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คํานํา 

  

วิจัย เลมนี้จัดทํา ข้ึนเพื่อ เปนสวนหนึ่ งของภาควิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยสยาม                   
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิจัยเลม
นี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเปนเคร่ืองมือในการวิจัย และใชเทคนิคการสุม
ตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชการแบงช้ันทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือก
ประชากรเขากลุมตัวอยางเน่ืองจากชั้นทางสังคมจะสามารถแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ
ฐานะท่ีแตกตางกันโดยท่ีสมาชิกในแตละช้ันของสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ สมาชิกท่ีอยู
ในช้ันสังคมท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน การแบงช้ันสังคมโดยท่ัวไปจะถือเกณฑ
การศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะท่ีอยูอาศัยจากนั้นใชทฤษฎี AIO (AIO Categories of 
Lifestyle Studies) (อางใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) และทําการแบงผูสูงอายุ 

สุดทายนี้ผูวิจัยหวังวาวิจัยเลมนี้จะใหความรู    สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน  และเปนประโยชนสําหรับนักการตลาด สามารถนําขอมูลท่ีไดไปปรับใชกับการวางแผน
การตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเจาะกลุมผูสูงอายุ และเปนประโยชนแกทานผูสนใจ
ตอไป 
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ชื่อโครงการ : แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุท่ีมี
งานทํา 

ผูวิจัย  1. อาจารยจิรวุฒิ หลอมประโคน 
            2. อาจารยเอกภพ มณีนารถ 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยเร่ืองแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี

ผูสูงอายุท่ีมีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 
36 คน เปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) และใชทฤษฎีการแบงช้ันทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยาง   

ผลการวิจัยพบวาแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุท่ีมีงานทํา สามารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 11 กลุม โดยใชแนวคิดการจัดพวก AIO 
(AIO Categories of Lifestyle Studies) เปนเกณฑ ดังนี้   

1. ฝกใฝในธรรม เปนกลุมท่ีชอบในเร่ืองของธรรม มีกิจกรรม ความสนใจ และ 
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับธรรม เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเร่ืองของ 
การแบงปนความสุขใหกับบุคคลอ่ืนและเสียสละเพ่ือสังคม 

2. ครอบครัวแสนสุข เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ครอบครัว โดยมีการทองเท่ียวและใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปน
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 

3. พอแมตัวอยาง เปนกลุมท่ีมี กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกเปนสําคัญ 
กลาวคือจะคอยดูแลหวงใยลูกหลานมากเปนพิเศษ โดยจะใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะ
เปนเร่ืองเงิน หรือการใหคําปรึกษาตางๆถึงแมวาลูกจะแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็ตาม 

4. กีฬาคือยาวิเศษ เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเร่ืองของ 
การออกกําลังกาย โดยจะใชเวลาวางไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ 
และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวา
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมท้ังหมด 

5. นักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยจะคอยระวังเร่ืองของการบริโภคอาหาร มีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ทํากิจกรรม
เพ่ือใหสุขภาพแข็งแรงท้ังการออกกําลังกาย การทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาบํารุงตางๆเพื่อให
สุขภาพดีข้ึน ผูสูงอายุกลุมนี้จะสนใจในทุกเรื่องท่ีทําใหสุขภาพของตนแข็งแรง 
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6. ตะลอนทัวร เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเท่ียว
โดยจะใชเวลาวางไปกับการทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ มีการวางแผน
ในอนาคตวาอยากเดินทางทองเท่ียวไปในทุกๆท่ี 

7. สาวสองพันป เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
ใหดูดีอยูตลอดเวลา โดยกิจกรรมท่ีทําสวนใหญจะเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา 

8. นักชอปมืออาชีพ เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินซ้ือ
สินคาตามสถานท่ีตางๆ โดยจะใชเวลาวางไปกับการเดินซ้ือสินคา ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเปา 
รองเทา เปนกลุมผูสูงอายุท่ีใหความสําคัญกับการแตงตัว 

9. ผูบริโภคชางเลือก เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเร่ืองของ 
การบริโภคสินคา มีความละเอียดในการพิจารณาเลือกซ้ือ โดยพิจารณาแหลงผลิตสินคา ราคา และ
สถานท่ีจัดจําหนาย ซ่ึงผูสูงอายุกลุมนี้จะทําการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมระหวาง
ราคากับคุณภาพของสินคากอนการตดัสินใจซ้ือ 

10. คอการเมือง เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง
โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมืองเพื่อหาขอมูลและทําการวิเคราะห พูดคุยถึง
เร่ืองการเมือง และท่ีสําคัญจะใหความสนใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังเปนอยางมาก 

11. วัฒนธรรมนําไทย เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองของ
วัฒนธรรม โดยผูสูงอายุกลุมนี้ไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมท่ีดีงามในแบบของไทย เชน การไหว 
การแตงกายท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส โดยจะมองวาสังคมใน
ปจจุบันแยลง ผูนอยขาดการเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็งจึงทําใหเกิดปญหา
สังคมตางๆตามมา 
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Research title : Lifestyle of  the Working Elderly People in Bangkok Metropolitan Areas 
Researcher    1. Chirawut lomprakhon 
         2. Aegapop Maneenart 

 
Abstract 

 
Lifestyle of the Working Elderly People in Bangkok Metropolis is a qualitative research 

that uses a depth interview as a tool to gain data. The number of interviewee of this research is 36 
persons, male 18 persons and female 18 persons. To select these interviewees, the researcher used 
the technique of purposive sampling and social class concept. 

This research found that the Lifestyle of the Working Elderly People in Bangkok 
Metropolis can be classified into 11 groups under the theory of AIO (AIO Categories of Lifestyle 
Studies) as the following below. 

1. Dharma Activist 
The people in this group prefer Dharma activities. They spend their time to make a merit 

and share it with others and are ready to devote themselves to social activities. 
2. Family Oriented 
The people in this group spend their time for family activities. They like to go to 

anywhere or do any activities with their family. The most important thing in their lives is family. 
3. Devoted Parents 
The people in this group perceive that their sons or daughters need help from them. Even 

though they get married, their parents believe that they have to assist them in the form of money, 
advice and etc. 

4. Sport Lovers 
The people in this group devote their time to do an exercise such as walking, running, 

golfing, and etc. Moreover they can spend a lot of time in fitness. 
5.    Healthy eating Consumer 
The people in this group are careful of eating, so they can earn anything including eating, 

taking food supplement and Chinese herb in order to gain good health. 
6.    Avid Traveler 
The people in this group like to travel domestically and abroad. In their mind, they have a 

plan to travel everywhere.  
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7.    Always Good-looking 
Most of the people in this group are women who like to take good care of themselves in 

order to get good-looking. They like going to salon, spa and etc. 
 
8.     Shopaholic 
The people in this group spend most of their lifetime to shop everywhere named 

shopping paradise. This group concern about good-looking so they like to buy clothes, luggage 
and shoes. 

9.     Very choosy 
The people in this group are selective. They can spend time to compare what they want to 

buy. They make a comparison of origin of products, price and store in order to make the best 
decision before buying. 

10.   Political Fan 
The people in this group are interested in politics. They never miss any information on 

this matter. And they also never miss to make their voting for an election. 
11.   Very conservative 
The people in this group concern Thai culture that should be preserved such as wai, 

proper dressing and paying respect to the elderly. And they believe that many problems in society 
are attributed to the failure of Thai family. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  
 งานวิจัยช้ินนี้คงไมสามารถสําเร็จลงไดถาปราศจากความชวยเหลือและความกรุณาจาก 
ทานอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และ รองอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ศุขปรีดี ท่ีให
คําแนะนําท่ีมีประโยชนกับผูวิจัยเปนอยางมาก  
 

ขอขอบคุณหัวหนาภาควิชาการตลาด ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรวรรณ  ดีประเสริฐ ท่ีมี
สวนชวยในการผลักดันใหเกิดงานวิจัยของอาจารยในภาควิชาการตลาด และกรุณาชวยติดตอ
ประสานงานทําความเขาใจกับฝายตางๆเพ่ือใหเขาใจสถานการณเกี่ยวกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสาเหตุท่ีมหาวิทยาลัยและฝายตางๆท่ีเกี่ยวของตองชวยสนับสนุนใหเกิดงานวิจัย
ของอาจารย ซ่ึงทานตองใชความพยายามและกําลังใจอยางมากเน่ืองจากบางฝายในมหาวิทยาลัย
ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือและผลักดันงานวิจัยของอาจารย ผูวิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณทานอยางสุดซ้ึง 
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บรรณานุกรม         345 
ประวัติผูวิจัย         349 



      ฌ

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี          หนา 
 
2.1 แสดงแบบของการใชชีวติกับอิทธิพลตอพฤติกรรม 12 
2.2 การจัดพวก AIO เพื่อการศึกษาแบบของการใชชีวิต 17 
      (AIO Categories of Lifestyle Studies) 
3.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายุท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก 25 
3.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก 26 
4.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายุท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก 30 
4.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ 31 
4.3 แสดงจํานวนผูสูงอายุ โดยแบงตามประเภทของกิจกรรม 34 
       และชนช้ันทางสังคม             
4.4 แสดงลักษณะของกจิกรรมที่เปนการทํางานของผูสูงอาย ุ 35  
      โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม      
4.5 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมที่เปนงานอดิเรก 37  
      โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม    
4.6 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมทางสังคม 39  
      โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม               
4.7 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 41  
      โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและประเภทของกิจกรรมการใชเวลาวาง 
4.8 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 43 
      ดวยการทองเท่ียวโดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.9 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 47 
      ดวยการเดนิเลือกซ้ือสินคา (ช็อปปง) โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4 .10 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 52 
         ดวยการเขาวัดทําบุญ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.11 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 55 
        ดวยการอานหนังสือโดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.12 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 58 
        ดวยการเขารานเสริมสวยโดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 



      ญ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี          หนา 
 
4.13 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 60 
        ดวยการเขาสปา โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.14 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 61 
        ดวยการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.15 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 63 
        ดวยการปลูกตนไม โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.16 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 64 
        ดวยการเล้ียงสัตว โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.17 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 66 
        ดวยการนัดพบกลุมเพือ่น โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.18 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 68  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและประเภทของกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 
4.19 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 70 
        โดยการดโูทรทัศน โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.20 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 75 
        โดยการดวูีซีดีและดีวดีี โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.21 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 77 
        โดยการฟงวิทยุ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.22 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 79 
        โดยการเที่ยวสถานบันเทิง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.23 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุเปนสมาชิกคลับ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 80 
4.24 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการรวมกิจกรรมชุมชน 81  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.25 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ 83  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.26 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีการเลนกฬีาหรือออกกําลังกาย 87  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 



      ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี          หนา 
 
4.27 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 91 
4.28 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมนักชอปมืออาชีพ  95 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .29 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมฝกใฝในธรรม  100 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .30 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมหนังสือคือเพื่อน  102 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .31 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมโทรทัศนบันเทิง  105 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .32 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมผูบริโภคชางเลือก  110 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .33 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมกีฬาคือยาวเิศษ  113 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4.34 แสดงจํานวนผูสูงอายุโดยแบงตามประเภทของความสนใจ 119 
        และชนช้ันทางสังคม 
4.35 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในเร่ืองครอบครัว 120  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.36 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในเร่ืองบานและท่ีอยูอาศัย 126 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.37 แสดงความสนใจของผูสูงอายุในเร่ืองอาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม 130 
4.38 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในเร่ืองชุมชน 139 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.39 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในการทํากิจกรรมสันทนาการ 141  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม และประเภทของกิจกรรมสันทนาการ 
         ท่ีผูสูงอายุสนใจ 
4.40 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ 142 
        ในสวนของการทองเท่ียว โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 



      ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี          หนา 
 
4.41 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ 146 
        ดวยการเท่ียวสถานบันเทิง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.42 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ 148 
        ในสวนของการออกกําลังกาย โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.43 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความนิยมในเร่ืองสุขภาพ 152 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.44 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความนิยมในการเขาสปา 156  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.45 แสดงจํานวนผูสูงอายทุี่มีความสนใจในเร่ืองอาหาร 157  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.46 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในส่ือตางๆ 160  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและประเภทของส่ือตางๆท่ีผูสูงอายุสนใจ 
4.47 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุใหความสนใจในส่ือหนังสือพิมพ 162  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.48 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุใหความสนใจในส่ือนิตยสาร 165  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.49 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุใหความสนใจในส่ือโทรทัศน 166  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.50 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุใหความสนใจในสื่อวิทย ุ 171 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.51 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุใหความสนใจในส่ืออินเตอรเน็ต 173  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.52 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุใหความสนใจในส่ือวีซีดีและดีวดี ี 175  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.53 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความสนใจในเร่ืองของความสําเร็จในชีวิต 176 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.54 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมพอแมตัวอยาง  179 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 



      ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี          หนา 
 
4 .55 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมบานคือวิมานของเรา 185 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .56 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 189 
4 .57 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมกีฬาคือยาวเิศษ  192 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .58 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมนักสุขภาพตัวยง  196 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .59 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ  200 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4.60 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตอประเด็นตางๆ 204  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.61 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตอตนเอง 205  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.62 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตอสังคมและวัฒนธรรม 210 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.63 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตอการเมือง 216  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.64 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตอธุรกิจและเศรษฐกิจ 222 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.65 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตอสินคาและบริการ 228 
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4.66 แสดงจํานวนผูสูงอายท่ีุมีความคิดเหน็ตออนาคต 232  
        โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
4 .67 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมตนเปนท่ีพึง่แหงตน  237 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .68 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมวัฒนธรรมนําไทย  242 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .69 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมคอการเมือง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 248 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี          หนา 
 
4 .70 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมเศรษฐกิจเปนเร่ืองใกลตวั  254 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .71 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมผูบริโภคชางเลือก  259 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4 .72 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมอนาคตตองวางแผน  263 
         โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4.73 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมฝกใฝในธรรม  269 

 โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4.74 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมครอบครัวแสนสุข  271 

 โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4.75 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมพอแมตัวอยาง  276 

 โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
4.76 แสดงจํานวนผูสูงอายกุลุมกีฬาคือยาวเิศษ 278 

 โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 ปจจุบันนักการตลาดกําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางการตลาดเนื่องจากสภาพการแขงขันที่
รุนแรงมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใหมๆยิ่งทําใหการแขงขันเกิดความรุนแรง ธุรกิจที่จะ
ประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคจึงควรตองดําเนินธุรกิจโดยอยูบนพ้ืนฐาน
ของการเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะในปจจุบันแค มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีสินคาที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีประสิทธิภาพและการจัดจําหนายที่เหนือกวาคูแขงขันนั้นยังไม
เพียงพอ (สมวงศ พงศสถาพร, 2546) 
 
              ดัง น้ันนักการตลาดจึ งต องทํ าการ ศึกษาพฤติกรรมผู บริ โภค เ พ่ือ เข า ใจพฤติกรรมที่ มี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  คือการวิเคราะหถึงกระบวนการใน 
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคกลุมเปาหมายท่ีมีตอสินคาเพ่ือนําเสนอส่ิงจูงใจทางการการตลาดที่ตรงตอ 
ความตองการของผูบริโภค  กลาวคือนักการตลาดตองเขาใจวาผูบริโภคแตละกลุมมีความตองการที่แตกตาง
กันอยางไร ดังน้ันส่ิงหน่ึงที่นักการตลาดควรทําก็คือการระบุกลุมเปาหมายทางการตลาดใหชัดเจนกอนเพ่ือ
แยกกลุมผูบริโภคเปาหมายออกจากผูบริโภคกลุมอ่ืนๆ และเครื่องมือหนึ่งท่ีเปนที่นิยมและจะชวย 
นักการตลาดในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคก็คือการวิเคราะหและทําความเขาใจแบบการดํารงชีวิตของ
ผูบริโภค (Lifestyle) 
 
             เนื่องจากการดํารงชีวิตของมนุษยแตละยุคมิไดเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ  มนุษยอยูรวมกันเปน
กลุม แตละกลุมมีกฎเกณฑที่ทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติ  พฤติกรรมของแตละคนในกลุมจึงเปนไปในทํานอง
เดียวกัน ไมเพียงเทานั้นพฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบที่เรียกวา “ทํานองเดียวกัน”
เชนกัน เม่ือกอนคนทํางานที่เปนผูชายมักชอบจับกลุมกินกาแฟกับปาทองโกเปนอาหารเชา อาหารกลางวันก็
มักจะเปนขาวแกง ชวงเย็นก็จะมีการซ้ือกับขาวกลับบานไปใหแมบานทําอาหารทุกวัน รานอาหารประเภท
โตรุงก็ไมคอยมี แมบานก็ทํางานอยูกับบาน สถานที่พักผอนที่เปนที่นิยมก็คือทองสนามหลวง   ซ่ึงตางกับ
การใชชีวิตของคนในสมัยน้ี สมัยนี้เราทานอาหารกัน 4 เวลา สําหรับเส้ือผาก็ไมตองรอใชบริการชางตัดเส้ือ
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เพราะมีเส้ือผาสําเร็จรูปขายอยูทั่วไป ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาแบบของการใชชีวิตของผูบริโภคเกิด 
การเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถแยกออกไดเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
 

1. บทบาททางสังคม (Social Roles) โครงสรางความสัมพันธของบทบาทภายในครอบครัวของไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบานและทําหนาที่ตัดสินใจกับเรื่องตาง ๆ ภายในบานของตน 
สามีมักจะทําหนาที่ตัดสินใจซ้ือและซ้ือของมาให ในปจจุบันสตรีไดรับการศึกษาสูงข้ึน ออกไปทํางานนอก
บานมากข้ึนจึงทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญในการซ้ือและมีอํานาจซ้ือมากข้ึนซ่ึงก็เปนการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญในสวนของแบบของการใชชีวิตของครอบครัวไทย สําหรับในปจจุบันสมาชิกแตละคนในครอบครัว
ต า งก็ มีบทบาทและ อิทธิพลต อการ ตัด สินใจ ซ้ือ ส่ิ งของใหกับครอบครั วมาก ข้ึน  และ เมื่ อ มี 
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาช้ินใหญที่มีตรายี่หอ สมาชิกภายในครอบครัวก็มักจะมีการตัดสินใจรวมกัน 

 
2. เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure  Time) ในปจจุบันเวลาการทํางานไดลดนอยลงเหลือสัปดาหละ 

5 วัน ดังนั้น  “ปรัชญาของการใชเวลาพักผอน” (อดุลย  จาตุรงคกุล,2546) จึงมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของ
แบบการใชชีวิต จะเห็นไดวาทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฬาเพ่ือการพักผอนมากข้ึน เชน ไป
เที่ยวชายทะเล สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี สนใจเกี่ยวกับดอกไม การแสดง มหรสพ การออกไป
รับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การเพิ่มเวลาพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิตที่แตกตางไปจาก
เดิมต้ังแตการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแตงกาย การใชเครื่องทุนแรงตางๆ เปนตน 

 
3. ชวงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในขณะน้ีมีการเรงชวงเวลาของชีวิตมากข้ึน บุคคลจะไมเต็ม

ใจที่จะรอเวลาท่ีจะตอบสนองความตองการ สําหรบัสินคาหรือบริการตางๆแมวาเขาจะไมมีเงินพอที่จะซ้ือก็
ตาม แนวโนมทางสังคมและจิตวิทยาดังกลาวน้ีจะเพ่ิมความสําคัญในการใหสินเช่ือในการขายของ 
นักการตลาดรวมถึงการบริการขายแบบผอนสงของสถาบันการเงินและบริษัทตางๆ นอกจากน้ียังทําให
บริษัทตาง ๆ ตองมีเครื่องอํานวยความสะดวก ในรูปแบบของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ  มีเครื่องสําหรับ
ขายสินคา  ตลอดจนเครื่องยนตกลไกในการบรรจุสินคา ผลิตสินคา ประทับตราสินคาไวเพ่ือใหทันกับ 
ความตองการของส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค สวนในเรื่องของราคาน้ันก็อาจจะลดตํ่าลงแตไดรับการบริการที่ดีข้ึน 

 
นอกจากเรื่องที่กลาวมานี้ แบบการใชชีวิตของผูบริโภคยังเกี่ยวกับตนทุนในแงของเวลาและ 

ความพยายามที่ลงไปในการใชจายเพื่อการบริโภคและวิธีการใชผลิตภัณฑของผูซ้ือดวย  ปจจุบันการซ้ือแต



 3  

ละครั้งสะดวกรวดเร็วกวาแตกอนมาก  เน่ืองจากมีการเพ่ิมความสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาด 
มากข้ึน  เชน  การใชตรายี่หอและหีบหอที่ดึงดูดใจ การโฆษณาและการสงเสริมการขายท่ีเราใจ ยิ่งในยุค
จรวดอยางปจจุบันนี้ดวยแลวทุกส่ิงทุกอยางที่ผลิตออกขายนั้นนักการตลาดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑให  
“ใชไดโดยฉับพลัน” (Instant-use) ซ่ึงเราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม นํ้าสม กาแฟ โจก ขาวตม น้ําปลาผง 
เครื่องแกงสําเร็จรูป เปนตน ท้ังน้ีก็เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภคในการอํานวยความสะดวกและ 
ความงายตอการบริโภคผลิตภัณฑและเพื่อใหเหมาะกับแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
                4.  การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนที่ทางสังคมเปนลักษณะท่ีสําคัญ 
อยางหน่ึงของแบบของการใชชีวิตของผูบริโภคซ่ึงหมายถึงส่ิงตาง ๆ เชน การเปลี่ยนงาน การมีรายไดเพิ่มข้ึน  
และการแยกจากบุคคลยุคกอนหนาตน เปนตน การศึกษาที่สูงข้ึนไดชวยยกระดับคานิยมและกลายเปนสวน
สําคัญในการเพิ่มการเคลื่อนที่ทางสังคม นอกจากนั้นการศึกษาไดทําใหงานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายภายในช้ัน
ของสังคมงายข้ึน และเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลคาดหวังที่จะหารายไดไดสูงขึ้นในอนาคต ปจจุบันนี้ปรากฏ
วานิสัยของการใชจายและแบบแผนของครอบครัวไดเปลี่ยนไปโดยข้ึนอยูกับความปรารถนาและ 
ความคาดหมายมากกวาที่จะข้ึนอยูกับรายไดในปจจุบัน โดยจะเห็นไดวามีการใชสินเช่ือมากข้ึนและ 
การเคลื่อนที่ก็เพิ่มมากข้ึน ชนช้ันกลางมีมากข้ึน การเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตรก็มีมากข้ึนดวย บุคคลยายจาก
ทองถิ่นเขาไปอยูในเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมากข้ึน (อดุลย จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล,
พฤติกรรมผูบริโภค, 2546)   
 
                นอกจากนี้จากการท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีทําใหประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใน 20 ปขางหนา
ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 24.3 ในป 2543 เปนรอยละ 20.2 ในป 2558 
ประชากรวัยทํางานยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 65.9 ในป 2543 และสูงสุดในป 2552 คือ 
รอยละ 67.1 กอนจะลดลงเปนรอยละ 66.0 ในป 2558 ประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนสูงข้ึนเปนลําดับจาก 
รอยละ 9.5 ในป 2543 เปนรอยละ 13.8 ในป 2558 (www.nesdb.go.th, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) นอกจากนี้จากขอมูลของสหประชาชาติมีการคาดการณวาใน
ป 2568 ประชากรผูสูงอายุจะมากถึง 1.1 พันลานคน เพิ่มจากป 2518 ถึง 2.14 เปอรเซ็นต (โอกิลว่ี แอนด  
เมเธอร  เอเชียแปซิฟก อางถึงในวิทวัส  รุงเรืองผล, 2546)  
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สําหรับขอมูลในสวนของสถานภาพการทํางานและการมีรายไดของผูสูงอายุนั้นสํานักงานสถิติ
แหงชาติมีการรายงานวาผูสูงอายุที่ยังทํางานอยูนั้นมีเปนจํานวนมาก โดยเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 36.9 ของ
ประชากรผูสูงอายุทั้งหมดในป 2544 เปนรอยละ 40.7 ในป 2547 โดยเปนผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาล 
(รอยละ 44.9) มากกวาผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาล (รอยละ 31.5) สําหรับผูสูงอายุที่ทํางานสวนใหญทํางาน
อยูในภาคเกษตรกรรม อยางไรก็ตามมีทิศทางท่ีลดลงจากรอยละ 65.5 ในป 2544 เปนรอยละ 63.9 ในป 2547 
ขณะที่การทํางานนอกภาคเกษตรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 34.4 ในป 2544 เปนรอยละ 36.1 ในป 2547 
เม่ือพิจารณาสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุ สวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง และชวย
ธุรกิจของครัวเรือนโดยไมมีคาจางถึงรอยละ 80.4 รองลงมาเปนลูกจางในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ประมาณรอยละ 14.9 ขณะที่การรวมกลุมประกอบอาชีพของผูสูงอายุยังมีสัดสวนนอยมากแตก็มีทิศทางท่ีดี
ข้ึน โดยเพ่ิมจากรอยละ 0.03 ในป 2544 เปนรอยละ 0.1 ในป 2547 ทั้งน้ีพบวาผูสูงอายุที่ทํางานในภาค
รัฐวิสาหกิจจะมีรายไดสูงกวาภาคเอกชนและรัฐบาลตามลําดับ โดยผูสูงอายุหญิงมีรายไดในภาครัฐวิสาหกิจ
มากกวาผู สูงอายุชาย  แตในภาครัฐบาลและเอกชน ผูสูงอายุหญิงมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาผูสูงอายุชาย 
สําหรับช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยนั้น พบวาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
56 ช่ัวโมงตอสัปดาห เม่ือเปรียบเทียบกับช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยของผูสูงอายุในภาคอื่นๆ 

 
จากสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุและแนวโนมดังกลาว สะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุสวนหนึ่ง

ยังคงมีความตองการการทํางาน โดยมีสาเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจและการตระหนักวาตนเองยังคงมี
ศักยภาพที่จะทํางานตอไปได ดังน้ันเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรไทยที่กําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะเริ่มมีอัตรา
ลดลงต้ังแตป 2553 เปนตนไป อาจนําไปสูการปรับการกําหนดอายุเกษียณจาก 60 ปออกไป รวมทั้งการปรับ
เงื่อนไขการทํางานใหเหมาะสมกับผูสูงอายุมากข้ึน เชน การทํางานช่ัวคราว ช่ัวโมงการทํางานนอย 
สถานภาพการทํางานที่ไมหนัก เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 และ 2547) 

 
       ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยเลือกศึกษา
เฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทําเทานั้นเพื่อเปนประโยชนแกนักการตลาดในการท่ีจะนําผลวิจัยที่ไดไปใชใน
การจัดทําแผนการตลาดและเปนประโยชนกับผูวิจัยสําหรับการนําไปใชเปนขอมูลประกอบการสอน
นักศึกษา 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ โดยมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปและเปนผูที่มีงานทํา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนประโยชนกับอาจารยในภาควิชาการตลาดสําหรับการนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบ 
การสอนนักศึกษา 

2. เปนประโยชนกับหนวยงานภาคธุรกิจสําหรับการนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการทํา 
แผนการตลาดและการจัดทํากลยุทธการตลาดตางๆของธุรกิจ 

 
นิยามศัพท 

1. กลุมผู สูงอายุ  หมายถึง  กลุมคนท่ีมีอายุ ต้ังแต  60 ป ข้ึนไป  มีงานทํา  และอาศัยอยู ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. แบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง พฤติกรรมของผูบรโิภคท่ีเกี่ยวของกับประชากรศาสตร 
(Demographic) กิจกรรม (Activities)      ความสนใจ (Interests)   และความคิดเห็น (Opinions) 
(AIO Categories of Lifestyle Studies อางถึงใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) 

2.1 ประชากรศาสตร หมายถึง อายุ การศึกษา รายได อาชีพ ขนาดครอบครัว ที่อยูอาศัย       
ภูมิศาสตร ขนาดเมืองท่ีอาศัย ข้ันตอนวงจรชีวิต ของกลุมผูสูงอายุ  

2.2 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใช 
เวลาวาง กิจกรรมเพื่อความบันเทิง สมาชิกคลับหรือชมรม การรวมกิจกรรมชุมชน 
การเลือกซ้ือและการเลนกีฬาของกลุมผูสูงอายุ 

2.3 ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความสนใจท่ีมีตอครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน 
กิจกรรมสันทนาการ ความนิยม อาหาร ส่ือตาง ๆ และความสําเร็จของผูสูงอายุ 

2.4 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีตอตนเอง ประเด็นทางสังคม 
การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคาและบริการ อนาคต และวัฒนธรรมของ
กลุมผูสูงอายุ 

3.    ช้ันทางสังคม (Social Class) ของผูสูงอายุ 
 ช้ันสังคม (Social Class) ของผูสูงอายุสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และกลุมยอย    
 ได 6 ระดับ ดังน้ี 
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3.1 ผูสูงอายุชนชั้นสูง (Upper class) 
3.1.1 ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน (Upper – upper class) 

- เปนผูที่มีตระกูลดี เกาแก ซ่ึงมีจํานวนนอยในสังคม 
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพ่ือสังคม

ตางๆ 
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถิ่น และโรงพยาบาลตางๆ 
- เปนแพทย และนักกฎหมายที่มีความโดดเดนในอาชีพของตน 
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการที่

ไดจัดต้ังมาเปนเวลานาน 
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง 

3.1.2 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง (Lower – upper class) 
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนชั้นสูงสวนบน 
- เปนกลุมเศรษฐีใหม 
- เปนผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ 
- เปนผูที่เลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความร่ํารวย 

3.2 ผูสูงอายุชนชั้นกลาง (Middle class) 
3.2.1 ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน (Upper – middle class) 

- ไมไดเปนผูที่มีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก 
- เปนผูที่มุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ 
- เปนเจาของธุรกิจ 
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ 
- มีความปรารถนาท่ีจะไขวควาส่ิงที่ดีกวาสําหรับการใชชีวิต 
- มีสภาพความเปนอยูที่แสดงถึงการเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 
- มีการบริโภคที่แสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน 
- ใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก 

3.2.2 ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง (Lower – middle class) 
- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน 
- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม 
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- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี 
- เปนผูที่เขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
- เปนผูที่แตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟชั่น 
- เปนกลุมผูบริโภคสวนใหญของสังคมสําหรับผลิตภัณฑประเภทประกอบเอง หรือ

ทําและตกแตงดวยตนเอง (DIY) 
3.3 ผูสูงอายุชนชั้นลาง (Lower class) 

3.3.1 ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน (Upper – lower class) 
- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม 
- เปนผูใชแรงงาน 
- ตองการความม่ันคงในการทํางาน (บางครั้งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน) 
- มุงการทํางานเพื่อใหไดมาซ่ึงคาแรงเพื่อการครองชีพและซ้ือของใชที่จําเปนตางๆ 
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติที่เหมาะสม 
- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเม่ือไดรับการกระตุน เชน สินคา

ลดราคา 
- มีความสนใจในผลิตภัณฑที่จะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน 
เชน โทรทัศน อุปกรณลาสัตว เปนตน 

- ผูที่มีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองที่มีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบดั้งเดิม เชน 
ตองแข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย 

- ผูบริโภคกลุมนี้ที่เปนเพศชายมักจะเปนผูท่ีชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบ
บุหรี่จัด และดื่มเบียร 

3.3.2 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง (Lower – lower class) 
- ดอยการศึกษา เปนแรงงานท่ีไมมีฝมือ 
- ออกจากงานบอย 
- บุตรมีคุณภาพชีวิตตํ่า 
-    มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินคํ่า 
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AIO Categories of Lifestyle Studies

ประชากรศาสตร

อายุ

การศึกษา

รายได

อาชีพ

ขนาดครอบครัว

ที่อยูอาศัย

ภมูิศาสตร

ขนาดเมืองที่อาศัย กจิกรรม

ขั้นตอนวงจรชีวติ การทํางาน

งานอดิเรก

กิจกรรมทางสังคม

การใชเวลาวาง

กิจกรรมเพือ่ความบันเทิง

สมาชิกคลับ

การรวมกิจกรรมชุมชน

ความสนใจ การเลือกซื้อ

ครอบครัว กีฬา

บาน

อาชีพ

ชุมชน

กิจกรรมสันทนาการ

ความนิยม

อาหาร

สื่อตางๆ ความคดิเห็น

ความสําเร็จ ตนเอง

ประเด็นทางสังคม

การเมือง

ธุรกิจ

เศรษฐกิจ

การศึกษา

สินคาและบริการ

อนาคต

วฒันธรรม

แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ

กรอบแนวความคิด

ท่ีมา: Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
1. แบบของการใชชีวิต (Lifestyle) 
2. ชั้นทางสังคม (Social Class) 

   
1. แบบของการใชชีวิต (Lifestyle) 

การดํารงชีวิตของมนุษยแตละยุคมิไดเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ มนุษยอยูรวมกันเปน
กลุมแตละกลุมมีกฎเกณฑท่ีทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแตละคนในกลุมจึงเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบท่ีเรียกวา “ทํานอง
เดียวกัน” เชนสมัยกอนคนทํางานท่ีเปนผูชายมักชอบจับกลุมกินกาแฟกับปลาทองโกเปนอาหารเชา 
อาหารกลางวันก็มักจะเปนขาวแกง ชวงเย็นมีการซ้ือกับขาวกลับบานไปใหแมบานทําอาหารทุกวัน 
รานอาหารประเภทโตรุงก็ไมคอยมี แมบานจะทํางานอยูกับบาน สถานท่ีพักผอนท่ีเปนท่ีนิยมก็คือ
ทองสนามหลวง ท่ีกลาวมานี้ก็เพ่ือแสดงใหเห็นวาแบบของการใชชีวิตของคนสมัยกอนเปนอยางไร 
ซ่ึงก็ตางกับการใชชีวิตของคนสมัยนี้ สมัยนี้ทานอาหารกัน 4 เวลา เส้ือผาก็ไมตองรอใชบริการชาง
ตัดเส้ือผาเพราะมีเส้ือผาสําเร็จรูปขายอยูท่ัวไป ท้ังนี้กอนท่ีจะไดกลาวตอไปจึงขอเสนอตัวอยางแบบ
ของการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบันเพื่อความเขาใจมากข้ึนดังนี้ 

 
1. บทบาททางสังคม (Social Roles) โครงสรางของความสัมพันธของบทบาทภายใน

ครอบครัวของไทยเปล่ียนไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบานและทําหนาท่ีตัดสินใจกับเร่ืองตาง ๆ 
ภายในบานของตน สามีมักจะทําหนาท่ีตัดสินใจซ้ือและซ้ือของมาให ในปจจุบันสตรีไดรับ
การศึกษาสูงข้ึน ทํางานนอกบานมากข้ึน จึงทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญในการซ้ือและมีอํานาจซ้ือมาก
ข้ึน ซ่ึงก็เปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญในสวนของแบบของการใชชีวิตของครอบครัวไทย ใน
ปจจุบันนี้สมาชิกแตละคนในครอบครัวตางก็มีบทบาทและอิทธิพลตอการซ้ือส่ิงของใหกับ
ครอบครัวมากข้ึน และเม่ือมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาช้ินใหญท่ีมีตราย่ีหอ สมาชิกในครอบครัวก็
มักจะมีการตัดสินใจรวมกัน 

 
2. เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure Time) ในปจจุบันเวลาการทํางานลดลงเหลือสัปดาห

ละ 5 วัน ดังนั้น “ปรัชญาของการใชเวลาพักผอน” จึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของแบบ 
การใชชีวิต เราจะเห็นไดวาทุกวันนี้คนไทยต่ืนตัวในเร่ืองกิจกรรมและกีฬาเพ่ือการพักผอนมากขึ้น 
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เชน ไปเท่ียวชายทะเล สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี สนใจเกี่ยวกับดอกไม การแสดง มหรสพ  
การออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การเพ่ิมเวลาพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิต
ท่ีแตกตางไปจากเดิมต้ังแตการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแตงกาย การใชเคร่ืองทุนแรงตางๆ 
เปนตน 

 
3. ชวงเวลาของชีวิต  (Pace  of  Living) ในขณะน้ีมีการเรงชวงเวลาของชีวติมากข้ึน 

บุคคลจะไมเต็มใจท่ีจะรอเวลาท่ีจะตอบสนองความตองการสําหรับสินคาหรือบริการตางๆแมวาเขา
จะไมมีเงินพอท่ีจะซ้ือก็ตาม แนวโนมทางสังคมและจิตวิทยาดังกลาวนี้จะเพิ่มความสําคัญในการให
สินเช่ือในการขายของนักการตลาดรวมถึงการบริการขายแบบผอนสงของสถาบันการเงินและบริษัท
ตางๆ นอกจากนี้บริษัทตางๆยังตองมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆในรูปเคร่ืองจักรและระบบ
อัตโนมัติ มีเคร่ืองสําหรับขายสินคา ตลอดจนเคร่ืองยนตกลไกในการบรรจุสินคา ผลิตสินคา 
ประทับตราสินคาไว เพ่ือใหทันกับความตองการของส่ิงแวดลอมทางสังคมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมถึงราคาก็อาจจะลดตํ่าลงแตไดรับ 
การบริการที่ดีข้ึน 

 
นอกจากรายละเอียดดังท่ีกลาวมาแลวขางตน แบบการใชชีวิตของผูบริโภคยังเกี่ยวกับ

ตนทุนในแงของเวลาและความพยายามท่ีลงไปในการใชจายของการบริโภคและรูปแบบการใชของ
ผูซ้ือดวย  ปจจุบันการซ้ือแตละครั้งสะดวกและรวดเร็วกวาแตกอนมาก  เนื่องจากมีการเพิ่ม
ความสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาดมากข้ึน  เชน  การใชตรายี่หอและหีบหอท่ีดึงดูดใจ   
การโฆษณาและการสงเสริมการขายท่ีเราใจ  ยิ่งในยุคจรวดอยางในปจจุบันนี้ดวยแลว  ทุกส่ิง 
ทุกอยางท่ีผลิตออกขายน้ันนักการตลาดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑให  “ใชไดโดยฉับพลัน” (Instant-
use) โดยเราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม น้ําสม กาแฟ โจก ขาวตม น้ําปลาผง เคร่ืองแกงสําเร็จรูป 
เปนตน ท้ังนี้ก็เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภคในการอํานวยความสะดวกและความงายแก 
การบริโภคผลิตภัณฑและเพื่อใหเหมาะสมกับแบบการใชชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
4.  การเคล่ือนท่ีทางสังคม  (Social  Mobility)  การเคล่ือนท่ีทางสังคมเปนลักษณะท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งของแบบของการใชชีวิตของผูบริโภคซ่ึงหมายถึงส่ิงตาง ๆ  เชน การเปล่ียนงาน  
การมีรายไดเพิ่มข้ึน  และการแยกจากบุคคลยุคกอนหนาตน เปนตน การศึกษาท่ีสูงข้ึนไดชวย
ยกระดับคานิยมและกลายเปนสวนสําคัญในการเพิ่มการเคล่ือนท่ีทางสังคม นอกจากนั้นการศึกษา
ไดทําใหงานเกี่ยวกับการเคล่ือนยายภายในช้ันของสังคมงายข้ึน และเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคล
คาดหวังท่ีจะหารายไดใหสูงข้ึนในอนาคต ในปจจุบันนี้ปรากฏวานิสัยของการใชจายและแบบแผน
ของครอบครัวไดเปล่ียนไปโดยข้ึนอยูกับความปรารถนาและความคาดหมายมากกวาท่ีจะข้ึนอยูกับ



 11 

รายไดในปจจุบัน เราจะเห็นไดวามีการใชสินเช่ือมากข้ึนและการเคล่ือนท่ีก็เพิ่มมากข้ึน  ชนช้ันกลาง
มีมากข้ึน  การเคล่ือนท่ีทางภูมิศาสตรก็มีมากข้ึนดวย บุคคลยายจากทองถ่ินเขาไปอยูในเมืองใหญ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก 

 
แบบการใชชีวิตของเราแตละคนไดนําไปสูการแสดงออกของสถานการณ  ประสบการณ

ชีวิต  คานิยม  ทัศนคติและความคาดหมาย  แบบของการใชชีวิตไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ 
มากมาย  บุคคลและครอบครัวก็มีแบบของการใชชีวิต  แบบของการใชชีวิตของครอบครัวถูก
กําหนด (สวนหนึ่ง)  โดยแบบของการใชชีวิตของตัวบุคคล และในทํานองกลับกันแบบของการใช
ชีวิตของตัวบุคคลก็ถูกกําหนด (สวนหนึ่ง)   โดยแบบของการใชชีวิตของครอบครัว 

 
เราอาจแบงแบบของการใชชีวิตไดหลายแบบ B.E.Bryant สํารวจพบวา บุคคลท่ีมีกิจกรรม

นอกบานมีแบบของการใชชีวิตดังนี้ 
1. แขงกันแสวงหาความต่ืนเตน คือ ชอบเส่ียงอันตรายและแขงขัน 
2. ตื่นตัวท่ีจะไปสูธรรมชาติ คือ การพักผอนนอกบานเพ่ือลดความเครียด 
3. มุงรูปรางดี  คือ  กิจกรรมนอกบานนําไปสูการมีรูปรางด ี
4. มุงสูสุขภาพ  เชน  ขับรถและเท่ียวสวนสัตวเพื่อความพอใจและสุขภาพ 
5. ไมเครียด  และไมมีอะไรจูงใจได คือไมสนใจในกิจกรรมนอกบาน 

 
James  F.  Engle  และคณะ ไดใหคํานิยามของแบบของการดํารงชีพวาเปนแบบท่ีบุคคล

ดํารงชีพและใชจายเวลาและเงิน (Patterns  in  which  people  live  and  spend  time  and  money) 
เม่ือพิจารณาจากคํานิยามจะพบวาดูเหมือนเปนเร่ืองงาย แตความจริงแลวส่ิงท่ี Engle กลาวนั้นได
รวมหลายๆปจจัยไวท้ังหมด ซ่ึง พอจะจําแนกไดดังตารางท่ี 2 - 1  
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ตัวกําหนดแบบของการใชชีวิต 
-  ประชากรศาสตร 
-  ช้ันทางสังคม 
-  สิ่งจูงใจ 
-  บุคลิกภาพ 
-  อารมณ 
-  คานิยม 
-  วงจรชีวิตครอบครัว 
-  วัฒนธรรม 
-  ประสบการณ 

แบบของการใชชีวิต 
เราอาศัยอยางไร 
-  กิจกรรม 
-  ความสนใจ 
-  ชอบ/ไมชอบ 
-  ทัศนคติ 
-  การอุปโภคบริโภค 
-  ความคาดหมาย 
-  ความรูสึก 

พฤติกรรม 
การซื้อ 
-  อยางไร 
-  เมื่อใด 
-  ที่ไหน 
-  อะไร 
-  กับใคร 

ตารางท่ี 2.1 แสดงแบบของการใชชีวิตกับอิทธิพลตอพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วิธีท่ีเราดํารงชีวิต  (How  we  live)   อาหารเชาทานกาแฟ  ขนมปง  และไขดาว  (ปรุงไดรวดเร็ว
และคนใชเปนผูเตรียมอาหาร) 
2.  สินคาท่ีเราซ้ือ (Products  we  by)  ถึงแมวัฒนธรรมในการกินไมไดเปล่ียนแปลง แตรูปแบบ 
การเสนอขายไดเปล่ียนแปลงไป เชน เนื้อไกมีการแบงขายเปนช้ิน มีอาหารสําเร็จรูปแชเย็น ขาวสาร
ท่ีเคยขายเปนถังแตปจจุบันขายเปนกิโลกรัม เปนถุง มีการซ้ือในแตละคร้ังเปนจํานวนมากเพื่อเก็บไว
ใชนาน ๆ ตองมีตูเย็นไวถนอมอาหาร  สรุปแลววิธีการขายและวิธีการซ้ือในปจจุบันไดเปล่ียนแปลง
ไปเพื่อใหเหมาะกับแบบของการใชชีวิตของบุคคลในปจจุบัน 
3.  วิธีการใชสินคา  (How  you  use  them)  เราจะเห็นไดวาเส้ือผาท่ีเราซ้ือมานั้นสามารถสวมใสได
ทันที อาหารสําเร็จรูปก็สามารถปรุงไดทันทีดวยเตาธรรมดาหรือเตาไมโครเวฟ  สรุปแลวการใช
สินคามีความสะดวกมากข้ึน 
4.  มองสินคาอยางไร  (What  do  you  think  about  them) สินคาถูกมองวาควรจะนํามาใชเพื่อ
การผอนแรง  และประหยัดเวลา 
5.  แบบของการใชชีวิตขึ้นอยูกับปจจัยมากมาย  แบบดังกลาวเปนลักษณะท่ีฝงแนนในตัวบุคคลซ่ึง
ไดรับการสรางและขัดเกลาโดยการปฏิบัติตอบตอกันทางสังคม  (Social-Interaction)   เม่ือบุคคล
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ผานแตละข้ันตอน ของวงจรชีวิต ดังนั้น แบบของการใชชีวิตจึงไดรับอิทธิพลของปจจัยหลายอยาง 
เชน สถานการณ วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว ความตองการ ทัศนคติ และ
ลักษณะสวนบุคคล (Individual Characteristics) ฯลฯ ซ่ึงเม่ือปจจัยเหลานี้ เปล่ียนแปลง 
แบบของการใชชีวิตจะเปล่ียนไปดวย 
 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงแบบของการใชชีวิตกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
 
                   แบบของการใชชีวิตนอกจากจะเปนแบบการดํารงชีวิต  (Patterns  of  Living)  แลวยัง
เปนแบบของความสนใจ  (Pattern  of  Interests)  อีกดวย  เชน  คนมีรายไดเทากันแตบริโภค
ตางกันเพราะแบบของการใชชีวิตตางกันท้ังบุคคลและครอบครัวท่ีดํารงชีพอยู   ในสังคมปจจุบัน
สามารถแสดงแบบของการใชชีวิตใหเห็นไดโดยชัดเจน  ดังท่ีเราไดยินบอยๆ  วาสมัยนี้มีคน  “แตง
กับงาน”  ครอบครัวฝากทองไวนอกบาน”  เหลานี้เปนการสรุปใหเห็นถึงแบบของการใชชีวิต  แบบ
ของการใชชีวติอาจจะเปนไปไดท้ังการรูตัวและไมรูตัว  เราอาจตัดสินใจซ้ือสินคาโดยรูตัววาเกิดจาก
อิทธิพลของแบบการใชชีวิตก็ได  แตสวนมากเราไมรูตัววามันมาจากส่ิงนั้น  บุคคลสวนใหญรักษา
แบบของการใชชีวิตของตนไวโดยมีการเปล่ียนแปลงบางทีละนอย  การรักษาหรือการเปล่ียนแบบ
ของการใชชวีิตของบุคคลหรือครอบครัวมักจะตองเกิดจากมีการบริโภคและตัดสินใจซ้ือสินคา  ซ่ึงก็
นาจะเปนท่ีสนใจของนักการตลาด  อิทธิพลของแบบของการใชชีวิตท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือแสดงให
เห็นไดในรูปท่ี  2 - 2  
 

 
 วัฒนธรรม                       กลุมอางอิง            

 
 

ช้ันทางสังคม           
แบบการใชชีวิต 
ของผูบริโภค 

ประชากรศาสตร 
 

   ครอบครัว                                   ลักษณะสวนบุคคล 
 
 

การพัฒนาของบุคคล

 
สถานการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ 

กระบวนการตัดสินใจ 
ของผูบริโภค 
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   ภาพท่ี 2.2 แสดงอิทธิพลของแบบการใชชีวิตตอการตัดสินใจซ้ือ 
 
 เทาท่ีผานมาอาจกลาวไดวา แบบของการใชชีวิตของผูบริโภคสะทอนใหเห็นถึงแบบของ 
การใชจายและความรูสึกท่ีประกอบกันเปนหลักแหงความจริงท่ีผูบริโภคใชในการดํารงชีพ อะไรท่ี
ผูบริโภคคิดวาสําคัญ มีการใชเวลาและเงินอยางไร การกําหนดและระบุ “ตรา” ท่ีจะใชแสดงรูปแบบ
ของการใชชีวิต ท้ังหมดนี้ทําใหนักการตลาดสามารถจะส่ือสารกับกลุมผูบริโภคตางๆ ไดสะดวกข้ึน 
ดังนั้น   นักการตลาดสามารถแบงสวนตลาดไดเปนสวนของคนรักสงบ แมบานท่ีมักนอย นักสังคม
ท่ีฟุงเฟอ เปนตน   นักวิชาการทางดานพฤติกรรมผูบริโภคมักใชคําวา “แบบของการใชชีวิต---
Lifestyle” กับคําวา  “Psycho-graphics”   แทนกัน  แตนักวิชาการบางทานใหความหมายของ  
Psychographics  วาเปนเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบแบบของการใชชีวิตของผูบริโภค
และเพื่อจําแนกประเภทของผูบริโภค  อยางไรก็ดี ในทางวิชาการแลวการวิเคราะหแบบของการใช
ชีวิต (Lifestyle analysis ) มีการเนนความสําคัญท่ีคานิยมและปฏิกิริยาท่ีมีตอส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรมและสังคม สวน Psycho-graphics analysis นั้นมุงเนนท่ีการใชหลักทางจิตวิทยากับ 
ความคิดเห็น ( Opinion ) และทัศนคติ ( Attitudes ) กลาวคือ แบบของการใชชีวิตนั้น โดยปกตใิชเพ่ือ
อธิบายวิถีทางท่ีผูบริโภคดํารงชีพในขณะท่ี Psychographics อธิบายความคิดเห็นท่ีผูบริโภคมีอยู  
กลาวโดยสรุป ท้ังสองคําหมายถึงวิถีทางที่ผูบริโภคแสดงออกถึงวัฒนธรรม  คานิยม  การเปน
ประชากรศาสตรและบุคลิกภาพโดยอยูในขอบเขตของการจัดสรรทรัพยากรตางๆ  เชน  เวลาและ
เงิน   
 

ความตองการและทัศนคติที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ       

เพ่ือการบริโภค 
(Consumption Decisions) 

แบบของการใชชีวิต
ของผูบริโภค 

พฤติกรรมและประสบการณ        
ที่ลด    รักษา   หรือ เพ่ิมพูนแบบ

ของการใชชีวิต 

การตัดสินใจซื้อ 
ของผูบริโภค 
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สังคมที่ไมตองการทําครัว  (A Kitchenless Society)  
                  สังคมในเมืองใหญมีการเปล่ียนแปลงมากมาย จนกระท่ังกลายเปนสังคมที่ไมมีครัวแตมี
อาหารใสถุงพลาสติก  ฟาสตฟูดตามหางสรรพสินคาและภัตตาคารเกิดข้ึนมากมาย  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการตามแบบของการใชชีวิตแบบใหม  สตรีออกทํางานนอกบานมากข้ึน  เกิดคานิยมใหม
ในเร่ืองของครอบครัว คือการไมมีครอบครัวหรือการเปนโสด  เหลานี้ทําใหแบบของการใชชีวิต
เปล่ียนแปลงไปจนทําใหเกิดสังคมไมมีครัวข้ึน 
 
                  แบบของการใชชีวิตในปจจุบันรวมกับสังคมท่ีไมมีครัวจะทําใหเกิดโอกาสทางการตลาด
สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับอาหารข้ึนอยางมากมาย และปจจุบันนี้ครัวของแต
ละบานก็ลดขนาดลงกวาคร่ึงและผูบริโภคก็จะใชเวลาในครัวนอยกวาหองอ่ืนๆ  ในบาน   
 
บทบาทของแบบของการใชชีวิต  (The  Role  of  Lifestyle)   
แบบของการใชชีวิตสําหรับผูบริโภคมี  2  บทบาท  คือ 

1.  เปนตัวจูงใจเบื้องตนใหเกิดการซ้ือสินคา  (A Basic Motivator) เชน ความปรารถนาท่ีจะ
รักษาและเ พ่ิมพูนแบบของการใชชีวิตในปจจุ บันทําให เกิดกิจกรรมการซ้ือและใช สินคา  
ความตองการท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคานี้เกิดมาจากเราคือใคร เราเปนอะไร และปญหาและโอกาสที่เรา
ประสบในชีวิต 

2.  การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ   ผลของการท่ีผูบริโภคทําการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาจะกอใหเกิดขาวสารจูงใจและทัศนคติ  ขาวสารนี้จะเปล่ียนหรือเสริมแรง  
(reinforce)  กับรูปแบบของการใชชีวิต  เชน  การใชหรือการประเมินผลวันหยุดสุดสัปดาหอาจ
นําไปสูแบบของการใชชีวิตในการทองเท่ียว (Travel-oriented  Lifestyle)  ในระดับสูงกวาเดิม  แบบ
ของการใชชีวิตอาจเปล่ียนแปลงถาเกิดมีการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล  กลุมอางอิงครอบครัว  เปน
ตน 

 
การเปล่ียนแปลงแบบของการใชชีวิต  (Lifestyle Changes) 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงแบบของการใชชวีิต  มักจะทําใหเกิดปญหาซ่ึงมีรากฐานมาจากการ
บริโภค (Consumption-related  Problems)  และ/หรืออาจจะเกิดโอกาสท่ีจะทําการตัดสินใจใหม  
ปญหานี้จะนําไปสูกระบวนการท่ีมีความผันแปรและมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางสํ่าเสมอ  
การเปล่ียนแปลงนี้เพราะการท่ีผูบริโภคทําการตัดสินใจหรือไมก็เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนตอ
ตัวกําหนดแบบของการใชชีวิต  เชน  เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีคานิยมจนทําใหแบบแผนดังกลาว
เปล่ียนแปลงไปดวย   แบบของการใชชีวิตของบุคคลมิไดเปล่ียนแปลงตลอดเวลาหรือเปล่ียนแปลง
อยางมาก  ถามีการเปล่ียนแปลงอยางมากและสมํ่าเสมอบุคคลจะตองวิตกกังวลและอาจประสบภาวะ
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ลมเหลว (Frustration)   ดังนั้นแบบการใชชีวิตจึงคอยๆ เปล่ียนแปลงและเปนไปในรูปแบบไมรูตัว 
การเปล่ียนแปลงอยางมากและเปนไปอยางกะทันหันท่ีมีตอแบบของการใชชีวิตซ่ึงจะเกิดข้ึนได
เฉพาะในเหตุการณตางๆ เชน สงคราม พายุ บาดเจ็บ แตงงาน จบการศึกษา เด็กเกิด หยา เปล่ียนงาน  
และคูสมรสตาย 
 
Psychographics 

ผูบริโภคใชแบบของการใชชีวิต (Lifestyle)  เพื่อลดความไมสอดคลองและความไมสมดุล
ในคานิยมโดยการแปลความหมายเหตุการณท่ีลอมรอบตัวเขาพรอมท้ังทํานายเหตุการณท่ีจะเกิด 
ดวยการกระทําเชนนี้ทําใหคานิยมมีความคงทนถาวร แตแบบของการใชชีวิตกลับแปรเปล่ียนไป
อยางรวดเร็วมาก ซ่ึงก็ทําใหนักวิจัยตองติดตามและใหความสนใจและปรับวิธีการวิจัยตลอดจน
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดอยางสมํ่าเสมอ 
 

Psychographics เปนเทคนิคท่ีนักวิจัยผูบริโภคใชวัดแบบของการใชชีวิต คําท่ีใชแทนกัน
คือ AIO ซ่ึงหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (opinions) 
นักวิชาการบางทานใหความเห็นวา ตัวอักษร A หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) แตถาจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมแลว คําวากิจกรรมนั้นมีเหมาะสมกวา 

 
A คือ กิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออกเชน ดูโทรทัศน จายของในรานคาหรือการ

บอกกลาวใหเพื่อนฟงเก่ียวกับบริการซอมรถของอูซอมรถท่ีใชบริการประจํา แมวาปฏิกิริยานี้ใคร ๆ 
ก็เห็นอยูแตก็ไมสามารถจะเดาเหตุผลของการกระทําไดหมดและก็ไมมีใครทําการวัดเพื่อหาเหตุผล
ของปฏิกิริยานี้ 

 
I คือ ความสนใจ เปนความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณหรือวัตถุ โดยมีระดับของความ

ตื่นเตนท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความต้ังใจเปนพิเศษ 
 
O คือ ความคิดเห็น เปนไปในรูปคําพูดหรือเขียน “ตอบ” ท่ีบุคคลตอบตอสถานการณท่ี

กระตุนเราท่ีมีการถามคําถาม ความคิดเห็นเราใชเพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและ
การประเมินคา เชน เช่ือในส่ิงซ่ึงบุคคลอื่นต้ังใจ ความเช่ือเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ประเมิน
รางวัลท่ีจะไดรับจากการเลือกทางเลือก 
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ตารางท่ี 2.2 การจัดพวก AIO เพ่ือการศึกษาแบบของการใชชีวิต (AIO Categories of Lifestyle 
Studies) 

                
จากตารางขางตน เราจะเห็นขอมูลทางดานประชากรศาสตรท่ีนิยมพิจารณาใชกัน เพื่อทํา

การแบงสวนตลาดเพราะส่ิงนี้ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมและยังหาไดงายอีกดวย  อยางไรก็ดี
ประชากรศาสตรโดยตัวของมันเองมิไดกอใหเกิดพฤติกรรม ผูบริโภคไมไดซ้ือชุดเลนเทนนิสเพราะ
เขาเปนหนุมเปนสาว เขาซ้ือเพราะเขาสดชื่นร่ืนเริงกัน lifestyle ของชีวิตนอกบาน การเลนกีฬาท่ี 
นาต่ืนเตนและก็เผอิญท่ีบุคคลพวกนี้เปนหนุมสาวจริง ๆ ดังนี้อาจกลาวไดวาประชากรศาสตรมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมแตไมสามารถใชอธิบายพฤติกรรมได นักการตลาดจึงมุงเนนไปเพ่ือ
ศึกษาใหรูมากข้ึนในประเด็นท่ีวาทําไมผูบริโภคจึงมีพฤติกรรมอยางท่ีเขาทํา ผลท่ีไดปรากฏวาแบบ
ของการใชชีวิตมีผลกระทบตอผลิตภัณฑท่ีเขาซ้ือและตราท่ีเขานิยมอีกดวย ลองพิจารณาตัวอยาง
ดังตอไปนี้ 

 
 
 

กิจกรรม 
Activities 
(ทํากิจกรรมอยางไร) 

ความสนใจ 
Interest 
(ยินดีท่ีไดทําอะไร) 

ความคิดเห็น 
Opinions 
(คิดถึงคน สถานท่ีและ 
ส่ิงของอยางไร) 

ประชากรศาสตร 
Demographic 
(เขาเปนใคร) 
 

การทํางาน 
งานอดิเรก 
กิจกรรมทางสังคม 
การใชเวลาวาง 
กิจกรรมเพื่อความ-
บันเทิง 
สมาชิกคลับหรือชมรม 
การรวมกิจกรรมชุมชน 
การเลือกซ้ือ 
กีฬา 
 

ครอบครัว 
บาน 
อาชีพ 
ชุมชน 
กิจกรรมสันทนาการ 
ความนิยม 
อาหาร 
ส่ือตาง ๆ 
ความสําเร็จ 

ตนเอง 
ประเด็นทางสังคม 
การเมือง 
ธุรกิจ 
เศรษฐกิจ 
การศึกษา 
สินคาและบริการ 
อนาคต 
วัฒนธรรม 

อายุ 
การศึกษา 
รายได 
อาชีพ 
ขนาดครอบครัว 
ท่ีอยูอาศัย 
ภูมิศาสตร 
ขนาดเมืองท่ีศัย 
ข้ันตอนวงจรชีวิต 
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นาง ก. เลือกใชชีวิตแบบ “มีสวนรวม” (Belonging Lifestyle) โดยแตงตัวสไตลเดิมและใช
เวลาสวนมากกับครอบครัวและชวยเหลือสังคมโดยการเปนกรรมการหมูบานดวย หรือ นาง ก. อาจ
เลือกใชชีวิตแบบ “ผูจะมีความสําเร็จ” (Achiever Lifestyle) โดยทํางานหนัก (ใชเวลากับงานมากกวา
คนอ่ืน) เดินทางมาก (ในฐานะพนักงานขาย) และเลนกอลฟดวย 

 
2. ช้ันทางสังคม (Social Class) 
 ชั้นสังคม (Social Class) สามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และกลุมยอยได 6 
ระดับดังนี้ 

1. ชนช้ันสูง (Upper class) 
1.1 ชนช้ันสูงสวนบน (Upper – upper class) 

- เปนผูท่ีมีตระกูลดี เกาแก ซ่ึงมีจํานวนนอยในสังคม 
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคม

ตางๆ 
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถ่ิน และโรงพยาบาลตางๆ 
- เปนแพทย และนักกฎหมายท่ีมีความโดดเดนในอาชีพของตน 
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการท่ี

ไดจัดต้ังมาเปนเวลานาน 
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง 

1.2 ชนช้ันสูงสวนลาง (Lower – upper class) 
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนช้ันสูงสวนบน 
- เปนกลุมเศรษฐีใหม 
- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ 
- เปนผูท่ีเลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความรํ่ารวย 

2. ชนช้ันกลาง (Middle class) 
2.1 ชนช้ันกลางสวนบน (Upper – middle class) 

- ไมไดเปนผูท่ีมีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก 
- เปนผูท่ีมุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ 
- เปนคนรุนใหมท่ีประสบความสําเร็จจากการเปนผูบริหารขององคกร หรือเปน

เจาของธุรกิจ 
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ 
- มีความปรารถนาท่ีจะไขวควาส่ิงท่ีดีกวาสําหรับการใชชีวิต 
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- มีสภาพความเปนอยูท่ีแสดงถึงการเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต 
- มีการบริโภคท่ีแสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน 
- ใหความสําคัญกับการเล้ียงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก 

2.2 ชนช้ันกลางสวนลาง (Lower – middle class) 
- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน 
- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม 
- มีความตองการเล้ียงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี 
- เปนผูท่ีเขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
- เปนผูท่ีแตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟช่ัน 
- เปนกลุมผูบริโภคสวนใหญของสังคมสําหรับผลิตภัณฑประเภทประกอบเอง หรือ

ทําและตกแตงดวยตนเอง (DIY) 
3. ชนช้ันลาง (Lower class) 

3.1 ชนช้ันลางสวนบน (Upper – lower class) 
- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม 
- เปนผูใชแรงงาน 
- ตองการความม่ันคงในการทํางาน (บางคร้ังจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน) 
- มุงการทํางานเพ่ือใหไดมาซ่ึงคาแรงเพ่ือการครองชีพและซ้ือของใชท่ีจําเปนตางๆ 
- มีความตองการเล้ียงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติท่ีเหมาะสม 
- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเม่ือไดรับการกระตุน เชน สินคา

ลดราคา 
- มีความสนใจในผลิตภัณฑท่ีจะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน 

เชน โทรทัศน อุปกรณลาสัตว เปนตน 
- ผูท่ีมีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองท่ีมีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบดั้งเดิม เชน 

ตองแข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย 
- ผูบริโภคกลุมนี้ท่ีเปนเพศชายมักจะเปนผูท่ีชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบ

บุหร่ีจัด และด่ืมเบียร 
3.2 ชนช้ันลางสวนลาง (Lower – lower class) 

- ดอยการศึกษา เปนแรงงานท่ีไมมีฝมือ 
- ออกจากงานบอย 
- บุตรมีคุณภาพชีวิตตํ่า 
- มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินคํ่า 

ท่ีมา: Schiffman and Kanuk, 2000: 308 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ประยูร บุญประเสริฐ, ศักดิ์ องควิสิษฐ และอัจฉราวรรณ งามญาณ (2542) ศึกษาเร่ืองแบบ

การดํารงชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  อาศัยรูปแบบจําลอง LOV 
(Kahl, 1983) ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยศูนยวิจัยเชิงสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา อยางไรก็
ตาม แบบสอบถามสวนใหญท่ีใชวัดรูปแบบการดํารงชีวิต ทางคณะผูวิจัยไดจัดสรางข้ึนเองโดยใช 
LOV เปนกรอบ เนื่องจากไมอาจขอแบบสอบถามตนฉบับตาม LOV ได คงมีแตสวนของคานิยมซ่ึง
ใชตาม LOV แตคงเปนเพราะความแตกตางของผูบริโภคชาวกรุงเทพฯ จากชาวอเมริกัน จึงทําใหตวั
แปรรูปแบบการดํารงชีวิตและคานิยมของชาวกรุงเทพฯ ไมสัมพันธกันเทาท่ีควร ดังนั้น จึงไมอาจ
แบงกลุมผูบริโภคตามคานิยมท่ีผูบริโภคเลือกได การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงไดแบงกลุมผูบริโภคโดย
อาศัยตัวแปรรูปแบบการดํารงชีวิตเพียงอยางเดียวเปนเกณฑในการแบงโดยใชวิธีการวิเคราะหความ
คลายในกลุม (Cluster Analysis) ซ่ึงจะแบงกลุมออกตามธรรมชาติ ท้ังนี้สามารถแบงกลุมผูบริโภค
ชาวกรุงเทพฯ ไดเปน 8 กลุม โดยใหชื่อกลุมตามลักษณะของรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันได
ดังนี้ กลุมหาเชากินคํ่า กลุมหนุมสาวนักบริโภค กลุมชายชาตรี กลุมนักอนุรักษ กลุมท่ัว ๆ ไป กลุม
ตรงไปตรงมา กลุมหนุมสาวไฮเทค และกลุมนักลงทุนผูมีประสบการณ 

 
เลิศหญิง หิรัญโร (2545) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับส่ือ และ

พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินชีวิต 2) พฤติกรรมการเปดรับส่ือและ 3) พฤติกรรม
การบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การวิจัยกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงไดเปน 8 รูปแบบ คือ 1) กลุมอนุรักษนิยม 2) กลุมชอบ
กิจกรรม 3) กลุมหัวกาวหนานักทาทาย 4) กลุมมีความสุขในชีวิต 5) กลุมหวงใยดูแล 6) กลุมยึดถือ
ศาสนา 7) กลุมพอบานแมเรือน 8) กลุมมองโลกในแงราย 2. ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนังสือพิมพและส่ือโทรทัศนสูงกวาส่ืออ่ืนๆ 3. ผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการโดยรวมคอนขางตํ่า 4. กลุมรูปแบบ 
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเปดรับส่ืออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก กลุมชอบกิจกรรม กลุมหัวกาวหนานักทาทาย กลุมมีความสุขในชีวิต 
และกลุมหวงใย ดูแล 5. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
การบริโภคสินคาและบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก กลุมอนุรักษนิยม  
กลุมชอบกิจกรรม กลุมหัวกาวหนานักทาทาย กลุมมีความสุขในชีวิต กลุมหวงใย ดูแล และ 
กลุมมองโลกในแงราย 6. พฤติกรรมการเปดรับส่ือของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ
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ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับตนเอง 

และการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุน การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  
1) รูปแบบการดําเนินชีวิต 2) การรับรูเกี่ยวกับตนเอง และ 3) การรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ันของ
วัยรุนในกรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกลุมตัวอยางวัยรุนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-19 ป จํานวน 400 ผลการวิจัยพบวา 1. กลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกไดเปน 10 รูปแบบคือ  
1) ตามแฟช่ันและกระแสนิยม 2) มุงม่ันจริงจัง 3) คนดีของสังคม 4) อนุรักษนิยม 5) รักสบายไม
สนใจโลก 6) สูชีวิต 7) บันเทิงนิยม 8) ยึดม่ันในศีลธรรม 9) มีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส 
และ 10) บานแสนสุข 2. การรับรูเกี่ยวกับตนเองตามท่ีเปนจริงและการรับรูเกี่ยวกับตนเองและทาง
สังคมของวัยรุนมีลักษณะสอดคลองกันในทุกคุณลักษณะ 3. วัยรุนในกรุงเทพมหานครจํานวน 
รอยละ 11.4 จัดเปนกลุมผูบุกเบิก (Innovator) ทางดานแฟช่ัน สวนกลุมผูตาม (Follower) ทาง 
ดานแฟช่ันมีจํานวนรอยละ 88.6 4. รูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรูเกี่ยวกับตนเองของวัยรุน มี
ความสัมพันธกันท้ังทางบวกและทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
ตามแฟช่ันและกระแสนิยม มีความสัมพันธทางบวกกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ัน และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบรักสบายไมสนใจโลก อนุรักษนิยม สูชีวิต รวมท้ังมีความคิดรอบคอบและชอบ
เลนเกมส มีความสัมพันธทางลบกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
6. การรับรูเกี่ยวกับตนเองและการรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ันของวัยรุน มีความสัมพันธกันท้ัง
ทางบวกและทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาขอมูลเพื่อ 

การตัดสินใจทองเท่ียว และ พฤติกรรมการทองเท่ียวของคนวัยทํางาน การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางาน 2) พฤติกรรมการแสวงหาขอมูลดาน 
การทองเท่ียว 3) พฤติกรรมการทองเท่ียว และ 4) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต  
การแสวงหาขอมูลดานการทองเท่ียว และพฤติกรรมการทองเท่ียวของคนวัยทํางาน โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของคนวัยทํางาน อายุ 20-45 
ป จํานวน 420 คนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
คนวัยทํางาน แบงออกเปน 9 กลุม ไดแก 1) กลุมรักการแขงขัน 2) กลุมคนรุนใหม 3) กลุมอนุรักษ
นิยม 4) กลุมกาวทันโลก 5) กลุมผูนํายุคใหม 6) กลุมรักครอบครัว 7) กลุมตามใจตัวเอง 8) กลุมตาม
กระแส และ 9) กลุมเปนตัวของตัวเอง 2. คนวัยทํางานท่ีมีความแตกตางดานเพศ ระดับการศึกษา 
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และรายได มีการแสวงหาขอมูลดานการทองเที่ยวตางกัน สวนคนวัยทํางานท่ีมีความแตกตางดาน
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการทองเท่ียวตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนรุนใหม อนุรักษนิยม กาวทันโลก รักครอบครัว และ
ตามกระแสมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหาขอมูลดานการทองเท่ียว 4. กลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนรุนใหม อนุรักษนิยม กาวทันโลก ผูนํายุคใหม และตามกระแส มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทองเท่ียว 5. พฤติกรรมการทองเท่ียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการแสวงหาขอมูลดานการทองเท่ียว และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางาน 
นอกจากน้ียังพบวา การวิเคราะหโดยใชตัวแปรรวมกัน 3 ตัว คือ การแสวงหาขอมูลดาน 
การทองเท่ียว ลักษณะทางจิตวิทยาและลักษณะทางประชากร สามารถอธิบายพฤติกรรม 
การทองเท่ียวไดดีกวาการวิเคราะหโดยใชเพียง 2 ตัวแปร คือ การแสวงหาขอมูลดานการทองเท่ียว
และลักษณะทางจิตวิทยา 

 
นทีรัย เกรียงชัยพร (2543) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคชายใน

กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจาก 3 มิติ คือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ 
ความคิดเห็น (Opinions) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึง
เปนผูชายอายุ 12-49 ปท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 612 คน แบงออกเปน 3 ชวงอายุ คือ
อายุ 12-19 ป 20-29 ป และ 30-49 ป ผลการวิจัยพบวา มิติกิจกรรมนั้นสามารถแบงออกไดเปน 8 
กลุม มิติความสนใจสามารถแบงออกไปเปน 11 กลุม และมิติความคิดเห็นแบงไดเปน 13 กลุม ซ่ึง
เม่ือรวมท้ัง 3 มิติเขาดวยกันสามารถแบงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางไดเปน 14 กลุม  
1. กลุมมีความสุขท้ังกับตัวเองและสังคม 2. กลุมรักการทํางาน 3. กลุมรักความหรูหรา รํ่ารวย  
4. กลุมทันสมัย 5. กลุมชอบความทาทาย 6. กลุมพึงพอใจในตนเอง 7. กลุมสนใจการเมือง  
8. กลุมทําตามกฎเกณฑของสังคม 9. กลุมส้ินหวังหมดกําลังใจ 10. กลุมชอบสังสรรค สนทนา  
11. กลุมหัวสมัยใหม 12. กลุมอนุรักษนิยม 13. กลุมชีวิตเรงรีบ และ14. กลุมชอบกีฬา นอกจากนั้น 
ลักษณะทางประชากร คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพการสมรส  
มีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกของกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตตางๆ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง  แบบการดํารงชีวิตของผูบริโภคอายุ 60 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร  
ศึกษาเฉพาะกรณี ผูสูงอายุท่ีมีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 
การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัย 
 ประชากรที่ทําการศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูสูงอายุท่ีมีงานทําและมีภูมิลําเนาหรือพัก
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 

 
กลุมตัวอยาง 

                ผูสูงอายุท้ังชายและหญิงท่ีมีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและตองเปน
ผูสูงอายุท่ียังทํางานอยูเทานั้น และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ใชการแบงช้ันทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยางเนื่องจากชั้นทางสังคม
จะสามารถแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะท่ีแตกตางกันโดยท่ีสมาชิกในแตละช้ันของ
สังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ สมาชิกท่ีอยูในช้ันสังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตาง
กัน การแบงช้ันสังคมโดยท่ัวไปจะถือเกณฑการศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะท่ีอยูอาศัย
โดยท่ัวไปช้ันทางสังคมสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ (Schiffman and Kanuk. 2000: 
308) ดังนี้ 

1. ชนช้ันสูง (Upper class) 
1.1 ชนช้ันสูงสวนบน (Upper – upper class) 

- เปนผูท่ีมีตระกูลดี เกาแก ซ่ึงมีจํานวนนอยในสังคม 
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคม

ตางๆ 
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถ่ิน และโรงพยาบาลตางๆ 
- เปนแพทย และนักกฎหมายท่ีมีความโดดเดนในอาชีพของตน 
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการท่ี

ไดจัดต้ังมาเปนเวลานาน 
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง 
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1.2 ชนช้ันสูงสวนลาง (Lower – upper class) 
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนช้ันสูงสวนบน 
- เปนกลุมเศรษฐีใหม 
- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ 
- เปนผูท่ีเลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความรํ่ารวย 

2. ชนช้ันกลาง (Middle class) 
2.1 ชนช้ันกลางสวนบน (Upper – middle class) 

- ไมไดเปนผูท่ีมีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก 
- เปนผูท่ีมุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ 
- เปนคนรุนใหมท่ีประสบความสําเร็จจากการเปนผูบริหารขององคกร หรือเปน

เจาของธุรกิจ 
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ 
- มีความปรารถนาท่ีจะไขวควาส่ิงท่ีดีกวาสําหรับการใชชีวิต 
- มีสภาพความเปนอยูท่ีแสดงถึงการเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต 
- มีการบริโภคท่ีแสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน 
- ใหความสําคัญกับการเล้ียงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก 

2.2 ชนช้ันกลางสวนลาง (Lower – middle class) 
- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน 
- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม 
- มีความตองการเล้ียงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี 
- เปนผูท่ีเขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
- เปนผูท่ีแตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟช่ัน 
- เปนกลุมผูบริโภคสวนใหญของสังคมสําหรับผลิตภัณฑประเภทประกอบเอง หรือ

ทําและตกแตงดวยตนเอง (DIY) 
3. ชนช้ันลาง (Lower class) 

3.1 ชนช้ันลางสวนบน (Upper – lower class) 
- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม 
- เปนผูใชแรงงาน 
- ตองการความม่ันคงในการทํางาน (บางคร้ังจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน) 
- มุงการทํางานเพ่ือใหไดมาซ่ึงคาแรงเพ่ือการครองชีพและซ้ือของใชท่ีจําเปนตางๆ 
- มีความตองการเล้ียงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติท่ีเหมาะสม 
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- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเม่ือไดรับการกระตุน เชน สินคา
ลดราคา 

- มีความสนใจในผลิตภัณฑท่ีจะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน 
เชน โทรทัศน อุปกรณลาสัตว เปนตน 

- ผูท่ีมีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองท่ีมีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบดั้งเดิม เชน 
ตองแข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย 

- ผูบริโภคกลุมนี้ท่ีเปนเพศชายมักจะเปนผูท่ีชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบ
บุหร่ีจัด และด่ืมเบียร 

3.2 ชนช้ันลางสวนลาง (Lower – lower class) 
- ดอยการศึกษา เปนแรงงานท่ีไมมีฝมอื 
- ออกจากงานบอย 
- บุตรมีคุณภาพชีวิตตํ่า 
- มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินคํ่า 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายท่ีุใชในการสัมภาษณเชงิลึก 

ชนชัน้สูง ชนชัน้กลาง ชนชัน้ลาง เพศ 

ชน
ชั้นสูง
สวนบน 

ชน
ช้ันสูง
สวนลาง 

ชนช้ัน
กลาง

สวนบน 

ชนช้ัน
กลาง

สวนลาง 

ชนช้ัน
ลาง

สวนบน 

ชนช้ัน
ลาง

สวนลาง 

 
 

รวม 

ชาย 3 3 3 3 3 3 18 

หญิง 3 3 3 3 3 3 18 

รวม 6 6 6 6 6 6 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

ภาพรวมของลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุจํานวน 36 คนท่ีใชในการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยแบงตามอายุ อาชีพ สถานภาพและสภาพครอบครัว สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก 

ชนชั้นทางสังคม เพศ 
อายุ 
(ป) 

อาชีพ 
สถานภาพและสภาพ

ครอบครัว 
60 ทหาร ยศพลเอก โสด อยูคนเดียว 
61 ทหาร ยศพลโท โสด อยูคนเดียว ชาย 

68 แพทย สมรส อยูกับครอบครัว 
61 อัยการอาวุโส โสด อยูกับพ่ีนอง 
68 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นสูงสวนบน 

หญิง 

61 เจาของรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 
71 เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต สมรส อยูกับครอบครัว 
60 เจาของรานขายสงอัญมณี สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

61 ผูอํานวยการเขตพระนคร สมรส อยูกับครอบครัว 
65 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรส อยูกับครอบครัว 

61 
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติคนที่ 2 
สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นสูงสวนลาง 

หญิง 

63 เลขานุการรองประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติคนที่ 2 

สมรส อยูกับครอบครัว 

68 เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน สมรส อยูกับครอบครัว 
70 เจาของธุรกิจผลิตชอฟา สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

63 อาจารย ตําแหนงคณะบดี สมรส อยูกับครอบครัว 
66 อาจารยประจํา โสด อยูกับพ่ีนอง 
70 เจาของธุรกิจหลายแหง สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นกลาง
สวนบน 

หญิง 

64 เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต สมรส อยูกับครอบครัว 
68 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 
63 เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

60 ครูสอนลีลาศ สมรส อยูกับครอบครัว 
62 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 
64 เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นกลาง
สวนลาง 

หญิง 

63 เภสัชกร สมรส อยูกับครอบครัว 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุท่ีใชในการสัมภาษณเชงิลึก (ตอ) 

ชนชั้นทางสังคม เพศ 
อายุ 
(ป) 

อาชีพ 
สถานภาพและสภาพ

ครอบครัว 
65 พนักงานรักษาความปลอดภัย สมรส อยูกับครอบครัว 
60 พนักงานบริษัทเอกชน สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

64 ขายกาแฟ สมรส อยูกับครอบครัว 
60 ขายขนม หยาราง อยูกับบุตร 
64 พนักงานบริการในรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นลางสวนบน 

หญิง 

68 พนักงานบริการในรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 
64 ขายนํ้าปน (รถเข็น) สมรส อยูกับครอบครัว 
61 รับจาง สมรส แยกกันอยู ชาย 

70 รับงานแกะสลัก เปนหมาย อยูกับบุตร 
74 ขายของชํา สมรส อยูกับบุตร 
70 ขายลูกช้ินทอด หยาราง อยูคนเดียว 

ชนชั้นลางสวนลาง 

หญิง 

65 ขายกาแฟ อยูกับสะใภและหลาน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
          ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยมีประเด็นคําถาม
เฉพาะท่ีตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการใหขอมูล
เพิ่มเติม และเครื่องมือท่ีใชคือ 

1. แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเจาะลึก 
2. เคร่ืองบันทึกเทป ในการสัมภาษณบุคคลท่ีตองการขอมูล 
3. กลองถายรูปเพ่ือบันทึกภาพ 

 
ประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชงิลึก  
               สําหรับประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกนั้น ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการจัดพวก AIO 
เพื่อการศึกษาแบบการดํารงชีวิต (AIO Categories of Lifestyle Studies อางถึงใน Blackwell, 
Miniard and Engel, 2006: 279) มาใชเปนเกณฑในการกําหนดคําถามในการสัมภาษณเจาะลึก ดังนี้ 
- ชวยเลาถึงงานท่ีทานทํา 
- ชวยเลาถึงกิจกรรมยามวางของทาน 
- ชวยเลาถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของทาน 
-  ชวยเลาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของทาน 
- ชวยเลาถึงครอบครัวของทาน 
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- ชวยเลาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือของทาน 
- อะไรคือส่ิงท่ีทานคาดหวังอยูในใจ 
- ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมือง 
- ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม 
- ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและการบริการทัง้ในปจจบัุนและในอนาคต 
- ชวยเลาถึงส่ิงท่ีทานคาดหวงัในอนาคต 
- ชวยแสดงความคิดเห็นท่ีมตีอตัวของทานเอง 
 
ความนาเชื่อถือของขอมูล   

    ขอมูลท่ีไดจาการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบหลายวิธีดวยกันคือ   การศึกษา
ขอมูลจากเอกสารตางๆ การสัมภาษณเชิงลึก  โดยผูวิจัยไดใหความสําคัญตอกระบวนการในการเกบ็
ขอมูลเปนอยางยิ่ง และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความนาเช่ือถือของขอมูลดังนี้ 

1. กอนการสัมภาษณ ผูวิจัยได ช้ีแจงรายละเอียดและข้ันตอนในการวิจัย เพื่อทํา 
ความเขาใจรวมกันกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือและสามารถใหขอมูลไดตามความเปน
จริง 

2. ผูวิจัยฝกฝนและพัฒนาตนเอง  ในเ ร่ืองเทคนิคการสัมภาษณ  การสังเกต  และ  
การบันทึกขอมูล กอนการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหเกิดทักษะกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง  ผูวิจัยให
ความสําคัญเร่ืองจริยธรรมในการทําการวิจัยและเคารพสิทธิสวนบุคคลของกลุมเปาหมาย กรณีท่ี
กลุมเปาหมายไมเต็มใจท่ีจะใหสัมภาษณในบางประเด็นก็สามารถยกเลิกการใหขอมูลไดในทุก
ข้ันตอนของการวิจัยและพยายามไมใหเกิดผลเสียหายตอกลุมเปาหมาย 
 
การวิเคราะหขอมูล    
            การวิจัยแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครกรณีเฉพาะผูสูงอายุท่ีมี 
งานทํา เปนงานวิจัยท่ีเนนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึกโดยจะวิเคราะหขอมูล
เพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ  โดยมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนผูท่ีมีงานทํา และพัก
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
      จากขอมูลท่ีไดผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยแยกขอมูลในแตละประเด็นตามลําดับ
และแยกวิเคราะหเพื่อสามารถตอบวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีตั้งไว 
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การนําเสนอขอมูล 
          ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลในแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
โดยนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ 
โดยมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนผูท่ีมีงานทํา และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุ

ท่ีมีงานทํา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป
และเปนผูท่ีมีงานทํา ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาดังกลาวใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย 
การสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุ จํานวน 36 คน เปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน และแบง
ออกเปนกลุมตางๆ ตามชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายท่ีุใชในการสัมภาษณเชงิลึก 
 

ชนชัน้สูง ชนชัน้กลาง ชนชัน้ลาง 

เพศ 
ชน

ชั้นสูง
สวนบน 

ชน
ช้ันสูง
สวนลาง 

ชนช้ัน
กลาง

สวนบน 

ชนช้ัน
กลาง

สวนลาง 

ชนช้ัน
ลาง

สวนบน 

ชนช้ัน
ลาง

สวนลาง 

รวม 

ชาย 3 3 3 3 3 3 18 

หญิง 3 3 3 3 3 3 18 

รวม 6 6 6 6 6 6 36 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรุปผลโดยแบงออกเปนส่ีสวน โดยเทียบจากทฤษฎี AIO (AIO 
Categories of Lifestyle Studies) (อางใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) และทําการแบง
ตามชนช้ันทางสังคม โดยผลการศึกษาท้ังส่ีสวน ไดแก  
 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร  
 4.2 กิจกรรม  
 4.3 ความสนใจ  
 4.4 ความคิดเห็น 
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4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 
ภาพรวมของลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุจํานวน 36 คน โดยแบงตามอายุ 

อาชีพ สถานภาพและสภาพครอบครัว สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ 

 

ชนชั้นทางสังคม เพศ 
อายุ 
(ป) 

อาชีพ 
สถานภาพและสภาพ

ครอบครัว 
60 ทหาร ยศพลเอก โสด อยูคนเดียว 
61 ทหาร ยศพลโท โสด อยูคนเดียว ชาย 

68 แพทย สมรส อยูกับครอบครัว 
61 อัยการอาวุโส โสด อยูกับพ่ีนอง 
68 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นสูงสวนบน 

หญิง 

61 เจาของรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 
71 เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต สมรส อยูกับครอบครัว 
60 เจาของรานขายสงอัญมณี สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

61 ผูอํานวยการเขตพระนคร สมรส อยูกับครอบครัว 
65 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรส อยูกับครอบครัว 

61 
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติคนที่ 2 
สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นสูงสวนลาง 

หญิง 
63 เลขานุการรองประธานสภานิติ

บัญญัติแหงชาติคนที่ 2 
สมรส อยูกับครอบครัว 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ (ตอ) 
 

ชนชั้นทางสังคม เพศ 
อายุ 
(ป) 

อาชีพ 
สถานภาพและสภาพ

ครอบครัว 
68 เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน สมรส อยูกับครอบครัว 
70 เจาของธุรกิจผลิตชอฟา สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

63 อาจารย ตําแหนงคณะบดี สมรส อยูกับครอบครัว 
66 อาจารยประจํา โสด อยูกับพ่ีนอง 
70 เจาของธุรกิจหลายแหง สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นกลาง
สวนบน 

หญิง 

64 เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต สมรส อยูกับครอบครัว 
68 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 
63 เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

60 ครูสอนลีลาศ สมรส อยูกับครอบครัว 
62 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 
64 เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นกลาง
สวนลาง 

หญิง 

63 เภสัชกร สมรส อยูกับครอบครัว 
65 พนักงานรักษาความปลอดภัย สมรส อยูกับครอบครัว 
60 พนักงานบริษัทเอกชน สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

64 ขายกาแฟ สมรส อยูกับครอบครัว 
60 ขายขนม หยาราง อยูกับบุตร 
64 พนักงานบริการในรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นลางสวนบน 

หญิง 

68 พนักงานบริการในรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 
64 ขายนํ้าปน (รถเข็น) สมรส อยูกับครอบครัว 
61 รับจาง สมรส แยกกันอยู ชาย 

70 รับงานแกะสลัก เปนหมาย อยูกับบุตร 
74 ขายของชํา สมรส อยูกับบุตร 
70 ขายลูกช้ินทอด หยาราง อยูคนเดียว 

ชนชั้นลางสวนลาง 

หญิง 

65 ขายกาแฟ อยูกับสะใภและหลาน 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 60 ถึง 65 ป มีอาชีพท่ีหลากหลาย 
และสวนใหญมีสถานภาพสมรสและอาศัยอยูกับครอบครัว 
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4.2 กิจกรรม 
 

จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ืองการทํากิจกรรม
นั้น ผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใชเวลาวาง 
กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง การเปนสมาชิกคลับ การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ และการออก
กําลังกายหรือเลนกีฬา ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนผูสูงอายุ โดยแบงตามประเภทของกิจกรรมและชนชั้นทางสังคม 
 

ประเภทของกิจกรรม 

การใชเวลาวาง กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 
ชนชั้นทาง
สังคม การทํางาน งานอดิเรก 

กิจกรรม
ทางสังคม 

เดินเลือก
ซื้อสินคา 
(ชอปปง) 

เขาวัด 
ทําบุญ 

ดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

ทองเที่ยว 
อาน

หนังสือ 
เขาราน
เสริมสวย 

เขาสปา ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว 
นัดพบ

กลุมเพือ่น 
ดูโทรทัศน 

ดูวีซีดี และ
ดีวีดี 

ฟงวิทยุ 
เที่ยวสถาน
บันเทิง 

สมาชิก
คลับ 

กิจกรรม
ชุมชน 

การเลอืก
ซื้อสินคา 

กีฬา 

ชนชั้นสูง
สวนบน 

6 1 2 2 2 1 3 2 - 1 - 2 1 5 - 1 - 1 1 1 5 

ชนชั้นสูง
สวนลาง 

6 - - 4 1 - 6 3 2 1 1 1 1 5 1 2 - 1 1 3 4 

ชนชั้นกลาง
สวนบน 

6 - - 4 2 - 5 1 1 1 2 - - 5 1 2 - - - 3 6 

ชนชั้นกลาง
สวนลาง 

6 1 - 2 3 - 3 1 1 - - - - 4 - - - - - 3 - 

ชนชั้นลาง
สวนบน 

6 - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 1 1 - - - 2 

ชนชั้นลาง
สวนลาง 

6 - - 1 2 2 - 2 - - - - 1 4 1 - 1 - - 2 - 

รวม 36 2 2 15 12 3 17 9 4 3 3 3 3 25 3 6 2 2 2 12 17 
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กิจกรรมท่ีเปนการทํางาน 
 
 จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีการทํางานท่ีหลากหลาย เชน งานระดับท่ีปรึกษาธุรกิจ 
นายทหารระดับสูง เจาของกิจการ พอคาแมคา และการขายสินคาแบบหาบเรแผงลอย เปนตน โดย
ลักษณะงานท่ีทํามีความสอดคลองกับชนช้ันทางสังคมของผูสูงอายุแตละคน ดังแสดงในตารางท่ี 
4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงลักษณะของกิจกรรมท่ีเปนการทํางานของผูสูงอายุ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม 
 

ชนชั้นทางสังคม เพศ อาชีพ 
ทหาร ยศพลเอก 
ทหาร ยศพลโท ชาย 

แพทย 
อัยการอาวุโส 

เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ชนชั้นสูงสวนบน 

หญิง 

เจาของรานอาหาร 
เจาของธุรกิจนําเขาเคร่ืองยนต 
เจาของรานขายสงอัญมณี ชาย 

ผอ.เขตพระนคร 
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง 

หญิง 

เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน 

เจาของธุรกิจผลิตชอฟา ชาย 

อาจารย ตําแหนงคณะบดี 
อาจารยประจํา 

เจาของธุรกิจหลายแหง 

ชนชั้นกลางสวนบน 

หญิง 

เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงลักษณะกิจกรรมท่ีเปนการทํางานของผูสูงอายุ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม 
(ตอ) 
 

ชนชั้นทางสังคม เพศ อาชีพ 
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก 

เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง ชาย 

ครูสอนลีลาศ 
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก 

เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก 

ชนชั้นกลางสวนลาง 

หญิง 

เภสัชกร 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนักงานบริษัทเอกชน ชาย 

ขายกาแฟ 
ขายขนม 

พนักงานบริการในรานอาหาร 

ชนชั้นลางสวนบน 

หญิง 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
ขายนํ้าปน (รถเข็น) 

รับจาง ชาย 

รับงานแกะสลัก 
ขายของชํา 

ขายลูกช้ินทอด (รถเข็น) 

ชนชั้นลางสวนลาง 

หญิง 

ขายกาแฟ (รถเข็น) 
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กิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรก 
 

จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในสวนของ 
การทํากิจกรรมที่เปนงานอดิเรก พบวามีผูสูงอายุเพียงสองคนเทานั้นท่ีระบุวาตนเองมีงานอดิเรก 
โดยเปนผูสูงอายุเพศชาย 1 คน อยูในกลุมชนช้ันสูงสวนบน และเพศหญิง 1 คน อยูในกลุมชนช้ัน
กลางสวนลาง ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรก โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - - - 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 1 1 2 

  
 จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีการงานอดิเรกไดแก การสะสมพระเคร่ือง และการสะสมเงิน
เกาเหรียญเกา ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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“สะสมเงินเกา เหรียญเกา ของชํารวย เวลาไปงานก็เก็บๆ ไวในบาน แตชอบพระ จะมีพวก
หนังสือมาอานบางแลวก็อาศัยดูจตุคาม ท่ีบานมีเยอะ สมัยกอนมีก็ใหพวกไปหมด แตเดี๋ยวนี้เก็บไว
บาง เพราะวากลัวนานไปลูกหลานจะไมมี เสียดาย แถวทาพระจันทรจะไมเดิน คือจะเปนแบบวาไป
เจอตรงไหนก็ซ้ือตรงนั้นแตตองไมแพงมาก ไมเทาไรหรอกเปนหลักพันก็ไมเอาแลว” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 

 
“เม่ือกอน ตอนเด็กๆ ผมชอบอันหนึ่ง คือพระรุนคุณพอ ก็เปนหนังสือเลมแรกท่ีผมอาน ก็

รูสึกเล่ือมใสมาก เพราะทานมีพระคุณท้ังทางโลกและก็ทางธรรม ทานมีพระคุณ ตอนท่ีเรากําลังทอ 
ทานเหมือนพระพุทธเจา แลวก็ทานมีพิธีวัตถุมงคลท่ีมีคุณธรรม ผมก็อยากไดตั้งแตนั้นมา ตั้งแตนั้น
ผมก็อานมา นั่นคือวาเอาพระมาสวนใหญนะ พระโนนพระนี้ ตะกุดอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2551) 
 
กิจกรรมทางสังคม 

 
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ืองการทํากิจกรรม

ทางสังคมพบวา มีผูสูงอายุเพียงสองคนเทานั้นท่ีมีการทํากิจกรรมทางสังคม โดยเปนผูสูงอายุเพศ
ชาย 1 คน เพศหญิง 1 คน และท้ังหมดอยูในกลุมชนช้ันสูงสวนบน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตาราง
ท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมทางสังคม โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากการศึกษา พบวากิจกรรมท่ีผูสูงอายุทําคือการจัดต้ังมูลนิธิเพื่อการอนุรักษปา และ 

การบริจาคทรัพยสินตางๆ ซ่ึงเปนการทํากิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เปนการอุทิศใหแกสังคม
โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

“ตั้งมูลนิธินี้เพ่ืออนุรักษปาพื้นท่ีรอยตอ 5 จังหวัด เปนพื้นท่ีท่ีสมเด็จพระนางเจาทานทรง
หวงใย ทรงหวงใยมากวาเปนพื้นท่ีปาท่ีเรายังเหลืออยู ซ่ึงท่ีเหลืออยูตอนนี้ จะเหลืออยูประมาณ 13 
ลานไร แลวก็ถูกบุกรุกโดยประชาชน เหลืออยูลานกวาไร ก็พยายามท่ีจะดูแล รักษา เจาหนาท่ีทุก
ฝายไมวาจะเปนกรมปาไม ไมวาจะเปนกรมอุทยาน ในปานี้มีอะไรบาง ก็มีสัตวตางๆ หลากหลาย มี
ตั้งแต สัตวใหญ ชาง เสือ กระทิง วัวแดง เปนสัตวท่ีกําลังจะสูญพันธุ ก็ยังอยูในพื้นท่ีปานี้ แลวก็มี
น้ําตก มีอะไรอยูในพ้ืนท่ีนี้ แตวาพื้นท่ีนี้ก็ถูกบุกรุกโดยประชาชน มันก็มีหลายฝายนะ พวกท่ีเปน
นายทุนจางคนท่ีไมมีท่ีทํากินเขาไปบุกรุก ทางสมเด็จทานก็ทรงหวงใยวามันจะสูญ เม่ือปานี้มันสูญ
ไปแลวสัตวนี้ก็จะไมมีท่ีอยู ไมรูจะทําอยางไรท่ีจะใหสัตวนี้อยูใหได เม่ือมีสัตวอยูตรงนี้นะ มันก็

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - - - 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 1 1 2 
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จะตองมีอาหารการกิน อาหารการกินก็คือในปานี้ ปามันก็ตองมีความชุมช้ืน แลวก็ไฟปาดวย ตอง
พิทักษไฟปาดวย ไฟปาก็เปนมหันตภัยท่ีรายแรง ในพ้ืนท่ีนี้ไมถูกไฟปามาเปนระยะเวลานาน ก็ตอน
ชวงผมทํางานก็ไมมีไฟปาเลย เราต้ังโครงการเพ่ืออบรมชาวบานใหเปนหนวยพิทักษไฟปา แลวก็ใช
คนในพ้ืนท่ีใหสรางเปน แลวก็ใหทางเจาหนาท่ีปาไม เจาหนาท่ีกรมอุทยาน เจาหนาท่ีทองเท่ียว
อะไรตางๆ ในพื้นท่ีนี้ใหเขาเขามารวมท้ังทหารพรานดวย คนในพื้นท่ีนี้เปนพื้นท่ีของเรา เรารู
ปญหาดี สมัยผมพระองคทานทรงสนพระทัย ผมก็เลยมาตั้งมูลนิธินี้เพ่ืออนุรักษปาพื้นท่ีนี้ไวใหได
นั้นเปนชวงท่ีผมทํางานมา 2 ปนี้ ก็พยายามทํางาน คนท่ีอยูในนั้นไมอยากใหออกมาจากในปา 
เพราะเขาอยูตรงนั้นเขาก็ตองทํามาหากินอยูตรงนั้น แลวจะทํายังไงใหเขาพอมีพอกินพอใช แลวก็
ไดอานหนังสือไดเรียนหนังสือ ไดทํามาหากิน เราก็ไปชวยดูแลตรงนี้ เด็กท่ีอยูในพื้นท่ีนี้เราก็ให
ทุนการศึกษา โดยการท่ีเรามีผูท่ีเขาไปดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 
ตุลาคม 2550) 

 
“บางทีออกทีวีเออสนใจรายการน้ี คือโทรไปบริจาคแตไมประสงคจะออกนาม ก็จะทํา

แบบนี้อยูบอยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

กิจกรรมการใชเวลาวาง 
 

จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ืองการทํากิจกรรม
การใชเวลาวาง พบวาผูสูงอายุมีการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆท่ีหลากหลาย ไดแก การเดิน
เลือกซ้ือสินคา (ชอปปง) การทําบุญ อานหนังสือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทองเท่ียว เขาราน 
เสริมสวย เขาสปา ปลูกตนไม เล้ียงสัตว และนัดพบกลุมเพื่อน ซ่ึงเม่ือแบงกลุมตัวอยางดังกลาวตาม
ชนช้ันทางสังคม สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมการใชเวลาวาง 
 

กิจกรรมการใชเวลาวาง 
เดินเลือกซื้อ

สินคา  
(ชอปปง) 

เขาวัดทําบุญ
คื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

ทองเที่ยว อานหนังสือ 
เขาราน 
เสริมสวย 

เขาสปา ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว 
นัดพบกลุม
เพื่อน 

ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ชนชั้นสูง 
สวนบน 

- 2 1 1 1 - 1 2 1 1 - - - 1 - - 1 1 - 1 14 

ชนชั้นสูง
สวนลาง 

1 3 - 1 - - 3 3 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 1 - 20 

ชนชั้นกลาง
สวนบน 

3 1 1 1 - - 3 2 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - 16 

ชนชั้นกลาง
สวนลาง 

- 2 - 3 - - 1 2 1 - - 1 - - - - - - - - 10 

ชนชั้นลาง
สวนบน 

2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

ชนชั้นลาง
สวนลาง 

- 1 - 2 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 8 

รวม 6 9 4 8 2 1 8 9 3 6 - 4 - 3 1 2 1 2 2 1 72* 

*หมายเหตุ ผูสูงอายุหนึ่งคนตอบไดมากกวาหนึ่งกจิกรรม
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 จากตารางท่ี 4.7 สามารถสรุปไดวาผูสูงอายุมีกิจกรรมการใชเวลาวางดวยการทองเท่ียวมาก
ท่ีสุด โดยมีผูสูงอายุท่ีระบุวาตนเองใชเวลาวางไปกับการทองเท่ียวถึง 17 คน เปนเพศชาย 8 คน เพศ
หญิง 9 ซ่ึงอยูในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลาง รองลงมาคือการเดินเลือกซ้ือสินคา  
(ชอปปง) 15 คน เปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คนโดยเปนผูสูงอายุในทุกๆชนช้ันทางสังคม  เขาวัด
ทําบุญ 12 คน เปนเพศชาย 4 เพศหญิง 8 คน เปนผูสูงอายุในทุกๆชนช้ันทางสังคม  อานหนังสือ 9 
คน เปนเพศชาย 3 คน เพศหญิง 6 คน อยูในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลาง  เขาราน 
เสริมสวย  4 คน  เปนเพศหญิงท้ังหมดและอยูในชนช้ันสูงสวนลางถึงชนช้ันกลางสวนลาง   
เขาสปา 3 คน เปนเพศหญิงท้ังหมดและอยูในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนบน ดื่มเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล 3 คน เปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน อยูในชนช้ันสูงสวนบนและชนช้ันลาง
สวนลาง ปลูกตนไม 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน อยูในชนช้ันสูงสวนลางและชนช้ัน
กลางสวนบน เล้ียงสัตว 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน อยูในชนช้ันสูงสวนบนและ
สวนลาง และนัดพบกลุมเพื่อน 3 คน เปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน อยูในชนช้ันสูงสวนบน  
ชนช้ันสูงสวนลาง และชนชั้นลางสวนลาง ตามลําดับ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของแตละ
กิจกรรมไดดังตอไปนี้ 
  
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการทองเที่ยว 

 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใช 

เวลาวาง พบวาผูสูงอายุจํานวน 17 คน แบงเปนเพศชาย 8 คน เพศหญิง 9 คน มีการทํากิจกรรม 
การใชเวลาวางดวยการทองเท่ียว และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวาโดยสวน
ใหญอยูในชนช้ันกลางข้ึนไป ดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการทองเท่ียว โดยแบงตาม
ชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 8 9 17 

 
 จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการทองเท่ียวทางธรรมชาติกับครอบครัว หรือกลุมเพื่อน 
โดยจะเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังมีรายละเอียดตามบทสัมภาษณซ่ึงแบงตามชนช้ันทาง
สังคม ดังนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ทองเท่ียวนี่ชอบมาก ในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเท่ียวปหนึ่ง 4 - 5 คร้ัง กลับ

เมืองไทย ไปอเมริกา ไปยุโรป แตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาก็ไมเคยไป แตยุโรปนี่ไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลาน อีกอยางคือ ไปมาแลวนะ เคยไดยินไหมท่ีเขาถายภาวะโลกรอนท่ีเขา
ถายท่ีน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เม่ือกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะที่เมืองแลวใหเราลงไปเท่ียว พอ
ไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็ง มันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวา
มันเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระท่ังมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของจริงมาแลว นี่อยางนี้
เลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝร่ังเขาชอบมาเท่ียวบานเรา มาเท่ียวปาดงดิบของ
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พวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะ ดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“โดยมากเทศกาลปใหมก็จะไปทีหนึ่ง ไปพมา ก็จะข้ึนเหนือสุด ก็จะไปท่ีโนน เหนือ

เชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ท่ีบานมีทัวรขาประจํา ไปเร่ือยๆ 76 จังหวัด
ไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“เท่ียวนะ ไปเท่ียวตางประเทศบอย ถาเม่ือกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา

สนุกไหม พอแกแลวมีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆนี้เราไปเท่ียวเมือง
นอกก็นานต้ังแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะ แลวก็ไปซ้ือของ ก็
นึกถึง เม่ือกอนเราซ้ือจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซ้ืออะไร เราไปก็คือเท่ียว ทานอาหาร เดินดูวาเม่ือกอนนี้
มันเหมือนเดิมไหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

 “ก็ไปเท่ียวแถวสุพรรณบุรีบาง พัทยาบาง ก็จะไปพักผอนจิตใจใหสบาย ก็เปนส่ิงท่ีดี” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศ เพราะวามันดูแตกตาง บางทีมัน

ก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ตอนน้ีชอบไปหลายประเทศ ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปนความประทับใจนะ 
เมืองเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เขาจะเงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคนอ่ืน นองๆที่เขาไป
ดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไปต้ัง 3 - 4 คร้ัง แตมันก็ไมแน บางปก็ท้ิงชวงหางกัน บางทีก็สัก 2 คร้ัง” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ตางประเทศ ไมไดไปเท่ียวนะ สวนมากจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเท่ียวดวย เขาจะพาเรา

ไปเท่ียว เขาก็พาผมไป ไปท่ัวเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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“ไปกับเพ่ือนๆ เวลานั้นจะมีการนัดเล้ียงรุน บางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ท่ีเชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 
ตุลาคม 2550) 
 

“ไปเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ถาในประเทศจะไปตีกอลฟ แตถาตางประเทศจะไปกับ
ลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เม่ือเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปญ่ีปุนกลับมาปท่ีผานมาก็
ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 
15 ตุลาคม 2550) 

 
 “เท่ียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเท่ียวจังหวดันครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานท่ีตางๆ ประเพณีทองถ่ิน ชอบเท่ียวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจนํา
เท่ียวจัดโปรแกรมการเดินทางให โดยเดินทางประมาณไมเกิน 3 คร้ังตอป มีคาใชจายใน 
การทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หม่ืนบาทตอคร้ัง  สวนตางประเทศจะอยูท่ีประมาณกวา 2 
หม่ืนบาทตอคร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเท่ียว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว

พระ ไปเท่ียวตามวัดบาง แลวก็ไปเท่ียวรานอาหารก็ไปอีก ออท่ีดอนหวาย คือชอบนั่งเรืออะไรพวก
นี้ บรรยากาศมันสบายคือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือ เราอายุมากแลวครับตองไป
แบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“เม่ือกอนไปบอย แตตอนน้ีไมไดไป จะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว ไปรถ
ตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพ่ือนสนิทหลานไปดวย ไปสัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุดก็ไป
ปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูท่ีนั่นมากไมได หยุดเกิน วัน 2 วันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “ชวงนี้ยังไมไดไปเท่ียวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตก เพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 
ตุลาคม 2550) 
 

“ก็มีไปกับแฟน จะไปเปนประจําวางๆ แตไมไปไกลมากก็จะไปใกลๆ ไปสองวันกลับ 
สวนใหญก็ในปะเทศ เท่ียวทะเลมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 25 
ตุลาคม 2550) 
 

“ชอบไป ชอบมาก ไปบอยเท่ียวเมืองจีน เท่ียวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปท่ีไมลําบากมากๆ ถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหว มันจะเม่ือย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 

 
 “ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมาก เม่ือกอนจะไปท้ังเหนือท้ังใต แตตอนนี้ทางใตฆากัน 
เลยไมไดไปอีกเลย เม่ือกอนไปทุกป เหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียวบาง ไปกับ
เพื่อนบาง ชวงหลังๆไปกับครอบครัว ไปกับครอบครัวมันหนัก ไปกับเพ่ือนมันเบาไง ไปกับ
ครอบครัวมันหลายหม่ืน ไปกับเพ่ือนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับ
ครอบครัวสวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เคกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)  
 
 “ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไปทุกปเหมือนไปท่ีไหนบอยๆ
แตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 
2550) 
 
 “ก็มีไปบางเหมือนกัน ไปกันทุกป สวนใหญก็จะไปกับครอบครัว ก็มีลูกสาวลูกชายและก็
ภรรยา แตไมบอยเพราะหาเวลาวางตรงกันยาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเดินเลือกซ้ือสินคา (ชอปปง) 
 

 จากการศึกษาพบวามีผูสูงอายุจํานวน 15 คน เปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คน ไดใชเวลา
วางดวยการเดินเลือกซ้ือสินคา  (ชอปป ง)  โดยผู สูงอายุดังกลาวมีการกระจายอยู ในทุก 
ชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเดินเลือกซ้ือสินคา  
(ชอปปง) โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 2 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 3 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - 1 1 

รวม 6 9 15 

 
จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรมการใชเวลาวางดวยการเดินเลือกซ้ือสินคา  

(ชอปปง)  ท่ีหลากหลายแตกตางกันไปตามชนช้ันทางสังคม โดยผูสูงอายุท่ีอยูในชนช้ันสูงมีการ
เลือกสถานท่ีจัดจําหนายสินคาท่ีมีความนาเช่ือถือ มีภาพลักษณท่ีดี เปนท่ีรูจัก มีความเหมาะสมกับ
ชนช้ันทางสังคมของตน และมีการเลือกซ้ือสินคาท่ีคอนขางมีแบรนดเนม มีราคาสูง ซ่ึงก็เปน 
การเลือกใชสินคาท่ีสามารถแสดงถึงชนช้ันทางสังคมของตน  ขณะท่ีชนช้ันกลางมีการเลือกซ้ือ
สินคาผานรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ท่ีมีราคาท่ีเปนมาตรฐานและมีการทําการสงเสริม
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การขาย เชน การลดราคา สวนชนชั้นลางเลือกรานคาท่ีขายสินคาราคาถูและสะดวกในการซื้อ
เพราะซ้ือสินคาจํานวนนอยทําใหปริมาณการซ้ือบอยกวาชนช้ันอ่ืนๆ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
 “ไปซอปปง ดิฉันก็ใหเวลากับตัวเอง ก็คือวันอังคาร วันอังคารนี้ก็จะมีคนรถ โดยปกติคน
รถจะคอยบริการสามีแตวันอังคารเปนของดิฉัน เพราะฉะนั้นปาก็จะเช็คตัวเอง เร่ิมออกจากบานก็
ไปแบงค ไปแบงคเสร็จทําธุรกิจอะไรเสร็จ ก็จะไปท็อป หรือไมก็ไปโลตัส ชอบโลตัสพระราม 4 
สะอาด กวางขวาง ทางเขา – ออกสะดวก แลวก็ท็อปทองหลอ แลวก็วิลลามารเก็ต แลวก็มี 2 – 3 
แหง แถวน้ัน กลางวันข้ึนไปทานขาวบนเอ็มโพเรียม ขอโทษนะไมใชจะอวด บางคนฟงแลว อุย
แหมหัวสูง ไฮโซตองข้ึนไปเอ็มโพเรียม ไมใช เพราะวาปาไมสามารถจะไปเดินแบบตลาด นึกออก
ไหม รอนๆอยางนี้  โลตัสมันก็ราคาดี เสร็จแลวก็ข้ึนไปทานขาวซ้ือผลไมท่ีเอ็มโพเรียม ไปทานขาว
บางทีก็มีรานกัลปพฤกษอยูตรงนั้นมีซึทายาก็มีแลวก็มีพวกท่ีใชบัตร ปุตด็อด 7 ชอบไปนั่งตรงนั้น 
เพราะวารานอาหารเชาไหมมันอยูจัดเห็นสวนจตุจักร คือปาชอบไปนั่งทานอยูคนเดียว นี่คือท่ีทําอยู
เสมอๆ อยางเส้ือผาออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือไปเอาพวก  
เบเนต็อง ETO มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล 
ยี่หอช่ือ บราวน แลวก็ดีเซลล คลาเดียเท็ก อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซ่ึงเขาจะตัดท้ังกางเกง
หรือเส้ือท่ีมีทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวเขาก็จะมีแพทเทอรนอะไรออกมาถูกใจ สวน
ของบราวนนั้นถูกใจมาก เม่ืออาทิตยท่ีแลวก็ซ้ือมาอีกตัว ราคาประมาณ 2,500 – 4,000 บาทตอชิ้น
นะคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550) 
 

“อยางเวลาชอบปงมีบางไปกับลูก ชวนกันไปแมลูกสวนใหญจะไปเมืองนอกเม่ือกอนไป
บอยเรียกวาหยุดเม่ือไหรก็ไป แตตอนน้ีลดลงและเดินทางไมไหว สําหรับเคร่ืองสําอางนั้นลูกจะ
ชอบทักวานาเหี่ยวแลวเขาก็ดูแลซ้ือนั่นซ้ือนี่มาใหใชอยางใช Dior ใชลิปสติก Revlon ซ้ือท่ีอเมริกา 
ชอบมากเวลาไป มันเหมือนของสมัยกอนนะเหมือนของบานเราจะใชดี ซ้ือท่ีนั่นจะถูกกวามาก แต
สมัยนี้ไมแลวท่ีนี่กับท่ีนั่นเทากัน ใชลังโคมสวนมากจะเปนลังโคมประจําแตลิปสติกไมถูกใจ จะใช
ของ Revlon สวนตัวปาเองก็ใชของแพงเหมือนกันนะอยางพวกกระเปา Dior เคร่ืองสําอาง เส้ือ
ช้ันในอะไรก็ของมีแบรนดเนมท้ังนั้น แตเดี๋ยวนี้ซ้ือไมคอยบอยแลวไมรูจะซ้ือไปใชอะไรไมคอยได
ออกงาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  11 พฤศจิกายน 2550) 

 



 49 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“ไปเดินชอปปง พี่ก็เหมือนเปนแมบานดวย ทํากับขาว สวนใหญพี่จะทําเอง ทําให
ครอบครัวทาน นี้ก็หมดเวลาดูแลบานเหมือนกัน ตรงน้ีแตบานก็ดูแลนอยหนอยท่ีทํางานก็ตองทํา พี่
เอาสะดวกนะคะ สวนใหญพี่จะนั่งแท็กซ่ีไป ชอบเขาเอ็มโพเรียม แลวก็สวนใหญพี่ใชจายซ้ือของ
ประจําท่ีฟูดแลนด พี่ขับรถไปได  เดอะมอลลบางแค เดอะมอลลทาพระนี้ชอบเพราะอยูใกลๆ มัน
เหมือนถ่ินของเรา คารฟูรไปทางนูนเลยไปหนอยแลวก็เขาไปในเมือง พี่ไมชอบ นอกจากไปงาน
เล้ียงก็ไป บางทีหางใหญๆเราก็ไมชอบนะ บางทีซ้ือของเยอะๆ อะไรอยางนี้ กวาจะเดินไปถึงรถตั้ง
ไกล พี่ก็แกแลว ฟูดแลนดนะชอบเพราะวามันเปนของท่ีเราใชประจําวัน มันก็ซ้ือไดเร็ว เสร็จแลวก็
จะมีเด็กมาสงท่ีรถ แลวกจ็ะมีของ มีขาวอะไรอยางนี้ฟูดแลนด เคาครบวงจรอยางนี้ นานๆจึงจะไป
ซ้ือของ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมคอยไปซ้ือของ ดูแลวของมันมีคุณภาพ คือมองแลวเขาตองมีมาตรฐาน 
ไกเดี๋ยวนี้ไมรูวาเขาฆามาจากไหน เดี๋ยวเปนไขหวัดนกอะไรอยางนี้ แลวก็ไขก็ดูวาของซีพีเราก็อุน
ใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ  22  ธันวาคม 2550) 

 
“สวนมากผมก็ทําหนาท่ีชอปปง สวนงานก็ใชลูกหลานทํา ก็ไปแถวน้ีแหละ ฟวเจอร  

คารฟูร เดอะมอลล ไปซ้ือของกินของใช สบู ยาสีฟน นม เนย สวนมากไปกับภรรยา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ระยะหลังจะซ้ือเส้ือผาสําเร็จ แตกอนจะตัด ตอนหลังตัดแลวไมถูกใจเรา ไมตามแฟช่ันแต

ก็ซ้ือบอย ถาเทียบกับเม่ือกอนนะจะนอยกวาเม่ือกอนจะซ้ือเยอะมาก ซ้ือมาบางทีก็ไมไดใส คือบาน
เราทุกวันอาทิตยจะนัดกับลูกไปกินขาวกันตามโรงแรมบาง หางสรรพสินคาบาง ถาไปหางก็จะ 
ชอปปงซ้ือสินคากันดวยเลย ไดซ้ือแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“นอกจากนี้ก็เดินตามหางสรรพสินคา และชอปปงพลาซาตางๆดวย โดยไมเจาะจงท่ีใดท่ี
หนึ่ง ข้ึนอยูกับความสะดวก ก็ไปบอยแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
 
 



 50 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ออ ครับ แทบทุกอาทิตยครับเพราะตองไปซ้ือของเขาบาน แลวก็ซ้ือของเขาบาน ใชจายไป
กับแฟนแลวก็ไปกับลูกๆ ขับรถไปให บางทีเราก็ขับไปเอง ท่ีบานรถมีเยอะ ขาว น้ําปลา ท่ีเปนอะไร
พวกนี้ ของใชชอบไปซ้ือท่ีหางเพราะมีท่ีจอดรถตามตลาด  อยางตลาดบางแคไมมีท่ีจอดครับ นี่พูด
จริงๆ  ซ้ือของเปนอาทิตย อาทิตยหนึ่งเราก็ออกมาซ้ือคร้ังหนึ่ง ซ้ือตามหางนั้นราคามันแนนอน ตาม
รานมันใหราคาจริงๆ เลยนะ แตก็ในรานคาเล็กๆ ขายแพงซ้ือตามหางคุมกวา อยางโลตัส” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ไดไปเหมือนกัน ไปซ้ือของไปคนเดียว ผมขับรถเองไปซ้ือท่ีโลตัสบาง เดอะมอลลบาง

ช้ือของใชภายในบาน ไปทีจะซ้ือมาทีละเยอะๆเลย ไปไมบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอปปงสวนใหญก็ชอปปงอยูศูนยการคาบาง โลตัสบาง ไปกับหลานไปหลายท่ีไป
เซ็นทรัลบาง เดอะมอลลบาง หรือไมก็ท่ีเซ็นทรัลปนเกลา เพราะจะใกลบาน บานอยูทางปนเกลา ก็
อยูท่ีนั่น ก็เลยปากทางซอย 3 ซ้ือเส้ือใสแบบอยูบานก็ซ้ือท่ีไมไดแพงอะไร สวนมากจะซ้ือ ประเภท
ลดราคา อยางนอยก็ 50 ถึง 70% มันก็แบบวาท่ีซ้ือก็โอเค เพราะกางเกงก็ตัด ตัดเปนชุดทํางาน แตชุด
อยูบานนั้นเม่ือเดินเท่ียวก็จะซ้ือ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
 “สวนมากจะเดินท่ีฟวเจอรแลวก็โลตัสบางแค ซ้ือของใชในครอบครัว ไปซ้ือของใชในครัว
ในหองน้ําอะไรพวกนี้ เพราะเปนคนดูแล ไปซ้ือเองคนเดียว ไปรถเมลจากหนามหาวิทยาลัยสยาม
บางคร้ังท่ียังไมเปดรานก็เดินจากบานไปบางแคช่ัวโมงหน่ึง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ทานขาวตามหาง ไปชอปปงแลวแตจะซ้ือของอะไรแบบน้ีแลวก็เตรียมอาหารเย็นกลับ

บาน หางท่ีไปก็คือ บ๊ิกซี แถวน้ี บางทีก็โลตัส สวนใหญจะเกี่ยวกับพวกอาหารคะ ผัก ผลไม อยาง
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อ่ืนไมจําเปนแลวละจะเปนก็ผัก ผลไม แกแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 

 
“ปาก็ไปหางท่ีใกลๆบาน โลตัส และเดอะมอลลบางแคคะ เดินไปเดินกลับ ปาชอบเดินถือ

วาเปนการออกกําลังกายอีกแบบหน่ึงปาชอบไปคนเดียวเดินไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“จะเดินซ้ือของบอยเหมือนกัน เดินตลาดครับซ้ือกางเกงยีนส แตราคาไมเกิน 300 ครับ 

สวนหางนานๆจะเขาที เมเจอรนี้นะเดิน เท่ียว พาหลานเดินเท่ียว พาหลานไปกิน KFC กิน PIZZA” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “ชอบไปเดินนะ ซ้ือของ ซ้ืออะไรเบ็ดเตล็ดท่ีไหนมีของวางของขายของเกาจะชอบไปเดินดู
บางทีชอบก็ซ้ือมา หางจะไมคอยไดเดินอยางวันนี้ผมก็ไปคลองถมมาจะชอบไปเดินแถวนั้น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
  
 “ไป บางวันก็ไปซ้ือตามหางบาง หางแมคโคร ถานอยหนอยก็ไปฟวเจอร ซ้ือของเขาราน
บางก็ซ้ือเส้ือผา เส้ือผาซ้ือท่ีแมคโครราคาจะถูกๆ 20, 30, 40 และ 50 บาท” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบญุ 

 
จากการศึกษากลุมตัวอยางโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 12 คน โดย

เปนเพศชาย 4 คน เพศหญิง 8 คน มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาวัดทําบุญ และเม่ือ
แบงกลุมตัวอยางดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวาเปนกลุมตัวอยางท่ีอยูในชนช้ันกลางมากท่ีสุด 
รองลงมาคือชนช้ันลาง และชนช้ันสูงตามลําดับ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4 .10 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาวัดทําบุญ โดย
แบงตามชนช้ันทางสังคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการทําบุญดวยการถวายสังฆทาน ตักบาตร ทอดผาปา 
บริจากเงินแกสถานสงเคราะห ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
  

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ทําบุญ ไปวัด ก็ปท่ีคุณแมฉันเสียนะเราก็จัดกฐินซ่ึงไมเคยทํา ก็เปนเจาภาพกฐินไปทําท่ี

สมุทรสงคราม แตถามวาทําใหญๆโตๆไปจําวัดสรางศาลาไมไดทําอยางนั้นนะ แลวตามโรงเรียน
ใครขอมาก็จะทํา ซ่ึงบางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้คือโทรไปบริจาคแตไมประสงคจะออกนาม” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - 3 3 

รวม 3 8 11 
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“ถวายสังฆทาน คือมันทํามาตลอดนะ ในสมัยกอนต้ังแตผมเปนนายทหารเด็กๆนะ ก็ทํามา
ก็ถวายสังฆทานทีละองค ทุกวัน ผมทํามาเยอะมาก ทําบุญเยอะ ทําบุญทอดกฐินปๆหนึ่งเปน 10 วัด 
แตท่ีไปบอยๆ ก็วัดชนะสงคราม ผมจะทําบุญบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ก็ชอบทําบุญ ทําบุญทุกอยางท่ีเกี่ยวกับวัด สถานสงเคราะห ทําทานกับคน หรือแมแตกับ

ลูกนองดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

 “ทําทุกวัน ชอบตักบาตร แกแลวชอบทําบุญ ก็ใสบาตรท่ีหนามหาวิทยาลัยนี่แหละ ทําเปน
ประจํา ทําแลวก็สบายใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 
2550) 
 

“ไปทําบุญ ไปชวงเขาพรรษา ไปกันหมดท้ังครอบครัว ไปตางจังหวัด ไปเร่ือยๆ ออกจาก
กรุงเทพฯ ไปท่ีวัดชอบทําบุญ ปนี้ก็จะไปตอนปใหม ไปทําบุญมากกวาไปกฐิน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ถาใครจะทําก็บอก ทําไดทุกอยางนะ บุญชอบมากเลยวางก็จะไปทําอยูบอยๆ” (กลุม

ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550) 
 
“ชอบทําบุญตักบาตรตอนเชาหนาบานคะ ปาไมสะดวกไปวัดคะ ก็ตองเตรียมเคร่ือง ทํา

ขนม เม่ือมีเวลาปาถึงจะไปวัดคะ ถามีโอกาสไปวัดปาก็จะชอบทําเปนสังฆทานหรือวาหยอดเงิน
ตามตูบริจาค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“ทําครับ ผมแกทําบุญทอดผาปาทุกป บางก็ไปสรางโบสถ คือทําจนเสร็จไปแลว ผมวา 

การทําบุญนี้มันดีครับ ชีวิตก็เหมือนเราเกิด แก ตกระกําลําบากมาก็มีคนมายื่นให นั่นก็คือบุญแลว
แหละ บุญท่ีเราทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
“เร่ืองทําบุญก็เร่ือยๆ คะ แตใสบาตรไมคอยแลว แตมีคนมาก็ทําเปนซ้ือโรงศพไป ใสตูบาง

ตามวัด กฐิน ผาปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
 

“ไมทุกวันพระ นานๆจะไปที เขาพรรษา ออกพรรษาก็ไป ไปวัดกําแพงเดิน ไปเอง ไมได
ไกลอะไร พอเดินไปได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 

 
“ไปวัดบอย ไปถวายสังฆทาน ไปวัดพระแกว ไปดูละคร ไปวัดปากน้ํา ไปกับลูกสาว” 

(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการอานหนังสือ 
 

จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 
พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการอานหนังสือเปนจํานวน 9 คน โดยเปนเพศ
ชาย 3 คน เพศหญิง 6 และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวาสวนใหญอยูใน 
ชนช้ันสูง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการอานหนังสือ โดยแบง
ตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 3 6 9 

  
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุสวนใหญนิยมอาน หนังสือพิมพ นิตยสาร ดังบทสัมภาษณ

ตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ผมก็อานโพสทูเดย เพราะผมคิดวาการใชภาษาของโพสฯ เขาใจงาย แตผมก็ไมไดอาน

หมดนะ ผมอานคอลัมนึงผมก็รูหมด ผมเปดมาเร่ือยๆ หนาไหนผมสนใจผมก็อาน อันไหนท่ีไมรูผม
ก็อานวันนี้เรามีชองอะไรผมก็อาน ผมวาอันนี้ตัวใหญๆ มีทุกอยางในนี้ท้ังเทนนิส ท้ังฟุตบอล ท้ัง
กอลฟ สนใจบางทีก็ยอมเสียสตางค 20 กวาบาท ชอบจริงๆ รูวาเมืองนอกเปนยังไงนะ ทองข้ึนลง
ยังไง จะไดคุยกับเขารูเร่ือง ใครคุยเร่ืองกอลฟเรารู ยังไงเราก็รูวาประวัติมันเปนยังไง ไอคนใดไปทํา
รีสอรทท่ีนิวซีแลดวันละ 6,000 บาท มันก็มีเร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหง ท้ังเร่ืองดีๆ เร่ืองดารา ผมก็ชอบ
อาน ชอบลุงแกน มีคนเอาปญหามาใหเขา เชน ถูกบัตรเครดิตอะไรจะแกยังไงเขาก็ไปปรึกษาและ
ผมชอบเร่ืองสุขภาพอยางมาก 3 หนาเทานั้นแหละใครชอบอะไรก็อาน เขาแบงเศรษฐกิจ การเมือง 
หนาหนึ่ง สวนหนึ่งก็หนาหนึ่ง แลวผมก็ชอบอานท่ีลงเกี่ยวกับงานศพ ตอนนี้งานศพท่ีไหนบางเผ่ือ
เจอเพื่อนเราที่ขาดการติดตอไปจะไดรูขาวจะไดไปงานเขาเหมือนกอนนาโฆษณาแบบนี้เยอะแต
เดี๋ยวนี้นอยก็ชองหนึ่งมันแพงนะ กอนนี้ไทยรัฐมีเยอะนะ เดลินิวสก็เยอะ บางทีบางคนเคยรูจักกัน 
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บางคนมีชื่อเสียง ก็ออคนน้ีเสียแลว เราก็จะแผเมตตาใหกับเขา ไปดีนะ แลวก็ทําดีบางทีก็เจอ เฮ 
เพื่อนนี่หวา มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อาทิตยหนึ่งบางทีผมพยายามหาเดลินิวสอาน งานศพงาน
อะไรเนี่ยเผ่ือเจอ ก็เจอจริงๆ เห็นไหมมันมีประโยชน เดี๋ยวนี้ประเทศเจริญแลวทุกคนตองอาน
หนังสือ มันไมเสียดายสตางค อานเสร็จแลวก็โยนท้ิง ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ  11 พฤศจิกายน 2550)  

 
“ท่ีบานปารับเดลินิวส ก็อานธรรมดา แตวาเดี๋ยวนี้ ไมคอยอาน ดู tv ขาวอยางเดียว เพราะวา

คนแกไมชอบอาน เพราะวามันตองเพง ใสแวนอาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“อานนิตยสารก็พวกแพรวท่ีนองเขาซ้ือมา แลวก็ คลีโอ แลวก็ดู TV ดูขาวเลนอินเตอร็เน็ต

บาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลางสัมภาษณ 26 ธันวาคม 2551) 
 

 “แมอานไทยรัฐเพราะวาหัวขาวคอนขางทันสมัยบาง ขางในก็ดี เราไมอานอะไรมาก เพราะ
ตอนเชาจะดูขาวทีวี”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนช้ันสูงสวนลาง,สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 

“นอกจากนี้ก็ชอบอานหนังสือพิมพ ชอบอานไทยรัฐเพราะกลาท่ีจะเขียนขาว สวนนิตยสาร
ก็จะอานเกี่ยวกับเร่ืองท่ัวๆไปและแฟชั่นและชอบอานรีดเดอร ไดเจสต และหนังสือพิมพแปลกๆ 
อ่ืนๆ ดวย”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนช้ันสูงสวนลาง,สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“เดลินิวสรูสึกวาจะมีขาวสารมากกวาไทยรัฐ มันจะเปนเร่ืองราวของชาวบาน ๆ แตอานได

ทุกอยางนะ”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนช้ันกลางสวนบน,สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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ผุสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ชอบอานหนังสือพิมพจะอานไทยรัฐอานไดทุกหนาโดยเฉพาะขาวการเมืองจะชอบอาน

มากเปนคนติดตามเร่ืองบานเมือง”(กลุมตัวอยางเพศชาย ,ชนช้ันกลางสวนลาง ,สัมภาษณ 12 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ไทยรัฐคะ เดลินิวสเคยอานแลวไมเหมือนไทยรัฐ สวนใหญจะอานนาแรก และก็ขาว

บันเทิง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

“ไทยรัฐ เดลินิวส และอานหนังสือการตูน การตูนเลมละ 5 บาทจะชอบมาก ซ้ือมาอาน
สนุกดี วางๆทํางานบานเสร็จก็จะมาอานหนังสือการตูนนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9  ตุลาคม 2550) 

 
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขารานเสริมสวย 
 

จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4 คน โดยทั้งหมดเปนเพศหญิง ท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวย 
การเขารานเสริมสวย และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวาอยูในชนช้ันกลาง
สวนลางถึงชนช้ันสูงสวนลาง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขารานเสริมสวยโดย
แบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม - 4 4 

  
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุเขารานเสริมสวยเพื่อทําผม ทําเล็บ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ทํา ก็ทําแถวสุขุมวิทใกลท่ีทํางานทําคร้ังละประมาณหนึ่งพันบาท บางทีสระไดร บางทีทํา

เล็บบาง แตถาแพงมากๆแบบเกิน 2 พันบาทจะไมทํารูสึกวาเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ทําผมประมาณ 2 คร้ังตอเดือน สําหรับเคร่ืองสําอางท่ีใชแตงหนานั้น เลือกใชแปงแข็งและ 

ลิปสติก โดยเคร่ืองสําอางเหลานี้นั้น จะเลือกยี่หอท่ีมีราคาสูงพอสมควรเพื่อไมใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ทําท่ีรานแถวประตูน้ํา ทํามานานแลวถูกใจก็เลยไปทําเปนประจํา ทําคร้ังหนึ่งก็ไมแพง

ประมาณ 50-100 บาทได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 
2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “เขารานเสริมสวยบอยเหมือนกัน อาทิตยละคร้ัง สระผม ทําผม ทําเล็บ ทําบอย ก็คือเราอายุ
มากแลว ใหเราสบายบาง เราคิดอยางนี้ แตทําไมแพงมาก ก็100 กวา 120 หรือ 80, 70 บาท บาง 
แบบนี้ทําไมแพงหรอก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550) 
 
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาสปา 
 

จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรมการใชเวลาวาง 
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยท้ังหมดเปนเพศหญิง ท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวย 
การเขาสปา และเม่ือแบงตามชนช้ันทางสังคม พบวากลุมดังกลาวอยูในชนชั้นกลางสวนบนถึง 
ชนช้ันสูงสวนบน ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาสปา โดยแบงตาม
ชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม - 3 3 

  
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุเขาสปาเพ่ือนวดผอนคลาย และเพื่อดูแลผิวพรรณ ดัง 

บทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“คือถา ทรีนเมนสหนาก็จะไปท่ีท่ีแพง ปาไปที่เอิรธคลับ แลวก็เฮลธแลนด แลวก็ตรง

สุขุมวิทเนี่ยปาชอบ ชอบนวดเทา นวดแบบธรรมดา ไมชอบนวดน้ํามันเพราะมันเหนอะๆ ไมชอบ
แลวก็ไมชอบอะไรที่ตองผัดผา อะไรอยางน้ีไมชอบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ดูแลบาง เม่ือกอนเปนลูกจางแบงก มันไมมีเวลา พอใกลจะ 50 ลูกก็ชวนไปนวดหนา เราก็

ไปซ้ือคอรสนวดเปนคู หรือสองคน เราก็จะดูวาเม่ือไรเร่ิมโทรมแลวก็จะไป ทําท่ีรานประจําท่ี
สุขุมวิท ใกลท่ีทํางานเปนรานท่ีลูกสาวรวมหุนกับเพื่อนอยู ทําคร้ังหนึ่งก็ประมาณ 1-2 พันบาท” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “ชอบปวดเม่ือยบอย ชอบไปนวดเทาไปนวดท่ีเซ็นทรัล ปนเกลา ไปเอง เวลาชวยงานลูก
เสร็จชวงเชา ตอนบายๆก็ไปนวด สบายดี นวดแลวหายเมื่อย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
การใชเวลาวางไปกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 

พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน ท่ีมีการทํากิจกรรม 
การใชเวลาวางดวยการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และเม่ือแบงตามชนช้ันทางสังคม พบวากลุม
ดังกลาวสวนใหญอยูในชนช้ันลางสวนลาง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - - - 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 2 1 3 
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 จากการศึกษา พบวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีผูสูงอายุนิยมดื่ม ไดแก เบียร ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซ้ือเหลาดีๆกิน จอหนนี่วอลกเกอรผมกิน แต

อยางมากผมก็นิดหนอย ไฮเนเกน แตผมวามันแพง กินของฝรั่ง ถาผมจะซ้ือของอะไรผมจะนึกถึง
ของคนไทยกอน เดี๋ยวนี้ผมซ้ืออะไรผมตองคิดพอสมควร ตองซื้อของไทย ชวยคนไทย แตทําอะไร
ตองคิดชวยเหลือคนเสมอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 
2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ทานเบียรลีโอ ก็กินตอนเย็นๆทุกวัน วันละขวดบาง สองขวดบาง แลวแต กินแลวมันยังไง

ละ สบายดี ใครวาไงไมรู ฉันวามันชวยได กินท่ีบานนี่แหละ กินไปดูหนังไป” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 

 
“คือถาไมไปเที่ยวผมก็จะซ้ือมากินท่ีหอง กินเบียรชาง ก็กินทุกวัน 2 ถึง 3 ขวด แตไมเยอะ

กวานี้ แตถาไปเท่ียวกับเพื่อนจะกินเยอะเพราะมันสนุก กินกันหลายคนนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการปลูกตนไม 

 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 

พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลา
วางดวยการปลูกตนไม และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวากลุมดังกลาวอยูใน 
ชนช้ันกลางสวนบนและชนช้ันสูงสวนลาง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการปลูกตนไม โดยแบง
ตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 1 2 3 

 
 

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการปลูกตนไม และตกแตงสวนท่ีบาน ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ทําสวนเบาๆไมหนัก ชอบปลูกตนไม เห็นอะไรสวยบางทีก็ซ้ือมาปลูก ถาไมมีเวลาคน

สวนจะปลูกให แตถามีเวลาวางจะปลูกเอง คิดวาเหมือนเปนการออกกําลังกายไปดวยในตัว ชอบให
ท่ีบานมีสวนสวยๆ เวลาหลังอาหารก็ออกมาเดินเลนกัน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง
, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

      “ชอบดอกกลวยไม ท่ีบานก็มีเยอะเหมือนกัน 40 ถึง 50 กระถาง เวลาไปเที่ยวท่ีไหนเห็น
สวยๆก็จะซ้ือมาไว มีท่ีเพาะเองดวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 
ตุลาคม 2550) 
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         “กลวยไมของอะไรอะ บางบัวทองซ้ือไวเยอะ พอเวลานั้นปาก็จะรดน้ําบางใสปุยบาง ดูแล
ตนไม ดูแลยามวาง ชอบตนไม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 
2550) 

 
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการเล้ียงสัตว 

 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 

พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลา
วางดวยการเล้ียงสัตว และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวากลุมดังกลาวท้ังหมดอยู
ในชนช้ันสูง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.16 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเล้ียงสัตว โดยแบง
ตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 1 2 3 

 

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการเล้ียงสัตวเพื่อเปนเพื่อนแกเหงา ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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กลุมผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ไมคิดจะเล้ียง แตมันเปนของลูกสาวคือตอนเขาอยูเมืองไทยเขาก็ดูแลเองแตพอเขาไปอยู

อเมริกากับสามีปาก็ตองเปนคนดูแลมัน เล้ียงไปก็รักเหมือนของดูตางหนาลูกสาว” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “พี่ชอบสุนัขมาก เปนเหมือนเพื่อน ตอนแรกท่ีไดมาก็มีแคสองคูแตเล้ียงไปๆก็ออกลูกมา

เยอะเลย พี่รักมันทุกตัวเลยเล้ียงไวเอง ไมไดเอาไปใหใคร จนเดี๋ยวนี้มีอยูดวยกันสามสิบสองตัวแลว
พี่จํามันไดทุกตัว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 

 
กลุมผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
 “ก็มีอยูหนึ่งตัวคะเปนพันธุโกลเดน รีทรีฟเวอร ช่ือดีเซล เล้ียงมานาน คนในบานก็รักกัน

ทุกคน ฝกใหมันวิ่งรอบบานตามคําส่ังเราบางทีก็พามันเดินก็เหมือนกับเรา ไดออกกําลังกายมันก็ได
ออกกําลังกายไปดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการนัดพบกลุมเพื่อน 
 

จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง 
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน ท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลา
วางดวยการนัดพบกลุมเพื่อน และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวากลุมดังกลาวอยู
ในชนช้ันสูง และชนช้ันลาง ดังตารางท่ี 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการนัดพบกลุมเพ่ือน โดย
แบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 2 1 3 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการนัดพบปะกันเพื่อการสังสรร ดังมีรายละเอียดตาม 

บทสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ก็นัดกันไปแลวแตเพื่อน เพื่อนๆนี้คือเพื่อนๆที่ทํางาน ก็เขาเรียกวากลุม 60 ยังแจว ก็ไปเจอ

กัน เจอกันเดือนละครั้ง บางทีก็นัดกันไปตางจังหวัดเชารถตูไปตางจังหวัด บางทีนัดทานขาวกันท่ี
โรงแรม ไปรานเล็ก รานใหญ ไปหมด รานคาราโอเกะ อะไรอยางน้ี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

 “มีนัดเจอกัน เล้ียงรุนบอย มีเพื่อนเยอะ เพื่อนปริญาตรีบาง เพื่อนท่ีทํางานเกาบาง ก็จะชอบ
ไป นานๆทีไดเจอกันที มาเลาเร่ืองเกาๆสมัยท่ีทํางานหรือสมัยท่ีเรียน พูดคุยกันเร่ืองเกามากกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

 “มีไปเท่ียวคาเฟ รองคาราโอเกะกับเพ่ือนเหมือนกันเปนคนชอบรองเพลง เหลาก็ไมคอยได
กิน จะไปรองเพลงมากกวา ชอบเพลงลูกทุง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 
5 ตุลาคม 2550) 
 
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 

 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเร่ือง

ของการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง พบวากลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงท่ี
หลากหลาย ไดแก การดูโทรทัศน การดูวีซีดีและดีวีดี การฟงวิทยุ และการเท่ียวสถานบันเทิง ซ่ึงเม่ือ
แบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคมและประเภทของกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง 
 

กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 

ดูโทรทัศน ดูวีซีดีและดีวีดี ฟงวิทยุ เที่ยวสถานบันเทิง ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 - - - 1 - - 6 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 3 - 1 1 1 - - 8 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 - 1 1 1 - - 8 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 3 - - - - - - 4 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - - - 1 - 1 - 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 2 1 - - - 1 - 6 

รวม 13 12 1 2 3 3 2 - 36 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงดวยการดูโทรทัศนเปน
จํานวนมากท่ีสุด โดยมีผูระบุวาทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงดวยการดูโทรทัศน 25 คน เปนเพศชาย 
13 คน เพศหญิง 12 คน อยูในทุกๆชนช้ันทางสังคม รองลงมาคือการฟงวิทยุ 6 คน เปนเพศชาย 3 
คน เพศหญิง 3 คน อยูในชนช้ันสูงสวนบน ชนช้ันสูงสวนลาง ชนช้ันกลางสวนบน และชนช้ันลาง
สวนบน ดูซีดีและวีซีดี 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน อยูในชนช้ันสูงสวนลาง ชนช้ัน
กลางสวนบน และชนช้ันลางสวนลาง และเท่ียวสถานบันเทิง 2 คน โดยท้ังหมดเปนเพศชาย อยูใน
ชนช้ันลางสวนบน และชนช้ันลางสวนลาง   

  
จากการศึกษาเร่ืองการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงของผูสูงอายุ สามารถแสดงรายละเอียด

ตามประเภทของกิจกรรมเพื่อความบันเทิงไดดังนี้ 
 
การทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศน 
 
จากการศึกษาผู สูงอายุโดยใชการสัมภาษณ เ ชิง ลึกเกี่ ยวกับการทํากิจกรรมเ พ่ือ 

ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 25 คน เปนเพศชาย 13 คน เพศหญิง 12 คน ท่ีมีการทํา
กิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศน โดยอยูในทุกๆชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงโดยการดูโทรทัศน โดยแบง
ตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 3 5 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 3 4 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 2 4 

รวม 13 12 25 

 
 จากการศึกษา พบวารายการที่ผูสูงอายุดูคือรายการขาว สารคดี และละคร ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“โทรทัศนก็ดู ชอบดูตลก ผมชอบดู “เปนตอ” เนี้ยก็ชอบดู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชน

ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
“ชอบดูขาว ตอนเชาต่ืนข้ึนมาตองรีบเปด เพื่อความทันสมัยเพราะวาอยูแตในบานไมได

ออกไป พวกเราตองรูวาปฎิวัติหรือยัง วันนี้อัตราแลกเปล่ียนเทาไร มันไปถึงไหนแลว ตองดูตอน
เชาก็มีแลว บางทีตื่นมาตอนตี 5 ก็มีแลว เราก็เปดชองโนนชองนี้ก็มี และก็ชอบเม่ือกอนเนี่ย AF แต
เดี๋ยวนี้เขาเลือกไปแลวไง เพราะเราก็ชวยลุนๆไง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 17 พฤศจิกายน 2550) 

 
“ผมชอบดูทีวี โดยมากเร่ืองกีฬา ผมชอบดูกีฬาดูเทนนิส สวนใหญจะดูเทนนิสไอท่ีมันแขง

ใหมๆเนี่ย แลวก็ดูอเมริกันฟุตบอล แตมันมีชวงส้ันๆ แลวก็ดูหนัง ยูบีซี แตหนังผมไมชอบดู เพราะ
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หนังมันไม คือแตละเร่ืองๆ เราจะรูเลยวามันเปนไปอยางไร เพราะวาเราเดาเกง คือมันเอาเร่ืองจริง
แลวเอามาแตงใหเปนหนัง หรือวาจะดู ดิสคัฟเวอร่ี แลวก็ดู แนชเชอรัล จีโอกราฟฟก ชอบอยางนี้ 
ชอบดูเกี่ยวกับธรรมชาติ เกี่ยวกับสัตว เกี่ยวกับการทองเท่ียว เวลาสวนตัวก็ดูชองพวกนี้ท้ังวัน ดูจูมง 
เปล่ียนไปเร่ือย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2550) 
 

“ดูทีวีทุกวัน ดูตลอดเพราะปาเนี้ยนะจะเปนคนนอนไมคอยหลับ ออชอบท่ีสุดก็คือ ตอนเชา
ก็คง คุณสรยุทธ ผูหญิงถึงผูหญิงไมคอยชอบเบ่ือ เบ่ือกาละแมร ชอบไปดูรานชํายามเชาแทน 30 ยัง
แจว ก็พอดูได แตวาจะติดหนังอยูเร่ืองหน่ึง บัลลังกจอมนาง เปนหนังยูบีซี เปนเร่ืองท่ีสอนใจดีมาก
อยากใหนักการเมืองดู มันเปนเร่ืองท่ีไดใจปามากเลย ติดมากๆ พยายามใหลูกหาซีดีมาใหด ูแตไมมี
ขาย และเขาจะฉายเปนตอนๆ ตอนแรกเขาจะฉายตอนเย็นดูแลวมันซ้ึงมากๆ ติดเลย ไปไหนไมได   
เพราะฉะนั้นตอนเย็นไมนัดกับใคร ติดมากๆเลย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“รายการท่ีพี่ดูก็คือขาวแลวก็พวกสารคดีแลวก็พวกการเกษตรอะไรสักอยาง เพราะวาพี่เอา

ความรูเร่ืองใหมๆ และส่ิงท่ีจะเปนประโยชนงายๆ ไปขยายผลตอเกี่ยวกับงานของพี่นะครับบานเรา
มีอะไรดีหลายอยาง พี่ทํางานตรงนี้พี่ก็ตองรูเร่ืองพวกน้ีดวยเพราะเราจะตองไปศึกษาริเร่ิมใหเขาทํา
กันตออีกอยางพี่ก็ดูยูบีซีชอง 44 พี่ชอบพี่อยากบอกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีมหัศจรรย แตศาสนา
พุทธเนี้ยอยูไดเพราะสัจธรรมเพราะวาเราทุกคนจะชนะใจใครไมไดแลวคนเราจะโตไดคือ หนึ่ง 
ชนะใจลูกนอง เราใหได เชนเราทําดีกับเขา เขาก็ทําดีตอบกลับมา มันเปนสัจธรรม ทีวีปกติพี่ก็ดู
ตอนน้ีพี่ชอบดูชอง 9 คือเขากลางๆรายการขาวอยางคุณสรยุทธพี่วาเขาขาดจิตสํานึกในการท่ีคนท่ี
คุณจะเชิญใครไปสัมภษณ เนี้ยเขาไมใชโจร ตองใหความเคารพเขา เพราะฉะน้ันพี่จะเห็นวาอยาง
ชอง 3 นั้นเขาเนนเอาความสวยเพื่อเรทติ้ง พี่ไมชอบวิธีการอยางง้ี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ทีวีก็ดู สวนใหญจะดูขาวมากกวา ละครไมคอยไดดู แตขาวดูไดทุกชวง บางทีเราก็ตอง

ติดตามขาวสารบางเพราะเราทําอยูในสวนงานตรงน้ี” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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“ก็ชอบ TITV ท่ีเขาเจาะขาวก็ชอบเหมือนกัน ชอง 3 ก็ชอบ ทุกชองก็โอเคนะ ชอง 11 ก็ดี
ไมไดเจาะจง แตท่ีทํางานเขาชอบเปด TITV กันก็จะแทรกขาวมา หรือไมก็ SMS ขาวของอะไรอยาง
งี้ของไอมือถือและก็ชอบดูหนัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 
2550) 

 
 “ดูแตทีวีดูไดทุกชอง ชวง 6 โมง ถึง 5 ทุม จะชอบเปดดูตลอด แตสวนใหญจะดูพวกขาว
หรือไมก็สารคดีมากกวา จะไมคอยชอบดูละคร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“สวนมากดูชอง 3 แตเดี๋ยวนี้จะติด TITV ก็จะมีบันเทิงนิดหนอย รายการของวัยรุน บางคร้ัง

ก็อาบน้ําไปดวยดูไปดวย ดูละครชอง 3 ชอง 5” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบดูโทรทัศน โดยดูขาวและทุกชอง และชอบดูรายการประเภทแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคน ประเพณีทองถ่ินตางๆ ดวย และซ้ือหรือเชาภาพยนตร ซี
รีสเกาหลีมาดู โดยเฉพาะแนวตลก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ดูขาวดูอะไรท่ัวไปหมด ดูไดทุกชอง แตจะชอบอานหนังสือพิมพมากกวา” (กลุมตัวอยาง

เพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ถาดูทีวีมักจะดูขาว แตละครไมไดดู มี ชอง 9 บาง ชอง 7 บาง ชอง 5 บาง ชอง 11 บาง พอ
มันไมมีเราก็เปล่ียน เปล่ียนไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“สวนมากจะดูตามลูกชาย อยางขาวจะดูไอทีวีกับชอง 9 และก็ดูหนังเกาหลี ลูกชายเขาดู

ชอง 7 แตตอนน้ีท่ีติดจะเปนเร่ืองท่ีฉายทางยูบีซี เร่ืองอะไรนะจําช่ือไมได ชอบมาก ติดทีเดียว คิดวา
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มันใหแงคิดคติสอนใจดี ดีกวาละครไทยหรือหนังไทยดวยซํ้าไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 9  ตุลาคม 2550) 
 

“ดูขาว ละครก็ไมคอยไดดูเพราะตองตื่นเชา ปาดูขาวเสร็จปาก็นอนปาไมไดยึดวาจะตองดู
ชองไหน คือขาวแตละชองก็จะเปดดูทุกชอง ชองไหนมีขาวก็ดูชองนั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
“มี เปด ทีวีไวแตไมไดดูหลอก เปดไวฟงท้ังวันแกเหงาเพราะตองเฝาราน บางทีลูกคา

เงียบๆก็เบ่ือเหมือนกัน จะชอบดูท่ัวไป แตดูขาวเปนหลัก ละครจะไมดู ไมชอบ ชอบขาวมากกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “บางคร้ังก็ดูบางคร้ังก็ไมดู ถามีรายการดีหรือชอบรายการอะไรก็จะดู ถาบางทีก็ไมดูแต
หนังเนี้ยไมดู เม่ือกอนก็อะไรตอนเย็นของ ไตรภพเกมเศรษฐีชอบไดรูเร่ืองท่ีบางเราไมรูนะ เราอาน
ในหนังสือพิมพไมออกเราก็ยังอยากดูอยูนะจะไดรูเยอะข้ึน ตอนเชาไมคอยไดดูอะไร มันยุง ดูชวง
เย็นๆ 2 ทุม ดูได บางทีขาว 1 ถึง 2 ทุม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 
ตุลาคม 2550) 

 
“เปดชอง 3 ถาหนังประจําก็จะดูเปาบุนจิ้น จะชอบหนังพวกนี้ แตอยางอ่ืนก็ดูได สามีจะ

เปดไวเราก็ดูไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
 

 “ตอน 5 โมงกวา ดูเปาบุนจิ้น ผมดูเปนประจํา แลวดูขาวนิดหนอยแลวก็นอนแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “เออดูหนังดูละครดูทีวีปาชอบมาก ชอบดูขาว ชอบละคร ถาหัวคํ่าหนอยจะเปนหุบเขากิน
คนคะ ดึกหนอยก็กรุงเทพราตรี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 
ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

  “อยางทีวี ก็จะดูชอง 3 ดูตรงชวงขาวภาคเย็น ท่ีอานคูกับอรปรียาและดูมวยนี้ดูวันอาทิตย 
นอกจากมวยชอง 7 ครับ มวยอาทิตยหนึ่งมันมีท้ัง เสาร ท้ังอาทิตย ชอง 3 ชอง 11 อยางวันเสารจะมี
ถายทอดทางชอง 3 ชวงเที่ยง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 
2550) 

 
“ดูทีวีทุกวัน ดูขาวสาร ละครไมคอยดู ไมชอบดูละคร ชอบดูขาว ตอนนี้ก็มีของชอง 3 ตอน 

5 โมงเย็น แลวก็ขาวกีฬา แลวก็ขาวในหลวง พอขาวในหลวงจบก็ไมดูเพราะมีละคร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ดูขาวอยางเดียว เม่ือกอนดูไอทีวี แตเดี๋ยวนี้ไมดูเลย เหมือนวาเม่ือกอนจะดีกวานี้ ดูชอง 3 

และ 7 ดูเปาบุนจิ้น ชอบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
“ก็ดูเหมือนกันคะ ดูละครสวนมากจะเปดชอง 7 ดูมานานแลวบางทีก็เปดท้ิงไวเหมือนกัน

ใหเปนเพื่อน แตนอนไมคอยดึก ทํางานเหนื่อยก็จะนอนมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
  
 “ดูครับ ดูประมาณสัก 2 ทุม สวนมากจะเปนชอง 3 ก็ดูมาต้ังนานแลว เขาก็มีอะไรใหดูเยอะ 
ละครบาง ขาวบาง แตละครจะไมคอยดู จะดูขาวมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 “ดูท่ัวไปก็จะดูละคร จะดูชอง 3 และดูขาวไอทีวี ชอบดูขาวดูกันหลายคน” (กลุมตัวอยาง
เพสหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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การทํากิจกรรมเพื่อควาบันเทิงดวยการดวูซีีดีและดีวีด ี
 

จากการศึกษาผู สูงอายุโดยใชการสัมภาษณ เ ชิง ลึกเกี่ ยวกับการทํากิจกรรมเ พ่ือ 
ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 ท่ีมีการทํากิจกรรม
เพื่อความบันเทิงโดยการดูวีซีดีและดีวีดี และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวากลุม
ดังกลาวอยูในชนช้ันสูงสวนลาง ชนช้ันกลางสวนบน และชนช้ันลางสวนลาง ชนช้ันละ 1 คน  
ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงโดยการดูวีซีดีและดีวีดี โดย
แบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 1 2 3 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุนิยมดูวีซีดีและดีวีดีท่ีเปนภาพยนตร หรือซีรีสเกาหลี ดัง 

บทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ดูหนัง ดูซีดี ซ้ือมาจะชอบหนังเกาหลีอะไรอยางง้ี ก็จะดู เสร็จแลวก็จะอานหนังสือ พวก

นิตยสารอะไรบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“แตตอนหลังๆ นี้ พอหลังขาวเสร็จก็ดูซีดี มันเปนตอนๆ อะไรอยางนี้ ก็จะส่ังซ้ือ เออคือมี

หลานอยูท่ีชุมพรคนหนึ่ง เขาจะส่ังมาแลวใหมาสงเราท่ีบาน สงมาเยอะ เราก็ดู พอดูแลวมันติดตาม 
แตหนังเกาหลีมันก็ดีนะ มันมีขอคิดอะไรเยอะ เปนพวกหนังเกาหลีตอนแรกก็เฉยๆ ดูๆไปติด ตองดู
ประจํา ชอบมากดูมีคติสอนใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ซ้ือดีวีดีมาดู ชอบดูหนังแผน ชอบดูเพลงลูกทุงตอนนี้ก็ชอบรองเพลงเปดคาราโอเกะ” 

(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
การทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงดวยการฟงวิทย ุ
 
จากการศึกษาผู สูงอายุโดยใชการสัมภาษณ เ ชิง ลึกเกี่ ยวกับการทํากิจกรรมเ พ่ือ 

ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 6 คน เปนเพศชาย 3 คน เพศหญิง 3 คน มี 
การทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงโดยการฟงวิทยุ และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม 
พบวากลุมดังกลาวสวนใหญอยูในชนช้ันกลางสวนบนข้ึนไป ดังตารางท่ี 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการฟงวิทยุ โดยแบง
ตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 3 3 6 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการเปดวิทยุไวเปนเพื่อน และชวงกลางคืนเนื่องจากนอนไม

หลับ ดังมีรายละเอียดตามบทสัมภาษณซ่ึงแบงตามชนช้ันทางสังคม ดังนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ฟงวิทยุ มันเปนรายการของคล่ืนๆหนึ่ง มันเปนคล่ืนท่ีชอบดา สมัยกอนมันเปนคล่ืนของ

สนธิ ล้ิมทองกุล เราก็จะดูความจริง ไมจริงตรงนี้ แลวเราก็จะมาเปรียบเทียบกัน เขาจะพูดถึงเร่ือง 
ตอตานรัฐบาลทักษิณ เขาจะมีอะไรท่ีตอตานรัฐบาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ฟงเพลง เพราะรถมันติด เมืองไทยบางทีก็เครียดนะ ฟงเพลงก็ชวยได เปดไปเร่ือยๆไมได

เจะจงวาคล่ืนไหนเพลงไหน เพลงเพราะก็ฟง” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 
15 ตุลาคม 2550) 
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 “ฟงวิทยุในรถ ชอบฟงขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง ไมมีสถานีประจําเปล่ียนไปเร่ือยๆ” 
(กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“วิทยุมีฟงเพราะบางทีลูกชายเขาเปดบาง แตสวนใหญเปดเอง ก็จะชอบฟงพวกยาบํารุง ยา

ทา ยาแกปวดเม่ือยอะไรพวกนี้ ชอบฟงพวกนี้ไดความรูดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
“ท่ีนี่เขาเปดวิทยุก็ตั้งแตตี 4 ตี 5 ถึง 6 โมง เปดเอฟเอ็ม เปนเพลงลูกทุงบางเราก็ฟงไดหมด

เปดไปเร่ือย เจอเพลงก็ฟงพวกเพลงลูกทุงเพลงเกาๆนะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “ฟงขาววิทยุ เปดไปบางทีมีเพลงลูกทุงบาง ทํางานไปดวยมันก็สบายใจดี อยากรูขาวเดี๋ยวก็
มีใหฟง จะชอบฟงวิทยุมากกวา ก็เปดไปเร่ือยๆนะ อันไหนดีเราก็หยุดฟง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

การทํากิจกรรมเพื่อความบนัเทิงดวยการเท่ียวสถานบันเทิง 
 
จากการศึกษาผู สูงอายุโดยใชการสัมภาษณ เ ชิง ลึกเกี่ ยวกับการทํากิจกรรมเ พ่ือ 

ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 2 คน ท่ีมีการทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงโดยการเท่ียวสถาน
บันเทิงโดยท้ังหมดเปนเพศชาย และอยูในชนช้ันลาง ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการเท่ียวสถานบันเทิง 
โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - - - 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 2 - 2 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการเท่ียวสถานบันเทิง เชน คาเฟ รานคาราโอเกะ ดัง 

บทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“รานเล็กๆ ชอบเปดเผย ไมชอบหองแอร บางทีก็ตี 4 อยางนี้เขาก็มีคาราโอเกะ ลุงชอบฟง

เพลง ครับอีกอยาง วันไหนไมมีเงินไป เขาก็ใหวันหนามากินก็จาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนบน, สัมภาณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“มีเท่ียวคาเฟไปกับเพื่อน ไปคาราโอเกะบางชอบไปรองเพลงพวกเพลงลูกทุง จะชอบ
มากๆ แตไมไดกินเหลานะ กินไมได แลวบุหร่ียังเลิกไมไดแตก็ลดลงมากเมื่อกอนวันละ 2 ซอง 
เดี๋ยวนี้ไมถึง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเปนสมาชิกคลับ 
 

จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเร่ือง
ของกิจกรรมการเปนสมาชิกคลับ พบวามีผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกคลับจํานวน 2 คน โดยท้ังหมดเปน
เพศหญิง และเม่ือแบงตามชนช้ันทางสังคม พบวาอยูในชนชั้นสูง ดังตารางท่ี 4.23 

 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกคลับ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม - 2 2 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเปนสมาชิกคลับ เชน เปน

สมาชิกของฟตเนส เปนสมาชิกสนามกอลฟ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

 “ก็มีนะคะจะสมัครไว ไปบางแตไมบอยเพราะเพ่ือนๆกลุมเดียวกันเขาไมไดเปนสมาชิก 
เขาจะชวนไปท่ีอ่ืนมากกวาก็เลยไมคอยไดไป แตถาจะไปก็จะไปกับสามีบาง ลูกสาวบาง เม่ือกอนก็
ลูกคนเล็ก เดี๋ยวนี้เขาไปอยูอเมริกาแลวก็จะไปกับลูกคนโต ไปชวงท่ีเขาวาง ไปสปอรตคลับ โปโล” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 
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 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“เปนสมาชิกประเภทกอลฟคลับ และฟตเนสของท่ีทํางาน แตไมคอยมีเวลา ท่ีจะใชบริการ 
สวนใหญก็มาออกกําลังกายบริเวณใกลบาน หรือทางเดินในบาน สวนกอลฟเลนประมาณเดือนละ
คร้ัง เชน วันเสารหรือวันอาทิตย ไปเลนกับเพ่ือนเกาๆ ปจจุบันเปนสมาชิกของสนามมานางเล้ิง และ 
Evergreen Hill ซ่ึงท่ี Evergreen Hill นี้ดิฉันมีหุนสวนอยูดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

    การทํากิจกรรมในสานของการรวมกิจกรรมชุมชน 
  

จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเร่ือง
การรวมกิจกรรมชุมชน พบวามีผูสูงอายุจํานวน 2 คน โดยท้ังหมดเปนเพศชาย และอยูในชนช้ันสูง
มีการรวมกิจกรรมชุมชน ดังตารางท่ี 4.24 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการรวมกิจกรรมชุมชน โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 2 - 2 
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จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุท่ีมีการรวมกิจกรรมชุมชนน้ันมีการทําหนาท่ีเปนแกนนําใน
การแกปญหาใหกับชุมชนท้ังในเร่ืองของการฝกอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ 
การแกปญหาสาธารณูปโภคของชุมชน หรือหมูบานท่ีอาศัยอยู ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“นอกจากเปนราชองครักษแลวพี่ยังเปนกรรมการหมูบานชลดาท่ีพี่อยูนี่แหละเพราะ
สมัยกอนเวลาฝนตกมากๆก็จะมีน้ําทวมขังในหมูบาน พี่ก็เขามาชวยผันน้ํา เปดเครื่องสูบน้ํา ทํามา
นานจนทุกวันนี้ น้ําไมเคยทวมอีกเลย ยังมีเร่ืองของโจรผูรายพวกท่ีเขามาเก็บของเกาและลักเล็ก
ขโมยนอยก็ตองมีการจัดระเบียบกัน มีการตรวจตรากันหรือบางบานมีการกอสราง เอาคนงานเขามา
อยู บางทีเขาเขามาโดยเจาของบานไมดูแล บางทีใสกางเกงในตัวเดียวยืนอาบน้ําอยูหนาบานแลว
ชาวบานเห็น มันก็ไมดี บางบานเขามีลูกสาวเราก็ตองเขาไปคุยกับเจาของบานใหชวยดูแลคนงาน
กอสรางพวกนี้ พี่ก็จะทําใหมันดีข้ึนคือทําเพื่อชุมชน ก็พวกเราเองนั่นแหละครับท่ีไดรับประโยชน” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “เพื่อใหชุมชนของเรามีความรูความสามารถ เพื่อใหชุมชนประกอบอาชีพตอไปได มีฝาย
รักษาการ เด็กกรุงเทพมหานครก็มีการจัดงานท่ีบริเวณลานวัดต้ังแตเก็บขยะ ดูแลอะไรตางๆ แลวก็ 
วันหนึ่งก็จะมีการจัดงานถนนราชดําเนินนอก ราชดําเนินในก็ตองดูแลเร่ืองความสะอาดให
เรียบรอยดวย ก็จะมีกลุมเส้ือสีเขียว แลวก็จะมีประชาชนท่ีปายรถเมลสีเขียว ปายรถเมลมันก็แหง
แลงอยูแลว ยืนรอมันก็ดูรมเย็น เกี่ยวกับเร่ืองรักษาความสะอาดก็จะมีธุรกิจอยูขางทางประมาณ 500
ราย แลวก็มีอีก 3,000 กวาราย แลวก็เปนแหลงขายพวกเส้ือผา กิ๊ฟทช็อปอะไรอยางนี้ ทําใหสนใจ
นิดหนึ่งเพราะมันจะเปนปญหาท่ีหลัง แลวก็ดูแลเร่ืองความปลอดภัยของประชาชน มีรถจักรยาน
สายตรวจในชุมชน เม่ือรับทราบปญหาของชุมชนแลว ก็นําไปเสนอใหฝายท่ีเกี่ยวของเขาไปแกไข  
แลวชวงที่สถานการณบานเมืองมันไมนิ่งเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยตางๆ สถานีรถไฟ หางราน
คอยดูแลปองกันไมใหภัยตางๆ เกิดข้ึน เชนการตรวจตูโทรศัพทวามีส่ิงแปลกปลอมอะไรใหม ถามี
ก็จะแจงเจาหนาท่ี นี่เปนงานท่ีทําอยู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 
ตุลาคม 2550) 
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กิจกรรมการเลือกซ้ือสินคา 
 

จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ืองการเลือกซ้ือ
สินคา พบวามีผูสูงจํานวน 12 คน โดยเปนเพศชาย 4 คน เพศหญิง 8 คน ท่ีมีการพิจารณาเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑตางๆ ไดแก รองเทา อาหาร ขนม วัตถุดิบประกอบอาหาร ผลไม สินคาอุปโภคบริโภค
ประจําวัน เส้ือผา และของตกแตงบาน โดยกลุมดังกลาวอยูในทุกๆชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 
4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 4 8 12 

        
จากการศึกษาการเลือกซ้ือสินคาของผูสูงอายุ พบวาการเลือกซ้ือสินคาของผูสูงอายุนั้นมี

ความแตกตางกันตามชนช้ันทางสังคม กลาวคือผูสูงอายุท่ีอยูในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนชั้นกลาง
สวนลางมีการเลือกซ้ือสินคาโดยพิจารณาคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ และพิจารณาความ
เหมาะสมระหวางคุณภาพกับราคาของสินคานั้นๆเพื่อใชเปนเกณณในการตัดสินใจซ้ือ โดยถาเปน
สินคาท่ีมีคุณภาพดี แมราคาแพงก็จะตัดสินใจซ้ือ และมีการเลือกซ้ือสินคาในสถานท่ีๆเดินทางไป
สะดวก สวนผูสูงอายุชนช้ันลางนั้นมีการตัดสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากราคาเปนสําคัญ และซ้ือ
สินคาจากสถานท่ีๆสามารถเดินทางไปไดสะดวกเชนเดียวกัน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
 “คือพี่วาต้ังแตเล็กๆ เนี้ยพี่ซ้ือจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาดเชา แลว
อยากอะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซ้ือมาทําเอง อยางทอปสเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก ก็คือวาโดยเฉพาะได
เนี่ยพี่วา มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกิน แต
ตอนน้ีคนเคยดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอกวาพี่ไปท่ีไหนส่ิงหนึ่งท่ีพี่ไปก็คือเคารพสถานท่ี เคารพ
ผูใหญบาน  ชาวบานท่ีนั่นอยาไปหยิบไกหยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง  อยางง้ีก็ คือการเคารพ  
เพราะฉะน้ันพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเม่ือเขามีอํานาจการตอรองแลวเนี้ย  ตอไปเขาจะเห็นราคา
เม่ือไรก็ไดพี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแตคุณอยามาทําลาย ตองปลอยใหเขาเล้ียงตัวเอง” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
“ไมคอยตัดสินใจ ไมรูถาถูกใจก็ซ้ือไมคิด ไมจําเปน จําไมได พี่จําตัวเลขมีปญหาเหลือเกิน

ไมคอยจํา บางทีซ้ือปุบก็ลืมเลย มันพอซ้ือได เรามีความสามารถพอซ้ือได ก็ซ้ือไป ชอบก็ซ้ือไป
อยางเชนรองเทาท่ีซ้ือคะพี่จะใหความสําคัญกับรองเทาเพราะมีปญหา บางทีใสแลวไมสบายเลยตอง
ดูดีๆถาใสสบายหลายพันก็ซ้ือคะ เพราะไมไดคํานึงถึงวามันสวย แตใสแลวตองนิ่มและตองเบา 
เพราะขาพี่จะปวด” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 

“ตลาดปากคลอง ซ้ือปลา ซ้ือหมู ซ้ือกุง ซ้ือผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา เลือกท่ี
ถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี้ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ 
เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ แลวนิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซ้ือเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแล
ลูกไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็น ใชไป 1 
สัปดาหมันก็หมด คร้ังละประมาณ 1,000 กวาบาท อยูกัน 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบที่จะดูแล ตกแตงบานโดยจะซ้ือของสําหรับตกแตงตางๆ และทําการจัดแตงดวย
ตนเอง ปจจุบันมีสินคาท่ีมีคุณภาพและดอยคุณภาพตองพิจารณาอยางรอบคอบ ซ่ึงการพิจารณาจาก 
สถานท่ีซ้ือ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือ เพื่อใหไดสินคาท่ีมี
คุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้น สวนใหญจะใชจายในการซ้ืออาหาร
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สด เพื่อใชประกอบอาหารรับประทานท่ีบาน นอกจากน้ีก็มีเคร่ืองปรุงรสตางๆ และขนม โดยซ้ือ
สินคาเหลานี้จากฟูดแลนด ซ้ือในระหวางเดินทางกลับบาน และซ้ือในปริมาณท่ีเพียงพอใน 
การประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซ้ือในตลาดสด เพราะจะไดของท่ีสด
ใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“โลตัส นานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมท่ีฟูดแลนด ชอบมาก ไปซ้ือ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

“เดือนละครั้งไปซ้ือของใชในบานไปท่ีโลตัส ถาท่ีตลาดมันไกล ไมสะดวก แตถาโลตัสมัน
สะดวกกวา แตถาขาดเหลือเล็กๆ นอยๆ ก็ซ้ือตามตลาดท่ีเราวิ่งรถผานมา แตถาของท่ีทํากับขาวขาย
จะซ้ือจากตลาดบางแคเพราะเขามาสงให ส่ังเยอะเขามาสงให ไมตองไปเอง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10  ตุลาคม 2550) 
 
 “ออแทบทุกวนั ซ้ือท่ีแม็คโคร ท็อปส จะถือเอาความสะดวกไมไดดูเร่ืองราคาอะไรเพราะ
ถาสะดวกท่ีไหนกแ็วะท่ีนัน่ จะซ้ือบอยมากๆไปกับลูกบาง ไปเองบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“คิดมากกวาเม่ือกอน เม่ือกอนไมคอยคิดหลอกชอบกินเราก็ซ้ือเเตเดี๋ยวนี้พอเกษียณอายุคิด
มากเออมันจําเปนไหม ราคาสูงอยางง้ี เราจําเปนหรือเปลา อยางแพงไมจําเปนแลวอายุเยอะแลวไม
จําเปนกับชีวิตเราก็ไมซ้ืออยางของกินก็จะเลือกท่ีปลอดสารพิษมันก็ตองระวังนะ แตนี่เราเมืองไทย
มันก็อยางง้ัน มันไมมีอะไรท่ีจะเปนตัวช้ีเลยมันก็ไมคอยปลอดสารพิษจริงหรือเปลา สวนใหญจะ
ซ้ือท่ีหางเปนหาง ตลาดไมเอาไมไดเดิน เราก็ไมแนใจในเร่ืองความปลอดภัย ความสะอาดของ
อาหารวาจริงหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
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“ของจะเลือกมากข้ึนเพราะแพงมากแบบแพงเกิน บางคร้ังไปเห็นแมคาลูกเขาก็หลายอยาง
คนบางอยางของไมควรข้ึนท้ังท่ีเราขายของก็อยากได พอนมข้ึน ขาวก็ข้ึน อยางนมเน่ียไมนาข้ึน 
ของไมนาข้ึนอยางแกสไมนาข้ึน สามอยางเนี่ยไมนาข้ึน เราอยากใหคนท่ีเรามองดแูลวไมอยากให
ของหลักๆ ข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ) 
 
 “ซ้ือ จะคิดกอนไปวาจะซ้ืออะไรเราอยากไดอะไรบาง จดไป อยางเส้ือผาของปาดูผาไม
แพงมากไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “แมบานไปซ้ือท่ีหางพาตาออไปซ้ือท่ีซุปเปอรมารเก็ตของพาตา ของถูกดีก็ไมไดถูกกวา
คารฟูร โลตัสสักเทาไหรหรอก แตเรามีบัตรสมาชิกอยูท่ีนั่นก็เลยไปซ้ือพอครบป เขาก็มีของ
สมนาคุณให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “บางทีหาง บางที ก็ เซเวนบาง บางทีไปคารฟูรแลวแต บางทีก็ท่ีตลาด เอาความสะดวกและ
ก็ราคาไมแพง ปาเงินนอยก็ซ้ือทีละนอยๆไมไดซ้ือเยอะอะไร แตจะซ้ือบอยมาก บางทีอะไรขาดเรา
ก็ไปซ้ือท่ีเซเวน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

      กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเลนกีฬา 
 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน พบวามีผูสูงอายุ จํานวน 
17 คน เปนเพศชาย 11 คน เพศหญิง 6 คน มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย และเม่ือแบงตามชนช้ัน
ทางสังคม พบวาสวนใหญอยูในชนชั้นกลางสวนบนข้ึนไป ดังตารางท่ี 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย โดยแบงตามชนช้ันทาง
สังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 4 2 6 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 11 6 17 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมดวยการเลนกิฬาท่ีหลากหลาย เชน เลน

กอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ เขาฟตเนส วายน้ํา เลนเทนนิส ฝกโยคะ และเตนแอโรบิค โดยใหเหตุผลวา
เปนวิธีการดูแลสุขภาพท่ีดีท่ีสุด และบางคนก็มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมาตั้งแตวัยหนุมสาว 
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ตอนน้ีผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตยผมก็ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอน
เชา บายผมก็ไป วันอาทิตยผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มาน่ี ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวัน
อาทิตยนะ ผมก็ใชเวลาตอนเชาคือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมี
ประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหน่ึงจอกกิ้ง แตก็
ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ) 
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“ออกกําลังกายปกติ โดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันทําโนนทํานี่ จะทํา
อะไรไมไดจะอยูเฉยๆ อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบมาบังคับปาก็พยายามๆคะ
มันเปนคนแบบนองเน่ียบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาก็ไปเดิน 
บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 

 
“ตอนน้ีก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป

แลว ไปตีกันสนุกสนานเฮฮา เสร็จแลวก็กินขาว ตอนน้ีผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด 
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม เราไมเห็น
เมฆฝนแตเดี๋ยวเหอะมันมาแลว เพราะรีบเดินทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถ
ผานสวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย 
เขาวิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกายเปนความดันอะไรอยางง้ี ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิกของ
วอรมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 

 
“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ย พี่มองสรีระ

ท้ังหมดกอนในรางกายของเรา เนี้ยอะไรที่หัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี้คือกลามเนื้อทอง
นะครับ เพราะฉะน้ันเนี้ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยการนอนแลวก็เอาศีรษะข้ึน เสร็จ
แลวก็มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระท้ังเขา เอว คอ นะ คับหมุนมือ หมุนอะไร
อยางเง่ียเพาะฉะน้ันเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย หนึ่ง ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถายดีมันก็
โอเคนะ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตาม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550) 
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 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ) 

 
“โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชา ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรงแลว” 

(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรนะคะ 
แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุง สไปรรูลินา 
วติามินเสริมอะไรอยางง้ี“ (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา ทุกเชาใชวิธีเดินเอาในท่ี

ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“รางกายตอนน้ีผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 คร่ึง ผมออกตรงท่ี
บาน เราก็ขยับเคล่ือนไหวแขนนะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 ถึง 5 ป แลวนะ

ทําก็ไมต่ํากวา 100 คร้ัง 3 รอบ บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย
มันชวยไดนะก็หายใจ ก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเน่ียเม่ือกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้ไมเปน 
เสร็จแลวก็บริหารลําตัว เอว แขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทํา
ไป พอดูหนังจบก็ไดหลายช่ัวโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
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“รูสึกไมคอยดี คือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะ เขาบอกให
พอเดินบอยๆ ก็จะเดินท่ีไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไร อยางเดินไปตลาด ถามี
เวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 
ตุลาคม 2550) 
 

 “ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือยๆ แลวก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเท่ียว และไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 

 
“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว

เอา ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนสอะไร เดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอน
เย็นๆใกลบาน ไปท่ีอ่ืนไกล ไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายท่ีเสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค

เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

“ออกกําลังกายตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางง้ีนะครับ มันก็เหมือนออกกําลังกาย 
วันๆผมเดินไมรูกี่กิโล เชาอยางเดียววันละช่ัวโมงเพราะตอนเชาออกกําลังกายไดเพราะตองทํา 
ความสะอาดเคร่ืองออกกําลังกายอยูแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาณ) 
  

“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสายหมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ) 
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จากการพิจารณาประเภทของกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผูสูงอายุนิยมทําเปนจํานวนมากพอสมควร
นั้น พบวาสามารถจัดกลุมผูสูงอายุตามประเภทของกิจกรรมท่ีผูสูงอายุนิยมทําไดเปน 7 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมตะลอนทัวร 
2. กลุมนักชอปมืออาชีพ 
3. กลุมฝกใฝในธรรม 
4. กลุมหนังสือคือเพื่อน 
5. กลุมโทรทัศนบันเทิง 
6. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
7. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
 
รายละเอียดของผูสูงอายุแตละกลุมมีดังนี้ 
1. กลุมตะลอนทัวร 
เปนกลุมท่ีชอบกิจกรรมการทองเท่ียวทางธรรมชาติกับครอบครัวหรือกลุมเพ่ือน โดยจะ

เดินทางทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตาม
ชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.27 

 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 8 9 17 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ทองเท่ียวนี่ชอบมาก ในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเท่ียวปหนึ่ง 4 - 5 คร้ัง กลับ

เมืองไทย ไปอเมริกา ไปยุโรป แตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาก็ไมเคยไป แตยุโรปนี่ไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลาน อีกอยางคือ ไปมาแลวนะ เคยไดยินไหมท่ีเขาถายภาวะโลกรอนท่ีเขา
ถายท่ีน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เม่ือกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะที่เมืองแลวใหเราลงไปเท่ียว พอ
ไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็ง มันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวา
มันเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระท่ังมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของจริงมาแลว นี่อยางนี้
เลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝร่ังเขาชอบมาเท่ียวบานเรา มาเท่ียวปาดงดิบของ
พวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะ ดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“โดยมากเทศกาลปใหมก็จะไปทีหนึ่ง ไปพมา ก็จะข้ึนเหนือสุด ก็จะไปท่ีโนน เหนือ

เชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ท่ีบานมีทัวรขาประจํา ไปเร่ือยๆ 76 จังหวัด
ไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“เท่ียวนะ ไปเท่ียวตางประเทศบอย ถาเม่ือกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา

สนุกใหม พอแกแลวมีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆนี้เราไปเท่ียวเมือง
นอกก็นานต้ังแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะ แลวก็ไปซ้ือของ ก็
นึกถึง เม่ือกอนเราซ้ือจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซ้ืออะไร เราไปก็คือเท่ียว ทานอาหาร เดินดูวาเม่ือกอนนี้
มันเหมือนเดิมไหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

 “ก็ไปเท่ียวแถวสุพรรณบุรีบาง พัทยาบาง ก็จะไปพักผอนจิตใจใหสบาย ก็เปนส่ิงท่ีดี” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศ เพราะวามันดูแตกตาง บางทีมัน

ก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
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อยากไปอีก ตอนน้ีชอบไปหลายประเทศ ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปนความประทับใจนะ 
เมืองเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เขาจะเงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคนอ่ืน นองๆที่เขาไป
ดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไปต้ัง 3 - 4 คร้ัง แตมันก็ไมแน บางปก็ท้ิงชวงหางกัน บางทีก็สัก 2 คร้ัง” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ตางประเทศ ไมไดไปเท่ียวนะ สวนมากจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเท่ียวดวย เขาจะพาเรา

ไปเท่ียว เขาก็พาผมไป ไปท่ัวเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ไปกับเพ่ือนๆ เวลานั้นจะมีการนัดเล้ียงรุน บางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง

ไปกันหลายคน ท่ีเชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 
ตุลาคม 2550) 
 

“ไปเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ถาในประเทศจะไปตีกอลฟ แตถาตางประเทศจะไปกับ
ลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เม่ือเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปญ่ีปุนกลับมาปท่ีผานมาก็
ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 
15 ตุลาคม 2550) 

 
 “เท่ียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเท่ียวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานท่ีตางๆ ประเพณีทองถ่ิน ชอบเท่ียวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจนํา
เท่ียวจัดโปรแกรมการเดินทางให โดยเดินทางประมาณไมเกิน 3 คร้ังตอป มีคาใชจายใน 
การทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หม่ืนบาทตอคร้ัง  สวนตางประเทศจะอยูท่ีประมาณกวา 2 
หม่ืนบาทตอคร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเท่ียว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว

พระ ไปเท่ียวตามวัดบาง แลวก็ไปเท่ียวรานอาหารก็ไปอีก ออท่ีดอนหวาย คือชอบนั่งเรืออะไรพวก
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นี้ บรรยากาศมันสบายคือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือ เราอายุมากแลวครับตองไป
แบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“เม่ือกอนไปบอย แตตอนน้ีไมไดไป จะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว ไปรถ
ตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพ่ือนสนิทหลานไปดวย ไปสัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุดก็ไป
ปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูท่ีนั่นมากไมได หยุดเกิน วัน 2 วันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “ชวงนี้ยังไมไดไปเท่ียวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตก เพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 
ตุลาคม 2550) 
 

“ก็มีไปกับแฟน จะไปเปนประจําวางๆ แตไมไปไกลมากก็จะไปใกลๆ ไปสองวันกลับ 
สวนใหญก็ในปะเทศ เท่ียวทะเลมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 25 
ตุลาคม 2550) 
 

“ชอบไป ชอบมาก ไปบอยเท่ียวเมืองจีน เท่ียวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปท่ีไมลําบากมากๆ ถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหว มันจะเม่ือย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 

 
 “ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมาก เม่ือกอนจะไปท้ังเหนือท้ังใต แตตอนนี้ทางใตฆากัน 
เลยไมไดไปอีกเลย เม่ือกอนไปทุกป เหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียวบาง ไปกับ
เพื่อนบาง ชวงหลังๆไปกับครอบรัว ไปกับครอบครัวมันหนัก ไปกับเพ่ือนมันเบาไง ไปกับ
ครอบครัวมันหลายหม่ืน ไปกับเพ่ือนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับ
ครอบครัวสวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เคกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)  
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 “ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไปทุกปเหมือนไปท่ีไหนบอยๆ
แตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 
2550) 
 
 “ก็มีไปบางเหมือนกัน ไปกันทุกป สวนใหญก็จะไปกับครอบครัว ก็มีลูกสาวลูกชายและก็
ภรรยา แตไมบอยเพราะหาเวลาวางตรงกันยาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

2. กลุมนักชอปมืออาชีพ 
เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรมยามวางดวยการเดินเลือกซ้ือสินคา (ชอปปง) ท่ีหลากหลาย

แตกตางกันไปตามชนชั้นทางสังคมโดยผูสูงอายุท่ีอยูในชนช้ันสูงมีการเลือกสถานท่ีจัดจําหนาย
สินคาท่ีมีความนาเช่ือถือ มีภาพลักษณท่ีดี เปนท่ีรูจัก มีความเหมาะสมกับชนช้ันทางสังคมของตน 
และมีการเลือกซ้ือสินคาท่ีคอนขางมีแบรนดเนม มีราคาสูง ซ่ึงก็เปนการเลือกใชสินคาท่ีสามารถ
แสดงถึงชนช้ันทางสังคมของตน ขณะที่ชนช้ันกลางมีการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม 
(Modern Trade) ท่ีมีราคาท่ีเปนมาตรฐานและมีการทําการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา สวน
ชนช้ันลางเลือกรานคาท่ีขายสินคาราคาถูและสะดวกในการซ้ือเพราะซ้ือสินคาจํานวนนอยทําใหมี
การซ้ือบอยกวาชนช้ันอ่ืนๆ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทาง
สังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.28 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 2 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 3 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - 1 1 

รวม 6 9 15 
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 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
 “ไปซ็อปปง ดิฉันก็ใหเวลากับตัวเอง ก็คือวันอังคาร วันอังคารนี้ก็จะมีคนรถ โดยปกติคน
รถจะคอยบริการสามีแตวันอังคารเปนของดิฉัน เพราะฉะนั้นปาก็จะเช็คตัวเอง เร่ิมออกจากบานก็
ไปแบงค ไปแบงคเสร็จทําธุรกิจอะไรเสร็จ ก็จะไปท็อป หรือไมก็ไปโลตัส ชอบโลตัสพระราม 4 
สะอาด กวางขวาง ทางเขา – ออกสะดวก แลวก็ท็อปทองหลอ แลวก็วิลลามารเก็ต แลวก็มี 2 – 3 
แหง แถวน้ัน กลางวันข้ึนไปทานขาวบนเอ็มโพเรียม ขอโทษนะไมใชจะอวด บางคนฟงแลว อุย
แหมหัวสูง ไฮโซตองข้ึนไปเอ็มโพเรียม ไมใช เพราะวาปาไมสามารถจะไปเดินแบบตลาด นึกออก
ไหม รอนๆออยางนี้  โลตัสมันก็ราคาดี เสร็จแลวก็ข้ึนไปทานขาวซ้ือผลไมท่ีเอ็มโพเรียม ไปทาน
ขาวบางทีก็มีรานกัลปพฤกษอยูตรงนั้นมีซึทายาก็มีแลวก็มีพวกท่ีใชบัตร ปุตด็อด 7 ชอบไปนั่งตรง
นั้น เพราะวารานอาหารเชาไหมมันอยูจัดเห็นสวนจตุจักร คือปาชอบไปนั่งทานอยูคนเดียว นี่คือท่ี
ทําอยูเสมอๆ อยางเส้ือผาออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือไปเอาพวก  
เบเนต็อง ETO มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล 
ยี่หอช่ือ บราวน แลวก็ดีเซลล คลาเดียเท็ก อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซ่ึงเขาจะตัดท้ังกางเกง
หรือเส้ือท่ีมีทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวเขาก็จะมีแพทเทอรนอะไรออกมาถูกใจ สวน
ของบราวนนั้นถูกใจมาก เม่ืออาทิตยท่ีแลวก็ซ้ือมาอีกตัว ราคาประมาณ 2,500 – 4,000 บาทตอชิ้น
นะคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550) 
 

“อยางเวลาชอบปงมีบางไปกับลูก ชวนกันไปแมลูกสวนใหญจะไปเมืองนอกเม่ือกอนไป
บอยเรียกวาหยุดเม่ือไหรก็ไป แตตอนน้ีลดลงและเดินทางไมไหว สําหรับเคร่ืองสําอางนั้นลูกจะ
ชอบทักวานาเหี่ยวแลวเขาก็ดูแลซ้ือนั่นซ้ือนี่มาใหใชอยางใช Dior ใชลิปสติก Revlon ซ้ือท่ีอเมริกา 
ชอบมากเวลาไป มันเหมือนของสมัยกอนนะเหมือนของบานเราจะใชดี ซ้ือท่ีนั่นจะถูกกวามาก แต
สมัยนี้ไมแลวท่ีนี่กับท่ีนั่นเทากัน ใชลังโคมสวนมากจะเปนลังโคมประจําแตลิปสติกไมถูกใจ จะใช
ของ Revlon สวนตัวปาเองก็ใชของแพงเหมือนกันนะอยางพวกกระเปา Dior เคร่ืองสําอาง เส้ือ
ชั้นในอะไรก็ของมีแบรนดเนมท้ังนั้น แตเดี๋ยวนี้ซ้ือไมคอยบอยแลวไมรูจะซ้ือไปใชอะไรไมคอยได
ออกงาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  11 พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“ไปเดินชอปปง พี่ก็เหมือนเปนแมบานดวย ทํากับขาว สวนใหญพี่จะทําเอง ทําให
ครอบครัวทาน นี้ก็หมดเวลาดูแลบานเหมือนกัน ตรงน้ีแตบานก็ดูแลนอยหนอยท่ีทํางานก็ตองทํา พี่
เอาสะดวกนะคะ สวนใหญพี่จะนั่งแท็กซ่ีไป ชอบเขาเอ็มโพเรียม แลวก็สวนใหญพี่ใชจายซ้ือของ
ประจําท่ีฟูดแลนด พี่ขับรถไปได  เดอะมอลลบางแค เดอะมอลลทาพระนี้ชอบเพราะอยูใกลๆ มัน
เหมือนถ่ินของเรา คารฟูรไปทางนูนเลยไปหนอยแลวก็เขาไปในเมือง พี่ไมชอบ นอกจากไปงาน
เล้ียงก็ไป บางทีหางใหญๆเราก็ไมชอบนะ บางทีซ้ือของเยอะๆ อะไรอยางนี้ กวาจะเดินไปถึงรถตั้ง
ไกล พี่ก็แกแลว ฟูดแลนดนะชอบเพราะวามันเปนของท่ีเราใชประจําวัน มันก็ซ้ือไดเร็ว เสร็จแลวก็
จะมีเด็กมาสงท่ีรถ แลวกจ็ะมีของ มีขาวอะไรอยางนี้ฟูดแลนด เคาครบวงจรอยางนี้ นานๆจึงจะไป
ซ้ือของ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมคอยไปซ้ือของ ดูแลวของมันมีคุณภาพ คือมองแลวเขาตองมีมาตรฐาน 
ไกเดี๋ยวนี้ไมรูวาเขาฆามาจากไหน เดี๋ยวเปนไขหวัดนกอะไรอยางนี้ แลวก็ไขก็ดูวาของซีพีเราก็อุน
ใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ  22  ธันวาคม 2550) 

 
“สวนมากผมก็ทําหนาท่ีชอปปง สวนงานก็ใชลูกหลานทํา ก็ไปแถวน้ีแหละ ฟวเจอร  

คารฟูร เดอะมอลล ไปซ้ือของกินของใช สบู ยาสีฟน นม เนย สวนมากไปกับภรรยา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ระยะหลังจะซ้ือเส้ือผาสําเร็จ แตกอนจะตัด ตอนหลังตัดแลวไมถูกใจเรา ไมตามแฟช่ันแต

ก็ซ้ือบอย ถาเทียบกับเม่ือกอนนะจะนอยกวาเม่ือกอนจะซ้ือเยอะมาก ซ้ือมาบางทีก็ไมไดใส คือบาน
เราทุกวันอาทิตยจะนัดกับลูกไปกินขาวกันตามโรงแรมบาง หางสรรพสินคาบาง ถาไปหางก็จะ 
ชอปปงซ้ือสินคากันดวยเลย ไดซ้ือแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“นอกจากนี้ก็เดินตามหางสรรพสินคา และชอปปงพลาซาตางๆดวย โดยไมเจาะจงท่ีใดท่ี
หนึ่ง ข้ึนอยูกับความสะดวก ก็ไปบอยแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ออ ครับ แทบทุกอาทิตยครับเพราะตองไปซ้ือของเขาบาน แลวก็ซ้ือของเขาบาน ใชจายไป
กับแฟนแลวก็ไปกับลูกๆ ขับรถไปให บางทีเราก็ขับไปเอง ท่ีบานรถมีเยอะ ขาว น้ําปลา ท่ีเปนอะไร
พวกนี้ ของใชชอบไปซ้ือท่ีหางเพราะมีท่ีจอดรถตามตลาดอยางตลาดบางแคไมมีท่ีจอดครับ นี่พูด
จริงๆ  ซ้ือของเปนอาทิตย อาทิตยหนึ่งเราก็ออกมาซ้ือคร้ังหนึ่ง ซ้ือตามหางนั้นราคามันแนนอน ตาม
รานมันใหราคาจริงๆ เลยนะ แตก็ในรานคาเล็กๆ ขายแพงซ้ือตามหางคุมกวา อยางโลตัส” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ไดไปเหมือนกัน ไปซ้ือของไปคนเดียว ผมขับรถเองไปซ้ือท่ีโลตัสบาง เดอะมอลลบาง

ช้ือของใชภายในบาน ไปทีจะซ้ือมาทีละเยอะๆเลย ไปไมบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอปปงสวนใหญก็ชอปปงอยูศูนยการคาบาง โลตัสบาง ไปกับหลานไปหลายท่ีไป
เซ็นทรัลบาง เดอะมอลลบาง หรือไมก็ท่ีเซ็นทรัลปนเกลา เพราะจะใกลบาน บานอยูทางปนเกลา ก็
อยูท่ีนั่น ก็เลยปากทางซอย 3 ซ้ือเส้ือใสแบบอยูบานก็ซ้ือท่ีไมไดแพงอะไร สวนมากจะซ้ือ ประเภท
ลดราคา อยางนอยก็ 50 ถึง 70% มันก็แบบวาท่ีซ้ือก็โอเค เพราะกางเกงก็ตัด ตัดเปนชุดทํางาน แตชดุ
อยูบานนั้นเม่ือเดินเท่ียวก็จะซ้ือ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
 “สวนมากจะเดินท่ีฟวเจอรแลวก็โลตัสบางแค ซ้ือของใชในครอบครัว ไปซ้ือของใชในครัว
ในหองน้ําอะไรพวกนี้ เพราะเปนคนดูแล ไปซ้ือเองคนเดียว ไปรถเมลจากหนามหาวิทยาลัยสยาม
บางคร้ังท่ียังไมเปดรานก็เดินจากบานไปบางแคช่ัวโมงหน่ึง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ทานขาวตามหาง ไปชอปปงแลวแตจะซ้ือของอะไรแบบน้ีแลวก็เตรียมอาหารเย็นกลับ

บาน หางท่ีไปก็คือ บ๊ิกซี แถวน้ี บางทีก็โลตัส สวนใหญจะเกี่ยวกับพวกอาหารคะ ผัก ผลไม อยาง
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อ่ืนไมจําเปนแลวละจะเปนก็ผัก ผลไม แกแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 

 
“ปาก็ไปหางท่ีใกลๆบาน โลตัส และเดอะมอลลบางแคคะ เดินไปเดินกลับ ปาชอบเดินถือ

วาเปนการออกกําลังกายอีกแบบหน่ึงปาชอบไปคนเดียวเดินไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“จะเดินซ้ือของบอยเหมือนกัน เดินตลาดครับซ้ือกางเกงยีนส แตราคาไมเกิน 300 ครับ 

สวนหางนานๆจะเขาที เมเจอรนี้นะเดิน เท่ียว พาหลานเดินเท่ียว พาหลานไปกิน KFC กิน PIZZA” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “ชอบไปเดินนะ ซ้ือของ ซ้ืออะไรเบ็ดเตล็ดท่ีไหนมีของวางของขายของเกาจะชอบไปเดินดู
บางทีชอบก็ซ้ือมา หางจะไมคอยไดเดินอยางวันนี้ผมก็ไปคลองถมมาจะชอบไปเดินแถวนั้น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
  
 “ไป บางวันก็ไปซ้ือตามหางบาง หางแมคโคร ถานอยหนอยก็ไปฟวเจอร ซ้ือของเขาราน
บางก็ซ้ือเส้ือผา เส้ือผาซ้ือท่ีแมคโครราคาจะถูกๆ 20, 30, 40 และ 50 บาท” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 3. กลุมฝกใฝในธรรม 

เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรมดวยการทําบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตร ทอดผาปา บริจาคเงิน
แกสถานสงเคราะหตางๆ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทาง
สังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.29 
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ตารางท่ี 4 .29 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ทําบุญ ไปวัด ก็ปท่ีคุณแมฉันเสียนะเราก็จัดกฐินซ่ึงไมเคยทํา ก็เปนเจาภาพกฐินไปทําท่ี

สมุทรสงคราม แตถามวาทําใหญๆโตๆไปจําวัดสรางศาลาไมไดทําอยางนั้นนะ แลวตามโรงเรียน
ใครขอมาก็จะทํา ซ่ึงบางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้คือโทรไปบริจาคแตไมประสงคจะออกนาม” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ถวายสังฆทาน คือมันทํามาตลอดนะ ในสมัยกอนต้ังแตผมเปนนายทหารเด็กๆนะ ก็ทํามา
ก็ถวายสังฆทานทีละองค ทุกวัน ผมทํามาเยอะมาก ทําบุญเยอะ ทําบุญทอดกฐินปๆหนึ่งเปน 10 วัด 
แตท่ีไปบอยๆ ก็วัดชนะสงคราม ผมจะทําบุญบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - 3 3 

รวม 3 8 11 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ก็ชอบทําบุญ ทําบุญทุกอยางท่ีเกี่ยวกับวัด สถานสงเคราะห ทําทานกับคน หรือแมแตกับ

ลูกนองดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

 “ทําทุกวัน ชอบตักบาตร แกแลวชอบทําบุญ ก็ใสบาตรท่ีหนามหาวิทยาลัยนี่แหละ ทําเปน
ประจํา ทําแลวก็สบายใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 
2550) 
 

“ไปทําบุญ ไปชวงเขาพรรษา ไปกันหมดท้ังครอบครัว ไปตางจังหวัด ไปเร่ือยๆ ออกจาก
กรุงเทพฯ ไปท่ีวัดชอบทําบุญ ปนี้ก็จะไปตอนปใหม ไปทําบุญมากกวาไปกฐิน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ถาใครจะทําก็บอก ทําไดทุกอยางนะ บุญชอบมากเลยวางก็จะไปทําอยูบอยๆ” (กลุม

ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550) 
 
“ชอบทําบุญตักบาตรตอนเชาหนาบานคะ ปาไมสะดวกไปวัดคะ ก็ตองเตรียมเคร่ือง ทํา

ขนม เม่ือมีเวลาปาถึงจะไปวัดคะ ถามีโอกาสไปวัดปาก็จะชอบทําเปนสังฆทานหรือวาหยอดเงิน
ตามตูบริจาค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“ทําครับ ผมแกทําบุญทอดผาปาทุกป บางก็ไปสรางโบสถ คือทําจนเสร็จไปแลว ผมวา 

การทําบุญนี้มันดีครับ ชีวิตก็เหมือนเราเกิด แก ตกระกําลําบากมาก็มีคนมายื่นให นั่นก็คือบุญแลว
แหละ บุญท่ีเราทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“เร่ืองทําบุญก็เร่ือยๆ คะ แตใสบาตรไมคอยแลว แตมีคนมาก็ทําเปนซ้ือโรงศพไป ใสตูบาง
ตามวัด กฐิน ผาปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมทุกวันพระ นานๆจะไปที เขาพรรษา ออกพรรษาก็ไป ไปวัดกําแพงเดิน ไปเอง ไมได

ไกลอะไร พอเดินไปได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

“ไปวัดบอย ไปถวายสังฆทาน ไปวัดพระแกว ไปดูละคร ไปวัดปากน้ํา ไปกับลูกสาว” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 4. กลุมหนังสือคือเพื่อน 

เปนกลุมท่ีผูสูงอายุสวนใหญนิยมการอานหนังสือพิมพ นิตยสาร และหนังสือประเภท
ตางๆ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดัง
ตารางท่ี 4.30 

 
ตารางท่ี 4 .30 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมหนังสือคือเพื่อน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 3 6 9 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ผมก็อานโพสทูเดย เพราะผมคิดวาการใชภาษาของโพสฯ เขาใจงาย แตผมก็ไมไดอาน

หมดนะ ผมอานคอลัมนึงผมก็รูหมด ผมเปดมาเร่ือยๆ หนาไหนผมสนใจผมก็อาน อันไหนท่ีไมรูผม
ก็อานวันนี้เรามีชองอะไรผมก็อาน ผมวาอันนี้ตัวใหญๆ มีทุกอยางในนี้ท้ังเทนนิส ท้ังฟุตบอล ท้ัง
กอลฟ สนใจบางทีก็ยอมเสียสตางค 20 กวาบาท ชอบจริงๆ รูวาเมืองนอกเปนยังไงนะ ทองข้ึนลง
ยังไง จะไดคุยกับเขารูเร่ือง ใครคุยเร่ืองกอลฟเรารู ยังไงเราก็รูวาประวัติมันเปนยังไง ไอคนใดไปคํา
ทํารีสอรทท่ีนิวซีแลดวันละ 6,000 บาท มันก็มีเร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหง ท้ังเร่ืองดีๆ เร่ืองดารา ผมก็
ชอบอาน ชอบลุงแกน มีคนเอาปญหามาใหเขา เชน ถูกบัตรเครดิตอะไรจะแกยังไงเขาก็ไปปรึกษา
และผมชอบเร่ืองสุขภาพอยางมาก 3 หนาเทานั้นแหละใครชอบอะไรก็อาน เขาแบงเศรษฐกิจ 
การเมือง หนาหนึ่ง สวนหนึ่งก็หนาหนึ่ง แลวผมก็ชอบอานท่ีลงเกี่ยวกับงานศพ ตอนนี้งานศพท่ี
ไหนบางเผ่ือเจอเพื่อนเราท่ีขาดการติดตอไปจะไดรูขาวจะไดไปงานเขาเหมือนกอนนาโฆษณาแบบ
นี้เยอะแตเดี๋ยวนี้นอยก็ชองหนึ่งมันแพงนะ กอนนี้ไทยรัฐมีเยอะนะ เดลินิวสก็เยอะ บางทีบางคนเคย
รูจักกัน บางคนมีชื่อเสียง ก็ออคนนี้เสียแลว เราก็จะแผเมตตาใหกับเขา ไปดีนะ แลวก็ทําดีบางทีก็
เจอ เฮ เพ่ือนนี่หวา มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อาทิตยหนึ่งบางทีผมพยายามหาเดลินิวสอาน งานศพ
งานอะไรเนี่ยเผ่ือเจอ กเ็จอจริงๆ เห็นไหมมันมีประโยชน เดี๋ยวนี้ประเทศเจริญแลวทุกคนตองอาน
หนังสือ มันไมเสียดายสตางค อานเสร็จแลวก็โยนท้ิง ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ  11 พฤศจิกายน 2550)  

 
“ท่ีบานปารับเดลินิวส ก็อานธรรมดา แตวาเดี๋ยวนี้ ไมคอยอาน ดู tv ขาวอยางเดี่ยว เพราะวา

คนแกไมชอบดอาน เพราะวามันตองเพ็ง ใสแวนอาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“อานนิตยสารก็พวกแพรวท่ีนองเขาซ้ือมา แลวก็ คลีโอ แลวก็ดู TV ดูขาวเลนอินเตอร็เน็ต

บาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลางสัมภาษณ 26 ธันวาคม 2551) 
 

 “แมอานไทยรัฐเพราะวาหัวขาวคอนขางทันสมัยบาง ขางในก็ดี เราไมอานอะไรมาก เพราะ
ตอนเชาจะดูขาวทีวี”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนช้ันสูงสวนลาง,สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
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“นอกจากนี้ก็ชอบอานหนังสือพิมพ ชอบอานไทยรัฐเพราะกลาท่ีจะเขียนขาว สวนนิตยสาร
ก็จะอานเกี่ยวกับเร่ืองท่ัวๆไปและแฟชั่นและชอบอานรีดเดอร ไดเจสต และหนังสือพิมพแปลกๆ 
อ่ืนๆ ดวย”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนช้ันสูงสวนลาง,สัมภษษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“เดลินิวสรูสึกวาจะมีขาวสารมากกวาไทยรัฐ มันจะเปนเร่ืองราวของชาวบาน ๆ แตอานได

ทุกอยางนะ”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนช้ันกลางสวนบน,สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 
ผุสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ชอบอานหนังส่ือพิมพจะอานไทยรัฐอานไดทุกหนาโดยเฉพาะขาวการเมืองจะชอบอาน

มากเปนคนติดตามเร่ืองบานเมือง”(กลุมตัวอยางเพศชาย ,ชนช้ันกลางสวนลาง ,สัมภาษณ 12 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ไทยรัฐคะ เดลินิวสเคยอานแลวไมเหมือนไทยรัฐ สวนใหญจะอานนาแรก และก็ขาว

บันเทิง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

“ไทยรัฐ เดลินิวส และอานหนังสือการตูน การตูนเลมละ 5 บาทจะชอบมาก ซ้ือมาอาน
สนุกดี วางๆทํางานบานเสร็จก็จะมาอานหนังสือการตูนนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9  ตุลาคม 2550) 

 
5. กลุมโทรทัศนบันเทิง 
เปนกลุมท่ีผูสูงอายุนิยมทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศนรายการตางๆ เชน 

รายการขาว สารคดี และละคร โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทาง
สังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.31 
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ตารางท่ี 4 .31 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมโทรทัศนบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 3 5 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 3 4 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 2 4 

รวม 13 12 25 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“โทรทัศนก็ดู ชอบดูตลก ผมชอบดู “เปนตอ” เนี้ยก็ชอบดู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชน

ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
“ชอบดูขาว ตอนเชาต่ืนข้ึนมาตองรีบเปด เพื่อความทันสมัยเพราะวาอยูแตในบานไมได

ออกไป พวกเราตองรูวาปฎิวัติหรือยัง วันนี้อัตราแลกเปล่ียนเทาไร มันไปถึงไหนแลว ตองดูตอน
เชาก็มีแลว บางทีตื่นมาตอนตี 5 ก็มีแลว เราก็เปดชองโนนชองนี้ก็มี และก็ชอบเม่ือกอนเนี่ย AF แต
เดี๋ยวนี้เขาเลือกไปแลวไง เพราะเราก็ชวยลุนๆไง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 17 พฤศจิกายน 2550) 

 
“ผมชอบดูทีวี โดยมากเร่ืองกีฬา ผมชอบดูกีฬาดูเทนนิส สวนใหญจะดูเทนนิสไอท่ีมันแขง

ใหมๆเนี่ย แลวก็ดูอเมริกันฟุตบอล แตมันมีชวงส้ันๆ แลวก็ดูหนัง ยูบีซี แตหนังผมไมชอบดู เพราะ
หนังมันไม คือแตละเร่ืองๆ เราจะรูเลยวามันเปนไปอยางไร เพราะวาเราเดาเกง คือมันเอาเร่ืองจริง
แลวเอามาแตงใหเปนหนัง หรือวาจะดู ดิสคัฟเวอร่ี แลวก็ดู แนชเชอรัล จีโอกราฟฟก ชอบอยางนี้ 
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ชอบดูเกี่ยวกับธรรมชาติ เกี่ยวกับสัตว เกี่ยวกับการทองเท่ียว เวลาสวนตัวก็ดูชองพวกน้ีท้ังวัน ดูจูมง 
เปล่ียนไปเร่ือย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2550) 
 

“ดูทีวีทุกวัน ดูตลอดเพราะปาเนี้ยนะจะเปนคนนอนไมคอยหลับ ออชอบท่ีสุดก็คือ ตอนเชา
ก็คง คุณสรยุทธ ผูหญิงถึงผูหญิงไมคอยชอบเบ่ือ เบ่ือกาละแมร ชอบไปดูรานชํายามเชาแทน 30 ยัง
แจว ก็พอดูได แตวาจะติดหนังอยูเร่ืองหน่ึง บัลลังกจอมนาง เปนหนังยูบีซี เปนเร่ืองท่ีสอนใจดีมาก
อยากใหนักการเมืองดู มันเปนเร่ืองท่ีไดใจปามากเลย ติดมากๆ พยายามใหลูกหาซีดีมาใหดู แตไมมี
ขาย และเขาจะฉายเปนตอนๆ ตอนแรกเขาจะฉายตอนเย็นดูแลวมันซ้ึงมากๆ ติดเลย ไปไหนไมได   
เพราะฉะนั้นตอนเย็นไมนัดกับใคร ติดมากๆเลย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“รายการท่ีพี่ดูก็คือขาวแลวก็พวกสารคดีแลวก็พวกการเกษตรอะไรสักอยาง เพราะวาพี่เอา

ความรูเร่ืองใหมๆ และส่ิงท่ีจะเปนประโยชนงายๆ ไปขยายผลตอเกี่ยวกับงานของพี่นะครับบานเรา
มีอะไรดีหลายอยาง พี่ทํางานตรงนี้พี่ก็ตองรูเร่ืองพวกน้ีดวยเพราะเราจะตองไปศึกษาริเร่ิมใหเขาทํา
กันตออีกอยางพี่ก็ดูยูบีซีชอง 44 พี่ชอบพี่อยากบอกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีมหัศจรรย แตศาสนา
พุทธเนี้ยอยูไดเพราะสัจธรรมเพราะวาเราทุกคนจะชนะใจใครไมไดแลวคนเราจะโตไดคือ หนึ่ง 
ชนะใจลูกนอง เราใหได เชนเราทําดีกับเขา เขาก็ทําดีตอบกลับมา มันเปนสัจธรรม ทีวีปกติพี่ก็ดู
ตอนน้ีพี่ชอบดูชอง 9 คือเขากลางๆรายการขาวอยางคุณสรยุทธพี่วาเขาขาดจิตสํานึกในการท่ีคนท่ี
คุณจะเชิญใครไปสัมภษณ เนี้ยเขาไมใชโจร ตองใหความเคารพเขา เพราะฉะน้ันพี่จะเห็นวาอยาง
ชอง 3 นั้นเขาเนนเอาความสวยเพื่อเรทติ้ง พี่ไมชอบวิธีการอยางง้ี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ทีวีก็ดู สวนใหญจะดูขาวมากกวา ละครไมคอยไดดู แตขาวดูไดทุกชวง บางทีเราก็ตอง

ติดตามขาวสารบางเพราะเราทําอยูในสวนงานตรงน้ี” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ชอบ TITV ท่ีเขาเจาะขาวก็ชอบเหมือนกัน ชอง 3 ก็ชอบ ทุกชองก็โอเคนะ ชอง 11 ก็ดี

ไมไดเจาะจง แตท่ีทํางานเขาชอบเปด TITV กันก็จะแทรกขาวมา หรือไมก็ SMS ขาวของอะไรอยาง
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งี้ของไอมือถือและก็ชอบดูหนัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 
2550) 

 
 “ดูแตทีวีดูไดทุกชอง ชวง 6 โมง ถึง 5 ทุม จะชอบเปดดูตลอด แตสวนใหญจะดูพวกขาว
หรือไมก็สารคดีมากกวา จะไมคอยชอบดูละคร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“สวนมากดูชอง 3 แตเดี๋ยวนี้จะติด TITV ก็จะมีบันเทิงนิดหนอย รายการของวัยรุน บางคร้ัง

ก็อาบน้ําไปดวยดูไปดวย ดูละครชอง 3 ชอง 5” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบดูโทรทัศน โดยดูขาวและทุกชอง และชอบดูรายการประเภทแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคน ประเพณีทองถ่ินตางๆ ดวย และซ้ือหรือเชาภาพยนตร ซี
รีสเกาหลีมาดู โดยเฉพาะแนวตลก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ดูขาวดูอะไรท่ัวไปหมด ดูไดทุชอง แตจะชอบอานหนังส้ือพิมพมากกวา” (กลุมตัวอยาง

เพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ถาดูทีวีมักจะดูขาว แตละครไมไดดู มี ชอง 9 บาง ชอง 7 บาง ชอง 5 บาง ชอง 11 บาง พอ
มันไมมีเราก็เปล่ียน เปล่ียนไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“สวนมากจะดูตามลูกชาย อยางขาวจะดูไอทีวีกับชอง 9 และก็ดูหนังเกาหลี ลูกชายเขาดู

ชอง 7 แตตอนน้ีท่ีติดจะเปนเร่ืองท่ีฉายทางยูบีซี เร่ืองอะไรนะจําช่ือไมได ชอบมาก ติดท่ีเดียว คิดวา
มันใหแงคิดคติสอนใจดี ดีกวาละครไทยหรือหนังไทยดวยซํ้าไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 9  ตุลาคม 2550) 
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“ดูขาว ละครก็ไมคอยไดดูเพราะตองตื่นเชา ปาดูขาวเสร็จปาก็นอนปาไมไดยึดวาจะตองดู
ชองไหน คือขาวแตละชองก็จะเปดดูทุกชอง ชองไหนมีขาวก็ดูชองนั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
“มี เปด ทีวีไวแตไมไดดูหลอก เปดไวฟงท้ังวันแกเหงาเพราะตองเฝาราน บางทีลูกคา

เงียบๆก็เบ่ือเหมือนกัน จะชอบดูท่ัวไป แตดูขาวเปนหลัก ละครจะไมดู ไมชอบ ชอบขาวมากกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “บางคร้ังก็ดูบางคร้ังก็ไมดู ถามีรายการดีหรือชอบรายการอะไรก็จะดู ถาบางทีก็ไมดูแต
หนังเนี้ยไมดู เม่ือกอนก็อะไรตอนเย็นของ ไตรภพเกมเศรษฐีชอบไดรูเร่ืองท่ีบางเราไมรูนะ เราอาน
ในหนังสือพิมพไมออกเราก็ยังอยากดูอยูนะจะไดรูเยอะข้ึน ตอนเชาไมคอยไดดูอะไร มันยุง ดูชวง
เย็นๆ 2 ทุม ดูได บางทีขาว 1 ถึง 2 ทุม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 
ตุลาคม 2550) 

 
“เปดชอง 3 ถาหนังประจําก็จะดูเปาบุนจิ้น จะชอบหนังพวกนี้ แตอยางอ่ืนก็ดูได สามีจะ

เปดไวเราก็ดูไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
 

 “ตอน 5 โมงกวา ดูเปาบุนจิ้น ผมดูเปนประจํา แลวดูขาวนิดหนอยแลวก็นอนแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “เออดูหนังดูละครดูทีวีปาชอบมาก ชอบดูขาว ชอบละคร ถาหัวคํ่าหนอยจะเปนหุบเขากิน
คนคะ ดึกหนอยก็กรุงเทพราตรี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

  “อยางทีวี ก็จะดูชอง 3 ดูตรงชวงขาวภาคเย็น ท่ีอานคูกับอรปรียาและดูมวยนี้ดูวันอาทิตย 
นอกจากมวยชอง 7 ครับ มวยอาทิตยหนึ่งมันมีท้ัง เสาร ท้ังอาทิตย ชอง 3 ชอง 11 อยางวันเสารจะมี
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ถายทอดทางชอง 3 ชวงเที่ยง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 
2550) 

 
“ดูทีวีทุกวัน ดูขาวสาร ละครไมคอยดู ไมชอบดูละคร ชอบดูขาว ตอนนี้ก็มีของชอง 3 ตอน 

5 โมงเย็น แลวก็ขาวกีฬา แลวก็ขาวในหลวง พอขาวในหลวงจบก็ไมดูเพราะมีละคร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ดูขาวอยางเดียว เม่ือกอนดูไอทีวี แตเดี๋ยวนี้ไมดูเลย เหมือนวาเม่ือกอนจะดีกวานี้ ดูชอง 3 

และ 7 ดูเปาบุนจิ้น ชอบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
“ก็ดูเหมือนกันคะ ดูละครสวนมากจะเปดชอง 7 ดูมานานแลวบางทีก็เปดท้ิงไวเหมือนกัน

ใหเปนเพื่อน แตนอนไมคอยดึก ทํางานเหนื่อยก็จะนอนมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
  
 “ดูครับ ดูประมาณสัก 2 ทุม สวนมากจะเปนชอง 3 ก็ดูมาต้ังนานแลว เขากม็ีอะไรใหดูเยอะ 
ละครบาง ขาวบาง แตละครจะไมคอยดู จะดูขาวมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 “ดูท่ัวไปก็จะดูละคร จะดูชอง 3 และดูขาวไอทีวี ชอบดูขาวดูกันหลายคน” (กลุมตัวอยาง
เพสหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 6. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
 เปนกลุมท่ีผูสูงอายุมีการเลืกซ้ือสินคาท่ีมีความแตกตางกันตามชนช้ันทางสังคม กลาวคือ
ผูสูงอายุท่ีอยูในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลางมีการเลืกซ้ือสินคาโดยพิจารณาคุณภาพ
ของสินคาเปนสําคัญ และพิจารณาความเหมาะสมระหวางคุณภาพกับราคาของสินคานั้นๆเพื่อใช
เปนเกณณในการตัดสินใจซ้ือ โดยถาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี แมราคาแพงก็จะตัดสินใจซ้ือ และมี
การเลือกซ้ือสินคาในสถานท่ีๆเดินทางไปสะดวก สวนผูสูงอายุชนช้ันลางนั้นมีการตัดสินใจซื้อโดย
พิจารณาจากราคาเปนสําคัญ และซ้ือสินคาจากสถานที่ๆสามารถเดินทางไปไดสะดวกเชนเดียวกัน 
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โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 
4.32 
 
ตารางท่ี 4 .32 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 4 8 12 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
 “คือพี่วาต้ังแตเล็กๆ เนี้ยพี่ซ้ือจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาดเชา แลว
อยากอะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซ้ือมาทําเอง อยางทอปสเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก ก็คือวาโดยเฉพาะได
เนี่ยพี่วา มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกิน แต
ตอนน้ีคนเคยดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอกวาพี่ไปท่ีไหนส่ิงหนึ่งท่ีพี่ไปก็คือเคารพสถานท่ี เคารพ
ผูใหญบาน  ชาวบานท่ีนั่นอยาไปหยิบไกหยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง  อยางง้ีก็ คือการเคารพ  
เพราะฉะน้ันพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเม่ือเขามีอํานาจการตอรองแลวเนี้ย  ตอไปเขาจะเห็นราคา
เม่ือไรก็ไดพี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแตคุณอยามาทําลาย ตองปลอยใหเขาเล้ียงตัวเอง” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ไมคอยตัดสินใจ ไมรูถาถูกใจก็ซ้ือไมคิด ไมจําเปน จําไมได พี่จําตัวเลขมีปญหาเหลือเกิน

ไมคอยจํา บางทีซ้ือปุบก็ลืมเลย มันพอซ้ือได เรามีความสามารถพอซ้ือได ก็ซ้ือไป ชอบก็ซ้ือไป
อยางเชนรองเทาท่ีซ้ือคะพี่จะใหความสําคัญกับรองเทาเพราะมีปญหา บางทีใสแลวไมสบายเลยตอง
ดูดีๆถาใสสบายหลายพันก็ซ้ือคะ เพราะไมไดคํานึงถึงวามันสวย แตใสแลวตองนิ่มและตองเบา 
เพราะขาพี่จะปวด” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 

“ตลาดปากคลอง ซ้ือปลา ซ้ือหมู ซ้ือกุง ซ้ือผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา เลือกท่ี
ถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี้ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ 
เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ แลวนิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซ้ือเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแล
ลูกไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็น ใชไป 1 
สัปดาหมันก็หมด คร้ังละประมาณ 1,000 กวาบาท อยูกัน 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบที่จะดูแล ตกแตงบานโดยจะซ้ือของสําหรับตกแตงตางๆ และทําการจัดแตงดวย
ตนเอง ปจจุบันมีสินคาท่ีมีคุณภาพและดอยคุณภาพตองพิจารณาอยางรอบคอบ ซ่ึงการพิจารณาจาก 
สถานท่ีซ้ือ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือ เพื่อใหไดสินคาท่ีมี
คุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้น สวนใหญจะใชจายในการซ้ืออาหาร
สด เพื่อใชประกอบอาหารรับประทานท่ีบาน นอกจากน้ีก็มีเคร่ืองปรุงรสตางๆ และขนม โดยซ้ือ
สินคาเหลานี้จากฟูดแลนด ซ้ือในระหวางเดินทางกลับบาน และซ้ือในปริมาณท่ีเพียงพอใน 
การประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซ้ือในตลาดสด เพราะจะไดของท่ีสด
ใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“โลตัส นานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมท่ีฟูดแลนด ชอบมาก ไปซ้ือ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
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“เดือนละครั้งไปซ้ือของใชในบานไปท่ีโลตัส ถาท่ีตลาดมันไกล ไมสะดวก แตถาโลตัสมัน
สะดวกกวา แตถาขาดเหลือเล็กๆ นอยๆ ก็ซ้ือตามตลาดท่ีเราวิ่งรถผานมา แตถาของท่ีทํากับขาวขาย
จะซ้ือจากตลาดบางแคเพราะเขามาสงให ส่ังเยอะเขามาสงให ไมตองไปเอง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10  ตลุาคม 2550) 
 
 “ออแทบทุกวัน ซ้ือท่ีแม็คโคร ท็อปส จะถือเอาความสะดวกไมไดดูเร่ืองราคาอะไรเพราะ
ถาสะดวกท่ีไหนก็แวะท่ีนั่น จะซ้ือบอยมากๆไปกับลูกบาง ไปเองบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“คิดมากกวาเม่ือกอน เม่ือกอนไมคอยคิดหลอกชอบกินเราก็ซ้ือเเตเดี๋ยวนี้พอเกษียณอายุคิด
มากเออมันจําเปนไหม ราคาสูงอยางง้ี เราจําเปนหรือเปลา อยางแพงไมจําเปนแลวอายุเยอะแลวไม
จําเปนกับชีวิตเราก็ไมซ้ืออยางของกินก็จะเลือกท่ีปลอดสารพิษมันก็ตองระวังนะ แตนี่เราเมืองไทย
มันก็อยางง้ัน มันไมมีอะไรท่ีจะเปนตัวช้ีเลยมันก็ไมคอยปลอดสารพิษจริงหรือเปลา สวนใหญจะ
ซ้ือท่ีหางเปนหาง ตลาดไมเอาไมไดเดิน เราก็ไมแนใจในเร่ืองความปลอดภัย ความสะอาดของ
อาหารวาจริงหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
 

“ของจะเลือกมากข้ึนเพราะแพงมากแบบแพงเกิน บางคร้ังไปเห็นแมคาลูกเขาก็หลายอยาง
คนบางอยางของไมควรข้ึนท้ังท่ีเราขายของก็อยากได พอนมข้ึน ขาวก็ข้ึน อยางนมเน่ียไมนาข้ึน 
ของไมนาข้ึนอยางแกสไมนาข้ึน สามอยางเนี่ยไมนาข้ึน เราอยากใหคนท่ีเรามองดูแลวไมอยากให
ของหลักๆ ข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ) 
 
 “ซ้ือ จะคิดกอนไปวาจะซ้ืออะไรเราอยากไดอะไรบาง จดไป อยางเส้ือผาของปาดูผาไม
แพงมากไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “แมบานไปซ้ือท่ีหางพาตาออไปซ้ือท่ีซุปเปอรมารเก็ตของพาตา ของถูกดีก็ไมไดถูกกวา
คารฟูร โลตัสสักเทาไหรหรอก แตเรามีบัตรสมาชิกอยูท่ีนั่นก็เลยไปซ้ือพอครบป เขาก็มีของ
สมนาคุณให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“บางทีหาง บางที ก็ เซเวนบาง บางทีไปคารฟูรแลวแต บางทีก็ท่ีตลาด เอาความสะดวกและ
ก็ราคาไมแพง ปาเงินนอยก็ซ้ือทีละนอยๆไมไดซ้ือเยอะอะไร แตจะซ้ือบอยมาก บางทีอะไรขาดเรา
ก็ไปซ้ือท่ีเซเวน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
7. กลุมกีฬาคอืยาวิเศษ 

เปนกลุมท่ีผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมโดยการเลนกีฬาท่ีหลากหลาย เชน เลนกอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ 
เข าฟต เนส  ว ายน้ํ า  เลน เทนนิส  ฝกโยคะ  และเตนแอโรบิค  โดยให เหตุผลว า เปนวิ ธี 
การดูแลสุขภาพท่ีดีท่ีสุด และบางคนก็มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมาต้ังแตวัยหนุมสาว โดย
จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.33 
 
ตารางท่ี 4 .33 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 4 2 6 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 11 6 17 
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 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ตอนน้ีผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตยผมก็ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอน
เชา บายผมก็ไป วันอาทิตยผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มาน่ี ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวัน
อาทิตยนะ ผมก็ใชเวลาตอนเชาคือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมี
ประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหน่ึงจอกกิ้ง แตก็
ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ) 

 
“ออกกําลังกายปกติ โดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันทําโนนทํานี่ จะทํา

อะไรไมไดจะอยูเฉยๆ อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบมาบังคับปาก็พยายามๆคะ
มันเปนคนแบบนองเน่ียบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาก็ไปเดิน 
บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 

 
“ตอนน้ีก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป

แลว ไปตีกันสนุกสนานเฮฮา เสร็จแลวก็กินขาว ตอนน้ีผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด 
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม เราไมเห็น
เมฆฝนแตเดี๋ยวเหอะมันมาแลว เพราะรีบเดินทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถ
ผานสวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย 
เขาวิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกนั” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกายเปนความดันอะไรอยางง้ี ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิกของ
วอรมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
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“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ย พี่มองสรีระ
ท้ังหมดกอนในรางกายของเรา เนี้ยอะไรที่หัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี้คือกลามเนื้อทอง
นะครับ เพราะฉะน้ันเนี้ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยการนอนแลวก็เอาศีรษะข้ึน เสร็จ
แลวก็มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระท้ังเขา เอว คอ นะ คับหมุนมือ หมุนอะไร
อยางเง่ียเพาะฉะน้ันเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย หนึ่ง ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถายดีมันก็
โอเคนะ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตาม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ) 

 
“โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชา ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรงแลว” 

(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรนะคะ 
แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุง สไปรรูลินา 
วติามินเสริมอะไรอยางง้ี“ (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา ทุกเชาใชวิธีเดินเอาในท่ี

ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“รางกายตอนน้ีผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 คร่ึง ผมออกตรงท่ี
บาน เราก็ขยับเคล่ือนไหวแขนนะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 ถึง 5 ป แลวนะ
ทําก็ไมต่ํากวา 100 คร้ัง 3 รอบ บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย
มันชวยไดนะก็หายใจ ก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเน่ียเม่ือกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้ไมเปน 
เสร็จแลวก็บริหารลําตัว เอว แขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทํา
ไป พอดูหนังจบก็ไดหลายช่ัวโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“รูสึกไมคอยดี คือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะ เขาบอกให

พอเดินบอยๆ ก็จะเดินท่ีไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไร อยางเดินไปตลาด ถามี
เวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 
ตุลาคม 2550) 
 

 “ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือยๆ แลวก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเท่ียว และไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 

 
“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว

เอา ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนสอะไร เดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอน
เย็นๆใกลบาน ไปท่ีอ่ืนไกล ไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายท่ีเสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค

เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

“ออกกําลังกายตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางง้ีนะครับ มันก็เหมือนออกกําลังกาย 
วันๆผมเดินไมรูกี่กิโล เชาอยางเดียววันละช่ัวโมงเพราะตอนเชาออกกําลังกายไดเพราะตองทํา 
ความสะอาดเคร่ืองออกกําลังกายอยูแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาณ) 
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 “ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสายหมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ) 
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4.3 ความสนใจ 

 
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ืองของ 

ความสนใจ โดยแบงความสนใจออกเปนความสนใจในครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรม
สันทนาการ ความนิยม อาหาร การเปดรับส่ือตางๆ และความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงสามารถแสดง
รายละเอียดโดยแบงกลุมดังกลาวตามประเภทของความสนใจและชนช้ันทางสังคมไดตามตารางท่ี 
4.34 
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ตารางที่ 4.34 แสดงจํานวนผูสูงอายุโดยแบงตามประเภทของความสนใจและชนชั้นทางสังคม 
 
 

ประเภทของความสนใจ 

กิจกรรมสันทนาการ ความนิยม สื่อ ชนชั้นทาง
สังคม ครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน 

ทองเที่ยว 
เที่ยวสถาน
บันเทิง 

ออกกําลัง
กาย 

เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

สปา 
อาหาร 

หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต 
วีซีดีและดีวี

ดี 

ความสําเร็จ 

ชนชั้นสูง
สวนบน 

5 4 6 1 3 - 5 5 1 2 3 - 5 1 1 - 3 

ชนชั้นสูง
สวนลาง 

6 3 6 - 6 - 5 4 1 1 3 1 6 2 3 1 1 

ชนชั้นกลาง
สวนบน 

6 3 6 - 4 - 5 4 1 - 1 - 5 2 - 1 1 

ชนชั้นกลาง
สวนลาง 

4 2 6 - 2 - 1 2 - - 1 - 4 - - - - 

ชนชั้นลาง
สวนบน 

6 2 6 - - 1 2 1 - - - - 2 1 - - - 

ชนชั้นลาง
สวนลาง 

6 3 6 - - 1 - - - 1 2 - 4 - - 1 2 

รวม 33 17 36 1 15 2 18 16 3 4 10 1 26 6 4 3 7 
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ความสนใจในเร่ืองครอบครัว 
 
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองของความสนใจ พบวาผูสูงอายุ จํานวน 33 

คน เปนเพศชาย 17 คน เพศหญิง 16 คน มีความสนใจในเร่ืองครอบครัว และเปนผูสูงอายุในทุกๆ
ชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.35 

 
ตรางท่ี 4.35 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในเร่ืองครอบครัว โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นลางสวนบน 3 3 6 

ชนชั้นลางสวนลาง 3 3 6 

รวม 17 16 33 

 
 จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุใหความสนใจในเร่ืองของลูก เปนอยางมากเน่ืองจากมี 
ความกังวลวาลูกจะไมสามารถดูแลตัวเองและกิจการท่ีไดรับเปนมรดกจากตนได จึงพรอมท่ีจะชวย
แกปญหาให ไมวาจะเปนเร่ืองของเงินหรือในเร่ืองของการใหคําปรึกษา สวนกลุมผูสูงอายุท่ีโสดจะ
มุงความสนใจไปที่หลานหรือพี่นองท่ีอยูดวยกันเปนสวนใหญ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 
ผุสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ออๆ ก็คือสวนใหญเนี้ยเราจะดูแลตัวเองก็เรายังแข็งแรงคือสามีเนี้ยสวนใหญเขาจะดูแลปา

ไมสบายก็พาไปหาหมออะไรอยางเง้ีย สามีปาเขาแข็งแรงไมคอยเปนอะไรแตปาเนี้ยแบบวาไมคอย
แข็งแรงเทาไร เออโรคความดันโรคเบาหวาน ก็นะจัดยาใหอะไรอยางเง้ียปาก็รูสึกวาลูกก็เอาใจใส



 121 

ดูแลดีคือเขาก็จะพาไปนวดไปสปา ถึงวันเกิดเขาก็จะมีของใหแลวก็วันเกิดเขาซ้ือของใหวันแม เขา
จะมีพวงมาลัย วันเกิดนี้ปาก็ไดรถคันใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 
ตุลาคม 2550) 

 
“ท่ีบานก็อยูดวยกันท้ังหมด ลูกสองคนก็อยูดวยกัน อยูในครอบครัว ปลูกบานอยูในพื้นท่ี

เดียวกัน ตอนเย็นก็จะมานั่งทานขาวกัน ท้ังหมดคอยบอกเลาและคอยปรึกษากัน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 28 ตุลาคม 2550) 

 
“ผมไมมีครอบครัว ผมไมแตงงานนะ ผมก็ทํางานไปเร่ือยๆ ทํางานไดก็ทําตอไป ชีวิตนี้

ทํางานอยางเดียว ผมไมไดกะเกณฑ ผมมีความสุข ผมก็ทําตอไปเร่ือยๆ ทําไป แตวาทํางานให
แผนดิน ตั้งใจทําเพราะก็เกิดมานี้ขอรับใชแผนดิน รับใชสมเด็จพระเจาอยูหัว รับใชสถาบัน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ครอบครัวคือไดความท่ีไดใชชีวิตมาดวยตนเองพอสมควร และพ่ีตอสูเพื่อครอบครัวพี่ แม

ผิดหวังพี่ก็ไดทํางานใหกับรุนนองท่ีโรงเรียนอีก พี่ก็ไดทํางานเปนครูฝกดีเดนเพราะวากอนท่ีเราจะ
ไปท่ีวานะ แตละทีมเราตองฝกทหารใหมๆ ก็เลยคาดวาการมีชอบเปนภาระเราก็เห็นพี่ปานาอา เปน
แบบไหน เพราะฉะน้ันอีกวันหนึ่งพี่พยายามหาธรรมก็เลยชมเชยกันไปในขณะท่ีพี่ไมมีครอบครัวก็
จริงกี่ก็ยังมีหลานๆ พี่ก็เล้ียงหลานมาตั้งแตเล็กๆ พี่ก็คิดวาการมีครอบครัวตองเปนแบบพี่เวลาทํางาน
ตองหวงหนาหวงหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 16 ธันวาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“มีลูกสาว 2 คน   คนแรก เรียนจบแลวก็ทํางานอยูท่ีประเทศฮองกง คนนี้เขาเกงดูแลตัวเอง

ได ผมไมคอยหวงคนท่ี 2 อยูกับผม คนนี้เรียนไมคอยเกงแตงงานแลวเหมือนกัน ท้ังเขาและท้ังสามี
กอยูกับผมดวยกัน ท้ังคูตอนน้ีท่ีบานก็จะมีผม ภรรยา แลวก็ลูกคนท่ี 2 กับสามีเขา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ผมมีลูกสาวสองคน คนแรกแตงงานไปแลวมีหลานหน่ึงคน คนท่ีสองยังไมไดแตงงานแต

ตอนน้ีผมอยูกับแฟนและก็ลูกสาวคนโตเขากลับมาอยูดวยกัน และก็หลานสาวอีกหนึ่งคน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550) 
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“พี่ก็มีหวงแตลูกชายพี่นี่แหละเขาดื้อ เรารูสึกวาเราเล้ียงเขาไมไดดี ไมไดดังใจ แตจริงๆแลว
เขาก็ตั้งใจเรียนนะอยางเราบอกใหเขาเรียนใหไดสามกวาเพื่อเขาตอโทจะไดตอไดงายๆ เขาก็ทําได
แตพี่ก็ยังหวงเขาอยู อยางเวลาขับรถแลวเขาขับเร็วเราก็กลัวเขาจะขับไปชนใครตอใคร เขาก็บอกวา
ไมเปนไร ประกันจาย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550) 

 
“ก็อยากใหลูกดูแลตัวเองและครอบครัวผานไปได ดูแลทรัพยสินท่ีเราไดรับมาจากรุนปูยา

ไดเหมือนท่ีเราทํา อยางลูกสาวคนเล็กนี่ก็เราก็เห็นเขาเรียนจบ เร่ิมทําอะไรไดเองแลว เราก็จะพยาม
สอนเขาใหดูแลบานเปนแมบานใหเหมือนกับท่ีเราถูกส่ังสอนมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 

 “อยากใหลูก ๆ ทํามาหากินในอาชีพท่ีเราสรางมา หรือไมก็ใหเขามีอาชีพท่ีมั่นคง ตอไป
จะไดไมลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 มกราคม 255) 

 
“ภรรยาผมเปนขาราชการตอนน้ียังทํางานนอยู มีลูกสองคนและลูกก็จบจากจุฬา แลวไป

เรียนสหรัฐฯ ไดปริญญาโท หลานก็มีแลว 2 คน เปนผูหญิงท้ังคู” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ท่ีบานพี่ก็อยูกับสามีและก็ลูกชาย บางทีพี่ก็ทําอาหารทานเอง บางทีก็แมบานทํา ลูกพี่ชอบ
ทานไกทอด คนอ่ืนทําไมถูกใจ พี่ก็จะเปนคนทําใหทาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง
, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 

 “ก็ลูกชายพ่ีๆก็อยากใหเขาเรียนจบ ใหเขาเลือกนิเทศจะไดจบ แตเขาก็ไมเอา จะเลือก
นิติศาสตร แมก็วามันยาก แตเขาจะเรียน เราก็ไมวาอะไร เอาอะไรก็เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็มีแตหลาน เราไมมีลูก ไมไดแตงงาน นองสาวเขาก็ยกมาใหเปนลูกเราก็รักเหมือนลูก

จริงๆแลวเหมือนเพ่ือนกันมากกวา ไปเดินซ้ือของ ไปชอปปงดวยกัน บางทีเขาก็เรียกเขาเจนะ” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
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“มีลูก 5 คน ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองจบโทหมดท้ังสองคน พอเขาจบเราก็ซ้ือรถใหม
ใหเขาขับไปทํางาน แตอีกสามคนก็จบตรีกันหมดแลว มีงานทํากันหมด แตคนเล็กเราใหทํางานท่ี
บาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็มีลูกหลายคน เพราะเรามี 3 แม แมแรกเสีย ไปเราก็มีคนท่ี2 และคนท่ี 3 อยูดวยกันลูกกับ

เมียคนแรกเปนรอยโท กับเมียคนท่ี 2 เปนอาจารยสอนแตตอนหลังเราก็ใหเขาออกมาทํางานท่ีบาน
ดีกวาเปนอาจารย เงินนอย ใชจายไมพอคารถคากินจะไปพออะไรเดือนละหม่ืนกวาบาท ออกมาทํา
กับเราดีกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“มามีลูกสิบคนเล้ียงไดสมัยกอนไมเหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เล้ียงยากตองสงเสียใหเรียนอีกคน

โตก็ขายอาหาร มาอยูกับลูกสาวคนโตมีลูกสาว 7 คนลูกชาย 3 คน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ก็อยูกับลูกสาวและลูกเขยนี่แหละชวยเขาขายของตอนหลานเล็กๆก็ชวยเขาดูแตตอนน้ี

หลานโตหมดแลวเราก็เ ท่ียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 28 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหร แตคนเล็กเราหนักใจ แตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวัง แตพี่ก็

ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 

 
 “ลูกชายเขาจะมาเปดรานก็เลย เดี๋ยวพอชวยไมตองไปจางคนอ่ืน เขามีผม มีแมบาน แมยาย
เขาชวยคาใชจายเนี้ยเนี้ยไมเอาใหลูกชาย 3 คน คนผูชายน้ีเปนคนท่ี 2 ผูหญิงทํางานอยูแถวภาษีเจริญ 
ลูกชายเนี้ยธรรมดาเขาอยูจังหวัดนนทไปๆ สูคารถไมไหวก็เลยมาพักท่ีนี่” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“แตงงานต้ังแตอายุ 29 แตไปเจอแฟนอายุ 25 ก็ไปเจอกัน แฟนจบพยาบาล มีลูกคนโต เขา
เปนเนื้องอกสมองต้ังแต 8 ขวบ ผาตัดท่ีจุฬา 3 คร้ัง คนโตตอนนี้เดินไมได ตองดูแลมาเร่ือย ๆ แต



 124 

สมองไมเปนไร คนท่ี 2 ออนกวา ผูชายท้ังคูจบวิชาพิเศษจบศิลปากร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 

 
“มีลูกสาวสองคนเขาทํางานกันหมด ตอนนี้ลูกสาวคนเล็กออกไปอยูใกลท่ีทํางานเขา พอ

ลูกสาวคนโตแตงงานไปก็ยายออกไปอยูกับสามี แตตอนนี้เขามีปญหากับสามีก็เลยมาอยูกับเราและ
กห็ลานสาวอีกคน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “ปามีลูกคนเดียวกับสามีก็เลิกกันต้ังแตลูกปายังเล็กๆอยู ทุกวันนี้ก็อยูกับลูกสาว เขาทํางาน
บริษัทปาก็ขายขนม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“สามีเลิกไปแลว มีลูก 4 คน เสียไป 1 คน ตอนน้ีคุณปาอยูกับลูกคนเล็กกับคนท่ี2 คะเปน
ลูกผูชาย 2 คนเลยคะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ลุงมีลูกสามคน ผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คน ก็ยังอยูกับภรรยา เขาก็ดูแลเราอยางดี กลับไปก็มี
ขาวมีน้ําทานสบายชีวิต มีความสุขกับความพอเพียงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภษษณ 8 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
“ผมมีลูกสองคน ลูกสาวกับลูกชายแตงงานไปหมดแลว ลูกสาวทํางานในกรุงเทพ ลูกชาย

ไปทํางานท่ีชลบุรี มีหลาน 3 คน เปนของลูกสาวสองคน ของลูกชายผมมีคนเดียว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 “ก็เปนหวงหลาน มีอะไรมาก็ซ้ือขนมซ้ืออะไรใหหลานกิน เราแกแลวจะกินอะไรมาก มี
อะไรก็ใหหลานหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆ กับนองๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง

สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “มี 3 คน เปนชาย 2 หญิง 1 คนโตมีครอบครัวแลว เหลือลูกอีก 2 คน เขาเรียนจบตรี
บริหาร” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “มีลูกสามคนเปนผูหญิงหมด ก็แตงงานกันหมดแลวมีหลานคนละ 2 คน แลวก็ไปทํางาน
แลวก็ซ้ือของมาให ฉันก็อยูกับลูกคนที่สอง เขาก็ดูแลดีพาไปเท่ียว แตเราไมไปชอบอยูบาน
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “มีลูกสองคนกับภรรยาก็เสียไปแลว เม่ือกอนก็อยูกับลูก แตเดี๋ยวนี้เขามีครอบครัว เขาก็
แยกกันไปหมดแลว เรากอ็ยูคนเดียว ก็ดีไมเหงาเลยมีงานใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “ลูก 4 คนตอนนี้อยูกันสามคน อยูดวยกันกับลูก ลูกคนโตไปทํางานตางจังหวัด ไปๆ มาๆ 
เวลานี้อยูกับคนท่ี 2 กับคนเล็ก ลูกๆไมคอยไดใหเงินใชหรอก เขาก็ไมมี ลูกชายก็มีลูก 2 คน กําลัง
เรียนใชเงินเยอะ ลูกชายคนโต คนท่ี 2 ยังไมแตงงาน คนท่ี 2 มีลูก 2 ขวบกวา คนท่ี 3 แตงงาน เราก็
เลยตองออกมาหางานทําอยางนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 
 ความสนใจในเรื่องบานและท่ีอยูอาศัย 

 
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองของความสนใจ พบวามีผูสูงอายุจํานวน 

17 คน เปนเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 9 คน ท่ีมีความสนใจในเร่ืองบานและท่ีอยูอาศัยของตน และ
เปนผูสูงอายุในทุกชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในเร่ืองบานและท่ีอยูอาศัย โดยแบงตาม 
ชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 2 3 

รวม 8 9 17 

 
จากการศึกษาในเร่ืองของความสนใจเกี่ยวกับบานและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ พบวามี 

ความแตกตางกันตามชนช้ันทางสังคม โดยผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลางมี
ความสนใจในเร่ืองการดูแลบานและคอยปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ เพราะยังเปนมรดกตกทอด เปน
แหมือนสมบัติท่ีตองไดรับการดูแล สวนชนช้ันลางสวนบนและชนช้ันลางสวนลางมีสนใจการหาท่ี
อยูอาศัยท่ีมั่นคงเนื่องจากยังตองเชาบาน หรือตองอาศัยบานญาติ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“บานท่ีอยูเปนมารดกตกทอดมาต้ังแตรุนแม ก็ตองดูแลอยางดี มีตอเติมซอมแซมบางเพราะ

บานมันเกาแลว ก็ตองทําใหมันดีอยูเสมอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
 “บานท่ีอยูก็เปนบานท่ีเพื่นผมท่ีสนิทจัดหาให รถหรือของใชอะไรก็มีคนชวยดูแลให ผมไม
คอยใชเงิน เพื่อนๆผมเขาเห็นเขาสงสารก็ชวยหาให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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“พอเปนคนฐานะปานกลาง คุณปู คุณยาย ก็รับราชการ เราไมมีบานหลังใหญ เราก็ปลูก
บานเอง ก็อยูมาถึงลูกเรียนไดอะไรได ผมถือคติของพอผม ตองใหลูกทุกคนเรียนหนังสือใหถึงท่ีสุด 
ผมก็เรียนเหมือนกัน กินวันละ 5 สตางคนี่แพง ขาวคร่ึงสตางค น้ําแข็งคร่ึงสตางค วันหนึ่ง 2- 3 บาท 
เหลือคืน พี่สาวผมก็เรียน พัฒนา ซ่ึงก็ไมไดถูก นองสาวผมก็เรียนเซ็นคาเบรียล ซ่ึงมันก็ 80 ปท่ีแลว 
คิดวาไมถูก พอผมสงใหเรียนโรงเรียนฝรั่งม่ัง  ผมก็ไดอันนี้เร่ืองภาษาผมก็พอได ตอนน้ันใน
ครอบครัวก็ได แตอยาทําใหคนอ่ืนเดือดรอนนะ หลักในการดํารงชีวิต ผมมีมรดกสรางไวแตตอง
ขยัน ตองทํางานจนหัวคํ่าเลย พอเรามีบานอยูนะแบบผอนสง อะไรก็วากันไปตามเนื้อผา สมัยนี้นะ
ก็ผอนสงรถไปอะไรไป ก็ปากกัดตีนถีบทํางานไป ก็เห็นลูกทีก็หายเหนื่อยอะไรอยางนี้ ทุกคนก็ชวย
ตัวเองไดหมด เขามหาลัยไดหมดทุกคน แลวก็มีลูกคนโต เขาก็รับผิดชอบตัว พอเขาจะเรียนอะไร 
เรียนพิเศษอะไร เขาจะเปนคนหาเองนะ ผมไมหา เขาจะบอกจะเรียนอันนี้นะ เขาจะไปเรียน
โรงเรียนสาธิตนะ เขาไปสอบเขาปริญญาตรีก็สอบเขาเอง เรียนแพทยเขาก็สอบเขาเอง ลูกคนกลางก็
เรียนของเขา จบมาก็เรียนสถาปตย เขาสอบเขาสถาปตย จุฬาฯ ลูกก็เลยมาเรียนรามคําแหง ลูกคน
เล็กเรียนหัวไมดี เขาก็เรียนทางดานเศรษฐศาสตร  ผูหญิงหมด ทุกคนก็ชวยกันรับผิดชอบ เขาก็ไม
ทําใหใครเดือดรอน เขาก็มีตัวเขาเอง ทําใหตัวเขาเอง แตเขาก็คือเขา ลูกทุกคนก็ตองมากินขาวตอน 
6 โมงเย็น ผมชอบเก็บซ้ือท่ีดินผอนสง สมัยกอนเบ้ียเขาก็พอสมควร ผมก็ผอนวางเขาไป และก็ปลูก
บานติดๆกันคนละหลังคนละหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 14 
พฤศจิกายน 2550) 
 

“บานท่ีอยูก็เปนบานของตัวเองอยูกับสามีและก็ลูกชาย แตบริเวณบานก็จะมีบานของ
นองสาวดวยแตคนละหลังกันอะคะ พี่ก็จะดูแลบานบาง แตมาทํางานตรงนี้ก็จะไมคอยมีเวลาดูสัก
เทาไหร สวนใหญก็ใหเด็กในบานทํามากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
23 ธันวาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“อยูบานของตัวเองและก็มีคอนโดดวยสาเหตุเพราะบางทีผมกลับดึกไปท่ีบานไมไหว

เพราะวาไกลก็เลยมาพักท่ีคอนโด ภรรยาไมอยากใหขับรถกลัวเกิดอุบัติเหตุ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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“บานท่ีพี่อยูก็จะอยูกับสามีและก็ลูกชายมีคนดูแลบานสองคนคนขับรถอีกหนึ่งคน เปน
บานของตัวเองคะซ้ือเองกับสามี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม 
2551) 

 
“บานนี้ดิฉันอยูมาต้ังแตเด็กๆคะ ตั้งแตสมัยคุณแมเปนมรดกมาคะก็รับชวงตออยูกับลูกสาว

สองคนก็หวงัจะใหลูกตอไปใหคงอยูไปช่ัวลูกหลานคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

 “บานก็ของเราเอง เปนช่ือของเรา อยูกับหลานสาวก็มีความสุขดี จะชอบทํางานบานเก็บ
ของจัดบานเวลาวางๆหรือวันหยุดไมไดไปไหนก็ทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  
 “บานก็คือรานท่ีทํานี่แหละ ผมล้ียงหลายชีวิต ลูกเมืยและก็ลูกนองรวมๆก็ 10 กวาคน อยูกนั
ท่ีนี่แหละ มีหองใหอยูสบายๆ เราก็ดูแลคาใชจายใหหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “อยูดวยกันหมดท้ังลูกภรรยา ลูกคนเล็กเขามีปญหาเร่ืองพัฒนาการแตเขาก็ดูแลตัวเองได
เลนหุนเลนอะไรไป บานก็ของเราเอง ทํามาสรางมาดวยน้ําพักน้ําแรงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “ก็อยูบานกับลูกสาวแลวก็ลูกเขย บานนี้ก็เพิ่งสรางใหมเปนท่ีของเราเอง มีบานท่ีอยูและก็
ตรงน้ีเปนบานหลังเกา ปาก็มาทําเปนรานขายของ อยูกันก็ดีมีหลานอยูดวยสองคน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“บานนี่ก็ของตัวเอง ตอนแรกลูกชายเขาก็อยูแถวจังหวัดนนทก็ไปมาแตเราเห็นเขาทําธุรกิจ

ของเขาไมดีก็เลยบอกเขาวามาขายของท่ีนี่หรือเปลา เขาก็วาดีเราเลยลงทุนเปดรานใหหนาบานนี่
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แหละเราก็ชวยเขาไปดวย หั่นพักบาง เก็บจานบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “บานก็เชาเขาอยูๆกับลูกสาวคนท่ีสอง คาใชจายเขาเยอะ เราขอเขาไมไดก็ตองออกมา
ทํางาน ไดเปนรายเดือนก็ดีข้ึน บานไมใหญเปนบานเชาธรรมดา เปนบานไม” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “บานก็เปนบานพักท่ีทํางานจัดใหอยูสบายอยูขางหลังนี้แหละ ภรรยาก็อยูดวยกันท่ีนี่เพราะ
เขาเปนแมบาน ท่ีนี่ชุดเขาก็มีใหก็สบาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
        “บานก็อยูท่ีนี่ครับ คุณหมอมีบานพักใหภรรยาก็ทํางานเปนแมบานอยูแถวๆนี้ ใกลกนัผมมี

บานอยูท่ีตางๆจังหวัด ไปสรางไวหยุดงานทีก็กลับไปที ลูกสาวคนโตอยูท่ีนั่น” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
  
 “ซอยเพชรเกษม 40 อยูมาต้ังแตเกิดแลวคะ เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆกับ
นองๆ อยูกับนองสาวและก็ลูกๆของเขา บางทีเขาก็มาดูบางเวลาเราปวยไข” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนแรกก็อาศัยอยูกับลูกสะใภแตพอเขาเลิกกับลูกชายเราก็เกรงใจเขาไมกลามาอยูดวยก็
เลยเชาอยูขางๆกัน ดูแลกันแตไมไปอยูกับลูกชายหรอก อยูไปก็ทะเลาะกัน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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ความสนใจในอาชีพ 
 

 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองของความสนใจในอาชีพ 
พบว า อ า ชี พ ท่ี ผู สู ง อ า ยุ ใ ห ค ว า มสน ใ จนั้ น มี ค ว ามหล า กหล า ย  โด ย แต ล ะ อ า ชี พ มี 
ความสอดคลองกับชนช้ันทางสังคมของกลุมตัวอยางแตละคน ดังตารางท่ี 4.37 

 
ตารางท่ี 4.37 แสดงความสนใจของผูสูงอายุในเร่ืองอาชีพ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

ชนชัน้ทางสังคม เพศ อาชีพ 
ทหาร ยศพลเอก 
ทหาร ยศพลโท ชาย 

แพทย 
อัยการอาวุโส 

เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ชนชั้นสูงสวนบน 

หญิง 

เจาของรานอาหาร 
เจาของธุรกิจนําเขาเคร่ืองยนต 
เจาของรานขายสงอัญมณี ชาย 

ผอ.เขตพระนคร 
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง 

หญิง 

เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน 

เจาของธุรกิจผลิตชอฟา ชาย 

อาจารย ตําแหนงคณะบดี 
อาจารยประจํา 

เจาของธุรกิจหลายแหง 

ชนชั้นกลางสวนบน 

หญิง 

เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงความสนใจของผูสูงอายุในเร่ืองอาชีพ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม (ตอ) 
 

ชนชัน้ทางสังคม เพศ อาชีพ 
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก 

เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง ชาย 

ครูสอนลีลาศ 
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก 

เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก 

ชนชั้นกลางสวนลาง 

หญิง 

เภสัชกร 
พนักงาน รปภ. 

พนักงานบริษัทเอกชน ชาย 

ขายกาแฟ 
ขายขนม 

พนักงานบริการในรานอาหาร 

ชนชั้นลางสวนบน 

หญิง 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
ขายนํ้าปน (รถเข็น) 

รับจาง ชาย 

รับงานแกะสลัก 
ขายของชํา 

ขายลูกช้ินทอด (รถเข็น) 

ชนชั้นลางสวนลาง 

หญิง 

ขายกาแฟ (รถเข็น) 

 
จากการศึกษาความสนใจของผูสูงอายุในเร่ืองอาชีพ พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความสนใจ

ในอาชีพเดิมหรือใกลเคียงกับอาชีพท่ีเคยทําในชวงวัยหนุมสาว โดยมีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึก
วาตนเองมีคุณคาท่ีมีงานทํา ไมเปนภาระของลูกหลาน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

 “เปนนายทหารระดับพลเอกแลวก็ถือวาพอแลว สูงสุดไดเปน ผบ.ทบ. ก็ไมไดคิดจะอยาก
ไดอะไรไปมากวานี้ แคจะทํางานเพื่อสังคม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
18 ตุลาคม 2550) 

 
“อยางในตอนน้ี ผมเปนท่ีปรึกษาของบริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต ในดานเร่ืองสุขภาพ ท่ี

ปรึกษาสวนใหญก็เกี่ยวกับในเร่ืองสุขภาพของผูประกันชีวิตนะ พวกเอาประกันชีวิต ไลตั้งแตเร่ิมจะ
ทําประกันกอน ก็เอาสุขภาพมาใหตรวจ ผมก็จะสรุปเร่ืองสุขภาพข้ันสุดทาย มาคนนี้มีสุขภาพดี
ปกติหรือไม เขาก็รับไดเปนปกติ ถาขณะนี้เปนโรคเบาหวานก็ดูวาข้ันไหน แลวก็เร่ืองเบ้ียวาจะเพิ่ม
มากนอยเทาไร แลวก็ดูใหสารพัดโรค เร่ืองการดูแลตัวเอง ตองควบคุมอะไร ก็จะเปนเกี่ยวกับ
สุขภาพ ทําประกันชีวิตท่ีบางคนท่ีทําไปแลว ทําประกันสุขภาพ เจ็บไขไดปวยอะไรก็ทําไป ทาง
บริษัทก็จะมีฝายคอยดูแล ระหวางทําประกันกับผมเบ้ียก็จะอยูคนกลางก็จะยืนมากอน พวกนี้ก็จะมี
ประสบการณมาพอตัว เชน หากลมมากระดูกไมหักตองมาถึงผม ก็วันๆก็ 20 ถึง 30 ราย อยูบริษัทนี้
มา 55 ป แลวนะ เปนบริษัทท่ีเกาแกมาก 55 ปแลวนะ ลูกคาก็เช่ือถือ โดยเฉพาะคนระดับกลาง 
เม่ือกอนก็ออกตางจังหวัดมากทุกหัวระแหงเลย ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด ทุกอําเภอจะมีสาขาของบริษัท
ตั้งข้ึนมา เปนตึกๆ เหมือนกันหมดท่ัวประเทศเลย ถาง้ันพวกเจ็บไขไดปวยจากอุบัติเหตุหรือจะเจ็บ
ไขไดปวยธรรมดา แตอยูในกฎเกณฑของการประกันท้ังนั้น ถาเขาตัดสินไมไดอาการรุนแรง  
อาจจะตองนอน 2 - 3 เดือน เขาก็มาถามผมวา อะอันนี้จะใหนานเทาไหร หรือใหไปแลวไมหาย
ตามท่ีเขากําหนด จะเปนไปตามเม่ือยังชาไปอีก 2 เดือน 3 เดือน อันนี้ก็ตองวากันไปตามเร่ือง ตอไป
พวกตายๆโดยผิดธรรมชาติ ตายโดยธรรมชาติ เราก็มี ตองไดใบรับรองจากตํารวจ จากแพทย
ชันสูตร หรือจากโรงพยาบาลก็ยิ่งงายใหญ ไปตามหลักเกณฑ ระเบียบของกรมธรรม ถาตายผิด
ธรรมชาติ เราก็ตองไดใบมรณบัตรจากตํารวจ จากแพทยท่ีชันสูตรวา ผิดธรรมชาติเพราะจากอะไร 
เชน ฆาตัวตาย ถามันอยูในกรมธรรมหรือขอบเขตกรมธรรม  ก็ตองจาย เราก็จาย ถาตายอยูใน
ระยะเวลา 1 - 2 ป เราก็ไมจาย หรือตายโดยผิดจากธรรมชาติท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ เชน จมน้ําตาย เราก็
ตองสืบวาเปนเร่ืองจริงหรือเปลา ไมใชฆาตายแลว แลวก็เอาไปท้ิงน้ําแลวบอกวาจมน้ําตาย ถาจมน้ํา
ตายน้ีมันหลายเทา ถาทํา 100,000 ก็ได 300,000 บางคนไดไมใช คนประกันใหคนอ่ืนเอาไปใช มันก็
แพงพอสมควร เพราะฉะน้ันเราตองพิจารณาโดยดูผลการชันสูตรศพ สถาบันนิติเวช กรมตํารวจ 
เพราะเราอาศัยข้ันตอนการชันสูตรทายท่ีสุด ไมงั้นเราก็จะเส่ียง บอกวาเปนไอนี่ เราก็พอเชื่อแตก็
ไมไดแนนอนนะ เชน คนตายบอกถูกรถชน เราก็วาถูกรถชนตาย ปญหามันมีตลอดเวลาแลวก็คํา
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สงสัยวาเรา นี่ก็คืองานท่ีทํา คนท่ีอยูตรงกลางระหวางผมเนี่ย ก็พวกประกัน ความรูทางดาน
การแพทยอยูข้ันพื้นฐาน สอนมาจนกระทั่งคลอง เพราะวาคลองทีเดียวพวกโรคนี้เกิดจากอะไร โรค
นี้เปนไปยังไง โรคนี้ทํายังไงหาย อะไรอยางไร บางโรครักษาเทาไหรก็ไมหาย ผมก็เหนื่อยเพราะทุก
เคสสงใหผมๆก็ตาย ถาไมมีการสอน สอนทุกเดือนเปนเวลา 5 - 6 ปนะ เพราะเราอยากใหเขามี
ความรูแลวเขาก็สนุก เพราะถาคนไมรูสึกสนุกเม่ือไหรเนี่ย คุณจะหมดแลว ชีวิตคุณหมดแลวไมวา
คุณจะทําอะไร ถาคุณไมสนุกคุณก็ตายแหละ แลวเร่ืองสุขภาพ ทีนี้เรากด็ูแลเร่ืองสุขภาพ พนักงาน
ของบริษัทเขา เชน พนักงานเจ็บไขไดปวยธรรมดา ปวดทอง อาเจียน อาหารเปนพิษ เราก็รักษา
เบ้ืองตนใหกอน ถาไมหาย สมัยนี้เรามีประกันสังคม นอกจากนั้นแลวประกันสังคมใหมาเราก็ชวย
ดูแล ใหการศกึษาใหอะไร แลวก็บางทีก็ประกันสังคมคือตองเปนท่ีนี่แนนอน เราตรวจพบอะไรเรา
ตองไปตรงนั้น ขอรองทานตรวจพบอะไรก็ไมเขียนลงไปก็คะยั้นคะยอวาไมตองเขียนลงไป แลวก็
คนตรวจแถวนี้เขาก็มาหาเราบาง  อันนี้เปนงานประจํา เคยทํางานสาธารณะหนักเขาๆ เราก็ไปไม
ไหวแลวมีการใชความรูท่ีมีอยู วางก็อานหนังสือ ตําราบาง เอกสารอะไรตางๆท่ีออกใหม หมอเขียน 
อันนี้ไมไดเปนโรคนี้ เขาก็รูวาเปนโรคอะไร ถาโรคนี้จะเปนยังไง เจ็บไขไดปวยหรือไม ก็เปนงานท่ี
ทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 14 พฤษจิกายน 2550) 

 
“ก็ทุกวันนี้ก็มีอยู จริงๆแลวมีอยู 2 กิจการ อันท่ีหนึ่ง ก็คือกิจการอพารตเมนต เปนเจาของ 

แตของแพทยตัวเองทําอาชีพเปนแพทยแลวก็เออรล่ีรีไทร ก็มาทําอาชีพทางดานอสังหาริมทรัพย อัน
ท่ีหนึ่ง ก็ของพีเอสวิลลาท่ีทําอยูทุกวันนี้ เปนอพารตเมนตท่ีทําใหชาวตางชาติเชา แลวอีกทางหน่ึง 
อีกกิจการหนึ่งท่ีปารับผิดชอบอยูเนี้ย รับผิดชอบเปนกรรมการอยู ก็คือ ทําเหมือนกับเปนบาน หรือ
ทาวนเฮาสขายนะ เปนจัดสรร แตวาเปนกินการกลางๆ ขนาดกลางลงมา ไมไดใหญแบบแสนสิริ 
แลนดแอนเฮาส ไมไดใหญขนาดนั้น แตเราก็ทํามาประมาณ 45 ป สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี
ขายนะ แตถาเปนธุรกิจท่ีเชานี้ทํามา คือเกือบ 40 ป 30 – 40  ป ก็ทํารับมรดกของคุณพอ คุณแม มา
ทําแตกเ็ออรล่ีรีไทรมา 7 - 8 ปคะ เพราะวาตรงนั้นตัดสินใจไปอยูตางประเทศ พาลูกไปเรียนหนงัสือ 
ไปเรียนปริญญาตรีท่ีอเมริกาคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“เอาตั้งแตเร่ิมเกษียณเลยใชไหมคะ ก็เปนคนใหสูตรแลวก็เดิมที ทีแรกก็จางพอครัว                         

จางกุก ทีนี้รานมันก็เปดใหมๆมันก็โอเคนะ แตพออยูไปคนมันก็แบบวานอยๆ แลวกุกเขาก็จะทํา
ตามใจเขา เขาไมขายสูตรของเรา เราอยากขายสูตรของเราตามความคิดของเราท่ีครอบครัวเราคิดวา
เราจะขายอาหารไทยดั้งเดิมจะยึดวาอาหารไทยเนี้ย คลายวาเราจะไมอะไรท่ีรสชาติยังไงเราก็จะ
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คงไว อยางท่ีพูดกันวา เมืองนอกเนี้ยถาไปกินแกงเขียวหวาน หวานเจี๊ยบเลยเพราะเขานึกวาแกง
เขียวหวานเนี้ยตองหวาน ท่ีจริงแลวมันไมหวาน นี้ก็กุกเนี้ยเขาจะไมคอยทําตามเราแลวก็รานเรามัน
รับอยางเกงเนี้ยนะ ไมเทาราคากุกราคาเทาเทียมกุกของเราเนี้ยราคา 8,000 บาทตอเดือน คาเทาเทียม 
5,000 บาท มีเด็กสูมาหลายปขาดทุนบาง พอทุนบาง รานนี้เปดมาเขาปนี้ปท่ี 6 ก็ตั้งแตปาเกษียณอายุ
นะ นี้ก็มีเด็กท่ีบาน แมบานนะ เดิมท่ีบานมีแมบานหน่ึงคนเขามาชวยอยูท่ีนี่ เราก็เลยฝกเขาใหทํา
อยางท่ีเราทําอยางเหมือนอาหารที่บาน ฝกเขา จางเขาอยู 6,500 บาทตอเดือน คาเทาเทียม 4,000 บาท
แลวพนักงานเสิรฟ หัวหนาก็ 7,500  บาท แลวก็คนละ 5,000 – 5,500 บาท อะไรยังง้ี มันก็อยูได 
สูตรก็ถาตามท่ีเราคิดก็จะคิดอาหารแปลกๆใหมๆมาเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 2550) 

 
“พลโท ปจจุบันโปรดเกลาเปนราชวงศอภิเษกประจํากรมราชวงศ ขณะนี้ก็เกษียณอายุมา

ได 1 ป พี่ก็จะทํางานตอไป พี่ไมอยากไดตําแหนอะไร อยากทําเพื่อสังคม” (กลมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550) 
 

“คะ งานก็ทํางานตําแหนงท่ีปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนท่ี 2 นะคะ 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนจนมาถึงปจจุบัน เพราะวาตอนนี้ก็เกษียณ เกษียณปท่ีแลวกันยายน วางเวน
เดือนกวาก็ออกไปทํางาน ก็มีปฏิวัติและก็มาเปนปจจุบัน แลวก็จะส้ินสุดหลังจากท่ีสภานิติบัญญัติ
หมดลงไป เม่ือ ส.ส. ไมใช ส.ว. หลังจากท่ีมี ส.ว. จนกวาจะมีการเปดประชุมรัฐสภา จะมีการ 
สรรหาแลวก็มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สถานิติบัญญัติยุติลง ตําแหนงก็หมดลง” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550)  

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

 “ท่ีปรึกษาอาวุโส เกี่ยวกับเร่ืองงานตางประเทศกับธนาคาร และครูสอนลีลาศ ตั้งใจวาจะทํา
อาชีพครูสอนลีลาศนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“มีหนาท่ีจายยา มีหนาท่ีตรวจเช็คยาท่ีจะจายใหคนไข แลวอธิบายวิธีใชยาใหคนไข ทํางาน

ทุกวัน แตคร่ึงวันประมาณวันละ 6 ช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, กลุมชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
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“ผูนําเขาเครื่องยนต 2 ตราโปรดักส 3 กุญแจ ศูนยไมตองใชกุญแจแตวาใชรหัส แลวเราก็
เปนเจาของแมนช่ันในมหานครท้ังหมด 6 แหงเราชวยกัน ออฟฟศเราจะอยูใกลๆกันกับบาน เพราะ
ติด ม.สยาม มองจากบานจะเห็นมหาวิทยาลัยสยาม ชวงซอย 36 จะมี 2 ซอย เราอยูซอยท่ี 1พอแลว
ผมไมตองการอะไรและคิดวาเราทํามาแคนี้ประสบความสําเร็จขนาดน้ีแลว ตอไปก็เปนหนาท่ีของ
ลูกๆท่ีจะสานตอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “จริงๆ แลวทํา 2 บริษัท แลวก็ของตัวเองอีก แตเปน 3 บริษัทท่ีหนึ่ง ก็อพารตเมนตกับ
บริษัทจัดสรรหาบาน เราก็ชวยดูแลท่ัวไป เนนในเร่ืองการเงิน สวนตัวเองก็ทรัพยสินมรดกอะไร
พวกน้ีเราก็บริหารและก็ดูแลการเงิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 
ตุลาคม 2550) 

 
“ทํางานเปนพนักงานอัยการ ตําแหนงอัยการอาวุโส อยูท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ยังโสด และอาศัยอยูกับพอแม 
และพ่ีนอง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
“ตําแหนงท่ีปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนท่ี 2 นะคะ ถามวาถาหมดจาก

หนาท่ีตรงน้ีไปแลวถาตอไปมีคนมาจางพ่ีทําในหนาท่ีแบบนี้เปนท่ีปรึกษาตางๆพี่ก็จะทํา แตถาให
ลงเลนการเมืองพี่ไมเอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ผมสงพวกออกซิเจน ไมๆเปนขายสงอยู แตตอนน้ีผมก็ บางทีผมก็ใหลูกชายมาชวยครับ 

ใหลูกชายผมไปสง เรารอท่ีนี่ลูกคาเรามี แลวถาลูกคาส่ังมา แลวก็สงใหลูกกับคนงานไปสงเม่ือท่ีมี
คุมไปแรกก็เปนลูกจางเขามาหลายปเหมือนกัน แตตอนน้ีก็มาทําเองครับเร่ิมๆทําเอง 8 ปแลวครับ
เร่ิมทํางานอยูในวงการน้ีมา 10 กวาปแลวครับ ก็ไมอยากท้ิง ไมอยากใหมันหายไป เราสรางมันมา
กับมือก็อยากใหมันอยูตอไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“ทํามาต้ังแตปู-ยา เรียนมาทางเทคโนโลยีบางเรียนเพาะชางวิทยา และก็เรียนอิเล็กทรอนิกส 

เพาะชางตรงสวนกุหลาบไง ทํามาท้ังชีวิต ทําเกี่ยวกับเร่ืองชอฟา อะไรตางๆไมใชแตในประเทส
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ไทยนะก็อเมริกา อินเดียก็มีแลวแตเขาจะจางเราไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ) 

 
“ผูอํานวยการสํานักวิชาการของมหาวิทยาลัย ก็คิดวาจะทําตอไปถาเขายังจางเราก็ทํา ไม

ชอบอยูเฉยมานี่ก็มีอะไรใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“เปนอาจารยตําแหนงคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ก็จะทําตอไปจนกวามหาวิทยาลัยจะเลิก

จาง นี่เขาก็ตออายุปตอป ถาส้ินปนี้เขาไมจางตอก็ไมทําแตถาเขายังจางตอก็จะทํา” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
“เปนคนไมชอบอยูเฉย เคยทําทํางานแลวกอนท่ีแรกอยูตรงรานท่ีขายสุกี้แลวก็ยายมาราน

ขาวแกง หนาท่ีของคุณปาคือทุกๆอยาง ตั้งแตทํากับขาว ดูลูกนองจัดราน ดูความเรียบรอย 
ความสะอาดถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับรานปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“เชาเปดรานจัดโตะแลวจัดเคร่ืองปรุงอะไรตางๆ หั่นผัก หั่นอะไร ลูกชายเขาจะมาเปดราน

ก็เลยเอาวาดีเหมือนกันเดี๋ยวพอชวย ไมตองไปจางคนอ่ืน เขามีผม มีแมบาน แมยายเขาชวย
คาใชจาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ขายของคะ เปดรานขายขนมหวาน มีลูกคาประจําเยอะ บางทีก็ซ้ือไปเปนสิบๆถุงเลยก็มี

ขายมานานหลายสิบปแลว คิดสูตรเอง ลองผิดลองถูกมาจนอรอยก็อยากจะขายไปเรื่อยๆจนกวาจะ
ทําไมไหว ตอนนี้ยังไหวอยูก็จะทําตอไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
10 ตุลาคม 2550) 

 
“หนาท่ีท่ีทําก็เฝาราน เปดขายมานาน พวกเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณเคร่ืองปมน้ําตอนนี้ก็

ตองอยูรานท้ังวันลูกก็จบหมดแลวไปทํางานอ่ืนๆกันหมด เดี๋ยวนี้ขโมยเยอะ ท้ิงไวไมไดเลยหนา
รานของหายหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
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“เร่ิมทํางานต้ังแตอายุ 13 ทํากอสราง ขายสมตํา ขายกวยเตี๋ยว มาเปดรานขายนํ้าหวานและ
ขนมเม่ือป 2539 สมัยกอนขายเส้ือผาขางๆ บ๊ิกซีก็ขายดีบางไมดีบาง วางก็ไปชวยลูกสาว มีลูก 10 
คน ทํางานหมดแลวแตท่ีมาทําก็มาชวยลูกสาว อยูบานก็เหงาแตไมไดอยูท้ังวันมาแคชวงเชา ชวง
บายก็กลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“เปนคนสวนของที่นี่ ทํามาหลายป หนาท่ีก็ดูแลสวน กวาดใบไม จัดสวน และก็ดูแลเร่ือง

ไฟฟา ไฟดวงใหนดับเราก็ไปเปล่ียน งานชางเล็กๆนอยๆ ก็คิดวาจะทําตรงนี้ตอไป แตถาไมไดทําก็
จะกลับบานไปทําสวน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ทํางานเก่ียวกับแกะสลักไม ทํามานานสมัยยังเปนหนุมและก็ทํามาตลอด ถามวายากใหม

มันก็ยากนะแตเดี๋ยวนี้สบายแบบใหนก็ทําไดหมดก็ทํามาต้ังแตอายุ 25 จนกระท่ังเดี๋ยวนี้อายุ 70 แลว
เราเรียนมาทางน้ีไมทําแบบนี้แลวเราจะทําอะไร อายุเยอะแลว ไปสมัครงานใครเขาจะรับ” (กลุม
ตวัอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 

  
“เปนยามมาตลอด ทํางานมา 30 แลวจนอายุเขาไป 65 ปแลว เขาวาทําไดก็ใหทําตอไปเขา

ไวใจเรา เขาเห็นเราอยูกับเขามานาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 16 
ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ชวยเขาหั่นผัก ลางแกว เก็บแกวทํางานต้ังแตตี 4-ตี 5 เพราะเขาเห็นวาขยันก็เลยจางเราทํา

เหนื่อยนะ เม่ือยมากแตก็ตองทํา ถาไมทําก็ไมมีอะไรจะกิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
“ปาขายลูกช้ินอยางนี้มาสิบกวาปแลวคะ ก็ขายมาตลอด ตอนหลังมาลงเกี๊ยวได 3 - 4 ป ขาย

ตลอดตั้งแตอยูซอย 38 และออกมาปายรถเมล แลวก็ขายตอมาเร่ือยๆ“ (กลมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ10 ตุลาคม 2550) 
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“อาชีพขายของ 30 กวาป ทํามาหลายอาชีพแตปจจุบันก็ขายพวกน้ําสม น้ําเกกฮวย น้ํา
สํารอง น้ําฝร่ัง เยอะแยะไปหมดเลย ลุงทําเองหมดไมไดไปรับมาจากไหน ใหมๆก็ทําแบบงูๆปลาๆ  
โดนวาบาง ก็ทน คนกินก็จะบอกวา ลุงเปร้ียวไปนะ บางทีเค็มไป อีกคนมากินบอกพอดี พอถึงนั่นก็
มาเลือกดูวาอันไหนคนชอบ ก็เอามาทําเลย ของเราไมใสสารกันบูดครับ ขายทุกวันครับ เม่ือกอนก็
ขายไปทั่ว ขายท่ีดอนหวาย มี 2 สาขา เสาร อาทิตยขายท่ีสนามมานางเล้ิง แตตอนนี้ขายท่ีนี่ท่ีเดียว ก็
คิดจะทําตอไป ไมรูจะทําอะไร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“ขายกาแฟ พวกกาแฟเย็นกาแฟรอนพวกน้ีละคะ ขายต้ังแตเชาถึงบาย 3 พอมาถึงก็เตรียม

ของจัดราน เตรียมกาแฟบาง อะไรบาง เตรียมเอาไวขาย อยูตรงนี้มา 10 กวาปแลวคะ” (กลุมตวัอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 

 
“ขายของแทนลูกเขา ของกินวันละนิดวันละหนอยกอนจะขายของนี่ทํางานเยอะเลย ทํา

พวกกอสรางอะไรพวกนี้ มาอยูตรงนี้สัก 10 กวาปได สมัยกอนอยูบางบอน อยางขายของท่ีนี่ลูกซ้ือ
ของมาใหขายเดี๋ยว 5 โมงก็กลับ เรามีหนาท่ีขายอยางเดียว อยูบานเฉยๆมันก็เบ่ือ มีอะไรทําก็ดี ไม
เหงา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 “ทําหลายอยางนะเก็บคาวงไพก็ได เดือนละ เจ็ดรอยบาทนะ และคนในวงไพก็จางไปรับไป
สงลูกเขาก็มีเงินให 150 บาทบาง 200 บาทบาง ก็ไดเปนคาขนมใหหลาน แลวซ้ือของใชสวนตัวของ
เรา ลูกก็มีใหนะแตเราพอทําไดก็อยากทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 
ตุลาคม 2550) 
 
 “ขายกวยเตี๋ยว ขายหนาวัดแลวขายไมดีก็เลยมารับจางเขาลางจานบาง เก็บจานบาง ทําทุก
อยางคะ ตมน้ํามา เข็นผัก มาเตรียมของใหเขาขาย เขาจางเขาก็บอกวามันไมมีคนงาน เขาก็รับ มัน
ไมคอยมีคนงาน เด็กมันหายาก เดี๋ยวมันมาแลวมันก็ไปทํามา 6 ปแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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ความสนใจในเร่ืองชุมชน 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองของความสนใจ พบวามี
ผูสูงอายุเพียง 1 คน เปนเพศชาย และอยูในชนช้ันสูงสวนบน ท่ีมีความสนใจในเร่ืองชุมชน  
ดังตารางท่ี 4.38 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในเร่ืองชุมชน โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - - - 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 1 - 1 

 
จากการศึกษาผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในเร่ืองชุมชน พบวาผูสูงอายุดังกลาวตองการใช

ความรูความสามารถมาพัฒนาชุชน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

“เพื่อใหชุมชนของเรามีความรูความสามารถ เพ่ือใหชุมชนประกอบอาชีพตอไปได มีฝาย
รักษาการ เด็กกรุงเทพมหานครก็มีการจัดงานท่ีบริเวณลานวัดต้ังแตเก็บขยะ ดูแลอะไรตางๆ แลวก็
วันหนึ่งก็จะมีการจัดงานถนนราชดําเนินนอก ราชดําเนินในก็ตองดูแลเร่ืองความสะอาดให
เรียบรอยดวย ก็จะมีกลุมเส้ือสีเขียว แลวก็จะมีประชาชนท่ีปายรถเมลสีเขียว ปายรถเมลมันก็แหง
แลงอยูแลว ยืนรออีกมันก็ดูรมเย็น เกี่ยวกับเร่ืองรักษาความสะอาดก็จะมีธุรกิจอยูขางทางประมาณ 
500 ราย แลวก็มีอีก 3,000 กวารายแลว ก็เปนแหลงขายพวกเส้ือผา กิ๊ฟช็อปอะไรอยางนี้ ทําใหสนใจ
นิดหนึ่งเพราะมันจะเปนปญหาทีหลัง แลวก็ดูแลเร่ืองความปลอดภัยของประชาชน มีรถจักรยาน
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สายตรวจในชุมชน เม่ือรับทราบปญหาของชุมชนแลว ก็นําไปเสนอใหฝายท่ีเกี่ยวของเขาไปแกไข  
แลวชวงท่ีสถานการณบานเมืองมันไมนิ่งเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยตางๆ สถานีรถไฟ หางราน
คอยดูแลปองกันไมใหภัยตางๆ เกิดข้ึน เชนการตรวจตูโทรศัพทท่ีมีส่ิงแปลกปลอมอะไรใหม ถามีก็
จะแจงเจาหนาท่ีปองกันระเบิด คือมันเปนงานท่ีทําอยู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ 
 
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุในเร่ืองความสนใจในกิจกรรม

สันทนาการ  พบวา ผู สูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย  ไดแก 
 การทองเท่ียว การเท่ียวสถานบันเทิง และการออกกําลังกาย ซ่ึงเม่ือแบงกลุมตัวอยางดังกลาวตาม
ชนช้ันทางสังคม และประเภทของกิจกรรมสันทนาการท่ีกลุมตัวอยางสนใจ สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังตารางท่ี 4.39 
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ตารางที่ 4.39 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมสันทนาการ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม และประเภทของกิจกรรมสันทนาการที่ผูสูงอายุ
สนใจ 

 

กิจกรรมสันทนาการ 

การทองเที่ยว การเที่ยวสถานบันเทิง การออกกําลังกาย ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 2 - - 3 2 8 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 - - 3 2 11 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 - - 3 2 9 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 - - 1 - 3 

ชนชั้นลางสวนบน - - 1 - 2 - 3 

ชนชั้นลางสวนลาง - - 1 - - - 1 

รวม 6 9 2 - 12 6 35 
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จากตารางท่ี 4.39 พบวาผูสูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการออกกําลัง
กายเปนสวนใหญ โดยผูสูงอายุท่ีระบุวาตนเองมีกิจกรรรมสันทนาการโดยการออกกําลังกายมี  
จํานวน 18 คน เปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 6 คน รองลงมาคือการทองเท่ียว จํานวน 15 คน เปน
เพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คน และการเท่ียวสถานบันเทิง จํานวน 2 คน เปนเพศชายท้ังหมด   

 
จากการศึกษาความสนใจในกิจกรรมสันทนาการของกลุมผูสูงอายุ สามารถแสดง

รายละเอียดตามประเภทของกิจกรรมสันทนาการไดดังนี้ 
 
ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการทองเท่ียว 
 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในกิจกรรม

สันทนาการ พบวามีผูสูงอายุจํานวน 15 คน โดยเปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คน ท่ีมีความสนใจ
ในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการทองเท่ียว และเม่ือแบงตามชนช้ันทางสังคม พบวา 
สวนใหญอยูในชนช้ันสูงสวนลาง ดังตารางท่ี 4.40 

 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของ 
การทองเท่ียว โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 6 9 15 
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 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการทองเท่ียว 
พบวาเปนผูสูงอายุในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลาง โดยมีการทองเท่ียวท้ังในประเทศ
และตางประเทศ และสวนใหญไปกับครอบครัว ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
 “ทองเท่ียวนี่ชอบมากในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเท่ียวทางปหนึ่ง 4-5 คร้ังกลับ

เมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปแตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาไมเคยไป แตยุโรปเนี่ยไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลานชอบส่ิงท่ีอยากจะไปเวลานี้อีกอยางคือไปมาแลวนะเคยไดยินไหมท่ีเขา
ถายภาวะโลกรอนท่ีเขาถายออกท่ีน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เม่ือกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะท่ี
เมืองแลวใหเราลงไปเท่ียวพอไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขานํ้าแข็งมันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี 
สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวาเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระท่ังมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของ
จริงมาแลวนี่ อยางง้ีเลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝร่ังเขาชอบมาเท่ียวบานเรา มา
เท่ียวปาดงดิบของพวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“โดยมากหยุดทีหนึ่ง เทศกาลปใหมก็จะไปท่ีหนึ่ง ไปพมา ก็จะข้ึนเหนือสุด ก็จะไปท่ีโนน 

เหนือเชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ท่ีบานมีทัวรขาประจํา ไปเร่ือยๆ 76 
จังหวัดไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“เท่ียวนะ ไปเท่ียวตางประเทศบอย ถาเม่ือกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา

สนุกใหมพอแกแลวมีนะ มีก็มีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆเนี้ยเราไป
เท่ียวเมืองนอกก็นานต้ังแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะแลวก็ไป
ซ้ือของก็นึกถึงเม่ือกอนเราซ้ือจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซ้ืออะไร เราไปก็คือเท่ียว ทานอาหาร เดินดูวา
เ ม่ือกอนนี้มันเหมือนเดิมใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง , ชนช้ันสูงสวนบน , สัมภาษณ  18 
พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ก็ไปเท่ียวแถวสุพรรรณบุรีบาง พัทยาบาง เพราะภรรยาผมไมสบาย ก็จะไปพักผอนจิตใจ
ใหสบาย ก็เปนส่ิงท่ีดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศเพราะวามันดูแตกตางไป บางที
มันก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเท่ียวเม่ือไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ชอบไมรูวาตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ก็ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปน 
ความประทับใจนะ เมืองของเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคน
อ่ืน นองๆ ท่ีเขาไปดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไป 3 - 4 คร้ัง แตมันก็ไมแน บางปก็ท้ิงชวงหางกัน บาง
ทีก็ซัก 2 คร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 
 “ตางประเทศ ไมไดไปเท่ียวนะ สวนใหญจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเท่ียวดวย เขาจะพา
เราไปเท่ียว เขาก็พาผมไป ไปท่ัวเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไปกับเพื่นๆ เวลานั้นจะมีการนัดเล้ียงรุนบางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ท่ีเชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 
ตุลาคม 2550) 
 
 “ไปเท่ียวท้ังในและตางประเทศ  ถาในประเทศจะไปเพราะตองไปตีกอลฟ  แตถา
ตางประเทศจะไปกับลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เม่ือเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไป
ญ่ีปุนกลับมา ปท่ีผานมาก็ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“เท่ียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเท่ียวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานท่ีตางๆ ประเพณีทองถ่ิน ชอบเท่ียวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพ่ือนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจ 
นําเท่ียวจัดโปรแกรมการเดินทางให โดยเดินทางประมาณไมเกิน 3 คร้ังตอป มีคาใชจายใน 
การทองเท่ียวในประเทศประมาณ 1 หม่ืนบาทตอคร้ัง สวนตางประเทศจะอยูท่ีประมาณกวา 2 หม่ืน
บาทตอคร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 



 145 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเท่ียวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว
พระ ไปไปเท่ียวตามวัดบาง แลวก็ไปเท่ียวรานอาหารก็ไปอีก ออแถวดอนหวาย คือชอบนัง่เรืออะไร
พวกนี้ บรรยากาศมันสบาย คือชอบเท่ียวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือก็เราอายุมากแลวครับตอง
ไปแบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เออ เม่ือกอนไปบอย แตตอนนี้ไมไดไปจะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว 
ไปรถตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไปดวย ไปซัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุด
ก็ไปปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูท่ีนั่นมากไมได หยุดวันสองวันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชวงนี้ยังไมไดพาไปเท่ียวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตกเพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ชอบไปชอบมากไปบอยเท่ียวเมืองจีน เท่ียวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปท่ีไมลําบากมากๆถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหวมันจะเม่ือย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมากเม่ือกอนจะไปท้ังเหนือท้ังใตเม่ือกอน แตตอนนี้ทางใต
ฆากันเลยไมไดไปอีกเลยเม่ือกอนไปทุกปเหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียว ไปกับ
เพื่อนบาง ชวงหลังไปกับครอบรัว ไปกับครอบครัวมันหนัก ไปกับเพ่ือนมันเบาไง ไปกับครอบครัว
มันหลายหม่ืน ไปกับเพื่อนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับครอบครัว
สวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เดกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)  
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 “ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไป มีเหมือนกันวาไปที่ไหน
บอยๆแตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 
2550) 
 
ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการเท่ียวสถานบันเทิง 

  
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในกิจกรรม

สันทนาการดวยการเท่ียวสถานบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 2 คน โดยท้ังหมดเปนเพศชายและ
อยูในชนช้ันลางท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการเท่ียวสถานบันเทิง ดังตารางท่ี 4.41 

 
ตารางท่ี  4.41 แสดงจํานวนผู สูงอายุ ท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวย 
การเท่ียวสถานบันเทิง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - - - 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 2 - 2 

 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการเท่ียวสถาน
บันเทิง พบวาผูสูงอายุไปเที่ยวสถานบันเทิงเพ่ือสังสรรคกับเพื่อนๆ โดยสถานบันเทิงท่ีไปไดแก  
คาเฟ และรานคาราโอเกะ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
  

“รานเล็กๆ ชอบเปดเผย ไมชอบหองแอร บางทีก็ตี 4 อยางนี้เขาก็มีคาราโอเกะ ลุงชอบฟง
เพลง ครับอีกอยางวันไหนไมมีเงิน เขาก็ใหวันหนามากินก็จาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภาณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“มีเท่ียวคาเฟ ไปกับเพ่ือน ไปคาราโอเกะบาง ชอบไปรองเพลงพวกเพลงลูกทุงชอบมากๆ

แตไมไดกินเหลานะ กินไมได แลวบุหร่ีก็ยังเลิกไมไดแตก็ลดลงมาก เม่ือกอนวันละ 2 ซอง เดี๋ยวนี้
ไมถึง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ความสนใจในเร่ืองกิจกรรมสันทนาการในสวนของการออกกําลังกาย 
 

จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในกิจกรรม 
สันทนาการในสวนของการออกกําลังกาย พบวามีผูสูงอายุจํานวน 18 คน เปนเพศชาย 12 คน เพศ
หญิง 6 คน ท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการออกกําลังกาย และเม่ือแบงกลุมผูสูงอายุ
ตามชนช้ันทางสังคมพบวา อยูในชนชั้สูงสวนบนถึงชนช้ันลางสวนบน ดังตารางท่ี 4.42 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของ 
การออกกําลังกาย โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 12 6 18 

 
จากการศึกษากลุมผู สูงอายุ ท่ี มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของ 

การออกกําลังกาย พบวาผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นวา การออกกําลังกายเปนวิธีการดูแลสุขภาพท่ีดี
ท่ีสุด และบางคนก็ออกกําลังกายมานานต้ังแตวัยหนุมสาว ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

 “ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอนเชา วันอาทิตยผมก็
ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้งตอนเชา ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผม
ก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล 
6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
       “พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันๆทําโนนทํานี่

จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบ มาบังคับปาก็พยายามๆคะมัน
เปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาก็ไปเดิน 
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บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส  ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป

แลว ไปตีกันสนุกสนานเฮฮากัน เสร็จแลวก็กินขาว ตอนน้ีผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด 
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัววาฝน
ตก ไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18  ตุลาคม 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตอง 
ออกกําลังกาย เปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ยพี่มองสรีระ

ท้ังหมดกอนในรางกายของเรา นี้อะไรท่ีหัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี่คือกลามเน้ือทอง
นะครับ เพราะฉะนั้นพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลวก็เอาศีรษะ เสร็จแลวก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระทั่งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้ 
เพราะฉะน้ันเนี่ยมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะใชไหมครับ 
สมองเราก็นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็ส่ิงประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยส่ิงเล็กๆนอยๆ
เหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญ เขาฟตเนสดวย

เพ่ือใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 

 



 150 

“โดยมากใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบาน แคนี้ก็แข็งแรงแลว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็

จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลินา 
วิตามินเสริมอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมคอยชอบเลนตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และใชวธีิเดนิ

เอาในท่ีทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพ่ือนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ผมทําหลายอยาง วันหนึ่งทํางานท่ีทําอยูแลวก็ไปซ้ือกับขาวแลวก็ชอบในเร่ืองของเลน

กีฬาก็ดวย เปนครูสอนลีลาศก็ตองชอบลีลาศ เขาฟตเนสเพราะตองใหรางกายเฟรม ก็เกี่ยวเน่ืองกับ
การเตนลีลาศดวยครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกาย ตี 5 คร่ึงผมออกกําลังกายท่ี

บาน เราก็ขยับเคล่ือนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละ ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล เพราะผมว่ิงจึง 
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5 ปแลวนะ ทํา

ไมต่ํากวา 100 ก็ 3 รอบ บานมีหนาตางรอบ ก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวยมันชวย
ไดนะเร่ืองหายใจ แลวก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเม่ือกอนปวดงาย ชาแตตอนนี้ไมเปน แลว 
เสร็จแลวก็ทําตัว ทําเอว ทําแขน หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป พอดูหนังจบก็ไดหลาย
ชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือยๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเท่ียวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
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“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว 
ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกลบานดี ไป
ท่ีอ่ืนไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 
2550) 

 
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายท่ีเสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค

เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“เดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะเดิน ท่ีไหนเดิน
ไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณ
ชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 

 
“ออกตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางนี้มันก็เหมือนออกกําลังกาย วันๆผมเดินไมรูกี่

กิโล เชาอยางเดียววันละช่ัวโมงเพราะตอนเชาออกได ตองทําความสะอาดเคร่ืองออกกําลังกายอยู
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

 “ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับนี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ความสนใจในเรื่องความนิยม 
 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นความสนใจในเร่ือง 

ความนิยม พบวาผูสูงอายุมีความนิยมในเร่ืองของสุขภาพ และการเขาสปา ซ่ึงสามารถแสดง
รายละเอียดโดยแบงตามประเภทของความนิยมไดดังนี้ 
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ความนิยมในเรื่องสุขภาพ 
 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นความสนใจในเร่ือง 

ความนิยม พบวามีผูสูงอายุจํานวน 16 คน โดยเปนเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 6 คน ท่ีมี 
ความนิยมในเร่ืองสุขภาพ และอยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนช้ันลางสวนบน ดังตารางท่ี 4.43 

 
ตารางวท่ี 4.43 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความนิยมในเร่ืองสุขภาพ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 10 6 16 

 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุท่ีมีความนิยมในเร่ืองสุขภาพ พบวาผูสูงอายุมีความสนใจในทุก

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ตอนน้ีผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟ วันอาทิตยผมก็ไป

พักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้ง ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนน้ีไมมีประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา 
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ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล 6 กิโล ทุกวัน”  
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
        “พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันทําโนนทํานี่

จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่ง ใหไปเดินชอบมาบังคับ ปาก็พยายามคะ มนัเปน
คนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาก็ไปเดิน บางทีก็
ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 
2550) 
 

“ตอนน้ีก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัวฝนตก 
คุณไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  20 พฤศจิกายน 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตอง 
ออกกําลังกายเปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 
2550) 

 
“เขามารับราชการทหารนี้พี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงนี้ พี่มองสรีระท้ังหมด

กอนในรางกายของเรา  นี้อะไรท่ีหัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี่คือกลามเน้ือทองนะครับ 
เพราะฉะน้ันเนี่ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลวก็เอาศีรษะข้ึน เสร็จแลวก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระทั้งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้ 
เพราะฉะน้ันเนี่ยเออมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะ สมองเราก็
นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็ส่ิงประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยส่ิงเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย

เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 
“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรง

แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็

จะออกเดิน วิ่งท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลินา วิตามินเสริม
อะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
 “ไมคอยชอบเลนท่ีฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และก็ใชวิธีเดิน
ในท่ีทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 คร่ึงผมออกตรงท่ี

บานเราก็ขยับเคล่ือนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่งจึง
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“เดินไปก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 - 5 ปแลวนะ ทํา

ไมต่ํากวา 100 คร้ัง 3 รอบ บานมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย มัน
ชวยไดนะเร่ืองหายใจ และก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเม่ือกอนจะปวดงาย จะชา แตตอนนี้ไม
เปนแลว เสร็จแลวก็ทําชวงลําตัว ทําเอว ทําแขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป
พอดูหนังจบก็ไดหลายช่ัวโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
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“จะเดินชาลง ตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะ
เดิน ท่ีไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใช
เวลาประมาณช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ

วาไดเดินเท่ียวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 

 
“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยๆรางกายจะไมไหว 

ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกล
บานดี ไปท่ีอ่ืนไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
20 ตุลาคม 2550) 

 
 “ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายท่ีเสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตลุาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆ ตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ความนิยมในการเขาสปา 
 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นความสนใจในเร่ือง 

ความนิยม พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยท้ังหมดเปนเพศหญิง มีความนิยมในการเขาสปา และ
เม่ือแบงผูสูงอายุดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวาท้ังหมดอยูในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลาง
สวนบน ดังตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความนิยมในการเขาสปา โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม - 3 3 

 
 จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุเขาสปาเพ่ือผอนคลายความเครียด และมีการดูแลผิวพรรณดวย
การนวดหนา นวดตัว ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ทําทรีตเมนทหนา แพงก็จะไปนะ เดิมปาไปท่ีเอิรธคลับ แลวก็เฮลธแลนด แลวก็ท่ีสุขุมวิท

เนี่ยปาชอบ ชอบนวดเทา ชอบนวดธรรมดา ไมชอบนวดน้ํามันเพราะมันเหนอะๆ แลวก็ไมชอบ
อะไรท่ีตองผลัดผา ไมชอบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 
  
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ดูแลบาง เม่ือกอนเปนลูกจางแบงกมันไมมีเวลา พอใกลจะ 50 ลูกก็ชวนไปนวดหนา เราก็
ไปซ้ือคอรสนวดเปนคู หรือสองคน เราก็จะดูวาเม่ือไหรเร่ิมโทรมแลวก็จะไป ทําท่ีรานประจํา ท่ี
สุขุมวิท ใกลท่ีทํางาน เปนรานท่ีลูกสาวรวมหุนกับเพื่อนอยู ทําคร้ังหนึ่งก็ประมาณ 1 - 2 พันบาท” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ชอบปวดเม่ือยบอย ชอบไปนวดเทาไปนวดท่ีเซ็นทรัลปนเกลา ไปเอง เวลาชวยงานลูก
เสร็จชวงเชา ตอนบายๆก็ไปนวด สบายดี นวนดแลวหายเม่ือย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ความสนใจในเร่ืองอาหาร 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4 คน โดยเปน
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 1 คน ท่ีมีความสนใจในเร่ืองอาหาร ดังตารางท่ี 4.45 
 
ตารางท่ี 4.45 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในเร่ืองอาหาร โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 3 1 4 

 
จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีความระมัดระวังเร่ืองอาหาร โดยจะรับประทานอาหารเพ่ือ

สุขภาพ เนื่องจากผูสูงอายุมีปญหาเร่ืองสุขภาพ เชน ปวยเปนโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ 
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ผมคอนขางน้ําตาลสูง น้ําตาลสูงจากเบาหวาน ยังไมถึงกับเปนเบาหวาน ผมก็เลยไมกิน
น้ําตาลมา 30 ปแลว แตผมกินแตน้ําตาลเทียม น้ําตาลท่ีใหเพื่อนเอามาจากเมืองนอก” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

“จะเปนชอบถามวาควบคุมไหม ชวงนี้ก็รูสึกตัวเองนํ้าหนักเกิน เพราะตัวเองจะช่ังน้ําหนัก
อยูเร่ือยๆ 60 กิโล อันนี้คือมาตรฐานของดิฉัน ถาน้ําหนักเกินแลวรูสึกมันอึดอัด ใสอะไรก็คับเนี่ยก็
จะพยายามๆทานผัก ผลไมเยอะ อันนี้มันเปนส่ิงท่ีชอบอยูแลว อาหารที่มันเปนไขมันไอพวกทาน
คารโบไฮเดรตมากๆ แตส่ิงท่ีปาชอบแลวก็ขาดไมไดเลยของหวานๆ ใชชอบอะไรท่ีหวานๆนะหนู  
กลวยบวชชี มันเช่ือม อะไรอยางนี้ ก็ชอบทานมาก แตเดี๋ยวนี้จะพยายามไมทาน ท่ีผานมาเน่ีย
รางกายก็ไมคอยเปนอะไรคะ รางกายก็แข็งแรงดี ไมคอยมีโรคประจําตัวอะไร แตพออายุมากข้ึนก็
เร่ิมมีการตรวจ นี่ก็เร่ิมมีอาการทางภูมิแพ ตอนนี้ก็รักษา ถามวามีโรคประจําตัวไหม มีแตเปนแบบ
ไมรุนแรง ปาก็ตรวจ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามท่ีหมอนดั ตอนนี้มี 2 โรค คือโรคภูมิแพในตัว และ
โรคหัวใจคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“เม่ือกอนไมคอยดูแลเทาไหรแตเดี๋ยวนี้ไมไดเร่ิมมีอายุแลว ภรรยาเร่ิมเขามาดูแล คือจริงๆ
แลวภรรยาทานกอนแลวผมคอยทานตามคือ กินอาหารชีวจิตตอนแรกก็เปนพวกน้ําผักตางๆ และ
พอเราชิน เราก็กินได เราก็รูสึกดี เลยกินอยางอ่ืนตามมา ผมเปนโรคความดัน ไขมันในเลือด กิน
พวกน้ําชีวจิตก็ดีข้ึน เลยกินมา ทุกวันนี้กินได 4 - 5 ป แลวครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
  “อาหารก็กินงาย อยูงาย กินผักน้ําพริก ไมคอยกินเปด ไก อาหารจําพวก KFC, PIZZA ก็
นานๆทีเพราะพาหลานไปกิน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 
2550) 
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การเปดรับส่ือ 
 
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ พบวา

ผูสูงอายุมีความสนใจในส่ือตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และส่ือ
อ่ืนๆ คือ วีซีดีและดีวีดี ซ่ึงเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคมและประเภทของส่ือตางๆท่ี
กลุมดังกลาวสนใจ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางท่ี 4.46 
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ตารางที่ 4.46 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในสื่อตางๆ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม และประเภทของสื่อตางๆที่ผูสูงอายุสนใจ 
 

สื่อ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต วีซีดีและดีวีด ีชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 - - 3 2 - 1 - 1 - - 10 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 - 1 3 3 1 1 1 2 - 1 16 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 - - 3 2 1 1 - - - 1 9 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 - - - 1 3 - - - - - - 5 

ชนชั้นลางสวนบน - - - - 2 - 1 - - - - - 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 - - 2 2 - - - - 1 - 7 

รวม 5 5 - 1 14 12 3 3 1 3 1 2 50* 

 
*หมายเหตุ ผูสูงอายุหนึ่งคนตอบไดมากกวาหนึ่งขอ 
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จากตารางที่ 4.46 พบวากลุมผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในส่ือตางๆ โดยสวนใหญให 
ความสนใจในส่ือโทรทัศน โดยมีผูท่ีระบุวามีความสนใจในส่ือโทรทัศน จํานวน 26 คน เปน เพศ
ชาย 14 คน เพศหญิง 12 คน รองลงมาคือหนังสือพิมพ จํานวน 10 คน เปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5
คน วิทยุ จํานวน 6 คน เปนเพศชายและเพศหญิงอยางละ 3 คนเทาๆกัน อินเทอรเน็ต 4 คน เปนเพศ
ชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน วีซีดีและดีวีดี จํานวน 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน และ
นิตยสาร จํานวน 1 คน เปนเพศหญิงตามลําดับ และผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในส่ือตางๆดังกลาวมี
การกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม 

 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุในเร่ืองความสนใจในสื่อตางๆ สามารถแสดงรายละเอียดตาม

ประเภทของส่ือตางๆไดดังนี้ 
 

ส่ือหนังสือพิมพ 
 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ 

พบวามีผูสูงอายุจํานวน 10 คน โดยเปนเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คน ท่ีมีความสนใจในส่ือ
หนังสือพิมพ และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวาสวนใหญอยูในชนช้ันสูง  
ดังตารางท่ี 4.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีใหความสนใจในส่ือหนังสือพิมพ โดยแบงตามชนช้ันทาง
สังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 5 5 10 

 
จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีความสนใจในการติดตามขาวสารทางหนังสือพิมพ โดยใช

เวลาในชวงเชากอนไปทํางาน และตองอานเปนประจําทุกวัน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ก็อาน ผมวาหนังสือพิมพมันยิ่งวิเคราะห ยิ่งไปกันใหญ ยิ่งรายสัปดาห ยิ่งอานไมไดเลย 

เสียหายมาก เพราะวามันเขียนม่ัวไมตรงเลยไง เขาเขียนถึงคนท่ีมีชื่อเสียง เม่ือปลายสัปดาหเนี่ย 
เขียนวาผมต้ังพรรคการเมืองนะ อยางนี้ผมจะเอาเงินท่ีไหนมาตั้งพรรคการเมือง แลวก็ ส.ส. ท่ีไหน
จะมาอยูกับผมนะ เขียนบาๆบอๆ แลวก็เขียนผมกับสนธิไปเท่ียวกัน ผมกับสนธิมีความคิดกันคนละ
อยาง สนธิกับผมความคิดไมตรงกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 
ตุลาคม 2550) 

 
“ผมก็อานโพสทูเดย เพราะผมคิดวาการใชภาษาของเขาเขาใจงาย แตผมก็ไมไดอานหมด

นะ ผมอานคอลัมนหนึ่งผมก็รูหมด ผมเปดไปเร่ือยๆ หนาไหนผมสนใจผมก็อาน อันไหนท่ีไมรูผม
ก็อาน ผมวาอันนี้ตัวใหญๆ มีทุกอยางในนี้ท้ังเทนนิส ท้ังฟุตบอล ท้ังกอลฟ บางทีก็ยอมเสียเงิน 20 
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กวาบาท ชอบจริงๆ รูวาเมืองนอกเปนยังไงนะ ทองข้ึนลงยังไง จะไดคุยกับเขารูเร่ือง ใครคุยเร่ือง
กอลฟเรารู ยังไงเราก็รูวาประวัติมันเปนยังไง มันก็มีเร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหง ท้ังเร่ืองดีๆ เร่ืองดารา 
ผมก็ชอบอาน ชอบลุงแกน มีคนเอาปญหามาใหเขา และผมชอบเร่ืองสุขภาพอยางมาก เขาแบง
เศรษฐกิจ การเมือง หนาหนึ่ง แลวผมก็ชอบอานท่ีลงเกี่ยวกับงานศพ ตอนนี้มีงานศพท่ีไหนบางเผ่ือ
เจอเพื่อนเราท่ีขาดการติดตอไปจะไดรูขาว จะไดไปงานเขา กอนนี้ไทยรัฐมีเยอะนะ เดลินิวสก็เยอะ 
บางทีบางคนเคยรูจักกัน บางคนมีชื่อเสียง ก็ออคนนี้เสียแลว เราก็จะแผเมตตาใหกับเขา ไปดีนะ 
แลวก็ทําดีบางทีก็เจอ เอะ! เพ่ือนนี่หวา มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อาทิตยหนึ่งบางทีผมพยายามหา
เดลินิวสอาน งานศพงานอะไรเน่ียเผ่ือเจอ ก็เจอจริงๆ เห็นไหมมันมีประโยชน เดี๋ยวนี้ประเทศเจริญ
แลวทุกคนตองอานหนังสือ มันไมเสียดายเงิน อานเสร็จแลวก็โยนท้ิง ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,  
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)  

 
“ท่ีบานปารับเดลินิวส ก็อานธรรมดา แตวาเดี๋ยวนี้ ไมคอยอาน ดูทีวี ดูขาวอยางเดียว 

เพราะวาคนแกไมชอบอาน เพราะวามันตองเพง ตองใสแวนอาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ก็ท่ีอานๆอยูก็อานไทยรัฐ ไมรูเหมือนกันวาทําไมตองอาน ก็รับมานานแลว ตั้งหลายสิบป

กอน ไมเคยเปล่ียน แตก็อานฉับบอ่ืนไดนะ ก็มีอานของท่ีทํางาน แตท่ีบานจะเปนไทยรัฐอยางเดียว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“แมอานไทยรัฐเพราะวาหัวขาวคอนขางทันสมัย ขางในก็ดี เราไมอานอะไรมาก เพราะ

ตอนเชาจะดูขาวทีวี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 

“นอกจากนี้ก็ชอบอานหนังสือพิมพ ชอบอานไทยรัฐเพราะกลาท่ีจะเขียนขาว สวนนิตยสาร
ก็จะอานเก่ียวกับเร่ืองท่ัวๆไปและแฟช่ัน และชอบอานรีดเดอร ไดเจสต และหนังสือพิมพแปลกๆ 
อ่ืนๆ ดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภษษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“เดลินิวสรูสึกวาจะมีขาวสารมากกวาไทยรัฐ มันจะเปนเร่ืองราวของชาวบาน ๆ แตอานได

ทุกอยางนะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ชอบอานหนังส่ือพิมพ จะอานไทยรัฐ อานไดทุกหนาโดยเฉพาะขาวการเมืองจะชอบอาน

มาก เปนคนติดตามเร่ืองบานเมือง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

 “ไทยรัฐคะ เดลินิวสเคยเปล่ียนมา แตมันอานแลวไมเหมือนไทยรัฐ สวนใหญจะอานหนา
แรกและขาวบันเทิง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไทยรัฐ เดลินิวส และอานหนังสือการตูน การตูนเลมละ 5 บาท จะชอบมาก ซ้ือมาอาน
สนุกดี วางๆทํางานบานเสร็จก็จะมาอานหนังสือการตูนนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

ส่ือนิตยสาร 
 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ พบวามี

ผูสูงอายุจํานวนเพียง 1 คน เปนเพศหญิงและอยูในชนช้ันสูงสวนลาง ท่ีมีความสนใจในส่ือนิตยสาร 
ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.48 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีใหความสนใจในส่ือนิตยสาร โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม - 1 1 

 
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุเลือกอานนิตยสารที่เกี่ยวกับเร่ืองบันเทิง เชน นิตยสารแพรว 

ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
“อานนิตยสาร ก็พวกแพรวท่ีนองเขาซ้ือมา แลวก็ คลีโอ แลวก็ดูทีวี ดูขาว เลนอินเตอรเน็ต

บาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2551) 
 

ส่ือโทรทัศน 
 

 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ 
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 26 คน โดยเปนเพศชาย 14 คน และเพศหญิง 12 คน ท่ีใหความสนใจในส่ือ
โทรทัศน และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทาง
สังคม ดังตารางท่ี 4.49 

 
 
 
 
 



 166 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีใหความสนใจในส่ือโทรทัศน โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 3 4 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 2 4 

รวม 14 12 26 

 
จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุเลือกดูรายการขาว  รายการสารคดี  และละคร ดังบทสัมภาษณ

ตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“โทรทัศนก็ดู ชอบดูตลก ผมชอบดูรายการเปนตอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง

สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
“ชอบดูขาวตอนเชา ตื่นข้ึนมาตองรีบเปดใหทันเพราะวาเคยแตอยูในบานไมไดออกไป 

พวกเราตองรูวาปฎิวัติหรือยัง วันนี้ดอลลลารเทาไร มันไปถึงไหนแลว ตองดู ตอนเชาก็มีแลวนี่ บาง
ทีตื่นมาตอนตี 5 ก็มีแลว เราก็เปดชองโนนชองนี้ และก็ชอบเม่ือกอนนี้มีรายการ AF แตเดี๋ยวนี้เขา
จบไปแลวเพราะเราก็ชวยลุนดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“ผมชอบดูทีวีโดยมากเร่ืองกีฬา ผมชอบดูกีฬาดูเทนนิส สวนใหญจะดูเทนนิสไอท่ีมันแขง

ใหมๆเนี่ย แลวก็ดูอเมริกันฟุตบอล แตมันมีชวงส้ันๆ แลวก็ดูหนัง ยูบีซี แตหนังผมไมชอบดู เพราะ
แตละเร่ืองๆ เราจะรูเลยวามันเปนไปอยางไร เพราะวาเราเดาเกง คือมันเอาเร่ืองจริงแลวเอามาแตง
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ใหเปนหนัง หรือวาจะดู ดิสคัฟเวอร่ี แลวก็ดู แนชเชอนัล จีโอกราฟฟก ชอบอยางนี้ ชอบดูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ เกี่ยวกับสัตว เกี่ยวกับการทองเท่ียว เวลาสวนตัวก็ดูชองพวกน้ีท้ังวัน ดูจูมง” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ   20 ตุลาคม 2550) 
 

“ดูทีวีทุกวัน ดูตลอดเพราะปาเนี้ยจะเปนคนนอนไมคอยหลับ ชอบที่สุดก็คือตอนเชา คุณ
สรยุทธ สวนผูหญิงถึงผูหญิงไมคอยชอบ เบ่ือ เบ่ือกาละแมร ชอบไปดูรานชํายามเชาแทน สามสิบ
ยังแจวก็พอดูได แตวาจะติดหนังอยูเร่ืองหน่ึง บรรลังจอมนาง เปนหนังยูบีซี เปนเร่ืองท่ีสอนใจดี
มาก อยากใหนักการเมืองดู มันเปนเร่ืองท่ีไดใจปามากเลย ติดมากๆ พยายามใหลูกหาซีดีมาใหดู แต
ไมมีขายและเขาจะฉายเปนตอนๆ ตอนแรกเขาจะฉายตอนเย็น ดูแลวมันซ้ึงมากๆ ติดเลย ไปไหน
ไมได เพราะฉะน้ันตอนเย็นไมนัดกับใคร ติดมากๆเลย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“รายการท่ีพี่ดูก็คือขาว แลวก็พวกสารคดี แลวก็พวกการเกษตร เพราะวาพี่เอาความรูเร่ือง

ใหมๆ และส่ิงท่ีจะเปนประโยชนไปขยายผลตอเกี่ยวกับงานของพี่นะครับ บานเรามีอะไรดีหลาย
อยาง พี่ทํางานตรงนี้พี่ก็ตองรูเร่ืองพวกนี้ดวยเพราะเราจะตองไปศึกษาริเร่ิมใหเขาทํากันตอ อีกอยาง
พี่ก็ดูยูบีซีชอง 44 พี่ชอบ พี่อยากบอกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีมหัศจรรย แตศาสนาพุทธเนี่ยอยู
ไดเพราะสัจธรรม เพราะวาเราทุกคนจะชนะใจใครไมไดแลว คนเราจะโตไดคือ หนึ่ง ชนะใจ
ลูกนองเราใหได เราทําดีกับเขา เขาก็ทําดีตอบกลับมา มันเปนสัจธรรม ทีวีปกติพี่ก็ดู ตอนนี้พี่ชอบดู
ชอง 9 คือเขากลางๆ รายการขาวอยางคุณสรยุทธพี่วาเขาขาดจิตสํานึกในการท่ีคนท่ีคุณจะเชิญใคร
ไปสัมภาษณ เนี่ยเขาไมใชโจร ตองสัมภาษณเขาดวยความเคารพ อยางชอง 3 เขาจะใชความสวยเพือ่
เรทต้ิง พี่ไมชอบวิธีการอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 
2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ทีวีก็ดู สวนใหญจะดูขาวมากกวา ละครไมคอยไดดู แตขาวดูไดทุกชวง บางทีเราก็ตอง

ติดตามขาวสารบาง ทําอยูในสวนงานตรงนี้” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 
15 ตุลาคม 2550) 
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“ก็ชอบ TITV ท่ีเขาเจาะขาวก็ชอบเหมือนกัน ชอง 3 ก็ชอบ ทุกชองก็โอเคนะ ชอง 11 ก็ดี
ไมไดเจาะจง แตท่ีทํางานเขาชอบเปด TITV กันก็จะแทรกขาวมา หรือไมก็ SMS ขาวของอะไรอยาง
นี้ และก็ชอบดูหนัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
 “ดูแตทีวี ดูไดทุกชอง ชวง 6 โมง – 5 ทุม จะชอบเปดดูตลอด แตสวนใหญจะดูพวกขาว
หรือไมก็สารคดีมากกวา จะไมคอยชอบดูละคร” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“สวนมากดูชอง 3 แตเดี๋ยวนี้จะติด TITV ก็จะมีบันเทิงนิดหนอย รายการของวัยรุน บางคร้ัง
ก็อาบน้ําไปดวยดูไปดวย ดูละครชอง 3 ชอง 5” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบดูโทรทัศน โดยดูขาวและดูทุกชอง และชอบดูรายการประเภทแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคน ประเพณีทองถ่ินตางๆ ดวย และซ้ือหรือเชาภาพยนตร  
ซีรีสเกหลีมาดู โดยเฉพาะแนวตลก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 
ตุลาคม 2550) 
 

“ทีวีก็ดู สวนมากจะดูขาวมากกวา ผมชอบดูขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง ผมจะชอบมากๆ
เปนคอการเมืองเลยแหละ แตพวกละครอะไรจะไมคอยชอบดูครับ คือดูขาวจบก็อานหนังสือธรรมะ
แลวก็เขานอน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

 “ดูขาว ดูอะไรท่ัวไปหมด ดูไดทุชองแตจะชอบอานหนังสือพิมพมากกวา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ) 
 
 “ถาดูทีวี มักจะดูขาว แตละครไมไดดู ดู ชอง 9 ชอง 7 ชอง 5 ชอง 11 พอมันไมมีขาวเราก็
เปล่ียน เปล่ียนไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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“สวนมากจะดูตามลูกชาย อยางขาวจะดู ITV กับชอง 9 และก็ดูหนังเกาหลี ลูกชายเขาดชูอง 
7 แตตอนน้ีท่ีติดจะเปนเร่ืองท่ีฉายทางยูบีซี เร่ืองอะไรนะ จําช่ือไมได จะชอบมาก จะติด คิดวามัน
ใหแงคิดคติสอนใจดี จะดีกวาละครไทย หรือหนังไทยดวยซํ้าไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 9  ตุลาคม 2550) 
 

“ดูขาว ละครก็ไมคอยไดดูเพราะตองต่ืนเชา ปาดูขาวเสร็จปาก็นอน ปาไมไดยึดวาจะตองดู
ชองไหน คือขาวแตละชองก็จะเปดดูทุกชอง ชวงไหนมีขาวก็ดูชองนั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 10  ตุลาคม 2550) 

 
“มีเปดทีวีไวแตไมไดดูหลอก เปดไวฟงท้ังวันแกเหงาเพราะตองเฝาราน บางทีลูกคาเงียบๆ

ก็เบ่ือเหมือนกัน จะชอบดูท่ัวไป แตดูขาวจะเปนหลัก ละครจะไมดู ไมชอบ ชอบขาวมากกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “บางคร้ังก็ดูบางคร้ังก็ไมดู ถามีรายการดีหรือชอบรายการอะไรก็จะดู ถาบางทีก็ไมดูแต
หนังเนี่ยไมดู เม่ือกอนก็อะไรตอนเย็นของไตรภพ เกมเศรษฐีชอบ ไดรูเร่ืองท่ีบางทีเราไมรูนะ เรา
อานหนังสือพิมพไมออก เราก็ยังอยากดูอยูนะ จะไดรูเยอะข้ึน ตอนเชาไมคอยไดดูอะไร มันยุง ดู
ชวงเย็นๆ 2 ทุม ดูได บางทีก็ขาว 1 - 2 ทุม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
31 ตุลาคม 2550) 

 
 “เปดชอง 3 ถาหนังประจําก็จะดูเปาบุนจิ้น จะชอบหนังพวกนี้ แตอยางอ่ืนก็ดูได สามีจะ
เปดไวเราก็เปดดูไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 
2551) 
 

“ตอน 5 โมงกวาดูเปาบุนจิ้น ผมดูเปนประจํา แลวดูขาวนิดหนอย แลวก็นอน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ  5 ตุลาคม 2550) 
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“เออดูหนัง ดูละคร ดูทีวี ปาชอบมาก ชอบขาว ชอบละคร ถาหัวคํ่าหนอยจะเปนหุบเขากิน
คนแลวคะ ดึกหนอยก็กรุงเทพราตรี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “อยางทีวีก็จะดูชอง 3 ดูตรงชวงขาวภาคเย็น ท่ีอานคูกับอรปรียา และดูมวยน้ีดูวันอาทิตย 
นอกจากมวยชอง 7 ครับ มวยอาทิตยหนึ่งมันมีท้ัง เสาร ท้ังอาทิตย ชอง 3 ชอง 11 อยางวันเสารจะมี
ถายทอดชอง 3 ชวงเท่ียง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 
2550) 

 
“ดูทีวีทุกวัน ดูขาวสาร ละครไมคอยดู ไมชอบดูละคร ชอบดูขาว ตอนนี้ก็มีของชอง 3 ตอน 

5 โมงเย็น แลวก็ขาวกีฬา แลวก็ขาวในหลวง พอขาวในหลวงจบก็ไมดูเพราะมีละคร ดูขาวทุกวัน” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ดูขาวอยางเดียว เม่ือกอนดูไอทีวี แตเดี๋ยวนี้ไมดูเลย เหมือนเม่ือนกอนจะดีกวา เดี๋ยวนี้ดู

ชอง 3 และ 7 แลวก็ชอบดูเปาบุนจิ้น” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ดูเหมือนกันคะ ดูละคร สวนมากจะเปดชอง 7 ดูมานานแลว บางทีก็เปดท้ิงไวเหมือนกัน

ใหเปนเพื่อน แตนอนไมคอยดึกทํางานเหนื่อยก็จะนอนมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
  
 “ดูครับ ดูประมาณซัก 2 ทุม สวนมากจะเปนชอง 3 ก็ดูมาต้ังนานแลว เขาก็มีอะไรใหดเูยอะ
ละครบาง ขาวบาง แตละครจะไมคอยดู จะดูขาวมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 



 171 

 “ดูท่ัวไป ก็จะดูละคร จะดูชอง 3 แลวดูขาวไอทีวี ชอบดูขาว ดูกันหลายคน” (กลุมตัวอยาง
เพสหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ส่ือวิทย ุ

 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ 
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 6 คน เปนเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน ท่ีใหความสนใจในส่ือวิทยุ  
ดังตารางท่ี 4.50 
 
ตารางท่ี 4.50 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีใหความสนใจในส่ือวิทยุ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 3 3 6 

 
จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการเปดรับส่ือวิทยุในขณะท่ีนั่งรถไปทํางาน ในชวงเวลา

ทํางาน และตอนกลางคืนโดยเปดไวเปนเพื่อน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ฟง จะเปนรายการของคล่ืนๆหนึ่ง มันเปนคล่ืนท่ีชอบดา สมัยกอนมันเปนคล่ืนของสนธิ 
ล้ิมทองกุล เราก็จะฟงความจริง ไมจริงตรงนี้ แลวเราก็จะมาเปรียบเทียบกัน เขาจะพูดถึงเร่ือง 
ตอตานรัฐบาลทักษิน เขาจะมีอะไรที่ตอตานรัฐบาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“ฟงเพลง เพราะบางทีรถมันติด เมืองไทยบางทีก็เครียดนะ ฟงเพลงก็ชวยได เปดไปเร่ือยๆ
ไมไดเจะจงวาคล่ืนไหน เพลงไหนเพราะก็ฟง” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 
15 ตุลาคม 2550) 
 

“ฟงวิทยุในรถ ชอบฟงขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง ไมมีสถานีประจํา เปล่ียนไปเร่ือยๆ” 
(กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“วิทยุมีฟงเพราะบางทีลูกชายเขาเปด สวนใหญเปดเอง ก็จะชอบฟงพวกยาบํารุง ยาทา ยา
แกปวดเม่ือยอะไรพวกนี้ ชอบฟงพวกนี้ไดความรูดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 
 
 “ท่ีนี่เขาเปดวิทยุตั้งแตตี 4 ตี 5 ถึง 6 โมง เปดเอฟเอ็ม เปนเพ ลงลูกทุงบาง เราก็ฟงไดหมด
เปดไปเร่ือย เจอเพลงก็ฟง พวกเพลงลูกทุง เพลงเกาๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “ไมไดอานเลยหนังสือพิมพ จะฟงแตขาววิทยุ บางทีเปดไปบางทีมีเพลงลูกทุงบาง ทํางาน
ไปดวยมันก็สบายใจดี อยากรูขาวเดี๋ยวก็มีใหฟง จะชอบฟงวิทยุมากกวา ก็เปดไปเร่ือยๆนะ รายการ
ไหนดีเราก็หยุดฟง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
  

ส่ืออินเตอรเน็ต 
 

จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ 
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน ท่ีใหความสนใจในส่ือ
อินเตอรเน็ต และอยูในชนชั้นสูง ดังตารางท่ี 4.51 

 
ตารางท่ี 4.51 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีใหความสนใจในส่ืออินเตอรเน็ต โดยแบงตามชนช้ันทาง
สังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน - - - 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 1 3 4 

 
จากการศึกษพบวา ผูสูงอายุมีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อติดตองานตางๆ และอานขาว และมี

การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อติดตอกับลูกหลานท่ีอยูตางประเทศ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“สวนใหญก็จะสงอีเมลคุยกับลูกสาวมากกวาเพราะลูกสาวไปอยูอเมริกา สามีเขามีบานท่ี

นั่น ก็จะใชอีเมลคุยกับลูกสาว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
“เลนอินเตอรเน็ตบาง พี่ตองเช็คเมลเกี่ยวกับการงานดวยเลยตองพยามเช็ค ก็เลยตองเขา

บอย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 

“ใชบางเพราะบางทีลูกคาสงงานมาทางอีเมล ตอนแรกก็ทําไมเปนแตใหลูกชวยสอนตอนนี้
ยังไมเกงแตก็พยามใชเองเพราะบางทีลูกไมวาง แตเราตองใชเลยตองเขาไปดูเอง” (กลุมตัวเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

 “ดวยลักษณะงานท่ีทําอยูก็ตองใชอยูแลว ใชบอย ใชทุกวัน เลยตองเช็คเมลล เช็คขาวสาร
ตางๆ เปนส่ิงจําเปนครับเพราะเกี่ยวกับงานท่ีทําอยู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
 ส่ืออ่ืนๆ 

 
วีซีดีและดีวดีี ( VCD และ DVD) 
 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองความสนใจในส่ือตางๆ 

พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ท่ีใหความสนใจในส่ือวซีีดแีละดวีดี ี
ดังตารางท่ี 4.52 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีใหความสนใจในส่ือวีซีดีและดีวีดี โดยแบงตามชนช้ันทาง
สังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 1 2 3 

 
จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการเปดรับส่ือวีซีดี และดีวีดี โดยเปนการดูภาพยนตรซีรีส

เกาหลี และวีซีดีคาราโอเกะ เพื่อความบันเทิงอยางหนึ่ง  ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“ดูหนังซีดี ซ้ือมาจะชอบหนังเกาหลีอะไรอยางนี้ ก็จะดู เสร็จแลวก็จะอานหนังสือพวก
นิตยสารอะไรบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“แตตอนหลังๆนี้พอดูขาวเสร็จก็ดูซีดี มันเปนตอนๆ อะไรอยางนี้ ก็จะส่ังซ้ือ คือมีหลานอยู
ท่ีชุมพรคนหนึ่ง เขาจะส่ังมาแลวใหมาสงเราท่ีบาน สงมาเยอะ เราก็ดู พอดูแลวมันติดตาม แตหนัง
เกาหลีมันก็ดีนะ มันมีขอคิดอะไรเยอะ ตอนแรกก็เฉยๆ ดูๆไปก็ติด ตองดูประจํา ชอบมาก มีคติ
สอนใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“มีซ้ือดีวีดีมาดู ชอบดูหนังแผน ชอบดูเพลงลูกทุง ตอนน้ีก็ชอบรองเพลงเปดคาราโอเกะ” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ความสนใจในเร่ืองของความสําเร็จในชีวติ 
 
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นความสนใจในเร่ืองของ

ความสําเร็จในชีวิต พบวามีผูสูงอายุจํานวน 7 คน เปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 2 คน ท่ีมีความสนใจ
ในเร่ืองของความสําเร็จในชีวิต ดังตารางท่ี 4.53 

 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความสนใจในเร่ืองของความสําเร็จในชีวิต  
โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 

 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - -  

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 5 2 7 

 
 จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุไมไดคาดหวังในความสําเร็จเกี่ยวกับตนเอง แตคาดหวังใน
ความสําเร็จของบุตรหลานมากกวาเนื่องจากคิดวาตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตแลว ไมวาจะ
เปนเร่ืองการทํางาน และการเล้ียงดูบุตรหลาน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ลูกแลวก็ครอบครัว คือการท่ีคนเราแตงงานแลวมีชีวิตคูท่ียืนยาวโดยท่ีไมแตกแยก อันนั้น

เปนความภูมิใจของตัวเองท่ีวาเราอดทนท้ังสองฝาย ไมใชเราคนเดียวอดทน ตองซ่ึงกันและกันแลว
ก็มีความรักเปนพื้นฐาน แลวเรามีโซคลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉันมีลูกสาว 2 คน ดิฉันตองการ
เหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2 คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุนลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะ
แลวโดยเฉพาะเรา เราก็พอจะมีทุนทรัพยท่ีจะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึงตรงน้ัน ทําไมถึงวาดิฉัน
พาลูกไปเรียนเมืองนอก เพราะลูกดิฉันเกิดท่ีอเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธ์ิท่ีจะเรียนไมตองเสียคาเรียน 
เสียก็เสียนิดหนอย ก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูล จนจบปริญญาตรีท่ีโนน ก็ไดบอกวาลูกสองคนภูมิใจ
มากคือพูดแลวผูวิจัยคงเขาใจความเปนแม โลงอกแลวก็หายหวง คือเม่ือกอนเห็นคนอ่ืนทํายังไง
อยากใหลูกฉันเปนแบบนี้ ลูกฉันเปนหมอ ลูกฉันเปนแพทย ลูกฉันจบจากมหาวิทยาลัยท่ีมีเกียรติ
มากๆ เม่ือไหรลูกเราจะไดอยางนี้นะ แลวลูกเราได 2 คน ส่ิงท่ีเราคาดหวังกันไวแลวเขาก็ทําใหพอ
ใหแม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ ) 

 
“ก็เปน ผบ.ทบ. ใชไหมละ คนมาบอก ผมก็ภูมิใจ เพราะผมเปนคนที่ไมตองฟูมฟาย คนท่ี

จะเปนโดยท่ีนาจะเปน เพราะพ่ีชายนายกเขาเปนอยูแลว ผมเฉยๆ คือวาเปนหนาท่ีผม ผมเปน ผบ.ป
เดียวแตก็ภูมิใจท่ีไดสราง ไดทําอะไรไวใหกองทัพ อยางสรางสโมสรน้ีจนเสร็จก็พอแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
 

“ส่ิงท่ีภูมิใจก็คือไดเปนทหารและก็ไดทํางานรับใชในหลวงแคนี้ก็สูงสุดในชีวิตของพ่ีแลว
คนเราเกิดมาพี่วาพี่ไดสรางส่ิงดีๆไวใหกับประเทศชาติแผนดินบานเกิดของเราแลว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“เปนท่ีปรึกษาอาวุโส เกี่ยวกับเร่ืองงานตางประเทศกับธนาคารและลูกสาวคนโตประสบ

ความสําเร็จในชีวิต มีงานดีๆทําและมีครอบครัวท่ีดี เปนส่ิงท่ีภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ทํางานมาไดขนาดนี้ ผมเร่ิมจากศูนยตั้งแตไมมีอะไรเลย เปนลูกจางเขา จนเดี๋ยวนี้มีธุรกิจ

ของตัวเองสงลูกเรียนจบปริญญาตรี โท กันหมด ก็ภูมิใจท่ีเราทําไดขนาดนี้ แตถาเปนสมัยนี้ลําบาก
เม่ือกอนมีเงินรอยก็ถือวาใหญแลวแตเดี๋ยวนี้ไมไดเลย เด็กสมัยนี้จะเหนื่อยถาพอแมไมไดสรางไวให
เรียนเสร็จมีงานทําท่ีไหนละ เรียนจบมามีงานทําไหม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ก็เนี่ยตัวผมนี้แหละครับ ผมเปนคนท่ีรักตัวเองมาก รักยิ่ง รักท่ีเราวัยถึงขนาดน้ีแลว เรายังมี

พละกําลังสุขภาพรายกาย เดินได ไปไหนได เหมือนกับไดชวยตัวเองนะ ไปดูเพื่อนฝูงท่ีอยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ท่ีไดสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ภูมิใจท่ีวาเราแกแลวแตก็ยังทํางานเล้ียงตัวเองได ไมไดเปนภาระใหกับใคร รูสึกวาตัวเอง

มีคุณคา ถาไมมีงานทําจะไมมีคาอะไร” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 

จากการพิจารณาประเด็นตางๆ ท่ีมีผูสูงอายุใหความสนใจเปนจํานวนมากพอสมควรน้ัน 
พบวาสามารถจัดกลุมผูสูงอายุตามประเด็นตางๆ ท่ีมีผูสูงอายุใหความสนใจไดเปน 6 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมพอแมตัวอยาง 
2. กลุมบานคือวิมานของเรา 
3. กลุมตะลอนทัวร 
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
5. กลุมนักสุขภาพตัวยง 
6. กลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ 
 
รายละเอียดของผูสูงอายุแตละกลุมมีดังนี ้
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1. กลุมพอแมตัวอยาง 
เปนกลุมท่ีใหความสนใจในเร่ืองของบุตรเปนอยางมากเนื่องจากมีความกังวลวาบุตรจะไม

สามารถดูแลตนเองและกิจการท่ีไดรับเปนมรดกจากตนได จึงพรอมท่ีจะชวยแกปญหาให ไมวาจะ
เปนเร่ืองเงินหรือการใหคําปรึกษา สวนกลุมผูสูงอายุท่ีโสดจะมุงความสนใจไปท่ีหลานหรือพี่นองท่ี
อยูดวยกันเปนสวนใหญ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคม
และเพศไดดังตารางท่ี 4.54 
 
ตารางท่ี 4 .54 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นสูงสวนลาง 4 3 7 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 3 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 3 2 5 

ชนชั้นลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 4 3 7 

รวม 18 13 31 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผุสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ออๆ ก็คือสวนใหญเนี้ยเราจะดูแลตัวเองก็เรายังแข็งแรงคือสามีเนี้ยสวนใหญเขาจะดูแลปา

ไมสบายก็พาไปหาหมออะไรอยางเง้ีย สามีปาเขาแข็งแรงไมคอยเปนอะไรแตปาเนี้ยแบบวาไมคอย
แข็งแรงเทาไร เออโรคความดันโรคเบาหวาน ก็นะจัดยาใหอะไรอยางเง้ียปาก็รูสึกวาลูกก็เอาใจใส
ดูแลดีคือเขาก็จะพาไปนวดไปสปา ถึงวันเกิดเขาก็จะมีของใหแลวก็วันเกิดเขาซ้ือของใหวันแม เขา
จะมีพวงมาลัย วันเกิดนี้ปาก็ไดรถคันใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 
ตุลาคม 2550) 
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“ท่ีบานก็อยูดวยกันท้ังหมด ลูกสองคนก็อยูดวยกัน อยูในครอบครัว ปลูกบานอยูในพื้นท่ี
เดียวกัน ตอนเย็นก็จะมานั่งทานขาวกัน ท้ังหมดคอยบอกเลาและคอยปรึกษากัน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 28 ตุลาคม 2550) 

 
“ผมไมมีครอบครัว ผมไมแตงงานนะ ผมก็ทํางานไปเร่ือยๆ ทํางานไดก็ทําตอไป ชีวิตนี้

ทํางานอยางเดียว ผมไมไดกะเกณฑ ผมมีความสุข ผมก็ทําตอไปเร่ือยๆ ทําไป แตวาทํางานให
แผนดิน ตั้งใจทําเพราะก็เกิดมานี้ขอรับใชแผนดิน รับใชสมเด็จพระเจาอยูหัว รับใชสถาบัน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ครอบครัวคือไดความท่ีไดใชชีวิตมาดวยตนเองพอสมควร และพ่ีตอสูเพื่อครอบครัวพี่ แม

ผิดหวังพี่ก็ไดทํางานใหกับรุนนองท่ีโรงเรียนอีก พี่ก็ไดทํางานเปนครูฝกดีเดนเพราะวากอนท่ีเราจะ
ไปท่ีวานะ แตละทีมเราตองฝกทหารใหมๆ ก็เลยคาดวาการมีชอบเปนภาระเราก็เห็นพี่ปานาอา เปน
แบบไหน เพราะฉะน้ันอีกวันหนึ่งพี่พยายามหาธรรมก็เลยชมเชยกันไปในขณะท่ีพี่ไมมีครอบครัวก็
จริงกี่ก็ยังมีหลานๆ พี่ก็เล้ียงหลานมาตั้งแตเล็กๆ พี่ก็คิดวาการมีครอบครัวตองเปนแบบพี่เวลาทํางาน
ตองหวงหนาหวงหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 16 ธันวาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“มีลูกสาว 2 คน   คนแรก เรียนจบแลวก็ทํางานอยูท่ีประเทศฮองกง คนนี้เขาเกงดูแลตัวเอง

ได ผมไมคอยหวงคนท่ี 2 อยูกับผม คนนี้เรียนไมคอยเกงแตงงานแลวเหมือนกัน ท้ังเขาและท้ังสามี
กอยูกับผมดวยกัน ท้ังคูตอนน้ีท่ีบานก็จะมีผม ภรรยา แลวก็ลูกคนท่ี 2 กับสามีเขา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ผมมีลูกสาวสองคน คนแรกแตงงานไปแลวมีหลานหน่ึงคน คนท่ีสองยังไมไดแตงงานแต

ตอนน้ีผมอยูกับแฟนและก็ลูกสาวคนโตเขากลับมาอยูดวยกัน และก็หลานสาวอีกหนึ่งคน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550) 

 
“พี่ก็มีหวงแตลูกชายพี่นี่แหละเขาดื้อ เรารูสึกวาเราเล้ียงเขาไมไดดี ไมไดดังใจ แตจริงๆแลว

เขาก็ตั้งใจเรียนนะอยางเราบอกใหเขาเรียนใหไดสามกวาเพื่อเขาตอโทจะไดตอไดงายๆ เขาก็ทําได
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แตพี่ก็ยังหวงเขาอยู อยางเวลาขับรถแลวเขาขับเร็วเราก็กลัวเขาจะขับไปชนใครตอใคร เขาก็บอกวา
ไมเปนไร ประกันจาย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550) 

 
“ก็อยากใหลูกดูแลตัวเองและครอบครัวผานไปได ดูแลทรัพยสินท่ีเราไดรับมาจากรุนปูยา

ไดเหมือนท่ีเราทํา อยางลูกสาวคนเล็กนี่ก็เราก็เห็นเขาเรียนจบ เร่ิมทําอะไรไดเองแลว เราก็จะพยาม
สอนเขาใหดูแลบานเปนแมบานใหเหมือนกับท่ีเราถูกส่ังสอนมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 

 “อยากใหลูก ๆ ทํามาหากินในอาชีพท่ีเราสรางมา หรือไมก็ใหเขามีอาชีพท่ีมั่นคง ตอไป
จะไดไมลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 มกราคม 255) 

 
“ภรรยาผมเปนขาราชการตอนน้ียังทํางานนอยู มีลูกสองคนและลูกก็จบจากจุฬา แลวไป

เรียนสหรัฐฯ ไดปริญญาโท หลานก็มีแลว 2 คน เปนผูหญิงท้ังคู” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ท่ีบานพี่ก็อยูกับสามีและก็ลูกชาย บางทีพี่ก็ทําอาหารทานเอง บางทีก็แมบานทํา ลูกพี่ชอบ
ทานไกทอด คนอ่ืนทําไมถูกใจ พี่ก็จะเปนคนทําใหทาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง
, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 

 “ก็ลูกชายพ่ีๆก็อยากใหเขาเรียนจบ ใหเขาเลือกนิเทศจะไดจบ แตเขาก็ไมเอา จะเลือก
นิติศาสตร แมก็วามันยาก แตเขาจะเรียน เราก็ไมวาอะไร เอาอะไรก็เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็มีแตหลาน เราไมมีลูก ไมไดแตงงาน นองสาวเขาก็ยกมาใหเปนลูกเราก็รักเหมือนลูก

จริงๆแลวเหมือนเพ่ือนกันมากกวา ไปเดินซ้ือของ ไปชอปปงดวยกัน บางทีเขาก็เรียกเขาเจนะ” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
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“มีลูก 5 คน ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองจบโทหมดท้ังสองคน พอเขาจบเราก็ซ้ือรถใหม
ใหเขาขับไปทํางาน แตอีกสามคนก็จบตรีกันหมดแลว มีงานทํากันหมด แตคนเล็กเราใหทํางานท่ี
บาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็มีลูกหลายคน เพราะเรามี 3 แม แมแรกเสีย ไปเราก็มีคนท่ี2 และคนท่ี 3 อยูดวยกันลูกกับ

เมียคนแรกเปนรอยโท กับเมียคนท่ี 2 เปนอาจารยสอนแตตอนหลังเราก็ใหเขาออกมาทํางานท่ีบาน
ดีกวาเปนอาจารย เงินนอย ใชจายไมพอคารถคากินจะไปพออะไรเดือนละหม่ืนกวาบาท ออกมาทํา
กับเราดีกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“มามีลูกสิบคนเล้ียงไดสมัยกอนไมเหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เล้ียงยากตองสงเสียใหเรียนอีกคน

โตก็ขายอาหาร มาอยูกับลูกสาวคนโตมีลูกสาว 7 คนลูกชาย 3 คน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ก็อยูกับลูกสาวและลูกเขยนี่แหละชวยเขาขายของตอนหลานเล็กๆก็ชวยเขาดูแตตอนน้ี

หลานโตหมดแลวเราก็เ ท่ียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 28 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหร แตคนเล็กเราหนักใจ แตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวัง แตพี่ก็

ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 

 
 “ลูกชายเขาจะมาเปดรานก็เลย เดี๋ยวพอชวยไมตองไปจางคนอ่ืน เขามีผม มีแมบาน แมยาย
เขาชวยคาใชจายเนี้ยเนี้ยไมเอาใหลูกชาย 3 คน คนผูชายน้ีเปนคนท่ี 2 ผูหญิงทํางานอยูแถวภาษีเจริญ 
ลูกชายเนี้ยธรรมดาเขาอยูจังหวัดนนทไปๆ สูคารถไมไหวก็เลยมาพักท่ีนี่” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“แตงงานต้ังแตอายุ 29 แตไปเจอแฟนอายุ 25 ก็ไปเจอกัน แฟนจบพยาบาล มีลูกคนโต เขา
เปนเนื้องอกสมองต้ังแต 8 ขวบ ผาตัดท่ีจุฬา 3 คร้ัง คนโตตอนนี้เดินไมได ตองดูแลมาเร่ือย ๆ แต
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สมองไมเปนไร คนท่ี 2 ออนกวา ผูชายท้ังคูจบวิชาพิเศษจบศิลปากร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 

 
“มีลูกสาวสองคนเขาทํางานกันหมด ตอนนี้ลูกสาวคนเล็กออกไปอยูใกลท่ีทํางานเขา พอ

ลูกสาวคนโตแตงงานไปก็ยายออกไปอยูกับสามี แตตอนนี้เขามีปญหากับสามีก็เลยมาอยูกับเราและ
กห็ลานสาวอีกคน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “ปามีลูกคนเดียวกับสามีก็เลิกกันต้ังแตลูกปายังเล็กๆอยู ทุกวันนี้ก็อยูกับลูกสาว เขาทํางาน
บริษัทปาก็ขายขนม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“สามีเลิกไปแลว มีลูก 4 คน เสียไป 1 คน ตอนน้ีคุณปาอยูกับลูกคนเล็กกับคนท่ี2 คะเปน
ลูกผูชาย 2 คนเลยคะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ลุงมีลูกสามคน ผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คน ก็ยังอยูกับภรรยา เขาก็ดูแลเราอยางดี กลับไปก็มี
ขาวมีน้ําทานสบายชีวิต มีความสุขกับความพอเพียงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภษษณ 8 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
“ผมมีลูกสองคน ลูกสาวกับลูกชายแตงงานไปหมดแลว ลูกสาวทํางานในกรุงเทพ ลูกชาย

ไปทํางานท่ีชลบุรี มีหลาน 3 คน เปนของลูกสาวสองคน ของลูกชายผมมีคนเดียว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 “ก็เปนหวงหลาน มีอะไรมาก็ซ้ือขนมซ้ืออะไรใหหลานกิน เราแกแลวจะกินอะไรมาก มี
อะไรก็ใหหลานหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆ กับนองๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง

สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “มี 3 คน เปนชาย 2 หญิง 1 คนโตมีครอบครัวแลว เหลือลูกอีก 2 คน เขาเรียนจบตรี
บริหาร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “มีลูกสามคนเปนผูหญิงหมด ก็แตงงานกันหมดแลวมีหลานคนละ 2 คน แลวก็ไปทํางาน
แลวก็ซ้ือของมาให ฉันก็อยูกับลูกคนที่สอง เขาก็ดูแลดีพาไปเท่ียว แตเราไมไปชอบอยูบาน
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “มีลูกสองคนกับภรรยาก็เสียไปแลว เม่ือกอนก็อยูกับลูก แตเดี๋ยวนี้เขามีครอบครัว เขาก็
แยกกันไปหมดแลว เรากอ็ยูคนเดียว ก็ดีไมเหงาเลยมีงานใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “ลูก 4 คนตอนนี้อยูกันสามคน อยูดวยกันกับลูก ลูกคนโตไปทํางานตางจังหวัด ไปๆ มาๆ 
เวลานี้อยูกับคนท่ี 2 กับคนเล็ก ลูกๆไมคอยไดใหเงินใชหรอก เขาก็ไมมี ลูกชายก็มีลูก 2 คน กําลัง
เรียนใชเงินเยอะ ลูกชายคนโต คนท่ี 2 ยังไมแตงงาน คนท่ี 2 มีลูก 2 ขวบกวา คนท่ี 3 แตงงาน เราก็
เลยตองออกมาหางานทําอยางนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 

2. กลุมบานคือวิมานของเรา 
เปนกลุมท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับบานและท่ีอยูอาศัย และความสนใจมีความแตกตางกันตาม

ชนช้ันทางสังคม โดยผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลางมีความสนใจในเร่ือง 
การดูแลบานและมีการปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ เพราะบานสามารถเปนมรดกตกใหแกบุตรหลาน
ได และเปนแหมือนสมบัติท่ีตองไดรับการดูแล สวนชนช้ันลางสวนบนและชนช้ันลางสวนลางมี
ความสนใจการหาท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงเนื่องจากปจจุบันยังคงตองเชาบาน หรือตองอาศัยอยูบานญาติ 
โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 
4.55 
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ตารางท่ี 4 .55 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมบานคือวิมานของเรา โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและ
เพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 2 3 

รวม 8 9 17 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“บานท่ีอยูเปนมารดกตกทอดมาต้ังแตรุนแม ก็ตองดูแลอยางดี มีตอเติมซอมแซมบางเพราะ

บานมันเกาแลว ก็ตองทําใหมันดีอยูเสมอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
 “บานท่ีอยูก็เปนบานท่ีเพื่นผมท่ีสนิทจัดหาให รถหรือของใชอะไรก็มีคนชวยดูแลให ผมไม
คอยใชเงิน เพื่อนๆผมเขาเห็นเขาสงสารก็ชวยหาให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

“พอเปนคนฐานะปานกลาง คุณปู คุณยาย ก็รับราชการ เราไมมีบานหลังใหญ เราก็ปลูก
บานเอง ก็อยูมาถึงลูกเรียนไดอะไรได ผมถือคติของพอผม ตองใหลูกทุกคนเรียนหนังสือใหถึงท่ีสุด 
ผมก็เรียนเหมือนกัน กินวันละ 5 สตางคนี่แพง ขาวคร่ึงสตางค น้ําแข็งคร่ึงสตางค วันหนึ่ง 2- 3 บาท 
เหลือคืน พี่สาวผมก็เรียน พัฒนา ซ่ึงก็ไมไดถูก นองสาวผมก็เรียนเซ็นคาเบรียล ซ่ึงมันก็ 80 ปท่ีแลว 
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คิดวาไมถูก พอผมสงใหเรียนโรงเรียนฝรั่งม่ัง  ผมก็ไดอันนี้เร่ืองภาษาผมก็พอได ตอนน้ันใน
ครอบครัวก็ได แตอยาทําใหคนอ่ืนเดือดรอนนะ หลักในการดํารงชีวิต ผมมีมรดกสรางไวแตตอง
ขยัน ตองทํางานจนหัวคํ่าเลย พอเรามีบานอยูนะแบบผอนสง อะไรก็วากันไปตามเนื้อผา สมัยนี้นะ
ก็ผอนสงรถไปอะไรไป ก็ปากกัดตีนถีบทํางานไป ก็เห็นลูกทีก็หายเหนื่อยอะไรอยางนี้ ทุกคนก็ชวย
ตัวเองไดหมด เขามหาลัยไดหมดทุกคน แลวก็มีลูกคนโต เขาก็รับผิดชอบตัว พอเขาจะเรียนอะไร 
เรียนพิเศษอะไร เขาจะเปนคนหาเองนะ ผมไมหา เขาจะบอกจะเรียนอันนี้นะ เขาจะไปเรียน
โรงเรียนสาธิตนะ เขาไปสอบเขาปริญญาตรีก็สอบเขาเอง เรียนแพทยเขาก็สอบเขาเอง ลูกคนกลางก็
เรียนของเขา จบมาก็เรียนสถาปตย เขาสอบเขาสถาปตย จุฬาฯ ลูกก็เลยมาเรียนรามคําแหง ลูกคน
เล็กเรียนหัวไมดี เขาก็เรียนทางดานเศรษฐศาสตร  ผูหญิงหมด ทุกคนก็ชวยกันรับผิดชอบ เขาก็ไม
ทําใหใครเดือดรอน เขาก็มีตัวเขาเอง ทําใหตัวเขาเอง แตเขาก็คือเขา ลูกทุกคนก็ตองมากินขาวตอน 
6 โมงเย็น ผมชอบเก็บซ้ือท่ีดินผอนสง สมัยกอนเบ้ียเขาก็พอสมควร ผมก็ผอนวางเขาไป และก็ปลูก
บานติดๆกันคนละหลังคนละหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 14 
พฤศจิกายน 2550) 
 

“บานท่ีอยูก็เปนบานของตัวเองอยูกับสามีและก็ลูกชาย แตบริเวณบานก็จะมีบานของ
นองสาวดวยแตคนละหลังกันอะคะ พี่ก็จะดูแลบานบาง แตมาทํางานตรงนี้ก็จะไมคอยมีเวลาดูสัก
เทาไหร สวนใหญก็ใหเด็กในบานทํามากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
23 ธันวาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“อยูบานของตัวเองและก็มีคอนโดดวยสาเหตุเพราะบางทีผมกลับดึกไปท่ีบานไมไหว

เพราะวาไกลก็เลยมาพักท่ีคอนโด ภรรยาไมอยากใหขับรถกลัวเกิดอุบัติเหตุ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“บานท่ีพี่อยูก็จะอยูกับสามีและก็ลูกชายมีคนดูแลบานสองคนคนขับรถอีกหนึ่งคน เปน

บานของตัวเองคะซ้ือเองกับสามี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม 
2551) 
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“บานนี้ดิฉันอยูมาต้ังแตเด็กๆคะ ตั้งแตสมัยคุณแมเปนมรดกมาคะก็รับชวงตออยูกับลูกสาว
สองคนก็หวังจะใหลูกตอไปใหคงอยูไปช่ัวลูกหลานคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

 “บานก็ของเราเอง เปนช่ือของเรา อยูกับหลานสาวก็มีความสุขดี จะชอบทํางานบานเก็บ
ของจัดบานเวลาวางๆหรือวันหยุดไมไดไปไหนก็ทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  
 “บานก็คือรานท่ีทํานี่แหละ ผมล้ียงหลายชีวิต ลูกเมืยและก็ลูกนองรวมๆก็ 10 กวาคน อยูกนั
ท่ีนี่แหละ มีหองใหอยูสบายๆ เราก็ดูแลคาใชจายใหหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “อยูดวยกันหมดท้ังลูกภรรยา ลูกคนเล็กเขามีปญหาเร่ืองพัฒนาการแตเขาก็ดูแลตัวเองได
เลนหุนเลนอะไรไป บานก็ของเราเอง ทํามาสรางมาดวยน้ําพักน้ําแรงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “ก็อยูบานกับลูกสาวแลวก็ลูกเขย บานนี้ก็เพิ่งสรางใหมเปนท่ีของเราเอง มีบานท่ีอยูและก็
ตรงน้ีเปนบานหลังเกา ปาก็มาทําเปนรานขายของ อยูกันก็ดีมีหลานอยูดวยสองคน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“บานนี่ก็ของตัวเอง ตอนแรกลูกชายเขาก็อยูแถวจังหวัดนนทก็ไปมาแตเราเห็นเขาทําธุรกิจ

ของเขาไมดีก็เลยบอกเขาวามาขายของท่ีนี่หรือเปลา เขาก็วาดีเราเลยลงทุนเปดรานใหหนาบานนี่
แหละเราก็ชวยเขาไปดวย หั่นพักบาง เก็บจานบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “บานก็เชาเขาอยูๆกับลูกสาวคนท่ีสอง คาใชจายเขาเยอะ เราขอเขาไมไดก็ตองออกมา
ทํางาน ไดเปนรายเดือนก็ดีข้ึน บานไมใหญเปนบานเชาธรรมดา เปนบานไม” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “บานก็เปนบานพักท่ีทํางานจัดใหอยูสบายอยูขางหลังนี้แหละ ภรรยาก็อยูดวยกันท่ีนี่เพราะ
เขาเปนแมบาน ท่ีนี่ชุดเขาก็มีใหก็สบาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
        “บานก็อยูท่ีนี่ครับ คุณหมอมีบานพักใหภรรยาก็ทํางานเปนแมบานอยูแถวๆนี้ ใกลกนัผมมี

บานอยูท่ีตางๆจังหวัด ไปสรางไวหยุดงานทีก็กลับไปที ลูกสาวคนโตอยูท่ีนั่น” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
  
 “ซอยเพชรเกษม 40 อยูมาต้ังแตเกิดแลวคะ เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆกับ
นองๆ อยูกับนองสาวและก็ลูกๆของเขา บางทีเขาก็มาดูบางเวลาเราปวยไข” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนแรกก็อาศัยอยูกับลูกสะใภแตพอเขาเลิกกับลูกชายเราก็เกรงใจเขาไมกลามาอยูดวยก็
เลยเชาอยูขางๆกัน ดูแลกันแตไมไปอยูกับลูกชายหรอก อยูไปก็ทะเลาะกัน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
3. กลุมตะลอนทัวร 
เปนกลุมท่ีมีความสนใจเรื่องการทองเท่ียว ซ่ึงพบวาเปนผูสูงอายุในชนช้ันสูงสวนบนถึง 

ชนช้ันกลางสวนลาง มีการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ และสวนใหญไปกับครอบครัว โดย
จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.56 
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ตารางท่ี 4 .56 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 6 9 15 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
 “ทองเท่ียวนี่ชอบมากในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเท่ียวทางปหนึ่ง 4-5 คร้ังกลับ

เมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปแตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาไมเคยไป แตยุโรปเนี่ยไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลานชอบส่ิงท่ีอยากจะไปเวลานี้อีกอยางคือไปมาแลวนะเคยไดยินไหมท่ีเขา
ถายภาวะโลกรอนท่ีเขาถายออกท่ีน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เม่ือกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะท่ี
เมืองแลวใหเราลงไปเท่ียวพอไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขานํ้าแข็งมันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี 
สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวาเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระท่ังมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของ
จริงมาแลวนี่ อยางง้ีเลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝร่ังเขาชอบมาเท่ียวบานเรา มา
เท่ียวปาดงดิบของพวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“โดยมากหยุดทีหนึ่ง เทศกาลปใหมก็จะไปท่ีหนึ่ง ไปพมา ก็จะข้ึนเหนือสุด ก็จะไปท่ีโนน 

เหนือเชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ท่ีบานมีทัวรขาประจํา ไปเร่ือยๆ 76 
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จังหวัดไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“เท่ียวนะ ไปเท่ียวตางประเทศบอย ถาเม่ือกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา

สนุกใหมพอแกแลวมีนะ มีก็มีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆเนี้ยเราไป
เท่ียวเมืองนอกก็นานต้ังแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะแลวก็ไป
ซ้ือของก็นึกถึงเม่ือกอนเราซ้ือจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซ้ืออะไร เราไปก็คือเท่ียว ทานอาหาร เดินดูวา
เ ม่ือกอนนี้ มันเหมือนเดิมใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง , ชนช้ันสูงสวนบน , สัมภาษณ  18 
พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
 “ก็ไปเท่ียวแถวสุพรรรณบุรีบาง พัทยาบาง เพราะภรรยาผมไมสบาย ก็จะไปพักผอนจิตใจ
ใหสบาย ก็เปนส่ิงท่ีดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศเพราะวามันดูแตกตางไป บางที
มันก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเท่ียวเม่ือไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ชอบไมรูวาตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ก็ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปน 
ความประทับใจนะ เมืองของเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคน
อ่ืน นองๆ ท่ีเขาไปดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไป 3 - 4 คร้ัง แตมันก็ไมแน บางปก็ท้ิงชวงหางกัน บาง
ทีก็ซัก 2 คร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 
 “ตางประเทศ ไมไดไปเท่ียวนะ สวนใหญจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเท่ียวดวย เขาจะพา
เราไปเท่ียว เขาก็พาผมไป ไปท่ัวเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไปกับเพื่นๆ เวลานั้นจะมีการนัดเล้ียงรุนบางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ท่ีเชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 
ตุลาคม 2550) 
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 “ไปเท่ียวท้ังในและตางประเทศ  ถาในประเทศจะไปเพราะตองไปตีกอลฟ  แตถา
ตางประเทศจะไปกับลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เม่ือเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไป
ญ่ีปุนกลับมา ปท่ีผานมาก็ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“เท่ียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเท่ียวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานท่ีตางๆ ประเพณีทองถ่ิน ชอบเท่ียวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพ่ือนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจ 
นําเท่ียวจัดโปรแกรมการเดินทางให โดยเดินทางประมาณไมเกิน 3 คร้ังตอป มีคาใชจายใน 
การทองเท่ียวในประเทศประมาณ 1 หม่ืนบาทตอคร้ัง สวนตางประเทศจะอยูท่ีประมาณกวา 2 หม่ืน
บาทตอคร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 

 
 “วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเท่ียวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว
พระ ไปไปเท่ียวตามวัดบาง แลวก็ไปเท่ียวรานอาหารก็ไปอีก ออแถวดอนหวาย คือชอบนัง่เรืออะไร
พวกนี้ บรรยากาศมันสบาย คือชอบเท่ียวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือก็เราอายุมากแลวครับตอง
ไปแบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เออ เม่ือกอนไปบอย แตตอนนี้ไมไดไปจะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว 
ไปรถตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไปดวย ไปซัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุด
ก็ไปปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูท่ีนั่นมากไมได หยุดวันสองวันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชวงนี้ยังไมไดพาไปเท่ียวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตกเพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ชอบไปชอบมากไปบอยเท่ียวเมืองจีน เท่ียวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปท่ีไมลําบากมากๆถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหวมันจะเม่ือย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมากเม่ือกอนจะไปท้ังเหนือท้ังใตเม่ือกอน แตตอนนี้ทางใต
ฆากันเลยไมไดไปอีกเลยเม่ือกอนไปทุกปเหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียว ไปกับ
เพื่อนบาง ชวงหลังไปกับครอบรัว ไปกับครอบครัวมันหนัก ไปกับเพ่ือนมันเบาไง ไปกับครอบครัว
มันหลายหม่ืน ไปกับเพื่อนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับครอบครัว
สวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เดกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)  
 
 “ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไป มีเหมือนกันวาไปที่ไหน
บอยๆแตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 
2550) 

 
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
เปนกลุมท่ีมีความสนใจเร่ืองการออกกําลังกาย ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นวาการออกกําลัง

กายเปนวิธีการดูแลสุขภาพท่ีดีท่ีสุด และบางคนก็ออกกําลังกายมานานต้ังแตวัยหนุมสาว โดย
จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.57 
 
ตารางท่ี 4 .57 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 12 6 18 
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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
 “ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอนเชา วันอาทิตยผมก็
ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้งตอนเชา ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผม
ก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล 
6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
       “พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันๆทําโนนทํานี่

จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบ มาบังคับปาก็พยายามๆคะมัน
เปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาก็ไปเดิน 
บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส  ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป

แลว ไปตีกันสนุกสนานเฮฮากัน เสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด 
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัววาฝน
ตก ไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18  ตุลาคม 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตอง 
ออกกําลังกาย เปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 
พฤศจิกายน 2550) 
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“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ยพี่มองสรีระ
ท้ังหมดกอนในรางกายของเรา นี้อะไรท่ีหัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี่คือกลามเน้ือทอง
นะครับ เพราะฉะนั้นพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลวก็เอาศีรษะ เสร็จแลวก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระทั่งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้ 
เพราะฉะน้ันเนี่ยมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะใชไหมครับ 
สมองเราก็นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็ส่ิงประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยส่ิงเล็กๆนอยๆ
เหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญ เขาฟตเนสดวย

เพ่ือใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 

 
“โดยมากใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบาน แคนี้ก็แข็งแรงแลว” 

(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็
จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพ่ีจะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลินา 
วิตามินเสริมอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมคอยชอบเลนตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และใชวธีิเดนิ

เอาในท่ีทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพ่ือนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ผมทําหลายอยาง วันหนึ่งทํางานท่ีทําอยูแลวก็ไปซ้ือกับขาวแลวก็ชอบในเร่ืองของเลน

กีฬาก็ดวย เปนครูสอนลีลาศก็ตองชอบลีลาศ เขาฟตเนสเพราะตองใหรางกายเฟรม กเ็กี่ยวเน่ืองกับ
การเตนลีลาศดวยครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกาย ตี 5 คร่ึงผมออกกําลังกายท่ี

บาน เราก็ขยับเคล่ือนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละ ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล เพราะผมว่ิงจึง 
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5 ปแลวนะ ทํา

ไมต่ํากวา 100 ก็ 3 รอบ บานมีหนาตางรอบ ก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวยมันชวย
ไดนะเร่ืองหายใจ แลวก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเม่ือกอนปวดงาย ชาแตตอนนี้ไมเปน แลว 
เสร็จแลวก็ทําตัว ทําเอว ทําแขน หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป พอดูหนังจบก็ไดหลาย
ชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยดุแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือยๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเท่ียวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว 
ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกลบานดี ไป
ท่ีอ่ืนไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 
2550) 

 
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายท่ีเสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค

เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“เดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะเดิน ท่ีไหนเดิน
ไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณ
ชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

“ออกตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางนี้มันก็เหมือนออกกําลังกาย วันๆผมเดินไมรูกี่
กิโล เชาอยางเดียววันละช่ัวโมงเพราะตอนเชาออกได ตองทําความสะอาดเคร่ืองออกกําลังกายอยู
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับนี่กย็ืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
5. กลุมนักสุขภาพตัวยง 
เปนกลุมท่ีมีความสนใจในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย  

การตรวจสุขภาพ การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร  โดยจํานวน
ผูสูงอายท่ีุอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.58 
 
ตารางท่ี 4 .58 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักสุขภาพตัวยง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 10 6 16 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ตอนน้ีผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟ วันอาทิตยผมก็ไป

พักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้ง ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา 
ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล 6 กิโล ทุกวัน”  
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
        “พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันทําโนนทํานี่

จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่ง ใหไปเดินชอบมาบังคับ ปาก็พยายามคะ มันเปน
คนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาก็ไปเดิน บางทีก็
ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 
2550) 
 

“ตอนน้ีก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัวฝนตก 
คุณไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  20 พฤศจิกายน 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตอง 
ออกกําลังกายเปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 
2550) 

 
“เขามารับราชการทหารนี้พี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงนี้ พี่มองสรีระท้ังหมด

กอนในรางกายของเรา  นี้อะไรท่ีหัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี่คือกลามเน้ือทองนะครับ 
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เพราะฉะน้ันเนี่ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลวก็เอาศีรษะข้ึน เสร็จแลวก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระทั้งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้ 
เพราะฉะน้ันเนี่ยเออมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะ สมองเราก็
นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็ส่ิงประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยส่ิงเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย

เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 
“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรง

แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็

จะออกเดิน วิ่งท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลินา วิตามินเสริม
อะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 

 
 “ไมคอยชอบเลนท่ีฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และก็ใชวิธีเดิน
ในท่ีทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกนักับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 คร่ึงผมออกตรงท่ี

บานเราก็ขยับเคล่ือนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่งจึง
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“เดินไปก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 - 5 ปแลวนะ ทํา

ไมต่ํากวา 100 คร้ัง 3 รอบ บานมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย มัน
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ชวยไดนะเร่ืองหายใจ และก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเม่ือกอนจะปวดงาย จะชา แตตอนนี้ไม
เปนแลว เสร็จแลวก็ทําชวงลําตัว ทําเอว ทําแขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป
พอดูหนังจบก็ไดหลายช่ัวโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“จะเดินชาลง ตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะ

เดิน ท่ีไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใช
เวลาประมาณช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ

วาไดเดินเท่ียวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 

 
“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยๆรางกายจะไมไหว 

ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกล
บานดี ไปท่ีอ่ืนไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
20 ตุลาคม 2550) 

 
 “ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายท่ีเสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตลุาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆ ตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 

(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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6. กลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ 
เปนกลุมท่ีไมไดคาดหวังในความสําเร็จเกี่ยวกับตนเอง แตคาดหวังในความสําเร็จของบุตร

หลานมากกวาเนื่องจากคิดวาตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตแลว ไมวาจะเปนเร่ืองการทํางาน 
และการเล้ียงดูบุตรหลาน โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทาง
สังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.59 

 
ตารางท่ี 4 .59 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นกลางสวนลาง - -  

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 1 2 

รวม 5 2 7 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ลูกแลวก็ครอบครัว คือการท่ีคนเราแตงงานแลวมีชีวิตคูท่ียืนยาวโดยท่ีไมแตกแยก อันนั้น

เปนความภูมิใจของตัวเองท่ีวาเราอดทนท้ังสองฝาย ไมใชเราคนเดียวอดทน ตองซ่ึงกันและกันแลว
ก็มีความรักเปนพื้นฐาน แลวเรามีโซคลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉันมีลูกสาว 2 คน ดิฉันตองการ
เหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2 คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุนลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะ
แลวโดยเฉพาะเรา เราก็พอจะมีทุนทรัพยท่ีจะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึงตรงน้ัน ทําไมถึงวาดิฉัน
พาลูกไปเรียนเมืองนอก เพราะลูกดิฉันเกิดท่ีอเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธ์ิท่ีจะเรียนไมตองเสียคาเรียน 
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เสียก็เสียนิดหนอย ก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูล จนจบปริญญาตรีท่ีโนน ก็ไดบอกวาลูกสองคนภูมิใจ
มากคือพูดแลวผูวิจัยคงเขาใจความเปนแม โลงอกแลวก็หายหวง คือเม่ือกอนเห็นคนอ่ืนทํายังไง
อยากใหลูกฉันเปนแบบนี้ ลูกฉันเปนหมอ ลูกฉันเปนแพทย ลูกฉันจบจากมหาวิทยาลัยท่ีมีเกียรติ
มากๆ เม่ือไหรลูกเราจะไดอยางนี้นะ แลวลูกเราได 2 คน ส่ิงท่ีเราคาดหวังกันไวแลวเขาก็ทําใหพอ
ใหแม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ ) 

 
“ก็เปน ผบ.ทบ. ใชไหมละ คนมาบอก ผมก็ภูมิใจ เพราะผมเปนคนที่ไมตองฟูมฟาย คนท่ี

จะเปนโดยท่ีนาจะเปน เพราะพ่ีชายนายกเขาเปนอยูแลว ผมเฉยๆ คือวาเปนหนาท่ีผม ผมเปน ผบ.ป
เดียวแตก็ภูมิใจท่ีไดสราง ไดทําอะไรไวใหกองทัพ อยางสรางสโมสรน้ีจนเสร็จก็พอแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ส่ิงท่ีภูมิใจก็คือไดเปนทหารและก็ไดทํางานรับใชในหลวงแคนี้ก็สูงสุดในชีวิตของพ่ีแลว

คนเราเกิดมาพี่วาพี่ไดสรางส่ิงดีๆไวใหกับประเทศชาติแผนดินบานเกิดของเราแลว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“เปนท่ีปรึกษาอาวุโส เกี่ยวกับเร่ืองงานตางประเทศกับธนาคารและลูกสาวคนโตประสบ

ความสําเร็จในชีวิต มีงานดีๆทําและมีครอบครัวท่ีดี เปนส่ิงท่ีภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ทํางานมาไดขนาดนี้ ผมเร่ิมจากศูนยตั้งแตไมมีอะไรเลย เปนลูกจางเขา จนเดี๋ยวนี้มีธุรกิจ

ของตัวเองสงลูกเรียนจบปริญญาตรี โท กันหมด ก็ภูมิใจท่ีเราทําไดขนาดนี้ แตถาเปนสมัยนี้ลําบาก
เม่ือกอนมีเงินรอยก็ถือวาใหญแลวแตเดี๋ยวนี้ไมไดเลย เด็กสมัยนี้จะเหนื่อยถาพอแมไมไดสรางไวให
เรียนเสร็จมีงานทําท่ีไหนละ เรียนจบมามีงานทําไหม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ก็เนี่ยตัวผมนี้แหละครับ ผมเปนคนท่ีรักตัวเองมาก รักยิ่ง รักท่ีเราวัยถึงขนาดน้ีแลว เรายังมี

พละกําลังสุขภาพรายกาย เดินได ไปไหนได เหมือนกับไดชวยตัวเองนะ ไปดูเพื่อนฝูงท่ีอยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ท่ีไดสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“ภูมิใจท่ีวาเราแกแลวแตก็ยังทํางานเล้ียงตัวเองได ไมไดเปนภาระใหกับใคร รูสึกวาตัวเอง

มีคุณคา ถาไมมีงานทําจะไมมีคาอะไร” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 



 203 

4.4 ความคิดเห็น 
 

จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเร่ือง 
ความคิดเห็นท่ีมีตอตนเอง ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม การเมือง ธุรกิจและเศรษฐกิจ 
การศึกษา สินคาและการบริการ และอนาคต เม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ันทางสังคมและ 
ความคิดเห็นท่ีมีตอประเด็นตางๆ สามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 4.60 
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ตารางที่ 4.60 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม 
 
 

ความคิดเห็นที่มีตอประเด็นตางๆ 
ชนชัน้ทางสังคม 

ตนเอง 
สังคมและ
วัฒนธรรม 

การเมือง 
ธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

สินคาและบริการ อนาคต 
รวม 

ชนชัน้สูงสวนบน 4 6 5 5 3 5 28 

ชนชัน้สูงสวนลาง 4 4 3 3 3 3 20 

ชนชัน้กลางสวนบน 3 3 3 4 2 4 19 

ชนชัน้กลางสวนลาง 3 3 2 3 3 3 17 

ชนชัน้ลางสวนบน 4 3 4 3 1 4 19 

ชนชัน้ลางสวนลาง 4 4 3 3 3 5 22 

รวม 22 23 20 21 15 24 125* 
 
*หมายเหตุ ผูสูงอายุสามารถแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆไดมากกวา 1 เรื่อง
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ความคิดเหน็ท่ีมีตอตนเอง 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 22 คน  
เปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 10 คน ไดแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอตนเอง และเม่ือแบงตามชนช้ันทาง
สังคม พบวากลุมคังกลาวมีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.61 
 
ตารางท่ี 4.61 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอตนเอง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 2 4 

รวม 12 10 22 

 
 จากการศึกษาผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอตนเองพบวา ผูสูงอายุมีความภูมิใจในตนเองและ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาเนื่องจากมีงานทํา ไมตองรอความชวยเหลือจากลูกหลาน และไมเปนภาระ
ทางสังคม ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ผมก็ทําไปเร่ือยๆ แตผมไมเขาทําไปเร่ือยๆ เพราะวาผมไมใช ไมจริงจัง ก็ทําแบบจริงจังก็
เหนื่อย ผมก็วิ่งโนนวิ่งนี้ก็เหนื่อย วิ่งเหน่ือยนะ ก็ทํางานเพราะวาสมัยกอนผมทํางานอยูตั้งแตรับ
ราชการ ผมไมมวีันหยุดนะ ผมไมเคยมีวันหยุดเพราะผมอยูในสนามอยางนั้นท่ีอรัญประเทศนะ ผม
อยู 19 ป อยูตั้งแตป 22 กลับเม่ือป 44 ผมไปลาว ไปเวียดนาม ผมไมมีวันหยุด ผมเพิ่งมามีวันหยุด
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หลังจากผมเขามาอยูกรุงเทพ คือ เสาร อาทิตย นะ แลวก็เปนแมทัพก็ตองทําทุกอยาง ชีวิตผมก็ทําแต
งานนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 
 
 “การที่ตัวเองเลี้ยงลูกไดดีประสบความสําเร็จไดขนาดน้ี คือการท่ีคนเราแตงงานแลวมีชีวิต
คูท่ียืนยาวโดยท่ีไมแตกแยก อันนั้นเปนความภูมิใจของตัวเองท่ีวาเราอดทนท้ังสองฝายไมใชเราคน
เดียว ตองอดทนซ่ึงกันและกัน แลวก็มีความรักเปนพื้นฐานแลวเรามีโซคลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉัน
มีลูกสาว 2 คน ดิฉันตองการเหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2  คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุน
ลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะแลวโดยเฉพาะเราก็พอจะมีทุนทรัพยท่ีจะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึง
ตรงน้ัน ทําไมถึงวาดิฉันพาลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะลูกดิฉันเกิดท่ีอเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธ์ิท่ีจะ
เรียนไมตองเสียคาเรียน เสียก็เสียนิดหนอยก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูลจบปริญญาตรี” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“พี่คิดวาคือใชวาคนเราเนี่ยเหมือนกับอะไรครับ ธรรมชาติสรางเรามาเพ่ือทํางาน อยูท่ีเรา
จะทํางานอะไร ควบคุมอวัยวะอยางไร การออกกําลังกายอยางไร บริโภคอยางไร เพื่อใหรางกายเรา
สมดุลกับธรรมชาติ ทําใหรางกายและประสาทเราดี จากการท่ีพี่มารับราชการการนี้คุณไมไดทํางาน
แลวเวลาคุณออกเวรแลวไปพอทําใหประสาทคุณเสีย แตถาเราทํางาน ดูซายขวา มันก็ทําใหสายตา 
มันโฟกัสกันไปเนี่ย ทําใหภาพจะชัดเจน พี่ก็ใชหลักวิชาการงายๆในการที่ดูแลสุขภาพตัวเอง จริงๆ 
แลวเนี่ยของพี่นี้ไมไดจบจากมัธยมเตรียมทหาร ตั้งแตอนุบาล ศึกษาวิทยา ท่ีสีลมมาถึง ม.6 เม่ือกอน
นี่นะคับ ม. 6 ท่ีกรุงเทพคริสเตียน หลังจากนั้นก็มาเขา มส .4 มส.5 ท่ีศิลป ก็เลนกีฬาซะมากมีเพ่ือน
มากก็เลย มส. 5 เนี่ย 3 ปกวาจะจบ แลวก็สอบเอ็นทรานสคณะศิลปพอไดนะครับ แลวพี่จบจาก 
โนนถึงมาเขานายรอย นายรอยหลักสูตรรุนท่ีหนึ่ง เพราะฉะน้ันเนี่ยการที่มาเขาทหารเน่ียเหมือนกับ 
เปล่ียนสายงาน จากสภาพท่ีเราเคยชินกับเปนศึกษาแลวก็เขามากอนิสัยตางๆเน่ียเราก็ใชประโยชน
จากการอะไรครบ การมีระเบียบวินัย  การบริหารเวลานะครับ การท่ีเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะตองมี
การหาขาวกอนเพ่ือประมวล วิเคราะหกอนแลวก็ไปดูสถานท่ีจริงแลวก็ถึงไปทํางานจริงๆ เอาขอดี
มาประกอบใชกับวิชาชีพของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“ภูมิใจท่ีมีสามีดี ลูกดีจบและทํางานประสบความสําเร็จทุกคน ตัวปาเองก็ไมไดเปนภาระ

ใหใคร ปาชวยอะไรไดปาก็ชวยทํา จะลองทําอะไรหลายๆอยางดวยตัวเองกอน” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษ 5 ตลุาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ก็ตองภูมิใจในตัวเอง สมัยกอนลําบาก เราทํางานกวาจะไดข้ึนมาถึงตําแหนงนี้เปน
ขาราชการระดับสูงเราภูมิใจ มีลูกมีภรรยาท่ีดีแคนี้ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ส่ิงที่ภูมิใจมากท่ีสุดคือเปนท้ังพอและแมในเวลาเดียวกันและลูกสาวท้ังสองคนก็ประสบ
ความสําเร็จ เรียนจบปริญาโทท้ังคู คนโตทํางานโรงแรม คนเล็กดูแลกิจการของที่บาน” (กลุม
ตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “พี่ภูมิใจนะคะ ถึงแมพี่ออกจากราชการมาแคซี 8 แตก็มีคนเห็นคุณคาใหพี่มาทํางานตรงนี้
พี่ภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 มกราคม 2550) 
 
 “ผมเปนคนท่ีทํางานดวยความตั้งใจดีมาตลอดนะ ไมคิดจะโกงใคร หรือวาเอาเปรียบใคร 
เพื่อนฝูงมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ผมถึงยังสามารถอยูในธุรกิจนี้ได โดยท่ีทุกคนใหเกียรติผม นับถือผม
วาเปนคนที่นาเชือถือ เพราะง้ันถาจะทําอะไรก็ตองจริงใจ และไมโกงเขา ถึงจะอยูไดนาน มัน
เหมือนเปนการสรางเครดิตใหตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “ก็ภูมิใจท่ีทํางานเขากับใครก็ไดไมไดสรางปญหาใหกับใครกับครอบครัวเองเราก็ไมเปน
ภาระใหใคร ทุกวันนี้ก็ดูแลแมอายุจะ90 แลวดูแลหลาน ลูกของนองสาว แคนี้ก็มีความสุขแลว” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “รางกายแข็งแรงไมมีโรค ไมเปนภาระใหใครตองดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “เราศึกษามาทํางาน มาสรางอะไรหลายๆส่ิงหลายอยางไดมาถึงทุกวันนี้ เราก็จะทําตอไป
เรามีแรง มีกําลัง ยังทําไดก็จะทําตอไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “รูสึกภูมิใจในตนเองท่ีอายุขนาดนี้แลวยังทําอะไรๆไดหลายอยาง ทํางานไดและคิดวาจะทํา
ไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “รายการเราตองทํา ตองเคล่ือนไหวบอยๆ อยูบานก็จะเหงา ไดทํางานก็จะมีความสุขถา
ไมไดทําจะไมชอบ รูสึกวาตัวไมมีคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 
 “เราทําแลวเราก็ภูมิใจสรางมากับมือเอาไวใหลูกหลาน แคนี้ก็ไมหวังอะไรแลวใหลูกหลาน
สบายก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 

 
 “เหนื่อยนะ ทํางานทุกวันก็เหนื่อแตเรายังมีหนี้สิน ลูกเราเขาก็ยังไปไมรอด เราก็ตองทน 
มันตองทําตอไป มีแรงก็ตองทําตอไป ใหอยูบานเฉยๆเราทําไมไดชวยไดก็ตองชวยกันไป” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ภูมิใจท่ีทําอะไรไดหลายๆอยางแมวาจะอายุมากแลวยังมีคุณคาอยูไ มตองใหใครมาดูแล 
เรายังแข็งแรง ไมมีโรคจนทําอะไรไมได แคนี้ก็ดีแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ไดทํางานมีรายได เราขายของได ลูกคาติดใจ มีมาตามหาเวลาหายไปนานก็มาถามวา
ทําไมไมมาขาย หายไปไหน ผมก็วาไมไดหายไปไหน บางทีไปตางจังหวัดบาง ปวยบาง ก็รูสึกดี
เพราะเราไมไดไปเรียนมาจากไหน คิดสูตรตางๆข้ึนมาเองจากการใหลูกคาชิมบางจนคนชอบและ
ติดใจถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “ไมรูจะตอบวายังไง แตจะเปนคนไมชอบอยูเฉย ชอบทํานั่นทํานี่ ชอบทํางาน ชีวิตนี้ก็
ทํางาน ทําเพื่อครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“ก็เนี่ยตัวผมนี่แหละครับ ผมเปนคนท่ีรักตัวเองมาก รักยิ่ง รักเลยท่ีเราวัยถึงขนาดน้ีแลว เรา
ยังมีพละกําลังสุขภาพรายกาย เดินได ไปไหนได เหมือนกับไดชวยตัวเองนะ ไปดูเพื่อนฝูงท่ีอยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ท่ีไดมีสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ  10 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ก็ภูมิใจ คือ เราสามารถเขากับใครได ไมวาจะเด็ก ผูใหญก็คุยกันได เปนเพื่อนกันได คือก็
คบตางวัย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 11  พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ถามวาเหนื่อยไหม เหนื่อยนะ แตหยุดไมไดเพราะอยากไดเงิน บางทีปวดขามากแตก็ตอง
ออกมาขาย หยุดไปจะเอาเงินท่ีไหน จะใหเปนภาระคนอ่ืนเราไมเอา อยางนี้ดีแลวเหนื่อยหนอยกท็น
เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไมเคยทอเลย คิดวาเรายังดีกวาหลายๆคนท่ีทํางานไมได นอนเจ็บปวยแตเราแข็งแรง ยัง
ทํางานไหว ทําไมตองหยุดทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
ความคิดเหน็ท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรม 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 23 คน โดย
เปนเพศชาย 14 คน เพศหญิง 9 คน ท่ีมีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม และเม่ือแบงกลุม
ดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.62 
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ตารางท่ี 4.62 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม โดยแบงตามชนช้ัน
ทางสังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 3 6 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 3 1 4 

รวม 14 9 23 

 
 จากการศึกษาผู สูงอายุ ท่ี มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรมพบวา  ผู สูงอายุ มี 
ความคิดเห็นวาสังคมเส่ือมโทรมลงเนื่องจากสถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนในสังคมขาด
จริยธรรม มีส่ิงท่ีเปนอันตรายในสังคม มีอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน สังคมขาดความชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน วัฒนธรรมเส่ือมลงเน่ืองจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมีสัมมาคารวะกับ
ผูใหญ การรักนวลสงวนตัวของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมท่ีไมเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“มีเร่ืองอ่ืนไมตองไปสนใจเหรอ ทําใหรักกัน แตงงานกัน จะมีลูกตองพรอมท่ีจะดูแลลูกนะ 
ตองพรอมนะ ไมใชวามีเซ็กส มีลูกแลวยังไมรูเร่ืองเลย เม่ือปญหาจริงๆใชไหม เม่ือถาเรารูแลวไม
แกปญหาครอบครัวนะก็จะแกอะไรไมได ประเทศก็แย มันตองแกปญหาครอบครัวเนี่ย ตองใหเขารู
วาปญหาการแตงงานเน่ียความจริงแลวมันควรจะทําใหเร่ืองอยางนี้ออกมาสูมติใหมากๆหนอย 
ตอนน้ีปญหาครอบครัวเนี่ยมันเกิดมาอยางไร ใหเด็กจนกระท่ังทํางานได แลวกระท่ังไปมีครอบครัว
ไดตามวัฎจักรของมัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 
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“คนในสังคมบานเราขาดระเบียบ ไมมีวินัย อยางเร่ืองการเขาแถว อยางไปซ้ือของ คนแนน
ก็จะยืนเขาแถว มากอนก็ไปกอน ไมใชมาถึงแลวก็มาแทรก อยางเร่ืองจราจร เขาหามจอด กูก็จะจอด 
เขาหามเล้ียวฉันก็จะเล้ียว ไฟแดงฉันจะไป คือมันก็คงมีบางละนะ ท่ีผานมาก็มีนะแตสวนใหญเขา
ไมทําและอยางส่ีแยกที่ไมมีไฟอะไรเลยนะ เขาจะมี STOP นะแลวทุกคนตองหยุดแลวก็เขาจะมีให
ทางขวาไปกอน หรือไมทุกคนจะหยุดใหคนอ่ืนๆไปกอน จะไมมีใครที่จะไปกอน ซ่ึงเมืองไทยเปน
อยางนั้น เปนส่ิงท่ีปาฝนความรูสึก ถนนหนทางอะไรเน่ียทรุด ถมแลวถมไมเรียบรอยอยูอยางนั้น
ละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ผมวาสังคมตอนนี้หากไมหาอะไรทดแทน ผมวาลําบาก เห็นไหมการทํางานเราก็ตองเปด
หนังสือพิมพนะจะไดรูวาวันนี้ขาวเปนอยางนี้นะ เปดทีวีดู เราก็ยังรูขาวเร่ืองอะไรๆบาง ก็ไดรับ 
การติดตอเหมือนกอนมันไมได อายุ 60 จะเขียนทําไม ผมวาเรานัดกินขาวกัน เมากันยันเชาวันเสาร 
อาทิตยนั้นไปสงพรรคพวก ไปสงบานนะมันไมคอยไหว ลูกเขาก็เปนหวงครอบครัวเขา แตโดยมาก
พวกนี้ลูกเตาเขาก็ไปดกีันหมดแลว บางคนสมัยนักเรียนเกาโนนเปนสวนใหญ เขามีอะไรเราชวยได
เราก็ชวย มันอยูท่ีใจของตัวเอง การดูแลของครอบครัว ความหางเหินมันมีบาง แตเราตองใหเวลากบั
ครอบครัวเรา กับลูกหลานเรา แตทุกคนจะเอาตลอดก็ไมได คิดจะหายไปเลยก็ไมได จะใหเวลาใน
ขณะนั้น เขาถึงวาไง เราตองทําจิตใจใหดี มีความร่ืนรมย เราทําอยางนี้ตลอดงานเราจะสําเร็จ ถา
เปนไปไดแลวเนี่ย หลักเขาเนี่ย ศีล ทาน พร  ประพฤติศีล 5 ขอแคนี้ เราไมไดไปฆาใคร เราไมได
ขโมยของใคร ไมไดผิดลูกผิดเมียใคร ผมกินนะ ศีลขอ 5 ผมไมทํา บางทีอาทิตยหนึ่งผมกินหนเดียว 
ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซ้ือเหลาดีๆกิน จอหนนี่วอกเกอรผมกิน แตอยางมากผมก็
นิดหนอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“สังคมเปล่ียนเยอะ เปล่ียนเยอะมาก สังคมวัฒนธรรรมเปล่ียนไปมาก อะไรท่ีเราไมเคยได

ยิน อยางบางเร่ืองก็ตกใจ เพราะเด็กๆเน่ียคลายวาเขาเปนตัวของตัวเองมาก แลวก็ปาวาเด็กเนี่ยมันจะ
มีชองวางระหวางฐานะ มันมี 3 ฐานะ มันมีระดับบน ระดับกลาง ระดับลาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “มาก เพราะวาอะไร จริงๆแลวพี่ก็ไมอยากโทษใคร สถาบันไหน แตพี่ก็โทษสถาบัน
ราชการ มีบางหนวยท่ีจําไดวาต้ังแตเคยทําผิดทําอะไรเนี่ยเขาจะวากลาวตักเตือน อะไรกันคือเขา
คลายใชอะไรกันตองแอบๆ ใหนะ เดี๋ยวนี้นองเห็นไหม พี่เห็นดวยวาตั้งแตท่ีทํางานมานี้ก็เห็น
สถาบันของเราท่ีเขายังไมมีการแกไขตรงนี้ หนึ่ง ตัวเรา สอง ปาไม สาม กรมสรรพากร ปาไมจาก
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ชาวบานท่ีไปตัดปาไมมาทําเปนบาน  พี่ตัดไปลดชองวางตรงนี้  เขากับชาวบานได  อยาง
กรมสรรพากรเนี่ยไปตามจับชาวบาน เขาลงแขกเล้ียงก็ยังไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“อาจจะเปนยุคของโลกาวิวัฒน วัฒนธรรมก็หล่ังไหลเขามา ทําใหเด็กไมรูเร่ืองการแตงกาย
ก็ไมรูวาถูกตองรึเปลา พระตองออกมาปรามเร่ืองการแตงกาย ซ่ึงไมใชพระ ตองเปนเรา รูวางานพิธี
ตองทําแบบไหน แตเด็กก็อาจไมคอยรู ไมรูจะโทษใคร แตวาใสสายเดี่ยวอะไรอยางนี้ มันก็ไมใช
วัฒนธรรมเรา ซ่ึงเด็กอาจจะมองวาไมทําก็เชย ใสเส้ือปกปดอะไรอยางนี้ วัฒนธรรมดีๆ ก็มี บางกลุม
ก็รักษาไว แตวาอยูท่ีทํางานการเคารพผูใหญเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เขาก็เดินผานกัน ไมเฉพาะเรานะ
แตหลายคนเขาก็บอกวา ทําไมเด็กพวกนี้แทบจะเดินชนไปเลย เดินเชิดหนาออกไป ซ่ึงสมัยเรา
ไมได ผูใหญเดินมาเราตองหยุดอยูขางๆกอนนะคะ เราก็จะคอยดู แมกระท่ังการกดเอทีเอ็ม เราก็
ตองใหเกียรติผูใหญกอน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ผมวาคนไมมีวัฒนธรรม คนในกรุงเทพมันเหมือนไมมีวัฒนธรรม คือมีก็คือวัดพระแกว

เปนเอกลักษณ แลวก็เด็กยกมือไหวนั่นนะ นอกนั้นไมมีครับ นอกนั้นไมมีวัฒนธรรมของเรา เพราะ
ปญหาครอบครัวนะท่ีสงเสริมวัฒนธรรมอยู มันก็เลยเสียหายไปหมด พอ แมมีลูกก็เล้ียงลูก ระบบ
ไมรูเร่ือง ทํายังไง คือมันเร่ิมตน ตั้งแตสมัยโบราณ มีลูกแลวลูกตองเปนใหญเปนโต ตองเปนเจาเปน
นาย มันก็เลยครอบงํากันมา ตอไปเปนปญหาเศรษฐกิจแลว แลวชาวไทย คือคนไทยคือจะยกมือ
ไหว คือคนท่ีมีเงิน ใครมีเงินไดเปรียบ คนไทยท่ีมีเกียรติยศศักดิ์ศรีมีอํานาจ ก็สังเกตดูวาการพูดจา
ของคนเนี่ย คนที่มีอํานาจพูดกับคนท่ีไมมีอํานาจพูดมันจะตาง ตางกันมากเลย พูดแลวก็พูดพันคอ
ตัวเอง ยังไมรูเลยก็พูด คนม่ัว ผมวาไมใช ผมวาไมใชจริงๆ ทําอยางนั้นไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 

 
“แนนอน เพราะทุกอยางของดิฉันมันก็มีอะไรท่ีมันแตกตางกันอยางมาก อยางดิฉันเกิดมา

ในยุคท่ีเปนกึ่งๆใชไหมคะท่ีมันเปนแบบวิปริต ท่ีสัมมาคาราวะ แตในรุนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอยมาก แลว
ดิฉันก็ไมเห็นดีงามกับเด็กๆท่ีเขาแตงตัวท่ีเปนแบบสายเดียว นุงกระโปรงส้ันๆอะไรอยางนี้ แลวก็
ทําอะไรกลาเกิน อันนี้จริงๆแลวมันก็อันตรายกับตัวของเขาเอง การศึกษานี้ไปศึกษาเมืองนอกเห็น
ดวยทุกอยางคือทุกคนตองคิดเพื่อใหตัวเองเนี่ยมีการศึกษาท่ีดีและสูงและไปใหถึงท่ีสุดถึงดวงดาวท่ี
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เคยฝนไว เหมือนชีวิตปาไปอยูท่ีอเมริกาคร้ังแรกไปอยู 7 ป คร้ังท่ี 2 ไปอยู 8 ป ท่ีไปใชชีวิต ถามวา
ชอบไหม ชอบมากๆ เขามีกฎ มีระเบียบ ชอบมากๆ เพราะตัวเองเปนคนอยางนั้น” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “เหมือนกับดานวัฒนธรรมเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้มนุษยมันเจริญ แลวก็โดยเฉพาะกรุงเทพ อยางนี้
การแขงขันมันสูง โดยเฉพาะเขตธนบุรี บางคร้ังเด็กยุคใหมอาจจะทําตัวไมเหมาะสม เชน การแตง
กายหรืออะไรตางๆ แลวก็การเขาวัดวาอารามเน่ียก็ทําอะไรตางๆ เหมือนกับพวกเขาก็ไมคอยสนใจ  
เหมือนพวกเขามาฉีดน้ําเลนกันดีกวา  สมัยนี้ไมเหมือนสมัยกอนนะ มันผิดกันเยอะ เด็กสมัยนี้
กาวหนาไว เด็กสมัยนี้เขาคํานึงถึงแตตัวเอง สวน ใหญไมคอยสนใจสังคมเทาไร ก็สังเกต ดูบาน
ติดกันก็ไมพูดกัน บางทีทะเลาะกันเสียอีก อยางไรก็ตามเขตเราก็มีนะครับ รักษาประเพณี ลอย
กระทงอยางนี้ วันสงกรานต จัดท่ีสนามหลวง ถนนขาวสาร วันเขาพรรษา ออกพรรษามีตักบาตร
บริเวณทองสนามหลวง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 
2550) 
 

“สังคมนากลัว บานเมืองเราพัฒนาไปมากแตสังคมกับแยลง มีปญหาสังคมตามมา ปญหา
ยาเสพติด ปญหาการทําแทงเนื่องจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร วัฒนธรรมก็ไปรับเอาของ
ตางชาติมามากเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภษษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
  
“แยมากท้ังสังคมและวัฒนธรรม ดูไดจากการแตงตัวของนักศึกษา สมัยกอนการเขาเรียน

เปนหนาท่ีของนักศึกษา แตเดี๋ยวนี้เราตองเอาคะแนนลอใหมันมาเขาเรียน เม่ือสิบกวาปกอนผมสอน
เด็กไมเคยเลยตองใหคะแนนเขาเรียน เดี๋ยวนี้ไมใหมันก็ไมเขาเรียน บางคนใหคะแนนมันยังไมเอา
เลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภษาณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“สังคมมันเปล่ียนไปเยอะเรามีหลานสาวเราก็กลัว พยามบอก พยามสอน แตบางทีก็

เหมือนกับเขาไมเช่ือเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
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“เด็กเดี๋ยวนี้จะไปวาอะไรเขามากไมได เขามีความคิดเปนของตัวเอง แตบางที่เราก็หวง
เพราะความคิดเขากลาเกินไป ไมคอยฟงใคร บางทีเราอาบนํ้ารอนมากอน เตือนวาทําไปผลท่ีไดจะ
เปนยังไง เขาก็ไมเช่ือ คิดวาเด็กแข็งกระดาง ถามวาเกงไหม ก็เกงแตไมนารัก” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ทุกๆองคกรก็เปนตรงนี้ครับ ของชุมชนดวย เนี่ยกําลังทําเนี่ย ไดทําเนี่ยๆตรงนี้ ตรงท่ีวาง 

ผมเอากลุมเราเลย ผมทําละ มีหองน้ํา 3 หองดวย ไฟขางหนาดวงหนึ่ง ขางหลังดวงหน่ึง ผมทําแลว
เนี่ย เทากับ 8 เมตร เผ่ือพื้นตรงนี้ 5 ถึง 6 แผน เขาใหผมแลว มีท่ีทําก็คือประเพณีสงกรานต บาง
จังหวัดมีท่ีเดียวท่ีดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“เยอะไหม เยอะเลย มองดูแลวเยอะมาก พัฒนาเยอะมาก ของอยางนี้เราไมถูกใจเหมือนกับ
วาเราเคยเห็นมาอยางหน่ึงมาสมัยนี้เห็นอีกอยาง ไมชอบ มองดูแลวมันขัดตา” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“จริงๆแลวถาดูท้ังหมดมันก็ใชนะ จริงๆนะ ไอเร่ืองเด็กนักเรียนตีกัน มันก็อยางนั้นนะ 

ตั้งแตนักศึกษา สมัยนั้นผมก็อยางนี้ ทําไมผูวิจัยไมบังคับใหนักศึกษาแตงตัวเรียบรอย ไมใชอะไร
อยางนั้น โชวขาเยอะแยะเลย ชุดนักศึกษามันเปนอยางนั้นครับ แลววัยรุนตํ่าๆนั่นสะดือ แลวก็มานั่ง
ปด ถาคนนุงส้ันปดไมไดมันก็ตองดึงข้ึนไป ไมไดเห็นแลว แตเด็กวัยรุนเราก็ตองเขาใจวาเขาตอง
ตามกัน จริง ๆแลวเราอยากบอกวา หนูอยาไปดึงเลยหนูปดไมไดหรอก นุงส้ันเองจะดึงยังไงละ 
แบบเราไมมองอยูแลว เราก็เปนผูใหญแลว เราไมเนน  ก็เห็นเปนลูกหลาน เราก็ตองดูตัวเอง เวลา
นั้นเราก็คิดไมได เส้ือส้ันๆ โชวสะดือ เขาอยากจะโชวกันอยูแลว เราเห็นแลวแตวาเด็กๆเราก็เห็นใจ
เขานะ เขาก็เด็กเปนอยางนั้นแหละ อยางเรามันก็เฉ่ือยอยางนั้น ก็วาเขาไมได คิดวามันคุมกันไมอยู 
คุมเขาเองไมอยู แลวก็เร่ืองนี้สําคัญท่ีสุด เร่ืองยาเน่ียมันมา ไอตัวทําลายเยาวชน ทําลายประเทศชาติ 
เพราะเยาวชนก็มีแตพวกนี้ มันก็ไมใชไมมีความรูนะ แตดีตรงเร่ืองการศึกษา ตอนนี้มันงาย จะเรียน
อะไรก็เรียนได มันมีพรอมใหหมด กศน. หรือจะเปนปริญญาจบเรียนตออีก อะไรก็มีหมด” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 



 215

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“สมัยนี้อะไรเจริญมากแตอยูยาก ขาวของก็แพง คนก็ตางคนตางอยู เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเช่ือ

ฟงผูใหญ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
“สังคมแย จิตใจคนมันเปล่ียน คนหางวัด ขาดส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจเลยเกิดปญหามาก ขาว

เดี๋ยวนี้มีแตฆากันตายจนเปนเร่ืองธรรมดาสัมยกอนมีท่ีไหน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“วัฒนธรรมมันแยลง คนเดี๋ยวนี้ไมใชไมดีแตเขาแยกกันอยู ขาดความสามักคี ขาดการพึ่งพา

อาศัยกัน เม่ือกอนมีอะไรจะชวยกัน เดี๋ยวนี้ไม แกอยามายุงกับฉัน ฉันจะอยูแบบนี้ไมยุงกับใคร” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“เม่ือกอนนี้มันคือ คงไมเหมือนกับตอนนี้ มันไมเจริญนัก เร่ืองความเจริญไปตรงไหนก็

เปล่ียนแปลงหมด เม่ือกอนนิยมอยูบานนอกนะครับ ผมอยูบานนอก สมัยอยูบานนอกนะครับ คลุก
คลีอยูกับเพื่อนกับฝูงดี พอเขามาอยูในกรุงเทพมันก็เปล่ียนไปเรื่อยๆ สังคมสมัยนี้มันไมเหมือน
เม่ือกอน มันไมจริงใจ อีกอยางพกคนรุนใหมอะไรๆก็เร็วไปหมดครับ ผูปกครองทําใหเขาเร็ว
เกินไปหรือเปลาไมรูแตพวกผมตามไมทัน ผมวาเด็กรุนใหมเร็วไปไมวาจะเร่ืองเพศเร่ืองอะไร” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15  ตุลาคม 2550) 
  
 “ผมวาเด็กรุนใหม ผมมองวากําลังจะดีข้ึน รูจักธรรมะ รูจักสังคมธรรมะดีข้ึน ถาผมสังเกตดู
นะ เขาวัดเขาวาดี สมัยกอนคือคาดหวังสุดๆ ธรรมะเดี๋ยวนี้เด็กหางไกลวัด ทําใหวัฒนธรรมแย” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
  
 “ใชไมไดเลยแย ตอนน้ีคือผมบอกไปแลว ลุงบอกหนูเวลาเดินข้ึนไปบนสะพานลอยรวบ
กระโปรงดวยนะรถมันจอดอยูใตสะพานนั่นนะ เขาบอกวาเขาอยูสูง เขาเห็นเขาก็เอาไปไมได แลว
ใหผมทําอยางไรละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “เปล่ียนแปลงเยอะเมื่อกอนมันเงียบดี เดี๋ยวนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมด แมแตคนมันก็
เปล่ียนแปลงกันไป มันไมเหมือนเดิม ไมมีความจริงใจ หาความจริงใจยาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
ความคิดเหน็ท่ีมีตอการเมือง 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 20 คน เปน
เพศชาย 12 คน เพศหญิง 8 คน ท่ีมีความคิดเห็นตอการเมือง และเม่ืองแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ัน
ทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางท่ี 4.63 
 
ตารางท่ี 4.63 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอการเมือง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
   

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 3 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 1 3 

รวม 12 8 20 

 
 จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีความสนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะ
รูสึกเบ่ือหนายกับการเมือง แตทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกต้ังเนื่องจากเห็น
วาเปนหนาท่ี ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
  
 “ไมจําเปน ปลอยใหประชาชนเขาเปนคนช้ี 30 บาทรักษาทุกโรค มันก็โกหก คือวาเขาก็เอา
ของไมดีมาใช แลวงบประมาณทหารเน่ีย ในชวงท่ีทักษิณอยู 6 ป ทหารถูกตัดงบประมาณไปถึง 5 - 
6 หม่ืนลาน ท่ีเหลือเก็บเอง นี่เวลาท่ีเราเรียกกลับคืนมาไดเทาเดิมเทานั้นเอง ใครกันชิบหายหมด 
สมัยกอนน้ํามันไมมีใช เร่ืองฝกหัดทหารไมตองพูดถึง ไมมีงบประมาณในการฝกกัน เราก็โชคดีท่ี
วันนี้ไดมีการจัดงบประมาณฝายทหาร เศรษฐกิจนะมันตองตามหลังความม่ังคง ผมยังยืนอยางนี้อยู
นะ ถาประเทศไมมีความม่ังคง ไมมีจุดยืนชัดเจน เศรษฐกิจอยางไรก็อยูไมได มันจะไมรุงโรจน มัน
จะเปนไปไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 
 
 “พรรคการเมืองท่ีเขามาตองมีจิตสํานึกท่ีจะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ จะโกงจะไหลตามน้ํา
ก็พอประมาณไมไดเปน 70,000 ลานใชไหมคะ มากเกินไป ถาเขาไมถูกปฏิวัติพวกเราก็ไมรูวาเขา
เอาไปเทาไรแลวใชไหม บางคนท่ีชอบเขาก็วาเขาทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง คุณทําใหเจริญก็
จริงแตคุณก็ตองมีเงินใหประเทศชาติไมใชทําแลวเอาเงินเขากระเปาคุณและตัวและพวกพอง พวก
เราก็ยังลําบากเหมือนเดิมใชไหม ประชาชนแตละคนก็ยังลําบากเหมือนเดิม อันนี้ปาไมมีความเห็น
คะ วาจะเช่ืออะไรกับใครแคไหนแตเราก็ตองดูในเขตของเรา ดูแลวถูกใจเราจะไปเลือกเขา เม่ือท่ี
ผานมาเลือกพรรคไทยรักไทยนะเพราะเห็นวาเขาทํางานดี แตตอนน้ีแนใจและวาจะเลือกพรรคไหน
ตองดู แตคุณอภิสิทธ์ิก็ดีนะ เขาก็ดี แตในทีมเวิรกของเขาไมแนใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนน้ีไมรูอะไรเปนอะไร การเมืองผมวาเราไมไดปรับปรุงประเทศเลยนะต้ังแตทําปฏิวัติ 
2547 ไมไดทําตามท่ีพูดไวเลย หลัก 6 ประการ การศึกษาผมไปไหน มันไมไปไหนเลยนะ 70 กวาป 
ก็มัวแตเปล่ียนกันอยูเนี่ย ทุกคนตองนําการศึกษาขึ้นมา สําคัญนะ ผมยังบอกคณะบดีวาไมสําเร็จ 
เพราะอะไรรูไหม ครูคนไทยมีนิสัยอยางไร ครูตองมีเมตตามาก 10 คนเนี่ย จะมีคนตรงๆสัก 2 คน 
ตรงเปะเลย บอกเด็กคนโนนดี เด็กคนนี้ดี ดังนั้นถารัฐบาลยังไมตั้งหองเรียนท่ีเปนมาตรฐานนะ คุณ
จบช้ันนี้คุณก็ไมโอเคเพราะสอบกันอยูเสมอ หลานผมเรียนอยูเซ็นโยเซฟ ครูใหไปสอบอเมริกา อยู
ได 3 - 6 เดือน เขาก็ใหมา คนนี้กส็งใหคนโนน เพราะฉะน้ันมันก็โอเค เด็กมันก็อยากเขาโรงเรียนท่ี
มีช่ือ เพราะมันไมคิดวาโรงเรียนวัดเนี่ยดีนะ  การเมืองนี่ไมดี ผมวาตามกระแสเนี่ยรักประชาชนจะ
รักประชาชนไดอยางไร แคจับสลาก ผมยังไมรูเลือกเขาเน่ียทําไมไมคัดงายๆละ ไปคัดซับซอน” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550 ) 
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 “ตลอดเวลาปาเบ่ือมาก เหมือนกับเลนละครใหคนดู เหมือนเด็ก เหมือนเด็กเลนขายของ 
เหมือนคนไมมีสมอง ปาก็ไมเขาใจ คือเราไมไดอยูในจุดวาใครเลว ใครดี ใครช่ัวจริง เลวรายอยางไร 
หลังจากท่ีเราดูๆ มันก็ทําใหคนอยางเราไมรูจะเช่ือใคร ฟงคนนูน ฟงคนน้ี บางคนดากัน วากัน
รุนแรง เราเช่ือม่ันในองคสมเด็จพระเจาอยูหัวใชไหมวา คนไมดีทานคงไมเอาละ ทานคงไมเอาเปน
องคมนตรี แตวาฟงคล่ืนๆหนึ่งมันก็เปรียบเหมือนหมูกับหมา ปาวามันไมถูก แลวคนอางในหลวง
มากไป เอะอะก็ทําเพื่อในหลวง ทําใหในหลวง คือไมใชวาปาไมรักในหลวงนะ ปารักในหลวง
มากๆเลย มีความรูสึกวาประเทศนี้ถาเราขาดในหลวงเราจะอยูอยางไร แตปาก็มีความรูสึกวาบาง
กลุมอางในหลวงมากเกินไป แลวก็มีความรูสึกวาทําไมบางกลุมก็ทําดี บางกลุมก็บ่ันทอน ทําใหเช่ือ
ยาก ก็เลยวาเราแกแลวเราก็พึงดูเขาไป ใครจะเปนอยางไรก็ไมเอาใจไปผูก มันจะเปนอยางไรก็ไมรู 
เดี๋ยวเราก็ตายแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “การเมืองบานเราก็รูๆกันอยู คือมันเอาประโยชนของตัวเอง ยังไมเห็นมีใครเลย ท่ีจะ
เสียสละเพ่ือประเทศอยางแทจริง ก็พูดกันแตปาก บางทีเขาบอกอยาพูดเลย ไมอยากจะพูดแลว แลว
เราก็พูดไมไดดวย อยางเราไมไดทําอะไรใหถึงเราไมไดทําประโยชนให แตเราก็ไมเคยทําลาย
แผนดิน แลวเราก็ยังมีความสุข ใครเขามาก็หวังกอบโกย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน
, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “พูดตรงๆนะครับการเมืองมันก็เหมือนธุรกิจการเมืองซ่ึงการรวมกลุมรวมกอน ไมเคยทํา
เพ่ือประเทศชาติ ยังไมเจริญกาวหนาพอสมควร ไมเหมือนบางประเทศเขา พรรคนอย เลือกกันได
นอยพรรค การทํางานก็สะดวกข้ึน พอหลายพรรคก็ตกลงเร่ืองผลประโยชนไมไดก็ขัดแยงกับ
รัฐบาล แลวก็กลับไปกลับมา พอเห็นทาไมดีทหารก็เขามาปกครอง ผมคิดแลวนะถาฝายไหนได ผม
ก็วาไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “มองการเมืองมาแรง ในระหวางทักษิณ ดูเหมือนจะดี มันจะม่ันใจในเอกราชมากแคไหน 
ตองการอํานาจมากพอ มันสมควรมันจะกลายเปนการปฏิวัติมันก็ไมเลวนะ ก็คือมันอาจจะดีกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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 “คิดวาการเมืองไทยไมพัฒนา ยังคงมีเร่ืองของอํานาจเกา ระบบศักดินาแมแตในระบบ
ราชการก็มี แตภายหลังจากมีการเลือกต้ังแลว การเมืองนาจะดีข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ทําลายประเทศเขาไมรับผิดชอบ รัฐปกครองโดยทหารนะมันจะไปไดอะไรทําอะไรไมได
หรอก เราเปนทหารจะทําอะไร มันตองประชาชน ประชาชนอยากเลือกไมดี ก็เลือกเลวๆ แลวมันก็
ขัดแยง ทักษิณพออยูดีก็กิน เรายังเปนข้ีขาเขา ไอพวกข้ีอิจฉา เขามีเงินเยอะแยะ เอาไปทําอะไรก็ได 
ซ้ือเรือใบเลน ซ้ือไอนั่นเลน ซ้ืออะไรเลนก็ได ถาเลือกต้ังมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศ
เราตองดี เราก็พลอยดีดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็
ดี แลวการทํามาหากินก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง ขาวก็อยากขายแพง  แตหมุนเวียนในประเทศ ถามัน
เหลือเทานี้ก็ไมแพงเทาไร  ราคาก็ดี รวยก็รวยดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญา
หรอก ดึงออกไปสักทีหนึ่ง เม่ือกอนผมชอบทักษิณ ถึงทักษิณไมเปนหรือใครก็ตามเทากับทักษิณ
เพราะคนน้ี คนนี้ไปแลวไมเคยทําอะไรใหดี มีแตแยลง ไมสนใจอะไร เอาไประเริงคนอ่ืนเขาหมด  
มันก็ไมดี พูดงายๆ  ดูกันงายๆ เปนเหตุเปนผลกันเลย ยุคประชาธิปไตย เปนมา 2 ปแลวไมเห็น
ปรับปรุงเลย กลัวจะใชหมด แทบจะเอาแผนท่ีไทยไปค้ําประกันมันไว ตองใชเงินทุกบาททุกสตางค 
มันก็จะไมไดคืน เปนหนี้เขาทั่วไปเลย เราไมรู เราก็แย ทุกตารางนิ้ว เรานะเจ็บใจ ไมไหว ผลท่ีสุด
ประชาชนรอนหนักๆก็ตองยุบไป ทักษิณก็มาเลือกแทน ก็มีมหาชน มหาโจร 420 มหาโจร ทักษิณก็
ม ี420 เทากันนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ตัวนักการเมืองเอง ท่ีทําใหบานเมืองไมสงบ เขาเปนนักการเมืองท่ีดีบานเมืองก็จะดี แตถา
นักการเมืองไมดีก็จะเปนอยางทุกวันนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“รัฐบาลนายกทักษิณอาจจะคอรัปช่ัน แตถามวานักการเมืองพรรคไหนไมคอรัปช่ัน มีไหม 

ยังชอบทักษิณเพราะวา ทานมองอะไรเกงพูด พูดถึงมันยากไประดับอินเตอรไดเนี่ยเกง แตอาจจะ
สวนหนึ่งเขารวย นายกทักษิณทานเกงทําใหเงินบาทมันดี รัฐบาลชุดนี้ทํายังไงก็ไมรอด ขนาดนี้ยัง
ไมทําอะไรเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550 ) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“เทาท่ีผมคิดดูนะไมยืดเนื่องจากเทาท่ีออกมาเหนื่อย ทําใหพรรคออน ไมตองมีการยาย
พรรคไอตัวเนี้ยมันทําใหคุมไมอยู เจตนาตองการทําใหออนแอทุกพรรคมารวมทําใหบางส่ิง
บางอยางไมลงตัว และวิ่งยายกันไดตลอด มันทําใหดูไมมั่นคงเขมแข็งถาไมถูกใจก็ตองตอรองและ
ตอรองกันไมไดก็ตองถอดถอนก็ตองลม การเมืองไมยืด พูดถึงสมัยกอนท่ีทักษิณมี 2 พรรคมาคุย
ไมใชแพกันแลวก็มาตอสูกัน อยางคราวท่ีแลวปฏิวัติกันคือแลวก็ขวางคนสมัครเขาจะสมัครก็ขวาง
เขา เราไมไดเขาขางใครนะแตคนท่ีมาขวางมีความผิดนะ เราก็รูๆกันอยูเบ้ืองหลังใครขวางไมให
สมัครพอเขาสมัครพรรคเดียวก็มีสัดสวน 20% แลวถาการเมืองยังเปนแบบนี้นะ ไมยืด ใครเขามาก็
ไมยืด หนึ่ง เจอปญหาตอนนี้  สอง เงิน เงินสํารองไมเกี่ยวกันนะกรรมการพรรคเนี่ยทําให
นักการเมืองเกงๆหายไปหลายคนแลวนะ ไมไดเอาคนรุนใหมอยางเดียวไมเอาคนรุนเกาเลยไมได
ตองเปนหลักอยูเพราะน่ีประสบการณเยอะมาก ไมไดหรอกถาเอาคนรุนใหมอยางเดียว คนรุนเกา
การเมืองตองใชประสบการณเยอะมาก ถาลงเขตเทาไร 3 คน ถาจังหวัด 3 คน ท้ังจังหวัดเลย 3 คน 
ผมถามวาไทยรักไทยเนี่ยจะไดท้ัง 3 คนไปไหม บานเมืองสกปรกยังไม มันตองทําถนนใหดีเลย ดู
ทางบานเรายังกับปา หางจากเมืองไมกี่กิโลเอง ตองใหเทปูนเลย เหมือนถนนสุพรรณเขา มันตองทํา
อยางนั้นนะก็ยังดีหนอย เขายังติดไฟให เม่ือกอนมืดนะ พอออกไปตรงอูวิชาญตรงพระราม 2 ได
ตรงนั้นนะ เขาเอาขยะมาท้ิงปากทางออกไมไดเลย ทางก็ใหญ เขาก็เอาหนังสือมา ตอนนั้นผมเปน
คนกอสรางดวยเปนผูตรวจดวย เนี่ยอยางบานกรุงเทพฯน่ัน ท่ีตรงบานทางเปนแนวของถนน เขา
เห็นแนวไปมันไมมีพื้น มันไมแนนไง ตองลงหินใหม เขาก็ไดอีกลานกวา ก็โอเคยอมนะยอม แลวก็
มากรอกสัญญาผูรับเหมา ยังไมลงมือกอสรางเลย เรียกวา แถวน้ันแหละ เขายังใหเงินชวยอีกนะ เนี่ย
ยังไมมีเวลา มาลงมาสราง จะปแลวเนี่ย เขาก็ถามผมเร่ือย เพราะผมลงพ้ืนท่ี เขาถามเม่ือไรทํา 
ประมูลไปแลวไมรูเม่ือไรทํา ถามนายชางใหญ สัญญาทําไปแลว ทางเราไปเปล่ียนสัญญา เทากับไป
เบรกเขา สมมติเราทํามกราคมถึงพฤษภาคม ไปเบรกสัญญา เขาใหเราทําใหม เขาใหเราหยุดไวเนี่ย 
ท่ีนี้เราก็ตองตอใหเขา พฤษภาคมก็ตองเล่ือนไปเปนอยางนั้น เขาก็ยังไมมาตอสัญญา เขาขอใหเลย 
จํานวนท่ีเพ่ิมไปเนี่ยเขาพอใจแลว ลานกวา แตไมตอสัญญา ก็เลยยังไมทํา  เนี่ยเขายังมาตาม เราเคย
กํานัล เพราะคะแนนเราดีดวย ผมลุย ตอนหลังเราชวยไมไดแลว เพราะตอนหลังเราประมูลไปแลว 
เราไมจางอีกคนหนึ่ง เพราะคนนี้เราเอาหินได ไปลงเขาได  ทางไมดีไปเกล่ียก็ได ตอนน้ีเราไปทํา
ไมได เพราะถือไปชวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “การเมืองบอกตรงๆวาเบ่ือมาก อะไรกันก็ไมรู ไมอยากสนใจแลว ไมอยากพูดถึง” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “การเมืองชอบมาก ตองติดตามอานบอย เลือกตั้งก็ไปตลอด ไมเคยขาด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“เบ่ือมากๆ ตางคนตางเห็นแกประโยชนของตัวเอง ทําอะไรก็คิดถึงแตตัวเอง ประชาชน
อยางเราก็ไดแตทําใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสาวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไมรูวาเขาเปนอะไรกัน ดูมากก็ปวดหัว ตามกันไมทัน คนนั้นก็วาคนโนนไมดี สรุปแลว
ไมมีใครดีเลยสักคน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เม่ือกอนดูขาวการเมืองจะเครียดมาก เดี๋ยวนี้ดูแลวเฉยๆ ไมเครียดอะไรแลว อะไรจะเกิด
มันก็ตองเกิดแตเราก็ยังติดตามขาวการเมืองอยูนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “ไมเกี่ยวครับ การเมืองท่ีผมชอบนะ ชอบเลย ชอบแตผมเบ่ือท่ีเขาทะเลาะกันไมหยุด หรือ
วาเราดูละครอะไรมากหรือเปลาไมรู ดูไปดูมาก็เบ่ือๆ เขาเลนละคร เบ่ือมากเลย ความรูสึกเราไม
คอยดีนะตอนน้ี เหมือนกับเขาดีสําหรับพวกเขาหรือเปลา หรือวาเขาเลนละครอะไร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “เม่ือกอนวาไมได ยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอ้ือ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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“คิดวาเกี่ยวเพราะกอนนี้ เม่ือกอนไมคอยเดือดรอนแตเดี๋ยวตองหาเปนหนี้พันลาน ชักตรง
โนนมาโปะตรงน้ี เพราะความท่ีมันไมมีไง” (กลุมตัวอยาเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 
ความคิดเหน็ท่ีมีตอธุรกิจและเศรษฐกิจ 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 21 คน โดย
เปนเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 9 คน ท่ีมีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ และเม่ือแบงกลุม
ดังกลาวตามชนช้ันทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.64 
 
ตารางท่ี 4.64 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยแบงตามชนช้ันทาง
สังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นลางสวนบน 3 - 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 1 3 

รวม 12 9 21 

 
 จากการศึกษาผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ พบวาผูสูงอายุมีความคิดเห็น
วาเศรษฐกิจไมคอยดีเนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวาจะเปนเร่ืองการเมือง หรือเร่ือง
ปญหาความไมสงบในภาคใต ทําใหสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“สับสน แตตอนน้ีท่ีเราอยูไดเราโชคดี ผมโชคดีท่ีเร่ืองอะไร โชคดีเร่ืองสงออก เราอยูได
เพราะสงออก ถามวาสงออกยังไง ก็สงออกพวกกุง พวกขาว น้ําตาล พวกยา พวกยางแลวก็ชิ้นสวน
อะไหลคอมพิวเตอร นี่คือหนึ่งท่ีโชคดี และยิ่งโชคดีใหญชวงนี้ โชคดีกับเวียดนามที่มันสงไมได 
สงออกแลวไง มันสงออกแลวไง น้ําทวมหามทําการสงออก น้ําตาล ขาว พวกนี้ พืชผลมันไมได
สงออกแลวเราละ ประเทศเราก็ไมมี ถามวาเศรษฐกิจเราจึงปนปวน ปนปวนทุกคน คนระดับลางนี้ 
เขาไปใชเงิน เพราะเขาไมรูวาอนาคตประเทศจะเปนยังไง เขาไมเคยเห็นวาประเทศมีความขัดแยง
มากขนาดน้ี ขัดแยงเนื่องจากอะไร เนื่องจากคนมันมุงแตผลประโยชนของแตละฝาย คือมันไมมี
ทางแก แกไมไดตองคิดถึง คือ สมเด็จพระเจาอยูหัว ตองมีศูนยรวมวาตองทําอยางไร คือทานตองทํา    
ถึงแกจะผิดจริยธรรมก็ตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 
2550 ) 
 

“เศรษฐกิจของประเทศใชไหม จริงๆแลวเนี่ยถาถามชวงท่ีทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจก็จะบูมอยางรุนแรง ปาวามันก็เร็วเกินไป มันเปนการฟุมเฟอย อยางท่ีในหลวงทานตรัส
จริงๆแลวตองอยูในความพอเพียง แตพอถึงรัฐบาลทานสุรยุทธเนี่ยก็ชาเกินไป มันเลยทําใหทุกอยาง
มันดาวน มันควรจะอยูตรงกลางถูกไหมจะ แลวขอสําคัญก็คือตองไมคอรรัปช่ัน ถาคอรรัปช่ันมาก
เศรษฐกิจมันไมดีหรอก ใครก็คอรรัปช่ัน ใครมาก็จะกอบโกยเอาผลประโยชน ถาถามทุกคน
สัมภาษณทุกคนก็จะพูดอยางนี้ แตเราคนเดียวท่ีไมมีปากเสียงท่ีจะไปโตแยง หรือเพราะเราไมเกง 
แลวจะใหเราไปรวมนั้นมันไมใชนิสัยท่ีจะไปทํากับพวกเขา แตถามวาเห็นดวยไหม ก็ไมชอบนะ
คอรรัปช่ัน ก็อยากเศรษฐกิจมันข้ึนไปอีกหนอย ใหมันมีธุรกิจท่ีทุกคนทํามาคาขายไมมีใครเจง มีแต
คนเจริญรุงเรืองถูกไหมคะ บานเมืองก็ดีแลวน้ํามันก็อยาใหมันแพง อยาใหมันข้ึนมาก สินคาทุก
อยางมันข้ึนราคามันก็ข้ึนๆหมด อยางท่ีพูดแตเงินเดือนไมข้ึนไงประชาชนก็อยูลําบาก แตความตาง
ระหวางคนกรุงเทพฯกับคนตางจังหวัดมันก็ยังมีอยู” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไมคอยดีเทาไร เทียบกับตอนแรกๆ ไมคอยดีเทาไร ขาวของมันแพง
อยางท่ีวา จายกับขาวนี้มันแพงข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 
2550)      
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 “ถาเปนผมไมไดคาขายนะ แตผมไมรูวาเขากูนะ ผมคิดวาเขาเอาไปลงทุน อยางนั้นผมเห็น
ดวย เชน คุณเอาไปผอนบาน คุณเอาไปผอนรถ ถามีรถคันก็ไมพอ ไอนั่นคือทําลายนะ เขาวามันไม
ดี เพราะวามีแตคนขาย คนซ้ือไมมี ผมก็พยายามซ้ือแมคา เชนมีแมคาอยูคน ทุกเชา เขาจะมาขายถ่ัว
ตม ผมก็พยายามท่ีจะกินถ่ัวตม อาทิตยละคร้ัง กินมันอาทิตยละคร้ัง กินถ่ัวแระ อาทิตยละคร้ัง อยาง
นอยเราก็ไดชวยเขา คร้ังละ 10 บาท  เขาก็ได 10 บาทจากเรา ผมถือวาการซ้ือของเปนการชวยคน 
แตเร่ืองเศรษฐกิจ ผมวาอยูท่ีเราดวย ไมไดอยูท่ีสวนขางนอกอยางเดียวถึงเราจะม่ันใจแตเราก็ตอง
ประหยัด วันอาทิตยถาคุณไปกินขาวขางนอกทุกวัน ผมเดินไปซ้ือเดินไปแคนี้ผมก็ใชเทาท่ีจําเปนก็
อยูไดแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้พี่วาประเทศของเรานี้ก็ตองยอมรับความจริงอันหนึ่งวาเปนประเทศท่ีมัน
เปนการแขงขันภาวะเศรษฐกิจในดานเศรษฐศาสตรเพราะฉะน้ันเนี่ยประเทศที่สําคัญอํานาจตอรอง
เขาจะดีกวา รองๆ แลวพี่ก็คิดวาถาเราไมมีน้ํามันเราไมอดตายแตเราเนี่ยไมสามัคคีกันนะ ไมเปนน้ํา
หนึ่งเดียวกัน เราก็เลยไมสามารถสรางอํานาจตอรองตรงนี้ไดเพราะฉะน้ันท่ีพี่เห็นวานาจะเปนสัจ
ธรรม ก็คือวาธรรมชาติใหคนไทยมากจนกระท่ังพวกเราเนี่ยเห็นวามันไรคาหรือไมสําคัญ เนี่ยมันก็
ไดบุญ พี่ถึงบอกวาไมตองเปนผูบริหารท่ีเกงหรือฉลาดอะไรมากมาย ขอใหคุณมีความจริงใจ  
ความซ่ือสัตยนะ กาวหนา ทําใหดีท่ีสุดเพราะนองจะเห็นวาคนเกงมันก็มาพรอมกับความเห็นแกตัว
หรือเอาเปรียบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “เศรษฐกิจก็มนุษยเงินเดือนก็ตองประหยัดเหมือนกันนะคะ ก็รูสึกมันไมปลอดภัย นี่ขนาด
พี่เปนขาราชการระดับสูง เงินเดือนระดับ 2 ของราชการแลว ทุกอยางสูงสุดของราชการท้ังหมด เรา
ก็ไมมีเงินเหลือเก็บมาก มองลงไปวาเด็กท่ีเร่ิมทํางานใหมๆ ลําบากนะ รายไดไมพอกับคาครองชีพ 
ลําบาก นี่ก็ไมรูเหมือนกันวามันจะเปล่ียนไปมากกวาท่ีราชการเงินเดือนแค 1,250 บาท กอนเราก็
สามารถไปดูหนัง ซ้ือคอมพอะไรได ในขณะนี้เงิน 6 - 7 หม่ืน และพวกคาอะไรก็เกือบแสน ก็คือถา
ไมประหยัดก็หมดเหมือนกัน ก็ไมรู ถึงอยางนั้นเปลี่ยนไปทุกอยาง ทุกอยางแพงข้ึน เปล่ียนไปมาก 
20 - 30 ปนะคะ อยางท่ีดิน 35 ไรเราก็ซ้ือได เดี๋ยวนี้แค 8 ไร ก็ตองคิดแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “ผมวามันก็นาจะดีข้ึน เพราะวานโยบายของรัฐ อาจจะมีความสามารถ เอกชนมันก็ไม
ลดลง นโยบายมันก็บวกความพยายามของรัฐ เอกชนพยายามพัฒนาใหดีข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“คนจนยังคงลําบาก แตคนรวยไดรับผลประโยชน ราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมไดแพง
มาก เพราะเศรษฐกิจไมคอยดี ขายของลําบาก ผูประกอบการก็จะลดราคาลง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “แยนะท้ังปญหาการเมืองปญหาภาคใตมันสงผมกระทบหมด อะไรก็ข้ึนราคาหมด ขาว
ของแพง คุณภาพก็ไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
 
 “มันมีผลกระทบหมดไมวาจะเศรฐกิจการเมืองทําใหมันเกิดการจี้ปลนมากข้ึน คุณดูมีขาว
ปลนรานทองเยอะมาก น้ํามันก็ข้ึนราคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 
 “มันก็แย เศรฐกิจขาวของแพง เม่ือกอนไมขนาดนี้แตในขณะเดียวกันของมันก็จะแพงข้ึน
มาก รัฐบาลตองแกปญหาไมอยางนั้นประชาชนก็ยิ่งลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ของมันแพงข้ึน ทุกอยางข้ึนราคาหมดไมวาจะเปน นม น้ําตาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “ผมฟงดูเนี่ยใครๆก็บอกวาขาวของข้ึนแพงหมด ผมรูเลยเพราะผมขายของของมันข้ึนหมด
น้ําตาลข้ึนมา 1 บาท และผมขึ้นกาแฟจาก 10 บาทตอนนี้ขาย 12 บาท ไมข้ึนผมจะขายไดอยางไร
อะไรก็ข้ึนหมดทุกอยาง น้ําตาล นมข้ึนหมดทุกอยาง น้ําแข็งก็ข้ึน 20 - 25 บาทข้ึนหมดทุกอยาง ของ
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ข้ึนทุกอยางก็ฟงเพื่อนดู เพื่อนบอกวาก็เบรกๆอยูโครงการกอสรางเบรกหมด หาเศรษฐกิจมันทําไม
ดีเลย รูสึกมันไมคอยดีเลยแมคาจะรู ของทุกอยางจะเบรกๆหมดเลย เราจะรูวาทุกอยางแพงข้ึนแปง
ทําปาทองโกข้ึนหมด อาหารอ่ืนๆข้ึนหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
5 ตุลาคม 2550) 
 
 “แพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรข้ึนท้ังท่ีเราขายของก็อยากไดพอตัวพอ นมก็
ข้ึน ขาวก็ข้ึน อยางนมเนี่ยไมนาข้ึน ของไมนาข้ึน อยางแกสไมนาข้ึน 3 อยางเน่ียไมนาข้ึน เราไม
อยากใหของหลักๆข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 
2550) 
 
 “ตอนนี้เศรษฐกิจไมดี ลูกก็เล้ียงยาก คบเพ่ือนสวนมากเพ่ือนไมคอยจะดีเทาไร พอแม
ทํางานไมมีเวลาอบรมลูก เดี๋ยวนี้มีเพื่อนชอบชวนกันไปขายตัว อามาเอาเงินเขาแบงกไวอยากได
อะไรก็ซ้ือเอา อยาไปทําไมดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิ, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

“เลือกต้ังคือ ถาเลือกต้ังมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศเราตองดี เราก็พลอยดี
ดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็ดี แลวการทํามาหากิน
ก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง หมุนเวียนในประเทศ ถามันเหลือเทาน้ีก็ไมแพงเทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวย
ดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญาหรอก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เศรฐกิจไมดีของแพง ขายของลําบาก คนไมคอยซ้ือ จากเม่ือกอนจะขายดีเดี๋ยวนี้ยอดตกลง
มาก เราก็ไมรูวาทําไมท้ังเร่ืองของภาคใตตางๆ เร่ืองการเมือง คนยังกลัวมีระเบิดอีก” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนน้ีไมคอยดีเทียบกับปท่ีแลว ตกไปเยอะ งานก็หายาก มิชฉาชีพเยอะ” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“ของแพงข้ึนนะ แพงข้ึน เม่ือวานนี้ไปซ้ือนมใหหลาน เนี่ยแพงข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
 “แยคะเดี๋ยวนี้แตเม่ือกอนดีนะ มีนักศึกษา นักเรียนทานกันดี เดี๋ยวนี้ตกคะ ขายตกคะ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ  5 ตุลาคม 2550)   
 

“เม่ือกอนวาไมไดยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอ้ือ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 

 
ความคิดเหน็ท่ีมีตอสินคาและบริการ 
 
 จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 15 คน เปน
เพศชาย 5 คน เพศหญิง 10 คน ท่ีมีความคิดเห็นตอสินคาและบริการ และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตาม
ชนช้ันทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม ดังตามตารางท่ี 4.65 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอสินคาและบริการ โดยแบงตามชนช้ันทาง
สังคม 
 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 2 3 

รวม 5 10 15 

 
 จากการศึกษาผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตอสินคาและบริการ พบวาผูสูงอายุมี 
ความคิดเห็นวาสินคาและบริการในปจจุบันไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี มีราคาแพงมากข้ึน 
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
 “คือพี่วาต้ังแตเล็กๆ เนี่ยพี่ซ้ือจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาด แลวอยาก
อะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซ้ือมาทําเอง อยางทอปเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะ
ในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกินแตตอนน้ีคนเคยแตดูตอแผนดินไหม พ่ีก็บอก
วาพ่ีไปท่ีไหนส่ิงหนึ่งท่ีพี่ไปก็คือเคารพสถานท่ี เคารพผูใหญบาน ชาวบานท่ีนั่นอยาไปหยิบไก 
หยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง อยางนี้ก็คือการเคารพ  เพราะฉะน้ันพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเม่ือเขามี
อํานาจการตอรองแลวเนี่ย ตอไปเขาจะเห็นราคาเม่ือไหรก็ได พี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแต
คุณอยามาทําลายตองปลอยใหเขาเล้ียงตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
10 ตุลาคม 2550) 
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 “ความสะอาด ปลอดภัย ไมใสสารมันเลือกท่ีถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี่ย สมมติเรา
อยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ แลวนิสัยเราก็ชอบ
ทํากับขาว ตองซ้ือเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู 
ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็น ใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด คร้ังละประมาณ 1,000 
กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวยัสูงอายู ก็คือจะไปเอาพวกเบเนต็อง มันก็ไมเขา
กับเรา ก็จะมียี่หออยู 2 - 3 ยี่หอ ท่ีเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล ยี่หอช่ือ บราวน แลวก็ ดีเซลล  
อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซ่ึงเขาจะตัดท้ังกางเกงหรือเส้ือทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา 
แลวก็เขาก็จะมีแพทเทิรนอะไรออกมาถูกใจของบราวนเนี่ยถูกใจมาก เม่ืออาทิตยท่ีแลวก็ซ้ือมาอีก
ตัวชอบตัวจี สีของมันคลาสิคดี สีออกน้ําตาลบาง ทองบางอะไรอยางนี้ แลวแตวาอะไรท่ีเขากับหุน
เรา” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ตลาดปากคลอง ซ้ือปลา ซ้ือหมู ซ้ือกุง ซ้ือผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา มันเลือก
ท่ีถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี่ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ 
เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ นิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซ้ือเอง กินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป 
ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็
หมด คร้ังละประมาณ 1,000 กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “พิจารณาจากสถานท่ีซ้ือ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือ 
เพื่อใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้นสวนใหญจะใชจาย
ในการซื้ออาหารสดเพื่อใชประกอบอาหารรับประทานท่ีบาน นอกจากนี้ก็มีเคร่ืองปรุงรสตางๆ และ
ขนมโดยซ้ือสินคาเหลานี้จากฟูดแลนด ซ้ือในระหวางเดินทางกลับบาน และซ้ือในปริมาณท่ี
เพียงพอในการประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซ้ือในตลาดสด เพราะจะได
ของท่ีสดใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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 “เดี๋ยวนี้ของขายออกมาเยอะ อยางรานกาแฟ เปดกันใหท่ัว แตจะอยูรอดจริง ๆ มีกันไมกี่เจา 
การที่จะเปดรานสักรานมันมีหลายอยางท่ีตองคิด วาเรามีความสามารถพอไหม แขงกับเขาไหวหรือ
เปลา แลวมีคนทําเยอะหรือยัง ถามันมีมากเกินพอแลวเราไปทําอีก จะรอดหรอ และถาทําก็ตองดูแล
เต็มท่ี บางทีเปดหลายสาขา แตจางเด็กไปเฝาเด็กก็คิดวาไมใชของเขา ก็เฝามันไปอยางนั้น ถึงส้ิน
เดือนก็รับเงินเดือนไป แลวรานจะไปรอดไดอยางไร เจาของตองหม่ันไปดูแล ตรวจตราดูวา
เรียบรอยไหม ลูกคามีปญหาหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“โลตัสนั้นนานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมท่ีฟูดแลนด ชอบมาก ไปซ้ือ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“สินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก คุณภาพก็ไมมี เราจะพยามไมทานซํ้าๆ ก็จะเปล่ียนบอยกลัวมีแต
สารเคมี มีแตโรค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “ของจะเลือกมากข้ึนเพราะแพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรขึ้นท้ังท่ีเราขายของ
ก็อยากไดพอตัว นมก็ข้ึน ขาวก็ข้ึน อยางนมเน่ียไมนาข้ึน ของไมนาข้ึนอยางแกสไมนาข้ึน 3 อยางนี้
ไมนาข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ) 
 
 “บางทีไปหางก็ซ้ือแลวก็ตัดบาง สวนมากจะซ้ือก็หางเลยสําหรับไปไหนนะถาอยูบานละก็
อะไรก็ไดไมเปนยี่หอเปนแบบวาเปนชุดของผูใหญเพราะใสสบายไมคอยเลือกมาก จะดูท่ีคุณภาพ
และราคาไมแพง แตของเดี๋ยวนี้หาดียาก ท่ีดีๆก็แพงมากก็จะเลือกเอาท่ีคุณภาพประมาณหน่ึงและ
ราคาท่ีไมแพงเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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“จะคิดกอนไปวาจะซ้ืออะไร เราอยากไดอะไรบางจดไป อยางเส้ือผาของปาดูท่ีไมแพงมาก
ไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมเปาหมายเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “เส้ือผานานแลว ซ้ือมานานแลวเดี๋ยวนี้มันแพงไมคอยซ้ือ จะซ้ือแตของจําเปน จะชอบของ
ถูกลดคารา จะชอบมาก สินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “ของแพงข้ึนมากๆไมคอยดีตอเราก็ตองซ้ือเพราะถาเอาดีมากก็ไมมีเงินจาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“แพง ทุกอยางข้ึนราคาหมด เราไมรูวาดีหรือเปลา เราไมไดคิดแตจะซ้ือท่ีจําเปนและถูกๆ ดี
มากก็ไมไหวเพราะมันแพงเกินไปทําอยางไรไดมีเงินเทานี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ไมคอยดูอะไรสวนใหญจะดูท่ีถูกก็ซ้ือ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 ความคิดเห็นท่ีมีตออนาคต 
 

จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 24 คน เปน
เพศชาย 13 คน เพศหญิง 11 คน ท่ีมีความคิดเห็นตออนาคต และเม่ือแบงกลุมดังกลาวตามชนช้ัน
ทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนช้ันทางสังคม ดังตารางท่ี 4.66 
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ตารางท่ี 4.66 แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความคิดเห็นตออนาคต โดยแบงตามชนช้ันทางสังคม 
  

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 3 5 

รวม 13 11 24 

 
 จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุในแตละชนช้ันทางสังคมมีความคิดเห็นตออนาคตท่ีแตกตาง
กันตามชนช้ันทางสังคม โดยชนช้ันสูงสวนบน ชนช้ันสูงสวนลาง ชนช้ันกลางสวนบน และชนช้ัน
กลางสวนลาง มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความตองการทํางานเพ่ือสังคมโดย
ไมเห็นแกเงิน มีความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเร่ือยๆเน่ืองจาก
เห็นวาการทํางานทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากนี้ยังมี
ความตองการเดินทางทองเท่ียว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือลูกหลานตลอดไป สวนชนช้ัน
ลางสวนบน และชนชั้นลางสวนลางแสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเร่ือยๆเนื่องจากตองการ
รายไดมาใชจายในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซ้ือของใชตางๆไดเนื่องจากตนเองมี 
การดํารงชีวิตในลักษณะหาเชากินคํ่า และยังตองมีการผอนชําระหนี้ส้ิน ท้ังท่ีเกิดจากตนเองและท่ี
เกิดจากลูกๆ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

 “ไมไดวาง ผมไมวาง ผมจบๆผมก็ทํางานใหกับมูลนิธิและสังคม ปญหาเร่ืองการเมือง ผม
ไมเลนแนนอน ใครอยาไปบอกวาผมเลนการเมือง เพราะมันมาชวนผมเยอะ แตผมไมเลนแนนอน 
ผมไมเอาหรอก ผมไปผมไดดีเดี๋ยวมันก็มาดาผมนะ เดี๋ยวผมอดไมไดอีก เด๋ียวซํ้าสอง แตทานก็ลงดี
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นะ แตเขาทานถวายแตเขาสิ มันสูไมไหว สูปญหาสังคมไมไหว สูคนไมไหว ดูวุน นองผมเขาเปน
คนดี เขาต้ังใจทําเพื่อประเทศชาติ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ความจริงเกษียณแลวเราคิดเนี่ยลูกเราก็เรียนจบแลว เราก็มีเงินอยูกอนหนึ่งกะวาเออดิฉัน
จะทําอะไรเหรอ ถาถามวาจะไปบวชไหม ไมไปนะเพราะยังไมศรัทธาอะไรขนาดน้ันอยากจะอยู
สงบเงียบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “อนาคตตอไปน้ี คือสงบ ทําจิตใจใหสงบ ไมดิ้นรนขวนขวาย เศรษฐกิจพอเพียง ความรู
ความเปนอยูพอเพียง ทุกอยางพอแลว ทําใหดีท่ีสุดในงานท่ีเราทํา อยาใหมาเปนภาระของลูกหลาน 
ผมเตรียมไวหมดแลวนะ คือผมเปนแนๆ จะตองตายแลว ถาเปนมากก็ไมอยากใหชวย ปลอยมันไป 
เพราะคนเรามันตองไป ตอนน้ีเหมือนกับตางคนตางเดิน ทางของใครของมัน การเดินของเราจะมี
หลุมอยู จะลงหลุมเม่ือไหรก็ไมรู เกือบจะตกหลุมแลว อยาดึงก็จะลงแลว ก็ทางท่ีดีท่ีสุดจะระวังใน
แตละเดือน แตละปผมรับผิดชอบครอบครัวใหดีท่ีสุด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “พี่คิดวาพี่หยุดมันก็เหมือนกับอะไรละ เหมือนกับกอประตูไวลูกบิดมันเหมือนลูกบิด
ข้ึนตนไมมีคุณคาผมจะทําจนกวาจะหมดความสามารถ อะไรท่ีทําใหเกิดประโยชนก็ทําไป ทําเปน
ตัวอยางแลวก็เปนหนาที่” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
 
 “ก็ไมเคยวางแผนอนาคตไวเลย ก็คิดวาจะอยูเงียบๆ แลวก็ไปเท่ียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

 “คิดวาทําไปเร่ือยๆ จนกวาไมมีแรงทําเพราะการทํางานทําใหสมองเราทํางาน เรารูสึกไม
วาเหว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11  พฤศจิกายน 2550) 
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 “ถาเขายังใหพี่ทําพี่ก็จะทําทําตอไปเร่ือยๆ ใหอยูบานเฉยๆไมเอา เงินพี่ไมอยากได พี่มีเยอะ
แลวแตพี่เปนคนใหอยูกับบานเฉยๆไมไดเราเคยทํางานมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 
 “ก็คงเปนเร่ืองลูกๆนั่นแหละ เปนหวงอนาคตเขาจะอยูอยางไร ไมอยากใหลําบาก ทุกวันนี้
ทํางาน สรางรากฐานตางๆไวก็เพื่อใหเขาจะไดไมตองลําบาก แตแคพอมีกินไมเดือดรอนก็พอ 
เพราะตอนน้ีบานก็มีแลว รถก็มีแลว ไมสรางหน้ีสินใหตัวเองเดือดรอน ก็คงไมลําบากอะไรมาก” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ก็ไมคอยไดคาดหวังอะไร คือเหมือนกับวาถาหวังแตงานก็เล้ียง เล้ียงหลาน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ตัวเองแกแลวเรามีครบทุกอยางแลวก็ไมไดตองการอะไรอีกแลว ความหวังคืออยูท่ีลูกมี
การมีงานทํา จะอยูอยางนี้เร่ือยๆ ถาลูกจบแลวมันอาจจะดีข้ึน คิดวาจะทําไปจนกวาเราจะทําไมไหว
มีกําลังอยูก็ทําไป คือปาไมชอบอยูเฉยๆ ไมชอบนะคะ รอใหลูกเล้ียงยังนี้ไมเอา หวังแตเพียงใหลูก
เอาตัวเองรอดไป คุณปาก็มีเงินบํานาญ สามีก็ทํางานไดเดือน 15,000 ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ไมคอยไดคาดหวัง จากการที่อาจารยเปนเด็กบานนอก ทํางานทุกอยางมากอน เคยเปนเด็ก

วัดแลวก็ไดเรียน ไดเอ็นทรานสมา ถาถามวาคาดหวังไหมอาจารยไมไดคาดหวังอะไร ขอแคอยูกับ
ครอบครัวมีเงินมีทองใช ก็ขอใหหลานเรียนหนังสือไมเกเรก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

 “ไมละครับ ผมครบแลว พอแลว บานมีอยู รถมีใช ทุกวันนี้คงพอ ไมงก ไมโลภ ขอมี
พอเพียง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)  
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “อนาคตอยากทํางานทางการเมือง อยากเขามาชวยสังคมอาจจะเปนในระดับทองถ่ินก็ได
เราคิดวาเราพอท่ีจะทําไดเพราะท่ีทําอยูทุกวันนี้ก็ชวยเหลืออยูอยางดูในเร่ืองของหมูบานและชุมชน
ท่ีเราอาศัยอยูนี่เวลามีการประชุมแกไขปญหาในหมูบานเราก็จะไป จะไปชวยอยางเร่ืองน้ําทวม” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เออจะชวยลูกเราเนี่ย จะชวยไปเร่ือยๆจนกวาจะไมมีแรงทํา ก็ไมไดหวังอะไรมาก” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ยังปลอยไมได เราก็เปนหวงเขาอีกอยางเขาทํางานมานานใหอยูบานไปนอนเฉยๆไมเอา
เบ่ือ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “ก็จะทําไปเร่ือยๆจนกวาเขาจะไมจางเราเพราะลูกเราก็ยังไมไปทางไหน บางทีเขาจะไดมา
หยิบยืมไดบางถาเราไมมีรายไดก็แย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 
พฤศจิกายน 2550) 
 
 “คงตองทําตอไปเรายังมีแรงยังทําไหวไดรายไดจากเรามาก็งอกออกไปใชจายอ่ืนๆไดถาเรา
ไมทํารายไดสวนนี้ก็จะหายไป ลูกๆก็ยังลําบาก หลานก็ยังตองเรียน คาเชาบาน คาใชจายอ่ืนๆอีก
เหนื่อยแตก็ตองทนทําอยางไรได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ทําเพราะเปนหวงหลานตัวเอง วันๆหนึ่งไมคอยไดใชจายเทาไหรแตหลานมันกําลังโต 
บางท่ีรองอยากกินโนนกินนี่เราก็จะซ้ือใหกิน เรามีตรงน้ีมาก็จะไดซ้ือของใหหลานได” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ทําไปเร่ือย เขาเอางานมาใหก็ยังทําอยากไดเงินก็ยังตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนบน, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“ผมวางแผนจะปลูกบานท่ีบานนอกครับเพ่ือใหลูกหลานไดอยูกัน เรามีท่ีแตยังไมมีบานคือ
มันเปนแคบานไมเกาๆ นี่ก็ทํางานเก็บเงินจะไปสรางใหสบายๆลูกหลานจะไดอยูกัน” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
  
 “คิดถึงทอง ถาไมมีเงินซ้ือของมากินนะ ก็แบบวาอยูไปวันๆ แมเหนื่อยแสนเหนื่อยแตก็
คิดถึงทองข้ึนมา ก็มีเงินนอยนะ ก็อยากไดเงินมากๆหนอย ถาหยุดก็เสียดาย พอไปไดก็ไป ถาทําไม
ไหวก็หยุด คิดแคนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
  

“ไมไดวางแผนอะไร จะทําไปจนวันตาย ไมทําก็ไมมีเงิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ชีวิตลําบาก สมบัติเราก็ไมมี อายุขนาดนี้แลวไมดีอยูแลวเหนื่อยทอแตตองทํา ไมทําก็ไมมี
อะไรกิน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

“อยากขอแคมีเงินมีทองใชหนี้ใชสินเขาแลวปาจะไดไมตองมากังวลมากมาย สบายใจ
กวาเดิม ถาใชหนี้หมดขายของไดนอยก็ไมเปนไรไมตองไปกังวลเร่ืองหนี้อยากใหเขาคิดถึง
อนาคตร่ืองดีๆไมอยากใหเขาคิดเร่ืองไมดี หวงเขา อยาใหเขาทําในเร่ืองไมดีอีก เพราะเขาก็อายุไม
นอย 30 กวา อยากจะบอกเขาบางคร้ังเขาก็เถียงเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

จากการพิจารณาประเด็นตางๆ ท่ีมีผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นเปนจํานวนมากพอสมควร
นั้น พบวาสามารถจัดกลุมผูสูงอายุตามประเด็นตางๆ ท่ีมีผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นไดเปน 6 กลุม 
ดังนี้ 

1. กลุมตนเปนท่ีพึ่งแหงตน 
2. กลุมวัฒนธรรมนําไทย 
3. กลุมคอการเมือง 
4. กลุมเศรษฐกิจเปนเร่ืองใกลตัว 
5. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
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6. กลุมอนาคตตองวางแผน 
 
รายละเอียดของผูสูงอายุแตละกลุมมีดังนี ้
1. กลุมตนเปนท่ีพึ่งแหงตน 
เปนกลุมท่ีมีความคิดเห็นตอตนเอง โดยผูสูงอายุกลุมนี้มีความภูมิใจในตนเองและรูสึกวา

ตนเองมีคุณคาเนื่องจากมีงานทํา ไมตองรอความชวยเหลือจากบุตรหลาน และไมเปนภาระแกสังคม 
โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 
4.67 

 
ตารางท่ี 4 .67 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตนเปนท่ีพึ่งแหงตน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 2 4 

รวม 12 10 22 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ผมก็ทําไปเร่ือยๆ แตผมไมเขาทําไปเร่ือยๆ เพราะวาผมไมใช ไมจริงจัง ก็ทําแบบจริงจังก็
เหนื่อย ผมก็วิ่งโนนวิ่งนี้ก็เหนื่อย วิ่งเหน่ือยนะ ก็ทํางานเพราะวาสมัยกอนผมทํางานอยูตั้งแตรับ
ราชการ ผมไมมวีันหยุดนะ ผมไมเคยมีวันหยุดเพราะผมอยูในสนามอยางนั้นท่ีอรัญประเทศนะ ผม
อยู 19 ป อยูตั้งแตป 22 กลับเม่ือป 44 ผมไปลาว ไปเวียดนาม ผมไมมีวันหยุด ผมเพิ่งมามีวันหยุด



 238

หลังจากผมเขามาอยูกรุงเทพ คือ เสาร อาทิตย นะ แลวก็เปนแมทัพก็ตองทําทุกอยาง ชีวิตผมก็ทําแต
งานนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 
 
 “การที่ตัวเองเลี้ยงลูกไดดีประสบความสําเร็จไดขนาดน้ี คือการท่ีคนเราแตงงานแลวมีชีวิต
คูท่ียืนยาวโดยท่ีไมแตกแยก อันนั้นเปนความภูมิใจของตัวเองท่ีวาเราอดทนท้ังสองฝายไมใชเราคน
เดียว ตองอดทนซ่ึงกันและกัน แลวก็มีความรักเปนพื้นฐานแลวเรามีโซคลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉัน
มีลูกสาว 2 คน ดิฉันตองการเหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2  คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุน
ลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะแลวโดยเฉพาะเราก็พอจะมีทุนทรัพยท่ีจะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึง
ตรงน้ัน ทําไมถึงวาดิฉันพาลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะลูกดิฉันเกิดท่ีอเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธ์ิท่ีจะ
เรียนไมตองเสียคาเรียน เสียก็เสียนิดหนอยก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูลจบปริญญาตรี” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“พี่คิดวาคือใชวาคนเราเนี่ยเหมือนกับอะไรครับ ธรรมชาติสรางเรามาเพ่ือทํางาน อยูท่ีเรา
จะทํางานอะไร ควบคุมอวัยวะอยางไร การออกกําลังกายอยางไร บริโภคอยางไร เพื่อใหรางกายเรา
สมดุลกับธรรมชาติ ทําใหรางกายและประสาทเราดี จากการท่ีพี่มารับราชการการนี้คุณไมไดทํางาน
แลวเวลาคุณออกเวรแลวไปพอทําใหประสาทคุณเสีย แตถาเราทํางาน ดูซายขวา มันก็ทําใหสายตา 
มันโฟกัสกันไปเนี่ย ทําใหภาพจะชัดเจน พี่ก็ใชหลักวิชาการงายๆในการที่ดูแลสุขภาพตัวเอง จริงๆ 
แลวเนี่ยของพี่นี้ไมไดจบจากมัธยมเตรียมทหาร ตั้งแตอนุบาล ศึกษาวิทยา ท่ีสีลมมาถึง ม.6 เม่ือกอน
นี่นะคับ ม. 6 ท่ีกรุงเทพคริสเตียน หลังจากนั้นก็มาเขา มส .4 มส.5 ท่ีศิลป ก็เลนกีฬาซะมากมีเพ่ือน
มากก็เลย มส. 5 เนี่ย 3 ปกวาจะจบ แลวก็สอบเอ็นทรานสคณะศิลปพอไดนะครับ แลวพี่จบจาก 
โนนถึงมาเขานายรอย นายรอยหลักสูตรรุนท่ีหนึ่ง เพราะฉะน้ันเนี่ยการที่มาเขาทหารเน่ียเหมือนกับ 
เปล่ียนสายงาน จากสภาพท่ีเราเคยชินกับเปนศึกษาแลวก็เขามากอนิสัยตางๆเน่ียเราก็ใชประโยชน
จากการอะไรครบ การมีระเบียบวินัย  การบริหารเวลานะครับ การท่ีเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะตองมี
การหาขาวกอนเพ่ือประมวล วิเคราะหกอนแลวก็ไปดูสถานท่ีจริงแลวก็ถึงไปทํางานจริงๆ เอาขอดี
มาประกอบใชกับวิชาชีพของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“ภูมิใจท่ีมีสามีดี ลูกดีจบและทํางานประสบความสําเร็จทุกคน ตัวปาเองก็ไมไดเปนภาระ

ใหใคร ปาชวยอะไรไดปาก็ชวยทํา จะลองทําอะไรหลายๆอยางดวยตัวเองกอน” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษ 5 ตลุาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ก็ตองภูมิใจในตัวเอง สมัยกอนลําบาก เราทํางานกวาจะไดข้ึนมาถึงตําแหนงนี้เปน
ขาราชการระดับสูงเราภูมิใจ มีลูกมีภรรยาท่ีดีแคนี้ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ส่ิงที่ภูมิใจมากท่ีสุดคือเปนท้ังพอและแมในเวลาเดียวกันและลูกสาวท้ังสองคนก็ประสบ
ความสําเร็จ เรียนจบปริญาโทท้ังคู คนโตทํางานโรงแรม คนเล็กดูแลกิจการของที่บาน” (กลุม
ตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “พี่ภูมิใจนะคะ ถึงแมพี่ออกจากราชการมาแคซี 8 แตก็มีคนเห็นคุณคาใหพี่มาทํางานตรงนี้
พี่ภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 มกราคม 2550) 
 
 “ผมเปนคนท่ีทํางานดวยความตั้งใจดีมาตลอดนะ ไมคิดจะโกงใคร หรือวาเอาเปรียบใคร 
เพื่อนฝูงมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ผมถึงยังสามารถอยูในธุรกิจนี้ได โดยท่ีทุกคนใหเกียรติผม นับถือผม
วาเปนคนที่นาเชือถือ เพราะง้ันถาจะทําอะไรก็ตองจริงใจ และไมโกงเขา ถึงจะอยูไดนาน มัน
เหมือนเปนการสรางเครดิตใหตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “ก็ภูมิใจท่ีทํางานเขากับใครก็ไดไมไดสรางปญหาใหกับใครกับครอบครัวเองเราก็ไมเปน
ภาระใหใคร ทุกวันนี้ก็ดูแลแมอายุจะ90 แลวดูแลหลาน ลูกของนองสาว แคนี้ก็มีความสุขแลว” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “รางกายแข็งแรงไมมีโรค ไมเปนภาระใหใครตองดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “เราศึกษามาทํางาน มาสรางอะไรหลายๆส่ิงหลายอยางไดมาถึงทุกวันนี้ เราก็จะทําตอไป
เรามีแรง มีกําลัง ยังทําไดก็จะทําตอไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “รูสึกภูมิใจในตนเองท่ีอายุขนาดนี้แลวยังทําอะไรๆไดหลายอยาง ทํางานไดและคิดวาจะทํา
ไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “รายการเราตองทํา ตองเคล่ือนไหวบอยๆ อยูบานก็จะเหงา ไดทํางานก็จะมีความสุขถา
ไมไดทําจะไมชอบ รูสึกวาตัวไมมีคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 
 “เราทําแลวเราก็ภูมิใจสรางมากับมือเอาไวใหลูกหลาน แคนี้ก็ไมหวังอะไรแลวใหลูกหลาน
สบายก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 

 
 “เหนื่อยนะ ทํางานทุกวันก็เหนื่อแตเรายังมีหนี้สิน ลูกเราเขาก็ยังไปไมรอด เราก็ตองทน 
มันตองทําตอไป มีแรงก็ตองทําตอไป ใหอยูบานเฉยๆเราทําไมไดชวยไดก็ตองชวยกันไป” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ภูมิใจท่ีทําอะไรไดหลายๆอยางแมวาจะอายุมากแลวยังมีคุณคาอยูไ มตองใหใครมาดูแล 
เรายังแข็งแรง ไมมีโรคจนทําอะไรไมได แคนี้ก็ดีแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ไดทํางานมีรายได เราขายของได ลูกคาติดใจ มีมาตามหาเวลาหายไปนานก็มาถามวา
ทําไมไมมาขาย หายไปไหน ผมก็วาไมไดหายไปไหน บางทีไปตางจังหวัดบาง ปวยบาง ก็รูสึกดี
เพราะเราไมไดไปเรียนมาจากไหน คิดสูตรตางๆข้ึนมาเองจากการใหลูกคาชิมบางจนคนชอบและ
ติดใจถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “ไมรูจะตอบวายังไง แตจะเปนคนไมชอบอยูเฉย ชอบทํานั่นทํานี่ ชอบทํางาน ชีวิตนี้ก็
ทํางาน ทําเพื่อครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“ก็เนี่ยตัวผมนี่แหละครับ ผมเปนคนท่ีรักตัวเองมาก รักยิ่ง รักเลยท่ีเราวัยถึงขนาดน้ีแลว เรา
ยังมีพละกําลังสุขภาพรายกาย เดินได ไปไหนได เหมือนกับไดชวยตัวเองนะ ไปดูเพื่อนฝูงท่ีอยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ท่ีไดมีสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ  10 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ก็ภูมิใจ คือ เราสามารถเขากับใครได ไมวาจะเด็ก ผูใหญก็คุยกันได เปนเพื่อนกันได คือก็
คบตางวัย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 11  พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ถามวาเหนื่อยไหม เหนื่อยนะ แตหยุดไมไดเพราะอยากไดเงิน บางทีปวดขามากแตก็ตอง
ออกมาขาย หยุดไปจะเอาเงินท่ีไหน จะใหเปนภาระคนอ่ืนเราไมเอา อยางนี้ดีแลวเหนื่อยหนอยกท็น
เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไมเคยทอเลย คิดวาเรายังดีกวาหลายๆคนท่ีทํางานไมได นอนเจ็บปวยแตเราแข็งแรง ยัง
ทํางานไหว ทําไมตองหยุดทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
 2. กลุมวัฒนธรรมนําไทย 

เปนกลุมท่ีมีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม โดยมีความคิดเห็นวาสังคมในปจจุบัน
เส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนในสังคมขาดจริยธรรม มีส่ิงท่ีเปนอันตราย
ในสังคม มีอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน สังคมขาดความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน วัฒนธรรมเส่ือมลง
เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมีสัมมาคารวะกับผูใหญ การรักนวลสงวนตัว
ของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมท่ีไมเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุม
ดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.68 
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ตารางท่ี 4 .68 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 3 6 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 3 1 4 

รวม 14 9 23 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“มีเร่ืองอ่ืนไมตองไปสนใจเหรอ ทําใหรักกัน แตงงานกัน จะมีลูกตองพรอมท่ีจะดูแลลูกนะ 
ตองพรอมนะ ไมใชวามีเซ็กส มีลูกแลวยังไมรูเร่ืองเลย เม่ือปญหาจริงๆใชไหม เม่ือถาเรารูแลวไม
แกปญหาครอบครัวนะก็จะแกอะไรไมได ประเทศก็แย มันตองแกปญหาครอบครัวเนี่ย ตองใหเขารู
วาปญหาการแตงงานเน่ียความจริงแลวมันควรจะทําใหเร่ืองอยางนี้ออกมาสูมติใหมากๆหนอย 
ตอนน้ีปญหาครอบครัวเนี่ยมันเกิดมาอยางไร ใหเด็กจนกระท่ังทํางานได แลวกระท่ังไปมีครอบครัว
ไดตามวัฎจักรของมัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 

 
“คนในสังคมบานเราขาดระเบียบ ไมมีวินัย อยางเร่ืองการเขาแถว อยางไปซ้ือของ คนแนน

ก็จะยืนเขาแถว มากอนก็ไปกอน ไมใชมาถึงแลวก็มาแทรก อยางเร่ืองจราจร เขาหามจอด กูก็จะจอด 
เขาหามเล้ียวฉันก็จะเล้ียว ไฟแดงฉันจะไป คือมันก็คงมีบางละนะ ท่ีผานมาก็มีนะแตสวนใหญเขา
ไมทําและอยางส่ีแยกที่ไมมีไฟอะไรเลยนะ เขาจะมี STOP นะแลวทุกคนตองหยุดแลวก็เขาจะมีให
ทางขวาไปกอน หรือไมทุกคนจะหยุดใหคนอ่ืนๆไปกอน จะไมมีใครที่จะไปกอน ซ่ึงเมืองไทยเปน
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อยางนั้น เปนส่ิงท่ีปาฝนความรูสึก ถนนหนทางอะไรเน่ียทรุด ถมแลวถมไมเรียบรอยอยูอยางนั้น
ละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ผมวาสังคมตอนนี้หากไมหาอะไรทดแทน ผมวาลําบาก เห็นไหมการทํางานเราก็ตองเปด
หนังสือพิมพนะจะไดรูวาวันนี้ขาวเปนอยางนี้นะ เปดทีวีดู เราก็ยังรูขาวเร่ืองอะไรๆบาง ก็ไดรับ 
การติดตอเหมือนกอนมันไมได อายุ 60 จะเขียนทําไม ผมวาเรานัดกินขาวกัน เมากันยันเชาวันเสาร 
อาทิตยนั้นไปสงพรรคพวก ไปสงบานนะมันไมคอยไหว ลูกเขาก็เปนหวงครอบครัวเขา แตโดยมาก
พวกนี้ลูกเตาเขาก็ไปดีกันหมดแลว บางคนสมัยนักเรียนเกาโนนเปนสวนใหญ เขามีอะไรเราชวยได
เราก็ชวย มันอยูท่ีใจของตัวเอง การดูแลของครอบครัว ความหางเหินมันมีบาง แตเราตองใหเวลากบั
ครอบครัวเรา กับลูกหลานเรา แตทุกคนจะเอาตลอดก็ไมได คิดจะหายไปเลยก็ไมได จะใหเวลาใน
ขณะนั้น เขาถึงวาไง เราตองทําจิตใจใหดี มีความร่ืนรมย เราทําอยางนี้ตลอดงานเราจะสําเร็จ ถา
เปนไปไดแลวเนี่ย หลักเขาเนี่ย ศีล ทาน พร  ประพฤติศีล 5 ขอแคนี้ เราไมไดไปฆาใคร เราไมได
ขโมยของใคร ไมไดผิดลูกผิดเมียใคร ผมกินนะ ศีลขอ 5 ผมไมทํา บางทีอาทิตยหนึ่งผมกินหนเดียว 
ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซ้ือเหลาดีๆกิน จอหนนี่วอกเกอรผมกิน แตอยางมากผมก็
นิดหนอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“สังคมเปล่ียนเยอะ เปล่ียนเยอะมาก สังคมวัฒนธรรรมเปล่ียนไปมาก อะไรท่ีเราไมเคยได

ยิน อยางบางเร่ืองก็ตกใจ เพราะเด็กๆเน่ียคลายวาเขาเปนตัวของตัวเองมาก แลวก็ปาวาเด็กเนี่ยมันจะ
มีชองวางระหวางฐานะ มันมี 3 ฐานะ มันมีระดับบน ระดับกลาง ระดับลาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตลุาคม 2550) 
 
 “มาก เพราะวาอะไร จริงๆแลวพี่ก็ไมอยากโทษใคร สถาบันไหน แตพี่ก็โทษสถาบัน
ราชการ มีบางหนวยท่ีจําไดวาต้ังแตเคยทําผิดทําอะไรเนี่ยเขาจะวากลาวตักเตือน อะไรกันคือเขา
คลายใชอะไรกันตองแอบๆ ใหนะ เดี๋ยวนี้นองเห็นไหม พี่เห็นดวยวาตั้งแตท่ีทํางานมานี้ก็เห็น
สถาบันของเราท่ีเขายังไมมีการแกไขตรงนี้ หนึ่ง ตัวเรา สอง ปาไม สาม กรมสรรพากร ปาไมจาก
ชาวบานท่ีไปตัดปาไมมาทําเปนบาน  พี่ตัดไปลดชองวางตรงนี้  เขากับชาวบานได  อยาง
กรมสรรพากรเนี่ยไปตามจับชาวบาน เขาลงแขกเล้ียงก็ยังไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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“อาจจะเปนยุคของโลกาวิวัฒน วัฒนธรรมก็หล่ังไหลเขามา ทําใหเด็กไมรูเร่ืองการแตงกาย
ก็ไมรูวาถูกตองรึเปลา พระตองออกมาปรามเร่ืองการแตงกาย ซ่ึงไมใชพระ ตองเปนเรา รูวางานพิธี
ตองทําแบบไหน แตเด็กก็อาจไมคอยรู ไมรูจะโทษใคร แตวาใสสายเดี่ยวอะไรอยางนี้ มันก็ไมใช
วัฒนธรรมเรา ซ่ึงเด็กอาจจะมองวาไมทําก็เชย ใสเส้ือปกปดอะไรอยางนี้ วัฒนธรรมดีๆ ก็มี บางกลุม
ก็รักษาไว แตวาอยูท่ีทํางานการเคารพผูใหญเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เขาก็เดินผานกัน ไมเฉพาะเรานะ
แตหลายคนเขาก็บอกวา ทําไมเด็กพวกนี้แทบจะเดินชนไปเลย เดินเชิดหนาออกไป ซ่ึงสมัยเรา
ไมได ผูใหญเดินมาเราตองหยุดอยูขางๆกอนนะคะ เราก็จะคอยดู แมกระท่ังการกดเอทีเอ็ม เราก็
ตองใหเกียรติผูใหญกอน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ผมวาคนไมมีวัฒนธรรม คนในกรุงเทพมันเหมือนไมมีวัฒนธรรม คือมีก็คือวัดพระแกว

เปนเอกลักษณ แลวก็เด็กยกมือไหวนั่นนะ นอกนั้นไมมีครับ นอกนั้นไมมีวัฒนธรรมของเรา เพราะ
ปญหาครอบครัวนะท่ีสงเสริมวัฒนธรรมอยู มันก็เลยเสียหายไปหมด พอ แมมีลูกก็เล้ียงลูก ระบบ
ไมรูเร่ือง ทํายังไง คือมันเร่ิมตน ตั้งแตสมัยโบราณ มีลูกแลวลูกตองเปนใหญเปนโต ตองเปนเจาเปน
นาย มันก็เลยครอบงํากันมา ตอไปเปนปญหาเศรษฐกิจแลว แลวชาวไทย คือคนไทยคือจะยกมือ
ไหว คือคนท่ีมีเงิน ใครมีเงินไดเปรียบ คนไทยท่ีมีเกียรติยศศักดิ์ศรีมีอํานาจ ก็สังเกตดูวาการพูดจา
ของคนเนี่ย คนที่มีอํานาจพูดกับคนท่ีไมมีอํานาจพูดมันจะตาง ตางกันมากเลย พูดแลวก็พูดพันคอ
ตัวเอง ยังไมรูเลยก็พูด คนม่ัว ผมวาไมใช ผมวาไมใชจริงๆ ทําอยางนั้นไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 

 
“แนนอน เพราะทุกอยางของดิฉันมันก็มีอะไรท่ีมันแตกตางกันอยางมาก อยางดิฉันเกิดมา

ในยุคท่ีเปนกึ่งๆใชไหมคะท่ีมันเปนแบบวิปริต ท่ีสัมมาคาราวะ แตในรุนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอยมาก แลว
ดิฉันก็ไมเห็นดีงามกับเด็กๆท่ีเขาแตงตัวท่ีเปนแบบสายเดียว นุงกระโปรงส้ันๆอะไรอยางนี้ แลวก็
ทําอะไรกลาเกิน อันนี้จริงๆแลวมันก็อันตรายกับตัวของเขาเอง การศึกษานี้ไปศึกษาเมืองนอกเห็น
ดวยทุกอยางคือทุกคนตองคิดเพื่อใหตัวเองเนี่ยมีการศึกษาท่ีดีและสูงและไปใหถึงท่ีสุดถึงดวงดาวท่ี
เคยฝนไว เหมือนชีวิตปาไปอยูท่ีอเมริกาคร้ังแรกไปอยู 7 ป คร้ังท่ี 2 ไปอยู 8 ป ท่ีไปใชชีวิต ถามวา
ชอบไหม ชอบมากๆ เขามีกฎ มีระเบียบ ชอบมากๆ เพราะตัวเองเปนคนอยางนั้น” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “เหมือนกับดานวัฒนธรรมเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้มนุษยมันเจริญ แลวก็โดยเฉพาะกรุงเทพ อยางนี้
การแขงขันมันสูง โดยเฉพาะเขตธนบุรี บางคร้ังเด็กยุคใหมอาจจะทําตัวไมเหมาะสม เชน การแตง
กายหรืออะไรตางๆ แลวก็การเขาวัดวาอารามเน่ียก็ทําอะไรตางๆ เหมือนกับพวกเขาก็ไมคอยสนใจ  
เหมือนพวกเขามาฉีดน้ําเลนกันดีกวา  สมัยนี้ไมเหมือนสมัยกอนนะ มันผิดกันเยอะ เด็กสมัยนี้
กาวหนาไว เด็กสมัยนี้เขาคํานึงถึงแตตัวเอง สวน ใหญไมคอยสนใจสังคมเทาไร ก็สังเกต ดูบาน
ติดกันก็ไมพูดกัน บางทีทะเลาะกันเสียอีก อยางไรก็ตามเขตเราก็มีนะครับ รักษาประเพณี ลอย
กระทงอยางนี้ วันสงกรานต จัดท่ีสนามหลวง ถนนขาวสาร วันเขาพรรษา ออกพรรษามีตักบาตร
บริเวณทองสนามหลวง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 
2550) 
 

“สังคมนากลัว บานเมืองเราพัฒนาไปมากแตสังคมกับแยลง มีปญหาสังคมตามมา ปญหา
ยาเสพติด ปญหาการทําแทงเนื่องจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร วัฒนธรรมก็ไปรับเอาของ
ตางชาติมามากเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภษษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
  
“แยมากท้ังสังคมและวัฒนธรรม ดูไดจากการแตงตัวของนักศึกษา สมัยกอนการเขาเรียน

เปนหนาท่ีของนักศึกษา แตเดี๋ยวนี้เราตองเอาคะแนนลอใหมันมาเขาเรียน เม่ือสิบกวาปกอนผมสอน
เด็กไมเคยเลยตองใหคะแนนเขาเรียน เดี๋ยวนี้ไมใหมันก็ไมเขาเรียน บางคนใหคะแนนมันยังไมเอา
เลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภษาณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“สังคมมันเปล่ียนไปเยอะเรามีหลานสาวเราก็กลัว พยามบอก พยามสอน แตบางทีก็

เหมือนกับเขาไมเช่ือเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 

 
“เด็กเดี๋ยวนี้จะไปวาอะไรเขามากไมได เขามีความคิดเปนของตัวเอง แตบางที่เราก็หวง

เพราะความคิดเขากลาเกินไป ไมคอยฟงใคร บางทีเราอาบนํ้ารอนมากอน เตือนวาทําไปผลท่ีไดจะ
เปนยังไง เขาก็ไมเช่ือ คิดวาเด็กแข็งกระดาง ถามวาเกงไหม ก็เกงแตไมนารัก” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ทุกๆองคกรก็เปนตรงนี้ครับ ของชุมชนดวย เนี่ยกําลังทําเนี่ย ไดทําเนี่ยๆตรงนี้ ตรงท่ีวาง 

ผมเอากลุมเราเลย ผมทําละ มีหองน้ํา 3 หองดวย ไฟขางหนาดวงหนึ่ง ขางหลังดวงหน่ึง ผมทําแลว
เนี่ย เทากับ 8 เมตร เผ่ือพื้นตรงนี้ 5 ถึง 6 แผน เขาใหผมแลว มีท่ีทําก็คือประเพณีสงกรานต บาง
จังหวัดมีท่ีเดียวท่ีดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“เยอะไหม เยอะเลย มองดูแลวเยอะมาก พัฒนาเยอะมาก ของอยางนี้เราไมถูกใจเหมือนกับ
วาเราเคยเห็นมาอยางหน่ึงมาสมัยนี้เห็นอีกอยาง ไมชอบ มองดูแลวมันขัดตา” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“จริงๆแลวถาดูท้ังหมดมันก็ใชนะ จริงๆนะ ไอเร่ืองเด็กนักเรียนตีกัน มันก็อยางนั้นนะ 

ตั้งแตนักศึกษา สมัยนั้นผมก็อยางนี้ ทําไมผูวิจัยไมบังคับใหนักศึกษาแตงตัวเรียบรอย ไมใชอะไร
อยางนั้น โชวขาเยอะแยะเลย ชุดนักศึกษามันเปนอยางนั้นครับ แลววัยรุนตํ่าๆนั่นสะดือ แลวก็มานั่ง
ปด ถาคนนุงสั้นปดไมไดมันก็ตองดึงข้ึนไป ไมไดเห็นแลว แตเด็กวัยรุนเราก็ตองเขาใจวาเขาตอง
ตามกัน จริง ๆแลวเราอยากบอกวา หนูอยาไปดึงเลยหนูปดไมไดหรอก นุงส้ันเองจะดึงยังไงละ 
แบบเราไมมองอยูแลว เราก็เปนผูใหญแลว เราไมเนน  ก็เห็นเปนลูกหลาน เราก็ตองดูตัวเอง เวลา
นั้นเราก็คิดไมได เส้ือส้ันๆ โชวสะดือ เขาอยากจะโชวกันอยูแลว เราเห็นแลวแตวาเด็กๆเราก็เห็นใจ
เขานะ เขาก็เด็กเปนอยางนั้นแหละ อยางเรามันก็เฉ่ือยอยางนั้น ก็วาเขาไมได คิดวามันคุมกันไมอยู 
คุมเขาเองไมอยู แลวก็เร่ืองนี้สําคัญท่ีสุด เร่ืองยาเน่ียมันมา ไอตัวทําลายเยาวชน ทําลายประเทศชาติ 
เพราะเยาวชนก็มีแตพวกนี้ มันก็ไมใชไมมีความรูนะ แตดีตรงเร่ืองการศึกษา ตอนนี้มันงาย จะเรียน
อะไรก็เรียนได มันมีพรอมใหหมด กศน. หรือจะเปนปริญญาจบเรียนตออีก อะไรก็มีหมด” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“สมัยนี้อะไรเจริญมากแตอยูยาก ขาวของก็แพง คนก็ตางคนตางอยู เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเช่ือ

ฟงผูใหญ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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“สังคมแย จิตใจคนมันเปล่ียน คนหางวัด ขาดส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเกิดปญหามาก ขาว
เดี๋ยวนี้มีแตฆากันตายจนเปนเร่ืองธรรมดาสัมยกอนมีท่ีไหน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“วัฒนธรรมมันแยลง คนเดี๋ยวนี้ไมใชไมดีแตเขาแยกกันอยู ขาดความสามักคี ขาดการพึ่งพา

อาศัยกัน เม่ือกอนมีอะไรจะชวยกัน เดี๋ยวนี้ไม แกอยามายุงกับฉัน ฉันจะอยูแบบนี้ไมยุงกับใคร” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“เม่ือกอนนี้มันคือ คงไมเหมือนกับตอนนี้ มันไมเจริญนัก เร่ืองความเจริญไปตรงไหนก็

เปล่ียนแปลงหมด เม่ือกอนนิยมอยูบานนอกนะครับ ผมอยูบานนอก สมัยอยูบานนอกนะครับ คลุก
คลีอยูกับเพื่อนกับฝูงดี พอเขามาอยูในกรุงเทพมันก็เปล่ียนไปเรื่อยๆ สังคมสมัยนี้มันไมเหมือน
เม่ือกอน มันไมจริงใจ อีกอยางพกคนรุนใหมอะไรๆก็เร็วไปหมดครับ ผูปกครองทําใหเขาเร็ว
เกินไปหรือเปลาไมรูแตพวกผมตามไมทัน ผมวาเด็กรุนใหมเร็วไปไมวาจะเร่ืองเพศเร่ืองอะไร” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15  ตุลาคม 2550) 
  
 “ผมวาเด็กรุนใหม ผมมองวากําลังจะดีข้ึน รูจักธรรมะ รูจักสังคมธรรมะดีข้ึน ถาผมสังเกตดู
นะ เขาวัดเขาวาดี สมัยกอนคือคาดหวังสุดๆ ธรรมะเดี๋ยวนี้เด็กหางไกลวัด ทําใหวัฒนธรรมแย” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
  
 “ใชไมไดเลยแย ตอนน้ีคือผมบอกไปแลว ลุงบอกหนูเวลาเดินข้ึนไปบนสะพานลอยรวบ
กระโปรงดวยนะรถมันจอดอยูใตสะพานนั่นนะ เขาบอกวาเขาอยูสูง เขาเห็นเขาก็เอาไปไมได แลว
ใหผมทําอยางไรละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เปล่ียนแปลงเยอะเมื่อกอนมันเงียบดี เดี๋ยวนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมด แมแตคนมันก็
เปล่ียนแปลงกันไป มันไมเหมือนเดิม ไมมีความจริงใจ หาความจริงใจยาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 



 248

3. กลุมคอการเมือง 
เปนกลุมท่ีมีการแสดงความคิดเห็นและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะรูสึกเบ่ือ

หนายกับการเมือง แตทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ังผูสูงอายุกลุมนี้ก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกต้ัง
เนื่องจากเห็นวาเปนหนาท่ี โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทาง
สังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.69 

 
ตารางท่ี 4 .69 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมคอการเมือง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 3 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 1 3 

รวม 12 8 20 

  
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
  
 “ไมจําเปน ปลอยใหประชาชนเขาเปนคนช้ี 30 บาทรักษาทุกโรค มันก็โกหก คือวาเขาก็เอา
ของไมดีมาใช แลวงบประมาณทหารเน่ีย ในชวงท่ีทักษิณอยู 6 ป ทหารถูกตัดงบประมาณไปถึง 5 - 
6 หม่ืนลาน ท่ีเหลือเก็บเอง นี่เวลาท่ีเราเรียกกลับคืนมาไดเทาเดิมเทาน้ันเอง ใครกันชิบหายหมด 
สมัยกอนน้ํามันไมมีใช เร่ืองฝกหัดทหารไมตองพูดถึง ไมมีงบประมาณในการฝกกัน เราก็โชคดีท่ี
วันนี้ไดมีการจัดงบประมาณฝายทหาร เศรษฐกิจนะมันตองตามหลังความม่ังคง ผมยังยืนอยางนี้อยู
นะ ถาประเทศไมมีความม่ังคง ไมมีจุดยืนชัดเจน เศรษฐกิจอยางไรก็อยูไมได มันจะไมรุงโรจน มัน
จะเปนไปไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 
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 “พรรคการเมืองท่ีเขามาตองมีจิตสํานึกท่ีจะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ จะโกงจะไหลตามน้ํา
ก็พอประมาณไมไดเปน 70,000 ลานใชไหมคะ มากเกินไป ถาเขาไมถูกปฏิวัติพวกเราก็ไมรูวาเขา
เอาไปเทาไรแลวใชไหม บางคนท่ีชอบเขาก็วาเขาทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง คุณทําใหเจริญก็
จริงแตคุณก็ตองมีเงินใหประเทศชาติไมใชทําแลวเอาเงินเขากระเปาคุณและตัวและพวกพอง พวก
เราก็ยังลําบากเหมือนเดิมใชไหม ประชาชนแตละคนก็ยังลําบากเหมือนเดิม อันนี้ปาไมมีความเห็น
คะ วาจะเช่ืออะไรกับใครแคไหนแตเราก็ตองดูในเขตของเรา ดูแลวถูกใจเราจะไปเลือกเขา เม่ือท่ี
ผานมาเลือกพรรคไทยรักไทยนะเพราะเห็นวาเขาทํางานดี แตตอนน้ีแนใจและวาจะเลือกพรรคไหน
ตองดู แตคุณอภิสิทธ์ิก็ดีนะ เขาก็ดี แตในทีมเวิรกของเขาไมแนใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนน้ีไมรูอะไรเปนอะไร การเมืองผมวาเราไมไดปรับปรุงประเทศเลยนะต้ังแตทําปฏิวัติ 
2547 ไมไดทําตามท่ีพูดไวเลย หลัก 6 ประการ การศึกษาผมไปไหน มันไมไปไหนเลยนะ 70 กวาป 
ก็มัวแตเปล่ียนกันอยูเนี่ย ทุกคนตองนําการศึกษาขึ้นมา สําคัญนะ ผมยังบอกคณะบดีวาไมสําเร็จ 
เพราะอะไรรูไหม ครูคนไทยมีนิสัยอยางไร ครูตองมีเมตตามาก 10 คนเนี่ย จะมีคนตรงๆสัก 2 คน 
ตรงเปะเลย บอกเด็กคนโนนดี เด็กคนนี้ดี ดังนั้นถารัฐบาลยังไมตั้งหองเรียนท่ีเปนมาตรฐานนะ คุณ
จบช้ันนี้คุณก็ไมโอเคเพราะสอบกันอยูเสมอ หลานผมเรียนอยูเซ็นโยเซฟ ครูใหไปสอบอเมริกา อยู
ได 3 - 6 เดือน เขาก็ใหมา คนนี้ก็สงใหคนโนน เพราะฉะน้ันมันก็โอเค เด็กมันก็อยากเขาโรงเรียนท่ี
มีชื่อ เพราะมันไมคิดวาโรงเรียนวัดเนี่ยดีนะ  การเมืองนี่ไมดี ผมวาตามกระแสเนี่ยรักประชาชนจะ
รักประชาชนไดอยางไร แคจับสลาก ผมยังไมรูเลือกเขาเน่ียทําไมไมคัดงายๆละ ไปคัดซับซอน” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550 ) 
 
 “ตลอดเวลาปาเบ่ือมาก เหมือนกับเลนละครใหคนดู เหมือนเด็ก เหมือนเด็กเลนขายของ 
เหมือนคนไมมีสมอง ปาก็ไมเขาใจ คือเราไมไดอยูในจุดวาใครเลว ใครดี ใครช่ัวจริง เลวรายอยางไร 
หลังจากท่ีเราดูๆ มันก็ทําใหคนอยางเราไมรูจะเช่ือใคร ฟงคนนูน ฟงคนน้ี บางคนดากัน วากัน
รุนแรง เราเช่ือม่ันในองคสมเด็จพระเจาอยูหัวใชไหมวา คนไมดีทานคงไมเอาละ ทานคงไมเอาเปน
องคมนตรี แตวาฟงคล่ืนๆหนึ่งมันก็เปรียบเหมือนหมูกับหมา ปาวามันไมถูก แลวคนอางในหลวง
มากไป เอะอะก็ทําเพื่อในหลวง ทําใหในหลวง คือไมใชวาปาไมรักในหลวงนะ ปารักในหลวง
มากๆเลย มีความรูสึกวาประเทศนี้ถาเราขาดในหลวงเราจะอยูอยางไร แตปาก็มีความรูสึกวาบาง
กลุมอางในหลวงมากเกินไป แลวก็มีความรูสึกวาทําไมบางกลุมก็ทําดี บางกลุมก็บ่ันทอน ทําใหเช่ือ
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ยาก ก็เลยวาเราแกแลวเราก็พึงดูเขาไป ใครจะเปนอยางไรก็ไมเอาใจไปผูก มันจะเปนอยางไรก็ไมรู 
เดี๋ยวเราก็ตายแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “การเมืองบานเราก็รูๆกันอยู คือมันเอาประโยชนของตัวเอง ยังไมเห็นมีใครเลย ท่ีจะ
เสียสละเพ่ือประเทศอยางแทจริง ก็พูดกันแตปาก บางทีเขาบอกอยาพูดเลย ไมอยากจะพูดแลว แลว
เราก็พูดไมไดดวย อยางเราไมไดทําอะไรใหถึงเราไมไดทําประโยชนให แตเราก็ไมเคยทําลาย
แผนดิน แลวเราก็ยังมีความสุข ใครเขามาก็หวังกอบโกย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน
, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “พูดตรงๆนะครับการเมืองมันก็เหมือนธุรกิจการเมืองซ่ึงการรวมกลุมรวมกอน ไมเคยทํา
เพ่ือประเทศชาติ ยังไมเจริญกาวหนาพอสมควร ไมเหมือนบางประเทศเขา พรรคนอย เลือกกันได
นอยพรรค การทํางานก็สะดวกข้ึน พอหลายพรรคก็ตกลงเร่ืองผลประโยชนไมไดก็ขัดแยงกับ
รัฐบาล แลวก็กลับไปกลับมา พอเห็นทาไมดีทหารก็เขามาปกครอง ผมคิดแลวนะถาฝายไหนได ผม
ก็วาไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “มองการเมืองมาแรง ในระหวางทักษิณ ดูเหมือนจะดี มันจะม่ันใจในเอกราชมากแคไหน 
ตองการอํานาจมากพอ มันสมควรมันจะกลายเปนการปฏิวัติมันก็ไมเลวนะ ก็คือมันอาจจะดีกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “คิดวาการเมืองไทยไมพัฒนา ยังคงมีเร่ืองของอํานาจเกา ระบบศักดินาแมแตในระบบ
ราชการก็มี แตภายหลังจากมีการเลือกต้ังแลว การเมืองนาจะดีข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ทําลายประเทศเขาไมรับผิดชอบ รัฐปกครองโดยทหารนะมันจะไปไดอะไรทําอะไรไมได
หรอก เราเปนทหารจะทําอะไร มันตองประชาชน ประชาชนอยากเลือกไมดี ก็เลือกเลวๆ แลวมันก็
ขัดแยง ทักษิณพออยูดีก็กิน เรายังเปนข้ีขาเขา ไอพวกข้ีอิจฉา เขามีเงินเยอะแยะ เอาไปทําอะไรก็ได 
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ซ้ือเรือใบเลน ซ้ือไอนั่นเลน ซ้ืออะไรเลนก็ได ถาเลือกต้ังมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศ
เราตองดี เราก็พลอยดีดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็
ดี แลวการทํามาหากินก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง ขาวก็อยากขายแพง  แตหมุนเวียนในประเทศ ถามัน
เหลือเทานี้ก็ไมแพงเทาไร  ราคาก็ดี รวยก็รวยดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญา
หรอก ดึงออกไปสักทีหนึ่ง เม่ือกอนผมชอบทักษิณ ถึงทักษิณไมเปนหรือใครก็ตามเทากับทักษิณ
เพราะคนน้ี คนนี้ไปแลวไมเคยทําอะไรใหดี มีแตแยลง ไมสนใจอะไร เอาไประเริงคนอ่ืนเขาหมด  
มันก็ไมดี พูดงายๆ  ดูกันงายๆ เปนเหตุเปนผลกันเลย ยุคประชาธิปไตย เปนมา 2 ปแลวไมเห็น
ปรับปรุงเลย กลัวจะใชหมด แทบจะเอาแผนท่ีไทยไปคํ้าประกันมันไว ตองใชเงินทุกบาททุกสตางค 
มันก็จะไมไดคืน เปนหนี้เขาทั่วไปเลย เราไมรู เราก็แย ทุกตารางนิ้ว เรานะเจ็บใจ ไมไหว ผลท่ีสุด
ประชาชนรอนหนักๆก็ตองยุบไป ทักษิณก็มาเลือกแทน ก็มีมหาชน มหาโจร 420 มหาโจร ทักษิณก็
มี 420 เทากันนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ตัวนักการเมืองเอง ท่ีทําใหบานเมืองไมสงบ เขาเปนนักการเมืองท่ีดีบานเมืองก็จะดี แตถา
นักการเมืองไมดีก็จะเปนอยางทุกวันนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“รัฐบาลนายกทักษิณอาจจะคอรัปช่ัน แตถามวานักการเมืองพรรคไหนไมคอรัปช่ัน มีไหม 

ยังชอบทักษิณเพราะวา ทานมองอะไรเกงพูด พูดถึงมันยากไประดับอินเตอรไดเนี่ยเกง แตอาจจะ
สวนหนึ่งเขารวย นายกทักษิณทานเกงทําใหเงินบาทมันดี รัฐบาลชุดนี้ทํายังไงก็ไมรอด ขนาดนี้ยัง
ไมทําอะไรเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550 ) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 

 
“เทาท่ีผมคิดดูนะไมยืดเนื่องจากเทาท่ีออกมาเหนื่อย ทําใหพรรคออน ไมตองมีการยาย

พรรคไอตัวเนี้ยมันทําใหคุมไมอยู เจตนาตองการทําใหออนแอทุกพรรคมารวมทําใหบางส่ิง
บางอยางไมลงตัว และวิ่งยายกันไดตลอด มันทําใหดูไมมั่นคงเขมแข็งถาไมถูกใจก็ตองตอรองและ
ตอรองกันไมไดก็ตองถอดถอนก็ตองลม การเมืองไมยืด พูดถึงสมัยกอนท่ีทักษิณมี 2 พรรคมาคุย
ไมใชแพกันแลวก็มาตอสูกัน อยางคราวท่ีแลวปฏิวัติกันคือแลวก็ขวางคนสมัครเขาจะสมัครก็ขวาง
เขา เราไมไดเขาขางใครนะแตคนท่ีมาขวางมีความผิดนะ เราก็รูๆกันอยูเบ้ืองหลังใครขวางไมให
สมัครพอเขาสมัครพรรคเดียวก็มีสัดสวน 20% แลวถาการเมืองยังเปนแบบนี้นะ ไมยืด ใครเขามาก็
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ไมยืด หนึ่ง เจอปญหาตอนนี้  สอง เงิน เงินสํารองไมเกี่ยวกันนะกรรมการพรรคเนี่ยทําให
นักการเมืองเกงๆหายไปหลายคนแลวนะ ไมไดเอาคนรุนใหมอยางเดียวไมเอาคนรุนเกาเลยไมได
ตองเปนหลักอยูเพราะน่ีประสบการณเยอะมาก ไมไดหรอกถาเอาคนรุนใหมอยางเดียว คนรุนเกา
การเมืองตองใชประสบการณเยอะมาก ถาลงเขตเทาไร 3 คน ถาจังหวัด 3 คน ท้ังจังหวัดเลย 3 คน 
ผมถามวาไทยรักไทยเนี่ยจะไดท้ัง 3 คนไปไหม บานเมืองสกปรกยังไม มันตองทําถนนใหดีเลย ดู
ทางบานเรายังกับปา หางจากเมืองไมกี่กิโลเอง ตองใหเทปูนเลย เหมือนถนนสุพรรณเขา มันตองทํา
อยางนั้นนะก็ยังดีหนอย เขายังติดไฟให เม่ือกอนมืดนะ พอออกไปตรงอูวิชาญตรงพระราม 2 ได
ตรงนั้นนะ เขาเอาขยะมาท้ิงปากทางออกไมไดเลย ทางก็ใหญ เขาก็เอาหนังสือมา ตอนนั้นผมเปน
คนกอสรางดวยเปนผูตรวจดวย เนี่ยอยางบานกรุงเทพฯน่ัน ท่ีตรงบานทางเปนแนวของถนน เขา
เห็นแนวไปมันไมมีพื้น มันไมแนนไง ตองลงหินใหม เขาก็ไดอีกลานกวา ก็โอเคยอมนะยอม แลวก็
มากรอกสัญญาผูรับเหมา ยังไมลงมือกอสรางเลย เรียกวา แถวน้ันแหละ เขายังใหเงินชวยอีกนะ เนี่ย
ยังไมมีเวลา มาลงมาสราง จะปแลวเนี่ย เขาก็ถามผมเร่ือย เพราะผมลงพ้ืนท่ี เขาถามเม่ือไรทํา 
ประมูลไปแลวไมรูเม่ือไรทํา ถามนายชางใหญ สัญญาทําไปแลว ทางเราไปเปล่ียนสัญญา เทากับไป
เบรกเขา สมมติเราทํามกราคมถึงพฤษภาคม ไปเบรกสัญญา เขาใหเราทําใหม เขาใหเราหยุดไวเนี่ย 
ท่ีนี้เราก็ตองตอใหเขา พฤษภาคมก็ตองเล่ือนไปเปนอยางนั้น เขาก็ยังไมมาตอสัญญา เขาขอใหเลย 
จํานวนท่ีเพ่ิมไปเนี่ยเขาพอใจแลว ลานกวา แตไมตอสัญญา ก็เลยยังไมทํา  เนี่ยเขายังมาตาม เราเคย
กํานัล เพราะคะแนนเราดีดวย ผมลุย ตอนหลังเราชวยไมไดแลว เพราะตอนหลังเราประมูลไปแลว 
เราไมจางอีกคนหนึ่ง เพราะคนนี้เราเอาหินได ไปลงเขาได  ทางไมดีไปเกล่ียก็ได ตอนน้ีเราไปทํา
ไมได เพราะถือไปชวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “การเมืองบอกตรงๆวาเบ่ือมาก อะไรกันก็ไมรู ไมอยากสนใจแลว ไมอยากพูดถึง” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “การเมืองชอบมาก ตองติดตามอานบอย เลือกตั้งก็ไปตลอด ไมเคยขาด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“เบ่ือมากๆ ตางคนตางเห็นแกประโยชนของตัวเอง ทําอะไรก็คิดถึงแตตัวเอง ประชาชน
อยางเราก็ไดแตทําใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสาวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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 “ไมรูวาเขาเปนอะไรกัน ดูมากก็ปวดหัว ตามกันไมทัน คนนั้นก็วาคนโนนไมดี สรุปแลว
ไมมีใครดีเลยสักคน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เม่ือกอนดูขาวการเมืองจะเครียดมาก เดี๋ยวนี้ดูแลวเฉยๆ ไมเครียดอะไรแลว อะไรจะเกิด
มันก็ตองเกิดแตเราก็ยังติดตามขาวการเมืองอยูนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “ไมเกี่ยวครับ การเมืองท่ีผมชอบนะ ชอบเลย ชอบแตผมเบ่ือท่ีเขาทะเลาะกันไมหยุด หรือ
วาเราดูละครอะไรมากหรือเปลาไมรู ดูไปดูมาก็เบ่ือๆ เขาเลนละคร เบ่ือมากเลย ความรูสึกเราไม
คอยดีนะตอนน้ี เหมือนกับเขาดีสําหรับพวกเขาหรือเปลา หรือวาเขาเลนละครอะไร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “เม่ือกอนวาไมได ยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอ้ือ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“คิดวาเกี่ยวเพราะกอนนี้ เม่ือกอนไมคอยเดือดรอนแตเดี๋ยวตองหาเปนหนี้พันลาน ชักตรง
โนนมาโปะตรงน้ี เพราะความท่ีมันไมมีไง” (กลุมตัวอยาเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 

4. กลุมเศรษฐกิจเปนเร่ืองใกลตัว 
เปนกลุมท่ีมีการแสดงความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยมีความคิดเห็นวาเศรษฐกิจ

ในปจจุบันไมคอยดีเนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวาจะเปนเร่ืองการเมือง หรือเร่ือง
ปญหาความไมสงบในภาคใตซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุม
ดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.70 
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ตารางท่ี 4 .70 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมเศรษฐกิจเปนเร่ืองใกลตัว โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
และเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นลางสวนบน 3 - 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 1 3 

รวม 12 9 21 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“สับสน แตตอนน้ีท่ีเราอยูไดเราโชคดี ผมโชคดีท่ีเร่ืองอะไร โชคดีเร่ืองสงออก เราอยูได
เพราะสงออก ถามวาสงออกยังไง ก็สงออกพวกกุง พวกขาว น้ําตาล พวกยา พวกยางแลวก็ชิ้นสวน
อะไหลคอมพิวเตอร นี่คือหนึ่งท่ีโชคดี และยิ่งโชคดีใหญชวงนี้ โชคดีกับเวียดนามที่มันสงไมได 
สงออกแลวไง มันสงออกแลวไง น้ําทวมหามทําการสงออก น้ําตาล ขาว พวกนี้ พืชผลมันไมได
สงออกแลวเราละ ประเทศเราก็ไมมี ถามวาเศรษฐกิจเราจึงปนปวน ปนปวนทุกคน คนระดับลางนี้ 
เขาไปใชเงิน เพราะเขาไมรูวาอนาคตประเทศจะเปนยังไง เขาไมเคยเห็นวาประเทศมีความขัดแยง
มากขนาดน้ี ขัดแยงเนื่องจากอะไร เนื่องจากคนมันมุงแตผลประโยชนของแตละฝาย คือมันไมมี
ทางแก แกไมไดตองคิดถึง คือ สมเด็จพระเจาอยูหัว ตองมีศูนยรวมวาตองทําอยางไร คือทานตองทํา    
ถึงแกจะผิดจริยธรรมก็ตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 
2550 ) 
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“เศรษฐกิจของประเทศใชไหม จริงๆแลวเนี่ยถาถามชวงท่ีทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจก็จะบูมอยางรุนแรง ปาวามันก็เร็วเกินไป มันเปนการฟุมเฟอย อยางท่ีในหลวงทานตรัส
จริงๆแลวตองอยูในความพอเพียง แตพอถึงรัฐบาลทานสุรยุทธเนี่ยก็ชาเกินไป มันเลยทําใหทุกอยาง
มันดาวน มันควรจะอยูตรงกลางถูกไหมจะ แลวขอสําคัญก็คือตองไมคอรรัปช่ัน ถาคอรรัปช่ันมาก
เศรษฐกิจมันไมดีหรอก ใครก็คอรรัปช่ัน ใครมาก็จะกอบโกยเอาผลประโยชน ถาถามทุกคน
สัมภาษณทุกคนก็จะพูดอยางนี้ แตเราคนเดียวท่ีไมมีปากเสียงท่ีจะไปโตแยง หรือเพราะเราไมเกง 
แลวจะใหเราไปรวมนั้นมันไมใชนิสัยท่ีจะไปทํากับพวกเขา แตถามวาเห็นดวยไหม ก็ไมชอบนะ
คอรรัปช่ัน ก็อยากเศรษฐกิจมันข้ึนไปอีกหนอย ใหมันมีธุรกิจท่ีทุกคนทํามาคาขายไมมีใครเจง มีแต
คนเจริญรุงเรืองถูกไหมคะ บานเมืองก็ดีแลวน้ํามันก็อยาใหมันแพง อยาใหมันข้ึนมาก สินคาทุก
อยางมันข้ึนราคามันก็ข้ึนๆหมด อยางท่ีพูดแตเงินเดือนไมข้ึนไงประชาชนก็อยูลําบาก แตความตาง
ระหวางคนกรุงเทพฯกับคนตางจังหวัดมันก็ยังมีอยู” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไมคอยดีเทาไร เทียบกับตอนแรกๆ ไมคอยดีเทาไร ขาวของมันแพง
อยางท่ีวา จายกับขาวนี้มันแพงข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 
2550)      
 
 “ถาเปนผมไมไดคาขายนะ แตผมไมรูวาเขากูนะ ผมคิดวาเขาเอาไปลงทุน อยางนั้นผมเห็น
ดวย เชน คุณเอาไปผอนบาน คุณเอาไปผอนรถ ถามีรถคันก็ไมพอ ไอนั่นคือทําลายนะ เขาวามันไม
ดี เพราะวามีแตคนขาย คนซ้ือไมมี ผมก็พยายามซ้ือแมคา เชนมีแมคาอยูคน ทุกเชา เขาจะมาขายถ่ัว
ตม ผมก็พยายามท่ีจะกินถ่ัวตม อาทิตยละคร้ัง กินมันอาทิตยละคร้ัง กินถ่ัวแระ อาทิตยละคร้ัง อยาง
นอยเราก็ไดชวยเขา คร้ังละ 10 บาท  เขาก็ได 10 บาทจากเรา ผมถือวาการซ้ือของเปนการชวยคน 
แตเร่ืองเศรษฐกิจ ผมวาอยูท่ีเราดวย ไมไดอยูท่ีสวนขางนอกอยางเดียวถึงเราจะม่ันใจแตเราก็ตอง
ประหยัด วันอาทิตยถาคุณไปกินขาวขางนอกทุกวัน ผมเดินไปซ้ือเดินไปแคนี้ผมก็ใชเทาท่ีจําเปนก็
อยูไดแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้พี่วาประเทศของเรานี้ก็ตองยอมรับความจริงอันหนึ่งวาเปนประเทศท่ีมัน
เปนการแขงขันภาวะเศรษฐกิจในดานเศรษฐศาสตรเพราะฉะน้ันเนี่ยประเทศที่สําคัญอํานาจตอรอง
เขาจะดีกวา รองๆ แลวพี่ก็คิดวาถาเราไมมีน้ํามันเราไมอดตายแตเราเนี่ยไมสามัคคีกันนะ ไมเปนน้ํา
หนึ่งเดียวกัน เราก็เลยไมสามารถสรางอํานาจตอรองตรงนี้ไดเพราะฉะน้ันท่ีพี่เห็นวานาจะเปนสัจ
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ธรรม ก็คือวาธรรมชาติใหคนไทยมากจนกระท่ังพวกเราเนี่ยเห็นวามันไรคาหรือไมสําคัญ เนี่ยมันก็
ไดบุญ พี่ถึงบอกวาไมตองเปนผูบริหารท่ีเกงหรือฉลาดอะไรมากมาย ขอใหคุณมีความจริงใจ  
ความซ่ือสัตยนะ กาวหนา ทําใหดีท่ีสุดเพราะนองจะเห็นวาคนเกงมันก็มาพรอมกับความเห็นแกตัว
หรือเอาเปรียบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “เศรษฐกิจก็มนุษยเงินเดือนก็ตองประหยัดเหมือนกันนะคะ ก็รูสึกมันไมปลอดภัย นี่ขนาด
พี่เปนขาราชการระดับสูง เงินเดือนระดับ 2 ของราชการแลว ทุกอยางสูงสุดของราชการท้ังหมด เรา
ก็ไมมีเงินเหลือเก็บมาก มองลงไปวาเด็กท่ีเร่ิมทํางานใหมๆ ลําบากนะ รายไดไมพอกับคาครองชีพ 
ลําบาก นี่ก็ไมรูเหมือนกันวามันจะเปล่ียนไปมากกวาท่ีราชการเงินเดือนแค 1,250 บาท กอนเราก็
สามารถไปดูหนัง ซ้ือคอมพอะไรได ในขณะนี้เงิน 6 - 7 หม่ืน และพวกคาอะไรก็เกือบแสน ก็คือถา
ไมประหยัดก็หมดเหมือนกัน ก็ไมรู ถึงอยางนั้นเปลี่ยนไปทุกอยาง ทุกอยางแพงข้ึน เปล่ียนไปมาก 
20 - 30 ปนะคะ อยางท่ีดิน 35 ไรเราก็ซ้ือได เดี๋ยวนี้แค 8 ไร ก็ตองคิดแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ผมวามันก็นาจะดีข้ึน เพราะวานโยบายของรัฐ อาจจะมีความสามารถ เอกชนมันก็ไม
ลดลง นโยบายมันก็บวกความพยายามของรัฐ เอกชนพยายามพัฒนาใหดีข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“คนจนยังคงลําบาก แตคนรวยไดรับผลประโยชน ราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมไดแพง
มาก เพราะเศรษฐกิจไมคอยดี ขายของลําบาก ผูประกอบการก็จะลดราคาลง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “แยนะท้ังปญหาการเมืองปญหาภาคใตมันสงผมกระทบหมด อะไรก็ข้ึนราคาหมด ขาว
ของแพง คุณภาพก็ไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
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 “มันมีผลกระทบหมดไมวาจะเศรฐกิจการเมืองทําใหมันเกิดการจี้ปลนมากข้ึน คุณดูมีขาว
ปลนรานทองเยอะมาก น้ํามันก็ข้ึนราคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 
 “มันก็แย เศรฐกิจขาวของแพง เม่ือกอนไมขนาดนี้แตในขณะเดียวกันของมันก็จะแพงข้ึน
มาก รัฐบาลตองแกปญหาไมอยางนั้นประชาชนก็ยิ่งลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ของมันแพงข้ึน ทุกอยางข้ึนราคาหมดไมวาจะเปน นม น้ําตาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “ผมฟงดูเนี่ยใครๆก็บอกวาขาวของข้ึนแพงหมด ผมรูเลยเพราะผมขายของของมันข้ึนหมด
น้ําตาลข้ึนมา 1 บาท และผมขึ้นกาแฟจาก 10 บาทตอนนี้ขาย 12 บาท ไมข้ึนผมจะขายไดอยางไร
อะไรก็ข้ึนหมดทุกอยาง น้ําตาล นมข้ึนหมดทุกอยาง น้ําแข็งก็ข้ึน 20 - 25 บาทข้ึนหมดทุกอยาง ของ
ข้ึนทุกอยางก็ฟงเพื่อนดู เพื่อนบอกวาก็เบรกๆอยูโครงการกอสรางเบรกหมด หาเศรษฐกิจมันทําไม
ดีเลย รูสึกมันไมคอยดีเลยแมคาจะรู ของทุกอยางจะเบรกๆหมดเลย เราจะรูวาทุกอยางแพงข้ึนแปง
ทําปาทองโกข้ึนหมด อาหารอ่ืนๆข้ึนหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
5 ตุลาคม 2550) 
 
 “แพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรข้ึนท้ังท่ีเราขายของก็อยากไดพอตัวพอ นมก็
ข้ึน ขาวก็ข้ึน อยางนมเนี่ยไมนาข้ึน ของไมนาข้ึน อยางแกสไมนาข้ึน 3 อยางเน่ียไมนาข้ึน เราไม
อยากใหของหลักๆข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 
2550) 
 
 “ตอนนี้เศรษฐกิจไมดี ลูกก็เล้ียงยาก คบเพ่ือนสวนมากเพ่ือนไมคอยจะดีเทาไร พอแม
ทํางานไมมีเวลาอบรมลูก เดี๋ยวนี้มีเพื่อนชอบชวนกันไปขายตัว อามาเอาเงินเขาแบงกไวอยากได
อะไรก็ซ้ือเอา อยาไปทําไมดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิ, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

“เลือกต้ังคือ ถาเลือกต้ังมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศเราตองดี เราก็พลอยดี
ดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็ดี แลวการทํามาหากิน
ก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง หมุนเวียนในประเทศ ถามันเหลือเทาน้ีก็ไมแพงเทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวย
ดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญาหรอก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เศรฐกิจไมดีของแพง ขายของลําบาก คนไมคอยซ้ือ จากเม่ือกอนจะขายดีเดี๋ยวนี้ยอดตกลง
มาก เราก็ไมรูวาทําไมท้ังเร่ืองของภาคใตตางๆ เร่ืองการเมือง คนยังกลัวมีระเบิดอีก” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนน้ีไมคอยดีเทียบกับปท่ีแลว ตกไปเยอะ งานก็หายาก มิชฉาชีพเยอะ” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจกิายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 

 
“ของแพงข้ึนนะ แพงข้ึน เม่ือวานนี้ไปซ้ือนมใหหลาน เนี่ยแพงข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 

ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

 “แยคะเดี๋ยวนี้แตเม่ือกอนดีนะ มีนักศึกษา นักเรียนทานกันดี เดี๋ยวนี้ตกคะ ขายตกคะ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ  5 ตุลาคม 2550)   
 

“เม่ือกอนวาไมไดยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอ้ือ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 2550) 
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 5. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
เปนกลุมท่ีมีการแสดงความคิดเห็นตอสินคาและบริการ โดยแสดงความคิดเห็นวาสินคา

และบริการในปจจุบันไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี และมีราคาแพงมากข้ึน โดยจํานวน
ผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.71 
 
ตารางท่ี 4 .71 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 2 3 

รวม 5 10 15 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
 “คือพี่วาต้ังแตเล็กๆ เนี่ยพี่ซ้ือจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาด แลวอยาก
อะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซ้ือมาทําเอง อยางทอปเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะ
ในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกินแตตอนน้ีคนเคยแตดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอก
วาพ่ีไปท่ีไหนส่ิงหนึ่งท่ีพี่ไปก็คือเคารพสถานท่ี เคารพผูใหญบาน ชาวบานท่ีนั่นอยาไปหยิบไก 
หยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง อยางนี้ก็คือการเคารพ  เพราะฉะน้ันพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเม่ือเขามี
อํานาจการตอรองแลวเนี่ย ตอไปเขาจะเห็นราคาเม่ือไหรก็ได พี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแต
คุณอยามาทําลายตองปลอยใหเขาเล้ียงตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
10 ตุลาคม 2550) 
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 “ความสะอาด ปลอดภัย ไมใสสารมันเลือกท่ีถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี่ย สมมติเรา
อยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ แลวนิสัยเราก็ชอบ
ทํากับขาว ตองซ้ือเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู 
ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็น ใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด คร้ังละประมาณ 1,000 
กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวยัสูงอายู ก็คือจะไปเอาพวกเบเนต็อง มันก็ไมเขา
กับเรา ก็จะมียี่หออยู 2 - 3 ยี่หอ ท่ีเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล ยี่หอช่ือ บราวน แลวก็ ดีเซลล  
อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซ่ึงเขาจะตัดท้ังกางเกงหรือเส้ือทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา 
แลวก็เขาก็จะมีแพทเทิรนอะไรออกมาถูกใจของบราวนเนี่ยถูกใจมาก เม่ืออาทิตยท่ีแลวก็ซ้ือมาอีก
ตัวชอบตัวจี สีของมันคลาสิคดี สีออกน้ําตาลบาง ทองบางอะไรอยางนี้ แลวแตวาอะไรท่ีเขากับหุน
เรา” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ตลาดปากคลอง ซ้ือปลา ซ้ือหมู ซ้ือกุง ซ้ือผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา มันเลือก
ท่ีถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี่ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ 
เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ นิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซ้ือเอง กินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป 
ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็
หมด คร้ังละประมาณ 1,000 กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “พิจารณาจากสถานท่ีซ้ือ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือ 
เพื่อใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้นสวนใหญจะใชจาย
ในการซื้ออาหารสดเพื่อใชประกอบอาหารรับประทานท่ีบาน นอกจากนี้ก็มีเคร่ืองปรุงรสตางๆ และ
ขนมโดยซ้ือสินคาเหลานี้จากฟูดแลนด ซ้ือในระหวางเดินทางกลับบาน และซ้ือในปริมาณท่ี
เพียงพอในการประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซ้ือในตลาดสด เพราะจะได
ของท่ีสดใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
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 “เดี๋ยวนี้ของขายออกมาเยอะ อยางรานกาแฟ เปดกันใหท่ัว แตจะอยูรอดจริง ๆ มีกันไมกี่เจา 
การที่จะเปดรานสักรานมันมีหลายอยางท่ีตองคิด วาเรามีความสามารถพอไหม แขงกับเขาไหวหรือ
เปลา แลวมีคนทําเยอะหรือยัง ถามันมีมากเกินพอแลวเราไปทําอีก จะรอดหรอ และถาทําก็ตองดูแล
เต็มท่ี บางทีเปดหลายสาขา แตจางเด็กไปเฝาเด็กก็คิดวาไมใชของเขา ก็เฝามันไปอยางนั้น ถึงส้ิน
เดือนก็รับเงินเดือนไป แลวรานจะไปรอดไดอยางไร เจาของตองหม่ันไปดูแล ตรวจตราดูวา
เรียบรอยไหม ลูกคามีปญหาหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“โลตัสนั้นนานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมท่ีฟูดแลนด ชอบมาก ไปซ้ือ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“สินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก คุณภาพก็ไมมี เราจะพยามไมทานซํ้าๆ ก็จะเปล่ียนบอยกลัวมีแต
สารเคมี มีแตโรค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “ของจะเลือกมากข้ึนเพราะแพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรขึ้นท้ังท่ีเราขายของ
ก็อยากไดพอตัว นมก็ข้ึน ขาวก็ข้ึน อยางนมเน่ียไมนาข้ึน ของไมนาข้ึนอยางแกสไมนาข้ึน 3 อยางนี้
ไมนาข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ) 
 
 “บางทีไปหางก็ซ้ือแลวก็ตัดบาง สวนมากจะซ้ือก็หางเลยสําหรับไปไหนนะถาอยูบานละก็
อะไรก็ไดไมเปนยี่หอเปนแบบวาเปนชุดของผูใหญเพราะใสสบายไมคอยเลือกมาก จะดูท่ีคุณภาพ
และราคาไมแพง แตของเดี๋ยวนี้หาดียาก ท่ีดีๆก็แพงมากก็จะเลือกเอาท่ีคุณภาพประมาณหน่ึงและ
ราคาท่ีไมแพงเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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“จะคิดกอนไปวาจะซ้ืออะไร เราอยากไดอะไรบางจดไป อยางเส้ือผาของปาดูท่ีไมแพงมาก
ไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมเปาหมายเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “เส้ือผานานแลว ซ้ือมานานแลวเดี๋ยวนี้มันแพงไมคอยซ้ือ จะซ้ือแตของจําเปน จะชอบของ
ถูกลดคารา จะชอบมาก สินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “ของแพงข้ึนมากๆไมคอยดีตอเราก็ตองซ้ือเพราะถาเอาดีมากก็ไมมีเงินจาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“แพง ทุกอยางข้ึนราคาหมด เราไมรูวาดีหรือเปลา เราไมไดคิดแตจะซ้ือท่ีจําเปนและถูกๆ ดี
มากก็ไมไหวเพราะมันแพงเกินไปทําอยางไรไดมีเงินเทานี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ไมคอยดูอะไรสวนใหญจะดูท่ีถูกก็ซ้ือ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 6. กลุมอนาคตตองวางแผน 

เปนกลุมท่ีมกีารแสดงความคิดเห็นตออนาคต ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนั้นมีความแตกตาง
กันตามชนช้ันทางสังคม โดยชนช้ันต้ังแตระดับสูงสวนบนลงมาถึงชนช้ันกลางสวนลางมี 
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความตองการทํางานเพ่ือสังคมโดยไมเห็นแกเงิน มี
ความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเร่ือยๆ เนื่องจากเห็นวา 
การทํางานทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากน้ียังมี 
ความตองการเดินทางทองเท่ียว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือบุตรหลานตลอดไป สวนชนช้ัน
ลางสวนบนและชนช้ันลางสวนลางแสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเรื่อยๆ เน่ืองจากตองการ
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รายไดมาใชจายในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซ้ือของใชตางๆไดเนื่องจากตนเองมี 
การดํารงชีวิตในลักษณะหาเชากินคํ่า และยังตองมีการผอนชําระหนี้ส้ินท้ังท่ีเกิดจากตนเองและท่ี
เกิดจากบุตร โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศได
ดังตารางท่ี 4.72 
 
ตารางท่ี 4 .72 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมอนาคตตองวางแผน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 3 5 

รวม 13 11 24 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

 “ไมไดวาง ผมไมวาง ผมจบๆผมก็ทํางานใหกับมูลนิธิและสังคม ปญหาเร่ืองการเมือง ผม
ไมเลนแนนอน ใครอยาไปบอกวาผมเลนการเมือง เพราะมันมาชวนผมเยอะ แตผมไมเลนแนนอน 
ผมไมเอาหรอก ผมไปผมไดดีเดี๋ยวมันก็มาดาผมนะ เดี๋ยวผมอดไมไดอีก เด๋ียวซํ้าสอง แตทานก็ลงดี
นะ แตเขาทานถวายแตเขาสิ มันสูไมไหว สูปญหาสังคมไมไหว สูคนไมไหว ดูวุน นองผมเขาเปน
คนดี เขาต้ังใจทําเพื่อประเทศชาติ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 
2550) 
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 “ความจริงเกษียณแลวเราคิดเนี่ยลูกเราก็เรียนจบแลว เราก็มีเงินอยูกอนหนึ่งกะวาเออดิฉัน
จะทําอะไรเหรอ ถาถามวาจะไปบวชไหม ไมไปนะเพราะยังไมศรัทธาอะไรขนาดน้ันอยากจะอยู
สงบเงียบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “อนาคตตอไปน้ี คือสงบ ทําจิตใจใหสงบ ไมดิ้นรนขวนขวาย เศรษฐกิจพอเพียง ความรู
ความเปนอยูพอเพียง ทุกอยางพอแลว ทําใหดีท่ีสุดในงานท่ีเราทํา อยาใหมาเปนภาระของลูกหลาน 
ผมเตรียมไวหมดแลวนะ คือผมเปนแนๆ จะตองตายแลว ถาเปนมากก็ไมอยากใหชวย ปลอยมันไป 
เพราะคนเรามันตองไป ตอนน้ีเหมือนกับตางคนตางเดิน ทางของใครของมัน การเดินของเราจะมี
หลุมอยู จะลงหลุมเม่ือไหรก็ไมรู เกือบจะตกหลุมแลว อยาดึงก็จะลงแลว ก็ทางท่ีดีท่ีสุดจะระวังใน
แตละเดือน แตละปผมรับผิดชอบครอบครัวใหดีท่ีสุด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “พี่คิดวาพี่หยุดมันก็เหมือนกับอะไรละ เหมือนกับกอประตูไวลูกบิดมันเหมือนลูกบิด
ข้ึนตนไมมีคุณคาผมจะทําจนกวาจะหมดความสามารถ อะไรท่ีทําใหเกิดประโยชนก็ทําไป ทําเปน
ตัวอยางแลวก็เปนหนาท่ี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 
 
 “ก็ไมเคยวางแผนอนาคตไวเลย ก็คิดวาจะอยูเงียบๆ แลวก็ไปเท่ียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

 “คิดวาทําไปเร่ือยๆ จนกวาไมมีแรงทําเพราะการทํางานทําใหสมองเราทํางาน เรารูสึกไม
วาเหว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11  พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ถาเขายังใหพี่ทําพี่ก็จะทําทําตอไปเร่ือยๆ ใหอยูบานเฉยๆไมเอา เงินพี่ไมอยากได พี่มีเยอะ
แลวแตพี่เปนคนใหอยูกับบานเฉยๆไมไดเราเคยทํางานมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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 “ก็คงเปนเร่ืองลูกๆนั่นแหละ เปนหวงอนาคตเขาจะอยูอยางไร ไมอยากใหลําบาก ทุกวันนี้
ทํางาน สรางรากฐานตางๆไวก็เพื่อใหเขาจะไดไมตองลําบาก แตแคพอมีกินไมเดือดรอนก็พอ 
เพราะตอนน้ีบานก็มีแลว รถก็มีแลว ไมสรางหน้ีสินใหตัวเองเดือดรอน ก็คงไมลําบากอะไรมาก” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ก็ไมคอยไดคาดหวังอะไร คือเหมือนกับวาถาหวังแตงานก็เล้ียง เล้ียงหลาน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ตัวเองแกแลวเรามีครบทุกอยางแลวก็ไมไดตองการอะไรอีกแลว ความหวังคืออยูท่ีลูกมี
การมีงานทํา จะอยูอยางนี้เร่ือยๆ ถาลูกจบแลวมันอาจจะดีข้ึน คิดวาจะทําไปจนกวาเราจะทําไมไหว
มีกําลังอยูก็ทําไป คือปาไมชอบอยูเฉยๆ ไมชอบนะคะ รอใหลูกเล้ียงยังนี้ไมเอา หวังแตเพียงใหลูก
เอาตัวเองรอดไป คุณปาก็มีเงินบํานาญ สามีก็ทํางานไดเดือน 15,000 ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ไมคอยไดคาดหวัง จากการที่อาจารยเปนเด็กบานนอก ทํางานทุกอยางมากอน เคยเปนเด็ก

วัดแลวก็ไดเรียน ไดเอ็นทรานสมา ถาถามวาคาดหวังไหมอาจารยไมไดคาดหวังอะไร ขอแคอยูกับ
ครอบครัวมีเงินมีทองใช ก็ขอใหหลานเรียนหนังสือไมเกเรก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

 “ไมละครับ ผมครบแลว พอแลว บานมีอยู รถมีใช ทุกวันนี้คงพอ ไมงก ไมโลภ ขอมี
พอเพียง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)  
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “อนาคตอยากทํางานทางการเมือง อยากเขามาชวยสังคมอาจจะเปนในระดับทองถ่ินก็ได
เราคิดวาเราพอท่ีจะทําไดเพราะท่ีทําอยูทุกวันนี้ก็ชวยเหลืออยูอยางดูในเร่ืองของหมูบานและชุมชน
ท่ีเราอาศัยอยูนี่เวลามีการประชุมแกไขปญหาในหมูบานเราก็จะไป จะไปชวยอยางเร่ืองน้ําทวม” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ5 ตุลาคม 2550) 
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 “เออจะชวยลูกเราเนี่ย จะชวยไปเร่ือยๆจนกวาจะไมมีแรงทํา ก็ไมไดหวังอะไรมาก” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ยังปลอยไมได เราก็เปนหวงเขาอีกอยางเขาทํางานมานานใหอยูบานไปนอนเฉยๆไมเอา
เบ่ือ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตลุาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “ก็จะทําไปเร่ือยๆจนกวาเขาจะไมจางเราเพราะลูกเราก็ยังไมไปทางไหน บางทีเขาจะไดมา
หยิบยืมไดบางถาเราไมมีรายไดก็แย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 
พฤศจิกายน 2550) 
 
 “คงตองทําตอไปเรายังมีแรงยังทําไหวไดรายไดจากเรามาก็งอกออกไปใชจายอ่ืนๆไดถาเรา
ไมทํารายไดสวนนี้ก็จะหายไป ลูกๆก็ยังลําบาก หลานก็ยังตองเรียน คาเชาบาน คาใชจายอ่ืนๆอีก
เหนื่อยแตก็ตองทนทําอยางไรได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ทําเพราะเปนหวงหลานตัวเอง วันๆหนึ่งไมคอยไดใชจายเทาไหรแตหลานมันกําลังโต 
บางท่ีรองอยากกินโนนกินนี่เราก็จะซ้ือใหกิน เรามีตรงน้ีมาก็จะไดซ้ือของใหหลานได” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ทําไปเร่ือย เขาเอางานมาใหก็ยังทําอยากไดเงินก็ยังตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนบน, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“ผมวางแผนจะปลูกบานท่ีบานนอกครับเพ่ือใหลูกหลานไดอยูกัน เรามีท่ีแตยังไมมีบานคือ
มันเปนแคบานไมเกาๆ นี่ก็ทํางานเก็บเงินจะไปสรางใหสบายๆลูกหลานจะไดอยูกัน” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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 “คิดถึงทอง ถาไมมีเงินซ้ือของมากินนะ ก็แบบวาอยูไปวันๆ แมเหนื่อยแสนเหนื่อยแตก็
คิดถึงทองข้ึนมา ก็มีเงินนอยนะ ก็อยากไดเงินมากๆหนอย ถาหยุดก็เสียดาย พอไปไดก็ไป ถาทําไม
ไหวก็หยุด คิดแคนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
  

“ไมไดวางแผนอะไร จะทําไปจนวันตาย ไมทําก็ไมมีเงิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ชีวิตลําบาก สมบัติเราก็ไมมี อายุขนาดนี้แลวไมดีอยูแลวเหนื่อยทอแตตองทํา ไมทําก็ไมมี
อะไรกิน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

“อยากขอแคมีเงินมีทองใชหนี้ใชสินเขาแลวปาจะไดไมตองมากังวลมากมาย สบายใจ
กวาเดิม ถาใชหนี้หมดขายของไดนอยก็ไมเปนไรไมตองไปกังวลเร่ืองหนี้อยากใหเขาคิดถึง
อนาคตร่ืองดีๆไมอยากใหเขาคิดเร่ืองไมดี หวงเขา อยาใหเขาทําในเร่ืองไมดีอีก เพราะเขาก็อายุไม
นอย 30 กวา อยากจะบอกเขาบางคร้ังเขาก็เถียงเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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การแบงกลุมผูสูงอายุ 
 
สําหรับการแบงกลุมผูสูงอายุ ผูวิจัยไดใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of 

Lifestyle Studies) เปนเกณฑในการแบงกลุมผูสูงอายุ โดยดูจากกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ี
ผูสูงอายุแสดงออกเชน ดูโทรทัศน การซ้ือสินคาในรานคาหรือการบอกกลาวใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับส่ิง
ตางๆท่ีทํา และดูจากความสนใจของผูสูงอายุซ่ึงเปนความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณหรือวัตถุ โดย
มีระดับของความต่ืนเตนท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความต้ังใจเปนพิเศษ และสุดทายคือ
ความคิดเห็นของผูสูงอายุท่ีมีตอเหตุการณหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงอยูในรูปของคําพูดหรือคําตอบท่ี
ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นตอสถานการณท่ีกระตุนเราท่ีมีการถามคําถาม โดยผูวิจัยไดเลือกมา
เฉพาะเร่ืองท่ีผูสูงอายุใหความสําคัญมากท่ีสุด กลาวคือมีจํานวนผูตอบใหหัวขอดังกลาวมากท่ีสุด
เพื่อจัดแบงกลุม 
  

ดังนั้นจากการแบงกลุมตามแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle Studies) 
สรมารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 10 กลุม ดังตอไปนี้ 
 

 1. ฝกใฝในธรรม 
 2. ครอบครัวแสนสุข 

3. พอแมตัวอยาง 
4. กีฬาคือยาวิเศษ 
5. นักสุขภาพตัวยง 
6. ตะลอนทัวร 
7. หนุมสาวสองพันป 
8. นักชอปมืออาชีพ 
9. ผูบริโภคชางเลือก 
10. คอการเมือง 
11. วัฒนธรรมนําไทย 
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1. ฝกใฝในธรรม 
เปนกลุมท่ีชอบในเร่ืองของธรรม มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับธรรมะ

เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเร่ืองของการแบงปนความสุขใหกับบุคคลอ่ืนๆ
เสียสละเพื่อสังคม เปนผูท่ีรักความสงบ รักสันติ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถ
แบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.73 

 
ตารางท่ี 4.73 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง 0 3 3 

รวม 3 8 11 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ทําบุญไปวัดในก็จะไปทําบุญเพราะปท่ีคุณแมฉันเสียนะเราก็จัดกฐินซ่ึงไมเคยทํา ก็เปน

เจาภาพกฐินไปทําท่ีสมุทรสงคราม แตถามวาทําใหญๆโตๆ ไปจําวัดสรางศาลา ไมไดทําอยางนั้น
นะ แลวตามโรงเรียนใครขอมาก็จะทํา ซ่ึงบางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้คือโทรไปบริจาคแตไม
ประสงคจะออกนาม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ถวายสังฆทาน คือมันทํามาตลอดนะ ในสมัยกอนต้ังแตผมเปนนายทหารเด็กๆนะ ก็ทํามา
ก็ถวายสังฆทานทีละองค ทุกวัน ผมทํามาเยอะมาก ทําบุญเยอะ ทําบุญทอดกฐินปๆหน่ึงเปน 10 วัด 
แตท่ีไปบอยๆ ก็วัดชนะสงคราม ผมจะทําบุญบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ก็ชอบทําบุญ ทําบุญทุกอยางท่ีเกี่ยวกับวัด สถานสงเคราะห ทําทานกับคน หรือแมแตกับ

ลูกนองดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

  “ทําทุกวัน ชอบตักบาตร แกแลวชอบทําบุญ ก็ใสบาตรท่ีหนามหาวิทยาลัยนี่แหละ ทําเปน
ประจํา ทําแลวก็สบายใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 
2550) 
 

“ไปทําบุญ ไปชวงเขาพรรษา ไปกันหมดท้ังครอบครัว ไปตางจังหวัด ไปเร่ือยๆ ออกจาก
กรุงเทพฯ ไปท่ีวัดชอบทําบุญ ปนี้ก็จะไปตอนปใหม ไปทําบุญมากกวาไปกฐิน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ถาใครจะทําก็บอก ทําไดทุกอยางนะ บุญชอบมากเลยวางก็จะไปทําอยูบอยๆ” (กลุม

ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550) 
 
“ชอบทําบุญตักบาตรตอนเชาหนาบานคะ ปาไมสะดวกไปวัดคะ ก็ตองเตรียมเคร่ือง ทํา

ขนม เม่ือมีเวลาปาถึงจะไปวัดคะ ถามีโอกาสไปวัดปาก็จะชอบทําเปนสังฆทานหรือวาหยอดเงิน
ตามตูบริจาค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“ทําครับ ผมแกทําบุญทอดผาปาทุกป บางก็ไปสรางโบสถ คือทําจนเสร็จไปแลวผมวา 

การทําบุญนี้มันดีครับ ชีวิตก็เหมือนเราเกิด แก ตกระกําลําบากมาก็มีคนมายื่นให นั่นก็คือบุญแลว
แหละ บุญท่ีเราทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550) 

 
 



 271

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“เร่ืองทําบุญก็เร่ือยๆ คะ แตใสบาตรไมคอยแลว แตมีคนมาก็ทําเปนซ้ือโรงศพไป ใสตูบาง
ตามวัด กฐิน ผาปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมทุกวันพระ นานๆจะไปที เขาพรรษา ออกพรรษาก็ไป ไปวัดกําแพงเดิน ไปเอง ไมได

ไกลอะไร พอเดินไปได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 

“ไปวัดบอย ไปถวายสังฆทาน ไปวัดพระแกว ไปดูละคร ไปวัดปากน้ํา ไปกับลูกสาว” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
2. ครอบครัวแสนสุข 
เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรม  ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว โดยมี 

การทองเท่ียว รับประทานอาหาร ซ้ือสินคา ทํากิจกรรมสันทนาการและใชเวลาสวนใหญอยูกับ
ครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว
สามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.74 

 
ตารางท่ี 4.74 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมครอบครัวแสนสุข โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 3 3 6 

รวม 13 10 23 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 
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ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ออๆ ก็คือสวนใหญเนี่ยเราจะดูแลตัวเอง ก็เรายังแข็งแรงคือสามีเนี่ยสวนใหญเขาจะดูแล

ปาไมสบายก็พาไปหาหมออะไรอยางนี้ สามีปาเขาแข็งแรงไมคอยเปนอะไรแตปาเนี่ยแบบวาไม
คอยแข็งแรงเทาไร เออโรคความดัน โรคเบาหวาน ก็นะจัดยาใหอะไรอยางนี้ ปาก็รูสึกวาลูกก็เอาใจ
ใสดูแลดี คือเขาก็จะพาไปนวดไปสปา ถึงวันเกิดเขาก็จะมีของใหแลวก็วันเกิดเขาซ้ือของใหวันแม
เขาจะมีพวงมาลัย วันเกิดปนี้ปาก็ไดรถคันใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550) 

 
“ท่ีบานก็อยูดวยกันท้ังหมด ลูกสองคนก็อยูดวยกัน อยูในครอบครัว ปลูกบานอยูในพื้นท่ี

เดียวกัน ตอนเย็นก็จะมานั่งทานขาวกันท้ังหมด คอยบอกเลาและคอยปรึกษากัน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 28 ตุลาคม 2550) 

 
“ครอบครัวคือไดความท่ีไดตอชีวิตอะไรมาดวยตนเองพอสมควร คอนขางท่ีจะเปนคนท่ี

เขาตองทําเพราะฉะนั้นอยางท่ีเรียนต้ังแตแรกแลวนั้นในที่ครองหัวใจนายรอยไวเนี่ย ตอมาในเม่ือ
เขาเห็นท่ีทํางานทานก็บอกพ่ีพามาอยูดวยพี่ก็ทํางานใหทํางานก็เรียกวาเขาไปปะทะภาวะก็ไป
เพราะฉะน้ันในส่ิงอะไรที่ไมถูกตองก็คือในการท่ีพี่ไดรับการโปรดเกลาฯ อันนั้นมันขอพิจารณาเอา
ไปเปดเผยดีกวา  แตนี้ถือวาท่ีพี่ตอสูครอบครัวพี่แมผิดหวังพี่ก็ไดทํางานใหกับรุนนองท่ีโรงเรียนอีก
พี่ก็ไดทํางานเปนครูฝกดีเดนเพราะวากอนท่ีเราจะไปท่ีวานะ  แตละทีมเราตองฝกทหารใหมๆ ก็เลย
คาดวาการมีชอบเปนภาระเราก็เห็นพี่ปานาอา เปนแบบไหน เพราะฉะน้ันอีกวันหนึ่งพี่พยายามหา
ธรรมก็เลยชมเชยกันไปในขณะท่ีพี่ไมมีครอบครัวก็จริงกี่ก็ยังมีหลานๆ พี่ก็เล้ียงหลานมาต้ังแตเล็กๆ 
พี่ก็คิดวาการมีครอบครัวตองเปนแบบพี่เวลาทํางานตองหวงหนาหวงหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 16 ธันวาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“มีลูกสาว 2 คน คนแรก เรียนจบแลวก็ทํางานอยูท่ีประเทศฮองกง คนนี้เขาเกงดูแลตัวเอง

ได ผมไมคอยหวง คนท่ี 2 อยูกับผมคนน้ี เรียนไมคอยเกง แตงงานแลวเหมือนกัน ท้ังเขาและท้ังสามี
ก็ยูกับผมดวยกันท้ังคู ตอนนี้ท่ีบานก็จะมีผม ภรรยา แลวก็ลูกคนท่ี 2 กับสามีเขา” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
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“ผมมีลูกสาวสองคน คนแรกแตงงานไปแลวมีหลานหน่ึงคน คนท่ีสองยังไมไดแตงงานแต
ตอนน้ีผมอยูกับแฟนและก็ลูกสาวคนโตเขากลับมาอยูดวยกันและก็หลานสาวอีกหนึ่งคน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550) 

 
“ภรรยาผมเปนขาราชการตอนน้ียังทํางานนอยู มีลูกสองคนและลูกก็จบจากจุฬา แลวไป

เรียนสหรัฐฯไดปริญญาโท หลานก็มีแลว 2 คน เปนผูหญิงท้ังคู” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ท่ีบานพี่ก็จะอยูกับสามีและก็ลูกชายบางทีพี่ก็ทําอาหารทานเอง บางทีก็แมบานทํา ลูกพ่ี
ชอบทานไกทอดแหง คนอื่นทําไมถูกใจ พี่ก็จะเปนคนทําใหทาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 

 “ก็มีแตหลานเราไมมีลูกไมไดแตงงาน นองสาวเขาก็ยกมาใหเปนลูกเราก็รักเหมือนลูก
จริงๆแลวเหมือนเพื่อนกนัมากกวา ไปเดนิซ้ือของไปชอปปงดวยกัน บางทีเขาก็เรียกเราเจนะ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“มีลูก 5 คน ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองจบโทหมดท้ังสองคน พอเขาจบเราก็ซ้ือรถใหม

ใหเขาขับไปทํางานแตอีกสามคนก็จบตรีกันหมดแลวมีงานทํากันหมด แตคนเล็กเราใหทํางานท่ี
บาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็มีลูกหลายคน เพราะเรามี 3 แม แมแรกเสีย ไปเราก็มีคนท่ี2 และคนท่ี 3 อยูดวยกันลูกกับ

เมียคนแรกเปนรอยโท กับเมียคนท่ี 2 เปนอาจารยสอนแตตอนหลังเราก็ใหเขาออกมาทํางานท่ีบาน
ดีกวา เปนอาจารยเงินนอย ใชจายไมพอคารถ คากินจะไปพออะไร เดือนละหม่ืนกวาบาท ออกมา
ทํากับเราดีกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“มามีลูกสิบคน เล้ียงไดสมัยกอน ไมเหมือนเดี๋ยวนี้ เด๋ียวนี้เล้ียงยาก ตองสงเสียใหเรียนอีก

คนโตก็ขายอาหาร มาอยูกับลูกสาว คนโตมีลูกสาว 7 คนลูกชาย 3 คน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ก็อยูกับลูกสาวและลูกเขยนี่แหละชวยเขาขายของ ตอนหลานเล็กๆก็ชวยเขาดูแต ตอนน้ี

หลานโตหมดแลวเราก็เ ท่ียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 28 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหร แตคนเล็กเราหนักใจ แตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวังแตพี่ก็

ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่ท่ีคิดมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวน
บน, สัมภาษณ 20 มกราคม 2550) 
 

“แตงงานต้ังแตอายุ 29 แตไปเจอแฟนอายุ 25 ก็ไปเจอกัน แฟนจบพยาบาล มีลูกคนโต เขา
เปนเนื้องอกสมองต้ังแต 8 ขวบ ผาตัดท่ีจุฬา 3 คร้ัง คนโตตอนน้ีเดินไมได ตองดูแลมาเร่ือยๆ แต
สมองไมเปนอะไร คนท่ี 2 ออนกวา ผูชายท้ังคูจบวิชาพิเศษจบศิลปากร” (กลุมตัวอยางเพศชาย,  
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “ปามีลูกคนเดียวกับสามีก็เลิกกันต้ังแตลูกปายังเล็กๆอยู ทุกวันนี้ก็อยูกับลูกสาวเขาทํางาน
บริษัทปาก็ขายขนม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“สามีเลิกไปแลว มีลูก 4 คน เสียไป 1 คน ตอนน้ีคุณปาอยูกับลูกคนเล็กกับคนท่ี2 คะ เปน
ลูกผูชาย 2 คนเลยคะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ลุงมีลูกสามคนผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คนก็ยังอยูกับภรรยา เขาก็ดูแลเราอยาดีกับไปก็มีขาวมี
น้ําทานสบาย ชีวิตมีความสุขกับความพอเพียงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 

“ผมมีลูกสองคน ลูกสาวกับลูกชาย แตงงานไปหมดแลว ลูกสาวทํางานในกรุงเทพ ลูกชาย
ไปทํางานท่ีชลบุรี มีหลาน 3 คนเปนของลูกสาวสองคนของลูกชายผมมีคนเดียว” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 “เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆกับนองๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “มี 3 คน เปนชาย 2 หญิง 1 คนโตมีครอบครัวแลว เหลือลูกอีก 2 คน เขาเรียนจบตรี
บริหาร” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “มีลูกสามคนเปนผูหญิงหมดก็แตงงานกันหมดแลวมีหลานคนละ 2 คน แลวก็ไปทํางาน
แลวก็ซ้ือของมาใหขาย ฉันก็ยูกับลูกคนท่ีสอง เขาก็ดูแลดีพาไปเท่ียวแตเราไมไป ชอบอยูบานมากก
วา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 
 “มีลูกสองคนกับภรรยาก็เสียไปแลวเม่ือกอนก็อยูกับลูกแตเดี๋ยวนี้เขามีครอบครัวเขาก็
แยกกันไปหมดแลว เราก็อยูคนเดียวก็ดีไมเหงาเลยมีงานใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 8  ตุลาคม 2550) 
 
 “ลูก 4 คน ตอนน้ีอยูกันสามคน อยูดวยกันกับลูก ลูกคนโตไปทํางานตางจังหวัด ไปๆ มาๆ 
เวลานี้อยูกับคนท่ี2 กับคนเล็ก ลูกๆไมคอยไดใหเงินใชหรอก เขาก็ไมมี ลูกชายก็มีลูก 2 คน กําลัง
เรียน ใชเงินเยอะ ลูกชายคนโต คนท่ี 2 ยังไมแตงงาน คนท่ี 2 มีลูก 2 ขวบกวา คนท่ี 3 แตงงานเราก็
เลยตองออกมาหางานทําอยางนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
3. พอแมตัวอยาง 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับบุตรเปนสําคัญ กลาวคือจะ

คอยดูแลหวงใยบุตรหลานมากเปนพิเศษ โดยจะใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเร่ือง
เงินหรือการใหคําปรึกษาตางๆ ถึงแมวาบุตรจะแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็ตาม มีการทํากิจกรรม
กับบุตร เชน ทองเท่ียว เดินเลือกซ้ือสินคากับบุตร และมีความคาดหวังใหบุตรมีชีวิตท่ีดีและประสบ
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ความสําเร็จในชีวิต โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและ
เพศไดดังตารางท่ี 4.75 

 
ตารางท่ี 4.75 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - - - 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนบน - 2 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 - 1 

รวม 4 4 8 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“พี่ก็มีหวงแตลูกชายพ่ีนี่แหละ เขาดื้อเรารูสึกวาเราเล้ียงเขาไมไดดีไมไดดังใจแตจริงๆแลว

เขาก็ตั้งใจเรียนนะอยางเราบอกใหเขาเรียนใหไดสามกวาเพ่ือเขาตอโทจะไดตอไดงายๆ เขาก็ทําๆ
ไดแตพี่ก็ยังหวงเขาอยู อยางเวลาขับรถแลวเขาขับเร็ว เราก็กลัวเขาจะขับไปชนใครตอใครเขาก็บอก
วาไมเปนไร ประกันจาย” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550) 

 
“ก็อยากใหลูกดูแลตัวเองและครอบครัวผานไปได ดูแลทรัพยสินท่ีเราไดรับมาจากรุนปูยา

ไดเหมือนท่ีเราทําอยางลูกสาวคนเล็กนี่ก็เราก็เห็นเขาเรียนจบ เร่ิมทําอะไรไดเองแลว เราก็จะพยาม
สอนเขาใหดูแลบานเปนแมบาน ใหเหมือนกับท่ีเราถูกส่ังสอนมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 

 “อยากใหลูกๆทํามาหากินในอาชีพท่ีเราสรางมา หรือไมก็ใหเขามีอาชีพท่ีม่ันคง ตอไปจะ
ไดไมลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 มกราคม 255) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 

 “ก็ลูกชายพ่ีๆก็อยากใหเขาเรียนจบ ใหเขาเลือกนิเทศจะไดจบ แตเขาก็ไมเอา จะเลือก
นิติศาสตร แมก็วามันยาก แตเขาจะเรียนเราก็ไมวาอะไร เอาอะไรก็เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหรแตคนเล็กเราหนักใจแตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวังแตพี่ก็

ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่ท่ีคิดมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวน
บน, สัมภาษณ 20 มกราคม 2550) 

 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “ลูกชายเขาจะมาเปดรานก็เลยเอาซีดีเหมือนกันเดี๋ยวพอชวยไมตองไปจางคนอ่ืน เขามีผม มี 
แมบาน แมยาย เขาชวยคาใชจายเนี่ยเนี่ยไมเอา ใหลูกชาย 3 คน คนผูชายนี้เปนคนท่ี 2 ผูหญิงทํางาน
อยูแถวภาษีเจริญ ลูกชายเนี่ยธรรมดาเขาอยูจังหวัดนนทไปๆมาๆสูคารถไมไหวก็เลยมาพักท่ีนี่” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 

 
“มีลูกสาวสองคนเขาทํางานกันหมด ลูกสาวคนเล็กออกไปอยูใกลท่ีทํางานเขา พอลูกสาว

คนโตแตงงานไปก็ยายออกไปอยูกับสามี แตตอนนี้เขามีปญหากับสามีก็เลยมาอยูกับเรา และก็
หลานสาวอีกคน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“ก็เปนหวงหลาน มีอะไรมาก็ซ้ือขนมซ้ืออะไรใหหลานกิน เราแกแลวจะกินอะไรมาก มี

อะไรก็ใหหลานหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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4. กีฬาคือยาวิเศษ 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเร่ืองของการออกกําลังกาย โดยจะใช

เวลาวางสวนใหญไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง  เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดย
ผูสูงอายุกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมท้ังหมด โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ
ไดดังตารางท่ี 4.76 

 
ตารางท่ี 4.76 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 4 2 6 

ชนชั้นกลางสวนลาง - - - 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 11 6 17 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตย วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟ วันอาทิตย

ผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชา
คือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม วันนี้ไมประชุม ไม
ประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 
กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ) 

 
“ออกกําลังกายพยายาม ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันๆ ทําโนนทํา

นี่จะทําอะไรไมไดจะอยูเฉยๆ อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบมาบังคับปาก็
พยายามๆคะ มันเปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงน้ีไปเดินสวนลุม กันไหม เม่ือวันอาทิตยท่ี
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ผานมาก็ไปเดิน บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ) 

 
“ตอนน้ีก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป

แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัวฝน คุณ
ไมเห็นเมฆฝนนะแตเดี๋ยวเหอะมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผาน
สวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขา
วิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกาย เปนความดันอะไรอยางนี้ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะ ปาก็เปนสมาชิกของ
วอรมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 

 
“เขามารับราชการทหารเนี่ยพี่ก็ใชประโยชนกับทางออกกําลังกายตรงนี้พี่มองสรีระท้ังหมด

กอนในรางกายของเรา  เนี่ยอะไรที่หัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน นี่คือกลามเนื้อทองนะครับ 
เพราะฉะน้ันเนี่ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยการนอนแลวก็เอาศีรษะข้ึนเพราะ
กลามเน้ือ เสร็จแลวก็มาออฟจอยทตางๆใหมันเคล่ือนไหว แมกระท่ังเขา เอว คอ นะ หมุนมือ หมุน
อะไรอยางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย หนึ่ง ระบบหมุนเวียน สุขภาพจิตเราดี ระบบ
ขับถายดีมันก็โอเคนะใชไหมครับ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตาม แลวก็ส่ิงประกอบอีกวาก็
คือวาเราอยาละเลยส่ิงเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 

“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลวรางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ) 
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“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชารุง ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวันทํากอนออกจากบานแคนี้กแข็งแรง
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรอะนะ

คะ แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลิ
นา วิตามินเสริมอะไรอยางง้ี “ (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 26 ธันวาคม 2550) 

 
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเน็ตเทาไหรตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา แตมันก็เลนทุกเชาก็ใช

วิธีเดินเอาในท่ีทํางานและก็ไปตีกอฟบอยเหมือนกันกับเพ่ือนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆ ออกกําลังกายนะตี 5 คร่ึงผมออกตรงที่บาน
เราก็ ขยับเคร่ือนไหวแขนอะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละเรา ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่ง 
เลยๆ วิ่ง เนี้ย แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็เดินไป  ก็ออกกําลังกาย  แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5  ปแลวนะ  

ทํากันก็ไมต่ํากวา 100  มากก็ 3  รอบ  บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจก
ไปดวยมันชวยไดนะก็หายใจ  ก็ไมทําใหเปนพังผืด  ชวงแขนเนี่ยเม่ือกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้
ไมเปน แลวพอมาเสร็จแลวก็  ทําตัว  ทําเอง  ทําแขน  เรียบรอย  เหมือนรอบขางเน่ีย  หมุนรอบขาง
เนี่ย บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไปพอดูหนังจบก็ไดหลายช่ัวโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ไมคอยดีคือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัวไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดิน

บอยๆก็จะเดินท่ีไหนเดินไปไดเราก็จะเดินไมคอยนั่งรถไปเทาไรอยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดิน
ไปใชเวลาประมาณช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 
 

 “ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเท่ียวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
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“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว
เอาก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสียไมไดไปฟตเนสอะไรเดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอนเย็นๆ
ไกลบานดีไปถ่ืออ่ืนไกลไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“ไปเตนอาราบิคไปออกที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอรโลบิคเวลา

ไปนั้งรถเมยไปเองเวลากลับก็กับลูกสาวชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

“ออกตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางง้ีอะครับ มันก็เหมือนออก วันๆผมเดินไมรูกี่
กิโล เชาอยางเดียววันละช่ัวโมงเพราะตอนเชาออกไดตองทําความสะอาดเคร่ืองออกกําลังกายอยู
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาณ) 
  

“ใช  ตองกําลังกายสําคัญเลยครับทีเนี่ยก็ยืดเสนยืดสายหมุนๆบิดๆตองทําให มัน
เคล่ือนไหว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ) 

 
5. นักสุขภาพตัวยง 
เปนกลุม ท่ีมีกิ จกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็น เกี่ ยวกับสุขภาพ  โดยจะมี 

ความระมัดระวังเร่ืองของการบริโภคอาหาร มีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ทํากิจกรรมเพื่อให
สุขภาพแข็งแรง ท้ังการออกกําลังกาย การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร และยาบํารุงตางๆ
เพื่อใหสุขภาพดีข้ึน ผูสูงอายุกลุมนี้จะสนใจในทุกเร่ืองท่ีทําใหสุขภาพของตนแข็งแรง โดยจํานวน
ผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.77 
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ตารางท่ี 4.77 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักสุขภาพตัวยง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 2 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 1 - 1 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 10 6 16 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“ตอนน้ีผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตยผมก็ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอน

เชา บายผมก็ไป วันอาทิตยผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี้ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมันออวัน
อาทิตยนะ ผมก็ใชเวลาตอนเชาคือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมี
ประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาช่ัวโมงหน่ึงจอกกิ้ง แตก็
ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
        “ออกกําลังกายพยายาม ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยข้ีเกียจ จะขยันๆ ทําโนนทํา

นี่จะทําอะไรไมไดจะอยูเฉยๆ อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบมาบังคับปาก็
พยายามๆคะมันเปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กนัไหม เม่ือวันอาทิตยท่ีผาน
มาก็ไปเดิน บางทีก็ไปสปอตคัพโปโล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 
พฤศจิกายน 2550) 

 
“ตอนน้ีก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป

แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเล้ียวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
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ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือ ผมบางคนก็ถือ
รม กลัววาคุณไมเห็นเมฆฝนเด๋ียวเหอะมันมาแลว เพราะรีบเดินทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับ
บานผมจะขับรถผานสวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงคร่ึง คุยกับพรรคพวกท่ีวิ่งกัน ผม
รูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ  20 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกายเปนความดันอะไรอยางง้ี ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิกของ
วอลมคับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 

 
“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับทางออกกําลังกายตรงเน้ียพี่มองสรีระ

ท้ังหมดกอนในรางกายของเรา  เนี้ยอะไรท่ีหัวใจในการท่ีไปชวยอวัยวะสวนอ่ืน   นี้คือกลามเน้ือ
ทองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี้ยพี่จะตองซิลอัฟทุกเชานะครับ ซิลอัฟนอนหลับแลวก็เอาศีรษะข้ึน
เพราะกลามเนื้อเสร็จแลวท่ีมาออฟจอยตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั้งเขา เอว คอ นะ คับหมุน
มือ หมุนอะไรอยางเง่ียเพาะฉะน้ันเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย 1 ระบบหมุนสุขตามจิตเราดีระบบ
ขับถายดีมันก็ OK นะและใชมั้ยคับ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตามแลวก็ส่ิงประกอบอีกวาก็
คือวาเราอยาละเลยส่ิงเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาดอยูแลวรางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย

เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 
“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชารุง ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวันทํากอนออกจากบานแคนี้กแข็งแรง

แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรอะนะ

คะ แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ท่ีบาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลิ
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นา วิตามินเสริมอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 
2550) 

 
 “ไมคอยชอบเลน ตามฟตเน็ตเทาไหรตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา แตมันก็เลนทุกเชาก็ใช
วิธีเดินเอาในท่ีทํางานและก็ไปตีกอฟบอยเหมือนกันกับเพ่ือนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆ ออกกําลังกายนะตี 5 คร่ึงผมออกตรงที่บาน

เราก็ ขยับเคร่ือนไหวแขนอะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละเรา ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่ง 
เลยๆ วิ่ง เนี้ย แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“เดินไป  ก็ออกกําลังกาย  แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5  ปแลวนะ  

ทํากันก็ไมต่ํากวา 100  มากก็ 3  รอบ  บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจก
ไปดวยมันชวยไดนะก็หายใจ  ก็ไมทําใหเปนพังผืด  ชวงแขนเนี่ยเม่ือกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้
ไมเปน แลวพอมาเสร็จแลวก็  ทําตัว  ทําเอง  ทําแขน  เรียบรอย  เหมือนรอบขางเน่ีย  หมุนรอบขาง
เนี่ย บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไปพอดูหนังจบก็ไดหลายช่ัวโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ไมคอยดีคือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัวไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดิน

บอยๆก็จะเดินท่ีไหนเดินไปไดเราก็จะเดินไมคอยนั้งรถไปเทาไรอยางเดินไปตลาดถามีเวลากจะเดิน
ไปใชเวลาประมาณช่ัวโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเร่ือย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ

วาไดเดินเท่ียวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
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 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ออกกําลังกายอยูเร่ือยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยๆรางกายจะไมไหว

เอากใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสียไมไดไปฟตเน็ตอะไรเดินตรงสวนท่ีโลตัสนี่แหละตอนเย็นๆ
ไกลบานดีไปถ่ืออ่ืนไกลไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
 “ไปเตนแอโรบิค ไปออกที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค เวลาไป
นั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 

 “ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆ ตองทําใหมันเคล่ือนไหว” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
6. ตะลอนทัวร 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเท่ียว โดยจะใชเวลา

วางไปกับการทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเท่ียว สถานท่ีเท่ียว และวางแผนสําหรับการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานท่ีตางๆ โดย
จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.78 
ตารางท่ี 4.78 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 3 6 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 2 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม 6 9 15 
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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
 “ทองเท่ียวนี่ชอบมากในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเท่ียวทางปหนึ่ง 4-5 คร้ังกลับ

เมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปแตไมเคยไปเมืองจีนไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาไมเคยไป แตยุโรปเน่ีย
ไปอังกฤษไปเพราะเอาของไปเยี่ยมหลานชอบส่ิงท่ีอยากจะไปเวลาเน่ีย อีกอยางคือไปมาแลวนะเคย
ไดยินไหมท่ีเขาถายภาวะโลกรอนท่ีเขาถายออกท่ีน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เม่ือกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือ
ไปก็จะแวะที่เมืองแลวใหเราลงไปเท่ียวพอไปถึงวอลสกาก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็งมันก็
ลนตูม ปาวามันสวยดี สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวาเปนภาวะโลกรอนน้ําแข็งละลายจนกระท่ังมีมาฉาย
โวโหเราเคยเหน็ของจริงมาแลวนี่อยางง้ีเลยลนลงมาอยางง้ี อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝร่ังเขาชอบ
มาเท่ียวก็บานเรา มาเท่ียวปาดงดิบของพวกเราแตเราชอบไปดูหิมะดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“โดยมาก หยุดทีนึง เทศกาลปใหมก็จะไปท่ีหนึ่ง ไปพมา ก็จะข้ึนเหนือสุด ก็จะไปท่ีโนน 

เหนือเชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไปท่ีบานมีทัวรเจาประจํา ไปเร่ือยๆ 76 
จังหวัดไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตลุาคม 2550) 

 
“เท่ียวนะไปเท่ียวตางประเทศบอยถาเม่ือกอนจะบอยกาวนี้อีกลาสุดก็ไปฮองกงถามวาสนุก

ใหมพอแกแลวมีนะมีก็มีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆเนี้ยเราไปเท่ียว
เมืองนอกก็นานตั้งแตลูกคนโตยังพึ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะแลวก็ไปซ้ือ
ของก็นึกถึงเม่ือกอนเราซ้ือจังเดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซ้ืออะไรเราไปก็คือเท่ียวเออทานอาหารเดินดูวา
เ ม่ือกอนนี้ มันเหมือนเดิมไหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง , ชนช้ันสูงสวนบน , สัมภาษณ  18 
พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 

 
 “ก็ไปเท่ียวแถวสุพรรรณบุรีบาง พัทยาบาง เพราะภรรยาผมไมคอยแข็งแรงก็จะไปพักผอน
จิตใจใหสบาย ก็เปนส่ิงท่ีดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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 “ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศ เพราะวามันดูแตกตางไป บางที
มันก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเท่ียวเม่ือไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ชอบไมรูวาตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ก็ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปน 
ความประทับใจนะ เมืองเคามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม ทหารเคาจะเงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไป
ถามคนอ่ืน นองๆ ท่ีเคาไปดวยก็ชอบเหมือนกันปนี้ไปต้ัง 3-4 คร้ัง แตมันก็ไมแน บางปก็ท้ิงชวงหาง
กัน บางทีก็ซัก 2 คร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550) 
 
 “ตางประเทศ ไมไดไปเท่ียวนะ สวนใหญจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเท่ียวดวยเขาจะพาเรา
ไปเท่ียว เขาก็พาผมไป ไปท่ัวเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไปกับเพ่ืนๆเวลานั้นจะมีการนัดเล้ียงรุนบางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบางไป
กันหลายท่ีเชียงใหมบางโคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ  9 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ไปเท่ียวท้ังในและตางประเทศถาในประเทศจะไปเพราะตองไปตีกลอฟแตถาตางประเทศ
จะไปกับลูกๆบางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวยเม่ือเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปญ่ีปุนกลับมาปท่ี
ผานมาก็ไปอเมริกาถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“เท่ียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเท่ียวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานท่ีตางๆ ประเพณีทองถ่ิน ชอบเท่ียวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศน้ันจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพ่ือนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจนํา
เท่ียวจัดโปรแกรมการเดินทางให โดยเดินทางประมาณไมเกิน 3 คร้ังตอป มีคาใชจายในการ
ทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หม่ืนบาทตอคร้ัง  สวนตางประเทศจะอยูท่ีประมาณกวา 2 หม่ืน
บาทตอคร้ัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
 “วันอาทิตย บางทีก็ไปเท่ียวลูกเขารับไปเราก็ไปไป บางทีไปเท่ียวตางจังหวัดเราก็ไป ไป
ไหวพระ ไปไปเท่ียวตามวัดบางอะไรบาง แลวก็ไปเท่ียวรานอาหารก็ไปอีกออแถวแถว ดอนหวาย
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คือชอบนั่งเรืออะไรพวกน้ีบรรยากาศมันสบายคือชอบเท่ียวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือก็เราอายุ
มากแลวครับตองไปแบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
 “เออ เมื่อกอนไปบอย แตตอนน้ีไมไดไปจะไปเฉพาะเทศกาลปใหมก็เปน คือไปกับ
ครอบครัว ไปรถตูเลย 8 คน 9 คนอะไรอยางง้ี บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไดดวย ไปซัก 3-4 วัน 
อะไรอยางง้ี ลาสุดก็ไปปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูท่ีนั้นมากไมได หยุดกันวัน 2 วันงานเรามัน
หยุด หยุดมากก็ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชวงนี้ยังไมไดพาไปเที่ยวไหนกันเลยเพราะรานขายดีแตกอนนี้ไปกันบอยไปทะเลแลวก็
น้ําตกเพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 
2550) 
 
 “ชอบไปชอบมากไปบอยเท่ียวเมืองจีนเท่ียวสิงคโปมาเลเซียแตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปที่ไมลําบากมากๆถาลําบากมากจะไมไปรางกายไมไหวมันจะเม่ือย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

“ไปใตไปเหนือไปเหนือบอยมากเม่ือกอนจะไปท้ังเหนือท้ังใตเม่ือกอน แตตอนนี้ทางใตฆา
กันเลยไมไดไปอีกเลยเม่ือกอนไปทุกปเหนือก็ไปทุกปไปเหนือเสร็จก็ไปใตไปคนเดียวไปกับเพื่อน
บางหลังๆ ไปกับครอบรัวไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวมันหนักไปกับเพื่อนมันเบาไงไปกับ
ครอบครัวมันหลายหม่ืนไปกับเพื่อนก็หารกันออกไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกลับ
ครอบครัวสวนมากจะชอบไปหางไปรานอาหารกินพวกเอ็มเค เดกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)  
 
 “ไปทะเลบาง ไปวัดจะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไปทุกมีเหมือไปท่ีไหนบอยๆแตจะดู
วาวางก็ไปมากกาว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 
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7. สาวสองพันป 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตนเองใหดูดีอยูเสมอ 

สําหรับกิจกรรมท่ีทําสวนใหญจะเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา และการใชครีมบํารุงตางๆ 
ผูสูงอายุกลุมนี้มีความคิดเห็นวาการดูแลตนเองใหดูดีเปนส่ิงท่ีควรทํา ยิ่งอายุมากยิ่งตองดูแล โดย
จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.79 

 
ตารางท่ี 4.79 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมสาวสองพันป โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 1 1 

ชนชั้นสูงสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นกลางสวนบน - 2 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 1 1 

ชนชั้นลางสวนบน - - - 

ชนชั้นลางสวนลาง - - - 

รวม - 7 7 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 
“คือถา ทรีตเมนตจะไปนะ ถาเดิมทีเดียวปาไปที่เอิรธคลับแลวก็เฮลธแลนด แลวก็ตรง

สุขุมวิทเนี่ยปาชอบ ชอบนวดเทา ชอบนวดตัวธรรมดา ไมชอบนวดน้ํามันเพราะมันเหนอะๆ ไม
ชอบ แลวก็ไมชอบอะไรที่ตองผลัดผาอะไรเนี่ยไมชอบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ทําก็ทําแถวสุขุมวิทไกลท่ีทํางานทําคร้ังละประมาณหนึ่งพันบาทบางทีสระดักบางทีทํา

เล็บบางแตถาแพงมากๆแบบเกิน 2 พันบาทจะไมทํารูสึกวาเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
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“ทําผมประมาณ 2 คร้ังตอเดือน สําหรับเคร่ืองสําอางท่ีใชแตงหนานั้น เลือกใชแปงแข็งและ 
ลิปสติก โดยเคร่ืองสําอางเหลานี้นั้น จะเลือกยี่หอท่ีมีราคาสูงพอสมควรเพื่อไมใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
“ดูแลบางเม่ือกอนเปนลูกจางแบงคมันไมมีเวลาพอใกลจะ 50 ลูกก็ชวนไปนวดหนา เราก็

ไปซ้ือคอรสนวดเปนคู หรือสองคนเราก็จะดูวาเม่ือไรเร่ิมโทรมแลวก็จะไปทําท่ีรานประจําท่ี
สุขุมวิท ใกลท่ีทํางานเปนรานท่ีลูกสาวรวมหุนกับเพื่อนอยูทําคร้ังหนึ่งก็ประมาณ 1-2 พันบาท” 
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 
“ทําท่ีรานแถวประตูน้ําทํามานานแลวถูใจก็เลยไปทําเปนประจําทําคร้ังหนึ่งกไมแพง

ประมาณ 50-100 บาทได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 
2550) 

 
“ชอบปวดเม่ือยบอยชอบไปนวดเทาไปนวดท่ีเซ็นปนไปเองเวลาชวยงานลูกเสณ็จชวงเชา

ตอนบายๆก็ไปนวดสบายดีนวนดแลวหายเมื่อย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 

 “เขารานเสริมสวยบอยเหมือนกันอาทิตยละคร้ังสระผมทําผมทําเล็บทําบอย ก็คือเราอายุ
มากแลวใหเราสบายบางเราจะคิดอยางเงี่ยแตทําไมแพงมาก ก็100 กวา 120หรือ80,   70 บาทบาง
แบบนี้ทําไมแพงหลอก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550) 
 

8. นักชอปมืออาชีพ 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินเลือกซ้ือสินคาตาม

สถานท่ีตางๆ มีการใชเวลาวางไปกับการเดินเลือกซ้ือสินคา เชน เส้ือผา กระเปา รองเทา และมีความ
คิดเห็นวาการเดินเลือกซ้ือสินคาเปนการพักผอนอยางหน่ึง  นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการแตง
กายอีกดวย โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศได
ดังตารางท่ี 4.80 
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ตารางท่ี 4.80 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 
เพศ 

ชนชั้นทางสังคม 
ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน - 2 2 

ชนชั้นสูงสวนลาง 1 3 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 2 2 

ชนชั้นลางสวนบน 2 - 2 

ชนชั้นลางสวนลาง - 1 1 

รวม 6 9 15 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 

 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 
 

“ไปซ็อปปง ดิฉันก็ใหเวลากับตัวเอง ก็คือวันอังคาร วันอังคารนี้ก็จะมีคนรถ โดยปกติคนรถจะ
คอยบริการสามีแตวันอังคารเปนของดิฉัน เพราะฉะนั้นปาก็จะเช็คตัวเอง เร่ิมออกจากบานก็ไป
แบงค ไปแบงคเสร็จทําธุรกิจอะไรเสร็จ ก็จะไปท็อป หรือไมก็ไปโลตัส ชอบโลตัสพระราม 4 
สะอาด กวางขวาง ทางเขา – ออกสะดวก แลวก็ท็อปทองหลอ แลวก็วิลลามารเก็ต แลวก็มี 2 – 3 
แหง แถวน้ัน กลางวันข้ึนไปทานขาวบนเอ็มโพเรียม ขอโทษนะไมใชจะอวด บางคนฟงแลว อุย
แหมหัวสูง ไฮโซตองข้ึนไปเอ็มโพเรียม ไมใช เพราะวาปาไมสามารถจะไปเดินแบบตลาด นึกออก
ไหม รอนๆออยางนี้  โลตัสมันก็ราคาดี เสร็จแลวก็ข้ึนไปทานขาวซ้ือผลไมท่ีเอ็มโพเรียม ไปทาน
ขาวบางทีก็มีรานกัลปพฤกษอยูตรงนั้นมีซึทายาก็มีแลวก็มีพวกท่ีใชบัตร ปุตด็อด 7 ชอบไปนั่งตรง
นั้น เพราะวารานอาหารเชาไหมมันอยูจัดเห็นสวนจตุจักร คือปาชอบไปนั่งทานอยูคนเดียว นี่คือท่ี
ทําอยูเสมอๆ อยางเส้ือผาออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือไปเอาพวก  
เบเนต็อง ETO มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล 
ยี่หอช่ือ บราวน แลวก็ดีเซลล คลาเดียเท็ก อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซ่ึงเขาจะตัดท้ังกางเกง
หรือเส้ือท่ีมีทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวเขาก็จะมีแพทเทอรนอะไรออกมาถูกใจ สวน
ของบราวนนั้นถูกใจมาก เม่ืออาทิตยท่ีแลวก็ซ้ือมาอีกตัว ราคาประมาณ 2,500 – 4,000 บาทตอช้ิน
นะคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550) 
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“อยางเวลาชอบปงมีบางไปกับลูก ชวนกันไปแมลูกสวนใหญจะไปเมืองนอกเม่ือกอนไป
บอยเรียกวาหยุดเม่ือไหรก็ไป แตตอนน้ีลดลงและเดินทางไมไหว สําหรับเคร่ืองสําอางนั้นลูกจะ
ชอบทักวานาเหี่ยวแลวเขาก็ดูแลซ้ือนั่นซ้ือนี่มาใหใชอยางใช Dior ใชลิปสติก Revlon ซ้ือท่ีอเมริกา 
ชอบมากเวลาไป มันเหมือนของสมัยกอนนะเหมือนของบานเราจะใชดี ซ้ือท่ีนั่นจะถูกกวามาก แต
สมัยนี้ไมแลวท่ีนี่กับท่ีนั่นเทากัน ใชลังโคมสวนมากจะเปนลังโคมประจําแตลิปสติกไมถูกใจ จะใช
ของ Revlon สวนตัวปาเองก็ใชของแพงเหมือนกันนะอยางพวกกระเปา Dior เคร่ืองสําอาง เส้ือ
ช้ันในอะไรก็ของมีแบรนดเนมท้ังนั้น แตเดี๋ยวนี้ซ้ือไมคอยบอยแลวไมรูจะซ้ือไปใชอะไรไมคอยได
ออกงาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  11 พฤศจิกายน 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ไปเดินชอปปง พี่ก็ เหมือนเปนแมบานดวย ทํากับขาว สวนใหญพี่จะทําเอง ทําให

ครอบครัวทาน นี้ก็หมดเวลาดูแลบานเหมือนกัน ตรงนี้แตบานก็ดูแลนอยหนอยท่ีทํางานก็ตองทํา พี่
เอาสะดวกนะคะ สวนใหญพี่จะนั่งแท็กซ่ีไป ชอบเขาเอ็มโพเรียม แลวก็สวนใหญพี่ใชจายซ้ือของ
ประจําท่ีฟูดแลนด พี่ขับรถไปได  เดอะมอลลบางแค เดอะมอลลทาพระนี้ชอบเพราะอยูใกลๆ มัน
เหมือนถ่ินของเรา คารฟูรไปทางนูนเลยไปหนอยแลวก็เขาไปในเมือง พี่ไมชอบ นอกจากไปงาน
เล้ียงก็ไป บางทีหางใหญๆเราก็ไมชอบนะ บางทีซ้ือของเยอะๆ อะไรอยางนี้ กวาจะเดินไปถึงรถตั้ง
ไกล พี่ก็แกแลว ฟูดแลนดนะชอบเพราะวามันเปนของท่ีเราใชประจําวัน มันก็ซ้ือไดเร็ว เสร็จแลวก็
จะมีเด็กมาสงท่ีรถ แลวกจ็ะมีของ มีขาวอะไรอยางนี้ฟูดแลนด เคาครบวงจรอยางนี้ นานๆจึงจะไป
ซ้ือของ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมคอยไปซ้ือของ ดูแลวของมันมีคุณภาพ คือมองแลวเขาตองมีมาตรฐาน 
ไกเดี๋ยวนี้ไมรูวาเขาฆามาจากไหน เดี๋ยวเปนไขหวัดนกอะไรอยางนี้ แลวก็ไขก็ดูวาของซีพีเราก็อุน
ใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ  22  ธันวาคม 2550) 

 
“สวนมากผมก็ทําหนาท่ีชอปปง สวนงานก็ใชลูกหลานทํา ก็ไปแถวน้ีแหละ ฟวเจอร  

คารฟูร เดอะมอลล ไปซ้ือของกินของใช สบู ยาสีฟน นม เนย สวนมากไปกับภรรยา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ระยะหลังจะซ้ือเส้ือผาสําเร็จ แตกอนจะตัด ตอนหลังตัดแลวไมถูกใจเรา ไมตามแฟช่ันแต

ก็ซ้ือบอย ถาเทียบกับเม่ือกอนนะจะนอยกวาเม่ือกอนจะซ้ือเยอะมาก ซ้ือมาบางทีก็ไมไดใส คือบาน
เราทุกวันอาทิตยจะนัดกับลูกไปกินขาวกันตามโรงแรมบาง หางสรรพสินคาบาง ถาไปหางก็จะ 
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ชอปปงซ้ือสินคากันดวยเลย ไดซ้ือแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 

“นอกจากนี้ก็เดินตามหางสรรพสินคา และชอปปงพลาซาตางๆดวย โดยไมเจาะจงท่ีใดท่ี
หนึ่ง ข้ึนอยูกับความสะดวก ก็ไปบอยแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, 
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 

 
“ออ ครับ แทบทุกอาทิตยครับเพราะตองไปซ้ือของเขาบาน แลวก็ซ้ือของเขาบาน ใชจายไป

กับแฟนแลวก็ไปกับลูกๆ ขับรถไปให บางทีเราก็ขับไปเอง ท่ีบานรถมีเยอะ ขาว น้ําปลา ท่ีเปนอะไร
พวกนี้ ของใชชอบไปซ้ือท่ีหางเพราะมีท่ีจอดรถตามตลาดอยางตลาดบางแคไมมีท่ีจอดครับ นี่พูด
จริงๆ  ซ้ือของเปนอาทิตย อาทิตยหนึ่งเราก็ออกมาซ้ือคร้ังหนึ่ง ซ้ือตามหางนั้นราคามันแนนอน ตาม
รานมันใหราคาจริงๆ เลยนะ แตก็ในรานคาเล็กๆ ขายแพงซ้ือตามหางคุมกวา อยางโลตัส” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
“ก็ไดไปเหมือนกัน ไปซ้ือของไปคนเดียว ผมขับรถเองไปซ้ือท่ีโลตัสบาง เดอะมอลลบาง

ช้ือของใชภายในบาน ไปทีจะซ้ือมาทีละเยอะๆเลย ไปไมบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ชอปปงสวนใหญก็ชอปปงอยูศูนยการคาบาง โลตัสบาง ไปกับหลานไปหลายที่ไป
เซ็นทรัลบาง เดอะมอลลบาง หรือไมก็ท่ีเซ็นทรัลปนเกลา เพราะจะใกลบาน บานอยูทางปนเกลา ก็
อยูท่ีนั่น ก็เลยปากทางซอย 3 ซ้ือเส้ือใสแบบอยูบานก็ซ้ือท่ีไมไดแพงอะไร สวนมากจะซ้ือ ประเภท
ลดราคา อยางนอยก็ 50 ถึง 70% มันก็แบบวาท่ีซ้ือก็โอเค เพราะกางเกงก็ตัด ตัดเปนชุดทํางาน แตชุด
อยูบานนั้นเม่ือเดินเท่ียวก็จะซ้ือ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 
 
 “สวนมากจะเดินท่ีฟวเจอรแลวก็โลตัสบางแค ซ้ือของใชในครอบครัว ไปซ้ือของใชในครัว
ในหองน้ําอะไรพวกน้ี เพราะเปนคนดูแล ไปซ้ือเองคนเดียว ไปรถเมลจากหนามหาวิทยาลัยสยาม
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บางคร้ังท่ียังไมเปดรานก็เดินจากบานไปบางแคช่ัวโมงหนึ่ง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ทานขาวตามหาง ไปชอปปงแลวแตจะซ้ือของอะไรแบบน้ีแลวก็เตรียมอาหารเย็นกลับ

บาน หางท่ีไปก็คือ บ๊ิกซี แถวน้ี บางทีก็โลตัส สวนใหญจะเกี่ยวกับพวกอาหารคะ ผัก ผลไม อยาง
อ่ืนไมจําเปนแลวละจะเปนก็ผัก ผลไม แกแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550) 

 
“ปาก็ไปหางท่ีใกลๆบาน โลตัส และเดอะมอลลบางแคคะ เดินไปเดินกลับ ปาชอบเดินถือ

วาเปนการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งปาชอบไปคนเดียวเดินไปเร่ือยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,  
ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“จะเดินซ้ือของบอยเหมือนกัน เดินตลาดครับซ้ือกางเกงยีนส แตราคาไมเกิน 300 ครับ 

สวนหางนานๆจะเขาที เมเจอรนี้นะเดิน เท่ียว พาหลานเดินเท่ียว พาหลานไปกินเดเอฟซี กินพิซซา”   
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “ชอบไปเดินนะ ซ้ือของ ซ้ืออะไรเบ็ดเตล็ดท่ีไหนมีของวางของขายของเกาจะชอบไปเดินดู
บางทีชอบก็ซ้ือมา หางจะไมคอยไดเดินอยางวันนี้ผมก็ไปคลองถมมาจะชอบไปเดินแถวนั้น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
 
 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
  
 “ไป บางวันก็ไปซ้ือตามหางบาง หางแมคโคร ถานอยหนอยก็ไปฟวเจอร ซ้ือของเขาราน
บางก็ซ้ือเส้ือผา เส้ือผาซ้ือท่ีแมคโครราคาจะถูกๆ 20, 30, 40 และ 50 บาท” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550) 
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9. ผูบริโภคชางเลือก 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นในการเลือกบริโภคสินคา  มี 

ความละเอียดในการพิจารณาเลือกซ้ือ โดยจะพิจารณาแหลงผลิตสินคา ราคา และสถานท่ี 
จัดจํ าหนาย  ซ่ึง ผู สูงอายุก ลุมนี้ จะ เ ลือกซ้ือสินคา ท่ีมาจากแหลงผลิตท่ีน า เ ช่ือถือ  และมี 
การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจ
ซ้ือ โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตาราง
ท่ี 4.81 
 
ตารางท่ี 4.81 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 1 2 

ชนชั้นกลางสวนลาง - 3 3 

ชนชั้นลางสวนบน - 1 1 

ชนชั้นลางสวนลาง 1 2 3 

รวม 6 9 15 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
 “คือพี่วาต้ังแตเล็กๆ เนี้ยพี่ซ้ือจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไงพ่ีจะชอบเดินตลาดเขาแลว
อยากอะไรพ่ีก็ทํากินไดก็ไปมาทําเองอะไรเอามันดีกวาไวอยางทอปเน่ียพี่เห็นวามันสะดวกแตส่ิงท่ี
หนาแลว   ก็คือวาโดยเฉพาะไดเนี่ยพ่ีวา มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะในธรรมชาติตองทําใหเขาสู
เก็บออมเพราะเขาไดมีกินแตตอนน้ีคนเคยแตดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอกวาพี่ไปท่ีไหนส่ิงหนึ่งท่ีพี่ไป
ก็คือเคารพสถานท่ี เคารพผูใหญบาน ชาวบานท่ีนั่นอยาไปหยิบไกหยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง อยางง้ีก็
คือการเคารพ  เพราะฉะน้ันพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเม่ือเขามีอํานาจการตอรองแลวเนี้ย  ตอไป
เขาจะเห็นราคาเม่ือไรก็ไดพี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแตคุณอยามาทําลายตองปลอยใหเขา
เล้ียงตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
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 “ความสะอาด ปลอดภัย ไมใสสารมันเลือกท่ีถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี้ย สมมติเรา
อยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ เราก็นั้น แลวนิสัยเราก็ชอบ
ทํากับขาว ตองซ้ือเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู 
ซ้ือเปด ซ้ือไก ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด คร้ังละประมาณ 1,000 
กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือ ออ จะไปเอาพวก เบเนต็อก ETO  
กาวข้ัน มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ ท่ีจะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล ยี่หอช่ือ  
บราวน  แลวก็       ดีเซลล  คลาเดียวเท็ก อะไรอยางง้ี แลวก็ฮารทเทเลอร ซ่ึงเขาจะตัดท้ังกางเกงหรือ
เส้ือเนียทรงอยางง้ี มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวก็เขาก็จะมีแพทเทอรอะไรออกมาถูกใจของบราวน
เนีย ถูกใจมากเม่ืออาทิตยท่ีแลวก็ซ้ือมาอีกตัวชอบตัวจีแลวก็ชอบแลวก็สีของมันคลาสิคดี สีออก
น้ําตาลม่ังทองม่ังอะไรอยางง้ีแตมันก็ไม แลวแตวาอะไรที่เขากับหุนเราไดใสแลวดูดีชอบตัวจีแลวก็
ชอบแลวก็สีของมันคลาสิคดี สีออกน้ําตาลม่ังทองม่ังอะไรอยางง้ีแตมันก็ไม แลวแตวาอะไรที่เขา
กับหุนเราไดใสแลวดูดีพวกฟูดอะไรหรือพวกขนมหวานสมัยกอน กลวยบวชชี มันเช่ือม อะไรเงีย
คะ ก็ชอบทานมาก แตเดี๋ยวนี้จะพยายาม” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ตลาดปากคลอง ซ้ือปลา ซ้ือหมู ซ้ือกุง ซ้ือผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา มันเลือก
ท่ีถูกใจ คือบางคร้ังใหคนอ่ืนไปเนี้ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ 
เย็นๆผมก็ซ้ือมาเก็บ เราก็นั้น  แลวนิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซ้ือเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือ
ภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซ้ือหมู ซ้ือเปด ซ้ือไก  ซ้ือผักอะไรตางๆ มาแชไวใน
ตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด คร้ังละประมาณ 1,000 กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “ซ่ึงการพิจารณาจากสถานท่ีซ้ือ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบท่ีใชในการตัดสินใจ
ซ้ือ เพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้น สวนใหญจะ
ใชจายในการซ้ืออาหารสด เพื่อใชประกอบอาหารรับประทานท่ีบาน นอกจากน้ีก็มีเคร่ืองปรุงรส
ตางๆ และขนม โดยซ้ือสินคาเหลานี้จากฟูดแลนด ซ้ือในระหวางเดินทางกลับบาน และซ้ือใน
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ปริมาณท่ีเพียงพอในการประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซ้ือในตลาดสด 
เพราะจะไดของท่ีสดใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 
2550) 
 
 “เดี๋ยวนี้ของขายออกมาเยอะ อยางรานกาแฟ เปดกันใหท่ัว แตจะอยูรอดจริง ๆ มีกันไมกี่เจา 
การที่จะเปดรานสักรานมันมีหลายอยางท่ีตองคิด วาเรามีความสามารถพอไหม แขงกับเขาไหวหรือ
เปลา แลวมีคนทําเยอะหรือยัง ถามันมีมากเกินพอแลวเราไปทําอีก จะรอดหรอ และถาทําก็ตองดูแล
เต็มท่ี บางทีเปดหลายสาขา แตจางเด็กไปเฝาเด็กก็คิดวาไมใชของเขา ก็เฝามันไปยังง้ัน ถึงส้ินเดือนก็
รับเงินเดือนไป แลวรานจะไปรอดไดยังงัย เจาของตองหมั่นไปดูแล ตรวจตราดูวาเรียบรอยไหม
ลูกคามีปญหาหรือเปลาถึงจะถูก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 
พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“โลตัส นานๆไปทีแฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมท่ีฟูดแลนดผูวิจัย ชอบมาก ไป
ซ้ือขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
 “สินคาเดี๋ยวนี้แพงมากคุณภาพกไมมีเราจะพยามไมทานซํ้าๆกจะเปร่ียนบอยกลัวมีแต
สารเคมีมีแตโรค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
 “ของจะเลือกมากข้ึนเพราะแพงมากแบบแพงเกินบางคร้ังไปเห็นแมคาลูกเขาก็หลายอยาง
คนบางอยางของไมควรข้ึนท้ังท่ีเราขายของก็อยากไดตัวพอนมก็ข้ึนขาก็ข้ึน อยางนมเนี่ยไมนาข้ึน
ของไมนาข้ึนอยางแกสไมนาข้ึน3อยางเน่ียไมนาข้ึนเราอยากใหคนท่ีเรามองดูแลวไมอยากใหของ
หลักๆ ข้ึนของหลักข้ึนหมดแลวนมไม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ) 
 
 “บางทีไปหางก็ซ้ือแลวก็ตัดม่ังสวนมากจะซ้ือก็หางเลยสําหรับไปไหนนะถาอยูบานละก็
อะไรก็ไดไมเปนยี่หอเปนแบบวาเปนชุดของผูใหญเพราะใสสบายไมคอยเลือกมากจะดุท่ีคุณภาพ
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และราคาไมแพงแตของเด๋ียวนี้หาดียากท่ีดีๆก็แพงมากก็จะเลือกเอาท่ีคุณภาพประมาณหน่ึงและ
ราคาท่ีไมแพงเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550) 
 

“ซ้ือ จะคิดกอนไปวาจะซ้ืออะไรเราอยากไดอะไรบางจดไปอยางเส้ือผาของปาดูผาไมแพง
มากไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะแกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมเปาหมายเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 

 
 “เส้ือผานานแลวซ้ือมานานแลวเดี๋ยวนี้มันแพงไมคอยซ้ือ จะซ้ือแตของจําเปนจะชอบของ
ถูกลดคาราจะชอบมากสินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “ของแพงข้ึนมากๆไมคอยดีตเรากตองซ้ือเพราะถาเอาดีมากก็ไมมีเงินจาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“แพงทุกอยางข้ึนราคาหมดเราไมรูวาดีหรือเปลาเราไมไดคิดแตจะซ้ือท่ีจําเปนและถูกๆดี
มากก็ไมไหวเพราะมันแพงเกินไปทําไงไดมีเงินเทานี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ  8 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “ไมคอยดูอะไรสวนใหญจะดูท่ีถูกก็ซ้ือ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

10. คอการเมือง 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง โดยผูสูงอายุกลุม

นี้จะติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมือง วิเคราะหขอมูล วิพากษเหตุการณทางการเมืองและ
สนใจการเลือกต้ังเปนอยางมาก และมีความคิดเห็นวาประชาชนในสังคมประชาธิปไตยควรให
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ความสําคัญและสนใจเร่ืองการเมือง โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตาม 
ชนช้ันทางสังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.82 

 
ตารางท่ี 4.82 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมคอการเมือง โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 2 3 5 

ชนชั้นสูงสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 1 1 2 

ชนชั้นลางสวนบน 3 1 4 

ชนชั้นลางสวนลาง 2 1 3 

รวม 12 8 20 

 
สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี ้
 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

  
 “ไมจําเปนปลอยใหประชาชน เขาเปนคนช้ี 30 บาทรักษาทุกโรค มันก็โกหกอะ คือวาเขาก็
เอาของไมดีมาใช แลวงบประมาณทหารเนี้ย ในชวงท่ีทักษิณอยู 6 ปเนี้ย ทหารถูกตัดงบประมาณไป
ถึง 5-6 หม่ืนลาน ท่ีเหลือเก็บเอง นี้เวลาท่ีเราเรียกกลับคืนมาไดเทาเดิมเทานั้นเอง ใครกันชิบหาย
หมด สมัยกอนน้ํามันไมมีใช เร่ืองฝกหัดทหารไมตองพูดถึง ไมมีงบประมาณในการฝกกันอะ เราก็
โชคดีท่ีวันนี้ไดมีการจัดงบประมาณฝายทหาร เนนผมอยากบอกใหอยางงา เศรษฐกิจอะนะ มันตอง
ตามหลังความมั่งคง ผมยังยืนอยางง้ีอยูนะ ถาประเทศไมมีความม่ังคง ไมมีจุดยืนชัดเจน เศรษฐกิจ
ยังไงก็อยู เปนไปไมได  มันจะไมรุงโรจน มันจะเปนไปไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550) 
 
 “และพรรคการเมืองท่ีเขามาใหมีจิตสํานึกท่ีจะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ จะโกงจะไหลตาม
น้ําก็พอประมาณไมไดเปน 70,000 ลานใชไหมคะ มากเกินไปถาเขาไมถูกปฏิวัติพวกเราก็ไมรูวาเขา
เอาไปเทาไรแลวใชม้ัยบางคนท่ีชอบเขา ก็วาเขาทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองถูกแตคุณทําใหเจริญ
ก็จริงแตคุณก็ตองมีเงินใหประเทศชาติไมใชทําแลวเอาเงินเขากระเปาคุณและตัวและพวกพอง พวก
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เราก็ยังลําบากเหมือนเดิมใชมั้ยประชาชนแตละคนดีแตละคนก็ยังลําบากเหมือนเดิมอันนี้ปาไมมี
ความเห็นอะคะ วาจะเช่ืออะไรกับใครแคไหนแตเราก็ตองดูในเขตของเราใครก็ดูแลวมันทุกใจเราท่ี
จะไปเลือกเขา เราไปจะเลือกเขตอ่ืนไมเขาตองเลือกเขตของเราใชไมคะมีพรรคไหนอะไรอยางเงีย 
เม่ือท่ีผานมาเลือกพรรคไทยรักไทยนะเพราะเห็นวาเขาทํางานดี แตตอนนี้แนใจและวาจะเลือก
พรรคไหนตองดู แตคนอภิสิทธ ก็ดีนะเขาก็ดีแตในทีมเวรกของเขาไมแนใจตัวเขาดีแตในทีมของ
เขา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตอนน้ีไมรูอะไรเปนอะไร การเมืองผมวาเราไมไดปรับปรุงประเทศเลยนะต้ังแตทําปฏิวัติ 
2547 ไมไดทําตามท่ีพูดไวเลย หลัก 6 ประการ การศึกษาผมไปไหนมันไมไปไหนเลยนะ 70 กวาป 
ก็มัวแตเปล่ียนกันอยูเนี่ย ทุกคนตองรับการศึกษาขึ้นมาสําคัญนะ ไมบอกวิธีการก็การศึกษาเขา
โรงเรียนสิ ผมยังบอกคณะบดีวาไมสําเร็จ เพราะอะไรรูไหม ครูคนไทยมีนิสัยอยางไร ครูตองมี
เมตตามาก 10 คนเน่ีย จะมีคนตรงๆสัก 2 คน ตรงเปะเลย บอกเด็กคนโนนดี เด็กคนน้ีดี จะให 90 – 
95 กันอยูอยางนั้นแหละ ดังนั้นถารัฐบาลยังไมตั้งหองเรียนท่ีเปนมาตรฐานนะ คุณจบช้ันนี้คุณก็ไม 
โอเคเพราะสอบกันอยูเสมอ หลานผมเรียนอยูเซ็นโยเซฟ ครูใหไปสอบอเมริกา อยูได 6-3 เดือน เขา
ก็ใหมา คนนี้ก็สงใหคนโนน เพราะฉะน้ันมันก็ OK เด็กมันก็อยากเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อ เพราะมันไม
คิดวาโรงเรียนวัดเนี่ยดีนะ  การเมืองนี่ไมดี ผมวา ตามกระแสเนี่ยรักประชาชนจะรักประชาชนได
อยางไร แคจับฉลาก ผมยังไมรูเลือกเขาเนี่ยทําไมไมคัดงายๆละ ไปคัดซับซอน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550 ) 
 
 “ตลอดเวลาปาเบ่ือมาก เหมือนกับเลนละครใหคนดู เหมือนเด็ก  เหมือนเด็กเลนขายของ 
เหมือนคนไมมีสมอง ทํากันเหมือนแบบ คุณปาก็ไมเขาใจ คือเราไมไดอยูในจุดวาใครเลว ใครดี  
ใครช่ัวจริงเลวรายอยางไร หลังจากท่ีเราดูๆ มันก็ทําใหคนอยางเราไมรูจะเช่ือใคร ฟงคนนูน ฟงคน
นี้  บางคนดากันวากันรุนแรง อยางฟงวิทยุเราก็มองดูอยาง แลวเช่ือม่ันในองคสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใชไหมวา คนไมดีทานคงไมเอาละ ทานคงไมเอาเปนองคมนตรี แตวาฟงคล่ืนๆหนึ่งมันก็เปรียบ
เหมือน หมูกับหมา  ปาวามันไมถูก แลวคนอาในหลวงมากไป เอะอะ ก็ทําเพื่อในหลวง ทําใหใน
หลวง   คือไมใชวาปาไมรักในหลวงนะ ปารักในหลวงมากๆเลย มีความรูสึกวาประเทศนี้ถาเราขาด
ในหลวง เราจะอยูอยางไร แตปาก็มีความรูสึกวาบางกลุมอางในหลวงมากเกินไป แลวก็มีความรูสึก
วา ทําไมบางกลุมก็ทําดีบางกลุมก็ บรรถอน   ทําใหเช่ือยากก็เลยวาเราแกแลวเราก็พึงดูเขาไป ใครจะ
เปนยังไงก็ไมเอาใจไปผูก มันจะเปนอยางไรก็ไมรู เดี๋ยวเราก็ตายแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
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 “การเมืองบานเราก็รูๆกันอยู คือมันเอาประโยชนของตัวเอง ยังไมเห็นมีใครเลย ท่ีจะ
เสียสละเพ่ือประเทศอยางแทจริง ก็พูดกันแตปาก บางทีเคาบอกอยาพูดเลย ไมอยากจะพูดแลว แลว
เราก็พูดไมไดดวย อยางเราไมไดทําอะไรใหถึงเราไมไดทําประโยชนให แตเราก็ไมเคยทําลาย
แผนดิน แลวเราก็ยังมีความสุข ใครเขามาก็หวังกอบโกย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน
, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
 “ถาพูดตรงๆ นะครับการเมืองมันก็เหมือนธุรกิจการเมืองซ่ึงการรวมกลุมรวมกอน ไมเคย
ทําเพื่อประเทศชาติ ยังไมเจริญกาวหนาพอสมควรไมเหมือนบางประเทศเขา พรรคนอยเลือกกันได
นอยพรรค การทํางานก็สะดวกข้ึนพอหลายพรรคก็ตกลงเร่ืองผลประโยชนไมไดก็ขัดแยงกับรัฐบาล 
แลวก็กลับไปกลับมา พอเห็นทาไมดีทหารก็เขามาปกครองก็ปลอยไปก็เลือกต้ัง ผมคิดแลวนะ ถา
ฝายไหนได ผมก็วาไม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “มองการเมืองมาแรง ในระหวางทักษิณ ดูเหมือนจะดี มันจะม่ันใจในเอกราชมากแคไหน 
ตองการอํานาจมากพอ มันสมควรมันจะกลายเปนการปฏิวัติมันก็ไมเลวนะ ก็คือมันอาจจะดีกวา” 
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 
 “คิดวาการเมืองไทยไมพัฒนา ยังคงมีเร่ืองของอํานาจเกา ระบบศัดินาแมแตในระบบ
ราชการก็มี แตภายหลังจากมีการเลือกตั้งแลว การเมืองนาจะดีข้ึน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
 

“ทําลายประเทศเขาไมรับผิดชอบรัฐปกครองโดยทหารอะนะมันจะไปไดอะไรทําอะไร
ไมไดหรอก เราเปนทหารจะทําอะไร มันตองประชาชน ประชาชนอยากเลือกไมดี ก็เลือกเลวๆ แลว
มันก็เกรงแยง ทักษิณพออยูดีก็กิน อยางงู กินอยางง้ีชั่วโมงเทาไร เรายังเปนข้ีขาเขา ทุกคนๆ เอาไป
ทําไม ไอพวกข้ีอิจฉา เขาทําไม มีเงินเยอะแยะ เอาไปทําอะไรก็ได ซ้ือเรือใบเลน ซ้ือไอนั้นเลนซ้ือ
อะไรเลนก็ไดเลือกต้ังคือ ถาเลือกต้ังมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศเราตองดี เราก็พลอย
ดีดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็ดี แลวการทํามาหา
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กินก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง ชาวก็อยากขายแพง  แตหมุนเวียนในประเทศ ถามันเหลือเทานี้ก็ไมแพง
เทาไร  ราคาก็ดี รวยก็รวยดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญาหรอก ดึงออกไปสักที
หนึ่ง ผมเนี้ยกอนผมชอบทักษิณถึงทักษิณไมเปนหรือใครก็ตามเทากันทักษิณเพราะคนนี้ คนนี้ไป
แลวไมเคยทําอะไรใหดี มีแตแยลง ไมสนใจอะไร เอาไประเริงคนอ่ืนเขาหมด  มันก็ไมดี พูดงายๆ  
ดูกันงายๆ เปนเหตุเปนผลกันเลย ยุคประชาธิปไตย  เปนมา 2 ปแลวไมเห็นปรับปรุงเลย กลัวจะใช
หมด แทบจะเอาแผนท่ีไทยไปค้ําประกันมันไว  ตองใชเงินทุกบาททุกสตางคมันก็  มันก็จะไมได
คืน เปนหนี้เขาท่ัวไปเลย เราไมรู เราก็แย ทุกตารางนิ้ว เรานะเจ็บใจ ไมไหว ผลท่ีสุดประชาชนรอน
หนักๆ  ก็ตองยุปไป ทักษิณก็มาเลือกแทน ก็มีมหาชน มหาโจร 420มหาโจร ทักษิณก็มี 420 เทากัน
นะเทากัน แลวประชาธิปไตยแขงกันปุบ  พอมาคิดกันก็ไดเร่ืองเลยถึง400” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ตัวนักการเมืองเอง ท่ีทําใหบานเมืองไมสงบเขาเปนนักการเมืองท่ีดีบานเมืองก็จะดีแตถา
นักการเมืองไมดีก็จะเปนอยางทุกวันนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 

 
“รัฐบาล นายกทักษิณ อาจจะคอรัปช่ัน แตถามวา นักการเมืองพรรคไหนไมคอรัปช่ันมี

ไหม ผูวิจัยยังชอบทักษิณเพราะวา ทานมองอะ ไรเกงพูด พูดถึงมันยากไประดับอินเตอรไดเนี่ยเกง 
แตอาจจะสวนหนึ่งเขารวย นายกทักษิณทานเกงทําใหเงินบาทมันดี รัฐบาลชุดนี้ทํายังไงก็ไมรอด 
ขนาดนี้ยังไมทําอะไรเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 
2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 

 
“การเทาท่ีผมคิดดูนะไมยืดเนื่องจากเทาท่ีออกมาเหน็ดทําใหพรรคออนหดไมตองมีการยาย

พรรคไอตัวเนี้ยมันทําใหคุมไมอยู เจตนาตองการทําใหออนแอทุกพรรคมารวมทําใหบางส่ิง
บางอยางไมลงตัว และวิ่งยายกันไดตลอดมันทําใหดูไมมั่นคงเขมแข็งถาไมถูกใจก็ตองตอรองและ
ตอรองกันไมไดก็ตองถอดถอนก็ตองลมการเมืองไมยืดพอคน 100ๆๆๆ80ๆๆก็ตองมีโควตาคุม
ยากๆพูดถึงสมัยกอนท่ีทักษิณ มี 2 พรรคมาคุยไมใชแพกันแลวก็มาฮัมหันกันอยางคราวท่ีแลวปฏิวตัิ
กันคือแลวก็ขวางคนสมัครเขาจะสมัครก็ขวางเขาเราไมไดเขาขางใครนะแตคนท่ีมาขวางมีความผิด
นะเราก็รูๆกันอยูเบ้ืองหลังใครขวางไมใหสมัครพอเขาสมัครพรรคเดียวก็มีสัดสวน 20%แลวถา
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การเมืองยังเปนแบบนี้นะไมยึดใครเขามาก็ไมยืด 1 เจอปญหาตอนนี้  2 เงิน เงินสํารองไมเกี่ยวกัน
นะกรรมการพรรคเน่ียทําใหนักการเมืองเกงๆหายไปหลายคนแลวนะไมไดเอาคนรุนใหมอยางเดียว
ไมเอาคนรุนเกาเลยไมไดตองเปนหลักอยูเพราะนี่ประสบการณเยอะมากไมไดหรอกถาเอาคนรุน
ใหมอยางเดียว คนรุนเกาการเมอืงตองใชประสบการณเยอะมาก ถาลงเขตเทาไร 3 คน ถาจังหวัด 3
คน ท้ังจังหวัดเลย 3 คน ผมถามวาไทยรักไทยเนี่ยจะไดท้ัง 3 คนม้ัย ทางนั้นก็มีลูกม้ัย ลูกมัดอดิศรก็
มีแตถามวาคุณจะไดท้ัง 3 คนม้ัยไมมีทาง มันเฉล่ียคุณจะทํา พัฒนาจังหวัดคุณ คุณจะทําท้ัง 3 คน ถา
คนนั้น คนนี้  คนนี้ก็เสีย มันขยายไดเพราะไมมีใครข้ึนมา 2 ผูวาท่ีจะมีนี้คนหนึ่งอยู 5 ปนะ แตจะอยู
ถึงเปลาไมรู แตคน 5 ป แตคนอานไมถึง พออยูถึง คร่ึงป มันก็เล้ียงสงอีกละไมมีผลงานของตัวเอง 
แตคนนี้มานี้โอโหตอนนี้กับคณะ กลับรถเขามาก็ตองมีบัตรดวยนะ แลกบัตรดวยนะ เขา-ออกๆมัน
ก็อยางนี้แหละ แตไอพวกเร่ืองน้ําเนาเสีย ปลอยน้ําเสียอะไร ไอท่ียังไม บานเมืองสกปรกยังไม มัน
ตองทําถนนใหดีเลย ดูทางบานเรายังกับปา หางจากเมืองไมกี่กิโลเอง ตองใหเทปูนเลย เหมือนถนน
สุพรรณเขาอะ มันตองทําอยางนั้นนะก็ยังดีหนอย เขายังติดไฟให เม่ือกอนมืดนะ พอออกไปตรงอูวิ
ชาญตรงพระราม 2 ไดตรงนั้นนะ เขาเอาขณะมาท้ิงปากทางออกไมไดเลย ทางก็ใหญ เขาก็เอา
หนังสือมา  ตอนนั้นผมเปนคนกอสรางดวยเปนผูตรวจดวย เนี้ยอยางบานกรุงเทพฯนั่น ท่ีตรงบาน
ทางเปนแนวเขาของถนน เขาเห็นแนวไปมันไมมีพื้น มันไมแนนไง ตองลงหินใหม เขาก็ไดอีกลาน
กวา ก็โอเคยอมนะยอม แลวก็มากรอกสัญญาผูรับเหมา ยังไมลงมือกอสรางเลย เรียกวา แถวนั้น
แหละ เขายังใหเงินชวยอีกนะ เนี่ยยังไมมีเวลา มาลงมาสราง จะปแลวเนี่ย เคาก็ถามผมเร่ือย เพราะ
ผมลงพื้นท่ี เขาถามเม่ือไรทํา ประมูลไปแลวไมรูเม่ือไรทํา ถามนายชางใหญ สัญญาทําไปแลว ทาง
เราไปเปล่ียนสัญญา เทากับไปเบรกเขา สมมติเราทํามกราคมถึงพฤษภาคม ไปเบรกสัญญา เขาให
เราทําใหม เขาใหเราหยุดไวเนี่ย ท่ีนี้เราก็ตองตอใหเคา พฤษภาคมก็ตองเล่ือนไปเปนอยางนั้น เคาก็
ยังไมมาตอสัญญา เคาขอใหเลย จํานวนท่ีเพิ่มไปเนี่ยเขาพอใจแลว ลานกวา แตไมตอสัญญา ก็เลยยัง
ไมทํา  เนี้ยเขายังมาตาม เราเคยกํานัล เพราะคะแนนเราดีดวย ผมลุย ตอนหลังเราชวยไมไดแลว 
เพราะตอนหลังเราประมูลไปแลว เราไมจางอีกคนหนึ่ง เพราะคนน้ีเราเอาหินได ไปลงเคาได  ทาง
ไมดีไปเกล่ียก็ได ตอนนี้เราไปทําไมได เพราะถือไปชวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “การเมืองบอกตรงๆวาเบ่ือมากอะไรกันกไมรูไมอยากสนใจแลวไมอยากพูดถึง” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550) 
 
 



 304

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
 “การเม่ืองชอบมากตองติมตามอานบอยเลือกต้ังก็ไมตลอดไมเคยขาด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
  

“เบ่ือมากๆตางคนตางจะเห็นแกประโยชนของตัวเองทําอะไรก็คิดถึงแตตัวเองปะชาชน
อยางเรากไดแตทําใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสาวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “ไมรูวาเขาเปนอะไรกันดูมากก็ปวดหัวตามกันไมทันคนน้ันกวาคนโนนไมดีสรุปแลวไมมี
ใครดีเลยสักคน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เม่ือกอนดูขาวการเมืองจะเครียดมากเดี๋ยวนี้ดูแลวเฉยๆไมเครียดอะไรแลวอะไรจะเกิดมัน
ก็ตองเกิดแตเราก็ยังติดตามขาวการเมืองอยูนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
 “ไมเกี่ยวครับการเมืองท่ีผมชอบนะ ชอบเลย ชอบแตผมๆนาๆเบ่ือท่ีเขาทะเลาะกันไมหยุด 
เลยไมจะเปนขาวเทาไร หรือวาเราเคยมาดูละครอะไรมากๆหรือเปลาไมรู ดูไปดูมาก็เบ่ือๆ เขาเลน
ละคร เบ่ือมากเลย ความรูสึกเราไมคอยดีนะตอนนี้ เหมือนกับเอเขาดีๆ สําหรับพวกเขาหรือเปลา 
หรือวาเขาเลนละครอะไร จะไปชวยเหลือเขานะ เลือก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
 
 “เม่ือกอนวาไมไดยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700-800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม ไมได รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย 
บานเอ้ืออาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
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“คิดวาเกี่ยวเพราะกอนนี้ เม่ือกอนไมคอยเดือดรอนแตเดี๋ยวตองหา เปนหนี้พันลาน ชักตรง
โนนมาโปะตรงน้ี เพราะความท่ีมันไมมีไง” (กลุมตัวอยาเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 
ตุลาคม 2550) 
 

11. วัฒนธรรมนําไทย 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองของวัฒนธรรม โดย

ผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมท่ีดีงามในแบบของไทย เชน การไหว การแตงกายท่ี
เหมาะสมกับกาลเทศะ การมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส และแสดงความคิดเห็นวาสังคมไทยใน
ปจจุบันเส่ือมลง ผูนอยขาดความเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็งและทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆตามมา โดยจํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนช้ันทาง
สังคมและเพศไดดังตารางท่ี 4.83 

 
ตารางท่ี 4.83 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย โดยแบงตามชนช้ันทางสังคมและเพศ 

เพศ 
ชนชั้นทางสังคม 

ชาย หญิง รวม 

ชนชั้นสูงสวนบน 3 3 6 

ชนชั้นสูงสวนลาง 3 1 4 

ชนชั้นกลางสวนบน 1 2 3 

ชนชั้นกลางสวนลาง 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนบน 2 1 3 

ชนชั้นลางสวนลาง 3 1 4 

รวม 14 9 23 

 
 สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุท่ีอยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้ 

  
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน 

 
“มีเร่ืองอ่ืนไมตองไปสนใจเหรอ ทําใหรักกัน แตงงานกัน จะมีลูกตองตองพรอมท่ีจะดูแล

ลูกนะ ตองพรอมนะ ไมใชวามีมี SEX   มีลูกแลวยังไมรูเร่ืองเลย เม่ือปญหาจริงๆใชม้ัย เม่ือถาเรารู
แลว ไมแกปญหาครอบครัวนะ ก็จะแกอะไรไมได ประเทศก็แด มันตองปญหาครอบครัวเนี้ย ตอง
ใหเขารูวา ปญหาการแตงงานเนี้ยความจริงแลวมันควรจะทําไวเร่ืองอยางง้ี ออกมาสูมติใหมากๆ
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หนอย ตอนน้ีปญหาครอบครัวเนี้ยวามันเกิดมายังไง ใหเด็ก ใหเด็กจนกระท่ังทํางานได แลวกระท่ัง
ไปมีครอบครัวไดตามวัฎจักรของมันอยู คนไดครอบครัวหนึ่งเปนอยางง้ี อีกครอบครัวหนึ่งเปน
อยางง้ี เด็กท่ีเกิดมาพรอมกัน เปรียบเทียบใหเขาเห็น ก็ออกมาสังคมใชม้ัย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550 ) 

 
“คนในสังคมบานเราขาดระเบียบสะอาดอยูท่ีนั้น มันแบบ มีวินัยเนี่ยเปนเขาแถว อยางไป

ซ้ือของคนแนนก็จะยืนเขาแถวมากอนก็ ก็ไปกอนไมใชมาถึงแลวกม็าแทรกแลวก็ถามบอยแลวอยา
ทําอะไรผิดกฎ เร่ืองจราจรตัวเรา เขาหาม จอดกูจะจอด เขาหามเล้ียวฉันจะเล้ียว ไฟแดงฉันจะไป คือ
ทุกคนพยายามมันก็คงมีบางละนะ ท่ีมันมาก็มีอะนะแตสวนใหญเขาไมทําและอยางส่ีแยกท่ีไมมีไฟ
อะไรเลยนะ เขาจะมีการหยุดนะแลวทุกคนตองหยุดแลวก็เขาจะมีไลฟออกซิเดใหสวนทางขวาไป
กอน หรือไมทุกคนจะหยุดใหอ่ืนๆไปกอนจะไมมีใครท่ีจะไปกอนซ่ึงเมืองไทยเปนอยางนั้น เปนส่ิง
ท่ีปาฝนความรูสึกถนนหนทางอะไรเง่ียทรุดแลวถมถมไมเรียบรอยอยูอยางนั้นละ” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“ผมวาสังคมตอนนี้หากไมหาอะไรทดแทน ผมวาลําบาก เห็นไหมการทํางานเราก็ตองเปด
หนังสือพิมพนะจะไดรูวา วันนี้ขาวเปนอยางนี้ๆนะ เปดทีวีดู เราก็ยังรูขาวเร่ืองอะไรๆบาง ก็ไดรับ
การติดตอเหมือนกอนมันไมได อายุ 60 จะเขียนทําไม ผมวาเรานัดกินขาวกัน เมากันยันเชาวันเสาร 
อาทิตยนั้นไปสง พรรคพวกไปสงบานนะมันไมคอยไหว ลูกเขาก็เปนหวงครอบครัวเขา แตโดยมาก
พวกนี้ลูกเตาเขาก็ไปดีกันหมดแลว บางคนสมัยนักเรียนเกาโนนเปนสวนใหญ เขามีอะไรเราชวยได
เราก็ชวย“มันอยูท่ีใจของตัวเองการดูแลของครอบครัว ความหางเหินมันมีบาง  แตเราตองใหเวลา
กับครอบครัวเรา กับลูกหลานเรา แตทุกคนจะเอาตลอดก็ไมได คิดจะหายไปเลยก็ไมได จะใหเวลา
ในขณะนั้น เขาถึงวาไง ไอคําคนเราตองมีในแตละวัน เราตองทําจิตใจใหดี มีความร่ืนรมย เราทํา
อยางนี้ตลอดงานเราจะสําเร็จ ถาเปนไปได แลวเนี่ย หลักเขาเนี่ย ศีล ทาน พร  ประพฤติศีล 5 ขอแค
เนี้ย เราไมไดไปฆาใคร เราไมไดขโมยของใคร ไมไดผิดลูกผิดเมียใคร ผมกินนะ ศีลขอ 5 ผมไมทํา 
บางทีอาทิตยหนึ่งผมกินหนเดียว ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซ้ือเหลาดีๆกิน จอหนนี่
วอกเกอรผมกิน แตอยางมากผมก็นิดหนอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
20 ตุลาคม 2550) 

 
“สังคมเปล่ียนเยอะเปล่ียนเยอะมาก สังคมวัฒนธรรรมเปล่ียนไปมาก อะไรท่ีเราไมเคยได

ยิน อยางบางเร่ืองก็ตกใจ เพราะเด็กๆ เนี้ยคลายวาเขาเปนตัวของตัวเองมาก แลวก็ปาวาเด็กเนี้ยมัน
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จะมีชองวางระหวางฐานะมันมี 3 ฐานะ มันมีระดับบน ระดับกลาง ระดับลาง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 
 
 “มากเพราะวาอะไรอะจริงๆ เนี้ยพี่ก็ไมอยากโทษใครสถาบันไหน แตพี่ก็โทษสถาบัน
ราชการมีบางหนวยท่ีจําไดวาต้ังแตเคยทําผิดทําอะไรเนี่ยเขาจะวากลาวตักเตือน อะไรกันคือเขา
คลายใชอะไรกันตองแอบๆ ใหนะ เดี๋ยวนี้นองเห็นไหมอะพี่เห็นดวยวาต้ังแตท่ีทํางานมาเน่ียก็เห็น
สถาบันของสาวท่ีเขายังไมการแกไขตรงนี้ หนึ่ง ตัวเรา สอง ปาไม สาม กรมสรรพากร ปาไมจาก
ชาวบานท่ีไปตัดปาไมมาทําเปนบาน  พี่ตัดไปลดชองวางตรงเน้ียเขากับชาวบานไดอยาง
กรมสรรพากรเนี้ยตัดบทไปตามจับชาวบานเขาลงแขกเล้ียงก็ยังไปของบรรเทาไมจับ” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“อาจจะเปนยุคของโลกาวิวัฒน วัฒนธรรมก็หล่ังไหลเขามา ทําใหเด็กไมรูวาการแตงกายก็
ไมรูวาถูกตองรึเปลาถึงพระตองออกมาปรามเร่ืองการแตงกาย ซ่ึงไมใชพระ ซ่ึงไมใชพระตองเปน
เรา รูวางานพิธีตองทําแบบไหน แตเด็กก็อาจไมคอยรูไมรูจะโทษใคร แตวาใสสายเดี่ยวอะไรอยางนี้ 
มันก็ไมใชวัฒนธรรมเรา ซ่ึงเด็กอาจจะมองวา ไมทําก็เชย ใสเส้ือปกปดอะไรอยางนี้ วัฒนธรรมดีๆ 
ก็มี บางกลุมก็รักษาไว แตวาอยูท่ีทํางานการเคารพผูใหญเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เคาก็ผานกันไมเฉพาะ
เรานะแตหลายคนเคาก็บอกวา ทําไมเด็กพวกนี้แทบจะชนตกพลิกไปเลย ออกไปเดินเชิดหนา
ออกไป ซ่ึงสมัยเราไมไดผูใหญเดินมาเราตองอยูขาง ๆกอนนอยางนี้นะคะ เราก็จะคอยดู แมกระท่ัง
การกดเอทีเอ็ม เราก็ตองใหเกียรติ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5  ตุลาคม 
2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง 
 
“ผมวาคนไมมีวัฒนธรรม มันคนในกรุงเทพ มันเหมือนไมมีวัฒนธรรม คือมีก็คือวัดพระ

แกวเปนเอกลักษณ แลวก็เด็กยกมือไหวนั้นนะ นอกนั้นไมมีครับ นอกนั้นไมมีวัฒนธรรมของเรา 
ใหบอกระบบ มันไมใชครับ เพราะปญหาครอบครัวนะท่ีสงเสริมวัฒนธรรมอยู มันก็เลยเสียหายไป
หมด พอ – แมมีลูกก็เล้ียงลูกระบบไมรูเร่ืองอะทํายังไง คือมันเร่ิมตน ตั้งแตสมัยโบราณอะ ออกลูก
ออกมาอู ตองเปนใหญเปนโต ตองเปนเจาเปนนาย มันก็เลยครอบงํ่ากันมา ตอไปปญหาเศรษฐกิจ
แลว แลวชาวไทย คือคนไทยคือจะยกมือไหว คือคนท่ีมีเงินใครมีเงินไดเปรียบ คนไทยท่ีมีเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีมีอํานาจ ก็สังเกตดูวาการพูดจาของคนเนี้ย คนท่ีมีอํานาจพูดกับคนท่ีไมมีอํานาจพูดมันจะ
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ตาง ตางกันมากเลย พูดนะพูดพันคอตัวเอง ยังไมรูเลยพูด คนมัว ผมวาไมใช ผมวาไมใชจริงๆ ทําไม
ไดใช เพราะคุณคาบางอยางตองใชเวลา คือพูดไมใชมีแตผลประโยชน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ  25 ตุลาคม 2550) 

 
“แนนอนเน่ืองจากเปนเขาเรียก  เพราะฉะนั้นทุกอยางของดิฉันมันก็มีอะไรท่ีมันแตกตาง

กันโดยอยางๆมากๆอยางดิฉันเกิดมาในยุคท่ีเปนกึ่งๆใชมั้ยคะท่ีมันเปนแบบวิปริตท่ีสัมมาคาราวะ 
แตในรุนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอยมาก แลวดิฉันก็ไมเห็นดีงามกับเด็กๆที่เขาแตงตัวท่ีๆท่ีเปนแบบสายเดียว 
นุงกระโปรงส้ันๆอะไรเงี้ย แลวก็ทําอะไรกลาเกินอะไรเง้ียคะ อันนี้จริงๆแลวมันก็อันตรายกับตัว
ของเขาเองการศึกษานี้ไปศึกษาเมืองนอกเห็นดวยทุกอยางคือทุกคนตองคิดเพ่ือใหตัวเองเนี่ยมี
การศึกษาท่ีดีและสูงและไปใหถึงที่สุดถึงดวงดาวท่ีเคยฝนไวเหมือนผูวิจัยเนี่ยอยากจะไปเรียนตอ
เมืองนอกซักหนอยไปดูซิ เขาเปนยังไงเขามีอะไรท่ีดีกวาเราหรือกาวหนากวาเราแลวเราก็ดูมาแลว
มาพัฒนาหรือมชวยองคกรท่ีบานเรา เหมือนชีวิตปาไปอยูท่ีอเมริกาคร้ังแรกไปอยู 7 ป คร้ังท่ี 2 ไป
อยู 8 ป ท่ีไปใชชีวิต ถามวาชอบม้ัย ชอบมากๆมีกฎมีระเบียบชอบมากๆ เพราะตัวเองเปนคนอยาง
นั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
 “เหมือนกับดานวัฒนธรรมเน้ียนะ เดี๋ยวนี้มนุษยมันเจริญ แลวก็โดยเฉพาะกรุงเทพ อยางง้ี
การแขงขัยมันสูง โดยเฉพาะเขตธนบุรี เขตขาวสารชาวตางชาติตางๆ เขามาจากยุโรป บางคร้ังเด็ก
ยุคใหมอาจจะทําตัวไมเหมาะสม เชนการแตงกายหรืออะไรตางๆ แลวก็การเขาวัดวาอารามเน้ียก็ทํา
อะไรตางๆ เหมือนกับพวกเขาก็ไมคอยสนใจอะ  เหมือนพวกเขามาฉีดน้ําเลนกันดีกวา  สมัยนี้ผม
ไมเหมือนสมัยกอนนะ มันผิดกันเยอะ เด็กสมัยนี้กาวหนาไว เด็กสมัยนี้เขาคํานึงถึง เขาคํานึงถึงแต
ตัวเองม่ัง สวน ใหญไมคอยเอาสังคม เอาเพื่อน เอาพรองอะไรเทาไร ก็สังเกตดูบานติดกันก็ไมพูด
กัน บางทีทะเลาะกันสะอีก  อยางไรก็ตามเขตเราก็มีนะครับรักษาประเพณี ลอยกระทงอยางง้ี วัน
สงกรานต  จัดท่ีสนามหลวง ถนนขาวสาร วันเขาพรรษา-ออกพรรษามีตักบาตรบริเวณทอง
สนามหลวง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 

“สังคมนากลัวบานเมือนเราพัฒนาไปมากแตสังคมกับแยลงมีปญหาสังคมตามมาปญหา
ยาเสพติดปญหาการทําแทงเนื่องจากการมีเพศสัมพันกอนวัยอันควรวัฒนธรรมก็ไมรับเอาของ
ตางชาติมามากเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภษษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
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ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน 
  
“แยมากท้ังสังคมและวัฒนธรรมดูไดจากการแตงตัวของนักศึกษาขัดไปเกินไปสมัยกอน

การเขาเรียนเปนนาท่ีของนักศึกษาแตเดี๋ยวนี้เราตองเอาคะแนนลอใหมันมาเขาเรียนเมื่อสิบกาวป
กอนผมสอนเด็กไมเคยเลยตองใหคะแนนเขาเรียนเดี๋ยวนี้ไมใหมันก็ไมเขาเรียนบางคนใหคะแนน
มันยังไมเอาเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภษาณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“สังคมมันเปล่ียนไปเยอะเรามีหลานสาวเรากกลัวพยามบอกพยามสอนแตบางทีก็

เหมือนกับเขาไมเช่ือเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ  11 พฤศจิกายน 
2550) 

 
“เด็กเดี๋ยวนี้จะไปวาอะไรเขามากไมไดเขามีความคิดเปนของตัวเองแตบางท่ีเราก็หวงเพราะ

ความคิดเขากลาเกนิไปไมคอยฟงใครบางทีเราอาบน้ํารอนมากอนเตือนวาทําไปผมท่ีไดจะเปนยังไง
เขากไมเช่ือคิดวาจะทําเด็กแข็งกระดางถามวาเกงไหมกเกงแตไมนารัก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง 
 
“ทุก ๆองคกรก็เปนตรงน้ีครับ ของชุมชนดวย เนี่ยกําลังทําเนี่ย ไดทําเนี่ย ๆ ตรงนี้ ตรงท่ีวาง 

ผมเอากลุมเราเลย ผมทําละมีหองน้ํา 3 หองดวย ไฟขางหนาดวงหนึ่งในขางหลังดวงหนึ่ง ผมทํา
แลวเนี้ย เทากับ 8 เมตร เทากับ688 เผ่ือพ้ืนตรงนี้ 5-6 แผน เขาใหผมแลว มีตรงเดียวท่ีทํา ก็คือ
ประเพณีสงกรานตท่ีทํา บางจังหวัดมีท่ีเดียวท่ีดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, 
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

“เยอะไหมเยอะเลยมองดูแลวเยอะมากพัฒนาเยอะมากของ ๆอยางไมดูเปนวาแตแบบนี้เรา
ไมถูกใจเหมือนกับวาเราเคยเห็นมาอยางหนึ่งมาสมัยนี้เห็นอีกอยางเด็กก็เลยไมชอบวามองดูแลวมัน
ขัดตาอะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“จริง ๆแลวถาดูท้ังหมดมันก็ใชนะ จริง ๆนะ ไอเร่ืองเด็กนักเรียนตีกัน มันก็ยังง้ันนะ ตั้งแต

นักศึกษา ผมก็สมัยนั้นผมก็อยางนี้ ทําไมผูวิจัยไมบังคับ นักศึกษาแตงตัวเรียบรอย ไมใชอะไรอยาง
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นั้น โชวขาเยอะแยะเลยเด็ก ชุดนักศึกษามันเปนอยางนั้นครับ แลววัยรุนตํ่า ๆนั่นสะดือ แลวก็มานั่ง
ปด ถาคนนุงส้ันปดไมไดมันก็ตองดึงข้ึนไป ไมไดเห็นแลว แตเด็กวัยรุนเราก็ตองเขาใจวาเขาตอง
ตามกัน จริง ๆแลวเราอยากบอกวา หนูอยาไปดึงเลยหนูปดไมไดหรอก นุงส้ันเองจะดึงยังไงละ 
แบบเราไมมองอยูแลว เราก็เปนผูใหญแลว เราไมเนน  ก็เห็นเปนลูกหลาน เราก็ตองดูตัวเองเวลานั้น 
เราก็คิดไมได เส้ือส้ัน ๆสะดือโชว เขาอยากจะโชวกันอยูแลว เราเห็นแลว แตวาเด็ก ๆ เราก็เห็นใจ
เขานะ เขาก็เด็กปนอยางนั้นแหละ อยางเรามันก็เฉ่ือยอยางนั้น ก็วาเขาไมได คิดวามันคุมกันไมอยู 
คุมเขาเองไมอยู แลวกเร่ืองนี้สําคัญท่ีสุด เร่ืองยาเน่ียมันมา ไอตัวทําลายเยาวชน ทําลายประเทศชาติ 
เพราะเยาวชนก็มีแตพวกนี้ มันก็ไมใชไมมีความรูนะ แตดีตรงเร่ืองการศึกษา ตอนนี้มันงาย จะเรียน
อะไรก็เรียนได มันมีพรอมใหหมด กศน. หรือจะเปนไอปริญญาจบเรียนตออีก อะไรก็มีหมด เวลานี้
มีหมดแขงกันเรียน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน 
 
“สมัยกอนหนาอยูกาวนี้สัมยนี้อะไรเจริญมากแตอยูยากขาวของก็แพงคนก็ตางคนตางอยู

เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเช่ือฟงผูใหญ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 
2550) 

 
“สังคมแยจิตใจคนมันเปล่ียนคนหางวัดขาดส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเกิดปญหามากขาวเดี๋ยวนี้

มีแตฆากันตายจนเปนเร่ืองธรรมดาสัมยกอนมีท่ีไหน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 

 
“วัฒนธรรมมันแยลงคนเดี๋ยวนี้ไมใชไมดีแตเขาแยกกันอยูขาดความสามักคีขากการพ่ึงพา

อาศัยกันเม่ือกอนมีอะไรจะชวยกันเดี๋ยวนี้ไมแกอยามายุงกับฉันๆจะอยูแบบนี้ไมยุงกับใคร” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550) 
 

ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง 
 
“เม่ือกอนนี้มันคือ คงไมเหมือนกับตอนนี้ ท่ีไหนมันก็ออกคงไมเจริญนัก เร่ืองความเจริญ 

ไปตรงไหนก็เปล่ียนแปลงหมด เม่ือกอนนิยมอยูบานนอกนะครับ ผมอยูบานนอก สมัยอยูบานนอก
นะครับ คลุกคลีอยูกับเพ่ือนกับฝูงดี พอเขามาอยูในกรุงเทพอะครับ มันก็เปล่ียนไปเร่ือยๆสังคมสมัย



 311

นี้มันไมเหมือนเม่ือกอนมันไมจริงใจอีกอยางพกคนรุนใหมอะไรๆก็เร็วไปหมดครับ ผูปกครองทํา
ใหเขาเร็วเกินไปหรือเปลาไมรู แตพวกผมตาม ไมทันผมวาเด็กรุนใหมเร็วไปไมวาจะเร่ืองเพศเร่ือง
อะไร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15  ตุลาคม 2550) 
  
 “เร็วครับ ผูปกครองทําใหเขาเร็วเกินไปหรือเปลาไมรู แตพวกผมตาม ผมวาเด็กรุนใหม คือ
มอง ผมมองกําลังจะดีดีข้ึนมา รูจักธรรมะ รูจักสังคมธรรมะดีข้ึน ถาผมสังเกตดูนะ เขาวัดเขาวาดี 
สมัยกอนคือคาดหวังสุดๆ ธรรมะเดี๋ยวนี้เด็หางไกลวัดทําใหวัฒนธรรมแย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, 
ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550) 
  
 “ใชไมไดเลยแยตอนี้คือผมบอกไปแลวเขาบอกลุงบอกหนูเวลาเดินข้ึนไปบนสะพานลอย
รวบกระโปรงดวยนะรถมันจอดอยูใตสะพานน้ันนะ เขาบอกวาสูงเขาเห็นเขาก็เอาไปไมไดใหผมทํา
ยังไงนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 
 
 “เปล่ียนแปลงเยอะเมื่อกอนมันเงียบดี เดี๋ยวนี้อะไรตอนนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมดแมแต
คนมันก็เปล่ียนแปลงกันไปมันไมเหมือนเดิมไมมีความจริงใจหาความจริงใจยาก” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนช้ันลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550) 

 
นอกจากคําถามท่ีเกี่ยวกับแบบการดํารงชิวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอิงจาก

ทฤษฎี AIO แลว ผูวิจัยไดทําการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูสูงอายุปรารถนาอยากจะไดถามีพร
วิเศษใหหนึ่งขอ ซ่ึงคําตอบท่ีไดคือ 

 
ผูสูงอายุปรารถนาใหสุขภาพของตนเองแข็งแรง เนื่องจากมองวาถาสุขภาพแข็งแรงแลว

ถึงแมจะไมรํ่ารวยก็ยังสามารถสรางข้ึนมาไดจากน้ําพักน้ําแรง อีกส่ิงหนึ่งท่ีผูสูงอายุปรารถนาอยาก
ไดคือการที่จะไดเห็นลูกหลานเจริญกาวหนาท้ังในหนาท่ีการงานและความสมบูรณของครอบครัว
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
 

“ส่ิงท่ีหวังมากท่ีสุดก็คืออยากใหทุกคนมีความสุข” (กลุมผูสูงอายุเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
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“ผมขออยางเดียว ขอไมใหผมเจ็บปวยเทานั้นแหละ คือไมมีความเจ็บปวยแลวตายไปเฉยๆ
ก็ดีนะ ไมอยากเจ็บปวย ขอไมใหเจ็บปวย ผมจะขอพรวาขอใหแผนดินมีความสุข ไมรูวามันจะขอ
มากไปหรือเปลา เพราะวามีคนอีกหลายคนที่เดือดรอนกวาเรา” (กลุมผูสูงอายุเพศชาย, ชนช้ันสูง
สวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ถาถามเม่ือ 5 ปกอน ก็จะตอบอยางหนึ่งนะ ถาถาม ณ วันนี้ก็อยากใหสุขภาพแข็งแรง ไม
เปนโรคอะไรท่ีเปนแบบอัมพาทหรือชวยตัวเองไมได แลวก็ขอใหมีเงินทองพอใชจายไมตองเปน
หนี้เปนสิน ใหกิจการท่ีเราทําอยูนี้เจริญเร่ือยๆไมตองหรูหราฟูฟามาก เพื่อจะสืบทอดมรดกที่เรามี
อยูนี้เหมือนอยางท่ีพอแมเราใหเรา เราก็ไปใหลูกใหหลานเราแคนี้ ถาถามเม่ือ 5 ปกอนก็จะอีกแบบ
หนึ่ง คืออยากมีเงินสัก 100 ลาน แตตอนนี้ไมตองแลว” (กลุมผูสูงอายุเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, 
สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“ขอเร่ืองสุขภาพดีกวา ขอใหรางกายดี พออายุมากแลวท่ีเราคิดวาเคยชินๆนะมันไมไดเลย 
พอเราคิดวาโอเค แตจริงๆแลวมันไมได ถึงจังหวะมันก็อยากจะนั่ง เคยนั่งคุยกันนานเปนช่ัวโมงได 
ถาเราอายุมากแลวก็ไมได เรานอนก็ตื่นเชา แตก็ไมเชาเทาไร แตถานานๆทีไดนะ 2 ยาม ตีหนึ่งได
นะ เดี๋ยวนี้ไมได ออกงานนานๆไมได ตองดูแลสุขภาพ แตก็ตองหาหมอนะ คือออกกําลังกายดีท่ีสุด  
ชวยไดเยอะ ตองออกกําลังกาย เสนมันจะไดไมยึด พวกขอตางๆถาเราไมนั่นก็ยึด ถาเราไม
เคล่ือนไหวก็ยึด ถาเคล่ือนไหวอยูไมเปนไรครับ สําคัญตรงนี้ครับ ตองมีสุขภาพดี ผมเตนทุกวันเลย 
ผมเปนคนจางมาเองนะ ผมก็ทําเอง เม่ืออยากออกกําลังกาย ผมก็เดินออกมาดูเร่ือยๆ หกโมงเย็นทุก
วันเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 

 
“ตองทําดวยตัวเอง ถาไมทําดวยตัวเองมันจะทุกข ผมไมคอยมี ผมบอกลูกวาอยาเอาของให

ผมนะ เพราะกวาคุณจะไดของมาคุณตองเอาเงินไปซ้ือ ผมบอกใครมาซ้ือของขวัญใหผม ผมไมชอบ 
ผมบอกเลย แคพวงมาลัยใหผม ผมพอใจแลว เพราะผมเปนคนประหยัด” (กลุมผูสูงอายุเพศชาย,  
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ขอเร่ืองลูก ขอใหลูกประสบความสําเร็จ เขาคิดอะไรก็ขอใหเขาคิดในทางท่ีถูกในทางท่ีดี 
และในทางท่ีสังคมยอมรับ อยาคิดอะไรที่สังคมรับไมได ไมตองรํ่าตองรวย ขอใหมีความเปนอยูท่ี
ดี” (กลุมผูสูงอายุเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550) 
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“ใหขอพรใชไหม ขอใหลูกกับหลานๆเรียนใหสําเร็จ ถาจะขอใหหลานท่ีกําลังเรียน เรียน
สําเร็จแลวกัน ใหจบตามท่ีคิดไว ไปทําบุญทุกคร้ังก็สอนเขาใหเขาขอใหเขา ไมคิดจะขอใหกับ
ตัวเอง ไมคิดนะ เพราะเราก็อายุมากแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนลาง, สัมภาษณ 
18 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ขอใหสุขภาพแข็งแรง ขอใหครอบครัวท่ีเรารักดีกวา ไมขออะไรมาก” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 25 พฤศจิกายน 2550) 
 

“พี่ก็อยากขอใหสถานบันอยูคูกับพุทธศาสนา คูกับสังคมไทยนี้นานๆ พี่อยากจะให
ประเทศชาติของเราอยูรอด ขอใหมีคนเขามาแกปญหาใหมันคล่ีคลาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,  
ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550) 
 

“สุขภาพแข็งแรงมันก็มีความสุขแลว มีเงินเยอะจะทําอะไรได ถาแข็งแรงจะดีกวา” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ก็ขอเร่ืองสุขภาพแข็งแรงอยางเดียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนบน, สัมภาษณ 
18 ตุลาคม 2550) 
 

“ก็ขอใหหลานเรียนหนังสือ ไมเกเรก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ันกลางสวนบน, 
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ขอใหลูก ตัวเองแกแลว เรามีครบทุกอยางแลวก็ไมไดตองการอะไรอีก แลวความหวังคือ
อยูท่ีลูกมีการมีงานทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนช้ันกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550) 

 
“ขอเร่ืองสุขภาพ อยางอ่ืนไมขอ ถามีเงินสุขภาพไมดีก็ไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนช้ัน

ลางสวนบน, สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2550) 
 

“ก็อยากใหลูกๆทุกคนมีวินัย แลวถามีวินัยแลวทุกอยางเขาจะประสบความสําเร็จ” (กลุม
ผูสูงอายุเพศหญิง, ชนช้ันสูงสวนลาง, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2550) 
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“ขอใหลูกทุกคนมีฐานะดี เจริญรุงเรือง สุขภาพแข็งแรง” (กลุมผูสูงอายุเพศหญิง, ชนช้ัน
กลางสวนบน, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550) 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุท่ีมีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 
36 คน และแบงตามชนช้ันทางสังคมไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายท่ีุใชในการสัมภาษณเชงิลึก 
 

ชนชัน้สูง ชนชัน้กลาง ชนชัน้ลาง 

เพศ 
ชน

ชั้นสูง
สวนบน 

ชน
ช้ันสูง
สวนลาง 

ชนช้ัน
กลาง

สวนบน 

ชนช้ัน
กลาง

สวนลาง 

ชนช้ัน
ลาง

สวนบน 

ชนช้ัน
ลาง

สวนลาง 

รวม 

ชาย 3 3 3 3 3 3 18 

หญิง 3 3 3 3 3 3 18 

รวม 6 6 6 6 6 6 36 

 
การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปนส่ีสวน โดยเทียบจากทฤษฎี AIO (AIO 

Categories of Lifestyle Studies) (อางใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) จากน้ันทํา 
การแบงตามชนช้ันทางสังคม โดยผลสรุปสามารถแบงเปนหัวขอตางๆไดดังนี้ 

• ลักษณะทางประชากรศาสตร 
• กิจกรรม  
• ความสนใจ  
• ความคิดเห็น     
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 
ภาพรวมของลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน โดยแยกตามอายุ 

อาชีพ สถานภาพและสภาพครอบครัว ดังแสดงในตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ 

 

ชนชั้นทางสังคม เพศ 
อายุ 
(ป) 

อาชีพ 
สถานภาพและสภาพ

ครอบครัว 
60 ทหาร ยศพลเอก โสด อยูคนเดียว 
61 ทหาร ยศพลโท โสด อยูคนเดียว ชาย 

68 แพทย สมรส อยูกับครอบครัว 
61 อัยการอาวุโส โสด อยูกับพ่ีนอง 
68 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นสูงสวนบน 

หญิง 

61 เจาของรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 
71 เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต สมรส อยูกับครอบครัว 
60 เจาของรานขายสงอัญมณี สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

61 ผูอํานวยการเขตพระนคร สมรส อยูกับครอบครัว 
65 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรส อยูกับครอบครัว 

61 
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติคนที่ 2 
สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นสูงสวนลาง 

หญิง 
63 เลขานุการรองประธานสภานิติ

บัญญัติแหงชาติคนที่ 2 
สมรส อยูกับครอบครัว 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ชนชั้นทางสังคม เพศ 
อายุ 
(ป) 

อาชีพ 
สถานภาพและสภาพ

ครอบครัว 
68 เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน สมรส อยูกับครอบครัว 
70 เจาของธุรกิจผลิตชอฟา สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

63 อาจารย ตําแหนงคณะบดี สมรส อยูกับครอบครัว 
66 อาจารยประจํา โสด อยูกับพ่ีนอง 
70 เจาของธุรกิจหลายแหง สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นกลาง
สวนบน 

หญิง 

64 เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต สมรส อยูกับครอบครัว 
68 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 
63 เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

60 ครูสอนลีลาศ สมรส อยูกับครอบครัว 
62 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 
64 เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นกลาง
สวนลาง 

หญิง 

63 เภสัชกร สมรส อยูกับครอบครัว 
65 พนักงานรักษาความปลอดภัย สมรส อยูกับครอบครัว 
60 พนักงานบริษัทเอกชน สมรส อยูกับครอบครัว ชาย 

64 ขายกาแฟ สมรส อยูกับครอบครัว 
60 ขายขนม หยาราง อยูกับบุตร 
64 พนักงานบริการในรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 

ชนชั้นลางสวนบน 

หญิง 

68 พนักงานบริการในรานอาหาร สมรส อยูกับครอบครัว 
64 ขายนํ้าปน (รถเข็น) สมรส อยูกับครอบครัว 
61 รับจาง สมรส แยกกันอยู ชาย 

70 รับงานแกะสลัก เปนหมาย อยูกับบุตร 
74 ขายของชํา สมรส อยูกับบุตร 
70 ขายลูกช้ินทอด (รถเข็น) หยาราง อยูคนเดียว 

ชนชั้นลางสวนลาง 

หญิง 

65 ขายกาแฟ (รถเข็น) อยูกับสะใภและหลาน 

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 60 ถึง 65 ป มีอาชีพท่ี
หลากหลาย และสวนใหญมีสถานภาพสมรสและอาศัยอยูกับครอบครัว 
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5.1.2 กิจกรรม 
 

จากการศึกษาโดยใชเคร่ืองมือการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ือง
การทํากิจกรรมนั้น ผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม 
การใช เวลาวาง  กิจกรรมเพื่อความบันเทิง  การเปนสมาชิกคลับ  การรวมกิจกรรมชุมชน  
การเลือกซ้ือ และการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 
กิจกรรมท่ีเปนการทํางาน 
 
ผูสูงอายุมีการทํางานท่ีหลากหลาย ท้ังงานระดับท่ีปรึกษาธุรกิจ นายทหารระดับสูง เจาของ

กิจการไปจนถึงพอคาแมคา หาบเรแผงลอย ซ่ึงข้ึนอยูกับชนช้ันทางสังคมของกลุมตัวอยางแตละคน 
 
กิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรก   
 
ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรกไดแก การสะสมพระเคร่ือง และการสะสมเงิน

เกาเหรียญเกา 
 

กิจกรรมทางสังคม 
 
กิจกรรมทางสังคมท่ีผูสูงอายุทําคือการจัดต้ังมูลนิธิเพื่อการอนุรักษปา และการบริจาค

ทรัพยสินตางๆ ซ่ึงเปนการทํากิจกรรมทางสังคมในลักษณะท่ีเปนการอุทิศใหแกสังคมโดยไมหวัง
ผลประโยชนตอบแทน 

 
กิจกรรมการใชเวลาวาง    
 
ผูสูงอายุมีการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การเดินเลือกซ้ือ

สินคา (ชอปปง) การทําบุญ อานหนังสือ ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทองเท่ียว เขารานเสริมสวย 
เขาสปา ปลูกตนไม เล้ียงสัตว และนัดพบกลุมเพ่ือน 
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กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 
 
ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงท่ีหลากหลาย ไดแก การดูโทรทัศน การดูวีซีดี

และดีวีดี การฟงวิทยุ และการเท่ียวสถานบันเทิง 
 
การรวมกิจกรรมชุมชน 
 
ผูสูงอายุมีการรวมกิจกรรมชุมชน จะเปนแกนนําในการแกปญหาใหกับชุมชนท้ังในเร่ือง

ของการฝกอาชีพ  การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการแกปญหาสาธารณูปโภคของชุมชนหรือ
หมูบานท่ีอาศัยอยู 

 
กิจกรรมการเลือกซ้ือสินคา 
 
ผูสูงอายุจะแตกตางกันตามชนช้ันทางสังคมคือถาเปนผูสูงอายุท่ีอยูในชนช้ันสูงสวนบนถึง

ชนช้ันกลางสวนลางจะมีการเลือกซ้ือสินคาโดยดูจากคุณภาพของสินคาเปนหลักและพิจารณาความ
เหมาะสมระหวางคุณภาพและราคาของสินคานั้นเพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือโดยถาเปนสินคา
ท่ีมีคุณภาพดีแมจะราคาแพงก็จะตัดสินใจซ้ือ และจะเลือกซ้ือสินคาในสถานท่ีๆเดินทางไปสะดวก 
แตถาเปนผูสูงอายุชนช้ันลางจะตัดสินใจซ้ือโดยดูจากราคาเปนหลัก และซ้ือจากสถานท่ีๆเดินทาง
ไปสะดวกเชนเดียวกัน 

 
 กิจกรรมท่ีเกีย่วกับการเลนกฬีา 

 
ผูสูงอายุมีการทํา กิจกรรมดวยการเลนกีฬาท่ีหลากหลายเชนเลนกอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ 

เขาฟตเนส วายน้ํา เลนเทนนิส ฝกโยคะ และเตนแอโรบิค โดยใหเหตุผลวาเปนวิธีการดูแลสุขภาพท่ี
ดีท่ีสุดและบางคนก็มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมาต้ังแตวัยหนุมสาว 
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5.1.3 ความสนใจ 
 

จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเร่ืองของ 
ความสนใจ โดยแบงความสนใจออกเปนความสนใจในครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรม
สันทนาการ ความนิยม อาหาร การเปดรับส่ือตางๆ และความสําเร็จในชีวิต สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 
ความสนใจในเร่ืองครอบครัว 
 
ผูสูงอายุใหความสนใจในเร่ืองของลูก เปนอยางมากเน่ืองจากมีความกังวลวาลูกจะไม

สามารถดูแลตัวเองและกิจการท่ีไดรับเปนมรดกจากตนไดจึงพรอมท่ีจะแกปญหาใหไมวาจะเปน
เร่ืองของเงินหรือในเร่ืองของการใหคําปรึกษาสวนกลุมผูสูงอายุท่ีโสดจะมุงความสนใจไปกับหลาน
หรือพี่นองท่ีอยูดวยกัน 

 
ความสนใจในเร่ืองบานและท่ีอยูอาศัย 
 
ความสนใจเกี่ยวกับบานและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุมีความแตกตางกันตามชนช้ันทางสังคม

โดยผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมีความสนใจในเรื่องการดูแลบานและคอย
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ เพราะเปนมรดกตกทอด  เปนหมือนสมบัติท่ีตองไดรับการดูแล  สวนชน
ชั้นลางสวนบนและชนช้ันลางสวงลางจะสนใจท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงเนื่องจากยังตองเชาบานหรือตอง
อาศัยบานญาติ 

 
ความสนใจในอาชีพ 
 
ผูสูงอายุมีความสนใจในอาชีพเดิมหรือใกลเคียงกับอาชีพท่ีเคยทําในชวงวัยหนุมสาวโดย

รูสึกภาคภูมิใจและรูสึกวาตนเองมีคุณคาท่ีมีงานทํา ไมเปนภาระของลูกหลาน 
 
ความสนใจในเร่ืองชุมชน 
 
ผูสูงอายุตองการใชความรูความสามารถมาพัฒนาชุมชนเพื่อนเปนการคืนประโยชนตอ

สังคมเพราะสํานึกในบุญคุณผืนแผนดินเกิด 
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ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ 
 
 ผูสูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย ไดแก การทองเที่ยว การเท่ียว
สถานบันเทิง และการออกกําลังกาย 
 

ความสนใจในเร่ืองความนิยม 
 

ผูสูงอายุมีความนิยมในเร่ืองของสุขภาพในเร่ืองของอาหาร การออกกําลังกาย การทานยา
เพื่อบํารุงรางกาย และการเขาสปาเพ่ือดูแลรางกายและผอนคลายความตึงเครียด 

 
ความสนใจในเร่ืองการเปดรับส่ือ 
 
ผูสูงอายุมีความสนใจในส่ือตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต 

และส่ืออ่ืนๆ คือ วีซีดีและดีวีดี โดยจะใหความสนใจกับส่ือโทรทัศนมากท่ีสุดรองลงมาคือส่ือ
หนังสือพิมพ วิทยุ อินเทอรเน็ต  วีซีดีและดีวดีี และซ่ือนิตยสารตามลําดับ 
 

5.1.4 ความคิดเห็น 
 
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเร่ือง 

ความคิดเห็นท่ีมีตอตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคา การบริการ 
อนาคต และวัฒนธรรม สรุปผลไดดังนี้ 

 
ความคิดเหน็ของผูสูงอายุท่ีมีตอตนเอง 

 
ผูสูงอายุมีความภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเนื่องจากมีงานทํา ไมตองรอ 

ความชวยเหลือจากลูกหลาน และไมเปนภาระทางสังคม 
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ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรม 
 
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาสังคมเส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนใน

สังคมขาดจริยธรรม มีส่ิงท่ีเปนอันตรายในสังคม มีอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน สังคมขาดความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน วัฒนธรรมเส่ือมลงเน่ืองจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมี
สัมมาคารวะกับผูใหญ การรักนวลสงวนตัวของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมท่ีไมเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

 
ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเมือง 
 
ผูสูงอายุมีความสนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะรูสึกเบ่ือหนายกับ

การเมือง แตทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเห็นวาเปนหนาท่ีของ
ประชาชนทุกคน 

 
ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอธุรกิจและเศรษฐกิจ 
 
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาเศรษฐกิจไมคอยดีเนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวา

จะเปนเร่ืองการเมือง หรือเร่ืองปญหาความไมสงบในภาคใต ทําใหสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจ 
 
ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสินคาและบริการ 
 
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาสินคาและบริการในปจจุบันไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี 

สินคาและบริการมีราคาแพงมากข้ึน 
 
ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางท่ีมีตออนาคต 
 
ผูสูงอายุในแตละชนช้ันทางสังคมมีความคิดเห็นตออนาคตที่แตกตางกันตามชนช้ันทาง

สังคม โดยชนช้ันสูงสวนบน ชนช้ันสูงสวนลาง ชนช้ันกลางสวนบน และชนชั้นกลางสวนลาง มี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความตองการทํางานเพ่ือสังคมโดยไมเห็นแกเงิน   มี
ความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเล่ือยๆเนื่องจากเห็นวาการทํางาน
ทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากน้ียังมีความตองการ
เดินทางทองเท่ียว และตองการท่ีจะอยูดูแล ชวยเหลือลูกหลานตลอดไป สวนชนชั้นลางสวนบน 
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และชนช้ันลางสวนลางแสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเล่ือยๆ เนื่องจากตองการรายไดมาใชจาย
ในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซ้ือของใชตางๆไดเนื่องจากตนเองมีการดํารงชีวิตใน
ลักษณะหาเชากินคํ่า และยังตองมีการผอนชําระหนี้ส้ิน ท้ังท่ีเกิดจากตนเองและท่ีเกิดจากลูกๆ 

 

การแบงกลุมผูสูงอายุ 
 
การแบงกลุมผูสูงอายุ ผูวิจัยใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle 

Studies) เปนเกณฑในการแบงกลุมผูสูงอายุ โดยดูจากกิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีผูสูงอายุ
แสดงออก เชน ดูโทรทัศน การใชจายของในรานคาหรือการบอกกลาวใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับส่ิงตางๆที่
ทํา และดูจากความสนใจของผูสูงอายุซ่ึงเปนความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณหรือวัตถุ โดยมีระดับ
ของความต่ืนเตนท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความต้ังใจเปนพิเศษและสุดทายคือ 
ความคิดเห็นของผูสูงอายุท่ีมีตอเหตุการณหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงอยูในรูปของคําพูดหรือคําตอบท่ี
ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นตอสถานการณท่ีกระตุนเราท่ีถูกถามคําถาม โดยผูวิจัยไดเลือกมาเฉพาะ
เร่ืองท่ีผูสูงอายุใหความสําคัญมากท่ีสุด กลาวคือมีจํานวนผูตอบในหัวขอดังกลาวมากท่ีสุดเพื่อจัด
แบงกลุม 
  
                  ดังนั้นจากการแบงกลุมตามแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle 
Studies) สามารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 11 กลุม ดังตอไปนี้ 
 

 1.  ฝกใฝในธรรม 
 2.  ครอบครัวแสนสุข 

3.  พอแมตัวอยาง 
4.  กีฬาคือยาวิเศษ 
5.  นักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ 
6.  ตะลอนทัวร 
7.  หนุมสาวสองพันป 
8.  นักชอปมืออาชีพ 
9.  ผูบริโภคชางเลือก 
10.  คอการเมือง 
11.  วัฒนธรรมนําไทย 
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1. ฝกใฝในธรรม 
 
เปนกลุมท่ีชอบในเร่ืองของธรรม มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับธรรม 

เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัด ทําบุญ มีความสนใจเร่ืองของการแบงปนความสุขใหกับบุคคล
อ่ืนๆ เสียสละเพื่อสังคม 

 
2. ครอบครัวแสนสุข 
  
เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรม  ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว โดยมีการไป

เท่ียวและใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 
 
3. พอแมตัวอยาง 
 
เปนกลุมท่ีมี กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับลูก เปนสําคัญ กลาวคือ มีการ

ดูแล หวงใยลูกหลานมากเปนพิเศษ โดยมีการชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเร่ืองเงินหรือ 
การใหคําปรึกษาตางๆถึงแมวาลูกไดแตงงาน มีครอบครัวแลวก็ตาม 

 
4. กีฬาคือยาวิเศษ 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  ความคิดเห็นในเร่ืองของการออกกําลังกาย โดยมีการใช

เวลาวางไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุ
กลุมนี้ไดใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ท้ังหมด 

 
5. นักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีการระมัดระวัง

เร่ืองของการบริโภคอาหาร บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ทํากิจกรรมตางๆเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง ท้ัง
การออกกําลังกาย การทานยาบํารุงตางๆเพ่ือใหสุขภาพดีข้ึน ผูสูงอายุกลุมนี้มีความสนใจในทุกเร่ือง
ท่ีทําใหสุขภาพตนเองแข็งแรง 
 
 



 325 

6. ตะลอนทัวร 
  
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเท่ียว โดยมีการใชเวลา

วางไปกับการทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ มีการวางแผนในอนาคตวา
อยากเดินทางทองเท่ียวไปในทุกๆท่ี 

 
7. สาวสองพันป 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับดูแลตนเองใหดูดีอยูตลอดเวลา 

โดยกิจกรรมท่ีทําสวนใหญนั้นเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา 
 
8. นักชอปมืออาชีพ 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินซ้ือสินคาตามสถานท่ี

ตางๆ โดยมีการใชเวลาวางไปกับการเดินซ้ือสินคา ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเปา รองเทา เปนกลุม
ผูสูงอายุท่ีใหความสําคัญกับการแตงตัว 

 
9. ผูบริโภคชางเลือก 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในการบริโภคสินคาท่ีละเอียด โดยมี

การพิจารณาแหลงผลิตของสินค า  ราคา  และสถานท่ีจัดจํ าหน าย  ซ่ึ ง ผู สู งอายุก ลุมนี้ มี 
การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพสินคา กอนการตัดสินใจซ้ือ 

 
10. คอการเมือง 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง โดยผูสูงอายุกลุม

นี้มีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง เพื่อหาขอมูลและทําการวิเคราะห พูดคุยถึงเร่ืองการเมือง 
และท่ีสําคัญไดใหความสนใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังเปนอยางมาก 
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11. วัฒนธรรมนําไทย 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองของวัฒนธรรม โดย

ผูสูงอายุกลุมนี้ไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมท่ีดีงามในแบบของไทย เชน การไหว การแตงกายท่ี
เหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส โดยแสดงความคิดเห็นวาสังคมใน
ปจจุบันแยลง ผูนอยขาดการเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็ง ทําใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆตามมา 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือการอธิบายถึงลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภคโดย
จะดูจาก การทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เพื่อใหนักการตลาดสามารถเขาใจถึง
พฤติกรรม ความตองการ ความรูสึกนึกคิด การเลือกซ้ือสินคา และการเปดรับส่ือของผูบริโภค โดย
สามารถนําไปประยุกตใชในการแบงสวนตลาด การเขียนแผนการตลาด และการกําหนดกลยุทธ
การตลาดตางๆได ซ่ึงผูวิจัยหวังวาการวิจัยเร่ือง “แบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครศึกษาเฉพราะกรณีผูสูงอายุท่ีมีงานทํา” จะเปนประโยชนกับนักการตลาดดังท่ีได
กลาวมาแลวขางตน 

 
William Lazer (อางถึงใน Plummer :1974) ไดใหคําจาํกัดความไววารูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตเปนการแสดงใหเห็นภาพรวมของวิธีการใชชีวิตท่ีแตกตางกัน โดยการสรางเปนรูปแบบท่ี
พัฒนามาจากความตอเนื่องของการดําเนนิชีวิตในสังคม ศาสตรท่ีใชในการวัดรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภค ไดแก VALS2 กับ AIO ซ่ึงการวิจยัในคร้ังนี้ไดเลือกใช AIO ( Categories of 
Lifestyle Studies) เปนแนวทางในการวิจยัโดยสามารถแบงกลุมผูสูงอายุไดดังนี ้

 
รูปแบบการดาํรงชีวติของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะผูท่ีมีงานทํา 
 
1.  กลุมฝกใฝในธรรม 
2.  กลุมครอบครัวแสนสุข 
3.  กลุมพอแมตัวอยาง 
4.  กลุมกีฬาคอืยาวิเศษ 
5.  กลุมนักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ 
6.  กลุมตะลอนทัวร 
7.  กลุมหนุมสาวสองพันป 
8.  กลุมนักชอปมืออาชีพ 
9.  กลุมผูบริโภคชางเลือก 
10.  กลุมคอการเมือง 
11.  กลุมวัฒนธรรมนําไทย 
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เม่ือนํารูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมาเปรียบเทียบกับแนวคิด
เร่ือง Baby Boomers or Muppies และการตลาดกับผูสูงอายุของ Philip Kotler จะทําใหเขาใจ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกลุมนี้มากยิ่งข้ึน 

 
Baby Boomers or Muppies (อางถึงใน Blackwell, Miniard และ Engel, 2006 : 247) ในป 

2539 เปนปแหงการเร่ิมตนท่ี Baby Boomers มีอายุ 50 ป และเปนศักราชแหงการใชจายเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคอยางอิสระเนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้เร่ิมหมดภาระในเร่ืองของการผอนบาน  
การผอนรถ และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเม่ือถึงป 2553 จะเปนจุดเปล่ียนท่ีสําคัญอีก
คร้ังหนึ่งซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้เร่ิมเกษียณและเปนอิสระจากการทํางาน Baby Boomers เปนคําท่ีใชเรียก
ประชากรกลุมหนึ่งซ่ึงเกิดหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยในชวงระหวางป 2489 – 2507 มีประชากร
เกิดถึง 74 ลานคน และเม่ือประชากรเหลานี้เติบโตข้ึนเปนวัยหนุมสาวในราวป 2523 นักการตลาด
ไดเรียกผูบริโภคกลุมนี้วา “yuppies” – young urban professionals กลาวคือเปนผูบริโภคท่ีมีรายได
คอนขางสูง มีอํานาจซ้ือ และมีอิทธิพลตอแนวโนมของตลาด และในปจจุบันนี้ผูบริโภคกลุม
ดังกลาวไดกาวเขาสูวัยสูงอายุและถูกเรียกวา “muppies” – middle-aged urban professionals ซ่ึง
ผูบริโภคกลุมนี้ เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอหลายๆสวนในภาคธุรกิจ  เชน คาปลีก การโฆษณา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย และเปนตลาดท่ีจะสามารถสราง 
ผลกําไรใหกับภาคธุรกิจได 

 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกลุมนี้ไดรับอิทธิพลคอนขางสูงจากแนวโนมของ 

การมีครอบครัว การหยาราง และการบริโภคในชวงป 2523 – 2533 เขาเหลานั้นไมไดตองการรถคัน
ใหม แตหากพวกเขาจะซ้ือ รถคันนั้นจะตองมีคุณภาพท่ีสูงกวาท่ีพวกเขาเคยตองการเม่ือชวงท่ีเปน
วัยหนุมสาว (yuppies) แตในขณะเดียวกันก็อาจมีความตองการรูปแบบบางอยางของรถท่ีพวกเขา
เคยใชในอดีต (ในทางการตลาดเรียกวา Retro Marketing - ผูแปล) สําหรับการซ้ือบานและ
ผลิตภัณฑท่ีใชภายในบานสําหรับผูบริโภคกลุมนี้นั้น ดูเหมือนวาจะมีการใหความสําคัญหรือเขาไป
เกี่ยวของนอย แตผูบริโภคกลุมนี้ก็มีความสามารถท่ีสูงกวาในอดีตในการซ้ือส่ิงท่ีมีคุณภาพ เขา
เหลานั้นตองการบานท่ีดีกวาเม่ือกอนแตก็มีขนาดท่ีเล็กลง รวมถึงบานมือสองซ่ึงพวกเขาจะใชใน
การพักผอนในบางชวงของวัยเกษียณ นอกจากนี้กลุมผูบริโภคกลุมนี้ยังเปนโอกาสทางการตลาด
สําหรับการบริการนําเท่ียวราคาแพง รานอาหาร โรงละคร เส้ือผาท่ีมีรูปแบบท่ีกําลังเปนท่ีนิยม และ
เคร่ืองประดับ ผูบริโภคกลุมนี้เอาใจใส ดูแลสัดสวนของตนเอง ใชเวลาวางในการเขาสปา ศูนย
สุขภาพ รานขายเคร่ืองสําอาง รานทําผมทําเล็บ เขารวมแผนควบคุมน้ําหนัก และรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ีผูบริโภคกลุมนี้ยังเปนกลุมลูกคาคาดหวังสําหรับผลิตภัณฑทางการเงินดวย  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กลุมกีฬาคือยาวิเศษ  กลุมนักสุขภาพตัว
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ยง  กลุมฉ่ิงฉับทัวร กลุมสาวสองพันป กลุมนักชอปมืออาชีพ และกลุมผูบริโภคชางเลือก  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  ความคิดเห็น  ในเร่ืองของการออกกําลังกายโดยมีการใช

เวลาวางไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง  เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุ
กลุมนี้ไดใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ท้ังหมด โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพท่ี 5.1 

 
 

 
 
 
 
      ภาพท่ี 5.1 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
 
 

 
 
 

กลุมกิฬาคือยาวิเศษ 

กิจกรรม 
       ใชเวลาวางไปกับการออกกําลังกาย 

ความคิดเห็น 
ทุกคนควรออกกําลังกายและการ
ทํางานก็เหมือนกับการออกกําลัง
กาย 

ความสนใจ 
ใหความสนใจเก่ียวกับการออกกําลัง
กาย โดยศึกษาเร่ืองการออกกําลังกาย
เปนอยางดี 



 330 

กลุมนักสุขภาพตัวยง 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีความระมัดระวัง

เร่ืองของการบริโภคอาหาร บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ทํากิจกรรมเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง ท้ัง 
การออกกําลังกาย การทานยาบํารุงตางๆเพ่ือใหสุขภาพดีข้ึน ผูสูงอายุกลุมน้ีมีความสนใจในทุกเร่ือง
ท่ีทําใหสุขภาพตัวเองแข็งแรง โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพท่ี 5.2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                   ภาพท่ี 5.2 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุม นักสุขภาพตัวยง 
 
 
 
 
 

กลุมนักสุขภาพตัวยง 

กิจกรรม 
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเชน
การออกกําลังกาย การทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ การทานอาหารเสริม 

ความสนใจ 
ใหความสนใจในเรื่องของสุขภาพ
ไมใชแคการออกกําลังกายเทานน้ัน
แตจะสนใจท้ังการบิโภคอาหารและ
สินคาตางๆ 

ความคิดเห็น 
สุขภาพที่แข็งแรงควรเริ่มตนดวย
การดูแลตัวเองใหมีสุขภาพที่
แข็งแรงจะทําใหใชชีวิตที่เหลือ
อยางมีความสุข 
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กลุมตะลอนทัวร 
  
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเท่ียว โดยมีการใชเวลา

วางไปกับการทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ มีการวางแผนในอนาคตวา
อยากเดินทางทองเท่ียวไปในทุกๆท่ี โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพท่ี 5.3 

 
 
 

 
 
 
            ภาพท่ี 5.3 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมตะลอนทัวร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุมตลอนทัวร 

กิจกรรม 
กิจกรรมที่ทําสวนใหญคือการทองเที่ยวทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

ความคิดเห็น 
มีความคิดเห็นวาการพักผอนที่ดีคือ
การทองเที่ยวไปในสถาท่ีตางๆ 

ความสนใจ 
สนใจและแสวงหาขอมูลเก่ียวกับ 
การทองเที่ยว 
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กลุมสาวสองพันป 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับดูแลตัวเองใหดูดีอยูตลอดเวลา 

โดยกิจกรรมที่ทําสวนใหญนั้นเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของ 
การใชชีวิตดังภาพท่ี 5.4 

 
 
 

 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.4 แสดงแบบการดาํรงชีวิตของกลุมสาวสองพันป 
 
 
 

 
 
 
 

  

กลุมสาวสองพันป 

ความคิดเห็น 
การดูแลตัวเองใหดูดีเปนสิ่งควรทํา
ยิ่งอายุมากยิ่งตองดูแล 

กิจกรรม 
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเชนการ
เขารานเสริมสวยการเขาสปา 

ความสนใจ 
ใหความสนใจเก่ียวกับการดูแล
ตัวเองเชนการใชครีมบํารุงตางๆ 
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กลุมนักชอปมืออาชีพ 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินซ้ือสินคาตามสถานท่ี

ตางๆ โดยมีการใชเวลาวางไปกับการเดินซ้ือสินคา ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเปา รองเทา เปนกลุม
ผูสูงอายุท่ีใหความสําคัญกับการแตงตัวดังภาพท่ี 5.5 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5 แสดงแบบการดาํรงชีวิตของกลุมนักชอปมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 

กลุมนักชอปมืออาชีพ 

กิจกรรม 
ซื้อสินคาตามหางสรรพสินคาเชนเส้ือผารองเทา
กระเปา 

ความสนใจ 
ใหความสําคัญกับการเดินเลือกซื้อ
สินคาตามสถานท่ีตางๆ 

ความคิดเห็น 
การเดินเลือกซื้อสินคาถือเปน 
การพักผอนอยางหน่ึง 
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กลุมผูบริโภคชางเลือก 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในการบริโภคสินคาท่ีละเอียด โดยมี

การพิจารณาแหลงผลิตของสินคา ราคา และสถานท่ีจัดจําหนาย ซ่ึงผูสูงอายุกลุมนี้มีการเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพสินคา กอนการตัดสินใจซ้ือดังภาพท่ี 5.6 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.6 แสดงแบบการดาํรงชีวิตของกลุมผูบริโภคชางเลือก 

 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 6 กลุม ยังสอดคลองกับ

แนวคิดของ Philip Kotler ซ่ึงไดกลาวถึงการตลาดสําหรับผูสูงอายุไวในหนังสือ Marketing 
Management วาผูสูงอายุมีความตองการและมีความจําเปนเหมือนกับผูบริโภคที่วัยเยาวกวา และ
ผูสูงอายุยังมีรายไดคงท่ี มีฐานะดานการเงินดี การตัดสินใจในการซ้ือของพวกเขาไมไดข้ึนอยูกับ
อายุแตข้ึนอยูกับรูปแบบการดํารงชีวิต ผูสูงอายุมักมีความรูสึกวาตนเองออนกวาอายุจริงถึง 10 ป 
จากชองวางนี้นําไปสูความสําเร็จของแผนรณรงค Self – Perception ผูสูงอายุไมใชคนออนแอหรือ
ชวยเหลือตนเองไมไดเลย แตตรงกันขามผูสูงอายุหลายคนมีสุขภาพแข็งแรงและกระตือรือรน แต

กลุมผูบริโภคชางเลือก 

กิจกรรม 
ในการซื้อสินคาแตละคร้ังจะพิจารณาอยางละเอียด
เชนแหลงผลิต ราคา คุณภาพของสินคา 

ความสนใจ 
สนใจซ้ือสินคาท่ีมาจากแหลงผลิตท่ี
นาเช่ือถือและราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

ความคิดเห็น 
สินคาในปจจุบันดอยคุณภาพและ
ราคาแพง 
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ผลการวิจัย เร่ืองรูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุท่ีมีงานทํา ไดผลการวิจัยบางสวนท่ีแตกตางจาก Baby Boomers or Muppies ของ 
Blackwell, Miniard และ Engel และการตลาดผูสูงอายุของ Philip Kotler อันเนื่องมาจากความ

แตกตางกันของสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือนอกจากผูบริโภคกลุมนี้จะใสใจ
ในการบริโภคสินคาและชอบดูแลตัวเองแลว ผูบริโภคกลุมนี้ยังใหความสนใจในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
ลูก เนื่องจากในสังคมไทยนั้นผูท่ีเปนพอแมยังมีลักษณะของการเล้ียงลูกแบบไมรูจักโต และยังคง
ยินดีจายเงินเพื่อซ้ือสินคาท่ีเปนประโยชน และชวยสงเสริมฐานะใหกับลูก รวมท้ังมีพฤติกรรม
บริโภคสินคาท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี ดังรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมฝกใฝในธรรม 
กลุมวัฒนธรรมนําไทย กลุมครอบครัวแสนสุข  กลุมพอแมตัวอยาง และกลุมคอการเมือง ซ่ึง
สามารถแสดงไดตามแผนภูมิของรูปแบบการดําเนินชิวิตของท้ัง 5  กลุม ดังนี้ 

 
กลุมฝกใฝในธรรม 
 
เปนกลุมท่ีชอบในเร่ืองของธรรมมะมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับ

ธรรม เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเร่ืองของการแบงปนความสุขใหกับ
บุคคลอ่ืนๆ เสียสละเพื่อสังคม โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพท่ี 5.7 
 

 
 

ภาพท่ี 5.7 แสดงแบบการดาํรงชีวิตของกลุมฝกใฝในธรรม 
 

กลุมฝกไฝในธรรม 

ความสนใจ 
- ใสใจในเร่ืองของการทําบุญ 
-   การทําตัวใหเปนประโยชนกับสังคม    

ความคิดเห็น 
- การรักความสงบ 
- รักสันติ 

กิจกรรม 
- การเขาวัดทําบุญ           
- การทองเท่ียวทางธรรมชาติและการทําบุญ              
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กลุมวัฒนธรรมนําไทย 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองของวัฒนธรรม โดย

ผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบของไทย เชน การไหว การแตงกาย ท่ี
เหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส โดยมองวาสังคมในปจจุบันแยลง ผูนอย
ขาดการเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็ง ทําใหเกิดปญหาสังคมตางๆตามมา  
ดังภาพท่ี 5.8 

 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 5.8 แสดงแบบการดาํรงชีวิตของกลุมวัฒนธรรมนาํไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุมวัฒนธรรมนําไทย 

ความสนใจ 
มีความสนใจในวัฒนธรมอันดีงาม
ของไทย 

ความคิดเห็น 
ควรอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีในแบบ
ไทยเชนการไหวการเคารพผู
อาวุโส 

กิจกรรม 
ใหความสําคัญกับการปฎิบัตรตามแบบอยาง
วัฒนธรรมไทย 
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กลุมครอบครัวแสนสุข 
  
เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรม  ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว โดยมีการไป

เท่ียวและใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด โดย
ผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพท่ี 5.9 

 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 5.9 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมครอบครัวแสนสุข 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมรักครอบครัว 

กิจกรรม 
ใชเวลาอยูกับครอบครัวเชนจะเท่ียว การทานอาหาร 
การซื้อสินคา 

ความสนใจ 
ใหความสนใจกับครอบครัวเปนอันดับ
แรกเชน การทํากิจกรรมสันทนาการกับ
ครอบครัว 

ความคิดเห็น 
มีความคิดเห็นวาครอบครัวเปนสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดในสังคม 
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กลุมพอแมตัวอยาง 
 
เปนกลุมท่ีมี กิจกรรม ความสนใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกเปนสําคัญ กลาวคือให 

การดูแล หวงใยลูกหลานมากเปนพิเศษโดยมีการใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเร่ือง
เงิน หรือการใหคําปรึกษาตางๆ ถึงแมวาลูกไดแตงงานมีครอบครัวไปแลวกต็าม โดยผูบริโภคกลุมนี้
มีแบบของการใชชีวิตดังภาพท่ี 5.10 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                ภาพท่ี 5.10 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมพอแมตัวอยาง 
 
 

 
 
 
 

กลุมพอแมตัวอยาง 

กิจกรรม 
    ทํากิจกรรมเก่ียวกับลูกเชนการทองเท่ียวกับลูก
การเดินเลือกซื้อสินคากับลูก การเลือกสิ่งท่ีดีที่สุด
ใหลูก 

ความสนใจ 
สนใจในทุกเร่ืองท่ีเปนประโยชนกับ
ลูกและหลาน 

ความคิดเห็น 
มีความคาดหวังใหลูกมีชีวิตท่ีดี
และประสบความสําเร็จในชีวิต 
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กลุมคอการเมือง 
 
เปนกลุมท่ีมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง โดยผูสูงอายุกลุม

นี้มีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง เพื่อหาขอมูลและทําการวิเคราะหพูดคุยถึงเร่ืองการเมือง
และท่ีสําคัญไดใหความสนใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังเปนอยางมาก ดังภาพท่ี 5.11 

 
 

 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.11 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมคอการเมือง 
 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะท่ีแตกตางจาก

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในภูมิลําเนาอ่ืนๆ เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางท่ีแตกตางไป ไม
วาจะเปนลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางวัฒนธรรมและประเพณี เช้ือชาติ ดังนั้นนักการตลาด
ตองทําความเขาใจวาเม่ือปจจัยตางๆเหลานี้เปล่ียนแปลงไปจะสงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงตาม นอกจากนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตไมไดเปนสูตรสําเร็จของกลยุทธการตลาด
ท้ังหมด แตเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งท่ีทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคเพียง
ดานเดียวเทานั้น การจะกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดตองอาศัยขอมูลท่ีหลากหลายและการบูรณา
การ 

กลุมคอการเมือง 

กิจกรรม 
ติดตามขาวสารท่ีเก่ียวกับการเมืองวิพากษเหตุการณ
ทางการเมืองและใสใจในการเลือกต้ัง 

ความสนใจ 
ใหความสําคัญกับเร่ืองของการเมืองขาว
ที่เก่ียวกับการเมืองและการสนทนาใน
เร่ืองของการเมือง 

ความคิดเห็น 
การเมืองเปนเร่ืองของประชาชนทุกคน
ในสังคมประชาธิปไตยตองให
ความสําคัญ 
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นอกจากคําถามท่ีเกี่ยวกับแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่อิงจาก
ทฤษฎี AIO แลว ผูวิจัยไดทําการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูสูงอายุปรารถนาอยากจะไดถามีพร
วิเศษใหหนึ่งขอ ซ่ึงคําตอบท่ีไดคือ 

 
ผูสูงอายุปรารถนาใหสุขภาพของตนเองแข็งแรง เนื่องจากมองวาถาสุขภาพแข็งแรงแลว

ถึงแมจะไมรํ่ารวยก็ยังสามารถสรางข้ึนมาไดจากน้ําพักน้ําแรง อีกส่ิงหนึ่งท่ีผูสูงอายุปรารถนาอยาก
ไดคือการท่ีจะไดเห็นลูกหลานเจริญกาวหนาท้ังในหนาท่ีการงานและความสมบูรณของครอบครัว 
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5.3 ขอเสนอแนะสําหรับนักการตลาด 
 
  สําหรับงานการตลาดน้ัน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการทําการตลาดกับกลุมผูสูงอายุ
ดังนี้ นักการตลาดควรใชการใหขอมูลในเชิงประโยชนหลักของสินคาในการทําการตลาดกับ
ผูบริโภคกลุมนี้ เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้จะใชความคุมคาในเชิงประโยชนหลักของสินคาเปนเกณฑ
ในการตัดสินใจซ้ือ โดยดูจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมนักชอปมืออาชีพและผูบริโภคชาง
เลือกเพราะสองกลุมนี้จะพิจารณาสินคาต้ังแตแหลงผลิตของสินคา ราคา และสถานท่ีจัดจําหนาย  
โดยจะทําการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคา กอนการตัดสินใจซ้ือ  
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.12 แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูสูงอายุ 

รับรูปญหา 

ซ้ือ 

ผลการซ้ือ 

ประเมินทางเลือก 

แสวงหาขอมูล 

 ประเมินผลหลังการซ้ือ 
 

สิ่งกระตุน
ทางการตลาด 

- คุณภาพของ  
  ผลิตภัณฑ 
- ความนาเช่ือถือ  
  ของแหลงผลิต  
- คุณประโยชน 
  ของผลิตภัณฑ 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ลูกและครอบครัว 
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นอกจากเรื่องของประโยชนหลักแลวผูวิจัยยังพบวาผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ของผูสูงอายุคือครอบครัวและลูก โดยดูจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมครอบครัวแสนสุขและ
กลุมพอแมตัวอยางซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีสนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค กลาวคือในการวางแผนสําหรับการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคน้ันสวนใหญ 
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะพึ่งบุคคลอ่ืนมากกวาตนเอง ไดแก ส่ือทางดานการตลาดตางๆ     
สมาชิกในครอบครัว เพื่อน กลุมอางอิงและผูนําดานความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัว 
เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวตางมีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือการบริโภค เชน เด็กเล็กจะชวยบิดา
มารดาในการตัดสินใจซ้ือ และบิดามารดาจะชวยเด็กในการตัดสินใจซ้ือเชนกัน เนื่องจากผูบริโภค
หนึ่งคนมีหลายบทบาทในการเปนผูบริโภค เชน เปนผู ซ้ือ ผูใช ผูตัดสินใจซ้ือ ผูมี อิทธิตอ 
การตัดสินใจซ้ือ ตัวอยางเชน พอแมชื้อรถยนตยี่หอ BMW เพื่อเปนของขวัญวันแตงงานใหกับลูก
ชาย ในกรณีนี้ ผู ซ้ือคือ พอแม ลูกชายคือผูใช ผูตัดสินใจและผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  
ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.13 แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูสูงอายุเทียบจากรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของกลุมรักครอบครัวและพอแมตัวอยาง 

ผูริเร่ิม 
(ลูกและครอบครัว)

ผูซ้ือ 
ผูสูงอายุ 

ผูใช 
ลูกและครอบครัว 

ผูตดัสินใจ 
(ผูสูงอายุ) 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
(ลูกและครอบครัว) 

ผูตดัสินใจ 
(ลูกและครอบครัว) 
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ดังนั้นจะสังเกตไดวาผูสูงอายุจะใหความสําคัญกับประโยชนและความคุมคาของสินคาเม่ือ
เทียบกับราคา รวมท้ังใหความสําคัญกับลูกและครอบครัวเนื่องจากมองวาตนเองอายุมากแลว ส่ิงท่ี
ไมจําเปนจะไมบริโภค แตถาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับลูกและครอบครัวจะถือวาเปนส่ิงจําเปน ทําให
นักการตลาดท่ีตองการขยายตลาดมาจับกลุมผูสูงอายุตองหาเหตุผลท่ีดีพอกับการจายเงินเพื่อการซ้ือ
สินคา โดยเหตุผลท่ีจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือคือประโยชนท่ีลูกและครอบครัวของผูสูงอายุ
จะไดรับ อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญคือถึงแมผูสูงอายุจะไมไดเปนผูริเร่ิมในการซ้ือ แตจากโมเดลท่ี 
5.13 จะเห็นไดวาผูสูงอายุเปนผูตัดสินใจซ้ือและผูซ้ือ ดังนั้นนักการตลาดท่ีท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนกลุมผูบริโภคกลุมอ่ืนๆ จําเปนตองใหความสําคัญกับผูสูงอายุในฐานะท่ีเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอ 
การตัดสินใจซ้ือและผูซ้ือในบางสถานการณ  
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ควรเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีงานทํากับท่ีไมไดทํางาน 
2. ควรทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายูท่ีมีงานทําแตเปล่ียนภูมิลําเนา 
3. ควรทําการศึกษาในประเด็นเดียวกับการวิจยัเร่ืองนี้แตใชวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
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แบบการดํารงชีวิตของผูสงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
Lifestyles of the Working Elderly People in Bangkok Metropolitan Areas 

 

จิรวุฒิ หลอมประโคน และเอกภพ มณีนารถ 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้เปนบทความที่นําเสนอผลการวิจัย เร่ืองแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา

เฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเคร่ืองมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน 

เปนเพศชาย 18 คนเพศหญิง 18 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชทฤษฎีการแบง

ชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา สามารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 11 กลุม โดยใชแนวคิดการจัด

พวก AIO (AIO Categories of Lifestyle Studies) เปนเกณฑ ดังน้ี  

1. ฝกใฝในธรรม   2. ครอบครัวแสนสุข   3. พอแมตัวอยาง    4. กีฬาคือยาวิเศษ   5. นักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ   

6. ตะลอนทัวร       7. สาวสองพันป     8. นักชอปมืออาชีพ  9. ผูบริโภคชางเลือก  10. คอการเมือง  11. วัฒนธรรมนําไทย    

 
Abstract 

Lifestyles of the Working Elderly People in Bangkok Metropolitan Areas is a qualitative research that 

uses a depth interview as a tool to gain data. The number of interviewees of this research is 36 persons, male 

18 persons and female 18 persons. To select these interviewees, the researcher used the technique of 

purposive sampling and social class concept. This research found that the Lifestyle of the Working Elderly 

People in Bangkok Metropolis can be classified into 11 groups under the theory of AIO (AIO Categories of 

Lifestyle Studies) as the following below. 

1. Dharma Activist    2. Family oriented      3. Devoted Parents     4. Sport Lovers    5. Healthy eating Consumer 

6. Avid Traveler        7. Always good-looking      8. Shopaholic      9. Very choosy   10. Political Fan 

11. Very conservative 
 



 2

บทนํา 
ปจจุบันนักการตลาดกําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางการตลาดเนื่องจากสภาพการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น 

รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใหมๆย่ิงทําใหการแขงขันเกิดความรุนแรง ธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียง และ

ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคจึงควรตองดําเนินธุรกิจโดยอยูบนพื้นฐานของการเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพราะในปจจุบันแคมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสินคาที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการจัด

จําหนายที่เหนือกวาคูแขงขันนั้นยังไมเพียงพอ (สมวงศ พงศสถาพร, การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฏิบัติ, 

2546) ดังนั้นนักการตลาดจึงตองทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อเขาใจพฤติกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การ

วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคคือการวิเคราะหถึงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมายที่มีตอสินคาเพ่ือ

นําเสนอส่ิงจูงใจทางการตลาดที่ตรงตอความตองการของผูบริโภค กลาวคือนักการตลาดตองเขาใจวาผูบริโภคแตละกลุมมี

ความตองการท่ีแตกตางกันอยางไร ดังนั้นส่ิงหน่ึงที่นักการตลาดควรทําก็คือการระบุกลุมเปาหมายทางการตลาดใหชัดเจน

เพื่อแยกกลุมผูบริโภคเปาหมายออกจากผูบริโภคกลุมอื่นๆ และเคร่ืองมือหน่ึงที่เปนท่ีนิยมคือการวิเคราะหและทําความ

เขาใจแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค (Lifestyles) เพื่อแบงสวนตลาดและหาผูบริโภคเปาหมาย ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงขอ

นําเสนอแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา ซึ่งเปนการศึกษาโดย

ใชการวิจัยเชิงคุณภาพดวยเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คนเปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน 

ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชทฤษฎีการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการ

คัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยาง จากนั้นใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle Studies) เปนเกณฑ

ในการแบงแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยศึกษาในเร่ืองของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา 

นิยามศัพท 
1. กลุมผูสูงอายุ หมายถึง กลุมคนท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป มีงานทํา และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 

2. แบบการดํารงชีวิต  (Lifestyle) หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริโภคที่ เ ก่ียวของกับประชากรศาสตร 

(Demographic) กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) (AIO 

Categories of Lifestyle Studies อางถึงใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) 

1.1 ประชากรศาสตร  หมายถึง  อายุ  การศึกษา  รายได  อาชีพ  ขนาดครอบครัว  ที่อยูอาศัย       

ภูมิศาสตร ขนาดเมืองท่ีอาศัย ขั้นตอนวงจรชีวิต ของกลุมผูสูงอายุ  

1.2 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใช 

เวลาวาง กิจกรรมเพื่อความบันเทิง สมาชิกคลับหรือชมรม การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ

และการเลนกีฬาของกลุมผูสูงอายุ 

1.3 ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความสนใจที่มีตอครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรมสันทนา

การ ความนิยม อาหาร ส่ือตาง ๆ และความสําเร็จของผูสูงอายุ 

1.4 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ 

เศรษฐกิจ การศึกษา สินคาและบริการ อนาคต และวัฒนธรรมของกลุมผูสูงอายุ 
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3.    ชั้นทางสังคม (Social Class) ของผูสูงอายุ 

 ชั้นสังคม (Social Class) ของผูสูงอายุสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และกลุมยอย    

 ได 6 ระดับ ดังน้ี 

3.1 ผูสูงอายุชนช้ันสูง (Upper class) 

3.1.1 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบน (Upper – upper class) 

- เปนผูที่มีตระกูลดี เกาแก ซึ่งมีจํานวนนอยในสังคม 

- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคมตางๆ 

- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถ่ิน และโรงพยาบาลตางๆ 

- เปนแพทย และนักกฎหมายที่มีความโดดเดนในอาชีพของตน 

- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการท่ีไดจัดต้ังมา

เปนเวลานาน 

- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง 

3.1.2 ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนลาง (Lower – upper class) 

- ไมไดรับการยอมรับใหเทยีบเทากับชนช้ันสูงสวนบน 

- เปนกลุมเศรษฐีใหม 

- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ 

- เปนผูที่เลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความรํ่ารวย 

3.2 ผูสูงอายุชนช้ันกลาง (Middle class) 

3.2.1 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนบน (Upper – middle class) 

- ไมไดเปนผูที่มีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก 

- เปนผูที่มุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ 

- เปนเจาของธุรกิจ 

- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 

- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ 

- มีความปรารถนาท่ีจะไขวควาส่ิงท่ีดีกวาสําหรับการใชชีวิต 

- มีสภาพความเปนอยูที่แสดงถึงการเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 

- มีการบริโภคที่แสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน 

- ใหความสําคัญกับการเล้ียงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก 

3.2.2 ผูสูงอายุชนช้ันกลางสวนลาง (Lower – middle class) 

- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน 

- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม 

- มีความตองการเล้ียงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี 

- เปนผูที่เขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 

- เปนผูที่แตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟช่ัน 
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- เปนกลุมผูบริโภคสวนใหญของสังคมสําหรับผลิตภัณฑประเภทประกอบเอง หรือทําและ

ตกแตงดวยตนเอง (DIY) 

3.3 ผูสูงอายุชนช้ันลาง (Lower class) 

3.3.1 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนบน (Upper – lower class) 

- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม 

- เปนผูใชแรงงาน 

- ตองการความม่ันคงในการทํางาน (บางคร้ังจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน) 

- มุงการทํางานเพื่อใหไดมาซ่ึงคาแรงเพื่อการครองชีพและซ้ือของใชที่จําเปนตางๆ 

- มีความตองการเล้ียงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติที่เหมาะสม 

- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเม่ือไดรับการกระตุน เชน สินคาลดราคา 

- มีความสนใจในผลิตภัณฑที่จะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน เชน โทรทัศน 

อุปกรณลาสัตว เปนตน 

- ผูที่มีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองที่มีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบด้ังเดิม เชน ตอง

แข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย 

- ผูบริโภคกลุมนี้ที่เปนเพศชายมักจะเปนผูที่ชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบบุหร่ีจัด และ

ด่ืมเบียร 

3.3.2 ผูสูงอายุชนช้ันลางสวนลาง (Lower – lower class) 

- ดอยการศึกษา เปนแรงงานที่ไมมีฝมือ 

- ออกจากงานบอย 

- บุตรมีคุณภาพชีวิตตํ่า 

-    มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินคํ่า 
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AIO Categories of Lifestyle Studies

ประชากรศาสตร

อายุ

การศึกษา

รายได

อาชีพ

ขนาดครอบครวั

ท่ีอยูอาศัย

ภูมิศาสตร

ขนาดเมืองท่ีอาศัย กิจกรรม

ขั้นตอนวงจรชีวติ การทํางาน

งานอดิเรก

กิจกรรมทางสังคม

การใชเวลาวาง

กิจกรรมเพือ่ความบันเทิง

สมาชิกคลับ

การรวมกิจกรรมชุมชน

ความสนใจ การเลือกซ้ือ

ครอบครวั กีฬา

บาน

อาชีพ

ชุมชน

กิจกรรมสันทนาการ

ความนิยม

อาหาร

ส่ือตางๆ ความคิดเห็น

ความสําเรจ็ ตนเอง

ประเด็นทางสังคม

การเมือง

ธุรกิจ

เศรษฐกิจ

การศึกษา

สินคาและบรกิาร

อนาคต

วฒันธรรม

แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ

กรอบแนวความคิด

ที่มา: Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279 
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ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
1. ทฤษฎีการจัดพวก AIO เพื่อการศึกษาแบบของการใชชีวิต 

2. ทฤษฎีการแบงช้ันทางสังคม(Social Class) 

 
ระเบียบวธิวีจิัย 

งานวิจัยเร่ืองแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยใชเคร่ืองมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน เปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน ใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชทฤษฎีการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือก

ประชากรเขากลุมตัวอยาง โดยทฤษฎีการแบงชั้นทางสัมคม (Social Class) สามารถแบงผูบริโภคออกเปนกลุมใหญได 3 

ระดับ และกลุมยอยได 6 ระดับดังน้ี 

1. ชนช้ันสูง (Upper class) 

ชนช้ันสูงสวนบน (Upper – upper class) 

 ชนช้ันสูงสวนลาง (Lower – upper class) 

2.  ชนช้ันกลาง (Middle class) 

           ชนช้ันกลางสวนบน (Upper – middle class) 

          ชนช้ันกลางสวนลาง (Lower – middle class) 

3. ชนช้ันลาง (Lower class) 

          ชนช้ันลางสวนบน (Upper – lower class) 

          ชนชั้นลางสวนลาง (Lower – lower class) 

ที่มา: Schiffman and Kanuk, 2000: 308 

 

ดังน้ันจากการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีการแบงช้ันทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือก

สามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 6 กลุม ไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ 

ชนช้ันทางสังคม เพศ อายุ (ป) อาชีพ 

60 ทหาร ยศพลเอก 

61 ทหาร ยศพลโท ชาย 

68 แพทย 

61 อัยการอาวุโส 

68 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

กลุมชนช้ันสูงสวนบน 

หญิง 

61 เจาของรานอาหาร 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ (ตอ) 
ชนช้ันทางสังคม เพศ อายุ (ป) อาชีพ 

71 เจาของธุรกิจนําเขาเคร่ืองยนต 

60 เจาของรานขายสงอัญมณี ชาย 

61 ผูอํานวยการเขต 

65 เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

61 ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 

กลุมชนช้ันสูงสวนลาง 

หญิง 

63 เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 

68 เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน 

70 เจาของธุรกิจผลิตชอฟา ชาย 

63 อาจารย ตําแหนงคณบดี 

66 อาจารยประจํา 

70 เจาของธุรกิจหลายแหง 

กลุมชนช้ันกลางสวนบน 

หญิง 

64 เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต 

68 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก 

63 เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง ชาย 

60 ครูสอนลีลาศ 

62 เจาของรานอาหารขนาดเล็ก 

64 เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก 

กลุมชนช้ันกลางสวนลาง 

หญิง 

63 เภสัชกร 

65 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

60 พนักงานบริษัทเอกชน ชาย 

64 เจาของธุรกิจขนาดเล็ก 

60 เจาของธุรกิจขนาดเล็ก 

64 พนักงานบริการในรานอาหาร 

กลุมชนช้ันลางสวนบน 

หญิง 

68 พนักงานบริการในรานอาหาร 

64 คาขาย 

61 รับจาง ชาย 

70 รับงานแกะสลัก 

74 คาขาย 

70 คาขาย 

กลุมชนช้ันลางสวนลาง 

หญิง 

65 คาขาย 

 
 
 



 8

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา 

เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยดานกิจกรรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใชเวลาวาง กิจกรรม

เพื่อความบันเทิง สมาชิกคลับหรือชมรม การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ กีฬาสามารถจัดกลุมได 7 กลุม คือ 
1. กลุมตะลอนทัวร 
เปนกลุมที่ชอบกิจกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติกับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน โดยจะเดินทางทองเที่ยวท้ังใน

และตางประเทศ 
2. กลุมนักชอปมืออาชีพ 
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรมยามวางดวยการเดินเลือกซื้อสินคา (ชอปปง) ที่หลากหลายแตกตางกันไปตามชนชั้น

ทางสังคมโดยผูสูงอายุที่อยูในชนช้ันสูงมีการเลือกสถานท่ีจัดจําหนายสินคาที่มีความนาเช่ือถือ มีภาพลักษณที่ดี เปนที่รูจัก 

มีความเหมาะสมกับชนชั้นทางสังคมของตน และมีการเลือกซ้ือสินคาท่ีคอนขางมีแบรนดเนม มีราคาสูง ซึ่งก็เปนการ

เลือกใชสินคาที่สามารถแสดงถึงชนช้ันทางสังคมของตน ขณะท่ีชนช้ันกลางมีการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade) ที่มีราคาที่เปนมาตรฐานและมีการทําการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา สวนชนช้ันลางเลือกรานคาที่

ขายสินคาราคาถูและสะดวกในการซ้ือเพราะซื้อสินคาจํานวนนอยทําใหมีการซ้ือบอยกวาชนชั้นอื่นๆ 
3. กลุมฝกใฝในธรรม 
เปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรมดวยการทําบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตร ทอดผาปา บริจาคเงินแกสถานสงเคราะห

ตางๆ 
4. กลุมหนังสือคือเพ่ือน 
เปนกลุมที่ผูสูงอายุสวนใหญนิยมการอานหนังสือพิมพ นิตยสาร และหนังสือประเภทตางๆ 
5. กลุมโทรทัศนบันเทิง 
เปนกลุมที่ผูสูงอายุนิยมทํากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงโดยการดูโทรทัศนรายการตางๆ เชน รายการขาว สารคดี 

และละคร 
6. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
เปนกลุมที่ผูสูงอายุมีการเลือกซ้ือสินคาที่มีความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม กลาวคือผูสูงอายุที่อยูในชน

ชั้นสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลางมีการเลือกซ้ือสินคาโดยพิจารณาคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ และพิจารณาความ

เหมาะสมระหวางคุณภาพกับราคาของสินคาน้ันๆเพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ โดยถาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี แม

ราคาแพงก็จะตัดสินใจซื้อ และมีการเลือกซื้อสินคาในสถานท่ีๆเดินทางไปสะดวก สวนผูสูงอายุชนชั้นลางนั้นมีการตัดสินใจ

ซื้อโดยพิจารณาจากราคาเปนสําคัญ และซ้ือสินคาจากสถานท่ีๆสามารถเดินทางไปไดสะดวกเชนเดียวกัน 
7. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
เปนกลุมที่ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมโดยการเลนกีฬาท่ีหลากหลาย เชน เลนกอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ เขาฟตเนส 

วายน้ํา เลนเทนนิส ฝกโยคะ และเตนแอโรบิค โดยใหเหตุผลวาเปนวิธีการดูแลสุขภาพท่ีดีที่สุด และบางคนก็มีการเลนกีฬา

หรือออกกําลังกายมาต้ังแตวัยหนุมสาว 
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เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยดานความสนใจที่เก่ียวกับครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรมสันทนาการ ความนิยม 

อาหาร ส่ือตางๆ ความสําเร็จ  สามารถจัดกลุมได 6 กลุม คือ 
1. กลุมพอแมตัวอยาง 
เปนกลุมที่ใหความสนใจในเรื่องของบุตรเปนอยางมากเน่ืองจากมีความกังวลวาบุตรจะไมสามารถดูแลตนเอง

และกิจการที่ไดรับเปนมรดกจากตนได จึงพรอมที่จะชวยแกปญหาให ไมวาจะเปนเร่ืองเงินหรือการใหคําปรึกษา สวนกลุม

ผูสูงอายุที่โสดจะมุงความสนใจไปท่ีหลานหรือพี่นองท่ีอยูดวยกันเปนสวนใหญ 
2. กลุมบานคือวิมานของเรา 
เปนกลุมที่มีความสนใจเก่ียวกับบานและท่ีอยูอาศัย และความสนใจมีความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม โดย

ผูสูงอายุชนช้ันสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมีความสนใจในเรื่องการดูแลบานและมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ 

เพราะบานสามารถเปนมรดกตกใหแกบุตรหลานได และเปนแหมือนสมบัติที่ตองไดรับการดูแล สวนชนช้ันลางสวนบนและ

ชนช้ันลางสวนลางมีความสนใจการหาท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงเนื่องจากปจจุบันยังคงตองเชาบาน หรือตองอาศัยอยูบานญาติ 
3. กลุมตะลอนทัวร 
เปนกลุมที่มีความสนใจเร่ืองการทองเที่ยว ซึ่งพบวาเปนผูสูงอายุในชนช้ันสูงสวนบนถึงชนช้ันกลางสวนลาง มี 

การทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ และสวนใหญไปกับครอบครัว 
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
เปนกลุมที่มีความสนใจเร่ืองการออกกําลังกาย ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นวาการออกกําลังกายเปนวิธีการดูแล

สุขภาพท่ีดีที่สุด และบางคนก็ออกกําลังกายมานานต้ังแตวัยหนุมสาว 
5. กลุมนักบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพ 
เปนกลุมที่มีความสนใจในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพ การรับประทานยาบํารุง  

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหารตางๆ 
6. กลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ 
เปนกลุมที่ไมไดคาดหวังในความสําเร็จเก่ียวกับตนเอง แตคาดหวังในความสําเร็จของบุตรหลานมากกวา

เนื่องจากคิดวาตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตแลว ไมวาจะเปนเร่ืองการทํางาน และการเล้ียงดูบุตรหลาน 

 

เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยดานความคิดเห็นที่มีตอประเด็นตางที่เก่ียวกับตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง 

ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคาและบริการ อนาคต วัฒนธรรม  สามารถจัดกลุมได 6 กลุม คือ 
1. กลุมตนเปนที่พ่ึงแหงตน 
เปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอตนเอง โดยผูสูงอายุกลุมนี้มีความภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเน่ืองจาก

มีงานทํา ไมตองรอความชวยเหลือจากบุตรหลาน และไมเปนภาระแกสังคม 
2. กลุมวัฒนธรรมนําไทย 
เปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม โดยมีความคิดเห็นวาสังคมในปจจุบันเส่ือมโทรมลงเน่ืองจาก

สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนในสังคมขาดจริยธรรม มีส่ิงที่เปนอันตรายในสังคม มีอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น สังคมขาด

ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมเส่ือมลงเนื่องจากวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยหายไป เชน การมีสัมมาคารวะกับ

ผูใหญ การรักนวลสงวนตัวของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมที่ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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3. กลุมคอการเมือง 
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง แต

ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ังผูสูงอายุกลุมนี้ก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกต้ังเน่ืองจากเห็นวาเปนหนาที่ 
4. กลุมเศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตัว 
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยมีความคิดเห็นวาเศรษฐกิจในปจจุบันไมคอยดี

เน่ืองมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวาจะเปนเร่ืองการเมือง หรือเร่ืองปญหาความไมสงบในภาคใตซึ่งสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจ 
5. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตอสินคาและบริการ โดยแสดงความคิดเห็นวาสินคาและบริการในปจจุบันไม

มีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี และมีราคาแพงมากขึ้น 
6. กลุมอนาคตตองวางแผน 
เปนกลุมท่ีมีการแสดงความคิดเห็นตออนาคต ซึ่งการแสดงความคิดเห็นน้ันมีความแตกตางกันตามชนช้ันทาง

สังคม โดยชนช้ันต้ังแตระดับสูงสวนบนลงมาถึงชนชั้นกลางสวนลางมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความ

ตองการทํางานเพื่อสังคมโดยไมเห็นแกเงิน มีความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเร่ือยๆ 

เน่ืองจากเห็นวาการทํางานทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากน้ียังมีความตองการ

เดินทางทองเที่ยว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือบุตรหลานตลอดไป สวนชนชั้นลางสวนบนและชนชั้นลางสวนลาง

แสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเร่ือยๆ เนื่องจากตองการรายไดมาใชจายในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซื้อของ

ใชตางๆไดเนื่องจากตนเองมีการดํารงชีวิตในลักษณะหาเชากินคํ่า และยังตองมีการผอนชําระหน้ีส้ินท้ังท่ีเกิดจากตนเอง

และท่ีเกิดจากบุตร 

 

   ดังน้ันจากการวิเคราะหปจจัยโดยการนํากลุมกิจกรรม (7 กลุม) กลุมความสนใจ (6 กลุม) และกลุมความคิดเห็น 

(6กลุม) มาทําการวิเคราะหในขั้นท่ี 2 โดยใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle Studies) เปนเกณฑ 

สามารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 11 กลุม ดังนี้ 
 1. กลุมฝกใฝในธรรม 
เปนกลุมที่ชอบในเร่ืองของธรรมะ ใชเวลาไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเรื่องของการแบงปนความสุข

ใหกับบุคคลอื่นๆเสียสละเพื่อสังคม เปนผูที่รักความสงบ รักสันติ  
2. กลุมครอบครัวแสนสุข 
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับครอบครัว โดยมีการทองเท่ียว ทานอาหาร ซื้อสินคา และใชเวลาสวนใหญอยูกับ

ครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด มองอาคตของตังเองโดยผูกติดกับครอบครัว 
3. กลุมพอแมตัวอยาง 
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับบุตรเปนสําคัญ กลาวคือจะคอยดูแลหวงใยบุตรหลานมากเปนพิเศษ โดยจะให

ความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเร่ืองเงินหรือการใหคําปรึกษาตางๆ ถึงแมวาบุตรจะแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็

ตาม มีการทํากิจกรรมกับบุตร เชน ทองเท่ียว เดินเลือกซ้ือสินคากับบุตร และมีความคาดหวังใหบุตรมีชีวิตที่ดีและประสบ

ความสําเร็จในอนาคต 
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4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ 
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับเร่ืองของการออกกําลังกาย โดยจะใชเวลาวางสวนใหญไปกับการออกกําลังกาย ไม

วาจะเปนการเดิน วิ่ง  เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมาก

จนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
5. กลุมนักบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพ 
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีความระมัดระวังเร่ืองของการบริโภคอาหาร มี

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร และยาบํารุงตางๆเพื่อใหสุขภาพดีขึ้น ผูสูงอายุกลุมนี้จะ

สนใจในการบรโิภคสินคาเพื่อสุขภาพ  
6. กลุมตะลอนทัวร 
เปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับการทองเท่ียว โดยจะใชเวลาวางไปกับการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆทั้งในประเทศ

และตางประเทศ มีการคนหาขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียว สถานที่เที่ยว และวางแผนสําหรับการเดินทางทองเท่ียวไปยัง

สถานที่ตางๆ  
7. กลุมสาวสองพันป 
เปนกลุมที่ใหความสกคัญกับการดูแลตนเองใหดูดีอยูเสมอ สําหรับกิจกรรมที่ทําสวนใหญจะเปนการเขารานเสริม

สวย เขาสปา และการใชครีมบํารุงตางๆ ผูสูงอายุกลุมนี้มีความคิดเห็นวาการดูแลตนเองใหดูดีเปนส่ิงที่ควรทํา ย่ิงอายุมาก

ย่ิงตองดูแล  
8. กลุมนักชอปมืออาชีพ 
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการเดินเลือกซ้ือสินคาตามสถานท่ีตางๆ มีการใชเวลาวางไปกับการเดินเลือกซ้ือ

สินคา เชน เส้ือผา กระเปา รองเทา และมีความคิดเห็นวาการเดินเลือกซื้อสินคาเปนการพักผอนอยางหน่ึง  นอกจากนี้ยังให

ความสําคัญกับการแตงกายอีกดวย  
9. กลุมผูบริโภคชางเลือก 
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการเลือกบริโภคสินคา มีความละเอียดในการพิจารณาเลือกซ้ือ โดยจะพิจารณา

แหลงผลิตสินคา ราคา และสถานที่จัดจําหนาย ซึ่งผูสูงอายุกลุมนี้จะเลือกซ้ือสินคาท่ีมาจากแหลงผลิตท่ีนาเช่ือถือ และมี

การ เป รียบเ ทียบเ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมระหว างราคา กับ คุณภาพของ สินค าก อนการตัด สินใจซื้ อ 
10. กลุมคอการเมือง 
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองการเมือง โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะติดตามขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการเมือง วิเคราะหขอมูล วิพากษเหตุการณทางการเมืองและสนใจการเลือกต้ังเปนอยางมาก และมีความ

คิดเห็นวาประชาชนในสังคมประชาธิปไตยควรใหความสําคัญและสนใจเรื่องการเมือง  
11. กลุมวัฒนธรรมนําไทย 
เปนกลุมที่ความสําคัญกับเร่ืองของวัฒนธรรม โดยผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบ

ของไทย เชน การไหว การแตงกายท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ การมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส และแสดงความคิดเห็นวา

สังคมไทยในปจจุบันเส่ือมลง ผูนอยขาดความเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็งและทําใหเกิดปญหาสังคม

ตางๆตามมา  
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ดังน้ันเม่ือนํารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมาเช่ือมโยงกับแผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคและแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ทําใหไดแผนภูมิการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุและแผนภูมิ

แสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ ดังน้ี* 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ 

 
 จากแผนภูมิพบวา ส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีเขามามีอิทธิพลกับผู สูงอายุคือคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ความนาเช่ือถือของแหลงผลิต คุณประโยชนของผลิตภัณฑความเหมาะสมของราคาความสะดวกในการซ้ือ 

 

 

 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

* สาเหตุที่ผูเขียนนํารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมาเช่ือมโยงกับแผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและ

แผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้น เนื่องจากผูเขียนตองการช้ีประเด็นทางการตลาดและเพื่อนําเสนอใหเกิดประโยชนแก

นักการตลาด โดยแผนภูมิทั้งสองนี้อางอิงจาก Kotler, 2003: 271 – 275 

รับรูปญหา 

ซ้ือ 

ผลการซ้ือ 

ประเมินทางเลือก 

แสวงหาขอมูล 

 ประเมินผลหลังการซ้ือ 

ส่ิงกระตุนทางการ
ตลาด 

- คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ 

- ความนาเช่ือถือของ

แหลงผลิต  

- คุณประโยชนของ

ผลิตภัณฑ 

-ความเหมาะสมของ

ราคา 

- ความสะดวกในการ

ซื้อ 

ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ลูกและครอบครัว 
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แผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ 
 

จากแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคพบวา ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูสูงอายุ

คือครอบครัวและลูก 

  

ดังนั้นจากแผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินในซื้อของผูสูงอายุและแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของ

ผูสูงอายุสามารถสรุปไดวาผูสูงอายุจะใหความสําคัญกับประโยชนและความคุมคาของสินคาเม่ือเทียบกับราคารวมทั้งให

ความสําคัญกับลูกและครอบครัวเน่ืองจากมองวาตนเองอายุเยอะส่ิงท่ีไมจําเปนจะไมบริโภคแตถาเปนเร่ืองที่เก่ียวกับลูก

และครอบครัวจะถือวาเปนส่ิงจําเปน ทําใหนักการตลาดที่ตองการขยายตลาดมาจับกลุมผูสูงอายุตองหาเหตุผลที่ดีพอกับ

การจายเงินเพื่อการซื้อสินคาโดยเหตุผลที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อคือประโยชนที่ลูกและครอบครัวของผูสูงอายุจะ

ไดรับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือถึงแมผูสูงอายุจะไมไดเปนผูริเร่ิมในการซื่อแตจากแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อ

ของของผูสูงอายุจะเห็นไดวาเปนผูสูงอายุเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อดังนั้นนักการตลาดที่จับกลุมผูบริโภคกลุมอื่นๆ 

จําเปนตองใหความสําคัญกับผูสูงอายุ ในฐานะผูมีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อและผูซื้อในบางสถานการณ 

 

 

 

ผูริเร่ิม 
(ลูกและครอบครัว) 

ผูซ้ือ 
ผูสูงอาย ุ

ผูใช 
ลูกและครอบครัว 

ผูตัดสินใจ 
(ผูสูงอายุ) 

ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจ 
(ลูกและครอบครัว) 

ผูตัดสินใจ 
(ลูกและครอบครัว) 
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ขอเสนอสําหรับนักการตลาด 
สําหรับในแงของการตลาดผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการทําการตลาดกับกลุมผูสูงอายุดังน้ี  

ผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม นักการตลาดสามารถสรางส่ิงกระตุนทางการตลาดที่มีการเช่ือมโยง สัมพันธกับ

ธรรมะ เชน ทําการจัดรายการสงเสริมการขายในลักษณะการตลาดเพื่อสังคม เชน ซื้อสินคาที่รวมรายการแลวมีสวนชวย

ทําบญุหรือชวยบริจาคเงินเพื่อผูยากไร หรือสินคาของบริษัทมีลักษณะเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือแมแตการที่ผูผลิตสินคา

ทําการประชาสัมพันธวาบริษัทของตนมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน มีการใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง อีกทั้งผูสูงอายุกลุมนี้จะเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการนําเที่ยว เชน การ

ทองเท่ียวเชิงธรรมะ เปนตน จากที่กลาวมาส่ิงกระตุนทางการตลาดเหลาน้ีจะสามารถจูงใจผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรมได

เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้จะมีความสนใจเร่ืองของการแบงปนความสุขใหกับบุคคลอื่นๆ และเสียสละเพื่อสังคม 

ผูสูงอายุกลุมครอบครัวแสนสุข ผูสูงอายุกลุมนี้เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ีมีกลุม

ลูกคาเปาหมายเปนกลุมครอบครัว และอาจรวมถึงสินคาและบริการที่สามารถขยายกลุมลูกคาเปาหมายไปสูกลุม

ครอบครัวได โดยนักการตลาดสามารถสรางส่ิงกระตุนทางการตลาด เชน ใชการส่ือสารทางการตลาดที่เนนการสรางคุณคา

ของสินคาและบริการท่ีเปนคุณคาทางดานอารมณ โดยทําใหผูบริโภคกลุมนี้รูสึกวาสินคาและบริการดังกลาวเปนสวนหนึ่ง

ของครอบครัว เปนส่ิงที่จะชวยสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว เชน รานอาหารบางแหงอาจทําการขยายกลุม

ลูกคาเปาหมายโดยการเปนรานอาหารสําหรับครอบครัวดวย และมีการส่ือสารทางการตลาดโดยการโฆษณาท่ีมีเน้ือหาส่ือ

ถึงภาพของครอบครัวที่มักหาเวลาทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัวดวยการออกไปทานอาหารนอกบาน และยังเปน

สถานที่สําหรับสรางและรักษาความสัมพันธของครอบครัวดวย 

ผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง นักการตลาดตองเลือกชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการส่ือสารทางการตลาด 

รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถเขาถึงผูสูงอายุกลุมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชการ

ส่ือสารทางการตลาดในการสรางภาพของสินคาและบริการใหเกิดขึ้นในความรูสึกของผูสูงอายุกลุมนี้วา สินคาและบริการ

นั้นๆ มีคุณคา มีความผูกพัน และเปนสวนหนึ่งในชีวิตของบุตรหลานและควรคาแกการที่ผูที่เปนพอแมหรือปูยาตายายจะ

ซื้อใหแกบุตรหลานของตน หรืออาจทําการสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุกลุมนี้เพราะนอกจาก

ผูสูงอายุกลุมน้ีจะซ้ือสินคาและบริการเพื่ออุปโภคบริโภคเองแลวยังมีการแบงปนใหแกบุตรหลานอีกดวย นอกจากนี้

ผูสูงอายุกลุมนี้อาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ที่มีรูปแบบในลักษณะที่ผูสูงอายุสามารถ

ใชบริการและมีผลประโยชนหรือผลตอบแทนที่สามารถมอบใหแกบุตรหลานได 

 ผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ ผูสูงอายุกลุมนี้เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการที่เก่ียวกับการ

ออกกําลังกาย เชน เคร่ืองออกกําลังกาย ฟตเนส เปนตน แตผูประกอบการจะตองมีการปรับสวนประสมทางการตลาดใน

สวนของ P – Product หรือผลิตภัณฑเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพรางกาย สรีระ และพยาธิวิทยาของผูสูงอายุ และ

เน่ืองจากผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากในลักษณะท่ีวาการออกําลังกายเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิต ดังน้ันจึงอาจเปนโอกาสทางการตลาดที่ผูประกอบการจะเพิ่มบริการในลักษณะการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเลือก

ประเภท และวิธีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุแตละรายที่มีสภาพรางกาย สรีระ และพยาธิวิทยาที่แตกตางกัน 

นอกจากน้ีผูสูงอายุกลุมนี้อาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการอื่นๆ สําหรับผูสูงอายุที่สามารถใชสถาน

บริการออกกําลังกายท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูสูงอายุ เปนชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการของตน รวมถึงใช

เปนชองทางการส่ือสารทางการตลาด และอาจทําการสงเสริมการขายรวมกับสถานบริการเหลานี้หรือสินคาประเภทเครื่อง

ออกกําลังกายไดดวย เพราะจะเปนชองทางหนึ่งท่ีผูประกอบการจะสามารถเขาถึงผูสูงอายุกลุมนี้ไดโดยตรง  
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 ผูสูงอายุกลุมนักบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพ นักการตลาดตองสรางส่ิงกระตุนทางการตลาดในสวนของสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุกลุมนี้ กลาวคือสินคาเพื่อสุขภาพน้ัน เชน อาหาร ยาบํารุง ผลิตภัณฑ

เ ส ริ ม อ า ห า ร นั้ น ต อ ง มี ก า ร ป รั บ ใ ห มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู สู ง อ า ยุ  เ ช น  ร ส ช า ติ  ป ริ ม า ณ 

การบริโภค บรรจุภัณฑ นอกจากสินคาเพื่อสุขภาพโดยท่ัวไปแลวผูประกอบการสามารถผลิตสินคาเพื่อสุขภาพในลักษณะ 

Functional Food หรืออาหารที่มีการทําหนาที่เฉพาะอยาง รวมถึงอาหารท่ีเหมาะกับผูสูงอายุที่ปวยหรือมีโรคบางอยาง เชน 

อาหารหรือขนมขบเค้ียวสําหรับผูปวยโรคเหวาน อาหารที่ปราศจากแคลอร่ี เปนตน นอกจากนี้ผูสูงอายุกลุมนี้ยังเปนโอกาส

ทางการตลาดสําหรับสินคาประเภทสื่อ เชน หนังสือ นิตยสาร วีซีดีและดีวีดี รายการโทรทัศน รายการวิทยุ เว็บไซตที่มี

เนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการบริโภค การเลือกอาหาร เมนูอาหาร การแนะนําแหลงสําหรับเลือกซื้ออาหาร รานอาหารที่เหมาะ

สําหรับผูสูงอายุที่มีความระมัดระวังเร่ืองการบริโภคอาหารเปนพิเศษ เปนตน อีกท้ังสินคาประเภทส่ือเหลานี้ยังเปนชอง

ทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับสินคาและบริการอื่นๆ สําหรับผูสูงอายุอีกดวย 

 ผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร ผูสูงอายุกลุมนี้เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ

การเดินทางทองเที่ยว เชน ธุรกิจที่เก่ียวกับการผลิตหรือจัดจําหนายอุปกรณการเดินทาง เปนตน รวมถึงสถานท่ีทองเที่ยว

ตางๆ ดวย ซึ่งผูประกอบการจะตองมีการจัดเตรียมโปรแกรมการทองเท่ียว สินคาและบริการที่เก่ียวเน่ือง และสถานท่ี

ทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุอันเนื่องมาจากผูสูงอายุอาจไมสามารถทองเที่ยวในเชิงผจญภัย หรือทองเที่ยวใน

รูปแบบที่คอนขางยากลําบากไดเหมือนวัยหนุมสาว ผูสูงอายุกลุมนี้จะแสวงหาโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวอยูเสมอโดย

เดินทางไปกับสามีหรือภรรยา หรือกับเพื่อนฝูง และในบางคร้ังผูสูงอายุยังคงมีลักษณะที่เรียกวาการมีหัวใจเปนหนุมเปน

สาว (Young at Heart) เชน การตองการมีเวลาที่เปนสวนตัวระหวางสามีกับภรรยา หรือผูสูงอายุบางคนท่ีเปนหมายหรือ

อยารางก็ยังคงตองการหาเพื่อนใหมๆ หรือแมแตการหาคูชีวิตใหม และผูสูงอายุก็ยังมีการพบปะสังสรรคกันระหวางเพ่ือน

ฝูง ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ผูประกอบการควรทําความเขาใจและนํามาใชสําหรับการกําหนดกลยุทธการส่ือสารทางการตลาด 

เชน กลยุทธการส่ือสารท่ีจะทําใหผูสูงอายุรูสึกวาโปรแกรมทองเท่ียวน้ันๆ เปนเหมือนการไดไปฮันนีมูนรอบสอง หรือจะทํา

ใหไดพบเพ่ือนใหมๆ หรือผูประกอบการอาจมีบริการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่รูจักกันและตองการ

ร วมก ลุ ม สั ง ส ร รค กั นด ว ยกา ร ไปท อ ง เที่ ย วด ว ย กัน  เ ป นต น  นอกจาก น้ี ผู ป ร ะกอบกา รอาจต อ ง เ ต รี ยม 

ความพรอมสําหรับการเดินทางใหมีความรัดกุมมากย่ิงขึ้น เชน มีทีมงานสําหรับใหการปฐมพยาบาลในเบ้ืองตน การเตรียม

ความพรอมของขอมูลเก่ียวกับสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลในสถานที่ที่จะเดินทางไปทองเที่ยว เปนตน อีกประการหนึ่ง

เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้มีการวางแผนสําหรับการเดินทางทองเที่ยว ดังน้ันผูประกอบการอาจตองศึกษาเพิ่มเติมวาผูสูงอายุ

เหลานี้มีการคนหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวจากแหลงใดบาง หรือใครเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เดินทางทองเที่ยวของผูสูงอายุ เพื่อที่ผูประกอบการจะไดเลือกชองทางการจัดจําหนาย และชองทางและรูปแบบการส่ือสาร

ทางการตลาดท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ผูสูงอายุกลุมสาวสองพันป ผูสูงอายุกลุมนี้มักมีความรูสึกวาตนเองออนกวาอายุจริงถึง 10 ป ผูบริโภคกลุมนี้จึง

เอาใจใสดูแลสัดสวนของตนเอง ใชเวลาวางในการเขาสปา ศูนยสุขภาพ รานขายเคร่ืองสําอาง รานทําผมทําเล็บ เขารวม

โ ป ร แ ก ร มค วบ คุ มน้ํ า ห นั ก  ซึ่ ง ผู ป ร ะ ก อบก า ร ต อ ง ส ร า ง ส่ิ ง ก ร ะ ตุ น ท า ง ก า ร ต ล า ด ท่ี มี 

ความเหมาะสมกับผูสูงอายุกลุมนี้ กลาวคือรูปรางและผิวพรรณของผูสูงอายุนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปตามวัยและการท่ี

ผูสูงอายุกลุมน้ีใหความใสใจดูแลรูปรางและผิวพรรณเปนอยางมากนั้นก็ไมไดหมายความวาผูสูงอายุกลุมนี้ตองการใหมี

รูปรางและผิวพรรณดีเหมือนกับวัยหนุมสาว ดังน้ันสินคาหรือบริการควรมีลักษณะชวยสงเสริมใหผูสูงอายุกลุมน้ีดูดี

เหมาะสมกับวัย รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารก็จะตองชวยสรางภาพของสินคาและบริการเหลานี้ใหเกิดขึ้นใน

ความรู สึกนึกคิดของผูสูงอายุกลุมนี้วาสินคาและบริการนั้นๆ จะชวยทําใหผู สูงอายุดูดีสมวัยอยางไร นอกจากนี้



 16

ผูประกอบการสินคาและบริการดานความสวยความงามท่ีไมไดมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูสูงอายุก็สามารถที่จะพิจารณา

ขยายกลุมลูกคาเปาหมายของตนไปสูผูสูงอายุไดเชนกันโดยการปรับสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสม 

ผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ ผู สูงอายุกลุมนี้ คิดวาการเดินเลือกซ้ือสินคาหรือชอปปงเปน 

การพักผอนอยางหน่ึงจึงแสวงหาโอกาสบอยครั้งสําหรับการเดินเลือกซ้ือสินคาตามสถานที่ตางๆ ดังนั้นผูประกอบการจึงไม

ควรคิดวาผูสูงอายุจะตองการพักผอนอยูกับบาน ไมชอบการเดินทางหรือออกนอกบานเพ่ือเลือกซื้อสินคาแตใชบริการการ

เลือกซ้ือสินคาผานชองทางอินเตอรเน็ต การตลาดทางตรงและบริการสงสินคาถึงบานแตเพียงอยางเดียว ผูสูงอายุกลุมนี้จึง

เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสถานที่สําหรับชอปปง เชน ศูนยการคา งานแสดงสินคา รานขายสินคาแบรนดเนม ราน

ขายสินคาจากโรงงาน (Factory Outlet) ตางๆ ผูสูงอายุจะคอนขางมีความพิถีพิถันในการเลือกซ้ือสินคาเน่ืองจากผูสูงอายุ

มีประสบการณมาก มีกําลังซื้อสูง และใชเหตุผลในการซ้ือสินคาคอนขางมากจึงเลือกที่จะจายในราคาที่แพงกวาเพื่อใหได

สินคาที่มีคุณภาพดี สําหรับรูปแบบของสินคาประเภทเคร่ืองแตงกาย เชน เส้ือผา กระเปา รองเทานั้นผูสูงอายุไมไดตองการ

รูปแบบที่ลาสมัยหรือเปนรูปแบบในชวงที่ผูสูงอายุเหลานี้ยังเปนหนุมเปนสาวแตเพียงอยางเดียว แตผูสูงอายุกลุมนี้ตองการ

สินคาที่สะทอนถึงบุคลิกภาพของตนเอง มีความเปนธรรมชาติ เหมาะสม พอดี สวมใสสบาย ดูดีมีสไตล หรือแมแตรูปแบบ

ที่กําลังเปนที่นิยม อนึ่งผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับการแตงกายดวยจึงอาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

ประเภทศูนยการคาท่ีจะเพิ่มบริการดานที่ปรึกษาในเรื่องการแตงกาย การเลือกเส้ือผาท่ีเหมาะสมเพ่ือแสดงถึงรสนิยมการ

แตงตัวที่ดี ซึ่งผูประกอบการอาจเลือกใชเปนกลยุทธหน่ึงสําหรับการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (CRM) 

ผู สูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก นักการตลาดควรเขาใจวาผู สูงอายุเปนผูที่มีประสบการณสูง  จึงมี 

ความละเอียดรอบคอบ  และใช เหตุผลคอนขางมากในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคาและบริการตางๆ  ดังนั้น 

นักการตลาดจึงตองสรางส่ิงกระตุนทางการตลาดในสวนของสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง

กัน เชน บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑตองมีการแสดงรายละเอียดของสินคา ประโยชนหรือคุณคา แหลงผลิต วันผลิต วัน

หมดอายุ เคร่ืองหมายที่แสดงถึงการผานการรับรองตางๆ โดยใชขนาดของตัวอักษรที่ใหญ มองเห็นไดชัดเจน และตอง

พิจารณาเลือกสถานที่จัดจําหนายที่มีความนาเช่ือถือ ผูประกอบการตองสรางแบรนด และทําการประชาสัมพันธองคกรเพื่อ

ทําใหผลิตภัณฑและองคกรเปนท่ีรูจักและมีความนาเชื่อถือในความคิดของผูสูงอายุ รวมถึงมีการกําหนดราคาใหมีความ

เหมาะสมกับประโยชนหรือคุณคาของผลิตภัณฑที่ผูสูงอายุกลุมนี้รับรูดวยเน่ืองจากผูสูงอายุกลุมนี้มีการเปรียบเทียบเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจซื้อ 

ผูสูงอายุกลุมคอการเมือง เนื่องจากเร่ืองของการเมืองเปนเร่ืองที่ละเอียดออนและออนไหวตอความรูสึกของคน

ในสังคม โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีสังคมมีการแบงฝายและแตกแยกทางความคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเมืองคอนขางมาก 

ดังนั้นนักการตลาดอาจไมสามารถนําสินคาและบริการของตนไปเช่ือมโยงหรือผูกพันกับกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่

เก่ียวของกับการเมืองไดเพราะอาจทําใหสินคาและบริการนั้นๆ ถูกตอตานจากกลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีความคิดเห็นขดแยงทาง

การเมืองได จากการที่ผูสูงอายุกลุมนี้มีการทํากิจกรรม ใหความสนใจ และมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

คอนขางมาก และมีการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเมืองอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นนักการตลาดควรสรางส่ิงกระตุน

ทางการตลาดโดยใชในสวนของการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือนําสินคาและบริการของตนเขาไปเช่ือมโยงหรือผูกพันกับ

ชองทางการส่ือสารตางๆ ที่เก่ียวกับเร่ืองของการเมือง เชน อาจใชกลยุทธความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (CSR) โดย

การทําการส่ือสารเพื่อรวมรณรงคหรือชวยประชาสัมพันธเก่ียวกับการเลือกต้ังตางๆ การเขารวมเปนผูสนับสนุนรายการใน

ส่ือตางๆ ที่เก่ียวกับการใหขาวสาร การวิเคราะห การเสวนาตางๆ ทางการเมือง เปนตน ซึ่งนาจะเปนชองทางท่ีสามารถทํา

ใหสินคาและบริการถูกส่ือสารเพื่อสรางประสบการณที่ดีเก่ียวกับสินคาและบริการน้ันๆ แกผูสูงอายุกลุมนี้ได 
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 ผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย ผูสูงอายุกลุมนี้คอนขางใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ตางๆ ที่ดีงามของไทยซึ่งมีมายาวนาน ดังน้ันผูสูงอายุกลุมนี้จึงเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคา OTOP โดยสินคา

เหลาน้ีตองถูกนําไปเช่ือมโยง หรือส่ือใหเห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของไทยอยางชัดเจน นอกจากนี้

ผู สูงอายุกลุมน้ียังอาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการอ่ืนๆ ที่สามารถถูกนําไปเช่ือมโยงกับ

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตางๆ ได เชน รานอาหารที่อาจใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใน

สวนของรูปลักษณทางกายภาพท่ีสัมผัสจับตองไดโดยการออกแบบตกแตงใหเขากับวัฒนธรรมตางๆ ของไทย งานแสดง

สินคาท่ีเก่ียวกับสินคาและบริการตางๆ ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาชาวบาน และธุรกิจการจัดการแสดง โรง

ละครตางๆ ที่จัดแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตางๆ เปนตน 

 

สรุป 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะท่ีแตกตางจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูสูงอายุในภูมิลําเนาอื่นๆเน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางท่ีแตกตางไปไมวาจะเปนลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทาง

วัฒนธรรมและประเพณี เช้ือชาติ  ดังน้ันนักการตลาดตองเขาใจวาเม่ือปจจัยตางๆเหลานี้เปล่ียนแปลงไปจะสงผลให

รูปแบบการดําเนินชีวิตเปล่ียนแปลงตาม  นอกจากน้ีรูปแบบการดําเนินชีวิตไมไดเปนสูตรสําเร็จของกลยุทธการตลาด

ทั้งหมดแตเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งท่ีนักการตลาดใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดเทานั้น 
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