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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) เพ่ือศึกษาทศันคติต่อ 

ความรักของผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นผูสู้งอายจุาํนวน 100 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอนคือ แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล และแบบสอบถาม

ทศันคติต่อความรัก วเิคราะห์ทศันคติต่อความรักของผูสู้งอายโุดยการหาค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช ้t-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่ 

1.   ผูสู้งอายุท่ีพาํนักอยู่ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครมีทศันคติต่อ

ความรักอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.96)   

 2.   ผูสู้งอายุ ท่ีพาํนักอยู่ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ โรค

ประจาํตวั และการออกกาํลงักายในหน่ึงสปัดาห์ต่างกนั มีทศันคติต่อความรักไม่แตกต่าง

กนั 

คาํสาํคญั: (1) ทศันคติ (2) ความรัก  (3) สถานภาพสมรส (4) ผูสู้งอาย ุ

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

**อาจารยป์ระจาํภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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3.   ผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ 

สมรส ท่ีอยูอ่าศยั ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพต่างกนั มีทศันคติต่อความ

รักแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

บทนํา 

ปัจจุบนัจาํนวนผูสู้งอาย ุเพ่ิมจาํนวนข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในประเทศไทยและทัว่

โลก ซ่ึงรัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของผูสู้งอายวุา่เป็นวยัซ่ึงมีความแตกต่าง

จากวยัอ่ืน เป็นวยับั้นปลายของชีวติ หลายๆหน่วยงาน จึงมีความพยายาม และมีการ

รณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหทุ้กคนตระหนกั เขา้ใจ และพร้อมดูแล ผูสู้งอายใุหท้ดัเทียม

เช่นเดียวกบัการดูแลประชากรในกลุ่มอายอ่ืุน  

กรมสุขภาพจิตของไทยเปิดเผยผลการสาํรวจพบวา่ผูสู้งอาย ุเป็นกลุ่มคนท่ีมี

ความสุขนอ้ยท่ีสุดในสงัคมโดยเกิดข้ึนทัว่โลก ทั้งจากความเจบ็ป่วย พละกาํลงัและ

สุขภาพร่างกายท่ีถดถอย รวมถึงสุขภาพจิตท่ีย ํา่แยจ่ากการวา่งงานและถูกละเลยจาก

สงัคม  ความโดดเด่ียวน้ีไม่เพียงทาํใหคุ้ณภาพชีวติของประชากรสูงวยัตกตํ่าลงเท่านั้น ( 

พรรณิการ์ วานิช, 2556) 

ความรักของผูสู้งวยั เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการสร้างความสุข ในการใชชี้วิต 

และมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผูสู้งวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธน

พรรณ กลัน่เกษร (2551) ความรักส่งผลให้มีความมัน่คงทางอารมณ์และจิตใจ ซ่ึงเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สามี - ภรรยาในผูสู้งอายุ

อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบของเพศสัมพนัธ์เสมอไป แต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการอยู่

ร่วมกันแบบเพ่ือนยามแก่เฒ่า จากงานวิจัยของ Sutterley; & Donnelly (1982,p. 92) 

ทาํการศึกษาการสูญเสียคู่สมรสของผูสู้งอาย ุพบวา่การสูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่ในชีวติ คือการ

ตายของคู่ชีวิต เน่ืองจากจะสร้างความกระทบกระเทือนใจใหก้บัผูสู้งอายมุาก  ทาํใหต้อ้ง

อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเดียวดาย ส่งผลต่อจิตใจมีโอกาสเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยทางจิต  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.   เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติต่อความรักของผูสู้งอายท่ีุพาํนกัอาศยั

อยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

2.   เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติต่อความรักของผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นแขวงทุ่ง

ครุ เขตทุ่งครุ    กรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอาศยัอยู่ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ    กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคลต่างกนัมีทศันคติต่อความรักแตกต่างกนั 

ประชากรและตวัอย่าง 

1.   ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุทาํกิจกรรมท่ีสวนธนบุรี

รมย ์และอาศยัอยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  มีอายรุะหวา่ง 60 – 74 ปี 

จาํนวน  135 คน 

2.   ตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง

ครุ กรุงเทพมหานคร  มีอายรุะหวา่ง 60 – 74 ปี จาํนวน 100 คน 

ผูว้ิจยัใชก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีของยามาเน่ (Yamane) และสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากจากบญัชีสมุดรายช่ือชมรม

ผูสู้งอาย ุ

ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ตวัแปรอิสระ  คือ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ 

เดือน สถานภาพสมรส ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ โรคประจาํตวั และ การออกกาํลงักายในหน่ึง

สปัดาห์ 

2.   ตวัแปรตาม  คือ ทศันคติต่อความรักของผูสู้งอาย ุ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.   เพ่ือให้ผูสู้งอายุเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง และปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง 
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2.   เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในดา้นทศันคติและความแตกต่างของผูสู้งอายุ

ในแง่ของผูสู้งอายุท่ีไร้คู่ครอง และผูสู้งอายุท่ีมีคู่ครอง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสถาบนั

ครอบครัวใหมี้ความมัน่คงเป็นปึกแผน่และสร้างความสุขแก่ผูค้นในสงัคมมากข้ึน 

3.   เป็นการเพ่ิมพูนหลกัฐานทางวิชาการ ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

บุคคล และ ทศันคติต่อความรัก ซ่ึงอาจใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการศึกษาเพ่ือท่ีจะเช่ือมโยง

กบัแนวคิด หรือทฤษฎีอ่ืนๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัเก่ียวกบัผูสู้งอายตุ่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทัศนคติเป็นเร่ืองของจิตใจหรือความรู้สึก  อันเป็นผลจากการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลน้ี  แนวโนม้ในการท่ีจะแสดงหรือมีปฏิกิริยาในทางบวก

หรือในทางลบต่อส่ิงหน่ึง  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบ  ซ่ึงจะก่อให้เกิด

แนวโนม้ของพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะแสดงออก 

กล่ินชบา  คาํรศ ( 2550,หนา้ 25) ไดส้รุปหนา้ท่ีของทศันคติไว ้3 ประการดงัน้ี 

1.   ทศันคติมีหนา้ท่ีช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจโลก หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา 

2.   ทศันคติมีหนา้ท่ีช่วยป้องกนัตนเอง (Self – Defensive Function) หรือช่วยทาํ

ใหบุ้คคลไม่ดูถูกตวัเอง  แต่เกิดการภาคภูมิใจ  

3.   ทศันคติมีหนา้ท่ีช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง(Self- 

Expressive Function)  คือ ส่ิงท่ีแสดงว่าทศันคตินั้นนาํความพอใจมาให้บุคคลนั้นโดย

การแสดงทศนคติอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมา  

ธนพรรณ กลัน่เกษร (2551,หน้า 35) กล่าวว่า ทศันคติต่อความรัก  หมายถึง  

ความรู้  ความเขา้ใจเชิงประมาณค่าท่ีผูสู้งอายไุดรั้บมารวมทั้งความเช่ือความรู้สึกนึกคิด  

หรือแนวโน้มท่ีผูสู้งอายุมีท่าทีในการตอบสนองในเร่ืองความรักระหว่างเพศของ

ผูสู้งอาย ุ ซ่ึงทศันคติต่อความรักระหวา่งเพศของผูสู้งอายแุบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

1.   ดา้นความรู้   เป็นความเขา้ใจเชิงประเมินค่าในเร่ืองความรักระหว่างเพศว่ามี

ประโยชน์  หรือไม่มีประโยชน์   

2.   ความรู้สึกยนิดี  พอใจ  หรือไม่ยนิดี/ไม่พอใจต่อความรัก  หมายถึง ความรู้สึก

นึกคิดของผูสู้งอายท่ีุมีต่อความรักระหวา่งเพศ 
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3.   ความพร้อมท่ีจะปฏิบติัต่อความรัก  หมายถึง ความพร้อม  ความโนม้เอียงของ

ผูสู้งอายท่ีจะแสดงพฤติกรรมการมีความรักระหว่างเพศของผูส้งอาย ุ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ความรู้สึกของตน    

วธีิดาํเนินการวจิยั 

โดยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 เกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามทศันคติต่อความรักของ อานนท ์สีดาเพง็ (2552,หนา้ 

91-94 ) โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 23 ขอ้ โดยเป็นขอ้ความทางบวก คือ ขอ้ท่ี 1-11,16-

23 และเป็นขอ้ความทางลบ คือ ขอ้ท่ี 12-15  

ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัเคร่ืองมือไปหาความเช่ือมัน่ (reliability)โดย

ทดลองใช ้(try-out) กบัตวัอยา่งจาํนวน 30 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํมาวเิคราะห์

ดว้ยใชว้ธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ Cronbach ไดค่้าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 และผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 29 เมษายน 

2558 ถึง 5 พฤษภาคม 2558และนาํคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

วิ เคราะห์เ ก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้สูงอายุโดยใช้ร้อยละ วิ เคราะห์

เปรียบเทียบระดบัทศันคติต่อความรักของผูสู้งอายโุดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบ t-test ,One-Way ANOVA 

ผลการวจิยั 

 1.   ผูสู้งอายุท่ีพาํนักอยู่ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครมีทศันคติต่อ

ความรักอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.96)   

 2.   ผูสู้งอายุ ท่ีพาํนักอยู่ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ โรค

ประจาํตวั และการออกกาํลงักายในหน่ึงสปัดาห์ต่างกนั มีทศันคติต่อความรักไม่แตกต่าง

กนั 
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3.   ผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ

สมรส และท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีทศันคติต่อความรักแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

4.   ผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอยูใ่นแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพต่างกนั มีทศันคติต่อความรักแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อภปิรายผลการวจิยั 

จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติต่อความรักของผูสู้งอาย ุท่ีพาํนกัอาศยัอยู่

ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ    กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายตามสมมติฐานการวจิยั

ได ้ดงัน้ี 

1.   เพศ เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายท่ีุมี

เพศต่างกนัมีทศันคติต่อความรักไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนพรรณ 

กลัน่เกษรและคณะ (2547) พบว่า ผูสู้งอายทุั้งเพศชายและหญิงมีทศันคติต่อความรักไม่

แตกต่างกนั  

2.   ผูสู้งอายท่ีุมีคู่สมรสมีทศันคติต่อความรักสูงกวา่ผูสู้งอายท่ีุโสด หมา้ย  

หยา่ และแยกกนัอยู ่เน่ืองจากธรรมชาติและชีวิตของคนอยูไ่ดด้ว้ยความรัก ผูท่ี้มีความรัก

และมีคนรักยอ่มมีความสุข เพราะจะไดเ้รียนรู้วา่ตนรักใคร และตนจะมีความสุขมากหาก

รู้ว่าบุคคลนั้ นรักตน โดยผูสู้งอายุท่ีสมรสแล้วจะดาํเนินชีวิตร่วมกันมีแนวโน้มเป็น

ผูสู้งอายุท่ีมีความสุขมากกว่าผูสู้งอายุท่ีเป็นโสด  หมา้ย  หย่าหรือแยกกนัอยู่  Freiberg 

(1992,p.417)  

 3.   ท่ีอยูอ่าศยัเม่ือนาํมาเปรียบเทียบพบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง

กับผู ้สูงอายุท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองมีทัศนคติต่อความรักแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Vogel (1982) ไดศึ้กษาปัญหาของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์  

พบว่า ความวิตกกงัวล  ความเงียบเหงา และความซึมเศร้าเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ปัญหาทาง

กายตามมา  
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4.   ผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจาํตวั และการออกกาํลงักายในหน่ึงสปัดาห์แตกต่างกนัมี

ทศันคติต่อความรักไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกล่ินชบา คาํรศ (2550) 

ไดพ้บวา่ ผูสู้งอายเุพศชาย ระดบัการศึกษาสูง มีคู่สมรส มีท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง และไม่มี

โรคประจาํตวั มีทศันคติต่อความรักไม่แตกต่างกนั  

5.   ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพต่างกนัมีทศันคติ

ต่อความรักแตกต่างกนั จากการศึกษาของธนพรรณ กลัน่เกษรและคณะ (2547) พบว่า 

(1) ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ น้อย มีค่าเฉล่ียทัศนคติต่อความรักสูงกว่าผูสู้งอายุท่ีมีอายุมาก 

(2)ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาสูงมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อความรักสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบั

การศึกษาตํ่า (3) รายได ้ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดสู้งมีทศันคติต่อความรักดีกว่าผูสู้งอายุท่ีมี

รายไดต้ ํ่ากว่า (4) อาชีพ ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติต่อความรักแตกต่างกนั โดย

ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีทศันคติต่อความรักสูงกว่าผูสู้งอายุ ท่ีมี

อาชีพรับจา้งทัว่ไป และผูสู้งอายท่ีุไม่มีอาชีพ  

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 การทาํวจิยัในคร้ังน้ี ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวยัดงักล่าวใหเ้ขา้ใจ

ถึงทศันคติต่อความรักของผูสู้งอาย ุซ่ึงผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่ความรักเป็นปัจจยัหน่ึงใน

การดาํเนินชีวติของผูสู้งอาย ุซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ

ไดเ้ขา้ใจและหาวธีิการตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของผูสู้งอายไุดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

 1.   ควรศึกษาทศันคติต่อความรักของผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัในบา้นพกัคนชรา 

 2.   ควรศึกษาสุขภาพจิต ทศันคติต่อความรัก และความสมัพนัธ์ทางเพศของ

ผูสู้งอาย ุ
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