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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิก
ในครอบครัว และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัว 100 คู่ โดยท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามการกระท�ำความรุนแรงต่อผูส้ งู อายุ แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถาม
ทัศนคติต่อความมีอายุ และแบบสอบถามภาวะพึ่งพา ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเท่ากับ .83, .90,
.80 และ.90 ตามล�ำดับ และค่าความเที่ยงของเครื่องมือกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวเท่ากับ .83, .84, .76 และ.73
ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวมีมุมมองต่อการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุในระดับมาก
และพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อความมีอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับการกระท�ำความรุนแรงใน
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.20, p <.05) ปัจจัยด้านภาวะพึ่งพามีความสัมพันธ์ทางลบกับการกระท�ำความ
รุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของสมาชิกในครอบครัวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.25, p <.05) ส่วนสัมพันธภาพ
ในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว
ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ ควรน�ำข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผนป้องกัน
และเฝ้าระวังการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไป
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Abstract
The purpose of this research was to examine factors related to elder abuse from perspectives of
older adults and family members. The sample consisted of 100 older adults and family member dyads.
Data were collected by using four instruments including the Elder Abuse Questionnaire, Dependence
Questionnaire, Family Relationship Questionnaire, and Attitude Towards Aging Questionnaire. The reliability
of these questionnaires in the elderly group was .83, .90, .80, and .90, respectively and in family member
group was .83, .84, .76, and .73, respectively. Descriptive statistics and Pearson’s Product Moment
correlation were employed for data analysis.
The results revealed that average scores of the elder abuse from perspectives of both the older
adults and their families were at a high level. From older adults’ perspective, attitude towards aging
had a significantly negative correlation with elder abuse (r = -.20, p < .05). From family members’
perspective, dependence had a significantly negative correlation with elder abuse (r = -.25, p < .05).
Family relationship did not correlate with elder abuse from both perspectives.
The results of this study suggested that nurses and health care providers should apply these
findings for surveillance and prevention of elder abuse in the at risk group of elderly people.
Keywords: older adult; elder abuse; related factor

บทน�ำ

การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุเป็นการกระท�ำ
ทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเจ็บปวด
ทัง้ ร่างกายและจิตใจต่อผูส้ งู อายุ รวมไปถึงการท�ำร้ายร่างกาย
การเอาเปรียบทางการเงินและทรัพย์สิน การท�ำร้ายทางเพศ
และการทอดทิ้ง (สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์, 2547; จิราพร
เกศพิชญวัฒนา, 2552; Fulmer, 1996; WHO, 2005;
Terry, 2014) ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร
ผู้สูงอายุ ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว
บทบาทของบุคคลในครอบครัว ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง โดยผู้สูงอายุจะขาด
การเอาใจใส่ดูแลและละเลยจากลูกหลาน และน�ำไปสู่การ
ท�ำร้ายและการทอดทิ้ง สืบเนื่องจากการที่ผู้สูงอายุมีภาวะ
พึ่งพาโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง จะส่งผลให้
ผู้ดูแลเกิดความเครียดในการดูแลและส่งเสริมให้เกิดการ
กระท�ำรุนแรงต่อผู้สูงอายุได้มากขึ้น (จุฬาภรณ์ สมรูปและ
เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, 2541; Fulmer, 1998)

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการถูกกระท�ำ
ความรุนแรงในผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยทางด้านผู้ดูแล ได้แก่
ภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วยทางจิตใจ และการใช้สารเสพติด
ของผู้ดูแล (Fulmer, 1998; Lee, 2007) ปัจจัยทางด้าน
ผูส้ งู อายุ ได้แก่ อายุ ภาวะสุขภาพ ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุ การมีภาวะพึ่งพา ทัศนคติของ
สมาชิกในครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุมีผลต่อการกระท�ำความ
รุนแรงต่อผู้สูงอายุ (Chintanawat; 2003; Yan & Tang,
2001) นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
กระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (r= 0.29) (มารยาท รุจิวิทย์,
2547)
ส�ำหรับประเทศไทย พบว่า ปัญหาความรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุ ยังเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นขาดการรายงานปัญหา
ที่ แ ท้ จ ริ ง รวมทั้ ง ขาดการรั บ รู ้ จ ากประชาชนและสั ง คม
เนือ่ งจากสังคมไทยเป็นสังคมทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความกตัญญู
กตเวที และการเคารพนับถือผูอ้ าวุโส จึงท�ำให้ประชาชนทัว่ ไป
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ไม่ได้ตระหนักหรือคิดว่าจะมีการกระท�ำรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการมองว่าเป็นปัญหาในครอบครัวไม่ควร
ไปเกี่ยวข้อง อีกทั้งตัวผู้สูงอายุเอง ก็ไม่กล้าบอกหรือเล่าให้
ผู้อื่นฟังว่าตนเอง ถูกกระท�ำรุนแรง เนื่องจากผู้สูงอายุมี
ความรักและผูกพันต่อผู้กระท�ำรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ในครอบครั ว รวมทั้ ง อาจกลั ว หรื อ อายต่ อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(อัจฉราพร สี่หิรัญวงค์, 2544; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2552;
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์, 2547)
ส่ ว นในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการพบว่ า เป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการย้ายถิ่นของประชากรจ�ำนวน
มาก และในประชากรที่ย้ายถิ่นมานี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่
ย้ า ยเข้ า มาพั ก อาศั ย อยู ่ บุ ต รหลานจึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ จั ง หวั ด
สมุทรปราการมีจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบทางด้ า นสั ง คมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งสัมพันธภาพในครอบครัวระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวกับผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหา
การถู ก ละเลย และการทอดทิ้ ง ผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ อ ยู่ ต ามล� ำ พั ง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีผู้ศึกษาถึงมุมมอง
การกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษา
ถึงการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ และผู้กระท�ำความรุนแรง เนื่องจากมี
ผลการศึกษาที่บ่งบอกถึงผู้ที่กระท�ำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดหรืออาจเป็นบุคคลในครอบครัว
ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ด้านผู้กระท�ำความรุนแรง เช่น อายุ เพศ ปัญหาสุขภาพของ
ผูก้ ระท�ำความรุนแรง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และผู ้ สูง อายุ บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ก ระท�ำความรุน แรง และ
ความเครียดของผู้กระท�ำความรุนแรง เป็นต้น และด้านของ
ผู้สูงอายุที่เป็นปัจจัยที่ท�ำให้มีโอกาสเกิดการกระท�ำรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุ ที่มีอยู่หลายประการ เช่น เพศ อายุ การพึ่งพา
บุคลิกภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นต้น
(จิราพร เกศพิชญวัฒนา และสุวิณี วิวัฒน์วานิช, 2552;
กิตติพันธ์ ศิริทรัพย์, 2553) จากการศึกษาครั้งนี้จะท�ำให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ บุคคลทัง้ 2 กลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ให้มคี วามเข้าใจ
ที่ตรงกันในการอยู่ร่วมกัน เข้าใจในลักษณะของผู้สูงอายุ และ

ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้มากขึ้นเพื่อป้องกันและลดปัญหา
การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขในการด�ำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ
ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การกระท�ำ
ความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิก
ในครอบครัว
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีสถานการณ์ความเครียด
(Situational Stress Theory) (Gill, 1971 cited in
Sengstock & Barrett, 1993) ทีเ่ ชือ่ ว่าการกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวเป็นผลมาจากการมีสถานการณ์ความเครียด
ที่เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการกระท�ำความรุนแรง ซึ่งการกระท�ำ
ความรุ น แรงผู ้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว อาจเกิ ด จากสมาชิ ก ใน
ครอบครัวมีสถานการณ์ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ยาวนาน จนส่งเสริม
ให้เกิดความเครียด และอาจกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ
ได้ในที่สุด การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุเป็นพฤติกรรม
ที่ปรากฏขึ้นเป็นผลจากความเครียดที่สะสมและไม่สามารถ
ขจัดความเครียดออกไปได้ การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ
ต่อเหตุการณ์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลสืบเนื่องจาก
มุมมองความคิดเห็น ความเข้าใจความรูส้ กึ ทัง้ ในทางบวกและ
ทางลบ ซึง่ มีผลท�ำให้บคุ คลพร้อมทีจ่ ะแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกัน ความเครียดจึงเป็นแรงผลักดัน
ให้บคุ คลนัน้ พร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีร่ นุ แรงทัง้ โดยเจตนา
และไม่เจตนา (จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ, 2552)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงการกระท�ำความ
รุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ
ทีถ่ กู กระท�ำความรุนแรง และผูก้ ระท�ำความรุนแรงซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกในครอบครัว โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
กระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุมี 3 ปัจจัย ได้แก่ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ทัศนคติต่อความมีอายุ และภาวะพึ่งพา
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ระเบียบวิธีวิจัย

วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์
(Descriptive correlation) ประชากรที่ศึกษามี 2 กลุ่ม
คื อ ผู ้ สู ง อายุ และสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู ้ สู ง อายุ
ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตอ� ำ เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ซึ่งแบ่งเป็นเขตเทศบาล 7 เขต และนอกเขต
เทศบาล 1 เขต โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling) ได้ตวั แทนของพืน้ ทีม่ า 1 พืน้ ที่
คือ เทศบาลต�ำบลบางปูและจัดท�ำบัญชีรายชื่อของผู้สูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัว และใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มเลือก
ตามระบบจากล�ำดับเลขของบัญชีรายชือ่ ผูส้ งู อายุและสมาชิก
ในครอบครัว จนครบจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการ โดยศึกษา
ใน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย มีดังนี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว
ทัศนคติต่อความมีอายุ และภาวะพึ่งพา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การกระท�ำความรุนแรงต่อ
ผูส้ งู อายุตามมุมมองของผูส้ งู อายุ และการกระท�ำความรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของสมาชิกในครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง และสมาชิก
ในครอบครัว อายุระหว่าง 18 ปี และน้อยกว่าอายุ 60 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตอ�ำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลือก
ตัวแทนที่มีลักษณะพื้นที่ที่เป็นสังคมเมืองที่มีความคล้ายคลึง
กัน พื้นที่ที่สุ่มได้คือเขตเทศบาลต�ำบลบางปู ค�ำนวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*POWER ที่ระดับ 0.80 ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 (a = .05) และขนาดอิทธิพล
(Effect size) ขนาดกลาง คือ 0.30 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล,
2550) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 100 คน แบ่งเป็น
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 100 คน และกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็นสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน 100 คน รวมทั้งหมด
200 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
5 ส่วน ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่

		 1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ
เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ มีข้อค�ำถามทั้งหมด 14 ข้อ
ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ ความพอเพียงของรายได้ครอบครัว รายได้ของผูส้ งู อายุ
ภาวะสุขภาพในปัจจุบันมีความพิการหรือมีปัญหาในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันด้วยตนเองหรือไม่ สมาชิกในบ้าน จ�ำนวน
สมาชิกในบ้าน ลักษณะครอบครัว และบทบาทของผู้สูงอายุ
ในครอบครัว
		 1.2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
ในครอบครัว มีข้อค�ำถามทั้งหมด 13 ข้อ ประกอบด้วย อายุ
เพศ ศาสนา ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ
ความพอเพียงของรายได้ครอบครัว รายได้ของสมาชิกใน
ครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในบ้าน จ�ำนวนผู้สูงอายุในบ้าน
ลักษณะครอบครัว และบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ
2. แบบสอบถามการกระท�ำความรุนแรงต่อผูส้ งู อายุ
ใช้แบบประเมินระดับการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ในครอบครัว ของ ภัณฑิลา อิฐรัตน์ (2545) แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 27 ข้อ โดยแต่ละข้อประกอบ
ด้ ว ยค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการกระท� ำ ความรุ น แรง
ต่อผู้สูงอายุ จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านอารมณ์และจิตใจ
(ข้อที่ 1-10) ด้านร่างกาย (ข้อที่ 11-12) ด้านการเงินและ
ทรัพย์สนิ (ข้อที่ 13-15) ด้านการท�ำร้ายทางเพศ (ข้อที่ 16-18)
และด้านการทอดทิ้ง (ข้อที่ 19- 27)
แบบสอบถามนี้ ใช้ ป ระเมิ น ความคิ ด เห็ น ของทั้ ง
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว โดยประเมิน
จากระดับความรุนแรงของพฤติกรรมที่บุคคลกระท�ำความ
รุนแรงต่อผูส้ งู อายุ ทีผ่ สู้ งู อายุและสมาชิกในครอบครัวมีมมุ มอง
ต่อการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในระดับใด ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) เป็น 5 ระดับ
การแบ่ ง ช่ ว งคะแนนเฉลี่ ย เพื่ อ การแปลผลและ
อธิบายตัวแปรค�ำถาม 5 ระดับ ได้แบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
0 - 21.6			 หมายถึง
ไม่รุนแรง
21.7 - 43.2		 หมายถึง
รุนแรงน้อย
43.3 - 64.8		 หมายถึง
รุนแรงปานกลาง
64.9 - 86.4		 หมายถึง
รุนแรงมาก
86.5 - 108			 หมายถึง
รุนแรงมากที่สุด
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3. แบบสอบถามสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ใช้
แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว ของ จิราพร ชมพิกุล
(2552) จ�ำนวน 16 ข้อ ครอบคลุมเรือ่ งความผูกพันทางอารมณ์
ที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อกัน ความร่วมมือ และการปรับตัว
ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งแบบวัดนี้ จิราพร ชมพิกุล ได้
ปรับจากเครื่องมือฉบับในครอบครัว ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเด็น
ได้แก่ 1) สัมพันธภาพในด้านของการใช้เวลาในการท�ำกิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ทั้งกิจกรรมในบ้านและ
นอกบ้าน 2) สัมพันธภาพในด้านของการพูดคุย ปรึกษาหารือ
และตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว
3) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึง่ ความรักและความเอือ้ อาทร
ต่อกัน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ของสมาชิกในครอบครัว และ
4) การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ที่ เ หมาะสมของสมาชิ ก
ในครอบครัว รวมข้อค�ำถามทั้งหมด 41 ข้อ ซึ่งแบบวัด
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ฉบั บ จ� ำ นวน 16 ข้ อ นี้ มี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .70
และเครื่ อ งมื อ ชุ ด นี้ มี ก ารน� ำ ไปใช้ กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว
ทั้งกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วน 3 ระดับ ดังนี้
1 = ไม่ปฏิบัติเลย หมายถึง ไม่ได้หรือไม่เคย
ปฏิบัติตามข้อความนั้นเลย
2 = ปฏิบัติ เป็นบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติตาม
ข้อความนั้นบางวัน
3 = ปฏิบัติเป็นประจ�ำ หมายถึง ปฏิบัติตาม
ข้อความนั้นทุกวัน (สัปดาห์ละวัน)
4. แบบสอบถามทั ศ นคติ ต ่ อ ความมี อ ายุ เป็ น
แบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้สึก และความคิดของผู้สูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัวทีม่ ตี อ่ ความมีอายุ ซึง่ มีผลท�ำให้บคุ คล
พร้อมทีจ่ ะแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อกันทัง้ ในด้านบวกและ
ด้านลบ ใช้แบบวัดทัศนคติต่อผู้สูงอายุ ที่กาญจนา ตั้งชลทิพย์
(2553) ซึ่ ง เป็ น แบบมาตรวั ด (Likert scale) 5 ระดั บ
ประกอบด้วย ข้อค�ำถามที่เป็นทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ
(อย่างละ 20 ข้อ เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 40 ข้อ) มีค่าสัมประสิทธิ์
ของความเที่ยงเท่ากับ .80

ลักษณะการให้คะแนนเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ

ดังนี้
1 = ไม่ปฏิบัติเลย
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2 = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ไม่ค่อยเห็นด้วย
3 = ปฏิบัติเป็นประจ�ำ	 หมายถึง ไม่แน่ใจ
4 = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง เห็นด้วยบ้าง
5 = ปฏิบัติเป็นประจ�ำ	 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับทัศนคติ
ค�ำถามทางบวก
ค�ำถามทางลบ
		
(คะแนน)
(คะแนน)
1
1
5
4
2
2
3
3
3
4
4
2
5
5
1
5. แบบสอบถามภาวะพึ่งพา โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ขั้ น พื้ น ฐาน
(The barthel index of activities daily living) ในระยะ
24-48 ชั่วโมง โดย สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ (2542)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 10 ข้อ
ประกอบด้วย การรับประทานอาหาร ล้างหน้า
หวีผม แปรงฟัน ลุกนั่งจากที่นอนหรือเตียงไปเก้าอี้ การใช้
ห้องสุขา การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน การสวมใส่เสื้อผ้า
การขึ้นบันได 1 ขั้น การอาบน�้ำ การกลั้นอุจจาระ การกลั้น
ปัสสาวะ โดยมีการน�ำไปใช้กับผู้สูงอายุไทยในชุมชนสลัม
คลองเตย จ�ำนวน 703 คน พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้าง
(Contruct validity) และมีความเหมาะสมในการประเมิน
ระดับทุพพลภาพในประชากรผู้สูงอายุไทย มีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) เท่ากับ
.79
การแปลผลคะแนนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันขั้นพื้นฐาน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือไม่ได้ ทุพพลภาพ
0-4
ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
5 - 11
ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ ³ 12
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยจะท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการหาความตรงตามเนื้อหา (Cotent validity) และ
การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เครื่องมือ
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่แบบสอบถามการกระท�ำความรุนแรง
ต่ อ ผู ้ สู ง อายุ แบบสอบถามสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว
แบบสอบถามทั ศ นคติ ต ่ อ ความมี อ ายุ และแบบสอบถาม
ภาวะพึ่งพา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้ หา มีการน�ำไปใช้ในกลุม่ ผูส้ งู อายุแล้ว และผูว้ จิ ยั ไม่ได้
ปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลง จึงน�ำมาใช้ได้โดยไม่ตอ้ งตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัย
จะน� ำ แบบสอบถามการกระท� ำ ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ สู ง อายุ
แบบสอบถามทั ศ นคติ ต ่ อ ความมี อ ายุ แบบสอบถาม
สัมพันธภาพในครอบครัว และแบบสอบถามภาวะพึ่งพาไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุและ
สมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาในพื้นที่เขต อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุ ท รปราการ จ� ำ นวน 30 ราย เพื่ อ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ห า
ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยใช้ วิ ธี ห า
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) และยอมรับค่าสัมประสิทธิข์ องอัลฟาครอนบาค
ไม่ต�่ำกว่า .80 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) ได้ค่าความเที่ยง
ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ เท่ากับ .83, .90, .80 และ .90
ความเที่ยงของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวเท่ากับ .83,
.84, .76 และ .73 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารเลขที่ 02- 02-2558) ผู้วิจัย
ด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยแนะน�ำตัวกับ
กลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยให้รับทราบ
และเข้ า ใจในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ความสมั ค รใจของกลุ ่ ม
ตัวอย่างว่าจะยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บ
ไว้เป็นความลับ โดยใช้เลขรหัสแทนชื่อนามสกุลของกลุ่ม

ตัวอย่าง การน�ำเสนอผลการศึกษาผู้วิจัยน�ำเสนอในภาพรวม
และน�ำข้อมูลมาใช้เฉพาะในงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ท่านัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
สามารถยุตกิ ารเข้าร่วมวิจยั ก่อนก�ำหนดได้ โดยไม่มผี ลกระทบ
ต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยแล้วผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุและสมาชิก
ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตต� ำ บลบางปู อ� ำ เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน และความ
ยิ น ยอมจากผู ้ สู ง อายุ แ ละสมาชิ ก ในครอบครั ว ด� ำ เนิ น การ
ตอบแบบสอบถาม ขอความร่วมมือในการประสานงาน และ
การนัดหมายกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
เพื่อแนะน�ำ แผนที่บ้านและการเดินทาง จากนั้นผู้วิจัยและ
ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่างด้วยตนเองทีบ่ า้ นตามการนัดหมาย
ก่อนเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการ ณ บริเวณทีก่ ลุม่
ตัวอย่างสะดวก เช่น ทีบ่ า้ นของกลุม่ ตัวอย่าง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบางปู
จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ช ่ ว ยผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ และ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามแบบสอบถามทั้ง 5 ชุด
โดยอ่านข้อค�ำถามรวมทั้งข้อความตัวเลือกในแบบสอบถาม
ทีละข้อให้กลุม่ ตัวอย่างฟัง และบันทึกค�ำตอบของกลุม่ ตัวอย่าง
ลงในแบบสอบถาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้
ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประมาณ 50-45 นาที ซึง่ ขณะเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้แยกการเก็บ
ข้อมูล โดยแยกเก็บข้อมูลคนละครั้ง เก็บคนละเวลา และ
ต่างสถานทีก่ นั ซึง่ ในการแยกเก็บข้อมูลในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ขออนุญาต
กลุ่มตัวอย่างในการแยกเก็บข้อมูล เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างไม่เกิด
ความรู้สึกที่ล�ำบากใจในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจาก
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
หากผูว้ จิ ยั ไม่พบกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับ
อาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนัดหมายการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งต่อไป ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา น�ำเสนอ
ด้วยค่าจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และทัศนคติต่อความมีอายุ ภาวะพึ่งพา กับการ
กระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุ และ
สมาชิ ก ในครอบครั ว โดยใช้ ส ถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
วิเคราะห์และทดสอบ ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ สู ง อายุ แ ละ
สมาชิกในครอบครัว
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ปัจจุบัน ความเพียงพอของรายได้ของครอบครัว ความเพียงพอ
ของรายได้ของผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน จ�ำนวนผู้ที่
อาศั ย ในครอบครั ว จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย ในครอบครั ว
ลักษณะครอบครัว วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว จ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล (n1 = 100, n2 = 100)

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

ผู้สูงอายุ
สมาชิกในครอบครัว
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ชาย
หญิง

31
69

31
69

43
57

43
57

อายุของผู้สูงอายุ (ปี)
60-69

50

50

-

-

32
17
1

32
17
1

-

-

-

-

7
26
41
17
9

7
26
41
17
9

70-79
80-89
90-99
(Mean = 70.73, SD = 7.74, Max = 98, Min = 60)
อายุของสมาชิกในครอบครัว (ปี)
18-20
21-30
31-40
41-50
51-59
(Mean=35.17, SD=10.14, min=18, max=58)

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 97

ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว จ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล (n1 = 100, n2 = 100) (ต่(ต่ออ) )

ข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสนา

พุทธ

สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/ หย่า/ แยก
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
ค้าขาย/ ท�ำธุรกิจ
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ความเพียงพอของรายได้ครอบครัว
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ความเพียงพอของรายได้ผู้สูงอายุ/ สมาชิกในครอบครัว
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน
แข็งแรงดีไม่ค่อยเจ็บป่วย
ป่วยบ้าง เล็กๆ น้อยๆ

ผู้สูงอายุ
สมาชิกในครอบครัว
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
100

100

100

100

59
36

5

5
59
36

37
54
9

37
54
9

19
53
28
0
0
0

19
53
28
0
0
0

0
7
28
25

38
2

0
7
28
25
38
2

68
29
3
0

68
29
3
0

25
55
8
12

25
55
8
12

15
85

15
85

17
83

17
83

29
71

29
71

33
67

33
67

20
36

20
36

-

-
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว จ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล (n1 = 100, n2 = 100 ) (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล
		 โรคประจ�ำตัว
			
ความดันโลหิตสูง
			
เบาหวาน
			
ข้อเสื่อม
			
หัวใจ
			 6-5
			 >7
จ�ำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยในครอบครัว (คน)
			 1
			 2
			 3
			 4
ลักษณะครอบครัว
			
เดี่ยว
			
ขยาย

ผู้สูงอายุ
สมาชิกในครอบครัว
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
44
27
14
2
1
23
6

44
31.8
61.36
2.27
4.54
23
6

23
6

23
6

35
60
4
1

35
60
4
1

35
60
4
1

35
60
4
1

74
26

74
26

74
26

74
26

( - หมายถึง ไม่ได้เก็บข้อมูล)
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69) มีอายุเฉลี่ย 70.73 ปี
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 50) รองลงมา
มีอายุระหว่าง 70-79 ปี (ร้อยละ 32) นับถือศาสนาพุทธ
มากที่สุด (ร้อยละ 100) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 59)
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุด (ร้อยละ 53) ไม่ได้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 68) รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง
(ร้อยละ 29) ความเพียงพอของรายได้ผสู้ งู อายุ มีความพอเพียง
(ร้อยละ 71) ภาวะสุขภาพในปัจจุบันของผู้สูงอายุเจ็บป่วย
เล็ก ๆ น้อย ๆ (ร้อยละ 36) รองลงมาเจ็บป่วยด้วย โรคประจ�ำตัว
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 61.36) โรคเบาหวาน
(ร้อยละ 31.80) โรคเข่าเสื่อม (ร้อยละ 4.54) และโรคหัวใจ
(ร้อยละ 2.27) ตามล�ำดับ จ�ำนวนผูท้ อี่ าศัยในครอบครัวสูงสุด

2-4 คน (ร้อยละ 71) จ�ำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยในครอบครัว
สูงสุด 2 คน (ร้อยละ 60) และส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัว
เป็นครอบครัวเดี่ยวมากที่สุดถึง (ร้อยละ 74)
กลุม่ ตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวจ�ำนวน 100 คน
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 57) มี อ ายุ เฉลี่ย
35.17 ปี (SD = 10.14) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
(ร้อยละ 41) รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 26)
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ
54) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 38)
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 75) ความเพียงพอของ
รายได้ครอบครัว (ร้อยละ 83) ความเพียงพอของรายได้
ของสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 67)
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ส่วนที่ 2 การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ
ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว

ในครอบครัว มีคา่ เฉลีย่ ของการกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุ
ตามมุมมองของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัว เท่ากับ
83.57 (SD = .75) อยู่ในระดับมากที่สุดดังแสดงในตารางที่ 2

1. ค่าเฉลี่ยของการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ
ตามมุ ม มองของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ สู ง อายุ เท่ า กั บ 83.46

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ และกลุ่มสมาชิกในครอบครัว (n1 = 100, n2 = 100 )
การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

สมาชิกในครอบครัว

M

SD

ระดับ

M

SD

ระดับ

ด้านอารมณ์และจิตใจ

30.56

8.06

มากที่สุด

29.26

7.57

มากที่สุด

ด้านร่างกาย

6.82

1.23

มากที่สุด

6.60

1.38

มากที่สุด

ด้านการเงินและทรัพย์สิน

9.75

1.99

มากที่สุด

9.50

2.01

มาก

ด้านการท�ำร้ายทางเพศ

9.79

1.85

มากที่สุด

9.87

2.10

มากที่สุด

ด้านการทอดทิ้ง

26.54

7.6

มาก

28.34

7.25

มากที่สุด

คะแนนโดยรวม

83.46

.77

มากที่สุด

83.57

.75

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย
การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุ
มีคะแนนโดยรวม เท่ากับ 83.46 (SD = .77) อยู่ในระดับ
มากที่สุด แบ่งเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ
เท่ากับ 30.56 (SD = 8.06) ด้านการเงินและทรัพย์สนิ เท่ากับ
6.82 (SD = 1.23) ด้านการท�ำร้ายทางเพศ เท่ากับ 9.79
(SD =1.85) ด้านการทอดทิ้ง เท่ากับ 26.54 (SD = 7.6)
และกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยการกระท�ำ
ความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของสมาชิกในครอบครัว
เท่ากับ 83.57 (SD = .75) อยู่ในระดับมากที่สุดแบ่งเป็น
รายด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ เท่ า กั บ 29.56
(SD = 7.57) ด้ า นการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น เท่ า กั บ 6.60
(SD = 1.38) ด้ า นการท� ำ ร้ า ยทางเพศ เท่ า กั บ 9.50
(SD = 2.01) ด้านการทอดทิ้ง เท่ากับ 28.04 (SD = 7.25)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท�ำความรุนแรง
ในผู ้ สู ง อายุ ต ามมุ มมองของกลุ ่ มตั ว อย่ า งผู ้ สู ง อายุ พบว่ า
ทัศนคติต่อความมีอายุมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ำกับ
การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r = -.20) สัมพันธภาพในครอบครัว และภาวะ
พึง่ พาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุ
ตามมุมมองของกลุม่ ตัวอย่างสมาชิกในครอบครัว พบว่า ภาวะ
พึ่งพามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ำกับการกระท�ำความ
รุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกใน
ครอบครัว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.25)
ส่วนทัศนคติ และสัมพันธภาพในครอบครัว ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการกระท�ำความรุนแรง ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุและ
สมาชิกในครอบครัวต่อทัศนคติต่อความมีอายุ สัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะพึ่งพา ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
(n1 = 100, n2 = 100)
การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมอง

ตัวแปร

ผู้สูงอายุ

สมาชิกในครอบครัว

r

P-value

ระดับ

r

P-value

ระดับ

ทัศนคติต่อความมีอายุ

-.20

.05

ต�่ำ

-.08

.40

-

สัมพันธภาพในครอบครัว

-.15

.13

-

-.02

.80

-

ภาวะพึ่งพา

.03

.77

-

-.25

.05

ต�่ำ

อภิปรายผลการวิจัย

1. การกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมอง
ของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว
1.1 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ
		 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมี
ค่ า เฉลี่ ย การกระท� ำ ความรุ น แรงในผู ้ สู ง อายุ ต ามมุ ม มอง
ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ เท่ากับ 83.46 (SD = .77) 2 กลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับรู้ว่าบุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุ
เป็นผูม้ โี อกาสถูกกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุ ได้ในระดับสูง
มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 83.46 (SD = .77) เมื่ อ พิ จ ารณา
ข้อมูลรายด้าน พบว่า มีคะแนนรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ เท่ากับ 30.56
(SD = 8.06) ด้านการทอดทิ้ง เท่ากับ 26.54 (SD = .76)
ด้ า นการท� ำ ร้ า ยทางเพศ เท่ า กั บ 9.79 (SD = 1.85)
ด้านการเงินและทรัพย์สิน เท่ากับ 9.75, SD = 1.99) และด้าน
ร่างกาย เท่ากับ 6.82 (SD = 1.99) ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มารยาท รุจิวิทย์ (2547) พบว่า ระดับ
การรับรู้ของผู้สูงอายุต่อการกระท�ำความรุนแรงทางเพศมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด
		 1.2 สมาชิกในครอบครัว
		 ผลการศึกษา พบว่า การกระท�ำความรุนแรง
ตามมุมมองของผูส้ งู อายุของสมาชิกในครอบครัวเมือ่ พิจารณา
รวมทุกด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านร่างกาย ด้าน

การเงินและทรัพย์สิน ด้านการท�ำร้ายทางเพศ ด้านการทอดทิ้ง
มี ค ะแนนรวมส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก และมากที่ สุ ด
มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 83.57 (SD = .75) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ มารยาท รุจิวิทย์ (2547) พบว่า ระดับการ
รับรูข้ องผูส้ งู อายุตอ่ การกระท�ำความรุนแรงทางเพศมีคา่ เฉลีย่
สูงสุด เท่ากับ 3.15 (SD = 0.79 ) ด้านอารมณ์และจิตใจ
ของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับ 29.26 (SD = 7.57) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
(โรจนี จินตนาวัฒน์, 2549) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ถูกกระท�ำ
ความรุนแรง มีความชุกมากที่สุด ร้อยละ 39.5 รองลงมา
ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ คือ ด้านการทอดทิ้ง อยู่ในระดับ
มากที่สุด เท่ากับ 28.34 (SD = 7.25) ด้านการเงินและ
ทรัพย์สินของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 9.50 (SD = 2.01) อยู่ใน
ระดับมาก จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่
มีการรับรู้ถึงระดับความรุนแรงต่อการกระท�ำความรุนแรง
ในผูส้ งู อายุรายด้านรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ แสดงให้
เห็นว่า ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวไม่ว่าด้านใด
จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุทั้งสิ้น
2. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การกระท� ำ ความ
รุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว
		 2.1 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า
ทัศนคติต่อความมีอายุมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ำกับ
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การกระท� ำ ความรุ น แรงในผู ้ สู ง อายุ ต ามมุ ม มองของกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
(r = -.20) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีทัศนคติ
ที่ดีต่อความสูงอายุ ก็จะมีมุมมองต่อความสูงอายุในทางที่ดี
เข้าใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงความเสื่อม
ตามวัย
		 2.2 กลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัว ผลการ
วิจัยพบว่า ทัศนคติต่อความมีอายุไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันว่า การมีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การกระท� ำ ความรุ น แรงตามมุ ม มองของกลุ ่ ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม (r = - 1.5, r = - .03) ดังนั้นผลการศึกษา
ครั้งนี้สัมพันธภาพในครอบครัวจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการ
กระท�ำความรุนแรงตามมุมมองของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ มรรยาท รุจิวิทย์ (2547) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว (r = .29)
สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดจี ะส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และท�ำให้เกิดความเครียดใน
ครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการกระท�ำความ
รุนแรงได้
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท�ำความ
รุนแรงในผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวคือ
ภาวะพึ่งพา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะพึ่งพามีความสัมพันธ์
ทางลบในระดับต�ำ่ กับการกระท�ำความรุนแรงตามมุมมองของ
สมาชิกในครอบครัว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r = -.25) นัน่ หมายความว่าสมาชิกในครอบครัวรับรูว้ า่ ผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพาสูงจะมีโอกาสถูกทอดทิ้ง หรือละเลย และมี
โอกาสถูกกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุสงู กว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่มี
ภาวะพึ่งพาสอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
(2542) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในระดับสูงที่ต้องการ
การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และต้องการดูแลสุขลักษณะ
ส่วนตัว เมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
จะส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติตนลดลง จึงจ�ำเป็น
ต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ และการที่ผู้ดูแล หรือสมาชิกใน
ครอบครัวต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและต้อง
พึง่ พาอาศัยเป็นเวลานาน อาจส่งผลท�ำให้เกิดความเบือ่ หน่าย

ซึมเศร้า และเกิดภาวะเครียดในการดูแล ซึ่งอาจน�ำไปสู่การ
ละทิ้งและท�ำร้ายผู้สูงอายุได้

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ทัศนคติต่อความมีอายุมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ดังนั้น พยาบาลหรือ
บุ ค ลากรที่ ใ ห้ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ แ ละสมาชิ ก ในครอบครั ว
ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งทั ศ นคติ ต ่ อ ผู ้ สู ง อายุ แ ละ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวและบุคคลในชุมชน
มีความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ เข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงตามวัยของ
ผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ และสังคม ให้มี
ทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ
2. พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม
การดูแลและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
ด้านร่างกาย และสนับสนุน ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวให้
มีความตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือใน
กิจวัตรประจ�ำวันแก่ผสู้ งู อายุ รวมทัง้ การให้ความเคารพนับถือ
ซึง่ จะป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุจากสมาชิกใน
ครอบครัว
3. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การกระท�ำความ
รุนแรงในผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัวอยู่ในระดับสูง ดังนั้นพยาบาลควรมีการประเมิน
ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ งต่อการกระท�ำความรุนแรงและวางแผน
ในการช่วยเหลือทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต

1. ควรศึกษาทัศนคติตอ่ ความสูงอายุทมี่ ผี ลต่อความ
สูงอายุ และการกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
และสมาชิกในครอบครัว
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ช่วยลด หรือป้องกันการกระท�ำ
ความรุนแรงในผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน�ำไปพัฒนาใน
โปรแกรมการป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ
3. ควรศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการดู แ ล เพื่ อ
ป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในผูส้ งู อายุ โดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ด้านทัศนคติต่อความมีอายุ เพื่อส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ และภาวะพึ่งพาในด้านต่าง ๆ

102 Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol.33 No.1 January - April 2017

เอกสารอ้างอิง
กาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2553). คุณค่าผู้สูงอายุ: ภาพสะท้อนมุมมองจากคนสองวัย.ใน สุชาดา ทวีสิทธิ์และสวรัย
บุณยมานนท์ (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2553: คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย, (29-54). เอกสาร
วิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: ประชากรและสังคม.
กิตติพรรณ ศิรทิ รัพย์. (2553). ประสบการณ์ทางจิตใจของผูส้ งู อายุทถี่ กู กระท�ำรุนแรง. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา, คณะจิตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราพร เกศพิชญวัฒนา และสุวิณี วิวัฒน์วานิช. (2552). ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุไทย: การทบทวนองค์ความรู้และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.
จิราพร ชมพิกุล. (2552). สัมพันธภาพในครอบครัวไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, มหาวิทยาลัย
มหิดล.
จุฬาภรณ์ สมรูป, เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์. 2541. การศึกษาภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุต่อการได้รับการทารุณกรรมในบ้าน
และภาวะเครียดของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุในครอบครัวทีม่ เี ศรษฐานะต่างกันในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
จุฬาลักษณ์ บารมี. (2551). สถิติเพื่อการวิจัยทางสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. ชลบุรี: ศิลปา
การพิมพ์.
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิจัยทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย.
ภัณฑิลา อิฐรัตน์, กฤตยา แสวงเจริญ, จิราวรรณ แท่นวัฒนากุล, นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา และสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ.
(2545). ความรุนแรงในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานวิจัย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มารยาท รุจิวิทย์. (2547). ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวในอ�ำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสุขภาพจิต
แห่งประเทศไทย, 12(1), 21-30.
โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุค�ำวัง และศิริลักษณ์ ปานอุทัย. (2549). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกท�ำร้ายใน
ผู้สูงอายุสตรีไทย. วารสารสภาการพยาบาล, 21(3), 31-45.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2552). บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: เจพริ้น 2
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ศิริอร สินธุ, โรจนี จินตนาวัฒน์ และวารี กังใจ. (2544). การทารุณกรรมผู้สูงอายุไทย. วารสาร
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2(3), 3-12.
Chintanawat, R. (2003). Pravalence and risk factors for abuse among Thai older adults in Chiang Mai.
Doctor of Philosophy in nursing, Graduate School, Chiang Mai University.
Fulmer, T. 1996. Elder Mistreatment. In S. A. Simon; and C. Hodges (eds), Essentials of gerontological
nursing: Adaptation to the aging process, (666-674). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
Fulmer, T. 1998. Mistreatment of Elders: Assessment, Diagnosis, and Intervention. In J. A. Allender;
and C. L. Rector (eds), Reading in gerontological nursing, (396-407). Philadelphia: LippincottRaven Publishers.
Lee, M., Yoon, E., & Kropf, N. (2007). Factors Affecting Burden of South Koreans Providing Care to
Disabled Older Family Members. International Journal of Aging and Human Development,
64(3), 245-262. doi: 10.2190/C4U5-078N-R83L-P1MN

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 103

Sengstock, M. C., & Barrett, S. A. (1993). Abuse and neglect of the elderly in family settings.
In: J. Campbell & J. Humphreys (Eds.), Nursing care of survivors of family violence (2nd ed.).
St. Louis: Mosby-Year Book.
Terry, F. (2014). Verbal Mistreatment of the Elderly. Journal of Elder Abuse & Neglect, 26(3), 351-364.
World Health Organization (WHO). (2005). Abuse of elderly. Retrieved from http://www.who.int/
violence injury prevention/violence/world report/ en/summary_en.pdf
Yan, E., & Tang, C. S. (2001). Prevalence and psychological impact of Chinese elder abuse. Journal of
Interpersonal Violence, 16(11), 1158-1174.

