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 10 ในแผนผู้สงู อายุฯ) (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551: 73)
การดําเนินงานที่สําคัญในการสร้ างให้ เกิดการออมในประชากรวัยแรงงาน คือ การ
ดําเนินยุทธศาสตร์ การเตรี ยมความพร้ อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคณ
ุ ภาพ ในแผนผู้สงู อายุ
แห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 2 ภายใต้ ม าตรการหลัก ประกัน ด้ า นรายได้ เ พื่ อ วัย สูง อายุ มี เ ป้ าหมายการ
ดําเนินงาน คือ 1) ขยายหลักประกันชราภาพให้ ครอบคลุมบุคคลทัว่ ไป 2) ส่งเสริ มให้ มีการออม
ตัง้ แต่วัย ทํ า งาน และ 3) ลดหย่อนภาษี เ พื่ อส่ง เสริ ม การออมสํ า หรั บ วัย สูง อายุ (แผนผู้สูง อายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2, 2545: 30) และจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 ของวิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ (2551: 23-24) พบว่า โดยรวมร้ อยละ 27.8 ของ
ประชากรอายุ 30-59 ปี มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ ตํ่ากว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (ร้ อยละ 30)
ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 เล็กน้ อย นอกจากนี ย้ ังพบว่า อัตราการครอบคลุมการมี
หลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุแตกต่างกันตามภาค ประชากรอายุ 30-59 ปี ในกรุ งเทพฯมี
หลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุในสัดส่วนที่สงู ที่สดุ และอัตราการครอบคลุมการมีหลักประกัน
ด้ านรายได้ ยามสูงอายุดงั กล่าวจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ ้น (ผู้ที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ

20
คือผู้ที่มีสถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อผู้ที่เป็ นสมาชิกของกองทุน
ประกันสังคมหรื อกองทุนอื่นๆเพื่อยามชราภาพ )
ถึงแม้ ว่าจะมีการศึกษาวิจยั ที่มาสนับสนุนไม่มากนัก แต่จากผลการทบทวนทําให้
ผู้วิจัยคาดว่าประชากรวัยแรงงานที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุน่าจะมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สงู อายุ ดังนัน้ การศึกษานี ้จึงมีสมมติฐานว่า ประชากรที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุมี
แนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่ไม่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
11) ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วนัน้ หมายถึงว่า
ประเทศไทยมีระยะเวลาค่อนข้ างน้ อยในการเตรี ยมตัวรองรับการดูแลประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มขึ ้น
ให้ มี คุณภาพชี วิตที่ ดี และการเพิ่มขึน้ ของประชากรสูง อายุนี น้ ่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศในอนาคตด้ วย ซึ่งรัฐบาลจําเป็ นต้ องดําเนินนโยบาย
ต่างๆเพื่อสร้ างความชัดเจนในแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการสร้ างสวัสดิการ
สําหรับผู้สงู อายุให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
การมี ความรู้ ด้ า นวงจรชี วิตและกระบวนการชราน่าจะเป็ นปั จจัย สํา คัญที่ ทํ า ให้
บุคคลเตรี ยมความพร้ อมเพื่อวัยสูงอายุ รวมทังเป็
้ นการสร้ างความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สุขภาพร่างกายตามวัย ซึง่ น่าจะส่งผลให้ มีทศั นคติที่ดีตอ่ การสูงอายุและผู้สงู อายุ
จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนผู้สงู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ของวิพรรณ
ประจวบเหมาะ และคณะ (2551: 35-36) พบว่า กว่าครึ่ งของประชากรอายุ 30-59 ปี (ร้ อยละ
56.4) มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา และความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
จะเพิ่มตามอายุ กล่าวคือ กลุ่มใกล้ วยั สูงอายุ (50-59 ปี ) มีสดั ส่วนที่มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและ
กระบวนการชราสูงกว่าประชากรอายุ 40-49 ปี และ 30-39 ปี (ร้ อยละ 64.1 ร้ อยละ 55.6 และ
ร้ อยละ 50.6 ตามลําดับ)
จากผลการทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่ามีเพียงแต่การประเมินความรู้ ด้านวงจร
ชีวิตและกระบวนการชราเท่านัน้ แต่ยงั ไม่มีการเชื่อมโยงความรู้ ดงั กล่าวกับทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
ผู้วิ จัย จึ ง คาดว่ า ประชากรที่ มี ค วามรู้ ด้ า นวงจรชี วิ ต และกระบวนการชรา น่ า จะเข้ า ใจถึ ง การ
เปลี่ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกายและจิ ตใจของผู้สูง อายุเ ป็ นอย่า งดี และมี ทัศนคติในทางที่ ดีต่อ
ผู้สงู อายุ จึงตังสมมติ
้
ฐานของการศึกษานี ้ว่า ประชากรที่มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการ
ชราในระดับที่สงู กว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้ด้านวงจร
ชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่ตํ่ากว่า
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12) ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
ผู้ สูง อายุ เป็ นวัย ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาต่ า งๆมากมาย ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่อมถอยทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ และทางสังคม โดยจากการวิจยั ปั ญหาที่
ผู้สูง อายุไ ทยในปั จ จุ บัน ประสบมากที่ สุด ได้ แ ก่ ปั ญ หาทางด้ า นสุข ภาพและปั ญ หาทางด้ า น
เศรษฐกิจ (นภาพร ชโยวรรณ, 2535: 165) ซึง่ ปั ญหาด้ านสุขภาพส่วนใหญ่คือ การมีโรคเรื อ้ รังหรื อ
โรคประจําตัวที่เป็ นโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร วิธีการดําเนินชีวิตที่ไม่
เหมาะสมหรื อเกิดจากการขาดการเตรี ยมตัวที่ ดี ดังนัน้ เพื่อบรรเทาปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ กับ
ผู้สูงอายุในอนาคต หรื อป้องกันไม่ให้ ผ้ ูสูงอายุอยู่ในสภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทัง้ ทางด้ าน
สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม จึงควรได้ รับความรู้ ในด้ านต่างๆเพื่อการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ เพื่อให้ มี
การเตรี ยมการด้ านต่างๆ ก่อนเข้ าสูว่ ยั สูงอายุ
จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนผู้สงู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ของวิพรรณ
ประจวบเหมาะ และคณะ (2552: 35-36) พบว่าร้ อยละ 56.2 ของประชากรอายุ 30-59 ปี มีความรู้
เกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเพื่อยามสูงวัย ซึ่งการมีความรู้ ดงั กล่าวแตกต่างกันเล็กน้ อยตามภาค และ
แปรผกผันกับอายุ
ความรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ ชี วิ ต ในวัย สูง อายุ ด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นสุข ภาพ
เศรษฐกิจ การอยู่อาศัยและสังคม น่าจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผู้สงู อายุ
ด้ วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาใดที่พจิ ารณาความสัมพันธ์ระหว่างทังสองตั
้
วแปร การศึกษา
ครัง้ นี ้ จึงตังสมมติ
้
ฐานว่า ประชากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่สงู กว่ามี
แนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
ในระดับที่ตํ่ากว่า
13) การเตรียมทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ
การเตรี ยมการก่อนเข้ าสู่วยั สูงอายุ ถือเป็ นการวางแผนชีวิตที่มีเป้าหมาย เพื่อให้
ชีวิตมีความสุขในบันปลายของชี
้
วิต การเตรี ยมตัวเองสําหรับทํางานให้ ชมุ ชนก่อนเข้ าสู่วยั สูงอายุ
เป็ นการสะท้ อนถึงการมีจิตอาสาและมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเป็ นผู้สงู อายุที่เป็ น “พลัง” ไม่ใช่ “ภาระ”
โดยเล็งเห็นว่าเมื่อเป็ นผู้สงู อายุจะสามารถมีสว่ นร่วมในการทําประโยชน์ให้ กบั สังคมได้
อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาการศึกษาเกี่ยวการเตรี ยมการในเรื่ องการทําประโยชน์ให้ กบั
สังคมหรื อการมีจิตสาธารณะยังมี อยู่น้ อย จากรายงานการติดตามและประเมิน แผนผู้สูง อายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ของวิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ (2551: 41) พบว่า มีเพียงร้ อยละ 29 ของ
ประชากรอายุ 30-59 ปี ที่มีการคิดหรื อการเตรี ยมตัวที่จะทํางานให้ กบั ชุมชนหรื อเป็ นอาสาสมัคร
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เมื่อเข้ าสู่วยั สูงอายุ ซึง่ ประเด็นในเรื่ องดังกล่าวจะช่วยให้ สงั คมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สงู อายุ ใน
ฐานะที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม และมองผู้สงู อายุในทางบวกเพิ่มมากขึ ้น
แม้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ไม่มีง านวิจัยใดที่ ศึก ษาถึง ความสัมพัน ธ์
ระหว่างการเตรี ยมการเป็ นอาสาสมัครหรื อการมีจิตสาธารณะก่อนที่จะเข้ าสู่วยั สูงอายุกบั ทัศนคติ
ต่อผู้สูงอายุ แต่ผ้ ูวิจัยคาดว่าประเด็นในเรื่ องของการเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมในการทําประโยชน์
ให้ กบั สังคมส่วนรวมน่าจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ ดังนันการศึ
้
กษานี ้ผู้วิจยั จึงมีสมมติฐาน
ว่า ประชากรที่มีการเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ มีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ
มากกว่าประชากรที่ไม่ได้ มีการเตรี ยมการในเรื่ องดังกล่าว
1.6 สมมติฐานของการศึกษา
ในการศึกษานี ้ ผู้วิจยั ได้ สรุ ปเกี่ยวกับสมมติฐานของการศึกษาไว้ ทงสมมติ
ั้
ฐานหลักและ
สมมติฐานรอง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สมมติฐานหลัก
ปั จ จัย ทางด้ า นประชากร ปั จ จัย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม และปั จจัย ด้ า นความรู้
เกี่ยวกับผู้สูงอายุและและความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ น่าจะมีผลต่อการแปรผันของ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
สมมติฐานรอง
1. เพศหญิงมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าเพศชาย
2. ประชากรที่ มี อายุม ากกว่า มี แนวโน้ ม ที่ จะมี ทัศนคติท างบวกต่อผู้สูง อายุมากกว่า
ประชากรที่มีอายุน้อยกว่า
3. ประชากรที่กําลังสมรสและเคยสมรสมีแนวโน้ มที่จะมีทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
มากกว่าประชากรที่เป็ นโสด
4. ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอยูด่ ้ วยหลายคนมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอยู่ด้วยน้ อย
กว่าหรื อไม่มีผ้ สู งู อายุอยูด่ ้ วยเลย
5. ประชากรที่ชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขตชนบทมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อ
ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่ชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยูใ่ นเขตเมือง
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6. ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มี
แนวโน้ มที่ จ ะมี ทั ศ นคติ ท างบวกต่ อ ผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ประชากรที่ อ าศัย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร
7. ประชากรที่มีการศึกษาสูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่า
ประชากรที่มีการศึกษาตํ่ากว่า
8. ประชากรที่มีสถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้ มที่จะ
มีทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่าประชากรที่ มีสถานภาพการทํางานที่ไม่ใช่
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและไม่ได้ ทํางาน
9. ประชากรที่มีรายได้ ครัวเรื อนสูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุ
มากกว่าประชากรที่มีรายได้ ครัวเรื อนตํ่ากว่า
10. ประชากรที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อ
ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่ไม่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
11. ประชากรที่มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่สงู กว่ามีแนวโน้ มที่
จะมี ทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่าประชากรที่ มีความรู้ ด้ านวงจรชี วิตและ
กระบวนการชราในระดับที่ตํ่ากว่า
12. ประชากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่สงู กว่ามีแนวโน้ มที่จะมี
ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย
สูงอายุในระดับที่ตํ่ากว่า
13. ประชากรที่มีการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่ไม่มีการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชุมชนเมื่อยาม
สูงอายุ
1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ผู้วิจยั คาดหวังว่าข้ อค้ นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีต่อ
ผู้สงู อายุและปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สงู อายุ จะเป็ นประโยชน์ต่อทัง้
ภาครั ฐและภาคเอกชนในการนํ าไปประกอบการวางแผนหรื อจัดทํ านโยบายในการส่งเสริ มให้
ประชากรมีทศั นคติที่ดีหรื อมีทศั นคติเชิงบวกต่อผู้สงู อายุ อีกทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ สําหรับผู้ที่สนใจ
ศึกษาค้ นคว้ าในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ัย
สําหรับบทนี ้จะเป็ นการนําเสนอเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยแบ่งการ
นําเสนอออกเป็ น 6 ส่วน ประกอบด้ วย 1) ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา 2) ประชากรและการเลือก
ตัวอย่าง 3) ขอบเขตและข้ อจํ ากัดของการศึกษา 4) การนิยามศัพท์ 5) การนิยามตัวแปร และ
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ รับการอนุเคราะห์ ข้อมูลจากโครงการ “สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ และทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550” ซึ่งดําเนินการโดยกองสถิติ
ประชามติ สํ า นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ สํ า นัก งานส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพและพิ ทัก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้ อมูลชุดนี ้เป็ นการสํารวจระดับประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี เกี่ยวกับความรู้ เรื่ อง
กระบวนการสูงอายุ ความคิดเห็นและทัศนคติของประชากรวัยหนุ่มสาวและวัยทํางานเกี่ยวกับ
ผู้สงู อายุ การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามชราภาพ และการเตรี ยมการด้ านต่างๆ เพื่อยามสูงอายุ
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินผลการดําเนินงานในระยะ 5 ปี แรกของแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยการสํารวจในครัง้ นี ้ได้ ดําเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้ อมูลลงใน
เครื่ อง Pocket PC ระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2550: 4)
2.2 ประชากรและการเลือกตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ศึกษา
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี
2) การเลือกตัวอย่ าง
การศึกษาครั ง้ นี ใ้ ช้ ข้อมูลจากโครงการ “สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับ
ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550” วึ่งโครงการดังกล่าวใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
สามขันตอน
้
(Stratified Three-Stage Sampling) เพื่อให้ ได้ ตวั อย่างที่เป็ นตัวแทนระดับประเทศ
โดยมี ก รุ งเทพมหานครและภาคจํ า นวน 4 ภาคเป็ นสตราตั ม คื อ ภาคกลาง (ยกเว้ น
กรุ งเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ และในแต่ละสตราตัมได้ ทํา
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การแบ่งออกเป็ น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีชมุ รุ มอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (นอกเขต
เทศบาล) เป็ นหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่หนึ่ง ครัวเรื อนที่มีสมาชิกอายุระหว่าง 18-59 ปี เป็ นหน่วย
ตัวอย่างขันที
้ ่สอง และสมาชิกในครัวเรื อนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี เป็ นหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สาม
การเลือกตัวอย่ างขัน้ ที่หนึ่ง
ขันตอนแรกเป็
้
นการเลือกชุมรุ มอาคารหรื อหมู่บ้านตัวอย่างโดยกําหนดให้ เลือก
ชุมรุมอาคารหรื อหมูบ่ ้ านตัวอย่างจากแต่ะลสตาตัมอย่างเป็ นอิมระต่อกัน โดยใช้ ความน่าจะเป็ นใน
การเลือกให้ เป็ นสัดส่วนกับจํานวนครัวเรื อนของชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ านนันๆ
้ ได้ จํานวนชุมรุ มอาคาร/
หมู่บ้านตัว อย่างทัง้ สิน้ 600 ชุมรุ มอาคาร/หมู่บ้าน จากทัง้ สิน้ จํ านวน 109,966 ชุมรุ มอาคาร/
หมูบ่ ้ าน ซึง่ กระจายไปในแต่ละสตราตัม (กทม. และภาค) และสตราตัมย่อย (เขตการปกครอง) ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกระจายความถี่ของจํานวนชุมรุ มอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง จําแนกตามภาคและเขตการ
ปกครอง
ภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวมทั่วประเทศ

รวม
76
143
125
144
112
600

ในเขต
เทศบาล
76
64
48
60
48
296

นอกเขต
เทศบาล
79
77
84
64
304

ที่มา: สํ า นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ . การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกับ ความรู้ และ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550, หน้ า 3.
การเลือกตัวอย่ างขัน้ ที่สอง
ขันตอนนี
้
้เป็ นการเลือกครัวเรื อนที่มีสมาชิกอายุระหว่าง 18-59 ปี จากแต่ละชุมชุม
อาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ด้ วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกําหนดให้ เลือก 15 ครัวเรื อนตัวอย่างต่อ
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ชุมรุ มอาคาร/หมู่บ้าน ได้ จํานวนครัวเรื อนตัวอย่างทังสิ
้ ้น 9,000 ครัวเรื อน กระจายไปในแต่ละสต
ราตัม (กทม.และภาค) และสตราตัมย่อย (เขตการปกครอง) ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การกระจายความถี่ของจํานวนครัวเรื อนตัวอย่าง จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
ภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวมทั่วราชอาณาจักร

รวม
1,140
2,145
1,875
2,160
1,680
9,000

ในเขตเทศบาล
1,140
960
720
900
7200
4,440

นอกเขตเทศบาล
1,185
1,155
1,260
960
4,560

ที่มา: สํ า นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ . การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกับ ความรู้ และ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550, หน้ า 4.
การเลือกตัวอย่ างขัน้ ที่สาม
ขันตอนถั
้
ดมา กําหนดให้ ทําการเลือกสมาชิกในครัวเรื อนตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง
18-59 ปี ด้ วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบครัวเรื อนละ 1 ราย เพื่อทําการสัมภาษณ์ได้ จํานวนประชากร
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ทังสิ
้ ้นจํานวน 9,000 ราย
2.3 ขอบเขตและข้ อจํากัดของการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สงู อายุ” ใช้ ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริ มาณจากแหล่งทุติยภูมิ จากโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับ
ความรู้และทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะประชากรที่มีอายุ 1859 ปี
การใช้ ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิซงึ่ ผู้วิจยั ไม่ได้ จดั เก็บข้ อมูลเองจึงเป็ นข้ อจํากัดประการหนึ่ง
ของการศึกษาครัง้ นี ้ โดยเฉพาะในเรื่ องของตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษาซึง่ มีจํานวนไม่มาก ทังยั
้ ง
อาจจะขาดแคลนตัว แปรบางตัว ที่ น่ า จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การแปรผัน ของทัศ นคติ อาทิ เ ช่ น
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลเกื ้อหนุนผู้สงู อายุในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านการดูแลความเป็ นอยู่ประจําวัน หรื อ
การดูแลในด้ านสุขภาพ ภาวะหนี ้สิน แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับ เป็ นต้ น

27
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ พยายามใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยนําตัวแปรที่
น่าจะมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้
ในการสํารวจชุดนี ้มาใช้ ให้ มากที่สดุ
2.4 การนิยามศัพท์
ผู้วิจยั ได้ ให้ คําจํากัดความศัพท์ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ดังนี ้
ประชากรวัยแรงงาน การศึกษาครัง้ นี ้มีการกําหนดนิยามของประชากรวัยแรงงานต่าง
จากการศึกษาทางประชากรศาสตร์ โดยปกติซงึ่ จะหมายถึงประชากรอายุ 15-59 ปี แต่ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ประชากรวัยแรงงานหมายถึง ประชากรที่มีอายุเต็มตังแต่
้ 18-59 ปี เนื่องจากข้ อมูลที่ใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลที่จดั เก็บเพื่อใช้ ประกอบการสร้ างดัชนีตามที่กําหนดไว้ ในแผนผู้สงู อายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 ซึง่ กําหนดกลุม่ อายุเป้าหมายของดัชนีไว้ ที่ 18 ปี ขึ ้นไปจนถึงอายุ 59 ปี
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ (เต็ม) ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไป
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ หมายถึง ความคิดเห็นของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สงู อายุ
2.5 การนิยามตัวแปรและการวัด
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ ซึง่ หมายถึง การแสดงความคิดเห็น
ของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่ มี ต่อ ประเด็น คํ า ถามต่า งๆเกี่ ย วกับผู้สูง อายุต ามแบบสอบถาม
ซึง่ ประกอบไปด้ วยข้ อคําถาม 12 ข้ อ (ข้ อ A53 ถึงข้ อ A64) โดยเป็ นคําถามที่ใช้ วดั ทัศนคติในเชิงลบ
จํานวน 7 ข้ อ (ข้ อ A53 ถึงข้ อ A58 และข้ อ A60) และคําถามเชิงบวก จํานวน 5 ข้ อ (ข้ อ A59 และ
ข้ อ A61 ถึงข้ อ A64) (รายละเอียดของข้ อคําถามปรากฎในภาคผนวก) ใช้ หลักเกณฑ์ในการแปลค่า
คะแนนโดยข้ อคําถามที่ใช้ วดั ทัศนคติในเชิงลบ ซึง่ ได้ แก่ ข้ อ A53 ถึงข้ อ A58 และข้ อ A60 ถ้ าตอบ
ว่าเห็นด้ วย ได้ 0 คะแนน ไม่แน่ใจ ได้ 1 คะแนน และตอบว่าไม่เห็นด้ วย ได้ 2 คะแนน ส่วนข้ อ
คําถามที่ใช้ วดั ทัศนคติในเชิงบวก ได้ แก่ ข้ อ A59 และข้ อ A61 ถึงข้ อ A64 ถ้ าตอบว่าเห็นด้ วย ได้ 2
คะแนน ไม่แน่ใจ ได้ 1 คะแนน และตอบว่าไม่เห็นด้ วย ได้ 0 คะแนน ซึง่ มีรายละเอียดดังปรากฎใน
ตารางที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลค่าคะแนนทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
ข้ อคําถาม /คําถาม
A53 ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนตามไม่ทนั โลก
A54 ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนน่าเบื่อ
A55 ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนขี ้บ่น
A56 ผู้สงู อายุควรไปอยูบ่ ้ านพักคนชรา
A57 ผู้สงู อายุควรไปอยูว่ ดั
A58 ผู้สงู อายุเป็ นคนมีประโยชน์น้อย
A59 ผู้สงู อายุเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
A60 ผู้สงู อายุมกั เป็ นภาระแก่บตุ รหลานหรื อครอบครัว
A61 ผู้สงู อายุสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน
A62 ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่สงั คมควรให้ สทิ ธิประโยชน์เป็ นพิเศษ
A63 ผู้สงู อายุสามารถทําประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนและสังคมได้
A64 ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่ควรได้ รับความเคารพนับถือเสมอ

ทัศนคติ
_
_
_
_
_
_
+
_
+
+
+
+

เห็น
ด้ วย
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
2

ไม่ เห็น
ด้ วย
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
0
0

ไม่
แน่ ใจ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ดังนัน้ ผลรวมของคะแนนทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ จากข้ อคําถามทัง้ หมด 12 ข้ อ จะมี
คะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 0 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 24 คะแนน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตัว
แปรเดี่ยวเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรื อเพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มี
ต่อผู้สงู อายุ จะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีคะแนน
เท่ากับหรื อมากกว่าค่าเฉลี่ยขึ ้นไป คือผู้ที่มีทศั นคติในทางบวกต่อผู้สงู อายุ
ตัวแปรอิสระ
การศึก ษาครั ง้ นี ้ ประกอบด้ ว ยตัวแปรอิ สระ 13 ตัว ภายใต้ ปัจจัย 3 ด้ าน ได้ แก่ ปั จจัย
ทางด้ านประชากร ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม และปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับผู้สงู อายุและการ
ใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ซึง่ รายละเอียดของตัวแปรในแต่ละปั จจัย มีดงั นี ้
1) ปั จจัยทางด้ านประชากร
ปั จจัยทางด้ านประชากร ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
และจํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1) เพศ หมายถึง เป็ นตัวแปรที่ได้ จากคําถามข้ อ A1 ในแบบสอบถาม ซึง่ มี
ระดับการวัดแบบจัดกลุม่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ เพศชาย และเพศหญิง
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1.2) อายุ หมายถึง อายุเต็ม (ช่วงเวลานับตังแต่
้ เกิดจนถึงวันคล้ ายวันเกิดครัง้
สุดท้ ายก่อนวันตอบแบบสอบถาม) เป็ นตัวแปรที่ได้ จากคําถามข้ อ A2 ในแบบสอบถาม ซึง่ มีระดับ
การวัดแบบจัดอันดับ โดยการสํารวจทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ประชากรสูงอายุได้
จัดกลุม่ อายุผ้ ตู อบแบบสอบถามออกเป็ น 9 กลุ่ม คือ 18-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี และ 55-59 ปี ตามลําดับ
1.3) สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพของการใช้ ชีวิตคู่ เป็ นตัวแปรที่ได้
จากคําถามข้ อ A4 ในแบบสอบถาม มีระดับการวัดแบบจัดกลุ่ม ซึง่ ผู้ศกึ ษาได้ ทําการจัดกลุ่มใหม่
เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
- โสด
- กําลังสมรส (หมายถึง ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ ทํา
การสมรสกันถูกต้ องตามกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม หรื อผู้ที่ระหว่างสํารวจ ซึง่ สามีและหรื อภรรยาไม่ได้
อยูด่ ้ วยกันแต่ยงั มีความสัมพันธ์ฉนั ท์สามีภรรยาอยู)่
- เคยสมรส (ได้ แก่ ผ้ ูที่ มี สถานภาพสมรส หม้ า ย ซึ่ง หมายถึง ผู้ที่ คู่
สมรสเสียชีวิตไปแล้ วและขณะที่ทําการสํารวจยังไม่ได้ สมรสใหม่ หย่ า หมายถึง สามีภรรยาที่จด
ทะเบียนหย่ากันโดยถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว และแยกกันอยู่ หมายถึง ผู้ที่มิได้ อยู่ร่วมกันฉันท์
สามีภรรยาแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียนหย่าตามกฎหมาย รวมทังผู
้ ้ ที่มิ ได้ สมรสอย่างถูกต้ องตาม
กฎหมายแต่ไม่ได้ อยูร่ ่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ ว)
1.4) จํานวนผู้สูงอายุในครั วเรือน หมายถึง จํานวนผู้สงู อายุหรื อประชากรที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ที่อาศัยอยู่ประจําในครัวเรื อนเดียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นตัวแปรที่ได้
จากคําถามข้ อ A9 ซึง่ มีระดับการวัดแบบอัตราส่วน โดยมีคา่ ตํ่าสุดเป็ น 0 คือไม่มีผ้ สู งู อายุอยู่ใน
ครัวเรื อน
9

9

2) ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้ วย 6 ตัวแปร ได้ แก่ เขตที่อยู่อาศัยใน
วัยเด็ก ภาค ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายได้ ครัวเรื อน และการมีหลักประกันด้ าน
รายได้ ยามสูงอายุ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1) สถานภาพการทํา งาน
หมายถึง สถานภาพการทํ า งานที่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามทําเป็ นประจําในสถานที่ทํางานหรื อการประกอบธุรกิจเพื่อเลี ้ยงชีพ เป็ นตัวแปรที่ได้
จากคําถามข้ อ A6 ในแบบสอบถาม ซึง่ มีระดับการวัดแบบจัดกลุม่ แบ่งออกเป็ น 8 กลุม่ คือ
- ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานราชการ/ลูกจ้ างรัฐบาล/ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ
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- พนักงาน/ลูกจ้ างเอกชน
- ค้ าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- เกษตรกร
- รับจ้ างทัว่ ไป/กรรมกร
- นักเรี ยน/นักศึกษา
- แม่บ้าน/ไม่ได้ ประกอบอาชีพ
2.2) รายได้ ของครั วเรื อน หมายถึง รายได้ ของครัวเรื อนที่เป็ นตัวเงินเฉลี่ยต่อ
เดือน ในรอบ 12 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ เป็ นตัวแปรที่ได้ จากคําถามข้ อ A7 ซึง่ มีระดับการวัด
แบบจัดอันดับ แบ่งออกเป็ น 10 กลุม่ คือ
- น้ อยกว่า 1,500 บาท
- 1,500-2,999 บาท
- 3,000-4,999 บาท
- 5,000-9,999 บาท
- 10,000-14,999 บาท
- 15,000-19,999 บาท
- 20,000-24,999 บาท
- 25,000-29,999 บาท
- 30,000-49,999 บาท
- ตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป
2.3) การมี หลั ก ประกันด้ า นรายได้ ย ามสู ง อายุ สร้ างขึน้ จากตัว แปรด้ า น
สถานภาพการทํางานและการเป็ นสมาชิกกองทุนต่างๆเพื่อยามสูงอายุ กล่าวคือ ผู้ที่มีสถานภาพ
การทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อผู้ที่เป็ นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมหรื อ
กองทุนอื่นๆ เพื่อยามชราภาพ จัดว่าเป็ นผู้ที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ เป็ นตัวแปรที่ได้
จากคําถามข้ อ A10 ถึงข้ อ A11 ในแบบสอบถาม ซึง่ มีระดับการวัดแบบจัดกลุม่ แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ คือ
- ไม่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
- มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
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2.4) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามสําเร็ จ
สูงสุดในระดับต่างๆ จากระบบการศึกษาที่กําหนดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นตัวแปรที่ได้
จากคําถามข้ อ A3 ซึง่ มีระดับการวัดแบบจัดอันดับ แบ่งออกเป็ น 8 กลุม่ คือ
- ไม่เคยเรี ยน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้ น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวช.
- ปวส. ปวท. อนุปริญญา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโทและสูงกว่า
2.5) ภาค หมายถึง ภาคที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในขณะที่ทําการสํารวจ
โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้ จดั แบ่งออกเป็ น 5 ภาค ได้ แก่
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง (ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
2.6) เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก หมายถึง เขตทางการปกครองอันเป็ นเขตที่อยู่
อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามตังแต่
้ เกิดจนถึงอายุ 12 ปี เป็ นตัวแปรที่ได้ จากคําถามข้ อ A5 ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ จดั กลุ่มใหม่ โดยรวมกลุ่มในเขตสุขาภิบาลเข้ าไว้ กบั กลุม่ นอกเขตเทศบาล และคงกลุม่ ใน
เขตเทศบาลไว้ ตามเดิม ได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
- ในเขตเทศบาล
- นอกเขตเทศบาล
สูงอายุ

3) ปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับผู้สูงอายุและความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย

ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ ด้ านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ และการเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี ้
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3.1) ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา เป็ นความรู้ ที่ได้ จากการ
สอบถามความคิ ด เห็ น โดยใช้ ข้ อ คํ า ถามต่ า งๆเกี่ ย วกับ กระบวนการชรา ได้ จ ากคํ า ถามตาม
แบบสอบถามข้ อ A40 และข้ อ A42 ถึงข้ อ A45 จํานวน 5 ข้ อ ซึง่ คําถามเหล่านี ้ถือว่ามีระดับการวัด
แบบจัดช่วง ใช้ หลักเกณฑ์ ในการแปลค่าคะแนน โดย ถ้ า ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ถ้ าตอบไม่ถูก
หรื อไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน ซึง่ มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การแปลค่าคะแนนความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
ข้ อคําถาม /คําถาม
A40 เมื่อเข้ าสูว่ ยั สูงอายุกระดูกจะบางลงกว่าตอนวัยหนุม่ สาว
A42 เมื่อเข้ าวัยสูงอายุกําลังกล้ ามเนื ้อจะถดถอยลง
A43 คนยิ่งสูงอายุจะมีโรคมากขึ ้น
A44 ผู้สงู อายุที่อายุมากๆมักเดินไม่ได้
A45 เมื่อผู้สงู อายุมีอายุมากถึงระยะหนึง่ จะต้ องมีผ้ ดู แู ล

ถูก
1
1
1
1
1

ไม่ ถูก/ไม่ แน่ ใจ
0
0
0
0
0

ทังนี
้ ้ผลรวมคะแนนของความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราจะมีคะแนน
ตํ่าสุดเป็ น 0 และคะแนนสูงสุดเป็ น 5 คะแนน สําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว พิจารณา
จากคะแนนความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา โดยผู้ที่มีคะแนนความรู้ ด้านวงจรชีวิตและ
กระบวนการชราเท่ากับหรื อสูงกว่าค่าเฉลี่ยขึน้ ไป จัดว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับวงจรชีวิตและ
กระบวนการชราในระดับที่ยอมรับได้
3.2) ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ หมายถึง ความรู้ เกี่ยวกับการ
ใช้ ชีวิตด้ านต่างๆ ในวัยสูงอายุ ได้ จากคําถามตามแบบสอบถามข้ อ A46 ถึงข้ อ A52 จํานวน 7 ข้ อ
ซึง่ จะสะท้ อนความรู้ เฉพาะด้ านของผู้ตอบ เช่น ความรู้ ด้านสุขภาพ (ข้ อ A46 และข้ อ A48) ด้ าน
เศรษฐกิจ (ข้ อ A49 ถึง A51) ด้ านการอยู่อาศัยและสังคม (ข้ อ A47 และข้ อ A52) สําหรับ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการแปลค่าคะแนน คือ ข้ อ A47 ข้ อ A50 และข้ อ A52 ถ้ าตอบว่าถูก ได้ 1
คะแนน ถ้ าตอบว่าไม่ถกู หรื อไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน ส่วนข้ อ A46 ข้ อ A48 ข้ อ A49 และข้ อ A51 ถ้ า
ตอบว่าถูกหรื อไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน ถ้ าตอบว่าไม่ถกู ได้ 1 คะแนน ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เกณฑ์การแปลค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
ข้ อคําถาม
ถูก ไม่ ถูก ไม่ แน่ ใจ
A46 ผู้สงู อายุรับประทานอาหารทุกชนิดได้ ตามต้ องการ
0
1
0
A47 ผู้สงู อายุควรมีที่หรื อห้ องนอนอยูช่ นล่
ั ้ างของบ้ าน
1
0
0
A48 ผู้สงู อายุไม่จําเป็ นต้ องออกกําลังกายเป็ นประจํา
0
1
0
A49 ผู้สงู อายุควรให้ บตุ รหลานเป็ นผู้เลี ้ยงดูเท่านัน้
0
1
0
A50 ผู้สงู อายุควรพึง่ ตนเองให้ มากที่สดุ (พึง่ ในทุกเรื่ อง เช่น เรื่ องเงิน 1
0
0
ที่อยูอ่ าศัย ดูแลตนเอง เป็ นต้ น)
A51 เมื่อคนสูงอายุขึ ้นควรหยุดทํางานหรื ออยูเ่ ฉย ๆ
0
1
0
A52 ผู้สงู อายุควรเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน/ชมรมต่างๆ
1
0
0
ทัง้ นี ผ้ ลรวมของคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ จะมีคะแนน
ตํ่าสุดเป็ น 0 และคะแนนสูงสุดเป็ น 7 คะแนน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียว จะพิจารณา
จากคะแนนความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ โดยผู้ที่มีคะแนนความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตใน
วัยสูงอายุเท่ากับหรื อสูงกว่าค่าเฉลี่ยข้ นไป จะถือว่าเป็ นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
ในระดับที่ยอมรับได้
3.3) การเตรี ยมทํางานให้ ชุ มชนเมื่อ ยามสู งอายุ หมายถึง การคิดที่ จ ะ
ทํางานให้ กบั ชุมชนหรื อการเป็ นอาสาสมัครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ ซึง่ ได้ จากคําถามในแบบสอบถาม
ข้ อ A37 ที่ ถามว่า “ท่านได้ เคยคิดและ/หรื อเตรี ยมการในเรื่ องการทํางานให้ ชุมชนหรื อเป็ น
อาสาสมัครเมื่ออยูใ่ นวัยสูงอายุหรื อไม่” ซึง่ มีระดับการวัดแบบจัดกลุม่ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
- เคยคิดและได้ เตรี ยมการ
- เคยคิดแต่ยงั ไม่ได้ เตรี ยมการ
- ไม่เคยคิด
โดยผู้ที่ตอบว่า “เคยคิดและได้ เตรี ยมการ” จะจัดว่าเป็ นผู้ที่ได้ ปฏิบัติตวั หรื อ
เตรี ยมตัวในการทํ างานเพื่อชุมชนเมื่อยามสูงอายุแล้ ว ส่วนผู้ที่ตอบว่า “เคยคิดแต่ยังไม่ได้
เตรี ยมการ” หรื อผู้ที่ตอบว่า “ไม่เคยคิด” จะจัดว่าเป็ นผู้ที่ยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิตวั หรื อเตรี ยมตัวเองให้
พร้ อมที่จะทํางานเพื่อชุมชนเมื่อยามสูงอายุ
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2.6 การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมูล
การศึกษานี ้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วยส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลกั ษณะ
ทัว่ ไปของประชากรอายุ 18-59 ปี ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทศั นคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่
ผู้สงู อายุ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อ
ผู้สงู อายุ ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของประชากรอายุ 18-59 ปี ใช้ สถิติเชิงพรรณนา
กล่าวคือ ในกรณีที่เป็ นข้ อมูลเชิงกลุม่ (Categorical Data) วิเคราะห์โดยใช้ การแจกแจงร้ อยละ
และในกรณีที่เป็ นข้ อมูลเชิงตัวเลข (Numerical Data) วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ทศั นคติของประชากรวัยแรงงานที่มีต่อผู้สงู อายุ เป็ นการคํานวณ
จากผลรวมของคะแนนทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ ที่ มีลกั ษณะเป็ นข้ อคําถามแบบจัดช่วง 3 ระดับ
จํานวน 12 ข้ อ นําเสนอการอธิบายโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด และสําหรับการคํานวณทัศนคติเพื่อหาระดับทัศนคติ
ของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สงู อายุ ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ ใน
ส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2
ส่วนย่อย คือ
1) การวิเคราะห์การแปรผันสองทาง (Bivariate Analysis) ใช้ การวิเคราะห์ถดถอย
แบบง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อระดับ
ทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีต่อผู้สงู อายุหรื อไม่เพียงใด และมีความสัมพันธ์ ในทิศทางที่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่วางไว้ หรื อไม่ ตลอดจนความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หรื อไม่
2) การวิเคราะห์การแปรผันหลายทาง (Multivariate Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของกลุม่ ตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาว่าตัวแปรอิสระทังหมดร่
้
วมกันอธิบายการแปรผันของทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีตอ่
ผู้สงู อายุได้ มากน้ อยเพียงใด และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆแล้ วมีตวั แปรอิสระตัว
ใดบ้ างที่สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีต่อผู้สงู อายุได้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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2.2) การวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุขนตอน
ั้
(Stepwise Multiple
Regression Analysis) เพื่อศึกษาดูว่าตัวแปรอิสระตัวใดสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติ
ของประชากรวัยแรงงานที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ และตัวแปรอิสระตัวใดบ้ างที่สามารถเพิ่มอํานาจ
การอธิบายการแปรผันของทัศนคติของประชากรวัยแรงงานที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการศึกษาในบทนี ้ แบ่งการนําเสนอเป็ น 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็ นการ
พรรณนาเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของประชากรตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ทศั นคติของ
ประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ และส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของ
ประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
3.1 ลักษณะทั่วไปของประชากรตัวอย่ าง
เนื่องด้ วยการศึกษานี ้ใช้ ข้อมูลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ และ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ พ.ศ.2550 ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ซึง่ เป็ นการสํารวจประชากรตัวอย่าง
ที่มีอายุ 18-59 ปี จํานวน 9,000 ราย ดังนันเพื
้ ่อให้ ข้อมูลครัง้ นี ้เป็ นตัวแทนของประชากรอายุ 1859 ปี ของทังประเทศ
้
ค่าที่นําเสนอในตารางสถิตทิ ี่ปรากฎทุกตารางจึงเป็ นค่าที่ถ่วงนํ ้าหนักแล้ ว
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี จ้ ะใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยตั ว แปรที่ เ ป็ นข้ อมู ล เชิ ง กลุ่ ม
(Categorical variable) จะวิเคราะห์โดยการแจกแจงร้ อยละ ส่วนตัวแปรที่เป็ นข้ อมูลเชิงตัวเลข
(Numerical variable) จะวิเคราะห์โดยใช้ คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด
ซึง่ การนําเสนอลักษณะทัว่ ไปของประชากรตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย ได้ แก่
3.1.1 ปั จจัยด้ านประชากร ประกอบด้ วยตัวแปร 4 ตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปรเพศ
อายุ สถานภาพสมรส และจํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อน ซึง่ ผลการศึกษาจากตารางที่ 6
พบคุณลักษณะที่สําคัญของประชากร ดังนี ้
ประชากรที่ ศึ ก ษาเป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชายเล็ ก น้ อย (ร้ อยละ 54.0
เปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 46.0) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-44 ปี (ร้ อยละ 42.3) รองลงมามีอายุ
ตังแต่
้ 45 ปี ขึ ้นไป (ร้ อยละ 35.1) และอายุตํ่ากว่า 30 ปี (ร้ อยละ 22.5) ตามลําดับ ส่วนสถานภาพ
สมรส พบว่า ส่วนใหญ่กําลังสมรส (ร้ อยละ 68.1) รองลงมาจะเป็ นโสด (ร้ อยละ 23.2) และผู้ที่เคย
สมรส (หม้ าย หย่า หรื อแยกกันอยู)่ มีเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (ร้ อยละ 8.6) เมื่อศึกษาถึงลักษณะการ
อยู่อาศัยในครัวเรื อนพบว่า มากกว่าครึ่ งหนึ่งของประชากรที่ศึกษารายงานว่าไม่มีผ้ สู งู อายุอาศัย
อยู่ด้วยในครัวเรื อน (ร้ อยละ 62.2) ส่วนครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยู่ด้วยนันส่
้ วนใหญ่มีผ้ สู งู อายุ
อาศัยอยู่ด้วยเพียง 1 คน (ร้ อยละ 25.6) และประมาณร้ อยละ 12.0 มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยู่ด้วยตังแต่
้
2 คนขึ ้นไป สําหรับครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยูด่ ้ วยมากที่สดุ นัน้ มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยูด่ ้ วย 5 คน
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ตารางที่ 6 การกระจายร้ อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จําแนกตามตามปั จจัยด้ านประชากร
(n = 9,000)
จํานวน

รวม

ร้ อยละ
(ถ่ วงนํา้ หนัก)
100.0

ชาย
หญิง

46.0
54.0

(4,155)
(4,845)

4.9
8.2
9.4
11.7
15.4
15.2
12.5
12.0
10.6

(427)
(733)
(878)
(1,076)
(1,357)
(1,381)
(1,112)
(1,064)
(972)

23.2
68.1
8.6

(2,114)
(6,090)
(796)

62.2
25.6
11.6
0.5
0.0
0.0

(5,632)
(2,300)
(1,020)
(41)
(5)
(2)

ปั จจัยด้ านประชากร
เพศ

อายุ

18-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
กําลังสมรส
เคยสมรส
จํานวนผู้สูงอายุท่ อี าศัยอยู่ในครั วเรื อน
ไม่มีผ้ สู งู อายุในครัวเรื อน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน

(9,000)
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3.1.2 ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้ วยตัวแปร 6 ตัวแปร ได้ แก่ ตัว
แปรสถานภาพการทํ างาน รายได้ ครัวเรื อน การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ ระดับ
การศึก ษา ภาค และเขตที่ อ ยู่อ าศัย ในวัย เด็ก (ตัง้ แต่แรกเกิ ด จนถึ ง อายุ 12 ปี ) ผลการศึก ษา
เกี่ยวกับปั จจัยดังกล่าวปรากฎในตารางที่ 7 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ประชากรที่ศกึ ษามีสถานภาพการทํางานหรื อประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็ น
สัดส่วนที่ สูงสุด (ร้ อยละ 24.2) รองลงมาได้ แก่ อาชี พค้ าขายหรื อธุรกิ จส่วนตัว (ร้ อยละ 21.2)
พนักงาน/ลูกจ้ างเอกชน (ร้ อยละ 14.6) รับจ้ างทัว่ ไป/กรรมกร (ร้ อยละ 12.4) และเป็ นข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ/ลูกจ้ างรัฐบาล/ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ (ร้ อยละ 12.2) ตามลําดับ
ที่เหลืออีกร้ อยละ 15.5 เป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ ทํางานซึง่ รวมผู้ที่เป็ นแม่บ้านและนักเรี ยน/นักศึกษาด้ วย
ในส่วนของรายได้ ครัวเรื อนพบว่า มากกว่าครึ่ งมีรายได้ ครัวเรื อนตํ่ากว่า 10,000
บาทต่อเดือน (ร้ อยละ 56.7) ประมาณ 1 ใน 4 มีรายได้ ระหว่าง 10,000 บาท ถึง 20,000 บาทต่อ
เดือน (ร้ อยละ 25.8) สําหรับกลุ่มที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 20,000 บาทขึ ้นไป มีสดั ส่วนไม่มากนัก (ร้ อยละ
17.4)
สําหรับการมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ ในการศึกษาครัง้ นี ้สร้ างขึ ้นจาก
ตัวแปรสถานภาพการทํางาน และการเป็ นสมาชิกกองทุนต่างๆ เพื่อยามสูงอายุ โดยประชากรที่
ทํางานอยู่ในระบบที่ได้ รับสิทธิ และสวัสดิการหรื อการคุ้มครองด้ านรายได้ จากนายจ้ างที่เป็ นทัง้
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรื อผู้ที่เป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรื อกองทุนอื่นๆเพื่อ
ยามสูงอายุ จะถือว่ามีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ ซึ่งจากข้ อมูลพบว่ามีเพียงร้ อยละ 28
ของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีหลักประกันดังกล่าว
ข้ อมูลด้ านการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 45.0) รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนต้ น (ร้ อยละ 13.2) ปริ ญญาตรี
และสูง กว่ า (ร้ อยละ 13.1) มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ร้ อยละ 11.4) ปวช.และปวส./ปวท./
อนุปริ ญญา ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน (ร้ อยละ 7.4 และร้ อยละ 7.3) ส่วนกลุ่มที่ ไม่ได้ รับ การศึกษามีอยู่
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (ร้ อยละ 2.6)
เมื่ อพิ จ ารณาการกระจายตัว ของประชากรที่ ศึก ษาตามภาคพบว่า ประชากร
ตัว อย่ า งทุ ก ภาคมี สั ด ส่ ว นใกล้ เคี ย งกั น ได้ แก่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ร้ อยละ 22.2)
กรุ งเทพมหานคร (ร้ อยละ 21.0) ภาคกลาง (ร้ อยละ 20.4) ภาคเหนือ (ร้ อยละ 19.7) และภาคใต้
(ร้ อยละ 16.6) และเมื่อพิจารณาถึงเขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก (ตังแต่
้ เกิดจนถึงอายุ 12 ปี ) จะพบว่า
ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตชนบทมากกว่าในเขตเมือง (ร้ อยละ 71.0 เปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 29.0)
9

9
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ตารางที่ 7 การกระจายร้ อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จําแนกตามปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม (n = 9,000)
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
รวม
สถานภาพการทํางาน
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานราชการ/ลูกจ้ างรัฐบาล/ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้ างเอกชน
ค้ าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้ างทัว่ ไป/กรรมกร
นักเรี ยน/นักศึกษา
แม่บ้าน/ไม่ได้ ประกอบอาชีพ
รายได้ ครั วเรื อน
น้ อยกว่า 1,500 บาท
1,500-2,999 บาท
3,000-4,999 บาท
5,000-9,999 บาท
10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-49,999 บาท
ตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป
การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
มี
ไม่มี

ร้ อยละ(ถ่ วง
นําหนัก)
100.0

จํานวน

7.0
5.2
14.6
21.2
24.2
12.4
6.6
8.9

(684)
(496)
(1,317)
(2,023)
(1,913)
(1,160)
(568)
(839)

2.0
7.1
20.8
26.8
15.5
10.3
6.9
3.8
3.8
2.9

(163)
(572)
(1,826)
(2,536)
(1,463)
(907)
(621)
(320)
(341)
(251)

27.9
72.1

(2,576)
(6,424)

(9,000)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ระดับการศึกษา
ไม่เคยเรี ยน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
ภาค
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก (ตัง้ แต่ เกิดจนถึงอายุ 12 ปี )
เขตเมือง
เขตชนบท

ร้ อยละ
(ถ่ วงนํา้ หนัก)

จํานวน

2.6
45.0
13.2
11.4
7.4
7.3
12.2
0.9

(228)
(3,920)
(1,184)
(1,026)
(654)
(696)
(1,215)
(77)

21.0
20.4
19.7
22.2
16.6

(1,140)
(2,145)
(1,875)
(2,160)
(1,680)

29.0
71.0

(3,366)
(5,634)

3.1.3 ปั จจั ย ด้ า นความรู้ เกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละการใช้ ชี วิ ต ในวั ย สู ง อายุ
ประกอบด้ วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปรความรู้ ด้ านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ และการเตรี ยมทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ ผลการศึกษามี
รายละเอียด ดังนี ้
ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ที่ปรากฏในตารางที่ 8 เป็ นการวัดจาก
คําถามเกี่ยวกับความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราจํานวน 5 ข้ อ (ดูรายละเอียดคําถามและ
การแปลค่าคะแนนในหน้ า 32) ซึ่งมีค่าพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.126 โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีคะแนนความรู้ ด้าน
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วงจรชีวิตและกระบวนการชราเท่ากับหรื อมากกว่า 4 คะแนนขึ ้นไป จัดว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้ ด้านวงจร
ชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่ยอมรับได้ และจากผลการศึกษาพบว่า มากกว่าครึ่ งหนึ่งของ
ประชากรตัวอย่าง (ร้ อยละ 54.5) มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่ยอมรับได้
โดยตอบถูกในประโยคคําถามที่วา่ “เมื่อเข้ าวัยสูงอายุกําลังกล้ ามเนื ้อจะถดถอยลง” (ร้ อยละ 91.8)
คิดเป็ นสัดส่วนที่สงู สุด รองลงมาตอบถูกในคําถามที่ว่า “เมื่อเข้ าสู่วยั สูงอายุกระดูกจะบางลงกว่า
ตอนวัยหนุ่มสาว” (ร้ อยละ 88.4) “เมื่อผู้สงู อายุมีอายุมากถึงระยะหนึ่งจะต้ องมีผ้ ดู แู ล” (ร้ อยละ
87.1) “คนยิ่งสูงอายุจะมีโรคมากขึ ้น” (ร้ อยละ 85.5) และ “ผู้สงู อายุที่อายุมากๆมักเดินไม่ได้ ” (ร้ อย
ละ 65.7) ตามลําดับ
จากผลการศึก ษาความรู้ ด้ า นวงจรชี วิ ตและกระบวนการชรา แสดงให้ เ ห็ น ว่า
ประชากรตัวอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและพัฒนาการในแต่ละ
วัยในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาตามแผนผู้สงู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 แล้ วถือว่าผ่านเกณฑ์ชี ้วัด
ที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายในระยะ 5 ปี แรกของแผนฯ ไว้ ที่ร้อยละ 30 (คณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงาน
ผู้สงู อายุแห่งชาติ, 2545: 40) อย่างไรก็ตาม แม้ จะพบว่าประชากรตัวอย่างมีความรู้ ด้านวงจรชีวิต
และกระบวนการชราผ่านเกณฑ์ชี ้วัดตามแผนผู้สงู อายุฯ แต่ผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่าสัดส่วนของ
ประชากรตัว อย่า งที่ มี ความรู้ ด้ า นวงจรชี วิตและกระบวนการชราตํ่า กว่า เกณฑ์ ที่ กํา หนดไว้ ก็ มี
สัด ส่ว นที่ ค่อ นข้ า งสูง เช่ น กัน (ร้ อยละ 45.5) จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งส่ง เสริ ม ให้
ประชาชนทั่วไปได้ มีการศึกษาเรี ยนรู้ ให้ กว้ างขึ ้น รวมถึงจัดให้ มีบริ การการศึกษาเรี ยนรู้ ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตทังในระบบและนอกระบบ
้
เพื่อให้ ประชาชนทัว่ ไปมีการเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมสําหรับการ
เข้ าสูว่ ยั สูงอายุอย่างเหมาะสม
ตารางที่ 8 การกระจายร้ อยละของกลุม่ ประชากรตัวอย่าง จําแนกตามความรู้ ด้านวงจรชีวิตและ
กระบวนการชรา (n = 9,000)
ประโยคคําถาม
1. เมื่อเข้ าสูว่ ยั สูงอายุกระดูกจะบางลงกว่าตอนวัยหนุม่ สาว
2. เมื่อเข้ าวัยสูงอายุกําลังกล้ ามเนื ้อจะถดถอยลง
3. คนยิ่งสูงอายุจะมีโรคมากขึ ้น
4. ผู้สงู อายุที่อายุมากๆมักเดินไม่ได้
5. เมื่อผู้สงู อายุมีอายุมากถึงระยะหนึง่ จะต้ องมีผ้ ดู แู ล

ร้ อยละ (ถ่ วงนํา้ หนัก)
ถูก
ไม่ ถูก/ไม่ แน่ ใจ
88.4
11.6
91.8
8.2
85.5
14.5
65.7
34.3
87.1
12.9
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา

ร้ อยละ
(ถ่ วงนํา้ หนัก)

จํานวน

45.5
54.5
100.0

(4,149)
(4,851)
(9,000)

มีความรู้ตํ่ากว่าระดับที่ยอมรับได้
มีความรู้ในระดับที่ยอมรับได้
รวม
ค่าเฉลี่ย = 4.18
ค่าตํ่าสุด = 0

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.126
ค่าสูงสุด = 5

ส่วนปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ (ตารางที่ 9) เป็ นการวัด
ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุของประชากรวัยแรงงานในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านสุขภาพ
เศรษฐกิ จ การอยู่อาศัย และสัง คม โดยพิจารณาจากคํา ถามเกี่ ย วกับ การใช้ ชีวิ ตในวัย สูง อายุ
จํานวน 7 ข้ อ (ดูรายละเอียดคําถามและการแปลค่าคะแนนในหน้ า 33) ซึ่งมีพิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 0-7 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.523
โดยกําหนดผู้ที่มีคะแนนความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุเท่ากับหรื อสูงกว่าค่า 5 คะแนน
ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งพบว่า ประชากร
ตัวอย่างมากกว่าครึ่ งเพียงเล็กน้ อย (ร้ อยละ 54.0) มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยตอบว่าถูกในประโยคคําถามเชิงบวกมากกว่าตอบว่าไม่ถกู หรื อไม่แน่ใจ โดย
ตอบว่าถูกในประโยคคําถามที่ว่า “ผู้สูงอายุควรมีที่หรื อห้ องนอนอยู่ชัน้ ล่างของบ้ าน” คิดเป็ น
สัดส่วนที่สงู สุด (ร้ อยละ 83.8) รองลงมาตอบถูกในคําถามที่ว่า “ผู้สงู อายุควรเข้ าร่ วมกิจกรรมของ
ชุมชน/ชมรมต่างๆ” (ร้ อยละ 71.8) และ “ผู้สงู อายุควรพึ่งตนเองให้ มากที่สดุ (พึ่งในทุกเรื่ อง เช่น
เรื่ องเงิน ที่อยูอ่ าศัย ดูแลตนเอง เป็ นต้ น) (ร้ อยละ 58.2) ตามลําดับ
สํ า หรั บ ประโยคคํ า ถามเชิ ง ลบที่ ป ระชากรอายุ 18-59 ปี ตอบว่า ไม่ถูก ได้ แ ก่
“ผู้สงู อายุรับประทานอาหารทุกชนิดได้ ตามต้ องการ” (ร้ อยละ 53.8) “ผู้สงู อายุไม่จําเป็ นต้ องออก
กําลังกายเป็ นประจํา” (ร้ อยละ 52.1) และ “เมื่อคนสูงอายุขึ ้นควรหยุดทํางานหรื ออยู่เฉยๆ“ (ร้ อย
ละ 50.5) ส่วนประโยคคําถามที่ว่า “ผู้สงู อายุควรให้ บตุ รหลานเป็ นผู้เลี ้ยงดูเท่านัน”
้ กลับพบว่า
ประชากรที่ศึกษาตอบว่าถูก/ไม่แน่ใจ มากกว่าที่จะตอบว่าไม่ถูก (ร้ อยละ 48.1 เปรี ยบเทียบกับ
ร้ อยละ 39.1)
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จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ประชากรตัวอย่างมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิต
ในวัยสูงอายุในระดับที่ยอมรับได้ โดยเมื่อพิจารณาตามแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จะพบว่า
ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ (ในการศึกษานี ้) เป็ นความรู้ เกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเองใน
ด้ านต่างๆสําหรับใช้ ชีวิตเมื่อถึงวัยสูงอายุ ซึง่ พบว่าประชากรที่ศกึ ษามีความรู้ ในเรื่ องดังกล่าวผ่าน
เกณฑ์ชี ้วัดที่ตงไว้
ั ้ ในแผนฯ เพียงเล็กน้ อย (ร้ อยละ 54 เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายในแผนฯ ร้ อยละ
50) จึงเป็ นเรื่ องที่จะต้ องมีการรณรงค์ให้ คนในสังคมตระหนักและเห็นความสําคัญในการเตรี ยม
ตัวเองให้ พร้ อมสําหรับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่จะเข้ าสูว่ ยั สูงอายุมีความรู้ ที่ถกู ต้ องและมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ นผู้ สู ง อายุ แ ละสามารถใช้ ชี วิ ต ยามสู ง อายุ ใ นสัง คมได้ อย่ า งปกติ สุ ข
(คณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานผู้สงู อายุแห่งชาติ, 2545: 40)
ตารางที่ 9 การกระจายร้ อยละของกลุม่ ประชากรตัวอย่าง จําแนกตามความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิต
ในวัยสูงอายุ (n = 9,000)
ประโยคคําถาม
1. ผู้สงู อายุรับประทานอาหารทุกชนิดได้ ตามต้ องการ
2. ผู้สงู อายุควรมีที่หรื อห้ องนอนอยูช่ นล่
ั ้ างของบ้ าน
3. ผู้สงู อายุไม่จําเป็ นต้ องออกกําลังกายเป็ นประจํา
4. ผู้สงู อายุควรให้ บตุ รหลานเป็ นผู้เลี ้ยงดูเท่านัน้
5. ผู้สงู อายุควรพึง่ ตนเองให้ มากที่สดุ (พึง่ ในทุกเรื่ อง เช่น เรื่ อง
เงิน ที่อยูอ่ าศัย ดูแลตนเอง เป็ นต้ น)
6. เมื่อคนสูงอายุขึ ้นควรหยุดทํางานหรื ออยูเ่ ฉย ๆ
7. ผู้สงู อายุควรเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน/ชมรมต่างๆ
ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
มีความรู้ตํ่ากว่าระดับที่ยอมรับได้
มีความรู้ในระดับที่ยอมรับได้
รวม
ค่าเฉลี่ย = 4.60
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.523
ค่าตํ่าสุด = 0
ค่าสูงสุด = 7

ร้ อยละ (ถ่ วงนํา้ หนัก)
ถูก
ไม่ ถูก ไม่ แน่ ใจ
32.6
53.8
13.6
83.8
8.3
7.9
38.4
52.1
9.5
48.1
39.1
12.8
58.2
31.0
10.8
38.2
71.8

50.5
11.4

ร้ อยละ
(ถ่ วงนํา้ หนัก)
46.0
54.0
100.0

11.3
16.8
จํานวน
(4,060)
(4,940)
(9,000)
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ส่วนประเด็นในเรื่ องของการเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุนนั ้ จากตาราง
ที่ 10 พบว่า มีประมาณ 1 ใน 4 เท่านัน้ ที่คิดและได้ เตรี ยมการเกี่ยวกับการทํางานเพื่อชุมชนเมื่อ
ยามสูงอายุ (ร้ อยละ 27.4) ส่วนร้ อยละ 32.3 เคยคิดแต่ยงั ไม่ได้ มีการเตรี ยมการ ขณะที่ ร้อยละ
40.2 ไม่มีความคิดที่จะเตรี ยมการหรื อเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมสําหรับการเข้ ามามีสว่ นร่วมในชุมชน
หรื อช่วยเหลืองานทางสังคมภายหลังเกษี ยณจากงานประจํา ซึง่ ประเด็นในเรื่ องของการเตรี ยมตัว
ทํางานเพื่อชุมชน เป็ นประเด็นหนึ่งในเรื่ องการเตรี ยมการเข้ าสู่วยั สูงอายุที่ต้องตระหนักและให้
ความสําคัญ เพราะถือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคณ
ุ ค่าและ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึง่ จะมีสว่ นช่วยสร้ างทัศนคติในการมองคุณค่าของผู้สงู อายุไปในทางบวก
ได้ เช่นกัน
ตารางที่ 10 การกระจายร้ อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จําแนกตามความเห็นเกี่ยวกับการ
เตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ (n =9,000)
การเตรียมทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ
เคยคิดและได้ เตรี ยมการ
เคยคิดแต่ยงั ไม่ได้ เตรี ยมการ
ไม่เคยคิด
รวม

ร้ อยละ
(ถ่ วงนํา้ หนัก)
27.4
32.3
40.2
100.0

จํานวน
(2,486)
(2,932)
(3,582)
(9,000)

3.2 ทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ
การศึกษาทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สงู อายุ ในส่วนนี ้จะพิจารณาจาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อความต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สงู อายุจํานวน 12 ข้ อ (ดูรายละเอียดคําถามและ
การแปลค่าคะแนนในหน้ า 28) มีพิสยั คะแนนอยูร่ ะหว่าง 2-24 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.36
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.0 โดยกํ าหนดให้ ผ้ ูที่มีคะแนนตังแต่
้ 18 คะแนนขึน้ ไป คือผู้ที่มี
ทัศนคติในทางบวกต่อผู้สงู อายุ
ผลการศึกษาจากตารางที่ 11 พบว่า มากกว่าครึ่ งของประชากรอายุ 18-59 ปี มีทศั นคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุ (ร้ อยละ 63.6) กล่าวคือ มีทศั นคติเห็นด้ วยกับข้ อความเชิงบวกมากกว่าไม่
เห็นด้ วย โดยเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็ นบุคคลที่ สงั คมควรให้ สิทธิ ประโยชน์ เป็ นพิเศษ (ร้ อยละ 91.6)
ผู้สูง อายุเป็ นบุคคลที่ ควรได้ รับความเคารพนับถื อเสมอ (ร้ อยละ 91.3) ผู้สูง อายุสามารถเป็ น
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ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน (ร้ อยละ 90.6) ผู้สงู อายุเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์แก่คนรุ่น
หลัง (ร้ อยละ 89.1) และผู้สงู อายุสามารถทําประโยชน์ ให้ แก่ชุมชนและสังคมได้ (ร้ อยละ 88.2)
ตามลําดับ
ส่ว นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ข้ อ ความเชิ ง ลบนัน้ อาจกล่า วได้ ว่า เป็ นทัศ นคติ ท างลบต่อ
ผู้สูง อายุ ผลการศึก ษาพบว่ า มี ป ระมาณ 1 ใน 3 ที่ มี ทัศ นคติ ท างลบต่อ ผู้สูง อายุ โดยเห็ น ว่ า
ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนตามโลกไม่ทนั (ร้ อยละ 45.4) ผู้สงู อายุมกั เป็ นภาระแก่บตุ รหลานหรื อครอบครัว
(ร้ อยละ 36.1) ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนน่าเบื่อ (ร้ อยละ 34.2) ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนขี ้บ่น (ร้ อยละ 29.6)
ผู้สงู อายุเป็ นคนมีประโยชน์น้อย (ร้ อยละ 21.2) ผู้สงู อายุควรไปอยู่บ้านพักคนชรา (ร้ อยละ 9.0)
และผู้สงู อายุควรไปอยูว่ ดั (ร้ อยละ 7.8) ตามลําดับ
โดยผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า แม้ ประชากรส่วนใหญ่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
แต่ระดับทัศนคติที่พบตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25452564) ซึ่งคาดไว้ ว่าเมื่อสิ ้น 5 ปี แรกของการใช้ แผนผู้สงู อายุฯ ประชากรควรมีทศั นคติทางบวกต่อ
ผู้สงู อายุถึงร้ อยละ 90 ขึ ้นไป จากการที่ประชากรยังมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในระดับที่ตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกระแส
โลกาภิวตั น์ ซึ่งค่อนข้ างจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ ชีวิตของคนในปั จจุบนั ซึง่ ส่งผลต่อความ
คิดเห็นหรื อความรู้ สึกนึกคิดที่มีต่อเรื่ องต่างๆ จึงเป็ นประเด็นที่จะต้ องให้ ความสําคัญและเร่ งปลูก
จิตสํานึกให้ คนในสังคมมีความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับเรื่ องผู้สงู อายุ รวมถึงมีความตระหนัก
ในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของผู้สงู อายุให้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ จะมีส่วนสร้ างทัศนคติที่ดีต่อผู้สงู อายุ จะส่งผล
ให้ ผ้ สู งู อายุสามารถใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกับคนในสังคมได้ อย่างมีความสุข
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ตารางที่ 11 การกระจานร้ อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จําแนกตามทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ
(n = 9,000)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1. ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนตามไม่ทนั โลก
2. ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนน่าเบื่อ
3. ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนขี ้บ่น
4. ผู้สงู อายุควรไปอยูบ่ ้ านพักคนชรา
5. ผู้สงู อายุควรไปอยูว่ ดั
6. ผู้สงู อายุเป็ นคนมีประโยชน์น้อย
7. ผู้สงู อายุเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
8. ผู้สงู อายุมกั เป็ นภาระแก่บตุ รหลานหรือครอบครัว
9. ผู้สงู อายุสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน
10. ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่สงั คมควรให้ สทิ ธิประโยชน์เป็ นพิเศษ
11. ผู้สงู อายุสามารถทําประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนและสังคมได้
12. ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่ควรได้ รับความเคารพนับถือเสมอ
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ
ทัศนคติตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ทัศนคติทางลบ)
ทัศนคติตามเกณฑ์ที่กําหนด (ทัศนคติทางบวก)
รวม
ค่าเฉลี่ย = 18.36
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.0
ค่าตํ่าสุด = 2
ค่าสูงสุด = 24

ร้ อยละ (ถ่ วงนํา้ หนัก)
เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ
45.4
42.9
11.7
34.2
55.1
10.8
29.6
60.8
9.7
9.0
83.7
7.2
7.8
85.7
6.5
21.2
68.7
10.1
89.1
5.6
5.3
36.1
54.8
9.1
90.6
4.4
5.1
91.6
3.6
4.8
88.2
4.3
7.5
91.3
3.1
5.6
ร้ อยละ
(ถ่ วงนํา้ หนัก)
36.4
63.6
100.0

จํานวน
(3,166)
(5,534)
(9,000)

3.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ
การนําเสนอผลการศึกษาในส่วนนี ้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะเป็ น
การวิเคราะห์การแปรผันสองทาง (Bivariate Analysis) และส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์การแปรผัน
หลายทาง (Multivariate Analysis) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
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3.3.1 การวิเคราะห์ การแปรผันสองทาง (Bivariate Analysis)
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี จ้ ะใช้ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย (Simple
Regression) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรื อไม่ ในระดับใด และมี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางที่วางสมมติฐานไว้ หรื อไม่ และมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 หรื อไม่
โดยนําตัวแปรอิสระแต่ละตัวมาพิจารณาร่ วมกับตัวแปรตาม แยกแต่ละสมการ โดยการวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่ายนี ้มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ ตัวแปรตามที่นํามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นตัวแปรที่มีการ
วัดแบบจัดช่วง (interval scale) หรื อระดับอัตราส่วน (ratio scale) ส่วนตัวแปรอิสระนันหากมี
้
การ
วัดแบบนามมาตรา (norminal scale) จะต้ องแปลงค่าของตัวแปรให้ เป็ นตัวแปรหุ่น (dummy
variable) ที่มีค่าเป็ น 0 และ 1 ก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ สําหรับการศึกษานี ้มี
ตัวแปรอิสระที่ต้องแปลงค่าให้ เป็ นตัวแปรหุ่น 7 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพการ
ทํางาน การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุเขตที่ อยู่อาศัยในวัยเด็ก ภาค และการเตรี ยม
ทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ ดังปรากฏในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) สําหรับใช้ ในการวิเคราะห์การแปรผัน
ตัวแปรอิสระ
• ปั จจัยด้ านประชากร
- เพศ
เพศหญิง
- สถานภาพสมรส
กําลังสมรส
เคยสมรส
• ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
- สถานภาพการทํางาน
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การแปลงค่ าของตัวแปรอิสระ

เพศหญิง = 1,
เพศชาย = 0 (กลุม่ อ้ างอิง)
กําลังสมรส = 1 สถานภาพสมรสอื่นๆ = 0
เคยสมรส = 1 สถานภาพสมรสอื่นๆ = 0
โสด = 0 (กลุม่ อ้ างอิง)

ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ = 1
ไม่ใช่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ไม่ได้ ทํางาน = 0 (กลุม่ อ้ างอิง)
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
การแปลงค่ าของตัวแปรอิสระ
- การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ = 1
ไม่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ = 0 (กลุม่
อ้ างอิง)
- เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก
เขตชนบท
เขตชนบท = 1
เขตเมือง = 0 (กลุม่ อ้ างอิง)
- ภาค
เหนือ
เหนือ = 1
ภาคอื่นๆ = 0
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ = 1 ภาคอื่นๆ = 0
กลาง
กลาง = 1
ภาคอื่นๆ = 0
ใต้
ใต้ = 1
ภาคอื่นๆ = 0
กรุงเทพมหานคร = 0 (กลุม่ อ้ างอิง)
• ปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
- การเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ
เตรี ยมการ
คิดและได้ เตรี ยมการ = 1
เคยคิดแต่ไม่ได้ เตรี ยมการ, ไม่เคยคิด = 0
(กลุม่ อ้ างอิง)
สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยั ใช้ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่
ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ปรากฏในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุกบั ปั จจัยที่มีผลต่อ
ทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ (n=9,000)
ตัวแปรอิสระ

a

b

t

r

1. เพศหญิง 1
2. อายุ
3.1 กําลังสมรส 2
3.2 เคยสมรส 2
4. จํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน
5. ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3
6. รายได้ ครัวเรื อน
7. การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ 4
8. ระดับการศึกษา
9.1 ภาคเหนือ 5
9.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
9.3 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 5
9.4 ภาคใต้ 5
10. เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท) 6
11. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
12. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
13. การเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ 7

18.345
19.136
18.488
18.415
18.261
18.177
16.743
18.036
16.856
18.445
18.566
18.173
18,287
18.519
18.779
15.033
18.406

0.023
-0.143
-0.192
-0.673
0.190
1.484
0.345
1.152
0.428
-0.444
-0.942
0.899
0.421
-0.228
-0.1101
0.723
-0.179

0.207
-6.037
-1.641
-3.469
2.518
8.946
12.876
9.552
15.054
-3.245
-7.208
6.676
2.891
-1.902
-2.082
20.978
-1.468

0.003
0.082
0.022
0.047
0.034
0.121
0.172
0.129
0.200
0.044
0.097
0.090
0.039
0.026
0.028
0.274
0.020

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
X
X*
X
X*
√*
√*
√*
√*
√*
X*
X*
√*
√*
X*
X*
√*
X

หมายเหตุ: a = ค่าคงที่
b = สัมประสิทธิ์การถดถอย
R = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
R2 = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
t =สถิติการทดสอบแบบที
√ = ทิศทางเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
X = ทิศทางไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
* = มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1
2
เพศชาย = กลุม่ อ้ างอิง
โสด = กลุม่ อ้ างอิง
3
ไม่ใช่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ไม่ได้ ทํางาน/แม่บ้าน= กลุม่ อ้ างอิง
4
5
ไม่มีหลักประกันด้ านรายได้ ฯ = กลุม่ อ้ างอิง
กรุงเทพมหานคร = กลุม่ อ้ างอิง
6
7
เขตเมือง = กลุม่ อ้ างอิง
เคยคิดแต่ไม่ได้ เตรี ยมการ, ไม่เคยคิด = 0 (กลุม่ อ้ างอิง)
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การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนี ้จะเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระทีละคู่เท่านัน้ โดยที่ยงั ไม่มีการควบคุมอิทธิ พลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ แต่
อย่างใด ดังนันผลจากการวิ
้
เคราะห์ในส่วนนี ้จะแสดงให้ เห็นถึงระดับและทิศทางของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 หรื อไม่ ซึง่ จากการแปลงค่าตัวแปรอิสระให้ เป็ นตัวแปรหุ่นแล้ วมีตวั แปรอิสระที่จะ
นํามาหาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ กับทัศนคติต่อผู้สูงอายุทัง้ หมด 17 ตัวแปร และผลจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุกบั ตัวแปรอิสระที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการแปร
ผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ มีรายละเอียดดังนี ้
1. เพศ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งทัศ นคติ ต่ อ ผู้สูง อายุกับ เพศ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า (r=0.003) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t=0.207) ที่ตงไว้
ั ้ ว่า
เพศหญิงมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าเพศชาย แต่ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว
ไม่มี นัย สํ า คัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 แสดงว่า ทัง้ เพศชายและเพศหญิ ง มี ทัศนคติท างบวกต่อ
ผู้สงู อายุไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุปได้ วา่ ตัวแปรเพศไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
2. อายุ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติต่อผู้สงู อายุกบั ตัวแปรอายุ พบว่า
ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั ในระดับตํ่า (r=0.082) ในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
(t=-6.037) ที่ตงไว้
ั ้ ว่าประชากรที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สูงอายุ
มากกว่าประชากรที่มีอายุน้อยกว่า แต่ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่ายิ่งมีอายุมากขึ ้นคนจะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในระดับที่ตํ่าลง จึง
อาจสรุปได้ วา่ อายุมีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางตรงกันข้ าม
3. สถานภาพสมรส
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุกบั สถานภาพสมรส
ผู้วิจยั ได้ สร้ างตัวแปรหุ่นสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพสมรส 2 ตัวแปร คือ สถานภาพกําลัง
สมรส และสถานภาพเคยสมรส โดยใช้ กลุ่มประชากรที่ มีสถานภาพโสดเป็ นกลุ่มอ้ างอิง ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุในระดับตํ่า (r กําลังสมรส =0.022,
r เคยสมรส =0.047) ในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t กําลังสมรส =-1.641, t เคยสมรส =-3.469) ที่ตงไว้
ั้
ว่าประชากรที่กําลังสมรสและเคยสมรสมีแนวโน้ มที่ จะมีทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่า
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ประชากรที่เป็ นโสด โดยความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉพาะกับผู้ที่เคย
สมรสเท่านัน้
4. จํานวนผู้สูงอายุท่ อี าศัยอยู่ในครัวเรือน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุกบั จํานวนผู้สงู อายุ
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนพบว่า มีความสัมพันธ์ กนั ระดับตํ่า (r=0.034) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน (t=2.518) ที่ตงไว้
ั ้ ว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่มีผ้ ูสูงอายุอยู่ด้วยหลายคนมี
แนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอยู่
ด้ วยน้ อยกว่าหรื อไม่มีผ้ สู งู อายุอยู่ด้วยเลย และความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงอาจสรุ ปได้ ว่า จํ านวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนมีอิทธิ พลต่อทัศนคติทางบวกต่อ
ผู้สงู อายุ
5. สถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผลการวิเคราห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุกับสถานภาพการ
ทํางาน ผู้วิจยั ได้ สนใจศึกษากลุม่ ที่ทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปรี ยบเทียบกับกลุม่
ที่ไม่ใช่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/และผู้ที่ไม่ได้ ทํางาน ซึง่ ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า (r=0.121) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t=8.946) ที่ตงั ้
ไว้ ว่าประชากรที่ มีสถานภาพการทํ างานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิจ มีแนวโน้ มที่ จะมี
ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีสถานภาพการทํางานไม่ใช่ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและไม่ได้ ทํางาน และเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจ
กล่า วได้ ว่ า สถานภาพการทํ า งานเป็ นข้ า ราชการ/พนัก งานรั ฐวิ ส าหกิ จ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ทัศ นคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุ
6. รายได้ ครั วเรื อน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุกบั รายได้ ครัวเรื อน
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า (r=0.172) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t=12.876)
ที่ ตัง้ ไว้ ว่ า ประชากรที่ มี ร ายได้ ค รั ว เรื อ นสูง กว่า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ทัศ นคติ ท างบวกต่อ ผู้สูง อายุ
มากกว่าประชากรที่มีรายได้ ครัวเรื อนตํ่ากว่า โดยที่ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงอาจสรุปได้ วา่ รายได้ ครัวเรื อนมีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
7. การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุกบั
ทัศนคติต่อผู้สงู อายุ พบว่ามีความสัมพันธ์ กนั ตํ่า (r=0.129) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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(t=9.552) ที่ตงไว้
ั ้ ว่าประชากรที่มีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติ
ทางบวกต่ อ ผู้ สูง อายุ ม ากกว่ า ประชากรที่ ไ ม่ มี ห ลัก ประกัน ด้ า นรายได้ ย ามสูง อายุ โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุปได้ วา่ การมีหลักประกันด้ านเศรษฐกิจ
เพื่อยามสูงอายุ มีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
8. ระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุกบั ระดับการศึกษา
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ตํ่า (r=0.200) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t=15.054) ที่ตงไว้
ั ้ วา่
ประชากรที่มีการศึกษาสูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มี
การศึกษาตํ่ากว่า และเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุ ปได้ ว่า
ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
9. ภาค
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาคกั บ ทั ศ นคติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ โดย
เปรี ยบเทียบทัศนคติของประชากรที่อาศัยในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (ไม่รวม
กรุ ง เทพมหานคร) และภาคใต้ กั บ ประชากรที่ อ าศัย อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ภาคมี
ความสัม พัน ธ์ กับ ทัศ นคติ ท างบวกต่ อ ผู้สูง อายุอ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร จะเห็ น ว่ า การอยู่ อ าศัย ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ (t เหนือ =-3.245, t ตอ.เฉียงเหนือ =-7.208) ขณะที่การอยู่อาศัยในภาคกลางกับภาคใต้ มี
ความสัมพันธ์ กับทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ (t กลาง
=6.676, t ใต้ =2.891) โดยทิศทางของความสัมพันธ์ ดงั กล่าวนันสอดคล้
้
องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เฉพาะภาคกลางกับภาคใต้ เท่านัน้ อย่างไรก็ตามอาจพอสรุ ปในเบื ้องต้ นได้ ว่า ภาคที่อยู่อาศัยมี
อิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
10. เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุกบั เขตที่อยู่อาศัยใน
วัยเด็ก โดยผู้วิจยั สนใจศึกษาคนที่ชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขตชนบท เปรี ยบเทียบกับคนที่ชีวิตวัย
เด็กอาศัยอยู่ในเขตเมือง พบว่า เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท) มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุในระดับตํ่า (r=0.026) ในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t=-1.902)
ที่ ตัง้ ไว้ ว่ า ประชากรที่ ชี วิ ต วัย เด็ ก อาศัย อยู่ใ นเขตชนบทมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ทัศ นคติ ท างบวกต่ อ
ผู้สูงอายุมากกว่าประชากรที่ชีวิตวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งความสัมพันธ์ ดงั กล่าวพบว่ามี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ ว่า เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุ
11. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุกบั ความรู้ ด้านวงจร
ชีวิตและกระบวนการชรา พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า (r=0.028) ในทิศทางที่ไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน (t=-2.082) ที่ตงไว้
ั ้ ว่าประชากรที่มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราใน
ระดับที่สงู กว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้ ด้านวงจร
ชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่ตํ่ากว่า โดยที่ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวพบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุ ปได้ ว่า ความรู้ ด้ านวงจรชีวิตและกระบวนการชรามี อิทธิ พลต่อทัศนคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุในทางตรงกันข้ าม
12. ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุกบั ความรู้ เกี่ยวกับ
การใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ พบว่ามีความสัมพันธ์ กนั ในระดับตํ่า (r=0.274) ในทิศทางที่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน (t=20.978) ที่ตงไว้
ั ้ ว่าประชากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่สงู
กว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิต
ในวัยสูงอายุในระดับที่ตํ่ากว่า และเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจ
สรุปได้ วา่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุมีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
13. การเตรียมตัวทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุกับการเตรี ยมตัว
ทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ พบว่ามีความสัมพันธ์ กนั ในระดับตํ่า (r=0.020) ในทิศทางที่ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐาน (t=-1.468) ที่ตงไว้
ั ้ ว่าประชากรที่มีการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยาม
สูงอายุมีแนวโน้ มจะมีทศั นคติที่ดีต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่ไม่ได้ มีการเตรี ยมตัวทํางานให้
ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ และเป็ นความสัมพันธ์ ที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุ ป
แได้ ว่า ไม่ว่าคนจะมีการเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมที่จะทํางานเพื่อชุมชนเมื่อยามสูงอายุหรื อไม่ก็ไม่มี
ผลต่อทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ตัว แปรอิ ส ระที่ มี
ความสัมพันธ์ กับทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 นัน้ มี 8 ตัวแปร ได้ แก่ จํานวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อน
สถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ ครัวเรื อน การมีหลักประกันด้ าน
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รายได้ ยามสูงอายุ ระดับการศึกษา ภาคกลาง (ไม่รวมกรุ ง เทพมหานคร) ภาคใต้ และความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ส่วนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
ในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แต่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 6 ตัวแปร
ได้ แก่ อายุ สถานภาพเคยสมรส ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก (เขต
ชนบท) และความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ในขณะที่ตวั แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กบั
ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ สถานภาพกําลังสมรส และการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชมุ ชน
เมื่อยามสูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนี ้ยังไม่สามารถสรุ ปได้ แน่ชดั
ว่าปั จจัยใดมีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ หรื อมีความสัมพันธ์ อย่างแท้ จริ งกับทัศนคติที่มีต่อ
ผู้สงู อายุ เนื่องจากความสัมพันธ์ ที่พบในขันตอนนี
้
้อาจเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นที่ยงั
ไม่ ไ ด้ ทํ า การควบคุ ม ทํ า ให้ ความสัม พัน ธ์ ที่ พ บอาจเป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ แ ท้ หรื อ เรี ย กว่ า
ความสัมพันธ์ ลวง ดังนัน้ ในขันตอนต่
้
อไปผู้วิจยั จึงเลือกใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อดูทิศทางและความสัมพันธ์ ที่แท้ จริ งระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ โดยทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ จากนันจึ
้ งใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระตัวใดที่สามารถอธิบาย
การแปรผันของทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ และตัวแปรอิสระตัวใดบ้ างที่สามารถเพิ่มอํานาจ
การอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.3.2 การวิเคราะห์ การแปรผันหลายทาง (Multivariate Analysis)
การวิเคราะห์การแปรผันหลายทางนี ้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุกบั ตัวแปรอิสระทังหมด
้
17 ตัว ในขันตอนเดี
้
ยว ซึง่ แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุขนตอน
ั้
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ซึง่ การที่จะนําตัวแปรอิสระมาใช้ ในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุนี ้มีเงื่อนไขว่า ตัวแปรอิสระแต่ละคู่จะต้ องไม่มีความสัมพันธ์กนั สูงเกินกว่า
0.50 (Cohen, 1988: 118) เพราะถ้ าหากตัวแปรอิสระคู่ใดมีความสัมพันธ์ กนั สูงเกินกว่าค่าที่
กํ า หนดตามเงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว อาจจะเกิ ด ปั ญหาที่ เ รี ย กว่ า ความสั ม พั น ธ์ พ หุ ร่ ว มเชิ ง เส้ น
(Multicolinearity) ซึง่ จะมีผลให้ คา่ การวิเคราะห์การถดถอยเบี่ยงเบนไปจากความเป็ นจริ ง และจะ
ไม่นําตัวแปรอิสระคูน่ นมาวิ
ั ้ เคราะห์ร่วมกันในสมการ
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การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่จะใช้ วิธีการวิเคราะห์ ค่า
สหสัมพันธ์ (correlation) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearsons
Correlation) ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ปรากฏดัง
ตารางที่ 14 โดยงพบว่ามีตวั แปรอิสระ 1 คู่ ที่มีความสัมพันธ์ กนั สูงเกินจากเงื่อนไขที่กําหนด ได้ แก่
ตัวแปรสถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และตัวแปรการมีหลักประกัน
ด้ านรายได้ ยามสูงอายุ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ =0.531 ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็ นเพราะคนที่
มีสถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ภาคเศรษฐกิจ
ในระบบและมีหลักประกันยามสูงอายุในรูปของบําเหน็จหรื อบํานาญจากรัฐ รวมถึงเป็ นกลุม่ คนที่มี
รายได้ ค่ อ นข้ างมั่น คงจึ ง มี แ นวโน้ มที่ จ ะมี ก ารเก็ บ ออมเพื่ อ ให้ ตนเองมี ห ลัก ประกั น ในยาม
เกษี ยณอายุจากงานหรื อมีการเก็ บออมเพื่อไว้ ใช้ จ่ายในยามสูงอายุ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบพหุ จึ ง ไม่ นํ า ตัว แปรทัง้ สองมาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกัน เพราะอาจจะทํ า ให้ เกิ ด ปั ญ หา
สหสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้ น (Multicolinearity)

ตารางที่ 14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ (n=9,000)

1. ทัศนคติ
2. เพศหญิง 1
3. อายุ
4.1 สถานภาพกําลังสมรส 2
4.2 สถานภาพเคยสมรส 2
5. จํานวนผู้สงู อายุในครัวเรื อน
6. ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3
7. รายได้
8. การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ 4
9. ระดับการศึกษา
10.1 ภาคเหนือ 5
10.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
10.3 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 5
10.4 ภาคใต้ 5
11. เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก (ชนบท) 6
12. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
13. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
14. การเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ 7

หมายเหตุ

1
1.000
0.003
-0.082*
-0.022
-0.047*
0.034*
0.121*
0.172*
0.129*
0.200*
-0.044*
-0.097*
0.090*
0.039*
-0.026
-0.028*
0.274*
0.020

2

3

4.1

4.2

5

1.000
-0.021
-0.046*
0.089*
-0.002
-0.033*
-0.012
-0.025
-0.017
0.002
-0.002
0.003
-0.016
-0.017
0.031*
-0.011
0.022

1.000
0.364*
0.235*
0.036*
-0.044*
-0.099*
-0.137*
-0.427*
0.067*
0.090*
0.009
-0.047*
0.134*
0.074*
-0.005
-0.109*

1.000
-0.449*
-0.027*
-0.038*
-0.047*
-0.073*
-0.264*
0.080*
0.092*
-0.032*
0.000
0.143*
0.068*
0.006
-0.070*

1.000
-0.001
-0.046*
-0.068*
-0.052*
-0.135*
-0.020
-0.008
0.040*
-0.010
0.010
-0.007
-0.021
-0.001

1.000
0.002
0.041*
-0.028*
0.023
-0.005
0.020
-0.019
0.018
-0.013
-0.039*
0.019
-0.021

* = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

6

1.000
0.272*
0.531*
0.465*
-0.058*
-0.013
0.010
0.014
-0.073*
-0.054*
0.130*
-0.054*

7

8

1.000
0.285*
0.448*
-0.172*
-0.277*
0.087*
-0.008
-0.316*
-0.054*
0.111*
0.032*

1.000
0.470*
-0.080*
-0.096*
0.060*
-0.051*
-0.163*
-0.048*
0.097*
-0.006

9

1.000
-0.139*
-0.140*
0.021
0.028*
-0.274*
-0.086*
0.135*
0.025

10.1

10.2

10.3

10.4

11

12

13

14

1.000
-0.265*
-0.251*
-0.221*
0.169*
0.055*
0.014
-0.064*

1.000
-0.271*
-0.239*
0.207*
0.055*
-0.028*
-0.061*

1.000
-0.226*
0.052*
-0.042*
0.022
0.044*

1.000
0.114*
-0.021
0.045*
-0.034*

1.000
0.057*
0.039*
-0.065*

1.000
0.088*
-0.067*

1.000
-0.055*

1.000
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จากผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรอิ สระแต่ล ะคู่พ บว่า ตัว แปร
สถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับตัวแปรการมีหลักประกันด้ านรายได้
ยามสูงอายุ มีความสัมพันธ์ กนั สูงเกินค่าที่กําหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาสหสัมพันธ์ พหุร่วมเชิง
เส้ นที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การแปรผัน
หลายทาง ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ ต่อกันสูงออก
จากการวิเคราะห์การแปรผันหลายทาง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระของทังสองตั
้
วแปรดังกล่าว โดยเลือกตัวแปรอิสระที่มีค่าความสัมพันธ์ กบั ตัว
แปรตามสูงกว่าเข้ ามาวิเคราะห์ ซึง่ จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ ว่าค่าความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ
ทางบวกต่อผู้สงู อายุกบั ตัวแปรการมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ (r=0.129) มีคา่ สูงกว่าค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุกบั ตัวแปรสถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (r=0.121) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงตัดสินใจนําตัวแปรการมีหลักประกันด้ านรายได้
ยามสูงอายุเข้ ามาพิจารณาในการวิเคราะห์ถดถอยพหุและการวิเคราะห์ถดถอยพหุขนตอน
ั้
และตัด
ตัวแปรสถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากการวิเคราะห์ ซึ่งผล
การศึกษามีรายละเอียด ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุเพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระทังหมด
้
สามารถอธิ บาย
การแปรผันของตัวแปรตามได้ เท่าใด ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระทังหมด
้
16 ตัวแปร
(ตัดตัวแปรอิสระที่มีค่าสหสัมพันธ์ สงู ออกจากการวิเคราะห์ 1 ตัวแปร) ร่ วมกันอธิบายการแปรผัน
ของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ ร้อยละ 12.0 (R2 = 0.120) และหลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรอิ ส ระตัว อื่ น ๆให้ ค งที่ แ ล้ ว มี ตัว แปรอิ ส ระ 6 ตัว ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ทัศ นคติ ท างบวกต่อ
ผู้สงู อายุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีตวั แปรอิสระ 5 ตัว มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
กับทัศนคติต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ได้ แก่ จํานวนผู้สงู อายุที่อาศัย
อยู่ในครัวเรื อน รายได้ ครัวเรื อน ระดับการศึกษา ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) และความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ส่วนตัวแปรความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราเป็ นตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
แต่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพหุระหว่า งทัศนคติที่ มีต่อผู้สูง อายุกับ ปั จจัย ที่ มีผลต่อ
ทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ (n=9,000)
ตัวแปรอิสระ

b

Beta

t

ผลการ
ทดสอบ

(a)
1. เพศหญิง1
2. อายุ
3.1 สถานภาพสมรส2
3.2 สถานภาพเคยสมรส2
4. จํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน
5. รายได้ ครัวเรื อน
6. การมีหลักประกันยามชราภาพ3
7. ระดับการศึกษา
8.1 ภาคเหนือ4
8.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4
8.3 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)4
8.4 ภาคใต้ 4
9. เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท)5
10. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
11. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
12. การเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ6

13.465
0.091
-0.040
0.183
-0.134
0.150
0.155
0.240
0.240
0.017
-0.242
0.734
0.365
0.222
-0.103
0.648

0.011
-0.023
0.021
-0.009
0.027
0.077
0.027
0.112
0.002
-0.025
0.074
0.034
0.025
-0.029
0.246

0.882
-1.398
1.215
-0.566
2.093*
4.887*
1.830
6.328*
0.091
-1.265
4.179*
1.914
1.623
-2.223*
18.788*

0.215

0.024

1.835

X
X
X
X
√*
√*
X
√*
X
X
√*
X
X
X*
√*
X

R=0.347
หมายเหตุ:

R2 =0.120

F=46.229

a = ค่าคงที่
b = สัมประสิทธิ์การถดถอย Beta = สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
R = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
R2 = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ t = สถิติการทดสอบแบบที
F=สถิติการทดสอบแบบเอฟ
* = มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 n = ขนาดตัวอย่าง
1
2
เพศชาย = กลุม่ อ้ างอิง
สถานภาพโสด = กลุม่ อ้ างอิง
3
ไม่มีหลักประกันยามชราภาพ = กลุม่ อ้ างอิง 4 กรุงเทพมหานคร= กลุม่ อ้ างอิง
5
6
เขตเมือง= กลุม่ อ้ างอิง
ไม่เตรี ยมตัวทํางานให้ ชมุ ชนฯ = กลุม่ อ้ างอิง
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สําหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี
ที่มีต่อผู้สงู อายุ กับตัวแปรอิสระทัง้ 12 ตัว หลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิ พลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ
แล้ ว มีรายละเอียดดังนี ้
1. เพศ
หลังจากที่ได้ ทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆแล้ วก็ยงั พบว่า ไม่ว่า
จะเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายต่างก็มีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในระดับที่ไม่แตกต่างกัน และไม่
พบความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
จึงสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรเพศไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั สังคม
ให้ ความเสมอภาคทางด้ านสิทธิ เสรี ภาพระหว่างชายและหญิงมากขึ ้นกว่าในอดีต จึงน่าจะเป็ น
ปั จจัยที่มีส่วนทําให้ เพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติในเรื่ องต่างๆ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของศิริวรรณ ศิริบญ
ุ (2536: 42-43) ที่ได้ มีการทบทวนไว้ ก่อนหน้ านี ้เกี่ยวกับทัศนคติ
ในการดูแลมารดาสูงอายุที่พบว่าทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีทศั นคติต่อการดูแลมารดาสูงอายุไม่
แตกต่างกัน ดังนันไม่
้ ว่าจะชายหรื อหญิงก็น่าที่จะมีทศั นคติต่อประเด็นต่างๆเกี่ยวกับผู้สงู อายุไม่
ต่างกัน
2. อายุ
สําหรับตัวแปรอายุนนั ้ ภายหลังจากการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ
แล้ ว พบว่ า อายุยัง คงเป็ นตัว แปรที่ มี ความสัมพัน ธ์ ในทางตรงกัน ข้ า มกับ ทัศนคติท างบวกต่อ
ผู้สงู อายุ แต่ในการวิเคราะห์ ขนตอนนี
ั้
้กลับไม่พบความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงว่าประชากรที่มีอายุน้อยกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในระดับที่สงู
กว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ที่เป็ นเช่นนี ้อธิบยได้ วา่ ประชากร
ที่มีอายุน้อยหรื อมีอายุอยู่ในช่วงต้ นๆ ยังเป็ นกลุม่ ที่กําลังศึกษาหรื อกําลังเริ่ มสร้ างความมัน่ คงด้ าน
อาชี พ การงานและยัง ไม่ มี ภ าระต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว มากนัก จึ ง เป็ นวัย ที่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์และมองสิ่งต่างๆรอบตัวไปในทางที่ดี ประกอบกับยังมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
การมองเห็นคุณค่าในตัวผู้สงู อายุ และให้ ความเคารพยกย่องผู้สงู อายุ ขณะที่เมื่อมีอายุมากขึ ้น
บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบทัง้ ต่อตนเอง ครอบครั ว และสัง คมที่ เ พิ่ ม มากขึน้ ส่ง ผลให้
ความคิดหรื อทัศนคติในเรื่ องต่างๆเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุด้วย ประกอบกับ
การก้ าวเข้ าสู่การเป็ นสังคมผู้สงู อายุที่รวดเร็ วแต่ขาดการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อยามสูงอายุที่ดีพอ
ทําให้ ผ้ สู งู อายุมีที่อายุยืนยาวขึ ้นและต้ องประสบกับปั ญหาด้ านสุขภาพและต้ องอยู่ในภาวะพึ่งพา
ในสัดส่วนที่สงู ขึ ้น นอกากนี ้ ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนจํานวนไม่น้อยต้ องรับภาระในการดูแลเกื ้อหนุน
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ผู้สงู อายุในครัวเรื อนเพิ่มขึ ้น ทําให้ ผ้ สู ูงอายุถูกมองว่าเป็ นภาระมากยิ่งขึ ้น จึงอาจเป็ นอีกเหตุผล
สําคัญที่ทําให้ คนในวัยทํางานซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีอายุมากกว่ามีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุน้อยว่าคน
ที่มีอายุน้อยกว่า
3. สถานภาพสมรส
หลั ง จากที่ ไ ด้ ควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระตั ว อื่ น ๆให้ คงที่ แ ล้ วตั ว แปร
สถานภาพสมรสยังคงมีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติทางบวกต่อผูสงู อายุในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มที่กําลัง
สมรส และเคยสมรส (หม้ าย/หย่า/แยกกันอยู่) กับกลุ่มที่เป็ นโสด พบว่า คนที่มีสถานภาพกําลัง
สมรสมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าคนที่เป็ นโสดและเคยผ่านการสมรสมาแล้ ว (หม้ าย/
หย่า/แยกกันอยู่) ตามลําดับ ทังนี
้ ้ เป็ นเพราะคนที่กําลังสมรสเป็ นกลุม่ ที่มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์
และค่อนข้ างจะมีความอบอุ่นเพราะมีค่สู มรสคอยให้ คําปรึกษาหารื อ คอยดูแลช่วยเหลือ หรื อช่วย
แก้ ไขปั ญหาต่างๆร่ วมกัน อีกทังการมี
้
คสู่ มรสอยู่ด้วยยังเป็ นการแสดงถึงความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
อี ก ด้ ว ย เพราะรายได้ จากคู่สมรสจะสามารถช่ว ยแบ่ง เบาภาระต่า งๆในบ้ า นบ้ า นได้ แม้ ห ากมี
ผู้สงู อายุอาศัยอยูด่ ้ วยก็จะไม่ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าต้ องแบกรับภาระในการดูแลแต่เพียงลําพัง แต่ถึงแม้ กลุม่
ที่ กําลังสมรสจะมีทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มคนโสดและกลุ่มคนเคยสมรส แต่
บางส่วนก็อาจจะมองว่าการที่ผ้ สู งู อายุมีอายุยืนยาวขึ ้นหรื อผู้สงู อายุบางคนอยู่ในภาวะทุพพลภาพ
ต้ องมีคนคอยดูแล จึงยังมีทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ ผู้สอู ายุอยู่ ขณะเดียวกัน คนที่เป็ นโสดไม่มีคอู่ ยูด่ ้ วยเป็ น
กลุ่มที่ต้องพึ่งตนเองค่อนข้ างมาก และหากต้ องให้ การเกือ้ กูลผู้สูงอายุด้วยอาจรู้ สึกว่าเป็ นภาระ
มากขึ ้นด้ วยข้ อจํากัดในเรื่ องเวลา หรื อการไม่มีผ้ ซู งึ่ มาทําหน้ าที่แทนในการรับผิดชอบต่อผู้สงู อายุ
หรื อข้ อจํากัดด้ านการเงิน โดยเฉพาะคนที่เป็ นหม้ าย หย่า แยกหรื อเลิกกันอยู่ ที่ต้องแบกรับภาระใน
การเลีย้ งดูบุตรอยู่แล้ วจึงทํ าให้ ร้ ู สึกว่าการมีผ้ ูสูอายุอยูด้วยเป็ นภาระที่ เพิ่มขึน้ จึงมีทัศนคติต่อ
ผู้สูงอายุไปในทางลบ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติทางบวกต่อ
ผู้สงู อายุ
4. จํานวนผู้สูงอายุท่ อี าศัยอยู่ในครัวเรือน
หลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิ พลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ ว พบว่าตัวแปร
จํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ด้วยในครัวเรื อน ยังคงเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติทางบวก
ต่อผู้สงู อายุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานตังไว้
้ จึง
สรุ ปได้ ว่า จํานวนผู้สงู อายุในครัวเรื อนมีผลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ ซึ่งการมีผ้ ูสงู อายุอยู่
ด้ วยในบ้ านหลายคนน่าจะมีความสัมพันธ์กบั สถานะภายในบ้ านของผู้สงู อายุและส่งผลต่อทัศนคติ
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ที่มีต่อผู้สูงอายุด้วย เพราะจากรายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550
(สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2550: 35-36) ที่พบว่า ส่วนใหญ่แล้ วผู้สงู อายุเป็ นเจ้ าของบ้ านที่อยู่อาศัย
(ร้ อยละ 80) และกว่าครึ่ งยังมีสถานภาพเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้สูงอายุยังมี
อํานาจในการตัดสินใจ หรื อมีสิทธิ ต่างๆในบ้ านอยู่ หรื อถึงแม้ ว่าผู้สูงอายุจะไม่ได้ มีสถานะเป็ น
หัวหน้ าครัวเรื อนแล้ ว แต่มีสถานะเป็ นบิดาและหรื อมารดาของหัวหน้ าครัวเรื อน หรื อของคู่สมรส
ของหัวหน้ าครัวเรื อน ก็ยงั คงได้ รับความเคารพยกย่องจากสมาชิกในบ้ าน นอกจากนี ้การมีผ้ สู งู อายุ
อยู่ด้วยกันหลายคน ผู้สงู อายุอาจช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวด้ านการดูแลผู้สงู อายุ
ด้ วยกันเอง และการช่วยงานต่างๆภายในบ้ าน
5. รายได้ ครั วเรื อน
สําหรับความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ครัวเรื อนกับทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ หลังจาก
ที่ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆแล้ ว พบว่ายังมีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวก แสดงว่า
คนที่มีรายได้ ครัวเรื อนสูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เพราะรายได้ ครัวเรื อนเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงสถานะ
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เพราะความแตกต่างทางเศรษฐฐานะน่าจะนําไปสู่ทศั นคติต่อเรื่ องต่างๆ
แตกต่างกัน โดยครั วเรื อนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ดีกว่าน่าจะมีรายได้ เพียงพอ สามารถดูแล
สมาชิกในบ้ านให้ อยูด่ ีกินดี มีชีวิตที่มนั่ คงมากกว่า ซึง่ ส่งผลให้ มีความรู้สกึ หรื อมีความคิดเห็นต่อสิ่ง
ต่า งๆในทางที่ ดี รวมถึ ง การมี ทัศ นคติที่ ดีต่อผู้สูง อายุด้ว ย ซึ่ง ผลการศึก ษาครั ง้ นี ส้ อดคล้ องกับ
การศึกษาของการญจนา ตังชลทิ
้ พย์ และคณะ (2553: 52) เกี่ยวกับคุณค่าของผู้สงู อายุ ที่พบว่า
การอาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่มีรายได้ ครัวเรื อนสูงกว่าจะมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่า
รายได้ ครัวเรื อนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
6. การมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีหลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุกบั
ทัศนคติต่อผู้สงู อายุ ภายหลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ วพบว่ามี
ความสัมพันธ์ กันในทิศทางที่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตัง้ ไว้ ว่า ประชากรที่มีหลักประกันด้ าน
รายได้ ยามสู ง อายุ มี แ นวโน้ มที่ จ ะมี ทั ศ นคติ ท างบวกต่ อ ผู้ สูง อายุ ม ากกว่ า ประชากรที่ ไ ม่ มี
หลักประกันด้ านรายได้ ยามสูงอายุ แต่เป็ นความสัมพันธ์ ที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
อาจสรุ ปได้ ว่า การมีหลักประกันด้ านเศรษฐกิจเพื่อยามสูงอายุ ไม่มีมีอิทธิพลต่อการแปรผันของ
ทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะคนที่มีหลักประกันยามสูงอายุคือกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ใน
ภาคเศรษฐกิจที่มีรายได้ มนั่ คง มีสวัสดิการรองรับเมื่อเกษียณอายุ จึงเป็ นกลุม่ ที่น่าจะมีความมัน่ ใจ
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ว่าจะใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุโดยไม่เดือดร้ อนหรื อเป็ นภาระแก่คนอื่น นอกจากนีย้ งั แสดงให้ เห็นถึง
ศักยภาพในการดูแลเกื ้อหนุนสมาชิกอื่นในครอบครัวด้ วย จึงน่าจะส่งผลให้ คนกลุม่ นี ้มีความรู้ สกึ ที่
ดีหรื อมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ
7. ระดับการศึกษา
หลัง จากได้ ทํ า การควบคุม อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรอิ สระตัว อื่ น ๆให้ คงที่ แล้ ว พบว่า
ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ทัศ นคติ ท างบวกต่ อ ผู้สูง อายุ ใ นทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่า ประชากรที่มีการศึกษาสูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
มากกว่าประชากรที่มีการศึกษาตํ่ากว่า และเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงอาจสรุปได้ วา่ ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่ง
น่ า จะเป็ นเพราะการศึก ษามี ส่ว นช่ว ยส่ง เสริ มให้ คนมี ค วามรอบรู้ มากขึน้ ทัง้ ความรู้ ตามหลัก
วิ ช าการและความรู้ ทั่ ว ไปสิ่ ง ต่ า งๆที่ อ ยู่ ร อบตัว โดยเฉพาะปั จจุ บัน เป็ นยุ ค ที่ สัง คมมี ค วาม
เจริญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมาก ทําให้ คนเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารต่างๆได้ อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่งผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าน่าจะมี โอกาสเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารในวงกว้ างได้
มากกว่า โดยเฉพาะข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผู้สูงอายุจึงอาจส่งผลให้ ผ้ ูที่ มีการศึกษาสูงมีความ
ตระหนักและเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางประชากรและกระบวนการสูงวัย ตลอดจน
ตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของผู้สงู อายุตอ่ ครอบครัวและสังคม ประกอบกับผู้ที่มีการศึกษาสูง
กว่า น่ า มี ฐ านะเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ ค่อ นข้ า งมั่น คงจึ ง น่ า จะมี ศัก ยภาพในการดูแ ลเกื อ้ หนุน
ผู้สงู อายุได้ มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่ากว่า ดังนันจึ
้ งอาจส่งผลให้ มีทศั นคติในทางบวกต่อผู้สงู อายุ
ซึง่ ก็สอดคล้ องกับผลการศึกษาของศิริวรรณ ศิริบญ
ุ (2536: 42-43) ที่พบว่าการศึกษาส่งผลต่อ
ทัศนคติในการดูแลเลี ้ยงดูบดิ ามารดาสูงอายุในรูปแบบที่แตกต่างกัน
8. ภาค
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาคกับ ทัศ นคติ ต่อ โดยเปรี ย บเที ย บ
ทัศ นคติข องประชากรที่ อาศัย ในภาคเหนื อ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ กับ
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครแบบแยกทีละตัวแปร พบว่าภาคที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ ว พบว่ามีเพียงผู้ที่อยู่อาศัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร)
เท่านันที
้ ่มีทศั นคติที่ดีต่อผู้สงู อายุมากกว่าผู้ที่อยู่ในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็ นเพราะคนที่อยู่ใน
ภาคกลางมีโอกาสได้ รับการศึกษาในระดับที่สงู กว่ารวมถึงการมีงานทําและมีรายได้ ดีกว่าภาคอื่นๆ
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ดังพิจารณาได้ จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ในตารางที่ 14 จึงน่าจะส่งผลให้ มีความคิดเห็นหรื อ
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆรวมถึงทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุไปในทิศทางที่ดี
9. เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุกบั เขตที่อยู่อาศัยใน
วัยเด็ก โดยผู้วิจยั สนใจศึกษาคนที่ชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขตชนบท เปรี ยบเทียบกับคนที่ชีวิตวัย
เด็กอาศัยอยู่ในเขตเมือง และหลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆให้ คงที่แล้ วพบว่า
เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท) มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ ว่า ประชากรที่ ชีวิตวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขตชนบทมีแนวโน้ มที่ จะมี
ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่ชีวิตวัยเด็กอาศัยอยู่ในเขตเมือง แต่ความสัมพันธ์
ดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ ว่า เขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็กไม่มี
อิทธิพลต่อการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้อาจะเป็ นเพราะว่าเรื่ องของการสูงอายุหรื อ
ผู้สงู อายุนนเป็
ั ้ นเรื่ องที่ไกลตัวสําหรับประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยเด็กมาก และดูเหมือนว่าไม่ว่า
จะเติ บ โตในเขตชนบทหรื อ เขตเมื อ งก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารสอดแทรกความรู้ เรื่ อ งการสูง อายุใ นระบบ
การศึก ษา ดัง นัน้ ไม่ว่ า จะอาศัย อยู่ใ นเขตที่ อยู่อาศัย แบบใดก็ ไม่น่ า จะมี ผลต่อทัศนคติ ที่ มี ต่อ
ผู้สงู อายุ
10. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา กับ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ และหลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ วพบว่า
ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราและทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทาง
ที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่า โดยพบว่าประชากรที่มีความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการ
ชราในระดับที่สงู กว่ากลับมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้
ด้ านวงจรชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่ตํ่ากว่า และความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุ ปได้ ว่า ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรามีผลต่อการแปรผัน
ของทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผู้สูง อายุ ทัง้ นี ส้ ่ ว นหนึ่ ง อาจเป็ นเพราะคนส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
กระบวนการชราหรื อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกายจากช่วงอายุหนึ่งๆจนเข้ าสูว่ ยั ชรา เป็ นภาพ
ที่ไม่น่ายินดี จึงยิ่งมองว่าวัยสูงอายุเป็ นวัยที่มีแต่ความเสื่อมถอย จนอาจทําให้ มีทศั นคติในเชิงลบ
ต่อผู้สงู อายุมากยิ่งขึ ้น
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11. ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุกบั ความรู้ เกี่ยวกับ
การใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ หลังจากที่ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ วพบว่า ตัว
แปรทัง้ สองยังคงมีความสัมพันธ์ กันในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่า ประชากรที่มี
ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่ สูง กว่า มี แนวโน้ ม ที่ จะมี ทัศนคติท างบวกต่อ
ผู้สงู อายุมากกว่าประชากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่ตํ่ากว่า และเป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุปได้ วา่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย
สูง อายุมี อิท ธิ พลต่อทัศนคติที่มี ต่อผู้สูง อายุ ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะการได้ รับความรู้ ในด้ า นต่า งๆ
สําหรั บการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ น่าจะส่งผลให้ คนมีความเข้ าใจว่าเมื่อสูงอายุควรจะเตรี ยมตัว
อย่างไรเพื่อให้ ใช้ ชีวิตได้ อย่างเหมาะสม จึงน่าจะมีส่วนให้ ปรับทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ จากที่เคย
มองว่าผู้สงู อายุเป็ นคนน่าเบื่อ ขี ้บ่น น่ารํ าคาญ และเป็ นภาระ กลับมีความเห็นใจและมีทศั นคติไป
ในทางบวกมากขึ ้น
12. การเตรียมทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งทัศ นคติ ที่ มี ต่อ ผู้สูง อายุกับ การเตรี ย ม
ทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ แม้ จะทําการควบคุมอืทธิ พลของตัวแปรอิสระทัง้ หมดแล้ วก็ ยัง
พบว่า ตัวแปรทัง้ สองยังคงมีความสัมพันธ์ กันในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่ า
ประชากรที่มีการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุมีแนวโน้ มจะมีทศั นคติที่ดีต่อผู้สงู อายุ
มากกว่าประชากรที่ไม่ได้ มีการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุ และไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงอาจสรุปแได้ วา่ ไม่วา่ คนจะมีการเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมที่จะทํางานเพื่อชุมชน
เมื่อยามสูงอายุหรื อไม่ก็ไม่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะคนทัว่ ไปโดยส่วนใหญ่
มองว่าการมีความคิดที่จะทํางานช่วยเหลือชุมชนหรื อสังคมเป็ นเรื่ องของการมีจิตสาธารณะเฉพาะ
บุคคล และการที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ บุคคลนันต้
้ องมีความพร้ อมในหลายๆด้ าน ทัง้ ด้ าน
ครอบครั ว ฐานะทางเศรษฐกิ จ และจะต้ อ งเป็ นคนมี จิ ต อาสาคิ ด ทํ า เพื่ อ ส่ว นรวมโดยแท้ จ ริ ง
นอกจากนี ้ การเสียสละทํางานให้ กบั ส่วนรวมยังถูกมองว่าเป็ นเรื่ องของบุคคลเฉพาะกลุม่ เช่น ผู้นํา
หรื อคนหนุ่มสาวที่ยงั มีกําลังมีความสามารถทางด้ านร่างกายและสติปัญญามากกว่า ดังนันหากไม่
้
มีความพร้ อมในเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ นก็มีแนวโน้ มที่จะไม่มีแนวคิดหรื อมีการเตรี ยมตัวสําหรับการ
ช่วยงานทางสังคม จึงไม่พบว่าตัวแปรนี ้มีผลต่อการแปรผันของทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ
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จากตารางการวิเคราะห์การถดถอยพหุพบว่า ตัวแปรความรู้ ด้านการใช้ ชีวิต
ในวัยสูงอายุสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ (Beta=0.246)
รองลงมาคือ ระดับการศึกษา (Beta=0.112) รายได้ ครัวเรื อน (Beta=0.077) ภาคกลาง (ไม่รวม
กรุ ง เทพมหานคร) (Beta=0.074) และจํ า นวนผู้สูง อายุที่ อ าศัย อยู่ใ นครั ว เรื อ น (Beta=0.027)
ในขณะที่ตวั แปรความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติ
ทางบวกต่อผู้สูงอายุได้ ในทิศทางตรงข้ าม (Beta=-0.029) ส่วนตัวแปรที่เหลือพบว่าไม่สามารถ
อธิบายการแปรผันของทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สําหรับกรณีที่พบว่าตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์ ไม่สอดคล้ องกับการ
วิเคราะห์ถดถอยย่างง่าย ได้ แก่ ตัวแปรอายุ สถานภาพกําลังสมรส การมีหลักประกันยามชราภาพ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และเขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท) ซึ่งในการ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายพบว่ามีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์ ดงั กล่าวในการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ จึงอาจ
กล่าวได้ ว่าความสัมพันธ์ ที่พบในการวิเคราะห์ ถดถอยอย่างง่ายเป็ นความสัมพันธ์ ลวง กล่าวคือ
ความสัมพันธ์ที่พบในการวิเคราะห์ในระดับสองตัวแปรนี ้น่าจะเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัว
อื่น เช่น ตัวแปรเขตที่ อยู่อาศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท) ที่ พบว่ามีความสัมพันธ์ ทางลบกับตัวแปร
การศึกษาในระดับที่สงู (r=-0.274) เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ หรื อตัวแปรภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือก็พบว่ามีความสัมพันธ์ ทางลบกับตัวแปรรายได้ ในระดับที่ สูง (r=-0.277)
เช่ น กั น ดั ง นั น้ เมื่ อ มี ก ารควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระตั ว อื่ น ๆให้ คงที่ จึ ง ทํ า ให้ ไม่ พ บ
ความสัมพันธ์ดงั เช่นที่ปรากฏในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
ดัง นัน้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ กับ การวิ เ คราะห์
ถดถอยอย่างง่าย จะเห็นได้ วา่ ในการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายมีตวั แปรอิสระ 8 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ตัวแปรจํ านวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครั วเรื อน สถานภาพการทํ างานเป็ น
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ ครัวเรื อน การมีหลักประกันยามชราภาพ ระดับการศึกษา
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) ภาคใต้ และความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ส่วนใน
การวิเคราะห์ ถดถอยพหุพบว่า มีตวั แปรอิสระ 5 ตัว ได้ แก่ ตัวแปรจํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรื อน รายได้ ครัวเรื อน ระดับการศึกษา ภาคกลาง และความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุที่
ยังคงความสัมพันธ์ กับทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ ว่า ตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปรดังกล่าวนี ้ เป็ นตัว
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แปรที่มีความสัมพันธ์ ที่แท้ จริ งกับทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ ส่วนตัวแปรอิสระอีก 1 ตัว คือ ตัว
แปรความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ที่พบว่ามีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีทิศทางไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ คือ การที่คนมี
ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราสูงขึ ้นน่าจะมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
มากขึ ้น ทัง้ นีส้ ามารถอธิ บายได้ ว่านอกจากปั ญหาความเข้ าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของการเป็ น
ผู้สงู อายุที่สง่ ผลให้ คนยังมีทศั นคติทางลบต่อผู้สงู อายุแล้ ว อีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากปั ญหาในการ
วัดตัวแปรดังกล่าว ทัง้ นี เ้ พราะคําถามที่ ใช้ วัดความรู้ ด้ านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา มักให้
นํ ้าหนักไปในเรื่ องของปั ญหาเกี่ยวกับผู้สงู อายุ โรคภัยไข้ เจ็บ การเคลื่อนไหว และการต้ องการคน
ดูแล จึงอาจส่งผลให้ ผ้ ตู อบมีแนวโน้ มที่จะคล้ อยตาม โดยมีความเห็นว่าเมื่อเป็ นผู้สงู อายุแล้ วจะมี
ปั ญหาตามมาหลายประการ และทําให้ มองว่าผู้สงู อายุมีประโยชน์น้อยและเป็ นภาระ ถึงแม้ จะมี
ความรู้ในเรื่ องกระบวนการสูงอายุเพิ่มขึ ้นแต่ก็ไม่ได้ สง่ ผลให้ มีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู เพิ่มขึ ้น
2) การวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุขัน้ ตอน
หลังจากที่ได้ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้ วย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึง่ เป็ นการควบคุมอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ วนัน้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุขนตอน
ั้
(Stepwise
Regression Analysis) เพื่อทดสอบว่าตัวแปรอิสระตัวใดสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่
มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ และตัวแปรอิสระใดสามารถเพิ่มอํานาจการอธิบายการแปรผันของทัศนคติ
ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์การถอดถอยพหุขนตอน
ั้
(ปรากฏในตารางที่ 16)
สามารถสรุปได้ ว่า มีตวั แปรอิสระ 6 ตัวที่สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ตัวแปรทัง้ 6 ตัวนี ้ร่ วมกันอธิบายการแปรผันของทัศนคติ
ทีมีตอ่ ผู้สงู อายุได้ ร้อยละ 11.7 (R2 = 0.117) โดยที่ตวั แปรความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ ถึงร้ อยละ 7.5 รองลงมาคือ ระดับ
การศึกษา การอยู่อาศัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) และรายได้ ครัวเรื อน ซึ่งสามารถ
อธิ บายการแปรผันของทัศนคติต่อผู้สูงอายุได้ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.7 ร้ อยละ 0.7 และร้ อยละ 0.5
ตามลําดับ ส่วนตัวแปรการอยู่อาศัยในภาคใต้ และตัวแปรความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการ
ชราสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (ร้ อยละ
0.2 และร้ อยละ 0.1 ตามลําดับ) ในขณะที่ตวั แปรอิสระตัวอื่นๆไม่สามารถอธิบายการแปรผันของ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 16 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ ขัน้ ตอนเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ข อง
ประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ (n=9,000)
ตัวแปรอิสระ
(a)
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวติ ในวัยสูงอายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
4. รายได้ ครัวเรื อน
5. ภาคใต้
6. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
F = 119.357*
หมายเหตุ:

b
13.875
0.652
0.268
0.835
0.160
0.468
-0.109

Beta
0.247
0.126
0.084
0.080
0.043
-0.031

t
50.702
19.014*
8.716*
6.361*
5.575*
3.306*
-2.370*

R2

R2 change

0.075
0.102
0.109
0.114
0.116
0.117

0.075
0.027
0.007
0.005
0.002
0.001

* = มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ รี ะดับ 0.05

เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุกบั ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุขนตอนแล้
ั้
วสามารถสรุ ปได้ ว่า การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อ
ผู้สงู อายุนนั ้ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ ได้ แก่ปัจจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตใน
วัยผู้สงู อายุ และปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ปัจจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย
สูงอายุมีอิทธิ พลต่อทัศนคติต่อผู้สูงอายุมากที่สดุ แสดงว่าผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย
สูงอายุมากขึน้ มีแนวโน้ มที่จะมีทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุมากขึน้ ด้ วย ทัง้ นี น้ ่าจะเป็ นเพราะ
ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุเป็ นความรู้ ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจําวัน
ของคนเราตลอดไปจนถึงเรื่ องทัว่ ๆไปทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ ซึง่ น่าจะมีส่วนช่วยให้
คนเข้ าใจผู้สงู อายุมากขึ ้นและมีแนวโน้ มที่จะมีการปรับทัศนคติที่เคยมีตอ่ ผู้สงู อายุให้ ไปในทางบวก
เพิ่มมากขึ ้น
สําหรั บปั จจัยด้ านเศรษฐกิ จและสังคมที่ พ บว่าที่ มี อิทธิ พ ลต่อทัศนคติต่อ
ผู้สงู อายุ ในลําดับถัดมาคือ ระดับการศึกษา ซึ่งคนที่มีการศึกษาสูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติ
ทางบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่ากว่า ทัง้ นีน้ อกจากเหตุผลดังที่ กล่าวไว้ ในการ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุแล้ ว อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็ นเพราะการได้ รับ
การศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้นจะมีส่วนช่วยให้ คนมีความรอบรู้ และมีมมุ มองในมิติต่างๆกว้ างขึ ้น รู้ จกั
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การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละตัด สิ น ใจอย่า งมี เ หตุผ ล มองโลกตามความเป็ นจริ ง และยอมรั บ กับ การ
เปลี่ยนแปลงหรื อสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นได้ ดีกว่า รวมถึงมีการปรับทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุไปใน
ทางบวกมากขึ ้น และสามารถอยู่ร่วมสังคมผู้สงู อายุในอนาคตได้ อย่างมีความสุข ปั จจัยด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลให้ คนมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุที่สําคัญอีกปั จจัยหนึ่งคือ การอยู่
อาศัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) ทัง้ นีน้ ่าจะเป็ นเพราะการมีที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่
ได้ เปรี ยบโดยเฉพาะด้ านการคมนาคมและการขนส่ง ประกอบกับอยู่ใกล้ กรุ งเทพมหานครซึง่ เป็ น
เมืองหลวงจึงมีผลให้ ภาคกลางได้ รับการพัฒนาให้ เจริ ญและทันสมัยมากขึ ้น ทําให้ คนในภาคกลาง
มีโอกาสได้ รับบริ การและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐมากกว่า ไม่ว่าจะเป็ นบริ การด้ านสุขภาพ ด้ าน
การศึกษาที่จะมีผลอย่างสําคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทําและมีรายได้ ที่ดี จึงมีสถานะ
เศรษฐกิ จที่ ดี อี กทัง้ มีโอกาสในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ มากขึน้ ด้ วย ซึ่งปั จจัยดังกล่าวนี ้
นอกจากจะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุแล้ ว ยังเป็ นผลให้ ผ้ สู งู อายุที่อยู่ในภาคกลางได้ รับการ
พัฒนาให้ เป็ นผู้สูงอายุที่ มีศักยภาพ มี การปรั บตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้ ประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานหรื อหนุ่มสาวมีมุมมองหรื อทัศนคติต่อ
ผู้สงู อายุไปในทางบวก ส่วนปั จจัยด้ านรายได้ ครัวเรื อน และการอยู่อาศัยในภาคใต้ นนแม้
ั ้ จะพบว่า
มีอิทธิพลต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุแต่สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุได้
เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
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บทที่ 4
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ข องประชากรอายุ 18-59 ปี ที่ มี ต่ อ ผู้ สู ง อายุ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ รวมทังค้
้ นหาปั จจัยที่มี
ผลต่อการแปรผันของทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สงู อายุ ในการสร้ างกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยมีตวั แปรอิสระ ซึง่ จําแนก
เป็ นปั จจัยที่ สําคัญ 3 ด้ าน คือ 1) ปั จจัยด้ านประชากร ซึ่งประกอบด้ วยตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร
ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และจํ า นวนผู้สูง อายุที่ อ าศัย อยู่ใ นครั ว เรื อ น 2) ปั จ จัย ด้ า น
เศรษฐกิ จและสังคม ประกอบด้ วยตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ได้ แก่ สถานภาพการทํ างาน รายได้
ครัวเรื อน การมีหลักประกันยามชราภาพ ระดับการศึกษา ภาค และเขตที่อยู่อาศัยในวัยเด็ก และ
3) ปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับผู้สงู อายุ และความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ประกอบด้ วยตัว
แปร 3 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย
สูงอายุ และการเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ ส่วนตัวแปรตามคือ ทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ
การศึกษาครั ง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ ใช้ ข้อมูลจาก “การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ และทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550” ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ มี
จํานวนตัวอย่างทัง้ สิ ้น 9,000 ราย โดยผู้วิจัยได้ นําเสนอค่าสถิติในการศึกษาครั ง้ นีด้ ้ วยค่าที่ถ่วง
นํ ้าหนักเพื่อให้ ข้อมูลครัง้ นี ้เป็ นตัวแทนของประชากรอายุ 18-59 ปี ของทังประเทศ
้
การนําเสนอในบทนี ้จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็ นการสรุปผลการศึกษา ส่วน
ที่สองจะเป็ นการอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะทังในเชิ
้ งนโยบายและเชิงวิชาการ เพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ นําไปวางแผนหรื อกําหนดนโยบายในระดับประเทศ อีกทังยั
้ ง
เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้ องต่อไป
4.1 สรุ ปผลการศึกษา
การนําเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะเป็ นการนําเสนอลักษณะ
ทัว่ ไปของประชากรตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็ นการนําเสนอผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ และ
ส่วนที่ 3 จะเป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
ซึง่ จะแบ่งออกเป็ นการวิเคราะห์การแปรผันสองทาง โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และ

70
การวิเคราะห์การแปรผันหลายทาง ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุและวิธีการวิเคราะห์ ถดถอย
แบบพหุขนตอน
ั้
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 ลักษณะทั่วไปของประชากรตัวอย่ าง
การนําเสนอลักษณะทัว่ ไปของประชากรตัวอย่างจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกรอบแนวคิดของการศึกษา ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านประชากร 2) ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
และ 3) ปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับผู้สงู อายุและความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
1) ปั จจัยด้ านประชากร
ผลจากการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 54.0) มี
อายุอยู่ระหว่าง 30-49 ปี (ร้ อยละ 54.8) มีสถานภาพกํ าลังสมรส (ร้ อยละ 68.1) และส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่ไม่มีผ้ สู งู อายุอยู่ด้วย (ร้ อยละ 62.2) ส่วนครัวเรื อนที่มีผ้ สู งู อายุอาศัยอยู่ด้วย
นันส่
้ วนใหญ่มีผ้ สู งู อายุอยูด่ ้ วย 1 คน และสูงสุดจํานวน 5 คน
2) ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ผลจากการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และค้ าขายหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัวในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน (ร้ อยละ 24.2 และร้ อยละ 21.2) จะ
มีสว่ นที่ทํางานข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ/ลูกจ้ างรัฐบาล/ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ
อยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก มีรายได้ ครัวเรื อนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้ อยละ 56.7) และไม่มี
หลักประกันด้ านรายได้ ยามชราภาพ (ร้ อยละ 72.1)
ด้ านการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอยางส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีเพียงส่วนน้ อยที่จบปริ ญญาตรี และสูงกว่า อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ ในสัดส่วนที่ เท่าๆกัน (ร้ อยละ 21.0 ร้ อยละ 20.4 ร้ อยละ
19.7 ร้ อยละ 22.2 และร้ อยละ 16.6 ตามลําดับ) และกว่าครึ่งมีชีวิตในวัยเด็ก (ตังแต่
้ เกิดจนถึงอายุ
ประมาณ 12 ปี ) อยูใ่ นเขตชนบท (ร้ อยละ 71.0)
สูงอายุ

3) ปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับผู้สูงอายุและความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับผู้สงู อายุและความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในวัยสูงอายุ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ความรู้ ด้ านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ และการเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ
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จากผลการศึกษาพบว่า กว่าครึ่งของประชากรตัวอย่างมีความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
ในเรื่ องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและพัฒนาการในแต่ละวัย ในระดับที่ยอมรับได้ (ร้ อยละ
54.5) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ถือว่าผ่านเกณฑ์
ชี ้วัดที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายในระยะ 5 ปี แรกของแผนฯ ไว้ ที่ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสัดส่วนของ
ประชากรตัวอย่างที่มีความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชราในระดับที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดก็
มี สัดส่ว นค่อนข้ า งสูง เช่ น กัน (ร้ อยละ 45.5) จึง เป็ นเรื่ องที่ ผ้ ูมี ส่ว นเกี่ ย วข้ องจะต้ องส่ง เสริ ม ให้
ประชาชนทั่วไปได้ มีการศึกษาเรี ยนรู้ ให้ กว้ างขึ ้น รวมถึงจัดให้ มีบริ การการศึกษาเรี ยนรู้ ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตทังในระบบและนอกระบบ
้
เพื่อให้ ประชาชนทัว่ ไปมีความรู้ และเข้ าใจผู้สงู อายุและปรับ
ทัศนคติที่เคยมีตอ่ ผู้สงู อายุให้ เป็ นทัศนคติทางบวกมากขึ ้น
สําหรับความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุนนพบว่
ั้
า ประชากรตัวอย่างกว่าครึ่ง
เพียงเล็กน้ อย มีความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุในระดับที่ยอมรับได้ ผลจากการศึกษา
แสดงให้ เห็นว่า ประชากรตัวอย่างมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุผ่านเกณฑ์ชี ้วัดที่ตงไว้
ั้
ในแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพียงเล็กน้ อย (ร้ อยละ 54 เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายในแผนฯ
ร้ อยละ 50) จึงเป็ นเรื่ องที่จะต้ องมีการรณรงค์ให้ คนในสังคมตระหนักและเห็นความสําคัญในการ
เตรี ยมการต่างๆสําหรับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุซงึ่ จะช่วยให้ มีความเข้ าใจผู้สงู อายุและปรับทัศนคติ
ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุไปในมุมที่เป็ นบวกมากขึ ้น
ส่วนประเด็นในเรื่ องของการเตรี ยมตัวทํางานให้ ชุมชนเมื่อยามสูงอายุนนพบว่
ั้
า มี
ประมาณ 1 ใน 4 ของประชาการตัวอย่างเท่านันที
้ ่คิดและได้ เตรี ยมการเกี่ยวกับการทํางานเพื่อ
ชุมชนเมื่ อยามสูง อายุ (ร้ อยละ 27.4) ซึ่ง เป็ นประเด็น ที่ จ ะต้ องสร้ างความตระหนัก ให้ คนเห็ น
ความสําคัญเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมสําหรับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม ก็น่าจะมีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ เกิดทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุได้ เช่นกัน
4.1.2 ทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุพบว่า มากกว่า
ครึ่ งของประชากรตัวอย่างมีทัศนคติท างบวกต่อผู้สูงอายุ (ร้ อยละ 63.6) โดยมีทัศนคติเห็นว่า
ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่สงั คมควรให้ สทิ ธิประโยชน์เป็ นพิเศษ (ร้ อยละ 91.6) ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่ควร
ได้ รับความเคารพนับถื อเสมอ (ร้ อยละ 91.3) ผู้สูงอายุสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน
(ร้ อยละ 90.6) ผู้สงู อายุเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ แก่คนรุ่ นหลัง (ร้ อยละ 89.1) และ
ผู้สงู อายุสามารถทําประโยชน์ ให้ แก่ชุมชนและสังคมได้ (ร้ อยละ 88.2) ตามลําดับ ส่วนความคิด
เห็นเกี่ยวกับข้ อความเชิงลบนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ เป็ นทัศนคติทางลบต่อผู้สงู อายุ ซึง่ ผลจากการศึกษา
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พบว่ามีประมาณ 1 ใน 3 ที่มีทศั นคติทางลบต่อผู้สงู อายุ โดยเห็นว่าผู้สงู อายุมกั เป็ นคนตามโลกไม่
ทัน (ร้ อยละ 45.4) ผู้สงู อายุมกั เป็ นภาระแก่บุตรหลานหรื อครอบครัว (ร้ อยละ 36.1) ผู้สงู อายุมกั
เป็ นคนน่าเบื่อ (ร้ อยละ 34.2) ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนขี ้บ่น (ร้ อยละ 29.6) ผู้สงู อายุเป็ นคนมีประโยชน์
น้ อย (ร้ อยละ 21.2) ผู้สงู อายุควรไปอยูบ่ ้ านพักคนชรา (ร้ อยละ 9.0)และผู้สงู อายุควรไปอยูว่ ดั (ร้ อย
ละ 7.8) ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาแม้ จะพบว่าประชากรส่วนใหญ่จะมีทศั นคติทางบวกต่อ
ผู้สงู อายุ แต่ระดับทัศนคติที่พบยังตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในแผนผู้สงู อายุแห่งชาติฉบับทั ี่ 2
(พ.ศ.2545-2564) (ร้ อยละ 63.6 เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายในแผนฯ ร้ อยละ 90 ขึ ้นไป) ซึง่ ส่วนหนึ่ง
น่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ค่อนข้ างจะมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ ชีวิตของคนในปั จจุบนั และส่งผลต่อความคิดเห็นหรื อความรู้ สกึ นึกคิด
ที่มีต่อเรื่ องต่างๆ ได้ จึงเป็ นประเด็นที่จะต้ องให้ ความสําคัญและเร่ งปลูกจิตสํานึกให้ คนในสังคมมี
ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับเรื่ องผู้สงู อายุ รวมถึงมีควมตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ผู้สงู อายุให้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ จะมีสว่ นสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ จะส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุสามารถใช้ ชีวิต
อยูร่ ่วมกับคนในสังคมได้ อย่างมีความสุข
4.1.3 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่ อการแปรผันของทัศนคติต่อผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อการแปรผันของทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์การแปรผันสองทาง (Bivariate Analysis) และการวิเคราะห์การ
แปรผันหลายทาง (Multivariate Analysis) โดยสามารถสรุ ปให้ เห็นแนวโน้ มและทิศทางของ
ความสัมพันธ์ได้ ดังปรากฏในตารางที่ 17 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1) การวิเคราะห์การแปรผันสองทาง (Bivariate Analysis) จะใช้ วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระทังหมด
้
17 ตัว มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ ระดับใด และมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรื อไม่ ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายพบว่า มีตวั แปรอิสระ 8 ตัว
ที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ตัวแปรจํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อน สถานภาพ
การทํางานเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ ครัวเรื อน การมีหลักประกันยามชราภาพ
ระดับการศึกษา ภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) ภาคใต้ และความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัย
สูงอายุ ส่วนตัวแปรอายุ สถานภาพเคยสมรส ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตที่อยู่
อาศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท) มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติต่อผู้สงู อายุในทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกับ
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สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แต่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ตวั แปรเพศหญิง สถานภาพกําลัง
สมรส และการเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ เป็ นตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติที่
มีตอ่ ผู้สงู อายุเลย
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนี ้ยังไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าตัว
แปรใดมี อิทธิ พลต่อทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ หรื อมีความสัมพันธ์ อย่างแท้ จริ งกับทัศนคติที่มีต่อ
ผู้สงู อายุ เนื่องจากความสัมพันธ์ ที่พบอาจเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นที่ยงั ไม่ได้ นําเข้ า
มาพิ จ ารณาร่ ว มกัน ซึ่ง ในขัน้ ตอนของการวิ เ คราะห์ ก ารแปรผัน หลายทางผู้วิ จัย จึ ง ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อดูทิศทางและความสัมพันธ์ ที่แท้ จริ ง
ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุขนตอน
ั้
(Stepwise Multiple
Regression Analysis) เพื่อดูวา่ ตัวแปรอิสระตัวใดที่สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่
ผู้สูงอายุได้ ดีที่สุด และตัวแปรอิสระตัวใดบ้ างที่สามารถเพิ่มอํานาจการอธิ บายการแปรผันของ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2) การวิเคราะห์การแปรผันหลายทาง (Multivariate Analysis) ใช้ วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiples Regression Analysis) และการวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหุขนตอน
ั้
(Stepwise Multiples Regression Analysis) ซึง่ การวิเคราะห์ในขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ได้ ตดั ตัวแปร
สถานภาพการทํางานเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากการวิเคราะห์เนื่องจากตัวแปร
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอิสระตัวอื่น (การมีหลักประกันยามชราภาพ) ซึ่งอาจทําให้ เกิด
ปั ญหาสหสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้ น (Multicolinearity) ดังนันในการวิ
้
เคราะห์การแปรผันหลายทางนี ้
จึงประกอบด้ วยตัวแปรอิสระจํานวน 16 ตัวแปร สามารถสรุปได้ ดังนี ้
2.1) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ตัวแปรอิสระทังหมด
้
16 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ ร้อยละ 12.0 (R2 = 0.120) และหลังจากที่
ได้ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้ คงที่แล้ ว มีตวั แปรอิสระ 6 ตัว ที่มีความสัมพันธ์ กับ
ทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีตวั แปรอิสระ 5 ตัว มี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับทัศนคติต่อผู้สูงอายุในทิศทางที่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ได้ แก่
จํานวนผู้สงู อายุในครัวเรื อน รายได้ ครัวเรื อน ระดับการศึกษา ภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร)
และความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ ส่วนตัวแปรความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
เป็ นตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์ เชิ งลบกับทัศนคติทางบวกต่อผู้สูง อายุในทิศทางที่ ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แต่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เพราะปั ญหาการมองภาพลักษณ์ของ
ผู้สงู อายุ ที่เห็นว่าเมื่อแก่ตวั ลงมีแต่สงิ่ ไม่ดีจงึ ยังมีทศั นคติทางลบต่อผู้สงู อายุ และอีกส่วนหนึง่ น่าจะ
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เกิ ด จากปั ญ หาในการวัด ตัว แปร เนื่ อ งจากคํ า ถามที่ ใ ช้ วัด ตัว แปรความรู้ ด้ า นวงจรชี วิ ต และ
กระบวนการชรา มักให้ นํ ้าหนักไปในเรื่ องของปั ญหาเกี่ยวกับผู้สงู อายุ โรคภัยไข้ เจ็บ การเคลื่อนไหว
และการต้ องการคนดูแล จึงส่งผลให้ ผูตอบมีแนวโน้ มที่จะคล้ อยตาม โดยมีความเห็นว่าเมื่อเป็ น
ผู้สงู อายุแล้ วจะมีปัญหาตามมาหลายประการ และทําให้ มองว่าผู้สงู อายุมีประโยชน์น้อยและเป็ น
ภาระ จึงมีทศั นคติไปในทิศทางที่เป็ นลบมากขึ ้น
ดังนัน้ เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุกับการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่า งง่ า ยแล้ ว อาจกล่า วได้ ว่า ตัว แปรจํ า นวนผู้สูง อายุที่ อาศัย อยู่ในครั ว เรื อ น รายได้
ครัวเรื อน ระดับการศึกษา การอยู่อาศัยในภาคกลาง และความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ที่แท้ จริงกับทัศนคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
2.2) ผลการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุขนตอน
ั้
(Stepwise Regression
Analysis) พบว่า มีตวั แปรอิสระ 6 ตัวที่สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ตัวแปรทัง้ 6 ตัวนี ้ร่ วมกันอธิบายการแปรผันของทัศนคติ
ทีมีตอ่ ผู้สงู อายุได้ ร้อยละ 11.7 (R2 = 0.117) โดยที่ตวั แปรความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
สามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ ถึงร้ อยละ 7.5 รองลงมาคือ ระดับ
การศึกษา การอยู่อาศัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) และรายได้ ครัวเรื อน ซึ่งสามารถ
อธิ บายการแปรผันของทัศนคติต่อผู้สูงอายุได้ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.7 ร้ อยละ 0.7 และร้ อยละ 0.5
ตามลําดับ ส่วนตัวแปรการอยู่อาศัยในภาคใต้ และตัวแปรความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการ
ชราสามารถอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (ร้ อยละ
0.2 และร้ อยละ 0.1 ตามลําดับ) ในขณะที่ตวั แปรอิสระตัวอื่นๆไม่สามารถอธิบายการแปรผันของ
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุกับผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ
ขันตอนแล้
้
วสามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อ
ผู้สงู อายุมากที่สดุ ได้ แก่ปัจจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยผู้สงู อายุ เพราะความรู้ เกี่ยวกับ
การใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุเป็ นความรู้ ที่ เชื่ อมโยงกับพฤติกรรมต่างๆในชี วิตประจํ าวันของคนเรา
ตลอดไปจนถึงเรื่ องทัว่ ๆไปทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยให้ คนเข้ าใจ
ผู้สูงอายุมากขึน้ และมีแนวโน้ มที่ จะปรั บทัศนคติที่เคยมีต่อผู้สูงอายุไปในทางบวกเพิ่มมากขึน้
รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ แก่ ระดับการศึกษา และการอยู่อาศัยในภาค
กลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) ทังนี
้ ้เพราะการที่คนมีการศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้นจะทําให้ มีความ
รอบรู้ และมีมุมมองในมิติต่างๆที่กว้ างขึน้ มีโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารต่างๆได้ มากขึน้
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โดยเฉพาะข้ อมูลข่าวสารด้ านผู้สงู อายุ จึงน่าจะส่งผลให้ มีความเข้ าใจและตระหนักในคุณค่าของ
ผู้สงู อายุมากกว่าจะมองว่าผู้สงู อายุเป็ นภาระของครอบครัว นอกจากนี ้การได้ รับศึกษาที่สงู ขึ ้นจะมี
ผลให้ คนมีโอกาสในการทํ างานที่ มีรายได้ สูง มีฐานะเศรษฐกิ จที่ มั่นคง มี ศกั ยภาพในการดูแล
เกื ้อหนุนผู้สงู อายุ จึงมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ และไม่มองว่าผู้สงู อายุเป็ นภาระ
ส่วนการอยู่อาศัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
สนับสนุนให้ คนมีทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่าคนที่อยู่ในภาคอื่นและกรุ งเทพมหานคร
ทังนี
้ ้เพราะความได้ เปรี ยบด้ านที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ และการมีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ ว
และอยู่ใกล้ กรุงเทพมหานครจึงได้ รับอิทธิพลจากการพัฒนาเศรษฐกิจให้ มีความเจริ ญและทันสมัย
ตามไปด้ ว ย ดัง นัน้ คนในภาคกลางจึง มี โอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารและสวัส ดิก ารต่า งๆจากภาครั ฐ
มากกว่า โดยเฉพาะบริ การด้ านสุขภาพอนามัยและการศึกษาที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมถึงความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสารก็มีส่วนให้ ผ้ สู งู อายุในภาคกลางได้ เรี ยนรู้
เพิ่มขึ ้นและมีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและสังคมที่เปลี่ยนไป จึงมีสว่ นให้ คนที่อยู่
ในวัยแรงงานมีความเข้ าใจผู้สงู อายุและมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ
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ตารางที่ 17 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อการแปรผัน ของทัศนคติที่ มีต่อผู้สูง อายุ โดย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์ การ
แปรผันสองทาง

การวิเคราะห์ การแปรผันหลายยทาง

ตัวแปรอิสระ

การวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบง่ าย

การวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบพหุ

1. เพศ (หญิง)
2. อายุ
3.1 สถานภาพกําลังสมรส
3.2 สถานภาพเคยสมรส
4. จํานวนผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน
5. สถานภาพเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. รายได้ ครัวเรื อน
7. การมีหลักประกันยามชราภาพ
8. ระดับการศึกษา
9.1 ภาคเหนือ
9.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9.3 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
9.4 ภาคใต้
10. เขตที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก (เขตชนบท)
11. ความรู้ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา
12. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
13. การเตรี ยมทํางานให้ ชมุ ชนเมื่อยามสูงอายุ 6
R2

+X
- X*
-X
- X*
+ √*
+ √*
+ √*
+ √*
+ √*
- X*
- X*
+ √*
+ √*
- X*
- X*
+ √*
-X

+X
-X
+X
-X
+ √*
-----

การวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบพหุ
ขัน้ ตอน

+ √*
+X

4*

+ √*
+X
-X
+ √*
+X
+X
- X*
+√*
+X
0.120

2*

3*
5*
6*
1*
0.117

หมายเหตุ: √ = ทิศทางเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ X = ทิศทางไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
* = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
R2 = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
+ = มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ
- = มีความสัมพันธ์ในทางลบกับทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ
1 = อธิบายการแปรผันของทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุได้ ดีที่สดุ
2-6 = อธิบายการแปรผันของทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุได้ เป็ นลําดับที่ 2-6
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4.2 ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ พบปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ
อย่างสําคัญ 3 ปั จจัย ได้ แก่ ความรู้ เกี่ ยวกับการชี วิตในวัยสูงอายุ ระดับการศึกษา และการอยู่
อาศัยในภาคกลาง (ไม่รวมกรุ งเทพมหานคร) ดังนันจึ
้ งน่าที่จะนําไปเป็ นแนวทางในการวางแผน
หรื อกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกและสร้ างเสริมทัศนคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุ ดังนี ้
4.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รณรงค์ให้ คนมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุโดยผ่านระบบการศึกษาทังในระบบ
้
และนอกระบบ รวมถึ ง การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เพื่ อให้ ป ระชาชนทั่ว ไปมี ค วามรู้ และเข้ า ใจว่า
ผู้สงู อายุคือกลุ่มผู้ที่ยงั คงสามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมได้ โดยเฉพาะในด้ านความรู้ และ
ประสบการณ์ที่สงั่ สมมา และผู้สงู อายุไม่ใช่ภาระเพราะโดยส่วนใหญ่ยงั คงพึง่ ตนเองได้ ไปจนเกือบ
บันปลายของชี
้
วิต เมื่อคนในสังคมรับรู้ และเข้ าใจก็จะมีส่วนในการปรับทัศนคติที่เคยมีตอ่ ผู้สงู อายุ
ให้ เป็ นทัศนคติที่ดีหรื อมีทศั นคติที่เป็ นบวกมากขึ ้น ก็จะช่วยให้ คนทุกวัยอยูร่ ่วมกันได้ อย่างปกติสขุ
2) เสริ มสร้ างความรู้ เกี่ยวกับผู้สงู อายุให้ เกิดขึ ้นในทุกระดับ ทังในมิ
้ ติด้านชีวภาพ
ซึง่ ได้ แก่ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา และมิติด้านกายภาพ ซึ่งได้ แก่ความรู้ ด้านการ
อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปด้ วยกัน โดยเฉพาะความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการ
ชรา ที่คนส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับเรื่ องของกระบวนการชราหรื อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆด้ านร่างกาย จากช่วงอายุหนึ่งๆจนเข้ าสูว่ ยั สูงอายุ ว่าเป็ นความเสื่อมหรื อความ
ถดถอยของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น การมองเห็น การได้ ยิน ความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวันด้ วยตัวเอง การเจ็บป่ วยหรื อการมีโรคต่างๆ และความทรงจํา ซึง่ อาจมีผลต่อการ
มองภาพของผู้สูงอายุไปในมุมลบมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ จึงควรที่จะต้ องส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ องว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ ้นกับผู้สงู อายุนนแตกต่
ั้
างกันไปขึ ้นอยู่กบั ผู้สงู อายุ
แต่ละคน หากไม่สร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องจะทําให้ ผ้ ูสูงอายุถูกมองว่าเมื่อแก่ตวั ลงจะมี
ลักษณะเหมือนกันหมด ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการมีทศั นคติทางลบต่อผู้สงู อายุแล้ วยังมีผลต่อ
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้สงู อายุอีกด้ วย
3) จัดกิจกรรมปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามให้ คงอยู่ในสังคม เช่น ค่านิยมในเรื่ องความ
กตัญ�ูกตเวที ต่อผู้สูงอายุในฐานะบุพการี ผู้มีพระคุณ หรื อเป็ นผู้มีภูมิปัญญาที่มีประโยชน์ ต่อ
สังคม โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติหรื อยกย่องบุคคลที่ทําความดี มีความกตัญ�ูตอ่ พ่อแม่ หรื อให้
การดูแลช่วยเหลือผู้สงู อายุในสังคม ให้ บ่อยครัง้ และมีการนําเสนอต่อสื่อสาธารณะเพื่อให้ คนใน
สังคมรับรู้ และนําไปเป็ นแบบอย่าง ซึ่งนอกจากจะเป็ นการสร้ างความภาคภูมิใจ เป็ นขวัญและ
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กําลังใจให้ กบั บุคคลที่ทําดีแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ คนในสังคมหันมาใส่ใจดูแลพ่อ
แม่และผู้สงู อายุให้ มากยิ่งขึ ้น
4) จัดกิจกรรมที่เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกต่างวัยทังในครอบครั
้
ว
และในชุมชน เช่น กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ซึง่ ที่ผา่ นมาดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างให้ ผ้ สู งู อายุและสมาชิกต่างวัยในครอบครัวและ
ชุมชน ได้ ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเสริ มสร้ างความรัก ความอบอุ่น ความเข้ าใจ ความผูกพัน
อันจะนําไปสู่การสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่สถาบันครอบครัว และจะเป็ นการช่วยป้องกันและลด
ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นภายในครอบครัว และเป็ นการยกระดับความสัมพันธ์ ของสมาชิกครอบครัวที่
ประกอบด้ วยคนหลายวัยได้ ดีขึ ้น (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย, 2551: 68) ซึ่ง
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวครวจัดให้ บอ่ ยครัง้ และขยายไปในวงกว้ างก็น่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเสริ มสร้ างให้ ประชากรทัว่ ไปมีทศั นคติทางบวกต่อผู้สงู อายุ
5) เพิ่มบทบาทของผู้สงู อายุในสังคม เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีโอกาสนําภูมิความรู้หรื อคลัง
ปั ญญาที่มีอยู่ถ่ายทอดให้ กบั ชุมชนและเด็กรุ่ นหลัง ผ่านกิจกรรมต่างๆในแต่ละท้ องถิ่น เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้สงู อายุกบั คนทุกวัยในสังคมให้ ตระหนักในคุณค่าของผู้สงู อายุ และมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ ผู้สงู อายุมากขึ ้น
6) ส่งเสริ มบทบาทในเชิงเศรษฐกิจให้ ผ้ ูสงู อายุที่ยงั มีศกั ยภาพ มีความสามารถ
มีความพร้ อมและต้ องการทํางาน มีงานที่เหมาะสมทําและมีรายได้ เลี ้ยงตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็ น
ภาระของคนอื่น ซึง่ น่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดทัศนคติทางลบเกี่ยวกับการมองคุณค่าในตัว
ผู้สงู อายุวา่ เป็ นคนที่มีประโยชน์น้อยในเชิงเศรษบกิจ หรื อมักเป็ นภาระแก่บตุ รหลานหรื อครอบครัว
และปรับให้ เป็ นทัศนคติทางบวกเพิ่มขึ ้น
7) การนําเสนอข้ อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับผู้สงู อายุผ่านสื่อ ควรนําเสนอในด้ าน
บวกมากกว่าด้ านที่จะนําไปสู่การมองผู้สงู อายุในเชิงลบ เช่น ผู้สงู อายุถกู ทอดทิ ้งหรื อเป็ นภาระแก่
ครอบครัวและสังคม แต่ควรนําเสนอให้ เห็นว่าผู้สงู อายุสามารถเป็ นหลักให้ กบั ครอบครัว และทํา
ประโยชน์ให้ ชุมชนได้ เพราะผู้สงู อายุเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า ไม่ใช่ “ภาระ” แต่เป็ น “พันธะ”
ทางสังคม ที่ทกุ ฝ่ ายจะต้ องร่วมกันดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตในวัยสูงอายุที่ดีและ
เหมาะสม
4.2.2 ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึกษาครัง้ นี ใ้ ช้ ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับความรู้ และทัศนคติที่มีต่อผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึง่ ผู้วิจยั ไม่ได้
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จัดเก็บข้ อมูลเอง จึงค่อนข้ างจะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับตัวแปร ซึง่ ผู้วิจยั ได้ พยายามใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด โดยนําตัวแปรที่น่าจะมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่
มีต่อผู้สงู อายุ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ ในการสํารวจชุดนี ้มาใช้ ให้ มากที่สดุ ดังนันเพื
้ ่อให้ การศึกษา
ครัง้ ต่อไปสามารถวิเคราะห์หาปั จจัยที่น่าจะมีผลต่อทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุได้ ครอบคลุมและครบถ้ วน
มากขึ ้น ผู้วิจยั จึงมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี ้
1) การศึกษาในครัง้ ต่อไป ผู้ที่สนใจศึกษาควรมีการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สงู อายุให้ มี
รายละเอียดในมิติต่างๆที่น่าจะมีผลต่อทัศนคติต่อผู้สงู อายุ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการดูแลเกือ้ หนุน
ผู้สงู อายุในด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นค่าใช้ จ่ายในด้ านการดูแลความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจําวัน หรื อการ
ดูแลในด้ านสุขภาพ แหล่งรายได้ หลักของครัวเรื อน ภาวะหนี ้สิน แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับ เป็ น
ต้ น ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวน่าที่จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุด้วยเช่นกัน
2) การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรระมัดระวังเรื่ องการสร้ างเครื่ องมือสําหรับวัดความรู้
เฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สงู อายุ เช่น ความรู้ ด้านวงจรชีวิตและกระบวนการชรา ความรู้ ในการเตรี ยมตัว
เพื่อยามสูงอายุ โดยควรหลีกเลี่ยงคําถามที่เป็ นความคิดเห็นหรื อทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุที่เป็ นคําถาม
ในเชิงปฏิเสธซ้ อนปฏิเสธ เพราะอาจมีผลให้ ผ้ ูตอบสับสนและตีความหมายคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็ นจริ งได้
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รายละเอียดคําถามที่ใช้ ในการวิเคราะห์
จากแบบสอบถาม
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สงู อายุ พ.ศ. 2550
(ถามผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี )
ปก
ข้ อ 1 ภาค………………….………… จังหวัด.................................................... Reg Cwt
ข้ อ 2 ในเขตเทศบาล ED…………………….. BLK……………………….…... Area ED
นอกเขตเทศบาล ED…….. หมูท่ ี่......... ชื่อหมูบ่ ้ าน............................. BLK_VIL
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์
คําถามข้ อ A1 เพศ
ชาย ………………………..…………………….………. 1
หญิง ……………………………………………...……... 2
คําถามข้ อ A2 อายุ
18-19 ปี ………………………………………..………..
20-24 ปี ………………………………………..………..
25-29 ปี ………………………………………..………..
30-34 ปี ………………………………………..………..
35-39 ปี ……………………………………..…………..
40-44 ปี ……………………………………..…………..
45-49 ปี ………………………………………..………..
50-54 ปี …………………………………………..……..
55-59 ปี ……………………………………..…………..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คําถามข้ อ A3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่เคยเรี ยน ……………………………………….…….. 1
ประถมศึกษา …………………………………..……….. 2
มัธยมศึกษาตอนต้ น …………………….……………… 3
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มัธยมศึกษาตอนปลาย ………………………….………
ปวช ……………………………………………….……..
ปวส. ปวท. อนุปริ ญญา ……………………..……….….
ปริ ญญาตรี ………………………………………………
ปริ ญญาโทและสูงกว่า ……………………………..……
อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

4
5
6
7
8
9

คําถามข้ อ A4 สถานภาพสมรส
โสด …………………….………………………………..
สมรส …………………….………………………………
หม้ าย …………………….………………………………
หย่า …………………….………………………………..
แยกกันอยู่ …………………………………..…………....

1
2
3
4
5

คําถามข้ อ A5 ตังแต่
้ ท่านเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ส่วนใหญ่ท่านอาศัยอยูใ่ นเขตใด
ในเขตเทศบาล ………….……………………………….. 1
ในเขตสุขาภิบาล ………….……………………………… 2
นอกเขตเทศบาล-นอกเขตสุขาภิบาล…………………… 3
คําถามข้ อ A6 สถานภาพการทํางานในปั จจุบนั
ข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ………………………...
พนักงานราชการ/ ลูกจ้ างรัฐบาล/ ลูกจ้ ารัฐวิสาหกิจ ……..
พนักงาน/ ลูกจ้ างเอกชน .........................……………...
ค้ าขาย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ................………………
เกษตรกร .............................................………………
รับจ้ างทัว่ ไป/ กรรมกร ............................………………
นักเรี ยน/ นักศึกษา .....................................................
แม่บ้าน/ ไม่ได้ ประกอบอาชีพ .......................................
อื่น ๆ (ระบุ) .........................................………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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คําถามข้ อ A7 รายได้ ของครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน (รายได้ ที่เป็ นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
น้ อยกว่า 1,500 บาท .................................................. 1
1,500-2,999 บาท ……………………………………… 2
3,000- 4,999 บาท ………………………………….….. 3
5,000-9,999 บาท ……………………………………… 4
10,000-14,999 บาท …………………………………… 5
15,000-19,999 บาท …………………………….…….. 6
20,000-24,999 บาท …………………………….…….. 7
25,000-29,999 บาท …………………………….…….. 8
30,000-49,999 บาท ……………………………….….. 9
ตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป ………………………………. 10
คําถามข้ อ A9 ครัวเรื อนของท่าน มีจํานวนสมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปทังหมดกี
้
่คน
ระบุ ......................................... จํานวนคน
ตอนที่ 2 ความรู้และการเตรี ยมตัวเพื่อเข้ าสู่วัยชรา
คําถามข้ อ A10 ท่าน (จะ/ได้ ) เลือกรับบําเหน็จหรื อบํานาญเมื่อท่านออกจากงานหรื อเกษียณ
(ถามเฉพาะผู้ที่เป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
บําเหน็จ ...................................................................... 1
บํานาญ ………………………………………………….. 2
ยังไม่ได้ ตดั สินใจ .......................................................... 3
คําถามข้ อ A11 ท่านเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรื อกองทุนอื่นๆ เพื่อยามชราภาพหรื อไม่
(ถามทุกคน ยกเว้ นผู้ที่เป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
เป็ น ...............................................…………………… 1
ไม่เป็ น ………………………………………………..….. 2
เคยเป็ นแต่ปัจจุบนั ไม่เป็ น ………………………….……. 3
ท่านเคยคิดและหรื อเตรี ยมการในเรื่ องต่างๆ ต่อไปนี ้หรือไม่
คําถามข้ อ A37 “การทํางานให้ ชมุ ชนหรือเป็ นอาสาสมัคร เมื่ออยูใ่ นวัยสูงอายุ”
เคยคิด ไม่ได้ เตรี ยมการ ................................................ 1
เคยคิด ได้ เตรี ยมการ .................................................... 2
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ไม่เคยคิด .................................................................... 3
ท่านคิดว่าประโยคต่อไปนี ้ถูกหรื อไม่
คําถามข้ อ A40 “เมื่อเข้ าสูว่ ยั สูงอายุกระดูกจะบางลงกว่าตอนวัยหนุม่ สาว”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A42 “เมื่อเข้ าวัยสูงอายุกําลังกล้ ามเนื ้อจะถดถอยลง”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A43 “คนยิ่งสูงอายุจะมีโรคมากขึ ้น”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A44 “ผู้สงู อายุที่อายุมากๆมักเดินไม่ได้ ”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A45 “เมื่อผู้สงู อายุมีอายุมากถึงระยะหนึง่ จะต้ องมีผ้ ดู แู ล”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A46 “ผู้สงู อายุรับประทานอาหารทุกชนิดได้ ตามต้ องการ”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
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คําถามข้ อ A47 “ผู้สงู อายุควรมีที่หรื อห้ องนอนอยูช่ นล่
ั ้ างของบ้ าน”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A48 “ผู้สงู อายุไม่จําเป็ นต้ องออกกําลังกายเป็ นประจํา”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A49 “ผู้สงู อายุควรให้ บตุ รหลานเป็ นผู้เลี ้ยงดูเท่านัน”
้
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A50 “ผู้สงู อายุควรพึง่ ตนเองให้ มากที่สดุ (พึง่ ในทุกเรื่ อง เช่น เรื่ องเงิน ที่อยูอ่ าศัย ดูแล
ตนเอง เป็ นต้ น)”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A51 “เมื่อคนสูงอายุขึ ้นควรหยุดทํางานหรื ออยูเ่ ฉย ๆ”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
คําถามข้ อ A52 “ผู้สงู อายุควรเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชน/ชมรมต่างๆ”
ถูก .............................................................................. 1
ไม่ถกู .......................................................................... 2
ไม่แน่ใจ ...................................................................... 3
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ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ
ท่านเห็นด้ วยกับข้ อความต่อไปนี ้หรื อไม่
คําถามข้ อ A53 “ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนตามไม่ทนั โลก”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A54 “ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนน่าเบื่อ”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A55 “ผู้สงู อายุมกั เป็ นคนขี ้บ่น”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A56 “ผู้สงู อายุควรไปอยูบ่ ้ านพักคนชรา”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A57 “ผู้สงู อายุควรไปอยูอ่ าศัยในวัด”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A58 “ผู้สงู อายุเป็ นคนมีประโยชน์น้อย”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
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คําถามข้ อ A59 “ผู้สงู อายุเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A60 “ผู้สงู อายุมกั เป็ นภาระแก่บตุ รหลานหรื อครอบครัว”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A61 “ผู้สงู อายุสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A62 “ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่สงั คมควรให้ สทิ ธิประโยชน์เป็ นพิเศษ”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A63 “ผู้สงู อายุสามารถทําประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนและสังคมได้ ”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3
คําถามข้ อ A64 “ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่ควรได้ รับความเคารพนับถือเสมอ”
เห็นด้ วย ..................................................................... 1
ไม่เห็นด้ วย ................................................................. 2
ไม่แน่ใจ ..................................................................... 3

93

ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวบุศ ริ น บางแก้ ว เกิ ด วัน ที่ 23 กัน ยายน พ.ศ.2510 สํ า เร็ จ การศึก ษาระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลายจากโรงเรี ย นอ่า งทองปั ท มโรจน์ วิท ยาคม จัง หวัดอ่ า งทอง และสํา เร็ จ
การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ก ารเกษตร จากคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อปี การศึกษา 2535 และเข้ ารับราชการในตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่วิจยั ที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 จนถึง
ปั จจุบนั โดยดําเนินงานวิจัยหลักในสาขาสิ่งแวดล้ อมและประชากรสูงอายุ และเข้ าศึกษาต่อใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2552

