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     การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาจิต
เชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพ่ือศึกษาสาเหตุสมทบทางด้านจิตลักษณะและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 
4 และ 5 จ านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 472 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเพศชาย จ านวน 211 คน (ร้อยละ 
44.7) นักเรียนเพศหญิง จ านวน 261 คน (ร้อยละ 55.3) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 204 คน 
(ร้อยละ 43.2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 268 คน (ร้อยละ 56.8) 

     การวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Post test – Only with Control Group Design โดย
ท าการสุ่มแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มโดยไม่ล าเอียง (Random Assignment) เข้ากลุ่ม
ทดลอง  ดังนี้ นักเรียนกลุ่มที่ 1 จ านวน 120 คน ได้รับสารชักจูงส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ
และสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนกลุ่มที่ 2 จ านวน 118 คน ได้รับสารชักจูงส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสารควบคุมการใช้สินค้าไทย นักเรียนกลุ่มที่ 3 จ านวน 118 คน ได้รับ
สารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีและสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่มที่ 4  จ านวน 
116 คน ได้รับสารควบคุมการใช้สินค้าไทยและสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ หลังจากอ่านบทความ
เป็นเวลา 15 นาที จึงให้ตอบค าถามในแบบวัด 

     ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวแปรจัดกระท าจิตเชิงบวก คือ การ
ได้รับสารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และการได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลก
ในแง่ดี 2) กลุ่มจิตลักษณะสมทบ ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อ านาจในตน และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3) กลุ่มตัวแปรสถานการณ์สมทบ ได้แก่ การเห็น
แบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็น
แบบอย่างที่ดีจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4) กลุ่มตัวแปรความตั้งใจที่จะดูแล
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 5) 
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กลุ่มตัวแปรชีวสังคมภูมิหลัง เช่น เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ลักษณะครอบครัว การศึกษาบิดา-มารดา เป็น
ต้น แบบวัดในงานวิจัยนี้เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินค่า มีการวิเคราะห์ผลทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
26 กลุ่ม 

     ผลการวิจัยที่ส าคัญมี 3 ประการดังนี้ ประการแรก พบว่า นักเรียนที่ได้รับสารชักจูงส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับสารชักจูง
ส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ไม่ได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนต่ า ประการที่ 2 ปัจจัยด้านจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ รวมเป็น 8 ตัว
แปร สามารถท านายความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ ในกลุ่มรวมได้ 47.6% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญ
ตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การเห็นแบบอย่าง
การดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีค่าเบต้า ได้แก่ .49, .12, .11 
และ .10 และ 2) ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ในกลุ่มรวม 54.9% โดยมีตัวท านายที่
ส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเห็น
แบบอย่างที่ดีจากสื่อ โดยมีค่าเบต้า ได้แก่ .44, .24, .19 ประการที่สาม ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น 
พบว่า ตัวแปรกลุ่มการจัดกระท า มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อจิตเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ โดยผ่านกลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะสมทบ และกลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์สมทบ โดยพบว่าตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพล
โดยรวมต่อตัวแปรแฝงความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ตัวแปรแฝงการอ่าน
สารชักจูงการมองโลกในแง่ดีตัวแปรแฝงการอ่านสารชักจูงทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ตัวแปร
แฝงจิตลักษณะสมทบ และตัวแปรแฝงสถานการณ์สมทบ โดยค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของสมการ
โครงสร้างตัวแปรภายในของตัวแปรแฝงจิตเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ มีค่าเท่ากับ 0.693 

     จากผลการวิจัย พบว่าการได้รับสารชักจูงส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และ/หรือการ
ได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความตั้งใจที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะดูแลผู้สูงอายุในนักเรียนมัธยมศึกษษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) สามารถน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาต่อในการสร้างชุดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ท ากิจกรรมอ่ืนร่วมด้วย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้
ผู้อื่นมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ควรท าวิจัยโดยการเก็บข้อมูลจากหลาย
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย หรือศึกษาเจาะลึกในภูมิภาคที่มีจ านวนผู้สูงอายุมาก
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือช่วยในการยืนยันผล
ที่พบว่าความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ส่งผลต่อจิตเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ
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หรือไม ่อย่างไร  รวมทั้งอาจะมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพ่ิมเติม ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับจิตเชิงบวกต่อ
ผู้สูงอายุ เช่นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การมองแบบเหมารวม เป็นต้น และเพ่ือให้ผลการวิจัยมีความ
ชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการท าวิจัยในเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ส าคัญ
ควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview)  ซึ่งจะท าให้สามารถตอบค าถามการวิจัยให้มีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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    This research was an experimental study, aiming at investigating the 

effectiveness of promoting positive psychology towards elderly care among senior high 

school students, as well as, examining psycho-social and cause of psychological and 

situational factors on positive intention towards elder in high school students. This 

study was post test only with control group design. The total of 472 high school 

students  from six schools with  211 male (44.7%), and 261 female (55.3%)  204 

secondary 4 students (43.2%) 268 secondary 5 students (56.8) 

     This study was post-test only with control group design. The total of 472 

students were selected by random assignment. Subjects were randomly assigned into 

one of the four groups, namely, group 1 with 120 students reading the promote 

attitude for care toward elder persuasive message and reading optimism persuasive 

message, group 2 with 118 students reading the promote attitude for care toward elder 

persuasive message and reading control message (thai products), group 3 with 118 

students reading optimism persuasive message and reading control message (learning 
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English), group 4 with 116 students reading control message (thai products) and reading 

control message (learning English). After 15 minutes of reading the messages, the set of 

questionnaires were administered to the subjects. 

     There were 5 groups of variables in this study. The first group interventions 

consisted of receiving promote attitude for care toward elder persuasive message and 

optimism persuasive message. Second group was psychological traits consisted of 4 

variables, favorable attitudes toward elderly, future orientation – self control, locus of 

control and social perspective taking. Third group of variables was situational factors, 

consisting of 4 variables, appropriate family and friends models on intention to care for 

elderly relatives, love and reasoned child rearing practice, good example on media 

and  support from school. The fourth group was dependent variables, namely an 

intention to assist toward elder and intention to support others care toward elder. The 

fifth group was bio-social background of the samples. 

     The major finding were as follows; First, it was found students who read the 

promote attitude for care toward elder persuasive message, read optimism persuasive 

message and high future orientation – self control reported more intention to support 

others on positive intention towards elder than the ones who did not read the 

promote attitude for care toward elder persuasive message, did not read optimism 

persuasive message and low future orientation – self control. 

     Secondly, psychological traits together with situational factors with the total 
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of 8 variables could account 1) intention to assist toward elder in total group with 

47.6%. The important predictors sorted in descending order were favorable attitudes 

toward elderly, future orientation – self control, appropriate family and friends models 

on intention to care for elderly relatives and social perspective taking. 2) intention to 

support others care toward elder in total group with 54.9%. The important predictors 

sorted in descending order were favorable attitudes toward elderly, social perspective 

taking and good example from media. 

     Thirdly, results from path analysis indicated that the manipulated variables 

directly affected and indirectly affected on intention to care toward elder. 

     Recommendation, this study found that reading the promote attitude for care 

toward elder persuasive message and/or read optimism persuasive message could 

effectively change the student attitude and intention to care toward elder. Therefore, 

any institution trying to promote positive psychology towards elderly care among 

senior high school students can apply this reading persuasive message as learning 

program together with other activities. Moreover, for the future research which involves 

with the study of attitude or behavioral intention, it is suggested that the 

     Research from many to cover all regions of Thailand. Or in-depth study in 

regions with a high number of elderly people other than Bangkok and its surrounding 

provinces to confirm the resulted findings. And may have to study other variables such 

as positive psychological capital.Finally, the next research should mix research with 
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qualitative research  by using the focus group method or In-Depth Interview method for 

comprehensive and reliable answers to research questions. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 1.1
ปัจจุบันนานาประเทศก าลังเผชิญกับ “สังคมสูงวัย” โครงสร้างอายุของประชากรโลกและ

ของประเทศต่างๆ ก าลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุสูงขึ้นในเกือบทุกทวีป ปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกได้ลดต่ าลง 
ในขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2017) ได้ระบุว่า ในปี 
2560 โลกของเรามีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,556 ล้านคน โดยเป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
กว่า 962 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดกว่าร้อยละ 25  ส าหรับสถานการณ์ในประเทศอาเซียนพบว่าได้มีประเทศ
สมาชิกเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ (ร้อยละ 20) เวียดนาม (ร้อยละ 11) มาเลเซีย (ร้อยละ 
10) รวมทั้งประเทศไทยที่มีประชากรจ านวน 69 ล้านคน โดยมีสัดส่วนมีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 17 
ซึ่งประเทศไทยได้ในเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 อันเป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่
ไม่สมดุล ประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2506-2526 ก าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยผู้สูงอายุ และคาดว่า
ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) คือ มีผู้สูงอายุสัดส่วนถึง
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) คือ  
มีผู้สูงอายุสัดส่วนร้อยละ 28 ภายใน ปี พ.ศ. 2574  (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2556)  

ในการศึกษาสถานการณ์สังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พบประเด็นที่น่าเป็นกังวลในเรื่องแนวโน้ม
ความคิดของประชาชนยุคปัจจุบันที่มีต่อผู้สูงอายุ ในการการส ารวจที่น่าสนใจของ World Values 
Survey ซึ่งผู้เข้าร่วมการส ารวจกว่า 83,000 คน ใน 57 ประเทศ ได้มีการวิเคราะห์ถึงการเกิดทัศนคติ
กับผู้สูงอายุว่า ส่วนใหญ่เป็นไปทางด้านลบและได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ จาก
การประเมินทัศนคติต่อผู้สูงอายุในทุกกลุ่มอายุ พบว่าร้อยละ 60 ของการตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็น
ว่าผู้สูงอายุไม่ได้รับการเคารพ โดยระดับความเคารพผู้สูงอายุต่ าสุดในประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้ง
จากการวิเคราะห์ผลส ารวจนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มีวยาคติ (Ageism) ต่อผู้สูงอายุแต่ไม่รู้ตัว 
การศึกษาของในแถบทวีปเอเชีย พบว่า ชาวเอเชียตะวันออกได้มีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับ
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ผู้สูงอายุ อย่างชาวเกาหลี ญี่ปุุน และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีค่านิยมยกย่องให้ความเคารพผู้สูงอายุ
อย่างสูง แต่ทัศนคติเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในประเทศเกาหลีพบว่า คนรุ่นหนุ่มสาวบางส่วน
เริ่มมีแนวโน้มไม่ให้ความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกด้วยการที่ไม่สนใจต่อปัญหาของผู้สูงอายุ 
ละเลย  ท าร้าย ตลอดจนมีการเลือกปฏิบัติกับผู้สูงอายุ (Kyu – taik & Han Sung, 2003) หากมี
นักวิจัยบางกลุ่มพบผลตรงกันข้าม เช่น งานวิจัยของศึกษาทัศนคติต่อผู้สูงอายุเชิงเปรียบเทียบแบบ
ข้ามวัฒนธรรมจากนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ทัศนคติต่อผู้สูงอายุเป็นไปในทิศทางบวกทั้งวัฒนธรรม
ตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก ส าหรับในประเทศไทยในการศึกษาและประเมินแผนผู้สูงอายุฉบับ
ที่ 2 ในทุกๆ 5 ปี พบว่าทัศนคติเชิงบวกของวัยหนุ่มสาว วัยท างาน ที่มีต่อ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ และยังพบอีกว่าคนวัยหนุ่มสาวที่อายุน้อยเท่าไหร่ ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุก็จะมากขึ้น ส่วน
การศึกษาคุณค่าผู้สูงอายุ: ภาพสะท้อนมุมมองจากคนสองวัย พบว่าทัศนคติของของวัยนักเรียน
โดยรวมมากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีกับผู้สูงอายุวัยต้น ซึ่งพบในกลุ่มของนักเรียนที่มีประสบการณ์
อยู่กับผู้สูงอายุ มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี (กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) 

ในส่วนของประเทศไทยสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะ
เคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในห้วงเวลาอันใกล้นี้  สังคมไทยที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่มี
พ้ืนฐานทุนทางสังคมทั้งทางด้านความเอ้ืออาทร ความเมตตา กรุณา นับถือผู้อาวุโส เป็นเป็นเครือข่าย
ทางสังคม แต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ก็เป็นประเด็นส าคัญที่
ประชาชนควรให้ความใส่ใจ  ดังนั้น ในการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกิดความ
พร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ และความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ยังคงเป็นประเด็นส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งในศึกษาหาค าตอบ โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
ช่วงวัยแห่งการพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นรากฐานทุนมนุษย์ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ควรได้รับส่งเสริมการปลูกฝังอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสาธารณะ เพ่ือรักษาคุณค่าทางสังคมอัน
ดีงาม และการพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพลังทางบวกทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนในสังคมยุคปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แบบเดิมๆ ที่เน้นการมองแบบเหมารวมทางลบ (negative stereotype) ของวัยผู้สูงอายุไปสู่การมอง
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพ่ือที่เมื่อยามเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้พร้อมรับมือกับการเข้าสู่ช่วงวัยผู้ สูงอายุ 
ทั้งกับตนเอง และการดูแลบุคคลในครอบครัว สังคม สามารถที่จะปรับตัวได้ มีความมั่นคงและมีการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามสมควร โดยจากการศึกษาพบว่าทัศนคติมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การแสดงออกทางพฤติกรรม และหากเด็กและเยาวชนได้มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางที่ดี เกี่ยวกับวัย
สูงอายุ ก็จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนาในความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ อย่างเช่น  
การตระหนักถึงความส าคัญในการรับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การเข้าใจธรรมชาติของ
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ผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ การสร้างความสัมพันธ์อันดีและช่วยสนับสนุนการ
ปรับตัวทางสังคมของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค้ าจุนโดยครอบครัว ชุมชน ไม่พ่ึงพิงหรือต้องรอรับแต่ความช่วยเหลือ
จากทางรัฐบาล โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531 อ้างถึงใน นวลละออ สุภาผล, 2548) ได้กล่าวว่า
รูปแบบของการปลูกฝังหรือปรับเปลี่ยนทัศนคตินั้น สามารถกระท าได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีการนั้น คือ 
วิธีการใช้สารชักจูง  

ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ สูงอายุครั้งนี้ จึงเป็น 
การวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแล
ผู้สูงอายุ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการให้ข้อมูลในรูปของสารชักจูง 2 ประเภท คือ  
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี รวมถึงศึกษาว่าปัจจัย
ด้านจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบประการใดเก่ียวข้อง สามารถที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชน
มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้การใช้สารชักจูงยังมีบทบาทในการสื่อสารกับคนรอบข้าง 
ถึงความเข้าใจที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนการศึกษาครั้ งนี้ยังเป็นประโยชน์ในการทราบ
ถึงแนวทางการสร้างความเข้าใจผู้สูงอายุ  ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และความพร้อม 
ที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือน าสู่การเตรียมความพร้อมและเตรียมนโยบายในการพัฒนา 
ให้สอดคล้องเหมาะสม ส าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของคนในสังคม 
 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1.2
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ 
ประการแรก เพ่ือศึกษาการใช้สารชักจูงว่ามีประสิทธิผลต่อการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมากน้อยเพียงใด และประสิทธิผลนี้จะพบใน
นักเรียนกลุ่มใดบ้าง 

ประการที่สอง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลระหว่างการใช้สารชักจูงกับจิตลักษณะสมทบหรือ
สถานการณ์สมทบที่ส าคัญที่มีผลต่อการมีจิตเชิงบวกต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทต่างๆ  

ประการที่สาม เพ่ือศึกษา แสวงหาตัวท านายที่ส าคัญ และปริมาณการท านายการสร้าง 
ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประการที่สี่ เพ่ือศึกษาว่าการชักจูง จิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบ จะมีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.3
ประการแรก ท าให้ทราบถึงประสิทธิผลของสารชักจูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน 

วงกว้างต่อไปในอนาคต เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
ประการที่สอง ทราบว่าลักษณะทางจิตลักษณะและสถานการณ์ส าคัญใด ที่ส่งผลต่อเงื่อนไข

ความส าเร็จของการใช้สารชักจูงในการเพิ่มความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
ประการที่สาม ผลงานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการจัดการทางสังคม 

ในการเสริมสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป อันจะท าให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างเกื้อกูล ส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

ประการที่สี่ งานวิจัยเชิงทดลองเรื่องนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการท าวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวกับ 
การชักจูงจากภายในและภายนอกตัวบุคคล รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ในสายสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการสร้างความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 

 

 การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 1.4
การประมวลเอกสารในงานวิจัยเชิงทดลองนี้ กระท าโดยการศึกษาจากต ารา เอกสาร 

งานวิจัย และบทความทางวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
ก าหนดตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และตั้งสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของการได้รับและเขียนชัก
จูงที่มีต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุขอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งหัวข้อการประมวล
เอกสารแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ หัวข้อแรก เป็นการประมวลเพ่ือก าหนดตัวแปรเกี่ยวกับ
ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ หัวข้อที่สอง เป็นการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้สารชักจูงกับ
ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือก าหนดรูปแบบของสารชักจูงที่จะน ามาใช้ในงานวิจัย และหัวข้อที่  
3 เป็นการประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุที่
ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะสมทบ 
และปัจจัยด้านสถานการณ์สบทบ ทั้งนี้ เพ่ือจุดมุ่งหมายของการก าหนดตัวแปรนิยามเชิงปฏิบัติการ
และสมมติฐานของงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ : ตัวแปร ความหมาย และวิธีวัด 1.4.1
“ผู้สูงอายุ” ค าที่บ่อยครั้งเราได้ยินและมักมีการตีความเหมารวมทางลบมากกว่าทางบวก 

เนื่องจากสังคมได้ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุไว้ในเชิงของการปรับเปลี่ยนจากวัยท างาน  
จากผู้เป็นก าลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ไปสู่วัยที่ต้องพ่ึงพิงสังคม (จุฑารัตน์ แสงทอง, 2560)
ซึ่งนั้นอาจไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไป เพราะถึงแม้ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  
มีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน แต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วของการเข้าสู่ความชราจะ
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แตกต่างกันในไป  ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงวัย
ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ  ด้านการออม ด้านการบริโภคอาหาร ด้านสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคม  

 ลักษณะการเปลี่ยนของผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 
(Physical) เมื่อคนมีอายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายเกิดขึ้น เช่น การมีโรคภัย 
ความถดถอยทางอวัยวะร่างกาย ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 2) จิตใจ (Psychological) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ (Personality) การท างานของจิต (Mental functioning) และความรู้สึก
เป็นตัวเอง และ 3) สังคม (Social) เป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของคน ผู้สูงอายุในสังคมจะประกอบ
ไปด้วย หน้าที่ ความคาดหวังในพฤติกรรม การแบ่งเป็นข้อมูล โอกาส ประสบการณ์และการข้ามผ่าน
ช่วงวัยต่างๆ ของชีวิต (Morgan และ Kunkel, 1998) และด้วยลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้
ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุน ใส่ใจ ช่วยเหลือ โดยการสนับสนุน ช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็นทั้งใน
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเข้าใจความรู้สึก ความเห็นใจ (Empathic) ความสนใจ ใส่ใจ 
(Attention) การประคับประคอง การสนับสนุนและเกื้อกูล (Supportive) การให้ข้อมูลและความรู้
ต่างๆ (Education) และการอ านวยความสะดวกเพ่ือการเข้าถึงบริการต่างๆ (Facilitative) (ศศิพัฒน์ 
ยอดเพชร, 2548) เพ่ือให้ทั้งผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมรวมกัน  
ทุกช่วงวัยได้อย่างมีความสุข  

จากสถานการณ์ที่เราก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันนี้ สิ่งที่คนในสังคมจะ
ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของคนทุกช่วงวัย นอกจากตัวผู้สูงอายุที่จ าเป็ นต้อง
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยของตนเองแล้ว สิ่งที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนของลูกหลาน ครอบครัว 
และคนในสังคม  ด้วยการตระหนักถึงคุณค่า ความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้ความเคารพ
และยอมรับ  บุคคลต้องตระหนักในตนเองพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกท่าน รวมถึงมีความพร้อมที่จะ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เช่น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ให้มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่ควรศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนวัยมัธยมที่ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้พร้อมปรับตัว และ 
มีส่วนส าคญัในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการอยู่ร่วมในสังคมอย่างอยู่ดีมีสุข  

การศึกษาความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะศึกษาทางด้านทัศนคติที่จะส่งผลต่อการ
กระท าพฤติกรรมนั้นๆ  โดยทัศนคติมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบในด้านของความรู้  
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญด้านความรู้สึก และด้านความพร้อมหรือตั้งใจซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
พฤติกรรมการแสดงออก นิยามความหมายของทัศนคติ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ 
เช่น Rokeach (1970) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็นการผสมผสานหรื อการจัดระเบียบ 
ความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ผลรวมของความเชื่อนี้จะเป็น
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ตัวก าหนดแนวโน้มของบุคคลที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักมีการแสดงออกทางบวกหรือสนับสนุนสิ่งนั้น ส่วนผู้ที่มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักแสดงพฤติกรรมที่คัดค้านต่อสิ่งนั้น ส าหรับการเกิดทัศนคติ   
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531) ในส่วนของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่า
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้จากแหล่ง ทัศนคติต่างๆที่อยู่มากมาย และแหล่งที่ท าให้คนเกิด
ทัศนคติที่ส าคัญคือ 1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะอย่างต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี 
2) การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะท าให้เกิดทัศนคติ จากการ
รับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อ่ืนได้ 3) สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) เช่น เด็กที่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่  
เด็กก็จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งตามไปด้วย เป็นการท าให้เกิดทัศนคติไป
ด้วย 4) ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้น
เนื่องจากความเก่ียวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

ทฤษฎีที่ส าคัญในการอธิบายถึงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม  
โดยเป็นทฤษฎีที่ใช้กระบวนการทางจิต คือ ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักจิตวิทยาสังคม Ajzen and Fishbein (Fishbein & Ajzen, 1980) ได้
อธิบายไว้ว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและใช้ข้อมูลที่ตนมีอยู่อย่างเป็นระบบ การกระท าพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งจะถูกก าหนดโดยความตั้งใจที่จะท าพฤติกรรมนั้น (Behavioral Intention) ซึ่งความตั้งใจที่
จะกระท าพฤติกรรมเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) ทัศนคติคติต่อพฤติกรรม 
(Attitude toward behavior) 2) การรับรู้ถึงอิทธิพลทางสังคมต่อการกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมนั้น ซึ่งก็คือ ปทัสถานทางสังคม (Subjective Norms) โดยทัศนคติเป็นผลมาจากความเชื่อ
ของบุคคลเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม และการประเมินคุณค่าความเชื่อ (Behavioral beliefs and 
Outcome Evaluation) ส่วนความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานของปทัสถานทางสังคม คือ ความเชื่อของบุคคล
ตามการคาดหวังของกลุ่มหรือสังคม และแรงจูงใจให้ปฏิบัติตาม (Normative beliefs and 
Motivation to comply) ดังภาพ (Fishbein & Ajzen, 1974; Fishbein & Ajzen, 1980) 
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ภาพที่ 1.1 ทฤษฎีการกระท าเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned Action) 
แหล่งที่มา : Ajzen and Fishbein, 1980 
 

ดังจะเห็นได้ว่า ทัศนคติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรมของบุคคล โดย
บุคคลมีแนวโน้มที่จะกระท าสิ่งนั้นมากกว่าผู้ที่ไม่ชอบ ผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยใช้พ้ืนฐานจากทฤษฎีการกระท าเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) ในสาขาพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การยอมรับการใช้บริการธนาคารของนักศึ กษาปริญญาโท 
(อรทัย มีสวัสดิ์ , 2542) ความตั้ งใจใฝุรู้ภาษาอังกฤษ (ธนะรัตน์ เก่งสกุล , 2548)  
การยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของนักศึกษาปริญญาตรี (ณัฐวดี ปัญญาสกุลวงศ์, 2555) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของทัศนคติ  
ซึ่งแสดงให้เห็นความสอดคล้องของทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมให้เห็นชัดยิ่งขึ้น  อาทิเช่น Sear, 
Peplau and Taylor, 1991; Eagly & Chaiken, 1993; Assael,1995; James E Engel, Roger D 
Blackwell & Paul W Miniard; ดวงเดือน พันธุมาวิน, 2541 โดยสรุปได้ว่า ทัศนคติประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบทางด้านความรู้เชิงประเมินคุณค่า (Cognitive Component) 
หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความคิด และการรับรู้ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่าสิ่งนั้นดี
หรือเลว มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร และเป็นองค์ประกอบแรกของการมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ   
2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
และความรู้สึกของบุคคลต่อเปูาหมายของทัศนคติ โดยองค์ประกอบส่วนนี้จะเป็นตัวที่ ท าให้เกิด 
การประเมินค่าความรู้สึกทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล จะถูกกระตุ้นและ
ตอบสนองเมื่อต้องเผชิญกับวัตถุทางทัศนคติ โดยถ้าบุคคลเชื่อว่าสิ่งใดดีมีประโยชน์บุคคลก็จะชอบ
และพอใจสิ่งนั้น ในทางกลับกันถ้าบุคคลเชื่อว่าสิ่งนั้นเลวหรือมีโทษบุคคลก็จะไม่ชอบไม่พอใจสิ่งนั้น 
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โดยองค์ประกอบนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของทัศนคติ  3) องค์ประกอบความพร้อมในการ
มุ่งกระท า (Behavioral Component) องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าองค์ประกอบอ่ืน เป็นองค์ประกอบของบุคคลว่าพร้อมที่จะตอบสนองหรือมีแนวโน้มจะแสดง
อย่างไรซึ่งไม่ได้เป็นเป็นการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเป็นการวัดประมาณของพฤติกรรมโดยตรง  
แต่จะต้องเป็นลักษณะทางจิตใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเจตนาที่กระท าหรือความมุ่งกระท า  และพร้อม
กระท าทันทีเมื่อมีโอกาส ดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 1.2 องค์ประกอบ 3 ประการของทัศนคติ (The tri-component model of attitudes) 
แหล่งที่มา : James E Engel, Roger D Blackwell & Paul W Miniard, 1995 (1993) 

 
องค์ประกอบข้างต้นเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญ ในการศึกษาทัศนคติเพ่ือท านายพฤติกรรม ควรมี

การวัดทัศนคติให้ครอบคลุมทั้งสามองค์ประกอบ หรือวัดองค์ประกอบที่ 3 อย่างเดียว เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบที่พร้อมจะกระท า มีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมมากที่สุด องค์ประกอบนี้จะท านาย
พฤติกรรมได้แม่นย าที่สุด และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ในการศึกษาทัศนคติเพ่ือท านายพฤติกรรมนั้น 
ต้องศึกษาทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะเจาะจง หรือตรงกับพฤติกรรมที่ศึกษา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2524)  

การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และส่งผลต่อ
พฤติกรรม โดยองค์ประกอบทั้งสามของทัศนคติสามารถใช้ในการท านายและอธิบายถึงพฤติกรรมที่
เฉพาะเจาะจงของบุคคลได้ เพราะเชื่อว่าหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องใดประกอบกับบุคลิกภาพ
และสถานการณ์อ่ืนๆ ที่เหมาะสม ก็จะกระตุ้นให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในเรื่องนั้น



 

 
 

9 

มากกว่าบุคคลที่มีทัศนคติที่ไม่ดี งานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ที่น่าพึงปรารถนา เช่น การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและจิตลักษณะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
(สุภาสิณี นุ่มเนียม, 2546) ใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 576 คน พบว่า
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นตัวท านายเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับหนึ่ง 
ของพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบ สถานการณ์ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ อีก 9 ตัวแปร รวม 10 ตัว สามารถท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ได้ 63.9%  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พระมหาจันทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมกับประสิทธิภาพการท างานของ
อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 293 คน พบว่า ทัศนคติต่อการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า
อาสาสมัครฯ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานมากจะท าให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของการท างานว่าเป็นงานที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม ท าให้สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมต่างๆ ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ 
โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงทัศนคติคติทั้ง 3 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เช่น งานวิจัยของพระสุ
เทพ เฮงจนิดา (2557) โดยศึกษาปัจจัยเชิงเหตุในสถานศึกษาและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การปูองกันการเกิดขยะของนักศึกษาปริญญาตรี ได้ให้ความหมายของทัศนคติต่อการไม่ทิ้งขยะว่า
หมายถึง การเห็นประโยชน์หรือโทษของพฤติกรรมการปูองกันการเกิดขยะและความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ตลอดจนการมีความพร้อมที่จะกระท าหรือหลีกเลี่ยงที่จะกระท า
พฤติกรรมนั้นของนักศึกษา งานวิจัยของ แจ่มนิดา คณานันท์ (2555) ได้ให้ความหมายของทัศนคติต่อ
การประหยัดพลังงานไฟฟูา หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้  
เชิงประเมินค่า รับรู้ถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงานไฟฟูา มีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างาน และมีความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟูาในที่ท างาน ที่ผ่านมาพบว่ามีงานวิจัยในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุจ านวนมาก แต่นิยมศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติ หรือ
การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มเด็กและเยาวชนยังพบอยู่ในจ านวนน้อย โดยเฉพาะในสาขาจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ และในงานวิจัยเชิงทดลอง   

ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวแปรความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ออกเป็น  
2 ด้าน ได้แก่ 1) ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ 2) ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ ความหมายและวิธีวัด 1.4.1.1
การรับรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุเป็นสิ่งส าคัญในการที่ส่งผลต่อความรู้สึก 

และความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปได้ด้วยดี  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว ไม่ว่าจะ
เป็นลูกหลาน เครือญาติ ถือเป็นแหล่งสนับสนุนพ้ืนฐานที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่มี
ค่านิยมวัฒนธรรมที่ปลูกฝังเรามาแต่ดั้งเดิมในเรื่องความความผูกพัน การกตัญญูรู้คุณต่อผู้อาวุโส พ่อ
แม่ ปูุย่าตายาย ในวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุ รวมทั้งจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่
ประเทศไทยที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

การท าความ เข้ า ใจ เกี่ ยวกับผู้ สู งอายุ อย่ า งถู กต้อง  จะน าพามาซึ่ งความรู้ สึ ก 
ที่ดีต่อผู้สูงอายุ รู้สึกยินดี รักใคร่ ไม่เบียดเบียน และพร้อมที่จะดูแล ซึ่งจะส่งผลดีให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึง
คุณค่าความส าคัญของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  น าพาความสุขทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และ 
ทางสังคมมาให้ผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และกลอมเกลาให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
ต่อไป 

ในงานวิจัยนี้ จะศึกษาถึงทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยศึกษาในองค์ประกอบ 
ที่ 3 ซึ่งคือองค์ประกอบความพร้อมในการมุ่งกระท า (Behavioral Component) โดย ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2531) ได้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า
องค์ประกอบอ่ืน เนื่องจากทัศนคติเป็นลักษณะทางจิตใจจึงต้องแยกศึกษาต่างหากจากพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยองค์ประกอบนี้จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเป็นการวัดประมาณของ
พฤติกรรมโดยตรงไม่ได้ แต่จะต้องเป็นลักษณะทางจิตใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เจตนาที่กระท าหรือ
ความมุ่งกระท าโดยความตั้งใจ ความพร้อมที่จะกระท าหรือหลีกเลี่ยงที่จะกระท าซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจาก
ที่บุคคลได้รับรู้ประเมินค่าความรู้ ความรู้สึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบแล้ว จึงเกิดองค์ประกอบนี้
ตามมาและส่งผลต่อพฤติกรรม สอดคล้องกับทฤษฎีเหตุผลของการกระท า ของ Fishbein and Ajzen 

(Fishbein & Ajzen, 1980) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้นั้นไม่ได้มุ่งที่จะศึกษาไปถึงในระดับพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ แต่จะวัดที่ความตั้งใจที่จะกระท าในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้ ได้มีผู้ศึกษาวิจัยสาขาพฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับความตั้งใจหรือความพร้อมที่จะ
กระท าในพฤติกรรมต่างๆ โดยได้มีการให้ความหมายความพร้อมหรือความตั้งใจ เช่น สุพัตรา เติมคุนา
นนท์ (2553) ได้ให้ความหมายความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟูานิวเคลียร์ หมายถึง ความยินดี หรือ 
การหลีกเลี่ยงที่จะมีโรงไฟฟูานิวเคลียร์ในรูปแบบต่างๆ สมจิตต์ จุลสัมพันธ์สกุล (2548) ได้นิยาม 
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ความพร้อมที่จะใช้บริการไปรษณีย์ในการท าประกันชีวิต หมายถึง ความพร้อมและความพยายาม 
ในการที่จะเลือกใช้บริการของไปรษณีย์การท าประกันชีวิตในอนาคต รวมถึงงานวิจัยของ ทองพูล บัว
ศรี (2550) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง หมายถึง ความตั้งใจที่จะไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ เช่น การดื่มสุรา การกินอาหารไม่ระมัดระวัง และงานวิจัยของ เบญจ
พร ประณีตวตกุล (2560) ได้ให้ความหมายความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมปูองกันการรับและแพร่
โรคในชีวิตประจ าวัน หมายถึง ความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงถึงการดูแลสุขภาพ
อนามัยในแง่การปูองกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งในท านองช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนในงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพร้อมที่จะช่วยเหลือ ดูแล  เช่น งานวิจัย
ของ สุทธิดา ทองศฤงคลี (2548) ให้ความหมาย ความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุว่า เป็นความ
พร้อมในการกระท า หรือการปฏิบัติตนของนักเรียนในการดูแลญาติผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านอารมณ์ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  

ส าหรับในงานวิจัยนี้ ได้นิยามความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุว่าหมายถึง ความพร้อม 
ความตั้งใจ ความยินดีมาก หรือหลีกเลี่ยงน้อยของนักเรียนที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุใน
ครอบครัว หรือผู้สูงอายุบุคคลอื่นๆ ในสังคม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และเมื่อมีโอกาสก็จะ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น การยินดีที่จะพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ความพร้อมที่จะรับฟังความรู้
ใหม่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้วิจัยใช้แบบวัด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวม
ค่า (Summated Rating Method) ผู้ที่ตอบได้คะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อม
ที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมาก 

  
 ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ความหมายและวิธีวัด 1.4.1.2

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเรามีจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยในประชากร 100 คน เราสามารถพบเจอผู้สูงอายุได้กว่า 17 คน นอกจากการที่บุคคลต้องเตรียม
ความพร้อมตนเอง และปรับเปลี่ยนทัศนคติไปทิศทางที่ดีทั้งต่อตัวผู้สูงอายุ โดยการเห็นคุณค่า  
มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ  สิ่งส าคัญที่บุคคลสามารถ
เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น ก็คือ การช่วยเสริมสร้างความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  เช่นนี้ให้คนอ่ืนๆ  
ในสังคมด้วยเช่นกัน  

ความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อ่ืนนั้น เป็นการที่บุคคลยินดี มีเจตนา ที่จะสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support)  แก่ผู้ อ่ืน ซึ่งสามารถท าได้ 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 
(Emotion Support) เช่น แสดงความเห็นใจ เอาใจใส่ หรือการยอมรับ 2) การสนับสนุนทางด้าน
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ข้อมูลข่าวสาร (Information Support) เช่น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การช่วยแก้ปัญหา ให้ค าปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหา การให้ feedback และ 3) การสนับสนุนทางด้านวัสดุ เครื่องใช้ รวมทั้งเงิน และ
แรงงาน (Material Support) (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2547)  

ในงานวิจัยนี้ ให้ความหมาย ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง 
ความพร้อม หรือความยินดีที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือบุคคล
อ่ืนๆ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น การตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ให้กับคนในครอบครัว  ความยินดีที่จะชื่นชมเมื่อเพ่ือนแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อผู้ สูงอายุ  ผู้วิจัยใช้
แบบวัด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) ผู้ที่
ตอบได้คะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมาก 
 

 การชักจูงกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.2
ทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน โดยทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ 

และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงเรื่ององค์ประกอบของทัศนคติ ซึ่งมีอยู่
ด้วยกัน 3  องค์ประกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543) ได้อธิบายไว้ว่า การชักจูงเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ 
สามารถท าได้ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่หนึ่งด้านความรู้เชิงประเมินค่า สามารถท าได้โดย
ให้ความรู้ในด้านคุณประโยชน์หรือโทษเพ่ิมเติม ซึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบที่สองด้านความรู้สึก 
เปลี่ยนแปลงโดยการชักจูงให้เปลี่ยนความรู้สึก และองค์ประกอบที่สามชักจูงให้กระท าพฤติกรรม
ตรงกันข้ามกับทัศนคติเดิม แนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคล
สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อย่างเช่น การได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลรอบข้าง 
หรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) และ 
เมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนอ่ืนจะมี แนวโน้ม ที่จะเปลี่ยนแปลง
ด้วย กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลงจะท าให้
องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ (Affective Component) และ องค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม 
(Behavioral Component) เปลี่ยนแปลงด้วย  

 กระบวนการเปลี่ยนทัศนคติ 1.4.2.1
สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นการเปลี่ยนโดยมี

กระบวนการต่อเนื่อง โดย McGuire (1969) ได้ก าหนดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในผู้รับ
สารไว้ 5 ขั้นตอน ซึ่งแสดงว่าอิทธิพลของ สารสื่อต่อผู้รับท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง ความคิด 
ทัศนคติ และในบางกรณีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระท าด้วย เป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องกัน ดังนี้ 
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1) การสนใจรับทราบ (Attention)  : จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยินยอมที่จะรับสารที่ส่งมาในกรณีของ
สื่อมวลชนกับเยาวชนนั้นเยาวชนจะได้รับอิทธิพลของสื่อโดยเริ่มที่การสนใจรับทราบสิ่ งที่น าเสนอ  
หากบุคคลขาดการใส่ใจในการรับรู้สิ่งที่ชักจูง จะท าให้การชักจูงชะงักตั้งแต่ขั้นแรก 2) การเข้าใจ
เนื้อความ(Comprehension) : จะเกิดขึ้นเมื่อหลังจากที่ บุคคลได้สนใจรับทราบเนื้อความแล้ว 
สามารถจะเข้าใจความหมายของเนื้อความในสื่อนั้นๆ มากเพียงใด โดยในหมู่ ผู้ที่สนใจรับทราบ
เนื้อความ อาจมีบางคนที่เข้าใจเนื้อความได้ครบถ้วน บางคนเข้าใจน้อยกว่า บางคนไม่เข้าใจเลย  
ความเข้าใจเนื้อความนี้ขึ้นอยู่กับการสนใจรับทราบเป็นเบื้องต้น ประกอบกับการที่ผู้รับทราบนั้นบุคคล
มีจิตลักษณะหรือมีสถานการณ์สมทบบางประการที่เอ้ืออ านวยให้เข้าใจเนื้อหาของสารได้ เด็กกับ
ผู้ใหญ่มีความสามารถเข้าใจเนื้อหาของสารได้ต่างกัน เด็กอาจเข้าใจอย่างผิวเผิน หรือเข้าใจบางส่วน
บางตอนของสารเท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ที่ฉลาดพอสมควรจะเข้าใจได้ละเอียดควบถ้วนถูกต้องมากกว่า 
ฉะนั้นจึงเห็น ได้ว่าปริมาณความเข้าใจเนื้อความจึงแตกต่างกันไปตามความสามารถของผู้รับแต่ละคน 
3) การยอมเปลี่ยนตาม (Yielding)  : หลังจากที่บุคคลให้ความสนใจรับทราบสารแล้วและเข้าใจ
เนื้อความในสารนั้นแล้ว บุคคลอาจจะยอมรับ หรือปฏิเสธข้อเสนอแนะในสารนั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า
สารนั้นมีคุณภาพเช่นไร และผู้รับมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยให้ยอมรับได้มากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนี้
บุคคลยอมรับการชักจูงเพราะหวังว่าจะได้การยอมรับหรือได้ความดีความชอบจากผู้มีอิทธิพลหรือ
กลุ่ม ยอมรับการชักจูงเพ่ือหวังรางวัลหรือหลีกเลี่ยงการลงโทษ การเลียนแบบแบบเทียบเคียง 
(Identification) บุคคลยอมรับการชักจูงเพราะหวังให้ตนคล้ายคลึงกับตัวแบบที่ตนพอใจหรืออยาก
เลียนแบบ และการยอมรับเข้าไว้ในตน (Internalization) บุคคลยอมรับการชักจูงเพราะการชักจูงนั้น
ท าให้เขาเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ  4) การเก็บจ าการเปลี่ยนทัศนคติ (Retention) เพ่ือให้ทัศนคติ 
ที่เปลี่ยนไปมีความคงทนเป็นเวลานานจะต้องมีการชักจูงเป็นระยะเรื่อยไปโดยใช้วิธีการชักจูงต่างๆ 
กันไป และ 5) การกระท าตามการชักจูง (Action) บุคคลที่จะกระท าตามการชักจูง นอกจาก 
จะมีทัศนคติที่เหมาะสมแล้วยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนหรือขัดขวางการกระท าตามทัศนคติของ
บุคคลด้วย   (McGuire, 1969) 

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นว่าการชักจูงเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีความเป็นล าดับ
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เนื้อหาของสารชักจูงเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้สาร
ชักจูงมีประสิทธิภาพ โดย สุมาลี เอ่ียมสมัย (2539) ได้อธิบายถึง การจับจุดจูงใจในสาร (message 
appeals) ได้ 5 ประเภท สรุปได้ดังนี้  1) จับจุดในเรื่องของความกลัว เป็นการพยายามสร้างสารให้
ผู้ รับสารมีความตระหนัก ตื่นกลั วและมีความคิดคล้อยตามส่ งผลต่อการกระท าตามมา  
2) จับจุดในเรื่องของความโกรธ ความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับผู้รับมาขยายความ และใช้ข้อความสร้าง
ความรู้สึกก้าวร้าวไปยังบุคคลที่เป็นเปูาหมาย เพ่ือให้ผู้รับสารมีความโกรธเคืองตามผู้ส่งสารต่อมาจึง
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ลดความตึงเครียดให้ผู้รับสาร โดยอธิบายวิธีการแก้ไขความตึงเครียด 3) จับจุดในเรื่องของอารมณ์ขัน 
เน้นทางด้านความรู้สึกท่ีดีของผู้รับสาร เกิดคความสนุกท่ีได้ได้รับ ช่วยลดความตึงเครียด ความกระวน
กระวาย ความตื่นกลัว 4) จับจุดในการให้รางวัล เป็นสารที่มีใจความในการให้สัญญากับผู้รับสาร  
เช่น สัญญาจะให้ตามความต้องการของผู้รับสาร ซึ่งจะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสารที่ไม่ให้
อะไรแก่ผู้รับสารเลย และ 5) จับจุดทางอารมณ์ เป็นการมุ่งเน้นในการใช้ภาษาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ 
ผู้ได้รับให้คล้อยตามเหตุผลของผู้ส่งสาร ซึ่งอาจจะมีการใช้ภาพประกอบควบคู่ไปกับข้อความ  
โดยรูปแบบการจับจุดจูงใจทั้ง 5 รูปแบบนี้ จะมีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสารชักจูงและ
ข้อความที่ต้องการชักจูง รวมทั้งควรค านึงถึงความสนใจและความเข้าใจในเนื้อความ โดยการ
ออกแบบการชักจูงต้องค านึงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่จะรับสาร อรอวรรณ ปิลันธน์โอวาท 
(2546) ได้กล่าวว่า สารที่บุคคลจะสนใจเนื่องจากเห็นว่าสารจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งจะได้รับ 
การพิจารณาไตร่ตรองจากผู้รับสารมากกว่า และย่อมน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่สัมพันธ์สู่การท า
พฤติกรรม  

ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติในสาขาจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ทั้งจากนักวิชาการภายในและภายนอกประเทศมาเป็นเวลานาน ซึ่งได้ให้ความสนใจการเปลี่ยน
ทัศนคติโดยการจัดกระท าด้วยการใช้สารชักจูง (Persuasive Message) มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้เป็นหลัก เป็นไปในรูปแบบสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการสื่อสารโดยผู้ส่งสารมีความตั้งใจที่จะ
เข้าไปมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน เพ่ือเปลี่ยนความเชื่อ ค่านิยม หรือทัศนคติ เป็นการโน้มน้าวจิตใจบุคคลให้
ได้รับข้อมูลใหม่ๆที่เหมาะสม ท าให้เกิดการเรียนรู้ และตอบสนองตามการชักจูง  

การศึกษาวิจัยเชิงทดลองโดยการจัดกระท าได้มีการน ารูปแบบการใช้สารชักจูง 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างแพร่หลาย  โดยพบการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสารชักจูงต่อทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมต่างๆ ในหลายๆวิธีการ ทั้งการชักจูงโดยการได้รับสารอย่างเดียว เช่น ทวีวัฒน์ บุญชิต 
(2530)  ศึกษาผลของการชักจูงโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการเปลี่ยนทัศนคติ นัยนา เพ็ชรอินทร์ 
(2555) ศึกษาอิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(นวลละออ สุภาผล, 2548) ได้ศึกษาผลการใช้สารชักจูงในการยอมรับทฤษฎีใหม่  เศรษฐกิจพอเพียง  
การชักจูงโดยการได้รับสารและเขียนสารชักจูง เช่น  สุพัตรา เติมคุนานนท์ (2553) ศึกษาอิทธิพลของสาร
ชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการชักจูง
โดยการได้รับสารชักจูงและใช้วิธีอ่ืนๆ ควบคู่กันไป เช่น งานวิจัยของ พระมหาวีรชัย ค าธร (2548) ศึกษา
เรื่องอิทธิพลของการฝึกสมาธิและการได้รับที่มีต่อความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนอาชีวศึกษา งานวิจัยของ บังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์ (2520) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของการได้รับและ 
การฟังสารชักจูงที่มีต่อการเปลี่ยนทัศนคติในสถานการณ์คลุมเครือ  
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จากการประมวลเอกสารพบว่าวิธีการชักจูงประเภทต่างๆ นั้น ส่งผลต่อทัศนคติในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ผลของการใช้การชักจูงที่มีต่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับวิธีการบ าบัดรักษาในขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดของ(ศักดินา บุญเปี่ยม, 
2533) โดยการฉายภาพสไลด์ประกอบค าบรรยาย พบว่ากลุ่มคนไข้ที่มีระดับการศึกษาต่ าและไม่ได้รับ
การชักจูงมีทัศนคติเกี่ยวกับวิธีการบ าบัดรักษาในขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม
ดีกว่ากลุ่มคนไข้ที่มีระดับการศึกษาสูงและไม่ได้รับการชักจูง ส่วนในการศึกษาผลของการใช้สารชักจูง
ในการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสนาน คุณ
ประเสริฐ (2535) พบว่า ครูที่ได้รับมีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมสูงกว่าครูที่ไม่ได้รับ โดยพบในกลุ่มครู
ที่มีความพร้อมทางจิตมาก ครูที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูมาก แต่อายุยังน้อยในโรงเรียนขนาดกลาง  

การใช้วิธีการชักจูงสองรูปแบบ งานวิจัยของณัฐวดี ปัญญาสกุลวงศ์ (2555) ซึ่ง
ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการได้รับและเขียนสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้สารชักจูงส่งผลต่อ
ทัศนคติและความพร้อมในการสร้างโรงไฟฟูา อีกทั้งยังพบว่ารูปแบบของการชักจูงโดยการได้รับสาร
ชักจูงมีประสิทธิผลมากกว่าการเขียนสารชักจูง นอกจากนี้ ในการใช้วิธีชักจูงสองทางในงานวิจัยของ 
พระมหาวีรชัย ค าธร (2548) ซึ่งท าการศึกษาอิทธิพลของการฝึกสมาธิและการได้รับที่มีต่อความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนอาชีวศึกษา พบผลที่นอกเหนือความคาดหมายในบาง
กลุ่มว่านักเรียนอาชีวะที่ไม่ได้รับการฝึกสมาธิ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติธรรมในชีวิ ตประจ าวัน
มากกว่า มีความพร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมมากกว่านักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกสมาธิ  
ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลว่าอาจเกิดจากสถานภาพของวิทยากรผู้ให้การอบรม 

ในการศึกษาวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัย เชื่อว่าการจัดกระท าสาเหตุที่ผู้ศึกษาได้
สร้างสถานการณ์ขึ้นเอง เป็นการศึกษาว่าการจัดกระท าสาเหตุขึ้นนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมที่ 
น่าปรารถนาหรือส่งผลต่อความพร้อมที่ดีต่อพฤติกรรมที่น่าปรารถนานั้นอย่างไร โดยการจัดกระท า
สาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุนับว่ามีความส าคัญในสถานการณ์สังคม
ปัจจุบัน เพราะจะช่วยในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเด็กและเยาวชน ให้ มีการเตรียมความ
พร้อม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ  พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพ่ือน ชุมชน มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ทั้งตัวเองและผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข 
มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวเราเองก็จะมีความสุข ทั้งยังส่งผลระยะยาว ลดความรู้สึกการเป็นภาระ
ของครอบครัวและของรัฐในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ  
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ผู้ศึกษาได้แบ่งการจัดกระท าสาเหตุโดยการได้รับสารชักจูง 2 ประเภท คือ 1) การจัด
กระท าสาเหตุโดยการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  และ 2) การจัดกระท าสาเหตุโดยการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 การส่งเสริมทัศนคติท่ีดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.2.2
ในการศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ พบว่าสารชักจูงสามารถเปลี่ยนทัศนคติให้

บุคคล โดยบุคคลจะน าความรู้ใหม่ท่ีได้จากสารไปประกอบความรู้เดิมที่มีอยู่ และมีการปรับความรู้ใหม่
ให้สอดคล้องกัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติ (และคณะ, 2528)สอดคล้องกับแนวคิดของ นวม สงวน
ทรัพย์ (2535) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดพัฒนาการแห่งทัศนคติประการหนึ่ง คือ ข้อเท็จจริง ซึ่ง
ข้อเท็จจริงนั้นเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างทัศนคติ เมื่อความรู้ในข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไป
ทัศนคติของบุคคลก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

การวิจัยด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ในอดีตได้ศึกษาการใช้สารในการชักจูงว่าควรมี
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้ถูกชักจูง ได้แก่ 1) สารที่กล่าวถึงประโยชน์ที่จะเกิดการยอมรับการชัก
จูง 2) สารที่กล่าวถึงโทษของการที่บุคคลจะไม่ปฏิบัติตามการชักจูง และ 3) สารที่จะกล่าวถึงโทษและ
ประโยชน์ของการการที่บุคคลจะปฏิบัติตามการชักจูง ซึ่งในการใช้สารชักจูงนิยมใช้ ได้แก่ สารขู่ และ
สารปลอบ ซึ่งส่งผลกับบุคคลในลักษณะต่างกัน โดยสารปลอบจะเป็นสารที่กล่าวถึงประโยชน์ในการที่
บุคคลท าตามการชักจูง หรือเสนอแนะให้เห็นถึงผลดี ส่วนสารขู่จะเป็นสารที่กล่าวถึงด้านโทษของการ
ที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามการชักจูงซึ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมที่หลีกหนีจากความไม่
สบายใจ   

ส าหรับงานวิจัยเชิงทดลองได้มีการศึกษาอิทธิพลการใช้สารชักจูงเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ 
เช่น งานวิจัยของนวลละออ สุภาผล (2548) ได้ศึกษาผลการใช้สารชักจูงในการยอมรับทฤษฎีใหม่  
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งศึกษาในกลุ่มเกษตรกรจ านวน 62 คน โดยการให้สารชักจูงในการรับทฤษฎีใหม่
บอกให้ทราบว่ามีนวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ บอกถึงประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ท าเกษตรและโทษหากยังท าการเกษตรแบบดั้งเดิม บอกถึงกระบวนการขั้นตอนในการท าเกษตรตาม
ทฤษฎีใหม่ พบว่าเกษตรกรผู้ ได้รับ มีการรับทฤษฎีใหม่สูงกว่าเกษตรกรกลุ่มควบคุมในกลุ่มรวม 
โดยสารชักจูงที่ใช้ในงานวิจัยนี้สามารถจูงใจให้กับเกษตรกรกลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีต่อนวัตกรรม
การเกษตร พบผลในท านองเดียวกันนี้จากงานของธนะรัตน์ เก่งสกุล (2548)ที่ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของการใช้สารชักจูงที่มีต่อความตั้งใจใฝุรู้ภาษาอังกฤษในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 397 คน ซึ่งมีรูปแบบของสารชักจูงที่เป็นสารปลอบและสารขู่อยู่ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีเนื้อหาที่บอกประโยชน์ของการตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ เช่น จะมีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน เมื่อมีเงินเดือนสูงก็ไปเที่ยวเมืองนอกได้ และบอกถึงโทษของการไม่ตั้งใจเรียน
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ภาษาอังกฤษ เช่น อับอายเพ่ือน หรือการโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไม่ได้  
พบว่านักเรียนที่ได้รับให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมที่
จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มนักเรียนชาย กลุ่ม
นักเรียนที่ไม่ใช่ลูกคนแรก 

นอกจากนี้ ได้มีการวิจัยโดยการให้ไดร้ับสารชักจูงแบ่งเป็น 2 ประเภททั้งสารประเภท
ขู่และสารประเภทปลอบของอรทัย มีสวัสดิ์  (2542) ที่ศึกษาอิทธิพลของการใช้สารชักจูง 
ที่มีต่อความพร้อมของบุคคลในการที่จะใช้บริการของธนาคาร ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 
322 คน พบว่าสารขู่มีผลหลายด้านมากกว่าสารปลอบ นักศึกษาที่ได้รับสารปลอบมีทัศนคติที่ดีต่อ
ธนาคารมากกว่าผู้ได้รับสารควบคุม และนักศึกษาที่ได้รับสารขู่นั้น ในภายหลังมีทัศนคติที่ดีกว่า  
และมีความพร้อมที่จะไปใช้บริการของธนาคารด้านเงินฝากมากกว่าผู้ที่ได้รับสารควบคุม 

ในงานวิจัยนี้  สารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับ
นักเรียน โดยเป็นรูปแบบของสารที่กล่าวถึงประโยชน์และใช้การจับจุดในสารทางอารมณ์ มุ่งเน้นให้  
ผู้ได้รับคล้อยตาม โดยเนื้อหาของสารชักจูงได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือแก่
ผู้สูงอายุทีน่ักเรียนในช่วงวัยเรียนสามารถท าได้ พร้อมทั้งกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ความ
ช่วยเหลือทั้งที่จะเกิดต่อตนเอง ต่อตัวผู้สูงอายุ และสังคม เช่น เช่น การเอ้ือเฟ้ือให้ผู้สูงอายุ โดยการ
เดินอย่างระมัดระวัง การช่วยเปิดประตู การเอาใจใส่ คอยพูดคุยสอนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ทัน
ข่าวสาร  

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารชักจูงกับการเปลี่ยนทัศนคติที่
ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่แล้วนั้นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่ ได้รับจะมีทัศนคติทีเป็นไปในทิศทางที่ดี 
ส่งผลต่อแนวโน้มการมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากกว่าผู้ที่ได้รับสารควบคุม ดังนั้น ในงานวิจัยเชิง
ทดลองครั้งนี้จึงคาดว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุจะมีความตั้งใจที่
จะดูแลผู้สูงอายมุากกว่านักเรียนที่ได้สารควบคุม 

 
 การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  1.4.2.3

เนื่ องจากการมอง โลกในแง่ ดีนั้ น  เป็นลั กษณะประการหนึ่ งที่ ห าก ได้ รั บ 
การส่งเสริมพัฒนาจะก่อให้เกิดจิตลักษณะและพฤติกรรมที่พ่ึงปรารถนาของเด็กและเยาวชนได้  
โดยเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งบุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น ปรับตัว สามารถเผชิญหน้ากับปัญหา พยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้น (Seligman,1998) 
เช่นเดียวกับ Goleman (1995) ได้กล่าวการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็น
ทัศนคติที่ดีที่ท าให้บุคคลเห็นว่าทุกสิ่งไม่ได้เลวร้าย มีโอกาสที่จะพลิกพันสิ่งที่ไม่ได้ให้กลับมาดีได้  
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โดยการมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอด สร้างให้เกิดกระบวนการทางความคิด  
เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน (ปิยพัฒน์ วงศ์สินอุดม, 2557) ส าหรับเนื้อหาของสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีนี้  
ได้ยกตัวอย่างบุคคลอันเป็นที่รู้จักของสังคมที่ประสบความส าเร็จในชีวิต โดยกล่าวถึงมุ มมองทาง
ความคิด วิธีการปรับตัว การจัดการกับปัญหา และเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น 
เรื่องราวของตูน Bodyslam กับโครงการก้าวคนละก้าว 

จากแนวคิดข้างต้นท าให้เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถปรับตัวและเผชิญหน้ากับปัญหาที่ เกิดขึ้น เช่นนั้นแล้วหากบุคคล  
ได้รับ โดยน าความรู้ใหม่ที่ได้จากสารไปประกอบความรู้เดิมที่มีอยู่ และมีการปรับความรู้ใหม่ให้
สอดคล้องกันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ จึงคาดในงานวิจัยนี้ได้ว่า นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดีจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่ามากกว่า นักเรียนที่
ได้รับสารควบคุม 

 ปัจจัยด้านจิตลักษณะสมทบกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.3
ลักษณะทางจิตใจของบุคคลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญติดตัวบุคคลมาจากประสบการณ์ที่ได้รับ

จากปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและสถานศึกษา มีลักษณะคงที่ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยทางด้านจิตลักษณะในงานวิจัยนี้เป็นการหาสาเหตุทางด้านจิตใจที่บุคคลมีต่อความ
ตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่งมีลักษณะที่ยากที่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก แต่สามารถที่จะ
คาดคะเนและท านายถึงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  

ปัจจัยทางจิตลักษณะที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้น ามาจากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้
จากการวิจัยกลุ่มประชากรที่หลากหลาย ตั้งแต่อายุ 6-60 ปี แสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี
และคนเก่งว่าพฤติกรรมต่างๆ มีสาเหตุทางจิตอะไรบ้าง ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้กล่าวไว้ว่า
คนไทยที่มีการกระท าที่จัดว่าเป็นพฤติกรรมของคนดีหรือพฤติกรรมของคนเก่งมีลักษณะทางจิตใจที่
ส าคัญ 8 ประการ (ภาพ 1.3) โดยต้นไม้จริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก 
ประกอบไปด้วยจิตลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ทางสังคม และ  
3) สุขภาพจิต จิตลักษณะในส่วนรากนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการของ
ส่วนที่สอง คือ ส่วนล าตัน อันได้แก่ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) 
ความเชื่ออ านาจในตน 4) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม (ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมนั้นๆ หรือสถานการณ์นั้นๆ) โดยกล่าวได้ว่าบุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจในส่วน
ราก 3 ประการในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุ อยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน สถานศึกษาและทาง
สังคมที่เหมาะสม จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ และทั้งสองส่วนเป็น
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สาเหตุร่วมที่สามารถใช้ท านายและพัฒนาพฤติกรรมในส่วนที่สาม ซึ่งก็คือส่วนดอกและผล ที่แสดงถึง
พฤติกรรมต่างๆ ที่น่าปรารถนา  

 
ภาพที่ 1.3 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางด้านจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
แหล่งที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543 
 

ส าหรับการประมวลเอกสารในส่วนนี้ จะน าเสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
จิตลักษณะที่ส าคัญที่มีผู้ศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมอันน่าพึงปรารถนา  
ซึ่งรวมถึงความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ได้แก่ 1) ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 2) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน 3) ความเชื่ออ านาจในตน และ 4) การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดังนี้ 

 ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ กับ ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.3.1
สภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทางด้านวิถี การ

ด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยมบางอย่างของไทยแต่ดั้งเดิมให้ถูกลืมเลือน และลดความส าคัญลงไป 
รวมถึงความซับซ้อนของสังคมในปัจจุบันท าให้รูปแบบการรับรู้ ความรู้  ความจริง เกี่ยวกับสรรพสิ่ง
เป็นการมองแบบเหมารวม (Stereotype) โดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งในทิศทางบวกหรือทิศทางลบ 
หากแต่ยังไงก็ตามนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งสามารถน ามาสู่ความขัดแย้งโดยไม่จ า
เป็นได้ การมองแบบเหมารวมเช่นนี้ได้มีอิทธิพลต่อการมองผู้สูงอายุ โดยในสังคมปัจจุบันมีรูปแบบมอง
เหมารวมผู้สูงอายุทิศทางเชิงลบ โดยพบว่าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในสังคม มองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้
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ที่มีภาวะเปราะบาง แตะต้องไม่ได้ เป็นภาระหรือมีภาวะพ่ึงพิง ร่างกายเสื่อมถอย สุขภาพไม่ค่อย
แข็งแรง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุทุกคนไม่ได้เป็นเช่นนี้เหมือนกันเสมอไป การที่คนในสังคม
เกิดการรับรู้แบบเหมารวมเช่นนี้ได้ส่งผลต่อการความรู้สึกในความพอใจ ความชอบ ความไม่พอใจ 
ความไม่ชอบ (affective) โดยความรู้สึกเช่นนี้ยังส่งผลต่อการปฏิบัติต่อตัวผู้สูงอายุ  หากเกิดขึ้น
แพร่หลายในสังคมก็จะท าให้ มองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุลดน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันใน
สังคมระหว่างคนต่างวัย  
 ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาทัศนคติที่ดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ต่อ
ผู้สูงอายุ โดยมุ่งที่จะศึกษา 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบในด้านความรู้เชิงประเมินค่า ในเรื่องของ
ความเข้าใจตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีทัศนคติว่าดีมีประโยชน์ หรือเลวมีโทษอย่างไร และ
องค์ประกอบในด้านความรู้สึก เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นหรือการกระท านั้นๆ  

 งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาทัศนคติต่อบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ 
น่าปรารถนาด้วย เช่น งานวิจัยของ นฤมล ทวีพันธ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องความเครียด ภาระการดูแล
แล ะทั ศน คติ ที่ มี ต่ อ เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก ข อ ง ครู ที่ ดู แ ล เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก ใ น โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ครูที่ดูแลเด็กออทิสติก จ านวน 160  คน 
พบว่าครูที่ดูแลเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ จ านวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.6 มีทัศนคติโดยรวมทั้ง
ทางด้านความคิดและความรู้สึกกับเด็กออทิสติกอยู่ในระดับดี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเครียดระดับ
น้อยของครู  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่ดีต่อบุคคลส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมด้วยเช่นกัน เช่น งานวิจัยของ ปิยะนุช ดวงกางใต้ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแก่บุตรก่อนวัยเรียน โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง มารดาของเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในครอบครัวปกติ จ านวน 500 คน พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อ
บุตรเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่ 2 (ค่าเบต้าเท่ากับ .16) เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบ
และสถานการณ์อีก 7 ตัว รวมเป็น 8 ตัว สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรได้ 
58.0% ในกลุ่มรวม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สุภะรัฐ ยอดระบ า (2548) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบ
บูรณาการด้านบ้าน สถานศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะรับผิดชอบครอบครัว 
ของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี จ านวน 420 คน โดยพบว่านักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อบิดามาก
เป็นตัวท านายอันดับที่ 2 (ค่าเบต้าเท่ากับ. 24) ในกลุ่มตัวท านายจิตลักษณะสมทบอีก 4 ตัว รวมเป็น  
5 ตัว ซึ่งสามารถท านายทัศนคติท่ีดีต่อการรับผิดชอบครอบครัวได้ 22.6%  

ส าหรับทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ หมายถึง การที่นักเรียนมีการรับรู้ เชื่อมั่นว่า
ผู้สูงอายุเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม เชื่อมั่นต่อสิ่งที่ผู้สูงอายุปฏิบัติต่อตน มีความรู้สึกที่ดี พอใจ 
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ในตัวผู้สูงอายุ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงคาดว่านักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายมากจะเป็นผู้ที่มีความ
ต้ังใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุน้อย 

 
 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน กับ ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.3.2

การที่บุคคลจะมีจิตเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุได้นั้น จะต้องมีการตระหนัก เล็งเห็น
ความส าคัญต่อสถานการณ์ที่เป็นไปในปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มองเห็นความส าคัญของ
ประโยชน์ที่จะมาในอนาคต โดยในงานวิจัยนี้ซึ่งได้มุ่งเน้นศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก าลังจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ จิตลักษณะการมุ่งอนาคตควบคุมตนซึ่ง
เป็นหนึ่งในจิตลักษณะที่ส าคัญตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการกระท าและเป็นที่
ยอมรับกันว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (Future Orientation and Self-control) มี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการพฤติกรรม การปฏิบัติต่างๆ และความส าเร็จยังจะเป็นแรงจูงใจ
ให้บุคคลพยายามท าสิ่งๆ นั้นต่อไปจนบรรลุเปูาหมายสุดท้าย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข 
ประจนปัจจนึก (2524) ดังนั้น จึงเป็นจิตลักษณะประการหนึ่งที่ส าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงการมี
ความคิดและการรับรู้ เห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อม มีความเข้าใจต่อตัว
ผู้สูงอายุ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมถึงความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุของ
เด็กและเยาวชน  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเองที่อาจจะเป็นพ่อแม่ ญาติ เพ่ือนบ้าน คน
ในชุมชน รวมถึงตนเองที่จะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุในภายภาคหน้า และบุคคลรอบข้างในสังคมอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในอนาคตต่อไป เช่นนั้นแล้วการที่เด็กและ
เยาวชนจะเป็นผู้ที่ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ จึงน่าจะเป็นผู้ที่มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

ส าหรับความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นจิตลักษณะปัจจัยเชิงเหตุ  
ที่มักปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ส าคัญและน่าพึงปรารถนา
หลายประการ โดยมีพ้ืนฐานมากจาก ทฤษฎีของ Mahoney and Thoresen     และเป็นจิตลักษณะ
ที่เป็นแกนหนึ่งของพฤติกรรม จิตลักษณะนี้สามารถแยกออกได้เป็นสองส่วน คือ ลักษณะมุ่งอนาคต
และการควบคุมตน ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้สรุปว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นจิตลักษณะของ
บุคคลที่รู้จักคาดการณ์ไกล มีการวางแผนหรือเปูาหมาย สามารถคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต และส าหรับการควบคุมตนเอง 
เป็นทักษะชีวิตของบุคคลที่จะสามารถวางแผนเป็นขั้นตอนเพ่ือไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ สามารถที่จะ
จัดการกับสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ สามารถที่จะด ารงรักษา
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาไว้จนกระทั้งบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ และสามารถที่จะให้รางวัลตนเองเมื่อท า
ไว้ส าเร็จตามเปูาหมายย่อยที่ตั้งไว้ เพ่ือจะได้ด าเนินตามเปูาหมายย่อยต่อไปจนกระทั่งบรรลุเปูาหมาย
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หลักที่วางไว้ เช่นนั้นแล้วจิตลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนนั้นควรที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไป
ด้วยกัน จึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ โดยการที่บุคคลจะควบคุมตนได้ เขาจะต้องมี
จุดประสงค์บางอย่างเกิดขึ้นก่อน ก็คือ การมุ่งอนาคตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การควบคุมตนที่เกิด
โดยปราศจากการมุ่งอนาคตเป็นเบื้องต้นนั้นแทบจะไม่ปรากฏ แต่การมุ่งอนาคตที่ไม่ควบคุมตนตามมา
นั้นมีปรากฏอยู่บ่อยๆ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2547) 

ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับทัศนคติที่ดีที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนาต่างๆ อย่างเช่น งานวิจัยของสุพัตรา ธรรมวงษ์ (2544)  
ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผู้ปุวยใน 
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 330 คน พบว่า ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
จะมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาล และมีพฤติกรรมเคารพสิทธิผู้ปุวยมากกว่าผู้ที่
มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ าอย่างมีนัยส าคัญ และในงานวิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
ให้พยาบาลในกลุ่มท่ีอายุยังน้อยและไม่มีคู่สมรสให้มีพฤติกรรมเคารพสิทธิมนุษยชนเพ่ิมสูงขึ้น โดยเริ่ม
พัฒนาจากจิตลักษณะสมทบ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนอันเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงเหตุที่ส าคัญ  
สู่การมีทัศนคติที่ดีต่องานพยาบาล  

ส าหรับการศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากงานวิจัยของสุภะรัฐ ยอดระบ า (2548) ได้
ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการด้านบ้าน สถานศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่
จะรับผิดชอบครอบครัวของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง  เป็นผู้ที่มีความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบครอบครัวมาก มีความรับผิดชอบ
ครอบครัวในปัจจุบันมาก และมีทัศนคติที่ดีต่อการรับผิดชอบครอบครัวมาก โดยพบผลเช่นนี้ในกลุ่ม
รวม รวมถึงงานวิจัยของนรา จันชนะกิจ (2548) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง
ครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของ
นักศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 365 คน พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนเป็นตัวท านายที่ส าคัญเป็นอันดับที่ 3 (ค่าเบต้าเท่ากับ.16)  เมื่อรวมกับตัวท านายจิต
ลักษณะสมทบและสถานการณ์อีก 7 ตัว รวมเป็น 8 ตัว สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมได้ 31.4% ในกลุ่มรวม  

นอกจากนี้ ในงานวิจัยเชิงทดลองยังพบผลที่สอดคล้องกันในการศึกษาตัวแปรลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสูง มีทัศนคติที่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมที่พ่ึงปรารถนามากเช่นกัน  เช่น งานวิจัยของ
สุพัตรา เติมคุนานนท์ (2553) ที่ศึกษาการยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 649 คน พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่ 4 (ค่า
เบต้าเท่ากับ .10) เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์อีก 6 ตัว รวมเป็น 7 ตัว 
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สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟูานิวเคลียร์ได้ 16.9%  ในกลุ่มรวม ผลในท านองเดียวกันยังได้
ปรากฏในงานวิจัยเชิงทดลองของ  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520) ที่ได้ศึกษาจิตลักษณะสาม
ประการที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการเล่นเกมในห้องปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยได้สร้าง
สถานการณ์ขึ้นหลายประเภท เพ่ือศึกษาว่าผู้ที่มีจิตลักษณะในปริมาณต่างกัน จะมีพฤติกรรมซื่อสัตย์
ในสถานการณ์ใดบ้าง มากน้อยกว่ากันเพียงใด โดยศึกษาวัยรุ่นชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (อายุ 
13-15 ปี)  ผลปรากฏว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในการเล่นเกมมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูงกว่า 
ประกอบกับมีลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่า ผู้ที่โกงในการเล่นเกมในแทบทุกสถานการณ์ท่ีศึกษา 

ส าหรับการศึกษาในด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการช่วยเหลือดูแล 
เช่น งานวิจัยของ ปิยะนุช ดวงกางใต้ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแก่บุตรก่อนวัยเรียน โดยศึกษาในกลุ่มมารดาของเด็กก่อนวัยเรียน
ที่อยู่ในครอบครัวปกติจ านวน 500 คน พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท านายที่ส าคัญ
อันดับที่ 1 (ค่าเบต้าเท่ากับ .35) เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์อีก 7 ตัว 
รวมเป็น 8 ตัว สามารถท านายทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรได้ 58.0% ในกลุ่มรวม 

จากการประมวลเอกสารข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับความ
ตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้นั้น หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคาดการณ์ไกล 
เล็งเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้น มีความสามารถควบคุมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เอ้ืออ านวยในการช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือประโยชน์และผลลัพธ์อันดีที่จะเกิดขึ้น โดยการมีความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงคาดว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะ
ดูแลผู้สูงอายมุากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า  

(1997) 
 ความเชื่ออ านาจในตนกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.3.3

ความเชื่ออ านาจในตน เป็นจิตลักษณะที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของ Rotter (1996) โดย
เป็นการที่บุคคลเชื่อหรือรับรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีสาเหตุหรือเป็นผลอันเนื่องมาจาก
การกระท าหรือความสามารถของตนเอง และตนเองสามารถที่จะควบคุมสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้ Strickland (1977) กล่าวว่า ความเชื่ออ านาจภายในตนเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่บุคคลอยู่ในวัยเด็กและ
มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามวัยและการเจริญเติบโตของเด็ก โดยการพัฒนาความเชื่ออ านาจ
ภายในตนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ประสบการณ์ตั้งแต่วัย
เด็ก รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณีการเลี้ยงดูบุตรของบิดา มารดาในแต่ละสังคมและมีส่วนส าคัญที่
ท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพแตกต่างกันออกไป การที่จะเข้าใจและอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลใดที่มี
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ความเชื่ออ านาจภายในตนหรือความเชื่อภายนอกตน นอกจากจะท าให้สามารถเข้าใจในพฤติกรรม
ของบุคคลแล้วยังสามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณต่างๆ ได้อีกด้วย 

ความเชื่ออ านาจในตน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2549) ได้แก่ องค์ประกอบแรก คือ ความสามารถในการท านาย (Predictability) มี 3 
ลักษณะ คือ 1) ท านายสาเหตุที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของผลหนึ่งๆ ว่าคืออะไร 2) ถ้าสาเหตุที่ตน
ทราบจากข้อ 1) นั้นปรากฏขึ้นจะท านายได้ว่า ผลของสาเหตุดังกล่าวนั้นจะเป็นเช่นไร จะเกิดเมื่อใด 
และในปริมาณเท่าใด และ 3) ในทางกลับกัน เมื่อผลหนึ่งๆ ปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียที่
เกิดในเวลาและปริมาณต่างๆ ก็จะท านายได้ว่า สาเหตุแท้จริงที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของผลเหล่านี้
คืออะไร ประการที่สอง คือ ความเชื่อว่าตนสามารถควบคุม ( Controllability)  ให้ผลตาม 
ที่ต้องการได้โดยเชื่อใน 3 ลักษณะ คือ 1) ถ้าต้องการให้ผลดีปรากฏขึ้นอีกหรือปรากฏในปริมาณ  
ที่เพ่ิมข้ึน ตนก็สามารถ ท าให้ผลดีนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามให้มากขึ้นของตนเอง 2) ถ้าต้องการ
หลีกเลี่ยงหรือลดผลเสียที่จะปรากฏ ตนก็สามารถปูองกันไม่ให้เกิดผลเสียนั้นได้ด้วยตนเอง และ  
3) เชื่อว่า “ท ามาก ย่อมได้ผลมาก และท าน้อย ย่อมได้ผลน้อย” ตลอดจน มีความเชื่อว่า “ท าดีย่อม
ได้ผลดีตอบแทน และท าชั่ว ย่อมได้ผลชั่วตอบแทน” หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎแห่ง
กรรมในทางพุทธศาสนานั่นเอง 

จากงานวิจัยของ Hollander (Hollander, 1981) พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนจะเป็น
แรงจูงใจให้บุคคลกระท าสิ่งที่คนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท าความดี
ของบุคคล และส่งผลให้บุคคลมีความพยายามมากกว่าบุคคลที่มีความเชื่ออ านาจนอกตนผลการศึกษา
ในประเทศไทยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเชื่ออ านาจในตนที่ส่งผลทัศนคติที่ดี 
รวมถึงพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนา เช่น งานวิจัยของปุณภัท ตุลยะเสถียร (2530) ที่ศึกษาความเชื่อ
อ านาจภายในตนกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สู งอายุ ในชมรมผู้ สู งอายุ เขตลาดกระบั ง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน พบว่า ความเชื่ออ านาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญ   

นอกจากนี้ ยังพบงานวิจัยในตัวแปรความเชื่ออ านาจในตนที่สัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในหลากหลายมิติ เช่น งานวิจัยของ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
และผลที่เกีย่วข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนา ในกลุ่มนักศึกษาจ านวน 360 คน พบว่า นักศึกษา
ที่มีความเชื่ออ านาจในตนมากเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมอาสามากกว่านักศึกษาที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนน้อย โดยพบผลนี้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่ส าคัญ คือ กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า รวมถึง
งานวิจัยของนิศากร สนามเขต (2550) ที่ศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม
การคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 639 คน พบว่า นักศึกษา
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ที่มีความเชื่ออ านาจในตนมาก เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมมากกว่านักเรียนที่
มีความเชื่ออ านาจในตนน้อย โดยปรากฏผลในกลุ่มย่อยที่ส าคัญคือ กลุ่มนักเรียนสายวิทย์ในวิทยาลัย 
กลุ่มนักเรียนที่มีเพ่ือนรุ่นพ่ี-รุ่นน้องมาก  

ส่วนในงานวิจัยเชิงทดลองของอรทัย มีสวัสดิ์ (2542) ที่ท าการศึกษาความเชื่ออ านาจใน
ตนของผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อธนาคารและมีความพร้อมที่จะใช้บริการธนาคารด้านเงินฝาก พบว่า
นักศึกษาที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูงจะมีความพร้อมที่จะใช้บริการด้านเงินฝากสูงกว่านักศึกษาที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนด้านเงินฝากต่ า โดยพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย คือ นักศึกษาที่เป็น
ข้าราชการ และนักศึกษาท่ีอยู่นอก กทม. 

ในงานวิจัยด้านความเชื่ออ านาจในตนกับทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือ ดูแล 
เช่น งานวิจัยของปิยะนุช ดวงกางใต้ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแก่บุตรก่อนวัยเรียน พบว่า มารดาที่มีความเชื่ออ านาจภายในตน
ในการดูแลบุตรมาก เป็นมารดาที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรมากกว่ามารดาที่มีความเชื่อ
อ านาจภายในตนในการดูแลบุตรน้อย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย และยังพบ
ความสัมพันธ์ของความเชื่ออ านาจในตนกับทัศนคติที่ดีต่อบุตรที่น่าสนใจ คือ ทัศนคติที่ดีต่อบุตร  
เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่ 1 ของ ความเชื่ออ านาจในตนในการดูแลบุตร เมื่อรวมกับตัวท านายชุด
จิตลักษณะสมทบและจิตลักษณะตามสถานการณ์อีก 7 ตัวแปร รวมเป็น 8 ตัวแปร สามารถท านาย
ความเชื่ออ านาจในตนในการดูแลบุตรได้ 35.3% ในกลุ่มรวม 

ดังนั้น สรุปได้ว่าผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูงจะเป็นผู้ที่เชื่อว่าตนเองสามารถท านายและ
ควบคุมผลทีเกิดขึ้นกับตนได้มาก มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะกระท าหรือสร้างสรรค์สิ่งที่ตน
ปรารถนาให้เกิดได้ด้วยความสามารถของตนเอง  ส าหรับในงานวิจัยนี้ จึงคาดว่าผู้ที่มีความเชื่ออ านาจ
ในตนมากจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่มีความเชื่ออ านาจในตนน้อย 

 
 การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา กับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.4.3.4

การที่มนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบและมีความสุขได้นั้น สิ่งส าคัญประการ
หนึ่งก็คือ การที่เราจะต้องการรับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัว รวมทั้งปรับตัวในเข้ากับสถานการณ์รอบด้าน
ให้เหมาะสม ซึ่งหากมองสถานการณ์สังคมทางด้านผู้สูงอายุ สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว คือ 
มีจ านวนประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ในสังคมมากกว่าร้อยละ 10 อันส่งผลต่อทั้งในด้านโครงสร้าง
ประชากร รวมถึงทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน สิ่งที่เราควรตระหนักและให้ความสนใจนอกจากการที่แต่
ละบุคคลจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองในการเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพแล้วนั้น  
ในฐานะลูกหลาน หรือแม้กระทั่งการเป็นสมาชิกในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีและควรได้รับการ



 

 
 

26 

เสริมสร้างคือ จิตลักษณะในเรื่องประสบการณท์างสังคม หรือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยสิ่งจ าเป็น 
คือ การรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้สูงอายุ พฤติกรรมต่างๆ ที่ท่านแสดงออก 
อย่างเช่น การที่เราเห็นปูุ ย่า ของเราไม่ได้ยิน ต้องให้พูดซ้ าๆ ซึ่งบางครั้งเราอาจะเกิดความรู้สึกที่
หงุดหงิด ร าคาญ สิ่งส าคัญคือเราต้องพยายามเข้าอกเข้าใจพวกท่านถึงลักษณะทางกายภาพที่เสื่อม
ถอยลดตามช่วงวัย อันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตเช่นเดียวกัน  

ส าหรับนิยามการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือการมีประสบการณ์ทางสังคม เป็นเรื่อง
ของความสามารถในการรู้คิดและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น เข้าใจถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตนเองและผู้อ่ืน โดย Coke, Baton and Davis (1978 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547 ) ได้
กล่าวถึงการรับรู้ของบุคคลไว้ 2 ประเภท คือ 1) ด้านการรู้คิด (Cognitive Aspect) เป็น
ความสามารถในการรับรู้  เข้ า ใจถึ งความรู้ สึ กนึกคิดของผู้ อ่ืน  สามารถที่ จะเข้ า ใจได้ว่ า  
คนอ่ืนก าลังนึกหรือรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ และ 2) ด้านอารมณ์ร่วม (Affective Aspect) 
เป็นความรู้สึกร่วม รู้สึกที่จะเห็นอกเห็นใจ สงสาร กับการที่ผู้อ่ืนต้องเผชิญความล าบากในสถานการณ์
หนึ่งๆ  (2547) 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เติบโตมานั้นแต่ละคนก็จะมีจิตลักษณะในด้านการรู้จักเอาใจเขา
มาใส่ใจเราแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ เข้าใจในบทบาท รวมทั้งความสามารถใน
การท านายพฤติกรรมของผู้อ่ืน (Johnsom, Creek & Smither, 1983 ; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2547) โดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบอันส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในการด าเนินชีวิต 
นอกจากนั้นแล้ว  ยังพบว่าจิตลักษณะในเรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเรายังสอดคล้องและมีรากฐาน
แนวคิดมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้คิดของ Piaget  (1960) ซึ่งเชื่อว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็ก
สามารถเอาชนะการคิดแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้ที่จะค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน 
ก็คือ เรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือการที่เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางสังคมจะเป็นตัว
ช่วยกล่อมเกลาให้เด็กรู้จักคิดพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ จากมุมมองของผู้อื่น  

งามตา วนินทานนท์ (2539) ได้กล่าวว่า ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือน มีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมการพัฒนาการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยในด้านของครอบครัว อิทธิพล  
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล สามารถกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงผลการกระท าของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองได้กระท าลงไป ช่วยเพ่ิมความสามารถในการมองเห็นจากแง่
คิดและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน ในด้านของโรงเรียนจะสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การแสดงบทบาท
สมมติ โดยได้มีงานวิจัยเชิงทดลองของ โกศล มีคุณ (2524) ที่ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองในการฝึกทักษะ 
โดยการให้เด็กนักเรียนได้ฝึกแสดงบทบาทสมมติ บทบาทที่ใกล้เคียง และตรงกันข้ามกับลักษณะ
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เฉพาะตัวของเด็ก และให้เด็กที่ฝึกกิจกรรมได้ร่วมอภิปรายหลังการแสดง โดยพบว่าเด็กนักเรียนที่ได้
เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วม ในด้านของเพ่ือน 
พบว่าเด็กจะลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เมื่อได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน  
ที่มีทัศนะที่หลากหลาย และมีความแตกต่างไปจากตน รวมถึงการขัดแย้งและการได้โต้เถียงในบาง
เรื่องล้วนส่งผลให้บุคคลเกิดการรับรู้ และเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้มากขึ้น 

ดังนั้น การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาจิตใจของบุคคล 
การที่บุคคลรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะท าให้มีความเข้าใจด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน มี
ความคิดเห็นที่กว้าง ลึกซึ้ง มองเห็นและเข้าใจบทบาทของตนเองและบทบาทที่อยู่ร่วมกับตนในสังคม 
เอ้ืออ านวยให้บุคคลมีพัฒนาการทางจิตใจระดับที่สูงขึ้น สงวนศรี วิรัชชัย (2527) เช่นนั้นแล้วการรู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือ ประสบการณ์ทางสังคมนี้นั้น ถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรม
คนดีและคนเก่ง ท าให้บุคคลเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและบทบาทของตนเองและผู้ อ่ืน และมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่หรือพฤติกรรมที่เอ้ือสังคม  

ในอดีตที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายเรื่องที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ในด้านการเอาใจเขามาใส่
ใจเราหรือประสบการณ์ทางสังคมกับทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เช่น งานวิจัยของ 
ทองพูล บัวศรี (2550) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง การฝึกอบรม ครอบครัวและจิต
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระท าผิดในบ้านกาญจนาภิเษก 
โดยศึกษาเยาวชนกระท าผิด จ านวน 342 คน พบว่าเยาวชนที่มีประสบการณ์ทางสังคมมาก มีทัศนคติ
ที่ดีต่อตนเองมากกว่าเยาวชนที่มีประสบการณ์ทางสังคมน้อย ปรากฏผลใน 22 กลุ่มย่อย รวมถึง 
พบว่า เยาวชนที่มีประสบการณ์ทางสังคมมาก มีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้ที่มีความชอบเสี่ยงน้อย 
ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเองมาก ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนมาก มีความเชื่ออ านาจ
ในการปรับตัวเป็นคนดีมากกว่าเยาวชนที่มีประสบการณ์ทางสังคมน้อย โดยพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของรวิกาญจน์ เดือนดาว (2546)  ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการขับขี่อย่าปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 8 เขต จ านวน 413 คน พบว่า พนักงานขับรถที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการขับขี่
อ ย่ า ง ปลอดภั ย ม าก  เ ป็ นพนั ก ง าน ฯ  ที่ มี ป ร ะสบ กา ร ณ์ ท า ง สั ง ค มมา ก  ผ ล เ ช่ นนี้ พ บ 
ในกลุ่มรวม เช่นเดียวกับงานวิจัยของทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2544) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมของ
ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยศึกษาผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ
เอดส์ จ านวน 415 คน พบว่า กลุ่มผู้ดูแลที่เคยมีประสบการณ์ทางสังคมในการดูแลผู้ปุวยมาก่อน  
มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในภาวะวิกฤติด้านสังคมได้เหมาะสมกว่าผู้ดูแล
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ รวมถึงงานวิจัยของนุจรินทร์ ลภัณฑกุล (2543) ที่ได้ศึกษาประสบการณ์ดูแล
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ผู้ปุวยใกล้ตายของพยาบาล โดยศึกษาพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 19 คน พบเงื่อนไขส าคัญของการมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริมผู้ปุวยให้มีจิตใจสงบโดยพยาบาล คือ ประสบการณ์การเรียนรู้จากการได้ยิน  
ได้เห็น และได้ดูแลของพยาบาล ท าให้เกิดการเรียนรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลให้เกิดความ
ตระหนัก เป็นปัจจัยที่สามารถท านายความสามารถในการดูแลผู้ปุวยใกล้ตายของพยาบาลวิชาชีพได้  

ดังนั้น นักเรียนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะเป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง เข้าใจบทบาทที่ตนเอง
ควรต้องมีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมถึงเข้าใจผู้อ่ืน มีความสามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึก
นึกคิดของผู้อืน่ได้ง่ายกว่า เช่นนั้นแล้ว จึงคาดการณ์ว่า นักเรียนที่มีจิตลักษณะด้านการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา จะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะการรู้จักการเอาใจเขามาใส่
ใจเราน้อยกว่า 

 
 ปัจจัยด้านสถานการณ์กับทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1.4.4

สถานการณ์รอบตัวของกลุ่มผู้ถูกทดลอง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติพ่ีน้อง กลุ่มเพ่ือน หรือ
แม้กระทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่าง สถานบันทางสังคม สภาพที่อยู่อาศัย หรือรูปแบบการสื่อสาร ต่างเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคล โดยสามารถส่งผลได้ทั้งทิศทาง
ทางบวกและทางลบ เช่นนั้นแล้วในการวิจัยเชิงทดลองโดยเฉพาะในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์จึงมัก
ศึกษาสถานการณ์สมทบร่วมกับการทดลองด้วย โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการประมวลเอกสาร
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ส าคัญ 4 ประการ ที่อาจมีอิทธิพลร่วมกับสารชักจูงที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ ได้แก่  1) การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 2) การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล 3) การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และ 4) ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ 

 การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 1.4.4.1
การมีแบบอย่างการเรียนรู้ของเด็กจากคนรอบข้าง สามารถเกิดได้จากการถ่ายทอดของ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง รวมถึงบุคคลอ่ืนในสังคม เช่น เพ่ือนที่โรงเรียน คนชุมชน โดยการ

เลียนแบบเกิดจากการที่บุคคลสังเกตเห็นการกระท าของผู้อื่น แล้วน ามาเป็นแบบอย่างเพ่ือกระท าตาม  

โดยทั่วไปนั้นธรรมชาติของเด็กจะมีความเอนเอียนได้ง่าย เด็กมักจะเลียนแบบบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 

อิทธิพลของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อเด็ก การเรียนรู้ของเด็กว่าส่วนใหญ่มัก

เลียนแบบผู้ที่ตนรัก นิยมชมชอบ หรือผู้มีอ านาจ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนมาก  

การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสมทั้งจากพ่อแม่รวมถึงคนในครอบครัวมีทั้งในลักษณะ

แบบอย่างจากการแสดงออกทางความคิด การแสดงออกทางวาจา และการแสดงออกทางการกระท า



 

 
 

29 

โดยตรง และเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรืออยู่ร่วมในเหตุการณ์หนึ่งๆ ตลอดจนได้รับรู้

ความคิด ความเชื่อ หรือพฤติกรรมของพ่อแม่  เด็กจะพัฒนาค่านิยม ความเชื่อ และความรู้สึกนึกคิด

ของตนซึ่งเกิดขึ้นจากแรงขับที่ได้จากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว  ในช่วงที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่นอิทธิพล

จากบิดามารดาก็ยังไม่ลดลง แต่เพ่ือนก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลส าคัญอีกประการ ในการเป็นแบบอย่างต่อ

การสร้างทัศนคติของเด็ก เพราะวัยรุ่นมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเพ่ือน การเลียนแบบเพ่ือน

บางครั้งเพ่ือต้องการที่จะได้รับการยอมรับในกลุ่ม โดยการเลียนแบบจากเพ่ือนที่แสดงออกทางบวก มี

เหตุผล จะท าให้วัยรุ่นที่เลียนแบบด าเนินชีวิตไปได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวกับผู้อ่ืนได้ 

กลับกันหากเลียนแบบกลุ่มเพื่อนที่มีการแสดงออกทางลบ การเลียนแบบตัวแบบเช่นนั้นก็จะท าให้เด็ก

มีการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้และเห็นแบบอย่างได้จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ ดังที่ 
Bandura (Bandura, 1977) ได้กล่าวไว้ว่า คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ 
ตัวเราอยู่เสมอ พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต(Observational 
Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) และตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการ
เลียนแบบประการหนึ่ง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับผู้เลียนแบบ ซึ่งเป็นความสนิทสนม
คุ้นเคยเป็นหลัก โดยเด็กอาจท าตามตัวแบบโดยไม่รู้สึกตัวว่าถูกชักจูง บิดามารดาถือเป็นตัวแบบที่
ส าคัญเพราะอยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด การมีแบบอย่างที่เหมาะสม ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
เด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Sear, Macoby & Levin (Sears, Maccoby, & Levin, 1957) 
กล่าวไว้ว่า เด็กจะเลียนแบบผู้เลี้ยงดูที่ตนรักใคร่ เพราะการเลียนแบบหรือการกระท าตนคล้ายผู้ที่เลี้ยง
ดูจะท าให้เด็กเกิดความพอใจเหมือนกับว่าตนได้อยู่ใกล้ชิดผู้เลี้ยงดูในขณะนั้น 

นอกจากนี้ แนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู้โดยตัวแบบ (Social Cognitive Learning 
Theory) ของ Bandura (Bandura, 1977) สามารถน ามาอธิบายให้เห็นถึงการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนผ่านตัวแบบ โดยแบ่งปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้โดยตัวแบบไว้ 4 ประการ ได้แก่  

1) กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process)  เป็นกระบวนการส าคัญในการ
เลียนแบบ เพราะการเรียนรู้โดยการสังเกตนั้น หากผู้เลียนแบบขาดความสนใจ การเรียนรู้ประเภทนี้
จะไม่เกิดขึ้น  

2) กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึกรหัสเป็นความจ า 
โดยเป็นการดึงข้อมูลที่ได้จากตัวแบบออกมาใชกระท าตามโอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายุมากกว่าจะ
เรียนรู้จากการสังเกตการณ์กระท าที่ฉลาดของบุคคลอ่ืน ๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ในลักษณะของ
ภาพพจน์ (Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding)  
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3) การะบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) โดยการแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ (Reproduction) ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันไปผู้เรียนบางคนก็อาจจะท าได้ดีกว่า
ตัวแบบที่ตนสังเกตหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบได้เหมือนมาก บางคนก็อาจจะท าได้ไม่เหมือนกับ
ตัวแบบเพียงแต่คล้ายคลึงกับตัวแบบมีบางส่วนเหมือนบางส่วนไม่เหมือนกับตัวแบบ และผู้เรียนบาง
คนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เป็นตัวแบบควรใช้ผลย้อนกลับที่
ต้องตรวจสอบแก้ไข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนหรือผู้สังเกตมี
โอกาสทบทวนในใจว่าการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบ้าง และพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง  

4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) เป็นกระบวนการเสริมแรงให้กับเด็กเพ่ือ
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบตัวแบบ
ที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่เป็นรางวัล เช่น 
เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จะไม่ถูก
น ามาเลียนแบบ ทฤษฎีของ Bandura แสดงให้เห็นว่า การเลียนแบบเกิดจากผู้ที่เลียนแบบเคยเห็นตัว
แบบแสดงพฤติกรรมตอบโต้ต่อสิ่งเร้านั้นๆ มาก่อน ด้วยพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนา ผู้เลียนแบบจึงคิด
เลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบ  

จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้างมีผลต่อ
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม เช่น งานวิจัยของ นิภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2545) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 400 คน พบว่า 
นักศึกษาที่มีแบบอย่างจากบิดามารดามากเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มาก โดยพบในกลุ่มรวม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 587 คน 
พบว่า นักเรียนที่เห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัวมาก เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดมากกว่า ผู้ที่เห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัวน้อย 
พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การเห็นแบบอย่างการรักษา
ความสะอาดจากครอบครัวยังเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่สอง (ค่าเบต้า .21) ของทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการรักษาความสะอาด เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์อีก 7 ตัว
แปร รวมเป็น 8 ตัวแปร สามารถท านายได้ 45% ในกลุ่มรวม รวมทั้งงานวิจัยของสุกมล มุ่งพัฒน
สุนทร (2546) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษ์
สัตว์ของนักเรียนวัยรุ่นชายในชนบท จ านวน 480 คน พบว่า นักเรียนที่มีการเห็นแบบอย่างจากคน
รอบข้างมาก เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมรักสัตว์มากกว่านักเรียนที่มีการเห็นแบบอย่างจากคนรอบ
ข้างน้อย พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวมและในทุกกลุ่มย่อย โดยผลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเห็น
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แบบอย่างที่ดีจากบุคคลรอบข้างในท านองเดียวกันยังพบได้ในงานวิจัยพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
พฤติกรรมการออมเงิน (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551) พฤติกรรมสุขภาพ (รุจิเรศ พิชิตานนท์, 
2546) เป็นต้น 

ส าหรับงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นตัวแบบจากบุคคลในครอบครัวกับ 
การดูแลผู้สูงอายุ เช่น งานวิจัยของ สุทธิดา ทองศฤงคลี (2548) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 473 คน พบว่า นักเรียนที่เห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว
มากเป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุมาก โดยพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อยที่ส าคัญคือ กลุ่มนักเรียนที่มีบิดาการศึกษาสูง กลุ่มนักเรียนที่มีการนับถือศาสนามาก 
และกลุ่มนักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อย นอกจากนี้การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจาก
ครอบครัว ยังเป็นตัวท านายส าคัญอันดับหนึ่ง (ค่าเบต้าเท่ากับ .27) ของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม  
การดูแลญาติผู้สูงอายุ เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์อีก 6 ตัวแปร รวมเป็น 
7 ตัวแปร สามารถท านายได้ 38% ในกลุ่มรวม 

ส่วนงานวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเห็นแบบอย่างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
และพฤติกรรมที่น่าพ่ึงปรารถนาของ รังสิมันต์ สุนทรไชยา (2536) ที่ศึกษาผลของตัวแบบที่มีต่อ
พฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ตัวแบบวีดิ
ทัศน์สามารถเพ่ิมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองได้มากกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุม และพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยยังคงอยู่ได้ถึงระยะการติดตามผล   

จากการประมวลเอกสารนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เห็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่างๆ จากบิดา
มารดา รวมถึงบุคคลรอบข้างมาก จะเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในเรื่องนั้นๆ 
มากเช่นกัน เช่น ทัศนคติที่ดีต่อการรักษาความสะอาดมากขึ้น ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เช่นนั้นแล้วคาดการณ์ได้ว่า การเห็นแบบอย่างจากจากบุคคลรอบข้างในการดูแลผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ 
หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้หรือเห็นการแสดงออกถึงความสนใจต่อการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น
ผู้สูงอายุในครอบครัว หรือผู้สูงอายุในชุมชน สังคม จากบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน เช่น 
การดูแลด้านสุขภาพ การให้ข้อมูลข่าวสาร ท ากิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น นักเรียนที่เห็นแบบอย่างที่ดีจาก
บุคคลรอบข้างในการดูแลผู้สูงอายุมาก จะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่
เห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้างน้อย 
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 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 1.4.4.2
การอบรมเลี้ยงดูเป็นพื้นฐานบทบาทหน้าที่พ้ืนฐานของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็น

สังคมแห่งแรกของมนุษย์ (Primary Group) ที่เล็กที่สุดแต่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุด การเรียนรู้และ
ปรับตัวทางสังคมของเด็กและเยาวชนมิได้เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แต่ได้รับอิทธิพลจากครอบครัวผ่าน
การอบรมเลี้ยงดู การถ่ายทอด ปลูกฝัง ความคิด ความเชื่อถือ ค่านิยมและทัศนคติ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาบุคลิกของเด็กทั้งกายและใจ ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูในแต่ละสังคมมีรูปแบบแตกต่างกัน 
ตามแต่ปัจจัยหลายประการ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2555) ปลูกฝัง กล่อมเกลา ให้ความรักความ
อบอุ่น มีการสื่อสารต่อกันทั้งทางด้านค าพูดและการกระท า เพ่ือเลี้ยงดูและฝึกอบรมลักษณะและ
พฤติกรรมของเด็กทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ารูปแบบของการ
อบรมเลี้ยงดูที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลทางบวกในปริมาณสูงกับจิตลักษณะและพฤติกรรมที่ดีของ
เยาวชนไทย คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล  (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน, 2553) ซึ่งในระยะหลังนักพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้ความส าคัญและท าการศึกษาการอบรม
เลี้ยงดูทั้งสองรูปแบบควบคู่กันไป  

เมื่อกล่าวถึงการอบรมเลี้ ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผล ได้มีผู้ ศึกษาและ 
ให้ความหมายไว้ดังเช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนเป็นการที่บิดามารดา ผู้ปกครองปฏิบัติต่อ
เด็กด้วยความรัก เอาใจใส่ทุกข์สุข มีความใกล้ชิด ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเด็ก โดยการเลี้ยงดูแบบนี้
เป็นการในสิ่งที่เด็กต้องการ ท าให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักและมีความหวังดีต่ อตน เกิดความพึงพอใจ 
ที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆ ที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก , 2520)
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mussen, Conger & Kogan (Mussen, Conger, & Kagan, 1990) ที่
กล่าวถึงการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนไว้ว่า เป็นขบวนการแรกที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้มาตรฐาน 
ค่านิยมและพฤติกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม และวัฒนธรรม รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก โดยการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนเป็นการปลูกฝังอบรมเด็กให้มี
จิตส านึกที่ดีด้านความถูกต้องดีงาม ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล เป็นการที่ได้อธิบายเหตุผล
ให้กับเด็กในขณะที่มีการส่งเสริมหรือขัดขวางการกระท าของเด็ก มีการให้รางวัลและลงโทษอย่าง
เหมาะสมมากกว่าการใช้อารมณ์ โดยต้องให้รางวัลทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนาและลงโทษ
ทันทีเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงปรารถนา โดยรางวัลและโทษนั้นจะค านึงถึงปริมาณและความ
เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก และใช้วิธีการลงโทษทางกายให้น้อยที่สุด  ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520) เช่นเดียวกับดุษฎี  โยเหลา (2535) ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์การ
อบรมเลี้ยงดูเด็กภายในประเทศไทย โดยได้นิยามการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน คือ การที่
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ผู้ปกครองยอมรับชื่นชมให้ความรักสนับสนุนใกล้ชิด และให้ความสนใจกับเด็ก ส่วนการอบรมเลี้ยงดู
แบบใช้เหตุผล เป็นการที่ผู้ปกครองให้ค าอธิบายประกอบการสนับสนุนและห้ามปรามเด็กในการ
กระท ากิจกรรมต่างๆ และมีความสม่ าเสมอและเหมาะสมในการให้รางวัลหรือลงโทษ 

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล หมายถึง การที่
นักเรียนได้รับรู้และรายงานว่าตนได้รับการปฏิบัติจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในชีวิตประจ าวัน โดย
บิดามารดาแสดงความรักใคร่และยอมรับตน ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นกันเองกับตน ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา มีการให้รางวัล และลงโทษเมื่อท าความผิดอย่างสมเหตุสมผล และปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอไม่กระท าตามอารมณ์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

ในงานวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีผู้ศึกษาตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล และพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ดี ความตั้งใจในการกระท า รวมถึง
พฤติกรรมที่พ่ึงปรารถนา ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เช่น งานวิจัยของแสงเดือน เสาะสูงเนิน (2559) 
พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมประหยัดค่าใช้จ่าย ลักขณา ประถมวงศ์ (2546) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน เอกลักษณ์แห่งตน และพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน
วัยรุ่น จ านวน 453 คน ในกรุงเทพมหานคร พบผลว่า นักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนต่างกันมีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมแตกต่างกัน โดยการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนที่
นักเรียนวัยรุ่นได้รับจากบิดมารดานั้นท าให้นักเรียนวัยรุ่นมีความไว้วางใจผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
เป็นคนมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ส่วนงานวิจัยของสุภาสิณี นุ่ม
เนียม (2546) ทีศ่ึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 576 คน พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มากกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลน้อย โดย
พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม ส่วนงานวิจัยของสุภะรัฐ ยอดระบ า (2548) ที่ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับความ
ตั้งใจที่จะรับผิดชอบครอบครัว ของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลั ย 3 แห่ง จ านวน 
420 คน พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผลมาก เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อการรับผิดชอบของครอบครัวมากกว่าผู้ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผลน้อย  
พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม และยังพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล เป็นตัวท านายที่
ส าคัญอันดับที่สอง (ค่าเบต้า .11) เมื่อรวมกับตัวท านายชุดจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์ อีก  
9 ตัว รวม 10 ตัว สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อความรับผิดชอบครอบครัว 30% ในกลุ่มรวม อีกทั้ง
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ยังเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่สาม (ค่าเบต้า .17) 



 

 
 

34 

เมื่อรวมกับตัวท านายชุดจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์ อีก 9 ตัว รวม 10 ตัว สามารถท านาย
ความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อครอบครัวได้ 27.4% ในกลุ่มรวม  

ส าหรับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล กับความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ เช่น งานวิจัยของสุทธิดา ทองศฤงคลี (2548) ที่ศึกษากลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 473 คน ถึงปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน โรงเรียนและ
จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ พบผลว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่สี่ (ค่าเบต้า .24) เมื่อรวมกับตัวท านายชุดจิต
ลักษณะสมทบและสถานการณ์ อีก 6 ตัว รวม 7 ตัว สามารถท านายความพร้อมที่จะดูแลญาติ
ผู้สูงอายุได้ 38.9 % ในกลุ่มรวม  

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้ เหตุผลมาก มักเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมมาก มีพฤติกรรมที่น่ าปรารถนามาก  
ในงานวิจัยนี้จึงคาดได้ว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก  
เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้เหตุผลน้อย  

 การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 1.4.4.3
ในปัจจุบันสื่อมวลชน บทบาทที่ส าคัญในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆท าหน้าที่

ถ่ายทอด เผยแพร่ความคิด วิธีการ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่แก่สังคม โดยสื่อมีอิทธิพล ไม่ว่าจะ
ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 สื่อมวลชนจะมีจุดประสงค์ที่จะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้น
ภายในสังคม มีอิทธิพลสูงต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม โดยลักษณะของการเห็นแบบอย่างจาก
สื่อมวลชนอันส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีการปลูกฝัง 
(Cultivation Theory) ซึ่งกล่าวถึงการที่ผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อกระแสหลัก (Mass Media) 
เป็นระยะเวลานานจนมีการสั่งสมของข้อมูลและถูกเปรียบว่าเป็นการได้รับการถ่ายทอดการปลูกฝัง 
ทัศนคติผ่านสื่อ ซึ่งผู้รับสารสามารถรับเอาทัศนคติใหม่ๆ ที่แตกต่างจากความรู้เดิมที่เคยได้รับมา และ
ส่งผลต่ออารมณ์ด้านใดด้านนึงจนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเดิมบางอย่างที่มี อยู่อาจ
ถูกเร่งให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือ อาจถูกกดตัดทอนให้น้อยลงด้วยการสั่งสมข้อมูลจากสื่อ (ชริตา 
ปรมะธนวัตน์, 2559) 

ในสาขาวิชาจิตวิทยาสังคมมีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร เพ่ือการเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานทางความคิดว่าคนเรามีการเลือกรับสารสื่อต่างๆ ที่ส่งผ่านเข้ามา ตามที่ตน
สนใจหรือต้องการ ส่งผลให้การเปิดรับสื่อของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป และบุคคลได้รับประโยชน์
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หรือความพึงพอใจมากน้อยต่างกัน และเมื่อกล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้บุคคลกระท าพฤติกรรมตาม
แบบอย่างมีสาเหตุที่ส าคัญ  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) ได้กล่าวไว้ว่า การที่เด็กและเยาวชนหรือบุคคลจะ
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ เนื่องจาก 1) ลักษณะของตัวแบบ โดยผู้เลียนแบบเลือกเอาตัวแบบที่
มีคุณสมบัติน่าสนใจ หรือน่าเหลื่อมใสและตัวแบบนั้นได้ท าพฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณสมบัติของตนด้วย 
โดยตัวแบบที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือประสบการณ์มากกว่าจะถูกเลียนแบบมาก เพราะ 
ผู้เลียนแบบเชื่อว่าตัวแบบมีความรู้มากกว่าตนในสิ่งที่ถูกที่ควร 2) ผลที่เกิดขึ้นตามตัวแบบ จะเป็น
เครื่องชี้วัดว่าผู้เลียนแบบหรือผู้สังเกตจะท าตามตัวแบบหรือไม่ หากตัวแบบกระท าพฤติกรรมหนึ่งแล้ว
ได้รับรางวัล น าความพอใจมาให้ผู้กระท า ผู้สังเกตอยากเลียนแบบการกระท านั้นเพราะหวังว่าตน 
จะได้รับรางวัลบ้าง แต่หากตัวแบบกระท าพฤติกรรมอย่างหนึ่ งแล้วถูกลงโทษ ท าให้ตัวแบบเกิด 
ความเสียใจ ไม่พอใจ ผู้สังเกตย่อมไม่อยากให้ประสบการณ์นั้นเกิดกับตน จึงอาจงดเว้นไม่เลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น  

เช่นนั้ นแล้ ว กล่ า ว ได้ ว่ าสื่ อซึ่ งมีบทบาทหน้ าที่ ในการถ่ ายทอดข้อมูล ข่ า วสาร 
ควรมีการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา เสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนชี้น า
ความคิดของคนในสังคมในทางที่ดี เพ่ือให้เกิดการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม กระบวนการขับเคลื่อน
ของสื่อจะเน้นไปในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย แต่จะส่งผลกระทบต่อ
สังคมมากน้อยเพียงไหนเป็นหน้าที่ของผู้รับสารที่ต้องคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกรับหรือเลือก
ยึดถือตัวแบบ โดยการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและจิตใจของจาก
สื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือสื่ออ่ืนๆ เช่น ดารา นักแสดง  เยาวชน ที่ได้น าเสนอ
ตัวอย่างออกมามากมายทั้งท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมปะปนกันไป  

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการน าเสนอข่าวสารของสื่อมีอิทธิพลต่อ โดยลักษณะ
ของ “ภาพเหมารวมในสื่อมวลชน” (media stereotypes) เป็นตอกย้ าซ้ าๆ กัน บางกรณี “สื่อมีการ
วาดภาพ” (media portrayal) ผู้ที่ตกเป็นข่าวออกมาให้ปรากฏในข่าวเหมือนๆ กันไป (สุรสิทธิ์ วิทยา
รัฐ , 2548) โดยสามารถเป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เนื่องจากสังคมไม่สามารถ 
ที่จะเข้าถึงเหตุการณ์ทุกอย่างได้โดยตรง จึงอาศัยสื่อเข้ามาน าเสนอภาพ ซึ่งอาจจะจริงบางส่วนและ 

ไม่จริงบางส่วน โดยในแง่มุมของผู้สูงอายุมักเป็นการน าเสนอข่าวด้านสุขภาพอ่อนแอ เป็น
ภาระให้บุตรหลานดูแล พร้อมทั้งฉายภาพผู้สูงอายุกับความโดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นรูปแบบในการ
ตอกย้ าภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุส่งผลในการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง   

ส าหรับการเห็นแบบอย่างจากสื่อในงานวิจัยนี้ ได้นิยามความหมายไว้ว่าเป็นการที่นักเรียน
ได้เห็นแบบอย่างจากสื่อเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมม นักเรียนได้รับข้อมูล 
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ข่าวสาร จากการกระท าหรือน าเสนอท่ีถูกต้อง ชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ ของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ 
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
เด็กไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  

จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่า การรับรู้สื่อเป็นตัวแปรส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น งานวิจัยของวรรณลดา กันต์โฉม (2553)  
ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  684 
คน โดยพบว่า นักเรียนที่มีการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อมากเป็นผู้ที่มีีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนที่ไม่ดีน้อยกว่า 
พบได้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยในกลุ่มที่ส าคัญ เช่น กลุ่มนักเรียนเพศหญิง กลุ่มมารดามีรายได้ไม่
ประจ า รวมถึงนักเรียนที่มีการมีแบบอย่างที่ดีจากสื่อมากยังเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันการคบเพ่ือนมาก  
ซึ่งพบผลในกลุ่มรวมและ กลุ่มย่อยที่ส าคัญ เช่น  กลุ่มนักเรียนเพศหญิง กลุ่มที่มารดามีการศึกษาน้อย 
ส่วนงานวิจัยของยมสีดา (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
จ านวน 457 คน พบว่า การเห็นแบบอย่างท่ีดีจากสื่อเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับแรก (ค่าเบต้า .23 ) 
ของทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตแบบพุทธ เมื่อรวมกับตัวท านายจิตลักษณะสมทบและกลุ่ม
สถานการณ์อีก 6 ตัว รวม 7 ตัว สามารถท านายได้ 31.1% ในกลุ่มรวม รวมถึงงานวิจัยของรุจิเรศ พิชิ
ตานนท์ (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารสุขภาพจากสื่อกับพฤติกรรมฉลาด
เลือกกิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 650 คน พบว่า ผู้ที่มีการรับรู้ข่าวสารสุขภาพจาก
สื่อมาก เป็นผู้ที่มีทัศนคติดีต่อพฤติกรรมในการฉลาดเลือกกินและมีพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกว่าผู้
ที่มีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อน้อย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม 

จากการประมวลเอกสารข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเห็นแบบอย่างจากสื่อ ในด้านที่ดี
ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนา เช่น เป็นผู้มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ต่อการคบเพื่อนมาก มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการฉลาดเลือกกิน  ดังนั้น จึงท าให้สามารถคาดเดาได้
ว่านักเรียนที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อมาก เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ มากกว่านักเรียนที่
เห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อน้อย 
 

 ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 1.4.4.4
ประสบการณ์ (experience) เป็นความรู้หรือความสามารถที่ได้จากการปฏิบัติ หรือเป็น

สิ่งที่บุคคลเคยประสบ เคยผ่านหรือเคยท ามาแล้ว โดยหลังจากที่เรามีประสบการณ์ เราก็จะ 
มีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ ซึ่ งจะเป็นส่วนช่วยให้บุคคลเกิดการรู้ ตัวหรือมีสติ  
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มาก โดยผู้ที่มีอิทธิพลในการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่
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เด็ก มีท้ังครอบครัว เพื่อน รวมทั้งโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่ส าคัญมีหน้าที่ในการสร้างสม
และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคคลพัฒนา มีความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ก่อให้เกิดความเจริญในสังคม โดยประสบการณ์ที่เด็กได้รับการถ่ายทอดจากโรงเรียนนั้น สามารถเกิด
ได้ทั้งประสบการณ์ทางตรง ที่เป็นประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองและประสบการณ์
ทางอ้อมที่เด็กมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรงแต่ได้รับจากการอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า 
การได้รับหนังสือ สอดคล้องกับความคิดของสัจจา ประเสริฐกุล (2551) กล่าวว่า ประสบการณ์ว่าเป็น
การรับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับเรื่องราวปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อม สถานการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ตนได้ประสบซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตด้านส่วนตัว ด้านการเรียน ด้านสังคม ซึ่งอาจเป็น
ประสบการณ์ที่อาจท าให้เกิดความรู้สึกดีใจ พึงพอใจ ภาคภูมิใจ มีความสุข ในความส าเร็จ หรืออาจ
เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ท าให้เกิดความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เศร้าใจ มีความทุกข์และความรู้สึก
ล้มเหลวในชีวิต เช่นนั้นแล้วเด็กและเยาวชนที่เติบโตมานั้นแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างความสามารถในการรับรู้ เข้าใจในบทบาท  

Kolb (Kolb, 1984) ได้ศึกษาเรื่องประสบการณ์และเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ (theory of experimental) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้และการและปรับตัวของแต่ละบุคคล โดยสรุปเป็น 4 ขั้นตอน  
ได้ดังนี้ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Concrete Experience: CE) เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
บุคคลในสถานการณ์ต่างๆ แต่ละวัน มักยึดความรู้สึกของตนเองเป็นหลักมากกว่าใช้แนวคิดอย่างเป็น
ระบบ 2) การไตร่ตรอง สังเกตปฏิกิริยาตอบโต้หรือสังเกตผลสะท้อนกลับ (Reflective Observation: 
RO) เป็นการเข้าถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบด้วยการสังเกตและไตร่ตรองจากหลายๆ แง่มุม 3) 
สร้างความคิดรวบยอดสรุปเป็นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization: AC) เป็นการใช้
เหตุผลและความคิดมากกว่าการใช้ความรู้สึกในการท าความเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่พบ และ 
4) ลักษณะของการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) เป็นการแก้ปัญหาในเชิง
ปฏิบัติ หรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากการกระท า 

การประมวลเอกสารครั้งนี้ ได้นิยามประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในงานวิจัย
นี้ หมายถึง การที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมของโรงเรียน การสอนของครูเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี
หรือภาคปฏิบัติ ที่บ่มเพาะให้เด็กเกิดประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ได้รับการอบรมให้มี
ความเคารพผู้สูงอายุจากครู การได้เข้าร่วมโครงการหรือท ากิจกรรมที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ 

งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่น่าพ่ึงปรารถนา เช่น งานวิจัยของ ยมสีดา (2548) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุแบบ
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บูรณาการบ้าน วัด โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัยจากนักเรียนเหล่านี้ จ านวน 457 คน พบว่า กลุ่ม
นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถท านายทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบ
พุทธได้ 27.8  เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิง
เหตุและพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนที่ประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 482 คน พบว่า นักเรียนที่อยู่ใน
โรงเรียนที่เน้นประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมการออมเงินมากกว่านักเรียนที่ไม่
อยู่ในโรงเรียนดังกล่าว ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวมรวมถึงยังมีพฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนท าตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม 

ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนที่สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุพบงานวิจัยเช่นนี้จ านวนไม่น้อยในต่างประเทศ เช่น งานวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ ของ Young & Shin (Young & Shin, 2015) ได้ศึกษาเชิงทดลองและ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภท รวมทั้งหมด 147 คน ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้
เรียนคณะพยาบาล 65 คนและ 2) กลุ่มนักศึกษาที่เรียนคณะพยาบาลและได้ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาการดูแลผู้สูงอายุในระหว่างการวิจัย 82 คน โดยมีท าแบบทดสอบ pre-test และ post-test 
พบว่า กลุ่มนักเรียนพยาบาลที่ได้รับการศึกษาด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีทัศนคติต่อเชิงลบต่อผู้สูงอายุ
น้อยลง อคติเชิงลบลดลง และมีการพัฒนาอคติเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป รวมทั้งยังพบผล
การศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุร่วมกับการท ากิจกรรม เช่น งานวิจัย
ของ Sandy (Wurtele, 2012) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Changing Student’s Stereotypes of older 
Adults โดยการใช้กิจกรรม “Activities of Older Adults” กับกลุ่มนักศึกษา 106 คน ที่ลงทะเบียน
ในวิชาการพัฒนาตลอดช่วงวัยของมนุษย์ ในช่วงก่อนเริ่มการสอน  2 สัปดาห์ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
ได้ท าแบบสอบถาม “Attitude and Beliefs about Older Adults”ครั้งที่ 1  ซึ่งมีประเด็นในเรื่อง
ของภาพเหมารวม การแบ่งแยก และทัศนคติด้านความรู้สึกต่อผู้สูงอายุ จากนั้นระหว่างการเรียนการ
สอนในสัปดาห์แรก ได้มีการท ากิจกรรมโดยการให้นักเรียนเขียน 5 กิจกรรม ที่คิดว่าผู้สูงอายุท าในแต่
ละวัน หลังการท ากิจกรรมได้มีการอภิปราย สรุปผลค าตอบ พร้อมทั้งเริ่มบทเรียนเรื่องเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุเบื้องต้น และท าแบบทดสอบ “Attitude and Beliefs about Older Adults”ครั้งที่ 2 ใน
คาบนั้น ผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบการท าแบบสอบถามครั้งที่ 1 และ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยตัวแปร
ด้านการมองภาพเหมารวมทางลบของผู้สูงอายุ ครั้งที่  2 ซึ่งได้ด าเนินการกิจกรรมควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอนเรื่องผู้สูงอายุ ลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (.001)  
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ส าหรับงานวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการมีทัศนคติที่ดี เช่น งานวิจัยของสุทธิดา ทองศฤงคลี 
(2548) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมากทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร ก าลังใจจากครู เพ่ือน 
โรงเรียน เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุมาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
7 กลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียนชาย กลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง 

จากการประมวลเอกสารข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนไม่
ว่าจะจากการเรียนการสอน การเข้าร่วมโครงการ จะมีเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีมากกว่า ดังนั้น จึงคาดว่าหาก
นักเรียนได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาก จะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ
มากกว่านักเรียนที่มีประสบการณ์จากโรงเรียนในการดูแลผู้สูงอายุน้อยกว่า 
 

 ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ 1.5

ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปร 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวแปรจัดกระท า 2) กลุ่มตัวแปรอิสระ
ด้านจิตลักษณะสมทบ 3) กลุ่มตัวแปรอิสระด้านสถานการณ์สมทบ 4) กลุ่มตัวแปรตาม และ  
5) กลุม่ตัวแปรชีวสังคมภูมิหลัง (ภาพ 1.4)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 1.4 กรอบความคิดในงานวิจัย 
 

 กลุ่มตัวแปรจัดกระท า 1.5.1
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งตัวแปรจัดกระท า แบ่งออกเป็น 2 ตัวแปร ดังนี้ 

 การส่งเสริมทัศนคติท่ีดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  1.5.1.1
เป็นการจัดกระท าสาเหตุ โดยการให้ผู้ถูกศึกษาได้รับบทความให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่วัยเรียนสามารถท าได้ ประโยชน์ที่ได้รับในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น การเอ้ือเฟ้ือให้ผู้สูงอายุ โดยการเดินอย่างระมัดระวัง การช่วยเปิดประตู 
การเอาใจใส่ คอยพูดคุยสอนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ทันข่าวสาร โดยมีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ 
ใช้เวลาได้รับประมาณ 7 นาท ี

 
 การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  1.5.1.2

เป็นการจัดกระท าสาเหตุ โดยการให้ผู้ถูกศึกษาได้ได้รับบทความเกี่ยวกับการมองโลก
ในแง่ดี  โดยยกตัวอย่างบุคคลอันเป็นที่รู้จักของสังคมท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต โดยกล่าวถึงมุมมอง
ทางความคิด วิธีการปรับตัว การจัดการกับปัญหา และเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต 
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เช่น เรื่องราวของตูน Bodyslam กับโครงการก้าวคนละก้าว  โดยมีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ ใช้
เวลาได้รับประมาณ 7 นาท ี

 กลุ่มตัวแปรอิสระด้านจิตลักษณะสมทบ 1.5.2
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มตัวแปรเชิงสมทบด้านจิตลักษณะสมทบทั้งหมด  

4  ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และ
การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ  1.5.2.1
การที่นักเรียนมีการรับรู้ เรื่องความสูงวัยในด้านที่เป็นประโยชน์มาก โทษน้อย  

มีความรู้สึกที่ดี พอใจ ต่อตัวผู้สูงอายุ เช่น ความรู้สึกเคารพต่อผู้สูงอายุ ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสามารถต่อผู้สูงอายุ  

 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  1.5.2.2
ความสามารถของบุคคลในการคาดการณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

ความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคตนั้นอาจจะเกิดกับตนได้เช่นเดียวกับท่ีจะเกิดกับผู้อ่ืน  
 ความเชื่ออ านาจในตน  1.5.2.3

ความสามารถในการท านายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหนึ่งและผลหนึ่ง และความ
เชื่อที่ว่าตนสามารถควบคุมให้เกิดผลนั้นตามที่ต้องการได้ ผู้ที่มีความสามารถในการท านายและ
ควบคุมมากจะเป็นผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนมาก  

 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  1.5.2.4
ความสามารถในการหยั่งลึกของบุคคล มีความคิดกว้างไกลเกี่ยวกับตนเอง คนอ่ืน 

และสังคม ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกของบุคคลอ่ืนที่ก าลังเผชิญกับ
สถานการณ์หนึ่ง  

 
 กลุ่มตัวแปรอิสระด้านสถานการณ์สมทบ 1.5.3
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระด้านสถานการณ์สมทบทั้งหมด 4 

ตัวแปร ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงวัย 

 การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 1.5.3.1
การได้เห็นแบบอย่าง และการรับรู้การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 

บรรทัดฐานทางสังคมและการกระท าต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ จากบิดา
มารดา และเพ่ือน เช่น การเคารพ ยกย่องผู้สูงอายุ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  
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 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการใช้เหตุผล 1.5.3.2
การแสดงออกของบิดามารดาของนักเรียนที่แสดงให้รู้ ว่ าตนเองรัก ห่วงใย  

ให้การสนับสนุน แสดงความใกล้ชิด รวมทั้งมีการแสดงพฤติกรรมทั้งกาย วาจาบนพ้ืนฐานของความมี
เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีการใช้เทคนิควิธีการให้รางวัลและลงโทษอย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้นักเรียน
ผู้เป็นบุตร รู้สึกว่าบิดามารดาหวังดีกับตนเอง ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งดีที่บิดามารดาถ่ายทอดได้โดยง่ายและ
ยอมรับบิดามารดาเป็นแบบอย่างโดยไม่รู้ตัวโดย 

 การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  1.5.3.3
การที่นักเรียนได้มีการรับรู้เกี่ยวกับการกับดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เช่น การรับรู้

เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกวิธี การแสดงออกถึงความเคารพนับถือผู้สูงอายุ โดยผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น   

 ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 1.5.3.4
การที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมของโรงเรียน การสอนของครูเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ ทั้งจาก
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ที่บ่มเพาะให้เด็กเกิดประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น  
ได้รับการสอนจากครูเก่ียวกับผู้สูงอายุ  การได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การไปทัศนศึกษาดูที่
บ้านพักคนชรา  

 กลุ่มตัวแปรตามความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1.5.4
 ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ 1.5.4.1

ความพร้อม ความตั้งใจ หรือหลีกเลี่ยงน้อยของนักเรียนที่จะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัว หรือผู้สูงอายุอ่ืนๆ ในสังคม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
เมื่อมีโอกาสก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น การยินดีที่จะพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ความพร้อม
ที่จะรับฟังความรู้ใหม่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ   

 ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ  1.5.4.2
ความพร้อม หรือความยินดีที่จะสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง 

เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆ ให้มีมีความพร้อมในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น การตั้งใจที่จะแบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุให้กับคนในครอบครัว  ความยินดีที่จะชื่นชมเมื่อเพ่ือนแสดงถึงความเอาใจใส่
ต่อผู้สูงอายุ   
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 สมมติฐานการวิจัย 1.6
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่ได้ได้รับ ได้รับสารชักจูงการพัฒนาส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการดูแล

ผู้สูงอายุ ได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  
มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่า
นักศึกษาทีไ่ม่ได้รับ ไมไ่ด้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 

สมมติฐานที่ 2 ตัวท านายชุดที่ 3 ซึ่งเป็นการรวมกันของตัวท านายชุดที่ 1 คือ ตัวท านายชุด 
จิตลักษณะสมทบ 4 ตัว ได้แก่ ทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจ
ในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตัวท านายชุดที่ 2 คือ ตัวท านายชุดสถานการณ์ มี 4 ตัว ได้แก่  
การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 8 ตัวแปร 
สามารถท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 
ได้มากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวอย่างน้อย 5% 

สมมติฐานที่ 3 ตัวแปรกลุ่มการจัดกระท า (การได้รับ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ) มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ (ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
และววามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ) โดยผ่านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ
สมทบ (ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา) และกลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์ (การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบ
ข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และการมี
ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
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บทท่ี 2 
 

วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental study) เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพของ

การได้รับเกี่ยวกับจิตเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งศึกษาตัวท านายที่ส าคัญ ตลอดจนศึกษา
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของสารชักจูง สถานการณ์และจิตลักษณะที่มีต่อจิตเชิงบวกต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยจะท าการศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในบทนี้เป็นการ
น าเสนอเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบแผนการทดลอง ตัวแปรการจัดกระท า เครื่องมือการวัดตัวแปร 
การจัดกระท าที่ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือด าเนินการทดลอง การหาคุณภาพเครื่องมือ วิธีการทดลอง 
และสถิติท่ีใช้ในการทดลองข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
 กลุ่มตัวอย่าง 2.1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 
และ 5 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 แห่ง จ านวน 472 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
จ านวน 211 คน (ร้อยละ 44.7) และเพศหญิง จ านวน 261 (ร้อยละ 55.3) เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 204 คน (ร้อยละ 43.2) และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 268 
คน (ร้อยละ 56.8)  

 

 รูปแบบและแผนการทดลอง 2.2
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Post test-Only with Control Group Design  

โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มโดยไม่ล าเอียง (Random Assignment) เข้ากลุ่ม
ทดลอง ส าหรับการแจกแบบวัดกระท าโดยแจกสลับเรียงล าดับของแบบวัดที่ได้เรียงล าดับ 1 2 3 4 
ตามแถวแนวนอนหน้ากระดานที่นักเรียนนั่งในห้องจนครบทั้งห้อง โดยสามารถเก็บแบบวัดได้ภายหลัง
จากการท าการทดลอง รวมทั้งสิ้น 472  คน โดยกลุ่มทั้ง 4 มีดังนี ้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน จ านวน 120 คน ได้รับแบบวัด Version 1 ที่ประกอบไปด้วย  
สารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  และสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
(100%) 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียน จ านวน 118 คน ได้รับแบบวัด Version 2 ที่ประกอบไปด้วย  
สารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ และสารควบคุมการใช้สินค้าไทย (50%) 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มนักเรียน จ านวน 118 คน ได้รับแบบวัด Version 3 ที่ประกอบไปด้วย  
สารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ 
(50%) 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียน จ านวน 116 คน ได้รับแบบวัด Version 4 ที่ประกอบไปด้วย  
สารควบคุมการใช้สินค้าไทย และสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ (0%) 

ทั้งนี้ ได้ให้นักเรียนได้รับบทความให้เข้าใจอย่างละเอียดเป็นเวลา 15 นาที แล้วให้ตอบแบบ
วัดซึ่งนักเรียนทั้ง 4 กลุ่มนี้  ได้รับแบบวัดเหมือนกันทุกแบบโดยใช้เวลาในการตอบแบบวัดประมาณ  
45 นาท ี
 
ตาราง 1 รูปแบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม จ านวน 
คน 

Random  
Assignme
nt นักเรียน 

เข้ากลุม่ 

การจดั 
กระท า: 

การส่งเสรมิ
ทัศนคตทิี่ดี
ที่จะดแูล 
ผู้สูงอายุ 

การจดักระท า: 
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

สารควบคุม 
(การใช ้

สินค้าไทย) 

สารควบคุม 
(การเรียน 

ภาษา 
อังกฤษ) 

ตรวจสอบ 
การตรวจ 
กระท า 

แบบวัด 
ชีวสังคม 

จิตลักษณะ 
สมทบ สถาน 
การณ์สมทบ 

กล่มที่ 1 120 / / /     / / 
กล่มที่ 2 118 / /   /   / / 
กล่มที่ 3 118 /   /   / / / 
กล่มที่ 4 116 /     / / / / 

 
 ตัวแปรการจัดกระท าในการทดลอง 2.3

ในการวิจัยเชิงทดลองนี้ได้แบ่งการจัดกระท าออกเป็น 2 ตัวแปร คือ 1) การส่งเสริมทัศนคติท่ี
ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ (ได้รับ กับ ไม่ได้รับ) 2) การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  (ได้รับ กับ ไม่ได้รับ) 

 การส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  2.3.1
เป็นการจัดกระท าสาเหตุ โดยการให้ผู้ศึกษาได้ได้รับบทความให้ความเข้าใจในความ 

สูงวัย แสดงถึงแนวทางในการช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือแก่ผู้สูงอายุที่ช่วงวัยเรียนสามารถท าได้ พร้อมทั้ง
กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทั้งที่จะเกิดต่อตนเอง ต่อตัวผู้สูงอายุ และสังคม 
โดยมีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ จะ
ได้รับสารควบคุม โดยมีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์เช่นเดียวกัน 
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 การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี    2.3.2
เป็นการจัดกระท าสาเหตุ โดยการให้ผู้ถูกศึกษาได้ได้รับบทความเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี  

โดยยกตัวอย่างบุคคลอันเป็นที่รู้จักของสังคมท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต กล่าวถึงมุมมองทางความคิด 
การจัดการกับปัญหา และเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยมีความยาว 2 หน้า
กระดาษพิมพ์ และกลุ่มที่ไม่ได้รับตนเองเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ จะได้รับสาร
ควบคุม โดยมีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์เช่นเดียวกัน 

 

 เครื่องมือวัด 2.4
ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร ประกอบด้วย 1) แบบวัดเพ่ือตรวจสอบการ

จัดกระท า 2) แบบวัดความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ3) แบบวัดจิตลักษณะสมทบ 4) แบบวัดสถานการณ์
สมทบและ 5) แบบสอบถามลักษณะชีวภูมิหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 แบบวัดเพื่อตรวจสอบการจัดกระท า (Manipulation Check) 2.4.1
แบบวัดถูกสร้างเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ตอบแบบวัดได้รับเนื้อหาจากสารที่ใช้ตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

และผู้ตอบแบบวัดนั้นสามารถระลึกถึงเนื้อความของสารที่ได้รับมากน้อยเพียงใด ลักษณะเนื้อหาแบบ
วัดสร้างข้ึนจากเนื้อความในบทความของสารชักจูง จ านวน 23 ข้อ เป็นแบบวัดชนิด  
4 ตัวเลือก มีตัวเลือกเดียวที่ถูกต้องมากที่สุดในแต่ละข้อคะแนนรวม  

ส่วนที่ 1 ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย หน้าค าว่า “ถูก” หากผู้ตอบแบบวัดคิดว่าข้อความที่
กล่าวนั้นถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย หน้าค าว่า “ผิด” หากผู้ตอบแบบวัดคิดว่าข้อความที่กล่าวนั้น
ผิด  

ส่วนที่ 2 ให้นักเรียนท าเครื่องหมายตามระดับความมั่นใจในการตอบว่าถูกและผิด โดยระดับ
ความมั่นใจจะมี 3 ระดับ คือ “มาก” หรือ “ปานกลาง” หรือ “น้อย” 

ตัวอย่าง แบบวัดการตรวจสอบการกระท า (แบบวัดสิ่งที่ฉันทราบ 1 และ สิ่งที่ฉันทราบ 2) 
  (0) เมื่อถูกผู้สูงอายุต่อว่า เราควรโต้เถียงกลับทันที เพ่ือให้จบบทสนทนาโดยเร็ว 
 ___ถูก  ___ผิด (ความม่ันใจ____น้อย ____ปานกลาง____มาก)  

 
กรณีข้อความที่ค าตอบนั้น หากนักเรียนตอบได้ “ถูก” ตามเฉลย และระดับความมั่นใจมาก 

ได้ 6 คะแนน มั่นใจปานกลางได้ 5 คะแนน และมั่นใจน้อยได้ 4 คะแนน  
แต่ในกรณีที่นักเรียนตอบ “ผิด” จากเฉลย และตอบระดับความมั่นใจน้อยได้  3 คะแนน 

มั่นใจปานกลางได้ 2 คะแนน และม่ันใจน้อยได้ 1 คะแนน ดังนั้น พิสัยคะแนนของแบบวัดนี้จะอยู่ที่ 
20 ถึง 120 คะแนน 
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 แบบวัดความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 2.4.2
ประกอบด้วย 2 แบบวัด ได้แก่ 1) แบบวัดความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ 

 2) แบบวัดความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 
 แบบวัดความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ   2.4.2.1

 วัดโดยให้นักเรียนรายงานความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ 
ในครอบครัว หรือผู้สูงอายุบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เมื่อมีโอกาสก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ  
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ  เป็นความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการดูแล 
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายร่างกาย เช่น  การเอ้ือเฟ้ือที่นั่งให้แก่ผู้สูงอายุ  2) ด้านวาจา เป็นความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการใช้กริยาวาจาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อจิตใจของผู้สูงอายุ  
เช่น การพูดจาที่สุภาพ ไม่หยาบคาย เข้าใจพูดคุย ปลอบใจด้วยเมื่อผู้สูงอายุเกิดความเศร้าหมอง  
3) ด้านสังคม เป็นความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ
สามารถในชีวิตได้ เช่น การพาท่านไปท าบุญ ไหว้พระ การช่วยเหลือเมื่อพบเห็นผู้สูงอายุถูกทารุณ
กรรม แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 26 ข้อ 
แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า  
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้ 
คัดออก 11 ข้อ เหลือ 15 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 4.272 ถึง7.318 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.355 ถึง 0.642 เมื่อท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 89.266 df เท่ากับ 76 p-value เท่ากับ 0.1418 ค่า RMSEA เท่ากับ 
0.042 ค่า CFI เท่ากับ 0.968 ค่า TLI เท่ากับ 0.956 ค่า SRMR เท่ากับ 0.068 และความเชื่อมั่นแบบ
วัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาเท่ากับ 0.864 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า  
เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ (แบบวัดชุดที่ 3 แบบวัดสิ่งที่ฉัน
คิดจะท า) 

(0) หากผู้สูงอายุที่ฉันรู้จัก มีอาการเศร้าหมอง ไม่สบายใจ ฉันพร้อมที่จะไปพูดคุย 
ปลอบใจ  

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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 แบบวัดความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 2.4.2.2
วัดโดยให้นักเรียนรายงานความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุโดยแบ่งเป็น 

3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้รับความรู้ เข้าถึงช่องทาง 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยประสบการณ์
จากการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 2) ด้านอารมณ์ เป็นความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ อ่ืนให้มี
สุขภาพจิตใจที่ดี พร้อมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น การชื่นชมเมื่อเห็นเพ่ือนแสดงความเอ้ือเฟ้ือแก่
ผู้สูงอายุ การปลอบใจ ช่วยรับฟังปัญหาที่เพ่ือนหรือครอบครัวพบเจอจากการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 
3) ด้านอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ เวลา เช่น การชักชวนเพ่ือนไปท ากิจกรรมจิตอาสาที่บ้านพักคนชรา 
แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 26 ข้อ แต่ละ
ข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 14 ข้อ เหลือ 
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 4.089 ถึง 6.750 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.305 ถึง 0.596 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) 
เท่ากับ 52.253 df เท่ากับ 41 p-value เท่ากับ 0.1119 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.052 ค่า CFI เท่ากับ 
0.972 ค่า TLI เท่ากับ 0.956 ค่า SRMR เท่ากับ 0.064 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟุาเท่ากับ 0.844 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีจิตเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีจิตเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุ  
(แบบวัดชุดที่ 4 แบบวัดสิ่งที่ฉันท าให้คนรอบข้าง) 

(0) ฉันพร้อมที่จะเข้าไปอธิบาย หากพบว่าเพ่ือนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการดูแล
ผู้สูงอายุ 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 แบบวัดจิตลักษณะสมทบ ประกอบด้วย 4 แบบวัด  2.4.3

ได้แก่ 1) แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 2) แบบวัดมุ่งอนาคตควบคุมตน 3) แบบวัดความ
เชื่ออ านาจในตน และ 4) แบบวัดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
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 ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ  2.4.3.1
วัดโดยการให้นักเรียนรายงานเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 2 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการประเมินค่า เป็นการเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ในด้านที่เป็นประโยชน์มาก โทษน้อย 
และ 2) ด้านความรู้สึก ในเชิงของการที่มีความรู้สึกที่ดี พอใจ ต่อตัวผู้สูงอายุ แบบวัดเป็นชนิดมาตร 
ประเมินรวมค่า ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย 
จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 5 ข้อ เหลือ 
15 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.916 ถึง 9.751 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.362 ถึง 0.731 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) 
เท่ากับ 87.732 df เท่ากับ 75 p-value เท่ากับ 0.1492 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.041 ค่า CFI เท่ากับ 
0.981 ค่า TLI เท่ากับ 0.974 ค่า SRMR เท่ากับ 0.061 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟุาเท่ากับ 0.894 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ (แบบวัดชุดที่ 5 ความเห็นของฉัน) 

(0) บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกร าคาญความชักช้า ขี้หลงขี้ลืมของผู้สูงอายุ 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  2.4.3.2

วัดโดยให้นักเรียนรายงานความสามารถ ในการคาดการณ์ไกล เห็นความส าคัญของ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลจากการกระท าในปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถในการอดได้ รอได้ 
มีความรับผิดชอบ เพื่อน าไปสู่ผลที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า น ามาจาก
แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และ คณะ (2536) มีจ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อ
มีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 แบบวัดมีจ านวนข้อ 12 ข้อ 
ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.313 ถึง 11.426 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.313 ถึง 0.614 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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เชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) 
เท่ากับ 36.901 df เท่ากับ 35 p-value เท่ากับ 0.3811 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.023ค่า CFI เท่ากับ 
0.995 ค่า TLI เท่ากับ 0.990 ค่า SRMR เท่ากับ 0.074 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟุาเท่ากับ 0.801 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสูง 

ตัวอย่าง แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (แบบวัดชุดที่ 7 ฉันในปัจจุบันและ
อนาคต) 

(0)  ฉันรีบท าการบ้านให้เสร็จก่อนไปเท่ียวเล่นเสมอ 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน 2.4.3.3

วัดโดยให้นักเรียนรายงานความสามารถในการท านายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ
หนึ่งและผลหนึ่ง และความเชื่อที่ว่าตนสามารถควบคุมให้เกิดผลนั้นตามที่ต้องการได้ ผู้ที่มี
ความสามารถในการท านายและควบคุมมากจะเป็นผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนมาก แบบวัดเป็นชนิด
มาตรประเมินรวมค่า น ามาจากแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ 
(2536) ประกอบด้วยประโยคต่างๆ 15 ประโยค แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 
ถึง “ไม่จริงเลย”    

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 5 ข้อ เหลือ 
10 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.446 ถึง 9.458 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.335 ถึง 0.637 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) 
เท่ากับ 33.073 df เท่ากับ 30 p-value เท่ากับ 0.3194 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.032ค่า CFI เท่ากับ 
0.988 ค่า TLI เท่ากับ 0.982 ค่า SRMR เท่ากับ 0.046 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟุาเท่ากับ 0.826 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีความเชื่ออ านาจ
ในตนมาก 
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ตัวอย่าง แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน (แบบวัดชดุที่ 8 สิ่งที่มักเกิดขึ้นกับฉัน) 

(0)  ฉันรู้สึกว่ามีคนใจร้ายกับฉันโดยไม่มีเหตุผล 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 แบบวัดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  2.4.3.4

วัดโดยให้นักเรียนรายงานความสามารถในการหยั่งลึกของบุคคล มีความคิดกว้างไกล
เกี่ยวกับตนเอง คนอ่ืน และสังคม ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน
ที่ก าลังเผชิญกับสถานการณ์หนึ่ง แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า น ามาจ ากแบบวัด
ประสบการณ์ทางสังคมของสุดใจ บุญอารีย์ (2546) และแบบวัดประสบการณ์ทางสังคมของดุจเดือน 
พันธุมนาวิน และ อัมพร ม้าคนอง (2547) ประกอบด้วยประโยคต่างๆ 15 ประโยค 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 3 ข้อ เหลือ 
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 4.134 ถึง 8.034 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.332 ถึง 0.549 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) 
เท่ากับ 48.927 df เท่ากับ 43 p-value เท่ากับ 0.2473 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.037ค่า CFI เท่ากับ 
0.984 ค่า TLI เท่ากับ 0.975 ค่า SRMR เท่ากับ 0.074 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟุาเท่ากับ 0.815 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่รู้จักเอาใจเขามาใส่
ใจเรามาก 

ตัวอย่าง แบบวัดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (แบบวัดชุดที่ 9 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา) 

(0)  ฉันรู้สึกสงสารเมื่อเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 สถานการณ์สมทบ 2.4.4

 แบบวัดการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง  2.4.4.1
วัดโดยให้นักเรียนรายงานการได้เห็นแบบอย่าง และการรับรู้การถ่ายทอดทาง

วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานทางสังคมและการกระท าต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ จากบิดามารดา และเพ่ือน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
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ประกอบด้วยข้อคาถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จานวน 15 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย  
จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า  
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้ 
คัดออก 3 ข้อ เหลือ 12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.589 ถึง 11.70 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.323 ถึง 0.719 เมื่อท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 42.787 df เท่ากับ 34 p-value เท่ากับ 0.1435 ค่า RMSEA เท่ากับ 
0.051ค่า CFI เท่ากับ 0.977 ค่า TLI เท่ากับ 0.955 ค่า SRMR เท่ากับ 0.073 และความเชื่อมั่นแบวัด
นี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาเท่ากับ 0.815 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า  
เป็นผู้ที่เห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้างมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง (แบบวัดชุดที่ 10 
สิ่งที่ฉันเห็นจากคนรอบข้าง) 

(0) คนในครอบครัวของฉันหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่สุขภาพผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 
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 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล  2.4.4.2

วัดโดยให้นักเรียนรายงานถึงการแสดงออกของบิดามารดาของนักเรียนที่แสดงให้รู้ว่า
ตนเองรัก ห่วงใย ให้การสนับสนุน แสดงความใกล้ชิด รวมทั้งมีการแสดงพฤติกรรมทั้งกาย วาจาบน
พ้ืนฐานของความมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีการใช้เทคนิควิธีการให้รางวัลและลงโทษอย่างเหมาะสม 
แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า น ามาจากแบบวัดของ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทา
นนท์ และ คณะ, 2536) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก  
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 แบบวัดมีจ านวนข้อ 12 ข้อ  
ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.927 ถึง 12.034 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.36 ถึง 0.729 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) 
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เท่ากับ 45.625 df เท่ากับ 41 p-value เท่ากับ 0.2858 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.034ค่า CFI เท่ากับ 
0.991 ค่า TLI เท่ากับ 0.986 ค่า SRMR เท่ากับ 0.058 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟุาเท่ากับ 0.885 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่าเป็นผู้ที่ดีรับการอบรมเลี้ยง
ดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก 

ตั ว อย่ า ง  แบบวั ด ก า ร อ บ ร ม เ ลี้ ย ง ดู แ บ บ รั ก ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล  
(แบบวัดชุดที่ 11 เยาวชนกับประสบการณ์ทางบ้าน) 

(0)  ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลฉันอย่างเต็มที่ 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากสื่อ 2.4.4.3

วัดโดยการให้นักเรียนรายงานการรับรู้เกี่ยวกับการกับดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 
เช่น การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกวิธี การแสดงออกถึงความเคารพนับถือผู้สูงอายุ โดยผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยข้อ
คาถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 15 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า  
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 5 ข้อ เหลือ 
10 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 4.241 ถึง 11.534 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง  0.362 ถึง 0.72 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-
สแควร์ (x2) เท่ากับ 32.373 df เท่ากับ 26 p-value เท่ากับ 0.1811 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.050ค่า 
CFI เท่ากับ 0.983 ค่า TLI เท่ากับ 0.971 ค่า SRMR เท่ากับ 0.064 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟุาเท่ากับ 0.803 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่เห็น
แบบอย่างที่ดีจากสื่อมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากสื่อ (แบบวัดชุดที่ 12 การรับรู้สื่อ) 
(0)  หลายครั้งที่ฉันเห็นดาราที่ท าหน้าที่ดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุได้รับการชื่นชม ยกย่อง

อยู่เสมอ เช่น ณเดชน์ คูกิมิยะ แพท นปภา 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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 แบบวัดประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2.4.4.4
วัดโดยให้นักเรียนรายงานการเรียนรู้จากกิจกรรมของโรงเรียน การสอนของครู

เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น  
การเรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ที่บ่มเพาะให้เด็กเกิดประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยข้อคาถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 15 
ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน  100 คน และพิจารณา 
ตามเกณฑ์ค่า t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20  
ท าให้คัดออก 5 ข้อ เหลือ 10 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 4.075 ถึง 9.163 และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง  0.328 ถึง 0.559 
เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 28.917 df เท่ากับ 25 p-value เท่ากับ 0.2675  
ค่า RMSEA เท่ากับ 0.040ค่า CFI เท่ากับ 0.989 ค่า TLI เท่ากับ 0.981 ค่า SRMR เท่ากับ 0.062 
และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาเท่ากับ 0.826 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมาก 
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (แบบวดัชุดที่ 13 สิ่งที่ฉัน
เรียนรู้จากโรงเรียน) 

(0)  ครูได้สอนให้ฉันมีความกตัญญู รู้คุณ มีความรักเอาใจ แก่ผู้สูงอายุ 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 แบบวัดลักษณะชีวสังคม 2.4.5
เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน

และภูมิหลังของนักเรียน คือ เพศ  ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย ลักษณะครอบครัว  ผู้เลี้ยงดูหลัก จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ค่าขนม การศึกษาของบิดา การศึกษามารดา รายได้รวมของครอบครัว  
โดยให้นักเรียนเลือกค าตอบตามที่มีอยู่แล้ว หรือเติมค าช่องในช่องท่ีเว้นว่างไว้ให้ 

 

 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 2.5
แบบวัดในการวิจัยครั้งนี้ ได้เรียบเรียงและปรับปรุงจากแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่าที่มี  

ค่าความเชื่อมั่นสูง และมีบางแบบวัดที่จัดสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ แบบวัดทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจาก
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ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอานาจการจ าแนกสูง โดยค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดแต่ละฉบับ ต้องมีค่าที่เชื่อถือได้ทางสถิติ มีข้ันตอนการหาคุณภาพแบบวัด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ไปประมวลเอกสารเพ่ือที่จะก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
ต่างๆ และจึงสร้างแบบวัดตามองค์ประกอบในแต่ละตัวแปรให้ครอบคลุมสิ่งที่จะศึกษา รวมถึงได้สร้าง
จ านวนข้อความขึ้นให้ได้มากกว่าที่จะใช้จริงเป็น 2-3 เท่า แล้วน าไปใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
ความถูกต้อง และปรับตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบแบบวัดกับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย จ านวน 100 คน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงท า
การลงรหัสเพื่อทดสอบทางสถิติเพ่ือหาคุณภาพของแบบวัดต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์คุณภาพแบบวัด โดยใช้สถิติ 2 ประเภท คือ 1) วิเคราะห์อ านาจจ าแนก
รายข้อ (Item discrimination) โดยวิเคราะห์หาค่า t-ratio ซึ่งมีเกณฑ์ว่าข้อที่ผ่านการคัดเลือก  
ค่า t ต้องมีค่าตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ 2) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับแบบวัด
โดยรวม (item-total correlation) เป็นการหาค่า r โดยมีเกณฑ์ว่าข้อที่ผ่านการคัดเลือก ค่า r ต้องมี
ค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ทั้งนี้ ข้อความที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องครอบคลุมนิยามตัวแปรในแผนผัง
แบบวัด กรณีที่มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ไม่เพียงพอ จะยึดเกณฑ์ค่า t เป็นหลักในการตัดสิน เนื่องจากค่า r 
เป็นเพียงตัวแสดงว่าข้อความในแบบวัดอยู่ในมิติเดียวกันกับข้อความอ่ืนๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่ได้
แสดงถึงความสามารถในการจ าแนกลักษณะที่ต้องการวัดในปริมาณที่แตกกัน ออกจากกันได้ 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อคัดเลือกข้อที่ค่า t และค่า r ผ่านเกณฑ์แล้ว จึงท าการพิสูจน์โครงสร้างของ
แบบวัด โดยการท า Confirmatory Factor Analysis (CFA) เพ่ือหาการหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity) ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความกลมกลืนของโมเดลนั้น ใช้ดัชนี
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลกษณ์ วิรัชชัย , 2537: 142) โดยแบบ
วัดที่ผ่านการทดสอบในงานวิจัยนี้ควรผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ใน 5 เกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติทดสอบความสอดคล้องกลมกลืน 
ซึ่งค่า p-value ควรเป็นค่าที่ไม่มีนัยส าคัญ (p > 0.05) เพ่ือแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถทดสอบความกลมกลืนด้วยผลหารระหว่างค่า Chi-square กับค่า 
Degree of Freedom (df) ควรมีค่าไม่เกิน 2.00  

2) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation) เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างต่อ Degree of Freedom (df) ซึ่งค่า 
RMSEA ที่ดีควรมีค่าตั้งแต ่0.06 ลงไป จึงจะแสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Hu and Bentler, 1999) การวิจัยนี้จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า RMSEA ต้องมีค่า ≤ 0.06 ลงไป  
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3) ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 
ค่า CFI ที่ดีควรมีค่า 0.95 ขึ้นไป จึงแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu and 
Bentler, 1999) การวิจัยนี้ จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า CFI ต้องมีค่า ≥ 0.95 ขึ้นไป  

4) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (Tucker-Lewis 
Index: TLI) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า TLI ที่ดีควรมีค่า 0.95 ขึ้นไป จึงแสดงว่าโมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu and Bentler, 1999) การวิจัยนี้ จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า TLI 
ต้องมีค่า ≥ 0.95 ขึ้นไป  

5) ดัชนีค่ามาตรฐานของความแตกต่างระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ที่สังเกตได้กับค่าสัมประสิทธิ์ที่
ถูกทานาย (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) ค่าที่ยิ่งน้อยกว่า 0.08 ยิ่งแสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก (Hu and Bentler, 1999) การวิจัยนี้
จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า SRMR ต้องมีค่า ≤ 0.08 ลงไป 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อแบบวัดผ่านการพิสูจน์องค์ประกอบในขั้นที่ 4 แล้ว ได้ท าการหาค่า 
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดแต่ละชุด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Alpha Coefficient) 

 

 วิธีด าเนินการทดลอง 2.6
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Post test-Only with Control Group Design  

โดยการเก็บรวบรวบข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการติดต่อประสานงาน เพ่ือขอความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทั้งท่ีศึกษาอยู่ในสายวิทย์-คณิต 
และสายศิลป์-ภาษา/สังคม โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารของสถาบันการศึกษา 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงก าหนดวัน เวลา ที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงทดลอง โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มโดยไม่ล าเอียง (Random Assignment) เข้ากลุ่มทดลอง โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อนักเรียนนักประจ าที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการแจกแบบวัดที่จัดเรียงไว้ 
โดยแจกตามแถวแนวนอน แบบวัดที่แจกนี้มี 4 รูปแบบ ตามกลุ่มทดลอง 4 กลุ่มท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งถูก
เรียงล าดับ (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,…)  คือ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนักเรียน จ านวน 120 คน ได้รับแบบวัด Version 1 ที่ประกอบไป
ด้วยตัวแปรจัดกระท า ได้แก่  สารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสารชักจูงการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี  (100%) 



 

 
 

57 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักเรียน จ านวน 118 คน ได้รับแบบวัด Version 2 ที่ประกอบไป
ด้วยตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ สารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสารควบคุมการใช้
สินค้าไทย (50%) 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มนักเรียน จ านวน 118 คน ได้รับแบบวัด Version 3 ที่ประกอบ
ไปด้วยประกอบไปด้วย ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ สารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีและสาร
ควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ (50%) 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนักเรียน จ านวน 116 คน ได้รับแบบวัด Version 4 ที่ประกอบไป
ด้วยตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ สารควบคุมการใช้สินค้าไทย และสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ
(50%) 

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนักเรียนได้รับการจัดกระท าแล้วนั้น ให้นักเรียนได้รับบทความให้เข้าใจ
อย่างละเอียดเป็นเวลา 15 นาที แล้วให้ตอบแบบวัดซึ่งนักเรียนทั้ง 4 กลุ่มนี้  ได้รับแบบวัดเหมือนกัน
ทุกแบบ ได้แก่ แบบวัดการตรวจสอบการจัดกระท า แบบวัดจิตลักษณะสมทบ แบบวัดสถานการณ์
สมทบ และแบบวัดชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน โดยใช้เวลาในการตอบแบบวัดประมาณ 45 นาที 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยท าการรวบรวมเพ่ือแบบวัดที่มีความสมบูรณ์ บันทึกข้อมูล และน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

 สถิติที่ใช้ในการทดลอง 2.7
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน มี 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1  สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน  

3 ลักษณะ คือ (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 3 ทาง (Three-way Analysis of Variance) 
โดยหากพบผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 จะได้น าคะแนนเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟุ (Scheffe’) ต่อไป (2) การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis : MRA) แบบ Enter และ Stepwise โดยใช้ตัวท านายหลายตัวใน
การท านายตัวถูกท านายที่ละตัวโดยใช้เกณฑ์แตกต่างเปอร์เซ็นต์ท านายที่ 5% (Cohen, 1988) และ 
(3) การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path analysis) 

ประเภทที่ 2 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics ) โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นกลุ่มตัวอย่าง และใช้
ประกอบในการพิจารณาแยกกลุ่มย่อย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 2.1 คุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจัย 

  จ านวน
ข้อท่ี

เร่ิมต้น 

จ านวน
ข้อท่ีใช้

จริง  

พิสัยค่า t  พิสัยค่า r ค่าความเช่ือมั่น 

(α) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis) 
ช่ือตัวแปร  ค่า x2 df P-value 

(p>0.05) 
RMSEA 
(≤0.06) 

CFI 
(≥0.95) 

TLI  
(≥0.95

) 

SRMR 
(≤0.08) 

*1 ตรวจสอบความถูกต้องของการรับสารชกัจูงการ
ส่งเสริมทศันคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  
(ตัวแปรจัดกระท า) - - - 

- 

- - - - - - - - 
*2 ตรวจสอบความถูกต้องของการรับสาร  

การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี (ตัวแปรจัดกระท า) - - - 
- 

- - - - - - - - 
*3 ความพร้อมที่จะชว่ยเหลือผูสู้งอายุ 26 15 4.272-7.318 0.355-0.642 0.864 89.266 76 0.1418 0.042 0.968 0.956 0.068 
*4 ความพร้อมที่จะสนบัสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอาย ุ 26 12 4.089-6.750 0.305-0.596 0.844 52.253 41 0.1119 0.052 0.972 0.956 0.064 
*5 ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 20 15 3.916-9.751 0.362-0.731 0.894 87.732 75 0.1492 0.041 0.981 0.974 0.061 
*6 ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน - -    - - - - - - - 
7 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 12 12 3.313-11.426 0.313-0.614 0.801 36.901 35 0.3811 0.023 0.995 0.990 0.074 
8 ความเชื่ออ านาจในตน 15 10 3.446-9.458 0.335-0.637 0.826 33.073 30 0.3194 0.032 0.988 0.982 0.046 
9 การรู้จักเอาใจเขามาใสใ่จเรา 15 12 4.134-8.034 0.332-0.549 0.815 48.927 43 0.2473 0.037 0.984 0.975 0.074 

*10 การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง 15 12 3.589-11.70 0.323-0.719 0.803 42.787 34 0.1435 0.051 0.977 0.955 0.073 
11 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนบัสนนุและใชเ้หตุผล 12 12 3.927-12.034 0.36-0.729 0.885 45.625 41 0.2858 0.034 0.991 0.986 0.058 

*12 การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 15 10 4.241-11.534 0.362-0.72 0.803 32.373 26 0.1811 0.050 0.983 0.971 0.064 
*13 ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ 15 10 4.075-9.163 0.328-0.559 0.826 28.917 25 0.2675 0.040 0.989 0.981 0.062 

 
หมายเหตุ:  *เป็นแบบวัดที่ผูว้ิจัยสร้างขึน้ในงานวิจัยนี้ 
             **ในงานวจิัยนี้ให้ความส าคญักับค่า t มากกวา่ ค่า r โดยเกณฑ ์ 
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บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ครั้งนี้ 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาว่า 
นัก เรี ยนที่ ได้ รั บ ในปริมาณที่ แตกต่างกัน  และมีสา เหตุสมทบที่ แตกต่างกัน  จะมีผลต่อ 
ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด และพบในกลุ่มนักเรียนประเภทใด ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลในบทนี้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 3.1

กลุ่ มตัวอย่ า งที่ ใช้ ในงานวิจัย  คือ  นัก เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และ 5  
จาก 6 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เก็บข้อมูลได้จ านวน 472 คน มีอายุ 15-18 ป ี 
แบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง ได้ดังนี้ (ตาราง 3.1) 1) เพศ แบ่งเป็นนักเรียนชาย จ านวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.7 และนักเรียนหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  2) ระดับชั้นการศึกษา 
แบ่งเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน204 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
5 จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  3) เกรดเฉลี่ยล่าสุด นักเรียนมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.14 ถึง 
4.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54 เมื่อใช้
ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า คือ นักเรียนที่
มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.00 มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ส่วนนักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสูง คือ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.01 มีจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 4) 
ประเภทครอบครัว แบ่งเป็นครอบครัวเดี่ยว จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และไม่ใช่ครอบครัว
เดี่ยว (ครอบครัวขยาย/ ครอบครัวข้ามรุ่น) จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 5) ผู้เลี้ยงดูหลัก 
ในช่วงอายุ 0-10 ปี แบ่งเป็นพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และไม่ใช่
พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก 168 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 6) จ านวนสมาชิกในครอบครัว นักเรียน 
มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 1 ถึง 14 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4 และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.93 เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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นักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อย คือ นักเรียนที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
4 คน จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และนักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก คือนักเรียนที่มี
สมาชิกในครอบครัวมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4  
7) จ านวนพ่ีน้อง แบ่งเป็นนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 คน และ
นักเรียนที่ไม่ใช่ลูกคนเดียว จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 8) ล าดับพ่ีน้อง แบ่งเป็น นักเรียนที่
เป็นลูกคนแรก จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และนักเรียนที่ไม่ใช่ลูกคนแรก จ านวน 193 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.4 9) จ านวนผู้สูงอายุในครอบครัว แบ่งเป็นนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 
จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 และนักเรียนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว จ านวน 230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.5 10) ค่าขนมต่อวัน นักเรียนได้รับค่าขนมต่อวันอยู่ระหว่าง 30 ถึง 300 บาทต่อวัน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 113.13 บาท มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 100 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
33.61 เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่ได้รับค่าขนม
น้อย คือ นักเรียนที่ได้รับค่าขนมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท มีจ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.1 และนักเรียนที่ได้รับค่าขนมมาก คือนักเรียนที่ได้รับค่าขนมมากกว่าหรือเท่ากับ 101 บาท  
มีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 11) การศึกษาบิดา จ านวนปีการศึกษาบิดาอยู่ระหว่าง 1  
ถึง 22 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.33 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 5 ) มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 
6) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.01 ปี เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ า คือ นักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 และนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษา
สูง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3  12) การศึกษามารดา จ านวนปีการศึกษามารดาอยู่ระหว่าง 
2 ถึง 18 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.04 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 5 ) มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 12 ปี (มัธยมศึกษาปี
ที่ 6) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.08 ปี เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น  
2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ า คือ นักเรียนที่มารดามีระดับการศึกษาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และนักเรียนที่มารดามีระดับ
การศึกษาสูง จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 13) รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน ครอบครัว
ของักเรียนมีรายได้รวมอยู่ระหว่าง  6,000 ถึง 200,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37,028.75 
บาท มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 30,000 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 27,149.70 บาท  
เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่รายได้ครอบครัวน้อย 
คือ นักเรียนที่รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 
244 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 และนักเรียนที่รายได้ครอบครัวมาก คือ นักเรียนที่รายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,001 บาทต่อเดือน จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 
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14) กลุ่มตามประเภทการทดลองประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติ 
ที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  จัดเป็นกลุ่ม 100% มีจ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสารควบคุม
เกี่ยวกับการใช้สินค้าไทย จัดเป็นกลุ่ม 50%  จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ จัดเป็นกลุ่ม 50% จ านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับสารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้สินค้า
ไทย จัดเป็นกลุ่ม 0% หรือกลุ่มควบคุม มีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 

 
ตารางท่ี 3.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 211 44.7 
 หญิง 261 55.3 
ช้ันป ี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 204 43.2 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 268 56.8 
เกรดเฉลี่ยล่าสดุ เกรดเฉลี่ยต่ า (≤3.00) 232 52.7 
 เกรดเฉลี่ยสูง(≥3.01) 208 47.3 
ประเภทครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว  267 57.5 
 ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว(ครอบครัวขยาย ,

ครอบครัวข้ามรุ่น(  
197 42.5 

ผู้เลีย้งดูหลัก พ่อแม่ 291 63.4 
(เมื่อตอนอายุ 0-10 ปี) ไม่ใช่พ่อแม่ (ญาติระดับพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่) 168 36.6 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนสมาชิกน้อย (≤ 4 คน) 255 54.6 
 จ านวนสมาชิกมาก (≥ 5 คน) 212 45.4 
จ านวนพี่น้อง เป็นลูกคนเดียว 129 27.9 
 มีพี่น้อง 333 72.1 
ล าดับพี่น้อง เป็นลูกคนแรก 270 58.3 
 ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 41.4 
จ านวนผู้สูงอายุในครอบครัว ไม่ม ี 235 50.5 
 มี 230 49.5 
ค่าขนม (ต่อวัน) ค่าขนมน้อย (≤100 บาท) 282 60.1 
 ค่าขนมมาก (≥101 บาท) 187 39.9 
การศึกษาบิดา บิดาการศึกษาต่ า (≤12) 255 61.3 
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ตัวแปร ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
 บิดาการศึกษาสูง (≥13) 161 38.7 
การศึกษามารดา มารดาการศึกษาต่ า (≤12) 262 61.8 
 มารดาการศึกษาสูง (≥13)  162 34.3 
รายได้รวมของครอบครัว  รายได้น้อย (≤30,000 บาท 244 56.1 
(ต่อเดือน) รายได้มาก (≥ 30,001 บาท) 191 43.9 
กลุ่มทดลอง Version 1 (กลุ่ม 100% : Attitude+Optimism) 120 25.4 
 Version 2 (กลุ่ม  50% : Attitude+สารควบคุม) 118 25 
 Version 3 (กลุ่ม  50% : Optimism+สารควบคุม) 118 25 
 Version 4 (กลุ่ม   0% : สารควบคุม+สารควบคุม) 116 24.6 

หมายเหตุ *ไม่รวม Missing Value  **ใช้ค่า Median เป็นเกณฑ์ 

 
 ตรวจสอบปริมาณการรับสารชักจูง  3.2

ข้อมูลส่วนนี้น าเสนอผลการตรวจสอบการได้รับว่า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดี 
ที่จะดูแลผู้สูงอายุ หรือได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  เป็นนักเรียนที่รับเนื้อหาสารที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นในปริมาณที่มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ หรือไม่ได้รับการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี  

การส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดกระท าสาเหตุโดยให้นักเรียนได้รับ
สารที่ผู้วิจัยสารขึ้น มีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยเนื้อหาของสารชักจูงนี้เกี่ยวข้องกับการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่วัยเรียนสามารถท าได้ ประโยชน์
ที่ได้รับในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น การเอ้ือเฟ้ือให้ผู้สูงอายุ โดยการเดินอย่างระมัดระวัง  
การช่วยเปิดประตู การเอาใจใส่ คอยพูดคุย การสอนการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ทันข่าวสาร ทั้งนี้  
แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้ได้รับ มีจ านวน 238 คนและส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับ 
(กลุ่มที่ได้รับประเภทอ่ืนและสารควบคุม) มีจ านวน 234 คน  

การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  หมายถึง การจัดกระท าสาเหตุโดยให้นักเรียนได้รับสารที่
ผู้วิจัยสารขึ้น มีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยเนื้อหาของสารชักจูงนี้เกี่ยวข้องกับการให้การมอง
โลกในแง่ดี โดยใช้วิธีการยกตัวอย่างบุคคลอันเป็นที่รู้จักของสังคมที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
กล่าวถึงมุมมองทางความคิด วิธีการปรับตัว การจัดการกับปัญหา และเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในชีวิต เช่น เรื่องราวของตูน Bodyslam กับโครงการก้าวคนละก้าว  ทั้งนี้ แบ่งนักเรียนเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  มีจ านวน 238 คน และส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง
ไม่ได้รับ (กลุ่มที่ได้รับประเภทอ่ืนและสารควบคุม) มีจ านวน 234 คน  
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แบบวัดการตรวจสอบการจัดกระท า หมายถึง การวัดความรู้ ความเข้าใจเพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้ตอบได้รับทราบเนื้อหาในสารชักจูงตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ และวัดว่าผู้ตอบนั้นสามารถวัดระลึกถึง  
เนื้อความของสารที่ได้รับมากน้อยเพียงใด ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความที่ประกอบด้วยเนื้อหาจาก
สารชักจูงที่ได้คัดออกมา โดยได้มีการสร้างแบบวัดการตรวจสอบการจัดกระท า ออกเป็น 2 แบบวัด 
ได้แก่ 1) แบบวัดการตรวจสอบการจัดกระท าท่ีมีวัดเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ 
2) แบบวัดการตรวจสอบการจัดกระท าที่มีวัดเกี่ยวกับเนื้อหาการมองโลกในแง่ดี ทั้งนี้ นักเรียนทุกคน
ได้ตอบแบบวัดนี้ โดยคาดว่านักเรียนที่ได้รับ จะตอบถูกต้องอย่างมั่นใจในปริมาณที่มากกว่านักเรียนที่
ไมไ่ด้รับ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการตรวจสอบปริมาณการรับสารชักจูงของนักเรียนที่ได้รับสาร 
ชักจูงและสารควบคุมในกลุ่มรวม ผลปรากฏว่า 1) คะแนนปริมาณการรับสารชักจูงแปรปรวนไปตาม 
และ 2) คะแนนปริมาณการรับสารชักจูงแปรปรวนไปตามสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
(ตาราง 3.2) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระเหล่านี้ พบว่า 1) นักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีคะแนนปริมาณการรับสารชักจูงสูงกว่า นักเรียนที่
ไม่ได้รับ และ 2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีคะแนนปริมาณการรับสารชักจูงสูง
กว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี   
 
ตารางท่ี 3.2 ผลตรวจสอบปริมาณการรับสารชักจูง 

กลุ่ม ตัวแปรอิสระ Mean 
Std. 

Deviation 

95% confidence 
Interval for Mean 

แสดงค่า  F 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

รวม 

ได้รับสารทัศนคติที่ดตี่อ
การช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

ได้รับ 61.05 5.75 53.23 55.21 199.99*** 
ไม่ได้
รับ 

54.22 7.66 53.23 55.21 

ได้รับสารชักจูงการ
พัฒนาการมองโลก 
ในแง่ดี  

ได้รับ 58.33 6.41 57.51 59.15 199.61*** 
ไม่ได้
รับ 

48.71 8.28 47.64 49.77 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนนี้สามารถสรุปได้ว่า  
1) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีคะแนนจากแบบวัด

ตรวจสอบการจัดกระท าทัศนคติท่ีดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกต้องมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับ

ดังกล่าว (F = 199.99, p<.000  ̅= 61.05 และ  ̅ = 54.22 ตามล าดับ) 
2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  มีคะแนนจากแบบวัดตรวจสอบ

การจัดกระท าการมองโลกในแง่ดีมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับดังกล่าว (F = 199.61, p<.000  ̅= 

58.33 และ  ̅= 48.71 ตามล าดับ) 
 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือ3.3
ผู้สูงอายุตามระดับการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 ในส่วนนี้ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรตาม 2 ตัวแปร 
ได้แก่ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีความตั้งใจที่จะดูแล
ผู้สูงอายุ โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  
การได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  

การส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดกระท าสาเหตุโดยให้นักเรียนได้รับ
สารที่ผู้วิจัยสารขึ้น มีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยเนื้อหาของสารชักจูงนี้เกี่ยวข้องกับการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่วัยเรียนสามารถท าได้ ประโยชน์
ที่ได้รับในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งนี้ แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้ได้รับ  
มีจ านวน 238 คนและส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับ (กลุ่มที่ได้รับประเภทอ่ืนและสารควบคุม)  
มีจ านวน 234 คน  

การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  หมายถึง การจัดกระท าสาเหตุโดยให้นักเรียนได้รับสาร 
ที่ผู้วิจัยสารขึ้น มีความยาว 2 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยเนื้อหาของสารชักจูงนี้เกี่ยวข้องกับการให้ 
การมองโลกในแง่ดี โดยใช้วิธีการยกตัวอย่างบุคคลอันเป็นที่รู้จักของสังคมที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
กล่าวถึงมุมมองทางความคิด วิธีการปรับตัว การจัดการกับปัญหา และเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งนี้ แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
มีจ านวน 238 คน และส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับ (กลุ่มที่ได้รับประเภทอ่ืนและสารควบคุม) มีจ านวน 
234 คน 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของนักเรียน ในการคาดการณ์ไกล  
เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลจากการกระท าในปัจจุบัน รวมทั้ง
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ความสามารถในการอดได้ รอได้ มีความรับผิดชอบ เพ่ือน าไปสู่ผลที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต มีพิสัยคะแนน
จริงอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.69 คะแนน ค่ามัธยฐาน  เท่ากับ 51 คะแนน 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.05 คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้มาก  
เป็นนักเรียนที่มลีักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมที่จะช่วยเหลือ3.3.1
ผู้สูงอายุ ตามระดับการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ หมายถึง ความพร้อมของนักเรียนที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ทั้งท่ีเป็นผู้สูงอายุในครอบครัว หรือผู้สูงอายุอ่ืนๆ ในสังคม เมื่อมีโอกาสก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ  เป็นความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการดูแล
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายร่างกาย เช่น  การเอ้ือเฟ้ือที่นั่งให้แก่ผู้สูงอายุ  2) ด้านวาจา เป็นความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการใช้กริยาวาจาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น 
การพูดจาที่สุภาพ ไม่หยาบคาย เข้าใจพูดคุย ปลอบใจด้วยเมื่อผู้สูงอายุเกิดความเศร้าหมอง 3) ด้าน
สังคม เป็นความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถใน
ชีวิตได้ เช่น การท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ พาท่านไปท าบุญ ไหว้พระ การช่วยเหลือเมื่อพบเห็น
ผู้สูงอายุถูกทารุณกรรม เป็นต้น มีพิสัยคะแนนจริงอยู่ระหว่าง 49-90 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.50 
คะแนน ค่ามัธยฐาน  เท่ากับ 72 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.19 คะแนน นักเรียน
ที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมาก  

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยมี
ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับการพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวมความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ พบว่า (ตารางที่ 3.3) ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระเหล่านี้ พบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับ 2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี เป็นผู้ที่มีความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไมไ่ด้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  3) นักเรียนที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า  
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 ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มย่อย 26 กลุ่ม (ตารางที่ 3.3 ) ปรากฏว่า ความพร้อม 
ที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว ทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ การได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระเหล่านี้ พบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับ 
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียน 
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยพบผลเช่นนี้ในทุกกลุ่มย่อย 2) นักเรียนที่ได้รับ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดีเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี พบผลเช่นนี้ในทุกกลุ่มย่อย และ 3) นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนสูง  เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 
ผลเช่นนี้ปรากฏใน 25 กลุ่มย่อย โดยกลุ่มที่ส าคัญ คือ กลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้อง 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกว่าความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
แบบสองทางระหว่างการได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุและการได้รับการพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย ยกเว้นกลุ่มนักเรียนเพศชาย (ตาราง 
ที่ 3.3) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟุในกลุ่มรวม (ตารางที่ 32 ในภาคผนวก ข.) 
ปรากฏว่ามีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ รวม 3 คู่ และเป็นคู่ที่ส าคัญทั้ง 3 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่
นักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแล
ผู้สูงอายุ มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุ 2) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่ไม่ ได้รับการมอง
โลกในแง่ 3) นักเรียนที่ได้รับทั้งสารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและได้รับสารชักจูง
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับทั้งสาร
ชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี รวมทั้งยัง
พบผลเพิ่มเติมด้วยว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับทั้งสารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและสาร
ชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุน้อยที่สุด โดยผล
ทั้งหมดข้างต้นยังปรากฏในอีก 25 กลุ่มย่อยด้วยเช่นกัน 

ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างการ
ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีและลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มนักเรียนที่
มารดามีการศึกษาสูง (ตารางที่ 3.3) และ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟุในกลุ่ม
นักเรียนที่มารดามีการศึกษาสูง (ตารางที่ ข 59 ในภาคผนวก ข.) ปรากฏว่ามีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ รวม 5 คู่ โดยมีคู่ที่ส าคัญ 4 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการ 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทางของความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุตาม
ระดับการได้รับสารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะจะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับการพัฒนาการมอง
โลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ที่แตกต่างกันในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (26 กลุ่ม) 
และค่าเฉลี่ยของความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตามระดับตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว 

กลุ่ม จ านวนคน 

แสดงค่าเอฟ 

การส่งเสริม
ทัศนคติฯ 

(ก) 

การพัฒนา 
การมองโลกในแง่ดี  

(ข) 

มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

(ค) 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 
การท านาย 

รวม 472 33.32*** 30.09*** 42.52** 26.07*** <1 <1 <1 26.3 
เพศชาย 211 11.35*** 5.71* 17.55*** 2.53 <1 <1 <1 22.6 
เพศหญิง 261 21.59*** 29.42*** 24.11*** 30.31*** <1 <1 <1 29.6 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 204 18.10*** 8.26** 12.98** 9.01** <1 <1 <1 25.7 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 268 13.09*** 21.52*** 30.54*** 15.09*** <1 <1 <1 27.7 
เกรดเฉลี่ยนอ้ย 232 12.64*** 8.06** 9.62** 9.41** <1 <1 <1 19.8 
เกรดเฉลี่ยมาก 208 17.46*** 15.36*** 32.81*** 21.39*** <1 <1 <1 35.0 
ครอบครัวเด่ียว 267 14.66*** 24.29*** 22.54*** 13.90*** <1 <1 1.15 27.9 
ไม่ใช่ครอบครัวเด่ียว 
(ครอบครัวขยาย/ 
ข้ามรุ่น) 

197 15.40*** 5.34* 16.53*** 14.27*** <1 <1 <1 26.0 

พ่อแม่เลี้ยงดู 291 8.95** 17.24*** 30.46*** 16.44*** <1 <1 2.51 24.8 
ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู 
(ญาติระดับพ่อแม่/ 
ญาติผู้ใหญ่) 

168 31.64*** 8.82** 9.59** 15.83*** <1 <1 <1 34.0 

จ านวนสมาชกิ 
ครอบครัวน้อย 

255 20.18*** 15.48*** 10.56** 16.86*** <1 <1 <1 22.9 

จ านวนสมาชกิ 
ครอบครัวมาก 

212 10.84** 15.37*** 36.33*** 10.44** <1 <1 <1 32.8 

เป็นลูกคนเดียว 129 8.19** 18.53*** 1.65 10.57** <1 1.44 <1 26.7 
มีพ่ีน้อง 333 21.44*** 14.21*** 50.35*** 13.24*** <1 1.05 1.01 29.2 
เป็นลูกคนแรก 270 18.10*** 19.05*** 15.78*** 15.92*** <1 <1 <1 24.2 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 10.81** 9.35** 30.99*** 5.68* <1 1.07 <1 31.2 
ไม่มีผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

235 10.64** 21.72*** 21.78*** 11.54** <1 <1 1.65 27.4 

มีผู้สูงอายุในครอบครัว 230 20.29*** 9.40** 21.74*** 14.73*** <1 <1 <1 26.7 
ค่าขนมน้อย 282 17.32*** 17.46*** 29.75*** 12.59*** <1 <1 <1 27.0 
ค่าขนมมาก 187 16.62*** 11.56** 11.48** 15.13*** <1 <1 <1 26.9 
การศึกษาบิดาต่ า 255 16.08*** 10.78** 20.37*** 13.11*** <1 <1 <1 24.8 
การศึกษาบิดาสูง 161 16.04*** 14.66*** 17.26*** 20.49*** <1 <1 1.26 36.7 
การศึกษามารดาต่ า 262 19.20*** 13.99*** 14.17*** 20.30*** <1 1.62 <1 25.2 
การศึกษามารดาสูง 162 15.43*** 12.26*** 24.32*** 6.09* <1 5.59* 2.30 36.5 
รายได้รวมครอบครวั
น้อย 

244 12.69*** 13.12*** 18.58*** 10.96** <1 <1 1.02 22.4 

รายได้รวมครอบครวัมาก 191 19.40*** 14.17*** 18.01*** 9.68** 1.38 <1 <1 30.0 
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ตอนที่ 2  

กลุ่ม ตัวแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% 
CI 

Upper 

รวม สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.78 .52 72.75 74.80 ไม่ได้รับ 69.39 .55 68.38 70.48 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.67 .52 72.64 74.69 ไม่ได้รับ 69.51 .55 68.43 70.59 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.06 .56 72.96 75.16 ต่ า 69.11 .51 68.11 70.12 

ชาย สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 72.81 .82 71.19 74.43 ไม่ได้รับ 68.85 .84 67.19 70.51 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 72.23 .82 70.61 73.85 ไม่ได้รับ 69.43 .84 67.77 71.08 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.29 .91 71.49 75.089 ต่ า 68.37 .74 66.91 69.83 

หญิง สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.34 .68 72.99 75.68 ไม่ได้รับ 69.63 .75 68.15 71.10 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 74.73 .68 73.39 76.06 ไม่ได้รับ 69.23 .75 67.75 70.78 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.47 .70 73.09 75.85 ต่ า 69.49 .73 68.05 70.93 

มัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.22 .79 72.67 75.77 ไม่ได้รับ 69.19 .88 67.46 70.93 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.40 .80 71.82 74.98 ไม่ได้รับ 70.01 .87 68.30 71.72 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.83 .93 72.00 75.67 ต่ า 69.58 .73 68.15 71.02 

มัธยม 
ศึกษาปีท่ี 5 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.25 .72 71.84 74.67 ไม่ได้รับ 69.58 .72 68.16 70.99 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.77 .70 72.39 75.16 ไม่ได้รับ 69.06 .73 67.61 70.50 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.23 .71 72.83 75.62 ต่ า 68.61 .73 67.17 70.04 

เกรดน้อย สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.59 .83 71.95 75.23 ไม่ได้รับ 69.44 .82 67.82 71.05 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.17 .84 71.52 74.82 ไม่ได้รับ 69.86 .81 68.25 71.46 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.32 .85 71.65 75.00 ต่ า 69.70 .79 68.13 71.28 

เกรดมาก 
สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 

73.57 .72 72.14 74.99 
ไม่ได้รับ 

69.09 .79 67.528 70.65 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.43 .73 71.99 74.87 ไม่ได้รับ 69.23 .79 67.68 70.78 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.40 .77 72.89 75.91 ต่ า 68.26 .75 66.78 69.74 

ครอบครัว
เด่ียว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 72.75 .65 71.47 74.04 ไม่ได้รับ 69.06 .71 67.65 70.46 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.28 .65 71.99 74.57 ไม่ได้รับ 68.53 .71 67.13 69.92 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.19 .72 71.77 74.63 ต่ า 68.61 .64 67.36 69.87 

ไม่ใช่
ครอบครัว
เด่ียว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.83 .90 73.05 76.61 ไม่ได้รับ 69.77 .92 67.96 71.59 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.79 .94 71.94 75.64 ไม่ได้รับ 70.81 .88 69.07 72.55 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.92 .92 73.09 76.74 ต่ า 69.68 .89 67.91 71.45 

พ่อแม่เลี้ยงดู สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.03 .67 71.72 74.34 ไม่ได้รับ 70.22 .66 68.91 71.52 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.58 .68 72.25 74.91 ไม่ได้รับ 69.67 .65 68.38 70.96 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.22 .70 72.83 75.61 ต่ า 69.03 .62 67.79 70.26 

ไม่ใช่พ่อแม่
เลี้ยงดู 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.96 .89 73.21 76.72 ไม่ได้รับ 67.39 1.01 65.39 69.39 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.18 .89 71.42 74.93 ไม่ได้รับ 69.18 1.01 67.18 71.18 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.26 .98 71.33 75.19 ต่ า 69.09 .92 67.27 70.92 

จ านวน
สมาชิกใน
ครอบครัว
น้อย 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 72.97 .70 71.59 74.35 ไม่ได้รับ 68.47 .71 67.07 69.88 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 72.69 .68 71.36 74.02 ไม่ได้รับ 68.75 .74 67.29 70.21 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 72.35 .74 70.89 73.80 ต่ า 69.09 .68 67.76 70.43 

จ านวน
สมาชิกใน
ครอบครัว
มาก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.55 .78 73.01 76.09 ไม่ได้รับ 70.68 .87 68.95 72.41 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 74.92 .83 73.29 76.55 ไม่ได้รับ 70.31 .83 68.67 71.96 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 76.15 .87 74.44 77.87 ต่ า 69.08 .79 67.52 70.63 
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กลุ่ม ตัวแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% 
CI 

Upper 

เป็นลูกคน
เดียว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.13 1.02 71.12 75.15 ไม่ได้รับ 69.09 .98 67.16 71.03 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 74.15 1.00 72.16 76.14 ไม่ได้รับ 68.08 .99 66.12 70.04 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 72.02 .96 70.11 73.93 ต่ า 70.21 1.03 68.17 72.24 

มีพี่น้อง สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.96 .61 72.76 75.16 ไม่ได้รับ 69.79 .66 68.49 71.10 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.57 .61 72.37 74.78 ไม่ได้รับ 70.18 .66 68.88 71.48 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 75.07 .68 73.73 76.41 ต่ า 68.68 .59 67.52 69.85 

เป็นลูกคน
แรก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.44 .71 72.05 74.83 ไม่ได้รับ 69.24 .69 67.88 70.59 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.49 .69 72.14 74.85 ไม่ได้รับ 69.18 .71 67.79 70.58 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.30 .71 71.91 74.69 ต่ า 69.38 .69 68.02 70.74 

ไม่ใช่ลูกคน
แรก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.09 .80 72.51 75.67 ไม่ได้รับ 70.02 .95 68.15 71.88 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.95 .82 72.33 75.57 ไม่ได้รับ 70.16 .93 68.33 71.99 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 75.50 .95 73.62 77.38 ต่ า 68.60 .79 67.04 70.17 

ไม่มีผู้สูงอายุ
ในครอบครัว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 72.58 .69 71.22 73.94 ไม่ได้รับ 69.32 .72 67.89 70.74 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.28 .69 71.91 74.64 ไม่ได้รับ 68.62 .72 67.19 70.04 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.28 .73 71.83 74.73 ต่ า 68.61 .68 67.28 69.95 

มีผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.64 .79 73.07 76.21 ไม่ได้รับ 69.45 .83 67.81 71.09 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.81 .79 72.25 75.37 ไม่ได้รับ 70.28 .84 68.63 71.93 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.73 .84 73.07 76.39 ต่ า 69.36 .79 67.81 70.91 

ค่าขนมน้อย สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.96 .70 72.59 75.328 ไม่ได้รับ 69.85 .70 68.47 71.23 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.97 .68 72.62 75.311 ไม่ได้รับ 69.84 .71 68.44 71.25 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.60 .71 73.19 76.003 ต่ า 69.21 .68 67.87 70.55 

ค่าขนมมาก สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.62 .81 72.01 75.225 ไม่ได้รับ 68.67 .90 66.89 70.45 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.21 .83 71.56 74.853 ไม่ได้รับ 69.08 .88 67.33 70.82 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.20 .91 71.40 74.998 ต่ า 69.08 .80 67.50 70.67 

การศึกษา
บิดาต่ า 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.62 .71 72.22 75.019 ไม่ได้รับ 69.36 .79 67.80 70.91 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.23 .72 71.82 74.643 ไม่ได้รับ 69.74 .79 68.19 71.29 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.89 .78 72.36 75.414 ต่ า 69.09 .73 67.65 70.52 

การศึกษา
บิดาสูง 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.52 .86 71.83 75.214 ไม่ได้รับ 68.73 .84 67.07 70.38 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.42 .88 71.68 75.155 ไม่ได้รับ 68.83 .81 67.22 70.44 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.61 .89 71.86 75.362 ต่ า 68.63 .81 67.04 70.23 

การศึกษา
มารดาต่ า 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.96 .68 72.61 75.296 ไม่ได้รับ 69.58 .73 68.15 71.02 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.64 .69 72.27 74.998 ไม่ได้รับ 69.90 .72 68.49 71.32 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 73.65 .74 72.20 75.098 ต่ า 69.89 .67 68.57 71.22 

การศึกษา
มารดาสูง 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.64 .87 71.91 75.361 ไม่ได้รับ 68.60 .94 66.75 70.45 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.36 .90 71.58 75.141 ไม่ได้รับ 68.87 .91 67.07 70.68 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.28 .94 72.43 76.127 ต่ า 67.96 .88 66.23 69.69 

รายได้รวม
ครอบครัว
น้อย 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 73.90 .74 72.44 75.35 ไม่ได้รับ 70.01 .81 68.42 71.59 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.93 .74 72.48 75.38 ไม่ได้รับ 69.97 .81 68.38 71.56 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.31 .80 72.74 75.87 ต่ า 69.60 .75 68.12 71.07 

รายได้รวม
ครอบครัว
มาก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 74.13 .83 72.49 75.77 ไม่ได้รับ 68.96 .83 67.32 70.59 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 73.75 .84 72.10 75.39 ไม่ได้รับ 69.33 .82 67.71 70.96 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 74.03 .87 72.32 75.75 ต่ า 69.05 .79 67.50 70.61 
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มองโลกในแง่ดี นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ
มากกว่า นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า  2) ในหมู่นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมอง
โลกในแง่ดี นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่า 
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 3) ในหมู่นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่
ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี 4) นักเรียนที่ได้รับทั้งการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ ได้รับการ
ชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า พบผลที่ส าคัญอีกประการ
ในกลุ่มข้างต้น คือ นักเรียนที่ไม่ได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง  เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากที่สุด  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความพร้อมจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ
มากมี 6 ประการ ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง  นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุผลเช่นนี้ปรากฏ
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  

ประการที่สอง นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  

ประการที่สาม นักเรียนที่มลีักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 25 กลุ่ม โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญคือ กลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้อง 

ประการที่สี่  นักเรียนที่ ได้รับทั้ งการส่ง เสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สู งอายุ และ 
ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมากกกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับ 
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 25 กลุ่ม โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญ คือ กลุ่มนักเรียนเพศหญิง  

ประการที่ห้า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีและนักเรียนที่มีลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สู งอายุมากกว่านักเรียนที่ ไม่ ได้รับ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดีและมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มนักเรียนที่
มารดามีการศึกษาสูง  

ประการที่หก นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และนักเรียนที่
ไมไ่ด้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุน้อยที่สุด ผลเช่นนี้
ปรากฏในในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 25 กลุ่มโดยมีกลุ่มย่อยท่ีส าคัญ คือ กลุ่มนักเรียนเพศหญิง  
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 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมที่จะสนับสนุนให้3.3.2
ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ตามระดับการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ความพร้อม ความตั้งที่จะสนับสนุน
ให้ผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ เช่น การตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุให้กับคนในครอบครัว  ความยินดีที่จะชื่น
ชมเม่ือเพ่ือนแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลข่าวสาร เป็น
ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนได้รับความรู้ เข้าถึงช่องทาง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน 2) ด้านอารมณ์ เป็นความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีสุขภาพจิตใจที่ดี พร้อมช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ เช่น การชื่นชมเม่ือเห็นเพื่อนแสดงความเอื้อเฟ้ือแก่ผู้สูงอายุ การปลอบใจ ช่วยรับฟังปัญหาที่
เพ่ือนหรือครอบครัวพบเจอจากการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 3) ด้านอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ เวลา เช่น 
การชักชวนเพ่ือนไปท ากิจกรรมจิตอาสาที่บ้านพักคนชรา มีพิสัยคะแนนจริงอยู่ระหว่าง 29-72 
คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.99 คะแนน ค่ามัธยฐาน  เท่ากับ 56 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.05 คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมที่
จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีจิตเชิงบวกมาก 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุ โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มรวมผลปรากฏว่าความพร้อม
ที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระเหล่านี้ พบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียน
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี 
เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการมอง
โลกในแง่ด ี3) นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
ดูแลผู้สูงอายมุากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 

ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มย่อย 26 กลุ่ม (ตารางที่ 3.4) ปรากฏว่า ความพร้อมที่จสนับสนุน
ให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว ทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระเหล่านี้ พบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับ
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ส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 
นักเรียนที่ไม่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยพบผลเช่นนี้ใน 25 กลุ่มย่อย โดยมีกลุ่ม
ย่อยท่ีส าคัญ คือ กลุ่มนักเรียนที่สมาชิกครอบครัวมาก 2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่
ดี เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดี พบผลเช่นนี้ในทุกกลุ่มย่อย และ 3) นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้
ที่มคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 
พบผลเช่นนี้ในทุกกลุ่มย่อย 

นอกจากนี้ ยังพบผลอีกว่าความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนดูแลผู้สูงอายุแปรปรวนไป 
ตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและการได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ 24 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.4)  
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟุในกลุ่มรวม (ตารางที่ ข 60 ในภาคผนวก ข.) ปรากฏ
ว่ามีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ รวม 3 คู่ และเป็นคู่ท่ีส าคัญทั้ง 3 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่นักเรียนที่ 
 

ตารางที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทางของความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุตามระดับการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการ
พัฒนาพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่แตกต่างกันใน
กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (26 กลุ่ม) และค่าเฉลี่ยของความพร้อมที่จะสนับสนุนให้
ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ตามระดับตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

แสดงค่าเอฟ 

การ
ส่งเสริม
ทัศนคติฯ 

(ก) 

การพัฒนา 
การมอง

โลกในแง่ดี  
(ข) 

มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

(ค) 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 
การท านาย 

รวม 472 23.06*** 38.98*** 60.93*** 26.34*** <1 <1 2.53 28.7 
เพศชาย 211 4.52* 28.83*** 18.85*** 3.79 <1 1.58 <1 27.9 
เพศหญิง 261 19.48*** 14.68*** 36.04*** 26.57*** <1 <1 <1 29.1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 204 14.26*** 15.81*** 24.53*** 17.39*** <1 <1 1.26 32.2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 268 9.09** 22.13*** 32.97*** 9.35** <1 <1 1.84 26.0 
เกรดเฉลี่ยน้อย 232 6.49* 25.23*** 16.69*** 12.80*** <1 <1 2.05 26.0 
เกรดเฉลี่ยมาก 208 17.92*** 10.23** 33.40*** 17.65*** <1 <1 <1 33.4 
ครอบครัวเด่ียว 267 11.63*** 15.88*** 36.06*** 16.19*** <1 <1 4.21* 28.9 
ไม่ใช่ครอบครัวเด่ียว 
(ครอบครัวขยาย/
ข้ามรุ่น) 

197 13.01*** 21.31*** 18.07*** 9.63** <1 <1 <1 29.5 

พ่อแม่เลี้ยงดู 291 9.39** 24.99*** 48.32*** 10.03** 1.53 <1 5.28* 29.1 
ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู 
(ญาติระดับพ่อแม่ /
ญาติผู้ใหญ่) 

168 20.89*** 7.65** 9.14** 17.43*** <1 <1 <1 30.0 
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กลุ่ม 
จ านวน

คน 

แสดงค่าเอฟ 

การ
ส่งเสริม
ทัศนคติฯ 

(ก) 

การพัฒนา 
การมอง

โลกในแง่ดี  
(ข) 

มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

(ค) 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

% 
การท านาย 

จ านวนสมาชิก
ครอบครัวน้อย 

255 22.74*** 18.57*** 28.22*** 19.00*** <1 <1 5.29* 28.0 

จ านวนสมาชิก
ครอบครัวมาก 

212 3.44 18.17*** 30.84*** 9.66** <1 <1 <1 29.1 

เป็นลูกคนเดียว 129 4.09* 16.09*** 7.05** 5.45* 2.57 <1 <1 25.6 
มีพ่ีน้อง 333 18.76*** 22.95*** 56.28*** 19.74*** 5.06* <1 2.8 32.3 
เป็นลูกคนแรก 270 13.94*** 24.18*** 21.14*** 13.22*** <1 <1 2.01 25.5 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 5.46* 13.50*** 42.02*** 9.96** <1 <1 <1 34.4 
ไม่มีผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

235 7.72** 13.06*** 28.47*** 15.05*** <1 <1 4.11* 27.0 

มีผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

230 15.31*** 25.47*** 31.55*** 10.41** 1.39 <1 <1 31.8 

ค่าขนมน้อย 282 8.29** 17.60*** 41.49*** 13.69*** <1 <1 <1 27.4 
ค่าขนมมาก 187 17.16*** 19.35*** 17.86*** 14.68*** 1.49 <1 1.35 31.9 
การศึกษาบิดาต่ า 255 12.59*** 15.67*** 36.02*** 25.47*** 1.49 1.54 <1 31.6 
การศึกษาบิดาสูง 161 6.33* 22.84*** 15.73*** 4.90* <1 2.49 1.11 30.4 
การศึกษามารดาต่ า 262 16.18*** 17.33*** 20.83*** 29.14*** <1 <1 <1 28.1 
การศึกษามารดาสูง 162 8.86** 17.54*** 38.57*** 2.59 <1 1.31 1.14 37.6 
รายได้รวม
ครอบครัวน้อย 

244 9.61** 16.70*** 29.42*** 14.52*** <1 <1 2.60 27.0 

รายได้รวม
ครอบครัวมาก 

191 8.24** 20.32*** 24.23*** 5.49* <1 <1 <1 28.8 

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 
 

(ตอนที่ 2) 

กลุ่ม ตัวแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% 
CI 

Upper 
รวม สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.61 .45 56.73 58.50 ไมไ่ด้รับ 54.47 .47 53.54 55.40 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.08 .45 57.20 58.97 ไมไ่ด้รับ 54.00 .47 53.07 54.93 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.59 .48 57.65 59.54 ต่ า 53.49 .44 52.62 54.36 

ชาย สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 55.92 .71 54.52 57.33 ไมไ่ด้รับ 53.76 .73 52.32 55.19 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.58 .71 56.17 58.99 ไมไ่ด้รับ 52.10 .73 50.67 53.54 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.05 .79 55.49 58.62 ต่ า 52.63 .64 51.36 53.89 

หญิง สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 58.71 .58 57.58 59.85 ไมไ่ด้รับ 54.92 .64 53.67 56.18 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.46 .57 57.33 59.59 ไมไ่ด้รับ 55.17 .64 53.92 56.43 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.40 .60 58.22 60.57 ต่ า 54.24 .62 53.02 55.46 

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.76 .71 56.36 59.15 ไมไ่ด้รับ 53.75 .79 52.18 55.31 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.86 .72 56.44 59.29 ไมไ่ด้รับ 53.64 .78 52.10 55.18 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.38 .84 56.73 60.04 ต่ า 53.12 .66 51.83 54.41 
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กลุ่ม ตัวแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% 
CI 

Upper 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.53 .60 56.36 58.70 ไมไ่ด้รับ 54.98 .60 53.80 56.16 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.24 .59 57.09 59.39 ไมไ่ด้รับ 54.27 .61 53.07 55.47 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.68 .59 57.52 59.83 ต่ า 53.83 .61 52.64 55.03 

เกรดน้อย สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.05 .69 55.69 58.40 ไมไ่ด้รับ 54.58 .68 53.25 55.92 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.24 .69 56.88 59.61 ไมไ่ด้รับ 53.39 .67 52.06 54.72 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.79 .71 56.40 59.18 ต่ า 53.84 .66 52.54 55.14 

เกรดมาก 
สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 

58.43 .65 57.14 59.72 
ไมไ่ด้รับ 

54.32 .72 52.91 55.73 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.92 .66 56.62 59.22 ไมไ่ด้รับ 54.82 .71 53.42 56.23 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.18 .69 57.81 60.54 ต่ า 53.57 .68 52.23 54.90 

ครอบครัว
เด่ียว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 56.64 .58 55.51 57.78 ไมไ่ด้รับ 53.73 .63 52.49 54.97 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 56.89 .58 55.75 58.03 ไมไ่ด้รับ 53.49 .63 52.25 54.72 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.75 .64 56.49 59.01 ต่ า 52.63 .56 51.52 53.73 

ไม่ใช่
ครอบครัว
เด่ียว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 59.13 .75 57.66 60.61 ไมไ่ด้รับ 55.28 .76 53.78 56.79 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 59.67 .78 58.14 61.21 ไมไ่ด้รับ 54.74 .73 53.30 56.18 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.48 .77 57.97 60.99 ต่ า 54.94 .74 53.47 56.41 

พ่อแม่เลี้ยงดู สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 56.93 .57 55.80 58.06 ไมไ่ด้รับ 54.45 .57 53.33 55.58 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.71 .58 56.57 58.86 ไมไ่ด้รับ 53.67 .56 52.56 54.78 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.50 .61 57.31 59.69 ต่ า 52.88 .54 51.82 53.94 

ไม่ใช่พ่อแม่
เลี้ยงดู 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 59.12 .76 57.61 60.63 ไมไ่ด้รับ 53.82 .87 52.09 55.54 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.07 .77 56.56 59.58 ไมไ่ด้รับ 54.86 .87 53.14 56.58 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.22 .84 56.55 59.89 ต่ า 54.71 .80 53.14 56.28 

จ านวน
สมาชิกใน
ครอบครัว
น้อย 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.74 .59 56.59 58.90 ไมไ่ด้รับ 53.75 .60 52.58 54.93 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.55 .57 56.44 58.66 ไมไ่ด้รับ 53.94 .62 52.73 55.16 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.97 .62 56.75 59.18 ต่ า 53.52 .57 52.41 54.64 

จ านวน
สมาชิกใน
ครอบครัว
มาก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.54 .70 56.16 58.93 ไมไ่ด้รับ 55.58 .79 54.03 57.14 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.81 .74 57.35 60.28 ไมไ่ด้รับ 54.31 .75 52.83 55.79 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.49 .78 57.95 61.03 ต่ า 53.63 .71 52.23 55.03 

เป็นลูกคน
เดียว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.09 .97 55.16 59.02 ไมไ่ด้รับ 54.36 .93 52.51 56.21 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.44 .96 56.53 60.34 ไมไ่ด้รับ 53.02 .95 51.14 54.90 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.52 .92 55.69 59.35 ต่ า 53.94 .99 51.99 55.88 

มีพี่น้อง สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.77 .51 56.78 58.77 ไมไ่ด้รับ 54.52 .55 53.43 55.61 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.95 .51 56.94 58.95 ไมไ่ด้รับ 54.35 .55 53.26 55.43 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.97 .57 57.85 60.08 ต่ า 53.33 .49 52.36 54.30 

เป็นลูกคน
แรก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.45 .63 56.22 58.68 ไมไ่ด้รับ 54.19 .61 52.99 55.39 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.97 .61 56.77 59.16 ไมไ่ด้รับ 53.67 .63 52.44 54.91 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.83 .62 56.60 59.06 ต่ า 53.81 .61 52.61 55.02 

ไม่ใช่ลูกคน
แรก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.71 .66 56.40 59.02 ไมไ่ด้รับ 55.30 .79 53.76 56.85 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.39 .68 57.05 59.74 ไมไ่ด้รับ 54.62 .77 53.10 56.14 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.84 .79 58.28 61.40 ต่ า 53.17 .66 51.88 54.47 

ไม่มีผู้สูงอายุ
ในครอบครัว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 56.80 .64 55.54 58.07 ไมไ่ด้รับ 54.22 .67 52.89 55.54 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.19 .65 55.92 58.47 ไมไ่ด้รับ 53.83 .67 52.50 55.15 
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กลุ่ม ตัวแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% 
CI 

Upper 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.00 .68 56.65 59.34 ต่ า 53.02 .63 51.78 54.27 

มีผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 58.26 .64 56.99 59.52 ไมไ่ด้รับ 54.62 .67 53.30 55.95 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.78 .64 57.53 60.04 ไมไ่ด้รับ 54.09 .68 52.76 55.43 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.05 .68 57.71 60.38 ต่ า 53.83 .64 52.58 55.08 

ค่าขนมน้อย สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.68 .59 56.52 58.83 ไมไ่ด้รับ 55.29 .59 54.12 56.45 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.22 .58 57.09 59.36 ไมไ่ด้รับ 54.74 .60 53.56 55.92 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.16 .60 57.97 60.34 ต่ า 53.81 .57 52.68 54.93 

ค่าขนมมาก สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.64 .72 56.23 59.06 ไมไ่ด้รับ 53.21 .80 51.64 54.78 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.78 .73 56.33 59.23 ไมไ่ด้รับ 53.07 .78 51.53 54.61 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.69 .80 56.10 59.27 ต่ า 53.16 .71 51.77 54.56 

การศึกษา
บิดาต่ า 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 57.69 .58 56.55 58.83 ไมไ่ด้รับ 54.61 .65 53.34 55.88 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.87 .58 56.72 59.01 ไมไ่ด้รับ 54.43 .64 53.17 55.70 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.75 .63 57.51 60.00 ต่ า 53.55 .59 52.38 54.72 

การศึกษา
บิดาสูง 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 56.95 .80 55.37 58.53 ไมไ่ด้รับ 54.13 .78 52.59 55.68 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.22 .82 56.59 59.84 ไมไ่ด้รับ 52.87 .76 51.37 54.37 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.76 .83 56.13 59.40 ต่ า 53.32 .75 51.83 54.81 

การศึกษา
มารดาต่ า 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 58.68 .58 57.55 59.81 ไมไ่ด้รับ 55.29 .62 54.08 56.50 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 58.74 .58 57.59 59.89 ไมไ่ด้รับ 55.23 .61 54.04 56.43 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.91 .62 57.68 60.13 ต่ า 55.07 .57 53.95 56.18 

การศึกษา
มารดาสูง 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 56.76 .78 55.23 58.29 ไมไ่ด้รับ 53.37 .83 51.73 55.02 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.45 .80 55.87 59.03 ไมไ่ด้รับ 52.68 .81 51.08 54.28 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 58.60 .83 56.96 60.25 ต่ า 51.53 .78 50.00 53.07 

รายได้รวม
ครอบครัว
น้อย 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 58.58 .61 57.38 59.77 ไมไ่ด้รับ 55.79 .66 54.49 57.10 
สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 59.02 .61 57.83 60.21 ไมไ่ด้รับ 55.35 .66 54.04 56.66 
มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 59.62 .65 58.33 60.91 ต่ า 54.75 .62 53.54 55.96 

รายได้รวม
ครอบครัว
มาก 

สารส่งเสริมทัศนคติฯ ได้รับ 56.29 .74 54.82 57.75 ไมไ่ด้รับ 53.28 .74 51.82 54.74 

สารมองโลกในแง่ดี ได้รับ 57.14 .75 55.67 58.62 ไมไ่ด้รับ 52.42 .74 50.97 53.87 

มุ่งอนาคตควบคุมตน สูง 57.36 .78 55.83 58.90 ต่ า 52.20 .70 50.82 53.59 

 

ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ   
มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่
จะดูแลผู้สูงอายุ 2) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้
รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  3) นักเรียนที่ได้รับทั้งการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและ
ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียน
ทีไ่ม่ได้รับทั้งการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  รวมทั้งยังพบ
ผลเพ่ิมเติมด้วยว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการ
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พัฒนาการมองโลกในแง่ดี เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุน้อยที่สุด โดยผลทั้งหมดข้างต้น
ยังปรากฏในอีก 24 กลุ่มย่อยด้วยเช่นกัน 

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนดูแลผู้สูงอายุยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบ 
สองทางระหว่างการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ผลเช่นนี้ปรากฎในกลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้อง (ตารางที่ 3.4) และ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีการเชฟเฟุในกลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้อง  (ตารางที่ ข 86 ในภาคผนวก ข.) ปรากฏว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ รวม 5 คู่ โดยมีคู่ท่ีส าคัญ 4 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่
จะดูแลผู้สูงอายุ นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุมากว่า นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 2) ในหมู่นักเรียนที่ได้รับส่งเสริมทัศนคติ
ที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
ดูแลผู้สูงอายุมากว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 3) ในหมู่นักเรียนที่มีลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า นักเรียนที่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีความพร้อมที่ 
จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  
4) นักเรียนที่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดี 
ที่จะดูแลผู้สูงอายุ และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า ทั้งนี้ ในกลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้องยังปรากฏผล
อีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุและมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด 

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสามทาง
ระหว่างการได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ การได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี 
และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวประเภท
ครอบครัวเดี่ยว นักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดู นักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวน้อย และนักเรียนที่ 
ไม่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว (ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟุ ในกลุ่มที่
สมาชิกในครอบครัวน้อย (ตารางท่ี ข 89 ในภาคผนวก ข.) ปรากฏว่ามีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
รวม 18 คู่ โดยมีคู่ที่ส าคัญ 5 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแล
ผู้สูงอายุ และนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
สูง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
ต่ า  2) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และนักเรียนที่มีลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะสนับสนุน 
ให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี 3) ในหมู่นักเรียนที่ได้รับ
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ส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ และนักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 4) ในหมู่นักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และ
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุมี 
ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุ และพบผลที่ส าคัญอีกหนึ่งประการในกลุ่มย่อยข้างต้น ซึ่งเป็นผลส าคัญที่สนับสนุน
สมมติฐาน คือ 5) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาการมอง
โลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ นักเรียนที่ไม่ได้รับการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี และนักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความพร้อมจะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีจิต
เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 6 ประการ ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง  นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ผลเช่นนี้ปรากฏใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 25 กลุ่ม โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญคือ กลุ่มนักเรียนที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อย  

ประการที่สอง นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อยทุกกลุม่  

ประการที่สาม นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ
ทุกกลุ่มย่อย 

ประการที่สี่ นักเรียนที่ได้รับทั้งการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดีมคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อยอีก 24 กลุ่ม โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญคือ กลุ่มนักเรียนที่เป็นเพศหญิง และกลุ่มนักเรียนที่
มารดาการศึกษาต่ า   

ประการที่ห้า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และมีลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสูง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ ได้รับ 
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และนักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มนักเรียนที่ที่มีพ่ีน้องเพียงกลุ่มเดียว 

ประการที่หก นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้
ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุมากกว่า นักเรียนที่ไมไ่ด้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีทจะดูแลผู้สูงอายุ นักเรียนที่ไม่ได้
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รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่ม
ย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนในครอบครัวเดี่ยว กลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู กลุ่มนักเรียนที่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อย และกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 

 
 ผลการท านายจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยใช้จิตลักษณะสมทบและ 3.4

 สถานการณ์สมทบเป็นตวัท านาย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

analysis) เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การท านาย ตัวท านายที่ส าคัญ และล าดับความส าคัญของตัวท านาย  
โดยมีตัวถูกท านาย (ตัวแปรตาม) ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ 
ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็น  
ขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีชุดตัวท านายรวมทั้งสิ้น 3 ชุด คือ ตัวท านายชุดที่ 1 เป็นชุดตัว
ท านายทางจิตลักษณะสมทบ 4 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ความเชื่ออ านาจในตน และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตัวท านายชุดที่ 2 เป็นชุดตัวท านายทาง
สถานการณ์สมทบ 4 ตัวแปร ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ส่วนตัวท านายชุดที่ 3 เป็นการรวมตัวแปรจากชุดท าตัวท านายที่ 1 และ 2  
เข้าด้วยกัน รวมตัวท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการท านายใน
ชุดที่ 3 ว่าจะสามารถท านายได้มากกว่าชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ตามล าพังมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ 
ความแตกต่างอย่างน้อย 5% (Cohen, 1977) 
 

 ผลการท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยใช้กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ3.4.1
สมทบและกลุ่มตัวแปรสถานการณ์สมทบ เป็นตัวท านาย  

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เมื่อน าคะแนนความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาท าการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 
1 คือ จิตลักษณะสมทบ 4 ตัว ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อ านาจในตน และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตารางที่ 3.5 ) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัว
ท านายจิตลักษณะสมทบแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
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เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างมั่นใจ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.6) พบว่า จิตลักษณะสมทบทั้ง 4 ตัว สามารถ
ท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 46.7% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไป
น้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .53, .15 และ .12 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.5 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะสมทบ จากการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของตัวนายความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุของนักเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 26 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.6) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะสมทบทั้ง 4  

ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมาก โดยท านายได้ 

53.1% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .50, .18 และ.18 ตามล าดับ 

ล าดับต่อมา คือ กลุ่มนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก โดยท านายได้ 52.3% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง

จากมากไปน้อย คือ ทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรู้จักเอาใจเขามาใส่

ใจเรา โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .50, .20 และ .16 ตามล าดับ  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 22.95 2.69  8.53 0.00      

ทัศนคตทิี่ดีตอ่
ผู้สูงอายุ 

0.50 0.04 0.53 13.08 0.00 0.65 0.52 0.44 0.69 1.45 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตน 

0.14 0.04 0.13 3.29 0.00 0.39 0.15 0.11 0.78 1.28 

ความเชือ่อ านาจ
ในตน 

-0.81 0.46 -0.66 -1.75 0.08 0.19 -0.08 -0.06 0.80 1.25 

การรู้จกัเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา 

0.21 0.05 0.17 4.07 0.00 0.47 0.18 0.14 0.62 1.62 
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ส่วนกลุ่มที่จิตลักษณะสมทบทั้ง 4 ตัว ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่จ านวนสมาชิก

ในครอบครัวน้อย โดยท านายได้ 40.7% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติ 

ที่ดีต่อผู้สูงอายุ และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .55 และ .14 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 41.1% ถึง 51.0% ส าหรับ 

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวเดียวกัน พบว่าคู่  

ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 6 คู่ คือ 1) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (42.9% และ 50.3% ตามล าดับ) 2) นักเรียนเกรดน้อยและเกรดเฉลี่ยมาก (44.3% 

และ 52.3% ตามล าดับ) 3) นักเรียนที่จ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยและจ านวนสมาชิกในครอบครัว

มาก (40.7% และ 53.7% ตามล าดับ) 4) นักเรียนที่เป็นลูกคนเดียวและไม่ใช่ลูกคนเดียว (42.1% 

และ 48.6% ตามล าดับ) 5) นักเรียนที่ได้ค่าขนมน้อยและนักเรียนที่ได้ค่าขนมมาก (54.7% และ 

48.2% ตามล าดับ) และ 6) นักเรียนที่การศึกษาบิดาต่ าและการศึกษาบิดาสูง (42.3% และ 50.7% 

ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 3.6 ผลการท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการใช้จิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบ เป็นตัวท านาย 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 
 (1-4) 

ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 
 (5-8) 

ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 
(1-8) 

% 
ความ

แตกตา่ง % 
ท านาย 

ตัวท านาย ค่าเบตา้ (Beta) 
% 

ท านาย 
ตัวท านาย 

ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% 
ท านาย 

ตัวท านาย ค่าเบตา้ (Beta) 

รวม 472 46.7 1,4,2 .53, .15, .12 29.1 5,7 .35, .24 47.6 1,2,5,4 .49, .12, .11, .10 0.9 
เพศชาย 211 43.7 1,4,2 .50, .14, .12 31.5 5 .55 47.3 1,5 .47, .29 3.6 
เพศหญิง 261 47.2 1,4,2 .55, .15, .13 26.2 7,5 .33, .23 47.9 1,4,2 .55, .15, .13 0.7 
มัธยมศึกษาปีที ่4 204 42.9 1,4,2,3 .45, .25, .15, .14 25.4 5,7 .34, .21 44.4 1,4,2,3 .47, .25, .14, -.14 1.5 
มัธยมศึกษาปีที ่5 268 50.3 1,2,4 .58, .12, .12 32.7 5,7 .35, .26 51.1 1,2,5 .55, .13, .13 0.8 
เกรดเฉลี่ยน้อย 232 44.3 1,4 .57, .16 29.3 5,7 .37, .22 45.2 1,5 .53, .20 0.9 
เกรดเฉลี่ยมาก 208 52.3 1,2,4 .50, .20, .16 32.0 7,5 .31, .30 54.2 1,2,4 .50, .20, .16 1.9 
ครอบครัวเดี่ยว 267 45.2 1,2,4 .52, .14, .13 34.6 5,7 .38, .24 48.3 1,5,2 .45, .27, .13 3.1 
ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 
(ครอบครัวขยาย/ข้ามรุน่) 

197 47.0 1,4 .56, .20 23.7 5,7 .29, .24 47.2 1,4 .56, .20 
0.2 

พ่อแมเ่ลี้ยงด ู 291 46.7 1,2 .62, .12 30.0 5,7 .35, .23 48.0 1,5,2 .53, .15, .10 1.3 
ไม่ใช่พ่อแมเ่ลี้ยงด ู
(ญาติระดับพ่อแม่ / 
ญาติผู้ใหญ่) 

168 49.5 1,4,2 .45, .26, .13 27.8 5,7 .35, .23 50.7 1,4,2 .45, .26, .13 0.9 

จ านวนสมาชกิครอบครัวน้อย 255 40.7 1,4 .55, .14 27.1 5,7 .29, .27 42.5 1,5 .52, .16 1.8 
จ านวนสมาชกิครอบครัวมาก 212 53.1 1,2,4 .50, .18, .18 31.5 5,7 .40, .21 54.1 1,2,4 .50, .18, .18 1 
เป็นลูกคนเดียว 129 42.1 1 .63 27.8 5 .51 47.5 1,5 .50, .23 5.4* 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 333 48.6  1,4,2 .53, .15, .14 29.1 5,7 .30, .28 49.1 1,2,4 .53, .14, .15 0.5 
เป็นลูกคนแรก 270 48.0 1,4,3 .58, .23, -.11 31.2 5,7 .39, .22, 49.9 1,4,5,3 .53, .16, .15, -.12 1.9 
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กลุ่ม 
จ านวน

คน 
ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 

 (1-4) 
ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 

 (5-8) 
ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 

(1-8) 
% 

ความ
แตกตา่ง ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 49.6 1,2,4 .54, .19, .13 26.9 7,5 .28, .27 50.0 1,2,4 .54, .19, .13 0.4 

ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 235 45.5 1,2,4 .51, .15, .14 32.3 5,7 .40, .21 47.5 1,5,2 .46, .20, .15 2 
มีผู้สูงอายุในครอบครัว 230 48.2 1,4 .51, .15, .14 27.3 5,7 .32, .25 48.6 1,4 .58, .18 0.4 

ค่าขนมน้อย 282 51.0 1,4,2,3 
.57, .19, .12, -

.11 
30.9 5,7 .42, .18 52.0 1,4,2,3 .56, .19, .12, -.11 1.0 

ค่าขนมมาก 187 41.1 1,2,4 .48, .14, .14 26.8 7,5 .33, .23 42.0 1,7,2 .46, .16, .15 0.9 
การศึกษาบิดาต่ า 255 42.3 1,2 .55, .16 23.1 5,7,6 .27, .15, .14 42.6 1,2 .55, .16 0.3 
การศึกษาบิดาสูง 161 50.7 1,4 .53, .27 42.8 7,5 .36, .35 54.9 1,5,7 .47, .21, .19 4.2 
การศึกษามารดาต่ า 262 42.1 1,4,2 .52, .13, .11 22.7 5 .46 42.8 1,4,2 .52, .13, .11 0.7 
การศึกษามารดาสูง 162 49.6 1,4 .53, .24 39.8 5,7 .35, .32 52.2 1,5,2 .46, .23, .13 2.6 
รายได้รวมครอบครัวน้อย 244 44.8 1,4 .54, .21 26.7 5,7 .37, .19 45.0 1,4 .54, .21 0.2 
รายได้รวมครอบครัวมาก 191 46.6 1,2 .58, .17 32.1 7,5 .32, .30 49.5 1,7,2 .49, .18, .14 2.9 

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนยัยะส าคัญที่ 0.5 และ* แสดงว่าแตกตา่งกันอย่างน้อย 5% 
 
ตัวท านายที่ 1 คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ   ตัวท านายที่ 4 คือ การรู้จกัเอาใจเขามาใสใจเรา   ตัวท านายที่ 7 คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 
ตัวท านายที่ 2 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง ตัวท านายที่ 8 คือ ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ 
ตัวท านายที่ 3 คือ ความเชื่ออ านาจในตน   ตัวท านายที่ 6 คือ การเลี้ยงดูแบบรักสนบัสนุนและใช้เหตุผล
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ตารางที่ 3.7 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มสถานการณ์สมทบ จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของตัวนายความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุของนักเรียนในกลุ่มรวม 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 36.88 2.68  13.77 0.00      

การเห็นแบบอย่าง
การดแูลผู้สูงอายุ
จากบุคคลรอบข้าง 

0.37 0.06 0.34 5.86 0.00 0.51 0.26 0.26 0.46 2.19 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผล 

0.04 0.04 0.05 1.00 0.32 0.35 0.05 0.05 0.63 1.58 

การเห็นแบบอย่าง
จากสือ่ 

0.33 0.08 0.24 4.12 0.00 0.47 0.19 0.19 0.44 2.26 

ประสบการณ์จาก
โรงเรียนเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ 

-0.05 0.07 -0.34 -0.64 0.52 0.35 -0.03 -0.23 0.52 1.92 

 
ล าดับต่อมาเมื่อน าคะแนนความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาท าการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัว ได้แก่  
การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิเคราะห์
มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตารางท่ี 3.7 ) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัว
ท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัวท านาย
แต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหาเรื่องของ
ความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และสามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างมั่นใจ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.6 ) พบว่า สถานการณ์สมทบทั้ง 4 ตัว สามารถ

ท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 29.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไป

น้อย คือ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง และการเห็นแบบอย่างจากสื่อ ซึ่งมี

ค่าเบต้าเท่ากับ .35 และ .24 ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 26 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.6) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว 

สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มที่บิดาการศึกษาสูง โดยท านายได้ 42.8%  มีล าดับตัวท านายที่

ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจาก

บุคคลรอบข้างโดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .36 และ .35, ตามล าดับ ล าดับต่อมา คือ กลุ่มนักเรียนที่มารดา

การศึกษาสูง  โดยท านายได้  39.8% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ  

การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง และการเห็นแบบอย่างจากสื่อ โดยมีค่าเบต้า 

เท่ากับ .35 และ .32 ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มที่สถานการณ์สมทบทั้ง 4 ตัว ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่มารดา

การศึกษาต่ า โดยท านายได้ 22.7% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ การเห็นแบบอย่างการดูแล

ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .46 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 23.1 ถึง 34.6% ส าหรับ 

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวเดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 7 คู่ คือ 1) นักเรียนเพศชายและเพศหญิง (31.5% และ 26.2% 

ตามล าดับ) 2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (25.4% และ 32.7% 

ตามล าดับ) 3) นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยวและไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว (34.6% และ 23.7% 

ตามล าดับ) 4) นักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัวและที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว (32.3% และ 27.3% 

ตามล าดับ) 5) นักเรียนที่การศึกษาบิดาต่ าและการศึกษาบิดาสูง (23.1% และ 42.8% ตามล าดับ) 

และ 6) นักเรียนที่การศึกษามารดาต่ าและการศึกษามารดาสูง (22.7% และ 39.8% ตามล าดับ) และ 

7) นักเรียนที่รายได้รวมครอบครัวน้อยและรายได้รวมครอบครัวมาก (26.7% และ 32.1% ตามล าดับ) 

 

ตารางท่ี 3.8 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะสมทบแล
สถานการณ์ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของตัวนายความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุของนักเรียนในกลุ่มรวม 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 22.53 2.746  8.21 0.00      
ทัศนคตทิี่ดีตอ่ผู้สูงอายุ 0.46 0.04 0.49 10.80 0.00 0.65 0.45 0.36 0.56 1.79 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน 

0.15 0.04 0.13 3.28 0.00 0.39 0.15 0.11 0.74 1.34 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

ความเชือ่อ านาจในตน -0.07 0.05 -0.06 -1.59 0.11 0.19 -0.07 -0.05 0.75 1.33 
การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา 

0.14 0.06 0.12 2.39 0.12 0.47 0.11 0.80 0.47 2.12 

การเห็นแบบอย่างการดแูล
ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 

0.12 0.06 0.11 2.04 0.04 0.51 0.09 0.07 0.36 2.76 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนและใชเ้หตุผล 

-0.032 0.04 -0.03 -0.79 0.43 0.35 -0.04 -0.03 0.58 1.73 

การเห็นแบบอย่างจากสือ่ 0.09 0.07 0.07 1.27 0.20 0.47 0.06 0.04 0.41 2.44 
ประสบการณ์จากโรงเรียน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

-0.054 0.06 -0.04 -0.85 0.39 0.35 -0.04 -0.03 0.51 1.96 

 

การวิเคราะห์ในล าดับต่อมา เมื่อน าคะแนนความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุมาท าการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 
3 คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 1 คือ จิตลักษณะสมทบ 4 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และตัวท านายชุด
ที่ 2 คือ สถานการณ์สมทบ 4 ตัวแปร ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จาก
โรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมเป็นตัวท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตารางที่ 3.8) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัวท านายจิต
ลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัวท านายแต่ละตัวมีค่า
มากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาก
เกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไปไดอ้ย่างน่ามั่นใจ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.6) พบว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว นี้ สามารถท านาย
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 47.6% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 
ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคล
รอบข้าง และ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีค่าเบต้า คือ .49, .12, .11 และ .10 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 26 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.6) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัวนี้ ตัว

ที่สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่การศึกษาบิดาสูง โดยท านายได้ 54.9% ล าดับตัว

ท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอาย
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จากบุคคลรอบข้าง และการเห็นแบบอย่างจากสื่อ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .47, .21 และ .19 กลุ่มที่มี

เปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก 54.2% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญ

เรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรู้จักเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .50, .20 และ .16 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 42.5 ถึง 54.1% ส าหรับ 

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวเดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 6 คู่ คือ 1) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนมัธยมศึกษาปี

ที่ 5  (44.4% และ 51.1% ตามล าดับ) 2) นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยน้อยและเกรดเฉลี่ยมาก (45.2% และ 

54.2% ตามล าดับ) 3) นักเรียนที่จ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยและจ านวนสมาชิกในครอบครัวมาก 

(42.5% และ 54.1% ตามล าดับ) 4) นักเรียนที่ได้รับค่าขนมน้อยและได้รับค่าขนมมาก  (52.0% และ 

42.0% ตามล าดับ) 5) นักเรียนการศึกษาบิดาต่ าและการศึกษาบิดาสูง (42.6% และ 54.9% 

ตามล าดับ) และ 6) นักเรียนที่การศึกษามารดาต่ าและการศึกษามารดาสูง (42.8% และ 52.2% 

ตามล าดับ)  

ดังนั้น การวิ เคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่ า ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สู งอายุ  

มีตัวท านายที่ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะสมทบ เรียงล าดับจาก

มากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตน 2) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดสถานการณ์สมทบ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การเห็นแบบอย่าง

การดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง และการเห็นแบบอย่างจากสื่อ 3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวม

เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การเห็น

แบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ 4) ตัวท านาย

ชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่  1 หรือ 2 อยู่ 5.4% ผลเช่นนี้พบในกลุ่มย่อย คือ 

กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว 

 

 ผลการท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้กลุ่มตัวแปร3.4.2
จิตลักษณะสมทบและกลุ่มตัวแปรสถานการณ์สมทบ เป็นตัวท านาย  

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เมื่อน าคะแนนความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ  
มาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise)  โดยมีตัว
ท านายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะสมทบ 4 ตัว ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ ลักษณะ 
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มุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งผลการวิเคราะห์  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตารางที่ 3.9) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัว
ท านายจิตลักษณะสมทบแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างมั่นใจ 
 
ตารางที่ 3.9 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะสมทบ จากการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของตัวนายความพร้อมที่จะสนับสนุนให
ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ของนักเรียนในกลุ่มรวม 

ส่วนผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.10) พบว่า จิตลักษณะสมทบทั้ง 4 ตัว สามารถ
ท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ได้ 52.6% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง
จากมากไปน้อย คือ ทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .51 
และ .31 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 26 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.10) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะสมทบทั้ง 4  

ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก โดยท านายได้ 57.0% มีล าดับตัว

ท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดย

มีค่าเบต้า เท่ากับ .49 และ .36 ตามล าดับ ล าดับต่อมา คือ กลุ่มนักเรียนที่การศึกษามารดาสูง โดย

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 8.98 2.22  4.04 0.00      

ทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอาย ุ

0.41 0.032 0.49 12.84 0.00 0.67 0.51 0.41 0.69 1.45 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

0.07 0.04 0.07 1.91 0.06 0.39 0.09 0.06 0.78 1.28 

ความเชือ่อ านาจในตน 0.01 0.04 0.01 0.37 0.71 0.29 0.02 0.01 0.80 1.25 

การรู้จกัเอาใจเขามาใส่
ใจเรา 

0.31 0.04 0.29 1.11 0.00 0.57 0.31 0.23 0.62 1.62 
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ท านายได้ 55.8% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จัก

เอาใจเขามาใส่ใจเรา และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .45, .30 และ .14 

ตามล าดับ  

ส่วนกลุ่มที่จิตลักษณะสมทบทั้ง 4 ตัว ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่การศึกษาบิดา

สูง โดยท านายได้ 48.9% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 

และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .43 และ .37 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 49.1% ถึง 55.4% ส าหรับการ

เปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวเดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 2 คู่ คือ 1) นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยน้อยและเกรดเฉลี่ยมาก (51.6% 

และ 57.0% ตามล าดับ) และ 2) ที่การศึกษามารดาต่ าและการศึกษามารดาสูง (49.8% และ 55.8% 

ตามล าดับ)  
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ตารางท่ี 3.10 ผลการท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ โดยการใช้จิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบ เป็นตัวท านาย 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 
 (1-4) 

ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 
 (5-8) 

ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 
(1-8) 

% 
ความ

แตกตา่ง 

% 
ท านาย 

ตัวท านาย 
ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% 
ท านาย 

ตัวท านาย 
ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% ท านาย ตัวท านาย ค่าเบตา้ (Beta) 
 

รวม 472 52.6 1,4 .51, .31 38.9 7,5 .36, .32 54.9 1,4,7 .44, .24, .19 2.3 
เพศชาย 211 53.7 1,4 .48, .36 39.1 5,7 .39, .30 55.8 1,4,7 .42, .30, .16 2.1 
เพศหญิง 261 49.1 1,4,2 .51, .22, .13 35.1 7,5 .39, .26 51.9 1,7,4,2 .43, .19, .16, .11 2.8 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 204 53.0 1,4,2 .40, .36, .14 40.0 7,5 .44, .24 56.9 1,4,7,2,6 .34, .30, .24, .15, -.14 3.9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 268 53.6 1,4 .58, .23 39.7 5,7 .40, .28 55.4 1,4,7 .52, .18, .16 1.8 
เกรดเฉลี่ยน้อย 232 51.6 1,4 .52, .30 36.2 5,7 .35,.31 52.7 1,4,7 .47, .25, .13 1.1 
เกรดเฉลี่ยมาก 208 57.0 1,4 .49, .36 46.4 7/5 .44, .30 63.0 1,7,4,6 .42, .30, .30, -.14 6* 
ครอบครัวเดี่ยว 267 52.6 1,4,2 .45, .30, .13 49.7 7,5 .38, .37 59.8 1,7,5,6,4,2 .34, .26, .20, -.18, .15, .11 7.2* 
ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 
(ครอบครัวขยาย/ข้ามรุ่น) 

197 51.0 1,4 .52, .30 27.9 7,5,6 .28, .20, .14 52.2 1,4 .52, .30 1.2 

พ่อแม่เล้ียงดู 291 50.2 1,4,2 .46, .30, .09 44.1 7,5 .39, .33 55.4 1,7,4 .39, .28, .19 5.2* 
ไม่ใช่พ่อแม่เล้ียงดู 
(ญาติระดับพ่อแม ่/ 
ญาติผู้ใหญ่) 

168 53.8 1,4 .52, .32 29.4 5,7 .31, .27 54.0 1,4 .52, .32 0.2 

จ านวนสมาชกิ
ครอบครัวน้อย 

255 54.1 1,4 .54, .30 43.8 7,5 .43, .28 57.2 1,4,7 .43, .22, .23 3.1 

จ านวนสมาชกิ
ครอบครัวมาก 

212 51. 8 1,4 .48, .33 34.2 5,7 .36, .28 53.5 1,4,7 .44, .27, .14 1.7 
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กลุ่ม 
จ านวน

คน 

ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 
 (1-4) 

ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 
 (5-8) 

ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 
(1-8) 

% 
ความ

แตกตา่ง 

เป็นลูกคนเดียว 129 55.4 1,4 .55, .30 40.3 5,7 .39, .31 61.9 1,4,7,6 .54, .28, .26, -.24 6.5* 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 333 51.6 1,4,2 .47, .29, .09 38.5 7,5 .38, .29 53.7 1,4,7 .43, .23, .20 2.1 
เป็นลูกคนแรก 270 53.4 1,4 .51, .32 40.0 7,5 .38, .33 56.4 1,4,7 .43, .25, .19 3.0 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 52.6 1,4,2 .49, .27, .13 37.4 7,5 .34, .31 55.3 1,4,7 .47, .23, .21 2.7 
ไม่มีผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

235 52.5 1,4,2 .48, .27, .12 47.2 5,7 .41, .34 58.4 1,5,7,6,2 .39, .26, .24, -.14, 
.10 

5.9* 

มีผู้สูงอายุในครอบครัว 230 53.1 1,4 .51,.32 31.7 7,5 .36, .25 54.1 1,4 .51, .32 1.0 
ค่าขนมน้อย 282 51.4 1,4 .51, .31 39.7 5,7 .34, .34 54.5 1,4,7 .43, .22, .21 3.1 
ค่าขนมมาก 187 54.0 1,4 .51, .33 38.0 7,5 .38, .29 56.4 1,4,8 .45, .27, .18 2.4 
การศึกษาบิดาต่ า 255 53.3 1,4,2 .48, .30, .11 35.8 7,5,6 .31, .26, .13 54.6 1,4,7 .46, .27, .15 1.3 
การศึกษาบิดาสูง 161 48.9 1,4 .43, .37 40.9 7,5 .37, .31 53.2 1,4,7,6 .37, .32, .25, -.14 4.3 
การศึกษามารดาต่ า 262 49.8 1,4 .50, .32 35.2 5,7 .37, .28 51.7 1,4,7 .45, .26, .16 1.9 
การศึกษามารดาสูง 162 55.8 1,4,2 .45, .30, .14 42.4 7,5 .46, .24 58.4 1,4,7 .38, .28, .22 2.6 
รายได้รวมครอบครัวน้อย 244 53.8 1,4 .55, .30 39.6 7,5 .35, .33 56.1 1,4,7 .48, .23, .17 2.3 
รายได้รวมครอบครัวมาก 191 50.3 1,4 .48, .31 38.4 7,5,8 .27, .25, .19 53.8 1,4,8 .43, .24, .21 3.5 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัยะส าคัญที่ 0.5 และ* แสดงว่าแตกต่างกันอย่างนอ้ย 5% 
ตัวท านายที่ 1 คือ ทัศนคติทีด่ีต่อผู้สูงอายุ   ตัวท านายที่ 4 คือ การรูจ้ักเอาใจเขามาใสใจเรา   ตัวท านายที่ 7 คือ การเห็นแบบอย่างจากสือ่ 
ตัวท านายที่ 2 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การเห็นแบบอย่างการดแูลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง ตัวท านายที่ 8 คือ ประสบการณจ์ากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ตัวท านายที่ 3 คือ ความเชื่ออ านาจในตน   ตัวท านายที่ 6 คือ การเลี้ยงดแูบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล
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ล าดับต่อมาเมื่อน าคะแนนความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมาท าการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 2 คือ 
สถานการณ์สมทบ 4 ตัวแปร ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.11) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัว
ท านายสถานการณ์สมทบแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างมั่นใจ 
 
ตารางที่ 3.11 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มสถานการณ์สมทบ จากการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของตัวนายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้
ผู้อ่ืนมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.10) พบว่า สถานการณ์สมทบทั้ง 4 ตัว สามารถ
ท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุได้ 38.9% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง
จากมากไปน้อย คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบ
ข้าง ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .36 และ .32 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 26 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.10) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทาง

สถานการณ์ 4 ตัวสามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่เป็นลักษณะ

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 20.23 2.17  9.30 0.00      

การเห็นแบบอย่างการดูแล
ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 

0.29 0.05 0.31 5.79 0.00 0.56 0.26 0.21 0.46 2.19 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล 

0.01 0.04 0.02 0.40 0.69 0.38 0.02 0.01 0.63 1.58 

การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 0.40 0.06 0.34 6.27 0.00 0.57 0.28 0.23 0.44 2.26 

ประสบการณ์จากโรงเรียน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

0.03 0.06 0.02 0.50 0.61 0.44 0.02 0.02 0.52 1.92 
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ครอบครัวเดี่ยว โดยท านายได้ 49.7% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การเห็น

แบบอย่างจากสื่อ และการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง  ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ 

.38 และ .37 ตามล าดับ และกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนที่ไม่มี

ผู้สูงอายุในครอบครัว โดยท านายได้ 47.2% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญจากมากเรียงไปน้อย คือ การ

เห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้างในการดูแลผู้สูงอายุ และการเห็นแบบอย่างจากสื่อ ซึ่งมีค่ าเบต้า

ตามล าดับคือ .41 และ .34 ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มที่ตัวท านายทางสถานการณ์ ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้อาศัยอยู่

ในครอบครัวที่เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว โดยท านายได้เพียง 27.9% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง

จากมากไปน้อย คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้างในการดูแลผู้สูงอายุ 

และการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .28, .20 และ .14 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 29.4 ถึง 46.4% ส าหรับ 

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวเดียวกัน พบว่าคู่ที่มี 

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 7 คู่ คือ 1) นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยน้อยและนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย

มาก (36.2% และ 46.4% ตามล าดับ) 2) นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่เป็นลักษณะครอบครัว

เดี่ยวและไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว  (49.7% และ 27.9% ตามล าดับ) 3) นักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดูและไม่ได้

เลี้ยงดู (44.1% และ 29.4% ตามล าดับ) 4) นักเรียนที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยและมีสมาชิก

ในครอบครัวมาก (43.8% และ 34.2%) 5) นักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัวและมีผู้สูงอายุใน

ครอบครัว (47.2% และ 31.7%) 6) นักเรียนที่การศึกษาบิดาต่ าและการศึกษาบิดาสูง (35.8% และ 

40.9%) และ 7) นักเรียนที่การศึกษามารดาต่ าและการศึกษามารดาสูง (35.2% และ 42.4%) 

การวิเคราะห์ในล าดับต่อมา เมื่อน าคะแนนความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุมาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดย
มีตัวท านายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 1 คือ จิตลักษณะสมทบ 4 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่ดี
ต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ
ตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบ
ข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จาก
โรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมเป็นตัวท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.12 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะสมทบ และกลุ่ม
สถานการณ์สมทบ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ของตัวนาย 
ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ของนักเรียนในกลุ่มรวม 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 7.37 2.23  3.31 0.00      
ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 0.36 0.03 0.43 10.26 0.00 0.67 0.43 0.32 0.56 1.79 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน 

0.06 0.04 0.06 1.59 0.11 0.39 0.07 0.05 0.74 1.34 

ความเชื่ออ านาจในตน 0.02 0.04 0.02 0.54 0.59 0.29 0.02 0.2 0.75 1.33 
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 0.23 0.05 0.21 4.74 0.00 0.57 0.21 0.15 0.47 2.12 
การเห็นแบบอย่างการดูแล
ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 

0.05 0.05 0.05 1.05 0.29 0.56 0.05 0.03 0.36 2.76 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล 

-0.062 0.03 -0.08 -1.87 0.06 0.38 -0.09 -0.06 0.58 1.73 

การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 0.21 0.06 0.17 3.58 0.00 0.57 0.16 0.11 0.41 2.44 
ประสบการณ์จากโรงเรียน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

0.02 0.05 0.02 0.39 0.69 0.44 0.02 0.01 0.51 1.96 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตารางที่ 3.12) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัว
ท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัวท านาย
แต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหาเรื่องของ
ความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และสามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.10) พบว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว นี้ สามารถท านาย

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุได้ 54.9% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมาก

ไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเห็นแบบอย่างการดูแล

ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง โดยมีค่าเบต้า คือ .44, .24 และ .19 ตามล าดับ 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลใน 26 กลุ่มย่อย (ตารางที่  3.10)  พบว่า  กลุ่มที่ตัวท านาย 

ทั้ง 8 ตัวนี้ ตัวที่สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก โดยท านายได้ 63.0% 

ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การเห็นแบบอย่างการดูแล

ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้

เหตุผล ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .42, .30, .30 และ -.14 กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ 
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กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว โดยท านายได้ 61.9% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย 

คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สู งอายุจาก

บุคคลรอบข้าง และการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .54, .28, .26 และ 

.-24 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 51.9% ถึง 59.8% ส าหรับการ

เปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวเดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 4 คู่ คือ 1) นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยน้อยและเกรดเฉลี่ยมาก (52.7% 

และ 63.0% ตามล าดับ) 2) กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวและ

ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว (59.8 % และ 52.2% ตามล าดับ) 3) นักเรียนที่เป็นลูกคนเดียวกับนักเรียนที่มี 

พ่ีน้อง (61.9% และ 53.7%) และ 4) นักเรียนที่การศึกษามารดาต่ าและการศึกษามารดาสูง  (51.7% 

และ 58.4% ตามล าดับ)  

ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 

มีตัวท านายที่ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะ เรียงล าดับจากมากไป

น้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 2) ตัวท านายที่ส าคัญในชุด

สถานการณ์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และการเห็นแบบอย่างการดูแล

ผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง  3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวมเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่

ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง 

และ 4) ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่  1 หรือ 2 โดยพบในกลุ่มย่อย 

กลุ่มนักเรียนที่ เกรดเฉลี่ยมาก กลุ่มนักเรียนที่อาศัยอยู่ ในครอบครัวลักษณะครอบครัวเดี่ยว  

กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว และกลุ่มนักเรียนที่ไม่มี

ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว  

 

 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน 3.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลุ่มการจัดกระท า (การได้รับการส่งเสริม

ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ) มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยผ่านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะสมทบ (ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา) และกลุ่มตัวแปรด้าน
สถานการณ์สมทบ (การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
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สนับสนุนและใช้เหตุผล การมีประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการเห็นแบบอย่างจาก
สื่อมวลชน) ท าการวิเคราะห์ด้วยโมเดลแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก และตัวแปรแฝงภายใน  
โดยกลุ่มตัวแปรแฝงภายนอก แบ่งเป็น 4 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรแฝงการการได้รับการสง่เสริมทัศนคติ
ที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 2) ตัวแปรแฝงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  3) กลุ่มตัวแปรแฝงจิตลักษณะสมทบ 
(ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา) 
และ 4) กลุ่มตัวแปรแฝงด้านสถานการณ์สมทบ (การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง  
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และการมีประสบการณ์จาก
โรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่วนกลุ่มตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ กลุ่มตัวแปรแฝงความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
(ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ)  

จากการประมวลเอกสาร สามารถตั้งเป็นสมมติฐานและท าการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ด้วย
วิธีการทดสอบการใช้เมตริกซ์แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นข้อมูลเริ่มต้น ผลการทดสอบโมเดล
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในครั้งแรก พบว่าโมเดลไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
จึงได้ท าการปรับโมเดล และได้โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ตารางที่ 3.13 และ
ภาพที่ 3.2) และในส่วนรายละเอียดค าสั่งและผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถดูในภาคผนวก ค  
 
ตารางท่ี 3.13 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว (กลุ่มรวม 472 คน) 

ค่าสถิติ เกณฑ์การพิจารณา ค่าสถิติในโมเดล (กลุ่มรวม) 

x2 

RMSEA 
CFI 
TLI 

SRMR 

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ .06 
มากกว่าหรือเท่ากับ .95 
มากกว่าหรือเท่ากับ .95 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ .08 

x2= 48.423, df= 35, p-value= 0.0651 
0.029 
0.995 
0.990 
0.025 

 

ผลการทดสอบโมเดลแฝง (Latent Model) (ตารางที่ 3.14, 3.15 และภาพที่ 3.1) พบว่า  
ตัวแปรแฝงการได้รับสารชักจูงประเภทที่ 1 คือ การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ   
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .449 ตัวแปรแฝงการได้รับสารชักจูงประเภทที่ 2 คือ การพัฒนาการมอง
โลกในแง่ดี  ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .555  

ตัวแปรแฝงสถานการณ์สบทบมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุ
จากบุคคลรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และ
การมีประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มีล าดับของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors 
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Loading) เรียงจากมากไปน้อย คือ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง (ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ .858) การเห็นแบบอย่างจากสื่อ (ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ .781) การมี
ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การมีประสบการณ์ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .688) 
และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล  (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .659) 

ตัวแปรแฝงจิตลักษณะสมทบมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีล าดับของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factors Loading) เรียงจากมากไปน้อย คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ .723) ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .709) ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ . 547)  และความเชื่ออ านาจในตน  
(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .417) 

 

 

ภาพที่ 3.1 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล ในกลุ่มรวม (N = 472 คน) 

 
ตัวแปรแฝงความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ และความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ  มีล าดับของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors 
Loading)  เรียงจากมากไปน้อย คือ ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
เท่ากับ .881) และความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .786) 

การได้รับสาร
ชักจูง

ประเภท 1 

การได้รับสาร
ชักจูง

ประเภท 2 

จิตลักษณะ 
สมทบ 
R2 = 
0.249 

ความพร้อม 
ที่จะ

ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 

สถานการณ ์
สมทบ 
R2 = 
0.973 

ความตั้งใจที่
จะดูแล
ผู้สูงอาย ุ
R2 = 

ทัศนคติ 
ท่ีดีต่อสูงอายุ 

.709 

.786 

.881 

.547 .417 
.723 

.858 
.659 .781 .688 

.268 

.324 

.352 

.314 .910 

.177 

.356 .153 การพัฒนา 
การมองโลก 

ในด ี

สาร
ส่งเสริม
ทัศนคติ

ฯ 

.449 

.555 

ความพร้อม 
ที่จะ

สนับสนุนให้
ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุ 

ลักษณะ 
มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

ความเช่ืออ านาจ 
ในตน 

การรู้จกัเอาใจเขา
มา 

ใส่ใจเรา 

การเห็นแบบอย่าง
การดูแลผู้สงูอายุฯ 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรัก

สนับสนุนฯ 

การเห็น
แบบอย่า
งจากสื่อ 

ประสบการณจ์าก
โรงเรียนฯ 
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เมื่อพิจารณาโมเดลการวิจัย โดยพิจารณาจากอิทธิพลรวม (Total effect = TE) อิทธิพลทางตรง 
(Direct effect = DE) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) = IE) ของความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ (ตารางที่ 
3.15) พบว่า กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ คือ การได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ (TE = 0.479) รองลงมา คือ จิตลักษณะสมทบ (TE = 0.473) สถานการณ์สมทบ 
(TE = 0.352) และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  (TE = 0.324) ส่วนกลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงที่มาก
ที่สุดต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ คือ สถานการณ์สมทบ (DE = 0.352) การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี   
(DE = 0.324) การได้รับ (DE = 0. 268) และจิตลักษณะสมทบ (DE = 0.153) กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
ที่มากที่สุดต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ คือ  จิตลักษณะสมทบ (IE = 0.320) รองลงมา คือ การได้รับการ
ส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ (IE = 0.211) โดยค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของสมการโครงสร้าง
ตัวแปรภายในของความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีค่าเท่ากับ 0.693 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวม (Total effect = TE) อิทธิพลทางตรง (Direct effect = DE) 
และอิทธิพลทางอ้อม ( Indirect effect = IE) ของสถานการณ์สมทบ (ตารางที่ 3.15) พบว่า  
กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์สมทบมากที่สุด คือ จิตลักษณะสมทบ  (TE = 0.910) รองลงมา 
คือ การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ(TE = 0.177)  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวม (Total effect = TE) อิทธิพลทางตรง (Direct effect  
= DE) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect = IE) ของจิตลักษณะสมทบ (ตารางที่ 3.15) พบว่า กลุ่มตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อจิตลักษณะสมทบมากที่สุด คือ การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี   (TE = 0.356) รองลงมา 
คือ การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ (TE = 0.314) โดยมีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว 
ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในของจิตลักษณะ มีค่าเท่ากับ 0.249 
 

ตารางท่ี 3.14 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวม ในกลุ่มรวม (n=472) 

ตัวแปร 
ตัวแปรเชงิผลภายในโมเดล 

จิตลักษณะสมทบ สถานการณ์สมทบ ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

การส่งเสริม b 9.600 - 9.600 5.700 14.901 5.700 8.600 6.751 15.351 
ทัศนคติที่ดฯี S.E 0.019 - 0.019 0.008 0.015 0.023 0.014 0.014 0.028 
 ᵦ 0.314 - 0.314 0.177 0.286 0.463 0.268 0.211 0.479 
การพัฒนา b 8.777 - 8.777 - 8.412 8.412 8.362 4.348 12.710 
การมองโลกในแง่ด ี S.E 0.101 - 0.101 - 0.095 0.095 0.085 0.047 0.115 
 ᵦ 0.356 - 0.356 -   0.324 0.324 0.324 0.169 0.493 
จิตลักษณะสมทบ b - - - 0.958 - 0.958 0.160 0.335 0.495 
 S.E - - - 0.027 - 0.027 0.009 0.019 0.028 
 ᵦ - - - 0.910 - 0.910 0.153 0.320 0.473 
สถานการณ์สมทบ b - - -  - - 0.350 - 0.350 
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ตัวแปร 
ตัวแปรเชงิผลภายในโมเดล 

จิตลักษณะสมทบ สถานการณ์สมทบ ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

 S.E - - -  - - 0.021 - 0.021 
 ᵦ - - -  - - 0.352 - 0.352 

R2  0.249 0.973 0.693 

หมายเหตุ: ค่า b (คะแนนดิบ), ค่า S.E. (Standard Error), ค่า ᵦ (คะแนนมาตรฐาน), DE (Direct Effect), IE( Indirect effect),  
               TE (Total effect) 

 
ตารางที่ 3.15 ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าสถิติที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความตรงของ

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ 

 
ตัวแปรเหตุและตัวแปรผล 

ค่าประมาณพารามิเตอร ์

คะแนนดิบ 
(b) 

S.E. คะแนน

มาตรฐาน (ᵦ) 

t 

โมเดลการวดั     
กลุ่มตัวแปรจัดกระท า     
          การส่งเสริมทัศนคติที่ดีฯ 1.000 0.014 0.449 31.548*** 
          การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  1.000 0.118 0.555 4.708*** 
ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ     
          ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ 1.000 0.025 0.786 31.294*** 
          ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อืน่ดูแลผู้สูงอาย ุ 0.980 0.023 0.881 38.883*** 
จิตลักษณะสมทบ     
          ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 1.000 0.029 0.709 24.832*** 
          ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 0.641 0.037 0.547 14.653*** 
          ความเชื่ออ านาจในตน 0.456 0.042 0.417 9.891*** 
          การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 0.793 0.028 0.723 25.770 
สถานการณ์สมทบ     
          การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคลรอบข้าง 1.000 0.019 0.858 45.676*** 
          การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้หตุผล 0.916 0.029 0.659 22.570*** 
          การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 0.737 0.023 0.781 34.664*** 
          การมีประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ 0.655 0.028 0.688 24.137*** 

โมเดลสมการโครงสร้าง     
          การส่งเสริมทัศนคติที่ดีฯ ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ           8.600 0.014 0.268 18.796*** 

          การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี   ความตั้งใจที่จะดูแล
ผู้สูงอาย ุ

8.362 0.085 0.324 3.831*** 

          สถานการณ์สมทบ  ความตัง้ใจที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ 0.350 0.021 0.352 16.540*** 

          จิตลักษณะสมทบ  ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ 0.160 0.009 0.153 16.335*** 

          จิตลักษณะสมทบ  สถานการณ์สมทบ 0.958 0.027 0.910 33.236*** 

          การส่งเสริมทัศนคติที่ดีฯ สถานการณ์สมทบ 5.700 0.008 0.177 22.174*** 
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ตัวแปรเหตุและตัวแปรผล 

ค่าประมาณพารามิเตอร ์

คะแนนดิบ 
(b) 

S.E. คะแนน

มาตรฐาน (ᵦ) 

t 

          การส่งเสริมทัศนคติที่ดีฯ จิตลักษณะสมทบ 9.600 0.019 0.314 16.486*** 

          การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  จิตลักษณะสมทบ 8.777 0.101 0.356 3.538*** 

 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหวา่งตวัแปร 1 2 3 4 5 

1. การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีฯ 1.000***     

2. การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  0.105 1.000***    

3. ความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ 0.531*** 0.543*** 1.000***   

4. จิตลักษณะสมทบ 0.351*** 0.389*** 0.715*** 1.000***  

5. สถานการณ์สมทบ 0.497*** 0.373*** 0.755*** 0.972*** 1.000*** 
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บทท่ี 4 
 

การสรุปและอภิปราย 

งานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิพลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ต้องการพิสูจน์ประสิทธิภาพของสารชักจูง
ว่าจะมีผลต่อความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ โดยให้นักเรียน
จ านวน 472 คน ได้รับแล้วตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย 
สถิติขั้นสูง 
 ในส่วนนี้จะท าการสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน ซึ่งในงานวิจัยนี้มีสมมติฐานรวม  
3 ข้อ มาจากพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม และทฤษฎีการกระท าเชิงเหตุผล โดยมีการใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลหลายประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three Way 
Analysis of Variance) เพ่ือการทดสอบสมมติฐานที่ 1 2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ทั้งแบบ Enter และ Stepwise เพ่ือการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 
3) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 3 และข้อดี ข้อจ ากัดของ
งานวิจัยนี้ รวมถึงข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการวิจัยในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน  4.1
สมมติฐานในงานวิจัยทั้ง 3 ข้อ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดไว้แล้วในบทที่ 3 

ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน ดังนี้  
 สรุปผลตามสมมติฐานที่ 1  4.1.1

นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือมีความพร้อมที่ 
จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
ไมไ่ด้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า  

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ได้ศึกษาตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ  2) การได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และ 3) ลักษณะมุ่งอนาคต
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ควบคุมตน และตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ  
2) ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยในอีก 26 กลุ่ม 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Main effects และ Simple effects  ในการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบสามทางตามตัวแปรอิสระและตัวแปรตามข้างต้นนั้น ปรากฏพบผลที่สนับสนุน
สมมติฐานที่ 1 ในตัวแปรตามการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุเพียงตัวแปรตามตัว
แปรเดียว (ภาพที่ 4.1)  คือ นักเรียนที่ได้รับ ได้รับสารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่า โดยพบผล
เช่นนี้กลุ่มย่อย  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่ครอบครัวเดี่ยว กลุ่มนักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดู  
กลุ่มนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวน้อย และกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว 

 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 

ผลในส่วนนี้สามารถอธิบายให้เห็นว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง   
โดยเป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการคาดการณ์ไกล รู้จักวางแผน เพื่อให้สามารถจัดการกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิต และเมื่อได้รับทั้งการส่งเสริมทัศนคติที่ดีท่ีจะ
ดูแลผู้สูงอายทุี่กล่าวถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงอายุทั้งประโยชน์ 
ต่อตัวเองและต่อสังคมโดยรอบ ประกอบกับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายาม การรู้จักปรับตัว เพื่อจัดการกับปัญหา และเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต  
จึงเป็นผู้ที่มคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ  

ผลการวิจัยทางด้านจิตและพฤติกรรมศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏผลที่แสดงให้เห็น
ว่าจิตลักษณะสมทบหรือสถานการณ์สมทบประกอบกับการจัดกระท าส่งผลดีต่อทัศนคติที่ดีด้วย เช่น 
งานวิจัยของณัฐวดี ปัญญาสกุลวงศ์ (2555) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของการได้รับและเขียนชักจูงที่มีต่อการ

ได้รับสารชักจูงการสง่เสริม
ทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผูสู้งอาย ุ

ได้รับสารชักจูงการพฒันา 
การมองโลก 

ลักษณะมุ่งอนาคต 
ควบคุมตนสงู 

ความพร้อมที่จะสนับสนุน 

ให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอาย ุ

-กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว  
-กลุ่มนักเรียนที่พ่อแมเ่ลี้ยงดู  
-กลุ่มนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวนอ้ย  
-กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุอยู่ใน
ครอบครัว  
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ยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบผลว่านักศึกษาที่ได้รับ เขียนสารชักจูง 
และรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มาก มีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟูานิวเคลียร์ใน
ประเทศไทยมากกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่อายุมากและนักศึกษาที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของพระมหาวีรชัย ค าธร (2548) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของการฝึกสมาธิและการใช้
สารชักจูงที่มีต่อความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนอาชีวศึกษา พบผลว่า
นักเรียนที่ได้รับ ได้รับการฝึกสมาธิ และมีพ้ืนฐานทางพุทธมากมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจ าวันมากกว่าโดยเฉพาะในนักเรียนที่การศึกษาบิดาน้อยและนักเรียนอาชีวะศึกษาสาย
พาณิชย์ 

นอกจากนี้ ยังพบผลการวิจัยที่ส าคัญที่สนับสนุนผลดีของการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแล
ผู้สูงอายุใน 2 ตัวแปรตาม ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีความ
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย 2) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 25 กลุ่ม โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญ คือ นักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อย (ภาพที่ 4.2) 

 
 

 

ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนผลดีของการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
 
 

การส่งเสริมทัศนคติที่ด ี
ที่จะดูแลผูสู้งอาย ุ

ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สงูอายุ 

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อืน่ 
ดูแลผู้สูงอาย ุ

*กลุ่มรวม และ ทกุกลุ่มย่อย 

*กลุ่มรวม และ  25 กลุ่มย่อย ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง 
มัธยมศึกษาปีที ่4 มัธยมศกึษาปีที่ 5 เกรดเฉลี่ยน้อย 
เกรดเฉลี่ยมาก ครอบครัวเดี่ยว ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 
พ่อแมเ่ลี้ยงดู ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู จ านวนสมาชิกครอบครัวน้อย 
เป็นลูกคนเดียว มีพี่นอ้ง เป็นลูกคนแรก ไม่ใช่ลูกคนแรก 
ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว มีผู้สูงอายุในครอบครัว ค่าขนมนอ้ย 
ค่าขนมมาก การศกึษาบิดาต่ า การศกึษาบิดาสูง 
การศกึษามารดาต่ า การศกึษามารดาสูง 
รายได้รวมครอบครวันอ้ย รายได้รวมครอบครัวมาก 
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ผลดีของการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีใน 2 ตัวแปรตาม ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวมและ  
ทุกกลุ่มย่อย 2) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุ พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย (ภาพที่ 4.3) 

 

 

ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนผลดีของการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี 
 

ผลการวิจัย อีกประการที่ส าคัญ คือ ผลดีของการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลและ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดีใน 2 ตัวแปรตาม ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดี 
ที่จะดูแลผู้สูงอายุและได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ
มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการพัฒนา  
การมองโลกในแง่ดี ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ 25 กลุ่มย่อย  โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญ คือ  
กลุ่มนักเรียนเพศหญิง 2) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและได้รับ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมการทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ 24 กลุ่มย่อย  โดยมีกลุ่มย่อยที่ส าคัญ คือ กลุ่มนักเรียนเพศหญิง และ
กลุ่มนักเรียนที่มารดาการศึกษาต่ า (ภาพที่ 4.4) 

การพัฒนาการมองโลกใน 
แง่ดี 

ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผูสู้งอาย ุ

*กลุ่มรวม และ ทกุกลุ่มย่อย 

*กลุ่มรวม และ ทกุกลุ่มย่อย 
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ภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนผลดีของการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี 
 

  สรุปผลตามสมมติฐานที่ 2   4.1.2
ตัวท านายชุดที่ 3 ซึ่งเป็นการรวมกันของตัวท านายชุดที่ 1 คือ ตัวท านายชุด 

จิตลักษณะสมทบ 4 ตัว ได้แก่ ทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจ 
ในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตัวท านายชุดที่ 2 คือ ตัวท านายชุดสถานการณ์สมทบ มี 4 ตัว 
ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 8 ตัว
แปร สามารถท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุ ได้มากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวอย่างน้อย 5% 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลที่ สนับสนุนสมมติ ฐานทั้ งสองตั วแปรตาม ได้แก่       
         ประการที่หนึ่ง พบผลในกลุ่มรวมว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว สามารถท านายความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มากกว่าตัวท านายจากชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ได้มากกว่า 5% (ภาพท่ี 4.5)  

การส่งเสริมทัศนคติที่ดี 
ที่จะดูแลผู้สูงอาย ุ

ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผูสู้งอาย ุการพัฒนาการมองโลก 
ในแง่ดี 

กลุ่มรวม และ  25 กลุ่มย่อย ได้แก่ เพศหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 
5 เกรดเฉลี่ยน้อย เกรดเฉลี่ยมาก ครอบครัวเด่ียว ไม่ใช่ครอบครัวเด่ียว 
พ่อแม่เลี้ยงดู ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู จ านวนสมาชิกครอบครัวน้อย 
จ านวนสมาชิกครอบครัวมาก เป็นลูกคนเดียว มีพี่น้อง เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว มีผู้สูงอายุในครอบครัว ค่าขนมน้อย 
ค่าขนมมาก การศึกษาบิดาต่ า การศึกษา 
บิดาสูง การศึกษามารดาต่ า การศึกษามารดาสูง รายได้รวมครอบครัวน้อย 
รายได้รวมครอบครัวมาก 

กลุ่มรวม และ  24 กลุ่มย่อย ได้แก่ เพศหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 
5 เกรดเฉลี่ยน้อย เกรดเฉลี่ยมาก ครอบครัวเด่ียว ไม่ใช่ครอบครัวเด่ียว 
พ่อแม่เลี้ยงดู ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู จ านวนสมาชิกครอบครัวน้อย 
จ านวนสมาชิกครอบครัวมาก เป็นลูกคนเดียว มีพี่น้อง เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว มีผู้สูงอายุในครอบครัว ค่าขนมน้อย 
ค่าขนมมาก การศึกษาบิดาต่ า การศึกษาบิดาสูง การศึกษามารดาต่ า 
รายได้รวมครอบครัวน้อย รายได้รวมครอบครัวมาก 
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ภาพที่ 4.5 ผลการท านายความพร้อมที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะสมทบ 
กลุ่มสถานการณ์สมทบ และกลุ่มจิตลักษณะสมทบ ร่วมกับสถานการณ์สมทบ  
เป็นกลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว 

 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานเฉพาะในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ  

กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว  โดยตัวท านายชุดที่ 1 จิตลักษณะสมทบ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 
เป็นตัวท านายที่ส าคัญ สามารถท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 42.1 %  ส าหรับ 
ตัวท านายชุดที่ 2 สถานการณ์สมทบ พบว่า กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว พบว่า การเห็นแบบอย่าง 
การดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง สามารถท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 27.8%  
ขณะที่ตัวท านายชุดที่ 3  จิตลักษณะสมทบร่วมกับสถานการณ์สมทบ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อ 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง (ตามล าดับ) 
สามารถท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 47.5% กล่าวได้ว่าตัวท านายชุดที่ 3 สามารถ
ท านายได้มากกว่าตัวแปรชุดที่ 1 หรือ 2 ตามล าพังได้ 5.4% (ภาพท่ี 4.5) 

จากผลการวิเคราะห์ในข้อมูลชุดที่ 3 จิตลักษณะสมทบกับสถานการณ์สมทบที่สามารถ
ท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิดา ทองศฤงคลี (2548)  
ที่ปรากฏผลว่าตัวท านายชุดจิตลักษณะสมทบร่วมกับสถานการณสมทบ สามารถท านายความพร้อมที่
จะดูแลญาติผู้สูงอายุ ได้มากกว่าชุดท านายชุดใดชุดหนึ่งอย่างน้อย 5% ใน 7 กลุ่มย่อย เช่น  
กลุ่มนักเรียนหญิง กลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุ ในบ้าน เช่นเดียวกับ

จิตลักษณะสมทบ 

ความพร้อม 
ที่จะช่วยเหลือ

ผู้สูงอาย ุ

ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 

สถานการณ์สมทบ 

การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายจุาก 
คนรอบข้าง  

จิตลักษณะสมทบร่วมกบัสถานการณ์สมทบ 

1. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 

2. การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุ 
        จากคนรอบขา้ง  

นักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว  
42.1 % 

นักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว  
27.8 % 

นักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว  
47.5 % 
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งานวิจัยของคมนา วัชรธานินท์ (2546) ที่พบว่า ตัวท านายสถานการณ์ร่วมกับตัวท านายจิตลักษณะ
สมทบ สามารถท านายความตั้งใจที่จะท างานอาสาสมัครในอนาคตได้มากกว่าชุดท านายชุดใดชุดหนึ่ง
อย่างน้อย 5%ในกลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง ส่วนในงานวิจัยเชิงทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนะรัตน์ เก่งสกุล (2548) ที่พบว่าตัวท านายด้านสถานการณ์ร่วมกับจิตลักษณะสมทบ สามารถ
ท านายความพร้อมที่จะได้รับภาษาอังกฤษ ได้มากกว่าชุดท านายชุดใดชุดหนึ่งอย่างน้อย 5% ในกลุ่ม
นักเรียนชายและนักเรียนที่บิดาการศึกษาน้อย  

ผลการท านายในงานวิจัยนี้ ได้ปรากฏว่าตัวแปรความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
มีตัวท านายทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุเป็นตัวท านายที่ส าคัญเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อตัว
บุคคลมีความส าคัญต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช ดวง
กางใต้ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมารดาในการดูแลการบริโภคอาหาร
แก่บุตรก่อนวัยเรียน พบว่าตัวท านายจิตลักษณะสมทบและสถานการณ์ สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการดูแลบุตรโดย ทัศนคติที่ดีต่อบุตร เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับ 2 มีค่าเบต้าเท่ากับ .16  
นอกจากนี้ตัวท านายการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง ยังเป็นตัวท านายที่ส าคัญ
ล าดับที่สองในการท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของนคร (2550) 
ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมต้น ที่มีธนาคารโรงเรียน พบว่า การเห็นแบบอย่างการออมจาก
ผู้อื่น เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับแรกของความพร้อมที่จะออม มีค่าเบต้า เท่ากับ .30 และพบผลใน
ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ เบญจพร ประณีตวตกุล (2560)ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมปูองกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า การ
เห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้าง เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่สองของความพร้อมที่จะกระท า
พฤติกรรมปูองกันการรับและเผยแพร่โรคในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .17 และยังเป็นตัว
ท านายที่ส าคัญอันดับที่สาม ของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมปูองกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจ าวัน 
มีค่าเบต้าเท่ากับ .09  

ประการที่สอง พบผลในกลุ่มรวมว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว สามารถท านายความพร้อมที่จะ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุได้มากกว่าตัวท านายจากชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ได้มากกว่า 5% (ภาพที่ 
4.3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่เกรด
เฉลี่ยมาก นักเรียนที่อาศัยอยู่ ในครอบครัวเดี่ยว นักเรียนที่ พ่อแม่เลี้ยงดู นักเรียนที่ เป็นลูก 
คนเดียว และนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว ซึ่งมีพิสัยแตกต่างกันตั้งแต่ 5.2%  ถึง  7.2%  
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ภาพที่ 4.6 ผลการท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ตัวท านายกลุ่ม  
จิตลักษณะสมทบ กลุ่มสถานการณ์สมทบ และกลุ่มจิตลักษณะสมทบร่วมกับ
สถานการณ์ สมทบเป็นกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว 

 
โดยกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันมากที่สุดถึง 7.2% คือ กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว 

โดยตัวท านายชุดที่ 1 จิตลักษณะสมทบ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สามารถท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุได้ 
52.6% ส าหรับตัวท านายชุดที่ 2 สถานการณ์สมทบ พบว่า การเห็นแบบอย่างจากสื่อ และการเห็น
แบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง สามารถท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแล
ผู้สูงอายุได้ 49.7% และตัวท านายชุดที่ 3  จิตลักษณะสมทบร่วมกับสถานการณ์สมทบ พบว่า 
ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบ
ข้าง การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และลักษณะมุ่งอนาคต

จิตลักษณะสมทบ 

ความพรอ้ม 
ที่จะสนับสนนุให้ผู้อื่นดูแล

ผู้สูงอายุ 

1. ทัศนคตทิี่ดีตอ่ผู้สูงอายุ 
2. การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
3. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

สถานการณ์สมทบ 

1. การเห็นแบบอย่างจากสือ่ 
2. การเห็นแบบอย่างการดแูล

ผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง  

จิตลักษณะสมทบร่วมกับสถานการณ์สมทบ 

นักเรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวเดี่ยว 

52.6  % 

นักเรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวเดี่ยว 

49.7  % 

นักเรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวเดี่ยว 

59.8  % 

1. ทัศนคตทิี่ดีตอ่ผู้สูงอายุ 
2. การเห็นแบบอย่างจากสือ่ 
3. การเห็นแบบอย่างการดแูล

ผู้สูงอายุจากคนรอบข้าง  
4. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและ

ใช้เหตุผล 
5. การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
6. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
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ควบคุมตน (ตามล าดับ) สามารถท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุได้ 59.8%  
(ภาพท่ี 4.6) 

ผลการท านายในงานวิจัยนี้ ได้ปรากฏว่าตัวแปรความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ อ่ืน 
มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ มีตัวท านายทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุเป็นตัวท านายที่ส าคัญเป็นอันดับ
แรก แสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อตัวบุคคลมีความส าคัญต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภะรัฐ ยอดระบ า (2548) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ
ด้านบ้าน สถานศึกษา และจิตลักษณะที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจที่จะรับผิดชอบครอบครัวของนักศึกษา
ชายระดับปริญญาตรี พบว่าตัวท านายจิตลักษณะสมทบร่วมกับสถานการณ์สามารถท านายความ
ตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบครอบครัว โดย ทัศนคติที่ดีต่อบิดา เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับสาม  
มีค่าเบต้าเท่ากับ .16 นอกจากนี้ตัวท านายการเห็นแบบอย่างจากสื่อยังเป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่
สองในการท านายที่ส าคัญอันดับสองในการท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยมสีดา (2548) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบ้าน  
วัด โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากสื่อ เป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรกของทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตแบบ
พุทธมีค่าเบต้าเท่ากับ .23 เช่นเดียวกับงานวิจัยของวรรณลดา กันต์โฉม (2553) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การรับรู้ข่าวสาร 
ด้านสุขภาพจากสื่อ เป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับที่สองของพฤติกรรมการกินอาหารที่เหมาะกับ
สุขภาพ มีค่าเบต้าเท่ากับ .10 รวมถึงงานวิจัยเชิงทดลองของสุพัตรา เติมคุนานนท์ (2553) ที่ศึกษา
อิทธิพลของสารักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟูานิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
การรับรู้ข่าวสารเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับแรกของความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟูานิวเคลียร์  
มีค่าเบต้าเท่ากับ .42 

 สรุปผลตามสมมติฐานที่ 3  4.1.3
เพ่ือศึกษากลุ่มการจัดกระท า (การได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและ 

การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ) มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  
โดยผ่านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะสมทบ (ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ความเชื่ออ านาจในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา) และกลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์สมทบ  
(การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การมีประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน) 

สมมติฐานนี้ถูกทดสอบด้วยอิทธิพลเชิงเส้น โดยสมมติฐานนี้ไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จึงได้มีการปรับโมเดลจนได้โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ภาพที่ 3.1 ) 
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จากโมเดลที่ปรับแล้วในการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในงานวิจัยนี้ พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน คือ พบ
ตัวแปรการจัดกระท า ตัวแปรจิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบ มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมไปยังตัวแปรตามต่างๆ ที่คาดไว้ (x2=48.423, df= 35, p-value= 0.0651, RMSEA= 
0.029, CFI= 0.995, TLI= 0.990, SRMR= 0.025) โดยพบผลที่ส าคัญ คือ กลุ่มการจัดกระท า (การ
ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี) มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยผ่านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะสมทบ (ทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา) และ
กลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์สมทบ (การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การมีประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการเห็น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน) ทั้งนี้ ในกลุ่มสถานการณ์สมทบมีตัวแปรการเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุ
จากบุคคลรอบข้าง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด (.858) ส่วนในกลุ่มจิตลักษณะสมทบ มีตัวแปร
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด (.709)  

 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 4.2
ผลงานวิจัยเรื่องนี้ ท าให้สามารถเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปได้ ดังนี้ 
ประการที่หนึ่ง เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล

และสังคมที่ส าคัญประการหนึ่ง หากแต่เป็นการศึกษาทดลองเพียงครั้งเดียว ไม่มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมีการท าวิจัยในระยะยาว (Longitudinal study) โดยมีการจัด
กระท าและวัดผลเป็นระยะ  

ประการที่สอง ในการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีการใช้การจัดกระท าด้วยการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่
จะดู แลผู้ สู งอายุ  และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  โดยการให้การอ่านสารชักจู งนั้ น  
ควรมีการเสริมแรงให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านสารชักจูงมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการที่ผู้วิจัยได้ ใช้ 
เพ่ือเสริมแรงให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านสารชักจูงคือ การให้นักเรียนอ่านบทความและท า
แบบวัดตามขั้นตอนการวิจัย และหากนักเรียนท่านใดเจอค าที่สะกดผิดก็จะให้รางวัลเป็นของเล็กๆ 
น้อยๆ เช่น ปากกา ปากกาเน้นข้อความ เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเสริมแรงนักเ รียนให้มี 
ความสนใจในการอ่านบทความและแบบวัดได้ดี 

 ประการที่สาม ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย หรือศึกษาเจาะลึกในภูมิภาคที่มีจ านวนผู้สูงอายุมาก นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เช่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เพ่ือช่วยในการยืนยันผลที่พบว่า  
ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ
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หรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งอาจจะมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ เช่น ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การรับรู้คุณค่าในตนเอง เป็นต้น 

ประการที่สี่ เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมี
การท าวิจัยในเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ส าคัญ โดยใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)   ซึ่งจะท าให้สามารถตอบค าถามการวิจัยให้มีความ
ครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

ประการที่ห้า ในการวิจัยครั้งต่อไป หากน าผู้สนใจได้น าการจัดกระท าการส่งเสริมให้ผู้อ่ืนมี
ทัศนคติที่ดีท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ โดยการอ่านสารชักจูงฉบับนี้ อาจจะน าไปเพ่ิมเติมต่อยอดประเด็นในสาร
ให้หลากหลาย ครอบคลุม หรือสร้างความสมดุลของสาร เช่น ประเด็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและผู้สูงอายุอ่ืนในสังคมควบคู่กันทุกด้าน หรืออย่างในสารการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีที่
อาจจะเน้นในด้านผู้สูงอายุมากขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะการพัฒนา 4.3
ประการแรก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจ

ที่จะดูแลผู้สูงอายุ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่
จะดูแลผู้สูงอายุ และ/หรือ ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี โดยการอ่านบทความในสารชักจูงที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุและ/หรือ มีความพร้อมที่
จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ในการพัฒนา เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบใหญ่
และมีบทบาทส าคัญในการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตนี้ ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนั้น สามารถ
ประยุกต์ใช้สารชักจูงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ซึ่งมีเนื้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย เนื้อหาไม่ยาวมาก และใช้ เวลาไม่นานในการสร้างความตั้งใจที่จะ
ดูแลผู้สูงอายมุาต่อยอด โดยการน าไปสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นบทเรียน หรือน าไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ หรือน าไปประยุกต์เป็นสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุประเภทใหม่ๆ  เช่น สื่อมัลติมีเดีย Motion Graphic  
ที่เกี่ยวกับการสร้างความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุต่อไป เพ่ือจูงใจและเข้าถึงกลุ่มนักเรียนหรือ
กลุ่มเปูาหมายประเภทต่างๆ มากยิ่งขึ้น  

ประการที่สอง ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นพ้ืนฐานจิต
ลักษณะของบุคคลที่ส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อประกอบกับการที่
นักเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ก็จะเป็น
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การช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ 
ดังนั้น ในสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานทางสังคมที่ส าคัญในการบ่มเพาะความรู้ จึงควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาให้เขาสามารถคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การช่วยเหลือ เกื้อกูล แก่ผู้สูงอายุ เ พ่ือประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและบุคคลรอบข้างใน
สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทรในอนาคตต่อไป 

ประการที่สาม ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแปรในจิตลักษณะสมทบเป็นตัวแปรใน 
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ในสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในการ
บ่มเพาะความรู้จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญ ผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงถึงความรัก ความเอาใจใส่ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ช่วยกันปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมอันดีของคนไทยในการให้
เกียรติยกย่องแก่ผู้สูงอายุ ตลอดส่งเสริมพฤติกรรมเกื้อกูลผู้สูงอายุให้กับบุตร หลาน ยึดถือเป็น
แบบอย่างที่ดี รวมถึงสื่อซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ควรน าเสนอแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุให้แก่บุคคลใน
สังคม และเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับความสูงวัย 
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ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ  
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
การวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็นตัวแปรจัดกระท า ดังนี้ 

1. สารชักจูงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
2. สารชักจูงการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
3. สารควบคุมการเรียนภาษาอังกฤษ 
4. สารควบคุมการใช้สินค้าไทย 

 
การใช้แบบวัดประกอบด้วย 13 ชุดค าถาม ดังนี้ 

ชุดที่ ชื่อแบบวัด ชื่อตัวแปร 
*1 สิ่งที่ฉันรับทราบ 1   ตรวจสอบความถูกต้องของการรบัสาร ATTITUDE (12 ข้อ) 

*2 สิ่งที่ฉันรับทราบ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของการรับสาร OPTIMISM (11 
ข้อ) 

*3 สิ่งที่ฉันคิดจะท า ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ (15 ข้อ) 

*4 สิ่งที่ฉันท าให้คนรอบข้าง ความพร้อมที่จะสนับสนุนใหผู้้อื่นมีจิตเชิงบวกต่อ 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ (12 ข้อ) 

*5 ความเห็นของฉัน ทัศนคติที่ดีต่อผูสู้งอายุ (15 ข้อ) 

*6 ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง 

7 ฉันในปัจจุบันและอนาคต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน (12 ข้อ) 

8 สิ่งที่มักเกิดขึ้นกับฉัน ความเชื่ออ านาจในตน (10 ข้อ) 

9 การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (12 ข้อ) 

*10 สิ่งที่ฉันเห็นจากคนรอบข้าง การเห็นแบบอย่างการดูแลผูสู้งอายุจากคนรอบข้าง  
(12 ข้อ) 

11 เยาวชนกับประสบการณ์ทางบ้าน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนบัสนุนและใช้เหตผุล (12 ข้อ) 

*12 การรับรูจ้ากสื่อ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ (10 ข้อ) 

*13 สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากโรงเรียน  ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ (10 ข้อ) 

หมายเหตุ : * แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
 

สวัสดีค่ะน้องๆ นักเรียนทุกคน  
นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของนักเรียนทั่วประเทศ ในการแบบสอบถามนี้  

ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกตอบได้อย่างอิสระตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่มีถูกไม่มีผิด และไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น ค าตอบของน้องจะถือเป็นความลับ โดยขอให้น้องตอบอย่างตั้งใจ 
โดยข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้ประโยชน์ได้เม่ือค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือน้องๆ อย่า
เว้นว่างข้อใดข้อหนึ่ง  โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม ชี้ให้เห็นแนวทางให้การพัฒนาการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันนี้ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้วิจัย ขอขอบคุณโรงเรียน อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้อย่างดียิ่ง 

นางสาวอดิศา วสวานนท์ 
นักศึกษาปริญญาโท 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ค าแนะน าวิธีการตอบ 

ขั้นตอนที่ 1  ได้รับข้อความให้เข้าใจ 
ขั้นตอนที่ 2  ขอให้นักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็น “จริง” หรือ “ไม่จริง”ส าหรับน้องๆ 
ขั้นตอนที่ 3  ถ้า “จริง” ให้ คิดว่า จริงมากเพียงใด จาก  

      จริงมาก              ขีด     ที่           “จริงที่สุด” 
จริงปานกลาง       ขีด     ที่           “จริง” 
จริงเล็กน้อย         ขีด     ที่           “จริงที่สุด” 
ถ้า “ไม่จริง” ให้ คิดว่า ไม่จริงมากเพียงใด จาก  
ไม่จริงเล็กน้อย     ขีด     ที่           “ค่อนข้างไม่จริง” 
ไม่จริงปานกลาง   ขีด     ที่           “ไม่จริง” 
ไม่จริงมาก          ขีด     ที่           “ไม่จริงเลย” 

 
ตัวอย่างการตอบ 
 

1. ฉันรู้สึกสงสารเมื่อมีผู้ตกทุกข์ได้ยาก 

 
 

_______ 
จริงที่สุด 

_______ 
จริง 

_______       : 
ค่อนข้างจริง 

_______ 
ไม่จริงเล็กน้อย 

_______ 
ไม่จริงปานกลาง 

_______ 
ไม่จริงมาก 
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โรคที่น้อง ต้องทานเวลาไม่สบายหรือปุวย ก็มีค าแนะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าน้องได้รับ
ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ แล้วน้องไปแนะน าให้คนใกล้ชิดทาน หรือน้องทานเอง โดยไม่รู้อย่างละเอียดและ
ถูกต้องว่าเป็นยารักษาโรคอะไร แก้โรคอะไร หรือต้องทานมากน้อยแค่ไหน วันนึง ! น้องอาจท าให้คน 
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ชุดที่ 1 สิ่งที่ฉันรับทราบ 
ให้นักเรียนตอบค าถามโดยเลือกตอบถูกผิด หลังจากนั้นให้เลอืกระดับความมั่นใจในการตอบแต่ละข้อ 

 

ตัวอย่าง 
 

การพูดค าหยาบ เป็นการแสดงถึงความสนิทสนมกนัในกลุ่มเพ่ือนฝูง 
  √     ถูก _____ผิด         (ตอบอย่างมั่นใจ   √      น้อย     ____ปานกลาง _____มาก) 
 

 

1. ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สงูอายุจ านวนกว่าร้อยละ 17 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

2. นักเรียนอย่างเรา ก็เป็นเป็นวัยที่สามารถช่วยเหลือดูแล เอ้ือเฟื้อแก่ผู้สูงอายุได้ 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

3. การเรียนรู้ หรือรับทราบในเรื่องการเตรียมพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

4. ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ชอบ ดุ ด่า ว่ากล่าว ลูกหลานอย่างเสมอ โดยไม่มีเหตุผล 
 _____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

5. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งภายในบ้าน หรือผู้สูงอายุนอกชุมชน เป็นเรื่องที่เกินความสามารถวัยรุ่น
อย่างเรา 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

6. การพูดคุยกับผู้สูงอายุ สามารถท าให้เราสามารถได้รับความรู้เร่ืองใหม่ๆ เรียนรู้ประสบการณ์
ผ่านเรื่องราวในอดีตของท่าน 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

7.  เมื่อถูกผู้สูงอายุต่อว่า เราควรโต้เถียงกลบัทันที เพ่ือให้จบบทสนทนาโดยเร็ว 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

8. เทคโนโลยี เช่น Line  Facebook สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธร์ะหว่างผู้สูงอายุกบัคนในครอบครัว 
เพื่อนฝูง 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

9. Young Happy เป็น Application ที่ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีให้แก่ผู้สูงอายุ 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

10. การเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ สามารถช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ 
 _____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

11. การเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องจ าเป็นกับวัยผู้สูงวัย 
 _____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก 

12. ฉันไม่คิดว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบอะไรกับฉนัเลย 
 _____ถูก _____ผิด (ตอบอยา่งมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
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ชุดที่ 2 สิ่งที่ฉันรับทราบ 
1. โครงการก้าวคนละก้าวของ พี่ตูน Bodyslam สามารถระดมทุนได้ถึง 1,300 ล้านบาท 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
2. ผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตทกุคน เพราะเป็นคนที่เกิดมาดวงดี มีโชค 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
3. ตูน Bodyslam ริเริ่มโรงการกา้วคนละก้าวขึ้นมาเพ่ือต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตนเองเทา่นั้น 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
4. แจ็ค หม่า เป็นเจ้าของบริษัท Shoppee 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
5. แจ็ค หม่า เคยโดนปฏิเสธงานมามากกว่า 30 คร้ัง แต่เขาก็ไม่ท้อถอย 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
6. อาลีบาบา เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ชที่ แจ็ค หม่า ก่อตั้งขึ้น 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
7. แจ็ค หม่า มักจะใช้เวลาในตอนเด็กๆ ไปกบัการว่ิงเล่นกับเพือ่น  

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
8. เมื่อ 20 ปีก่อน เจมส์ เรืองศักดิ์  เคยประสบอุบัติเหตุตกรถไฟ 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
9. ตั้งแต่เกิดอุบตัิเหตุเมื่อ 20 ปีก่อน เจมส์ เรืองศักดิ์ ไม่เคยกล้านั่งยานพาหนะใดๆ เลย 

_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 
10. เจมส์ เรืองศักดิ์ เป็นตัวอย่างของคนที่มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นว่าตนสามารถที่จะช่วยเหลือเป็น

ก าลังใจให้น้องอาร์ม ผู้ปุวยเป็นโรคมะเร็งได้ 
_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

11. การมองโลกในแง่ดี เป็นสิ่งที่ตดิตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถฝึกกันได้ 
_____ถูก _____ผิด       (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย     ____ปานกลาง    ____มาก) 

 
ชุดที่ 3 สิ่งที่ฉันคิดจะท า 

1. ถ้าเจอผู้สูงอายุที่ท าอะไรชกัช้า ไม่ทันใจ ฉันจะดุ ว่า ทันที  (t = 4.566, r= .411) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

2. ถ้ามีคนชวนฉันท ากิจกรรมอาสาสมัครสมัครเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ฉันจะไม่ไปเข้าร่วม (t = 6.882,  
r= 539) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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3. ฉันหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ตามล าพังกับญาติผูสู้งอายุที่เจ็บปุวย (t = 5.199, r= .480) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

4. เมื่อมีผู้สูงอายุถามถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต  เล่นไลน์ ฉันไม่ยินดีที่จะตอบ  
(t = 5.350, r= .530) 
 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

5. เมื่อฉันพบผู้สูงอายุ ถูกท าร้าย ทารุณกรรม ฉันจะรีบหาทางในการช่วยเหลือทันที (t = 7.318,  
r= .628) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

6. ฉันพร้อมที่ช่วยเหลือ เมื่อผู้สูงอายุต้องการให้ช่วยหยิบของ หรือหาของให้  (t = 6.879, r= .642) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ฉันตั้งใจว่าจะไมใ่ช้ค าพูดหยาบคาบ หรือโต้เถียงรุนแรง กับผู้สูงอายุ  (t = 5.816, r= .498) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

8. ฉันยินดีที่จะเอื้อเฟื้อต่อผู้สงอายุ เช่น การกดลิฟท์รอ การช่วยเปิดประตูและใหท้่านเดินออกก่อน  
(t = 4.272, r= .419) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

9. หากชุมชนของฉัน ขอความร่วมมือให้เป็นหูเป็นตา ช่วยเหลือดแูล
ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ฉันยินดีที่จะให้ความร่วมมือ (t = 4.886, r= .506) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

10. หากผู้สูงอายุที่ฉันรู้จัก มีอาการเศร้าหมอง ไม่สบายใจ ฉันพร้อมที่จะไปพดูคุย ปลอบใจ (t = 
6.265, r= .629) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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11. ฉันหลีกเลี่ยงที่จะไปเที่ยว หรือร่วมเดินทางกับผู้สูงอายุ เพราะพวกท่านชักช้า (t = 6.935,  
r= .488) 
 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

12. ฉันพร้อมที่จะชักชวนให้ผู้สงูอายุพูดคุย ซักถาม บอกเล่าประสบการณ์เรื่องราว เพื่อให้ท่านได้คลาย
ความเหงา และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง (t = 5.140, r= .502) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 
 

 

13. เมื่อผู้สูงอายุมีอาการไม่พึงพอใจ ตะโกนดุด่าฉัน ฉันจะโต้เถียงกลับโดยทันที (t = 5.518, r= .506) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

14. ฉันจะบ่นว่าทันที หากผู้สูงอายุเข้ามาขอให้ฉันช่วยเหลือบางอย่างในขณะที่ฉันก าลังเล่นเกมส์ หรือ
ท ากิจกรรมส่วนตัวอยู่ (t = 5.896, r= .565) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

15. หากฉันนั่งรถเมล์ แล้วพบผู้สูงอายุถือไม้เท้าก าลังมองหาที่นั่ง ฉันจะท าเป็นนั่งหลับทันที (t = 
5.152, r= .355) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 
แผนผัง แบบวัดสิ่งท่ีฉันคิดจะท า (Alpha Coefficient = .864) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

ด้านกายภาพ 6,8 1,3,15 5 
ด้านวาจา 7,12 4,13,14 5 
ด้านสงัคม 5,9,10 2,11 5 

รวม 7 8 15 
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ชุดที่ 4 สิ่งที่ฉันพร้อมท าให้คนรอบข้าง 
 

1. ฉันคงจะต่อว่าหากเพื่อนมาชักชวนให้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยกัน (t = 6.388, r= .485) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

2. ฉันหลีกเลี่ยงทีจ่ะแชร์ (Share) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลผู้สงูอายุให้คนรอบข้าง
ได้ทราบ (t = 4.089, r= .305) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

3. หากคนรอบข้างก าลังมีปัญหาเกี่ยวกับในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ฉันหลีกเลี่ยงที่จะรับ
ฟังปัญหานั้น (t = 6.355, r= .455) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

4. ฉันยินดีที่จะชื่นชมเมื่อเห็นเพื่อนช่วยเอื้อเฟื้อที่นั่งบนรถโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ (t = 6.667, r= 
.596) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

5. ถึงมีโอกาส ฉันก็จะหลีกเลี่ยงทีจ่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ฉันมีให้
ผู้อื่นได้ทราบ (t = 6.647, r= .507) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

6. ฉันยินดี หากเพื่อนขอ ให้ไปชว่ยเลือกซื้อของฝากที่เหมาะสมกับสุขภาพให้แก่ญาตผิู้สูงอายุด้วยกัน  
(t = 5.152, r= .429) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

7. ฉันพร้อมที่จะเข้าไปอธบิาย หากพบว่าเพ่ือนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้สูงอายุ (t = 
6.366, r= .571) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

8. ฉันพร้อมที่จะปลอบใจครอบครัวหรือเพ่ือน เพื่อให้มีก าลังใจที่ดีในช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (t = 
5.146, r= .519) 
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............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

9. หากมีโอกาส ฉันตั้งใจที่จะชักชวนเพื่อนไปท ากิจกรรมจิตอาสาที่บ้านพักคนชรา (t = 5.592,  
r= .495) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

10. หากฉันเห็นเพ่ือนเกิดความซึมเศร้าจากปัญหาการดูแลผู้สงูอายุ ฉันยินดีที่จะเข้าไปให้ก าลังใจ (t = 
6.750, r= .561) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

11. เมื่อญาติพี่น้องของฉันมีความท้อใจกับการดูแลญาติผู้สงูอายุ ฉันจะชักชวนให้เขานึกถงึความสุขใน
วัยเด็กที่เขาได้อยู่กับผู้สงูอายุ (t =6.142, r= .563) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

12. ฉันไม่เห็นด้วย หากในชุมชนของฉันจะมีการสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ (t = 6.477, r= 
.511) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

แผงผัง แบบวัดสิ่งท่ีฉันท าให้คนรอบข้าง  (Alpha Coefficient = .831) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 7 1,2,5 4 
ด้านอารมณ ์ 4,8,10,11 3 5 
ด้านอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ เวลา 6,9 12 3 

รวม 7 5 12 

 
ชุดที่ 5 ความเห็นของฉัน 

1. ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีความเมตตา กรุณา ปรารถนาดีต่อผูอ้ื่นอยู่เสมอ (t = 4.426, r= .443) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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2. ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ประสบการณ์ชีวิตของท่านสามารถเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง (t = 
4.557, r= .448) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

       
 

3. ผู้สูงอายุเป็นคนขี้หงุดหงดิ โมโหง่าย (t = 3.916, r= .362) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

 

 

4. ฉันเห็นด้วยกับประโยคที่ว่า ผู้สูงอายุเป็น “ร่มโพธิร่มไทร” ให้แก่ลูกหลาน  (t = 3.936, r= .376) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

5. ผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน  (t = 7.820, r= .676) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

6. ฉันไม่ชอบการอยู่กับผู้สูงอายุตามล าพัง (t = 7.919, r= .599) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

7. ฉันรู้สึกไม่พอใจที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ที่มีผู้สงูอายุอยู่ด้วย (t = 9.061, r= .664) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 
 

8. ฉันรู้สึกหงุดหงิด โมโห หรือเบือ่หน่าย ทันที เมื่อโดนผู้สูงอายุบ่น ตักเตือน  (t = 6.822, r= .593) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

9. การที่มีผู้สูงอายุจ านวนมากในประเทศส่งผลเสียมากกว่าผลด ี(t = 5.985, r= .516) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 
 

10. ฉันคิดว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นคนนิ่งเงียบ ไม่ชอบท ากิจกรรม (t = 5.760, r= .537) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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11. เป็นเรื่องส าคัญที่เราจะต้องใหค้วามเคารพ เชื่อฟัง และมีกตัญญูต่อผู้สูงอายุ (t = 4.109, r= .422) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ผู้สูงอายุท าให้ฉันไม่อยากอยู่บ้าน  (t = 9.751, r= .731) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 
 

13. ฉันไม่เข้าชอบเข้าใกล้ผู้สูงอายุที่มีร่างกายเหี่ยวย่น ผมขาว หลังค่อม (t = 9.316, r= .674) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

14. ฉันเห็นด้วยกับการส่งผู้สงูอายุที่ไม่สามารถท างานได้แล้ว หรือมีอาการเจ็บป่วยเนื้อรังเข้าบ้านพัก
คนชรา  (t = 7.787, r= .572) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 
 

 

15. บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกร าคาญ ความชักช้า ขี้หลงขี้ลืมของผู้สงูอายุ (t = 7.770, r= .697) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

แผนผัง แบบวัดความเห็นของฉัน (Alpha Coefficient = .894) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวม 
ประเมินค่า 1,2,4,11 3,5,9,10,14 9 
ความรู้สึก  6,7,8,12,13,15 6 

รวม 4 11 15 
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ชุดที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย     ที่ตรงตามความเป็นจริงของนักเรียน และเติมข้อความใน
ช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 

เพศ   เพศชาย    เพศหญิง      
ฉันก าลังศึกษาอยู่ชั้น:    ม. 4   ม. 5       เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด : ___________ 

ครอบครัวของฉันเป็น   ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ฉัน พ่ีน้อง) 
 ครอบครัวขยาย (พ่อ แม่ ฉัน + ปู่/ย่า/ตา/ยาย)  
 ครอบครัวข้ามรุ่น (ปู่/ ย่า/ ตา/ ยาย + ฉัน) 

ตอนเล็กๆ (0-10 ปี) ผู้เลี้ยงดูหลักคือใคร เช่น พ่อแม่/ลุง/ตา ________________ (ไม่รวมพ่ีเลี้ยง) 
จ านวนสมาชิก ในครอบครัวของฉัน รวมตัวฉันเอง ________คน 

ฉันมีพี่น้องร่วมสายเลือด จ านวน ____คน โดยฉันเป็นลูกคนที่ ___  
มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป      ที่อาศัยอยู่ในบ้าน จ านวน  ________คน 

ฉันได้ค่าขนมมาโรงเรียน วันละ _______บาท 
บิดาของฉันจบการศึกษาสูงสุด  : ______________________ (เช่น ป.4  ม.6 ปวส. ป.ตรี) 
มารดาของฉันจบการศึกษาสูงสุด : ______________________ (เช่น ป.4  ม.6 ปวส. ป.ตรี) 
รายได้รวมของครอบครัวประมาณ :  ______________บาท/เดือน 
 
 

ชุดที่ 7 ฉันในปัจจุบันและอนาคต 
 

1. ฉันรีบท าการบ้านให้เสร็จก่อนไปเที่ยวเล่นเสมอ (t = 3.313, r= .313) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

2. ฉันมักลืมท าการบ้านเสมอ (t = 5.545, r= .493) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

3. ฉันชอบขีดเขียนลงไปในหนงัสอืจนสกปรก (t = 5.629, r= .443) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

4. ฉันอยากเรียนหนังสือมากๆ เมื่อโตขึ้นจะได้ท างานดีๆ (t = 5.178, r= .496) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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5. เมื่อมีคนขัดใจฉัน ฉันมักจะฉวยสิ่งใกล้มือ ขว้างปาหรือท าลายเสมอ (t = 6.432, r= .462) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

6. ฉันไม่อยากสอบตกจึงขยันดูหนังสือเรียน (t = 5.214, r= .506) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

7. แม้ร่างกายจะสกปรกฉันก็จะไม่อาบน้ า ถ้ารู้สึกไม่อยากอาบ (t = 7.582, r= .422) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

8. เมื่อมีคนน าขนมมาให้ที่บ้าน ฉันมักหยิบไปชิมก่อนเสมอ (t = 11.426, r= .614) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

9. ฉันมักจะจดักระเป๋าเตรียมสิ่งของที่ต้องน าไปโรงเรียนให้เสร็จในตอนเย็น เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาใน
ตอนเช้า (t = 4.874, r= .374) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

10. เมื่อฉันได้รับเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายตลอดอาทิตย์ หรือตลอดเดือน แต่ฉันเห็นของที่อยากได้มากและ
ราคาแพง ฉันก็จะซื้อ และยอมอดหลังจากนั้น (t = 6.492, r= .507) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

11. ฉันพยายามใช้เงินอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดเดือน  (t = 5.503, r= .437) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

12. การท าความดี ไม่ควรหวังผลตอบแทนจากผู้อื่น (t = 5.224, r= .362) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

แผนผัง แบบวัดมุ่งอนาคตควบคุมตน (Alpha Coefficient = .801) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

มุ่งอนาคต ควบคุมตน 1,4,6,9,11,12 2,3,5,7,8,10 12 
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ชุดที่ 8 สิ่งที่มักเกิดขึ้นกับฉัน 
 

1. เป็นการยากที่จะชักจูงเพื่อนใหเ้ชื่อตามฉัน (t = 3.446, r= .335) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 
 

2. แทบจะเป็นไปไม่ไดท้ี่จะท าให้ผูป้กครองเปลี่ยนใจในเรื่องใด (t = 4.627, r= .384) 
 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

3. เมื่อฉันท าสิ่งที่ผิดพลาด ฉันรู้สกึว่าไม่สามารถที่จะท าให้สิ่งนัน้กลับถูกต้องได้ (t = 7.418, r= .582) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

4. ทางที่ดีที่สดุในการแก้ปญัหา คือ พยายามไม่คิดถึงปัญหานั้น (t = 4.617, r= .336) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

5. ฉันเชื่อว่าปัญหาต่างๆ จะคลี่คลายได้เอง โดยทีฉ่ันไม่จ าเป็นตอ้งไปยุ่งเกี่ยวกับมัน (t = 7.419,  
r= .581) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

6. ฉันรู้สึกว่าไม่คุ้มค่า ที่จะพยายามท าอะไรอย่างเต็มที่ เพราะสิง่ต่างๆ ไม่เคยใหผ้ลตามที่เราพยายาม
เลย (t = 8.411, r= .594) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

7. ฉันเชื่อว่า คนที่เก่งการเล่นกีฬานั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะเกิดมาเก่งเอง (t = 9.458, r= .637) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

8. ฉันรู้สึกว่า มีคนใจร้ายกับฉันโดยไม่มีเหตุผล (t = 5.673, r= .488) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

9. ฉันรู้สึกว่า เม่ือมีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับฉัน คิดจะท าร้ายฉนั ฉันมีทางจะหยุดยั้งเขาได้น้อยมาก  
(t = 5.774, r= .511) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

10. ตามปกติแล้วฉันรู้สึกว่า ฉันมีโอกาสที่จะเลือกรับประทานไดน้้อยมาก เมื่ออยู่บ้าน (t = 7.092,  
r= .452) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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แผนผัง แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน (Alpha Coefficient = .826) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

ความเชื่ออ านาจในตน - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 

 
ชุดที่ 9 เอาใจเขามาใสใ่จเรา 

 

1. ฉันไม่อยากรับรู้ปัญหาของเพื่อนให้เสียความรู้สึก (t = 7.459, r= .488) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

2. ฉันมักคาดเดาการกระท าของผูอ้ื่นผิดพลาด (t = 7.377, r= .544) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

3. เมื่อฉันท าอะไร ฉันมักคิดถึงผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น (t = 4.134, r= .332) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

4. ฉันยินดีรับรู้ปัญหาทุกข์สุขของเพื่อน เพ่ือหาทางช่วยเหลือ (t = 4.237, r= .452) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

5. ฉันรู้สึกสงสารเมื่อเห็นผู้ตกทกุข์ได้ยาก (t = 4.298, r= .365) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

6. ฉันมักต าหนิคนอื่น โดยไม่ทันคิดว่าเขาจะมีเหตผุลหรือความจ าเป็นอย่างไร (t = 6.668, r= .501) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

7. ฉันยอมรับว่าคนอ่ืนอาจมีความคิดเห็นแตกต่างจากฉัน (t = 5.860, r= .483) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

8. ฉันมักรู้สึกล าบากใจที่จะพูดปลอบโยนผู้อื่น (t = 8.034, r= .549) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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9. ฉันมักพูดขัดคอผู้อื่น ในเรื่องที่ข้าพเจ้าคิดว่ารู้ดีกว่า (t = 7.364, r= .549) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

10. ฉันมักท าตามที่ตนต้องการ ไมว่่าผู้อื่นจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม (t = 7.732, r= .504) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

11. การกระท าของบุคคลแต่ละคน คงไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมของโลก (t = 4.292, r= .363) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

12. มนุษย์ควรรักและนับถือผู้อื่นเหมือนกับที่รักและนับถือตนเอง (t = 5.149, r= .384) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

แผนผัง แบบวัดเอาใจเขามาใสใจเรา (Alpha Coefficient = .815) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3,4,5,7,12 1,2,6,8,9,10,11 12 

 
ชุดที่ 10 สิ่งที่ฉันเห็นจากคนรอบข้าง 

 

1. คนในครอบครัวของฉันหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่สุขภาพผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ เช่น การพาไปพบหมอ
ตรงตามนัด (t = 3.599, r= .356) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองของฉนัมักสอนให้ฉนัมีความเคารพ นับถือ ผู้สงูอายุอยู่เสมอ ทัง้ผู้สงูอายใุนบา้น และ
ผู้สูงอายุคน อื่นๆ (t = 6.763, r= .524) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

3. เพื่อนของฉันมักบ่น ว่ากล่าวผู้สูงอายุให้ได้ยินเป็นประจ า (t = 11.70, r= .647) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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4. ในการท ากิจกรรมหรือตัดสินใจใดๆ คนในครอบครัวไม่เคยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุใน
บ้าน (t = 8.744, r= .627) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

5. บ่อยครั้งที่สมาชิกในครอบครัว มักไปเที่ยวกันโดยทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่บ้านเพียงล าพัง (t = 8.713,  
r= .626) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

6. เพื่อนของฉันมักหลีกเลี่ยงการอยู่ หรือพูดคุยกับผู้สูงอายุ (t = 10.519, r= .719) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

7. บ่อยครั้ง ที่ฉันเห็นเพื่อนทะเลาะ ถกเถียงกับผู้สงูอายุ (t = 8.016, r= .578) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

8. สมาชิกในครอบครัวของฉันมักหากิจกรรมท าร่วมกับผู้สูงอายุอยู่เสมอ เช่น พาไปท าบุญตักบาตร   
กินข้าวนอกบ้าน ร าไทเก๊ก เต้นลีลาศ (t = 3.646, r= .323) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

9. เพื่อนของฉันมักไม่สนใจรับรู้ขา่วสารเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (t = 7.081, r= .633) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

10. ฉันเห็นผู้ปกครองชอบ บ่น ด่า ว่ากล่าว  ดูถูก ผู้สูงอายุ (t = 8.797, r= .632) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

11. เมื่อมีกิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น งานรดน้ าด าหัว ครอบครัวของฉัน
มักให้ความร่วมมืออยู่เสมอ  (t = 5.309, r= .489) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 



 

 
 

139 

 

12. เพื่อนของฉันมักแสดงความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้สูงอายุทั้งที่เป็นคนในครอบครัว และผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ อยู่
เสมอ (t = 3.589, r= .444) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

 แผนผัง แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้าง (Alpha Coefficient = .803) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวม 

คนในครอบครัว 1,2,8,11 4,5,10 7 
เพ่ือน  12 3,6,7,9 5 
รวม 5 7 12 

 
 
 

ชุดที่ 11 เยาวชนกับประสบการณ์ทางบ้าน 
 

1. ผู้ปกครองไม่เคยสนใจทุกขส์ุขของฉัน (t = 9.928, r= .702) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

2. ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลฉันอย่างเต็มที่ (t = 7.580, r= .572) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

3. ผู้ปกครองรักและหวังดีต่อฉัน (t = 6.243, r= .557) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

4. ผู้ปกครองจะอธิบายเหตุผลเมือ่ฉันกระท าผิดก่อนลงโทษฉัน (t = 4.535, r= .360) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

5. ผู้ปกครองมักให้โอกาสฉันท าความดีเพื่อแก้ตัวใหม่  (t = 3.927, r= .409) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

6. ผู้ปกครองมักลงโทษฉันมากเกนิเหตุ (t = 9.802, r= .662) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

 

7. ผู้ปกครองมักอารมณ์เสียเม่ือฉันเข้าไปใกลช้ิดท่าน (t =11.972, r= .688) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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8. ผู้ปกครองของฉันมักไม่ยอมฟังค าอธิบายหรือเหตุผลจากฉัน (t = 10.528, r= .675) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
9. ผู้ปกครองจะให้ก าลังใจ เมื่อฉันท าสิ่งที่ยากหรือล าบาก (t = 6.425, r= .586) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

10. ผู้ปกครองท าตัวห่างเหินจากฉนั (t =12.034, r= .729) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

11. ผู้ปกครองมักสนใจฉันเฉพาะเมื่อฉันท าผิด (t = 9.022, r= .601) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

12. ฉันรู้สึกน้อยใจที่ผู้ปกครองไม่ค่อยห่วงใยและใส่ใจฉัน (t = 6.932, r= .489) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

แผนผัง แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล (Alpha Coefficient = .885) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล 

2,3,4,5,9 1,6,7,8,10,11,12 12 
 
 
 

ชุดที่ 12 การรับรู้สื่อ 
1. ฉันไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารจากสื่อใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (t = 6.864,  

r= .548) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

2. แม้รู้ว่าจะมีการอบรมให้ความรู้ หรือมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ฉันก็ไม่คิด  
ที่จะเข้าร่วม (t = 11.534, r= .720) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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3. ฉันได้ยินจากข่าวว่า ในสังคมปัจจุบันปรากฏปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หาก
ฉันทอดทิ้งบ้างก็ไม่เห็นจะผิดแปลกอะไร (t = 11.479, r= .612) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

4. ฉันไม่เคยดูรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุเลย เช่น รายการสูงวัยไปด้วยกัน  
ช่อง Thai PBS (t = 5.911, r= .439) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
 

5. ฉันเคยดูละคร/ภาพยนตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือ ให้เกียรติ และดูแลผู้สูงอายุจากคนใน
ครอบครัว (t = 4.766, r= .381) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

 

6. ฉันมักเห็นข่าวที่ดารา  นักร้อง ไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอยู่เสมอ เช่น การไปเลี้ยงอาหารกลางวัน 
ไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ช่วยบริจาคเงินซ่อมแซมบ้านแก่ผู้สูงอายุ   
(t = 4.997, r= .404) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

7. ฉันเคยดูละคร/ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นว่าการที่ตัวเอกเชื่อฟังค าแนะน าจากผู้สูงอายุ สามารถ
น าพาไปสู่การหาทางออกของปัญหาที่ดีได้ (t = 4.339, r= .362) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

8. ละครที่ฉันดูมีการสะท้อนให้เห็นถึงการช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ การให้ก าลังใจ และรับฟังความ
ต้องการของผู้สูงอายุ (t = 4.981, r= .451) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

 

9. หลายครั้งที่ฉันเห็นดาราที่ท าหน้าที่ดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุได้รับการชื่นชม ยกย่องอยู่เสมอ เช่น 
ณเดชน์ คูกิมิยะแพท นปภา (t = 4.241, r= .379) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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10. ละคร/ภาพยนตร์ที่ฉันดู มักมีเหตุการณ์ที่นักแสดงน าค่อยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
(t = 4.265, r= .363) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
แผนผัง แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากสื่อ (Alpha Coefficient = .803) 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 
การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 5,6,7,8,9,10 1,2,3,4, 10 

 
ชุดที่ 13 สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากโรงเรียน 

1. ครูสอนฉันอยู่เสมอว่าการเคารพ นับถือ ให้เกียรติผู้สูงอายุเปน็วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม (t = 7.035, 
r= .502) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 
 

2. ครูได้สอนให้ฉันมีความกตัญญ ูรู้คุณ มีความรักเอาใจ แก่ผู้สูงอายุ (t = 5.860, r= .498) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

3. ครูเคยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุในสังคมอย่างมีความสุข  (t = 8.697, r= .529) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

4. เท่าที่ฉันทราบโรงเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
ผู้สูงอาย ุ(t = 6.390, r= .508) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

5. โรงเรียนเคยเชิญปราชญ์ชาวบา้น หรือวิทยากรผู้สูงวัยจากภายนอก เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู ้(t = 4.075, r= .328) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

6. โรงเรียนของฉันไม่ค่อยมีบทเรียนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (t = 7.211, r= .518) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 

7. ครูสนับสนุนให้นักเรียนได้ท ากจิกรรมจิตอาสากับผู้สงูอายุในพื้นที่หรือชุมชน  (t = 5.227, r= 
.482) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  
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8. เท่าที่ฉันมาอยู่ในโรงเรียนนี้ โรงเรียนไม่เคยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
การรดน้ าด าหัวครูเกษียณ (t = 8.164, r= .511) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. โรงเรียนของฉันไม่ได้ให้ความส าคัญกับนักเรียนที่ท าความดีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีการชมเชย
เมื่อนักเรียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ (t = 9.163, r= .559) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 

10. ครูไม่เคยสอนฉันถึงความส าคัญของการช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ (t = 5.005, r= .351) 

............... ............... ............... : ............... ............... ............... 
จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย  

 
 
 

      

แผนผัง แบบวัดประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

(Alpha Coefficient = .826) 
องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวม

จ านวนข้อ 
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
โรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

1,2,3,5,7 4,6,8,9,10 10 
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ภาคผนวก ข 

ภาพและตารางสถิตใินรายละเอียด 
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ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในกลุ่มรวม (N = 472) 
ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 71.50 9.19          
2. 55.99 8.05 .698**         
3. 65.15 9.69 .654** .671**        
4. 50.69 8.05 .397** .388** .407**       
5. 36.83 7.51 .192** .295** .282** .245**      
6. 53.22 7.55 .467** .572** .509** .402** .438**     
7. 53.40 8.41 .507** .565** .595** .357** .347** .664**    
8. 53.74 10.04 .349** .383** .464** .374** .404** .470** .564**   
9. 44.39 6.82 .472** .575** .566** .387** .303** .565** .672** .521**  
10. 42.93 6.88 .349** .442** .432** .368** .315** .473** .601** .477** .649** 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

  



 

 
 

 

146 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนกลุ่มจัดกระท า กลุ่มที่ 1  (N = 120) 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 74.408 8.02          
2. 58.467 6.54 .577**         
3. 67.550 8.78 .669** .484**        
4. 52.475 7.19 .343** .398** .379**       
5. 38.458 7.35 0.076 0.061 0.089 0.084      
6. 55.408 6.54 .450** .411** .385** .298** .309**     
7. 55.492 7.49 .399** .244** .357** 0.150 .181* .591**    
8. 55.692 9.35 .255** .246** .277** .316** .256** .356** .493**   
9. 45.308 5.76 .352** .344** .381** .251** .183* .475** .556** .390**  
10. 43.692 6.67 0.174 .230* .237** .181* .223* .331** .511** .366** .595** 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนกลุ่มจัดกระท า กลุ่มที่ 2  (N = 118) 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 74.41 8.02                   

2. 58.47 6.54 .646**         

3. 67.55 8.79 .680** .705**        

4. 52.48 7.19 .460** .418** .545**       

5. 38.46 7.35 .160 .377** .269** .241**      

6. 55.41 6.54 .416** .535** .468** .445** .286**     

7. 55.49 7.49 .532** .585** .715** .404** .202* .509**    

8. 55.69 9.35 .416** .387** .581** .453** .350** .360** .561**   

9. 45.31 5.76 .585** .629** .727** .468** .311** .513** .745** .651**  

10. 43.69 6.67 .431** .464** .566** .360** .231* .347** .533** .570** .656** 
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ตรางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนกลุ่มจัดกระท า กลุ่มท่ี 3  (N = 1 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 73.10 8.05                   

2. 57.87 7.48 .640**         

3. 66.60 9.96 .549** .665**        

4. 50.86 8.15 .281** .245** 0.171875       

5. 37.46 7.87 .164 .277** .280** .302**      

6. 53.16 7.93 .412** .596** .473** .277** .533**     

7. 54.14 8.41 .524** .657** .573** .367** .467** .789**    

8. 53.91 10.29 .255** .354** .416** .327** .431** .419** .522**   

9. 45.44 6.81 .514** .648** .529** .396** .366** .668** .709** .526**  

10. 43.52 7.26 .391** .490** .426** .455** .447** .617** .712** .451** .704** 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนกลุ่มจัดกระท า กลุ่มที่ 4  (N = 116)

 
 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เช่ืออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 64.47 8.99           

2. 49.98 6.78 .663**  
       

3. 59.71 8.37 .529** .601**  
      

4. 47.15 7.83 .236* .222* .341**  
     

5. 34.60 6.53 .122 .228* .334** .200*  
    

6. 49.03 6.72 .267** .478** .482** .362** .529**  
   

7. 49.30 7.67 .324** .495** .533** .265** .419** .619**  
  

8. 50.94 9.91 .323** .407** .473** .286** .517** .667** .611**  
 

9. 41.09 6.03 .160 .396** .385** .205* .190* .419** .517** .405**  

10. 41.12 5.76 .272** .483** .370** .371** .269** .525** .598** .459** .578** 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนเพศชาย (N = 211) 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 69.89 8.71           

2. 54.13 7.83 .662**  
       

3. 63.15 9.59 .628** .664**  
      

4. 49.59 8.04 .425** .382** .481**  
     

5. 35.75 7.36 .159* .311** .319** .242**  
    

6. 51.13 7.39 .450** .606** .512** .439** .411**  
   

7. 51.32 8.23 .548** .580** .568** .422** .361** .666**  
  

8. 51.63 9.87 .378** .426** .503** .426** .404** .483** .563**  
 

9. 42.59 6.79 .419** .547** .526** .425** .312** .536** .642** .546**  

10. 41.46 6.57 .306** .396** .389** .400** .361** .479** .579** .506** .586** 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนเพศหญิง  (N = 261)  

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. 69.89 8.71           
2. 54.13 7.83 .709**          
3. 63.15 9.59 .656** .653**         
4. 49.59 8.04 .356** .367** .322**        
5. 35.75 7.36 .186** .249** .221** .225**       
6. 51.13 7.39 .447** .504** .464** .342** .432**      
7. 51.32 8.23 .448** .514** .586** .274** .304** .626**     
8. 51.63 9.87 .293** .304** .397** .306** .378** .414** .532**    
9. 42.59 6.79 .481** .560** .565** .326** .259** .540** .664** .460**   
10. 41.46 6.57 .345** .435** .429** .318** .251** .423** .587** .420** .672**  
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (N = 204) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.20 9.01           

2. 55.30 8.50 .662**  
       

3. 64.52 9.34 .628** .664**  
      

4. 49.86 7.94 .425** .382** .481**  
     

5. 36.93 7.39 .159* .311** .319** .242**  
    

6. 52.37 7.73 .450** .606** .512** .439** .411**  
   

7. 52.66 8.34 .548** .580** .568** .422** .361** .666**  
  

8. 53.31 9.95 .378** .426** .503** .426** .404** .483** .563**  
 

9. 44.05 6.66 .419** .547** .526** .425** .312** .536** .642** .546**  

10. 42.61 6.74 .306** .396** .389** .400** .361** .479** .579** .506** .586** 

 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.72 9.33           

2. 56.51 7.66 .730**  
       

3. 65.63 9.93 .687** .705**  
      

4. 51.32 8.09 .401** .341** .398**  
     

5. 36.76 7.61 .256** .311** .356** .227**  
    

6. 53.86 7.36 .474** .538** .528** .415** .419**  
   

7. 53.97 8.43 .530** .592** .636** .365** .424** .671**  
  

8. 54.06 10.12 .421** .439** .521** .356** .410** .462** .577**  
 

9. 44.64 6.95 .501** .556** .582** .409** .337** .524** .693** .542**  

10. 43.17 6.9 .344** .401** .420** .379** .339** .404** .575** .479** .626** 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5  (N = 268) 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.22 9.17           
2. 55.63 7.91 .673**         
3. 64.59 9.76 .648** .668**        
4. 50.19 7.72 .338** .341** .408**       
5. 36.15 7.70 .218** .281** .296** .202**      
6. 52.66 7.64 .437** .552** .481** .398** .455**     
7. 52.52 8.53 .516** .556** .612** .410** .391** .643**    
8. 52.54 10.11 .381** .406** .506** .375** .334** .404** .601**   
9. 43.85 6.73 .466** .544** .575** .425** .314** .575** .674** .625**  
10. 42.43 6.70 .365** .411** .473** .372** .350** .439** .583** .546** .641** 
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ตารางท่ี  10 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนเกรดเฉลี่ยต่ า (N = 232) 
 

 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.22 9.17           
2. 55.63 7.91 .673**         
3. 64.59 9.76 .648** .668**        
4. 50.19 7.72 .338** .341** .408**       
5. 36.15 7.70 .218** .281** .296** .202**      
6. 52.66 7.64 .437** .552** .481** .398** .455**     
7. 52.52 8.53 .516** .556** .612** .410** .391** .643**    
8. 52.54 10.11 .381** .406** .506** .375** .334** .404** .601**   
9. 43.85 6.73 .466** .544** .575** .425** .314** .575** .674** .625**  
10. 42.43 6.70 .365** .411** .473** .372** .350** .439** .583** .546** .641** 
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ตารางท่ี  11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนเกรดเฉลี่ยสูง (N = 208) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.22 9.17           

2. 55.63 7.91 .673**  
       

3. 64.59 9.76 .648** .668**  
      

4. 50.19 7.72 .338** .341** .408**  
     

5. 36.15 7.70 .218** .281** .296** .202**  
    

6. 52.66 7.64 .437** .552** .481** .398** .455**  
   

7. 52.52 8.53 .516** .556** .612** .410** .391** .643**  
  

8. 52.54 10.11 .381** .406** .506** .375** .334** .404** .601**  
 

9. 43.85 6.73 .466** .544** .575** .425** .314** .575** .674** .625**  

10. 42.43 6.70 .365** .411** .473** .372** .350** .439** .583** .546** .641** 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนครอบครัวเดี่ยว (N = 267 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 

 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 70.73 8.76           

2. 55.11 7.79 .672**  
       

3. 63.70 9.31 .643** .658**  
      

4. 50.61 8.01 .401** .430** .408**  
     

5. 36.52 7.31 .215** .324** .311** .256**  
    

6. 52.94 7.49 .464** .589** .531** .398** .443**  
   

7. 53.42 8.75 .559** .646** .632** .387** .393** .704**  
  

8. 53.69 10.39 .358** .375** .506** .397** .460** .511** .594**  
 

9. 44.10 6.80 .519** .648** .587** .432** .352** .627** .716** .551**  

10. 42.97 6.88 .353** .509** .459** .408** .350** .505** .623** .553** .656** 
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ตารางท่ี 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว (N = 197) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 72.41 9.705           

2. 57.17 8.236 .718**  
       

3. 67.07 9.857 .653** .663**  
      

4. 50.76 8.248 .392** .337** .416**  
     

5. 37.26 7.735 .157* .250** .230** .242**  
    

6. 53.50 7.733 .466** .552** .480** .407** .431**  
   

7. 53.32 7.877 .438** .445** .556** .309** .290** .611**  
  

8. 53.84 9.412 .334** .377** .401** .340** .336** .414** .492**  
 

9. 44.95 6.808 .418** .476** .535** .335** .229** .497** .620** .477**  

10. 42.95 6.948 .368** .390** .432** .329** .269** .447** .610** .392** .655** 
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ตารางท่ี 14  ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดูหลัก (N = 291) 
 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.12 8.89           

2. 55.24 7.87 .689**  
       

3. 64.03 9.32 .668** .651**  
      

4. 50.39 8.09 .385** .402** .428**  
     

5. 36.96 7.19 .195** .326** .321** .274**  
    

6. 53.04 7.47 .424** .568** .523** .383** .444**  
   

7. 52.96 8.22 .516** .601** .612** .373** .345** .701**  
  

8. 54.07 9.91 .380** .388** .494** .370** .444** .533** .581**  
 

9. 44.15 7.05 .480** .621** .564** .412** .341** .611** .699** .523**  

10. 42.89 6.81 .369** .494** .451** .379** .389** .535** .656** .496** .658** 
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดูหลัก (N = 291) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.12 8.89           

2. 55.24 7.87 .689**  
       

3. 64.03 9.32 .668** .651**  
      

4. 50.39 8.09 .385** .402** .428**  
     

5. 36.96 7.19 .195** .326** .321** .274**  
    

6. 53.04 7.47 .424** .568** .523** .383** .444**  
   

7. 52.96 8.22 .516** .601** .612** .373** .345** .701**  
  

8. 54.07 9.91 .380** .388** .494** .370** .444** .533** .581**  
 

9. 44.15 7.05 .480** .621** .564** .412** .341** .611** .699** .523**  

10. 42.89 6.81 .369** .494** .451** .379** .389** .535** .656** .496** .658** 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวน้อย (N = 255) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.92 9.64           

2. 57.04 8.07 .715**  
       

3. 66.96 9.93 .636** .680**  
      

4. 51.02 8.07 .410** .334** .364**  
     

5. 36.59 7.79 .191* .255** .264** .227**  
    

6. 53.34 7.77 .551** .581** .508** .429** .439**  
   

7. 54.02 8.56 .494** .486** .579** .322** .335** .616**  
  

8. 53.35 9.81 .300** .378** .461** .407** .308** .402** .507**  
 

9. 44.93 6.31 .451** .471** .563** .333** .222** .503** .622** .497**  

10. 43.26 6.87 .331** .388** .431** .391** .193* .419** .550** .454** .637** 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวมาก (N = 212) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 70.73 8.69           

2. 55.74 7.62 .668**  
       

3. 63.98 9.42 .616** .681**  
      

4. 50.74 7.67 .295** .363** .344**  
     

5. 36.58 7.00 .147* .323** .301** .236**  
    

6. 52.93 7.03 .396** .556** .469** .360** .462**  
   

7. 53.07 8.08 .472** .578** .601** .273** .381** .628**  
  

8. 53.70 9.93 .336** .391** .482** .341** .398** .475** .559**  
 

9. 44.13 6.61 .466** .627** .625** .403** .332** .554** .674** .495**  

10. 42.84 6.69 .303** .465** .481** .411** .347** .509** .632** .480** .623** 
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ตารางท่ี 18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว (N = 129) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 72.41 9.72           

2. 56.37 8.51 .723**  
       

3. 66.55 9.82 .686** .663**  
      

4. 50.61 8.51 .505** .418** .485**  
     

5. 37.23 8.06 .240** .276** .264** .250**  
    

6. 53.52 8.21 .534** .594** .549** .443** .419**  
   

7. 53.79 8.74 .538** .546** .580** .435** .316** .701**  
  

8. 53.82 10.00 .366** .368** .437** .400** .411** .473** .554**  
 

9. 44.76 7.03 .474** .519** .493** .383** .277** .580** .671** .549**  

10. 43.06 7.15 .401** .426** .387** .339** .288** .441** .584** .492** .678** 
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ตารางท่ี 19  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่ไม่ได้เป็นลูกคนเดียว (N = 333) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.62 9.21  

        

2. 56.09 7.87 .673**  
       

3. 65.36 9.65 .667** .660**  
      

4. 50.34 8.06 .408** .391** .391**  
     

5. 36.61 7.51 .220** .292** .267** .233**  
    

6. 53.24 7.54 .483** .577** .524** .398** .445**  
   

7. 53.63 8.66 .498** .554** .600** .373** .384** .706**  
  

8. 53.31 9.96 .357** .398** .447** .357** .402** .469** .562**  
 

9. 44.61 6.96 .492** .582** .566** .416** .317** .611** .694** .563**  

10. 43.03 7.11 .361** .471** .433** .401** .326** .510** .622** .461** .676** 
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ตารางท่ี 20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่เป็นลูกคนแรก (N = 270) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.62 9.21  

        

2. 56.09 7.87 .673**  
       

3. 65.36 9.65 .667** .660**  
      

4. 50.34 8.06 .408** .391** .391**  
     

5. 36.61 7.51 .220** .292** .267** .233**  
    

6. 53.24 7.54 .483** .577** .524** .398** .445**  
   

7. 53.63 8.66 .498** .554** .600** .373** .384** .706**  
  

8. 53.31 9.96 .357** .398** .447** .357** .402** .469** .562**  
 

9. 44.61 6.96 .492** .582** .566** .416** .317** .611** .694** .563**  

10. 43.03 7.11 .361** .471** .433** .401** .326** .510** .622** .461** .676** 
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ตารางท่ี 21   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่ไม่ได้เป็นลูกคนแรก (N = 193) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติทีด่ีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
               
 

 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.83 9.47  

        

2. 56.45 8.04 .674**  
       

3. 65.79 9.01 .665** .659**  
      

4. 50.48 8.21 .419** .393** .342**  
     

5. 37.23 7.44 .228** .316** .226** .197**  
    

6. 53.77 7.79 .447** .545** .468** .355** .420**  
   

7. 53.93 8.59 .481** .561** .573** .303** .351** .693**  
  

8. 53.23 10.34 .358** .377** .403** .300** .376** .499** .581**  
 

9. 44.70 7.13 .483** .568** .554** .343** .302** .596** .746** .567**  

10. 43.36 7.31 .394** .503** .405** .343** .340** .465** .651** .481** .705** 
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ตารางท่ี 22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว (N = 235) 
 

 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .0ตัวแปรที ่: 1. ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ  4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจ
เขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 70.79 8.53  

        

2. 55.43 7.93 .686**  
       

3. 63.89 9.21 .640** .668**  
      

4. 50.70 8.12 .393** .399** .374**  
     

5. 36.87 7.06 .210** .333** .325** .235**  
    

6. 53.12 7.55 .464** .567** .523** .371** .433**  
   

7. 53.77 8.52 .543** .639** .628** .370** .382** .712**  
  

8. 53.71 10.10 .337** .364** .482** .372** .452** .477** .564**  
 

9. 44.21 6.81 .485** .619** .560** .422** .336** .601** .689** .511**  

10. 42.83 6.81 .327** .476** .414** .407** .305** .477** .599** .501** .644** 
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ตารางท่ี 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว (N = 230) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 72.14 9.67  

        

2. 56.59 8.08 .699**  
       

3. 66.59 9.94 .669** .673**  
      

4. 50.71 8.08 .404** .375** .443**  
     

5. 36.86 7.98 .178** .268** .251** .261**  
    

6. 53.32 7.67 .473** .582** .507** .432** .448**  
   

7. 53.11 8.28 .485** .488** .579** .335** .326** .622**  
  

8. 53.89 9.86 .347** .376** .442** .370** .374** .469** .550**  
 

9. 44.69 6.83 .459** .525** .565** .350** .271** .534** .655** .518**  

10. 43.10 7.02 .374** .417** .450** .334** .319** .472** .618** .466** .656** 
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ตารางท่ี  24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่ได้รับค่าขนมน้อย (N = 282) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.755 9.180  

        

2. 56.436 7.744 .717**  
       

3. 65.780 9.409 .683** .666**  
      

4. 50.865 8.030 .394** .356** .405**  
     

5. 36.979 7.092 .164** .245** .296** .288**  
    

6. 53.383 7.212 .493** .572** .527** .390** .392**  
   

7. 53.759 8.473 .539** .579** .636** .344** .389** .685**  
  

8. 53.915 9.656 .338** .356** .453** .368** .424** .502** .580**  
 

9. 44.691 6.712 .466** .578** .552** .394** .306** .582** .690** .515**  

10. 43.149 6.935 .345** .405** .433** .381** .305** .507** .626** .505** .628** 
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ตารางท่ี 25  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่ได้รับค่าขนมมาก (N = 187) 
 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.07 9.22          
2. 55.36 8.41 .669**         
3. 64.27 10.01 .609** .667**        
4. 50.41 8.13 .394** .424** .403**       
5. 36.73 8.10 .234** .357** .268** .194**      
6. 52.97 8.10 .434** .575** .487** .417** .496**     
7. 52.90 8.22 .446** .530** .523** .367** .300** .643**    
8. 53.58 10.44 .353** .396** .462** .377** .386** .435** .527**   
9. 44.04 6.94 .479** .563** .574** .376** .295** .548** .642** .517**  
10. 42.66 6.84 .362** .500** .436** .353** .326** .431** .575** .450** .683** 
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ตารางท่ี 26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่การศึกษาบิดาต่ า (N = 255) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.85 9.12          
2. 56.55 7.79 .703**         
3. 65.61 9.28 .621** .663**        
4. 50.83 7.86 .392** .428** .411**       
5. 37.17 7.44 .150* .308** .269** .222**      
6. 53.76 7.17 .402** .563** .460** .412** .463**     
7. 53.97 8.23 .441** .528** .597** .355** .349** .649**    
8. 53.48 10.12 .356** .415** .482** .376** .416** .468** .521**   
9. 44.67 6.84 .395** .541** .527** .395** .243** .548** .650** .494**  
10. 43.22 7.00 .292** .413** .432** .352** .308** .435** .609** .474** .624** 
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ตารางท่ี 27  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่การศึกษาบิดาสูง (N = 255) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
 
 

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 70.27 9.09  

        

2. 54.83 8.09 .674**  
       

3. 63.65 9.48 .672** .623**  
      

4. 50.73 7.92 .343** .313** .353**  
     

5. 36.64 7.59 .261** .267** .281** .248**  
    

6. 52.83 7.58 .545** .595** .521** .394** .411**  
   

7. 52.52 8.64 .594** .569** .582** .393** .337** .692**  
  

8. 54.22 10.20 .382** .325** .472** .417** .424** .487** .594**  
 

9. 43.78 6.68 .595** .589** .602** .397** .352** .606** .682** .545**  

10. 42.76 6.93 .384** .468** .408** .366** .301** .533** .606** .482** .655** 
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ตารางท่ี 28  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่การศึกษามารดาต่ า (N = 262) 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 

ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.72 8.882  

        

2. 56.95 7.642 .726**  
       

3. 65.71 9.053 .622** .640**  
      

4. 50.49 7.633 .349** .332** .369**  
     

5. 37.13 7.418 .170** .235** .287** .221**  
    

6. 53.93 7.215 .399** .542** .440** .356** .432**  
   

7. 54.06 8.201 .463** .555** .576** .380** .361** .662**  
  

8. 53.43 9.930 .220** .283** .342** .362** .390** .420** .496**  
 

9. 44.60 6.828 .384** .522** .498** .392** .273** .553** .661** .444**  

10. 43.22 6.721 .274** .384** .364** .344** .312** .430** .597** .421** .614** 
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ตารางท่ี 29  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่การศึกษามารดาสูง (N = 162) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 70.93 9.49  

        

2. 54.91 8.51 .674**  
       

3. 64.09 10.25 .669** .679**  
      

4. 51.19 8.32 .439** .497** .466**  
     

5. 36.93 7.66 .228** .352** .303** .305**  
    

6. 52.91 7.90 .542** .622** .572** .513** .453**  
   

7. 52.89 8.68 .570** .551** .618** .382** .279** .657**  
  

8. 54.66 10.24 .510** .486** .607** .430** .418** .524** .648**  
 

9. 44.22 7.06 .560** .621** .634** .425** .305** .576** .681** .610**  

10. 42.91 7.44 .409** .509** .516** .384** .304** .510** .620** .563** .693** 
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ตารางท่ี  30 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่รายได้รวมครอบครัวน้อย (N = 244) 
 

 
 
หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

 
 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 72.11 9.10  

        

2. 57.39 7.71 .734**  
       

3. 66.08 9.50 .636** .684**  
      

4. 51.07 7.60 .364** .349** .403**  
     

5. 36.70 7.52 .181** .227** .258** .268**  
    

6. 53.82 7.64 .464** .551** .467** .418** .379**  
   

7. 54.24 8.28 .496** .572** .609** .372** .330** .656**  
  

8. 53.80 9.95 .359** .391** .474** .423** .409** .487** .579**  
 

9. 44.96 7.21 .440** .578** .570** .407** .296** .586** .688** .557**  

10. 43.58 7.10 .327** .362** .415** .345** .340** .467** .580** .499** .634** 
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ตารางท่ี 31  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในนักเรียนที่รายได้รวมครอบครัวมาก (N = 191) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปรที่ : 1. ความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 2. ความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนให้ผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุ 3. ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ 4. มุ่งอนาคตควบคุมตน 5. เชื่ออ านาจในตน 6.เอาใจเขามาใสใจเรา   
              7. การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 8. การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใช้เหตุผล  9. การเห็นแบบอย่างจากสื่อ  10. ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 71.08 9.20  

        

2. 54.33 8.15 .667**  
       

3. 64.25 10.05 .652** .644**  
      

4. 50.30 8.67 .404** .386** .398**  
     

5. 36.91 7.69 .168* .393** .306** .213**  
    

6. 52.50 7.38 .442** .568** .532** .366** .525**  
   

7. 52.36 8.63 .501** .537** .573** .347** .368** .697**  
  

8. 53.96 10.27 .358** .388** .479** .352** .421** .492** .541**  
 

9. 43.77 6.43 .511** .551** .561** .362** .318** .540** .634** .462**  

10. 42.25 6.67 .342** .513** .432** .392** .270** .493** .598** .427** .645** 
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17
6 

ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มรวม 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สงูอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม 
                ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
                  หญิง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

 

ตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม 
  ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
  มัธยมศึกษาปีที่ 4  

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 120 74.41 22 0.58 1.31 9.94* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 118 73.83 21  0.73 9.36* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 118 73.10 12   8.63* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 116 64.47 11    

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 22 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 67 75.13 12 0.04 0.44 11.47* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 69 75.09 21  0.40 11.43* 
ได้รับ ได้รับ 75 74.69 22   11.03* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 50 63.66 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 49 74.24 22 0.15 2.02 10.01* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 53 74.09 21  1.87 9.86* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 51 72.22 12   7.99* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 51 64.23 11    
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ตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม 
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม 
 ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
 เกรดเฉลี่ยน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม 
 ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
  เกรดเฉลี่ยมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 71 74.52 22 0.74 0.91 9.86* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 67 73.78 12  0.17 9.12* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 65 73.61 21   8.95* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 65 64.66 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 50 73.98 22 0.13 1.59 8.90* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 60 73.85 21  1.46 8.77* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 72.39 12   7.31* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 60 65.08 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 52 74.36 21 0.22 0.52 10.65* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 51 74.14 12  0.30 10.43* 
ได้รับ ได้รับ 57 73.84 22   10.13* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 48 63.71 11    
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ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม  
 ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
 ครอบครัวเดี่ยว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม 
 ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
 ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
ตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของสารชักจูง 

 ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน  
 ที่พ่อแม่เลี้ยงดู 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 21 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 66 73.41 12 0.01 1.11 9.57* 
ได้รับ ได้รับ 67 73.40 22  1.10 9.56* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 67 72.30 21   8.46* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 67 63.84 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 50 76.10 21 0.82 3.32* 10.89* 
ได้รับ ได้รับ 50 75.28 22  2.50 10.07* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 49 72.78 12   7.57* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 48 65.21 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 11 21 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 70 73.91 21 0.83 0.93 8.32* 
ได้รับ ได้รับ 64 73.08 11  0.10 7.49* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 74 72.98 21   7.39* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 83 65.59 11    
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ตารางท่ี 41  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 42  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่สมาชิกในครอบครัวน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่สมาชิกในครอบครัวมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไมไ่ด้รับ 42 75.83 21 2.80 3.50 12.05* 
ได้รับ ได้รับ 52 73.03 22  0.70 9.25* 
ไมไ่ด้รับ ได้รับ 43 72.33 12   8.55* 
ไมไ่ด้รับ ไมไ่ด้รับ 31 63.78 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 63 73.16 22 0.07 0.83 9.38* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 61 73.09 21  0.76 9.31* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 72 72.33 12   8.55* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 59 63.78 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 56 75.62 22 0.73 1.35 10.55* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 56 74.89 21  0.62 9.82* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 45 74.27 12   9.20* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 55 65.07 11    



180 
 

 
 

ตารางท่ี 44 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่ไม่มีพ่ีน้อง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 45 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของสารชักจูง 
               ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน 
               ที่มีพ่ีน้อง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

 

ตารางท่ี 46 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่เป็นลูกคนแรก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 35 74.48 22 0.15 2.12 10.80* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 30 74.33 12  1.97 10.65* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 33 72.36 21   8.68* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 31 63.68 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 87 74.40 22 0.07 1.84 9.36* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 82 74.33 12  1.77 9.29* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 82 72.56 21   7.52* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 82 65.04 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 70 58.78 22 0.41 1.32 7.91* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 68 58.37 12  0.91 7.50* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 60 57.46 21   6.59* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 72 50.87 11    
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ตารางท่ี 47  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่เป็นลูกคนแรก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 48  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่ไม่ใช่ลูกคนแรก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 49  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 70 74.21 22 0.79 1.12 9.43* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 60 73.42 21  0.33 8.64* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 68 73.09 12   8.31* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 72 64.78 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 47 74.76 22 0.62 1.70 10.67* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 55 74.14 21  1.08 10.05* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 49 73.06 12   8.97* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 42 64.09 11    

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 57 73.47 22 0.13 1.27 9.00* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 58 73.34 12  1.14 8.87* 

ได้รับ ไม่ได้รับ 59 72.20 21   7.73* 

ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 61 64.47 11    
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ตารางท่ี 50  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 51  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่ค่าขนมน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 52  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่ค่าขนมมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 56 60.11 21 1.52 1.66 9.33* 
ได้รับ ได้รับ 61 58.59 22  0.14 7.81* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 60 58.45 12   7.67* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 53 50.78 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 67 74.87 22 0.80 1.71 9.91* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 70 74.07 21  0.91 9.11* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 75 73.16 12   8.20* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 70 64.96 11    

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 47 73.70 21 0.09 0.70 10.15* 
ได้รับ ได้รับ 52 73.61 22  0.61 10.06* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 43 73.00 12   9.45* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 45 63.55 11    
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ตารางท่ี 53  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่การศึกษาบิดาต่ า 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 54  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่การศึกษาบิดาสูง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 55  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่การศึกษามารดาต่ า 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 70 74.40 22 0.08 1.56 9.59* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 66 74.32 21  1.48 9.51* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 72.84 12   8.03* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 57 64.81 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 40 73.77 21 0.49 0.61 10.92* 
ได้รับ ได้รับ 36 73.28 22  0.12 10.43* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 37 73.16 12   10.31* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 48 62.85 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 65 74.46 21 0.30 1.07 9.56* 
ได้รับ ได้รับ 69 74.16 22  0.77 9.26* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 73.39 12   8.49* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 66 64.90 11    
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ตารางท่ี 56  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่การศึกษามารดาสูง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 
ตารางท่ี 57  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม

ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่รายได้รวมครอบครัวน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 

ตารางท่ี 58  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มนักเรียน
ที่รายได้รวมครอบครัวมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 37 74.43 22 1.11 2.21 11.46* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 47 73.32 21  1.10 10.35* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 41 72.22 12   9.25* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 37 62.97 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 67 74.42 22 0.10 1.25 9.08* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 62 74.32 21  1.15 8.98* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 73.17 12   7.83* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 53 65.34 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 43 74.91 22 1.23 2.02 10.56* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 47 73.68 21  0.79 9.33* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 46 72.89 12   8.54* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 55 64.35 11    
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ตารางท่ี 59  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของ 
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มนักเรียนที่
มารดามีการศึกษาสูง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญท่ี 0.5 
 
ตารางท่ี 60  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มรวม 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

 

 

 

 

 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

ลักษณะ 
มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 21 11 

ไม่ได้รับ สูง 35 75.63 12 0.65 4.46* 11.77* 
ได้รับ สูง 35 74.98 22  3.81* 11.12* 
ได้รับ ต่ า 43 71.17 21   7.31* 
ไม่ได้รับ ต่ า 49 63.86 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 120 58.47 22 0.60 0.99 8.49* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 118 57.87 12  0.39 7.89* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 118 57.48 21   7.50* 

ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 116 49.98 11    
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ตารางท่ี 61  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนหญิง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 62  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 75 60.06 21 1.31 1.51 9.38* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 67 58.75 12  0.20 8.07* 
ได้รับ ได้รับ 69 58.55 22   7.87* 

ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 50 50.68 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 49 57.80 22 0.27 0.31 9.39* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 51 57.53 21  0.04 9.12* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 53 57.49 12   9.08* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 51 48.41 11    
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ตารางท่ี 63  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 64  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนเกรดเฉลี่ยน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 65  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนเกรดเฉลี่ยมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 71 58.93 22 0.80 1.45 7.72* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 67 58.13 12  0.65 6.92* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 65 57.48 21   6.27* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 65 51.21 11    

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 50 73.98 22 0.13 1.59 8.90* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 73.85 12  1.46 8.77* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 60 72.39 21   7.31* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 60 65.08 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 52 59.53 21 1.09 1.24 9.72* 
ได้รับ ได้รับ 57 58.44 22  0.15 8.63* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 51 58.29 12   8.48* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 48 49.81 11    
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ตารางท่ี 66  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนครอบครัวเดี่ยว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 67  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 68  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดู 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 21 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 66 57.35 12 0.53 0.63 7.75* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 67 56.82 21  0.10 7.22* 
ได้รับ ได้รับ 67 56.72 22   7.12* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 67 49.60 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 50 60.70 22 2.02 2.15 10.18* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 50 58.68 21  0.13 8.16* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 49 58.55 12   8.03* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 48 50.52 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 64 57.67 22 0.10 1.48 7.13* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 70 57.57 12  1.38 7.03* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 74 56.19 21   5.65* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 83 50.54 11    



189 
 

 
 

 

ตารางท่ี 69  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 70 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 71  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 42 60.19 21 1.10 2.68 11.51* 
ได้รับ ได้รับ 52 59.09 22  1.58 10.41* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 43 57.51 12   8.83* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 31 48.68 11    

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 63 57.97 22 0.27 0.83 8.36* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 61 57.70 21  0.56 8.09* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 72 57.14 12   7.53* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 59 49.61 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 45 59.09 12 0.22 1.57 8.67* 
ได้รับ ได้รับ 56 58.87 22  1.35 8.45* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 56 57.52 21   7.10* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 55 50.42 11    
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ตารางท่ี 72  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีพ่ีน้อง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 73  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้อง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 74  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนแรก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 21 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 30 58.74 12 0.41 2.68 9.19* 
ได้รับ ได้รับ 35 58.33 22  2.27 8.78* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 33 56.06 21   6.51* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 31 49.55 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 12 11 

ได้รับ ได้รับ 87 58.32 22 0.24 0.80 8.04* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 82 58.08 21  0.56 7.80* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 82 57.52 12   7.24* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 82 50.28 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 70 58.46 22 0.79 1.36 8.40* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 68 57.67 12  0.57 7.61* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 60 57.10 21   7.04* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 72 50.06 11    
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ตารางท่ี 75  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่ลูกคนแรก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 76 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 77 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 21 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 68 58.49 12 0.20 0.55 8.47* 
ได้รับ ได้รับ 70 58.29 22  0.35 8.27* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 60 57.94 21   7.92* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 79 50.02 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 21 22 11 

ไม่ได้รับ ได้รับ 58 73.47 12 0.13 1.27 9.00* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 59 73.34 21  1.14 8.87* 
ได้รับ ได้รับ 57 72.20 22   7.73* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 61 64.47 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 61 59.79 22 1.76 1.97 9.83* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 60 58.03 12  0.21 8.07* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 56 57.82 21   7.86* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 53 49.96 11    
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ตารางท่ี 78  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่ค่าขนมน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 80  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่การศึกษาบิดาต่ า 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 67 58.52 22 0.43 0.55 7.39* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 75 58.09 12  0.12 6.96* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 70 57.97 21   6.84* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 70 51.13 11    

 

ตารางท่ี 79  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่ค่าขนมมาก 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ได้รับ 52 58.23 21 0.74 1.15 10.03* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 43 57.49 22  0.41 9.29* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 47 57.08 12   8.88* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 45 48.20 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 66 58.79 21 0.52 0.63 8.63* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 58.27 12  0.11 8.11* 
ได้รับ ได้รับ 70 58.16 22   8.00* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 57 50.16 11    
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หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 82  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่การศึกษามารดาต่ า 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 83  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่การศึกษามารดามาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 36 58.53 22 0.83 3.21 9.11* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 37 57.70 12  2.38 8.28* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 40 55.32 21   5.90* 

ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 48 49.42 11    

ตารางท่ี 81 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่การศึกษาบิดาสูง 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 65 59.45 21 0.50 0.87 8.56* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 58.95 12  0.37 8.06* 
ได้รับ ได้รับ 69 58.58 22   7.69* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 66 50.89 11    

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 31 58.89 21 2.48 3.30 10.49* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 41 56.41 12  0.82 8.01* 
ได้รับ ได้รับ 47 55.59 22   7.19* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 37 48.40 11    
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ตารางท่ี 84  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ใน
กลุ่มนักเรียนที่รายได้รวมครอบครัวน้อย 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

ตารางท่ี 85  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ
ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มนักเรียนที่รายได้รวมครอบครัวมาก 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางท่ี 86  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับ

ของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ใน
กลุ่มนักเรียนที่มีพ่ีน้อง 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 12 11 

ได้รับ ไม่ได้รับ 62 59.26 21 2.52 4.18* 10.26* 
ได้รับ ได้รับ 67 56.74 22  1.66 7.74* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 62 55.08 12   6.08* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 53 49.00 11    

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 21 11 

ได้รับ ได้รับ 43 57.74 22 1.00 2.66 8.74* 
ไม่ได้รับ ได้รับ 46 56.74 12  1.66 7.74* 
ได้รับ ไม่ได้รับ 47 55.08 21   6.08* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 55 49.00 11    

ส่งเสริม
ทัศนคต ิ

ลักษณะ 
มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 22 21 11 

ไม่ได้รับ สูง 35 75.63 12 0.65 4.46* 11.77* 
ได้รับ สูง 35 74.98 22  3.81* 11.12* 
ได้รับ ต่ า 43 71.17 21   7.31* 
ไม่ได้รับ ต่ า 49 63.86 11    
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ตารางท่ี 87  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ การ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มนักเรียนที่เป็นครอบครัวเดี่ยว 

 หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

 

 

 

 

ส่งเสริม
ทัศนคติ 

การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

ลักษณะ 
มุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 212 222 221 121 211 112 111 

ไม่ได้รับ ได้รับ สูง 35 60.43 122 0.17 1.80 5.81* 6.56* 7.37* 8.74* 11.49* 
ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 35 60.26 212  1.63 5.64* 6.39* 7.20* 8.57* 11.32* 
ได้รับ ได้รับ สูง 35 58.63 222   4.01* 4.76* 5.57* 6.94* 9.69* 
ได้รับ ได้รับ ต่ า 32 54.62 221    0.75 1.56 2.93 5.68* 
ไม่ได้รับ ได้รับ ต่ า 31 53.87 121     0.81 2.18 4.93* 
ได้รับ ไม่ได้รับ ต่ า 32 53.06 211      1.37 4.12* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 16 51.69 112       2.75 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ต่ า 51 48.94 111        
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ตารางท่ี 88 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
 การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มนักเรียนที่พ่อแม่เลี้ยงดู  

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการ
มองโลกในแง่ด ี

ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 212 222 221 121 112 211 111 

ไม่ได้รับ ได้รับ สูง 33 60.94 122 0.45 0.94 5.60* 6.37* 8.36* 9.05* 11.23* 
ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 37 60.49 212  0.49 5.15* 5.92* 7.91* 8.60* 10.78* 
ได้รับ ได้รับ สูง 37 60.00 222   4.66* 5.43* 7.42* 8.11* 10.29* 
ได้รับ ได้รับ ต่ า 32 55.34 221    0.77 2.76 3.45* 5.63* 
ไม่ได้รับ ได้รับ ต่ า 37 54.57 121     1.99 2.68 4.86* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 24 52.58 112      0.69 2.87 
ได้รับ ไม่ได้รับ ต่ า 37 51.89 211       2.18 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ต่ า 59 49.71 111        

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
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ตารางท่ี 89  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ การ

พัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มนักเรียนที่สมาชิกในครอบครัวน้อย  

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 

 

 

ส่งเสริมทัศนคติ 
การพัฒนาการมอง

โลกในแง่ดี 
ลักษณะ 

มุ่งอนาคตควบคุมตน 
จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 122 222 221 121 211 112 111 

ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 30 61.27 212 1.03 2.35 4.75* 6.76* 7.01* 9.83* 12.47* 
ไมไ่ด้รับ ได้รับ สูง 33 60.24 122  1.32 3.72* 5.73* 5.98* 8.80* 11.44* 
ได้รับ ได้รับ สูง 38 58.92 222   2.40 4.41* 4.66* 7.48* 10.12* 
ได้รับ ได้รับ ต่่า 25 56.52 221    2.01 2.26 5.08* 7.72* 
ไมไ่ด้รับ ได้รับ ต่่า 39 54.51 121     0.25 3.07 5.71* 
ได้รับ ไม่ได้รับ ต่่า 31 54.26 211      2.82 5.46* 
ไมไ่ด้รับ ไม่ได้รับ สูง 18 51.44 112       2.64 
ไมไ่ด้รับ ไม่ได้รับ ต่่า 41 48.80 111        
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ตารางท่ี 90  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาตามระดับของส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
การพัฒนาการมองโลกในแง่ดี และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว  

ส่งเสริมทัศนคต ิ
การพัฒนาการมองโลก

ในแง่ด ี
ลักษณะ 

มุ่งอนาคตควบคุมตน 
จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 212 222 221 121 211 112 111 

ไม่ได้รับ ได้รับ สูง 29 61.31 122 1.12 2.83 6.44* 7.21* 7.64* 9.31* 11.87* 
ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 32 60.19 212  1.71 5.32* 6.09* 6.52* 8.19* 10.75* 
ได้รับ ได้รับ สูง 33 58.48 222   3.61 4.38* 4.81* 6.48* 9.04* 
ได้รับ ได้รับ ต่ า 24 54.87 221    0.77 1.20 2.87 5.43* 
ไม่ได้รับ ได้รับ ต่ า 29 54.10 121     0.43 2.10 4.66* 
ได้รับ ไม่ได้รับ ต่ า 27 53.67 211      1.67 4.23* 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ สูง 16 52.00 112       2.56 
ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ต่ า 45 49.44 111        

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
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ตารางท่ี 91  ผลการท านายความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการใช้จิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบ เป็นตัวท านาย   

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 
(1-4) 

ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 
(5-8) 

ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 
(1-8) 

% 
ความ

แตกตา่ง % 
ท านาย 

ตัว
ท านาย 

ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% 
ท านาย 

ตัว
ท านาย 

ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% 
ท านาย 

ตัว
ท านาย 

ค่าเบตา้ (Beta) 

รวม 472 46.7 1,4,2 .53,  .15, .12 29.1 5,7 .35, .24 47.6 1,2,5,4 .49, .12, .11, .10 0.9 
เพศชาย 211 43.7 1,4,2 .50, .14, .12 31.5 5 .55 47.3 1,5 .47, .29 3.6 
เพศหญิง 261 47.2 1,4,2 .55, .15, .13 26.2 7,5 .33, .23 47.9 1,4,2 .55, .15, .13 0.7 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 204 42.9 1,4,2,3 
.45, .25, .15, 

.14 
25.4 5,7 .34, .21 44.4 1,4,2,3 .47, .25, .14, -.14 1.5 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 268 50.3 1,2,4 .58, .12, .12 32.7 5,7 .35, .26 51.1 1,2,5 .55, .13, .13 0.8 
เกรดเฉลี่ยน้อย 232 44.3 1,4 .57, .16 29.3 5,7 .37, .22 45.2 1,5 .53, .20 0.9 
เกรดเฉลี่ยมาก 208 52.3 1,2,4 .50, .20, .16 32.0 7,5 .31, .30 54.2 1,2,4 .50, .20, .16 1.9 
ครอบครัวเดี่ยว 267 45.2 1,2,4 .52, .14, .13 34.6 5,7 .38, .24 48.3 1,5,2 .45, .27, .13 3.1 
ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 
(ครอบครัวขยาย/ข้ามรุ่น) 

197 47.0 1,4 .56, .20 23.7 5,7 .29, .24 47.2 1,4 .56, .20 0.2 

พ่อแม่เล้ียงดู 291 46.7 1,2 .62, .12 30.0 5,7 .35, .23 48.0 1,5,2 .53, .15, .10 1.3 
ไม่ใช่พ่อแม่เล้ียงดู 
(ญาติระดับพ่อแม ่/ 
ญาติผู้ใหญ่) 

168 49.5 1,4,2 .45, .26, .13 27.8 5,7 .35, .23 50.7 1,4,2 .45, .26, .13 0.9 

จ านวนสมาชกิครอบครัวน้อย 255 40.7 1,4 .55, .14 27.1 5,7 .29, .27 42.5 1,5 .52, .16 1.8 
จ านวนสมาชกิครอบครัวมาก 212 53.1 1,2,4 .50, .18, .18 31.5 5,7 .40, .21 54.1 1,2,4 .50, .18, .18 1 
เป็นลูกคนเดียว 129 42.1 1 .63 27.8 5 .51 47.5 1,5 .50, .23 5.4* 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 333 48.6 1,4,2 .53, .15, .14 29.1 5,7 .30, .28 49.1 1,2,4 .53, .14, .15 0.5 
เป็นลูกคนแรก 270 48.0 1,4,3 .58, .23, -.11 31.2 5,7 .39, .22, 49.9 1,4,5,3 .53, .16, .15, -.12 1.9 
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กลุ่ม 
จ านวน

คน 
ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 

(1-4) 
ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 

(5-8) 
ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 

(1-8) 
% 

ความ
แตกตา่ง ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 49.6 1,2,4 .54, .19, .13 26.9 7,5 .28, .27 50.0 1,2,4 .54, .19, .13 0.4 

ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 235 45.5 1,2,4 .51, .15, .14 32.3 5,7 .40, .21 47.5 1,5,2 .46, .20, .15 2 
มีผู้สูงอายุในครอบครัว 230 48.2 1,4 .51, .15, .14 27.3 5,7 .32, .25 48.6 1,4 .58, .18 0.4 

ค่าขนมน้อย 282 51.0 1,4,2,3 
.57, .19, .12, 
-.11 

30.9 5,7 .42, .18 52.0 1,4,2,3 .56, .19, .12, -.11 1.0 

ค่าขนมมาก 187 41.1 1,2,4 .48, .14, .14 26.8 7,5 .33, .23 42.0 1,7,2 .46, .16, .15 0.9 
การศึกษาบิดาต่ า 255 42.3 1,2 .55, .16 23.1 5,7,6 .27, .15, .14 42.6 1,2 .55, .16 0.3 
การศึกษาบิดาสูง 161 50.7 1,4 .53, .27 42.8 7,5 .36, .35 54.9 1,5,7 .47, .21, .19 4.2 
การศึกษามารดาต่ า 262 42.1 1,4,2 .52, .13, .11 22.7 5 .46 42.8 1,4,2 .52, .13, .11 0.7 
การศึกษามารดาสูง 162 49.6 1,4 .53, .24 39.8 5,7 .35, .32 52.2 1,5,2 .46, .23, .13 2.6 
รายได้รวมครอบครัวน้อย 244 44.8 1,4 .54, .21 26.7 5,7 .37, .19 45.0 1,4 .54, .21 0.2 
รายได้รวมครอบครัวมาก 191 46.6 1,2 .58, .17 32.1 7,5 .32, .30 49.5 1,7,2 .49, .18, .14 2.9 

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนยัยะส าคัญที่ 0.5 และ* แสดงว่าแตกตา่งกันอย่างน้อย 5% 

 
ตัวท านายที่ 1 คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ   ตัวท านายที่ 4 คือ การรู้จกัเอาใจเขามาใสใจเรา   ตัวท านายที่ 7 คือ การเห็นแบบอยา่งจากสื่อ 

ตัวท านายที่ 2 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การเห็นแบบอยา่งการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง ตัวท านายที่ 8 คือ ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ตัวท านายที่ 3 คือ ความเชื่ออ านาจในตน   ตัวท านายที่ 6 คือ การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
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ตารางท่ี 92  ผลการท านายความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้อ่ืนดูแลผู้สูงอายุ โดยการใช้จิตลักษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบ เป็นตัวท านาย  

กลุ่ม 
จ านวน
คน 

ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 
(1-4) 

ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 
(5-8) 

ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 
(1-8) 

% 
ความ

แตกตา่ง 

% ท านาย ตัวท านาย 
ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% 
ท านาย 

ตัว
ท านาย 

ค่าเบตา้ 
(Beta) 

% 
ท านาย 

ตัวท านาย ค่าเบตา้ (Beta) 
 

รวม 472 52.6 1,4 .51, .31 38.9 7,5 .36, .32 54.9 1,4,7 .44, .24, .19 2.3 
เพศชาย 211 53.7 1,4 .48, .36 39.1 5,7 .39, .30 55.8 1,4,7 .42, .30, .16 2.1 
เพศหญิง 261 49.1 1,4,2 .51, .22, .13 35.1 7,5 .39, .26 51.9 1,7,4,2 .43, .19, .16, .11 2.8 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 204 53.0 1,4,2 .40, .36, .14 40.0 7,5 .44, .24 56.9 1,4,7,2,6 .34, .30, .24, .15, -.14 3.9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 268 53.6 1,4 .58, .23 39.7 5,7 .40, .28 55.4 1,4,7 .52, .18, .16 1.8 
เกรดเฉลี่ยน้อย 232 51.6 1,4 .52, .30 36.2 5,7 .35,.31 52.7 1,4,7 .47, .25, .13 1.1 
เกรดเฉลี่ยมาก 208 57.0 1,4 .49, .36 46.4 7/5 .44, .30 63.0 1,7,4,6 .42, .30, .30, -.14 6.0* 

ครอบครัวเดี่ยว 267 52.6 1,4,2 .45, .30, .13 49.7 7,5 .38, .37 59.8 1,7,5,6,4,2 
.34, .26, .20, -.18, .15, 
.11 

7.2* 

ไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว 
(ครอบครัวขยาย/ข้ามรุ่น) 

197 51.0 1,4 .52, .30 27.9 7,5,6 .28, .20, .14 52.2 1,4  .52, .30 
1.2 

พ่อแม่เล้ียงดู 291 50.2 1,4,2 .46, .30, .09 44.1 7,5 .39, .33 55.4 1,7,4 .39, .28, .19 5.2* 
ไม่ใช่พ่อแม่เล้ียงดู 
(ญาติระดับพ่อแม ่/ 
ญาติผู้ใหญ่) 

168 53.8 1,4 .52, .32 29.4 5,7 .31, .27 54.0 1,4 .52, .32 
0.2 

จ านวนสมาชกิครอบครัวน้อย 255 54.1 1,4 .54, .30 43.8 7,5 .43, .28 57.2 1,4,7 .43, .22, .23 3.1 
จ านวนสมาชกิครอบครัวมาก 212 51.8 1,4 .48, .33 34.2 5,7 .36, .28 53.5 1,4,7 .44, .27, .14 1.7 
เป็นลูกคนเดียว 129 55.4 1,4 .55, .30 40.3 5,7 .39, .31 61.9 1,4,7,6 .54, .28, .26, -.24 6.5* 
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กลุ่ม 
จ านวน
คน 

ชุด 1 จิตลักษณะสมทบ 
(1-4) 

ชุดที ่2 สถานการณ์สมทบ 
(5-8) 

ชุดที ่3 จิตลักษณะสมทบและสถานการณ์สมทบ 
(1-8) 

% 
ความ

แตกตา่ง 

 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 333 51.6 1,4,2 .47, .29, .09 38.5 7,5 .38, .29 53.7 1,4,7 .43, .23, .20 2.1 
เป็นลูกคนแรก 270 53.4 1,4 .51, .32 40.0 7,5 .38, .33 56.4 1,4,7 .43, .25, .19 3 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 193 52.6 1,4,2 .49, .27, .13 37.4 7,5 .34, .31 55.3 1,4,7 .47, .23, .21 2.7 
ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 235 52.5 1,4,2 .48, .27, .12 47.2 5,7 .41, .34 58.4 1,5,7,6,2 .39, .26, .24, -.14, .10 5.9* 
มีผู้สูงอายุในครอบครัว 230 53.1 1,4 .51,.32 31.7 7,5 .36, .25 54.1 1,4 .51, .32 1 
ค่าขนมน้อย 282 51.4 1,4 .51, .31 39.7 5,7 .34, .34 54.5 1,4,7 .43, .22, .21 3.1 
ค่าขนมมาก 187 54.0 1,4 .51, .33 38.0 7,5 .38, .29 56.4 1,4,8 .45, .27, .18 2.4 
การศึกษาบิดาต่ า 255 53.3 1,4,2 .48, .30, .11 35.8 7,5,6 .31, .26, .13 54.6 1,4,7 .46, .27, .15 1.3 
การศึกษาบิดาสูง 161 48.9 1,4 .43, .37 40.9 7,5 .37, .31 53.2 1,4,7,6 .37, .32, .25, -.14 4.3 
การศึกษามารดาต่ า 262 49.8 1,4 .50, .32 35.2 5,7 .37, .28 51.7 1,4,7 .45, .26, .16 1.9 
การศึกษามารดาสูง 162 55.8 1,4,2 .45, .30, .14 42.4 7,5 .46, .24 58.4 1,4,7 .38, .28, .22 2.6 
รายได้รวมครอบครัวน้อย 244 53.8 1,4 .55, .30 39.6 7,5 .35, .33 56.1 1,4,7 .48, .23, .17 2.3 
รายได้รวมครอบครัวมาก 191 50.3 1,4 .48, .31 38.4 7,5,8 .27, .25, .19 53.8 1,4,8 .43, .24, .21 3.5 
 

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนยัยะส าคัญที่ 0.5 และ* แสดงว่าแตกตา่งกันอย่างน้อย 5% 
 

ตัวท านายที่ 1 คือ ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอาย ุ   ตัวท านายที่ 4 คือ การรู้จกัเอาใจเขามาใสใจเรา   ตัวท านายที่ 7 คือ การเห็นแบบอยา่งจากสื่อ 

ตัวท านายที่ 2 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การเห็นแบบอยา่งการดูแลผู้สูงอายุจากบุคคลรอบข้าง ตัวท านายที่ 8 คือ ประสบการณ์จากโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ตัวท านายที่ 3 คือ ความเชื่ออ านาจในตน   ตัวท านายที่ 6 คือ การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 



203 
 

 

20
3 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเส้นทางอิทธิพล 

ด้วยโปรแกรม Mplus 

 
 
 
 
 
 



204 
 

 
 

 
Mplus VERSION 7.3 
MUTHEN & MUTHEN 
05/20/2019  10:02 AM 
 
INPUT INSTRUCTIONS 
 
  TITLE: 
 
  DATA: 
    FILE IS "C:\Users\Mink\Desktop\data.txt"; 
    TYPE IS CORRELATION MEANS STDEVIATIONS; 
    NGROUPS = 1; 
    NOBSERVATIONS = 472; 
 
  VARIABLE: 
    NAMES ARE y1-y12; 
    USEVARIABLES ARE y1-y12; 
 
  ANALYSIS: 
    TYPE IS GENERAL; 
    ESTIMATOR IS ML; 
    ITERATIONS = 1000; 
    CONVERGENCE = 0.00005; 
 
      model: 
     rea1 by y1;rea1@.05; 
     rea2 by y2; 
     beh by y3 y4; 
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     tra by y5 y6 y7 y8; 
     sit by y9 y10 y11 y12; 
beh on rea1@8.6 rea2 sit@.35 tra@.16; 
    sit on tra rea1@5.7; 
    tra on rea1@9.6 rea2; 
 
  Y5       WITH Y3;Y5       WITH Y4 ;Y12      WITH Y11 ; 
  Y10      WITH Y7;Y8       WITH Y7;Y9       WITH Y6 ; 
  Y11      WITH Y4 ;Y7       WITH Y3 ;Y2       WITH Y1 ; 
 
  Y8       WITH Y4;Y8       WITH Y1; Y12      WITH Y1 ; 
  Y6       WITH Y1 ;Y9       WITH Y8;Y6       WITH Y3; 
  Y8       WITH Y3 ; 
 
 
  model indirect: 
  beh ind tra; 
  beh ind sit; 
  beh ind rea1; 
  beh ind rea2; 
  sit ind rea1; 
  sit ind rea2; 
 
 
  OUTPUT:   MODINDICES(3)STDYX TECH4 TECH1; 
 
INPUT READING TERMINATED NORMALLY 
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SUMMARY OF ANALYSIS 
 
Number of groups                                                 1 
Number of observations                                         472 
 
Number of dependent variables                                   12 
Number of independent variables                                  0 
Number of continuous latent variables                            5 
 
Observed dependent variables 
 
  Continuous 
   Y1          Y2          Y3          Y4          Y5          Y6 
   Y7          Y8          Y9          Y10         Y11         Y12 
 
Continuous latent variables 
   REA1        REA2        BEH         TRA         SIT 
 
 
Estimator                                                       ML 
Information matrix                                        EXPECTED 
Maximum number of iterations                                  1000 
Convergence criterion                                    0.500D-04 
Maximum number of steepest descent iterations                   20 
 
Input data file(s) 
  C:\Users\Mink\Desktop\data.txt 
 
Input data format  FREE 
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THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
 
MODEL FIT INFORMATION 
 
Number of Free Parameters                       55 
 
Loglikelihood 
 
          H0 Value                      -16047.689 
          H1 Value                      -16023.477 
 
Information Criteria 
 
          Akaike (AIC)                   32205.378 
          Bayesian (BIC)                 32434.011 
          Sample-Size Adjusted BIC       32259.451 
            (n* = (n + 2) / 24) 
 
Chi-Square Test of Model Fit 
 
          Value                             48.423 
          Degrees of Freedom                    35 
          P-Value                           0.0651 
 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
 
          Estimate                           0.029 
          90 Percent C.I.                    0.000  0.047 
          Probability RMSEA <= .05           0.977 
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CFI/TLI 
 
          CFI                                0.995 
          TLI                                0.990 
 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
 
          Value                           2515.723 
          Degrees of Freedom                    66 
          P-Value                           0.0000 
 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
 
          Value                              0.025 
 
 
MODEL RESULTS 
 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 REA1     BY 
    Y1                 1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 REA2     BY 
    Y2                 1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 BEH      BY 
    Y3                 1.000      0.000    999.000    999.000 
    Y4                 0.980      0.059     16.659      0.000 
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 TRA      BY 
    Y5                 1.000      0.000    999.000    999.000 
    Y6                 0.641      0.060     10.603      0.000 
    Y7                 0.456      0.055      8.344      0.000 
    Y8                 0.793      0.057     13.880      0.000 
 
 SIT      BY 
    Y9                 1.000      0.000    999.000    999.000 
    Y10                0.916      0.060     15.146      0.000 
    Y11                0.737      0.040     18.419      0.000 
    Y12                0.655      0.042     15.649      0.000 
 
 BEH      ON 
    REA1               8.600      0.000    999.000    999.000 
    REA2               8.362      3.586      2.332      0.020 
    SIT                0.350      0.000    999.000    999.000 
    TRA                0.160      0.000    999.000    999.000 
 
 SIT      ON 
    TRA                0.958      0.072     13.356      0.000 
    REA1               5.700      0.000    999.000    999.000 
 
 TRA      ON 
    REA1               9.600      0.000    999.000    999.000 
    REA2               8.777      3.563      2.463      0.014 
 
 REA2     WITH 
    REA1               0.007      0.013      0.510      0.610 
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 Y5       WITH 
    Y3                21.910      2.811      7.794      0.000 
    Y4                16.037      2.234      7.180      0.000 
 
 Y12      WITH 
    Y11                4.987      1.283      3.888      0.000 
    Y1                -0.246      0.110     -2.242      0.025 
 
 Y10      WITH 
    Y7                 9.190      2.495      3.684      0.000 
 
 Y8       WITH 
    Y7                 6.864      1.741      3.943      0.000 
    Y4                 6.564      1.404      4.676      0.000 
    Y1                 0.507      0.116      4.357      0.000 
    Y3                 3.987      1.743      2.288      0.022 
 
 Y9       WITH 
    Y6                -6.916      1.775     -3.898      0.000 
    Y8                 3.766      1.613      2.335      0.020 
 
 Y11      WITH 
    Y4                 2.187      1.058      2.066      0.039 
 
 Y7       WITH 
    Y3                -3.596      1.903     -1.890      0.059 
 
 Y2       WITH 
    Y1                -0.008      0.015     -0.544      0.587 
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 Y6       WITH 
    Y1                 0.376      0.155      2.435      0.015 
    Y3                 4.869      2.035      2.393      0.017 
 
 Intercepts 
    Y1                 1.504      0.023     65.576      0.000 
    Y2                 1.504      0.023     65.332      0.000 
    Y3                71.500      0.420    170.431      0.000 
    Y4                55.990      0.367    152.584      0.000 
    Y5                65.150      0.444    146.651      0.000 
    Y6                50.690      0.369    137.303      0.000 
    Y7                36.830      0.344    107.029      0.000 
    Y8                53.220      0.345    154.191      0.000 
    Y9                53.400      0.386    138.218      0.000 
    Y10               53.740      0.461    116.655      0.000 
    Y11               44.390      0.313    141.942      0.000 
    Y12               42.930      0.316    135.926      0.000 
 
 Variances 
    REA1               0.050      0.000    999.000    999.000 
    REA2               0.077      0.034      2.291      0.022 
 
 Residual Variances 
    Y1                 0.198      0.016     12.598      0.000 
    Y2                 0.173      0.033      5.167      0.000 
    Y3                31.716      3.149     10.072      0.000 
    Y4                14.272      2.447      5.834      0.000 
    Y5                46.349      3.790     12.231      0.000 
    Y6                45.118      3.225     13.990      0.000 
    Y7                46.155      3.121     14.787      0.000 
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    Y8                26.801      2.268     11.819      0.000 
    Y9                18.553      2.128      8.719      0.000 
    Y10               56.603      4.096     13.819      0.000 
    Y11               17.973      1.536     11.703      0.000 
    Y12               24.826      1.883     13.185      0.000 
    BEH               15.759      2.989      5.273      0.000 
    TRA               35.154      4.709      7.465      0.000 
    SIT                1.408      2.385      0.590      0.555 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
 
STDYX Standardization 
 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
 REA1     BY 
    Y1                 0.449      0.014     31.548      0.000 
 
 REA2     BY 
    Y2                 0.555      0.118      4.708      0.000 
 
 BEH      BY 
    Y3                 0.786      0.025     31.294      0.000 
    Y4                 0.881      0.023     38.883      0.000 
 
 TRA      BY 
    Y5                 0.709      0.029     24.832      0.000 
    Y6                 0.547      0.037     14.653      0.000 
    Y7                 0.417      0.042      9.891      0.000 
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    Y8                 0.723      0.028     25.770      0.000 
 
 SIT      BY 
    Y9                 0.858      0.019     45.676      0.000 
    Y10                0.659      0.029     22.570      0.000 
    Y11                0.781      0.023     34.664      0.000 
    Y12                0.688      0.028     24.137      0.000 
 
 BEH      ON 
    REA1               0.268      0.014     18.796      0.000 
    REA2               0.324      0.085      3.831      0.000 
    SIT                0.352      0.021     16.540      0.000 
    TRA                0.153      0.009     16.335      0.000 
 
 SIT      ON 
    TRA                0.910      0.027     33.236      0.000 
    REA1               0.177      0.008     22.174      0.000 
 
 TRA      ON 
    REA1               0.314      0.019     16.486      0.000 
    REA2               0.356      0.101      3.538      0.000 
 
 REA2     WITH 
    REA1               0.105      0.212      0.496      0.620 
 
 Y5       WITH 
    Y3                 0.571      0.059      9.612      0.000 
    Y4                 0.624      0.090      6.920      0.000 
 
 Y12      WITH 
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    Y11                0.236      0.052      4.529      0.000 
    Y1                -0.111      0.049     -2.266      0.023 
 
 Y10      WITH 
    Y7                 0.180      0.046      3.919      0.000 
 
 Y8       WITH 
    Y7                 0.195      0.045      4.306      0.000 
    Y4                 0.336      0.073      4.612      0.000 
    Y1                 0.220      0.048      4.554      0.000 
    Y3                 0.137      0.060      2.298      0.022 
 
 Y9       WITH 
    Y6                -0.239      0.063     -3.776      0.000 
    Y8                 0.169      0.065      2.583      0.010 
 
 Y11      WITH 
    Y4                 0.137      0.063      2.161      0.031 
 
 Y7       WITH 
    Y3                -0.094      0.049     -1.904      0.057 
 
 Y2       WITH 
    Y1                -0.044      0.079     -0.554      0.580 
 
 Y6       WITH 
    Y1                 0.126      0.051      2.469      0.014 
    Y3                 0.129      0.052      2.468      0.014 
 
 Intercepts 
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    Y1                 3.018      0.106     28.429      0.000 
    Y2                 3.007      0.108     27.804      0.000 
    Y3                 7.845      0.257     30.548      0.000 
    Y4                 7.023      0.231     30.411      0.000 
    Y5                 6.750      0.223     30.304      0.000 
    Y6                 6.320      0.210     30.070      0.000 
    Y7                 4.926      0.167     29.574      0.000 
    Y8                 7.097      0.232     30.602      0.000 
    Y9                 6.362      0.209     30.490      0.000 
    Y10                5.369      0.180     29.819      0.000 
    Y11                6.533      0.216     30.250      0.000 
    Y12                6.257      0.209     29.993      0.000 
 
 Variances 
    REA1               1.000      0.000    999.000    999.000 
    REA2               1.000      0.000    999.000    999.000 
 
 Residual Variances 
    Y1                 0.799      0.013     62.574      0.000 
    Y2                 0.692      0.131      5.283      0.000 
    Y3                 0.382      0.040      9.663      0.000 
    Y4                 0.225      0.040      5.630      0.000 
    Y5                 0.498      0.040     12.295      0.000 
    Y6                 0.701      0.041     17.204      0.000 
    Y7                 0.826      0.035     23.446      0.000 
    Y8                 0.477      0.041     11.734      0.000 
    Y9                 0.263      0.032      8.164      0.000 
    Y10                0.565      0.039     14.662      0.000 
    Y11                0.389      0.035     11.051      0.000 
    Y12                0.527      0.039     13.461      0.000 
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    BEH                0.307      0.063      4.890      0.000 
    TRA                0.751      0.061     12.306      0.000 
    SIT                0.027      0.046      0.592      0.554 
 
 
R-SQUARE 
 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    Y1                 0.201      0.013     15.774      0.000 
    Y2                 0.308      0.131      2.354      0.019 
    Y3                 0.618      0.040     15.647      0.000 
    Y4                 0.775      0.040     19.441      0.000 
    Y5                 0.502      0.040     12.416      0.000 
    Y6                 0.299      0.041      7.326      0.000 
    Y7                 0.174      0.035      4.945      0.000 
    Y8                 0.523      0.041     12.885      0.000 
    Y9                 0.737      0.032     22.838      0.000 
    Y10                0.435      0.039     11.285      0.000 
    Y11                0.611      0.035     17.332      0.000 
    Y12                0.473      0.039     12.068      0.000 
 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
    BEH                0.693      0.063     11.046      0.000 
    TRA                0.249      0.061      4.079      0.000 
    SIT                0.973      0.046     21.206      0.000 
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QUALITY OF NUMERICAL RESULTS 
 
     Condition Number for the Information Matrix              0.629E-05 
       (ratio of smallest to largest eigenvalue) 
 
 
TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
 
 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
Effects from TRA to BEH 
 
  Total                0.495      0.025     19.727      0.000 
  Total indirect       0.335      0.025     13.356      0.000 
 
  Specific indirect 
 
    BEH 
    SIT 
    TRA                0.335      0.025     13.356      0.000 
 
  Direct 
    BEH 
    TRA                0.160      0.000    999.000      0.000 
 
 
Effects from SIT to BEH 
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  Total                0.350      0.000    999.000      0.000 
  Total indirect       0.000      0.000    999.000      0.000 
 
  Direct 
    BEH 
    SIT                0.350      0.000    999.000      0.000 
 
 
Effects from REA1 to BEH 
 
  Total               15.351      0.241     63.669      0.000 
  Total indirect       6.751      0.241     28.001      0.000 
 
  Specific indirect 
 
    BEH 
    TRA 
    REA1               1.536      0.000    999.000      0.000 
 
    BEH 
    SIT 
    REA1               1.995      0.000    999.000      0.000 
 
    BEH 
    SIT 
    TRA 
    REA1               3.220      0.241     13.356      0.000 
 
  Direct 
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    BEH 
    REA1               8.600      0.000    999.000      0.000 
 
 
Effects from REA2 to BEH 
 
  Total               12.710      5.033      2.526      0.012 
  Total indirect       4.348      1.707      2.548      0.011 
 
  Specific indirect 
 
    BEH 
    TRA 
    REA2               1.404      0.570      2.463      0.014 
 
    BEH 
    SIT 
    TRA 
    REA2               2.944      1.143      2.576      0.010 
 
  Direct 
    BEH 
    REA2               8.362      3.586      2.332      0.020 
 
 
Effects from REA1 to SIT 
 
  Total               14.901      0.689     21.630      0.000 
  Total indirect       9.201      0.689     13.356      0.000 
 



220 
 

 
 

  Specific indirect 
 
    SIT 
    TRA 
    REA1               9.201      0.689     13.356      0.000 
 
  Direct 
    SIT 
    REA1               5.700      0.000    999.000      0.000 
 
 
Effects from REA2 to SIT 
 
  Total                8.412      3.265      2.576      0.010 
  Total indirect       8.412      3.265      2.576      0.010 
 
  Specific indirect 
 
    SIT 
    TRA 
    REA2               8.412      3.265      2.576      0.010 
 
STANDARDIZED TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
 
STDYX Standardization 
 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
 
Effects from TRA to BEH 
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  Total                0.473      0.028     16.977      0.000 
  Total indirect       0.320      0.023     13.938      0.000 
 
  Specific indirect 
 
    BEH 
    SIT 
    TRA                0.320      0.023     13.938      0.000 
 
  Direct 
    BEH 
    TRA                0.153      0.009     16.335      0.000 
 
Effects from SIT to BEH 
 
  Total                0.352      0.021     16.540      0.000 
  Total indirect       0.000      0.000      0.000      1.000 
 
  Direct 
    BEH 
    SIT                0.352      0.021     16.540      0.000 
 
 
Effects from REA1 to BEH 
 
  Total                0.479      0.028     17.036      0.000 
  Total indirect       0.211      0.015     14.223      0.000 
 
  Specific indirect 



222 
 

 
 

 
    BEH 
    TRA 
    REA1               0.048      0.003     18.796      0.000 
 
    BEH 
    SIT 
    REA1               0.062      0.003     18.796      0.000 
 
    BEH 
    SIT 
    TRA 
    REA1               0.100      0.010      9.905      0.000 
 
  Direct 
    BEH 
    REA1               0.268      0.014     18.796      0.000 
 
 
Effects from REA2 to BEH 
 
  Total                0.493      0.115      4.280      0.000 
  Total indirect       0.169      0.047      3.581      0.000 
 
  Specific indirect 
 
    BEH 
    TRA 
    REA2               0.054      0.015      3.520      0.000 
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    BEH 
    SIT 
    TRA 
    REA2               0.114      0.032      3.569      0.000 
 
  Direct 
    BEH 
    REA2               0.324      0.085      3.831      0.000 
 
 
Effects from REA1 to SIT 
 
  Total                0.463      0.023     20.079      0.000 
  Total indirect       0.286      0.020     14.284      0.000 
 
  Specific indirect 
 
    SIT 
    TRA 
    REA1               0.286      0.020     14.284      0.000 
 
  Direct 
    SIT 
    REA1               0.177      0.008     22.174      0.000 
 
 
Effects from REA2 to SIT 
 
  Total                0.324      0.095      3.424      0.001 
  Total indirect       0.324      0.095      3.424      0.001 
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  Specific indirect 
 
    SIT 
    TRA 
    REA2               0.324      0.095      3.424      0.001 
 
 
 
MODEL MODIFICATION INDICES 
 
NOTE:  Modification indices for direct effects of observed dependent variables 
regressed on covariates may not be included.  To include these, request 
MODINDICES (ALL). 
 
Minimum M.I. value for printing the modification index     3.000 
 
                                   M.I.     E.P.C.  Std E.P.C.  StdYX E.P.C. 
 
BY Statements 
 
REA1     BY Y10                    6.327    -8.265     -1.848       -0.185 
REA2     BY Y1                     3.772     0.570      0.158        0.318 
REA2     BY Y5                     3.480     4.884      1.356        0.141 
REA2     BY Y7                     5.194     4.628      1.285        0.172 
REA2     BY Y10                    4.983    -5.271     -1.464       -0.146 
BEH      BY Y5                     5.596     0.423      3.028        0.314 
BEH      BY Y7                     4.147     0.150      1.076        0.144 
BEH      BY Y10                    9.769    -0.257     -1.842       -0.184 
TRA      BY Y10                    5.233     1.080      7.392        0.739 
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ON/BY Statements 
 
REA2     ON BEH      / 
BEH      BY REA2                   3.233    -0.202     -5.219       -5.219 
SIT      ON REA1     / 
REA1     BY SIT                    7.273    -7.797     -0.242       -0.242 
SIT      ON REA2     / 
REA2     BY SIT                    6.030    -5.066     -0.195       -0.195 
SIT      ON BEH      / 
BEH      BY SIT                   11.946    -0.335     -0.333       -0.333 
SIT      ON SIT      / 
SIT      BY SIT                    7.276    -1.368     -1.368       -1.368 
 
WITH Statements 
 
Y3       WITH Y1                   3.854     0.280      0.280        0.112 
Y5       WITH Y2                   3.451     0.323      0.323        0.114 
Y10      WITH Y4                   4.997    -4.039     -4.039       -0.142 
Y11      WITH Y6                   4.303    -3.217     -3.217       -0.113 
SIT      WITH REA1                 5.621    -0.334     -1.259       -1.259 
SIT      WITH REA2                 4.760    -0.340     -1.031       -1.031 
SIT      WITH BEH                  5.789    -5.769     -1.224       -1.224 
SIT      WITH TRA                 13.762    24.937      3.544        3.544 
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TECHNICAL 1 OUTPUT 
 
     PARAMETER SPECIFICATION 
 
 
           NU 
              Y1            Y2            Y3            Y4            Y5 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1           1             2             3             4             5 
 
 
           NU 
              Y6            Y7            Y8            Y9            Y10 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1           6             7             8             9            10 
 
 
           NU 
              Y11           Y12 
              ________      ________ 
      1          11            12 
 
 
           LAMBDA 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 Y1                 0             0             0             0             0 
 Y2                 0             0             0             0             0 
 Y3                 0             0             0             0             0 
 Y4                 0             0            13             0             0 
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 Y5                 0             0             0             0             0 
 Y6                 0             0             0            14             0 
 Y7                 0             0             0            15             0 
 Y8                 0             0             0            16             0 
 Y9                 0             0             0             0             0 
 Y10                0             0             0             0            17 
 Y11                0             0             0             0            18 
 Y12                0             0             0             0            19 
 
 
           THETA 
              Y1            Y2            Y3            Y4            Y5 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 Y1                20 
 Y2                21            22 
 Y3                 0             0            23 
 Y4                 0             0             0            24 
 Y5                 0             0            25            26            27 
 Y6                28             0            29             0             0 
 Y7                 0             0            31             0             0 
 Y8                33             0            34            35             0 
 Y9                 0             0             0             0             0 
 Y10                0             0             0             0             0 
 Y11                0             0             0            43             0 
 Y12               45             0             0             0             0 
 
 
           THETA 
              Y6            Y7            Y8            Y9            Y10 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
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 Y6                30 
 Y7                 0            32 
 Y8                 0            36            37 
 Y9                38             0            39            40 
 Y10                0            41             0             0            42 
 Y11                0             0             0             0             0 
 Y12                0             0             0             0             0 
 
 
           THETA 
              Y11           Y12 
              ________      ________ 
 Y11               44 
 Y12               46            47 
 
 
           ALPHA 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1           0             0             0             0             0 
 
 
           BETA 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1               0             0             0             0             0 
 REA2               0             0             0             0             0 
 BEH                0            48             0             0             0 
 TRA                0            49             0             0             0 
 SIT                0             0             0            50             0 
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           PSI 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1               0 
 REA2              51            52 
 BEH                0             0            53 
 TRA                0             0             0            54 
 SIT                0             0             0             0            55 
 
 
     STARTING VALUES 
 
 
           NU 
              Y1            Y2            Y3            Y4            Y5 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         1.504         1.504        71.500        55.990        65.150 
 
 
           NU 
              Y6            Y7            Y8            Y9            Y10 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1        50.690        36.830        53.220        53.400        53.740 
 
 
           NU 
              Y11           Y12 
              ________      ________ 
      1        44.390        42.930 
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           LAMBDA 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 Y1             1.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y2             0.000         1.000         0.000         0.000         0.000 
 Y3             0.000         0.000         1.000         0.000         0.000 
 Y4             0.000         0.000         1.000         0.000         0.000 
 Y5             0.000         0.000         0.000         1.000         0.000 
 Y6             0.000         0.000         0.000         1.000         0.000 
 Y7             0.000         0.000         0.000         1.000         0.000 
 Y8             0.000         0.000         0.000         1.000         0.000 
 Y9             0.000         0.000         0.000         0.000         1.000 
 Y10            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000 
 Y11            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000 
 Y12            0.000         0.000         0.000         0.000         1.000 
 
 
           THETA 
              Y1            Y2            Y3            Y4            Y5 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 Y1             0.125 
 Y2             0.000         0.125 
 Y3             0.000         0.000        42.246 
 Y4             0.000         0.000         0.000        32.377 
 Y5             0.000         0.000         0.000         0.000        46.929 
 Y6             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y7             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y8             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y9             0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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 Y10            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y11            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y12            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
           THETA 
              Y6            Y7            Y8            Y9            Y10 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 Y6            32.409 
 Y7             0.000        28.178 
 Y8             0.000         0.000        28.516 
 Y9             0.000         0.000         0.000        35.339 
 Y10            0.000         0.000         0.000         0.000        50.421 
 Y11            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 Y12            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
           THETA 
              Y11           Y12 
              ________      ________ 
 Y11           23.277 
 Y12            0.000        23.667 
 
 
           ALPHA 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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           BETA 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 REA2           0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 BEH            8.600         0.000         0.000         0.160         0.350 
 TRA            9.600         0.000         0.000         0.000         0.000 
 SIT            5.700         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
           PSI 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.050 
 REA2           0.000         0.050 
 BEH            0.000         0.000         0.050 
 TRA            0.000         0.000         0.000         0.050 
 SIT            0.000         0.000         0.000         0.000         0.050 
 
 
TECHNICAL 4 OUTPUT 
 
     ESTIMATES DERIVED FROM THE MODEL 
 
 
           ESTIMATED MEANS FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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           ESTIMATED COVARIANCE MATRIX FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.050 
 REA2           0.007         0.077 
 BEH            0.851         1.081        51.357 
 TRA            0.537         0.740        35.069        46.805 
 SIT            0.800         0.746        38.953        47.923        51.899 
 
 
           ESTIMATED CORRELATION MATRIX FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           1.000 
 REA2           0.105         1.000 
 BEH            0.531         0.543         1.000 
 TRA            0.351         0.389         0.715         1.000 
 SIT            0.497         0.373         0.755         0.972         1.000 
 
 
     ESTIMATES DERIVED FROM THE MODEL 
 
           S.E. FOR ESTIMATED MEANS FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
           EST./S.E. FOR ESTIMATED MEANS FOR THE LATENT VARIABLES 
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              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
           TWO-TAILED P-VALUE FOR ESTIMATED MEANS FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
      1         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000 
 
 
           S.E. FOR ESTIMATED COVARIANCE MATRIX FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.000 
 REA2           0.013         0.034 
 BEH            0.154         0.187         5.465 
 TRA            0.108         0.181         4.284         5.678 
 SIT            0.098         0.178         3.773         4.171         4.681 
 
 
           EST./S.E. FOR ESTIMATED COVARIANCE MATRIX FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1     *********** 
 REA2           0.510         2.291 
 BEH            5.523         5.790         9.398 
 TRA            4.977         4.080         8.186         8.243 
 SIT            8.142         4.186        10.324        11.491        11.087 
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           TWO-TAILED P-VALUE FOR ESTIMATED COVARIANCE MATRIX FOR THE LATENT 
VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.000 
 REA2           0.610         0.022 
 BEH            0.000         0.000         0.000 
 TRA            0.000         0.000         0.000         0.000 
 SIT            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
           S.E. FOR ESTIMATED CORRELATION MATRIX FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.000 
 REA2           0.212         0.000 
 BEH            0.091         0.090         0.000 
 TRA            0.069         0.083         0.032         0.000 
 SIT            0.059         0.085         0.029         0.024         0.000 
 
 
           EST./S.E. FOR ESTIMATED CORRELATION MATRIX FOR THE LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1         999.000 
 REA2           0.496       999.000 
 BEH            5.852         6.004       999.000 
 TRA            5.073         4.703        22.525       999.000 
 SIT            8.389         4.374        25.905        41.266       999.000 
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           TWO-TAILED P-VALUE FOR ESTIMATED CORRELATION MATRIX FOR THE 
LATENT VARIABLES 
              REA1          REA2          BEH           TRA           SIT 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
 REA1           0.000 
 REA2           0.620         0.000 
 BEH            0.000         0.000         0.000 
 TRA            0.000         0.000         0.000         0.000 
 SIT            0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
DIAGRAM INFORMATION 
 
  Use View Diagram under the Diagram menu in the Mplus Editor to view the diagram. 
  If running Mplus from the Mplus Diagrammer, the diagram opens automatically. 
 
  Diagram output 
    c:\users\mink\desktop\path analysis\model 1 new prof edit and indirect 2.dgm 
 
     Beginning Time:  10:02:17 
        Ending Time:  10:02:17 
       Elapsed Time:  00:00:00 
 
 
 
MUTHEN & MUTHEN 
3463 Stoner Ave. 
Los Angeles, CA  90066 
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Fax: (310) 391-8971 
Web: www.StatModel.com 
Support: Support@StatModel.com 
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