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คํานํา
วิ จั ย เล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของภาควิ ช าการตลาด มหาวิ ท ยาลั ย สยาม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิจัยเลม
นี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการวิจัย และใชเทคนิคการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือก
ประชากรเขากลุมตัวอยางเนื่องจากชั้นทางสังคมจะสามารถแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกันโดยที่สมาชิกในแตละชั้นของสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ สมาชิกที่อยู
ในชั้ น สั ง คมที่แ ตกต า งกัน จะมีลัก ษณะที่ แ ตกตา งกั น การแบ งชั้ น สั ง คมโดยทั่ ว ไปจะถื อ เกณฑ
การศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัยจากนั้นใชทฤษฎี AIO (AIO Categories of
Lifestyle Studies) (อางใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) และทําการแบงผูสูงอายุ
สุดทายนี้ผูวิจัยหวังวาวิจัยเลมนี้จะใหความรู สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และเปนประโยชนสําหรับนักการตลาด สามารถนําขอมูลที่ไดไปปรับใชกับการวางแผน
การตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเจาะกลุมผูสูงอายุ และเปนประโยชนแกทานผูสนใจ
ตอไป
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ชื่อโครงการ : แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มี
งานทํา
ผูวิจัย
1. อาจารยจิรวุฒิ หลอมประโคน
2. อาจารยเอกภพ มณีนารถ
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน
36 คน เปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling) และใชทฤษฎีการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยาง
ผลการวิจัยพบวาแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุที่มีงานทํา สามารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 11 กลุม โดยใชแนวคิดการจัดพวก AIO
(AIO Categories of Lifestyle Studies) เปนเกณฑ ดังนี้
1. ฝกใฝในธรรม เปนกลุมที่ชอบในเรื่องของธรรม มีกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ธรรม เช น ใช เ วลาว า งไปกั บ การเข า วั ด ทํ า บุ ญ มี ค วามสนใจเรื่ อ งของ
การแบงปนความสุขใหกับบุคคลอื่นและเสียสละเพื่อสังคม
2. ครอบครัวแสนสุข เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ครอบครัว โดยมีการทองเที่ยวและใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุด
3. พอแมตัวอยาง เปนกลุมที่มี กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกเปนสําคัญ
กลาวคือจะคอยดูแลหวงใยลูกหลานมากเปนพิเศษ โดยจะใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะ
เปนเรื่องเงิน หรือการใหคําปรึกษาตางๆถึงแมวาลูกจะแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็ตาม
4. กีฬาคือยาวิเศษ เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเรื่องของ
การออกกําลังกาย โดยจะใชเวลาวางไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ
และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวา
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมด
5. นักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยจะคอยระวังเรื่องของการบริโภคอาหาร มีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทํากิจกรรม
เพื่อใหสุขภาพแข็งแรงทั้งการออกกําลังกาย การทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาบํารุงตางๆเพื่อให
สุขภาพดีขึ้น ผูสูงอายุกลุมนี้จะสนใจในทุกเรื่องที่ทําใหสุขภาพของตนแข็งแรง
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6. ตะลอนทัวร เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว
โดยจะใชเวลาวางไปกับการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการวางแผน
ในอนาคตวาอยากเดินทางทองเที่ยวไปในทุกๆที่
7. สาวสองพันป เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
ใหดูดีอยูตลอดเวลา โดยกิจกรรมที่ทําสวนใหญจะเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา
8. นักชอปมืออาชีพ เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินซื้อ
สินคาตามสถานที่ตางๆ โดยจะใชเวลาวางไปกับการเดินซื้อสินคา ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา
รองเทา เปนกลุมผูสูงอายุที่ใหความสําคัญกับการแตงตัว
9. ผูบริโภคชางเลือก เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเรื่องของ
การบริโภคสินคา มีความละเอียดในการพิจารณาเลือกซื้อ โดยพิจารณาแหลงผลิตสินคา ราคา และ
สถานที่จัดจําหนาย ซึ่งผูสูงอายุกลุมนี้จะทําการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมระหวาง
ราคากับคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจซื้อ
10. คอการเมือง เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมืองเพื่อหาขอมูลและทําการวิเคราะห พูดคุยถึง
เรื่องการเมือง และที่สําคัญจะใหความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเปนอยางมาก
11. วัฒนธรรมนําไทย เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ
วัฒนธรรม โดยผูสูงอายุกลุมนี้ไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบของไทย เชน การไหว
การแตงกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ 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
งานวิจัยชิ้นนี้คงไมสามารถสําเร็จลงไดถาปราศจากความชวยเหลือและความกรุณาจาก
ทานอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และ รองอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.นิพนธ ศุขปรีดี ที่ให
คําแนะนําที่มีประโยชนกับผูวิจัยเปนอยางมาก
ขอขอบคุณหัวหนาภาควิชาการตลาด ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรวรรณ ดีประเสริฐ ที่มี
สวนชวยในการผลักดันใหเกิดงานวิจัยของอาจารยในภาควิชาการตลาด และกรุณาชวยติดตอ
ประสานงานทํ า ความเข า ใจกั บ ฝ า ยต า งๆเพื่ อ ให เ ข า ใจสถานการณ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและสาเหตุที่มหาวิทยาลัยและฝายตางๆที่เกี่ยวของตองชวยสนับสนุนใหเกิดงานวิจัย
ของอาจารย ซึ่งทานตองใชความพยายามและกําลังใจอยางมากเนื่องจากบางฝายในมหาวิทยาลัย
ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือและผลักดันงานวิจัยของอาจารย ผูวิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณทานอยางสุดซึ้ง
สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณ คุณ เจริญศรี ศรีวสุมดี ที่เปนผูชวยในเรื่องตางๆไดเปนอยางดี
รวมทั้งใหกําลังใจกับผูวิจัยเสมอ
สําหรับขอผิดพลาดและบกพรองของงานนี้ผูวิจัยขอนอมรับไวทั้งสิ้น
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(AIO Categories of Lifestyle Studies)
3.1 แสดงรายละเอียดของผูส ูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
3.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
4.1 แสดงรายละเอียดของผูส ูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
4.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ
4.3 แสดงจํานวนผูสูงอายุ โดยแบงตามประเภทของกิจกรรม
และชนชัน้ ทางสังคม
4.4 แสดงลักษณะของกิจกรรมที่เปนการทํางานของผูสูงอายุ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.5 แสดงจํานวนผูสูงอายุทมี่ ีการทํากิจกรรมที่เปนงานอดิเรก
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.6 แสดงจํานวนผูสูงอายุทมี่ ีการทํากิจกรรมทางสังคม
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.7 แสดงจํานวนผูสูงอายุทมี่ ีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมการใชเวลาวาง
4.8 แสดงจํานวนผูสูงอายุทมี่ ีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการทองเที่ยวโดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.9 แสดงจํานวนผูสูงอายุทมี่ ีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการเดินเลือกซื้อสินคา (ช็อปปง) โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4 .10 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการเขาวัดทําบุญ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.11 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการอานหนังสือโดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.12 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการเขารานเสริมสวยโดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
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4.13 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการเขาสปา โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.14 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.15 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการปลูกตนไม โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.16 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการเลี้ยงสัตว โดยแบงตามชนชัน้ ทางสังคม
4.17 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
ดวยการนัดพบกลุมเพือ่ น โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.18 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
4.19 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง
โดยการดูโทรทัศน โดยแบงตามชนชัน้ ทางสังคม
4.20 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง
โดยการดูวีซีดีและดีวดี ี โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.21 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง
โดยการฟงวิทยุ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.22 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง
โดยการเที่ยวสถานบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.23 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกคลับ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.24 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการรวมกิจกรรมชุมชน
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.25 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.26 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
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4.27 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.28 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .29 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .30 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมหนังสือคือเพื่อน
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .31 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมโทรทัศนบันเทิง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .32 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .33 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.34 แสดงจํานวนผูสูงอายุโดยแบงตามประเภทของความสนใจ
และชนชัน้ ทางสังคม
4.35 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องครอบครัว
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.36 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องบานและที่อยูอาศัย
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.37 แสดงความสนใจของผูสูงอายุในเรื่องอาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.38 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องชุมชน
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.39 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมสันทนาการ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม และประเภทของกิจกรรมสันทนาการ
ที่ผูสูงอายุสนใจ
4.40 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ
ในสวนของการทองเที่ยว โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
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4.41 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ
ดวยการเที่ยวสถานบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.42 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ
ในสวนของการออกกําลังกาย โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.43 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความนิยมในเรื่องสุขภาพ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.44 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความนิยมในการเขาสปา
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.45 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องอาหาร
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.46 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในสื่อตางๆ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของสื่อตางๆที่ผูสูงอายุสนใจ
4.47 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อหนังสือพิมพ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.48 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อนิตยสาร
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.49 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อโทรทัศน
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.50 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อวิทยุ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.51 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่ออินเตอรเน็ต
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.52 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อวีซีดีและดีวดี ี
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.53 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องของความสําเร็จในชีวิต
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.54 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
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4 .55 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมบานคือวิมานของเรา
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .56 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .57 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .58 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักสุขภาพตัวยง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .59 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.60 แสดงจํานวนผูสงู อายุที่มีความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.61 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอตนเอง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.62 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.63 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอการเมือง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.64 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.65 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอสินคาและบริการ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4.66 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตออนาคต
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
4 .67 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตนเปนที่พงึ่ แหงตน
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .68 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .69 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมคอการเมือง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
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4 .70 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมเศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตวั
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .71 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4 .72 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมอนาคตตองวางแผน
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.73 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.74 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมครอบครัวแสนสุข
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.75 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.76 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.77 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักสุขภาพตัวยง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.78 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.79 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมสาวสองพันป
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.80 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.81 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.82 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมคอการเมือง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
4.83 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ

254
259
263
269
271
276
278
282
285
289
291
295
299
305

ฒ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่

หนา

5.1 แสดงรายละเอียดของผูส ูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
5.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ

315
316

ณ

สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา

2.1 แสดงแบบของการใชชีวติ กับปจจัยที่มอี ิทธิพล
2.2 แสดงอิทธิพลของแบบการใชชีวิตตอการตัดสินใจซื้อ
5.1 แสดงการดําเนินชีวิตของกลุมกีฬาคือยาวิเศษ
5.2 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมนักสุขภาพตัวยง
5.3 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตะลอนทัวร
5.4 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมสาวสองพันป
5.5 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมนักชอปมืออาชีพ
5.6 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภคชางเลือก
5.7 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมฝกใฝในธรรม
5.8 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมวัฒนธรรมนําไทย
5.9 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมครอบครัวแสนสุข
5.10 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมพอแมตัวอยาง
5.11 แสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมคอการเมือง
5.12 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ
5.13 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุเทียบจาก
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมรักครอบครัวและพอแมตัวอยาง

13
14
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ปจจุบันนักการตลาดกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเนื่องจากสภาพการแขงขันที่
รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใหมๆยิ่งทําใหการแขงขันเกิดความรุนแรง ธุรกิจที่จะ
ประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคจึงควรตองดําเนินธุรกิจโดยอยูบนพื้นฐาน
ของการเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะในปจจุบันแค มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีสินคาที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีประสิทธิภาพและการจัดจําหนายที่เหนือกวาคูแขงขันนั้นยังไม
เพียงพอ (สมวงศ พงศสถาพร, 2546)
ดั ง นั้ น นั ก การตลาดจึ ง ต อ งทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคเพื่ อ เข า ใจพฤติ ก รรมที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค คื อ การวิ เ คราะห ถึ ง กระบวนการใน
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมายที่มีตอสินคาเพื่อนําเสนอสิ่งจูงใจทางการการตลาดที่ตรงตอ
ความตองการของผูบริโภค กลาวคือนักการตลาดตองเขาใจวาผูบริโภคแตละกลุมมีความตองการที่แตกตาง
กันอยางไร ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่นักการตลาดควรทําก็คือการระบุกลุมเปาหมายทางการตลาดใหชัดเจนกอนเพื่อ
แยกกลุ ม ผู บ ริ โ ภคเป า หมายออกจากผู บ ริ โ ภคกลุ ม อื่ น ๆ และเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ เ ป น ที่ นิ ย มและจะช ว ย
นักการตลาดในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคก็คือการวิเคราะหและทําความเขาใจแบบการดํารงชีวิตของ
ผูบริโภค (Lifestyle)
เนื่องจากการดํารงชีวิตของมนุษยแตละยุคมิไดเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ มนุษยอยูรวมกันเปน
กลุม แตละกลุมมีกฎเกณฑที่ทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแตละคนในกลุมจึงเปนไปในทํานอง
เดียวกัน ไมเพียงเทานั้นพฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบที่เรียกวา “ทํานองเดียวกัน”
เชนกัน เมื่อกอนคนทํางานที่เปนผูชายมักชอบจับกลุมกินกาแฟกับปาทองโกเปนอาหารเชา อาหารกลางวันก็
มักจะเปนขาวแกง ชวงเย็นก็จะมีการซื้อกับขาวกลับบานไปใหแมบานทําอาหารทุกวัน รานอาหารประเภท
โตรุงก็ไมคอยมี แมบานก็ทํางานอยูกับบาน สถานที่พักผอนที่เปนที่นิยมก็คือทองสนามหลวง ซึ่งตางกับ
การใชชีวิตของคนในสมัยนี้ สมัยนี้เราทานอาหารกัน 4 เวลา สําหรับเสื้อผาก็ไมตองรอใชบริการชางตัดเสื้อ
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เพราะมี เ สื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป ขายอยู ทั่ ว ไป สิ่ ง เหล า นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า แบบของการใช ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภคเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถแยกออกไดเปน 4 ประเด็นดังนี้
1. บทบาททางสังคม (Social Roles) โครงสรางความสัมพันธของบทบาทภายในครอบครัวของไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบานและทําหนาที่ตัดสินใจกับเรื่องตาง ๆ ภายในบานของตน
สามีมักจะทําหนาที่ตัดสินใจซื้อและซื้อของมาให ในปจจุบันสตรีไดรับการศึกษาสูงขึ้น ออกไปทํางานนอก
บานมากขึ้นจึงทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญในการซื้อและมีอํานาจซื้อมากขึ้นซึ่งก็เปนการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญในสวนของแบบของการใชชีวิตของครอบครัวไทย สําหรับในปจจุบันสมาชิกแตละคนในครอบครัว
ต า งก็ มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ่ ง ของให กั บ ครอบครั ว มากขึ้ น และเมื่ อ มี
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชิ้นใหญที่มีตรายี่หอ สมาชิกภายในครอบครัวก็มักจะมีการตัดสินใจรวมกัน
2. เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure Time) ในปจจุบันเวลาการทํางานไดลดนอยลงเหลือสัปดาหละ
5 วัน ดังนั้น “ปรัชญาของการใชเวลาพักผอน” (อดุลย จาตุรงคกุล,2546) จึงมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของ
แบบการใชชีวิต จะเห็นไดวาทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฬาเพื่อการพักผอนมากขึ้น เชน ไป
เที่ ย วชายทะเล สนใจศิ ล ปกรรม สนใจดนตรี สนใจเกี่ ย วกั บ ดอกไม การแสดง มหรสพ การออกไป
รับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การเพิ่มเวลาพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิตที่แตกตางไปจาก
เดิมตั้งแตการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแตงกาย การใชเครื่องทุนแรงตางๆ เปนตน
3. ชวงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในขณะนี้มีการเรงชวงเวลาของชีวิตมากขึ้น บุคคลจะไมเต็ม
ใจที่จะรอเวลาที่จะตอบสนองความตองการ สําหรับสินคาหรือบริการตางๆแมวาเขาจะไมมีเงินพอที่จะซื้อก็
ตาม แนวโน ม ทางสั ง คมและจิ ต วิ ท ยาดั ง กล า วนี้ จ ะเพิ่ ม ความสํ า คั ญ ในการให สิ น เชื่ อ ในการขายของ
นักการตลาดรวมถึงการบริการขายแบบผอนสงของสถาบันการเงินและบริษัทตางๆ นอกจากนี้ยังทําให
บริษัทตาง ๆ ตองมีเครื่องอํานวยความสะดวก ในรูปแบบของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ มีเครื่องสําหรับ
ขายสินคา ตลอดจนเครื่องยนตกลไกในการบรรจุสินคา ผลิตสินคา ประทับตราสินคาไวเพื่อใหทันกับ
ความตองการของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค สวนในเรื่องของราคานั้นก็อาจจะลดต่ําลงแตไดรับการบริการที่ดีขึ้น
นอกจากเรื่ อ งที่ ก ล า วมานี้ แบบการใช ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภคยั ง เกี่ ย วกั บ ต น ทุ น ในแง ข องเวลาและ
ความพยายามที่ลงไปในการใชจายเพื่อการบริโภคและวิธีการใชผลิตภัณฑของผูซื้อดวย ปจจุบันการซื้อแต
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ละครั้งสะดวกรวดเร็วกวาแตกอนมาก เนื่องจากมีการเพิ่มความสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาด
มากขึ้น เชน การใชตรายี่หอและหีบหอที่ดึงดูดใจ การโฆษณาและการสงเสริมการขายที่เราใจ ยิ่งในยุค
จรวดอยางปจจุบันนี้ดวยแลวทุกสิ่งทุกอยางที่ผลิตออกขายนั้นนักการตลาดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑให
“ใชไดโดยฉับพลัน” (Instant-use) ซึ่งเราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม น้ําสม กาแฟ โจก ขาวตม น้ําปลาผง
เครื่องแกงสําเร็จรูป เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภคในการอํานวยความสะดวกและ
ความงายตอการบริโภคผลิตภัณฑและเพื่อใหเหมาะกับแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การเคลื่ อนที่ทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนที่ ทางสั งคมเป นลัก ษณะที่ สําคัญ
อยางหนึ่งของแบบของการใชชีวิตของผูบริโภคซึ่งหมายถึงสิ่งตาง ๆ เชน การเปลี่ยนงาน การมีรายไดเพิ่มขึน้
และการแยกจากบุคคลยุคกอนหนาตน เปนตน การศึกษาที่สูงขึ้นไดชวยยกระดับคานิยมและกลายเปนสวน
สําคัญในการเพิ่มการเคลื่อนที่ทางสังคม นอกจากนั้นการศึกษาไดทําใหงานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายภายในชั้น
ของสังคมงายขึ้น และเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลคาดหวังที่จะหารายไดไดสูงขึ้นในอนาคต ปจจุบันนี้ปรากฏ
ว า นิ สั ย ของการใช จ า ยและแบบแผนของครอบครั ว ได เ ปลี่ ย นไปโดยขึ้ น อยู กั บ ความปรารถนาและ
ความคาดหมายมากกว า ที่ จ ะขึ้ น อยูกั บ รายได ใ นป จ จุ บั น โดยจะเห็ น ได ว า มี ก ารใช สิ น เชื่ อ มากขึ้ น และ
การเคลื่อนที่ก็เพิ่มมากขึ้น ชนชั้นกลางมีมากขึ้น การเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตรก็มีมากขึ้นดวย บุคคลยายจาก
ทองถิ่นเขาไปอยูในเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมากขึ้น (อดุลย จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล,
พฤติกรรมผูบริโภค, 2546)
นอกจากนี้จากการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ทําใหประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใน 20 ปขางหนา
ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 24.3 ในป 2543 เปนรอยละ 20.2 ในป 2558
ประชากรวัยทํางานยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเนื่องจากรอยละ 65.9 ในป 2543 และสูงสุดในป 2552 คือ
รอยละ 67.1 กอนจะลดลงเปนรอยละ 66.0 ในป 2558 ประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับจาก
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 (โอกิลวี่ แอนด
เมเธอร เอเชียแปซิฟก อางถึงในวิทวัส รุงเรืองผล, 2546)
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สําหรับขอมูลในสวนของสถานภาพการทํางานและการมีรายไดของผูสูงอายุนั้นสํานักงานสถิติ
แหงชาติมีการรายงานวาผูสูงอายุที่ยังทํางานอยูนั้นมีเปนจํานวนมาก โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 36.9 ของ
ประชากรผูสูงอายุทั้งหมดในป 2544 เปนรอยละ 40.7 ในป 2547 โดยเปนผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาล
(รอยละ 44.9) มากกวาผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาล (รอยละ 31.5) สําหรับผูสูงอายุที่ทํางานสวนใหญทํางาน
อยูในภาคเกษตรกรรม อยางไรก็ตามมีทิศทางที่ลดลงจากรอยละ 65.5 ในป 2544 เปนรอยละ 63.9 ในป 2547
ขณะที่การทํางานนอกภาคเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.4 ในป 2544 เปนรอยละ 36.1 ในป 2547
เมื่อพิจารณาสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุ สวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง และชวย
ธุรกิจของครัวเรือนโดยไมมีคาจางถึงรอยละ 80.4 รองลงมาเปนลูกจางในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ประมาณรอยละ 14.9 ขณะที่การรวมกลุมประกอบอาชีพของผูสูงอายุยังมีสัดสวนนอยมากแตก็มีทิศทางที่ดี
ขึ้น โดยเพิ่มจากรอยละ 0.03 ในป 2544 เปนรอยละ 0.1 ในป 2547 ทั้งนี้พบวาผูสูงอายุที่ทํางานในภาค
รัฐวิสาหกิจจะมีรายไดสูงกวาภาคเอกชนและรัฐบาลตามลําดับ โดยผูสูงอายุหญิงมีรายไดในภาครัฐวิสาหกิจ
มากกว า ผู สู ง อายุ ช าย แต ใ นภาครั ฐ บาลและเอกชน ผู สู ง อายุ ห ญิ ง มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต่ํ า กว า ผู สู ง อายุ ช าย
สําหรับชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยนั้น พบวาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยมากที่สุดคือ
56 ชั่วโมงตอสัปดาห เมื่อเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยของผูสูงอายุในภาคอื่นๆ
จากสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุและแนวโนมดังกลาว สะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุสวนหนึ่ง
ยังคงมีความตองการการทํางาน โดยมีสาเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจและการตระหนักวาตนเองยังคงมี
ศักยภาพที่จะทํางานตอไปได ดังนั้นเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรไทยที่กําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะเริ่มมีอัตรา
ลดลงตั้งแตป 2553 เปนตนไป อาจนําไปสูการปรับการกําหนดอายุเกษียณจาก 60 ปออกไป รวมทั้งการปรับ
เงื่ อ นไขการทํ า งานให เ หมาะสมกั บ ผู สู ง อายุ ม ากขึ้ น เช น การทํ า งานชั่ ว คราว ชั่ ว โมงการทํ า งานน อ ย
สถานภาพการทํางานที่ไมหนัก เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 และ 2547)
ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยเลือกศึกษา
เฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทําเทานั้นเพื่อเปนประโยชนแกนักการตลาดในการที่จะนําผลวิจัยที่ไดไปใชใน
การจั ด ทํ า แผนการตลาดและเป น ประโยชน กั บ ผู วิ จัย สํ าหรั บ การนํ า ไปใช เป นข อมู ล ประกอบการสอน
นักศึกษา
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ โดยมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปและเปนผูที่มีงานทํา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป น ประโยชน กั บ อาจารย ใ นภาควิ ช าการตลาดสํ า หรั บ การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปใช ป ระกอบ
การสอนนักศึกษา
2. เป น ประโยชน กั บ หน ว ยงานภาคธุ ร กิ จ สํ า หรั บ การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปใช ป ระกอบการทํ า
แผนการตลาดและการจัดทํากลยุทธการตลาดตางๆของธุรกิจ
นิยามศัพท
1. กลุ ม ผู สู ง อายุ หมายถึ ง กลุ ม คนที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 60 ป ขึ้ น ไป มี ง านทํ า และอาศั ย อยู ใ น
กรุงเทพมหานคร
2. แบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ ริโภคที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร
(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 ขนาดเมืองที่อาศัย ขั้นตอนวงจรชีวิต ของกลุมผูสูงอายุ
2.2 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใช
เวลาวาง กิจกรรมเพื่อความบันเทิง สมาชิกคลับหรือชมรม การรวมกิจกรรมชุมชน
การเลือกซื้อและการเลนกีฬาของกลุมผูสูงอายุ
2.3 ความสนใจ (Interests) หมายถึ ง ความสนใจที่ มี ตอ ครอบครัว บ าน อาชี พ ชุม ชน
กิจกรรมสันทนาการ ความนิยม อาหาร สื่อตาง ๆ และความสําเร็จของผูสูงอายุ
2.4 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอตนเอง ประเด็นทางสังคม
การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคาและบริการ อนาคต และวัฒนธรรมของ
กลุมผูสูงอายุ
3. ชั้นทางสังคม (Social Class) ของผูสูงอายุ
ชั้นสังคม (Social Class) ของผูสูงอายุสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และกลุมยอย
ได 6 ระดับ ดังนี้
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3.1 ผูสูงอายุชนชั้นสูง (Upper class)
3.1.1 ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน (Upper – upper class)
- เปนผูที่มีตระกูลดี เกาแก ซึ่งมีจํานวนนอยในสังคม
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคม
ตางๆ
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถิ่น และโรงพยาบาลตางๆ
- เปนแพทย และนักกฎหมายที่มีความโดดเดนในอาชีพของตน
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการที่
ไดจัดตั้งมาเปนเวลานาน
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง
3.1.2 ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง (Lower – upper class)
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนชั้นสูงสวนบน
- เปนกลุมเศรษฐีใหม
- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ
- เปนผูที่เลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความร่ํารวย
3.2 ผูสูงอายุชนชั้นกลาง (Middle class)
3.2.1 ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน (Upper – middle class)
- ไมไดเปนผูที่มีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก
- เปนผูที่มุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ
- เปนเจาของธุรกิจ
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ
- มีความปรารถนาที่จะไขวควาสิ่งที่ดีกวาสําหรับการใชชีวิต
- 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
- ตองการความมั่นคงในการทํางาน (บางครั้งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน)
- มุงการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งคาแรงเพื่อการครองชีพและซื้อของใชที่จําเปนตางๆ
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติที่เหมาะสม
- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเมื่อไดรับการกระตุน เชน สินคา
ลดราคา
- มีความสนใจในผลิตภัณฑที่จะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน
เชน โทรทัศน อุปกรณลาสัตว เปนตน
- ผูที่มีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองที่มีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบดั้งเดิม เชน
ตองแข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย
- ผูบริโภคกลุมนี้ที่เปนเพศชายมักจะเปนผูที่ชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบ
บุหรี่จัด และดื่มเบียร
3.3.2 ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง (Lower – lower class)
- ดอยการศึกษา เปนแรงงานที่ไมมีฝมือ
- ออกจากงานบอย
- บุตรมีคุณภาพชีวิตต่ํา
- มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินค่ํา
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กรอบแนวความคิด
AIO Categories of Lifestyle Studies
ประชากรศาสตร
อายุ
การศึกษา
รายได
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอ าศัย
ภูมิศาสตร
ขนาดเมืองที่อาศัย
ขั้นตอนวงจรชีวติ

ความสนใจ
ครอบครัว
บาน
อาชีพ
ชุมชน
กิจกรรมสันทนาการ
ความนิยม
อาหาร
สื่อตางๆ
ความสําเร็จ

ที่มา: Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279

กิจกรรม
การทํางาน
งานอดิเรก
กิจกรรมทางสังคม
การใชเวลาวาง
กิจกรรมเพือ่ ความบันเทิง
สมาชิกคลับ
การรวมกิจกรรมชุมชน
การเลือกซื้อ
กีฬา

ความคิดเห็น
ตนเอง
ประเด็นทางสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สินคาและบริการ
อนาคต
วัฒนธรรม

แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แบบของการใชชีวิต (Lifestyle)
2. ชั้นทางสังคม (Social Class)
1. แบบของการใชชีวิต (Lifestyle)
การดํารงชีวิตของมนุษยแตละยุคมิไดเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ มนุษยอยูรวมกันเปน
กลุมแตละกลุมมีกฎเกณฑที่ทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแตละคนในกลุมจึงเปนไปใน
ทํ า นองเดี ย วกั น พฤติ ก รรมของบุ ค คลในวั ฒ นธรรมเดี ย วกั น ก็ จ ะมี รู ป แบบที่ เ รี ย กว า “ทํ า นอง
เดียวกัน” เชนสมัยกอนคนทํางานที่เปนผูชายมักชอบจับกลุมกินกาแฟกับปลาทองโกเปนอาหารเชา
อาหารกลางวันก็มักจะเปนขาวแกง ชวงเย็นมีการซื้อกับขาวกลับบานไปใหแมบานทําอาหารทุกวัน
รานอาหารประเภทโตรุงก็ไมคอยมี แมบานจะทํางานอยูกับบาน สถานที่พักผอนที่เปนที่นิยมก็คือ
ทองสนามหลวง ที่กลาวมานี้ก็เพื่อแสดงใหเห็นวาแบบของการใชชีวิตของคนสมัยกอนเปนอยางไร
ซึ่งก็ตางกับการใชชีวิตของคนสมัยนี้ สมัยนี้ทานอาหารกัน 4 เวลา เสื้อผาก็ไมตองรอใชบริการชาง
ตัดเสื้อผาเพราะมีเสื้อผาสําเร็จรูปขายอยูทั่วไป ทั้งนี้กอนที่จะไดกลาวตอไปจึงขอเสนอตัวอยางแบบ
ของการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบันเพื่อความเขาใจมากขึ้นดังนี้
1. บทบาททางสังคม (Social Roles) โครงสรางของความสัมพันธของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบานและทําหนาที่ตัดสินใจกับเรื่องตาง ๆ
ภายในบ า นของตน สามี มั ก จะทํ า หน า ที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ และซื้ อ ของมาให ในป จ จุ บั น สตรี ไ ด รั บ
การศึกษาสูงขึ้น ทํางานนอกบานมากขึ้น จึงทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญในการซื้อและมีอํานาจซื้อมาก
ขึ้น ซึ่งก็เ ปนการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญในส วนของแบบของการใชชีวิตของครอบครั ว ไทย ใน
ป จ จุ บั น นี้ ส มาชิ ก แต ล ะคนในครอบครั ว ต า งก็ มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต อ การซื้ อ สิ่ ง ของให กั บ
ครอบครัวมากขึ้น และเมื่อมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชิ้นใหญที่มีตรายี่หอ สมาชิกในครอบครัวก็
มักจะมีการตัดสินใจรวมกัน
2. เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure Time) ในปจจุบันเวลาการทํางานลดลงเหลือสัปดาห
ละ 5 วั น ดั ง นั้ น “ปรั ช ญาของการใช เ วลาพั ก ผ อ น”
จึ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ส ว นหนึ่ ง ของแบบ
การใชชีวิต เราจะเห็นไดวาทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฬาเพื่อการพักผอนมากขึ้น
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เชน ไปเที่ยวชายทะเล สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี สนใจเกี่ ยวกับดอกไม การแสดง มหรสพ
การออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การเพิ่มเวลาพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิต
ที่แตกตางไปจากเดิมตั้งแตการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแตงกาย การใชเครื่องทุนแรงตางๆ
เปนตน
3. ชวงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในขณะนี้มีการเรงชวงเวลาของชีวติ มากขึ้น
บุคคลจะไมเต็มใจที่จะรอเวลาที่จะตอบสนองความตองการสําหรับสินคาหรือบริการตางๆแมวาเขา
จะไมมีเงินพอที่จะซื้อก็ตาม แนวโนมทางสังคมและจิตวิทยาดังกลาวนี้จะเพิ่มความสําคัญในการให
สินเชื่อในการขายของนักการตลาดรวมถึงการบริการขายแบบผอนสงของสถาบันการเงินและบริษัท
ตางๆ นอกจากนี้บริษัทตางๆยังตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆในรูปเครื่องจักรและระบบ
อั ต โนมั ติ มี เ ครื่ อ งสํ า หรั บ ขายสิ น ค า ตลอดจนเครื่ อ งยนต ก ลไกในการบรรจุ สิ น ค า ผลิ ต สิ น ค า
ประทับตราสินคาไว เพื่อใหทันกับความตองการของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค รวมถึ ง ราคาก็ อ าจจะลดต่ํ า ลงแต ไ ด รั บ
การบริการที่ดีขึ้น
นอกจากรายละเอียดดังที่กลาวมาแลวขางตน แบบการใชชีวิตของผูบริโภคยังเกี่ยวกับ
ตนทุนในแงของเวลาและความพยายามที่ลงไปในการใชจายของการบริโภคและรูปแบบการใชของ
ผู ซื้ อ ด ว ย ป จ จุ บั น การซื้ อ แต ล ะครั้ ง สะดวกและรวดเร็ ว กว า แต ก อ นมาก เนื่ อ งจากมี ก ารเพิ่ ม
ความสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาดมากขึ้น เชน การใชตรายี่หอและหีบหอที่ดึงดูดใจ
การโฆษณาและการส งเสริมการขายที่ เ ร า ใจ ยิ่ง ในยุคจรวดอยา งในปจ จุบัน นี้ด ว ยแลว ทุ ก สิ่ ง
ทุกอยางที่ผลิตออกขายนั้นนักการตลาดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑให “ใชไดโดยฉับพลัน” (Instantuse) โดยเราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม น้ําสม กาแฟ โจก ขาวตม น้ําปลาผง เครื่องแกงสําเร็จรูป
เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภคในการอํานวยความสะดวกและความงายแก
การบริโภคผลิตภัณฑและเพื่อใหเหมาะสมกับแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนที่ทางสังคมเปนลักษณะที่สําคัญ
อย า งหนึ่ ง ของแบบของการใช ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภคซึ่ ง หมายถึ ง สิ่ ง ต า ง ๆ เช น การเปลี่ ย นงาน
การมี ร ายได เ พิ่ มขึ้ น และการแยกจากบุ คคลยุ คกอ นหนาตน เป น ต น การศึก ษาที่สูงขึ้น ไดชว ย
ยกระดับคานิยมและกลายเปนสวนสําคัญในการเพิ่มการเคลื่อนที่ทางสังคม นอกจากนั้นการศึกษา
ได ทํา ใหง านเกี่ ย วกั บการเคลื่ อ นยา ยภายในชั้นของสังคมงา ยขึ้ น และเป น สาเหตุที่ทํา ให บุค คล
คาดหวังที่จะหารายไดใหสูงขึ้นในอนาคต ในปจจุบันนี้ปรากฏวานิสัยของการใชจายและแบบแผน
ของครอบครัวไดเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยูกับความปรารถนาและความคาดหมายมากกวาที่จะขึ้นอยูกับ
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รายไดในปจจุบัน เราจะเห็นไดวามีการใชสินเชื่อมากขึ้นและการเคลื่อนที่ก็เพิ่มมากขึ้น ชนชั้นกลาง
มีมากขึ้น การเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตรก็มีมากขึ้นดวย บุคคลยายจากทองถิ่นเขาไปอยูในเมืองใหญ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก
แบบการใชชีวิตของเราแตละคนไดนําไปสูการแสดงออกของสถานการณ ประสบการณ
ชีวิต คานิยม ทัศนคติและความคาดหมาย แบบของการใชชีวิตไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ
มากมาย บุคคลและครอบครัว ก็ มีแบบของการใชชีวิต แบบของการใชชีวิตของครอบครั ว ถูก
กําหนด (สวนหนึ่ง) โดยแบบของการใชชีวิตของตัวบุคคล และในทํานองกลับกันแบบของการใช
ชีวิตของตัวบุคคลก็ถูกกําหนด (สวนหนึ่ง) โดยแบบของการใชชีวิตของครอบครัว
เราอาจแบงแบบของการใชชีวิตไดหลายแบบ B.E.Bryant สํารวจพบวา บุคคลที่มีกิจกรรม
นอกบานมีแบบของการใชชีวิตดังนี้
1. แขงกันแสวงหาความตื่นเตน คือ ชอบเสี่ยงอันตรายและแขงขัน
2. ตื่นตัวที่จะไปสูธรรมชาติ คือ การพักผอนนอกบานเพื่อลดความเครียด
3. มุงรูปรางดี คือ กิจกรรมนอกบานนําไปสูการมีรูปรางดี
4. มุงสูสุขภาพ เชน ขับรถและเที่ยวสวนสัตวเพื่อความพอใจและสุขภาพ
5. ไมเครียด และไมมีอะไรจูงใจได คือไมสนใจในกิจกรรมนอกบาน
James F. Engle และคณะ ไดใหคํานิยามของแบบของการดํารงชีพวาเปนแบบที่บุคคล
ดํารงชีพและใชจายเวลาและเงิน (Patterns in which people live and spend time and money)
เมื่อพิจารณาจากคํานิยามจะพบวาดูเหมือนเปนเรื่องงาย แตความจริงแลวสิ่งที่ Engle กลาวนั้นได
รวมหลายๆปจจัยไวทั้งหมด ซึ่ง พอจะจําแนกไดดังตารางที่ 2 - 1
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ตารางที่ 2.1 แสดงแบบของการใชชีวิตกับอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตัวกําหนดแบบของการใชชีวิต
- ประชากรศาสตร
- ชั้นทางสังคม
- สิ่งจูงใจ
- บุคลิกภาพ
- อารมณ
- คานิยม
- วงจรชีวิตครอบครัว
- วัฒนธรรม
- ประสบการณ

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

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

1. วิธีที่เราดํารงชีวิต (How we live) อาหารเชาทานกาแฟ ขนมปง และไขดาว (ปรุงไดรวดเร็ว
และคนใชเปนผูเตรียมอาหาร)
2. สินคาที่เราซื้อ (Products we by) ถึงแมวัฒนธรรมในการกินไมไดเปลี่ยนแปลง แตรูปแบบ
การเสนอขายไดเปลี่ยนแปลงไป เชน เนื้อไกมกี ารแบงขายเปนชิ้น มีอาหารสําเร็จรูปแชเย็น ขาวสาร
ที่เคยขายเปนถังแตปจจุบันขายเปนกิโลกรัม เปนถุง มีการซื้อในแตละครั้งเปนจํานวนมากเพื่อเก็บไว
ใชนาน ๆ ตองมีตูเย็นไวถนอมอาหาร สรุปแลววิธีการขายและวิธีการซื้อในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อใหเหมาะกับแบบของการใชชีวิตของบุคคลในปจจุบัน
3. วิธีการใชสินคา (How you use them) เราจะเห็นไดวาเสื้อผาที่เราซื้อมานั้นสามารถสวมใสได
ทันที อาหารสําเร็จรูปก็สามารถปรุงไดทันทีดวยเตาธรรมดาหรือเตาไมโครเวฟ สรุปแลวการใช
สินคามีความสะดวกมากขึ้น
4. มองสินคาอยางไร (What do you think about them) สินคาถูกมองวาควรจะนํามาใชเพื่อ
การผอนแรง และประหยัดเวลา
5. แบบของการใชชีวิตขึ้นอยูกับปจจัยมากมาย แบบดังกลาวเปนลักษณะที่ฝงแนนในตัวบุคคลซึ่ง
ไดรับการสรางและขัดเกลาโดยการปฏิบัติตอบตอกันทางสังคม (Social-Interaction) เมื่อบุคคล
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ผานแตละขั้นตอน ของวงจรชีวิต ดังนั้น แบบของการใชชีวิตจึงไดรับอิทธิพลของปจจัยหลายอยาง
เชน สถานการณ วั ฒนธรรม ชั้นทางสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว ความตองการ ทัศนคติ และ
ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล (Individual
Characteristics) ฯลฯ ซึ่ ง เมื่ อ ป จ จั ย เหล า นี้ เ ปลี่ ย นแปลง
แบบของการใชชีวิตจะเปลี่ยนไปดวย

วัฒนธรรม

กลุมอางอิง

สถานการณ

ชั้นทางสังคม
แบบการใชชีวิต
ของผูบริโภค

กระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภค

ประชากรศาสตร
ครอบครัว

ลักษณะสวนบุคคล
สถานการณ
การพัฒนาของบุคคล

ภาพที่ 2.1 แสดงแบบของการใชชีวิตกับปจจัยที่มีอิทธิพล
แบบของการใชชีวิตนอกจากจะเปนแบบการดํารงชีวิต (Patterns of Living) แลวยัง
เปนแบบของความสนใจ (Pattern of Interests) อีกดวย เชน คนมีรายไดเทากันแตบริโภค
ตางกันเพราะแบบของการใชชีวิตตางกันทั้งบุคคลและครอบครัวที่ดํารงชีพอยู ในสังคมปจจุบัน
สามารถแสดงแบบของการใชชีวิตใหเห็นไดโดยชัดเจน ดังที่เราไดยินบอยๆ วาสมัยนี้มีคน “แตง
กับงาน” ครอบครัวฝากทองไวนอกบาน” เหลานี้เปนการสรุปใหเห็นถึงแบบของการใชชีวิต แบบ
ของการใชชีวติ อาจจะเปนไปไดทั้งการรูตัวและไมรูตัว เราอาจตัดสินใจซื้อสินคาโดยรูตัววาเกิดจาก
อิทธิพลของแบบการใชชีวิตก็ได แตสวนมากเราไมรูตัววามันมาจากสิ่งนั้น บุคคลสวนใหญรักษา
แบบของการใชชีวิตของตนไวโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางทีละนอย การรักษาหรือการเปลี่ยนแบบ
ของการใชชวี ิตของบุคคลหรือครอบครัวมักจะตองเกิดจากมีการบริโภคและตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งก็
นาจะเปนที่สนใจของนักการตลาด อิทธิพลของแบบของการใชชีวิตที่มีตอการตัดสินใจซื้อแสดงให
เห็นไดในรูปที่ 2 - 2

14

ความตองการและทัศนคติที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ
เพื่อการบริโภค

(Consumption Decisions)
แบบของการใชชีวิต
ของผูบริโภค

การตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค

พฤติกรรมและประสบการณ
ที่ลด รักษา หรือ เพิ่มพูนแบบ
ของการใชชีวิต

ภาพที่ 2.2 แสดงอิทธิพลของแบบการใชชีวิตตอการตัดสินใจซื้อ
เทาที่ผานมาอาจกลาวไดวา แบบของการใชชีวิตของผูบริโภคสะทอนใหเห็นถึงแบบของ
การใชจายและความรูสึกที่ประกอบกันเปนหลักแหงความจริงที่ผูบริโภคใชในการดํารงชีพ อะไรที่
ผูบริโภคคิดวาสําคัญ มีการใชเวลาและเงินอยางไร การกําหนดและระบุ “ตรา” ที่จะใชแสดงรูปแบบ
ของการใชชีวิต ทั้งหมดนี้ทําใหนักการตลาดสามารถจะสื่อสารกับกลุมผูบริโภคตางๆ ไดสะดวกขึ้น
ดังนั้น นักการตลาดสามารถแบงสวนตลาดไดเปนสวนของคนรักสงบ แมบานที่มักนอย นักสังคม
ที่ฟุงเฟอ เปนตน นักวิชาการทางดานพฤติกรรมผูบริโภคมักใชคําวา “แบบของการใชชีวิต--Lifestyle” กั บ คํ า ว า “Psycho-graphics” แทนกั น แต นั ก วิ ช าการบางท า นให ค วามหมายของ
Psychographics วาเปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบแบบของการใชชีวิตของผูบริโภค
และเพื่อจําแนกประเภทของผูบริโภค อยางไรก็ดี ในทางวิชาการแลวการวิเคราะหแบบของการใช
ชีวิต (Lifestyle analysis ) มีการเนนความสําคัญที่คานิยมและปฏิกิริยาที่มีตอสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมและสังคม สวน Psycho-graphics analysis นั้นมุงเนนที่การใชหลักทางจิตวิทยากับ
ความคิดเห็น ( Opinion ) และทัศนคติ ( Attitudes ) กลาวคือ แบบของการใชชีวิตนั้น โดยปกติใชเพือ่
อธิบายวิถีทางที่ผูบริโภคดํารงชีพในขณะที่ Psychographics อธิบายความคิดเห็นที่ผูบริโภคมีอยู
กลาวโดยสรุป ทั้งสองคํ าหมายถึงวิถีทางที่ผูบริโภคแสดงออกถึ งวัฒนธรรม ค านิยม การเปน
ประชากรศาสตรและบุคลิกภาพโดยอยูในขอบเขตของการจัดสรรทรัพยากรตางๆ เชน เวลาและ
เงิน
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สังคมที่ไมตองการทําครัว (A Kitchenless Society)
สังคมในเมืองใหญมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย จนกระทั่งกลายเปนสังคมที่ไมมีครัวแตมี
อาหารใสถุงพลาสติก ฟาสตฟูดตามหางสรรพสินคาและภัตตาคารเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการตามแบบของการใชชีวิตแบบใหม สตรีออกทํางานนอกบานมากขึ้น เกิดคานิยมใหม
ในเรื่องของครอบครัว คือการไมมีครอบครัวหรือการเปนโสด เหลานี้ทําใหแบบของการใชชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปจนทําใหเกิดสังคมไมมีครัวขึ้น
แบบของการใชชีวิตในปจจุบันรวมกับสังคมที่ไมมีครัวจะทําใหเกิดโอกาสทางการตลาด
สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารขึ้นอยางมากมาย และปจจุบนั นี้ครัวของแต
ละบานก็ลดขนาดลงกวาครึ่งและผูบริโภคก็จะใชเวลาในครัวนอยกวาหองอื่นๆ ในบาน
บทบาทของแบบของการใชชีวิต (The Role of Lifestyle)
แบบของการใชชีวิตสําหรับผูบริโภคมี 2 บทบาท คือ
1. เปนตัวจูงใจเบื้องตนใหเกิดการซื้อสินคา (A Basic Motivator) เชน ความปรารถนาที่จะ
รั ก ษาและเพิ่ ม พู น แบบของการใช ชี วิ ต ในป จ จุ บั น ทํ า ให เ กิ ด กิ จ กรรมการซื้ อ และใช สิ น ค า
ความตองการที่จะตัดสินใจซื้อสินคานี้เกิดมาจากเราคือใคร เราเปนอะไร และปญหาและโอกาสที่เรา
ประสบในชีวิต
2. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการที่ผูบริโภคทําการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาจะกอใหเกิดขาวสารจูงใจและทัศนคติ ขาวสารนี้จะเปลี่ยนหรือเสริมแรง
(reinforce) กับรูปแบบของการใชชีวิต เชน การใชหรือการประเมินผลวันหยุดสุดสัปดาหอาจ
นําไปสูแบบของการใชชีวิตในการทองเที่ยว (Travel-oriented Lifestyle) ในระดับสูงกวาเดิม แบบ
ของการใชชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงถาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล กลุมอางอิงครอบครัว เปน
ตน
การเปลี่ยนแปลงแบบของการใชชีวิต (Lifestyle Changes)
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบของการใชชวี ิต มักจะทําใหเกิดปญหาซึ่งมีรากฐานมาจากการ
บริโภค (Consumption-related Problems) และ/หรืออาจจะเกิดโอกาสที่จะทําการตัดสินใจใหม
ป ญ หานี้ จ ะนํ า ไปสู ก ระบวนการที่ มี ค วามผั น แปรและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อย า งส่ํ า เสมอ
การเปลี่ ย นแปลงนี้ เ พราะการที่ ผู บ ริ โ ภคทํ า การตั ด สิ น ใจหรื อ ไม ก็ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ต อ
ตัวกําหนดแบบของการใชชีวิต เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คานิยมจนทําใหแบบแผนดังกลาว
เปลี่ยนแปลงไปดวย แบบของการใชชีวิตของบุคคลมิไดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลง
อยางมาก ถามีการเปลี่ยนแปลงอยางมากและสม่ําเสมอบุคคลจะตองวิตกกังวลและอาจประสบภาวะ
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ลมเหลว (Frustration) ดังนั้นแบบการใชชีวิตจึงคอยๆ เปลี่ยนแปลงและเปนไปในรูปแบบไมรูตัว
การเปลี่ยนแปลงอยางมากและเปนไปอยางกะทันหันที่มีตอแบบของการใชชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นได
เฉพาะในเหตุการณตางๆ เชน สงคราม พายุ บาดเจ็บ แตงงาน จบการศึกษา เด็กเกิด หยา เปลี่ยนงาน
และคูสมรสตาย
Psychographics
ผูบริโภคใชแบบของการใชชีวิต (Lifestyle) เพื่อลดความไมสอดคลองและความไมสมดุล
ในคานิยมโดยการแปลความหมายเหตุการณที่ลอมรอบตัวเขาพรอมทั้งทํานายเหตุการณที่จะเกิด
ดวยการกระทําเชนนี้ทําใหคานิยมมีความคงทนถาวร แตแบบของการใชชีวิตกลับแปรเปลี่ยนไป
อยางรวดเร็วมาก ซึ่งก็ทําใหนักวิจัยตองติดตามและใหความสนใจและปรับวิธีการวิจัยตลอดจน
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดอยางสม่ําเสมอ
Psychographics เปนเทคนิคที่นักวิจัยผูบริโภคใชวัดแบบของการใชชีวิต คําที่ใชแทนกัน
คือ AIO ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (opinions)
นักวิชาการบางทานใหความเห็นวา ตัวอักษร A หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) แตถาจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมแลว คําวากิจกรรมนั้นมีเหมาะสมกวา
A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออกเชน ดูโทรทัศน จายของในรานคาหรือการ
บอกกลาวใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับบริการซอมรถของอูซอมรถที่ใชบริการประจํา แมวาปฏิกิริยานี้ใคร ๆ
ก็เห็นอยูแตก็ไมสามารถจะเดาเหตุผลของการกระทําไดหมดและก็ไมมีใครทําการวัดเพื่อหาเหตุผล
ของปฏิกิริยานี้
I คือ ความสนใจ เปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณหรือวัตถุ โดยมีระดับของความ
ตื่นเตนที่เกิดขึ้นเมื่อไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความตั้งใจเปนพิเศษ
O คือ ความคิดเห็น เปนไปในรูปคําพูดหรือเขียน “ตอบ” ที่บุคคลตอบตอสถานการณที่
กระตุนเราที่มีการถามคําถาม ความคิดเห็นเราใชเพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและ
การประเมินคา เชน เชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอื่นตั้งใจ ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ประเมิน
รางวัลที่จะไดรับจากการเลือกทางเลือก
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ตารางที่ 2.2 การจัดพวก AIO เพื่อการศึกษาแบบของการใชชีวิต (AIO Categories of Lifestyle
Studies)
กิจกรรม
Activities
(ทํากิจกรรมอยางไร)

ความสนใจ
Interest
(ยินดีที่ไดทําอะไร)

ความคิดเห็น
ประชากรศาสตร
Opinions
Demographic
(คิดถึงคน สถานที่และ (เขาเปนใคร)
สิ่งของอยางไร)

การทํางาน
งานอดิเรก
กิจกรรมทางสังคม
การใชเวลาวาง
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
สมาชิกคลับหรือชมรม
การรวมกิจกรรมชุมชน
การเลือกซื้อ
กีฬา

ครอบครัว
บาน
อาชีพ
ชุมชน
กิจกรรมสันทนาการ
ความนิยม
อาหาร
สื่อตาง ๆ
ความสําเร็จ

ตนเอง
ประเด็นทางสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สินคาและบริการ
อนาคต
วัฒนธรรม

อายุ
การศึกษา
รายได
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอาศัย
ภูมิศาสตร
ขนาดเมืองที่ศัย
ขั้นตอนวงจรชีวิต

จากตารางขางตน เราจะเห็นขอมูลทางดานประชากรศาสตรที่นิยมพิจารณาใชกัน เพื่อทํา
การแบ ง ส ว นตลาดเพราะสิ่ ง นี้ เ กี่ ย วพั น กั บ พฤติ ก รรมและยั ง หาได ง า ยอี ก ด ว ย อย า งไรก็ ดี
ประชากรศาสตรโดยตัวของมันเองมิไดกอ ใหเกิดพฤติกรรม ผูบริโภคไมไดซื้อชุดเลนเทนนิสเพราะ
เขาเปนหนุมเปนสาว เขาซื้อเพราะเขาสดชื่นรื่นเริงกัน lifestyle ของชีวิตนอกบาน การเลนกีฬาที่
นาตื่นเตนและก็เผอิญที่บุคคลพวกนี้เปนหนุมสาวจริง ๆ ดังนี้อาจกลาวไดวาประชากรศาสตรมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมแตไมสามารถใชอธิบายพฤติกรรมได นักการตลาดจึงมุงเนนไปเพื่อ
ศึกษาใหรูมากขึ้นในประเด็นที่วาทําไมผูบริโภคจึงมีพฤติกรรมอยางที่เขาทํา ผลที่ไดปรากฏวาแบบ
ของการใชชีวิตมีผลกระทบตอผลิตภัณฑที่เขาซื้อและตราที่เขานิยมอีกดวย ลองพิจารณาตัวอยาง
ดังตอไปนี้
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นาง ก. เลือกใชชีวิตแบบ “มีสวนรวม” (Belonging Lifestyle) โดยแตงตัวสไตลเดิมและใช
เวลาสวนมากกับครอบครัวและชวยเหลือสังคมโดยการเปนกรรมการหมูบานดวย หรือ นาง ก. อาจ
เลือกใชชีวิตแบบ “ผูจะมีความสําเร็จ” (Achiever Lifestyle) โดยทํางานหนัก (ใชเวลากับงานมากกวา
คนอื่น) เดินทางมาก (ในฐานะพนักงานขาย) และเลนกอลฟดวย
2. ชั้นทางสังคม (Social Class)
ชั้นสังคม (Social Class) สามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และกลุมยอยได 6
ระดับดังนี้
1. ชนชั้นสูง (Upper class)
1.1 ชนชั้นสูงสวนบน (Upper – upper class)
- เปนผูที่มีตระกูลดี เกาแก ซึ่งมีจํานวนนอยในสังคม
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคม
ตางๆ
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถิ่น และโรงพยาบาลตางๆ
- เปนแพทย และนักกฎหมายที่มีความโดดเดนในอาชีพของตน
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการที่
ไดจัดตั้งมาเปนเวลานาน
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง
1.2 ชนชั้นสูงสวนลาง (Lower – upper class)
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนชั้นสูงสวนบน
- เปนกลุมเศรษฐีใหม
- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ
- เปนผูที่เลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความร่ํารวย
2. ชนชั้นกลาง (Middle class)
2.1 ชนชั้นกลางสวนบน (Upper – middle class)
- ไมไดเปนผูที่มีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก
- เปนผูที่มุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ
- เปนคนรุนใหมที่ประสบความสําเร็จจากการเปนผูบริหารขององคกร หรือเปน
เจาของธุรกิจ
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ
- มีความปรารถนาที่จะไขวควาสิ่งที่ดีกวาสําหรับการใชชีวิต
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- มีสภาพความเปนอยูที่แสดงถึงการเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
- มีการบริโภคที่แสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน
- ใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก
2.2 ชนชั้นกลางสวนลาง (Lower – middle class)
- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน
- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี
- เปนผูท่เี ขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
- เปนผูที่แตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟชั่น
- เปนกลุมผูบริโภคสวนใหญของสังคมสําหรับผลิตภัณฑประเภทประกอบเอง หรือ
ทําและตกแตงดวยตนเอง (DIY)
3. ชนชั้นลาง (Lower class)
3.1 ชนชั้นลางสวนบน (Upper – lower class)
- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม
- เปนผูใชแรงงาน
- ตองการความมั่นคงในการทํางาน (บางครั้งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน)
- มุงการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งคาแรงเพื่อการครองชีพและซื้อของใชที่จําเปนตางๆ
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติที่เหมาะสม
- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเมื่อไดรับการกระตุน เชน สินคา
ลดราคา
- มีความสนใจในผลิตภัณฑที่จะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน
เชน โทรทัศน อุปกรณลาสัตว เปนตน
- ผูที่มีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองที่มีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบดั้งเดิม เชน
ตองแข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย
- ผูบริโภคกลุมนี้ที่เปนเพศชายมักจะเปนผูที่ชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบ
บุหรี่จัด และดื่มเบียร
3.2 ชนชั้นลางสวนลาง (Lower – lower class)
- ดอยการศึกษา เปนแรงงานที่ไมมีฝมือ
- ออกจากงานบอย
- บุตรมีคุณภาพชีวิตต่ํา
- มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินค่ํา
ที่มา: Schiffman and Kanuk, 2000: 308
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประยูร บุญประเสริฐ, ศักดิ์ องควิสิษฐ และอัจฉราวรรณ งามญาณ (2542) ศึกษาเรื่องแบบ
การดํารงชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ อาศัยรูปแบบจําลอง LOV
(Kahl, 1983) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยวิจัยเชิงสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา อยางไรก็
ตาม แบบสอบถามสวนใหญที่ใชวัดรูปแบบการดํารงชีวิต ทางคณะผูวิจัยไดจัดสรางขึ้นเองโดยใช
LOV เปนกรอบ เนื่องจากไมอาจขอแบบสอบถามตนฉบับตาม LOV ได คงมีแตสวนของคานิยมซึ่ง
ใชตาม LOV แตคงเปนเพราะความแตกตางของผูบริโภคชาวกรุงเทพฯ จากชาวอเมริกัน จึงทําใหตวั
แปรรูปแบบการดํารงชีวิตและคานิยมของชาวกรุงเทพฯ ไมสัมพันธกันเทาที่ควร ดังนั้น จึงไมอาจ
แบงกลุมผูบริโภคตามคานิยมที่ผูบริโภคเลือกได การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงไดแบงกลุมผูบริโภคโดย
อาศัยตัวแปรรูปแบบการดํารงชีวิตเพียงอยางเดียวเปนเกณฑในการแบงโดยใชวิธีการวิเคราะหความ
คลายในกลุม (Cluster Analysis) ซึ่งจะแบงกลุมออกตามธรรมชาติ ทั้งนี้สามารถแบงกลุมผูบริโภค
ชาวกรุงเทพฯ ไดเปน 8 กลุม โดยใหชื่อกลุมตามลักษณะของรูปแบบการดํารงชีวิตที่แตกตางกันได
ดังนี้ กลุมหาเชากินค่ํา กลุมหนุมสาวนักบริโภค กลุมชายชาตรี กลุมนักอนุรักษ กลุมทั่ว ๆ ไป กลุม
ตรงไปตรงมา กลุมหนุมสาวไฮเทค และกลุมนักลงทุนผูมปี ระสบการณ
เลิศหญิง หิรัญโร (2545) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินชีวิต 2) พฤติกรรมการเปดรับสื่อและ 3) พฤติกรรม
การบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
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
พฤติก รรมการเปด รั บสื่ อหนั งสือพิ มพและสื่อโทรทัศนสูงกว าสื่ออื่น ๆ 3. ผูสูงอายุ ใ น
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการโดยรวมคอนขางต่ํา 4. กลุมรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเปดรับสื่ออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมชอบกิจกรรม กลุมหัวกาวหนานักทาทาย กลุมมีความสุขในชีวิต
และกลุมหวงใย ดูแล 5. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคสินคาและบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมอนุรักษนิยม
กลุมชอบกิจกรรม กลุมหัวกาวหนานักทาทาย กลุมมีความสุขในชีวิต กลุมหวงใย ดูแล และ
กลุมมองโลกในแงราย 6. พฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ

21
ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับตนเอง
และการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุน การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) รูปแบบการดําเนินชีวิต 2) การรับรูเกี่ยวกับตนเอง และ 3) การรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของ
วัยรุนในกรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยกลุมตัวอยางวัยรุนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-19 ป จํานวน 400 ผลการวิจัยพบวา 1. กลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกไดเปน 10 รูปแบบคือ
1) ตามแฟชั่นและกระแสนิยม 2) มุงมั่นจริงจัง 3) คนดีของสังคม 4) อนุรักษนิยม 5) รักสบายไม
สนใจโลก 6) สูชีวิต 7) บันเทิงนิยม 8) ยึดมั่นในศีลธรรม 9) มีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส
และ 10) บานแสนสุข 2. การรับรูเกี่ยวกับตนเองตามที่เปนจริงและการรับรูเกี่ยวกับตนเองและทาง
สังคมของวัยรุนมีลักษณะสอดคลองกันในทุกคุณลักษณะ 3. วัยรุนในกรุงเทพมหานครจํานวน
รอยละ 11.4 จัดเปนกลุมผูบุกเบิก (Innovator) ทางดานแฟชั่น สวนกลุมผูตาม (Follower) ทาง
ดานแฟชั่นมีจํานวนรอยละ 88.6 4. รูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรูเกี่ยวกับตนเองของวัยรุน มี
ความสัมพันธกันทั้งทางบวกและทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
ตามแฟชั่นและกระแสนิยม มีความสัมพันธทางบวกกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบรักสบายไมสนใจโลก อนุรักษนิยม สูชีวิต รวมทั้งมีความคิดรอบคอบและชอบ
เลนเกมส มีความสัมพันธทางลบกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. การรับรูเกี่ยวกับตนเองและการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุน มีความสัมพันธกันทั้ง
ทางบวกและทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจทองเที่ยว และ พฤติกรรมการทองเที่ยวของคนวัยทํางาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางาน 2) พฤติกรรมการแสวงหาขอมูลดาน
การทองเที่ยว 3) พฤติกรรมการทองเที่ยว และ 4) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต
การแสวงหาขอมูลดานการทองเที่ยว และพฤติกรรมการทองเที่ยวของคนวัยทํางาน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของคนวัยทํางาน อายุ 20-45
ป จํานวน 420 คนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 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. คนวัยทํางานที่มีความแตกตางดานเพศ ระดับการศึกษา
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และรายได มีการแสวงหาขอมูลดานการทองเที่ยวตางกัน สวนคนวัยทํางานที่มีความแตกตางดาน
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนรุนใหม อนุรักษนิยม กาวทันโลก รักครอบครัว และ
ตามกระแสมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหาขอมูลดานการทองเที่ยว 4. กลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนรุนใหม อนุรักษนิยม กาวทันโลก ผูนํายุคใหม และตามกระแส มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 5. พฤติกรรมการทองเที่ยวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการแสวงหาขอมูลดานการทองเที่ยว และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางาน
นอกจากนี้ยังพบวา การวิเคราะหโดยใชตัวแปรรวมกัน 3 ตัว คือ การแสวงหาขอมูลดาน
การทองเที่ยว ลักษณะทางจิตวิทยาและลักษณะทางประชากร สามารถอธิบายพฤติกรรม
การทองเที่ยวไดดีกวาการวิเคราะหโดยใชเพียง 2 ตัวแปร คือ การแสวงหาขอมูลดานการทองเที่ยว
และลักษณะทางจิตวิทยา
นที รั ย เกรี ย งชั ย พร (2543) ทํ า การศึ ก ษารู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภคชายใน
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจาก 3 มิติ คือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ
ความคิดเห็น (Opinions) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่ง
เปนผูชายอายุ 12-49 ปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 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 ซึ่ง
เมื่อรวมทั้ง 3 มิติเขาดวยกันสามารถแบงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางไดเปน 14 กลุม
1. กลุมมีความสุขทั้งกับตัวเองและสังคม 2. กลุมรักการทํางาน 3. กลุมรักความหรูหรา ร่ํารวย
4. กลุมทันสมัย 5. กลุมชอบความทาทาย 6. กลุมพึงพอใจในตนเอง 7. กลุมสนใจการเมือง
8. กลุมทําตามกฎเกณฑของสังคม 9. กลุมสิ้นหวังหมดกําลังใจ 10. กลุมชอบสังสรรค สนทนา
11. กลุมหัวสมัยใหม 12. กลุมอนุรักษนิยม 13. กลุมชีวิตเรงรีบ และ14. กลุมชอบกีฬา นอกจากนั้น
ลักษณะทางประชากร คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพการสมรส
มีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกของกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตตางๆ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แบบการดํารงชีวิตของผูบริโภคอายุ 60 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
ศึกษาเฉพาะกรณี ผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่มีงานทําและมีภูมิลําเนาหรือพัก
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
กลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและตองเปน
ผูสูงอายุที่ยังทํางานอยูเทานั้น และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ใชการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยางเนื่องจากชั้นทางสังคม
จะสามารถแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกันโดยที่สมาชิกในแตละชั้นของ
สังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ สมาชิกที่อยูในชั้นสังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตาง
กัน การแบงชั้นสังคมโดยทั่วไปจะถือเกณฑการศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย
โดยทั่วไปชั้นทางสังคมสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ (Schiffman and Kanuk. 2000:
308) ดังนี้
1. ชนชั้นสูง (Upper class)
1.1 ชนชั้นสูงสวนบน (Upper – upper class)
- เปนผูที่มีตระกูลดี เกาแก ซึ่งมีจํานวนนอยในสังคม
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคม
ตางๆ
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถิ่น และโรงพยาบาลตางๆ
- เปนแพทย และนักกฎหมายที่มีความโดดเดนในอาชีพของตน
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการที่
ไดจัดตั้งมาเปนเวลานาน
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง
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1.2 ชนชั้นสูงสวนลาง (Lower – upper class)
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนชั้นสูงสวนบน
- เปนกลุมเศรษฐีใหม
- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ
- เปนผูที่เลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความร่ํารวย
2. ชนชั้นกลาง (Middle class)
2.1 ชนชั้นกลางสวนบน (Upper – middle class)
- ไมไดเปนผูที่มีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก
- เปนผูที่มุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ
- เปนคนรุนใหมที่ประสบความสําเร็จจากการเปนผูบริหารขององคกร หรือเปน
เจาของธุรกิจ
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ
- มีความปรารถนาที่จะไขวควาสิ่งที่ดีกวาสําหรับการใชชีวิต
- มีสภาพความเปนอยูที่แสดงถึงการเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
- มีการบริโภคที่แสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน
- ใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก
2.2 ชนชั้นกลางสวนลาง (Lower – middle class)
- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน
- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี
- เปนผูที่เขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
- เปนผูที่แตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟชั่น
- เปนกลุมผูบริโภคสวนใหญของสังคมสําหรับผลิตภัณฑประเภทประกอบเอง หรือ
ทําและตกแตงดวยตนเอง (DIY)
3. ชนชั้นลาง (Lower class)
3.1 ชนชั้นลางสวนบน (Upper – lower class)
- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม
- เปนผูใชแรงงาน
- ตองการความมั่นคงในการทํางาน (บางครั้งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน)
- มุงการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งคาแรงเพื่อการครองชีพและซื้อของใชที่จําเปนตางๆ
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติที่เหมาะสม
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- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเมื่อไดรับการกระตุน เชน สินคา
ลดราคา
- มีความสนใจในผลิตภัณฑที่จะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน
เชน โทรทัศน อุปกรณลาสัตว เปนตน
- ผูที่มีบทบาทเปนสามีจะมีมุมมองที่มีตอตนเองเปนลักษณะผูชายแบบดั้งเดิม เชน
ตองแข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย
- ผูบริโภคกลุมนี้ที่เปนเพศชายมักจะเปนผูที่ชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบ
บุหรี่จัด และดื่มเบียร
3.2 ชนชั้นลางสวนลาง (Lower – lower class)
- ดอยการศึกษา เปนแรงงานที่ไมมีฝมอื
- ออกจากงานบอย
- บุตรมีคุณภาพชีวิตต่ํา
- มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินค่ํา
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
ชนชัน้ สูง
ชนชัน้ กลาง
ชนชัน้ ลาง
เพศ
ชน
ชนชั้น ชนชั้น ชนชั้น ชนชั้น
ชน
ลาง
ลาง
ชั้นสูง ชั้นสูง กลาง กลาง
สวนบน สวนลาง สวนบน สวนลาง สวนบน สวนลาง
3
3
3
3
3
3
ชาย
3
3
3
3
3
3
หญิง
6
6
6
6
6
6
รวม

รวม
18
18
36
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ภาพรวมของลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุจํานวน 36 คนที่ใชในการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยแบงตามอายุ อาชีพ สถานภาพและสภาพครอบครัว สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นสูงสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นสูงสวนลาง
หญิง

อายุ
(ป)
60
61
68
61
68
61
71
60
61
65
61
63

ชาย
ชนชั้นกลาง
สวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นกลาง
สวนลาง
หญิง

68
70
63
66
70
64
68
63
60
62
64
63

อาชีพ
ทหาร ยศพลเอก
ทหาร ยศพลโท
แพทย
อัยการอาวุโส
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เจาของรานอาหาร
เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต
เจาของรานขายสงอัญมณี
ผูอํานวยการเขตพระนคร
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติคนที่ 2
เลขานุการรองประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติคนที่ 2
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน
เจาของธุรกิจผลิตชอฟา
อาจารย ตําแหนงคณะบดี
อาจารยประจํา
เจาของธุรกิจหลายแหง
เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง
ครูสอนลีลาศ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก
เภสัชกร

สถานภาพและสภาพ
ครอบครัว
โสด อยูคนเดียว
โสด อยูคนเดียว
สมรส อยูกับครอบครัว
โสด อยูกับพี่นอง
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
โสด อยูกับพี่นอง
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
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ตารางที่ 3.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสงู อายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก (ตอ)
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นลางสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนลาง
หญิง

อายุ
(ป)
65
60
64
60
64
68
64
61
70
74
70
65

อาชีพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานบริษัทเอกชน
ขายกาแฟ
ขายขนม
พนักงานบริการในรานอาหาร
พนักงานบริการในรานอาหาร
ขายน้ําปน (รถเข็น)
รับจาง
รับงานแกะสลัก
ขายของชํา
ขายลูกชิ้นทอด
ขายกาแฟ

สถานภาพและสภาพ
ครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
หยาราง อยูกับบุตร
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส แยกกันอยู
เปนหมาย อยูกับบุตร
สมรส อยูกับบุตร
หยาราง อยูคนเดียว
อยูกับสะใภและหลาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยมีประเด็นคําถาม
เฉพาะที่ตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการใหขอมูล
เพิ่มเติม และเครื่องมือที่ใชคือ
1. แนวคําถามทีใ่ ชในการสัมภาษณเจาะลึก
2. เครื่องบันทึกเทป ในการสัมภาษณบุคคลที่ตองการขอมูล
3. กลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพ
ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
สําหรับประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึกนั้น ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการจัดพวก AIO
เพื่อการศึกษาแบบการดํารงชีวิต (AIO Categories of Lifestyle Studies อางถึงใน Blackwell,
Miniard and Engel, 2006: 279) มาใชเปนเกณฑในการกําหนดคําถามในการสัมภาษณเจาะลึก ดังนี้
- ชวยเลาถึงงานที่ทานทํา
- ชวยเลาถึงกิจกรรมยามวางของทาน
- ชวยเลาถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาของทาน
- ชวยเลาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของทาน
- ชวยเลาถึงครอบครัวของทาน
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- ชวยเลาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อของทาน
- อะไรคือสิ่งที่ทานคาดหวังอยูในใจ
- ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมือง
- ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
- ชวยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและการบริการทัง้ ในปจจุบันและในอนาคต
- ชวยเลาถึงสิ่งที่ทานคาดหวังในอนาคต
- ชวยแสดงความคิดเห็นที่มตี อตัวของทานเอง
ความนาเชื่อถือของขอมูล
ขอมูลที่ไดจาการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบหลายวิธีดวยกันคือ การศึกษา
ขอมูลจากเอกสารตางๆ การสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยไดใหความสําคัญตอกระบวนการในการเก็บ
ขอมูลเปนอยางยิ่ง และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือของขอมูลดังนี้
1. ก อ นการสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย ได ชี้ แ จงรายละเอี ย ดและขั้ น ตอนในการวิ จั ย เพื่ อ ทํ า
ความเขาใจรวมกันกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือและสามารถใหขอมูลไดตามความเปน
จริง
2. ผู วิ จั ย ฝ ก ฝนและพั ฒ นาตนเอง ในเรื่ อ งเทคนิ ค การสั ม ภาษณ การสั ง เกต และ
การบันทึกขอมูล กอนการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหเกิดทักษะกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง ผูวิจัยให
ความสําคัญเรื่องจริยธรรมในการทําการวิจัยและเคารพสิทธิสวนบุคคลของกลุมเปาหมาย กรณีที่
กลุมเปาหมายไมเต็มใจที่จะใหสัมภาษณในบางประเด็นก็สามารถยกเลิกการใหขอมูลไดในทุก
ขั้นตอนของการวิจัยและพยายามไมใหเกิดผลเสียหายตอกลุมเปาหมาย
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครกรณีเฉพาะผูสูงอายุที่มี
งานทํา เปนงานวิจัยที่เนนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกโดยจะวิเคราะหขอมูล
เพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ โดยมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนผูที่มีงานทํา และพัก
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
จากขอมูลที่ไดผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยแยกขอมูลในแตละประเด็นตามลําดับ
และแยกวิเคราะหเพื่อสามารถตอบวัตถุประสงคในการวิจัยที่ตั้งไว
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การนําเสนอขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลในแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
โดยนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ
โดยมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เปนผูที่มีงานทํา และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุ
ที่มีงานทํา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
และเปนผูที่มีงานทํา ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาดังกลาวใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุ จํานวน 36 คน เปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน และแบง
ออกเปนกลุมตางๆ ตามชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ชนชัน้ สูง
ชนชัน้ กลาง
ชนชัน้ ลาง
ชน
ชน
ชนชั้น ชนชั้น ชนชั้น ชนชั้น
ชั้นสูง ชั้นสูง กลาง กลาง
ลาง
ลาง
สวนบน สวนลาง สวนบน สวนลาง สวนบน สวนลาง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6

รวม
18
18
36

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปผลโดยแบงออกเปนสี่สวน โดยเทียบจากทฤษฎี AIO (AIO
Categories of Lifestyle Studies) (อางใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) และทําการแบง
ตามชนชั้นทางสังคม โดยผลการศึกษาทั้งสี่สวน 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 สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นสูงสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นสูงสวนลาง
หญิง

อายุ
(ป)
60
61
68
61
68
61
71
60
61
65
61
63

อาชีพ
ทหาร ยศพลเอก
ทหาร ยศพลโท
แพทย
อัยการอาวุโส
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เจาของรานอาหาร
เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต
เจาของรานขายสงอัญมณี
ผูอํานวยการเขตพระนคร
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติคนที่ 2
เลขานุการรองประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติคนที่ 2

สถานภาพและสภาพ
ครอบครัว
โสด อยูคนเดียว
โสด อยูคนเดียว
สมรส อยูกับครอบครัว
โสด อยูกับพี่นอง
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
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ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ (ตอ)
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นกลาง
สวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นกลาง
สวนลาง
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนลาง
หญิง

อายุ
(ป)
68
70
63
66
70
64
68
63
60
62
64
63
65
60
64
60
64
68
64
61
70
74
70
65

อาชีพ
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน
เจาของธุรกิจผลิตชอฟา
อาจารย ตําแหนงคณะบดี
อาจารยประจํา
เจาของธุรกิจหลายแหง
เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง
ครูสอนลีลาศ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก
เภสัชกร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานบริษัทเอกชน
ขายกาแฟ
ขายขนม
พนักงานบริการในรานอาหาร
พนักงานบริการในรานอาหาร
ขายน้ําปน (รถเข็น)
รับจาง
รับงานแกะสลัก
ขายของชํา
ขายลูกชิ้นทอด
ขายกาแฟ

สถานภาพและสภาพ
ครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
โสด อยูกับพี่นอง
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
หยาราง อยูกับบุตร
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส แยกกันอยู
เปนหมาย อยูกับบุตร
สมรส อยูกับบุตร
หยาราง อยูคนเดียว
อยูกับสะใภและหลาน

จากตารางที่ 4.2 พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 60 ถึง 65 ป มีอาชีพที่หลากหลาย
และสวนใหญมีสถานภาพสมรสและอาศัยอยูกับครอบครัว
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4.2 กิจกรรม
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเรื่องการทํากิจกรรม
นั้น ผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใชเวลาวาง
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง การเปนสมาชิกคลับ การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ และการออก
กําลังกายหรือเลนกีฬา ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนผูส ูงอายุ โดยแบงตามประเภทของกิจกรรมและชนชั้นทางสังคม
ประเภทของกิจกรรม
ชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นสูง
สวนบน
ชนชั้นสูง
สวนลาง
ชนชั้นกลาง
สวนบน
ชนชั้นกลาง
สวนลาง
ชนชั้นลาง
สวนบน
ชนชั้นลาง
สวนลาง
รวม

การใชเวลาวาง
การทํางาน

งานอดิเรก

กิจกรรม
ทางสังคม

เดินเลือก
ซื้อสินคา
(ชอปปง)

เขาวัด
ทําบุญ

ดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

6

1

2

2

2

6

-

-

4

6

-

-

6

1

6

กิจกรรมเพื่อความบันเทิง

ทองเที่ยว

อาน
หนังสือ

เขาราน
เสริมสวย

เขาสปา

ปลูกตนไม

1

3

2

-

1

1

-

6

3

2

4

2

-

5

1

-

2

3

-

3

-

-

2

2

-

6

-

-

1

2
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2

2

15

12

สมาชิก
คลับ

กิจกรรม
ชุมชน

การเลือก
ซื้อสินคา

กีฬา

-

1

1

1

5

2

-

1

1

3

4

1

2

-

-

-

3

6

4

-

-

-

-

-

3

-

-

2

-

1

1

-

-

-

2

-

1

4

1

-

1

-

-

2

-

3

3

25

3

6

2

2

2

12

17

เลี้ยงสัตว

นัดพบ
กลุมเพือ่ น

ดูโทรทัศน

ดูวีซีดี และ
ดีวีดี

ฟงวิทยุ

เที่ยวสถาน
บันเทิง

-

2

1

5

-

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

-

-

5

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

3

17

9

4

3

3
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กิจกรรมที่เปนการทํางาน
จากการศึก ษาพบวาผูสูงอายุ มีการทํางานที่ หลากหลาย เชน งานระดับที่ปรึก ษาธุรกิ จ
นายทหารระดับสูง เจาของกิจการ พอคาแมคา และการขายสินคาแบบหาบเรแผงลอย เปนตน โดย
ลักษณะงานที่ทํามีความสอดคลองกับชนชั้นทางสังคมของผูสูงอายุแตละคน ดังแสดงในตารางที่
4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะของกิจกรรมที่เปนการทํางานของผูสูงอายุ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นสูงสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นสูงสวนลาง
หญิง

ชาย
ชนชั้นกลางสวนบน
หญิง

อาชีพ
ทหาร ยศพลเอก
ทหาร ยศพลโท
แพทย
อัยการอาวุโส
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เจาของรานอาหาร
เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต
เจาของรานขายสงอัญมณี
ผอ.เขตพระนคร
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2
เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน
เจาของธุรกิจผลิตชอฟา
อาจารย ตําแหนงคณะบดี
อาจารยประจํา
เจาของธุรกิจหลายแหง
เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต
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ตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะกิจกรรมที่เปนการทํางานของผูสูงอายุ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
(ตอ)
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นกลางสวนลาง
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนลาง
หญิง

อาชีพ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง
ครูสอนลีลาศ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก
เภสัชกร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานบริษัทเอกชน
ขายกาแฟ
ขายขนม
พนักงานบริการในรานอาหาร
พนักงานบริการในรานอาหาร
ขายน้ําปน (รถเข็น)
รับจาง
รับงานแกะสลัก
ขายของชํา
ขายลูกชิ้นทอด (รถเข็น)
ขายกาแฟ (รถเข็น)
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กิจกรรมที่เปนงานอดิเรก
จากการศึก ษาโดยใชการสัม ภาษณเ ชิงลึก กับผูสูงอายุจํา นวน 36 คน ในส ว นของ
การทํากิจกรรมที่เปนงานอดิเรก พบวามีผูสูงอายุเพียงสองคนเทานั้นที่ระบุวาตนเองมีงานอดิเรก
โดยเปนผูสูงอายุเพศชาย 1 คน อยูในกลุมชนชั้นสูงสวนบน และเพศหญิง 1 คน อยูในกลุมชนชั้น
กลางสวนลาง ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมที่เปนงานอดิเรก โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย หญิง รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

-

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

1

1

2

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีการงานอดิเรกไดแก การสะสมพระเครื่อง และการสะสมเงิน
เกาเหรียญเกา ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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“สะสมเงินเกา เหรียญเกา ของชํารวย เวลาไปงานก็เก็บๆ ไวในบาน แตชอบพระ จะมีพวก
หนังสือมาอานบางแลวก็อาศัยดูจตุคาม ที่บานมีเยอะ สมัยกอนมีก็ใหพวกไปหมด แตเดี๋ยวนี้เก็บไว
บาง เพราะวากลัวนานไปลูกหลานจะไมมี เสียดาย แถวทาพระจันทรจะไมเดิน คือจะเปนแบบวาไป
เจอตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นแตตองไมแพงมาก ไมเทาไรหรอกเปนหลักพันก็ไมเอาแลว” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“เมื่อกอน ตอนเด็กๆ ผมชอบอันหนึ่ง คือพระรุนคุณพอ ก็เปนหนังสือเลมแรกที่ผมอาน ก็
รูสึกเลื่อมใสมาก เพราะทานมีพระคุณทั้งทางโลกและก็ทางธรรม ทานมีพระคุณ ตอนที่เรากําลังทอ
ทานเหมือนพระพุทธเจา แลวก็ทานมีพิธีวัตถุมงคลที่มีคุณธรรม ผมก็อยากไดตั้งแตนั้นมา ตั้งแตนั้น
ผมก็อานมา นั่นคือวาเอาพระมาสวนใหญนะ พระโนนพระนี้ ตะกุดอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2551)
กิจกรรมทางสังคม
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเรื่องการทํากิจกรรม
ทางสังคมพบวา มีผูสูงอายุเพียงสองคนเทานั้นที่มีการทํากิจกรรมทางสังคม โดยเปนผูสูงอายุเพศ
ชาย 1 คน เพศหญิง 1 คน และทั้งหมดอยูในกลุมชนชั้นสูงสวนบน ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังตาราง
ที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมทางสังคม โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

1

2

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

1

1

2

จากการศึกษา พบวากิจกรรมที่ผูสูงอายุทําคือการจัด ตั้งมูลนิธิเพื่ อการอนุ รัก ษปา และ
การบริจาคทรัพยสินตางๆ ซึ่งเปนการทํากิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เปนการอุทิศใหแกสังคม
โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
“ตั้งมูลนิธินี้เพื่ออนุรักษปาพื้นที่รอยตอ 5 จังหวัด เปนพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจาทานทรง
หวงใย ทรงหวงใยมากวาเปนพื้นที่ปาที่เรายังเหลืออยู ซึ่งที่เหลืออยูตอนนี้ จะเหลืออยูประมาณ 13
ลานไร แลวก็ถูกบุกรุกโดยประชาชน เหลืออยูลานกวาไร ก็พยายามที่จะดูแล รักษา เจาหนาที่ทุก
ฝายไมวาจะเปนกรมปาไม ไมวาจะเปนกรมอุทยาน ในปานี้มีอะไรบาง ก็มีสัตวตางๆ หลากหลาย มี
ตั้งแต สัตวใหญ ชาง เสือ กระทิง วัวแดง เปนสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ ก็ยังอยูในพื้นที่ปานี้ แลวก็มี
น้ําตก มีอะไรอยูในพื้นที่นี้ แตวาพื้นที่นี้ก็ถูกบุกรุกโดยประชาชน มันก็มีหลายฝายนะ พวกที่เปน
นายทุนจางคนที่ไมมีที่ทํากินเขาไปบุกรุก ทางสมเด็จทานก็ทรงหวงใยวามันจะสูญ เมื่อปานี้มันสูญ
ไปแลวสัตวนี้ก็จะไมมีที่อยู ไมรูจะทําอยางไรที่จะใหสัตวนี้อยูใหได เมื่อมีสัตวอยูตรงนี้นะ มันก็
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จะตองมีอาหารการกิน อาหารการกินก็คือในปานี้ ปามันก็ตองมีความชุมชื้น แลวก็ไฟปาดวย ตอง
พิทักษไฟปาดวย ไฟปาก็เปนมหันตภัยที่รายแรง ในพื้นที่นี้ไมถูกไฟปามาเปนระยะเวลานาน ก็ตอน
ชวงผมทํางานก็ไมมีไฟปาเลย เราตั้งโครงการเพื่ออบรมชาวบานใหเปนหนวยพิทักษไฟปา แลวก็ใช
คนในพื้นที่ใหสรางเปน แลวก็ใหทางเจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่กรมอุทยาน เจาหนาที่ทองเที่ยว
อะไรตางๆ ในพื้นที่นี้ใหเขาเขามารวมทั้งทหารพรานดวย คนในพื้นที่นี้เปนพื้นที่ของเรา เรารู
ปญหาดี สมัยผมพระองคทานทรงสนพระทัย ผมก็เลยมาตั้งมูลนิธินี้เพื่ออนุรักษปาพื้นที่นี้ไวใหได
นั้นเปนชวงที่ผมทํางานมา 2 ปนี้ ก็พยายามทํางาน คนที่อยูในนั้นไมอยากใหออกมาจากในปา
เพราะเขาอยูตรงนั้นเขาก็ตองทํามาหากินอยูตรงนั้น แลวจะทํายังไงใหเขาพอมีพอกินพอใช แลวก็
ไดอานหนังสือไดเรียนหนังสือ ไดทํามาหากิน เราก็ไปชวยดูแลตรงนี้ เด็กที่อยูในพื้นที่นี้เราก็ให
ทุนการศึกษา โดยการที่เรามีผูที่เขาไปดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18
ตุลาคม 2550)
“บางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้ คือโทรไปบริจาคแตไมประสงคจะออกนาม ก็จะทํา
แบบนี้อยูบอยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวาง
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเรื่องการทํากิจกรรม
การใชเวลาวาง พบวาผูสูงอายุมีการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การเดิน
เลื อกซื้ อสิน คา (ช อปป ง) การทําบุญ อานหนังสือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทองเที่ย ว เขาร าน
เสริมสวย เขาสปา ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว และนัดพบกลุมเพื่อน ซึ่งเมื่อแบงกลุมตัวอยางดังกลาวตาม
ชนชั้นทางสังคม สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมการใชเวลาวาง
กิจกรรมการใชเวลาวาง
ชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นสูง
สวนบน
ชนชั้นสูง
สวนลาง
ชนชั้นกลาง
สวนบน
ชนชั้นกลาง
สวนลาง
ชนชั้นลาง
สวนบน
ชนชั้นลาง
สวนลาง
รวม

เดินเลือกซื้อ
สินคา
(ชอปปง)

เขาวัดทําบุญ

คื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

-

2

1

1

1

-

1

2

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

14

1

3

-

1

-

-

3

3

-

3

-

2

-

1

-

1

-

1

1

-

20

3

1

1

1

-

-

3

2

-

1

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

16

-

2

-

3

-

-

1

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

2

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-
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6
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1
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*หมายเหตุ ผูส ูงอายุหนึ่งคนตอบไดมากกวาหนึ่งกิจกรรม

ทองเที่ยว

อานหนังสือ

เขาราน
เสริมสวย

เขาสปา

ปลูกตนไม

เลี้ยงสัตว

นัดพบกลุม
เพื่อน

รวม
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จากตารางที่ 4.7 สามารถสรุปไดวาผูสูงอายุมีกิจกรรมการใชเวลาวางดวยการทองเที่ยวมาก
ที่สุด โดยมีผูสูงอายุที่ระบุวาตนเองใชเวลาวางไปกับการทองเที่ยวถึง 17 คน เปนเพศชาย 8 คน เพศ
หญิง 9 ซึ่งอยูในชนชั้นสู งสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลาง รองลงมาคือการเดินเลือกซื้อสินค า
(ชอปปง) 15 คน เปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คนโดยเปนผูสูงอายุในทุกๆชนชั้นทางสังคม เขาวัด
ทําบุญ 12 คน เปนเพศชาย 4 เพศหญิง 8 คน เปนผูสูงอายุในทุกๆชนชั้นทางสังคม อานหนังสือ 9
คน เปนเพศชาย 3 คน เพศหญิง 6 คน อยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลาง เขาราน
เสริมสวย 4 คน เปนเพศหญิงทั้งหมดและอยูในชนชั้นสูงสวนลางถึงชนชั้นกลางสวนลาง
เขาสปา 3 คน เปนเพศหญิงทั้งหมดและอยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนบน ดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล 3 คน เปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน อยูในชนชั้นสูงสวนบนและชนชั้นลาง
สวนลาง ปลูกตนไม 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน อยูในชนชั้นสูงสวนลางและชนชั้น
กลางสวนบน เลี้ยงสัตว 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน อยูในชนชั้นสูงสวนบนและ
สวนลาง และนัดพบกลุมเพื่อน 3 คน เปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน อยูในชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้น สูงสวนลาง และชนชั้ นลางสวนลาง ตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของแตละ
กิจกรรมไดดังตอไปนี้
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการทองเที่ยว
จากการศึ ก ษากลุมผู สูงอายุโ ดยใชการสั มภาษณ เ ชิงลึ ก เกี่ ย วกับการทํากิจกรรมการใช
เวลาวาง พบวาผูสูงอายุจํานวน 17 คน แบงเปนเพศชาย 8 คน เพศหญิง 9 คน มีการทํากิจกรรม
การใชเวลาวางดวยการทองเที่ยว และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวาโดยสวน
ใหญอยูในชนชั้นกลางขึ้นไป ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการทองเที่ยว โดยแบงตาม
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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 พบวาผูสูงอายุมีการทองเที่ยวทางธรรมชาติกับครอบครัว หรือกลุมเพื่อน
โดยจะเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังมีรายละเอียดตามบทสัมภาษณซึ่งแบงตามชนชั้นทาง
สังคม ดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทองเที่ยวนี่ชอบมาก ในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเที่ยวปหนึ่ง 4 - 5 ครั้ง กลับ
เมืองไทย ไปอเมริกา ไปยุโรป แตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาก็ไมเคยไป แตยุโรปนี่ไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลาน อีกอยางคือ ไปมาแลวนะ เคยไดยินไหมที่เขาถายภาวะโลกรอนที่เขา
ถายที่น้ําแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะที่เมืองแลวใหเราลงไปเที่ยว พอ
ไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็ง มันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวา
มันเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระทั่งมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของจริงมาแลว นี่อยางนี้
เลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝรั่งเขาชอบมาเที่ยวบานเรา มาเที่ยวปาดงดิบของ
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พวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะ ดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11
พฤศจิกายน 2550)
“โดยมากเทศกาลป ใ หม ก็ จ ะไปที ห นึ่ง ไปพมา ก็ จ ะขึ้น เหนือ สุด ก็ จ ะไปที่โนน เหนื อ
เชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ที่บานมีทัวรขาประจํา ไปเรื่อยๆ 76 จังหวัด
ไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“เที่ยวนะ ไปเที่ยวตางประเทศบอย ถาเมื่อกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา
สนุกไหม พอแกแลวมีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆนี้เราไปเที่ยวเมือง
นอกก็นานตั้งแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะ แลวก็ไปซื้อของ ก็
นึกถึง เมื่อกอนเราซื้อจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซื้ออะไร เราไปก็คือเที่ยว ทานอาหาร เดินดูวาเมื่อกอนนี้
มันเหมือนเดิมไหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ไปเที่ยวแถวสุพรรณบุรีบาง พัทยาบาง ก็จะไปพักผอนจิตใจใหสบาย ก็เปนสิ่งที่ดี”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศ เพราะวามันดูแตกตาง บางทีมัน
ก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปนความประทับใจนะ
เมืองเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เขาจะเงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคนอื่น นองๆที่เขาไป
ดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไปตั้ง 3 - 4 ครั้ง แตมันก็ไมแน บางปก็ทิ้งชวงหางกัน บางทีก็สัก 2 ครั้ง”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตางประเทศ ไมไดไปเที่ยวนะ สวนมากจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเที่ยวดวย เขาจะพาเรา
ไปเที่ยว เขาก็พาผมไป ไปทั่วเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ไปกับเพื่อนๆ เวลานั้นจะมีการนัดเลี้ยงรุน บางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ที่เชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9
ตุลาคม 2550)
“ไปเที่ยวทั้งในและตางประเทศ ถาในประเทศจะไปตีกอลฟ แตถาตางประเทศจะไปกับ
ลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปญี่ปุนกลับมาปที่ผานมาก็
ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ
15 ตุลาคม 2550)
“เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเที่ยวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานที่ตางๆ ประเพณีทองถิ่น ชอบเที่ยวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจนํา
เที่ ย วจั ด โปรแกรมการเดิ น ทางให โดยเดิ น ทางประมาณไม เ กิ น 3 ครั้ ง ต อ ป มี ค า ใช จ า ยใน
การทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หมื่นบาทตอครั้ง สวนตางประเทศจะอยูที่ประมาณกวา 2
หมื่นบาทตอครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว
พระ ไปเที่ยวตามวัดบาง แลวก็ไปเที่ยวรานอาหารก็ไปอีก ออที่ดอนหวาย คือชอบนั่งเรืออะไรพวก
นี้ บรรยากาศมันสบายคือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือ เราอายุมากแลวครับตองไป
แบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนไปบอย แตตอนนี้ไมไดไป จะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว ไปรถ

ตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไปดวย ไปสัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุดก็ไป
ปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูที่นั่นมากไมได หยุดเกิน วัน 2 วันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ชวงนี้ยังไมไดไปเที่ยวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตก เพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6
ตุลาคม 2550)
“ก็มีไปกับแฟน จะไปเปนประจําวางๆ แตไมไปไกลมากก็จะไปใกลๆ ไปสองวันกลับ
สวนใหญก็ในปะเทศ เที่ยวทะเลมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 25
ตุลาคม 2550)
“ชอบไป ชอบมาก ไปบอยเที่ยวเมืองจีน เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปที่ไมลําบากมากๆ ถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหว มันจะเมื่อย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมาก เมื่อกอนจะไปทั้งเหนือทั้งใต แตตอนนี้ทางใตฆากัน
เลยไมไดไปอีกเลย เมื่อกอนไปทุกป เหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียวบาง ไปกับ
เพื่อนบา ง ช ว งหลั งๆไปกั บครอบครั ว ไปกับครอบครัว มัน หนั ก ไปกับเพื่อนมัน เบาไง ไปกั บ
ครอบครัวมันหลายหมื่น ไปกับเพื่อนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับ
ครอบครัวสวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เคกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
“ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไปทุกปเหมือนไปที่ไหนบอยๆ
แตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม
2550)
“ก็มีไปบางเหมือนกัน ไปกันทุกป สวนใหญก็จะไปกับครอบครัว ก็มีลูกสาวลูกชายและก็
ภรรยา แตไมบอยเพราะหาเวลาวางตรงกันยาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเดินเลือกซื้อสินคา (ชอปปง)
จากการศึกษาพบวามีผูสูงอายุจํานวน 15 คน เปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คน ไดใชเวลา
ว า งด ว ยการเดิ น เลื อ กซื้ อ สิ น ค า (ช อ ปป ง ) โดยผู สู ง อายุ ดั ง กล า วมี ก ารกระจายอยู ใ นทุ ก
ชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเดินเลือกซื้อสินคา
(ชอปปง) โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรมการใชเวลาวางดวยการเดินเลือกซื้อสินคา
(ชอปปง) ที่หลากหลายแตกตางกันไปตามชนชั้นทางสังคม โดยผูสูงอายุที่อยูในชนชั้นสูงมีการ
เลือกสถานที่จัดจําหนายสินคาที่มีความนาเชื่อถือ มีภาพลักษณที่ดี เปนที่รูจัก มีความเหมาะสมกับ
ชนชั้ นทางสังคมของตน และมี การเลือกซื้อสิ นคาที่คอนขางมี แบรนดเนม มีราคาสูง ซึ่ งก็เปน
การเลือกใชสินคาที่สามารถแสดงถึงชนชั้นทางสังคมของตน ขณะที่ชนชั้นกลางมีการเลือกซื้อ
สินคาผานรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ที่มีราคาที่เปนมาตรฐานและมีการทําการสงเสริม
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การขาย เชน การลดราคา สวนชนชั้นลางเลือกรานคาที่ขายสินคาราคาถูและสะดวกในการซื้อ
เพราะซื้อสินคาจํานวนนอยทําใหปริมาณการซื้อบอยกวาชนชั้นอื่นๆ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไปซอปปง ดิฉันก็ใหเวลากับตัวเอง ก็คือวันอังคาร วันอังคารนี้ก็จะมีคนรถ โดยปกติคน
รถจะคอยบริการสามีแตวันอังคารเปนของดิฉัน เพราะฉะนั้นปาก็จะเช็คตัวเอง เริ่มออกจากบานก็
ไปแบงค ไปแบงคเสร็จทําธุรกิจอะไรเสร็จ ก็จะไปท็อป หรือไมก็ไปโลตัส ชอบโลตัสพระราม 4
สะอาด กวางขวาง ทางเขา – ออกสะดวก แลวก็ท็อปทองหลอ แลวก็วิลลามารเก็ต แลวก็มี 2 – 3
แหง แถวนั้น กลางวันขึ้นไปทานขาวบนเอ็มโพเรียม ขอโทษนะไมใชจะอวด บางคนฟงแลว อุย
แหมหัวสูง ไฮโซตองขึ้นไปเอ็มโพเรียม ไมใช เพราะวาปาไมสามารถจะไปเดินแบบตลาด นึกออก
ไหม รอนๆอยางนี้ โลตัสมันก็ราคาดี เสร็จแลวก็ขึ้นไปทานขาวซื้อผลไมที่เอ็มโพเรียม ไปทานขาว
บางทีก็มีรานกัลปพฤกษอยูตรงนั้นมีซึทายาก็มีแลวก็มีพวกที่ใชบัตร ปุตด็อด 7 ชอบไปนั่งตรงนั้น
เพราะวารานอาหารเชาไหมมันอยูจัดเห็นสวนจตุจักร คือปาชอบไปนั่งทานอยูคนเดียว นี่คือที่ทําอยู
เสมอๆ
อย า งเสื้ อ ผ า อ อ แบรนด เ นมใช ไ หมค ะ เนื่ อ งจากเป น วั ย สู ง อายู ก็ คื อ ไปเอาพวก
เบเนต็อง ETO มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล
ยี่หอชื่อ บราวน แลวก็ดีเซลล คลาเดียเท็ก อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซึ่งเขาจะตัดทั้งกางเกง
หรือเสื้อที่มีทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวเขาก็จะมีแพทเทอรนอะไรออกมาถูกใจ สวน
ของบราวนนั้นถูกใจมาก เมื่ออาทิตยที่แลวก็ซื้อมาอีกตัว ราคาประมาณ 2,500 – 4,000 บาทตอชิ้น
นะคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550)
“อยางเวลาชอบปงมีบางไปกับลูก ชวนกันไปแมลูกสวนใหญจะไปเมืองนอกเมื่อกอนไป
บอยเรียกวาหยุดเมื่อไหรก็ไป แตตอนนี้ลดลงและเดินทางไมไหว สําหรับเครื่องสําอางนั้นลูกจะ
ชอบทักวานาเหี่ยวแลวเขาก็ดูแลซื้อนั่นซื้อนี่มาใหใชอยางใช Dior ใชลิปสติก Revlon ซื้อที่อเมริกา
ชอบมากเวลาไป มันเหมือนของสมัยกอนนะเหมือนของบานเราจะใชดี ซื้อที่นั่นจะถูกกวามาก แต
สมัยนี้ไมแลวที่นี่กับที่นั่นเทากัน ใชลังโคมสวนมากจะเปนลังโคมประจําแตลิปสติกไมถูกใจ จะใช
ของ Revlon สวนตัวปาเองก็ใชของแพงเหมือนกันนะอยางพวกกระเปา Dior เครื่องสําอาง เสื้อ
ชั้นในอะไรก็ของมีแบรนดเนมทั้งนั้น แตเดี๋ยวนี้ซื้อไมคอยบอยแลวไมรูจะซื้อไปใชอะไรไมคอยได
ออกงาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ไปเดิ น ช อ ปป ง พี่ ก็ เ หมื อ นเป น แม บ า นด ว ย ทํ า กั บ ข า ว ส ว นใหญ พี่ จ ะทํ า เอง ทํ า ให
ครอบครัวทาน นี้ก็หมดเวลาดูแลบานเหมือนกัน ตรงนี้แตบานก็ดูแลนอยหนอยที่ทํางานก็ตองทํา พี่
เอาสะดวกนะคะ สวนใหญพี่จะนั่งแท็กซี่ไป ชอบเขาเอ็มโพเรียม แลวก็สวนใหญพี่ใชจายซื้อของ
ประจําที่ฟูดแลนด พี่ขับรถไปได เดอะมอลลบางแค เดอะมอลลทาพระนี้ชอบเพราะอยูใกลๆ มัน
เหมือนถิ่นของเรา คารฟูรไปทางนูนเลยไปหนอยแลวก็เขาไปในเมือง พี่ไมชอบ นอกจากไปงาน
เลี้ยงก็ไป บางทีหางใหญๆเราก็ไมชอบนะ บางทีซื้อของเยอะๆ อะไรอยางนี้ กวาจะเดินไปถึงรถตั้ง
ไกล พี่ก็แกแลว ฟูดแลนดนะชอบเพราะวามันเปนของที่เราใชประจําวัน มันก็ซื้อไดเร็ว เสร็จแลวก็
จะมีเด็กมาสงที่รถ แลวก็จะมีของ มีขาวอะไรอยางนี้ฟูดแลนด เคาครบวงจรอยางนี้ นานๆจึงจะไป
ซื้อของ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมคอยไปซื้อของ ดูแลวของมันมีคุณภาพ คือมองแลวเขาตองมีมาตรฐาน
ไกเดี๋ยวนี้ไมรูวาเขาฆามาจากไหน เดี๋ยวเปนไขหวัดนกอะไรอยางนี้ แลวก็ไขก็ดูวาของซีพีเราก็อุน
ใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 22 ธันวาคม 2550)
“ส ว นมากผมก็ ทํ าหน า ที่ช อ ปป ง สว นงานก็ ใ ช ลู ก หลานทํ า ก็ ไ ปแถวนี้แ หละ ฟ ว เจอร
คารฟูร เดอะมอลล ไปซื้อของกินของใช สบู ยาสีฟน นม เนย สวนมากไปกับภรรยา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ระยะหลังจะซื้อเสื้อผาสําเร็จ แตกอนจะตัด ตอนหลังตัดแลวไมถูกใจเรา ไมตามแฟชั่นแต
ก็ซื้อบอย ถาเทียบกับเมื่อกอนนะจะนอยกวาเมื่อกอนจะซื้อเยอะมาก ซื้อมาบางทีก็ไมไดใส คือบาน
เราทุกวันอาทิตยจะนัดกับลูกไปกินขาวกันตามโรงแรมบาง หางสรรพสินคาบาง ถาไปหางก็จะ
ชอปปงซื้อสินคากันดวยเลย ไดซื้อแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“นอกจากนี้ก็เดินตามหางสรรพสินคา และชอปปงพลาซาตางๆดวย โดยไมเจาะจงที่ใดที่
หนึ่ง ขึ้นอยูกับความสะดวก ก็ไปบอยแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ออ ครับ แทบทุกอาทิตยครับเพราะตองไปซื้อของเขาบาน แลวก็ซื้อของเขาบาน ใชจายไป
กับแฟนแลวก็ไปกับลูกๆ ขับรถไปให บางทีเราก็ขับไปเอง ที่บานรถมีเยอะ ขาว น้ําปลา ที่เปนอะไร
พวกนี้ ของใชชอบไปซื้อที่หางเพราะมีที่จอดรถตามตลาด อยางตลาดบางแคไมมีที่จอดครับ นี่พูด
จริงๆ ซื้อของเปนอาทิตย อาทิตยหนึ่งเราก็ออกมาซื้อครั้งหนึ่ง ซื้อตามหางนั้นราคามันแนนอน ตาม
รานมันใหราคาจริงๆ เลยนะ แตก็ในรานคาเล็กๆ ขายแพงซื้อตามหางคุมกวา อยางโลตัส” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็ไดไปเหมือนกัน ไปซื้อของไปคนเดียว ผมขับรถเองไปซื้อที่โลตัสบาง เดอะมอลลบาง
ชื้อของใชภายในบาน ไปทีจะซื้อมาทีละเยอะๆเลย ไปไมบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ช อ ปป ง ส ว นใหญ ก็ ช อ ปป ง อยู ศู น ย ก ารค า บ า ง โลตั ส บ า ง ไปกั บ หลานไปหลายที่ ไ ป
เซ็นทรัลบาง เดอะมอลลบาง หรือไมก็ที่เซ็นทรัลปนเกลา เพราะจะใกลบาน บานอยูทางปนเกลา ก็
อยูที่นั่น ก็เลยปากทางซอย 3 ซื้อเสื้อใสแบบอยูบานก็ซื้อที่ไมไดแพงอะไร สวนมากจะซื้อ ประเภท
ลดราคา อยางนอยก็ 50 ถึง 70% มันก็แบบวาที่ซื้อก็โอเค เพราะกางเกงก็ตัด ตัดเปนชุดทํางาน แตชดุ
อยูบานนั้นเมื่อเดินเที่ยวก็จะซื้อ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนมากจะเดินที่ฟวเจอรแลวก็โลตัสบางแค ซื้อของใชในครอบครัว ไปซื้อของใชในครัว
ในหองน้ําอะไรพวกนี้ เพราะเปนคนดูแล ไปซื้อเองคนเดียว ไปรถเมลจากหนามหาวิทยาลัยสยาม
บางครั้งที่ยังไมเปดรานก็เดินจากบานไปบางแคชั่วโมงหนึ่ง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ทานขาวตามหาง ไปชอปปงแลวแตจะซื้อของอะไรแบบนี้แลวก็เตรียมอาหารเย็นกลับ
บาน หางที่ไปก็คือ บิ๊กซี แถวนี้ บางทีก็โลตัส สวนใหญจะเกี่ยวกับพวกอาหารคะ ผัก ผลไม อยาง
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อื่นไมจําเปนแลวละจะเปนก็ผัก ผลไม แกแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ปาก็ไปหางที่ใกลๆบาน โลตัส และเดอะมอลลบางแคคะ เดินไปเดินกลับ ปาชอบเดินถือ
วาเปนการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งปาชอบไปคนเดียวเดินไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“จะเดินซื้อของบอยเหมือนกัน เดินตลาดครับซื้อกางเกงยีนส แตราคาไมเกิน 300 ครับ
สวนหางนานๆจะเขาที เมเจอรนี้นะเดิน เที่ยว พาหลานเดินเที่ยว พาหลานไปกิน KFC กิน PIZZA”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ชอบไปเดินนะ ซื้อของ ซื้ออะไรเบ็ดเตล็ดที่ไหนมีของวางของขายของเกาจะชอบไปเดินดู
บางที ช อบก็ ซื้ อ มา ห า งจะไม คอ ยได เ ดิ น อย า งวั น นี้ ผ มก็ ไ ปคลองถมมาจะชอบไปเดิ น แถวนั้ น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไป บางวันก็ไปซื้อตามหางบาง หางแมคโคร ถานอยหนอยก็ไปฟวเจอร ซื้อของเขาราน
บางก็ซื้อเสื้อผา เสื้อผาซื้อที่แมคโครราคาจะถูกๆ 20, 30, 40 และ 50 บาท” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบุญ
จากการศึกษากลุมตัวอยางโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 12 คน โดย
เปนเพศชาย 4 คน เพศหญิง 8 คน มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาวัดทําบุญ และเมื่อ
แบงกลุมตัวอยางดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวาเปนกลุมตัวอยางที่อยูในชนชั้นกลางมากที่สุด
รองลงมาคือชนชั้นลาง และชนชั้นสูงตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4 .10 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาวัดทําบุญ โดย
แบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึ ก ษา พบว าผูสูง อายุมีก ารทําบุญด ว ยการถวายสัง ฆทาน ตั ก บาตร ทอดผ าป า
บริจากเงินแกสถานสงเคราะห ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทําบุญ ไปวัด ก็ปที่คุณแมฉันเสียนะเราก็จัดกฐินซึ่งไมเคยทํา ก็เปนเจาภาพกฐินไปทําที่
สมุทรสงคราม แตถามวาทําใหญๆโตๆไปจําวัดสรางศาลาไมไดทําอยางนั้นนะ แลวตามโรงเรียน
ใครขอมาก็จะทํา ซึ่งบางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้คือโทรไปบริจาคแตไมประสงคจะออกนาม”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ถวายสังฆทาน คือมันทํามาตลอดนะ ในสมัยกอนตั้งแตผมเปนนายทหารเด็กๆนะ ก็ทํามา
ก็ถวายสังฆทานทีละองค ทุกวัน ผมทํามาเยอะมาก ทําบุญเยอะ ทําบุญทอดกฐินปๆหนึ่งเปน 10 วัด
แตที่ไปบอยๆ ก็วัดชนะสงคราม ผมจะทําบุญบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น สูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ชอบทําบุญ ทําบุญทุกอยางที่เกี่ยวกับวัด สถานสงเคราะห ทําทานกับคน หรือแมแตกับ
ลูกนองดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําทุกวัน ชอบตักบาตร แกแลวชอบทําบุญ ก็ใสบาตรที่หนามหาวิทยาลัยนี่แหละ ทําเปน
ประจํา ทําแลวก็สบายใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม
2550)
“ไปทําบุญ ไปชวงเขาพรรษา ไปกันหมดทั้งครอบครัว ไปตางจังหวัด ไปเรื่อยๆ ออกจาก
กรุงเทพฯ ไปที่วัดชอบทําบุญ ปนี้ก็จะไปตอนปใหม ไปทําบุญมากกวาไปกฐิน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ถาใครจะทําก็บอก ทําไดทุกอยางนะ บุญชอบมากเลยวางก็จะไปทําอยูบอยๆ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
“ชอบทําบุญตักบาตรตอนเชาหนาบานคะ ปาไมสะดวกไปวัดคะ ก็ตองเตรียมเครื่อง ทํา
ขนม เมื่อมีเวลาปาถึงจะไปวัดคะ ถามีโอกาสไปวัดปาก็จะชอบทําเปนสังฆทานหรือวาหยอดเงิน
ตามตูบริจาค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ทําครับ ผมแกทําบุญทอดผาปาทุกป บางก็ไปสรางโบสถ คือทําจนเสร็จไปแลว ผมวา
การทําบุญนี้มันดีครับ ชีวิตก็เหมือนเราเกิด แก ตกระกําลําบากมาก็มีคนมายื่นให นั่นก็คือบุญแลว
แหละ บุญที่เราทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“เรื่องทําบุญก็เรื่อยๆ คะ แตใสบาตรไมคอยแลว แตมีคนมาก็ทําเปนซื้อโรงศพไป ใสตูบาง
ตามวัด กฐิน ผาปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ไมทุกวันพระ นานๆจะไปที เขาพรรษา ออกพรรษาก็ไป ไปวัดกําแพงเดิน ไปเอง ไมได
ไกลอะไร พอเดินไปได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ไปวัดบอย ไปถวายสังฆทาน ไปวัดพระแกว ไปดูละคร ไปวัดปากน้ํา ไปกับลูกสาว”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการอานหนังสือ
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการอานหนังสือเปนจํานวน 9 คน โดยเปนเพศ
ชาย 3 คน เพศหญิ ง 6 และเมื่ อ แบ ง กลุ ม ดั ง กล า วตามชนชั้ น ทางสั ง คม พบว า ส ว นใหญ อ ยู ใ น
ชนชั้นสูง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการอานหนังสือ โดยแบง
ตามชนชั้นทางสังคม

ชาย

เพศ
หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

1

2

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

3

3

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

1

-

1

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

1

2

รวม

3

6

9

ชนชั้นทางสังคม

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุสวนใหญนิยมอาน หนังสือพิมพ นิตยสาร ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ผมก็อานโพสทูเดย เพราะผมคิดวาการใชภาษาของโพสฯ เขาใจงาย แตผมก็ไมไดอาน
หมดนะ ผมอานคอลัมนึงผมก็รูหมด ผมเปดมาเรื่อยๆ หนาไหนผมสนใจผมก็อาน อันไหนที่ไมรูผม
ก็อานวันนี้เรามีชองอะไรผมก็อาน ผมวาอันนี้ตัวใหญๆ มีทุกอยางในนี้ทั้งเทนนิส ทั้งฟุตบอล ทั้ง
กอลฟ สนใจบางทีก็ยอมเสียสตางค 20 กวาบาท ชอบจริงๆ รูวาเมืองนอกเปนยังไงนะ ทองขึ้นลง
ยังไง จะไดคุยกับเขารูเรื่อง ใครคุยเรื่องกอลฟเรารู ยังไงเราก็รูวาประวัติมันเปนยังไง ไอคนใดไปทํา
รีสอรทที่นิวซีแลดวันละ 6,000 บาท มันก็มีเรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง ทั้งเรื่องดีๆ เรื่องดารา ผมก็ชอบ
อาน ชอบลุงแกน มีคนเอาปญหามาใหเขา เชน ถูกบัตรเครดิตอะไรจะแกยังไงเขาก็ไปปรึกษาและ
ผมชอบเรื่องสุขภาพอยางมาก 3 หนาเทานั้นแหละใครชอบอะไรก็อาน เขาแบงเศรษฐกิจ การเมือง
หนาหนึ่ง สวนหนึ่งก็หนาหนึ่ง แลวผมก็ชอบอานที่ลงเกี่ยวกับงานศพ ตอนนี้งานศพที่ไหนบางเผื่อ
เจอเพื่อนเราที่ขาดการติดตอไปจะไดรูขาวจะไดไปงานเขาเหมือนกอนนาโฆษณาแบบนี้เยอะแต
เดี๋ยวนี้นอยก็ชองหนึ่งมันแพงนะ กอนนี้ไทยรัฐมีเยอะนะ เดลินิวสก็เยอะ บางทีบางคนเคยรูจักกัน
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บางคนมีชื่อเสียง ก็ออคนนี้เสียแลว เราก็จะแผเมตตาใหกับเขา ไปดีนะ แลวก็ทําดีบางทีก็เจอ เฮ
เพื่อนนี่หวา มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อาทิตยหนึ่งบางทีผมพยายามหาเดลินิวสอาน งานศพงาน
อะไรเนี่ยเผื่อเจอ ก็เจอจริงๆ เห็นไหมมันมีประโยชน เดี๋ยวนี้ประเทศเจริญแลวทุกคนตองอาน
หนังสือ มันไมเสียดายสตางค อานเสร็จแลวก็โยนทิ้ง ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ที่บานปารับเดลินิวส ก็อานธรรมดา แตวาเดี๋ยวนี้ ไมคอยอาน ดู tv ขาวอยางเดียว เพราะวา
คนแกไมชอบอาน เพราะวามันตองเพง ใสแวนอาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“อานนิตยสารก็พวกแพรวที่นองเขาซื้อมา แลวก็ คลีโอ แลวก็ดู TV ดูขาวเลนอินเตอร็เน็ต
บาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลางสัมภาษณ 26 ธันวาคม 2551)
“แมอานไทยรัฐเพราะวาหัวขาวคอนขางทันสมัยบาง ขางในก็ดี เราไมอานอะไรมาก เพราะ
ตอนเชาจะดูขาวทีวี”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนชั้นสูงสวนลาง,สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“นอกจากนี้ก็ชอบอานหนังสือพิมพ ชอบอานไทยรัฐเพราะกลาที่จะเขียนขาว สวนนิตยสาร
ก็จะอานเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปและแฟชั่นและชอบอานรีดเดอร ไดเจสต และหนังสือพิมพแปลกๆ
อื่นๆ ดวย”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนชั้นสูงสวนลาง,สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“เดลินิวสรูสึกวาจะมีขาวสารมากกวาไทยรัฐ มันจะเปนเรื่องราวของชาวบาน ๆ แตอานได
ทุกอยางนะ”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนชั้นกลางสวนบน,สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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ผุสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ชอบอานหนังสือพิมพจะอานไทยรัฐอานไดทุกหนาโดยเฉพาะขาวการเมืองจะชอบอาน
มากเป น คนติด ตามเรื่องบ า นเมื อง”(กลุ มตั ว อยางเพศชาย ,ชนชั้ นกลางสว นลาง ,สัม ภาษณ 12
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไทยรัฐคะ เดลินิวสเคยอานแลวไมเหมือนไทยรัฐ สวนใหญจะอานนาแรก และก็ขาว
บันเทิง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ไทยรัฐ เดลินิวส และอานหนังสือการตูน การตูนเลมละ 5 บาทจะชอบมาก ซื้อมาอาน
สนุกดี วางๆทํางานบานเสร็จก็จะมาอานหนังสือการตูนนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขารานเสริมสวย
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4 คน โดยทั้งหมดเปนเพศหญิง ที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวย
การเขารานเสริมสวย และเมื่ อแบ งกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสั งคม พบวาอยูในชนชั้ นกลาง
สวนลางถึงชนชั้นสูงสวนลาง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขารานเสริมสวยโดย
แบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

2

2

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

-

4

4

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุเขารานเสริมสวยเพื่อทําผม ทําเล็บ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ทํา ก็ทําแถวสุขุมวิทใกลที่ทํางานทําครั้งละประมาณหนึ่งพันบาท บางทีสระไดร บางทีทํา
เล็ บ บา ง แต ถ า แพงมากๆแบบเกิ น 2 พัน บาทจะไม ทํ า รู สึ ก ว า เกิ น ไป” (กลุม ตั ว อย า งเพศหญิ ง ,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ทําผมประมาณ 2 ครั้งตอเดือน สําหรับเครื่องสําอางที่ใชแตงหนานั้น เลือกใชแปงแข็งและ
ลิปสติก โดยเครื่องสําอางเหลานี้นั้น จะเลือกยี่หอที่มีราคาสูงพอสมควรเพื่อไมใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําที่รานแถวประตูน้ํา ทํามานานแลวถูกใจก็เลยไปทําเปนประจํา ทําครั้งหนึ่งก็ไมแพง
ประมาณ 50-100 บาทได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เขารานเสริมสวยบอยเหมือนกัน อาทิตยละครั้ง สระผม ทําผม ทําเล็บ ทําบอย ก็คือเราอายุ
มากแลว ใหเราสบายบาง เราคิดอยางนี้ แตทําไมแพงมาก ก็100 กวา 120 หรือ 80, 70 บาท บาง
แบบนี้ทําไมแพงหรอก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาสปา
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรมการใชเวลาวาง
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยทั้งหมดเปนเพศหญิง ที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวย
การเขาสปา และเมื่อแบงตามชนชั้นทางสังคม พบวากลุมดังกลาวอยูในชนชั้นกลางสวนบนถึง
ชนชั้นสูงสวนบน ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเขาสปา โดยแบงตาม
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

1

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

-

3

3

จากการศึ ก ษา พบว า ผู สู ง อายุ เ ข า สปาเพื่ อ นวดผ อ นคลาย และเพื่ อ ดู แ ลผิ ว พรรณ ดั ง
บทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือถ า ทรี น เมน สห น าก็ จ ะไปที่ที่แ พง ป าไปที่เ อิ รธคลับ แล ว ก็เฮลธแ ลนด แลว ก็ตรง
สุขุมวิทเนี่ยปาชอบ ชอบนวดเทา นวดแบบธรรมดา ไมชอบนวดน้ํามันเพราะมันเหนอะๆ ไมชอบ
แลวก็ไมชอบอะไรที่ตองผัดผา อะไรอยางนี้ไมชอบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ดูแลบาง เมื่อกอนเปนลูกจางแบงก มันไมมีเวลา พอใกลจะ 50 ลูกก็ชวนไปนวดหนา เราก็
ไปซื้อคอรสนวดเปนคู หรือสองคน เราก็จะดูวาเมื่อไรเริ่มโทรมแลวก็จะไป ทําที่รานประจําที่
สุขุมวิท ใกลที่ทํางานเปนรานที่ลูกสาวรวมหุนกับเพื่อนอยู ทําครั้งหนึ่งก็ประมาณ 1-2 พันบาท”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)

61
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ชอบปวดเมื่อยบอย ชอบไปนวดเทาไปนวดที่เซ็นทรัล ปนเกลา ไปเอง เวลาชวยงานลูก
เสร็จชวงเชา ตอนบายๆก็ไปนวด สบายดี นวดแลวหายเมื่อย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
การใชเวลาวางไปกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน ที่มีการทํากิจกรรม
การใชเวลาวางดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเมื่อแบงตามชนชั้นทางสังคม พบวากลุม
ดังกลาวสวนใหญอยูในชนชั้นลางสวนลาง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย หญิง รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

-

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

1

2

รวม

2

1

3
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จากการศึกษา พบวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผูสูงอายุนิยมดื่ม ไดแก เบียร ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซื้อเหลาดีๆกิน จอหนนี่วอลกเกอรผมกิน แต
อยางมากผมก็นิดหนอย ไฮเนเกน แตผมวามันแพง กินของฝรั่ง ถาผมจะซื้อของอะไรผมจะนึกถึง
ของคนไทยกอน เดี๋ยวนี้ผมซื้ออะไรผมตองคิดพอสมควร ตองซื้อของไทย ชวยคนไทย แตทําอะไร
ตองคิดชวยเหลือคนเสมอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ทานเบียรลีโอ ก็กินตอนเย็นๆทุกวัน วันละขวดบาง สองขวดบาง แลวแต กินแลวมันยังไง
ละ สบายดี ใครวาไงไมรู ฉันวามันชวยได กินที่บานนี่แหละ กินไปดูหนังไป” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“คือถาไมไปเที่ยวผมก็จะซื้อมากินที่หอง กินเบียรชาง ก็กินทุกวัน 2 ถึง 3 ขวด แตไมเยอะ
กวานี้ แตถาไปเที่ยวกับเพื่อนจะกินเยอะเพราะมันสนุก กินกันหลายคนนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการปลูกตนไม
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลา
วางดวยการปลูกตนไม และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวากลุมดังกลาวอยูใน
ชนชั้นกลางสวนบนและชนชั้นสูงสวนลาง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการปลูกตนไม โดยแบง
ตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

1

1

2

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

1

2

3

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการปลูกตนไม และตกแตงสวนที่บาน ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ทําสวนเบาๆไมหนัก ชอบปลูกตนไม เห็นอะไรสวยบางทีก็ซื้อมาปลูก ถาไมมีเวลาคน
สวนจะปลูกให แตถามีเวลาวางจะปลูกเอง คิดวาเหมือนเปนการออกกําลังกายไปดวยในตัว ชอบให
ที่บานมีสวนสวยๆ เวลาหลังอาหารก็ออกมาเดินเลนกัน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง
, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ชอบดอกกลวยไม ที่บานก็มีเยอะเหมือนกัน 40 ถึง 50 กระถาง เวลาไปเที่ยวที่ไหนเห็น
สวยๆก็จะซื้อมาไว มีที่เพาะเองดวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9
ตุลาคม 2550)
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“กลวยไมของอะไรอะ บางบัวทองซื้อไวเยอะ พอเวลานั้นปาก็จะรดน้ําบางใสปุยบาง ดูแล
ตนไม ดูแลยามวาง ชอบตนไม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม
2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางไปกับการเลี้ยงสัตว
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลา
วางดวยการเลี้ยงสัตว และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวากลุมดังกลาวทั้งหมดอยู
ในชนชั้นสูง ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการเลี้ยงสัตว โดยแบง
ตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

1

2

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

1

2

3

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนแกเหงา ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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กลุมผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไมคิดจะเลี้ยง แตมันเปนของลูกสาวคือตอนเขาอยูเมืองไทยเขาก็ดูแลเองแตพอเขาไปอยู
อเมริกากับสามีปาก็ตองเปนคนดูแลมัน เลี้ยงไปก็รักเหมือนของดูตางหนาลูกสาว” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“พี่ชอบสุนัขมาก เปนเหมือนเพื่อน ตอนแรกที่ไดมาก็มีแคสองคูแตเลี้ยงไปๆก็ออกลูกมา
เยอะเลย พี่รักมันทุกตัวเลยเลี้ยงไวเอง ไมไดเอาไปใหใคร จนเดี๋ยวนี้มีอยูดวยกันสามสิบสองตัวแลว
พี่จํามันไดทุกตัว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
กลุมผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็มีอยูหนึ่งตัวคะเปนพันธุโกลเดน รีทรีฟเวอร ชื่อดีเซล เลี้ยงมานาน คนในบานก็รักกัน
ทุกคน ฝกใหมันวิ่งรอบบานตามคําสั่งเราบางทีก็พามันเดินก็เหมือนกับเรา ไดออกกําลังกายมันก็ได
ออกกําลังกายไปดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการใชเวลาวางดวยการนัดพบกลุม เพื่อน
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการใชเวลาวาง
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน ที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลา
วางดวยการนัดพบกลุมเพื่อน และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวากลุมดังกลาวอยู
ในชนชั้นสูง และชนชั้นลาง ดังตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมการใชเวลาวางดวยการนัดพบกลุมเพื่อน โดย
แบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

1

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

1

-

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

-

1

รวม

2

1

3

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการนัดพบปะกันเพื่อการสังสรร
บทสัมภาษณ ดังนี้

ดังมีรายละเอียดตาม

ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ก็นัดกันไปแลวแตเพื่อน เพื่อนๆนี้คือเพื่อนๆที่ทํางาน ก็เขาเรียกวากลุม 60 ยังแจว ก็ไปเจอ
กัน เจอกันเดือนละครั้ง บางทีก็นัดกันไปตางจังหวัดเชารถตูไปตางจังหวัด บางทีนัดทานขาวกันที่
โรงแรม ไปรานเล็ก รานใหญ ไปหมด รานคาราโอเกะ อะไรอย างนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง ,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“มีนัดเจอกัน เลี้ยงรุนบอย มีเพื่อนเยอะ เพื่อนปริญาตรีบาง เพื่อนที่ทํางานเกาบาง ก็จะชอบ
ไป นานๆทีไดเจอกันที มาเลาเรื่องเกาๆสมัยที่ทํางานหรือสมัยที่เรียน พูดคุยกันเรื่องเกามากกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“มีไปเที่ยวคาเฟ รองคาราโอเกะกับเพื่อนเหมือนกันเปนคนชอบรองเพลง เหลาก็ไมคอยได
กิน จะไปรองเพลงมากกวา ชอบเพลงลูกทุง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ
5 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเรื่อง
ของการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง พบวากลุมตัวอยางมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่
หลากหลาย ไดแก การดูโทรทัศน การดูวีซีดีและดีวีดี การฟงวิทยุ และการเที่ยวสถานบันเทิง ซึง่ เมือ่
แบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังตารางที่ 4.18
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ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ดูโทรทัศน
ชาย
3
2
3
1
2
2
13

ดูวีซีดีและดีวีดี
หญิง
2
3
2
3
2
12

ชาย
1
1

ฟงวิทยุ
หญิง
1
1
2

ชาย
1
1
1
3

หญิง
1
1
1
3

เที่ยวสถานบันเทิง
ชาย
หญิง
1
1
2
-

รวม
6
8
8
4
4
6
36
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จากตารางที่ 4.18 พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงดวยการดูโทรทัศนเปน
จํานวนมากที่สุด โดยมีผูระบุวาทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงดวยการดูโทรทัศน 25 คน เปนเพศชาย
13 คน เพศหญิง 12 คน อยูในทุกๆชนชั้นทางสังคม รองลงมาคือการฟงวิทยุ 6 คน เปนเพศชาย 3
คน เพศหญิง 3 คน อยูในชนชั้นสูงสวนบน ชนชั้นสูงสวนลาง ชนชั้นกลางสวนบน และชนชั้นลาง
สวนบน ดูซีดีและวีซีดี 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน อยูในชนชั้นสูงสวนลาง ชนชั้น
กลางสวนบน และชนชั้นลางสวนลาง และเที่ยวสถานบันเทิง 2 คน โดยทั้งหมดเปนเพศชาย อยูใน
ชนชั้นลางสวนบน และชนชั้นลางสวนลาง
จากการศึกษาเรื่องการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงของผูสูงอายุ สามารถแสดงรายละเอียด
ตามประเภทของกิจกรรมเพื่อความบันเทิงไดดังนี้
การทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศน
จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ โ ดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ
ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 25 คน เปนเพศชาย 13 คน เพศหญิง 12 คน ที่มีการทํา
กิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศน โดยอยูในทุกๆชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศน โดยแบง
ตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“โทรทัศนก็ดู ชอบดูตลก ผมชอบดู “เปนตอ” เนี้ยก็ชอบดู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชน
ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชอบดูขาว ตอนเชาตื่นขึ้นมาตองรีบเปด เพื่อความทันสมัยเพราะวาอยูแตในบานไมได
ออกไป พวกเราตองรูวาปฎิวัติหรือยัง วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเทาไร มันไปถึงไหนแลว ตองดูตอน
เชาก็มีแลว บางทีตื่นมาตอนตี 5 ก็มีแลว เราก็เปดชองโนนชองนี้ก็มี และก็ชอบเมื่อกอนเนี่ย AF แต
เดี๋ยวนี้เขาเลือกไปแลวไง เพราะเราก็ชวยลุนๆไง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 17 พฤศจิกายน 2550)
“ผมชอบดูทีวี โดยมากเรื่องกีฬา ผมชอบดูกีฬาดูเทนนิส สวนใหญจะดูเทนนิสไอที่มันแขง
ใหมๆเนี่ย แลวก็ดูอเมริกันฟุตบอล แตมันมีชว งสั้นๆ แลวก็ดูหนัง ยูบีซี แตหนังผมไมชอบดู เพราะ
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หนังมันไม คือแตละเรื่องๆ เราจะรูเลยวามันเปนไปอยางไร เพราะวาเราเดาเกง คือมันเอาเรื่องจริง
แลวเอามาแตงใหเปนหนัง หรือวาจะดู ดิสคัฟเวอรี่ แลวก็ดู แนชเชอรัล จีโอกราฟฟก ชอบอยางนี้
ชอบดูเกี่ยวกับธรรมชาติ เกี่ยวกับสัตว เกี่ยวกับการทองเที่ยว เวลาสวนตัวก็ดูชองพวกนี้ทั้งวัน ดูจูมง
เปลี่ยนไปเรื่อย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2550)
“ดูทีวีทุกวัน ดูตลอดเพราะปาเนี้ยนะจะเปนคนนอนไมคอยหลับ ออชอบที่สุดก็คือ ตอนเชา
ก็คง คุณสรยุทธ ผูหญิงถึงผูหญิงไมคอยชอบเบื่อ เบื่อกาละแมร ชอบไปดูรานชํายามเชาแทน 30 ยัง
แจว ก็พอดูได แตวาจะติดหนังอยูเรื่องหนึ่ง บัลลังกจอมนาง เปนหนังยูบีซี เปนเรื่องที่สอนใจดีมาก
อยากใหนักการเมืองดู มันเปนเรื่องที่ไดใจปามากเลย ติดมากๆ พยายามใหลูกหาซีดีมาใหดู แตไมมี
ขาย และเขาจะฉายเปนตอนๆ ตอนแรกเขาจะฉายตอนเย็นดูแลวมันซึ้งมากๆ ติดเลย ไปไหนไมได
เพราะฉะนั้นตอนเย็นไมนัดกับใคร ติดมากๆเลย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“รายการที่พี่ดูก็คือขาวแลวก็พวกสารคดีแลวก็พวกการเกษตรอะไรสักอยาง เพราะวาพี่เอา
ความรูเรื่องใหมๆ และสิ่งที่จะเปนประโยชนงายๆ ไปขยายผลตอเกี่ยวกับงานของพี่นะครับบานเรา
มีอะไรดีหลายอยาง พี่ทํางานตรงนี้พี่ก็ตองรูเรื่องพวกนี้ดวยเพราะเราจะตองไปศึกษาริเริ่มใหเขาทํา
กันตออีกอยางพี่ก็ดูยูบีซีชอง 44 พี่ชอบพี่อยากบอกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่มหัศจรรย แตศาสนา
พุทธเนี้ยอยูไดเพราะสัจธรรมเพราะวาเราทุกคนจะชนะใจใครไมไดแลวคนเราจะโตไดคือ หนึ่ง
ชนะใจลูกนอง เราใหได เชนเราทําดีกับเขา เขาก็ทําดีตอบกลับมา มันเปนสัจธรรม ทีวีปกติพี่ก็ดู
ตอนนี้พี่ชอบดูชอง 9 คือเขากลางๆรายการขาวอยางคุณสรยุทธพี่วาเขาขาดจิตสํานึกในการที่คนที่
คุณจะเชิญใครไปสัมภษณ เนี้ยเขาไมใชโจร ตองใหความเคารพเขา เพราะฉะนั้นพี่จะเห็นวาอยาง
ชอง 3 นั้นเขาเนนเอาความสวยเพื่อเรทติ้ง พี่ไมชอบวิธีการอยางงี้” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ทีวีก็ดู สวนใหญจะดูขาวมากกวา ละครไมคอยไดดู แตขาวดูไดทุกชวง บางทีเราก็ตอง
ติดตามขาวสารบางเพราะเราทําอยูในสวนงานตรงนี้” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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“ก็ชอบ TITV ที่เขาเจาะขาวก็ชอบเหมือนกัน ชอง 3 ก็ชอบ ทุกชองก็โอเคนะ ชอง 11 ก็ดี
ไมไดเจาะจง แตที่ทํางานเขาชอบเปด TITV กันก็จะแทรกขาวมา หรือไมก็ SMS ขาวของอะไรอยาง
งี้ของไอมือถือและก็ชอบดูหนัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม
2550)
“ดูแตทีวีดูไดทุกชอง ชวง 6 โมง ถึง 5 ทุม จะชอบเปดดูตลอด แตสวนใหญจะดูพวกขาว
หรือไมก็สารคดีมากกวา จะไมคอยชอบดูละคร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“สวนมากดูชอง 3 แตเดี๋ยวนี้จะติด TITV ก็จะมีบันเทิงนิดหนอย รายการของวัยรุน บางครัง้
ก็อาบน้ําไปดวยดูไปดวย ดูละครชอง 3 ชอง 5” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบดู โ ทรทั ศ น โดยดู ข า วและทุ ก ช อ ง และชอบดู ร ายการประเภทแนะนํ า สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคน ประเพณีทองถิ่นตางๆ ดวย และซื้อหรือเชาภาพยนตร ซี
รีสเกาหลีมาดู โดยเฉพาะแนวตลก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ดูขาวดูอะไรทั่วไปหมด ดูไดทุกชอง แตจะชอบอานหนังสือพิมพมากกวา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ถาดูทีวีมักจะดูขาว แตละครไมไดดู มี ชอง 9 บาง ชอง 7 บาง ชอง 5 บาง ชอง 11 บาง พอ
มันไมมีเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนมากจะดูตามลูกชาย อยางขาวจะดูไอทีวีกับชอง 9 และก็ดูหนังเกาหลี ลูกชายเขาดู
ชอง 7 แตตอนนี้ที่ติดจะเปนเรื่องที่ฉายทางยูบีซี เรื่องอะไรนะจําชื่อไมได ชอบมาก ติดทีเดียว คิดวา
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มันใหแงคิดคติสอนใจดี ดีกวาละครไทยหรือหนังไทยดวยซ้ําไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูขาว ละครก็ไมคอยไดดูเพราะตองตื่นเชา ปาดูขาวเสร็จปาก็นอนปาไมไดยึดวาจะตองดู
ชองไหน คือขาวแตละชองก็จะเปดดูทุกชอง ชองไหนมีขาวก็ดูชองนั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“มี เปด ทีวีไวแ ตไมไดดูหลอก เปดไวฟงทั้งวันแกเหงาเพราะตองเฝาราน บางทีลูกคา
เงียบๆก็เบื่อเหมือนกัน จะชอบดูทั่วไป แตดูขาวเปนหลัก ละครจะไมดู ไมชอบ ชอบขาวมากกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“บางครั้งก็ดูบางครั้งก็ไมดู ถามีรายการดีหรือชอบรายการอะไรก็จะดู ถาบางทีก็ไมดูแต
หนังเนี้ยไมดู เมื่อกอนก็อะไรตอนเย็นของ ไตรภพเกมเศรษฐีชอบไดรูเรื่องที่บางเราไมรูนะ เราอาน
ในหนังสือพิมพไมออกเราก็ยังอยากดูอยูนะจะไดรูเยอะขึ้น ตอนเชาไมคอยไดดูอะไร มันยุง ดูชวง
เย็นๆ 2 ทุม ดูได บางทีขาว 1 ถึง 2 ทุม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31
ตุลาคม 2550)
“เปดชอง 3 ถาหนังประจําก็จะดูเปาบุนจิ้น จะชอบหนังพวกนี้ แตอยางอื่นก็ดูได สามีจะ
เปดไวเราก็ดูไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ตอน 5 โมงกวา ดูเปาบุนจิ้น ผมดูเปนประจํา แลวดูขาวนิดหนอยแลวก็นอนแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เออดูหนังดูละครดูทีวีปาชอบมาก ชอบดูขาว ชอบละคร ถาหัวค่ําหนอยจะเปนหุบเขากิน
คนคะ ดึกหนอยก็กรุงเทพราตรี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10
ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“อยางทีวี ก็จะดูชอง 3 ดูตรงชวงขาวภาคเย็น ที่อานคูกับอรปรียาและดูมวยนี้ดูวันอาทิตย
นอกจากมวยชอง 7 ครับ มวยอาทิตยหนึ่งมันมีทั้ง เสาร ทั้งอาทิตย ชอง 3 ชอง 11 อยางวันเสารจะมี
ถายทอดทางชอง 3 ชวงเที่ยง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
“ดูทีวีทุกวัน ดูขาวสาร ละครไมคอยดู ไมชอบดูละคร ชอบดูขาว ตอนนี้ก็มีของชอง 3 ตอน
5 โมงเย็น แลวก็ขาวกีฬา แลวก็ขาวในหลวง พอขาวในหลวงจบก็ไมดูเพราะมีละคร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ดูขาวอยางเดียว เมื่อกอนดูไอทีวี แตเดี๋ยวนี้ไมดูเลย เหมือนวาเมื่อกอนจะดีกวานี้ ดูชอง 3
และ 7 ดูเปาบุนจิ้น ชอบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็ดูเหมือนกันคะ ดูละครสวนมากจะเปดชอง 7 ดูมานานแลวบางทีก็เปดทิ้งไวเหมือนกัน
ใหเปนเพื่อน แตนอนไมคอยดึก ทํางานเหนื่อยก็จะนอนมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูครับ ดูประมาณสัก 2 ทุม สวนมากจะเปนชอง 3 ก็ดูมาตั้งนานแลว เขาก็มีอะไรใหดูเยอะ
ละครบาง ขาวบาง แตละครจะไมคอยดู จะดูขาวมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูทั่วไปก็จะดูละคร จะดูชอง 3 และดูขาวไอทีวี ชอบดูขาวดูกันหลายคน” (กลุมตัวอยาง
เพสหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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การทํากิจกรรมเพื่อควาบันเทิงดวยการดูวซี ีดีและดีวีดี
จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ โ ดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ
ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 ที่มีการทํากิจกรรม
เพื่อความบันเทิงโดยการดูวีซีดีและดีวีดี และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวากลุม
ดังกลาวอยูในชนชั้นสูงสวนลาง ชนชั้นกลางสวนบน และชนชั้นลางสวนลาง ชนชั้นละ 1 คน
ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูวีซีดีและดีวีดี โดย
แบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

-

1

รวม

1

2

3

จากการศึ กษา พบว าผูสูงอายุนิย มดูวีซีดีและดีวีดีที่เปนภาพยนตร หรือซี รีสเกาหลี ดั ง
บทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ดูหนัง ดูซีดี ซื้อมาจะชอบหนังเกาหลีอะไรอยางงี้ ก็จะดู เสร็จแลวก็จะอานหนังสือ พวก
นิตยสารอะไรบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แตตอนหลังๆ นี้ พอหลังขาวเสร็จก็ดูซีดี มันเปนตอนๆ อะไรอยางนี้ ก็จะสั่งซื้อ เออคือมี
หลานอยูที่ชุมพรคนหนึ่ง เขาจะสั่งมาแลวใหมาสงเราที่บาน สงมาเยอะ เราก็ดู พอดูแลวมันติดตาม
แตหนังเกาหลีมันก็ดีนะ มันมีขอคิดอะไรเยอะ เปนพวกหนังเกาหลีตอนแรกก็เฉยๆ ดูๆไปติด ตองดู
ประจํา ชอบมากดูมีคติสอนใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ซื้อดีวีดีมาดู ชอบดูหนังแผน ชอบดูเพลงลูกทุงตอนนี้ก็ชอบรองเพลงเปดคาราโอเกะ”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
การทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงดวยการฟงวิทยุ
จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ โ ดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ
ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 6 คน เปนเพศชาย 3 คน เพศหญิง 3 คน มี
การทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการฟงวิทยุ และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม
พบวากลุมดังกลาวสวนใหญอยูในชนชั้นกลางสวนบนขึ้นไป ดังตารางที่ 4.21

77
ตารางที่ 4.21 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการฟงวิทยุ โดยแบง
ตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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 ดังมีรายละเอียดตามบทสัมภาษณซึ่งแบงตามชนชั้นทางสังคม ดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ฟงวิทยุ มันเปนรายการของคลื่นๆหนึ่ง มันเปนคลื่นที่ชอบดา สมัยกอนมันเปนคลื่นของ
สนธิ ลิ้มทองกุล เราก็จะดูความจริง ไมจริงตรงนี้ แลวเราก็จะมาเปรียบเทียบกัน เขาจะพูดถึงเรื่อง
ตอตานรัฐบาลทักษิณ เขาจะมีอะไรที่ตอตานรัฐบาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ฟงเพลง เพราะรถมันติด เมืองไทยบางทีก็เครียดนะ ฟงเพลงก็ชวยได เปดไปเรื่อยๆไมได
เจะจงวาคลื่นไหนเพลงไหน เพลงเพราะก็ฟง” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ
15 ตุลาคม 2550)
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“ฟงวิทยุในรถ ชอบฟงขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง ไมมีสถานีประจําเปลี่ยนไปเรื่อยๆ”
(กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วิทยุมีฟงเพราะบางทีลูกชายเขาเปดบาง แตสวนใหญเปดเอง ก็จะชอบฟงพวกยาบํารุง ยา
ทา ยาแกปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ ชอบฟงพวกนี้ไดความรูดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ที่นี่เขาเปดวิทยุก็ตั้งแตตี 4 ตี 5 ถึง 6 โมง เปดเอฟเอ็ม เปนเพลงลูกทุงบางเราก็ฟงไดหมด
เปดไปเรื่ อย เจอเพลงก็ฟ งพวกเพลงลูก ทุงเพลงเกาๆนะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ฟงขาววิทยุ เปดไปบางทีมีเพลงลูกทุงบาง ทํางานไปดวยมันก็สบายใจดี อยากรูขาวเดี๋ยวก็
มีใหฟง จะชอบฟงวิทยุมากกวา ก็เปดไปเรื่อยๆนะ อันไหนดีเราก็หยุดฟง” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
การทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงดวยการเที่ยวสถานบันเทิง
จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ โ ดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ
ความบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 2 คน ที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการเที่ยวสถาน
บันเทิงโดยทั้งหมดเปนเพศชาย และอยูในชนชั้นลาง ดังตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.22 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการเที่ยวสถานบันเทิง
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

1

-

1

ชนชั้นลางสวนลาง

1

-

1

รวม

2

-

2

จากการศึ ก ษา พบว า ผู สู ง อายุ มี ก ารเที่ ย วสถานบั น เทิ ง เช น คาเฟ ร า นคาราโอเกะ ดั ง
บทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“รานเล็กๆ ชอบเปดเผย ไมชอบหองแอร บางทีก็ตี 4 อยางนี้เขาก็มีคาราโอเกะ ลุงชอบฟง
เพลง ครับอีกอยาง วันไหนไมมีเงินไป เขาก็ใหวันหนามากินก็จาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนบน, สัมภาณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“มีเที่ยวคาเฟไปกับเพื่อน ไปคาราโอเกะบางชอบไปรองเพลงพวกเพลงลูกทุง จะชอบ
มากๆ แตไมไดกินเหลานะ กินไมได แลวบุหรี่ยังเลิกไมไดแตก็ลดลงมากเมื่อกอนวันละ 2 ซอง
เดี๋ยวนี้ไมถึง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)

80
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปนสมาชิกคลับ
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเรื่อง
ของกิจกรรมการเปนสมาชิกคลับ พบวามีผูสูงอายุที่เปนสมาชิกคลับจํานวน 2 คน โดยทั้งหมดเปน
เพศหญิง และเมื่อแบงตามชนชั้นทางสังคม พบวาอยูในชนชั้นสูง ดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกคลับ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชาย

เพศ
หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

1

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

-

2

2

ชนชั้นทางสังคม

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปนสมาชิกคลับ เชน เปน
สมาชิกของฟตเนส เปนสมาชิกสนามกอลฟ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ก็มีนะคะจะสมัครไว ไปบางแตไมบอยเพราะเพื่อนๆกลุมเดียวกันเขาไมไดเปนสมาชิก
เขาจะชวนไปที่อื่นมากกวาก็เลยไมคอยไดไป แตถาจะไปก็จะไปกับสามีบาง ลูกสาวบาง เมื่อกอนก็
ลูกคนเล็ก เดี๋ยวนี้เขาไปอยูอเมริกาแลวก็จะไปกับลูกคนโต ไปชวงที่เขาวาง ไปสปอรตคลับ โปโล”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เปนสมาชิกประเภทกอลฟคลับ และฟตเนสของที่ทํางาน แตไมคอยมีเวลา ที่จะใชบริการ
สวนใหญก็มาออกกําลังกายบริเวณใกลบาน หรือทางเดินในบาน สวนกอลฟเลนประมาณเดือนละ
ครั้ง เชน วันเสารหรือวันอาทิตย ไปเลนกับเพื่อนเกาๆ ปจจุบันเปนสมาชิกของสนามมานางเลิ้ง และ
Evergreen Hill ซึ่งที่ Evergreen Hill นี้ดิฉันมีหุนสวนอยูดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
การทํากิจกรรมในสานของการรวมกิจกรรมชุมชน
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ในเรื่อง
การรวมกิจกรรมชุมชน พบวามีผูสูงอายุจํานวน 2 คน โดยทั้งหมดเปนเพศชาย และอยูในชนชั้นสูง
มีการรวมกิจกรรมชุมชน ดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการรวมกิจกรรมชุมชน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

-

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

1

-

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

2

-

2
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จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุที่มีการรวมกิจกรรมชุมชนนั้นมีการทําหนาที่เปนแกนนําใน
การแกปญหาให กับชุ มชนทั้งในเรื่องของการฝก อาชีพ การดูแ ลทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแกปญหาสาธารณูปโภคของชุมชน หรือหมูบานที่อาศัยอยู ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“นอกจากเป น ราชองครั ก ษ แ ล ว พี่ ยั ง เป น กรรมการหมู บ า นชลดาที่ พี่ อ ยู นี่ แ หละเพราะ
สมัยกอนเวลาฝนตกมากๆก็จะมีน้ําทวมขังในหมูบาน พี่ก็เขามาชวยผันน้ํา เปดเครื่องสูบน้ํา ทํามา
นานจนทุกวันนี้ น้ําไมเคยทวมอีกเลย ยังมีเรื่องของโจรผูรายพวกที่เขามาเก็บของเกาและลักเล็ก
ขโมยนอยก็ตองมีการจัดระเบียบกัน มีการตรวจตรากันหรือบางบานมีการกอสราง เอาคนงานเขามา
อยู บางทีเขาเขามาโดยเจาของบานไมดูแล บางทีใสกางเกงในตัวเดียวยืนอาบน้ําอยูหนาบานแลว
ชาวบานเห็น มันก็ไมดี บางบานเขามีลูกสาวเราก็ตองเขาไปคุยกับเจาของบานใหชวยดูแลคนงาน
กอสรางพวกนี้ พี่ก็จะทําใหมันดีขึ้นคือทําเพื่อชุมชน ก็พวกเราเองนั่นแหละครับที่ไดรับประโยชน”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เพื่อใหชุมชนของเรามีความรูความสามารถ เพื่อใหชุมชนประกอบอาชีพตอไปได มีฝาย
รักษาการ เด็กกรุงเทพมหานครก็มีการจัดงานที่บริเวณลานวัดตั้งแตเก็บขยะ ดูแลอะไรตางๆ แลวก็
วั น หนึ่ ง ก็ จ ะมี ก ารจั ด งานถนนราชดํ า เนิ น นอก ราชดํ า เนิ น ในก็ ต อ งดู แ ลเรื่ อ งความสะอาดให
เรียบรอยดวย ก็จะมีกลุมเสื้อสีเขียว แลวก็จะมีประชาชนที่ปายรถเมลสีเขียว ปายรถเมลมันก็แหง
แลงอยูแลว ยืนรอมันก็ดูรมเย็น เกี่ยวกับเรื่องรักษาความสะอาดก็จะมีธุรกิจอยูขางทางประมาณ 500
ราย แลวก็มีอีก 3,000 กวาราย แลวก็เปนแหลงขายพวกเสื้อผา กิ๊ฟทช็อปอะไรอยางนี้ ทําใหสนใจ
นิดหนึ่งเพราะมันจะเปนปญหาที่หลัง แลวก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน มีรถจักรยาน
สายตรวจในชุมชน เมื่อรับทราบปญหาของชุมชนแลว ก็นําไปเสนอใหฝายที่เกี่ยวของเขาไปแกไข
แลวชวงที่สถานการณบานเมืองมันไมนิ่งเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยตางๆ สถานีรถไฟ หางราน
คอยดูแลปองกันไมใหภัยตางๆ เกิดขึ้น เชนการตรวจตูโทรศัพทวามีสิ่งแปลกปลอมอะไรใหม ถามี
ก็จะแจงเจาหนาที่ นี่เปนงานที่ทําอยู” (กลุมตัว อยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15
ตุลาคม 2550)

83
กิจกรรมการเลือกซื้อสินคา
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเรื่องการเลือกซื้อ
สินคา พบวามีผูสูงจํานวน 12 คน โดยเปนเพศชาย 4 คน เพศหญิง 8 คน ที่มีการพิจารณาเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑตางๆ ไดแก รองเทา อาหาร ขนม วัตถุดิบประกอบอาหาร ผลไม สินคาอุปโภคบริโภค
ประจําวัน เสื้อผา และของตกแตงบาน โดยกลุมดังกลาวอยูในทุกๆชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่
4.25
ตารางที่ 4.25 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึกษาการเลือกซื้อสินคาของผูสูงอายุ พบวาการเลือกซื้อสินคาของผูสูงอายุนั้นมี
ความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม กลาวคือผูสูงอายุที่อยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลาง
ส ว นล า งมี ก ารเลื อ กซื้ อ สิ น ค า โดยพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของสิ น ค า เป น สํ า คั ญ และพิ จ ารณาความ
เหมาะสมระหวางคุณภาพกับราคาของสินคานั้นๆเพื่อใชเปนเกณณในการตัดสินใจซื้อ โดยถาเปน
สินคาที่มีคุณภาพดี แมราคาแพงก็จะตัดสินใจซื้อ และมีการเลือกซื้อสินคาในสถานที่ๆเดินทางไป
สะดวก สวนผูสูงอายุชนชั้นลางนั้นมีการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากราคาเปนสําคัญ และซื้อ
สินคาจากสถานที่ๆสามารถเดินทางไปไดสะดวกเชนเดียวกัน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือพี่วาตั้งแตเล็กๆ เนี้ยพี่ซื้อจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาดเชา แลว
อยากอะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซื้อมาทําเอง อยางทอปสเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก ก็คือวาโดยเฉพาะได
เนี่ยพี่วา มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกิน แต
ตอนนี้คนเคยดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอกวาพี่ไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พี่ไปก็คือเคารพสถานที่ เคารพ
ผู ใ หญ บ า น ชาวบ า นที่ นั่ น อย า ไปหยิ บ ไก ห ยิ บ ลู ก เมี ย เขาอย า ไปยุ ง อย า งงี้ ก็ คื อ การเคารพ
เพราะฉะนั้นพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเมื่อเขามีอํานาจการตอรองแลวเนี้ย ตอไปเขาจะเห็นราคา
เมื่อไรก็ไดพี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแตคุณอยามาทําลาย ตองปลอยใหเขาเลี้ยงตัวเอง” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ไมคอยตัดสินใจ ไมรูถาถูกใจก็ซื้อไมคิด ไมจําเปน จําไมได พี่จําตัวเลขมีปญหาเหลือเกิน
ไมคอยจํา บางทีซื้อปุบก็ลืมเลย มันพอซื้อได เรามีความสามารถพอซื้อได ก็ซื้อไป ชอบก็ซื้อไป
อยางเชนรองเทาที่ซื้อคะพี่จะใหความสําคัญกับรองเทาเพราะมีปญหา บางทีใสแลวไมสบายเลยตอง
ดูดีๆถาใสสบายหลายพันก็ซื้อคะ เพราะไมไดคํานึงถึงวามันสวย แตใสแลวตองนิ่มและตองเบา
เพราะขาพี่จะปวด” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตลาดปากคลอง ซื้อปลา ซื้อหมู ซื้อกุง ซื้อผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา เลือกที่
ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี้ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ
เย็นๆผมก็ซื้อมาเก็บ แลวนิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซื้อเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแล
ลูกไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู ซื้ อเปด ซื้ อไก ซื้อผั กอะไรตางๆ มาแชไ วในตูเ ย็น ใชไ ป 1
สัปดาหมันก็หมด ครั้งละประมาณ 1,000 กวาบาท อยูกัน 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบที่จะดูแล ตกแตงบานโดยจะซื้อของสําหรับตกแตงตางๆ และทําการจัดแตงดวย
ตนเอง ปจจุบันมีสินคาที่มีคุณภาพและดอยคุณภาพตองพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งการพิจารณาจาก
สถานที่ซื้อ ราคา และตรายี่หอก็เ ปนองคประกอบที่ใชในการตัดสินใจซื้อ เพื่อใหไดสินคาที่มี
คุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้น สวนใหญจะใชจายในการซื้ออาหาร
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สด เพื่อใชประกอบอาหารรับประทานที่บาน นอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุงรสตางๆ และขนม โดยซื้อ
สิ น ค า เหล า นี้ จ ากฟู ด แลนด ซื้ อ ในระหว า งเดิ น ทางกลั บ บ า น และซื้ อ ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอใน
การประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซื้อในตลาดสด เพราะจะไดของที่สด
ใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“โลตัส นานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมที่ฟูดแลนด ชอบมาก ไปซื้อ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“เดือนละครั้งไปซื้อของใชในบานไปที่โลตัส ถาที่ตลาดมันไกล ไมสะดวก แตถาโลตัสมัน
สะดวกกวา แตถาขาดเหลือเล็กๆ นอยๆ ก็ซื้อตามตลาดที่เราวิ่งรถผานมา แตถาของที่ทํากับขาวขาย
จะซื้อจากตลาดบางแคเพราะเขามาสงให สั่งเยอะเขามาสงให ไมตองไปเอง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“ออแทบทุกวัน ซื้อที่แม็คโคร ท็อปส จะถือเอาความสะดวกไมไดดูเรื่องราคาอะไรเพราะ
ถาสะดวกทีไ่ หนก็แวะที่นนั่ จะซื้อบอยมากๆไปกับลูกบาง ไปเองบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“คิดมากกวาเมื่อกอน เมื่อกอนไมคอยคิดหลอกชอบกินเราก็ซื้อเเตเดี๋ยวนี้พอเกษียณอายุคิด
มากเออมันจําเปนไหม ราคาสูงอยางงี้ เราจําเปนหรือเปลา อยางแพงไมจําเปนแลวอายุเยอะแลวไม
จําเปนกับชีวิตเราก็ไมซื้ออยางของกินก็จะเลือกที่ปลอดสารพิษมันก็ตองระวังนะ แตนี่เราเมืองไทย
มันก็อยางงั้น มันไมมีอะไรที่จะเปนตัวชี้เลยมันก็ไมคอยปลอดสารพิษจริงหรือเปลา สวนใหญจะ
ซื้อที่หางเปนหาง ตลาดไมเอาไมไดเดิน เราก็ไมแนใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดของ
อาหารวาจริงหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
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“ของจะเลือกมากขึ้นเพราะแพงมากแบบแพงเกิน บางครั้งไปเห็นแมคาลูกเขาก็หลายอยาง
คนบางอยางของไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของก็อยากได พอนมขึ้น ขาวก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น
ของไมนาขึ้นอยางแกสไมนาขึ้น สามอยางเนี่ยไมนาขึ้น เราอยากใหคนที่เรามองดูแลวไมอยากให
ของหลักๆ ขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ)
“ซื้อ จะคิดกอนไปวาจะซื้ออะไรเราอยากไดอะไรบาง จดไป อยางเสื้อผาของปาดูผาไม
แพงมากไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“แมบานไปซื้อที่หางพาตาออไปซื้อที่ซุปเปอรมารเก็ตของพาตา ของถูกดีก็ไมไดถูกกวา
คาร ฟูร โลตั สสั ก เท า ไหร ห รอก แต เ รามี บัต รสมาชิ ก อยูที่ นั่น ก็ เ ลยไปซื้ อ พอครบป เขาก็มี ข อง
สมนาคุณให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“บางทีหาง บางที ก็ เซเวนบาง บางทีไปคารฟูรแลวแต บางทีก็ที่ตลาด เอาความสะดวกและ
ก็ราคาไมแพง ปาเงินนอยก็ซื้อทีละนอยๆไมไดซื้อเยอะอะไร แตจะซื้อบอยมาก บางทีอะไรขาดเรา
ก็ไปซื้อที่เซเวน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลนกีฬา
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน พบวามีผูสูงอายุ จํานวน
17 คน เปนเพศชาย 11 คน เพศหญิง 6 คน มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย และเมื่อแบงตามชนชั้น
ทางสังคม พบวาสวนใหญอยูในชนชั้นกลางสวนบนขึ้นไป ดังตารางที่ 4.26
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ตารางที่ 4.26 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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 พบวาผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมดวยการเลนกิฬาที่หลากหลาย เชน เลน
กอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ เขาฟตเนส วายน้ํา เลนเทนนิส ฝกโยคะ และเตนแอโรบิค โดยใหเหตุผลวา
เปนวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด และบางคนก็มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมาตั้งแตวัยหนุมสาว
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตยผมก็ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอน
เชา บายผมก็ไป วันอาทิตยผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวัน
อาทิตยนะ ผมก็ใชเวลาตอนเชาคือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมี
ประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็
ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ)
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“ออกกําลังกายปกติ โดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันทําโนนทํานี่ จะทํา
อะไรไมไดจะอยูเฉยๆ อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบมาบังคับปาก็พยายามๆคะ
มันเปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาก็ไปเดิน
บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แล ว ไปตี กั น สนุ ก สนานเฮฮา เสร็ จ แล ว ก็ กิ น ข า ว ตอนนี้ ผ มไปไหนไม ค อ ยได ห รอก มั น เกิ ด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม เราไมเห็น
เมฆฝนแตเดี๋ยวเหอะมันมาแลว เพราะรีบเดินทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถ
ผานสวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย
เขาวิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกายเปนความดันอะไรอยางงี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิกของ
วอรมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ย พี่มองสรีระ
ทั้งหมดกอนในรางกายของเรา เนี้ยอะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี้คือกลามเนื้อทอง
นะครับ เพราะฉะนั้นเนี้ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยการนอนแลวก็เอาศีรษะขึ้น เสร็จ
แลว ก็มาออฟจ อ ยท ตางๆให มั นเคลื่ อ นไหว แม กระทั้ง เขา เอว คอ นะ คับ หมุน มือ หมุน อะไร
อยางเงี่ยเพาะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย หนึ่ง ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถายดีมันก็
โอเคนะ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตาม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ)
“โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชา ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรงแลว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรนะคะ
แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ที่บาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุง สไปรรูลนิ า
วิตามินเสริมอะไรอยางงี้“ (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา ทุกเชาใชวิธีเดินเอาในที่
ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รางกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 ครึ่ง ผมออกตรงที่
บาน เราก็ขยับเคลื่อนไหวแขนนะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 ถึง 5 ป แลวนะ
ทําก็ไมต่ํากวา 100 ครั้ง 3 รอบ บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย
มันชวยไดนะก็หายใจ ก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้ไมเปน
เสร็จแลวก็บริหารลําตัว เอว แขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทํา
ไป พอดูหนังจบก็ไดหลายชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)

90
“รูสึกไมคอยดี คือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะ เขาบอกให

พอเดินบอยๆ ก็จะเดินที่ไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไร อยางเดินไปตลาด ถามี
เวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6
ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อยๆ แลวก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยว และไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว
เอา ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนสอะไร เดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอน
เย็นๆใกลบาน ไปที่อื่นไกล ไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ออกกําลังกายตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางงี้นะครับ มันก็เหมือนออกกําลังกาย
วันๆผมเดินไมรูกี่กิโล เชาอยางเดียววันละชั่วโมงเพราะตอนเชาออกกําลังกายไดเพราะตองทํา
ความสะอาดเครื่องออกกําลังกายอยูแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาณ)
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสายหมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ)
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จากการพิจารณาประเภทของกิจกรรมตางๆ ที่มีผูสูงอายุนิยมทําเปนจํานวนมากพอสมควร
นั้น พบวาสามารถจัดกลุมผูสูงอายุตามประเภทของกิจกรรมที่ผูสูงอายุนิยมทําไดเปน 7 กลุม ดังนี้
1. กลุมตะลอนทัวร
2. กลุมนักชอปมืออาชีพ
3. กลุมฝกใฝในธรรม
4. กลุมหนังสือคือเพื่อน
5. กลุมโทรทัศนบันเทิง
6. กลุมผูบริโภคชางเลือก
7. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
รายละเอียดของผูสูงอายุแตละกลุมมีดังนี้
1. กลุมตะลอนทัวร
เปนกลุมที่ชอบกิจกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติกับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน โดยจะ
เดินทางทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตาม
ชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทองเที่ยวนี่ชอบมาก ในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเที่ยวปหนึ่ง 4 - 5 ครั้ง กลับ
เมืองไทย ไปอเมริกา ไปยุโรป แตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาก็ไมเคยไป แตยุโรปนี่ไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลาน อีกอยางคือ ไปมาแลวนะ เคยไดยินไหมที่เขาถายภาวะโลกรอนที่เขา
ถายที่น้ําแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะที่เมืองแลวใหเราลงไปเที่ยว พอ
ไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็ง มันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวา
มันเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระทั่งมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของจริงมาแลว นี่อยางนี้
เลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝรั่งเขาชอบมาเที่ยวบานเรา มาเที่ยวปาดงดิบของ
พวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะ ดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11
พฤศจิกายน 2550)
“โดยมากเทศกาลป ใ หมก็ จ ะไปทีห นึ่ ง ไปพมา ก็ จ ะขึ้น เหนื อ สุ ด ก็ จ ะไปที่โนน เหนื อ
เชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ที่บานมีทัวรขาประจํา ไปเรื่อยๆ 76 จังหวัด
ไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“เที่ยวนะ ไปเที่ยวตางประเทศบอย ถาเมื่อกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา
สนุกใหม พอแกแลวมีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆนี้เราไปเที่ยวเมือง
นอกก็นานตั้งแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะ แลวก็ไปซื้อของ ก็
นึกถึง เมื่อกอนเราซื้อจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซื้ออะไร เราไปก็คือเที่ยว ทานอาหาร เดินดูวาเมื่อกอนนี้
มันเหมือนเดิมไหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ไปเที่ยวแถวสุพรรณบุรีบาง พัทยาบาง ก็จะไปพักผอนจิตใจใหสบาย ก็เปนสิ่งที่ดี”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศ เพราะวามันดูแตกตาง บางทีมัน
ก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
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อยากไปอีก ตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปนความประทับใจนะ
เมืองเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เขาจะเงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคนอื่น นองๆที่เขาไป
ดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไปตั้ง 3 - 4 ครั้ง แตมันก็ไมแน บางปก็ทิ้งชวงหางกัน บางทีก็สัก 2 ครั้ง”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตางประเทศ ไมไดไปเที่ยวนะ สวนมากจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเที่ยวดวย เขาจะพาเรา
ไปเที่ยว เขาก็พาผมไป ไปทั่วเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไปกับเพื่อนๆ เวลานั้นจะมีการนัดเลี้ยงรุน บางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ที่เชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9
ตุลาคม 2550)
“ไปเที่ยวทั้งในและตางประเทศ ถาในประเทศจะไปตีกอลฟ แตถาตางประเทศจะไปกับ
ลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปญี่ปุนกลับมาปที่ผานมาก็
ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ
15 ตุลาคม 2550)
“เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเที่ยวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานที่ตางๆ ประเพณีทองถิ่น ชอบเที่ยวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจนํา
เที่ ย วจั ด โปรแกรมการเดิ น ทางให โดยเดิ น ทางประมาณไม เ กิ น 3 ครั้ ง ต อ ป มี ค า ใช จ า ยใน
การทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หมื่นบาทตอครั้ง สวนตางประเทศจะอยูที่ประมาณกวา 2
หมื่นบาทตอครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว
พระ ไปเที่ยวตามวัดบาง แลวก็ไปเที่ยวรานอาหารก็ไปอีก ออที่ดอนหวาย คือชอบนั่งเรืออะไรพวก
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นี้ บรรยากาศมันสบายคือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือ เราอายุมากแลวครับตองไป
แบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนไปบอย แตตอนนี้ไมไดไป จะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว ไปรถ

ตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไปดวย ไปสัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุดก็ไป
ปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูที่นั่นมากไมได หยุดเกิน วัน 2 วันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชวงนี้ยังไมไดไปเที่ยวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตก เพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6
ตุลาคม 2550)
“ก็มีไปกับแฟน จะไปเปนประจําวางๆ แตไมไปไกลมากก็จะไปใกลๆ ไปสองวันกลับ
สวนใหญก็ในปะเทศ เที่ยวทะเลมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 25
ตุลาคม 2550)
“ชอบไป ชอบมาก ไปบอยเที่ยวเมืองจีน เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปที่ไมลําบากมากๆ ถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหว มันจะเมื่อย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมาก เมื่อกอนจะไปทั้งเหนือทั้งใต แตตอนนี้ทางใตฆากัน
เลยไมไดไปอีกเลย เมื่อกอนไปทุกป เหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียวบาง ไปกับ
เพื่ อ นบ า ง ช ว งหลั ง ๆไปกั บ ครอบรั ว ไปกั บ ครอบครั ว มั น หนั ก ไปกั บ เพื่ อ นมั น เบาไง ไปกั บ
ครอบครัวมันหลายหมื่น ไปกับเพื่อนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับ
ครอบครัวสวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เคกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
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“ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไปทุกปเหมือนไปที่ไหนบอยๆ
แตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม
2550)
“ก็มีไปบางเหมือนกัน ไปกันทุกป สวนใหญก็จะไปกับครอบครัว ก็มีลูกสาวลูกชายและก็
ภรรยา แตไมบอยเพราะหาเวลาวางตรงกันยาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
2. กลุมนักชอปมืออาชีพ
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรมยามวางดวยการเดินเลือกซื้อสินคา (ชอปปง) ที่หลากหลาย
แตกตางกันไปตามชนชั้นทางสังคมโดยผูสูงอายุที่อยูในชนชั้นสูงมีการเลือกสถานที่จัดจําหนาย
สินคาที่มีความนาเชื่อถือ มีภาพลักษณที่ดี เปนที่รูจัก มีความเหมาะสมกับชนชั้นทางสังคมของตน
และมีการเลือกซื้อสินคาที่คอนขางมีแบรนดเนม มีราคาสูง ซึ่งก็เปนการเลือกใชสินคาที่สามารถ
แสดงถึงชนชั้นทางสังคมของตน ขณะที่ชนชั้นกลางมีการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม
(Modern Trade) ที่มีราคาที่เปนมาตรฐานและมีการทําการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา สวน
ชนชั้นลางเลือกรานคาที่ขายสินคาราคาถูและสะดวกในการซื้อเพราะซื้อสินคาจํานวนนอยทําใหมี
การซื้อบอยกวาชนชั้นอื่นๆ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทาง
สังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไปซ็อปปง ดิฉันก็ใหเวลากับตัวเอง ก็คือวันอังคาร วันอังคารนี้ก็จะมีคนรถ โดยปกติคน
รถจะคอยบริการสามีแตวันอังคารเปนของดิฉัน เพราะฉะนั้นปาก็จะเช็คตัวเอง เริ่มออกจากบานก็
ไปแบงค ไปแบงคเสร็จทําธุรกิจอะไรเสร็จ ก็จะไปท็อป หรือไมก็ไปโลตัส ชอบโลตัสพระราม 4
สะอาด กวางขวาง ทางเขา – ออกสะดวก แลวก็ท็อปทองหลอ แลวก็วิลลามารเก็ต แลวก็มี 2 – 3
แหง แถวนั้น กลางวันขึ้นไปทานขาวบนเอ็มโพเรียม ขอโทษนะไมใชจะอวด บางคนฟงแลว อุย
แหมหัวสูง ไฮโซตองขึ้นไปเอ็มโพเรียม ไมใช เพราะวาปาไมสามารถจะไปเดินแบบตลาด นึกออก
ไหม รอนๆออยางนี้ โลตัสมันก็ราคาดี เสร็จแลวก็ขึ้นไปทานขาวซื้อผลไมที่เอ็มโพเรียม ไปทาน
ขาวบางทีก็มีรานกัลปพฤกษอยูตรงนั้นมีซึทายาก็มีแลวก็มีพวกที่ใชบัตร ปุตด็อด 7 ชอบไปนั่งตรง
นั้น เพราะวารานอาหารเชาไหมมันอยูจัดเห็นสวนจตุจักร คือปาชอบไปนั่งทานอยูคนเดียว นี่คือที่
ทําอยูเสมอๆ อยางเสื้อผาออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือไปเอาพวก
เบเนต็อง ETO มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล
ยี่หอชื่อ บราวน แลวก็ดีเซลล คลาเดียเท็ก อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซึ่งเขาจะตัดทั้งกางเกง
หรือเสื้อที่มีทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวเขาก็จะมีแพทเทอรนอะไรออกมาถูกใจ สวน
ของบราวนนั้นถูกใจมาก เมื่ออาทิตยที่แลวก็ซื้อมาอีกตัว ราคาประมาณ 2,500 – 4,000 บาทตอชิ้น
นะคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550)
“อยางเวลาชอบปงมีบางไปกับลูก ชวนกันไปแมลูกสวนใหญจะไปเมืองนอกเมื่อกอนไป
บอยเรียกวาหยุดเมื่อไหรก็ไป แตตอนนี้ลดลงและเดินทางไมไหว สําหรับเครื่องสําอางนั้นลูกจะ
ชอบทักวานาเหี่ยวแลวเขาก็ดูแลซื้อนั่นซื้อนี่มาใหใชอยางใช Dior ใชลิปสติก Revlon ซื้อที่อเมริกา
ชอบมากเวลาไป มันเหมือนของสมัยกอนนะเหมือนของบานเราจะใชดี ซื้อที่นั่นจะถูกกวามาก แต
สมัยนี้ไมแลวที่นี่กับที่นั่นเทากัน ใชลังโคมสวนมากจะเปนลังโคมประจําแตลิปสติกไมถูกใจ จะใช
ของ Revlon สวนตัวปาเองก็ใชของแพงเหมือนกันนะอยางพวกกระเปา Dior เครื่องสําอาง เสื้อ
ชั้นในอะไรก็ของมีแบรนดเนมทั้งนั้น แตเดี๋ยวนี้ซื้อไมคอยบอยแลวไมรูจะซื้อไปใชอะไรไมคอยได
ออกงาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ไปเดิ น ช อ ปป ง พี่ ก็ เ หมื อ นเป น แม บ า นด ว ย ทํ า กั บ ข า ว ส ว นใหญ พี่ จ ะทํ า เอง ทํ า ให
ครอบครัวทาน นี้ก็หมดเวลาดูแลบานเหมือนกัน ตรงนี้แตบานก็ดูแลนอยหนอยที่ทํางานก็ตองทํา พี่
เอาสะดวกนะคะ สวนใหญพี่จะนั่งแท็กซี่ไป ชอบเขาเอ็มโพเรียม แลวก็สวนใหญพี่ใชจายซื้อของ
ประจําที่ฟูดแลนด พี่ขับรถไปได เดอะมอลลบางแค เดอะมอลลทาพระนี้ชอบเพราะอยูใกลๆ มัน
เหมือนถิ่นของเรา คารฟูรไปทางนูนเลยไปหนอยแลวก็เขาไปในเมือง พี่ไมชอบ นอกจากไปงาน
เลี้ยงก็ไป บางทีหางใหญๆเราก็ไมชอบนะ บางทีซื้อของเยอะๆ อะไรอยางนี้ กวาจะเดินไปถึงรถตั้ง
ไกล พี่ก็แกแลว ฟูดแลนดนะชอบเพราะวามันเปนของที่เราใชประจําวัน มันก็ซื้อไดเร็ว เสร็จแลวก็
จะมีเด็กมาสงที่รถ แลวก็จะมีของ มีขาวอะไรอยางนี้ฟูดแลนด เคาครบวงจรอยางนี้ นานๆจึงจะไป
ซื้อของ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมคอยไปซื้อของ ดูแลวของมันมีคุณภาพ คือมองแลวเขาตองมีมาตรฐาน
ไกเดี๋ยวนี้ไมรูวาเขาฆามาจากไหน เดี๋ยวเปนไขหวัดนกอะไรอยางนี้ แลวก็ไขก็ดูวาของซีพีเราก็อุน
ใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 22 ธันวาคม 2550)
“ส ว นมากผมก็ ทํ าหน า ที่ช อ ปป ง สว นงานก็ ใ ช ลู ก หลานทํ า ก็ ไ ปแถวนี้แ หละ ฟ ว เจอร
คารฟูร เดอะมอลล ไปซื้อของกินของใช สบู ยาสีฟน นม เนย สวนมากไปกับภรรยา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ระยะหลังจะซื้อเสื้อผาสําเร็จ แตกอนจะตัด ตอนหลังตัดแลวไมถูกใจเรา ไมตามแฟชั่นแต
ก็ซื้อบอย ถาเทียบกับเมื่อกอนนะจะนอยกวาเมื่อกอนจะซื้อเยอะมาก ซื้อมาบางทีก็ไมไดใส คือบาน
เราทุกวันอาทิตยจะนัดกับลูกไปกินขาวกันตามโรงแรมบาง หางสรรพสินคาบาง ถาไปหางก็จะ
ชอปปงซื้อสินคากันดวยเลย ไดซื้อแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“นอกจากนี้ก็เดินตามหางสรรพสินคา และชอปปงพลาซาตางๆดวย โดยไมเจาะจงที่ใดที่
หนึ่ง ขึ้นอยูกับความสะดวก ก็ไปบอยแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ออ ครับ แทบทุกอาทิตยครับเพราะตองไปซื้อของเขาบาน แลวก็ซื้อของเขาบาน ใชจายไป
กับแฟนแลวก็ไปกับลูกๆ ขับรถไปให บางทีเราก็ขับไปเอง ที่บานรถมีเยอะ ขาว น้ําปลา ที่เปนอะไร
พวกนี้ ของใชชอบไปซื้อที่หางเพราะมีที่จอดรถตามตลาดอยางตลาดบางแคไมมีที่จอดครับ นี่พูด
จริงๆ ซื้อของเปนอาทิตย อาทิตยหนึ่งเราก็ออกมาซื้อครั้งหนึ่ง ซื้อตามหางนั้นราคามันแนนอน ตาม
รานมันใหราคาจริงๆ เลยนะ แตก็ในรานคาเล็กๆ ขายแพงซื้อตามหางคุมกวา อยางโลตัส” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็ไดไปเหมือนกัน ไปซื้อของไปคนเดียว ผมขับรถเองไปซื้อที่โลตัสบาง เดอะมอลลบาง
ชื้อของใชภายในบาน ไปทีจะซื้อมาทีละเยอะๆเลย ไปไมบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ช อ ปป ง ส ว นใหญ ก็ ช อ ปป ง อยู ศู น ย ก ารค า บ า ง โลตั ส บ า ง ไปกั บ หลานไปหลายที่ ไ ป
เซ็นทรัลบาง เดอะมอลลบาง หรือไมก็ที่เซ็นทรัลปนเกลา เพราะจะใกลบาน บานอยูทางปนเกลา ก็
อยูที่นั่น ก็เลยปากทางซอย 3 ซื้อเสื้อใสแบบอยูบานก็ซื้อที่ไมไดแพงอะไร สวนมากจะซื้อ ประเภท
ลดราคา อยางนอยก็ 50 ถึง 70% มันก็แบบวาที่ซื้อก็โอเค เพราะกางเกงก็ตัด ตัดเปนชุดทํางาน แตชดุ
อยูบานนั้นเมื่อเดินเที่ยวก็จะซื้อ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนมากจะเดินที่ฟวเจอรแลวก็โลตัสบางแค ซื้อของใชในครอบครัว ไปซื้อของใชในครัว
ในหองน้ําอะไรพวกนี้ เพราะเปนคนดูแล ไปซื้อเองคนเดียว ไปรถเมลจากหนามหาวิทยาลัยสยาม
บางครั้งที่ยังไมเปดรานก็เดินจากบานไปบางแคชั่วโมงหนึ่ง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ทานขาวตามหาง ไปชอปปงแลวแตจะซื้อของอะไรแบบนี้แลวก็เตรียมอาหารเย็นกลับ
บาน หางที่ไปก็คือ บิ๊กซี แถวนี้ บางทีก็โลตัส สวนใหญจะเกี่ยวกับพวกอาหารคะ ผัก ผลไม อยาง
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อื่นไมจําเปนแลวละจะเปนก็ผัก ผลไม แกแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ปาก็ไปหางที่ใกลๆบาน โลตัส และเดอะมอลลบางแคคะ เดินไปเดินกลับ ปาชอบเดินถือ
วาเปนการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งปาชอบไปคนเดียวเดินไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“จะเดินซื้อของบอยเหมือนกัน เดินตลาดครับซื้อกางเกงยีนส แตราคาไมเกิน 300 ครับ
สวนหางนานๆจะเขาที เมเจอรนี้นะเดิน เที่ยว พาหลานเดินเที่ยว พาหลานไปกิน KFC กิน PIZZA”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ชอบไปเดินนะ ซื้อของ ซื้ออะไรเบ็ดเตล็ดที่ไหนมีของวางของขายของเกาจะชอบไปเดินดู
บางที ช อบก็ ซื้ อ มา ห า งจะไม คอ ยได เ ดิ น อย า งวั น นี้ ผ มก็ ไ ปคลองถมมาจะชอบไปเดิ น แถวนั้ น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไป บางวันก็ไปซื้อตามหางบาง หางแมคโคร ถานอยหนอยก็ไปฟวเจอร ซื้อของเขาราน
บางก็ซื้อเสื้อผา เสื้อผาซื้อที่แมคโครราคาจะถูกๆ 20, 30, 40 และ 50 บาท” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
3. กลุมฝกใฝในธรรม
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรมดวยการทําบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตร ทอดผาปา บริจาคเงิน
แกสถานสงเคราะหตางๆ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทาง
สังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 4 .29 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทําบุญ ไปวัด ก็ปที่คุณแมฉันเสียนะเราก็จัดกฐินซึ่งไมเคยทํา ก็เปนเจาภาพกฐินไปทําที่
สมุทรสงคราม แตถามวาทําใหญๆโตๆไปจําวัดสรางศาลาไมไดทําอยางนั้นนะ แลวตามโรงเรียน
ใครขอมาก็จะทํา ซึ่งบางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้คือโทรไปบริจาคแตไมประสงคจะออกนาม”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ถวายสังฆทาน คือมันทํามาตลอดนะ ในสมัยกอนตั้งแตผมเปนนายทหารเด็กๆนะ ก็ทํามา
ก็ถวายสังฆทานทีละองค ทุกวัน ผมทํามาเยอะมาก ทําบุญเยอะ ทําบุญทอดกฐินปๆหนึ่งเปน 10 วัด
แตที่ไปบอยๆ ก็วั ดชนะสงคราม ผมจะทําบุญบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น สูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ชอบทําบุญ ทําบุญทุกอยางที่เกี่ยวกับวัด สถานสงเคราะห ทําทานกับคน หรือแมแตกับ
ลูกนองดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําทุกวัน ชอบตักบาตร แกแลวชอบทําบุญ ก็ใสบาตรที่หนามหาวิทยาลัยนี่แหละ ทําเปน
ประจํา ทําแลวก็สบายใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม
2550)
“ไปทําบุญ ไปชวงเขาพรรษา ไปกันหมดทั้งครอบครัว ไปตางจังหวัด ไปเรื่อยๆ ออกจาก
กรุงเทพฯ ไปที่วัดชอบทําบุญ ปนี้ก็จะไปตอนปใหม ไปทําบุญมากกวาไปกฐิน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ถาใครจะทําก็บอก ทําไดทุกอยางนะ บุญชอบมากเลยวางก็จะไปทําอยูบอยๆ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
“ชอบทําบุญตักบาตรตอนเชาหนาบานคะ ปาไมสะดวกไปวัดคะ ก็ตองเตรียมเครื่อง ทํา
ขนม เมื่อมีเวลาปาถึงจะไปวัดคะ ถามีโอกาสไปวัดปาก็จะชอบทําเปนสังฆทานหรือวาหยอดเงิน
ตามตูบริจาค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ทําครับ ผมแกทําบุญทอดผาปาทุกป บางก็ไปสรางโบสถ คือทําจนเสร็จไปแลว ผมวา
การทําบุญนี้มันดีครับ ชีวิตก็เหมือนเราเกิด แก ตกระกําลําบากมาก็มีคนมายื่นให นั่นก็คือบุญแลว
แหละ บุญที่เราทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“เรื่องทําบุญก็เรื่อยๆ คะ แตใสบาตรไมคอยแลว แตมีคนมาก็ทําเปนซื้อโรงศพไป ใสตูบาง
ตามวัด กฐิน ผาปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ไมทุกวันพระ นานๆจะไปที เขาพรรษา ออกพรรษาก็ไป ไปวัดกําแพงเดิน ไปเอง ไมได
ไกลอะไร พอเดินไปได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ไปวัดบอย ไปถวายสังฆทาน ไปวัดพระแกว ไปดูละคร ไปวัดปากน้ํา ไปกับลูกสาว”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
4. กลุมหนังสือคือเพื่อน
เปนกลุมที่ผูสูงอายุสวนใหญนิยมการอานหนังสือพิมพ นิตยสาร และหนังสือประเภท
ตางๆ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดัง
ตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4 .30 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมหนังสือคือเพื่อน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชาย

เพศ
หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

1

2

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

3

3

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

1

-

1

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

1

2

รวม

3

6

9

ชนชั้นทางสังคม

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ผมก็อานโพสทูเดย เพราะผมคิดวาการใชภาษาของโพสฯ เขาใจงาย แตผมก็ไมไดอาน
หมดนะ ผมอานคอลัมนึงผมก็รูหมด ผมเปดมาเรื่อยๆ หนาไหนผมสนใจผมก็อาน อันไหนที่ไมรูผม
ก็อานวันนี้เรามีชองอะไรผมก็อาน ผมวาอันนี้ตัวใหญๆ มีทุกอยางในนี้ทั้งเทนนิส ทั้งฟุตบอล ทั้ง
กอลฟ สนใจบางทีก็ยอมเสียสตางค 20 กวาบาท ชอบจริงๆ รูวาเมืองนอกเปนยังไงนะ ทองขึ้นลง
ยังไง จะไดคุยกับเขารูเรื่อง ใครคุยเรื่องกอลฟเรารู ยังไงเราก็รูวาประวัติมันเปนยังไง ไอคนใดไปคํา
ทํารีสอรทที่นิวซีแลดวันละ 6,000 บาท มันก็มีเรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง ทั้งเรื่องดีๆ เรื่องดารา ผมก็
ชอบอาน ชอบลุงแกน มีคนเอาปญหามาใหเขา เชน ถูกบัตรเครดิตอะไรจะแกยังไงเขาก็ไปปรึกษา
และผมชอบเรื่ องสุ ขภาพอย างมาก 3 หนาเทานั้นแหละใครชอบอะไรก็อาน เขาแบงเศรษฐกิจ
การเมือง หนาหนึ่ง สวนหนึ่งก็หนาหนึ่ง แลวผมก็ชอบอานที่ลงเกี่ยวกับงานศพ ตอนนี้งานศพที่
ไหนบางเผื่อเจอเพื่อนเราที่ขาดการติดตอไปจะไดรูขาวจะไดไปงานเขาเหมือนกอนนาโฆษณาแบบ
นี้เยอะแตเดี๋ยวนี้นอยก็ชองหนึ่งมันแพงนะ กอนนี้ไทยรัฐมีเยอะนะ เดลินิวสก็เยอะ บางทีบางคนเคย
รูจักกัน บางคนมีชื่อเสียง ก็ออคนนี้เสียแลว เราก็จะแผเมตตาใหกับเขา ไปดีนะ แลวก็ทําดีบางทีก็
เจอ เฮ เพื่อนนี่หวา มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อาทิตยหนึ่งบางทีผมพยายามหาเดลินิวสอาน งานศพ
งานอะไรเนี่ยเผื่อเจอ ก็เจอจริงๆ เห็นไหมมันมีประโยชน เดี๋ยวนี้ประเทศเจริญแลวทุกคนตองอาน
หนังสือ มันไมเสียดายสตางค อานเสร็จแลวก็โยนทิ้ง ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ที่บานปารับเดลินิวส ก็อานธรรมดา แตวาเดี๋ยวนี้ ไมคอยอาน ดู tv ขาวอยางเดี่ยว เพราะวา
คนแกไมชอบดอาน เพราะวามันตองเพ็ง ใสแวนอาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“อานนิตยสารก็พวกแพรวที่นองเขาซื้อมา แลวก็ คลีโอ แลวก็ดู TV ดูขาวเลนอินเตอร็เน็ต
บาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลางสัมภาษณ 26 ธันวาคม 2551)
“แมอานไทยรัฐเพราะวาหัวขาวคอนขางทันสมัยบาง ขางในก็ดี เราไมอานอะไรมาก เพราะ
ตอนเชาจะดูขาวทีวี”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนชั้นสูงสวนลาง,สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
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“นอกจากนี้ก็ชอบอานหนังสือพิมพ ชอบอานไทยรัฐเพราะกลาที่จะเขียนขาว สวนนิตยสาร
ก็จะอานเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปและแฟชั่นและชอบอานรีดเดอร ไดเจสต และหนังสือพิมพแปลกๆ
อื่นๆ ดวย”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนชั้นสูงสวนลาง,สัมภษษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“เดลินิวสรูสึกวาจะมีขาวสารมากกวาไทยรัฐ มันจะเปนเรื่องราวของชาวบาน ๆ แตอานได
ทุกอยางนะ”(กลุมตัวอยางเพศหญิง,ชนชั้นกลางสวนบน,สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผุสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ชอบอานหนังสื่อพิมพจะอานไทยรัฐอานไดทุกหนาโดยเฉพาะขาวการเมืองจะชอบอาน
มากเป น คนติด ตามเรื่องบ า นเมื อง”(กลุ มตั ว อยางเพศชาย ,ชนชั้ นกลางสว นลาง ,สัม ภาษณ 12
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไทยรัฐคะ เดลินิวสเคยอานแลวไมเหมือนไทยรัฐ สวนใหญจะอานนาแรก และก็ขาว
บันเทิง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ไทยรัฐ เดลินิวส และอานหนังสือการตูน การตูนเลมละ 5 บาทจะชอบมาก ซื้อมาอาน
สนุกดี วางๆทํางานบานเสร็จก็จะมาอานหนังสือการตูนนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
5. กลุมโทรทัศนบันเทิง
เปนกลุมที่ผูสูงอายุนิยมทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศนรายการตางๆ เชน
รายการขาว สารคดี และละคร โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทาง
สังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.31
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ตารางที่ 4 .31 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมโทรทัศนบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“โทรทัศนก็ดู ชอบดูตลก ผมชอบดู “เปนตอ” เนี้ยก็ชอบดู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชน
ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชอบดูขาว ตอนเชาตื่นขึ้นมาตองรีบเปด เพื่อความทันสมัยเพราะวาอยูแตในบานไมได
ออกไป พวกเราตองรูวาปฎิวัติหรือยัง วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเทาไร มันไปถึงไหนแลว ตองดูตอน
เชาก็มีแลว บางทีตื่นมาตอนตี 5 ก็มีแลว เราก็เปดชองโนนชองนี้ก็มี และก็ชอบเมื่อกอนเนี่ย AF แต
เดี๋ยวนี้เขาเลือกไปแลวไง เพราะเราก็ชวยลุนๆไง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 17 พฤศจิกายน 2550)
“ผมชอบดูทีวี โดยมากเรื่องกีฬา ผมชอบดูกีฬาดูเทนนิส สวนใหญจะดูเทนนิสไอที่มันแขง
ใหมๆเนี่ย แลวก็ดูอเมริกันฟุตบอล แตมันมีชว งสั้นๆ แลวก็ดูหนัง ยูบีซี แตหนังผมไมชอบดู เพราะ
หนังมันไม คือแตละเรื่องๆ เราจะรูเลยวามันเปนไปอยางไร เพราะวาเราเดาเกง คือมันเอาเรื่องจริง
แลวเอามาแตงใหเปนหนัง หรือวาจะดู ดิสคัฟเวอรี่ แลวก็ดู แนชเชอรัล จีโอกราฟฟก ชอบอยางนี้
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ชอบดูเกี่ยวกับธรรมชาติ เกี่ยวกับสัตว เกี่ยวกับการทองเที่ยว เวลาสวนตัวก็ดูชองพวกนี้ทั้งวัน ดูจูมง
เปลี่ยนไปเรื่อย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2550)
“ดูทีวีทุกวัน ดูตลอดเพราะปาเนี้ยนะจะเปนคนนอนไมคอยหลับ ออชอบที่สุดก็คือ ตอนเชา
ก็คง คุณสรยุทธ ผูหญิงถึงผูหญิงไมคอยชอบเบื่อ เบื่อกาละแมร ชอบไปดูรานชํายามเชาแทน 30 ยัง
แจว ก็พอดูได แตวาจะติดหนังอยูเรื่องหนึ่ง บัลลังกจอมนาง เปนหนังยูบีซี เปนเรื่องที่สอนใจดีมาก
อยากใหนักการเมืองดู มันเปนเรื่องที่ไดใจปามากเลย ติดมากๆ พยายามใหลูกหาซีดีมาใหดู แตไมมี
ขาย และเขาจะฉายเปนตอนๆ ตอนแรกเขาจะฉายตอนเย็นดูแลวมันซึ้งมากๆ ติดเลย ไปไหนไมได
เพราะฉะนั้นตอนเย็นไมนัดกับใคร ติดมากๆเลย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“รายการที่พี่ดูก็คือขาวแลวก็พวกสารคดีแลวก็พวกการเกษตรอะไรสักอยาง เพราะวาพี่เอา
ความรูเรื่องใหมๆ และสิ่งที่จะเปนประโยชนงายๆ ไปขยายผลตอเกี่ยวกับงานของพี่นะครับบานเรา
มีอะไรดีหลายอยาง พี่ทํางานตรงนี้พี่ก็ตองรูเรื่องพวกนี้ดวยเพราะเราจะตองไปศึกษาริเริ่มใหเขาทํา
กันตออีกอยางพี่ก็ดูยูบีซีชอ ง 44 พี่ชอบพี่อยากบอกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่มหัศจรรย แตศาสนา
พุทธเนี้ยอยูไดเพราะสัจธรรมเพราะวาเราทุกคนจะชนะใจใครไมไดแลวคนเราจะโตไดคือ หนึ่ง
ชนะใจลูกนอง เราใหได เชนเราทําดีกับเขา เขาก็ทําดีตอบกลับมา มันเปนสัจธรรม ทีวีปกติพี่ก็ดู
ตอนนี้พี่ชอบดูชอง 9 คือเขากลางๆรายการขาวอยางคุณสรยุทธพี่วาเขาขาดจิตสํานึกในการที่คนที่
คุณจะเชิญใครไปสัมภษณ เนี้ยเขาไมใชโจร ตองใหความเคารพเขา เพราะฉะนั้นพี่จะเห็นวาอยาง
ชอง 3 นั้นเขาเนนเอาความสวยเพื่อเรทติ้ง พี่ไมชอบวิธีการอยางงี้” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ทีวีก็ดู สวนใหญจะดูขาวมากกวา ละครไมคอยไดดู แตขาวดูไดทุกชวง บางทีเราก็ตอง
ติดตามขาวสารบางเพราะเราทําอยูในสวนงานตรงนี้” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ก็ชอบ TITV ที่เขาเจาะขาวก็ชอบเหมือนกัน ชอง 3 ก็ชอบ ทุกชองก็โอเคนะ ชอง 11 ก็ดี
ไมไดเจาะจง แตที่ทํางานเขาชอบเปด TITV กันก็จะแทรกขาวมา หรือไมก็ SMS ขาวของอะไรอยาง
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งี้ของไอมือถือและก็ชอบดูหนัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม
2550)
“ดูแตทีวีดูไดทุกชอง ชวง 6 โมง ถึง 5 ทุม จะชอบเปดดูตลอด แตสวนใหญจะดูพวกขาว
หรือไมก็สารคดีมากกวา จะไมคอยชอบดูละคร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“สวนมากดูชอง 3 แตเดี๋ยวนี้จะติด TITV ก็จะมีบันเทิงนิดหนอย รายการของวัยรุน บางครัง้
ก็อาบน้ําไปดวยดูไปดวย ดูละครชอง 3 ชอง 5” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบดู โ ทรทั ศ น โดยดู ข า วและทุ ก ช อ ง และชอบดู ร ายการประเภทแนะนํ า สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคน ประเพณีทองถิ่นตางๆ ดวย และซื้อหรือเชาภาพยนตร ซี
รีสเกาหลีมาดู โดยเฉพาะแนวตลก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ดูขาวดูอะไรทั่วไปหมด ดูไดทุชอง แตจะชอบอานหนังสื้อพิมพมากกวา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ถาดูทีวีมักจะดูขาว แตละครไมไดดู มี ชอง 9 บาง ชอง 7 บาง ชอง 5 บาง ชอง 11 บาง พอ
มันไมมีเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนมากจะดูตามลูกชาย อยางขาวจะดูไอทีวีกับชอง 9 และก็ดูหนังเกาหลี ลูกชายเขาดู
ชอง 7 แตตอนนี้ที่ติดจะเปนเรื่องที่ฉายทางยูบีซี เรื่องอะไรนะจําชื่อไมได ชอบมาก ติดที่เดียว คิดวา
มันใหแงคิดคติสอนใจดี ดีกวาละครไทยหรือหนังไทยดวยซ้ําไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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“ดูขาว ละครก็ไมคอยไดดูเพราะตองตื่นเชา ปาดูขาวเสร็จปาก็นอนปาไมไดยึดวาจะตองดู
ชองไหน คือขาวแตละชองก็จะเปดดูทุกชอง ชองไหนมีขาวก็ดูชองนั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“มี เปด ทีวีไวแ ตไมไดดูหลอก เปดไวฟงทั้งวันแกเหงาเพราะตองเฝาร าน บางทีลูกค า
เงียบๆก็เบื่อเหมือนกัน จะชอบดูทั่วไป แตดูขาวเปนหลัก ละครจะไมดู ไมชอบ ชอบขาวมากกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“บางครั้งก็ดูบางครั้งก็ไมดู ถามีรายการดีหรือชอบรายการอะไรก็จะดู ถาบางทีก็ไมดูแต
หนังเนี้ยไมดู เมื่อกอนก็อะไรตอนเย็นของ ไตรภพเกมเศรษฐีชอบไดรูเรื่องที่บางเราไมรูนะ เราอาน
ในหนังสือพิมพไมออกเราก็ยังอยากดูอยูนะจะไดรูเยอะขึ้น ตอนเชาไมคอยไดดูอะไร มันยุง ดูชวง
เย็นๆ 2 ทุม ดูได บางทีขาว 1 ถึง 2 ทุม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31
ตุลาคม 2550)
“เปดชอง 3 ถาหนังประจําก็จะดูเปาบุนจิ้น จะชอบหนังพวกนี้ แตอยางอื่นก็ดูได สามีจะ
เปดไวเราก็ดูไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ตอน 5 โมงกวา ดูเปาบุนจิ้น ผมดูเปนประจํา แลวดูขาวนิดหนอยแลวก็นอนแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เออดูหนังดูละครดูทีวีปาชอบมาก ชอบดูขาว ชอบละคร ถาหัวค่ําหนอยจะเปนหุบเขากิน
คนคะ ดึกหนอยก็กรุงเทพราตรี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“อยางทีวี ก็จะดูชอง 3 ดูตรงชวงขาวภาคเย็น ที่อานคูกับอรปรียาและดูมวยนี้ดูวันอาทิตย
นอกจากมวยชอง 7 ครับ มวยอาทิตยหนึ่งมันมีทั้ง เสาร ทั้งอาทิตย ชอง 3 ชอง 11 อยางวันเสารจะมี
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ถายทอดทางชอง 3 ชวงเที่ยง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
“ดูทีวีทุกวัน ดูขาวสาร ละครไมคอยดู ไมชอบดูละคร ชอบดูขาว ตอนนี้ก็มีของชอง 3 ตอน
5 โมงเย็น แลวก็ขาวกีฬา แลวก็ขาวในหลวง พอขาวในหลวงจบก็ไมดูเพราะมีละคร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ดูขาวอยางเดียว เมื่อกอนดูไอทีวี แตเดี๋ยวนี้ไมดูเลย เหมือนวาเมื่อกอนจะดีกวานี้ ดูชอง 3
และ 7 ดูเปาบุนจิ้น ชอบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็ดูเหมือนกันคะ ดูละครสวนมากจะเปดชอง 7 ดูมานานแลวบางทีก็เปดทิ้งไวเหมือนกัน
ใหเปนเพื่อน แตนอนไมคอยดึก ทํางานเหนื่อยก็จะนอนมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูครับ ดูประมาณสัก 2 ทุม สวนมากจะเปนชอง 3 ก็ดูมาตั้งนานแลว เขาก็มีอะไรใหดูเยอะ
ละครบาง ขาวบาง แตละครจะไมคอยดู จะดูขาวมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูทั่วไปก็จะดูละคร จะดูชอง 3 และดูขาวไอทีวี ชอบดูขาวดูกันหลายคน” (กลุมตัวอยาง
เพสหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
6. กลุมผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่ผูสูงอายุมีการเลืกซื้อสินคาที่มีความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม กลาวคือ
ผูสูงอายุที่อยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมีการเลืกซื้อสินคาโดยพิจารณาคุณภาพ
ของสินคาเปนสําคัญ และพิจารณาความเหมาะสมระหวางคุณภาพกับราคาของสินคานั้นๆเพื่อใช
เปนเกณณในการตัดสินใจซื้อ โดยถาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี แมราคาแพงก็จะตัดสินใจซื้อ และมี
การเลือกซื้อสินคาในสถานที่ๆเดินทางไปสะดวก สวนผูสูงอายุชนชั้นลางนั้นมีการตัดสินใจซื้อโดย
พิจารณาจากราคาเปนสําคัญ และซื้อสินคาจากสถานที่ๆสามารถเดินทางไปไดสะดวกเชนเดียวกัน
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โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่
4.32
ตารางที่ 4 .32 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือพี่วาตั้งแตเล็กๆ เนี้ยพี่ซื้อจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาดเชา แลว
อยากอะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซื้อมาทําเอง อยางทอปสเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก ก็คือวาโดยเฉพาะได
เนี่ยพี่วา มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกิน แต
ตอนนี้คนเคยดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอกวาพี่ไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พี่ไปก็คือเคารพสถานที่ เคารพ
ผู ใ หญ บ า น ชาวบ า นที่ นั่ น อย า ไปหยิ บ ไก ห ยิ บ ลู ก เมี ย เขาอย า ไปยุ ง อย า งงี้ ก็ คื อ การเคารพ
เพราะฉะนั้นพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเมื่อเขามีอํานาจการตอรองแลวเนี้ย ตอไปเขาจะเห็นราคา
เมื่อไรก็ไดพี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแตคุณอยามาทําลาย ตองปลอยใหเขาเลี้ยงตัวเอง” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ไมคอยตัดสินใจ ไมรูถาถูกใจก็ซื้อไมคิด ไมจําเปน จําไมได พี่จําตัวเลขมีปญหาเหลือเกิน
ไมคอยจํา บางทีซื้อปุบก็ลืมเลย มันพอซื้อได เรามีความสามารถพอซื้อได ก็ซื้อไป ชอบก็ซื้อไป
อยางเชนรองเทาที่ซื้อคะพี่จะใหความสําคัญกับรองเทาเพราะมีปญหา บางทีใสแลวไมสบายเลยตอง
ดูดีๆถาใสสบายหลายพันก็ซื้อคะ เพราะไมไดคํานึงถึงวามันสวย แตใสแลวตองนิ่มและตองเบา
เพราะขาพี่จะปวด” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตลาดปากคลอง ซื้อปลา ซื้อหมู ซื้อกุง ซื้อผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา เลือกที่
ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี้ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ
เย็นๆผมก็ซื้อมาเก็บ แลวนิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซื้อเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแล
ลูกไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู ซื้ อเปด ซื้ อไก ซื้อผั กอะไรตางๆ มาแชไ วในตูเ ย็น ใชไ ป 1
สัปดาหมันก็หมด ครั้งละประมาณ 1,000 กวาบาท อยูกัน 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบที่จะดูแล ตกแตงบานโดยจะซื้อของสําหรับตกแตงตางๆ และทําการจัดแตงดวย
ตนเอง ปจจุบันมีสินคาที่มีคุณภาพและดอยคุณภาพตองพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งการพิจารณาจาก
สถานที่ซื้อ ราคา และตรายี่หอก็เ ปนองคประกอบที่ใชในการตัดสินใจซื้อ เพื่อใหไดสินคาที่มี
คุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้น สวนใหญจะใชจายในการซื้ออาหาร
สด เพื่อใชประกอบอาหารรับประทานที่บาน นอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุงรสตางๆ และขนม โดยซื้อ
สิ น ค า เหล า นี้ จ ากฟู ด แลนด ซื้ อ ในระหว า งเดิ น ทางกลั บ บ า น และซื้ อ ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอใน
การประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซื้อในตลาดสด เพราะจะไดของที่สด
ใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“โลตัส นานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมที่ฟูดแลนด ชอบมาก ไปซื้อ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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“เดือนละครั้งไปซื้อของใชในบานไปที่โลตัส ถาที่ตลาดมันไกล ไมสะดวก แตถาโลตัสมัน
สะดวกกวา แตถาขาดเหลือเล็กๆ นอยๆ ก็ซื้อตามตลาดที่เราวิ่งรถผานมา แตถาของที่ทํากับขาวขาย
จะซื้อจากตลาดบางแคเพราะเขามาสงให สั่งเยอะเขามาสงให ไมตองไปเอง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“ออแทบทุกวัน ซื้อที่แม็คโคร ท็อปส จะถือเอาความสะดวกไมไดดูเรื่องราคาอะไรเพราะ
ถาสะดวกที่ไหนก็แวะที่นั่น จะซื้อบอยมากๆไปกับลูกบาง ไปเองบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“คิดมากกวาเมื่อกอน เมื่อกอนไมคอยคิดหลอกชอบกินเราก็ซื้อเเตเดี๋ยวนี้พอเกษียณอายุคิด
มากเออมันจําเปนไหม ราคาสูงอยางงี้ เราจําเปนหรือเปลา อยางแพงไมจําเปนแลวอายุเยอะแลวไม
จําเปนกับชีวิตเราก็ไมซื้ออยางของกินก็จะเลือกที่ปลอดสารพิษมันก็ตองระวังนะ แตนี่เราเมืองไทย
มันก็อยางงั้น มันไมมีอะไรที่จะเปนตัวชี้เลยมันก็ไมคอยปลอดสารพิษจริงหรือเปลา สวนใหญจะ
ซื้อที่หางเปนหาง ตลาดไมเอาไมไดเดิน เราก็ไมแนใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดของ
อาหารวาจริงหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ของจะเลือกมากขึ้นเพราะแพงมากแบบแพงเกิน บางครั้งไปเห็นแมคาลูกเขาก็หลายอยาง
คนบางอยางของไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของก็อยากได พอนมขึ้น ขาวก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น
ของไมนาขึ้นอยางแกสไมนาขึ้น สามอยางเนี่ยไมนาขึ้น เราอยากใหคนที่เรามองดูแลวไมอยากให
ของหลักๆ ขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ)
“ซื้อ จะคิดกอนไปวาจะซื้ออะไรเราอยากไดอะไรบาง จดไป อยางเสื้อผาของปาดูผาไม
แพงมากไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“แมบานไปซื้อที่หางพาตาออไปซื้อที่ซุปเปอรมารเก็ตของพาตา ของถูกดีก็ไมไดถูกกวา
คาร ฟูร โลตั สสั ก เท า ไหร ห รอก แต เ รามี บัต รสมาชิ ก อยูที่ นั่น ก็ เ ลยไปซื้ อ พอครบป เขาก็มี ข อง
สมนาคุณให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“บางทีหาง บางที ก็ เซเวนบาง บางทีไปคารฟูรแลวแต บางทีก็ที่ตลาด เอาความสะดวกและ
ก็ราคาไมแพง ปาเงินนอยก็ซื้อทีละนอยๆไมไดซื้อเยอะอะไร แตจะซื้อบอยมาก บางทีอะไรขาดเรา
ก็ไปซื้อที่เซเวน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
7. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมโดยการเลนกีฬาที่หลากหลาย เชน เลนกอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ
เข า ฟ ต เนส ว า ยน้ํ า เล น เทนนิ ส ฝ ก โยคะ และเต น แอโรบิ ค โดยให เ หตุ ผ ลว า เป น วิ ธี
การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด และบางคนก็มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมาตั้งแตวัยหนุมสาว โดย
จํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.33
ตารางที่ 4 .33 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตยผมก็ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอน
เชา บายผมก็ไป วันอาทิตยผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวัน
อาทิตยนะ ผมก็ใชเวลาตอนเชาคือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมี
ประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็
ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ)
“ออกกําลังกายปกติ โดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันทําโนนทํานี่ จะทํา
อะไรไมไดจะอยูเฉยๆ อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบมาบังคับปาก็พยายามๆคะ
มันเปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาก็ไปเดิน
บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แล ว ไปตี กั น สนุ ก สนานเฮฮา เสร็ จ แล ว ก็ กิ น ข า ว ตอนนี้ ผ มไปไหนไม ค อ ยได ห รอก มั น เกิ ด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม เราไมเห็น
เมฆฝนแตเดี๋ยวเหอะมันมาแลว เพราะรีบเดินทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถ
ผานสวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย
เขาวิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกายเปนความดันอะไรอยางงี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิกของ
วอรมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
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“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ย พี่มองสรีระ
ทั้งหมดกอนในรางกายของเรา เนี้ยอะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี้คือกลามเนื้อทอง
นะครับ เพราะฉะนั้นเนี้ยพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยการนอนแลวก็เอาศีรษะขึ้น เสร็จ
แลว ก็ มาออฟจอ ยทต างๆใหมันเคลื่ อ นไหว แม กระทั้ง เขา เอว คอ นะ คั บ หมุ น มื อ หมุ น อะไร
อยางเงี่ยเพาะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย หนึ่ง ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถายดีมันก็
โอเคนะ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตาม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ)
“โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชา ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรงแลว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรนะคะ
แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ที่บาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุง สไปรรูลนิ า
วิตามินเสริมอะไรอยางงี้“ (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา ทุกเชาใชวิธีเดินเอาในที่
ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รางกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 ครึ่ง ผมออกตรงที่
บาน เราก็ขยับเคลื่อนไหวแขนนะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 ถึง 5 ป แลวนะ
ทําก็ไมต่ํากวา 100 ครั้ง 3 รอบ บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย
มันชวยไดนะก็หายใจ ก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้ไมเปน
เสร็จแลวก็บริหารลําตัว เอว แขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทํา
ไป พอดูหนังจบก็ไดหลายชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“รูสึกไมคอยดี คือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะ เขาบอกให

พอเดินบอยๆ ก็จะเดินที่ไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไร อยางเดินไปตลาด ถามี
เวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6
ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อยๆ แลวก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยว และไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว
เอา ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนสอะไร เดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอน
เย็นๆใกลบาน ไปที่อื่นไกล ไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ออกกําลังกายตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางงี้นะครับ มันก็เหมือนออกกําลังกาย
วันๆผมเดินไมรูกี่กิโล เชาอยางเดียววันละชั่วโมงเพราะตอนเชาออกกําลังกายไดเพราะตองทํา
ความสะอาดเครื่องออกกําลังกายอยูแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาณ)

117
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสายหมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ)
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4.3 ความสนใจ
จากการศึ ก ษาโดยใช ก ารสั ม ภาษณเ ชิ งลึก กับผูสู งอายุ จํ า นวน 36 คน ในเรื่ อ งของ
ความสนใจ โดยแบงความสนใจออกเปนความสนใจในครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรม
สันทนาการ ความนิ ยม อาหาร การเปดรับสื่ อตางๆ และความสําเร็จในชีวิต ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดโดยแบงกลุมดังกลาวตามประเภทของความสนใจและชนชั้นทางสังคมไดตามตารางที่
4.34
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ตารางที่ 4.34 แสดงจํานวนผูสูงอายุโดยแบงตามประเภทของความสนใจและชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นสูง
สวนบน
ชนชั้นสูง
สวนลาง
ชนชั้นกลาง
สวนบน
ชนชั้นกลาง
สวนลาง
ชนชั้นลาง
สวนบน
ชนชั้นลาง
สวนลาง
รวม

กิจกรรมสันทนาการ
เที่ยวสถาน ออกกําลัง
ทองเที่ยว
บันเทิง
กาย

ประเภทของความสนใจ
ความนิยม
อาหาร
เกี่ยวกับ
สปา
สุขภาพ

ครอบครัว

บาน

อาชีพ

ชุมชน

5

4

6

1

3

-

5

5

1

6

3

6

-

6

-

5

4

6

3

6

-

4

-

5

4

2

6

-

2

-

6

2

6

-

-

6

3

6

-

33

17

36

1

สื่อ
วีซีดีและดีวี ความสําเร็จ
ดี

หนังสือพิมพ

นิตยสาร

โทรทัศน

วิทยุ

อินเตอรเน็ต

2

3

-

5

1

1

-

3

1

1

3

1

6

2

3

1

1

4

1

-

1

-

5

2

-

1

1

1

2

-

-

1

-

4

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2

-

4

-

-

1

2

15

2

18

16

3

4

10

1

26

6

4

3

7
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ความสนใจในเรื่องครอบครัว
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องของความสนใจ พบวาผูสูงอายุ จํานวน 33
คน เปนเพศชาย 17 คน เพศหญิง 16 คน มีความสนใจในเรื่องครอบครัว และเปนผูสูงอายุในทุกๆ
ชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.35
ตรางที่ 4.35 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องครอบครัว โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึ ก ษา พบว า ผู สู ง อายุ ใ ห ค วามสนใจในเรื่อ งของลู ก เป น อย า งมากเนื่ อ งจากมี
ความกังวลวาลูกจะไมสามารถดูแลตัวเองและกิจการที่ไดรับเปนมรดกจากตนได จึงพรอมที่จะชวย
แกปญหาให ไมวาจะเปนเรื่องของเงินหรือในเรื่องของการใหคําปรึกษา สวนกลุมผูสูงอายุที่โสดจะ
มุงความสนใจไปที่หลานหรือพี่นองที่อยูดวยกันเปนสวนใหญ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผุสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ออๆ ก็คือสวนใหญเนี้ยเราจะดูแลตัวเองก็เรายังแข็งแรงคือสามีเนี้ยสวนใหญเขาจะดูแลปา
ไมสบายก็พาไปหาหมออะไรอยางเงี้ย สามีปาเขาแข็งแรงไมคอยเปนอะไรแตปาเนี้ยแบบวาไมคอย
แข็งแรงเทาไร เออโรคความดันโรคเบาหวาน ก็นะจัดยาใหอะไรอยางเงี้ยปาก็รูสึกวาลูกก็เอาใจใส

121
ดูแลดีคือเขาก็จะพาไปนวดไปสปา ถึงวันเกิดเขาก็จะมีของใหแลวก็วันเกิดเขาซื้อของใหวันแม เขา
จะมีพวงมาลัย วันเกิดนี้ปาก็ไดรถคันใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11
ตุลาคม 2550)
“ที่บานก็อยูดวยกันทั้งหมด ลูกสองคนก็อยูดวยกัน อยูในครอบครัว ปลูกบานอยูในพื้นที่
เดียวกัน ตอนเย็นก็จะมานั่งทานขาวกัน ทั้งหมดคอยบอกเลาและคอยปรึกษากัน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 28 ตุลาคม 2550)
“ผมไมมีครอบครัว ผมไมแตงงานนะ ผมก็ทํางานไปเรื่อยๆ ทํางานไดก็ทําตอไป ชีวิตนี้
ทํางานอยางเดียว ผมไมไดกะเกณฑ ผมมีความสุข ผมก็ทําตอไปเรื่อยๆ ทําไป แตวาทํางานให
แผนดิน ตั้งใจทําเพราะก็เกิดมานี้ขอรับใชแผนดิน รับใชสมเด็จพระเจาอยูหัว รับใชสถาบัน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ครอบครัวคือไดความที่ไดใชชีวิตมาดวยตนเองพอสมควร และพี่ตอสูเพื่อครอบครัวพี่ แม
ผิดหวังพี่ก็ไดทํางานใหกับรุนนองที่โรงเรียนอีก พี่ก็ไดทํางานเปนครูฝกดีเดนเพราะวากอนที่เราจะ
ไปที่วานะ แตละทีมเราตองฝกทหารใหมๆ ก็เลยคาดวาการมีชอบเปนภาระเราก็เห็นพี่ปานาอา เปน
แบบไหน เพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งพี่พยายามหาธรรมก็เลยชมเชยกันไปในขณะที่พี่ไมมีครอบครัวก็
จริงกี่ก็ยังมีหลานๆ พี่ก็เลี้ยงหลานมาตั้งแตเล็กๆ พี่ก็คิดวาการมีครอบครัวตองเปนแบบพี่เวลาทํางาน
ตองหวงหนาหวงหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 16 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“มีลูกสาว 2 คน คนแรก เรียนจบแลวก็ทํางานอยูที่ประเทศฮองกง คนนี้เขาเกงดูแลตัวเอง
ได ผมไมคอยหวงคนที่ 2 อยูกับผม คนนี้เรียนไมคอยเกงแตงงานแลวเหมือนกัน ทั้งเขาและทั้งสามี
กอยูกับผมดวยกัน ทั้งคูตอนนี้ท่ีบานก็จะมีผม ภรรยา แลวก็ลูกคนที่ 2 กับสามีเขา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ผมมีลูกสาวสองคน คนแรกแตงงานไปแลวมีหลานหนึ่งคน คนที่สองยังไมไดแตงงานแต
ตอนนี้ผมอยูกับแฟนและก็ลูกสาวคนโตเขากลับมาอยูดวยกัน และก็หลานสาวอีกหนึ่งคน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550)

122
“พี่ก็มีหวงแตลูกชายพี่นี่แหละเขาดื้อ เรารูสึกวาเราเลี้ยงเขาไมไดดี ไมไดดังใจ แตจริงๆแลว
เขาก็ตั้งใจเรียนนะอยางเราบอกใหเขาเรียนใหไดสามกวาเพื่อเขาตอโทจะไดตอไดงายๆ เขาก็ทําได
แตพี่ก็ยังหวงเขาอยู อยางเวลาขับรถแลวเขาขับเร็วเราก็กลัวเขาจะขับไปชนใครตอใคร เขาก็บอกวา
ไมเปนไร ประกันจาย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550)
“ก็อยากใหลูกดูแลตัวเองและครอบครัวผานไปได ดูแลทรัพยสินที่เราไดรับมาจากรุนปูยา
ไดเหมือนที่เราทํา อยางลูกสาวคนเล็กนี่ก็เราก็เห็นเขาเรียนจบ เริ่มทําอะไรไดเองแลว เราก็จะพยาม
สอนเขาใหดูแลบานเปนแมบานใหเหมือนกับที่เราถูกสั่งสอนมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“อยากใหลูก ๆ ทํามาหากินในอาชีพที่เราสรางมา หรือไมก็ใหเขามีอาชีพที่มั่นคง ตอไป
จะไดไมลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 มกราคม 255)
“ภรรยาผมเปนขาราชการตอนนี้ยังทํางานนอยู มีลูกสองคนและลูกก็จบจากจุฬา แลวไป
เรียนสหรัฐฯ ไดปริญญาโท หลานก็มีแลว 2 คน เปนผูหญิงทั้งคู” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ที่บานพี่ก็อยูกับสามีและก็ลูกชาย บางทีพี่ก็ทําอาหารทานเอง บางทีก็แมบานทํา ลูกพี่ชอบ
ทานไกทอด คนอื่นทําไมถูกใจ พี่ก็จะเปนคนทําใหทาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง
, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ลูกชายพี่ๆก็ อยากใหเขาเรี ยนจบ ใหเขาเลือกนิเทศจะไดจ บ แตเขาก็ไมเ อา จะเลือก
นิติศาสตร แมก็วามันยาก แตเขาจะเรียน เราก็ไมวาอะไร เอาอะไรก็เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็มีแตหลาน เราไมมีลูก ไมไดแตงงาน นองสาวเขาก็ยกมาใหเปนลูกเราก็รักเหมือนลูก
จริงๆแลวเหมือนเพื่อนกันมากกวา ไปเดินซื้อของ ไปชอปปงดวยกัน บางทีเขาก็เรียกเขาเจนะ”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
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“มีลูก 5 คน ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองจบโทหมดทั้งสองคน พอเขาจบเราก็ซื้อรถใหม
ใหเขาขับไปทํางาน แตอีกสามคนก็จบตรีกันหมดแลว มีงานทํากันหมด แตคนเล็กเราใหทํางานที่
บาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็มีลูกหลายคน เพราะเรามี 3 แม แมแรกเสีย ไปเราก็มีคนที่2 และคนที่ 3 อยูดวยกันลูกกับ
เมียคนแรกเปนรอยโท กับเมียคนที่ 2 เปนอาจารยสอนแตตอนหลังเราก็ใหเขาออกมาทํางานที่บาน
ดีกวาเปนอาจารย เงินนอย ใชจายไมพอคารถคากินจะไปพออะไรเดือนละหมื่นกวาบาท ออกมาทํา
กับเราดีกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มามีลูกสิบคนเลี้ยงไดสมัยกอนไมเหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เลี้ยงยากตองสงเสียใหเรียนอีกคน
โตก็ขายอาหาร มาอยูกับลูกสาวคนโตมีลูกสาว 7 คนลูกชาย 3 คน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ก็อยูกับลูกสาวและลูกเขยนี่แหละชวยเขาขายของตอนหลานเล็กๆก็ชวยเขาดูแตตอนนี้
หลานโตหมดแล ว เราก็ เ ที่ ย ว” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น กลางส ว นล า ง, สั ม ภาษณ 28
พฤศจิกายน 2550)
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหร แตคนเล็กเราหนักใจ แตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวัง แตพี่ก็
ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551)
“ลูกชายเขาจะมาเปดรานก็เลย เดี๋ยวพอชวยไมตองไปจางคนอื่น เขามีผม มีแมบาน แมยาย
เขาชวยคาใชจายเนี้ยเนี้ยไมเอาใหลูกชาย 3 คน คนผูชายนี้เปนคนที่ 2 ผูหญิงทํางานอยูแถวภาษีเจริญ
ลูกชายเนี้ยธรรมดาเขาอยูจังหวัดนนทไปๆ สูคารถไมไหวก็เลยมาพักที่นี่” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“แตงงานตั้งแตอายุ 29 แตไปเจอแฟนอายุ 25 ก็ไปเจอกัน แฟนจบพยาบาล มีลูกคนโต เขา
เปนเนื้องอกสมองตั้งแต 8 ขวบ ผาตัดที่จุฬา 3 ครั้ง คนโตตอนนี้เดินไมได ตองดูแลมาเรื่อย ๆ แต
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สมองไมเปนไร คนที่ 2 ออนกวา ผูชายทั้งคูจบวิชาพิเศษจบศิลปากร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
“มีลูกสาวสองคนเขาทํางานกันหมด ตอนนี้ลูกสาวคนเล็กออกไปอยูใกลที่ทํางานเขา พอ
ลูกสาวคนโตแตงงานไปก็ยายออกไปอยูกับสามี แตตอนนี้เขามีปญหากับสามีก็เลยมาอยูกับเราและ
ก็หลานสาวอีกคน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ปามีลูกคนเดียวกับสามีก็เลิกกันตั้งแตลูกปายังเล็กๆอยู ทุกวันนี้ก็อยูกับลูกสาว เขาทํางาน
บริษัทปาก็ขายขนม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“สามีเลิกไปแลว มีลูก 4 คน เสียไป 1 คน ตอนนี้คุณปาอยูกับลูกคนเล็กกับคนที่2 คะเปน
ลูกผูชาย 2 คนเลยคะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ลุงมีลูกสามคน ผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คน ก็ยังอยูกับภรรยา เขาก็ดูแลเราอยางดี กลับไปก็มี
ขาวมีน้ําทานสบายชีวิต มีความสุขกับความพอเพียงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภษษณ 8 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ผมมีลูกสองคน ลูกสาวกับลูกชายแตงงานไปหมดแลว ลูกสาวทํางานในกรุงเทพ ลูกชาย
ไปทํางานที่ชลบุรี มีหลาน 3 คน เปนของลูกสาวสองคน ของลูกชายผมมีคนเดียว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็เปนหวงหลาน มีอะไรมาก็ซื้อขนมซื้ออะไรใหหลานกิน เราแกแลวจะกินอะไรมาก มี
อะไรก็ใหหลานหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆ กับนองๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)

125
“มี 3 คน เป น ชาย 2 หญิ ง 1 คนโตมี ค รอบครั ว แล ว เหลื อ ลู ก อี ก 2 คน เขาเรี ย นจบตรี
บริหาร” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสามคนเปนผูหญิงหมด ก็แตงงานกันหมดแลวมีหลานคนละ 2 คน แลวก็ไปทํางาน
แล ว ก็ ซื้ อ ของมาให ฉั น ก็ อ ยู กั บ ลู ก คนที่ ส อง เขาก็ ดู แ ลดี พ าไปเที่ ย ว แต เ ราไม ไ ปชอบอยู บ า น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสองคนกับภรรยาก็เสียไปแลว เมื่อกอนก็อยูกับลูก แตเดี๋ยวนี้เขามีครอบครัว เขาก็
แยกกันไปหมดแลว เราก็อยูคนเดียว ก็ดีไมเหงาเลยมีงานใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“ลูก 4 คนตอนนี้อยูกันสามคน อยูดวยกันกับลูก ลูกคนโตไปทํางานตางจังหวัด ไปๆ มาๆ
เวลานี้อยูกับคนที่ 2 กับคนเล็ก ลูกๆไมคอยไดใหเงินใชหรอก เขาก็ไมมี ลูกชายก็มีลูก 2 คน กําลัง
เรียนใชเงินเยอะ ลูกชายคนโต คนที่ 2 ยังไมแตงงาน คนที่ 2 มีลูก 2 ขวบกวา คนที่ 3 แตงงาน เราก็
เลยตองออกมาหางานทําอยางนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
ความสนใจในเรื่องบานและที่อยูอาศัย
จากการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องของความสนใจ พบวามีผูสูงอายุจํานวน
17 คน เปนเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 9 คน ที่มีความสนใจในเรื่องบานและที่อยูอาศัยของตน และ
เปนผูสูงอายุในทุกชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.36
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ตารางที่ 4.36 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องบานและที่อยูอาศัย โดยแบงตาม
ชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึกษาในเรื่องของความสนใจเกี่ยวกับบานและที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ พบวามี
ความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม โดยผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมี
ความสนใจในเรื่องการดูแลบานและคอยปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ เพราะยังเปนมรดกตกทอด เปน
แหมือนสมบัติที่ตองไดรับการดูแล สวนชนชั้นลางสวนบนและชนชั้นลางสวนลางมีสนใจการหาที่
อยูอาศัยที่มั่นคงเนื่องจากยังตองเชาบาน หรือตองอาศัยบานญาติ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“บานที่อยูเปนมารดกตกทอดมาตั้งแตรุนแม ก็ตองดูแลอยางดี มีตอเติมซอมแซมบางเพราะ
บานมันเกาแลว ก็ตองทําใหมันดีอยูเสมอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“บานที่อยูก็เปนบานที่เพื่นผมที่สนิทจัดหาให รถหรือของใชอะไรก็มีคนชวยดูแลให ผมไม
คอยใชเงิน เพื่อนๆผมเขาเห็นเขาสงสารก็ชวยหาให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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“พอเปนคนฐานะปานกลาง คุณปู คุณยาย ก็รับราชการ เราไมมีบานหลังใหญ เราก็ปลูก
บานเอง ก็อยูมาถึงลูกเรียนไดอะไรได ผมถือคติของพอผม ตองใหลูกทุกคนเรียนหนังสือใหถึงที่สุด
ผมก็เรียนเหมือนกัน กินวันละ 5 สตางคนี่แพง ขาวครึ่งสตางค น้ําแข็งครึ่งสตางค วันหนึ่ง 2- 3 บาท
เหลือคืน พี่สาวผมก็เรียน พัฒนา ซึ่งก็ไมไดถูก นองสาวผมก็เรียนเซ็นคาเบรียล ซึ่งมันก็ 80 ปที่แลว
คิด วา ไมถูก พอผมส ง ใหเ รี ย นโรงเรี ยนฝรั่ งมั่ง ผมก็ไ ดอัน นี้เรื่ องภาษาผมก็ พ อได ตอนนั้ น ใน
ครอบครัวก็ได แตอยาทําใหคนอื่นเดือดรอนนะ หลักในการดํารงชีวิต ผมมีมรดกสรางไวแตตอง
ขยัน ตองทํางานจนหัวค่ําเลย พอเรามีบานอยูนะแบบผอนสง อะไรก็วากันไปตามเนื้อผา สมัยนี้นะ
ก็ผอนสงรถไปอะไรไป ก็ปากกัดตีนถีบทํางานไป ก็เห็นลูกทีก็หายเหนื่อยอะไรอยางนี้ ทุกคนก็ชวย
ตัวเองไดหมด เขามหาลัยไดหมดทุกคน แลวก็มีลูกคนโต เขาก็รับผิดชอบตัว พอเขาจะเรียนอะไร
เรีย นพิเ ศษอะไร เขาจะเป น คนหาเองน ะ ผมไม ห า เขาจะบอกจะเรี ย นอั น นี้น ะ เขาจะไปเรีย น
โรงเรียนสาธิตนะ เขาไปสอบเขาปริญญาตรีก็สอบเขาเอง เรียนแพทยเขาก็สอบเขาเอง ลูกคนกลางก็
เรียนของเขา จบมาก็เรียนสถาปตย เขาสอบเขาสถาปตย จุฬาฯ ลูกก็เลยมาเรียนรามคําแหง ลูกคน
เล็กเรียนหัวไมดี เขาก็เรียนทางดานเศรษฐศาสตร ผูหญิงหมด ทุกคนก็ชวยกันรับผิดชอบ เขาก็ไม
ทําใหใครเดือดรอน เขาก็มีตัวเขาเอง ทําใหตัวเขาเอง แตเขาก็คือเขา ลูกทุกคนก็ตองมากินขาวตอน
6 โมงเย็น ผมชอบเก็บซื้อที่ดินผอนสง สมัยกอนเบี้ยเขาก็พอสมควร ผมก็ผอนวางเขาไป และก็ปลูก
บานติดๆกันคนละหลังคนละหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 14
พฤศจิกายน 2550)
“บานที่ อยู ก็ เปนบานของตั วเองอยูกับสามีแ ละก็ลูก ชาย แตบริเวณบ านก็ จะมี บานของ
นองสาวดวยแตคนละหลังกันอะคะ พี่ก็จะดูแลบานบาง แตมาทํางานตรงนี้ก็จะไมคอยมีเวลาดูสัก
เทาไหร สวนใหญก็ใหเด็กในบานทํามากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
23 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“อยูบานของตัวเองและก็มีคอนโดดวยสาเหตุเพราะบางทีผมกลับดึกไปที่บานไมไหว
เพราะวาไกลก็เลยมาพักที่คอนโด ภรรยาไมอยากใหขับรถกลัวเกิดอุบัติเหตุ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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“บานที่พี่อยูก็จะอยูกับสามีและก็ลูกชายมีคนดูแลบานสองคนคนขับรถอีกหนึ่งคน เปน
บานของตัวเองคะซื้อเองกับสามี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม
2551)
“บานนี้ดิฉันอยูมาตั้งแตเด็กๆคะ ตั้งแตสมัยคุณแมเปนมรดกมาคะก็รับชวงตออยูกับลูกสาว
สองคนก็หวังจะใหลูกตอไปใหคงอยูไปชั่วลูกหลานคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“บานก็ของเราเอง เปนชื่อของเรา อยูกับหลานสาวก็มีความสุขดี จะชอบทํางานบานเก็บ
ของจัดบานเวลาวางๆหรือวันหยุดไมไดไปไหนก็ทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“บานก็คือรานที่ทํานี่แหละ ผมลี้ยงหลายชีวิต ลูกเมืยและก็ลูกนองรวมๆก็ 10 กวาคน อยูก นั
ที่นี่แหละ มีหองใหอยูสบายๆ เราก็ดูแลคาใชจายใหหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“อยูดวยกันหมดทั้งลูกภรรยา ลูกคนเล็กเขามีปญหาเรื่องพัฒนาการแตเขาก็ดูแลตัวเองได
เลนหุนเลนอะไรไป บานก็ของเราเอง ทํามาสรางมาดวยน้ําพักน้ําแรงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ก็อยูบานกับลูกสาวแลวก็ลูกเขย บานนี้ก็เพิ่งสรางใหมเปนที่ของเราเอง มีบานที่อยูและก็
ตรงนี้เปนบานหลังเกา ปาก็มาทําเปนรานขายของ อยูกันก็ดีมีหลานอยูดวยสองคน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“บานนี่ก็ของตัวเอง ตอนแรกลูกชายเขาก็อยูแถวจังหวัดนนทก็ไปมาแตเราเห็นเขาทําธุรกิจ
ของเขาไมดีก็เลยบอกเขาวามาขายของที่นี่หรือเปลา เขาก็วาดีเราเลยลงทุนเปดรานใหหนาบานนี่
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แหละเราก็ชวยเขาไปดวย หั่นพักบาง เก็บจานบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“บานก็เชาเขาอยูๆกับลูกสาวคนที่สอง คาใชจายเขาเยอะ เราขอเขาไมไดก็ตองออกมา
ทํางาน ไดเปนรายเดือนก็ดีขึ้น บานไมใหญเปนบานเชาธรรมดา เปนบานไม” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“บานก็เปนบานพักที่ทํางานจัดใหอยูสบายอยูขางหลังนี้แหละ ภรรยาก็อยูดวยกันที่นี่เพราะ
เขาเปนแมบาน ที่นี่ชุดเขาก็มีใหก็สบาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“บานก็อยูที่นี่ครับ คุณหมอมีบานพักใหภรรยาก็ทํางานเปนแมบานอยูแถวๆนี้ ใกลกนั ผมมี
บานอยูที่ตางๆจังหวัด ไปสรางไวหยุดงานทีก็กลับไปที ลูกสาวคนโตอยูที่นั่น” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ซอยเพชรเกษม 40 อยูมาตั้งแตเกิดแลวคะ เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆกับ
นองๆ อยูกับนองสาวและก็ลูกๆของเขา บางทีเขาก็มาดูบางเวลาเราปวยไข” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“ตอนแรกก็อาศัยอยูกับลูกสะใภแตพอเขาเลิกกับลูกชายเราก็เกรงใจเขาไมกลามาอยูดวยก็
เลยเชาอยูขางๆกัน ดูแลกันแตไมไปอยูกับลูกชายหรอก อยูไปก็ทะเลาะกัน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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ความสนใจในอาชีพ
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องของความสนใจในอาชีพ
พ บ ว า อ า ชี พ ที่ ผู สู ง อ า ยุ ใ ห ค ว า ม ส น ใ จ นั้ น มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย โ ด ย แ ต ล ะ อ า ชี พ มี
ความสอดคลองกับชนชั้นทางสังคมของกลุมตัวอยางแตละคน ดังตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.37 แสดงความสนใจของผูสูงอายุในเรื่องอาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชัน้ ทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นสูงสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นสูงสวนลาง
หญิง

ชาย
ชนชั้นกลางสวนบน
หญิง

อาชีพ
ทหาร ยศพลเอก
ทหาร ยศพลโท
แพทย
อัยการอาวุโส
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เจาของรานอาหาร
เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต
เจาของรานขายสงอัญมณี
ผอ.เขตพระนคร
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2
เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน
เจาของธุรกิจผลิตชอฟา
อาจารย ตําแหนงคณะบดี
อาจารยประจํา
เจาของธุรกิจหลายแหง
เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต
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ตารางที่ 4.37 แสดงความสนใจของผูสูงอายุในเรื่องอาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม (ตอ)
ชนชัน้ ทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นกลางสวนลาง
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนลาง
หญิง

อาชีพ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง
ครูสอนลีลาศ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก
เภสัชกร
พนักงาน รปภ.
พนักงานบริษัทเอกชน
ขายกาแฟ
ขายขนม
พนักงานบริการในรานอาหาร
พนักงานบริการในรานอาหาร
ขายน้ําปน (รถเข็น)
รับจาง
รับงานแกะสลัก
ขายของชํา
ขายลูกชิ้นทอด (รถเข็น)
ขายกาแฟ (รถเข็น)

จากการศึกษาความสนใจของผูสูงอายุในเรื่องอาชีพ พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความสนใจ
ในอาชีพเดิมหรือใกลเคียงกับอาชีพที่เคยทําในชวงวัยหนุมสาว โดยมีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึก
วาตนเองมีคุณคาที่มีงานทํา ไมเปนภาระของลูกหลาน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“เปนนายทหารระดับพลเอกแลวก็ถือวาพอแลว สูงสุดไดเปน ผบ.ทบ. ก็ไมไดคิดจะอยาก
ไดอะไรไปมากวานี้ แคจะทํางานเพื่อสังคม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
18 ตุลาคม 2550)
“อยางในตอนนี้ ผมเปนที่ปรึกษาของบริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต ในดานเรื่องสุขภาพ ที่
ปรึกษาสวนใหญก็เกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพของผูประกันชีวิตนะ พวกเอาประกันชีวิต ไลตั้งแตเริม่ จะ
ทําประกันกอน ก็เอาสุขภาพมาใหตรวจ ผมก็จะสรุปเรื่องสุขภาพขั้นสุดทาย มาคนนี้มีสุขภาพดี
ปกติหรือไม เขาก็รับไดเปนปกติ ถาขณะนี้เปนโรคเบาหวานก็ดูวาขั้นไหน แลวก็เรื่องเบี้ยวาจะเพิ่ม
มากนอยเทาไร แลวก็ดูใหสารพัดโรค เรื่องการดูแลตัวเอง ตองควบคุมอะไร ก็จะเปนเกี่ยวกับ
สุขภาพ ทําประกันชีวิตที่บางคนที่ทําไปแลว ทําประกันสุขภาพ เจ็บไขไดปวยอะไรก็ทําไป ทาง
บริษัทก็จะมีฝายคอยดูแล ระหวางทําประกันกับผมเบี้ยก็จะอยูคนกลางก็จะยืนมากอน พวกนี้ก็จะมี
ประสบการณมาพอตัว เชน หากลมมากระดูกไมหักตองมาถึงผม ก็วันๆก็ 20 ถึง 30 ราย อยูบริษัทนี้
มา 55 ป แลวนะ เปนบริษัทที่เกาแกมาก 55 ปแลวนะ ลูกคาก็เชื่อถือ โดยเฉพาะคนระดับกลาง
เมื่อกอนก็ออกตางจังหวัดมากทุกหัวระแหงเลย ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด ทุกอําเภอจะมีสาขาของบริษัท
ตั้งขึ้นมา เปนตึกๆ เหมือนกันหมดทั่วประเทศเลย ถางั้นพวกเจ็บไขไดปวยจากอุบัติเหตุหรือจะเจ็บ
ไข ไ ด ปว ยธรรมดา แตอยู ใ นกฎเกณฑของการประกั น ทั้ งนั้น ถ าเขาตัด สิ นไมไ ดอาการรุนแรง
อาจจะตองนอน 2 - 3 เดือน เขาก็มาถามผมวา อะอันนี้จะใหนานเทาไหร หรือใหไปแลวไมหาย
ตามที่เขากําหนด จะเปนไปตามเมื่อยังชาไปอีก 2 เดือน 3 เดือน อันนี้ก็ตองวากันไปตามเรื่อง ตอไป
พวกตายๆโดยผิดธรรมชาติ ตายโดยธรรมชาติ เราก็มี ตองได ใบรับรองจากตํารวจ จากแพทย
ชันสูตร หรือจากโรงพยาบาลก็ยิ่งงายใหญ ไปตามหลักเกณฑ ระเบียบของกรมธรรม ถาตายผิด
ธรรมชาติ เราก็ตองไดใบมรณบัตรจากตํารวจ จากแพทยที่ชันสูตรวา ผิดธรรมชาติเพราะจากอะไร
เชน ฆาตัวตาย ถามันอยูในกรมธรรมหรือขอบเขตกรมธรรม ก็ตองจาย เราก็จาย ถาตายอยูใน
ระยะเวลา 1 - 2 ป เราก็ไมจาย หรือตายโดยผิดจากธรรมชาติที่เกิดจากอุบัติเหตุ เชน จมน้ําตาย เราก็
ตองสืบวาเปนเรื่องจริงหรือเปลา ไมใชฆาตายแลว แลวก็เอาไปทิ้งน้ําแลวบอกวาจมน้ําตาย ถาจมน้ํา
ตายนี้มันหลายเทา ถาทํา 100,000 ก็ได 300,000 บางคนไดไมใช คนประกันใหคนอื่นเอาไปใช มันก็
แพงพอสมควร เพราะฉะนั้นเราตองพิจารณาโดยดูผลการชันสูตรศพ สถาบันนิติเวช กรมตํารวจ
เพราะเราอาศัยขั้นตอนการชันสูตรทายที่สุด ไมงั้นเราก็จะเสี่ยง บอกวาเปนไอนี่ เราก็พอเชื่อแตก็
ไมไดแนนอนนะ เชน คนตายบอกถูกรถชน เราก็วาถูกรถชนตาย ปญหามันมีตลอดเวลาแลวก็คํา
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สงสั ย ว า เรา นี่ ก็ คื อ งานที่ ทํ า คนที่ อ ยู ต รงกลางระหว า งผมเนี่ ย ก็ พ วกประกั น ความรู ท างด า น
การแพทยอยูขั้นพื้นฐาน สอนมาจนกระทั่งคลอง เพราะวาคลองทีเดียวพวกโรคนี้เกิดจากอะไร โรค
นี้เปนไปยังไง โรคนี้ทํายังไงหาย อะไรอยางไร บางโรครักษาเทาไหรก็ไมหาย ผมก็เหนื่อยเพราะทุก
เคสสงใหผมๆก็ตาย ถาไมมีการสอน สอนทุกเดือนเปนเวลา 5 - 6 ปนะ เพราะเราอยากใหเขามี
ความรูแลวเขาก็สนุก เพราะถาคนไมรูสึกสนุกเมื่อไหรเนี่ย คุณจะหมดแลว ชีวิตคุณหมดแลวไมวา
คุณจะทําอะไร ถาคุณไมสนุกคุณก็ตายแหละ แลวเรื่องสุขภาพ ทีนี้เราก็ดูแลเรื่องสุขภาพ พนักงาน
ของบริษัทเขา เชน พนักงานเจ็บไขไดปวยธรรมดา ปวดทอง อาเจียน อาหารเปนพิษ เราก็รักษา
เบื้องตนใหกอน ถาไมหาย สมัยนี้เรามีประกันสังคม นอกจากนั้นแลวประกันสังคมใหมาเราก็ชวย
ดูแล ใหการศึกษาใหอะไร แลวก็บางทีก็ประกันสังคมคือตองเปนที่นี่แนนอน เราตรวจพบอะไรเรา
ตองไปตรงนั้น ขอรองทานตรวจพบอะไรก็ไมเขียนลงไปก็คะยั้นคะยอวาไมตองเขียนลงไป แลวก็
คนตรวจแถวนี้เขาก็มาหาเราบาง อันนี้เปนงานประจํา เคยทํางานสาธารณะหนักเขาๆ เราก็ไปไม
ไหวแลวมีการใชความรูท่มี ีอยู วางก็อานหนังสือ ตําราบาง เอกสารอะไรตางๆที่ออกใหม หมอเขียน
อันนี้ไมไดเปนโรคนี้ เขาก็รูวาเปนโรคอะไร ถาโรคนี้จะเปนยังไง เจ็บไขไดปวยหรือไม ก็เปนงานที่
ทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 14 พฤษจิกายน 2550)
“ก็ทุกวันนี้ก็มีอยู จริงๆแลวมีอยู 2 กิจการ อันที่หนึ่ง ก็คือกิจการอพารตเมนต เปนเจาของ
แตของแพทยตัวเองทําอาชีพเปนแพทยแลวก็เออรลี่รีไทร ก็มาทําอาชีพทางดานอสังหาริมทรัพย อัน
ที่หนึ่ง ก็ของพีเอสวิลลาที่ทําอยูทุกวันนี้ เปนอพารตเมนตที่ทําใหชาวตางชาติเชา แลวอีกทางหนึ่ง
อีกกิจการหนึ่งที่ปารับผิดชอบอยูเนี้ย รับผิดชอบเปนกรรมการอยู ก็คือ ทําเหมือนกับเปนบาน หรือ
ทาวนเฮาสขายนะ เปนจัดสรร แตวาเปนกินการกลางๆ ขนาดกลางลงมา ไมไดใหญแบบแสนสิริ
แลนดแอนเฮาส ไมไดใหญขนาดนั้น แตเราก็ทํามาประมาณ 45 ป สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่
ขายนะ แตถาเปนธุรกิจที่เชานี้ทํามา คือเกือบ 40 ป 30 – 40 ป ก็ทํารับมรดกของคุณพอ คุณแม มา
ทําแตกเ็ ออรลี่รีไทรมา 7 - 8 ปคะ เพราะวาตรงนั้นตัดสินใจไปอยูตางประเทศ พาลูกไปเรียนหนังสือ
ไปเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“เอาตั้ ง แต เ ริ่ ม เกษี ย ณเลยใช ไ หมค ะ ก็ เ ป น คนให สู ต รแล ว ก็ เ ดิ ม ที ที แ รกก็ จ า งพ อ ครั ว
จางกุก ทีนี้รานมันก็เปดใหมๆมันก็โอเคนะ แตพออยูไปคนมันก็แบบวานอยๆ แลวกุกเขาก็จะทํา
ตามใจเขา เขาไมขายสูตรของเรา เราอยากขายสูตรของเราตามความคิดของเราที่ครอบครัวเราคิดวา
เราจะขายอาหารไทยดั้งเดิมจะยึดวาอาหารไทยเนี้ย คลายวาเราจะไมอะไรที่รสชาติยังไงเราก็จะ
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คงไว อยางที่พูดกันวา เมืองนอกเนี้ยถาไปกินแกงเขียวหวาน หวานเจี๊ยบเลยเพราะเขานึกวาแกง
เขียวหวานเนี้ยตองหวาน ที่จริงแลวมันไมหวาน นี้ก็กุกเนี้ยเขาจะไมคอยทําตามเราแลวก็รานเรามัน
รับอยางเกงเนี้ยนะ ไมเทาราคากุกราคาเทาเทียมกุกของเราเนี้ยราคา 8,000 บาทตอเดือน คาเทาเทียม
5,000 บาท มีเด็กสูมาหลายปขาดทุนบาง พอทุนบาง รานนี้เปดมาเขาปนี้ปที่ 6 ก็ตั้งแตปาเกษียณอายุ
นะ นี้ก็มีเด็กที่บาน แมบานนะ เดิมที่บานมีแมบานหนึ่งคนเขามาชวยอยูที่นี่ เราก็เลยฝกเขาใหทํา
อยางที่เราทําอยางเหมือนอาหารที่บาน ฝกเขา จางเขาอยู 6,500 บาทตอเดือน คาเทาเทียม 4,000 บาท
แลวพนักงานเสิรฟ หัวหนาก็ 7,500 บาท แลวก็คนละ 5,000 – 5,500 บาท อะไรยังงี้ มันก็อยูได
สูตรก็ถาตามที่เราคิดก็จะคิดอาหารแปลกๆใหมๆมาเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 2550)
“พลโท ปจจุบันโปรดเกลาเปนราชวงศอภิเษกประจํากรมราชวงศ ขณะนี้ก็เกษียณอายุมา
ได 1 ป พี่ก็จะทํางานตอไป พี่ไมอยากไดตําแหนอะไร อยากทําเพื่อสังคม” (กลมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550)
“คะ งานก็ทํางานตําแหนงที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 นะคะ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนจนมาถึงปจจุบัน เพราะวาตอนนี้ก็เกษียณ เกษียณปที่แลวกันยายน วางเวน
เดือนกวาก็ออกไปทํางาน ก็มีปฏิวัติและก็มาเปนปจจุบัน แลวก็จะสิ้นสุดหลังจากที่สภานิติบัญญัติ
หมดลงไป เมื่อ ส.ส. ไมใช ส.ว. หลังจากที่มี ส.ว. จนกวาจะมีการเปดประชุมรัฐสภา จะมีการ
สรรหาแลวก็มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สถานิติบัญญัติยุติลง ตําแหนงก็หมดลง” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ที่ปรึกษาอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องงานตางประเทศกับธนาคาร และครูสอนลีลาศ ตั้งใจวาจะทํา
อาชีพครูสอนลีลาศนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“มีหนาที่จายยา มีหนาที่ตรวจเช็คยาที่จะจายใหคนไข แลวอธิบายวิธีใชยาใหคนไข ทํางาน
ทุกวัน แตครึ่งวันประมาณวันละ 6 ชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, กลุมชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
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“ผูนําเขาเครื่องยนต 2 ตราโปรดักส 3 กุญแจ ศูนยไมตองใชกุญแจแตวาใชรหัส แลวเราก็
เปนเจาของแมนชั่นในมหานครทั้งหมด 6 แหงเราชวยกัน ออฟฟศเราจะอยูใกลๆกันกับบาน เพราะ
ติด ม.สยาม มองจากบานจะเห็นมหาวิทยาลัยสยาม ชวงซอย 36 จะมี 2 ซอย เราอยูซอยที่ 1พอแลว
ผมไมตองการอะไรและคิดวาเราทํามาแคนี้ประสบความสําเร็จขนาดนี้แลว ตอไปก็เปนหนาที่ของ
ลูกๆที่จะสานตอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“จริงๆ แลวทํา 2 บริษัท แลวก็ของตัวเองอีก แตเปน 3 บริษัทที่หนึ่ง ก็อพารตเมนตกับ
บริษัทจัดสรรหาบาน เราก็ชวยดูแลทั่วไป เนนในเรื่องการเงิน สวนตัวเองก็ทรัพยสินมรดกอะไร
พวกนี้เราก็บริหารและก็ดูแลการเงิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15
ตุลาคม 2550)
“ทํ า งานเป น พนั ก งานอั ย การ ตํ า แหน ง อั ย การอาวุ โ ส อยู ที่ สํ า นั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ย
คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ยังโสด และอาศัยอยูกับพอแม
และพี่นอง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
“ตําแหนงที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2 นะคะ ถามวาถาหมดจาก
หนาที่ตรงนี้ไปแลวถาตอไปมีคนมาจางพี่ทําในหนาที่แบบนี้เปนที่ปรึกษาตางๆพี่ก็จะทํา แตถาให
ลงเลนการเมืองพี่ไมเอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ผมสงพวกออกซิเจน ไมๆเปนขายสงอยู แตตอนนี้ผมก็ บางทีผมก็ใหลูกชายมาชวยครับ
ใหลูกชายผมไปสง เรารอที่นี่ลูกคาเรามี แลวถาลูกคาสั่งมา แลวก็สงใหลูกกับคนงานไปสงเมื่อที่มี
คุมไปแรกก็เปนลูกจางเขามาหลายปเหมือนกัน แตตอนนี้ก็มาทําเองครับเริ่มๆทําเอง 8 ปแลวครับ
เริ่มทํางานอยูในวงการนี้มา 10 กวาปแลวครับ ก็ไมอยากทิ้ง ไมอยากใหมันหายไป เราสรางมันมา
กับมือก็อยากใหมันอยูตอไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“ทํามาตั้งแตปู-ยา เรียนมาทางเทคโนโลยีบางเรียนเพาะชางวิทยา และก็เรียนอิเล็กทรอนิกส
เพาะชางตรงสวนกุหลาบไง ทํามาทั้งชีวิต ทําเกี่ยวกับเรื่องชอฟา อะไรตางๆไมใชแตในประเทส
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ไทยนะก็อเมริกา อินเดียก็มีแลวแตเขาจะจางเราไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ)
“ผูอํานวยการสํานักวิชาการของมหาวิทยาลัย ก็คิดวาจะทําตอไปถาเขายังจางเราก็ทํา ไม
ชอบอยูเฉยมานี่ก็มีอะไรใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“เปนอาจารยตําแหนงคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ก็จะทําตอไปจนกวามหาวิทยาลัยจะเลิก
จาง นี่เขาก็ตออายุปตอป ถาสิ้นปนี้เขาไมจางตอก็ไมทําแตถาเขายังจางตอก็จะทํา” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“เปนคนไมชอบอยูเฉย เคยทําทํางานแลวกอนที่แรกอยูตรงรานที่ขายสุกี้แลวก็ยายมาราน
ข า วแกง หน า ที่ ข องคุ ณ ป า คื อ ทุ ก ๆอย า ง ตั้ ง แต ทํ า กั บ ข า ว ดู ลู ก น อ งจั ด ร า น ดู ค วามเรี ย บร อ ย
ความสะอาดถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับรานปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เชาเปดรานจัดโตะแลวจัดเครื่องปรุงอะไรตางๆ หั่นผัก หั่นอะไร ลูกชายเขาจะมาเปดราน
ก็ เ ลยเอาว า ดี เ หมื อ นกั น เดี๋ ย วพ อ ช ว ย ไม ต อ งไปจ า งคนอื่ น เขามี ผ ม มี แ ม บ า น แม ย ายเขาช ว ย
คาใชจาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ก็ขายของคะ เปดรานขายขนมหวาน มีลูกคาประจําเยอะ บางทีก็ซื้อไปเปนสิบๆถุงเลยก็มี
ขายมานานหลายสิบปแลว คิดสูตรเอง ลองผิดลองถูกมาจนอรอยก็อยากจะขายไปเรื่อยๆจนกวาจะ
ทําไมไหว ตอนนี้ยังไหวอยูก็จะทําตอไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
“หนาที่ที่ทําก็เฝาราน เปดขายมานาน พวกเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณเครื่องปมน้ําตอนนี้ก็
ตองอยูรานทั้งวันลูกก็จบหมดแลวไปทํางานอื่นๆกันหมด เดี๋ยวนี้ขโมยเยอะ ทิ้งไวไมไดเลยหนา
รานของหายหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
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“เริ่มทํางานตั้งแตอายุ 13 ทํากอสราง ขายสมตํา ขายกวยเตี๋ยว มาเปดรานขายน้ําหวานและ
ขนมเมื่อป 2539 สมัยกอนขายเสื้อผาขางๆ บิ๊กซีก็ขายดีบางไมดีบาง วางก็ไปชวยลูกสาว มีลูก 10
คน ทํางานหมดแลวแตที่มาทําก็มาชวยลูกสาว อยูบานก็เหงาแตไมไดอยูทั้งวันมาแคชวงเชา ชวง
บายก็กลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เปนคนสวนของที่นี่ ทํามาหลายป หนาที่ก็ดูแลสวน กวาดใบไม จัดสวน และก็ดูแลเรื่อง
ไฟฟา ไฟดวงใหนดับเราก็ไปเปลี่ยน งานชางเล็กๆนอยๆ ก็คิดวาจะทําตรงนี้ตอไป แตถาไมไดทําก็
จะกลับบานไปทําสวน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ทํางานเกี่ยวกับแกะสลักไม ทํามานานสมัยยังเปนหนุมและก็ทํามาตลอด ถามวายากใหม
มันก็ยากนะแตเดี๋ยวนี้สบายแบบใหนก็ทําไดหมดก็ทํามาตั้งแตอายุ 25 จนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุ 70 แลว
เราเรียนมาทางนี้ไมทําแบบนี้แลวเราจะทําอะไร อายุเยอะแลว ไปสมัครงานใครเขาจะรับ” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“เปนยามมาตลอด ทํางานมา 30 แลวจนอายุเขาไป 65 ปแลว เขาวาทําไดก็ใหทําตอไปเขา
ไวใจเรา เขาเห็นเราอยูกับเขามานาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 16
ตุลาคม 2550)
“ก็ชวยเขาหั่นผัก ลางแกว เก็บแกวทํางานตั้งแตตี 4-ตี 5 เพราะเขาเห็นวาขยันก็เลยจางเราทํา
เหนื่อยนะ เมื่อยมากแตก็ตองทํา ถาไมทําก็ไมมีอะไรจะกิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ปาขายลูกชิ้นอยางนี้มาสิบกวาปแลวคะ ก็ขายมาตลอด ตอนหลังมาลงเกี๊ยวได 3 - 4 ป ขาย
ตลอดตั้งแตอยูซอย 38 และออกมาปายรถเมล แลวก็ขายตอมาเรื่อยๆ“ (กลมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ10 ตุลาคม 2550)
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“อาชีพขายของ 30 กวาป ทํามาหลายอาชีพแตปจจุบันก็ขายพวกน้ําสม น้ําเกกฮวย น้ํา
สํารอง น้ําฝรั่ง เยอะแยะไปหมดเลย ลุงทําเองหมดไมไดไปรับมาจากไหน ใหมๆก็ทําแบบงูๆปลาๆ
โดนวาบาง ก็ทน คนกินก็จะบอกวา ลุงเปรี้ยวไปนะ บางทีเค็มไป อีกคนมากินบอกพอดี พอถึงนั่นก็
มาเลือกดูวาอันไหนคนชอบ ก็เอามาทําเลย ของเราไมใสสารกันบูดครับ ขายทุกวันครับ เมื่อกอนก็
ขายไปทั่ว ขายที่ดอนหวาย มี 2 สาขา เสาร อาทิตยขายที่สนามมานางเลิ้ง แตตอนนี้ขายที่นี่ที่เดียว ก็
คิดจะทําตอไป ไมรูจะทําอะไร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“ขายกาแฟ พวกกาแฟเย็นกาแฟรอนพวกนี้ละคะ ขายตั้งแตเชาถึงบาย 3 พอมาถึงก็เตรียม
ของจัดราน เตรียมกาแฟบาง อะไรบาง เตรียมเอาไวขาย อยูตรงนี้มา 10 กวาปแลวคะ” (กลุม ตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ขายของแทนลูกเขา ของกินวันละนิดวันละหนอยกอนจะขายของนี่ทํางานเยอะเลย ทํา
พวกกอสรางอะไรพวกนี้ มาอยูตรงนี้สัก 10 กวาปได สมัยกอนอยูบางบอน อยางขายของที่นี่ลูกซื้อ
ของมาใหขายเดี๋ยว 5 โมงก็กลับ เรามีหนาที่ขายอยางเดียว อยูบานเฉยๆมันก็เบื่อ มีอะไรทําก็ดี ไม
เหงา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ทําหลายอยางนะเก็บคาวงไพก็ได เดือนละ เจ็ดรอยบาทนะ และคนในวงไพก็จา งไปรับไป
สงลูกเขาก็มีเงินให 150 บาทบาง 200 บาทบาง ก็ไดเปนคาขนมใหหลาน แลวซื้อของใชสวนตัวของ
เรา ลูกก็มีใหนะแตเราพอทําไดก็อยากทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9
ตุลาคม 2550)
“ขายกวยเตี๋ยว ขายหนาวัดแลวขายไมดีก็เลยมารับจางเขาลางจานบาง เก็บจานบาง ทําทุก
อยางคะ ตมน้ํามา เข็นผัก มาเตรียมของใหเขาขาย เขาจางเขาก็บอกวามันไมมีคนงาน เขาก็รับ มัน
ไมคอยมีคนงาน เด็กมันหายาก เดี๋ยวมันมาแลวมันก็ไปทํามา 6 ปแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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ความสนใจในเรื่องชุมชน
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องของความสนใจ พบวามี
ผูสูงอายุเพียง 1 คน เปนเพศชาย และอยูในชนชั้นสูงสวนบน ที่มีความสนใจในเรื่องชุมชน
ดังตารางที่ 4.38
ตารางที่ 4.38 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องชุมชน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

-

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

1

-

1

จากการศึกษาผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องชุมชน พบวาผูสูงอายุดังกลาวตองการใช
ความรูความสามารถมาพัฒนาชุชน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
“เพื่อใหชุมชนของเรามีความรูความสามารถ เพื่อใหชุมชนประกอบอาชีพตอไปได มีฝาย
รักษาการ เด็กกรุงเทพมหานครก็มีการจัดงานที่บริเวณลานวัดตั้งแตเก็บขยะ ดูแลอะไรตางๆ แลวก็
วั น หนึ่ ง ก็ จ ะมี ก ารจั ด งานถนนราชดํ า เนิ น นอก ราชดํ า เนิ น ในก็ ต อ งดู แ ลเรื่ อ งความสะอาดให
เรียบรอยดวย ก็จะมีกลุมเสื้อสีเขียว แลวก็จะมีประชาชนที่ปายรถเมลสีเขียว ปายรถเมลมันก็แหง
แลงอยูแลว ยืนรออีกมันก็ดูรมเย็น เกี่ยวกับเรื่องรักษาความสะอาดก็จะมีธุรกิจอยูขางทางประมาณ
500 ราย แลวก็มีอีก 3,000 กวารายแลว ก็เปนแหลงขายพวกเสื้อผา กิ๊ฟช็อปอะไรอยางนี้ ทําใหสนใจ
นิดหนึ่งเพราะมันจะเปนปญหาทีหลัง แลวก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน มีรถจักรยาน
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สายตรวจในชุมชน เมื่อรับทราบปญหาของชุมชนแลว ก็นําไปเสนอใหฝายที่เกี่ยวของเขาไปแกไข
แลวชวงที่สถานการณบานเมืองมันไมนิ่งเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยตางๆ สถานีรถไฟ หางราน
คอยดูแลปองกันไมใหภัยตางๆ เกิดขึ้น เชนการตรวจตูโทรศัพทที่มีส่งิ แปลกปลอมอะไรใหม ถามีก็
จะแจงเจาหนาที่ปองกันระเบิด คือมันเปนงานที่ทําอยู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ
จากการศึ ก ษาโดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู สู ง อายุ ใ นเรื่ อ งความสนใจในกิ จ กรรม
สั น ทนาการ พบว า ผู สู ง อายุ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมสั น ทนาการที่ ห ลากหลาย ได แ ก
การทองเที่ยว การเที่ยวสถานบันเทิง และการออกกําลังกาย ซึ่งเมื่อแบงกลุมตัวอยางดังกลาวตาม
ชนชั้ น ทางสั ง คม และประเภทของกิ จ กรรมสั น ทนาการที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งสนใจ สามารถแสดง
รายละเอียดไดดังตารางที่ 4.39
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ตารางที่ 4.39 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมสันทนาการ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม และประเภทของกิจกรรมสันทนาการที่ผูสูงอายุ
สนใจ
กิจกรรมสันทนาการ
ชนชั้นทางสังคม

การทองเที่ยว

การเที่ยวสถานบันเทิง
ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

ชนชั้นสูงสวนบน

1

2

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

3

3

ชนชั้นกลางสวนบน

2

ชนชั้นกลางสวนลาง

รวม

การออกกําลังกาย
ชาย

หญิง

-

3

2

8

-

-

3

2

11

2

-

-

3

2

9

-

2

-

-

1

-

3

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

1

-

2

-

3

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

1

-

-

-

1

รวม

6

9

2

-

12

6

35
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จากตารางที่ 4.39 พบวาผูสูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการออกกําลัง
กายเปนสวนใหญ โดยผูสูงอายุที่ระบุวาตนเองมีกิจกรรรมสันทนาการโดยการออกกําลังกายมี
จํานวน 18 คน เปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 6 คน รองลงมาคือการทองเที่ยว จํานวน 15 คน เปน
เพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คน และการเที่ยวสถานบันเทิง จํานวน 2 คน เปนเพศชายทั้งหมด
จากการศึกษาความสนใจในกิจกรรมสันทนาการของกลุมผูสูงอายุ
รายละเอียดตามประเภทของกิจกรรมสันทนาการไดดังนี้

สามารถแสดง

ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการทองเที่ยว
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเ ชิงลึกในเรื่องความสนใจในกิ จกรรม
สันทนาการ พบวามีผูสูงอายุจํานวน 15 คน โดยเปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 9 คน ที่มีความสนใจ
ในกิ จ กรรมสั น ทนาการในส ว นของการท อ งเที่ ย ว และเมื่ อ แบ ง ตามชนชั้ น ทางสั ง คม พบว า
สวนใหญอยูในชนชั้นสูงสวนลาง ดังตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.40
แสดงจํ า นวนผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมสั น ทนาการในส ว นของ
การทองเที่ยว โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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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จากการศึกษากลุมผูสูงอายุที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการทองเที่ยว
พบวาเปนผูสูงอายุในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลาง โดยมีการทองเที่ยวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และสวนใหญไปกับครอบครัว ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทองเที่ยวนี่ชอบมากในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเที่ยวทางปหนึ่ง 4-5 ครั้งกลับ
เมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปแตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาไมเคยไป แตยุโรปเนี่ยไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลานชอบสิ่งที่อยากจะไปเวลานี้อีกอยางคือไปมาแลวนะเคยไดยินไหมที่เขา
ถายภาวะโลกรอนที่เขาถายออกที่น้ําแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะที่
เมืองแลวใหเราลงไปเที่ยวพอไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็งมันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี
สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวาเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระทั่งมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของ
จริงมาแลวนี่ อยางงี้เลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝรั่งเขาชอบมาเที่ยวบานเรา มา
เที่ยวปาดงดิบของพวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“โดยมากหยุดทีหนึ่ง เทศกาลปใหมก็จะไปที่หนึ่ง ไปพมา ก็จะขึ้นเหนือสุด ก็จะไปที่โนน
เหนือเชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ที่บานมีทัวรขาประจํา ไปเรื่อยๆ 76
จังหวัดไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“เที่ยวนะ ไปเที่ยวตางประเทศบอย ถาเมื่อกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา
สนุกใหมพอแกแลวมีนะ มีก็มีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆเนี้ยเราไป
เที่ยวเมืองนอกก็นานตั้งแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะแลวก็ไป
ซื้อของก็นึกถึงเมื่อกอนเราซื้อจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซื้ออะไร เราไปก็คือเที่ยว ทานอาหาร เดินดูวา
เมื่ อ ก อ นนี้ มั น เหมื อ นเดิ ม ใหม” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น สู ง ส ว นบน, สั ม ภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ไปเที่ยวแถวสุพรรรณบุรีบาง พัทยาบาง เพราะภรรยาผมไมสบาย ก็จะไปพักผอนจิตใจ
ใหสบาย ก็เปนสิ่งที่ดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศเพราะวามันดูแตกตางไป บางที
มันก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ชอบไมรูวาตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ก็ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปน
ความประทับใจนะ เมืองของเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคน
อื่น นองๆ ที่เขาไปดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไป 3 - 4 ครั้ง แตมันก็ไมแน บางปก็ทิ้งชวงหางกัน บาง
ทีก็ซัก 2 ครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตางประเทศ ไมไดไปเที่ยวนะ สวนใหญจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเที่ยวดวย เขาจะพา
เราไปเที่ยว เขาก็พาผมไป ไปทั่วเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไปกับเพื่นๆ เวลานั้นจะมีการนัดเลี้ยงรุนบางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ที่เชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9
ตุลาคม 2550)
“ไปเที่ ย วทั้ ง ในและต า งประเทศ ถ า ในประเทศจะไปเพราะต อ งไปตี ก อล ฟ แต ถ า
ตางประเทศจะไปกับลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไป
ญี่ปุนกลับมา ปที่ผานมาก็ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเที่ยวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานที่ตางๆ ประเพณีทองถิ่น ชอบเที่ยวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจ
นํ า เที่ ย วจั ด โปรแกรมการเดิ น ทางให โดยเดิ น ทางประมาณไม เ กิ น 3 ครั้ ง ต อ ป มี ค า ใช จ า ยใน
การทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หมื่นบาทตอครั้ง สวนตางประเทศจะอยูที่ประมาณกวา 2 หมื่น
บาทตอครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว
พระ ไปไปเที่ยวตามวัดบาง แลวก็ไปเที่ยวรานอาหารก็ไปอีก ออแถวดอนหวาย คือชอบนัง่ เรืออะไร
พวกนี้ บรรยากาศมันสบาย คือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือก็เราอายุมากแลวครับตอง
ไปแบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เออ เมื่อกอนไปบอย แตตอนนี้ไมไดไปจะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว

ไปรถตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไปดวย ไปซัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุด
ก็ไปปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูที่นั่นมากไมได หยุดวันสองวันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชวงนี้ยังไมไดพาไปเที่ยวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตกเพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม
2550)
“ชอบไปชอบมากไปบอยเที่ยวเมืองจีน เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปที่ไมลําบากมากๆถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหวมันจะเมื่อย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมากเมื่อกอนจะไปทั้งเหนือทั้งใตเมื่อกอน แตตอนนี้ทางใต
ฆากันเลยไมไดไปอีกเลยเมื่อกอนไปทุกปเหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียว ไปกับ
เพื่อนบาง ชวงหลังไปกับครอบรัว ไปกับครอบครัวมันหนัก ไปกับเพื่อนมันเบาไง ไปกับครอบครัว
มันหลายหมื่น ไปกับเพื่อนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับครอบครัว
สวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เดกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
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“ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไป มีเหมือนกันวาไปที่ไหน
บอยๆแตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม
2550)
ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการในสวนของการเที่ยวสถานบันเทิง
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเ ชิงลึกในเรื่องความสนใจในกิจกรรม
สันทนาการดวยการเที่ยวสถานบันเทิง พบวามีผูสูงอายุจํานวน 2 คน โดยทั้งหมดเปนเพศชายและ
อยูในชนชั้นลางที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการเที่ยวสถานบันเทิง ดังตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.41
แสดงจํ า นวนผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมสั น ทนาการด ว ย
การเที่ยวสถานบันเทิง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

1

-

1

ชนชั้นลางสวนลาง

1

-

1

รวม

2

-

2

จากการศึกษากลุมผูสูงอายุที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดว ยการเที่ยวสถาน
บันเทิง พบวาผูสูงอายุไปเที่ยวสถานบันเทิงเพื่อสังสรรคกับเพื่อนๆ โดยสถานบันเทิงที่ไปไดแก
คาเฟ และรานคาราโอเกะ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“รานเล็กๆ ชอบเปดเผย ไมชอบหองแอร บางทีก็ตี 4 อยางนี้เขาก็มีคาราโอเกะ ลุงชอบฟง
เพลง ครับอีกอยางวันไหนไมมีเงิน เขาก็ใหวันหนามากินก็จาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภาณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“มีเที่ยวคาเฟ ไปกับเพื่อน ไปคาราโอเกะบาง ชอบไปรองเพลงพวกเพลงลูกทุงชอบมากๆ
แตไมไดกินเหลานะ กินไมได แลวบุหรี่ก็ยังเลิกไมไดแตก็ลดลงมาก เมื่อกอนวันละ 2 ซอง เดี๋ยวนี้
ไมถึง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ความสนใจในเรื่องกิจกรรมสันทนาการในสวนของการออกกําลังกาย
จากการศึ ก ษากลุ ม ผู สู ง อายุ โ ดยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ในเรื่ อ งความสนใจในกิ จ กรรม
สันทนาการในสวนของการออกกําลังกาย พบวามีผูสูงอายุจํานวน 18 คน เปนเพศชาย 12 คน เพศ
หญิง 6 คน ที่มีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการดวยการออกกําลังกาย และเมื่อแบงกลุมผูสูงอายุ
ตามชนชั้นทางสังคมพบวา อยูในชนชั้สูงสวนบนถึงชนชั้นลางสวนบน ดังตารางที่ 4.42
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ตารางที่ 4.42
แสดงจํ า นวนผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมสั น ทนาการในส ว นของ
การออกกําลังกาย โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึ ก ษากลุ ม ผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมสั น ทนาการในส ว นของ
การออกกําลังกาย พบวาผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นวา การออกกําลังกายเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่ดี
ที่สุด และบางคนก็ออกกําลังกายมานานตั้งแตวัยหนุมสาว ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอนเชา วันอาทิตยผมก็
ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้งตอนเชา ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผม
ก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล
6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันๆทําโนนทํานี่
จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบ มาบังคับปาก็พยายามๆคะมัน
เปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาก็ไปเดิน
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บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว ไปตีกันสนุกสนานเฮฮากัน เสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัววาฝน
ตก ไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
“ส ว นใหญ ก็ เ ดิ น แล ว ก็ ทํ า โยคะเองก็ เ กื อ บทุ ก วั น นะค ะ เพราะว า หมอเขาบอกว า ต อ ง
ออกกําลังกาย เปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8
พฤศจิกายน 2550)
“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ยพี่มองสรีระ
ทั้งหมดกอนในรางกายของเรา นี้อะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี่คือกลามเนื้อทอง
นะครับ เพราะฉะนั้นพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลวก็เอาศีรษะ เสร็จแลวก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั่งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะใชไหมครับ
สมองเราก็นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็สิ่งประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยสิ่งเล็กๆนอยๆ
เหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญ เขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
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“โดยมากใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบาน แคนี้ก็แข็งแรงแลว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็
จะออกเดิ น วิ่ง ตรงนี้ ที่บา น รอบๆบ า น หรือ ไมก็ สว นใหญพี่ จ ะทานวิ ต ามิน บํ ารุง สไปรรู ลิน า
วิตามินเสริมอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลนตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และใชวธิ เี ดิน
เอาในที่ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ผมทําหลายอยาง วันหนึ่งทํางานที่ทําอยูแลวก็ไปซื้อกับขาวแลวก็ชอบในเรื่องของเลน
กีฬาก็ดวย เปนครูสอนลีลาศก็ตองชอบลีลาศ เขาฟตเนสเพราะตองใหรางกายเฟรม ก็เกี่ยวเนื่องกับ
การเตนลีลาศดวยครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกาย ตี 5 ครึ่งผมออกกําลังกายที่
บาน เราก็ขยับเคลื่อนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละ ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล เพราะผมวิ่งจึง
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5 ปแลวนะ ทํา
ไมต่ํากวา 100 ก็ 3 รอบ บานมีหนาตางรอบ ก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวยมันชวย
ไดนะเรื่องหายใจ แลวก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนปวดงาย ชาแตตอนนี้ไมเปน แลว
เสร็จแลวก็ทําตัว ทําเอว ทําแขน หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป พอดูหนังจบก็ไดหลาย
ชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อยๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว
ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกลบานดี ไป
ที่อื่นไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม
2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะเดิน ที่ไหนเดิน

ไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณ
ชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ออกตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางนี้มันก็เหมือนออกกําลังกาย วันๆผมเดินไมรูกี่
กิโล เชาอยางเดียววันละชั่วโมงเพราะตอนเชาออกได ตองทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกายอยู
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับนี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ความสนใจในเรื่องความนิยม
จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ โ ดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ในประเด็ น ความสนใจในเรื่ อ ง
ความนิ ย ม พบว า ผู สู ง อายุ มี ค วามนิ ย มในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ และการเข า สปา ซึ่ ง สามารถแสดง
รายละเอียดโดยแบงตามประเภทของความนิยมไดดังนี้
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ความนิยมในเรื่องสุขภาพ
จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ โ ดยใช ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ในประเด็ น ความสนใจในเรื่ อ ง
ความนิยม พบวามีผูสูงอายุจํานวน 16 คน โดยเปนเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 6 คน ที่มี
ความนิยมในเรื่องสุขภาพ และอยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นลางสวนบน ดังตารางที่ 4.43
ตารางวที่ 4.43 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความนิยมในเรื่องสุขภาพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึกษากลุมผูสูงอายุที่มีความนิยมในเรื่องสุขภาพ พบวาผูสูงอายุมีความสนใจในทุก
เรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผ มพั ก ผ อน ทํ า อะไรสบายๆ วัน เสาร เ ช า ผมก็ ไ ปเลน กอลฟ วั น อาทิ ตย ผ มก็ไ ป
พัก ผอน ผมก็ ไปนู น มานี่ ผมก็ ไ มจ ริ งจังอะไรกับมั น ออวั น อาทิตยนะผมก็ใ ชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้ง ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา
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ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล 6 กิโล ทุกวัน”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันทําโนนทํานี่
จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่ง ใหไปเดินชอบมาบังคับ ปาก็พยายามคะ มันเปน
คนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาก็ไปเดิน บางทีก็
ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน
2550)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัวฝนตก
คุณไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน
2550)
“ส ว นใหญ ก็ เ ดิ น แล ว ก็ ทํ า โยคะเองก็ เ กื อ บทุ ก วั น นะค ะ เพราะว า หมอเขาบอกว า ต อ ง
ออกกําลังกายเปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
“เขามารับราชการทหารนี้พี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงนี้ พี่มองสรีระทั้งหมด
กอนในรางกายของเรา นี้อะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี่คือกลามเนื้อทองนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่จะต องซิ ทอัพทุกเชานะครั บ ซิ ทอัพโดยนอนแลว ก็เอาศีรษะขึ้น เสร็จแลว ก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั้งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะ สมองเราก็
นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็สิ่งประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยสิ่งเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรง
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็
จะออกเดิน วิ่งที่บาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลินา วิตามินเสริม
อะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลนที่ฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และก็ใชวิธีเดิน
ในที่ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 ครึ่งผมออกตรงที่
บานเราก็ขยับเคลื่อนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่งจึง
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เดินไปก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 - 5 ปแลวนะ ทํา
ไมต่ํากวา 100 ครั้ง 3 รอบ บานมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย มัน
ชวยไดนะเรื่องหายใจ และก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนจะปวดงาย จะชา แตตอนนี้ไม
เปนแลว เสร็จแลวก็ทําชวงลําตัว ทําเอว ทําแขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป
พอดูหนังจบก็ไดหลายชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
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“จะเดินชาลง ตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะ

เดิน ที่ไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใช
เวลาประมาณชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยๆรางกายจะไมไหว
ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกล
บานดี ไปที่อื่นไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
20 ตุลาคม 2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆ ตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ความนิยมในการเขาสปา
จากการศึก ษากลุมผูสูงอายุโดยใช การสัมภาษณเ ชิงลึกในประเด็นความสนใจในเรื่ อง
ความนิยม พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน โดยทั้งหมดเปนเพศหญิง มีความนิยมในการเขาสปา และ
เมื่อแบงผูสูงอายุดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวาทั้งหมดอยูในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลาง
สวนบน ดังตารางที่ 4.44

156
ตารางที่ 4.44 แสดงจํานวนผูส ูงอายุที่มีความนิยมในการเขาสปา โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

1

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

-

3

3

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุเขาสปาเพื่อผอนคลายความเครียด และมีการดูแลผิวพรรณดวย
การนวดหนา นวดตัว ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทําทรีตเมนทหนา แพงก็จะไปนะ เดิมปาไปที่เอิรธคลับ แลวก็เฮลธแลนด แลวก็ที่สุขุมวิท
เนี่ยปาชอบ ชอบนวดเทา ชอบนวดธรรมดา ไมชอบนวดน้ํามันเพราะมันเหนอะๆ แลวก็ไมชอบ
อะไรที่ตองผลัดผา ไมชอบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ดูแลบาง เมื่อกอนเปนลูกจางแบงกมันไมมีเวลา พอใกลจะ 50 ลูกก็ชวนไปนวดหนา เราก็
ไปซื้อคอรสนวดเปนคู หรือสองคน เราก็จะดูวาเมื่อไหรเริ่มโทรมแลวก็จะไป ทําที่รานประจํา ที่
สุขุมวิท ใกลที่ทาํ งาน เปนรานที่ลูกสาวรวมหุนกับเพื่อนอยู ทําครั้งหนึ่งก็ประมาณ 1 - 2 พันบาท”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ชอบปวดเมื่อยบอย ชอบไปนวดเทาไปนวดที่เซ็นทรัลปนเกลา ไปเอง เวลาชวยงานลูก
เสร็จชวงเชา ตอนบายๆก็ไปนวด สบายดี นวนดแลวหายเมื่อย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ความสนใจในเรื่องอาหาร
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4 คน โดยเปน
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 1 คน ที่มีความสนใจในเรื่องอาหาร ดังตารางที่ 4.45
ตารางที่ 4.45 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องอาหาร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

1

2

ชนชั้นสูงสวนลาง

1

-

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

-

1

รวม

3

1

4

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีความระมัดระวังเรื่องอาหาร โดยจะรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ เนื่องจากผูสูงอายุมีปญหาเรื่องสุขภาพ เชน ปวยเปนโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ผมคอนขางน้ําตาลสูง น้ําตาลสูงจากเบาหวาน ยังไมถึงกับเปนเบาหวาน ผมก็เลยไมกิน
น้ําตาลมา 30 ปแลว แตผมกินแตน้ําตาลเทียม น้ําตาลที่ใหเพื่อนเอามาจากเมืองนอก” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“จะเปนชอบถามวาควบคุมไหม ชวงนี้ก็รูสึกตัวเองน้ําหนักเกิน เพราะตัวเองจะชั่งน้ําหนัก
อยูเรื่อยๆ 60 กิโล อันนี้คือมาตรฐานของดิฉัน ถาน้ําหนักเกินแลวรูสึกมันอึดอัด ใสอะไรก็คับเนี่ยก็
จะพยายามๆทานผัก ผลไมเยอะ อันนี้มันเปนสิ่งที่ชอบอยูแลว อาหารที่มันเปนไขมันไอพวกทาน
คารโบไฮเดรตมากๆ แตสิ่งที่ปาชอบแลวก็ขาดไมไดเลยของหวานๆ ใชชอบอะไรที่หวานๆนะหนู
กล วยบวชชี มันเชื่ อม อะไรอย างนี้ ก็ ชอบทานมาก แตเ ดี๋ย วนี้จะพยายามไมทาน ที่ผานมาเนี่ย
รางกายก็ไมคอยเปนอะไรคะ รางกายก็แข็งแรงดี ไมคอยมีโรคประจําตัวอะไร แตพออายุมากขึ้นก็
เริ่มมีการตรวจ นี่ก็เริ่มมีอาการทางภูมิแพ ตอนนี้ก็รักษา ถามวามีโรคประจําตัวไหม มีแตเปนแบบ
ไมรุนแรง ปาก็ตรวจ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามที่หมอนัด ตอนนี้มี 2 โรค คือโรคภูมิแพในตัว และ
โรคหัวใจคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เมื่อกอนไมคอยดูแลเทาไหรแตเดี๋ยวนี้ไมไดเริ่มมีอายุแลว ภรรยาเริ่มเขามาดูแล คือจริงๆ
แลวภรรยาทานกอนแลวผมคอยทานตามคือ กินอาหารชีวจิตตอนแรกก็เปนพวกน้ําผักตางๆ และ
พอเราชิน เราก็กินได เราก็รูสึกดี เลยกินอยางอื่นตามมา ผมเปนโรคความดัน ไขมันในเลือด กิน
พวกน้ําชีวจิตก็ดีขึ้น เลยกินมา ทุกวันนี้กินได 4 - 5 ป แลวครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“อาหารก็กินงาย อยูงาย กินผักน้ําพริก ไมคอยกินเปด ไก อาหารจําพวก KFC, PIZZA ก็
นานๆทีเพราะพาหลานไปกิน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
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การเปดรับสื่อ
จากการศึกษาผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องความสนใจในสื่อตางๆ พบวา
ผูสูงอายุมีความสนใจในสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และสื่อ
อื่นๆ คือ วีซีดีและดีวีดี ซึ่งเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคมและประเภทของสื่อตางๆที่
กลุมดังกลาวสนใจ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 4.46
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ตารางที่ 4.46 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความสนใจในสื่อตางๆ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม และประเภทของสื่อตางๆที่ผูสูงอายุสนใจ
สื่อ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

หนังสือพิมพ
ชาย
หญิง
2
1
1
2
1
1
1
1
5
5

นิตยสาร
ชาย
หญิง
1
1

*หมายเหตุ ผูสูงอายุหนึ่งคนตอบไดมากกวาหนึ่งขอ

โทรทัศน
ชาย
หญิง
3
2
3
3
3
2
1
3
2
2
2
14
12

วิทยุ
ชาย
1
1
1
3

หญิง
1
1
1
3

อินเตอรเน็ต
ชาย
หญิง
1
1
2
1
3

วีซีดีและดีวีดี
ชาย
หญิง
1
1
1
1
2

รวม
10
16
9
5
3
7
50*

161
จากตารางที่ 4.46 พบวากลุมผูสูงอายุที่มีความสนใจในสื่อต างๆ โดยสวนใหญใ ห
ความสนใจในสื่อโทรทัศน โดยมีผูที่ระบุวามีความสนใจในสื่อโทรทัศน 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 และผูสูงอายุที่มีความสนใจในสื่อตางๆดังกลาวมี
การกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุในเรื่องความสนใจในสื่อตางๆ สามารถแสดงรายละเอียดตาม
ประเภทของสื่อตางๆไดดังนี้
สื่อหนังสือพิมพ
จากการศึกษากลุมผู สูงอายุ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องความสนใจในสื่อตางๆ
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 10 คน โดยเปนเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คน ที่มีความสนใจในสื่อ
หนัง สือ พิ ม พ และเมื่ อ แบ งกลุ ม ดัง กล า วตามชนชั้ น ทางสัง คม พบว าส ว นใหญอ ยูใ นชนชั้ น สู ง
ดังตารางที่ 4.47
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ตารางที่ 4.47 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อหนังสือพิมพ โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ก็อาน ผมวาหนังสือพิมพมันยิ่งวิเคราะห ยิ่งไปกันใหญ ยิ่งรายสัปดาห ยิ่งอานไมไดเลย
เสียหายมาก เพราะวามันเขียนมั่วไมตรงเลยไง เขาเขียนถึงคนที่มีชื่อเสียง เมื่อปลายสัปดาหเนี่ย
เขียนวาผมตั้งพรรคการเมืองนะ อยางนี้ผมจะเอาเงินที่ไหนมาตั้งพรรคการเมือง แลวก็ ส.ส. ที่ไหน
จะมาอยูกับผมนะ เขียนบาๆบอๆ แลวก็เขียนผมกับสนธิไปเที่ยวกัน ผมกับสนธิมีความคิดกันคนละ
อยาง สนธิกับผมความคิดไมตรงกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18
ตุลาคม 2550)
“ผมก็อานโพสทูเดย เพราะผมคิดวาการใชภาษาของเขาเขาใจงาย แตผมก็ไมไดอานหมด
นะ ผมอานคอลัมนหนึ่งผมก็รูหมด ผมเปดไปเรื่อยๆ หนาไหนผมสนใจผมก็อาน อันไหนที่ไมรูผม
ก็อาน ผมวาอันนี้ตัวใหญๆ มีทุกอยางในนี้ทั้งเทนนิส ทั้งฟุตบอล ทั้งกอลฟ บางทีก็ยอมเสียเงิน 20
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กวาบาท ชอบจริงๆ รูวาเมืองนอกเปนยังไงนะ ทองขึ้นลงยังไง จะไดคุยกับเขารูเรื่อง ใครคุยเรื่อง
กอลฟเรารู ยังไงเราก็รูวาประวัติมันเปนยังไง มันก็มีเรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง ทั้งเรื่องดีๆ เรื่องดารา
ผมก็ชอบอาน ชอบลุงแกน มีคนเอาปญหามาใหเขา และผมชอบเรื่องสุขภาพอยางมาก เขาแบง
เศรษฐกิจ การเมือง หนาหนึ่ง แลวผมก็ชอบอานที่ลงเกี่ยวกับงานศพ ตอนนี้มีงานศพที่ไหนบางเผื่อ
เจอเพื่อนเราที่ขาดการติดตอไปจะไดรูขาว จะไดไปงานเขา กอนนี้ไทยรัฐมีเยอะนะ เดลินิวสก็เยอะ
บางทีบางคนเคยรูจักกัน บางคนมีชื่อเสียง ก็ออคนนี้เสียแลว เราก็จะแผเมตตาใหกับเขา ไปดีนะ
แลวก็ทําดีบางทีก็เจอ เอะ! เพื่อนนี่หวา มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ อาทิตยหนึ่งบางทีผมพยายามหา
เดลินิวสอาน งานศพงานอะไรเนี่ยเผื่อเจอ ก็เจอจริงๆ เห็นไหมมันมีประโยชน เดี๋ยวนี้ประเทศเจริญ
แลวทุกคนตองอานหนังสือ มันไมเสียดายเงิน อานเสร็จแลวก็โยนทิ้ง ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ที่บานปารับเดลินิวส ก็อานธรรมดา แตวาเดี๋ยวนี้ ไมคอยอาน ดูทีวี ดูขาวอยางเดียว
เพราะวาคนแกไมชอบอาน เพราะวามันตองเพง ตองใสแวนอาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชัน้ สูง
สวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ที่อานๆอยูก็อานไทยรัฐ ไมรูเหมือนกันวาทําไมตองอาน ก็รับมานานแลว ตั้งหลายสิบป
กอน ไมเคยเปลี่ยน แตก็อานฉับบอื่นไดนะ ก็มีอานของที่ทํางาน แตที่บานจะเปนไทยรัฐอยางเดียว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“แมอานไทยรัฐเพราะวาหัวขาวคอนขางทันสมัย ขางในก็ดี เราไมอานอะไรมาก เพราะ
ตอนเชาจะดูขาวทีวี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“นอกจากนี้ก็ชอบอานหนังสือพิมพ ชอบอานไทยรัฐเพราะกลาที่จะเขียนขาว สวนนิตยสาร
ก็จะอานเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปและแฟชั่น และชอบอานรีดเดอร ไดเจสต และหนังสือพิมพแปลกๆ
อื่นๆ ดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภษษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“เดลินิวสรูสึกวาจะมีขาวสารมากกวาไทยรัฐ มันจะเปนเรื่องราวของชาวบาน ๆ แตอานได
ทุกอยางนะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ชอบอานหนังสื่อพิมพ จะอานไทยรัฐ อานไดทุกหนาโดยเฉพาะขาวการเมืองจะชอบอาน
มาก เปนคนติดตามเรื่องบานเมือง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไทยรัฐคะ เดลินิวสเคยเปลี่ยนมา แตมันอานแลวไมเหมือนไทยรัฐ สวนใหญจะอานหนา
แรกและขาวบันเทิง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ไทยรัฐ เดลินิวส และอานหนังสือการตูน การตูนเลมละ 5 บาท จะชอบมาก ซื้อมาอาน
สนุกดี วางๆทํางานบานเสร็จก็จะมาอานหนังสือการตูนนี่แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
สื่อนิตยสาร
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องความสนใจในสื่อตางๆ พบวามี
ผูสูงอายุจํานวนเพียง 1 คน เปนเพศหญิงและอยูในชนชั้นสูงสวนลาง ที่มีความสนใจในสื่อนิตยสาร
ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.48
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ตารางที่ 4.48 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อนิตยสาร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

-

1

1

จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุเลือกอานนิตยสารที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิง เชน นิตยสารแพรว
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
“อานนิตยสาร ก็พวกแพรวที่นองเขาซื้อมา แลวก็ คลีโอ แลวก็ดูทีวี ดูขาว เลนอินเตอรเน็ต
บาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2551)
สื่อโทรทัศน
จากการศึกษากลุมผู สูงอายุโดยใชการสั มภาษณเชิงลึกในเรื่องความสนใจในสื่อตางๆ
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 26 คน โดยเปนเพศชาย 14 คน และเพศหญิง 12 คน ที่ใหความสนใจในสือ่
โทรทัศน และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทาง
สังคม ดังตารางที่ 4.49
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ตารางที่ 4.49 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อโทรทัศน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“โทรทั ศน ก็ ดู ชอบดู ตลก ผมชอบดูรายการเปน ต อ” (กลุ มตัว อยา งเพศชาย, ชนชั้น สู ง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ชอบดูขาวตอนเชา ตื่นขึ้นมาตองรีบเปดใหทันเพราะวาเคยแตอยูในบานไมไดออกไป
พวกเราตองรูวาปฎิวัติหรือยัง วันนี้ดอลลลารเทาไร มันไปถึงไหนแลว ตองดู ตอนเชาก็มีแลวนี่ บาง
ทีตื่นมาตอนตี 5 ก็มีแลว เราก็เปดชองโนนชองนี้ และก็ชอบเมื่อกอนนี้มีรายการ AF แตเดี๋ยวนี้เขา
จบไปแลวเพราะเราก็ชวยลุนดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
พฤศจิกายน 2550)
“ผมชอบดูทีวีโดยมากเรื่องกีฬา ผมชอบดูกีฬาดูเทนนิส สวนใหญจะดูเทนนิสไอที่มันแขง
ใหมๆเนี่ย แลวก็ดูอเมริกันฟุตบอล แตมันมีชวงสั้นๆ แลวก็ดูหนัง ยูบีซี แตหนังผมไมชอบดู เพราะ
แตละเรื่องๆ เราจะรูเลยวามันเปนไปอยางไร เพราะวาเราเดาเกง คือมันเอาเรื่องจริงแลวเอามาแตง
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ใหเปนหนัง หรือวาจะดู ดิสคัฟเวอรี่ แลวก็ดู แนชเชอนัล จีโอกราฟฟก ชอบอยางนี้ ชอบดูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ เกี่ยวกับสัตว เกี่ยวกับการทองเที่ยว เวลาสวนตัวก็ดูชองพวกนี้ทั้งวัน ดูจูมง” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“ดูทีวีทุกวัน ดูตลอดเพราะปาเนี้ยจะเปนคนนอนไมคอยหลับ ชอบที่สุดก็คือตอนเชา คุณ
สรยุทธ สวนผูหญิงถึงผูหญิงไมคอยชอบ เบื่อ เบื่อกาละแมร ชอบไปดูรานชํายามเชาแทน สามสิบ
ยังแจวก็พอดูได แตวาจะติดหนังอยูเรื่องหนึ่ง บรรลังจอมนาง เปนหนังยูบีซี เปนเรื่องที่สอนใจดี
มาก อยากใหนักการเมืองดู มันเปนเรื่องที่ไดใจปามากเลย ติดมากๆ พยายามใหลูกหาซีดีมาใหดู แต
ไมมีขายและเขาจะฉายเปนตอนๆ ตอนแรกเขาจะฉายตอนเย็น ดูแลวมันซึ้งมากๆ ติดเลย ไปไหน
ไมได เพราะฉะนั้นตอนเย็นไมนัดกับใคร ติดมากๆเลย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“รายการที่พี่ดูก็คือขาว แลวก็พวกสารคดี แลวก็พวกการเกษตร เพราะวาพี่เอาความรูเรื่อง
ใหมๆ และสิ่งที่จะเปนประโยชนไปขยายผลตอเกี่ยวกับงานของพี่นะครับ บานเรามีอะไรดีหลาย
อยาง พี่ทํางานตรงนี้พี่ก็ตองรูเรื่องพวกนี้ดวยเพราะเราจะตองไปศึกษาริเริ่มใหเขาทํากันตอ อีกอยาง
พี่ก็ดูยูบีซีชอง 44 พี่ชอบ พี่อยากบอกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่มหัศจรรย แตศาสนาพุทธเนี่ยอยู
ไดเพราะสัจธรรม เพราะวาเราทุกคนจะชนะใจใครไมไดแลว คนเราจะโตไดคือ หนึ่ง ชนะใจ
ลูกนองเราใหได เราทําดีกับเขา เขาก็ทําดีตอบกลับมา มันเปนสัจธรรม ทีวีปกติพี่ก็ดู ตอนนี้พี่ชอบดู
ชอง 9 คือเขากลางๆ รายการขาวอยางคุณสรยุทธพี่วาเขาขาดจิตสํานึกในการที่คนที่คุณจะเชิญใคร
ไปสัมภาษณ เนี่ยเขาไมใชโจร ตองสัมภาษณเขาดวยความเคารพ อยางชอง 3 เขาจะใชความสวยเพือ่
เรทติ้ง พี่ไมชอบวิธีการอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ทีวีก็ดู สวนใหญจะดูขาวมากกวา ละครไมคอยไดดู แตขาวดูไดทุกชวง บางทีเราก็ตอง
ติดตามขาวสารบาง ทําอยูในสวนงานตรงนี้” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ
15 ตุลาคม 2550)
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“ก็ชอบ TITV ที่เขาเจาะขาวก็ชอบเหมือนกัน ชอง 3 ก็ชอบ ทุกชองก็โอเคนะ ชอง 11 ก็ดี
ไมไดเจาะจง แตที่ทํางานเขาชอบเปด TITV กันก็จะแทรกขาวมา หรือไมก็ SMS ขาวของอะไรอยาง
นี้ และก็ชอบดูหนัง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ดูแตทีวี ดูไดทุกชอง ชวง 6 โมง – 5 ทุม จะชอบเปดดูตลอด แตสวนใหญจะดูพวกขาว
หรือไมก็สารคดีมากกวา จะไมคอยชอบดูละคร” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“สวนมากดูชอง 3 แตเดี๋ยวนี้จะติด TITV ก็จะมีบันเทิงนิดหนอย รายการของวัยรุน บางครัง้
ก็อาบน้ําไปดวยดูไปดวย ดูละครชอง 3 ชอง 5” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบดู โ ทรทั ศ น โดยดู ข า วและดู ทุ ก ช อ ง และชอบดู ร ายการประเภทแนะนํ า สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคน ประเพณีทองถิ่นตางๆ ดวย และซื้อหรือเชาภาพยนตร
ซีรีสเกหลีมาดู โดยเฉพาะแนวตลก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16
ตุลาคม 2550)
“ทีวีก็ดู สวนมากจะดูขาวมากกวา ผมชอบดูขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง ผมจะชอบมากๆ
เปนคอการเมืองเลยแหละ แตพวกละครอะไรจะไมคอยชอบดูครับ คือดูขาวจบก็อานหนังสือธรรมะ
แลวก็เขานอน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ดูขาว ดูอะไรทั่วไปหมด ดูไดทุชองแตจะชอบอานหนังสือพิมพมากกวา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ)
“ถาดูทีวี มักจะดูขาว แตละครไมไดดู ดู ชอง 9 ชอง 7 ชอง 5 ชอง 11 พอมันไมมีขาวเราก็
เปลี่ยน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“สวนมากจะดูตามลูกชาย อยางขาวจะดู ITV กับชอง 9 และก็ดูหนังเกาหลี ลูกชายเขาดูชอ ง
7 แตตอนนี้ที่ติดจะเปนเรื่องที่ฉายทางยูบีซี เรื่องอะไรนะ จําชื่อไมได จะชอบมาก จะติด คิดวามัน
ใหแงคิดคติสอนใจดี จะดีกวาละครไทย หรือหนังไทยดวยซ้ําไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูขาว ละครก็ไมคอยไดดูเพราะตองตื่นเชา ปาดูขาวเสร็จปาก็นอน ปาไมไดยึดวาจะตองดู
ชองไหน คือขาวแตละชองก็จะเปดดูทุกชอง ชวงไหนมีขาวก็ดูชองนั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“มีเปดทีวีไวแตไมไดดูหลอก เปดไวฟงทั้งวันแกเหงาเพราะตองเฝาราน บางทีลูกคาเงียบๆ
ก็เบื่อเหมือนกัน จะชอบดูทั่วไป แตดูขาวจะเปนหลัก ละครจะไมดู ไมชอบ ชอบขาวมากกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
ผูสูงชนชั้นกลางสวนลาง
“บางครั้งก็ดูบางครั้งก็ไมดู ถามีรายการดีหรือชอบรายการอะไรก็จะดู ถาบางทีก็ไมดูแต
หนังเนี่ยไมดู เมื่อกอนก็อะไรตอนเย็นของไตรภพ เกมเศรษฐีชอบ ไดรูเรื่องที่บางทีเราไมรูนะ เรา
อานหนังสือพิมพไมออก เราก็ยังอยากดูอยูนะ จะไดรูเยอะขึ้น ตอนเชาไมคอยไดดูอะไร มันยุง ดู
ชวงเย็นๆ 2 ทุม ดูได บางทีก็ขาว 1 - 2 ทุม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
31 ตุลาคม 2550)
“เปดชอง 3 ถาหนังประจําก็จะดูเปาบุนจิ้น จะชอบหนังพวกนี้ แตอยางอื่นก็ดูได สามีจะ
เปดไวเราก็เปดดูไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม
2551)
“ตอน 5 โมงกวาดูเปาบุนจิ้น ผมดูเปนประจํา แลวดูขาวนิดหนอย แลวก็นอน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“เออดูหนัง ดูละคร ดูทีวี ปาชอบมาก ชอบขาว ชอบละคร ถาหัวค่ําหนอยจะเปนหุบเขากิน
คนแลวคะ ดึกหนอยก็กรุงเทพราตรี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“อยางทีวีก็จะดูชอง 3 ดูตรงชวงขาวภาคเย็น ที่อานคูกับอรปรียา และดูมวยนี้ดูวันอาทิตย
นอกจากมวยชอง 7 ครับ มวยอาทิตยหนึ่งมันมีทั้ง เสาร ทั้งอาทิตย ชอง 3 ชอง 11 อยางวันเสารจะมี
ถายทอดชอง 3 ชวงเที่ยง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน
2550)
“ดูทีวีทุกวัน ดูขาวสาร ละครไมคอยดู ไมชอบดูละคร ชอบดูขาว ตอนนี้ก็มีของชอง 3 ตอน
5 โมงเย็น แลวก็ขาวกีฬา แลวก็ขาวในหลวง พอขาวในหลวงจบก็ไมดูเพราะมีละคร ดูขาวทุกวัน”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ดูขาวอยางเดียว เมื่อกอนดูไอทีวี แตเดี๋ยวนี้ไมดูเลย เหมือนเมื่อนกอนจะดีกวา เดี๋ยวนี้ดู
ชอง 3 และ 7 แลวก็ชอบดูเปาบุนจิ้น” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“ก็ดูเหมือนกันคะ ดูละคร สวนมากจะเปดชอง 7 ดูมานานแลว บางทีก็เปดทิ้งไวเหมือนกัน
ใหเปนเพื่อน แตนอนไมคอยดึกทํางานเหนื่อยก็จะนอนมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ดูครับ ดูประมาณซัก 2 ทุม สวนมากจะเปนชอง 3 ก็ดูมาตั้งนานแลว เขาก็มีอะไรใหดเู ยอะ
ละครบาง ขาวบาง แตละครจะไมคอยดู จะดูขาวมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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“ดูทั่วไป ก็จะดูละคร จะดูชอง 3 แลวดูขาวไอทีวี ชอบดูขาว ดูกันหลายคน” (กลุมตัวอยาง
เพสหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
สื่อวิทยุ
จากการศึกษากลุมผู สูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องความสนใจในสื่ อตางๆ
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 6 คน เปนเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน ที่ใหความสนใจในสื่อวิทยุ
ดังตารางที่ 4.50
ตารางที่ 4.50 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อวิทยุ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

1

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

1

1

2

ชนชั้นกลางสวนบน

1

1

2

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

1

-

1

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

3

3

6

จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการเปดรับสื่อวิทยุในขณะที่นั่งรถไปทํางาน ในชวงเวลา
ทํางาน และตอนกลางคืนโดยเปดไวเปนเพื่อน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ฟง จะเปนรายการของคลื่นๆหนึ่ง มันเปนคลื่นที่ชอบดา สมัยกอนมันเปนคลื่นของสนธิ
ลิ้มทองกุล เราก็จะฟงความจริ ง ไม จริงตรงนี้ แลวเราก็จะมาเปรียบเทียบกัน เขาจะพูดถึงเรื่อง
ตอตานรัฐบาลทักษิน เขาจะมีอะไรที่ตอตานรัฐบาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ฟงเพลง เพราะบางทีรถมันติด เมืองไทยบางทีก็เครียดนะ ฟงเพลงก็ชวยได เปดไปเรื่อยๆ
ไมไดเจะจงวาคลื่นไหน เพลงไหนเพราะก็ฟง” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ
15 ตุลาคม 2550)
“ฟงวิทยุในรถ ชอบฟงขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง ไมมีสถานีประจํา เปลี่ยนไปเรื่อยๆ”
(กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วิทยุมีฟงเพราะบางทีลูกชายเขาเปด สวนใหญเปดเอง ก็จะชอบฟงพวกยาบํารุง ยาทา ยา
แกปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ ชอบฟงพวกนี้ไดความรูดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ที่นี่เขาเปดวิทยุตั้งแตตี 4 ตี 5 ถึง 6 โมง เปดเอฟเอ็ม เปนเพ ลงลูกทุงบาง เราก็ฟงไดหมด
เปดไปเรื่อย เจอเพลงก็ฟง พวกเพลงลูกทุง เพลงเกาๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ไมไดอานเลยหนังสือพิมพ จะฟงแตขาววิทยุ บางทีเปดไปบางทีมีเพลงลูกทุงบาง ทํางาน
ไปดวยมันก็สบายใจดี อยากรูขาวเดี๋ยวก็มีใหฟง จะชอบฟงวิทยุมากกวา ก็เปดไปเรื่อยๆนะ รายการ
ไหนดีเราก็หยุดฟง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
สื่ออินเตอรเน็ต
จากการศึกษากลุมผู สูงอายุ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องความสนใจในสื่ อตางๆ
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4 คน โดยเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน ที่ใหความสนใจในสื่อ
อินเตอรเน็ต และอยูในชนชั้นสูง ดังตารางที่ 4.51
ตารางที่ 4.51 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่ออินเตอรเน็ต โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

1

1

ชนชั้นสูงสวนลาง

1

2

3

ชนชั้นกลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

1

3

4

จากการศึกษพบวา ผูสูงอายุมีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อติดตองานตางๆ และอานขาว และมี
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อติดตอกับลูกหลานที่อยูตางประเทศ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“สวนใหญก็จะสงอีเมลคุยกับลูกสาวมากกวาเพราะลูกสาวไปอยูอเมริกา สามีเขามีบานที่
นั่น ก็จะใชอีเมลคุยกับลูกสาว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนอินเตอรเน็ตบาง พี่ตองเช็คเมลเกี่ยวกับการงานดวยเลยตองพยามเช็ค ก็เลยตองเขา
บอย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ใชบางเพราะบางทีลูกคาสงงานมาทางอีเมล ตอนแรกก็ทําไมเปนแตใหลูกชวยสอนตอนนี้
ยังไมเกงแตก็พยามใชเองเพราะบางทีลูกไมวาง แตเราตองใชเลยตองเขาไปดูเอง” (กลุมตัวเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ดวยลักษณะงานที่ทําอยูก็ตองใชอยูแลว ใชบอย ใชทุกวัน เลยตองเช็คเมลล เช็คขาวสาร
ตางๆ เปนสิ่งจําเปนครับเพราะเกี่ยวกับงานที่ทําอยู” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
สื่ออื่นๆ
วีซีดีและดีวดี ี ( VCD และ DVD)
จากการศึกษากลุมผู สูงอายุโดยใชการสั มภาษณเชิงลึ กในเรื่องความสนใจในสื่อตางๆ
พบวามีผูสูงอายุจํานวน 3 คน เปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน ที่ใหความสนใจในสื่อวีซดี แี ละดีวดี ี
ดังตารางที่ 4.52
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ตารางที่ 4.52 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ใหความสนใจในสื่อวีซีดีและดีวีดี โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

-

-

-

ชนชั้นสูงสวนลาง

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนบน

-

1

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

-

1

รวม

1

2

3

จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการเปดรับสื่อวีซีดี และดีวีดี โดยเปนการดูภาพยนตรซีรีส
เกาหลี และวีซีดีคาราโอเกะ เพื่อความบันเทิงอยางหนึ่ง ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ดูหนังซีดี ซื้อมาจะชอบหนังเกาหลีอะไรอยางนี้ ก็จะดู เสร็จแลวก็จะอานหนังสือพวก
นิตยสารอะไรบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แตตอนหลังๆนี้พอดูขาวเสร็จก็ดูซีดี มันเปนตอนๆ อะไรอยางนี้ ก็จะสั่งซื้อ คือมีหลานอยู
ที่ชุมพรคนหนึ่ง เขาจะสั่งมาแลวใหมาสงเราที่บาน สงมาเยอะ เราก็ดู พอดูแลวมันติดตาม แตหนัง
เกาหลีมันก็ดีนะ มันมีขอคิดอะไรเยอะ ตอนแรกก็เฉยๆ ดูๆไปก็ติด ตองดูประจํา ชอบมาก มีคติ
สอนใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“มีซื้อดีวีดีมาดู ชอบดูหนังแผน ชอบดูเพลงลูกทุง ตอนนี้ก็ชอบรองเพลงเปดคาราโอเกะ”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ความสนใจในเรื่องของความสําเร็จในชีวติ
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นความสนใจในเรื่องของ
ความสําเร็จในชีวิต พบวามีผูสูงอายุจํานวน 7 คน เปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 2 คน ที่มีความสนใจ
ในเรื่องของความสําเร็จในชีวิต ดังตารางที่ 4.53
ตารางที่ 4.53
แสดงจํ า นวนผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามสนใจในเรื่ อ งของความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต
โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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
เปนเรื่องการทํางาน และการเลี้ยงดูบุตรหลาน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้

177
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ลูกแลวก็ครอบครัว คือการที่คนเราแตงงานแลวมีชีวิตคูที่ยืนยาวโดยที่ไมแตกแยก อันนั้น
เปนความภูมิใจของตัวเองที่วาเราอดทนทั้งสองฝาย ไมใชเราคนเดียวอดทน ตองซึ่งกันและกันแลว
ก็มีความรักเปน พื้นฐาน แล วเรามี โซ คลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉันมีลูกสาว 2 คน ดิ ฉัน ตองการ
เหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2 คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุนลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะ
แลวโดยเฉพาะเรา เราก็พอจะมีทุนทรัพยที่จะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึงตรงนั้น ทําไมถึงวาดิฉัน
พาลูกไปเรียนเมืองนอก เพราะลูกดิฉันเกิดที่อเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนไมตองเสียคาเรียน
เสียก็เสียนิดหนอย ก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูล จนจบปริญญาตรีที่โนน ก็ไดบอกวาลูกสองคนภูมิใจ
มากคือพูดแลวผูวิจัยคงเขาใจความเปนแม โลงอกแลวก็หายหวง คือเมื่อกอนเห็นคนอื่นทํายังไง
อยากใหลูกฉันเปนแบบนี้ ลูกฉันเปนหมอ ลูกฉันเปนแพทย ลูกฉันจบจากมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติ
มากๆ เมื่อไหรลูกเราจะไดอยางนี้นะ แลวลูกเราได 2 คน สิ่งที่เราคาดหวังกันไวแลวเขาก็ทําใหพอ
ใหแม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ )
“ก็เปน ผบ.ทบ. ใชไหมละ คนมาบอก ผมก็ภูมิใจ เพราะผมเปนคนที่ไมตองฟูมฟาย คนที่
จะเปนโดยที่นาจะเปน เพราะพี่ชายนายกเขาเปนอยูแลว ผมเฉยๆ คือวาเปนหนาที่ผม ผมเปน ผบ.ป
เดียวแตก็ภูมิใจที่ไดสราง ไดทําอะไรไวใหกองทัพ อยางสรางสโมสรนี้จนเสร็จก็พอแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)

“สิ่งที่ภูมิใจก็คือไดเปนทหารและก็ไดทํางานรับใชในหลวงแคนี้ก็สูงสุดในชีวิตของพี่แลว
คนเราเกิดมาพี่วาพี่ไดสรางสิ่งดีๆไวใหกับประเทศชาติแผนดินบานเกิดของเราแลว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เปนที่ปรึกษาอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องงานตางประเทศกับธนาคารและลูกสาวคนโตประสบ
ความสําเร็จในชีวิต มีงานดีๆทําและมีครอบครัวที่ดี เปนสิ่งที่ภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทํางานมาไดขนาดนี้ ผมเริ่มจากศูนยตั้งแตไมมีอะไรเลย เปนลูกจางเขา จนเดี๋ยวนี้มีธุรกิจ
ของตัวเองสงลูกเรียนจบปริญญาตรี โท กันหมด ก็ภูมิใจที่เราทําไดขนาดนี้ แตถาเปนสมัยนี้ลําบาก
เมื่อกอนมีเงินรอยก็ถือวาใหญแลวแตเดี๋ยวนี้ไมไดเลย เด็กสมัยนี้จะเหนื่อยถาพอแมไมไดสรางไวให
เรียนเสร็จมีงานทําที่ไหนละ เรียนจบมามีงานทําไหม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ก็เนี่ยตัวผมนี้แหละครับ ผมเปนคนที่รักตัวเองมาก รักยิ่ง รักที่เราวัยถึงขนาดนี้แลว เรายังมี
พละกํ า ลั ง สุ ข ภาพร า ยกาย เดิ น ได ไปไหนได เหมื อ นกั บ ได ช ว ยตั ว เองนะ ไปดู เ พื่ อ นฝู ง ที่ อ ยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ที่ไดสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ภูมิใจที่วาเราแกแลวแตก็ยังทํางานเลี้ยงตัวเองได ไมไดเปนภาระใหกับใคร รูสึกวาตัวเอง
มีคุณคา ถาไมมีงานทําจะไมมีคาอะไร” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
จากการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่มีผูสูงอายุใหความสนใจเปนจํานวนมากพอสมควรนั้น
พบวาสามารถจัดกลุมผูสูงอายุตามประเด็นตางๆ ที่มีผูสูงอายุใหความสนใจไดเปน 6 กลุม ดังนี้
1. กลุมพอแมตัวอยาง
2. กลุมบานคือวิมานของเรา
3. กลุมตะลอนทัวร
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
5. กลุมนักสุขภาพตัวยง
6. กลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ
รายละเอียดของผูสูงอายุแตละกลุมมีดังนี้
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1. กลุมพอแมตัวอยาง
เปนกลุมที่ใหความสนใจในเรื่องของบุตรเปนอยางมากเนื่องจากมีความกังวลวาบุตรจะไม
สามารถดูแลตนเองและกิจการที่ไดรับเปนมรดกจากตนได จึงพรอมที่จะชวยแกปญหาให ไมวาจะ
เปนเรื่องเงินหรือการใหคําปรึกษา สวนกลุมผูสูงอายุที่โสดจะมุงความสนใจไปที่หลานหรือพี่นองที่
อยูดวยกันเปนสวนใหญ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคม
และเพศไดดังตารางที่ 4.54
ตารางที่ 4 .54 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผุสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ออๆ ก็คือสวนใหญเนี้ยเราจะดูแลตัวเองก็เรายังแข็งแรงคือสามีเนี้ยสวนใหญเขาจะดูแลปา
ไมสบายก็พาไปหาหมออะไรอยางเงี้ย สามีปาเขาแข็งแรงไมคอยเปนอะไรแตปาเนี้ยแบบวาไมคอย
แข็งแรงเทาไร เออโรคความดันโรคเบาหวาน ก็นะจัดยาใหอะไรอยางเงี้ยปาก็รูสึกวาลูกก็เอาใจใส
ดูแลดีคอื เขาก็จะพาไปนวดไปสปา ถึงวันเกิดเขาก็จะมีของใหแลวก็วันเกิดเขาซื้อของใหวันแม เขา
จะมีพวงมาลัย วันเกิดนี้ปาก็ไดรถคันใหม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11
ตุลาคม 2550)
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“ที่บานก็อยูดวยกันทั้งหมด ลูกสองคนก็อยูดวยกัน อยูในครอบครัว ปลูกบานอยูในพื้นที่
เดียวกัน ตอนเย็นก็จะมานั่งทานขาวกัน ทั้งหมดคอยบอกเลาและคอยปรึกษากัน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 28 ตุลาคม 2550)
“ผมไมมีครอบครัว ผมไมแตงงานนะ ผมก็ทํางานไปเรื่อยๆ ทํางานไดก็ทําตอไป ชีวิตนี้
ทํางานอยางเดียว ผมไมไดกะเกณฑ ผมมีความสุข ผมก็ทําตอไปเรื่อยๆ ทําไป แตวาทํางานให
แผนดิน ตั้งใจทําเพราะก็เกิดมานี้ขอรับใชแผนดิน รับใชสมเด็จพระเจาอยูหัว รับใชสถาบัน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ครอบครัวคือไดความที่ไดใชชีวิตมาดวยตนเองพอสมควร และพี่ตอสูเพื่อครอบครัวพี่ แม
ผิดหวังพี่ก็ไดทํางานใหกับรุนนองที่โรงเรียนอีก พี่ก็ไดทํางานเปนครูฝกดีเดนเพราะวากอนที่เราจะ
ไปที่วานะ แตละทีมเราตองฝกทหารใหมๆ ก็เลยคาดวาการมีชอบเปนภาระเราก็เห็นพี่ปานาอา เปน
แบบไหน เพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งพี่พยายามหาธรรมก็เลยชมเชยกันไปในขณะที่พี่ไมมีครอบครัวก็
จริงกี่ก็ยังมีหลานๆ พี่ก็เลี้ยงหลานมาตั้งแตเล็กๆ พี่ก็คิดวาการมีครอบครัวตองเปนแบบพี่เวลาทํางาน
ตองหวงหนาหวงหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 16 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“มีลูกสาว 2 คน คนแรก เรียนจบแลวก็ทํางานอยูที่ประเทศฮองกง คนนี้เขาเกงดูแลตัวเอง
ได ผมไมคอยหวงคนที่ 2 อยูกับผม คนนี้เรียนไมคอยเกงแตงงานแลวเหมือนกัน ทั้งเขาและทั้งสามี
กอยูกับผมดวยกัน ทั้งคูตอนนี้ท่ีบานก็จะมีผม ภรรยา แลวก็ลูกคนที่ 2 กับสามีเขา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ผมมีลูกสาวสองคน คนแรกแตงงานไปแลวมีหลานหนึ่งคน คนที่สองยังไมไดแตงงานแต
ตอนนี้ผมอยูกับแฟนและก็ลูกสาวคนโตเขากลับมาอยูดวยกัน และก็หลานสาวอีกหนึ่งคน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550)
“พี่ก็มีหวงแตลูกชายพี่นี่แหละเขาดื้อ เรารูสึกวาเราเลี้ยงเขาไมไดดี ไมไดดังใจ แตจริงๆแลว
เขาก็ตั้งใจเรียนนะอยางเราบอกใหเขาเรียนใหไดสามกวาเพื่อเขาตอโทจะไดตอไดงายๆ เขาก็ทําได
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แตพี่ก็ยังหวงเขาอยู อยางเวลาขับรถแลวเขาขับเร็วเราก็กลัวเขาจะขับไปชนใครตอใคร เขาก็บอกวา
ไมเปนไร ประกันจาย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550)
“ก็อยากใหลูกดูแลตัวเองและครอบครัวผานไปได ดูแลทรัพยสินที่เราไดรับมาจากรุนปูยา
ไดเหมือนที่เราทํา อยางลูกสาวคนเล็กนี่ก็เราก็เห็นเขาเรียนจบ เริ่มทําอะไรไดเองแลว เราก็จะพยาม
สอนเขาใหดูแลบานเปนแมบานใหเหมือนกับที่เราถูกสั่งสอนมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“อยากใหลูก ๆ ทํามาหากินในอาชีพที่เราสรางมา หรือไมก็ใหเขามีอาชีพที่มั่นคง ตอไป
จะไดไมลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 มกราคม 255)
“ภรรยาผมเปนขาราชการตอนนี้ยังทํางานนอยู มีลูกสองคนและลูกก็จบจากจุฬา แลวไป
เรียนสหรัฐฯ ไดปริญญาโท หลานก็มีแลว 2 คน เปนผูหญิงทั้งคู” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ที่บานพี่ก็อยูกับสามีและก็ลูกชาย บางทีพี่ก็ทําอาหารทานเอง บางทีก็แมบานทํา ลูกพี่ชอบ
ทานไกทอด คนอื่นทําไมถูกใจ พี่ก็จะเปนคนทําใหทาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง
, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ลูกชายพี่ๆก็ อยากใหเขาเรี ยนจบ ใหเขาเลือกนิเทศจะไดจ บ แตเขาก็ไมเ อา จะเลือก
นิติศาสตร แมก็วามันยาก แตเขาจะเรียน เราก็ไมวาอะไร เอาอะไรก็เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็มีแตหลาน เราไมมีลูก ไมไดแตงงาน นองสาวเขาก็ยกมาใหเปนลูกเราก็รักเหมือนลูก
จริงๆแลวเหมือนเพื่อนกันมากกวา ไปเดินซื้อของ ไปชอปปงดวยกัน บางทีเขาก็เรียกเขาเจนะ”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
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“มีลูก 5 คน ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองจบโทหมดทั้งสองคน พอเขาจบเราก็ซื้อรถใหม
ใหเขาขับไปทํางาน แตอีกสามคนก็จบตรีกันหมดแลว มีงานทํากันหมด แตคนเล็กเราใหทํางานที่
บาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็มีลูกหลายคน เพราะเรามี 3 แม แมแรกเสีย ไปเราก็มีคนที่2 และคนที่ 3 อยูดวยกันลูกกับ
เมียคนแรกเปนรอยโท กับเมียคนที่ 2 เปนอาจารยสอนแตตอนหลังเราก็ใหเขาออกมาทํางานที่บาน
ดีกวาเปนอาจารย เงินนอย ใชจายไมพอคารถคากินจะไปพออะไรเดือนละหมื่นกวาบาท ออกมาทํา
กับเราดีกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มามีลูกสิบคนเลี้ยงไดสมัยกอนไมเหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เลี้ยงยากตองสงเสียใหเรียนอีกคน
โตก็ขายอาหาร มาอยูกับลูกสาวคนโตมีลูกสาว 7 คนลูกชาย 3 คน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ก็อยูกับลูกสาวและลูกเขยนี่แหละชวยเขาขายของตอนหลานเล็กๆก็ชวยเขาดูแตตอนนี้
หลานโตหมดแล ว เราก็ เ ที่ ย ว” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น กลางส ว นล า ง, สั ม ภาษณ 28
พฤศจิกายน 2550)
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหร แตคนเล็กเราหนักใจ แตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวัง แตพี่ก็
ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551)
“ลูกชายเขาจะมาเปดรานก็เลย เดี๋ยวพอชวยไมตองไปจางคนอื่น เขามีผม มีแมบาน แมยาย
เขาชวยคาใชจายเนี้ยเนี้ยไมเอาใหลูกชาย 3 คน คนผูชายนี้เปนคนที่ 2 ผูหญิงทํางานอยูแถวภาษีเจริญ
ลูกชายเนี้ยธรรมดาเขาอยูจังหวัดนนทไปๆ สูคารถไมไหวก็เลยมาพักที่นี่” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“แตงงานตั้งแตอายุ 29 แตไปเจอแฟนอายุ 25 ก็ไปเจอกัน แฟนจบพยาบาล มีลูกคนโต เขา
เปนเนื้องอกสมองตั้งแต 8 ขวบ ผาตัดที่จุฬา 3 ครั้ง คนโตตอนนี้เดินไมได ตองดูแลมาเรื่อย ๆ แต
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สมองไมเปนไร คนที่ 2 ออนกวา ผูชายทั้งคูจบวิชาพิเศษจบศิลปากร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
“มีลูกสาวสองคนเขาทํางานกันหมด ตอนนี้ลูกสาวคนเล็กออกไปอยูใกลที่ทํางานเขา พอ
ลูกสาวคนโตแตงงานไปก็ยายออกไปอยูกับสามี แตตอนนี้เขามีปญหากับสามีก็เลยมาอยูกับเราและ
ก็หลานสาวอีกคน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ปามีลูกคนเดียวกับสามีก็เลิกกันตั้งแตลูกปายังเล็กๆอยู ทุกวันนี้ก็อยูกับลูกสาว เขาทํางาน
บริษัทปาก็ขายขนม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“สามีเลิกไปแลว มีลูก 4 คน เสียไป 1 คน ตอนนี้คุณปาอยูกับลูกคนเล็กกับคนที่2 คะเปน
ลูกผูชาย 2 คนเลยคะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ลุงมีลูกสามคน ผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คน ก็ยังอยูกับภรรยา เขาก็ดูแลเราอยางดี กลับไปก็มี
ขาวมีน้ําทานสบายชีวิต มีความสุขกับความพอเพียงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภษษณ 8 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ผมมีลูกสองคน ลูกสาวกับลูกชายแตงงานไปหมดแลว ลูกสาวทํางานในกรุงเทพ ลูกชาย
ไปทํางานที่ชลบุรี มีหลาน 3 คน เปนของลูกสาวสองคน ของลูกชายผมมีคนเดียว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็เปนหวงหลาน มีอะไรมาก็ซื้อขนมซื้ออะไรใหหลานกิน เราแกแลวจะกินอะไรมาก มี
อะไรก็ใหหลานหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆ กับนองๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“มี 3 คน เป น ชาย 2 หญิ ง 1 คนโตมี ค รอบครั ว แล ว เหลื อ ลู ก อี ก 2 คน เขาเรี ย นจบตรี
บริหาร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสามคนเปนผูหญิงหมด ก็แตงงานกันหมดแลวมีหลานคนละ 2 คน แลวก็ไปทํางาน
แล ว ก็ ซื้ อ ของมาให ฉั น ก็ อ ยู กั บ ลู ก คนที่ ส อง เขาก็ ดู แ ลดี พ าไปเที่ ย ว แต เ ราไม ไ ปชอบอยู บ า น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสองคนกับภรรยาก็เสียไปแลว เมื่อกอนก็อยูกับลูก แตเดี๋ยวนี้เขามีครอบครัว เขาก็
แยกกันไปหมดแลว เราก็อยูคนเดียว ก็ดีไมเหงาเลยมีงานใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“ลูก 4 คนตอนนี้อยูกันสามคน อยูดวยกันกับลูก ลูกคนโตไปทํางานตางจังหวัด ไปๆ มาๆ
เวลานี้อยูกับคนที่ 2 กับคนเล็ก ลูกๆไมคอยไดใหเงินใชหรอก เขาก็ไมมี ลูกชายก็มีลูก 2 คน กําลัง
เรียนใชเงินเยอะ ลูกชายคนโต คนที่ 2 ยังไมแตงงาน คนที่ 2 มีลูก 2 ขวบกวา คนที่ 3 แตงงาน เราก็
เลยตองออกมาหางานทําอยางนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
2. กลุมบานคือวิมานของเรา
เปนกลุมที่มีความสนใจเกี่ยวกับบานและที่อยูอาศัย และความสนใจมีความแตกตางกันตาม
ชนชั้ น ทางสั ง คม โดยผูสู ง อายุช นชั้น สู งสว นบนถึง ชนชั้ น กลางส ว นล า งมี ค วามสนใจในเรื่อ ง
การดูแลบานและมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ เพราะบานสามารถเปนมรดกตกใหแกบุตรหลาน
ได และเปนแหมือนสมบัติที่ตองไดรับการดูแล สวนชนชั้นลางสวนบนและชนชั้นลางสวนลางมี
ความสนใจการหาที่อยูอาศัยที่มั่นคงเนื่องจากปจจุบันยังคงตองเชาบาน หรือตองอาศัยอยูบานญาติ
โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่
4.55
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ตารางที่ 4 .55 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมบานคือวิมานของเรา โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและ
เพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“บานที่อยูเปนมารดกตกทอดมาตั้งแตรุนแม ก็ตองดูแลอยางดี มีตอเติมซอมแซมบางเพราะ
บานมันเกาแลว ก็ตองทําใหมันดีอยูเสมอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“บานที่อยูก็เปนบานที่เพื่นผมที่สนิทจัดหาให รถหรือของใชอะไรก็มีคนชวยดูแลให ผมไม
คอยใชเงิน เพื่อนๆผมเขาเห็นเขาสงสารก็ชวยหาให” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“พอเปนคนฐานะปานกลาง คุณปู คุณยาย ก็รับราชการ เราไมมีบานหลังใหญ เราก็ปลูก
บานเอง ก็อยูมาถึงลูกเรียนไดอะไรได ผมถือคติของพอผม ตองใหลูกทุกคนเรียนหนังสือใหถึงที่สุด
ผมก็เรียนเหมือนกัน กินวันละ 5 สตางคนี่แพง ขาวครึ่งสตางค น้ําแข็งครึ่งสตางค วันหนึ่ง 2- 3 บาท
เหลือคืน พี่สาวผมก็เรียน พัฒนา ซึ่งก็ไมไดถูก นองสาวผมก็เรียนเซ็นคาเบรียล ซึ่งมันก็ 80 ปที่แลว
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คิด ว า ไมถูก พ อผมส ง ให เ รีย นโรงเรียนฝรั่งมั่ง ผมก็ไ ดอัน นี้เรื่องภาษาผมก็ พ อได ตอนนั้ น ใน
ครอบครัวก็ได แตอยาทําใหคนอื่นเดือดรอนนะ หลักในการดํารงชีวิต ผมมีมรดกสรางไวแตตอง
ขยัน ตองทํางานจนหัวค่ําเลย พอเรามีบานอยูนะแบบผอนสง อะไรก็วากันไปตามเนื้อผา สมัยนี้นะ
ก็ผอนสงรถไปอะไรไป ก็ปากกัดตีนถีบทํางานไป ก็เห็นลูกทีก็หายเหนื่อยอะไรอยางนี้ ทุกคนก็ชวย
ตัวเองไดหมด เขามหาลัยไดหมดทุกคน แลวก็มีลูกคนโต เขาก็รับผิดชอบตัว พอเขาจะเรียนอะไร
เรีย นพิ เ ศษอะไร เขาจะเปน คนหาเองนะ ผมไม ห า เขาจะบอกจะเรี ย นอั น นี้ น ะ เขาจะไปเรีย น
โรงเรียนสาธิตนะ เขาไปสอบเขาปริญญาตรีก็สอบเขาเอง เรียนแพทยเขาก็สอบเขาเอง ลูกคนกลางก็
เรียนของเขา จบมาก็เรียนสถาปตย เขาสอบเขาสถาปตย จุฬาฯ ลูกก็เลยมาเรียนรามคําแหง ลูกคน
เล็กเรียนหัวไมดี เขาก็เรียนทางดานเศรษฐศาสตร ผูหญิงหมด ทุกคนก็ชวยกันรับผิดชอบ เขาก็ไม
ทําใหใครเดือดรอน เขาก็มีตัวเขาเอง ทําใหตัวเขาเอง แตเขาก็คือเขา ลูกทุกคนก็ตองมากินขาวตอน
6 โมงเย็น ผมชอบเก็บซื้อที่ดินผอนสง สมัยกอนเบี้ยเขาก็พอสมควร ผมก็ผอ นวางเขาไป และก็ปลูก
บานติดๆกันคนละหลังคนละหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 14
พฤศจิกายน 2550)
“บานที่อยู ก็เป นบานของตั วเองอยูกับสามีแ ละก็ลูก ชาย แตบริ เวณบานก็จะมีบานของ
นองสาวดวยแตคนละหลังกันอะคะ พี่ก็จะดูแลบานบาง แตมาทํางานตรงนี้ก็จะไมคอยมีเวลาดูสัก
เทาไหร สวนใหญก็ใหเด็กในบานทํามากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
23 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“อยูบานของตัวเองและก็มีคอนโดดวยสาเหตุเพราะบางทีผมกลับดึกไปที่บานไมไหว
เพราะวาไกลก็เลยมาพักที่คอนโด ภรรยาไมอยากใหขับรถกลัวเกิดอุบัติเหตุ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“บานที่พี่อยูก็จะอยูกับสามีและก็ลูกชายมีคนดูแลบานสองคนคนขับรถอีกหนึ่งคน เปน
บานของตัวเองคะซื้อเองกับสามี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม
2551)

187
“บานนี้ดิฉันอยูมาตั้งแตเด็กๆคะ ตั้งแตสมัยคุณแมเปนมรดกมาคะก็รับชวงตออยูกับลูกสาว
สองคนก็หวังจะใหลูกตอไปใหคงอยูไปชั่วลูกหลานคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“บานก็ของเราเอง เปนชื่อของเรา อยูกับหลานสาวก็มีความสุขดี จะชอบทํางานบานเก็บ
ของจัดบานเวลาวางๆหรือวันหยุดไมไดไปไหนก็ทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“บานก็คือรานที่ทํานี่แหละ ผมลี้ยงหลายชีวิต ลูกเมืยและก็ลูกนองรวมๆก็ 10 กวาคน อยูก นั
ที่นี่แหละ มีหองใหอยูสบายๆ เราก็ดูแลคาใชจายใหหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“อยูดวยกันหมดทั้งลูกภรรยา ลูกคนเล็กเขามีปญหาเรื่องพัฒนาการแตเขาก็ดูแลตัวเองได
เลนหุนเลนอะไรไป บานก็ของเราเอง ทํามาสรางมาดวยน้ําพักน้ําแรงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ก็อยูบานกับลูกสาวแลวก็ลูกเขย บานนี้ก็เพิ่งสรางใหมเปนที่ของเราเอง มีบานที่อยูและก็
ตรงนี้เปนบานหลังเกา ปาก็มาทําเปนรานขายของ อยูกันก็ดีมีหลานอยูดวยสองคน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“บานนี่ก็ของตัวเอง ตอนแรกลูกชายเขาก็อยูแถวจังหวัดนนทก็ไปมาแตเราเห็นเขาทําธุรกิจ
ของเขาไมดีก็เลยบอกเขาวามาขายของที่นี่หรือเปลา เขาก็วาดีเราเลยลงทุนเปดรานใหหนาบานนี่
แหละเราก็ชวยเขาไปดวย หั่นพักบาง เก็บจานบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“บานก็เชาเขาอยูๆกับลูกสาวคนที่สอง คาใชจายเขาเยอะ เราขอเขาไมไดก็ตองออกมา
ทํางาน ไดเปนรายเดือนก็ดีขึ้น บานไมใหญเปนบานเชาธรรมดา เปนบานไม” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“บานก็เปนบานพักที่ทํางานจัดใหอยูสบายอยูขางหลังนี้แหละ ภรรยาก็อยูดวยกันที่นี่เพราะ
เขาเปนแมบาน ที่นี่ชุดเขาก็มีใหก็สบาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“บานก็อยูที่นี่ครับ คุณหมอมีบานพักใหภรรยาก็ทํางานเปนแมบานอยูแถวๆนี้ ใกลกนั ผมมี
บานอยูที่ตางๆจังหวัด ไปสรางไวหยุดงานทีก็กลับไปที ลูกสาวคนโตอยูที่นั่น” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ซอยเพชรเกษม 40 อยูมาตั้งแตเกิดแลวคะ เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆกับ
นองๆ อยูกับนองสาวและก็ลูกๆของเขา บางทีเขาก็มาดูบางเวลาเราปวยไข” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“ตอนแรกก็อาศัยอยูกับลูกสะใภแตพอเขาเลิกกับลูกชายเราก็เกรงใจเขาไมกลามาอยูดวยก็
เลยเชาอยูขางๆกัน ดูแลกันแตไมไปอยูกับลูกชายหรอก อยูไปก็ทะเลาะกัน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
3. กลุมตะลอนทัวร
เปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องการทองเที่ยว ซึ่งพบวาเปนผูสูงอายุในชนชั้นสูงสวนบนถึง
ชนชั้นกลางสวนลาง มีการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ และสวนใหญไปกับครอบครัว โดย
จํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.56
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ตารางที่ 4 .56 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

1

2

3

ชนชั้นสูงสวนลาง

3

3

6

ชนชั้นกลางสวนบน

2

2

4

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

2

2

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

-

-

-

รวม

6

9

15

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทองเที่ยวนี่ชอบมากในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเที่ยวทางปหนึ่ง 4-5 ครั้งกลับ
เมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปแตไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาไมเคยไป แตยุโรปเนี่ยไป อังกฤษไป
เพราะเอาของไปเยี่ยมหลานชอบสิ่งที่อยากจะไปเวลานี้อีกอยางคือไปมาแลวนะเคยไดยินไหมที่เขา
ถายภาวะโลกรอนที่เขาถายออกที่น้ําแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือไปก็จะแวะที่
เมืองแลวใหเราลงไปเที่ยวพอไปถึงก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็งมันก็หลนตูม ปาวามันสวยดี
สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวาเปนภาวะโลกรอน น้ําแข็งละลายจนกระทั่งมีมาฉาย โอโหเราเคยเห็นของ
จริงมาแลวนี่ อยางงี้เลย หลนลงมาอยางนี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝรั่งเขาชอบมาเที่ยวบานเรา มา
เที่ยวปาดงดิบของพวกเรา แตเราชอบไปดูหิมะดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“โดยมากหยุดทีหนึ่ง เทศกาลปใหมก็จะไปที่หนึ่ง ไปพมา ก็จะขึ้นเหนือสุด ก็จะไปที่โนน
เหนือเชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไป ที่บานมีทัวรขาประจํา ไปเรื่อยๆ 76
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จังหวัดไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“เที่ยวนะ ไปเที่ยวตางประเทศบอย ถาเมื่อกอนจะบอยกวานี้อีก ลาสุดก็ไปฮองกง ถามวา
สนุกใหมพอแกแลวมีนะ มีก็มีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆเนี้ยเราไป
เที่ยวเมืองนอกก็นานตั้งแตลูกคนโตยังเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะแลวก็ไป
ซื้อของก็นึกถึงเมื่อกอนเราซื้อจัง เดี๋ยวนี้ก็ไมคอยซื้ออะไร เราไปก็คือเที่ยว ทานอาหาร เดินดูวา
เมื่ อ ก อ นนี้ มั น เหมื อ นเดิ ม ใหม” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น สู ง ส ว นบน, สั ม ภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ไปเที่ยวแถวสุพรรรณบุรีบาง พัทยาบาง เพราะภรรยาผมไมสบาย ก็จะไปพักผอนจิตใจ
ใหสบาย ก็เปนสิ่งที่ดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศเพราะวามันดูแตกตางไป บางที
มันก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ชอบไมรูวาตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ก็ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปน
ความประทับใจนะ เมืองของเขามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม เงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไปถามคน
อื่น นองๆ ที่เขาไปดวยก็ชอบเหมือนกัน ปนี้ไป 3 - 4 ครั้ง แตมันก็ไมแน บางปก็ทิ้งชวงหางกัน บาง
ทีก็ซัก 2 ครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตางประเทศ ไมไดไปเที่ยวนะ สวนใหญจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเที่ยวดวย เขาจะพา
เราไปเที่ยว เขาก็พาผมไป ไปทั่วเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไปกับเพื่นๆ เวลานั้นจะมีการนัดเลี้ยงรุนบางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบาง
ไปกันหลายคน ที่เชียงใหมบาง โคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9
ตุลาคม 2550)
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“ไปเที่ ย วทั้ ง ในและต า งประเทศ ถ า ในประเทศจะไปเพราะต อ งไปตี ก อล ฟ แต ถ า
ตางประเทศจะไปกับลูกๆ บางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวย เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไป
ญี่ปุนกลับมา ปที่ผานมาก็ไปอเมริกา ถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเที่ยวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานที่ตางๆ ประเพณีทองถิ่น ชอบเที่ยวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจ
นํ า เที่ ย วจั ด โปรแกรมการเดิ น ทางให โดยเดิ น ทางประมาณไม เ กิ น 3 ครั้ ง ต อ ป มี ค า ใช จ า ยใน
การทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หมื่นบาทตอครั้ง สวนตางประเทศจะอยูที่ประมาณกวา 2 หมื่น
บาทตอครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยว ลูกเขารับไปเราก็ไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไปไหว
พระ ไปไปเที่ยวตามวัดบาง แลวก็ไปเที่ยวรานอาหารก็ไปอีก ออแถวดอนหวาย คือชอบนัง่ เรืออะไร
พวกนี้ บรรยากาศมันสบาย คือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือก็เราอายุมากแลวครับตอง
ไปแบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เออ เมื่อกอนไปบอย แตตอนนี้ไมไดไปจะไปเฉพาะเทศกาลปใหม คือไปกับครอบครัว

ไปรถตู 8 - 9 คนอะไรอยางนี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไปดวย ไปซัก 3 - 4 วัน อะไรอยางนี้ ลาสุด
ก็ไปปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูที่นั่นมากไมได หยุดวันสองวันงานเรามันก็หยุด หยุดมากก็
ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชวงนี้ยังไมไดพาไปเที่ยวไหนกันเลยเพราะรานขายดี แตกอนนี้ไปกันบอย ไปทะเลแลวก็
น้ําตกเพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม
2550)
“ชอบไปชอบมากไปบอยเที่ยวเมืองจีน เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย แตเดี๋ยวนี้จะไมคอยไป
เพราะวาจะเลือกไปที่ไมลําบากมากๆถาลําบากมากจะไมไป รางกายไมไหวมันจะเมื่อย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ไปใต ไปเหนือ ไปเหนือบอยมากเมื่อกอนจะไปทั้งเหนือทั้งใตเมื่อกอน แตตอนนี้ทางใต
ฆากันเลยไมไดไปอีกเลยเมื่อกอนไปทุกปเหนือก็ไปทุกป ไปเหนือเสร็จก็ไปใต ไปคนเดียว ไปกับ
เพื่อนบาง ชวงหลังไปกับครอบรัว ไปกับครอบครัวมันหนัก ไปกับเพื่อนมันเบาไง ไปกับครอบครัว
มันหลายหมื่น ไปกับเพื่อนก็หารกันออก ไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกับครอบครัว
สวนมากจะชอบไปหาง ไปรานอาหาร กินพวกเอ็มเค เดกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
“ไปทะเลบาง ไปวัดบาง จะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไป มีเหมือนกันวาไปที่ไหน
บอยๆแตจะดูวาวางก็ไปมากกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม
2550)
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องการออกกําลังกาย ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นวาการออกกําลัง
กายเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด และบางคนก็ออกกําลังกายมานานตั้งแตวัยหนุมสาว โดย
จํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.57
ตารางที่ 4 .57 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอนเชา วันอาทิตยผมก็
ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้งตอนเชา ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผม
ก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล
6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันๆทําโนนทํานี่
จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่งใหไปเดินชอบ มาบังคับปาก็พยายามๆคะมัน
เปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาก็ไปเดิน
บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว ไปตีกันสนุกสนานเฮฮากัน เสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัววาฝน
ตก ไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
“ส ว นใหญ ก็ เ ดิ น แล ว ก็ ทํ า โยคะเองก็ เ กื อ บทุ ก วั น นะค ะ เพราะว า หมอเขาบอกว า ต อ ง
ออกกําลังกาย เปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8
พฤศจิกายน 2550)
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“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงเนี้ยพี่มองสรีระ
ทั้งหมดกอนในรางกายของเรา นี้อะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี่คือกลามเนื้อทอง
นะครับ เพราะฉะนั้นพี่จะตองซิทอัพทุกเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลวก็เอาศีรษะ เสร็จแลวก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั่งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะใชไหมครับ
สมองเราก็นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็สิ่งประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยสิ่งเล็กๆนอยๆ
เหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญ เขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“โดยมากใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบาน แคนี้ก็แข็งแรงแลว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็
จะออกเดิ น วิ่ ง ตรงนี้ ที่บา น รอบๆบา น หรือ ไม ก็ สว นใหญพี่ จ ะทานวิ ต ามิน บํ ารุง สไปรรู ลิน า
วิตามินเสริมอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลนตามฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และใชวธิ เี ดิน
เอาในที่ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ผมทําหลายอยาง วันหนึ่งทํางานที่ทําอยูแลวก็ไปซื้อกับขาวแลวก็ชอบในเรื่องของเลน
กีฬาก็ดวย เปนครูสอนลีลาศก็ตองชอบลีลาศ เขาฟตเนสเพราะตองใหรางกายเฟรม ก็เกี่ยวเนื่องกับ
การเตนลีลาศดวยครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกาย ตี 5 ครึ่งผมออกกําลังกายที่
บาน เราก็ขยับเคลื่อนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละ ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโล เพราะผมวิ่งจึง
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5 ปแลวนะ ทํา
ไมต่ํากวา 100 ก็ 3 รอบ บานมีหนาตางรอบ ก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวยมันชวย
ไดนะเรื่องหายใจ แลวก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนปวดงาย ชาแตตอนนี้ไมเปน แลว
เสร็จแลวก็ทําตัว ทําเอว ทําแขน หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป พอดูหนังจบก็ไดหลาย
ชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อยๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัว จะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว
ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกลบานดี ไป
ที่อื่นไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม
2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะเดิน ที่ไหนเดิน

ไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใชเวลาประมาณ
ชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ออกตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางนี้มันก็เหมือนออกกําลังกาย วันๆผมเดินไมรูกี่
กิโล เชาอยางเดียววันละชั่วโมงเพราะตอนเชาออกได ตองทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกายอยู
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับนี่กย็ ืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชัน้ ลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
5. กลุมนักสุขภาพตัวยง
เปน กลุ ม ที่มี ค วามสนใจในทุ ก เรื่อ งที่เ กี่ย วกั บ การดูแ ลสุ ข ภาพ เชน การออกกํ าลัง กาย
การตรวจสุ ขภาพ การรั บ ประทานอาหารเพื่อ สุข ภาพและผลิ ตภัณ ฑเ สริม อาหาร โดยจํ า นวน
ผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.58
ตารางที่ 4 .58 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักสุขภาพตัวยง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผ มพั ก ผ อน ทํ า อะไรสบายๆ วัน เสาร เ ช า ผมก็ ไ ปเลน กอลฟ วั น อาทิ ตย ผ มก็ไ ป
พัก ผอน ผมก็ ไปนู น มานี่ ผมก็ ไ มจ ริ งจังอะไรกับมั น ออวั น อาทิตยนะผมก็ใ ชเวลาตอนเชาคือ
ออกไปจอกกิ้ง ผมมีเวลาชวงเชาเพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา
ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 4 กิโล 8 กิโล 6 กิโล ทุกวัน”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“พยายามออกกําลังกาย ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันทําโนนทํานี่
จะอยูเฉยๆไมได อยางใหไปออกกําลังกายใหไปวิ่ง ใหไปเดินชอบมาบังคับ ปาก็พยายามคะ มันเปน
คนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุมฯกันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาก็ไปเดิน บางทีก็
ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน
2550)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัวฝนตก
คุณไมเห็นเมฆฝนแตเดี๋ยวมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผานสวน
ลุมฯ ผมก็แวะสวนลุมฯ ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่ง
กันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน
2550)
“ส ว นใหญ ก็ เ ดิ น แล ว ก็ ทํ า โยคะเองก็ เ กื อ บทุ ก วั น นะค ะ เพราะว า หมอเขาบอกว า ต อ ง
ออกกําลังกายเปนความดันอะไรอยางนี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิก
ของวอลมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม
2550)
“เขามารับราชการทหารนี้พี่ก็ใชประโยชนกับการออกกําลังกายตรงนี้ พี่มองสรีระทั้งหมด
กอนในรางกายของเรา นี้อะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี่คือกลามเนื้อทองนะครับ
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เพราะฉะนั้ นเนี่ย พี่จะตองซิทอัพทุ กเชานะครับ ซิทอัพโดยนอนแลว ก็เอาศีรษะขึ้น เสร็จแลว ก็
มาออฟจอยทตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั้งเขา เอว คอ นะครับ หมุนมือ หมุนอะไรอยางนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําให หนึ่ง ระบบหมุนเวียนเราดี ระบบขับถายดี มันก็โอเคนะ สมองเราก็
นาจะดี พี่คิดวานาจะดีตามแลวก็สิ่งประกอบอีกวาก็คือวาเราอยาละเลยสิ่งเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลว รางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลารุงเชา ตี 5 ก็วิ่งแลว ทําทุกวัน ทํากอนออกจากบานแคนี้ก็แข็งแรง
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรคะ แตวาก็
จะออกเดิน วิ่งที่บาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรูลินา วิตามินเสริม
อะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลนที่ฟตเนสเทาไหร ตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา เลนทุกเชา และก็ใชวิธีเดิน
ในที่ทํางานและก็ไปตีกอลฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆกับออกกําลังกายนะ ตี 5 ครึ่งผมออกตรงที่
บานเราก็ขยับเคลื่อนไหวแขน และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่งจึง
แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เดินไปก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4 - 5 ปแลวนะ ทํา
ไมต่ํากวา 100 ครั้ง 3 รอบ บานมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาด ทําเหมือนเช็ดกระจกไปดวย มัน
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ชวยไดนะเรื่องหายใจ และก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนจะปวดงาย จะชา แตตอนนี้ไม
เปนแลว เสร็จแลวก็ทําชวงลําตัว ทําเอว ทําแขน เรียบรอย หมุนรอบขางนี้ บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไป
พอดูหนังจบก็ไดหลายชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“จะเดินชาลง ตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัว ไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดินบอยๆก็จะ

เดิน ที่ไหนเดินไปไดเราก็จะเดิน ไมคอยนั่งรถไปเทาไหร อยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดินไป ใช
เวลาประมาณชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยๆรางกายจะไมไหว
ก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสีย ไมไดไปฟตเนส เดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอนเย็นๆใกล
บานดี ไปที่อื่นไกล ไมมีเวลา ตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
20 ตุลาคม 2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกกําลังกายที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค
เวลาไปนั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆ ตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชัน้ ลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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6. กลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ
เปนกลุมที่ไมไดคาดหวังในความสําเร็จเกี่ยวกับตนเอง แตคาดหวังในความสําเร็จของบุตร
หลานมากกวาเนื่องจากคิดวาตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตแลว ไมวาจะเปนเรื่องการทํางาน
และการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทาง
สังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.59
ตารางที่ 4 .59 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ชนชั้นสูงสวนบน

2

1

3

ชนชั้นสูงสวนลาง

1

-

1

ชนชั้นกลางสวนบน

1

-

1

ชนชั้นกลางสวนลาง

-

-

ชนชั้นลางสวนบน

-

-

-

ชนชั้นลางสวนลาง

1

1

2

รวม

5

2

7

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ลูกแลวก็ครอบครัว คือการที่คนเราแตงงานแลวมีชีวิตคูที่ยืนยาวโดยที่ไมแตกแยก อันนั้น
เปนความภูมิใจของตัวเองที่วาเราอดทนทั้งสองฝาย ไมใชเราคนเดียวอดทน ตองซึ่งกันและกันแลว
ก็มีความรักเปน พื้นฐาน แล วเรามี โซ คลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉันมีลูกสาว 2 คน ดิ ฉัน ตองการ
เหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2 คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุนลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะ
แลวโดยเฉพาะเรา เราก็พอจะมีทุนทรัพยที่จะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึงตรงนั้น ทําไมถึงวาดิฉัน
พาลูกไปเรียนเมืองนอก เพราะลูกดิฉันเกิดที่อเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนไมตองเสียคาเรียน

201
เสียก็เสียนิดหนอย ก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูล จนจบปริญญาตรีที่โนน ก็ไดบอกวาลูกสองคนภูมิใจ
มากคือพูดแลวผูวิจัยคงเขาใจความเปนแม โลงอกแลวก็หายหวง คือเมื่อกอนเห็นคนอื่นทํายังไง
อยากใหลูกฉันเปนแบบนี้ ลูกฉันเปนหมอ ลูกฉันเปนแพทย ลูกฉันจบจากมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติ
มากๆ เมื่อไหรลูกเราจะไดอยางนี้นะ แลวลูกเราได 2 คน สิ่งที่เราคาดหวังกันไวแลวเขาก็ทําใหพอ
ใหแม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ )
“ก็เปน ผบ.ทบ. ใชไหมละ คนมาบอก ผมก็ภูมิใจ เพราะผมเปนคนที่ไมตองฟูมฟาย คนที่
จะเปนโดยที่นาจะเปน เพราะพี่ชายนายกเขาเปนอยูแลว ผมเฉยๆ คือวาเปนหนาที่ผม ผมเปน ผบ.ป
เดียวแตก็ภูมิใจที่ไดสราง ไดทําอะไรไวใหกองทัพ อยางสรางสโมสรนี้จนเสร็จก็พอแลว” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“สิ่งที่ภูมิใจก็คือไดเปนทหารและก็ไดทํางานรับใชในหลวงแคนี้ก็สูงสุดในชีวิตของพี่แลว
คนเราเกิดมาพี่วาพี่ไดสรางสิ่งดีๆไวใหกับประเทศชาติแผนดินบานเกิดของเราแลว” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เปนที่ปรึกษาอาวุโส เกี่ยวกับเรื่องงานตางประเทศกับธนาคารและลูกสาวคนโตประสบ
ความสําเร็จในชีวิต มีงานดีๆทําและมีครอบครัวที่ดี เปนสิ่งที่ภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทํางานมาไดขนาดนี้ ผมเริ่มจากศูนยตั้งแตไมมีอะไรเลย เปนลูกจางเขา จนเดี๋ยวนี้มีธุรกิจ
ของตัวเองสงลูกเรียนจบปริญญาตรี โท กันหมด ก็ภูมิใจที่เราทําไดขนาดนี้ แตถาเปนสมัยนี้ลําบาก
เมื่อกอนมีเงินรอยก็ถือวาใหญแลวแตเดี๋ยวนี้ไมไดเลย เด็กสมัยนี้จะเหนื่อยถาพอแมไมไดสรางไวให
เรียนเสร็จมีงานทําที่ไหนละ เรียนจบมามีงานทําไหม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ก็เนี่ยตัวผมนี้แหละครับ ผมเปนคนที่รักตัวเองมาก รักยิ่ง รักที่เราวัยถึงขนาดนี้แลว เรายังมี
พละกํ า ลั ง สุ ข ภาพร า ยกาย เดิ น ได ไปไหนได เหมื อ นกั บ ได ช ว ยตั ว เองนะ ไปดู เ พื่ อ นฝู ง ที่ อ ยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ที่ไดสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ภูมิใจที่วาเราแกแลวแตก็ยังทํางานเลี้ยงตัวเองได ไมไดเปนภาระใหกับใคร รูสึกวาตัวเอง
มีคุณคา ถาไมมีงานทําจะไมมคี าอะไร” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
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4.4 ความคิดเห็น
จากการศึ ก ษาโดยใชการสัม ภาษณเ ชิงลึ ก กับ กลุมตัว อยางจํ า นวน 36 คน ในเรื่อง
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ตนเอง ประเด็ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม การเมื อ ง ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ
การศึ ก ษา สิ น ค า และการบริ ก าร และอนาคต เมื่ อ แบ ง กลุ ม ดั ง กล า วตามชนชั้ น ทางสั ง คมและ
ความคิดเห็นที่มีตอประเด็นตางๆ สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 4.60
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ตารางที่ 4.60 แสดงจํานวนผูส ูงอายุที่มีความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชนชัน้ ทางสังคม
ชนชัน้ สูงสวนบน
ชนชัน้ สูงสวนลาง
ชนชัน้ กลางสวนบน
ชนชัน้ กลางสวนลาง
ชนชัน้ ลางสวนบน
ชนชัน้ ลางสวนลาง
รวม

ตนเอง
4
4
3
3
4
4
22

สังคมและ
วัฒนธรรม
6
4
3
3
3
4
23

ความคิดเห็นที่มีตอประเด็นตางๆ
ธุรกิจและ
การเมือง
เศรษฐกิจ
5
5
3
3
3
4
2
3
4
3
3
3
20
21

*หมายเหตุ ผูสูงอายุสามารถแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆไดมากกวา 1 เรื่อง

สินคาและบริการ

อนาคต

3
3
2
3
1
3
15

5
3
4
3
4
5
24

รวม
28
20
19
17
19
22
125*
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ความคิดเห็นทีม่ ีตอตนเอง
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 22 คน
เปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 10 คน ไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอตนเอง และเมื่อแบงตามชนชั้นทาง
สังคม พบวากลุมคังกลาวมีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.61
ตารางที่ 4.61 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอตนเอง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึกษาผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอตนเองพบวา ผูสูงอายุมีความภูมิใจในตนเองและ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาเนื่องจากมีงานทํา ไมตองรอความชวยเหลือจากลูกหลาน และไมเปนภาระ
ทางสังคม ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ผมก็ทําไปเรื่อยๆ แตผมไมเขาทําไปเรื่อยๆ เพราะวาผมไมใช ไมจริงจัง ก็ทําแบบจริงจังก็
เหนื่อย ผมก็วิ่งโนนวิ่งนี้ก็เหนื่อย วิ่งเหนื่อยนะ ก็ทํางานเพราะวาสมัยกอนผมทํางานอยูตั้งแตรับ
ราชการ ผมไมมวี ันหยุดนะ ผมไมเคยมีวันหยุดเพราะผมอยูในสนามอยางนั้นที่อรัญประเทศนะ ผม
อยู 19 ป อยูตั้งแตป 22 กลับเมื่อป 44 ผมไปลาว ไปเวียดนาม ผมไมมีวันหยุด ผมเพิ่งมามีวันหยุด
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หลังจากผมเขามาอยูกรุงเทพ คือ เสาร อาทิตย นะ แลวก็เปนแมทัพก็ตองทําทุกอยาง ชีวิตผมก็ทําแต
งานนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“การที่ตัวเองเลี้ยงลูกไดดีประสบความสําเร็จไดขนาดนี้ คือการที่คนเราแตงงานแลวมีชีวิต
คูที่ยืนยาวโดยที่ไมแตกแยก อันนั้นเปนความภูมิใจของตัวเองที่วาเราอดทนทั้งสองฝายไมใชเราคน
เดียว ตองอดทนซึ่งกันและกัน แลวก็มีความรักเปนพื้นฐานแลวเรามีโซคลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉัน
มีลูกสาว 2 คน ดิฉันตองการเหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2 คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุน
ลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะแลวโดยเฉพาะเราก็พอจะมีทุนทรัพยที่จะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึง
ตรงนั้น ทําไมถึงวาดิฉันพาลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะลูกดิฉันเกิดที่อเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะ
เรียนไมตองเสียคาเรียน เสียก็เสียนิดหนอยก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูลจบปริญญาตรี” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“พี่คิดวาคือใชวาคนเราเนี่ยเหมือนกับอะไรครับ ธรรมชาติสรางเรามาเพื่อทํางาน อยูที่เรา
จะทํางานอะไร ควบคุมอวัยวะอยางไร การออกกําลังกายอยางไร บริโภคอยางไร เพื่อใหรางกายเรา
สมดุลกับธรรมชาติ ทําใหรางกายและประสาทเราดี จากการที่พี่มารับราชการการนี้คุณไมไดทํางาน
แลวเวลาคุณออกเวรแลวไปพอทําใหประสาทคุณเสีย แตถาเราทํางาน ดูซายขวา มันก็ทําใหสายตา
มันโฟกัสกันไปเนี่ย ทําใหภาพจะชัดเจน พี่ก็ใชหลักวิชาการงายๆในการที่ดูแลสุขภาพตัวเอง จริงๆ
แลวเนี่ยของพี่นี้ไมไดจบจากมัธยมเตรียมทหาร ตั้งแตอนุบาล ศึกษาวิทยา ที่สีลมมาถึง ม.6 เมื่อกอน
นี่นะคับ ม. 6 ที่กรุงเทพคริสเตียน หลังจากนั้นก็มาเขา มส .4 มส.5 ที่ศิลป ก็เลนกีฬาซะมากมีเพื่อน
มากก็เลย มส. 5 เนี่ย 3 ปกวาจะจบ แลวก็สอบเอ็นทรานสคณะศิลปพอไดนะครับ แลวพี่จบจาก
โนนถึงมาเขานายรอย นายรอยหลักสูตรรุนที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเขาทหารเนี่ยเหมือนกับ
เปลี่ยนสายงาน จากสภาพที่เราเคยชินกับเปนศึกษาแลวก็เขามากอนิสัยตางๆเนี่ยเราก็ใชประโยชน
จากการอะไรครบ การมีระเบียบวินัย การบริหารเวลานะครับ การที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะตองมี
การหาขาวกอนเพื่อประมวล วิเคราะหกอนแลวก็ไปดูสถานที่จริงแลวก็ถึงไปทํางานจริงๆ เอาขอดี
มาประกอบใชกับวิชาชีพของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11
พฤศจิกายน 2550)
“ภูมิใจที่มีสามีดี ลูกดีจบและทํางานประสบความสําเร็จทุกคน ตัวปาเองก็ไมไดเปนภาระ
ใหใคร ปาชวยอะไรไดปาก็ชวยทํา จะลองทําอะไรหลายๆอยางดวยตัวเองกอน” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ ต อ งภู มิ ใ จในตั ว เอง สมั ย ก อ นลํ า บาก เราทํ า งานกว า จะได ขึ้ น มาถึ ง ตํ า แหน ง นี้ เ ป น
ขาราชการระดับสูงเราภูมิใจ มีลูกมีภรรยาที่ดีแคนี้ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดคือเปนทั้งพอและแมในเวลาเดียวกันและลูกสาวทั้งสองคนก็ประสบ
ความสําเร็จ เรียนจบปริญาโททั้งคู คนโตทํางานโรงแรม คนเล็กดูแลกิจการของที่บาน” (กลุม
ตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“พี่ภูมิใจนะคะ ถึงแมพี่ออกจากราชการมาแคซี 8 แตก็มีคนเห็นคุณคาใหพี่มาทํางานตรงนี้
พี่ภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 มกราคม 2550)
“ผมเปนคนที่ทํางานดวยความตั้งใจดีมาตลอดนะ ไมคิดจะโกงใคร หรือวาเอาเปรียบใคร
เพื่อนฝูงมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ผมถึงยังสามารถอยูในธุรกิจนี้ได โดยที่ทุกคนใหเกียรติผม นับถือผม
วาเปนคนที่นาเชือถือ เพราะงั้นถาจะทําอะไรก็ตองจริงใจ และไมโกงเขา ถึงจะอยูไดนาน มัน
เหมือนเปนการสรางเครดิตใหตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ภูมิใจที่ทํางานเขากับใครก็ไดไมไดสรางปญหาใหกับใครกับครอบครัวเองเราก็ไมเปน
ภาระใหใคร ทุกวันนี้ก็ดูแลแมอายุจะ90 แลวดูแลหลาน ลูกของนองสาว แคนี้ก็มีความสุขแลว”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“รางกายแข็งแรงไมมีโรค ไมเปนภาระใหใครตองดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“เราศึกษามาทํางาน มาสรางอะไรหลายๆสิ่งหลายอยางไดมาถึงทุกวันนี้ เราก็จะทําตอไป
เรามีแรง มีกําลัง ยังทําไดก็จะทําตอไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“รูสึกภูมิใจในตนเองที่อายุขนาดนี้แลวยังทําอะไรๆไดหลายอยาง ทํางานไดและคิดวาจะทํา
ไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“รายการเราตองทํา ตองเคลื่อนไหวบอยๆ อยูบานก็จะเหงา ไดทํางานก็จะมีความสุขถา
ไมไดทําจะไมชอบ รูสึกวาตัวไมมีคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“เราทําแลวเราก็ภูมิใจสรางมากับมือเอาไวใหลูกหลาน แคนี้ก็ไมหวังอะไรแลวใหลูกหลาน
สบายก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เหนื่อยนะ ทํางานทุกวันก็เหนื่อแตเรายังมีหนี้สิน ลูกเราเขาก็ยังไปไมรอด เราก็ตองทน
มันตองทําตอไป มีแรงก็ตองทําตอไป ใหอยูบานเฉยๆเราทําไมไดชวยไดก็ตองชวยกันไป” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ภูมิใจที่ทําอะไรไดหลายๆอยางแมวาจะอายุมากแลวยังมีคุณคาอยูไ มตองใหใครมาดูแล
เรายังแข็งแรง ไมมีโรคจนทําอะไรไมได แคนี้ก็ดีแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ไดทํางานมีรายได เราขายของได ลูกคาติดใจ มีมาตามหาเวลาหายไปนานก็มาถามวา
ทําไมไมมาขาย หายไปไหน ผมก็วาไมไดหายไปไหน บางทีไปตางจังหวัดบาง ปวยบาง ก็รูสึกดี
เพราะเราไมไดไปเรียนมาจากไหน คิดสูตรตางๆขึ้นมาเองจากการใหลูกคาชิมบางจนคนชอบและ
ติดใจถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ไมรูจะตอบวายังไง แตจะเปนคนไมชอบอยูเฉย ชอบทํานั่นทํานี่ ชอบทํางาน ชีวิตนี้ก็
ทํางาน ทําเพื่อครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ก็เนี่ยตัวผมนี่แหละครับ ผมเปนคนที่รักตัวเองมาก รักยิ่ง รักเลยที่เราวัยถึงขนาดนี้แลว เรา
ยังมีพละกําลังสุขภาพรายกาย เดินได ไปไหนได เหมือนกับไดชวยตัวเองนะ ไปดูเพื่อนฝูงที่อยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ที่ไดมีสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
“ก็ภูมิใจ คือ เราสามารถเขากับใครได ไมวาจะเด็ก ผูใหญก็คุยกันได เปนเพื่อนกันได คือก็
คบตางวัย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ถามวาเหนื่อยไหม เหนื่อยนะ แตหยุดไมไดเพราะอยากไดเงิน บางทีปวดขามากแตก็ตอง
ออกมาขาย หยุดไปจะเอาเงินที่ไหน จะใหเปนภาระคนอื่นเราไมเอา อยางนี้ดีแลวเหนื่อยหนอยก็ทน
เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมเคยทอเลย คิดวาเรายังดีกวาหลายๆคนที่ทํางานไมได นอนเจ็บปวยแตเราแข็งแรง ยัง
ทํางานไหว ทําไมตองหยุดทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
ความคิดเห็นทีม่ ีตอสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 23 คน โดย
เปนเพศชาย 14 คน เพศหญิง 9 คน ที่มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม และเมื่อแบงกลุม
ดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.62
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ตารางที่ 4.62 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม โดยแบงตามชนชั้น
ทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ สั ง คมและวั ฒ นธรรมพบว า ผู สู ง อายุ มี
ความคิ ด เห็ น ว า สั ง คมเสื่ อ มโทรมลงเนื่ อ งจากสถาบั น ครอบครั ว ไม เ ข ม แข็ ง คนในสั ง คมขาด
จริยธรรม มีสิ่งที่เปนอันตรายในสังคม มีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น สังคมขาดความชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน วัฒนธรรมเสื่อมลงเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมีสัมมาคารวะกับ
ผูใหญ การรักนวลสงวนตัวของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมที่ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“มีเรื่องอื่นไมตองไปสนใจเหรอ ทําใหรักกัน แตงงานกัน จะมีลูกตองพรอมที่จะดูแลลูกนะ
ตองพรอมนะ ไมใชวามีเซ็กส มีลูกแลวยังไมรูเรื่องเลย เมื่อปญหาจริงๆใชไหม เมื่อถาเรารูแลวไม
แกปญหาครอบครัวนะก็จะแกอะไรไมได ประเทศก็แย มันตองแกปญ
 หาครอบครัวเนี่ย ตองใหเขารู
วาปญหาการแตงงานเนี่ยความจริงแลวมันควรจะทําใหเรื่องอยางนี้ออกมาสูมติใหมากๆหนอย
ตอนนี้ปญหาครอบครัวเนี่ยมันเกิดมาอยางไร ใหเด็กจนกระทั่งทํางานได แลวกระทั่งไปมีครอบครัว
ไดตามวัฎจักรของมัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
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“คนในสังคมบานเราขาดระเบียบ ไมมีวินัย อยางเรื่องการเขาแถว อยางไปซื้อของ คนแนน
ก็จะยืนเขาแถว มากอนก็ไปกอน ไมใชมาถึงแลวก็มาแทรก อยางเรื่องจราจร เขาหามจอด กูก็จะจอด
เขาหามเลี้ยวฉันก็จะเลี้ยว ไฟแดงฉันจะไป คือมันก็คงมีบางละนะ ที่ผานมาก็มีนะแตสวนใหญเขา
ไมทําและอยางสี่แยกที่ไมมีไฟอะไรเลยนะ เขาจะมี STOP นะแลวทุกคนตองหยุดแลวก็เขาจะมีให
ทางขวาไปกอน หรือไมทุกคนจะหยุดใหคนอื่นๆไปกอน จะไมมีใครที่จะไปกอน ซึ่งเมืองไทยเปน
อยางนั้น เปนสิ่งที่ปาฝนความรูสึก ถนนหนทางอะไรเนี่ยทรุด ถมแลวถมไมเรียบรอยอยูอยางนั้น
ละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ผมวาสังคมตอนนี้หากไมหาอะไรทดแทน ผมวาลําบาก เห็นไหมการทํางานเราก็ตองเปด
หนังสือพิมพนะจะไดรูวาวันนี้ขาวเปนอยางนี้นะ เปดทีวีดู เราก็ยังรูขาวเรื่องอะไรๆบาง ก็ไดรับ
การติดตอเหมือนกอนมันไมได อายุ 60 จะเขียนทําไม ผมวาเรานัดกินขาวกัน เมากันยันเชาวันเสาร
อาทิตยนั้นไปสงพรรคพวก ไปสงบานนะมันไมคอยไหว ลูกเขาก็เปนหวงครอบครัวเขา แตโดยมาก
พวกนี้ลูกเตาเขาก็ไปดีกันหมดแลว บางคนสมัยนักเรียนเกาโนนเปนสวนใหญ เขามีอะไรเราชวยได
เราก็ชวย มันอยูที่ใจของตัวเอง การดูแลของครอบครัว ความหางเหินมันมีบาง แตเราตองใหเวลากับ
ครอบครัวเรา กับลูกหลานเรา แตทุกคนจะเอาตลอดก็ไมได คิดจะหายไปเลยก็ไมได จะใหเวลาใน
ขณะนั้น เขาถึงวาไง เราตองทําจิตใจใหดี มีความรื่นรมย เราทําอยางนี้ตลอดงานเราจะสําเร็จ ถา
เปนไปไดแลวเนี่ย หลักเขาเนี่ย ศีล ทาน พร ประพฤติศีล 5 ขอแคนี้ เราไมไดไปฆาใคร เราไมได
ขโมยของใคร ไมไดผิดลูกผิดเมียใคร ผมกินนะ ศีลขอ 5 ผมไมทํา บางทีอาทิตยหนึ่งผมกินหนเดียว
ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซื้อเหลาดีๆกิน จอหนนี่วอกเกอรผมกิน แตอยางมากผมก็
นิดหนอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“สังคมเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนเยอะมาก สังคมวัฒนธรรรมเปลี่ยนไปมาก อะไรที่เราไมเคยได
ยิน อยางบางเรื่องก็ตกใจ เพราะเด็กๆเนี่ยคลายวาเขาเปนตัวของตัวเองมาก แลวก็ปาวาเด็กเนี่ยมันจะ
มีชองวางระหวางฐานะ มันมี 3 ฐานะ มันมีระดับบน ระดับกลาง ระดับลาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“มาก เพราะว า อะไร จริ ง ๆแลว พี่ ก็ไ มอยากโทษใคร สถาบั น ไหน แตพี่ก็ โทษสถาบั น
ราชการ มีบางหนวยที่จําไดวาตั้งแตเคยทําผิดทําอะไรเนี่ยเขาจะวากลาวตักเตือน อะไรกันคือเขา
คลายใชอะไรกันตองแอบๆ ใหนะ เดี๋ยวนี้นองเห็นไหม พี่เห็นดวยวาตั้งแตที่ทํางานมานี้ก็เห็น
สถาบันของเราที่เขายังไมมีการแกไขตรงนี้ หนึ่ง ตัวเรา สอง ปาไม สาม กรมสรรพากร ปาไมจาก
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ชาวบ า นที่ ไ ปตั ด ป า ไม ม าทํ า เป น บ า น พี่ ตั ด ไปลดช อ งว า งตรงนี้ เข า กั บ ชาวบ า นได อย า ง
กรมสรรพากรเนี่ยไปตามจับชาวบาน เขาลงแขกเลี้ยงก็ยังไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“อาจจะเปนยุคของโลกาวิวัฒน วัฒนธรรมก็หลั่งไหลเขามา ทําใหเด็กไมรูเรื่องการแตงกาย
ก็ไมรูวาถูกตองรึเปลา พระตองออกมาปรามเรื่องการแตงกาย ซึ่งไมใชพระ ตองเปนเรา รูวางานพิธี
ตองทําแบบไหน แตเด็กก็อาจไมคอยรู ไมรูจะโทษใคร แตวาใสสายเดี่ยวอะไรอยางนี้ มันก็ไมใช
วัฒนธรรมเรา ซึ่งเด็กอาจจะมองวาไมทําก็เชย ใสเสื้อปกปดอะไรอยางนี้ วัฒนธรรมดีๆ ก็มี บางกลุม
ก็รักษาไว แตวาอยูที่ทํางานการเคารพผูใหญเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เขาก็เดินผานกัน ไมเฉพาะเรานะ
แตหลายคนเขาก็บอกวา ทําไมเด็กพวกนี้แทบจะเดินชนไปเลย เดินเชิดหนาออกไป ซึ่งสมัยเรา
ไมได ผูใหญเดินมาเราตองหยุดอยูขางๆกอนนะคะ เราก็จะคอยดู แมกระทั่งการกดเอทีเอ็ม เราก็
ตองใหเกียรติผูใหญกอน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ผมวาคนไมมีวัฒนธรรม คนในกรุงเทพมันเหมือนไมมีวัฒนธรรม คือมีก็คือวัดพระแกว
เปนเอกลักษณ แลวก็เด็กยกมือไหวนั่นนะ นอกนั้นไมมีครับ นอกนั้นไมมีวัฒนธรรมของเรา เพราะ
ปญหาครอบครัวนะที่สงเสริมวัฒนธรรมอยู มันก็เลยเสียหายไปหมด พอ แมมีลูกก็เลี้ยงลูก ระบบ
ไมรูเรื่อง ทํายังไง คือมันเริ่มตน ตั้งแตสมัยโบราณ มีลูกแลวลูกตองเปนใหญเปนโต ตองเปนเจาเปน
นาย มันก็เลยครอบงํากันมา ตอไปเปนปญหาเศรษฐกิจแลว แลวชาวไทย คือคนไทยคือจะยกมือ
ไหว คือคนที่มีเงิน ใครมีเงินไดเปรียบ คนไทยที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมีอํานาจ ก็สังเกตดูวาการพูดจา
ของคนเนี่ย คนที่มีอํานาจพูดกับคนที่ไมมีอํานาจพูดมันจะตาง ตางกันมากเลย พูดแลวก็พูดพันคอ
ตัวเอง ยังไมรูเลยก็พูด คนมั่ว ผมวาไมใช ผมวาไมใชจริงๆ ทําอยางนั้นไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“แนนอน เพราะทุกอยางของดิฉันมันก็มีอะไรที่มันแตกตางกันอยางมาก อยางดิฉันเกิดมา
ในยุคที่เปนกึ่งๆใชไหมคะที่มันเปนแบบวิปริต ที่สัมมาคาราวะ แตในรุนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอยมาก แลว
ดิฉันก็ไมเห็นดีงามกับเด็กๆที่เขาแตงตัวที่เปนแบบสายเดียว นุงกระโปรงสั้นๆอะไรอยางนี้ แลวก็
ทําอะไรกลาเกิน อันนี้จริงๆแลวมันก็อันตรายกับตัวของเขาเอง การศึกษานี้ไปศึกษาเมืองนอกเห็น
ดวยทุกอยางคือทุกคนตองคิดเพื่อใหตัวเองเนี่ยมีการศึกษาที่ดีและสูงและไปใหถึงที่สุดถึงดวงดาวที่
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เคยฝนไว เหมือนชีวิตปาไปอยูที่อเมริกาครั้งแรกไปอยู 7 ป ครั้งที่ 2 ไปอยู 8 ป ที่ไปใชชีวิต ถามวา
ชอบไหม ชอบมากๆ เขามีกฎ มีระเบียบ ชอบมากๆ เพราะตัวเองเปนคนอยางนั้น” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เหมือนกับดานวัฒนธรรมเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้มนุษยมันเจริญ แลวก็โดยเฉพาะกรุงเทพ อยางนี้
การแขงขันมันสูง โดยเฉพาะเขตธนบุรี บางครั้งเด็กยุคใหมอาจจะทําตัวไมเหมาะสม เชน การแตง
กายหรืออะไรตางๆ แลวก็การเขาวัดวาอารามเนี่ยก็ทําอะไรตางๆ เหมือนกับพวกเขาก็ไมคอยสนใจ
เหมือนพวกเขามาฉีดน้ําเลนกันดีกวา สมัยนี้ไมเหมือนสมัยกอนนะ มันผิดกันเยอะ เด็กสมัยนี้
กาวหนาไว เด็กสมัยนี้เขาคํานึงถึงแตตัวเอง สวน ใหญไมคอยสนใจสังคมเทาไร ก็สังเกต ดูบาน
ติดกันก็ไมพูดกัน บางทีทะเลาะกันเสียอีก อยางไรก็ตามเขตเราก็มีนะครับ รักษาประเพณี ลอย
กระทงอยางนี้ วันสงกรานต จัดที่สนามหลวง ถนนขาวสาร วันเขาพรรษา ออกพรรษามีตักบาตร
บริเวณทองสนามหลวง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน
2550)
“สังคมนากลัว บานเมืองเราพัฒนาไปมากแตสังคมกับแยลง มีปญหาสังคมตามมา ปญหา
ยาเสพติด ปญหาการทําแทงเนื่องจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร วัฒนธรรมก็ไปรับเอาของ
ตางชาติมามากเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภษษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แยมากทั้งสังคมและวัฒนธรรม ดูไดจากการแตงตัวของนักศึกษา สมัยกอนการเขาเรียน
เปนหนาที่ของนักศึกษา แตเดี๋ยวนี้เราตองเอาคะแนนลอใหมันมาเขาเรียน เมื่อสิบกวาปกอนผมสอน
เด็กไมเคยเลยตองใหคะแนนเขาเรียน เดี๋ยวนี้ไมใหมันก็ไมเขาเรียน บางคนใหคะแนนมันยังไมเอา
เลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภษาณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“สั ง คมมั น เปลี่ ย นไปเยอะเรามี ห ลานสาวเราก็ ก ลั ว พยามบอก พยามสอน แต บ างที ก็
เหมือนกับเขาไมเชื่อเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
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“เด็กเดี๋ยวนี้จะไปวาอะไรเขามากไมได เขามีความคิดเปนของตัวเอง แตบางที่เราก็หวง
เพราะความคิดเขากลาเกินไป ไมคอยฟงใคร บางทีเราอาบน้ํารอนมากอน เตือนวาทําไปผลที่ไดจะ
เปนยังไง เขาก็ไมเชื่อ คิดวาเด็กแข็งกระดาง ถามวาเกงไหม ก็เกงแตไมนารัก” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ทุกๆองคกรก็เปนตรงนี้ครับ ของชุมชนดวย เนี่ยกําลังทําเนี่ย ไดทําเนี่ยๆตรงนี้ ตรงที่วาง
ผมเอากลุมเราเลย ผมทําละ มีหองน้ํา 3 หองดวย ไฟขางหนาดวงหนึ่ง ขางหลังดวงหนึ่ง ผมทําแลว
เนี่ย เทากับ 8 เมตร เผื่อพื้นตรงนี้ 5 ถึง 6 แผน เขาใหผมแลว มีที่ทําก็คือประเพณีสงกรานต บาง
จังหวัดมีที่เดียวที่ดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เยอะไหม เยอะเลย มองดูแลวเยอะมาก พัฒนาเยอะมาก ของอยางนี้เราไมถูกใจเหมือนกับ
วาเราเคยเห็นมาอยางหนึ่งมาสมัยนี้เห็นอีกอยาง ไมชอบ มองดูแลวมันขัดตา” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“จริงๆแลวถาดูทั้งหมดมันก็ใชนะ จริงๆนะ ไอเรื่องเด็กนักเรียนตีกัน มันก็อยางนั้นนะ
ตั้งแตนักศึกษา สมัยนั้นผมก็อยางนี้ ทําไมผูวิจัยไมบังคับใหนักศึกษาแตงตัวเรียบรอย ไมใชอะไร
อยางนั้น โชวขาเยอะแยะเลย ชุดนักศึกษามันเปนอยางนั้นครับ แลววัยรุนต่ําๆนั่นสะดือ แลวก็มานั่ง
ปด ถาคนนุงสั้นปดไมไดมันก็ตองดึงขึ้นไป ไมไดเห็นแลว แตเด็กวัยรุนเราก็ตองเขาใจวาเขาตอง
ตามกัน จริง ๆแลวเราอยากบอกวา หนูอยาไปดึงเลยหนูปดไมไดหรอก นุงสั้นเองจะดึงยังไงละ
แบบเราไมมองอยูแลว เราก็เปนผูใหญแลว เราไมเนน ก็เห็นเปนลูกหลาน เราก็ตองดูตัวเอง เวลา
นั้นเราก็คิดไมได เสื้อสั้นๆ โชวสะดือ เขาอยากจะโชวกันอยูแลว เราเห็นแลวแตวาเด็กๆเราก็เห็นใจ
เขานะ เขาก็เด็กเปนอยางนั้นแหละ อยางเรามันก็เฉื่อยอยางนั้น ก็วาเขาไมได คิดวามันคุมกันไมอยู
คุมเขาเองไมอยู แลวก็เรื่องนี้สําคัญที่สุด เรื่องยาเนี่ยมันมา ไอตัวทําลายเยาวชน ทําลายประเทศชาติ
เพราะเยาวชนก็มีแตพวกนี้ มันก็ไมใชไมมีความรูนะ แตดีตรงเรื่องการศึกษา ตอนนี้มันงาย จะเรียน
อะไรก็เรียนได มันมีพรอมใหหมด กศน. หรือจะเปนปริญญาจบเรียนตออีก อะไรก็มีหมด” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“สมัยนี้อะไรเจริญมากแตอยูยาก ขาวของก็แพง คนก็ตางคนตางอยู เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเชื่อ
ฟงผูใหญ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“สังคมแย จิตใจคนมันเปลี่ยน คนหางวัด ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเกิดปญหามาก ขาว
เดี๋ยวนี้มีแตฆากันตายจนเปนเรื่องธรรมดาสัมยกอนมีที่ไหน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“วัฒนธรรมมันแยลง คนเดี๋ยวนี้ไมใชไมดีแตเขาแยกกันอยู ขาดความสามักคี ขาดการพึ่งพา
อาศัยกัน เมื่อกอนมีอะไรจะชวยกัน เดี๋ยวนี้ไม แกอยามายุงกับฉัน ฉันจะอยูแบบนี้ไมยุงกับใคร”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“เมื่อกอนนี้มันคือ คงไมเหมือนกับตอนนี้ มันไมเจริญนัก เรื่องความเจริญไปตรงไหนก็
เปลี่ยนแปลงหมด เมื่อกอนนิยมอยูบานนอกนะครับ ผมอยูบานนอก สมัยอยูบานนอกนะครับ คลุก
คลีอยูกับเพื่อนกับฝูงดี พอเขามาอยูในกรุงเทพมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ สังคมสมัยนี้มันไมเหมือน
เมื่อกอน มันไมจริงใจ อีกอยางพกคนรุนใหมอะไรๆก็เร็วไปหมดครับ ผูปกครองทําใหเขาเร็ว
เกินไปหรือเปลาไมรูแตพวกผมตามไมทัน ผมวาเด็กรุนใหมเร็วไปไมวาจะเรื่องเพศเรื่องอะไร”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ผมวาเด็กรุนใหม ผมมองวากําลังจะดีขึ้น รูจักธรรมะ รูจักสังคมธรรมะดีขึ้น ถาผมสังเกตดู
นะ เขาวัดเขาวาดี สมัยกอนคือคาดหวังสุดๆ ธรรมะเดี๋ยวนี้เด็กหางไกลวัด ทําใหวัฒนธรรมแย”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ใชไมไดเลยแย ตอนนี้คือผมบอกไปแลว ลุงบอกหนูเวลาเดินขึ้นไปบนสะพานลอยรวบ
กระโปรงดวยนะรถมันจอดอยูใตสะพานนั่นนะ เขาบอกวาเขาอยูสูง เขาเห็นเขาก็เอาไปไมได แลว
ใหผมทําอยางไรละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“เปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อกอนมันเงียบดี เดี๋ยวนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมด แมแตคนมันก็
เปลี่ยนแปลงกันไป มันไมเหมือนเดิม ไมมีความจริงใจ หาความจริงใจยาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ความคิดเห็นทีม่ ีตอการเมือง
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 20 คน เปน
เพศชาย 12 คน เพศหญิง 8 คน ที่มีความคิดเห็นตอการเมือง และเมื่องแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้น
ทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม ดังแสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 4.63
ตารางที่ 4.63 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอการเมือง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม

ชาย

เพศ
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

ชนชั้นทางสังคม

จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีความสนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะ
รูสึกเบื่อหนายกับการเมือง แตทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเห็น
วาเปนหนาที่ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไมจําเปน ปลอยใหประชาชนเขาเปนคนชี้ 30 บาทรักษาทุกโรค มันก็โกหก คือวาเขาก็เอา
ของไมดีมาใช แลวงบประมาณทหารเนี่ย ในชวงที่ทักษิณอยู 6 ป ทหารถูกตัดงบประมาณไปถึง 5 6 หมื่นลาน ที่เหลือเก็บเอง นี่เวลาที่เราเรียกกลับคืนมาไดเทาเดิมเทานั้นเอง ใครกันชิบหายหมด
สมัยกอนน้ํามันไมมีใช เรื่องฝกหัดทหารไมตองพูดถึง ไมมีงบประมาณในการฝกกัน เราก็โชคดีที่
วันนี้ไดมีการจัดงบประมาณฝายทหาร เศรษฐกิจนะมันตองตามหลังความมั่งคง ผมยังยืนอยางนี้อยู
นะ ถาประเทศไมมีความมั่งคง ไมมีจุดยืนชัดเจน เศรษฐกิจอยางไรก็อยูไมได มันจะไมรุงโรจน มัน
จะเปนไปไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“พรรคการเมืองที่เขามาตองมีจิตสํานึกที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ จะโกงจะไหลตามน้ํา
ก็พอประมาณไมไดเปน 70,000 ลานใชไหมคะ มากเกินไป ถาเขาไมถูกปฏิวัติพวกเราก็ไมรูวาเขา
เอาไปเทาไรแลวใชไหม บางคนที่ชอบเขาก็วาเขาทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง คุณทําใหเจริญก็
จริงแตคุณก็ตองมีเงินใหประเทศชาติไมใชทําแลวเอาเงินเขากระเปาคุณและตัวและพวกพอง พวก
เราก็ยังลําบากเหมือนเดิมใชไหม ประชาชนแตละคนก็ยังลําบากเหมือนเดิม อันนี้ปาไมมีความเห็น
คะ วาจะเชื่ออะไรกับใครแคไหนแตเราก็ตองดูในเขตของเรา ดูแลวถูกใจเราจะไปเลือกเขา เมื่อที่
ผานมาเลือกพรรคไทยรักไทยนะเพราะเห็นวาเขาทํางานดี แตตอนนี้แนใจและวาจะเลือกพรรคไหน
ตองดู แตคุณอภิสิทธิ์ก็ดีนะ เขาก็ดี แตในทีมเวิรกของเขาไมแนใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตอนนี้ไมรูอะไรเปนอะไร การเมืองผมวาเราไมไดปรับปรุงประเทศเลยนะตั้งแตทําปฏิวัติ
2547 ไมไดทําตามที่พูดไวเลย หลัก 6 ประการ การศึกษาผมไปไหน มันไมไปไหนเลยนะ 70 กวาป
ก็มัวแตเปลี่ยนกันอยูเนี่ย ทุกคนตองนําการศึกษาขึ้นมา สําคัญนะ ผมยังบอกคณะบดีวาไมสําเร็จ
เพราะอะไรรูไหม ครูคนไทยมีนิสัยอยางไร ครูตองมีเมตตามาก 10 คนเนี่ย จะมีคนตรงๆสัก 2 คน
ตรงเปะเลย บอกเด็กคนโนนดี เด็กคนนี้ดี ดังนั้นถารัฐบาลยังไมตั้งหองเรียนที่เปนมาตรฐานนะ คุณ
จบชั้นนี้คุณก็ไมโอเคเพราะสอบกันอยูเสมอ หลานผมเรียนอยูเซ็นโยเซฟ ครูใหไปสอบอเมริกา อยู
ได 3 - 6 เดือน เขาก็ใหมา คนนี้กส็ งใหคนโนน เพราะฉะนั้นมันก็โอเค เด็กมันก็อยากเขาโรงเรียนที่
มีชื่อ เพราะมันไมคิดวาโรงเรียนวัดเนี่ยดีนะ การเมืองนี่ไมดี ผมวาตามกระแสเนี่ยรักประชาชนจะ
รักประชาชนไดอยางไร แคจับสลาก ผมยังไมรูเลือกเขาเนี่ยทําไมไมคัดงายๆละ ไปคัดซับซอน”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550 )
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“ตลอดเวลาปาเบื่อมาก เหมือนกับเลนละครใหคนดู เหมือนเด็ก เหมือนเด็กเลนขายของ
เหมือนคนไมมีสมอง ปาก็ไมเขาใจ คือเราไมไดอยูในจุดวาใครเลว ใครดี ใครชั่วจริง เลวรายอยางไร
หลังจากที่เราดูๆ มันก็ทําใหคนอยางเราไมรูจะเชื่อใคร ฟงคนนูน ฟงคนนี้ บางคนดากัน วากัน
รุนแรง เราเชื่อมั่นในองคสมเด็จพระเจาอยูหัวใชไหมวา คนไมดีทานคงไมเอาละ ทานคงไมเอาเปน
องคมนตรี แตวาฟงคลื่นๆหนึ่งมันก็เปรียบเหมือนหมูกับหมา ปาวามันไมถูก แลวคนอางในหลวง
มากไป เอะอะก็ทําเพื่อในหลวง ทําใหในหลวง คือไมใชวาปาไมรักในหลวงนะ ปารักในหลวง
มากๆเลย มีความรูสึกวาประเทศนี้ถาเราขาดในหลวงเราจะอยูอยางไร แตปาก็มีความรูสึกวาบาง
กลุมอางในหลวงมากเกินไป แลวก็มีความรูสึกวาทําไมบางกลุมก็ทําดี บางกลุมก็บั่นทอน ทําใหเชื่อ
ยาก ก็เลยวาเราแกแลวเราก็พึงดูเขาไป ใครจะเปนอยางไรก็ไมเอาใจไปผูก มันจะเปนอยางไรก็ไมรู
เดี๋ยวเราก็ตายแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“การเมื องบานเราก็รูๆกันอยู คือมันเอาประโยชนของตัว เอง ยัง ไมเ ห็น มี ใครเลย ที่ จ ะ
เสียสละเพื่อประเทศอยางแทจริง ก็พูดกันแตปาก บางทีเขาบอกอยาพูดเลย ไมอยากจะพูดแลว แลว
เราก็พูดไมไดดวย อยางเราไมไดทําอะไรใหถึงเราไมไดทําประโยชนให แตเราก็ไมเคยทําลาย
แผนดิน แลวเราก็ยังมีความสุข ใครเขามาก็หวังกอบโกย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน
, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“พูดตรงๆนะครับการเมืองมันก็เหมือนธุรกิจการเมืองซึ่งการรวมกลุมรวมกอน ไมเคยทํา
เพื่อประเทศชาติ ยังไมเจริญกาวหนาพอสมควร ไมเหมือนบางประเทศเขา พรรคนอย เลือกกันได
นอยพรรค การทํางานก็สะดวกขึ้น พอหลายพรรคก็ตกลงเรื่องผลประโยชนไมไดก็ขัดแยงกับ
รัฐบาล แลวก็กลับไปกลับมา พอเห็นทาไมดีทหารก็เขามาปกครอง ผมคิดแลวนะถาฝายไหนได ผม
ก็วาไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“มองการเมืองมาแรง ในระหวางทักษิณ ดูเหมือนจะดี มันจะมั่นใจในเอกราชมากแคไหน
ตองการอํานาจมากพอ มันสมควรมันจะกลายเปนการปฏิวัติมันก็ไมเลวนะ ก็คือมันอาจจะดีกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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“คิดวาการเมืองไทยไมพัฒนา ยังคงมีเรื่องของอํานาจเกา ระบบศักดินาแมแตในระบบ
ราชการก็มี แตภายหลังจากมีการเลือกตั้งแลว การเมืองนาจะดีขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําลายประเทศเขาไมรับผิดชอบ รัฐปกครองโดยทหารนะมันจะไปไดอะไรทําอะไรไมได
หรอก เราเปนทหารจะทําอะไร มันตองประชาชน ประชาชนอยากเลือกไมดี ก็เลือกเลวๆ แลวมันก็
ขัดแยง ทักษิณพออยูดีก็กิน เรายังเปนขี้ขาเขา ไอพวกขี้อิจฉา เขามีเงินเยอะแยะ เอาไปทําอะไรก็ได
ซื้อเรือใบเลน ซื้อไอนั่นเลน ซื้ออะไรเลนก็ได ถาเลือกตั้งมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศ
เราตองดี เราก็พลอยดีดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็
ดี แลวการทํามาหากินก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง ขาวก็อยากขายแพง แตหมุนเวียนในประเทศ ถามัน
เหลือเทานี้ก็ไมแพงเทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวยดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญา
หรอก ดึงออกไปสักทีหนึ่ง เมื่อกอนผมชอบทักษิณ ถึงทักษิณไมเปนหรือใครก็ตามเทากับทักษิณ
เพราะคนนี้ คนนี้ไปแลวไมเคยทําอะไรใหดี มีแตแยลง ไมสนใจอะไร เอาไประเริงคนอื่นเขาหมด
มันก็ไมดี พูดงายๆ ดูกันงายๆ เปนเหตุเปนผลกันเลย ยุคประชาธิปไตย เปนมา 2 ปแลวไมเห็น
ปรับปรุงเลย กลัวจะใชหมด แทบจะเอาแผนที่ไทยไปค้ําประกันมันไว ตองใชเงินทุกบาททุกสตางค
มันก็จะไมไดคืน เปนหนี้เขาทั่วไปเลย เราไมรู เราก็แย ทุกตารางนิ้ว เรานะเจ็บใจ ไมไหว ผลที่สุด
ประชาชนรอนหนักๆก็ตองยุบไป ทักษิณก็มาเลือกแทน ก็มีมหาชน มหาโจร 420 มหาโจร ทักษิณก็
มี 420 เทากันนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตัวนักการเมืองเอง ที่ทําใหบานเมืองไมสงบ เขาเปนนักการเมืองที่ดีบานเมืองก็จะดี แตถา
นักการเมืองไมดีก็จะเปนอยางทุกวันนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“รัฐบาลนายกทักษิณอาจจะคอรัปชั่น แตถามวานักการเมืองพรรคไหนไมคอรัปชั่น มีไหม
ยังชอบทักษิณเพราะวา ทานมองอะไรเกงพูด พูดถึงมันยากไประดับอินเตอรไดเนี่ยเกง แตอาจจะ
สวนหนึ่งเขารวย นายกทักษิณทานเกงทําใหเงินบาทมันดี รัฐบาลชุดนี้ทํายังไงก็ไมรอด ขนาดนี้ยัง
ไมทําอะไรเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550 )
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เทาที่ผมคิดดูนะไมยืดเนื่องจากเทาที่ออกมาเหนื่อย ทําใหพรรคออน ไมตองมีการยาย
พรรคไอ ตั ว เนี้ ย มั น ทํ า ให คุ ม ไม อ ยู เจตนาต อ งการทํ า ให อ อ นแอทุ ก พรรคมารวมทํ า ให บ างสิ่ ง
บางอยางไมลงตัว และวิ่งยายกันไดตลอด มันทําใหดูไมมั่นคงเขมแข็งถาไมถูกใจก็ตองตอรองและ
ตอรองกันไมไดก็ตองถอดถอนก็ตองลม การเมืองไมยืด พูดถึงสมัยกอนที่ทักษิณมี 2 พรรคมาคุย
ไมใชแพกันแลวก็มาตอสูกัน อยางคราวที่แลวปฏิวัติกันคือแลวก็ขวางคนสมัครเขาจะสมัครก็ขวาง
เขา เราไมไดเขาขางใครนะแตคนที่มาขวางมีความผิดนะ เราก็รูๆกันอยูเบื้องหลังใครขวางไมให
สมัครพอเขาสมัครพรรคเดียวก็มีสัดสวน 20% แลวถาการเมืองยังเปนแบบนี้นะ ไมยืด ใครเขามาก็
ไมยืด หนึ่ง เจอปญหาตอนนี้ สอง เงิน เงินสํารองไมเกี่ยวกันนะกรรมการพรรคเนี่ยทําให
นักการเมืองเกงๆหายไปหลายคนแลวนะ ไมไดเอาคนรุนใหมอยางเดียวไมเอาคนรุนเกาเลยไมได
ตองเปนหลักอยูเพราะนี่ประสบการณเยอะมาก ไมไดหรอกถาเอาคนรุนใหมอยางเดียว คนรุนเกา
การเมืองตองใชประสบการณเยอะมาก ถาลงเขตเทาไร 3 คน ถาจังหวัด 3 คน ทั้งจังหวัดเลย 3 คน
ผมถามวาไทยรักไทยเนี่ยจะไดทั้ง 3 คนไปไหม บานเมืองสกปรกยังไม มันตองทําถนนใหดีเลย ดู
ทางบานเรายังกับปา หางจากเมืองไมกี่กิโลเอง ตองใหเทปูนเลย เหมือนถนนสุพรรณเขา มันตองทํา
อยางนั้นนะก็ยังดีหนอย เขายังติดไฟให เมื่อกอนมืดนะ พอออกไปตรงอูวิชาญตรงพระราม 2 ได
ตรงนั้นนะ เขาเอาขยะมาทิ้งปากทางออกไมไดเลย ทางก็ใหญ เขาก็เอาหนังสือมา ตอนนั้นผมเปน
คนกอสรางดวยเปนผูตรวจดวย เนี่ยอยางบานกรุงเทพฯนั่น ที่ตรงบานทางเปนแนวของถนน เขา
เห็นแนวไปมันไมมีพื้น มันไมแนนไง ตองลงหินใหม เขาก็ไดอีกลานกวา ก็โอเคยอมนะยอม แลวก็
มากรอกสัญญาผูรับเหมา ยังไมลงมือกอสรางเลย เรียกวา แถวนั้นแหละ เขายังใหเงินชวยอีกนะ เนี่ย
ยังไมมีเวลา มาลงมาสร าง จะป แลวเนี่ย เขาก็ถามผมเรื่ อย เพราะผมลงพื้น ที่ เขาถามเมื่ อไรทํา
ประมูลไปแลวไมรูเมื่อไรทํา ถามนายชางใหญ สัญญาทําไปแลว ทางเราไปเปลี่ยนสัญญา เทากับไป
เบรกเขา สมมติเราทํามกราคมถึงพฤษภาคม ไปเบรกสัญญา เขาใหเราทําใหม เขาใหเราหยุดไวเนี่ย
ที่นี้เราก็ตองตอใหเขา พฤษภาคมก็ตองเลื่อนไปเปนอยางนั้น เขาก็ยังไมมาตอสัญญา เขาขอใหเลย
จํานวนที่เพิ่มไปเนี่ยเขาพอใจแลว ลานกวา แตไมตอสัญญา ก็เลยยังไมทํา เนี่ยเขายังมาตาม เราเคย
กํานัล เพราะคะแนนเราดีดวย ผมลุย ตอนหลังเราชวยไมไดแลว เพราะตอนหลังเราประมูลไปแลว
เราไมจางอีกคนหนึ่ง เพราะคนนี้เราเอาหินได ไปลงเขาได ทางไมดีไปเกลี่ยก็ได ตอนนี้เราไปทํา
ไมได เพราะถือไปชวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“การเมืองบอกตรงๆวาเบื่อมาก อะไรกันก็ไมรู ไมอยากสนใจแลว ไมอยากพูดถึง” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“การเมืองชอบมาก ตองติดตามอานบอย เลือกตั้งก็ไปตลอด ไมเคยขาด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“เบื่อมากๆ ตางคนตางเห็นแกประโยชนของตัวเอง ทําอะไรก็คิดถึงแตตัวเอง ประชาชน
อยางเราก็ไดแตทําใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสาวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมรูวาเขาเปนอะไรกัน ดูมากก็ปวดหัว ตามกันไมทัน คนนั้นก็วาคนโนนไมดี สรุปแลว
ไมมีใครดีเลยสักคน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนดูขาวการเมืองจะเครียดมาก เดี๋ยวนี้ดูแลวเฉยๆ ไมเครียดอะไรแลว อะไรจะเกิด
มันก็ตองเกิดแตเราก็ยังติดตามขาวการเมืองอยูนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไมเกี่ยวครับ การเมืองที่ผมชอบนะ ชอบเลย ชอบแตผมเบื่อที่เขาทะเลาะกันไมหยุด หรือ
วาเราดูละครอะไรมากหรือเปลาไมรู ดูไปดูมาก็เบื่อๆ เขาเลนละคร เบื่อมากเลย ความรูสึกเราไม
คอยดีนะตอนนี้ เหมือนกับเขาดีสําหรับพวกเขาหรือเปลา หรือวาเขาเลนละครอะไร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนวาไมได ยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอื้อ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“คิดวาเกี่ยวเพราะกอนนี้ เมื่อกอนไมคอยเดือดรอนแตเดี๋ยวตองหาเปนหนี้พันลาน ชักตรง
โนนมาโปะตรงนี้ เพราะความที่มันไมมีไง” (กลุมตัวอยาเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
ความคิดเห็นทีม่ ีตอธุรกิจและเศรษฐกิจ
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 21 คน โดย
เปนเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 9 คน ที่มีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ และเมื่อแบงกลุม
ดังกลาวตามชนชั้นทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.64
ตารางที่ 4.64 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม

ชาย

เพศ
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

ชนชั้นทางสังคม

จากการศึกษาผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ พบวาผูสูงอายุมีความคิดเห็น
วาเศรษฐกิจไมคอยดีเนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง หรือเรื่อง
ปญหาความไมสงบในภาคใต ทําใหสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“สับสน แตตอนนี้ที่เราอยูไดเราโชคดี ผมโชคดีที่เรื่องอะไร โชคดีเรื่องสงออก เราอยูได
เพราะสงออก ถามวาสงออกยังไง ก็สงออกพวกกุง พวกขาว น้ําตาล พวกยา พวกยางแลวก็ชิ้นสวน
อะไหลคอมพิวเตอร นี่คือหนึ่งที่โชคดี และยิ่งโชคดีใหญชวงนี้ โชคดีกับเวียดนามที่มันสงไมได
สงออกแลวไง มันสงออกแลวไง น้ําทวมหามทําการสงออก น้ําตาล ขาว พวกนี้ พืชผลมันไมได
สงออกแลวเราละ ประเทศเราก็ไมมี ถามวาเศรษฐกิจเราจึงปนปวน ปนปวนทุกคน คนระดับลางนี้
เขาไปใชเงิน เพราะเขาไมรูวาอนาคตประเทศจะเปนยังไง เขาไมเคยเห็นวาประเทศมีความขัดแยง
มากขนาดนี้ ขัดแยงเนื่องจากอะไร เนื่องจากคนมันมุงแตผลประโยชนของแตละฝาย คือมันไมมี
ทางแก แกไมไดตองคิดถึง คือ สมเด็จพระเจาอยูหัว ตองมีศูนยรวมวาตองทําอยางไร คือทานตองทํา
ถึงแกจะผิดจริยธรรมก็ตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม
2550 )
“เศรษฐกิ จ ของประเทศใช ไ หม จริ ง ๆแล ว เนี่ ย ถ า ถามช ว งที่ ทั ก ษิ ณ เป น นายกรั ฐ มนตรี
เศรษฐกิจก็จะบูมอยางรุนแรง ปาวามันก็เร็วเกินไป มันเปนการฟุมเฟอย อยางที่ในหลวงทานตรัส
จริงๆแลวตองอยูในความพอเพียง แตพอถึงรัฐบาลทานสุรยุทธเนี่ยก็ชาเกินไป มันเลยทําใหทุกอยาง
มันดาวน มันควรจะอยูตรงกลางถูกไหมจะ แลวขอสําคัญก็คือตองไมคอรรัปชั่น ถาคอรรัปชั่นมาก
เศรษฐกิจ มัน ไมดี ห รอก ใครก็ ค อร รัป ชั่ น ใครมาก็ จ ะกอบโกยเอาผลประโยชน ถา ถามทุ ก คน
สัมภาษณทุกคนก็จะพูดอยางนี้ แตเราคนเดียวที่ไมมีปากเสียงที่จะไปโตแยง หรือเพราะเราไมเกง
แลวจะใหเราไปรวมนั้นมันไมใชนิสัยที่จะไปทํากับพวกเขา แตถามวาเห็นดวยไหม ก็ไมชอบนะ
คอรรัปชั่น ก็อยากเศรษฐกิจมันขึ้นไปอีกหนอย ใหมันมีธุรกิจที่ทุกคนทํามาคาขายไมมีใครเจง มีแต
คนเจริญรุงเรืองถูกไหมคะ บานเมืองก็ดีแลวน้ํามันก็อยาใหมันแพง อยาใหมันขึ้นมาก สินคาทุก
อยางมันขึ้นราคามันก็ขึ้นๆหมด อยางที่พูดแตเงินเดือนไมขึ้นไงประชาชนก็อยูลําบาก แตความตาง
ระหวางคนกรุงเทพฯกับคนตางจังหวัดมันก็ยังมีอยู” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไมคอยดีเทาไร เทียบกับตอนแรกๆ ไมคอยดีเทาไร ขาวของมันแพง
อยางที่วา จายกับขาวนี้มันแพงขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 21 ตุลาคม
2550)
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“ถาเปนผมไมไดคาขายนะ แตผมไมรูวาเขากูนะ ผมคิดวาเขาเอาไปลงทุน อยางนั้นผมเห็น
ดวย เชน คุณเอาไปผอนบาน คุณเอาไปผอนรถ ถามีรถคันก็ไมพอ ไอนั่นคือทําลายนะ เขาวามันไม
ดี เพราะวามีแตคนขาย คนซื้อไมมี ผมก็พยายามซื้อแมคา เชนมีแมคาอยูคน ทุกเชา เขาจะมาขายถั่ว
ตม ผมก็พยายามที่จะกินถั่วตม อาทิตยละครั้ง กินมันอาทิตยละครั้ง กินถั่วแระ อาทิตยละครั้ง อยาง
นอยเราก็ไดชวยเขา ครั้งละ 10 บาท เขาก็ได 10 บาทจากเรา ผมถือวาการซื้อของเปนการชวยคน
แตเรื่องเศรษฐกิจ ผมวาอยูที่เราดวย ไมไดอยูที่สวนขางนอกอยางเดียวถึงเราจะมั่นใจแตเราก็ตอง
ประหยัด วันอาทิตยถาคุณไปกินขาวขางนอกทุกวัน ผมเดินไปซื้อเดินไปแคนี้ผมก็ใชเทาที่จําเปนก็
อยูไดแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้พี่วาประเทศของเรานี้ก็ตองยอมรับความจริงอันหนึ่งวาเปนประเทศที่มัน
เปนการแขงขันภาวะเศรษฐกิจในดานเศรษฐศาสตรเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่สําคัญอํานาจตอรอง
เขาจะดีกวา รองๆ แลวพี่ก็คิดวาถาเราไมมีน้ํามันเราไมอดตายแตเราเนี่ยไมสามัคคีกันนะ ไมเปนน้ํา
หนึ่งเดียวกัน เราก็เลยไมสามารถสรางอํานาจตอรองตรงนี้ไดเพราะฉะนั้นที่พี่เห็นวานาจะเปนสัจ
ธรรม ก็คือวาธรรมชาติใหคนไทยมากจนกระทั่งพวกเราเนี่ยเห็นวามันไรคาหรือไมสําคัญ เนี่ยมันก็
ได บุญ พี่ ถึงบอกว าไม ตองเปนผู บริหารที่เก ง หรือฉลาดอะไรมากมาย ขอใหคุณ มี ความจริ ง ใจ
ความซื่อสัตยนะ กาวหนา ทําใหดีที่สุดเพราะนองจะเห็นวาคนเกงมันก็มาพรอมกับความเห็นแกตัว
หรือเอาเปรียบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เศรษฐกิจก็มนุษยเงินเดือนก็ตองประหยัดเหมือนกันนะคะ ก็รูสึกมันไมปลอดภัย นี่ขนาด
พี่เปนขาราชการระดับสูง เงินเดือนระดับ 2 ของราชการแลว ทุกอยางสูงสุดของราชการทั้งหมด เรา
ก็ไมมีเงินเหลือเก็บมาก มองลงไปวาเด็กที่เริ่มทํางานใหมๆ ลําบากนะ รายไดไมพอกับคาครองชีพ
ลําบาก นี่ก็ไมรูเหมือนกันวามันจะเปลี่ยนไปมากกวาที่ราชการเงินเดือนแค 1,250 บาท กอนเราก็
สามารถไปดูหนัง ซื้อคอมพอะไรได ในขณะนี้เงิน 6 - 7 หมื่น และพวกคาอะไรก็เกือบแสน ก็คือถา
ไมประหยัดก็หมดเหมือนกัน ก็ไมรู ถึงอยางนั้นเปลี่ยนไปทุกอยาง ทุกอยางแพงขึ้น เปลี่ยนไปมาก
20 - 30 ปนะคะ อยางที่ดิน 35 ไรเราก็ซื้อได เดี๋ยวนี้แค 8 ไร ก็ตองคิดแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)

225

“ผมวามันก็นาจะดีขึ้น เพราะวานโยบายของรัฐ อาจจะมีความสามารถ เอกชนมันก็ไม
ลดลง นโยบายมันก็บวกความพยายามของรัฐ เอกชนพยายามพัฒนาใหดีขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“คนจนยังคงลําบาก แตคนรวยไดรับผลประโยชน ราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมไดแพง
มาก เพราะเศรษฐกิจไมคอยดี ขายของลําบาก ผูประกอบการก็จะลดราคาลง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แยนะทั้งปญหาการเมืองปญหาภาคใตมันสงผมกระทบหมด อะไรก็ขึ้นราคาหมด ขาว
ของแพง คุณภาพก็ไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“มันมีผลกระทบหมดไมวาจะเศรฐกิจการเมืองทําใหมันเกิดการจี้ปลนมากขึ้น คุณดูมีขาว
ปลนรานทองเยอะมาก น้ํามันก็ขึ้นราคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“มันก็แย เศรฐกิจขาวของแพง เมื่อกอนไมขนาดนี้แตในขณะเดียวกันของมันก็จะแพงขึ้น
มาก รัฐบาลตองแกปญหาไมอยางนั้นประชาชนก็ยิ่งลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“ของมันแพงขึ้น ทุกอยางขึ้นราคาหมดไมวาจะเปน นม น้ําตาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ผมฟงดูเนี่ยใครๆก็บอกวาขาวของขึ้นแพงหมด ผมรูเลยเพราะผมขายของของมันขึ้นหมด
น้ําตาลขึ้นมา 1 บาท และผมขึ้นกาแฟจาก 10 บาทตอนนี้ขาย 12 บาท ไมขึ้นผมจะขายไดอยางไร
อะไรก็ขึ้นหมดทุกอยาง น้ําตาล นมขึ้นหมดทุกอยาง น้ําแข็งก็ขึ้น 20 - 25 บาทขึ้นหมดทุกอยาง ของ
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ขึ้นทุกอยางก็ฟงเพื่อนดู เพื่อนบอกวาก็เบรกๆอยูโครงการกอสรางเบรกหมด หาเศรษฐกิจมันทําไม
ดีเลย รูสึกมันไมคอยดีเลยแมคาจะรู ของทุกอยางจะเบรกๆหมดเลย เราจะรูวาทุกอยางแพงขึ้นแปง
ทําปาทองโกขึ้นหมด อาหารอื่นๆขึ้นหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
5 ตุลาคม 2550)
“แพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของก็อยากไดพอตัวพอ นมก็
ขึ้น ขาวก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น ของไมนาขึ้น อยางแกสไมนาขึ้น 3 อยางเนี่ยไมนาขึ้น เราไม
อยากใหของหลักๆขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน
2550)
“ตอนนี้เศรษฐกิจไมดี ลูก ก็เลี้ยงยาก คบเพื่อนสวนมากเพื่อนไมคอยจะดีเ ทาไร พอแม
ทํางานไมมีเวลาอบรมลูก เดี๋ยวนี้มีเพื่อนชอบชวนกันไปขายตัว อามาเอาเงินเขาแบงกไวอยากได
อะไรก็ซื้อเอา อยาไปทําไมดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิ, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เลือกตั้งคือ ถาเลือกตั้งมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศเราตองดี เราก็พลอยดี
ดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็ดี แลวการทํามาหากิน
ก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง หมุนเวียนในประเทศ ถามันเหลือเทานี้ก็ไมแพงเทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวย
ดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญาหรอก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เศรฐกิจไมดีของแพง ขายของลําบาก คนไมคอยซื้อ จากเมื่อกอนจะขายดีเดี๋ยวนี้ยอดตกลง
มาก เราก็ไมรูวาทําไมทั้งเรื่องของภาคใตตางๆ เรื่องการเมือง คนยังกลัวมีระเบิดอีก” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตอนนี้ไมคอยดีเทียบกับปที่แลว ตกไปเยอะ งานก็หายาก มิชฉาชีพเยอะ” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ของแพงขึ้นนะ แพงขึ้น เมื่อวานนี้ไปซื้อนมใหหลาน เนี่ยแพงขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“แยคะเดี๋ยวนี้แตเมื่อกอนดีนะ มีนักศึกษา นักเรียนทานกันดี เดี๋ยวนี้ตกคะ ขายตกคะ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนวาไมไดยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอื้อ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ความคิดเห็นทีม่ ีตอสินคาและบริการ
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 15 คน เปน
เพศชาย 5 คน เพศหญิง 10 คน ที่มีความคิดเห็นตอสินคาและบริการ และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตาม
ชนชั้นทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม ดังตามตารางที่ 4.65
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ตารางที่ 4.65 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตอสินคาและบริการ โดยแบงตามชนชั้นทาง
สังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึ ก ษาผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ สิ น ค า และบริ ก าร
พบว า ผู สู ง อายุ มี
ความคิดเห็นวาสินคาและบริการในปจจุบันไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี มีราคาแพงมากขึ้น
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือพี่วาตั้งแตเล็กๆ เนี่ยพี่ซื้อจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาด แลวอยาก
อะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซื้อมาทําเอง อยางทอปเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะ
ในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกินแตตอนนี้คนเคยแตดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอก
วาพี่ไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พี่ไปก็คือเคารพสถานที่ เคารพผูใหญบาน ชาวบานที่นั่นอยาไปหยิบไก
หยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง อยางนี้ก็คือการเคารพ เพราะฉะนั้นพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเมื่อเขามี
อํานาจการตอรองแลวเนี่ย ตอไปเขาจะเห็นราคาเมื่อไหรก็ได พี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแต
คุณอยามาทําลายตองปลอยใหเขาเลี้ยงตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
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“ความสะอาด ปลอดภัย ไมใสสารมันเลือกที่ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี่ย สมมติเรา
อยากกิ น ปลา เราก็ ไ ปดู คุ ณ ภาพมั น ด ว ยใช ไ หมครั บ เย็ น ๆผมก็ ซื้ อ มาเก็ บ แล ว นิ สั ย เราก็ ช อบ
ทํากับขาว ตองซื้อเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู
ซื้อเปด ซื้อไก ซื้อผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็น ใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด ครั้งละประมาณ 1,000
กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“ออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือจะไปเอาพวกเบเนต็อง มันก็ไมเขา
กับเรา ก็จะมียี่หออยู 2 - 3 ยี่หอ ที่เอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล ยี่หอชื่อ บราวน แลวก็ ดีเซลล
อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซึ่งเขาจะตัดทั้งกางเกงหรือเสื้อทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา
แลวก็เขาก็จะมีแพทเทิรนอะไรออกมาถูกใจของบราวนเนี่ยถูกใจมาก เมื่ออาทิตยที่แลวก็ซื้อมาอีก
ตัวชอบตัวจี สีของมันคลาสิคดี สีออกน้ําตาลบาง ทองบางอะไรอยางนี้ แลวแตวาอะไรที่เขากับหุน
เรา” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ตลาดปากคลอง ซื้อปลา ซื้อหมู ซื้อกุง ซื้อผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา มันเลือก
ที่ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี่ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ
เย็นๆผมก็ซื้อมาเก็บ นิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซื้อเอง กินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป
ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู ซื้อเปด ซื้อไก ซื้อผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็
หมด ครั้งละประมาณ 1,000 กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“พิจารณาจากสถานที่ซื้อ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบที่ใชในการตัดสินใจซื้อ
เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้นสวนใหญจะใชจา ย
ในการซื้ออาหารสดเพื่อใชประกอบอาหารรับประทานที่บาน นอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุงรสตางๆ และ
ขนมโดยซื้ อสิ น ค า เหล า นี้จ ากฟู ด แลนด ซื้ อในระหว า งเดิน ทางกลั บบ าน และซื้ อในปริ ม าณที่
เพียงพอในการประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซื้อในตลาดสด เพราะจะได
ของที่สดใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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“เดี๋ยวนี้ของขายออกมาเยอะ อยางรานกาแฟ เปดกันใหทั่ว แตจะอยูรอดจริง ๆ มีกันไมกี่เจา
การที่จะเปดรานสักรานมันมีหลายอยางที่ตองคิด วาเรามีความสามารถพอไหม แขงกับเขาไหวหรือ
เปลา แลวมีคนทําเยอะหรือยัง ถามันมีมากเกินพอแลวเราไปทําอีก จะรอดหรอ และถาทําก็ตองดูแล
เต็มที่ บางทีเปดหลายสาขา แตจางเด็กไปเฝาเด็กก็คิดวาไมใชของเขา ก็เฝามันไปอยางนั้น ถึงสิ้น
เดื อนก็รั บ เงิ น เดื อนไป แล ว รา นจะไปรอดได อ ยา งไร เจ า ของต อ งหมั่น ไปดู แ ล ตรวจตราดู ว า
เรียบรอยไหม ลูกคามีปญหาหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“โลตัสนั้นนานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมที่ฟูดแลนด ชอบมาก ไปซื้อ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“สินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก คุณภาพก็ไมมี เราจะพยามไมทานซ้ําๆ ก็จะเปลี่ยนบอยกลัวมีแต
สารเคมี มีแตโรค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ของจะเลือกมากขึ้นเพราะแพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของ
ก็อยากไดพอตัว นมก็ขึ้น ขาวก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น ของไมนาขึ้นอยางแกสไมนาขึ้น 3 อยางนี้
ไมนาขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ)
“บางทีไปหางก็ซ้ือแลวก็ตัดบาง สวนมากจะซื้อก็หางเลยสําหรับไปไหนนะถาอยูบานละก็
อะไรก็ไดไมเปนยี่หอเปนแบบวาเปนชุดของผูใหญเพราะใสสบายไมคอยเลือกมาก จะดูที่คุณภาพ
และราคาไมแพง แตของเดี๋ยวนี้หาดียาก ที่ดีๆก็แพงมากก็จะเลือกเอาที่คุณภาพประมาณหนึ่งและ
ราคาที่ไมแพงเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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“จะคิดกอนไปวาจะซื้ออะไร เราอยากไดอะไรบางจดไป อยางเสื้อผาของปาดูที่ไมแพงมาก
ไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมเปาหมายเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เสื้อผานานแลว ซื้อมานานแลวเดี๋ยวนี้มันแพงไมคอยซื้อ จะซื้อแตของจําเปน จะชอบของ
ถู ก ลดคารา จะชอบมาก สิ น ค า เดี๋ ย วนี้ แ พงมาก” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น ล า งส ว นบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ของแพงขึ้นมากๆไมคอยดีตอเราก็ตองซื้อเพราะถาเอาดีมากก็ไมมีเงินจาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“แพง ทุกอยางขึ้นราคาหมด เราไมรูวาดีหรือเปลา เราไมไดคิดแตจะซื้อที่จําเปนและถูกๆ ดี
มากก็ไมไหวเพราะมันแพงเกินไปทําอยางไรไดมีเงินเทานี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550)
“ไมคอยดูอะไรสวนใหญจะดูที่ถูกก็ซื้อ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ความคิดเห็นที่มีตออนาคต
จากการศึกษากลุมผูสูงอายุโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีผูสูงอายุจํานวน 24 คน เปน
เพศชาย 13 คน เพศหญิง 11 คน ที่มีความคิดเห็นตออนาคต และเมื่อแบงกลุมดังกลาวตามชนชั้น
ทางสังคม พบวามีการกระจายอยูในทุกชนชั้นทางสังคม ดังตารางที่ 4.66
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ตารางที่ 4.66 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นตออนาคต โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุในแตละชนชั้นทางสังคมมีความคิดเห็นตออนาคตที่แตกตาง
กันตามชนชั้นทางสังคม โดยชนชั้นสูงสวนบน ชนชั้นสูงสวนลาง ชนชั้นกลางสวนบน และชนชั้น
กลางสวนลาง มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความตองการทํางานเพื่อสังคมโดย
ไมเห็นแกเงิน มีความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเรื่อยๆเนื่องจาก
เห็นวาการทํางานทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากนี้ยังมี
ความตองการเดินทางทองเที่ยว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือลูกหลานตลอดไป สวนชนชั้น
ลางสวนบน และชนชั้นลางสวนลางแสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเรื่อยๆเนื่องจากตองการ
รายไดมาใชจายในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซื้อของใช ตางๆไดเ นื่องจากตนเองมี
การดํารงชีวิตในลักษณะหาเชากินค่ํา และยังตองมีการผอนชําระหนี้สิ้น ทั้งที่เกิดจากตนเองและที่
เกิดจากลูกๆ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไมไดวาง ผมไมวาง ผมจบๆผมก็ทํางานใหกับมูลนิธิและสังคม ปญหาเรื่องการเมือง ผม
ไมเลนแนนอน ใครอยาไปบอกวาผมเลนการเมือง เพราะมันมาชวนผมเยอะ แตผมไมเลนแนนอน
ผมไมเอาหรอก ผมไปผมไดดีเดี๋ยวมันก็มาดาผมนะ เดี๋ยวผมอดไมไดอีก เดี๋ยวซ้ําสอง แตทานก็ลงดี
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นะ แตเขาทานถวายแตเขาสิ มันสูไมไหว สูปญหาสังคมไมไหว สูคนไมไหว ดูวุน นองผมเขาเปน
คนดี เขาตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม
2550)
“ความจริงเกษียณแลวเราคิดเนี่ยลูกเราก็เรียนจบแลว เราก็มีเงินอยูกอนหนึ่งกะวาเออดิฉัน
จะทําอะไรเหรอ ถาถามวาจะไปบวชไหม ไมไปนะเพราะยังไมศรัทธาอะไรขนาดนั้นอยากจะอยู
สงบเงียบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“อนาคตตอไปนี้ คือสงบ ทําจิตใจใหสงบ ไมดิ้นรนขวนขวาย เศรษฐกิจพอเพียง ความรู
ความเปนอยูพอเพียง ทุกอยางพอแลว ทําใหดีที่สุดในงานที่เราทํา อยาใหมาเปนภาระของลูกหลาน
ผมเตรียมไวหมดแลวนะ คือผมเปนแนๆ จะตองตายแลว ถาเปนมากก็ไมอยากใหชวย ปลอยมันไป
เพราะคนเรามันตองไป ตอนนี้เหมือนกับตางคนตางเดิน ทางของใครของมัน การเดินของเราจะมี
หลุมอยู จะลงหลุมเมื่อไหรก็ไมรู เกือบจะตกหลุมแลว อยาดึงก็จะลงแลว ก็ทางที่ดีที่สุดจะระวังใน
แตละเดือน แตละปผมรับผิดชอบครอบครัวใหดีที่สุด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“พี่คิดวาพี่ห ยุดมันก็เหมือนกับอะไรละ เหมือนกับกอประตูไวลูก บิดมันเหมือนลูกบิด
ขึ้นตนไมมีคุณคาผมจะทําจนกวาจะหมดความสามารถ อะไรที่ทําใหเกิดประโยชนก็ทําไป ทําเปน
ตัวอยางแลวก็เปนหนาที่” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“ก็ไมเคยวางแผนอนาคตไวเลย ก็คิดวาจะอยูเงียบๆ แลวก็ไปเที่ยว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“คิดวาทําไปเรื่อยๆ จนกวาไมมีแรงทําเพราะการทํางานทําใหสมองเราทํางาน เรารูสึกไม
วาเหว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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“ถาเขายังใหพี่ทําพี่ก็จะทําทําตอไปเรื่อยๆ ใหอยูบานเฉยๆไมเอา เงินพี่ไมอยากได พี่มีเยอะ
แลวแตพี่เป นคนใหอยูกั บบานเฉยๆไมไดเราเคยทํางานมา” (กลุ มตัวอย างเพศหญิง , ชนชั้นสู ง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ก็คงเปนเรื่องลูกๆนั่นแหละ เปนหวงอนาคตเขาจะอยูอยางไร ไมอยากใหลําบาก ทุกวันนี้
ทํางาน สรางรากฐานตางๆไวก็เพื่อใหเขาจะไดไมตองลําบาก แตแคพอมีกินไมเดือดรอนก็พอ
เพราะตอนนี้บานก็มีแลว รถก็มีแลว ไมสรางหนี้สินใหตัวเองเดือดรอน ก็คงไมลําบากอะไรมาก”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ไมคอยไดคาดหวังอะไร คือเหมือนกับวาถาหวังแตงานก็เลี้ยง เลี้ยงหลาน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ตัวเองแกแลวเรามีครบทุกอยางแลวก็ไมไดตองการอะไรอีกแลว ความหวังคืออยูที่ลูกมี
การมีงานทํา จะอยูอยางนี้เรื่อยๆ ถาลูกจบแลวมันอาจจะดีขึ้น คิดวาจะทําไปจนกวาเราจะทําไมไหว
มีกําลังอยูก็ทําไป คือปาไมชอบอยูเฉยๆ ไมชอบนะคะ รอใหลูกเลี้ยงยังนี้ไมเอา หวังแตเพียงใหลูก
เอาตัวเองรอดไป คุณปาก็มีเงินบํานาญ สามีก็ทํางานไดเดือน 15,000 ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมคอยไดคาดหวัง จากการที่อาจารยเปนเด็กบานนอก ทํางานทุกอยางมากอน เคยเปนเด็ก
วัดแลวก็ไดเรียน ไดเอ็นทรานสมา ถาถามวาคาดหวังไหมอาจารยไมไดคาดหวังอะไร ขอแคอยูกับ
ครอบครัวมีเงินมีทองใช ก็ขอใหหลานเรียนหนังสือไมเกเรก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ไม ละ ครั บ ผมครบแลว พอแลว บานมี อยู รถมีใช ทุกวัน นี้คงพอ ไมงก ไม โลภ ขอมี
พอเพียง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“อนาคตอยากทํางานทางการเมือง อยากเขามาชวยสังคมอาจจะเปนในระดับทองถิ่นก็ได
เราคิดวาเราพอที่จะทําไดเพราะที่ทําอยูทุกวันนี้ก็ชวยเหลืออยูอยางดูในเรื่องของหมูบานและชุมชน
ที่เราอาศัยอยูนี่เวลามีการประชุมแกไขปญหาในหมูบานเราก็จะไป จะไปชวยอยางเรื่องน้ําทวม”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ5 ตุลาคม 2550)
“เออจะชวยลูกเราเนี่ย จะชวยไปเรื่อยๆจนกวาจะไมมีแรงทํา ก็ไมไดหวังอะไรมาก” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
“ยังปลอยไมได เราก็เปนหวงเขาอีกอยางเขาทํางานมานานใหอยูบานไปนอนเฉยๆไมเอา
เบื่อ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ก็จะทําไปเรื่อยๆจนกวาเขาจะไมจางเราเพราะลูกเราก็ยังไมไปทางไหน บางทีเขาจะไดมา
หยิบยืมไดบางถาเราไมมีรายไดก็แย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11
พฤศจิกายน 2550)
“คงตองทําตอไปเรายังมีแรงยังทําไหวไดรายไดจากเรามาก็งอกออกไปใชจายอื่นๆไดถาเรา
ไมทํารายไดสวนนี้ก็จะหายไป ลูกๆก็ยังลําบาก หลานก็ยังตองเรียน คาเชาบาน คาใชจายอื่นๆอีก
เหนื่อยแตก็ตองทนทําอยางไรได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“ทําเพราะเปนหวงหลานตัวเอง วันๆหนึ่งไมคอยไดใชจายเทาไหรแตหลานมันกําลังโต
บางที่รองอยากกินโนนกินนี่เราก็จะซื้อใหกิน เรามีตรงนี้มาก็จะไดซื้อของใหหลานได” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ทําไปเรื่อย เขาเอางานมาใหก็ยังทําอยากไดเงินก็ยังตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนบน, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ผมวางแผนจะปลูกบานที่บานนอกครับเพื่อใหลูกหลานไดอยูกัน เรามีที่แตยังไมมีบานคือ
มันเปนแคบานไมเกาๆ นี่ก็ทํางานเก็บเงินจะไปสรางใหสบายๆลูกหลานจะไดอยูกัน” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“คิดถึงทอง ถาไมมีเงินซื้อของมากินนะ ก็แบบวาอยูไปวันๆ แมเหนื่อยแสนเหนื่อยแตก็
คิดถึงทองขึ้นมา ก็มีเงินนอยนะ ก็อยากไดเงินมากๆหนอย ถาหยุดก็เสียดาย พอไปไดก็ไป ถาทําไม
ไหวก็หยุด คิดแคนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมไดวางแผนอะไร จะทําไปจนวันตาย ไมทําก็ไมมีเงิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชีวิตลําบาก สมบัติเราก็ไมมี อายุขนาดนี้แลวไมดีอยูแลวเหนื่อยทอแตตองทํา ไมทําก็ไมมี
อะไรกิน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“อยากขอแคมีเงินมีทองใชหนี้ใชสินเขาแลวปาจะไดไมตองมากังวลมากมาย สบายใจ
กว า เดิ ม ถ า ใช ห นี้ ห มดขายของได น อ ยก็ ไ ม เ ป น ไรไม ต อ งไปกั ง วลเรื่ อ งหนี้ อ ยากให เ ขาคิ ด ถึ ง
อนาคตรื่องดีๆไมอยากใหเขาคิดเรื่องไมดี หวงเขา อยาใหเขาทําในเรื่องไมดีอีก เพราะเขาก็อายุไม
นอย 30 กวา อยากจะบอกเขาบางครั้งเขาก็เถียงเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
จากการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่มีผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นเปนจํานวนมากพอสมควร
นั้น พบวาสามารถจัดกลุมผูสูงอายุตามประเด็นตางๆ ที่มีผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นไดเปน 6 กลุม
ดังนี้
1. กลุมตนเปนที่พึ่งแหงตน
2. กลุมวัฒนธรรมนําไทย
3. กลุมคอการเมือง
4. กลุมเศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตัว
5. กลุมผูบริโภคชางเลือก
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6. กลุมอนาคตตองวางแผน
รายละเอียดของผูสูงอายุแตละกลุมมีดังนี้
1. กลุมตนเปนที่พึ่งแหงตน
เปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอตนเอง โดยผูสูงอายุกลุมนี้มีความภูมิใจในตนเองและรูสึกวา
ตนเองมีคุณคาเนื่องจากมีงานทํา ไมตองรอความชวยเหลือจากบุตรหลาน และไมเปนภาระแกสังคม
โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่
4.67
ตารางที่ 4 .67 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตนเปนที่พึ่งแหงตน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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
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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ผมก็ทําไปเรื่อยๆ แตผมไมเขาทําไปเรื่อยๆ เพราะวาผมไมใช ไมจริงจัง ก็ทําแบบจริงจังก็
เหนื่อย ผมก็วิ่งโนนวิ่งนี้ก็เหนื่อย วิ่งเหนื่อยนะ ก็ทํางานเพราะวาสมัยกอนผมทํางานอยูตั้งแตรับ
ราชการ ผมไมมวี ันหยุดนะ ผมไมเคยมีวันหยุดเพราะผมอยูในสนามอยางนั้นที่อรัญประเทศนะ ผม
อยู 19 ป อยูตั้งแตป 22 กลับเมื่อป 44 ผมไปลาว ไปเวียดนาม ผมไมมีวันหยุด ผมเพิ่งมามีวันหยุด
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หลังจากผมเขามาอยูกรุงเทพ คือ เสาร อาทิตย นะ แลวก็เปนแมทัพก็ตองทําทุกอยาง ชีวิตผมก็ทําแต
งานนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“การที่ตัวเองเลี้ยงลูกไดดีประสบความสําเร็จไดขนาดนี้ คือการที่คนเราแตงงานแลวมีชีวิต
คูที่ยืนยาวโดยที่ไมแตกแยก อันนั้นเปนความภูมิใจของตัวเองที่วาเราอดทนทั้งสองฝายไมใชเราคน
เดียว ตองอดทนซึ่งกันและกัน แลวก็มีความรักเปนพื้นฐานแลวเรามีโซคลองก็คือลูกเรา 2 คน ดิฉัน
มีลูกสาว 2 คน ดิฉันตองการเหมือนกับแบบเราอยากใหลูกสาว 2 คนเนี่ยจบปริญญาโท เราคิดวารุน
ลูกเนี่ย ปริญญาตรีไมพอนะแลวโดยเฉพาะเราก็พอจะมีทุนทรัพยที่จะพยายามชวยใหลูกเนี่ยไปถึง
ตรงนั้น ทําไมถึงวาดิฉันพาลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะลูกดิฉันเกิดที่อเมริกา 2 คน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะ
เรียนไมตองเสียคาเรียน เสียก็เสียนิดหนอยก็เลยพาลูกไปเรียนไฮสคูลจบปริญญาตรี” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“พี่คิดวาคือใชวาคนเราเนี่ยเหมือนกับอะไรครับ ธรรมชาติสรางเรามาเพื่อทํางาน อยูที่เรา
จะทํางานอะไร ควบคุมอวัยวะอยางไร การออกกําลังกายอยางไร บริโภคอยางไร เพื่อใหรางกายเรา
สมดุลกับธรรมชาติ ทําใหรางกายและประสาทเราดี จากการที่พี่มารับราชการการนี้คุณไมไดทํางาน
แลวเวลาคุณออกเวรแลวไปพอทําใหประสาทคุณเสีย แตถาเราทํางาน ดูซายขวา มันก็ทําใหสายตา
มันโฟกัสกันไปเนี่ย ทําใหภาพจะชัดเจน พี่ก็ใชหลักวิชาการงายๆในการที่ดูแลสุขภาพตัวเอง จริงๆ
แลวเนี่ยของพี่นี้ไมไดจบจากมัธยมเตรียมทหาร ตั้งแตอนุบาล ศึกษาวิทยา ที่สีลมมาถึง ม.6 เมื่อกอน
นี่นะคับ ม. 6 ที่กรุงเทพคริสเตียน หลังจากนั้นก็มาเขา มส .4 มส.5 ที่ศิลป ก็เลนกีฬาซะมากมีเพื่อน
มากก็เลย มส. 5 เนี่ย 3 ปกวาจะจบ แลวก็สอบเอ็นทรานสคณะศิลปพอไดนะครับ แลวพี่จบจาก
โนนถึงมาเขานายรอย นายรอยหลักสูตรรุนที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเขาทหารเนี่ยเหมือนกับ
เปลี่ยนสายงาน จากสภาพที่เราเคยชินกับเปนศึกษาแลวก็เขามากอนิสัยตางๆเนี่ยเราก็ใชประโยชน
จากการอะไรครบ การมีระเบียบวินัย การบริหารเวลานะครับ การที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะตองมี
การหาขาวกอนเพื่อประมวล วิเคราะหกอนแลวก็ไปดูสถานที่จริงแลวก็ถึงไปทํางานจริงๆ เอาขอดี
มาประกอบใชกับวิชาชีพของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11
พฤศจิกายน 2550)
“ภูมิใจที่มีสามีดี ลูกดีจบและทํางานประสบความสําเร็จทุกคน ตัวปาเองก็ไมไดเปนภาระ
ใหใคร ปาชวยอะไรไดปาก็ชวยทํา จะลองทําอะไรหลายๆอยางดวยตัวเองกอน” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ ต อ งภู มิ ใ จในตั ว เอง สมั ย ก อ นลํ า บาก เราทํ า งานกว า จะได ขึ้ น มาถึ ง ตํ า แหน ง นี้ เ ป น
ขาราชการระดับสูงเราภูมิใจ มีลูกมีภรรยาที่ดีแคนี้ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดคือเปนทั้งพอและแมในเวลาเดียวกันและลูกสาวทั้งสองคนก็ประสบ
ความสําเร็จ เรียนจบปริญาโททั้งคู คนโตทํางานโรงแรม คนเล็กดูแลกิจการของที่บาน” (กลุม
ตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“พี่ภูมิใจนะคะ ถึงแมพี่ออกจากราชการมาแคซี 8 แตก็มีคนเห็นคุณคาใหพี่มาทํางานตรงนี้
พี่ภูมิใจมากๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 มกราคม 2550)
“ผมเปนคนที่ทํางานดวยความตั้งใจดีมาตลอดนะ ไมคิดจะโกงใคร หรือวาเอาเปรียบใคร
เพื่อนฝูงมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ผมถึงยังสามารถอยูในธุรกิจนี้ได โดยที่ทุกคนใหเกียรติผม นับถือผม
วาเปนคนที่นาเชือถือ เพราะงั้นถาจะทําอะไรก็ตองจริงใจ และไมโกงเขา ถึงจะอยูไดนาน มัน
เหมือนเปนการสรางเครดิตใหตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ภูมิใจที่ทํางานเขากับใครก็ไดไมไดสรางปญหาใหกับใครกับครอบครัวเองเราก็ไมเปน
ภาระใหใคร ทุกวันนี้ก็ดูแลแมอายุจะ90 แลวดูแลหลาน ลูกของนองสาว แคนี้ก็มีความสุขแลว”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“รางกายแข็งแรงไมมีโรค ไมเปนภาระใหใครตองดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“เราศึกษามาทํางาน มาสรางอะไรหลายๆสิ่งหลายอยางไดมาถึงทุกวันนี้ เราก็จะทําตอไป
เรามีแรง มีกําลัง ยังทําไดก็จะทําตอไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“รูสึกภูมิใจในตนเองที่อายุขนาดนี้แลวยังทําอะไรๆไดหลายอยาง ทํางานไดและคิดวาจะทํา
ไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“รายการเราตองทํา ตองเคลื่อนไหวบอยๆ อยูบานก็จะเหงา ไดทํางานก็จะมีความสุขถา
ไมไดทําจะไมชอบ รูสึกวาตัวไมมีคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“เราทําแลวเราก็ภูมิใจสรางมากับมือเอาไวใหลูกหลาน แคนี้ก็ไมหวังอะไรแลวใหลูกหลาน
สบายก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เหนื่อยนะ ทํางานทุกวันก็เหนื่อแตเรายังมีหนี้สิน ลูกเราเขาก็ยังไปไมรอด เราก็ตองทน
มันตองทําตอไป มีแรงก็ตองทําตอไป ใหอยูบานเฉยๆเราทําไมไดชวยไดก็ตองชวยกันไป” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ภูมิใจที่ทําอะไรไดหลายๆอยางแมวาจะอายุมากแลวยังมีคุณคาอยูไ มตองใหใครมาดูแล
เรายังแข็งแรง ไมมีโรคจนทําอะไรไมได แคนี้ก็ดีแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ไดทํางานมีรายได เราขายของได ลูกคาติดใจ มีมาตามหาเวลาหายไปนานก็มาถามวา
ทําไมไมมาขาย หายไปไหน ผมก็วาไมไดหายไปไหน บางทีไปตางจังหวัดบาง ปวยบาง ก็รูสึกดี
เพราะเราไมไดไปเรียนมาจากไหน คิดสูตรตางๆขึ้นมาเองจากการใหลูกคาชิมบางจนคนชอบและ
ติดใจถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ไมรูจะตอบวายังไง แตจะเปนคนไมชอบอยูเฉย ชอบทํานั่นทํานี่ ชอบทํางาน ชีวิตนี้ก็
ทํางาน ทําเพื่อครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ก็เนี่ยตัวผมนี่แหละครับ ผมเปนคนที่รักตัวเองมาก รักยิ่ง รักเลยที่เราวัยถึงขนาดนี้แลว เรา
ยังมีพละกําลังสุขภาพรายกาย เดินได ไปไหนได เหมือนกับไดชวยตัวเองนะ ไปดูเพื่อนฝูงที่อยู
ตางจังหวัด เขาก็หงอกกันไปหมดเหมือนกัน ภูมิใจนะครับ ภูมิใจ ที่ไดมีสุขภาพ” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
“ก็ภูมิใจ คือ เราสามารถเขากับใครได ไมวาจะเด็ก ผูใหญก็คุยกันได เปนเพื่อนกันได คือก็
คบตางวัย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ถามวาเหนื่อยไหม เหนื่อยนะ แตหยุดไมไดเพราะอยากไดเงิน บางทีปวดขามากแตก็ตอง
ออกมาขาย หยุดไปจะเอาเงินที่ไหน จะใหเปนภาระคนอื่นเราไมเอา อยางนี้ดีแลวเหนื่อยหนอยก็ทน
เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมเคยทอเลย คิดวาเรายังดีกวาหลายๆคนที่ทํางานไมได นอนเจ็บปวยแตเราแข็งแรง ยัง
ทํางานไหว ทําไมตองหยุดทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
2. กลุมวัฒนธรรมนําไทย
เปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม โดยมีความคิดเห็นวาสังคมในปจจุบัน
เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนในสังคมขาดจริยธรรม มีสิ่งที่เปนอันตราย
ในสังคม มีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น สังคมขาดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมเสื่อมลง
เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมีสัมมาคารวะกับผูใหญ การรักนวลสงวนตัว
ของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมที่ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุม
ดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.68
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ตารางที่ 4 .68 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“มีเรื่องอื่นไมตองไปสนใจเหรอ ทําใหรักกัน แตงงานกัน จะมีลูกตองพรอมที่จะดูแลลูกนะ
ตองพรอมนะ ไมใชวามีเซ็กส มีลูกแลวยังไมรูเรื่องเลย เมื่อปญหาจริงๆใชไหม เมื่อถาเรารูแลวไม
แกปญหาครอบครัวนะก็จะแกอะไรไมได ประเทศก็แย มันตองแกปญ
 หาครอบครัวเนี่ย ตองใหเขารู
วาปญหาการแตงงานเนี่ยความจริงแลวมันควรจะทําใหเรื่องอยางนี้ออกมาสูมติใหมากๆหนอย
ตอนนี้ปญหาครอบครัวเนี่ยมันเกิดมาอยางไร ใหเด็กจนกระทั่งทํางานได แลวกระทั่งไปมีครอบครัว
ไดตามวัฎจักรของมัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“คนในสังคมบานเราขาดระเบียบ ไมมีวินัย อยางเรื่องการเขาแถว อยางไปซื้อของ คนแนน
ก็จะยืนเขาแถว มากอนก็ไปกอน ไมใชมาถึงแลวก็มาแทรก อยางเรื่องจราจร เขาหามจอด กูก็จะจอด
เขาหามเลี้ยวฉันก็จะเลี้ยว ไฟแดงฉันจะไป คือมันก็คงมีบางละนะ ที่ผานมาก็มีนะแตสวนใหญเขา
ไมทําและอยางสี่แยกที่ไมมีไฟอะไรเลยนะ เขาจะมี STOP นะแลวทุกคนตองหยุดแลวก็เขาจะมีให
ทางขวาไปกอน หรือไมทุกคนจะหยุดใหคนอื่นๆไปกอน จะไมมีใครที่จะไปกอน ซึ่งเมืองไทยเปน
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อยางนั้น เปนสิ่งที่ปาฝนความรูสึก ถนนหนทางอะไรเนี่ยทรุด ถมแลวถมไมเรียบรอยอยูอยางนั้น
ละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ผมวาสังคมตอนนี้หากไมหาอะไรทดแทน ผมวาลําบาก เห็นไหมการทํางานเราก็ตองเปด
หนังสือพิมพนะจะไดรูวาวันนี้ขาวเปนอยางนี้นะ เปดทีวีดู เราก็ยังรูขาวเรื่องอะไรๆบาง ก็ไดรับ
การติดตอเหมือนกอนมันไมได อายุ 60 จะเขียนทําไม ผมวาเรานัดกินขาวกัน เมากันยันเชาวันเสาร
อาทิตยนั้นไปสงพรรคพวก ไปสงบานนะมันไมคอยไหว ลูกเขาก็เปนหวงครอบครัวเขา แตโดยมาก
พวกนี้ลูกเตาเขาก็ไปดีกันหมดแลว บางคนสมัยนักเรียนเกาโนนเปนสวนใหญ เขามีอะไรเราชวยได
เราก็ชวย มันอยูที่ใจของตัวเอง การดูแลของครอบครัว ความหางเหินมันมีบาง แตเราตองใหเวลากับ
ครอบครัวเรา กับลูกหลานเรา แตทุกคนจะเอาตลอดก็ไมได คิดจะหายไปเลยก็ไมได จะใหเวลาใน
ขณะนั้น เขาถึงวาไง เราตองทําจิตใจใหดี มีความรื่นรมย เราทําอยางนี้ตลอดงานเราจะสําเร็จ ถา
เปนไปไดแลวเนี่ย หลักเขาเนี่ย ศีล ทาน พร ประพฤติศีล 5 ขอแคนี้ เราไมไดไปฆาใคร เราไมได
ขโมยของใคร ไมไดผิดลูกผิดเมียใคร ผมกินนะ ศีลขอ 5 ผมไมทํา บางทีอาทิตยหนึ่งผมกินหนเดียว
ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซื้อเหลาดีๆกิน จอหนนี่วอกเกอรผมกิน แตอยางมากผมก็
นิดหนอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“สังคมเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนเยอะมาก สังคมวัฒนธรรรมเปลี่ยนไปมาก อะไรที่เราไมเคยได
ยิน อยางบางเรื่องก็ตกใจ เพราะเด็กๆเนี่ยคลายวาเขาเปนตัวของตัวเองมาก แลวก็ปาวาเด็กเนี่ยมันจะ
มีชองวางระหวางฐานะ มันมี 3 ฐานะ มันมีระดับบน ระดับกลาง ระดับลาง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“มาก เพราะวา อะไร จริ ง ๆแลว พี่ ก็ไ มอยากโทษใคร สถาบัน ไหน แตพี่ก็โทษสถาบั น
ราชการ มีบางหนวยที่จําไดวาตั้งแตเคยทําผิดทําอะไรเนี่ยเขาจะวากลาวตักเตือน อะไรกันคือเขา
คลายใชอะไรกันตองแอบๆ ใหนะ เดี๋ยวนี้นองเห็นไหม พี่เห็นดวยวาตั้งแตที่ทํางานมานี้ก็เห็น
สถาบันของเราที่เขายังไมมีการแกไขตรงนี้ หนึ่ง ตัวเรา สอง ปาไม สาม กรมสรรพากร ปาไมจาก
ชาวบ า นที่ ไ ปตั ด ป า ไม ม าทํ า เป น บ า น พี่ ตั ด ไปลดช อ งว า งตรงนี้ เข า กั บ ชาวบ า นได อย า ง
กรมสรรพากรเนี่ยไปตามจับชาวบาน เขาลงแขกเลี้ยงก็ยังไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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“อาจจะเปนยุคของโลกาวิวัฒน วัฒนธรรมก็หลั่งไหลเขามา ทําใหเด็กไมรูเรื่องการแตงกาย
ก็ไมรูวาถูกตองรึเปลา พระตองออกมาปรามเรื่องการแตงกาย ซึ่งไมใชพระ ตองเปนเรา รูวางานพิธี
ตองทําแบบไหน แตเด็กก็อาจไมคอยรู ไมรูจะโทษใคร แตวาใสสายเดี่ยวอะไรอยางนี้ มันก็ไมใช
วัฒนธรรมเรา ซึ่งเด็กอาจจะมองวาไมทําก็เชย ใสเสื้อปกปดอะไรอยางนี้ วัฒนธรรมดีๆ ก็มี บางกลุม
ก็รักษาไว แตวาอยูที่ทํางานการเคารพผูใหญเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เขาก็เดินผานกัน ไมเฉพาะเรานะ
แตหลายคนเขาก็บอกวา ทําไมเด็กพวกนี้แทบจะเดินชนไปเลย เดินเชิดหนาออกไป ซึ่งสมัยเรา
ไมได ผูใหญเดินมาเราตองหยุดอยูขางๆกอนนะคะ เราก็จะคอยดู แมกระทั่งการกดเอทีเอ็ม เราก็
ตองใหเกียรติผูใหญกอน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ผมวาคนไมมีวัฒนธรรม คนในกรุงเทพมันเหมือนไมมีวัฒนธรรม คือมีก็คือวัดพระแกว
เปนเอกลักษณ แลวก็เด็กยกมือไหวนั่นนะ นอกนั้นไมมีครับ นอกนั้นไมมีวัฒนธรรมของเรา เพราะ
ปญหาครอบครัวนะที่สงเสริมวัฒนธรรมอยู มันก็เลยเสียหายไปหมด พอ แมมีลูกก็เลี้ยงลูก ระบบ
ไมรูเรื่อง ทํายังไง คือมันเริ่มตน ตั้งแตสมัยโบราณ มีลูกแลวลูกตองเปนใหญเปนโต ตองเปนเจาเปน
นาย มันก็เลยครอบงํากันมา ตอไปเปนปญหาเศรษฐกิจแลว แลวชาวไทย คือคนไทยคือจะยกมือ
ไหว คือคนที่มีเงิน ใครมีเงินไดเปรียบ คนไทยที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมีอํานาจ ก็สังเกตดูวาการพูดจา
ของคนเนี่ย คนที่มีอํานาจพูดกับคนที่ไมมีอํานาจพูดมันจะตาง ตางกันมากเลย พูดแลวก็พูดพันคอ
ตัวเอง ยังไมรูเลยก็พูด คนมั่ว ผมวาไมใช ผมวาไมใชจริงๆ ทําอยางนั้นไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย
, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“แนนอน เพราะทุกอยางของดิฉันมันก็มีอะไรที่มันแตกตางกันอยางมาก อยางดิฉันเกิดมา
ในยุคที่เปนกึ่งๆใชไหมคะที่มันเปนแบบวิปริต ที่สัมมาคาราวะ แตในรุนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอยมาก แลว
ดิฉันก็ไมเห็นดีงามกับเด็กๆที่เขาแตงตัวที่เปนแบบสายเดียว นุงกระโปรงสั้นๆอะไรอยางนี้ แลวก็
ทําอะไรกลาเกิน อันนี้จริงๆแลวมันก็อันตรายกับตัวของเขาเอง การศึกษานี้ไปศึกษาเมืองนอกเห็น
ดวยทุกอยางคือทุกคนตองคิดเพื่อใหตัวเองเนี่ยมีการศึกษาที่ดีและสูงและไปใหถึงที่สุดถึงดวงดาวที่
เคยฝนไว เหมือนชีวิตปาไปอยูที่อเมริกาครั้งแรกไปอยู 7 ป ครั้งที่ 2 ไปอยู 8 ป ที่ไปใชชีวิต ถามวา
ชอบไหม ชอบมากๆ เขามีกฎ มีระเบียบ ชอบมากๆ เพราะตัวเองเปนคนอยางนั้น” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“เหมือนกับดานวัฒนธรรมเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้มนุษยมันเจริญ แลวก็โดยเฉพาะกรุงเทพ อยางนี้
การแขงขันมันสูง โดยเฉพาะเขตธนบุรี บางครั้งเด็กยุคใหมอาจจะทําตัวไมเหมาะสม เชน การแตง
กายหรืออะไรตางๆ แลวก็การเขาวัดวาอารามเนี่ยก็ทําอะไรตางๆ เหมือนกับพวกเขาก็ไมคอยสนใจ
เหมือนพวกเขามาฉีดน้ําเลนกันดีกวา สมัยนี้ไมเหมือนสมัยกอนนะ มันผิดกันเยอะ เด็กสมัยนี้
กาวหนาไว เด็กสมัยนี้เขาคํานึงถึงแตตัวเอง สวน ใหญไมคอยสนใจสังคมเทาไร ก็สังเกต ดูบาน
ติดกันก็ไมพูดกัน บางทีทะเลาะกันเสียอีก อยางไรก็ตามเขตเราก็มีนะครับ รักษาประเพณี ลอย
กระทงอยางนี้ วันสงกรานต จัดที่สนามหลวง ถนนขาวสาร วันเขาพรรษา ออกพรรษามีตักบาตร
บริเวณทองสนามหลวง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน
2550)
“สังคมนากลัว บานเมืองเราพัฒนาไปมากแตสังคมกับแยลง มีปญหาสังคมตามมา ปญหา
ยาเสพติด ปญหาการทําแทงเนื่องจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร วัฒนธรรมก็ไปรับเอาของ
ตางชาติมามากเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภษษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แยมากทั้งสังคมและวัฒนธรรม ดูไดจากการแตงตัวของนักศึกษา สมัยกอนการเขาเรียน
เปนหนาที่ของนักศึกษา แตเดี๋ยวนี้เราตองเอาคะแนนลอใหมันมาเขาเรียน เมื่อสิบกวาปกอนผมสอน
เด็กไมเคยเลยตองใหคะแนนเขาเรียน เดี๋ยวนี้ไมใหมันก็ไมเขาเรียน บางคนใหคะแนนมันยังไมเอา
เลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภษาณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“สั ง คมมั น เปลี่ ย นไปเยอะเรามี ห ลานสาวเราก็ ก ลั ว พยามบอก พยามสอน แต บ างที ก็
เหมือนกับเขาไมเชื่อเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“เด็กเดี๋ยวนี้จะไปวาอะไรเขามากไมได เขามีความคิดเปนของตัวเอง แตบางที่เราก็หวง
เพราะความคิดเขากลาเกินไป ไมคอยฟงใคร บางทีเราอาบน้ํารอนมากอน เตือนวาทําไปผลที่ไดจะ
เปนยังไง เขาก็ไมเชื่อ คิดวาเด็กแข็งกระดาง ถามวาเกงไหม ก็เกงแตไมนารัก” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ทุกๆองคกรก็เปนตรงนี้ครับ ของชุมชนดวย เนี่ยกําลังทําเนี่ย ไดทําเนี่ยๆตรงนี้ ตรงที่วาง
ผมเอากลุมเราเลย ผมทําละ มีหองน้ํา 3 หองดวย ไฟขางหนาดวงหนึ่ง ขางหลังดวงหนึ่ง ผมทําแลว
เนี่ย เทากับ 8 เมตร เผื่อพื้นตรงนี้ 5 ถึง 6 แผน เขาใหผมแลว มีที่ทําก็คือประเพณีสงกรานต บาง
จังหวัดมีที่เดียวที่ดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เยอะไหม เยอะเลย มองดูแลวเยอะมาก พัฒนาเยอะมาก ของอยางนี้เราไมถูกใจเหมือนกับ
วาเราเคยเห็นมาอยางหนึ่งมาสมัยนี้เห็นอีกอยาง ไมชอบ มองดูแลวมันขัดตา” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“จริงๆแลวถาดูทั้งหมดมันก็ใชนะ จริงๆนะ ไอเรื่องเด็กนักเรียนตีกัน มันก็อยางนั้นนะ
ตั้งแตนักศึกษา สมัยนั้นผมก็อยางนี้ ทําไมผูวิจัยไมบังคับใหนักศึกษาแตงตัวเรียบรอย ไมใชอะไร
อยางนั้น โชวขาเยอะแยะเลย ชุดนักศึกษามันเปนอยางนั้นครับ แลววัยรุนต่ําๆนั่นสะดือ แลวก็มานั่ง
ปด ถาคนนุงสั้นปดไมไดมันก็ตองดึงขึ้นไป ไมไดเห็นแลว แตเด็กวัยรุนเราก็ตองเขาใจวาเขาตอง
ตามกัน จริง ๆแลวเราอยากบอกวา หนูอยาไปดึงเลยหนูปดไมไดหรอก นุงสั้นเองจะดึงยังไงละ
แบบเราไมมองอยูแลว เราก็เปนผูใหญแลว เราไมเนน ก็เห็นเปนลูกหลาน เราก็ตองดูตัวเอง เวลา
นั้นเราก็คิดไมได เสื้อสั้นๆ โชวสะดือ เขาอยากจะโชวกันอยูแลว เราเห็นแลวแตวาเด็กๆเราก็เห็นใจ
เขานะ เขาก็เด็กเปนอยางนั้นแหละ อยางเรามันก็เฉื่อยอยางนั้น ก็วาเขาไมได คิดวามันคุมกันไมอยู
คุมเขาเองไมอยู แลวก็เรื่องนี้สําคัญที่สุด เรื่องยาเนี่ยมันมา ไอตัวทําลายเยาวชน ทําลายประเทศชาติ
เพราะเยาวชนก็มีแตพวกนี้ มันก็ไมใชไมมีความรูนะ แตดีตรงเรื่องการศึกษา ตอนนี้มันงาย จะเรียน
อะไรก็เรียนได มันมีพรอมใหหมด กศน. หรือจะเปนปริญญาจบเรียนตออีก อะไรก็มีหมด” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“สมัยนี้อะไรเจริญมากแตอยูยาก ขาวของก็แพง คนก็ตางคนตางอยู เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเชื่อ
ฟงผูใหญ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“สังคมแย จิตใจคนมันเปลี่ยน คนหางวัด ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเกิดปญหามาก ขาว
เดี๋ยวนี้มีแตฆากันตายจนเปนเรื่องธรรมดาสัมยกอนมีที่ไหน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“วัฒนธรรมมันแยลง คนเดี๋ยวนี้ไมใชไมดีแตเขาแยกกันอยู ขาดความสามักคี ขาดการพึ่งพา
อาศัยกัน เมื่อกอนมีอะไรจะชวยกัน เดี๋ยวนี้ไม แกอยามายุงกับฉัน ฉันจะอยูแบบนี้ไมยุงกับใคร”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“เมื่อกอนนี้มันคือ คงไมเหมือนกับตอนนี้ มันไมเจริญนัก เรื่องความเจริญไปตรงไหนก็
เปลี่ยนแปลงหมด เมื่อกอนนิยมอยูบานนอกนะครับ ผมอยูบานนอก สมัยอยูบานนอกนะครับ คลุก
คลีอยูกับเพื่อนกับฝูงดี พอเขามาอยูในกรุงเทพมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ สังคมสมัยนี้มันไมเหมือน
เมื่อกอน มันไมจริงใจ อีกอยางพกคนรุนใหมอะไรๆก็เร็วไปหมดครับ ผูปกครองทําใหเขาเร็ว
เกินไปหรือเปลาไมรูแตพวกผมตามไมทัน ผมวาเด็กรุนใหมเร็วไปไมวาจะเรื่องเพศเรื่องอะไร”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ผมวาเด็กรุนใหม ผมมองวากําลังจะดีขึ้น รูจักธรรมะ รูจักสังคมธรรมะดีขึ้น ถาผมสังเกตดู
นะ เขาวัดเขาวาดี สมัยกอนคือคาดหวังสุดๆ ธรรมะเดี๋ยวนี้เด็กหางไกลวัด ทําใหวัฒนธรรมแย”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ใชไมไดเลยแย ตอนนี้คือผมบอกไปแลว ลุงบอกหนูเวลาเดินขึ้นไปบนสะพานลอยรวบ
กระโปรงดวยนะรถมันจอดอยูใตสะพานนั่นนะ เขาบอกวาเขาอยูสูง เขาเห็นเขาก็เอาไปไมได แลว
ใหผมทําอยางไรละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อกอนมันเงียบดี เดี๋ยวนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมด แมแตคนมันก็
เปลี่ยนแปลงกันไป มันไมเหมือนเดิม ไมมีความจริงใจ หาความจริงใจยาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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3. กลุมคอการเมือง
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะรูสึกเบื่อ
หน า ยกั บ การเมื อ ง แต ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ ก็ จ ะต อ งออกไปใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
เนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทาง
สังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.69
ตารางที่ 4 .69 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมคอการเมือง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชาย

เพศ
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

ชนชั้นทางสังคม

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไมจําเปน ปลอยใหประชาชนเขาเปนคนชี้ 30 บาทรักษาทุกโรค มันก็โกหก คือวาเขาก็เอา
ของไมดีมาใช แลวงบประมาณทหารเนี่ย ในชวงที่ทักษิณอยู 6 ป ทหารถูกตัดงบประมาณไปถึง 5 6 หมื่นลาน ที่เหลือเก็บเอง นี่เวลาที่เราเรียกกลับคืนมาไดเทาเดิมเทานั้นเอง ใครกันชิบหายหมด
สมัยกอนน้ํามันไมมีใช เรื่องฝกหัดทหารไมตองพูดถึง ไมมีงบประมาณในการฝกกัน เราก็โชคดีที่
วันนี้ไดมีการจัดงบประมาณฝายทหาร เศรษฐกิจนะมันตองตามหลังความมั่งคง ผมยังยืนอยางนี้อยู
นะ ถาประเทศไมมีความมั่งคง ไมมีจุดยืนชัดเจน เศรษฐกิจอยางไรก็อยูไมได มันจะไมรุงโรจน มัน
จะเปนไปไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
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“พรรคการเมืองที่เขามาตองมีจิตสํานึกที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ จะโกงจะไหลตามน้ํา
ก็พอประมาณไมไดเปน 70,000 ลานใชไหมคะ มากเกินไป ถาเขาไมถูกปฏิวัติพวกเราก็ไมรูวาเขา
เอาไปเทาไรแลวใชไหม บางคนที่ชอบเขาก็วาเขาทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง คุณทําใหเจริญก็
จริงแตคุณก็ตองมีเงินใหประเทศชาติไมใชทําแลวเอาเงินเขากระเปาคุณและตัวและพวกพอง พวก
เราก็ยังลําบากเหมือนเดิมใชไหม ประชาชนแตละคนก็ยังลําบากเหมือนเดิม อันนี้ปาไมมีความเห็น
คะ วาจะเชื่ออะไรกับใครแคไหนแตเราก็ตองดูในเขตของเรา ดูแลวถูกใจเราจะไปเลือกเขา เมื่อที่
ผานมาเลือกพรรคไทยรักไทยนะเพราะเห็นวาเขาทํางานดี แตตอนนี้แนใจและวาจะเลือกพรรคไหน
ตองดู แตคุณอภิสิทธิ์ก็ดีนะ เขาก็ดี แตในทีมเวิรกของเขาไมแนใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตอนนี้ไมรูอะไรเปนอะไร การเมืองผมวาเราไมไดปรับปรุงประเทศเลยนะตั้งแตทําปฏิวัติ
2547 ไมไดทําตามที่พูดไวเลย หลัก 6 ประการ การศึกษาผมไปไหน มันไมไปไหนเลยนะ 70 กวาป
ก็มัวแตเปลี่ยนกันอยูเนี่ย ทุกคนตองนําการศึกษาขึ้นมา สําคัญนะ ผมยังบอกคณะบดีวาไมสําเร็จ
เพราะอะไรรูไหม ครูคนไทยมีนิสัยอยางไร ครูตองมีเมตตามาก 10 คนเนี่ย จะมีคนตรงๆสัก 2 คน
ตรงเปะเลย บอกเด็กคนโนนดี เด็กคนนี้ดี ดังนั้นถารัฐบาลยังไมตั้งหองเรียนที่เปนมาตรฐานนะ คุณ
จบชั้นนี้คุณก็ไมโอเคเพราะสอบกันอยูเสมอ หลานผมเรียนอยูเซ็นโยเซฟ ครูใหไปสอบอเมริกา อยู
ได 3 - 6 เดือน เขาก็ใหมา คนนี้ก็สงใหคนโนน เพราะฉะนั้นมันก็โอเค เด็กมันก็อยากเขาโรงเรียนที่
มีชื่อ เพราะมันไมคิดวาโรงเรียนวัดเนี่ยดีนะ การเมืองนี่ไมดี ผมวาตามกระแสเนี่ยรักประชาชนจะ
รักประชาชนไดอยางไร แคจับสลาก ผมยังไมรูเลือกเขาเนี่ยทําไมไมคัดงายๆละ ไปคัดซับซอน”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550 )
“ตลอดเวลาปาเบื่อมาก เหมือนกับเลนละครใหคนดู เหมือนเด็ก เหมือนเด็กเลนขายของ
เหมือนคนไมมีสมอง ปาก็ไมเขาใจ คือเราไมไดอยูในจุดวาใครเลว ใครดี ใครชั่วจริง เลวรายอยางไร
หลังจากที่เราดูๆ มันก็ทําใหคนอยางเราไมรูจะเชื่อใคร ฟงคนนูน ฟงคนนี้ บางคนดากัน วากัน
รุนแรง เราเชื่อมั่นในองคสมเด็จพระเจาอยูหัวใชไหมวา คนไมดีทานคงไมเอาละ ทานคงไมเอาเปน
องคมนตรี แตวาฟงคลื่นๆหนึ่งมันก็เปรียบเหมือนหมูกับหมา ปาวามันไมถูก แลวคนอางในหลวง
มากไป เอะอะก็ทําเพื่อในหลวง ทําใหในหลวง คือไมใชวาปาไมรักในหลวงนะ ปารักในหลวง
มากๆเลย มีความรูสึกวาประเทศนี้ถาเราขาดในหลวงเราจะอยูอยางไร แตปาก็มีความรูสึกวาบาง
กลุมอางในหลวงมากเกินไป แลวก็มีความรูสึกวาทําไมบางกลุมก็ทําดี บางกลุมก็บั่นทอน ทําใหเชื่อ
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ยาก ก็เลยวาเราแกแลวเราก็พึงดูเขาไป ใครจะเปนอยางไรก็ไมเอาใจไปผูก มันจะเปนอยางไรก็ไมรู
เดี๋ยวเราก็ตายแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“การเมืองบานเราก็รูๆกันอยู คื อมันเอาประโยชนของตัว เอง ยัง ไมเ ห็น มี ใครเลย ที่ จ ะ
เสียสละเพื่อประเทศอยางแทจริง ก็พูดกันแตปาก บางทีเขาบอกอยาพูดเลย ไมอยากจะพูดแลว แลว
เราก็พูดไมไดดวย อยางเราไมไดทําอะไรใหถึงเราไมไดทําประโยชนให แตเราก็ไมเคยทําลาย
แผนดิน แลวเราก็ยังมีความสุข ใครเขามาก็หวังกอบโกย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน
, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“พูดตรงๆนะครับการเมืองมันก็เหมือนธุรกิจการเมืองซึ่งการรวมกลุมรวมกอน ไมเคยทํา
เพื่อประเทศชาติ ยังไมเจริญกาวหนาพอสมควร ไมเหมือนบางประเทศเขา พรรคนอย เลือกกันได
นอยพรรค การทํางานก็สะดวกขึ้น พอหลายพรรคก็ตกลงเรื่องผลประโยชนไมไดก็ขัดแยงกับ
รัฐบาล แลวก็กลับไปกลับมา พอเห็นทาไมดีทหารก็เขามาปกครอง ผมคิดแลวนะถาฝายไหนได ผม
ก็วาไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“มองการเมืองมาแรง ในระหวางทักษิณ ดูเหมือนจะดี มันจะมั่นใจในเอกราชมากแคไหน
ตองการอํานาจมากพอ มันสมควรมันจะกลายเปนการปฏิวัติมันก็ไมเลวนะ ก็คือมันอาจจะดีกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“คิดวาการเมืองไทยไมพัฒนา ยังคงมีเรื่องของอํานาจเกา ระบบศักดินาแมแตในระบบ
ราชการก็มี แตภายหลังจากมีการเลือกตั้งแลว การเมืองนาจะดีขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําลายประเทศเขาไมรับผิดชอบ รัฐปกครองโดยทหารนะมันจะไปไดอะไรทําอะไรไมได
หรอก เราเปนทหารจะทําอะไร มันตองประชาชน ประชาชนอยากเลือกไมดี ก็เลือกเลวๆ แลวมันก็
ขัดแยง ทักษิณพออยูดีก็กิน เรายังเปนขี้ขาเขา ไอพวกขี้อิจฉา เขามีเงินเยอะแยะ เอาไปทําอะไรก็ได
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ซื้อเรือใบเลน ซื้อไอนั่นเลน ซื้ออะไรเลนก็ได ถาเลือกตั้งมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศ
เราตองดี เราก็พลอยดีดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็
ดี แลวการทํามาหากินก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง ขาวก็อยากขายแพง แตหมุนเวียนในประเทศ ถามัน
เหลือเทานี้ก็ไมแพงเทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวยดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญา
หรอก ดึงออกไปสักทีหนึ่ง เมื่อกอนผมชอบทักษิณ ถึงทักษิณไมเปนหรือใครก็ตามเทากับทักษิณ
เพราะคนนี้ คนนี้ไปแลวไมเคยทําอะไรใหดี มีแตแยลง ไมสนใจอะไร เอาไประเริงคนอื่นเขาหมด
มันก็ไมดี พูดงายๆ ดูกันงายๆ เปนเหตุเปนผลกันเลย ยุคประชาธิปไตย เปนมา 2 ปแลวไมเห็น
ปรับปรุงเลย กลัวจะใชหมด แทบจะเอาแผนที่ไทยไปค้ําประกันมันไว ตองใชเงินทุกบาททุกสตางค
มันก็จะไมไดคืน เปนหนี้เขาทั่วไปเลย เราไมรู เราก็แย ทุกตารางนิ้ว เรานะเจ็บใจ ไมไหว ผลที่สุด
ประชาชนรอนหนักๆก็ตองยุบไป ทักษิณก็มาเลือกแทน ก็มีมหาชน มหาโจร 420 มหาโจร ทักษิณก็
มี 420 เทากันนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตัวนักการเมืองเอง ที่ทําใหบานเมืองไมสงบ เขาเปนนักการเมืองที่ดีบานเมืองก็จะดี แตถา
นักการเมืองไมดีก็จะเปนอยางทุกวันนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“รัฐบาลนายกทักษิณอาจจะคอรัปชั่น แตถามวานักการเมืองพรรคไหนไมคอรัปชั่น มีไหม
ยังชอบทักษิณเพราะวา ทานมองอะไรเกงพูด พูดถึงมันยากไประดับอินเตอรไดเนี่ยเกง แตอาจจะ
สวนหนึ่งเขารวย นายกทักษิณทานเกงทําใหเงินบาทมันดี รัฐบาลชุดนี้ทํายังไงก็ไมรอด ขนาดนี้ยัง
ไมทําอะไรเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550 )
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เทาที่ผมคิดดูนะไมยืดเนื่องจากเทาที่ออกมาเหนื่อย ทําใหพรรคออน ไมตองมีการยาย
พรรคไอ ตั ว เนี้ ย มั น ทํ า ให คุ ม ไม อ ยู เจตนาต อ งการทํ า ให อ อ นแอทุ ก พรรคมารวมทํ า ให บ างสิ่ ง
บางอยางไมลงตัว และวิ่งยายกันไดตลอด มันทําใหดูไมมั่นคงเขมแข็งถาไมถูกใจก็ตองตอรองและ
ตอรองกันไมไดก็ตองถอดถอนก็ตองลม การเมืองไมยืด พูดถึงสมัยกอนที่ทักษิณมี 2 พรรคมาคุย
ไมใชแพกันแลวก็มาตอสูกัน อยางคราวที่แลวปฏิวัติกันคือแลวก็ขวางคนสมัครเขาจะสมัครก็ขวาง
เขา เราไมไดเขาขางใครนะแตคนที่มาขวางมีความผิดนะ เราก็รูๆกันอยูเบื้องหลังใครขวางไมให
สมัครพอเขาสมัครพรรคเดียวก็มีสัดสวน 20% แลวถาการเมืองยังเปนแบบนี้นะ ไมยืด ใครเขามาก็
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ไมยืด หนึ่ง เจอปญหาตอนนี้ สอง เงิน เงินสํารองไมเกี่ยวกันนะกรรมการพรรคเนี่ยทําให
นักการเมืองเกงๆหายไปหลายคนแลวนะ ไมไดเอาคนรุนใหมอยางเดียวไมเอาคนรุนเกาเลยไมได
ตองเปนหลักอยูเพราะนี่ประสบการณเยอะมาก ไมไดหรอกถาเอาคนรุนใหมอยางเดียว คนรุนเกา
การเมืองตองใชประสบการณเยอะมาก ถาลงเขตเทาไร 3 คน ถาจังหวัด 3 คน ทั้งจังหวัดเลย 3 คน
ผมถามวาไทยรักไทยเนี่ยจะไดทั้ง 3 คนไปไหม บานเมืองสกปรกยังไม มันตองทําถนนใหดีเลย ดู
ทางบานเรายังกับปา หางจากเมืองไมกี่กิโลเอง ตองใหเทปูนเลย เหมือนถนนสุพรรณเขา มันตองทํา
อยางนั้นนะก็ยังดีหนอย เขายังติดไฟให เมื่อกอนมืดนะ พอออกไปตรงอูวิชาญตรงพระราม 2 ได
ตรงนั้นนะ เขาเอาขยะมาทิ้งปากทางออกไมไดเลย ทางก็ใหญ เขาก็เอาหนังสือมา ตอนนั้นผมเปน
คนกอสรางดวยเปนผูตรวจดวย เนี่ยอยางบานกรุงเทพฯนั่น ที่ตรงบานทางเปนแนวของถนน เขา
เห็นแนวไปมันไมมีพื้น มันไมแนนไง ตองลงหินใหม เขาก็ไดอีกลานกวา ก็โอเคยอมนะยอม แลวก็
มากรอกสัญญาผูรับเหมา ยังไมลงมือกอสรางเลย เรียกวา แถวนั้นแหละ เขายังใหเงินชวยอีกนะ เนี่ย
ยังไมมีเวลา มาลงมาสร าง จะป แลวเนี่ย เขาก็ถามผมเรื่ อย เพราะผมลงพื้น ที่ เขาถามเมื่ อไรทํา
ประมูลไปแลวไมรูเมื่อไรทํา ถามนายชางใหญ สัญญาทําไปแลว ทางเราไปเปลี่ยนสัญญา เทากับไป
เบรกเขา สมมติเราทํามกราคมถึงพฤษภาคม ไปเบรกสัญญา เขาใหเราทําใหม เขาใหเราหยุดไวเนี่ย
ที่นี้เราก็ตองตอใหเขา พฤษภาคมก็ตองเลื่อนไปเปนอยางนั้น เขาก็ยังไมมาตอสัญญา เขาขอใหเลย
จํานวนที่เพิ่มไปเนี่ยเขาพอใจแลว ลานกวา แตไมตอสัญญา ก็เลยยังไมทํา เนี่ยเขายังมาตาม เราเคย
กํานัล เพราะคะแนนเราดีดวย ผมลุย ตอนหลังเราชวยไมไดแลว เพราะตอนหลังเราประมูลไปแลว
เราไมจางอีกคนหนึ่ง เพราะคนนี้เราเอาหินได ไปลงเขาได ทางไมดีไปเกลี่ยก็ได ตอนนี้เราไปทํา
ไมได เพราะถือไปชวย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“การเมืองบอกตรงๆวาเบื่อมาก อะไรกันก็ไมรู ไมอยากสนใจแลว ไมอยากพูดถึง” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“การเมืองชอบมาก ตองติดตามอานบอย เลือกตั้งก็ไปตลอด ไมเคยขาด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“เบื่อมากๆ ตางคนตางเห็นแกประโยชนของตัวเอง ทําอะไรก็คิดถึงแตตัวเอง ประชาชน
อยางเราก็ไดแตทําใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสาวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“ไมรูวาเขาเปนอะไรกัน ดูมากก็ปวดหัว ตามกันไมทัน คนนั้นก็วาคนโนนไมดี สรุปแลว
ไมมีใครดีเลยสักคน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนดูขาวการเมืองจะเครียดมาก เดี๋ยวนี้ดูแลวเฉยๆ ไมเครียดอะไรแลว อะไรจะเกิด
มันก็ตองเกิดแตเราก็ยังติดตามขาวการเมืองอยูนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไมเกี่ยวครับ การเมืองที่ผมชอบนะ ชอบเลย ชอบแตผมเบื่อที่เขาทะเลาะกันไมหยุด หรือ
วาเราดูละครอะไรมากหรือเปลาไมรู ดูไปดูมาก็เบื่อๆ เขาเลนละคร เบื่อมากเลย ความรูสึกเราไม
คอยดีนะตอนนี้ เหมือนกับเขาดีสําหรับพวกเขาหรือเปลา หรือวาเขาเลนละครอะไร” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนวาไมได ยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอื้อ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“คิดวาเกี่ยวเพราะกอนนี้ เมื่อกอนไมคอยเดือดรอนแตเดี๋ยวตองหาเปนหนี้พันลาน ชักตรง
โนนมาโปะตรงนี้ เพราะความที่มันไมมีไง” (กลุมตัวอยาเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
4. กลุมเศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตัว
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยมีความคิดเห็นวาเศรษฐกิจ
ในปจจุบันไมคอยดีเนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง หรือเรื่อง
ปญหาความไมสงบในภาคใตซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุม
ดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.70
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ตารางที่ 4 .70 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมเศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตัว โดยแบงตามชนชั้นทางสังคม
และเพศ
ชาย

เพศ
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

ชนชั้นทางสังคม

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“สับสน แตตอนนี้ที่เราอยูไดเราโชคดี ผมโชคดีที่เรื่องอะไร โชคดีเรื่องสงออก เราอยูได
เพราะสงออก ถามวาสงออกยังไง ก็สงออกพวกกุง พวกขาว น้ําตาล พวกยา พวกยางแลวก็ชิ้นสวน
อะไหลคอมพิวเตอร นี่คือหนึ่งที่โชคดี และยิ่งโชคดีใหญชวงนี้ โชคดีกับเวียดนามที่มันสงไมได
สงออกแลวไง มันสงออกแลวไง น้ําทวมหามทําการสงออก น้ําตาล ขาว พวกนี้ พืชผลมันไมได
สงออกแลวเราละ ประเทศเราก็ไมมี ถามวาเศรษฐกิจเราจึงปนปวน ปนปวนทุกคน คนระดับลางนี้
เขาไปใชเงิน เพราะเขาไมรูวาอนาคตประเทศจะเปนยังไง เขาไมเคยเห็นวาประเทศมีความขัดแยง
มากขนาดนี้ ขัดแยงเนื่องจากอะไร เนื่องจากคนมันมุงแตผลประโยชนของแตละฝาย คือมันไมมี
ทางแก แกไมไดตองคิดถึง คือ สมเด็จพระเจาอยูหัว ตองมีศูนยรวมวาตองทําอยางไร คือทานตองทํา
ถึงแกจะผิดจริยธรรมก็ตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม
2550 )
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“เศรษฐกิ จ ของประเทศใช ไ หม จริ ง ๆแล ว เนี่ ย ถ า ถามช ว งที่ ทั ก ษิ ณ เป น นายกรั ฐ มนตรี
เศรษฐกิจก็จะบูมอยางรุนแรง ปาวามันก็เร็วเกินไป มันเปนการฟุมเฟอย อยางที่ในหลวงทานตรัส
จริงๆแลวตองอยูในความพอเพียง แตพอถึงรัฐบาลทานสุรยุทธเนี่ยก็ชาเกินไป มันเลยทําใหทุกอยาง
มันดาวน มันควรจะอยูตรงกลางถูกไหมจะ แลวขอสําคัญก็คือตองไมคอรรัปชั่น ถาคอรรัปชั่นมาก
เศรษฐกิ จ มัน ไมดี ห รอก ใครก็ ค อร รัป ชั่น ใครมาก็ จ ะกอบโกยเอาผลประโยชน ถา ถามทุ ก คน
สัมภาษณทุกคนก็จะพูดอยางนี้ แตเราคนเดียวที่ไมมีปากเสียงที่จะไปโตแยง หรือเพราะเราไมเกง
แลวจะใหเราไปรวมนั้นมันไมใชนิสัยที่จะไปทํากับพวกเขา แตถามวาเห็นดวยไหม ก็ไมชอบนะ
คอรรัปชั่น ก็อยากเศรษฐกิจมันขึ้นไปอีกหนอย ใหมันมีธุรกิจที่ทุกคนทํามาคาขายไมมีใครเจง มีแต
คนเจริญรุงเรืองถูกไหมคะ บานเมืองก็ดีแลวน้ํามันก็อยาใหมันแพง อยาใหมันขึ้นมาก สินคาทุก
อยางมันขึ้นราคามันก็ขึ้นๆหมด อยางที่พูดแตเงินเดือนไมขึ้นไงประชาชนก็อยูลําบาก แตความตาง
ระหวางคนกรุงเทพฯกับคนตางจังหวัดมันก็ยังมีอยู” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไมคอยดีเทาไร เทียบกับตอนแรกๆ ไมคอยดีเทาไร ขาวของมันแพง
อยางที่วา จายกับขาวนี้มนั แพงขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 21 ตุลาคม
2550)
“ถาเปนผมไมไดคาขายนะ แตผมไมรูวาเขากูนะ ผมคิดวาเขาเอาไปลงทุน อยางนั้นผมเห็น
ดวย เชน คุณเอาไปผอนบาน คุณเอาไปผอนรถ ถามีรถคันก็ไมพอ ไอนั่นคือทําลายนะ เขาวามันไม
ดี เพราะวามีแตคนขาย คนซื้อไมมี ผมก็พยายามซื้อแมคา เชนมีแมคาอยูคน ทุกเชา เขาจะมาขายถั่ว
ตม ผมก็พยายามที่จะกินถั่วตม อาทิตยละครั้ง กินมันอาทิตยละครั้ง กินถั่วแระ อาทิตยละครั้ง อยาง
นอยเราก็ไดชวยเขา ครั้งละ 10 บาท เขาก็ได 10 บาทจากเรา ผมถือวาการซื้อของเปนการชวยคน
แตเรื่องเศรษฐกิจ ผมวาอยูที่เราดวย ไมไดอยูที่สวนขางนอกอยางเดียวถึงเราจะมั่นใจแตเราก็ตอง
ประหยัด วันอาทิตยถาคุณไปกินขาวขางนอกทุกวัน ผมเดินไปซื้อเดินไปแคนี้ผมก็ใชเทาที่จําเปนก็
อยูไดแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้พี่วาประเทศของเรานี้ก็ตองยอมรับความจริงอันหนึ่งวาเปนประเทศที่มัน
เปนการแขงขันภาวะเศรษฐกิจในดานเศรษฐศาสตรเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่สําคัญอํานาจตอรอง
เขาจะดีกวา รองๆ แลวพี่ก็คิดวาถาเราไมมีน้ํามันเราไมอดตายแตเราเนี่ยไมสามัคคีกันนะ ไมเปนน้ํา
หนึ่งเดียวกัน เราก็เลยไมสามารถสรางอํานาจตอรองตรงนี้ไดเพราะฉะนั้นที่พี่เห็นวานาจะเปนสัจ
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ธรรม ก็คือวาธรรมชาติใหคนไทยมากจนกระทั่งพวกเราเนี่ยเห็นวามันไรคาหรือไมสําคัญ เนี่ยมันก็
ได บุญ พี่ ถึงบอกวาไมต องเป นผูบริหารที่เกง หรือฉลาดอะไรมากมาย ขอใหคุณ มี ความจริ ง ใจ
ความซื่อสัตยนะ กาวหนา ทําใหดีที่สุดเพราะนองจะเห็นวาคนเกงมันก็มาพรอมกับความเห็นแกตัว
หรือเอาเปรียบ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เศรษฐกิจก็มนุษยเงินเดือนก็ตองประหยัดเหมือนกันนะคะ ก็รูสึกมันไมปลอดภัย นี่ขนาด
พี่เปนขาราชการระดับสูง เงินเดือนระดับ 2 ของราชการแลว ทุกอยางสูงสุดของราชการทั้งหมด เรา
ก็ไมมีเงินเหลือเก็บมาก มองลงไปวาเด็กที่เริ่มทํางานใหมๆ ลําบากนะ รายไดไมพอกับคาครองชีพ
ลําบาก นี่ก็ไมรูเหมือนกันวามันจะเปลี่ยนไปมากกวาที่ราชการเงินเดือนแค 1,250 บาท กอนเราก็
สามารถไปดูหนัง ซื้อคอมพอะไรได ในขณะนี้เงิน 6 - 7 หมื่น และพวกคาอะไรก็เกือบแสน ก็คือถา
ไมประหยัดก็หมดเหมือนกัน ก็ไมรู ถึงอยางนั้นเปลี่ยนไปทุกอยาง ทุกอยางแพงขึ้น เปลี่ยนไปมาก
20 - 30 ปนะคะ อยางที่ดิน 35 ไรเราก็ซื้อได เดี๋ยวนี้แค 8 ไร ก็ตองคิดแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ผมวามันก็นาจะดีขึ้น เพราะวานโยบายของรัฐ อาจจะมีความสามารถ เอกชนมันก็ไม
ลดลง นโยบายมันก็บวกความพยายามของรัฐ เอกชนพยายามพัฒนาใหดีขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“คนจนยังคงลําบาก แตคนรวยไดรับผลประโยชน ราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมไดแพง
มาก เพราะเศรษฐกิจไมคอยดี ขายของลําบาก ผูประกอบการก็จะลดราคาลง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แยนะทั้งปญหาการเมืองปญหาภาคใตมันสงผมกระทบหมด อะไรก็ขึ้นราคาหมด ขาว
ของแพง คุณภาพก็ไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
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“มันมีผลกระทบหมดไมวาจะเศรฐกิจการเมืองทําใหมันเกิดการจี้ปลนมากขึ้น คุณดูมีขาว
ปลนรานทองเยอะมาก น้ํามันก็ขึ้นราคา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“มันก็แย เศรฐกิจขาวของแพง เมื่อกอนไมขนาดนี้แตในขณะเดียวกันของมันก็จะแพงขึ้น
มาก รัฐบาลตองแกปญหาไมอยางนั้นประชาชนก็ยิ่งลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“ของมันแพงขึ้น ทุกอยางขึ้นราคาหมดไมวาจะเปน นม น้ําตาล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ผมฟงดูเนี่ยใครๆก็บอกวาขาวของขึ้นแพงหมด ผมรูเลยเพราะผมขายของของมันขึ้นหมด
น้ําตาลขึ้นมา 1 บาท และผมขึ้นกาแฟจาก 10 บาทตอนนี้ขาย 12 บาท ไมขึ้นผมจะขายไดอยางไร
อะไรก็ขึ้นหมดทุกอยาง น้ําตาล นมขึ้นหมดทุกอยาง น้ําแข็งก็ขึ้น 20 - 25 บาทขึ้นหมดทุกอยาง ของ
ขึ้นทุกอยางก็ฟงเพื่อนดู เพื่อนบอกวาก็เบรกๆอยูโครงการกอสรางเบรกหมด หาเศรษฐกิจมันทําไม
ดีเลย รูสึกมันไมคอยดีเลยแมคาจะรู ของทุกอยางจะเบรกๆหมดเลย เราจะรูวาทุกอยางแพงขึ้นแปง
ทําปาทองโกขึ้นหมด อาหารอื่นๆขึ้นหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
5 ตุลาคม 2550)
“แพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของก็อยากไดพอตัวพอ นมก็
ขึ้น ขาวก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น ของไมนาขึ้น อยางแกสไมนาขึ้น 3 อยางเนี่ยไมนาขึ้น เราไม
อยากใหของหลักๆขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน
2550)
“ตอนนี้เศรษฐกิจไม ดี ลูก ก็เลี้ยงยาก คบเพื่อนสวนมากเพื่อนไมคอยจะดีเ ทาไร พอแม
ทํางานไมมีเวลาอบรมลูก เดี๋ยวนี้มีเพื่อนชอบชวนกันไปขายตัว อามาเอาเงินเขาแบงกไวอยากได
อะไรก็ซื้อเอา อยาไปทําไมดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิ, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เลือกตั้งคือ ถาเลือกตั้งมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศเราตองดี เราก็พลอยดี
ดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็ดี แลวการทํามาหากิน
ก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง หมุนเวียนในประเทศ ถามันเหลือเทานี้ก็ไมแพงเทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวย
ดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญาหรอก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เศรฐกิจไมดีของแพง ขายของลําบาก คนไมคอยซื้อ จากเมื่อกอนจะขายดีเดี๋ยวนี้ยอดตกลง
มาก เราก็ไมรูวาทําไมทั้งเรื่องของภาคใตตางๆ เรื่องการเมือง คนยังกลัวมีระเบิดอีก” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตอนนี้ไมคอยดีเทียบกับปที่แลว ตกไปเยอะ งานก็หายาก มิชฉาชีพเยอะ” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ของแพงขึ้นนะ แพงขึ้น เมื่อวานนี้ไปซื้อนมใหหลาน เนี่ยแพงขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“แยคะเดี๋ยวนี้แตเมื่อกอนดีนะ มีนักศึกษา นักเรียนทานกันดี เดี๋ยวนี้ตกคะ ขายตกคะ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนวาไมไดยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700 - 800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย บานเอื้อ
อาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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5. กลุมผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตอสินคาและบริการ โดยแสดงความคิดเห็นวาสินคา
และบริการในปจจุบันไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี และมีราคาแพงมากขึ้น โดยจํานวน
ผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.71
ตารางที่ 4 .71 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือพี่วาตั้งแตเล็กๆ เนี่ยพี่ซื้อจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไง พี่จะชอบเดินตลาด แลวอยาก
อะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปซื้อมาทําเอง อยางทอปเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวก มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะ
ในธรรมชาติตองทําใหเขาสูเก็บออมเพราะเขาไดมีกินแตตอนนี้คนเคยแตดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอก
วาพี่ไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พี่ไปก็คือเคารพสถานที่ เคารพผูใหญบาน ชาวบานที่นั่นอยาไปหยิบไก
หยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง อยางนี้ก็คือการเคารพ เพราะฉะนั้นพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเมื่อเขามี
อํานาจการตอรองแลวเนี่ย ตอไปเขาจะเห็นราคาเมื่อไหรก็ได พี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแต
คุณอยามาทําลายตองปลอยใหเขาเลี้ยงตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
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“ความสะอาด ปลอดภัย ไมใสสารมันเลือกที่ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี่ย สมมติเรา
อยากกิ น ปลา เราก็ ไ ปดู คุ ณ ภาพมั น ด ว ยใช ไ หมครั บ เย็ น ๆผมก็ ซื้ อ มาเก็ บ แล ว นิ สั ย เราก็ ช อบ
ทํากับขาว ตองซื้อเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู
ซื้อเปด ซื้อไก ซื้อผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็น ใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด ครั้งละประมาณ 1,000
กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“ออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือจะไปเอาพวกเบเนต็อง มันก็ไมเขา
กับเรา ก็จะมียี่หออยู 2 - 3 ยี่หอ ที่เอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล ยี่หอชื่อ บราวน แลวก็ ดีเซลล
อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซึ่งเขาจะตัดทั้งกางเกงหรือเสื้อทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา
แลวก็เขาก็จะมีแพทเทิรนอะไรออกมาถูกใจของบราวนเนี่ยถูกใจมาก เมื่ออาทิตยที่แลวก็ซื้อมาอีก
ตัวชอบตัวจี สีของมันคลาสิคดี สีออกน้ําตาลบาง ทองบางอะไรอยางนี้ แลวแตวาอะไรที่เขากับหุน
เรา” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ตลาดปากคลอง ซื้อปลา ซื้อหมู ซื้อกุง ซื้อผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา มันเลือก
ที่ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี่ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ
เย็นๆผมก็ซื้อมาเก็บ นิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซื้อเอง กินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป
ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู ซื้อเปด ซื้อไก ซื้อผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็
หมด ครั้งละประมาณ 1,000 กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“พิจารณาจากสถานที่ซื้อ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบที่ใชในการตัดสินใจซื้อ
เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้นสวนใหญจะใชจา ย
ในการซื้ออาหารสดเพื่อใชประกอบอาหารรับประทานที่บาน นอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุงรสตางๆ และ
ขนมโดยซื้ อสิ น ค า เหลา นี้ จ ากฟู ด แลนด ซื้ อในระหว า งเดิน ทางกลั บบ าน และซื้ อในปริ ม าณที่
เพียงพอในการประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซื้อในตลาดสด เพราะจะได
ของที่สดใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
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“เดี๋ยวนี้ของขายออกมาเยอะ อยางรานกาแฟ เปดกันใหทั่ว แตจะอยูรอดจริง ๆ มีกันไมกี่เจา
การที่จะเปดรานสักรานมันมีหลายอยางที่ตองคิด วาเรามีความสามารถพอไหม แขงกับเขาไหวหรือ
เปลา แลวมีคนทําเยอะหรือยัง ถามันมีมากเกินพอแลวเราไปทําอีก จะรอดหรอ และถาทําก็ตองดูแล
เต็มที่ บางทีเปดหลายสาขา แตจางเด็กไปเฝาเด็กก็คิดวาไมใชของเขา ก็เฝามันไปอยางนั้น ถึงสิ้น
เดื อนก็รั บ เงิ น เดื อนไป แล ว รา นจะไปรอดได อ ยา งไร เจ า ของต อ งหมั่น ไปดู แ ล ตรวจตราดู ว า
เรียบรอยไหม ลูกคามีปญหาหรือเปลา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“โลตัสนั้นนานๆไปที แฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมที่ฟูดแลนด ชอบมาก ไปซื้อ
ขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“สินคาเดี๋ยวนี้แพงมาก คุณภาพก็ไมมี เราจะพยามไมทานซ้ําๆ ก็จะเปลี่ยนบอยกลัวมีแต
สารเคมี มีแตโรค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ของจะเลือกมากขึ้นเพราะแพงมาก แบบแพงเกิน ของบางอยางไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของ
ก็อยากไดพอตัว นมก็ขึ้น ขาวก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น ของไมนาขึ้นอยางแกสไมนาขึ้น 3 อยางนี้
ไมนาขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ)
“บางทีไปหางก็ซ้ือแลวก็ตัดบาง สวนมากจะซื้อก็หางเลยสําหรับไปไหนนะถาอยูบานละก็
อะไรก็ไดไมเปนยี่หอเปนแบบวาเปนชุดของผูใหญเพราะใสสบายไมคอยเลือกมาก จะดูที่คุณภาพ
และราคาไมแพง แตของเดี๋ยวนี้หาดียาก ที่ดีๆก็แพงมากก็จะเลือกเอาที่คุณภาพประมาณหนึ่งและ
ราคาที่ไมแพงเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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“จะคิดกอนไปวาจะซื้ออะไร เราอยากไดอะไรบางจดไป อยางเสื้อผาของปาดูที่ไมแพงมาก
ไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะ แกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมเปาหมายเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เสื้อผานานแลว ซื้อมานานแลวเดี๋ยวนี้มันแพงไมคอยซื้อ จะซื้อแตของจําเปน จะชอบของ
ถู ก ลดคารา จะชอบมาก สิ น ค า เดี๋ ย วนี้ แ พงมาก” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น ล า งส ว นบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ของแพงขึ้นมากๆไมคอยดีตอเราก็ตองซื้อเพราะถาเอาดีมากก็ไมมีเงินจาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“แพง ทุกอยางขึ้นราคาหมด เราไมรูวาดีหรือเปลา เราไมไดคิดแตจะซื้อที่จําเปนและถูกๆ ดี
มากก็ไมไหวเพราะมันแพงเกินไปทําอยางไรไดมีเงินเทานี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550)
“ไมคอยดูอะไรสวนใหญจะดูที่ถูกก็ซื้อ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
6. กลุมอนาคตตองวางแผน
เปนกลุมที่มกี ารแสดงความคิดเห็นตออนาคต ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นมีความแตกตาง
กั น ตามชนชั้ น ทางสั ง คม โดยชนชั้ น ตั้ ง แต ร ะดั บ สู ง ส ว นบนลงมาถึ ง ชนชั้ น กลางส ว นล า งมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความตองการทํางานเพื่อสังคมโดยไมเห็นแกเงิน มี
ความต อ งการดํ า รงชี วิ ต ในลั ก ษณะพอเพี ย ง และต อ งการทํ า งานไปเรื่ อ ยๆ เนื่ อ งจากเห็ น ว า
การทํ า งานทํ า ให ไ ม เ หงาและทํ า ให ต นเองมี คุ ณ ค า ไม เ ป น ภาระกั บ บุ ต รหลาน นอกจากนี้ ยั ง มี
ความตองการเดินทางทองเที่ยว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือบุตรหลานตลอดไป สวนชนชั้น
ลางสวนบนและชนชั้นลางสวนลางแสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเรื่อยๆ เนื่องจากตองการ
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รายไดมาใชจ ายในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซื้อของใช ตางๆไดเ นื่องจากตนเองมี
การดํารงชีวิตในลักษณะหาเชากินค่ํา และยังตองมีการผอนชําระหนี้สิ้นทั้งที่เกิดจากตนเองและที่
เกิดจากบุตร โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศได
ดังตารางที่ 4.72
ตารางที่ 4 .72 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมอนาคตตองวางแผน โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
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

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไมไดวาง ผมไมวาง ผมจบๆผมก็ทํางานใหกับมูลนิธิและสังคม ปญหาเรื่องการเมือง ผม
ไมเลนแนนอน ใครอยาไปบอกวาผมเลนการเมือง เพราะมันมาชวนผมเยอะ แตผมไมเลนแนนอน
ผมไมเอาหรอก ผมไปผมไดดีเดี๋ยวมันก็มาดาผมนะ เดี๋ยวผมอดไมไดอีก เดี๋ยวซ้ําสอง แตทานก็ลงดี
นะ แตเขาทานถวายแตเขาสิ มันสูไมไหว สูปญหาสังคมไมไหว สูคนไมไหว ดูวุน นองผมเขาเปน
คนดี เขาตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม
2550)
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“ความจริงเกษียณแลวเราคิดเนี่ยลูกเราก็เรียนจบแลว เราก็มีเงินอยูกอนหนึ่งกะวาเออดิฉัน
จะทําอะไรเหรอ ถาถามวาจะไปบวชไหม ไมไปนะเพราะยังไมศรัทธาอะไรขนาดนั้นอยากจะอยู
สงบเงียบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“อนาคตตอไปนี้ คือสงบ ทําจิตใจใหสงบ ไมดิ้นรนขวนขวาย เศรษฐกิจพอเพียง ความรู
ความเปนอยูพอเพียง ทุกอยางพอแลว ทําใหดีที่สุดในงานที่เราทํา อยาใหมาเปนภาระของลูกหลาน
ผมเตรียมไวหมดแลวนะ คือผมเปนแนๆ จะตองตายแลว ถาเปนมากก็ไมอยากใหชวย ปลอยมันไป
เพราะคนเรามันตองไป ตอนนี้เหมือนกับตางคนตางเดิน ทางของใครของมัน การเดินของเราจะมี
หลุมอยู จะลงหลุมเมื่อไหรก็ไมรู เกือบจะตกหลุมแลว อยาดึงก็จะลงแลว ก็ทางที่ดีที่สุดจะระวังใน
แตละเดือน แตละปผมรับผิดชอบครอบครัวใหดีที่สุด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“พี่คิดวาพี่ห ยุดมันก็เหมือนกับอะไรละ เหมือนกับกอประตูไวลูก บิดมันเหมือนลูกบิด
ขึ้นตนไมมีคุณคาผมจะทําจนกวาจะหมดความสามารถ อะไรที่ทําใหเกิดประโยชนก็ทําไป ทําเปน
ตัวอยางแลวก็เปนหนาที่” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“ก็ไมเคยวางแผนอนาคตไวเลย ก็คิดวาจะอยูเงียบๆ แลวก็ไปเที่ยว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“คิดวาทําไปเรื่อยๆ จนกวาไมมีแรงทําเพราะการทํางานทําใหสมองเราทํางาน เรารูสึกไม
วาเหว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ถาเขายังใหพี่ทําพี่ก็จะทําทําตอไปเรื่อยๆ ใหอยูบานเฉยๆไมเอา เงินพี่ไมอยากได พี่มีเยอะ
แลวแตพี่ เป นคนให อยูกับบานเฉยๆไมไดเราเคยทํางานมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสู ง
สวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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“ก็คงเปนเรื่องลูกๆนั่นแหละ เปนหวงอนาคตเขาจะอยูอยางไร ไมอยากใหลําบาก ทุกวันนี้
ทํางาน สรางรากฐานตางๆไวก็เพื่อใหเขาจะไดไมตองลําบาก แตแคพอมีกินไมเดือดรอนก็พอ
เพราะตอนนี้บานก็มีแลว รถก็มีแลว ไมสรางหนี้สินใหตัวเองเดือดรอน ก็คงไมลําบากอะไรมาก”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ไมคอยไดคาดหวังอะไร คือเหมือนกับวาถาหวังแตงานก็เลี้ยง เลี้ยงหลาน” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ตัวเองแกแลวเรามีครบทุกอยางแลวก็ไมไดตองการอะไรอีกแลว ความหวังคืออยูที่ลูกมี
การมีงานทํา จะอยูอยางนี้เรื่อยๆ ถาลูกจบแลวมันอาจจะดีขึ้น คิดวาจะทําไปจนกวาเราจะทําไมไหว
มีกําลังอยูก็ทําไป คือปาไมชอบอยูเฉยๆ ไมชอบนะคะ รอใหลูกเลี้ยงยังนี้ไมเอา หวังแตเพียงใหลูก
เอาตัวเองรอดไป คุณปาก็มีเงินบํานาญ สามีก็ทํางานไดเดือน 15,000 ก็พอแลว” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมคอยไดคาดหวัง จากการที่อาจารยเปนเด็กบานนอก ทํางานทุกอยางมากอน เคยเปนเด็ก
วัดแลวก็ไดเรียน ไดเอ็นทรานสมา ถาถามวาคาดหวังไหมอาจารยไมไดคาดหวังอะไร ขอแคอยูกับ
ครอบครัวมีเงินมีทองใช ก็ขอใหหลานเรียนหนังสือไมเกเรก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ไม ละ ครั บ ผมครบแลว พอแลว บานมี อยู รถมีใช ทุกวัน นี้คงพอ ไมงก ไม โลภ ขอมี
พอเพียง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“อนาคตอยากทํางานทางการเมือง อยากเขามาชวยสังคมอาจจะเปนในระดับทองถิ่นก็ได
เราคิดวาเราพอที่จะทําไดเพราะที่ทําอยูทุกวันนี้ก็ชวยเหลืออยูอยางดูในเรื่องของหมูบานและชุมชน
ที่เราอาศัยอยูนี่เวลามีการประชุมแกไขปญหาในหมูบานเราก็จะไป จะไปชวยอยางเรื่องน้ําทวม”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ5 ตุลาคม 2550)
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“เออจะชวยลูกเราเนี่ย จะชวยไปเรื่อยๆจนกวาจะไมมีแรงทํา ก็ไมไดหวังอะไรมาก” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
“ยังปลอยไมได เราก็เปนหวงเขาอีกอยางเขาทํางานมานานใหอยูบานไปนอนเฉยๆไมเอา
เบื่อ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ก็จะทําไปเรื่อยๆจนกวาเขาจะไมจางเราเพราะลูกเราก็ยังไมไปทางไหน บางทีเขาจะไดมา
หยิบยืมไดบางถาเราไมมีรายไดก็แย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11
พฤศจิกายน 2550)
“คงตองทําตอไปเรายังมีแรงยังทําไหวไดรายไดจากเรามาก็งอกออกไปใชจายอื่นๆไดถาเรา
ไมทํารายไดสวนนี้ก็จะหายไป ลูกๆก็ยังลําบาก หลานก็ยังตองเรียน คาเชาบาน คาใชจายอื่นๆอีก
เหนื่อยแตก็ตองทนทําอยางไรได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“ทําเพราะเปนหวงหลานตัวเอง วันๆหนึ่งไมคอยไดใชจายเทาไหรแตหลานมันกําลังโต
บางที่รองอยากกินโนนกินนี่เราก็จะซื้อใหกิน เรามีตรงนี้มาก็จะไดซื้อของใหหลานได” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ทําไปเรื่อย เขาเอางานมาใหก็ยังทําอยากไดเงินก็ยังตองทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนบน, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ผมวางแผนจะปลูกบานที่บานนอกครับเพื่อใหลูกหลานไดอยูกัน เรามีที่แตยังไมมีบานคือ
มันเปนแคบานไมเกาๆ นี่ก็ทํางานเก็บเงินจะไปสรางใหสบายๆลูกหลานจะไดอยูกัน” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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“คิดถึงทอง ถาไมมีเงินซื้อของมากินนะ ก็แบบวาอยูไปวันๆ แมเหนื่อยแสนเหนื่อยแตก็
คิดถึงทองขึ้นมา ก็มีเงินนอยนะ ก็อยากไดเงินมากๆหนอย ถาหยุดก็เสียดาย พอไปไดก็ไป ถาทําไม
ไหวก็หยุด คิดแคนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมไดวางแผนอะไร จะทําไปจนวันตาย ไมทําก็ไมมีเงิน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชีวิตลําบาก สมบัติเราก็ไมมี อายุขนาดนี้แลวไมดีอยูแลวเหนื่อยทอแตตองทํา ไมทําก็ไมมี
อะไรกิน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“อยากขอแคมีเงินมีทองใชหนี้ใชสินเขาแลวปาจะไดไมตองมากังวลมากมาย สบายใจ
กว า เดิ ม ถ า ใช ห นี้ ห มดขายของได น อ ยก็ ไ ม เ ป น ไรไม ต อ งไปกั ง วลเรื่ อ งหนี้ อ ยากให เ ขาคิ ด ถึ ง
อนาคตรื่องดีๆไมอยากใหเขาคิดเรื่องไมดี หวงเขา อยาใหเขาทําในเรื่องไมดีอีก เพราะเขาก็อายุไม
นอย 30 กวา อยากจะบอกเขาบางครั้งเขาก็เถียงเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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การแบงกลุมผูสูงอายุ
สําหรับการแบงกลุมผูสูงอายุ ผูวิจัยไดใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of
Lifestyle Studies) เปนเกณฑในการแบงกลุมผูสูงอายุ โดยดูจากกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่
ผูสูงอายุแสดงออกเชน ดูโทรทัศน การซื้อสินคาในรานคาหรือการบอกกลาวใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆที่ทํา และดูจากความสนใจของผูสูงอายุซึ่งเปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณหรือวัตถุ โดย
มีระดับของความตื่นเตนที่เกิดขึ้นเมื่อไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความตั้งใจเปนพิเศษ และสุดทายคือ
ความคิดเห็นของผูสูงอายุที่มีตอเหตุการณหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอยูในรูปของคําพูดหรือคําตอบที่
ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นตอสถานการณที่กระตุนเราที่มีการถามคําถาม โดยผูวิจัยไดเลือกมา
เฉพาะเรื่องที่ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุด กลาวคือมีจํานวนผูตอบใหหัวขอดังกลาวมากที่สุด
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
เปนกลุมที่ชอบในเรื่องของธรรม มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธรรมะ
เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเรื่องของการแบงปนความสุขใหกับบุคคลอืน่ ๆ
เสียสละเพื่อสังคม เปนผูที่รักความสงบ รักสันติ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถ
แบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.73
ตารางที่ 4.73 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
1
1
1
0
3

เพศ
หญิง
1
1
1
2
3
8

รวม
2
1
2
2
1
3
11

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทําบุญไปวัดในก็จะไปทําบุญเพราะปที่คุณแมฉันเสียนะเราก็จัดกฐินซึ่งไมเคยทํา ก็เปน
เจาภาพกฐินไปทําที่สมุทรสงคราม แตถามวาทําใหญๆโตๆ ไปจําวัดสรางศาลา ไมไดทําอยางนั้น
นะ แลวตามโรงเรียนใครขอมาก็จะทํา ซึ่งบางทีออกทีวีเออสนใจรายการนี้คือโทรไปบริจาคแตไม
ประสงคจะออกนาม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ถวายสังฆทาน คือมันทํามาตลอดนะ ในสมัยกอนตั้งแตผมเปนนายทหารเด็กๆนะ ก็ทํามา
ก็ถวายสังฆทานทีละองค ทุกวัน ผมทํามาเยอะมาก ทําบุญเยอะ ทําบุญทอดกฐินปๆหนึ่งเปน 10 วัด
แตที่ไปบอยๆ ก็วัดชนะสงคราม ผมจะทําบุญบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสู งสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ชอบทําบุญ ทําบุญทุกอยางที่เกี่ยวกับวัด สถานสงเคราะห ทําทานกับคน หรือแมแตกับ
ลูกนองดวย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําทุกวัน ชอบตักบาตร แกแลวชอบทําบุญ ก็ใสบาตรที่หนามหาวิทยาลัยนี่แหละ ทําเปน
ประจํา ทําแลวก็สบายใจดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม
2550)
“ไปทําบุญ ไปชวงเขาพรรษา ไปกันหมดทั้งครอบครัว ไปตางจังหวัด ไปเรื่อยๆ ออกจาก
กรุงเทพฯ ไปที่วัดชอบทําบุญ ปนี้ก็จะไปตอนปใหม ไปทําบุญมากกวาไปกฐิน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ถาใครจะทําก็บอก ทําไดทุกอยางนะ บุญชอบมากเลยวางก็จะไปทําอยูบอยๆ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
“ชอบทําบุญตักบาตรตอนเชาหนาบานคะ ปาไมสะดวกไปวัดคะ ก็ตองเตรียมเครื่อง ทํา
ขนม เมื่อมีเวลาปาถึงจะไปวัดคะ ถามีโอกาสไปวัดปาก็จะชอบทําเปนสังฆทานหรือวาหยอดเงิน
ตามตูบริจาค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ทําครับ ผมแกทําบุญทอดผาปาทุกป บางก็ไปสรางโบสถ คือทําจนเสร็จไปแลวผมวา
การทําบุญนี้มันดีครับ ชีวิตก็เหมือนเราเกิด แก ตกระกําลําบากมาก็มีคนมายื่นให นั่นก็คือบุญแลว
แหละ บุญที่เราทํา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“เรื่องทําบุญก็เรื่อยๆ คะ แตใสบาตรไมคอยแลว แตมีคนมาก็ทําเปนซื้อโรงศพไป ใสตูบาง
ตามวัด กฐิน ผาปา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ไมทุกวันพระ นานๆจะไปที เขาพรรษา ออกพรรษาก็ไป ไปวัดกําแพงเดิน ไปเอง ไมได
ไกลอะไร พอเดินไปได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
“ไปวัดบอย ไปถวายสังฆทาน ไปวัดพระแกว ไปดูละคร ไปวัดปากน้ํา ไปกับลูกสาว”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
2. ครอบครัวแสนสุข
เป น กลุ ม ที่ มี ก ารทํ า กิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว โดยมี
การทองเที่ยว รับประทานอาหาร ซื้อสินคา ทํากิจกรรมสันทนาการและใชเวลาสวนใหญอยูกับ
ครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว
สามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.74
ตารางที่ 4.74 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมครอบครัวแสนสุข โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
2
3
2
1
2
3
13

เพศ
หญิง
1
1
2
2
1
3
10

รวม
3
4
4
3
3
6
23

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
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ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ออๆ ก็คือสวนใหญเนี่ยเราจะดูแลตัวเอง ก็เรายังแข็งแรงคือสามีเนี่ยสวนใหญเขาจะดูแล
ปาไมสบายก็พาไปหาหมออะไรอยางนี้ สามีปาเขาแข็งแรงไมคอยเปนอะไรแตปาเนี่ยแบบวาไม
คอยแข็งแรงเทาไร เออโรคความดัน โรคเบาหวาน ก็นะจัดยาใหอะไรอยางนี้ ปาก็รูสึกวาลูกก็เอาใจ
ใสดูแลดี คือเขาก็จะพาไปนวดไปสปา ถึงวันเกิดเขาก็จะมีของใหแลวก็วันเกิดเขาซื้อของใหวันแม
เขาจะมี พ วงมาลั ย วั น เกิ ด ป นี้ ป า ก็ ไ ด ร ถคั น ใหม ” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น สู ง ส ว นบน,
สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550)
“ที่บานก็อยูดวยกันทั้งหมด ลูกสองคนก็อยูดวยกัน อยูในครอบครัว ปลูกบานอยูในพื้นที่
เดียวกัน ตอนเย็นก็จะมานั่งทานขาวกันทั้งหมด คอยบอกเลาและคอยปรึกษากัน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 28 ตุลาคม 2550)
“ครอบครัวคือไดความที่ไดตอชีวิตอะไรมาดวยตนเองพอสมควร คอนขางที่จะเปนคนที่
เขาตองทําเพราะฉะนั้นอยางที่เรียนตั้งแตแรกแลวนั้นในที่ครองหัวใจนายรอยไวเนี่ย ตอมาในเมื่อ
เขาเห็นที่ทํางานทานก็บอกพี่พามาอยูดวยพี่ก็ทํางานใหทํางานก็เรียกวาเขาไปปะทะภาวะก็ไป
เพราะฉะนั้นในสิ่งอะไรที่ไมถูกตองก็คือในการที่พี่ไดรับการโปรดเกลาฯ อันนั้นมันขอพิจารณาเอา
ไปเปดเผยดีกวา แตนี้ถือวาที่พี่ตอสูครอบครัวพี่แมผิดหวังพี่ก็ไดทํางานใหกับรุนนองที่โรงเรียนอีก
พี่ก็ไดทํางานเปนครูฝกดีเดนเพราะวากอนที่เราจะไปที่วานะ แตละทีมเราตองฝกทหารใหมๆ ก็เลย
คาดวาการมีชอบเปนภาระเราก็เห็นพี่ปานาอา เปนแบบไหน เพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งพี่พยายามหา
ธรรมก็เลยชมเชยกันไปในขณะที่พี่ไมมีครอบครัวก็จริงกี่ก็ยังมีหลานๆ พี่ก็เลี้ยงหลานมาตั้งแตเล็กๆ
พี่ก็คิดวาการมีครอบครัวตองเปนแบบพี่เวลาทํางานตองหวงหนาหวงหลัง” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 16 ธันวาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“มีลูกสาว 2 คน คนแรก เรียนจบแลวก็ทํางานอยูที่ประเทศฮองกง คนนี้เขาเกงดูแลตัวเอง
ได ผมไมคอยหวง คนที่ 2 อยูกับผมคนนี้ เรียนไมคอยเกง แตงงานแลวเหมือนกัน ทั้งเขาและทัง้ สามี
ก็ยูกับผมดวยกันทั้งคู ตอนนี้ที่บานก็จะมีผม ภรรยา แลวก็ลูกคนที่ 2 กับสามีเขา” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
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“ผมมีลูกสาวสองคน คนแรกแตงงานไปแลวมีหลานหนึ่งคน คนที่สองยังไมไดแตงงานแต
ตอนนี้ผมอยูกับแฟนและก็ลูกสาวคนโตเขากลับมาอยูดวยกันและก็หลานสาวอีกหนึ่งคน” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 ตุลาคม 2550)
“ภรรยาผมเปนขาราชการตอนนี้ยังทํางานนอยู มีลูกสองคนและลูกก็จบจากจุฬา แลวไป
เรียนสหรัฐฯไดปริญญาโท หลานก็มีแลว 2 คน เปนผูหญิงทั้งคู” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ที่บานพี่ก็จะอยูกับสามีและก็ลูกชายบางทีพี่ก็ทําอาหารทานเอง บางทีก็แมบานทํา ลูกพี่
ชอบทานไกทอดแหง คนอื่นทําไมถูกใจ พี่ก็จะเปนคนทําใหทาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็มีแตหลานเราไมมีลูกไมไดแตงงาน นองสาวเขาก็ยกมาใหเปนลูกเราก็รักเหมือนลูก
จริงๆแลวเหมือนเพื่อนกันมากกวา ไปเดินซื้อของไปชอปปงดวยกัน บางทีเขาก็เรียกเราเจนะ” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“มีลูก 5 คน ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองจบโทหมดทั้งสองคน พอเขาจบเราก็ซื้อรถใหม
ใหเขาขับไปทํางานแตอีกสามคนก็จบตรีกันหมดแลวมีงานทํากันหมด แตคนเล็กเราใหทํางานที่
บาน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็มีลูกหลายคน เพราะเรามี 3 แม แมแรกเสีย ไปเราก็มีคนที่2 และคนที่ 3 อยูดวยกันลูกกับ
เมียคนแรกเปนรอยโท กับเมียคนที่ 2 เปนอาจารยสอนแตตอนหลังเราก็ใหเขาออกมาทํางานที่บาน
ดีกวา เปนอาจารยเงินนอย ใชจายไมพอคารถ คากินจะไปพออะไร เดือนละหมื่นกวาบาท ออกมา
ทํากับเราดีกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มามีลูกสิบคน เลี้ยงไดสมัยกอน ไมเหมือนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เลี้ยงยาก ตองสงเสียใหเรียนอีก
คนโตก็ขายอาหาร มาอยูกับลูกสาว คนโตมีลูกสาว 7 คนลูกชาย 3 คน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ก็อยูกับลูกสาวและลูกเขยนี่แหละชวยเขาขายของ ตอนหลานเล็กๆก็ชวยเขาดูแต ตอนนี้
หลานโตหมดแล ว เราก็ เ ที่ ย ว” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น กลางส ว นล า ง, สั ม ภาษณ 28
พฤศจิกายน 2550)
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหร แตคนเล็กเราหนักใจ แตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวังแตพี่ก็
ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่ที่คิดมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวน
บน, สัมภาษณ 20 มกราคม 2550)
“แตงงานตั้งแตอายุ 29 แตไปเจอแฟนอายุ 25 ก็ไปเจอกัน แฟนจบพยาบาล มีลูกคนโต เขา
เปนเนื้องอกสมองตั้งแต 8 ขวบ ผาตัดที่จุฬา 3 ครั้ง คนโตตอนนี้เดินไมได ตองดูแลมาเรื่อยๆ แต
สมองไมเปนอะไร คนที่ 2 ออนกวา ผูชายทั้งคูจบวิชาพิเศษจบศิลปากร” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ปามีลูกคนเดียวกับสามีก็เลิกกันตั้งแตลูกปายังเล็กๆอยู ทุกวันนี้ก็อยูกับลูกสาวเขาทํางาน
บริษัทปาก็ขายขนม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“สามีเลิกไปแลว มีลูก 4 คน เสียไป 1 คน ตอนนี้คุณปาอยูกับลูกคนเล็กกับคนที่2 คะ เปน
ลูกผูชาย 2 คนเลยคะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ลุงมีลูกสามคนผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คนก็ยังอยูกับภรรยา เขาก็ดูแลเราอยาดีกับไปก็มีขาวมี
น้ําทานสบาย ชีวิตมีความสุขกับความพอเพียงของเรา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ผมมีลูกสองคน ลูกสาวกับลูกชาย แตงงานไปหมดแลว ลูกสาวทํางานในกรุงเทพ ลูกชาย
ไปทํางานที่ชลบุรี มีหลาน 3 คนเปนของลูกสาวสองคนของลูกชายผมมีคนเดียว” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เลิกกับแฟนไปแลวก็อยูคนเดียว ก็ใกลพี่ๆกับนองๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มี 3 คน เป น ชาย 2 หญิ ง 1 คนโตมี ค รอบครั ว แล ว เหลื อ ลู ก อี ก 2 คน เขาเรี ย นจบตรี
บริหาร” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสามคนเปนผูหญิงหมดก็แตงงานกันหมดแลวมีหลานคนละ 2 คน แลวก็ไปทํางาน
แลวก็ซื้อของมาใหขาย ฉันก็ยูกับลูกคนที่สอง เขาก็ดูแลดีพาไปเที่ยวแตเราไมไป ชอบอยูบานมากก
วา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสองคนกับภรรยาก็เสียไปแลวเมื่อกอนก็อยูกับลูกแตเดี๋ยวนี้เขามีครอบครัวเขาก็
แยกกันไปหมดแลว เราก็อยูคนเดียวก็ดีไมเหงาเลยมีงานใหทําเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“ลูก 4 คน ตอนนี้อยูกันสามคน อยูดวยกันกับลูก ลูกคนโตไปทํางานตางจังหวัด ไปๆ มาๆ
เวลานี้อยูกับคนที่2 กับคนเล็ก ลูกๆไมคอยไดใหเงินใชหรอก เขาก็ไมมี ลูกชายก็มีลูก 2 คน กําลัง
เรียน ใชเงินเยอะ ลูกชายคนโต คนที่ 2 ยังไมแตงงาน คนที่ 2 มีลูก 2 ขวบกวา คนที่ 3 แตงงานเราก็
เลยตองออกมาหางานทําอยางนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
3. พอแมตัวอยาง
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับบุตรเปนสําคัญ กลาวคือจะ
คอยดูแลหวงใยบุตรหลานมากเปนพิเศษ โดยจะใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่อง
เงินหรือการใหคําปรึกษาตางๆ ถึงแมวาบุตรจะแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็ตาม มีการทํากิจกรรม
กับบุตร เชน ทองเที่ยว เดินเลือกซื้อสินคากับบุตร และมีความคาดหวังใหบุตรมีชีวิตที่ดีและประสบ
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ความสําเร็จในชีวิต โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและ
เพศไดดังตารางที่ 4.75
ตารางที่ 4.75 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
1
2
1
4

เพศ
หญิง
2
2
4

รวม
3
2
2
1
8

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“พี่ก็มีหวงแตลูกชายพี่นี่แหละ เขาดื้อเรารูสึกวาเราเลี้ยงเขาไมไดดีไมไดดังใจแตจริงๆแลว
เขาก็ตั้งใจเรียนนะอยางเราบอกใหเขาเรียนใหไดสามกวาเพื่อเขาตอโทจะไดตอไดงายๆ เขาก็ทําๆ
ไดแตพี่ก็ยังหวงเขาอยู อยางเวลาขับรถแลวเขาขับเร็ว เราก็กลัวเขาจะขับไปชนใครตอใครเขาก็บอก
วาไมเปนไร ประกันจาย” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 23 ธันวาคม 2550)
“ก็อยากใหลูกดูแลตัวเองและครอบครัวผานไปได ดูแลทรัพยสินที่เราไดรับมาจากรุนปูยา
ไดเหมือนที่เราทําอยางลูกสาวคนเล็กนี่ก็เราก็เห็นเขาเรียนจบ เริ่มทําอะไรไดเองแลว เราก็จะพยาม
สอนเขาใหดูแลบานเปนแมบาน ใหเหมือนกับที่เราถูกสั่งสอนมา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“อยากใหลูกๆทํามาหากินในอาชีพที่เราสรางมา หรือไมก็ใหเขามีอาชีพที่มั่นคง ตอไปจะ
ไดไมลําบาก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 มกราคม 255)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ก็ลูกชายพี่ๆก็ อยากให เขาเรี ยนจบ ใหเขาเลือกนิ เทศจะไดจ บ แตเ ขาก็ไ มเ อา จะเลือก
นิติศาสตร แมก็วามันยาก แตเขาจะเรียนเราก็ไมวาอะไร เอาอะไรก็เอา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสองคน คนโตไมเทาไหรแตคนเล็กเราหนักใจแตเขาก็ไมเคยทําใหเราผิดหวังแตพี่ก็
ยังเปนหวงเขาอยูดี จริงๆแลวก็เกิดจากเราเองนี่ที่คิดมาก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวน
บน, สัมภาษณ 20 มกราคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ลูกชายเขาจะมาเปดรานก็เลยเอาซีดีเหมือนกันเดี๋ยวพอชวยไมตองไปจางคนอื่น เขามีผม มี
แมบาน แมยาย เขาชวยคาใชจายเนี่ยเนี่ยไมเอา ใหลูกชาย 3 คน คนผูชายนี้เปนคนที่ 2 ผูหญิงทํางาน
อยูแถวภาษีเจริญ ลูกชายเนี่ยธรรมดาเขาอยูจังหวัดนนทไปๆมาๆสูคารถไมไหวก็เลยมาพักที่น่ี”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“มีลูกสาวสองคนเขาทํางานกันหมด ลูกสาวคนเล็กออกไปอยูใกลที่ทํางานเขา พอลูกสาว
คนโตแตงงานไปก็ยายออกไปอยูกับสามี แตตอนนี้เขามีปญหากับสามีก็เลยมาอยูกับเรา และก็
หลานสาวอีกคน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ก็เปนหวงหลาน มีอะไรมาก็ซื้อขนมซื้ออะไรใหหลานกิน เราแกแลวจะกินอะไรมาก มี
อะไรก็ใหหลานหมด” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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4. กีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเรื่องของการออกกําลังกาย โดยจะใช
เวลาวางสวนใหญไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดย
ผูสูงอายุกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมทั้งหมด โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ไดดังตารางที่ 4.76
ตารางที่ 4.76 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
3
2
4
2
11

เพศ
หญิง
2
2
2
6

รวม
5
4
6
2
17

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตย วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟ วันอาทิตย
ผมก็ไปพักผอน ผมก็ไปนูน มานี่ ผมก็ไมจริงจังอะไรกับมัน ออวันอาทิตยนะผมก็ใชเวลาตอนเชา
คือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมีประชุม วันนี้ไมประชุม ไม
ประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8
กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ)
“ออกกําลังกายพยายาม ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันๆ ทําโนนทํา
นี่จ ะทํ า อะไรไมไ ดจ ะอยูเ ฉยๆ อย า งให ไ ปออกกําลั ง กายใหไ ปวิ่ ง ให ไ ปเดิ น ชอบมาบัง คับปา ก็
พยายามๆคะ มันเปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กันไหม เมื่อวันอาทิตยที่

279

ผานมาก็ไปเดิน บางทีก็ไปสปอรตคลับ โปโลคลับ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือรม กลัวฝน คุณ
ไมเห็นเมฆฝนนะแตเดี๋ยวเหอะมันมาแลว ทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับบานผมจะขับรถผาน
สวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผมรูจักกันเปนกลุมเลย เขา
วิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกาย เปนความดันอะไรอยางนี้ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะ ปาก็เปนสมาชิกของ
วอรมคลับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“เขามารับราชการทหารเนี่ยพี่ก็ใชประโยชนกับทางออกกําลังกายตรงนี้พี่มองสรีระทั้งหมด
กอนในรางกายของเรา เนี่ยอะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี่คือกลามเนื้อทองนะครับ
เพราะฉะนั้ น เนี่ ย พี่ จ ะต อ งซิท อั พ ทุ ก เช า นะครั บ ซิ ท อั พ โดยการนอนแล ว ก็ เ อาศี รษะขึ้ น เพราะ
กลามเนื้อ เสร็จแลวก็มาออฟจอยทตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั่งเขา เอว คอ นะ หมุนมือ หมุน
อะไรอยางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย หนึ่ง ระบบหมุนเวียน สุขภาพจิตเราดี ระบบ
ขับถายดีมันก็โอเคนะใชไหมครับ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตาม แลวก็สิ่งประกอบอีกวาก็
คือวาเราอยาละเลยสิ่งเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาศอยูแลวรางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ)
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“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชารุง ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวันทํากอนออกจากบานแคนี้กแข็งแรง
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรอะนะ
คะ แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ที่บาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรลู ิ
นา วิตามินเสริมอะไรอยางงี้ “ (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, 26 ธันวาคม 2550)
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเน็ตเทาไหรตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา แตมันก็เลนทุกเชาก็ใช
วิธีเดินเอาในที่ทํางานและก็ไปตีกอฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆ ออกกําลังกายนะตี 5 ครึ่งผมออกตรงที่บาน
เราก็ ขยับเครื่อนไหวแขนอะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละเรา ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่ง
เลยๆ วิ่ง เนี้ย แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5 ปแลวนะ
ทํากันก็ไมต่ํากวา 100 มากก็ 3 รอบ บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจก
ไปดวยมันชวยไดนะก็หายใจ ก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้
ไมเปน แลวพอมาเสร็จแลวก็ ทําตัว ทําเอง ทําแขน เรียบรอย เหมือนรอบขางเนี่ย หมุนรอบขาง
เนี่ย บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไปพอดูหนังจบก็ไดหลายชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมคอยดีคือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัวไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดิน

บอยๆก็จะเดินที่ไหนเดินไปไดเราก็จะเดินไมคอยนั่งรถไปเทาไรอยางเดินไปตลาดถามีเวลาก็จะเดิน
ไปใชเวลาประมาณชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยรางกายจะไมไหว
เอาก็ใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสียไมไดไปฟตเนสอะไรเดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอนเย็นๆ
ไกลบานดีไปถื่ออื่นไกลไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพสชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“ไปเตนอาราบิคไปออกที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอรโลบิคเวลา
ไปนั้งรถเมยไปเองเวลากลับก็กับลูกสาวชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ออกตอนเชาอยางเดียวครับ แตทํางานอยางงี้อะครับ มันก็เหมือนออก วันๆผมเดินไมรูกี่
กิโล เชาอยางเดียววันละชั่วโมงเพราะตอนเชาออกไดตองทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกายอยู
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาณ)
“ใช ต อ งกํ า ลั ง กายสํ า คั ญ เลยครั บ ที เ นี่ ย ก็ ยื ด เส น ยื ด สายหมุ น ๆบิ ด ๆต อ งทํ า ให มั น
เคลื่อนไหว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ)
5. นักสุขภาพตัวยง
เป น กลุ ม ที่ มี กิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ โดยจะมี
ความระมัดระวังเรื่องของการบริโภคอาหาร มีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทํากิจกรรมเพื่อให
สุขภาพแข็งแรง ทั้งการออกกําลังกาย การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร และยาบํารุงตางๆ
เพื่อใหสุขภาพดีขึ้น ผูสูงอายุกลุมนี้จะสนใจในทุกเรื่องที่ทําใหสุขภาพของตนแข็งแรง โดยจํานวน
ผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.77
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ตารางที่ 4.77 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักสุขภาพตัวยง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
3
2
3
1
1
10

เพศ
หญิง
2
2
1
1
6

รวม
5
4
4
2
1
16

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ตอนนี้ผมพักผอน ทําอะไรสบายๆ เสาร อาทิตยผมก็ วันเสารเชาผมก็ไปเลนกอลฟตอน
เชา บ ายผมก็ไ ป วัน อาทิตยผมก็ไปพัก ผอน ผมก็ไปนูน มานี้ ผมก็ไมจริ งจังอะไรกั บมันอ อวัน
อาทิตยนะ ผมก็ใชเวลาตอนเชาคือออกไปจอกกิ้ง ตอนเชานี้ ผมมีเวลาชวงเชานี้เพราะวาตอนนี้ไมมี
ประชุม วันนี้ไมประชุม ไมประชุมผมก็ออกไปจากบานทุกเชา ผมก็ใชเวลาชั่วโมงหนึ่งจอกกิ้ง แตก็
ผมวิ่งทุกวัน ผมวิ่งวันละ 8 กิโล 4 กิโล 6 กิโล ทุกวัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ออกกําลังกายพยายาม ปกติโดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมคอยขี้เกียจ จะขยันๆ ทําโนนทํา
นี่ จ ะทํ า อะไรไมไ ดจ ะอยูเ ฉยๆ อยางให ไ ปออกกําลั ง กายใหไ ปวิ่ ง ให ไ ปเดิ น ชอบมาบัง คับปา ก็
พยายามๆคะมันเปนคนแบบนองเนี่ยบอกวาเดี๋ยวพรุงนี้ไปเดินสวนลุม กันไหม เมื่อวันอาทิตยที่ผาน
มาก็ไปเดิน บางทีก็ไปสปอตคัพโปโล” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8
พฤศจิกายน 2550)
“ตอนนี้ก็วิ่ง วายน้ํา ตีเทนนิส ตีใหสนุกสนานเฮฮา ถาเราทํางานหนัก วันอาทิตยผมก็ไป
แลว มากันไปตีกันสนุกสนานเฮฮากันเสร็จแลวก็กินขาว ตอนนี้ผมไปไหนไมคอยไดหรอก มันเกิด
ความระวังมากเกินไป กลัวรถจะชน อีกอยางก็การเลี้ยวการมองอะไรมันก็ไมคลองตัว สวนมากผม
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ใชเดินเอา เดินแถวๆหมูบาน ระวังหมาอยางเดียว ระวังคนดวย ผมไปไหนก็ตองถือ ผมบางคนก็ถือ
รม กลัววาคุณไมเห็นเมฆฝนเดี๋ยวเหอะมันมาแลว เพราะรีบเดินทุกวันนี้ผมจอกกิ้งครับ กอนจะกลับ
บานผมจะขับรถผานสวนลุม ผมก็แวะสวนลุม ประมาณ 4 โมงครึ่ง คุยกับพรรคพวกที่วิ่งกัน ผม
รูจักกันเปนกลุมเลย เขาวิ่งกันเสร็จแลวเขาก็กลับดวยกัน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
“สวนใหญก็เดินแลวก็ทําโยคะเองก็เกือบทุกวันนะคะเพราะวาหมอเขาบอกวาตองออก
กําลังกายเปนความดันอะไรอยางงี้ ตองออกกําลังกาย สวนใหญปาชอบโยคะปาก็เปนสมาชิกของ
วอลมคับแตไมคอยไดไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“เขามารับราชการทหารเนี้ยพี่ก็ใชประโยชนกับทางออกกําลังกายตรงเนี้ยพี่มองสรีระ
ทั้งหมดกอนในรางกายของเรา เนี้ยอะไรที่หัวใจในการที่ไปชวยอวัยวะสวนอื่น นี้คือกลามเนื้อ
ทองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี้ยพี่จะตองซิลอัฟทุกเชานะครับ ซิลอัฟนอนหลับแลวก็เอาศีรษะขึ้น
เพราะกลามเนื้อเสร็จแลวที่มาออฟจอยตางๆใหมันเคลื่อนไหว แมกระทั้งเขา เอว คอ นะ คับหมุน
มือ หมุนอะไรอยางเงี่ยเพาะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําใหอะไรเนี่ย 1 ระบบหมุนสุขตามจิตเราดีระบบ
ขับถายดีมันก็ OK นะและใชมั้ยคับ สมองเราก็นาจะดีพี่คิดวานาจะดีตามแลวก็สิ่งประกอบอีกวาก็
คือวาเราอยาละเลยสิ่งเล็กๆ นอยๆเหลานี้ครับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“เลนกีฬาผมก็ชอบเพราะเปนครูสอนลีลาดอยูแลวรางกายมันก็สําคัญจะเขาฟตเนสดวย
เพื่อใหรางกายมันกระชับ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
“ก็โดยมาก ก็ใชวิ่ง เวลาเชารุง ตี 5 ก็วิ่งแลวทําทุกวันทํากอนออกจากบานแคนี้กแข็งแรง
แลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ปกติอยูบานก็จะเลน ออกกําลังกายบาง คือไมคอยมีเวลาในการออกกําลังกายเทาไรอะนะ
คะ แตวาก็จะออกเดิน วิ่ง ตรงนี้ที่บาน รอบๆบาน หรือไมก็สวนใหญพี่จะทานวิตามินบํารุงสไปรรลู ิ
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นา วิตามินเสริมอะไรอยางนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม
2550)
“ไมคอยชอบเลน ตามฟตเน็ตเทาไหรตั้งแตเด็กสนใจมากก็วายน้ํา แตมันก็เลนทุกเชาก็ใช
วิธีเดินเอาในที่ทํางานและก็ไปตีกอฟบอยเหมือนกันกับเพื่อนๆตามตางจังหวัดบาง” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“รายกายตอนนี้ผมดีทุกอยาง ผมกินยาพรอมๆ ออกกําลังกายนะตี 5 ครึ่งผมออกตรงที่บาน
เราก็ ขยับเครื่อนไหวแขนอะ และก็วิ่ง วิ่งแคนี้แหละเรา ศาลเจาพอเสือเนี่ย วิ่ง 5 กิโลเพราะผมวิ่ง
เลยๆ วิ่ง เนี้ย แข็งแรง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เดินไป ก็ออกกําลังกาย แลวก็แกวงแขนทําแบบนี้มานานแลวประมาณ 4-5 ปแลวนะ
ทํากันก็ไมต่ํากวา 100 มากก็ 3 รอบ บานจะมีหนาตางรอบก็ทําความสะอาดทําเหมือนเช็ดกระจก
ไปดวยมันชวยไดนะก็หายใจ ก็ไมทําใหเปนพังผืด ชวงแขนเนี่ยเมื่อกอนจะปวดงายจะชาแตตอนนี้
ไมเปน แลวพอมาเสร็จแลวก็ ทําตัว ทําเอง ทําแขน เรียบรอย เหมือนรอบขางเนี่ย หมุนรอบขาง
เนี่ย บางทีดูโทรทัศอยูก็ทําไปพอดูหนังจบก็ไดหลายชั่วโมงแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมคอยดีคือจะเดินชาลงตองเดินออกกําลังกายขาไปในตัวไปหาหมอนะเขาบอกใหพอเดิน

บอยๆก็จะเดินที่ไหนเดินไปไดเราก็จะเดินไมคอยนั้งรถไปเทาไรอยางเดินไปตลาดถามีเวลากจะเดิน
ไปใชเวลาประมาณชั่วโมง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
“ชอบออกกําลังกาย บางทีวันหยุดแฟนเขาจะชอบเดินไปเรื่อย ๆ และก็ไปกินรานอาหารถือ
วาไดเดินเที่ยวและไดออกกําลังกายไปดวยในตัวจะใชวิธีนี้ในการออกกําลังกาย” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ออกกําลังกายอยูเรื่อยๆเพราะเราอายุมากแลวถาไมออกกําลังกายบอยๆรางกายจะไมไหว
เอากใชวิธีเดินครับ วิ่งแลวเดี๋ยวเขาเสียไมไดไปฟตเน็ตอะไรเดินตรงสวนที่โลตัสนี่แหละตอนเย็นๆ
ไกลบานดีไปถื่ออื่นไกลไมมีเวลาตองเฝาราน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“ไปเตนแอโรบิค ไปออกที่เสาชิงชาเพราะลูกสาวอีกคนเปนครูสอนเตนแอโรบิค เวลาไป
นั่งรถเมลไปเอง เวลากลับก็กลับกับลูกสาว ชอบเตนมากสนุกดี” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“ใช ตองกําลังกายสําคัญเลยครับ นี่ก็ยืดเสนยืดสาย หมุนๆบิดๆ ตองทําใหมันเคลื่อนไหว”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
6. ตะลอนทัวร
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยจะใชเวลา
วางไปกับการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว สถานที่เที่ยว และวางแผนสําหรับการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ โดย
จํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.78
ตารางที่ 4.78 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
1
3
2
6

เพศ
หญิง
2
3
2
2
9

รวม
3
6
4
2
15
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สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ทองเที่ยวนี่ชอบมากในอดีตปาไปอยูอเมริกาจะเดินทางทองเที่ยวทางปหนึ่ง 4-5 ครั้งกลับ
เมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปแตไมเคยไปเมืองจีนไมเคยไปเมืองจีน แอฟริกาไมเคยไป แตยุโรปเนี่ย
ไปอังกฤษไปเพราะเอาของไปเยี่ยมหลานชอบสิ่งที่อยากจะไปเวลาเนี่ย อีกอยางคือไปมาแลวนะเคย
ไดยินไหมที่เขาถายภาวะโลกรอนที่เขาถายออกที่น้ําแข็งขั้วโลกละลาย เมื่อกอนปาก็ไมรู ปานั่งเรือ
ไปก็จะแวะที่เมืองแลวใหเราลงไปเที่ยวพอไปถึงวอลสกาก็ลงเรือเล็ก แลวไดเห็นภูเขาน้ําแข็งมันก็
ลนตูม ปาวามันสวยดี สวยจังเลยนะ เราก็ไมรูวาเปนภาวะโลกรอนน้ําแข็งละลายจนกระทั่งมีมาฉาย
โวโหเราเคยเห็นของจริงมาแลวนี่อยางงี้เลยลนลงมาอยางงี้ อีกหนอยก็จะไมมีอีกแลว ฝรั่งเขาชอบ
มาเที่ยวก็บานเรา มาเที่ยวปาดงดิบของพวกเราแตเราชอบไปดูหิมะดูน้ําแข็ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง
, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“โดยมาก หยุดทีนึง เทศกาลปใหมก็จะไปที่หนึ่ง ไปพมา ก็จะขึ้นเหนือสุด ก็จะไปที่โนน
เหนือเชียงใหมขามไปพมา ใตสุดก็ไประนอง นั่งรถทัวรไปที่บานมีทัวรเจาประจํา ไปเรื่อยๆ 76
จังหวัดไปมาหมดแลว อีสานก็ไปมาแลว” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“เที่ยวนะไปเที่ยวตางประเทศบอยถาเมื่อกอนจะบอยกาวนี้อีกลาสุดก็ไปฮองกงถามวาสนุก
ใหมพอแกแลวมีนะมีก็มีความสุขถาไดอยูกับครอบครัว พอมานึกวาลูกตอนเล็กๆเนี้ยเราไปเที่ยว
เมืองนอกก็นานตั้งแตลูกคนโตยังพึ่งจะ 10 ขวบ คนเล็กอยูในทองมันก็มีความสุขนะแลวก็ไปซื้อ
ของก็ นึก ถึงเมื่อกอนเราซื้อจัง เดี๋ยวนี้ก็ไ ม คอยซื้ ออะไรเราไปก็คือเที่ ยวเออทานอาหารเดินดูวา
เมื่ อ ก อ นนี้ มั น เหมื อ นเดิ ม ไหม” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น สู ง ส ว นบน, สั ม ภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ก็ไปเที่ยวแถวสุพรรรณบุรีบาง พัทยาบาง เพราะภรรยาผมไมคอยแข็งแรงก็จะไปพักผอน
จิตใจใหสบาย ก็เปนสิ่งที่ดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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“ชอบๆ สวนมากจะไปตางประเทศ พี่ชอบไปตางประเทศ เพราะวามันดูแตกตางไป บางที
มันก็แพง บางทีเราคิดวาอยูประเทศนี้จะเที่ยวเมื่อไรก็ได ไปตางประเทศก็ไปดูรูปแบบตางๆ ไปแลว
อยากไปอีก ชอบไมรูวาตอนนี้ชอบไปหลายประเทศ ก็ในใจก็ยังชอบมองโกเลีย มันก็อาจเปน
ความประทับใจนะ เมืองเคามีธรรมชาติ มองเห็นมีกระโจม ทหารเคาจะเงียบ รูสึกวามันดูแปลก ไป
ถามคนอื่น นองๆ ที่เคาไปดวยก็ชอบเหมือนกันปนี้ไปตั้ง 3-4 ครั้ง แตมันก็ไมแน บางปก็ทิ้งชวงหาง
กัน บางทีก็ซัก 2 ครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 26 ธันวาคม 2550)
“ตางประเทศ ไมไดไปเที่ยวนะ สวนใหญจะไปธุระแลวก็พลอยไดไปเที่ยวดวยเขาจะพาเรา
ไปเที่ยว เขาก็พาผมไป ไปทั่วเลย ไปยุโรป สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชั้นสูง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไปกับเพื่นๆเวลานั้นจะมีการนัดเลี้ยงรุนบางทีก็ตามรานอาหารหรือไมก็ตางจังหวัดบางไป
กันหลายที่เชียงใหมบางโคราชบาง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม
2550)
“ไปเที่ยวทั้งในและตางประเทศถาในประเทศจะไปเพราะตองไปตีกลอฟแตถาตางประเทศ
จะไปกับลูกๆบางทีก็ไปรวมกันสองครอบครัวกับพี่สาวดวยเมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปญี่ปุนกลับมาปที่
ผานมาก็ไปอเมริกาถือวาเปนกิจกรรมของครอบครัว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดใกลๆ เชนเที่ยวจังหวัดนครปฐม ตลาดน้ํา ศึกษา
วิถีชีวิตของผูคนในสถานที่ตางๆ ประเพณีทองถิ่น ชอบเที่ยวในประเทศจะมีความสุขมากกวา สวน
ตางประเทศนั้นจะไปประเทศเพื่อนบาน การเดินทางจะไปกับเพื่อนเกาๆเปนกลุม และใหธุรกิจนํา
เที่ ย วจั ดโปรแกรมการเดิน ทางให โดยเดิน ทางประมาณไมเ กิน 3 ครั้ งตอป มีคา ใชจา ยในการ
ทองเที่ยวในประเทศประมาณ 1 หมื่นบาทตอครั้ง สวนตางประเทศจะอยูที่ประมาณกวา 2 หมื่น
บาทตอครั้ง” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“วันอาทิตย บางทีก็ไปเที่ยวลูกเขารับไปเราก็ไปไป บางทีไปเที่ยวตางจังหวัดเราก็ไป ไป
ไหวพระ ไปไปเที่ยวตามวัดบางอะไรบาง แลวก็ไปเที่ยวรานอาหารก็ไปอีกออแถวแถว ดอนหวาย
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คือชอบนั่งเรืออะไรพวกนี้บรรยากาศมันสบายคือชอบเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆ ลองเรือก็เราอายุ
มากแลวครับตองไปแบบนี้แหละ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“เออ

เมื่ อ ก อ นไปบ อ ย แต ต อนนี้ ไ ม ไ ด ไ ปจะไปเฉพาะเทศกาลป ใ หม ก็ เ ป น คื อ ไปกั บ
ครอบครัว ไปรถตูเลย 8 คน 9 คนอะไรอยางงี้ บางทีก็มีเพื่อนสนิทหลานไดดวย ไปซัก 3-4 วัน
อะไรอยางงี้ ลาสุดก็ไปปกกิ่งแตหลานเขาไปบอย เราอยูที่นั้นมากไมได หยุดกันวัน 2 วันงานเรามัน
หยุด หยุดมากก็ไมได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ชวงนี้ยังไมไดพาไปเที่ยวไหนกันเลยเพราะรานขายดีแตกอนนี้ไปกันบอยไปทะเลแลวก็
น้ําตกเพราะวาเรามีหลานตัวเล็กๆ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม
2550)
“ชอบไปชอบมากไปบ อ ยเที่ ย วเมื อ งจี น เที่ ย วสิ ง คโปมาเลเซี ย แต เ ดี๋ ย วนี้ จ ะไม ค อ ยไป
เพราะวาจะเลือกไปที่ไมลําบากมากๆถาลําบากมากจะไมไปรางกายไมไหวมันจะเมื่อย” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ไปใตไปเหนือไปเหนือบอยมากเมื่อกอนจะไปทั้งเหนือทั้งใตเมื่อกอน แตตอนนี้ทางใตฆา
กันเลยไมไดไปอีกเลยเมื่อกอนไปทุกปเหนือก็ไปทุกปไปเหนือเสร็จก็ไปใตไปคนเดียวไปกับเพื่อน
บางหลังๆ ไปกับครอบรัวไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวมันหนักไปกับเพื่อนมันเบาไงไปกับ
ครอบครัวมันหลายหมื่นไปกับเพื่อนก็หารกันออกไปกับครอบครัวเราก็ตองจายเองแตถาไปกลับ
ครอบครัวสวนมากจะชอบไปหางไปรานอาหารกินพวกเอ็มเค เดกเขาชอบแตเราไมคอยชอบ”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
“ไปทะเลบาง ไปวัดจะไมไดวางแผนเอาไววาจะตองไปทุกมีเหมือไปที่ไหนบอยๆแตจะดู
วาวางก็ไปมากกาว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางลาง, สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
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7. สาวสองพันป
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตนเองใหดูดีอยูเสมอ
สําหรับกิจกรรมที่ทําสวนใหญจะเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา และการใชครีมบํารุงตางๆ
ผูสูงอายุกลุมนี้มีความคิดเห็นวาการดูแลตนเองใหดูดีเปนสิ่งที่ควรทํา ยิ่งอายุมากยิ่งตองดูแล โดย
จํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.79
ตารางที่ 4.79 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมสาวสองพันป โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
-

เพศ
หญิง
1
3
2
1
7

รวม
1
3
2
1
7

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือถา ทรีตเมนตจะไปนะ ถาเดิมทีเดียวปาไปที่เอิรธคลับแลวก็เฮลธแลนด แลวก็ตรง
สุขุมวิทเนี่ยปาชอบ ชอบนวดเทา ชอบนวดตัวธรรมดา ไมชอบนวดน้ํามันเพราะมันเหนอะๆ ไม
ชอบ แลวก็ไมชอบอะไรที่ตองผลัดผาอะไรเนี่ยไมชอบ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ทําก็ทําแถวสุขุมวิทไกลที่ทํางานทําครั้งละประมาณหนึ่งพันบาทบางทีสระดักบางทีทํา
เล็บบางแตถาแพงมากๆแบบเกิน 2 พันบาทจะไมทํารูสึกวาเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
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“ทําผมประมาณ 2 ครั้งตอเดือน สําหรับเครื่องสําอางที่ใชแตงหนานั้น เลือกใชแปงแข็งและ
ลิปสติก โดยเครื่องสําอางเหลานี้นั้น จะเลือกยี่หอที่มีราคาสูงพอสมควรเพื่อไมใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
“ดูแลบางเมื่อกอนเปนลูกจางแบงคมันไมมีเวลาพอใกลจะ 50 ลูกก็ชวนไปนวดหนา เราก็
ไปซื้อ คอร ส นวดเป น คู หรื อสองคนเราก็ จ ะดูวา เมื่ อไรเริ่ม โทรมแล ว ก็จ ะไปทําที่รา นประจํ า ที่
สุขุมวิท ใกลที่ทํางานเปนรานที่ลูกสาวรวมหุนกับเพื่อนอยูทําครั้งหนึ่งก็ประมาณ 1-2 พันบาท”
(กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําที่ รา นแถวประตูน้ํ าทํา มานานแล ว ถูใ จก็ เ ลยไปทํ า เป น ประจําทํา ครั้ง หนึ่ง กไ มแ พง
ประมาณ 50-100 บาทได” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 16 ตุลาคม
2550)
“ชอบปวดเมื่อยบอยชอบไปนวดเทาไปนวดที่เซ็นปนไปเองเวลาชวยงานลูกเสณ็จชวงเชา
ตอนบายๆก็ไปนวดสบายดีนวนดแลวหายเมื่อย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“เขารานเสริมสวยบอยเหมือนกันอาทิตยละครั้งสระผมทําผมทําเล็บทําบอย ก็คือเราอายุ
มากแลวใหเราสบายบางเราจะคิดอยางเงี่ยแตทําไมแพงมาก ก็100 กวา 120หรือ80, 70 บาทบาง
แบบนี้ทําไมแพงหลอก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 31 ตุลาคม 2550)
8. นักชอปมืออาชีพ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินเลือกซื้อสินคาตาม
สถานที่ตางๆ มีการใชเวลาวางไปกับการเดินเลือกซื้อสินคา เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา และมีความ
คิดเห็นวาการเดินเลือกซื้อสินคาเปนการพักผอนอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการแตง
กายอีกดวย โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศได
ดังตารางที่ 4.80
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ตารางที่ 4.80 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมนักชอปมืออาชีพ โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
1
3
2
6

เพศ
หญิง
2
3
1
2
1
9

รวม
2
4
4
2
2
1
15

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไปซ็อปปง ดิฉันก็ใหเวลากับตัวเอง ก็คือวันอังคาร วันอังคารนี้ก็จะมีคนรถ โดยปกติคนรถจะ
คอยบริการสามีแตวันอังคารเปนของดิฉัน เพราะฉะนั้นปาก็จะเช็คตัวเอง เริ่มออกจากบานก็ไป
แบงค ไปแบงคเสร็จทําธุรกิจอะไรเสร็จ ก็จะไปท็อป หรือไมก็ไปโลตัส ชอบโลตัสพระราม 4
สะอาด กวางขวาง ทางเขา – ออกสะดวก แลวก็ท็อปทองหลอ แลวก็วิลลามารเก็ต แลวก็มี 2 – 3
แหง แถวนั้น กลางวันขึ้นไปทานขาวบนเอ็มโพเรียม ขอโทษนะไมใชจะอวด บางคนฟงแลว อุย
แหมหัวสูง ไฮโซตองขึ้นไปเอ็มโพเรียม ไมใช เพราะวาปาไมสามารถจะไปเดินแบบตลาด นึกออก
ไหม รอนๆออยางนี้ โลตัสมันก็ราคาดี เสร็จแลวก็ขึ้นไปทานขาวซื้อผลไมที่เอ็มโพเรียม ไปทาน
ขาวบางทีก็มีรานกัลปพฤกษอยูตรงนั้นมีซึทายาก็มีแลวก็มีพวกที่ใชบัตร ปุตด็อด 7 ชอบไปนั่งตรง
นั้น เพราะวารานอาหารเชาไหมมันอยูจัดเห็นสวนจตุจักร คือปาชอบไปนั่งทานอยูคนเดียว นี่คือที่
ทําอยูเสมอๆ อยางเสื้อผาออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือไปเอาพวก
เบเนต็อง ETO มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล
ยี่หอชื่อ บราวน แลวก็ดีเซลล คลาเดียเท็ก อะไรอยางนี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซึ่งเขาจะตัดทั้งกางเกง
หรือเสื้อที่มีทรงอยางนี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวเขาก็จะมีแพทเทอรนอะไรออกมาถูกใจ สวน
ของบราวนนั้นถูกใจมาก เมื่ออาทิตยที่แลวก็ซื้อมาอีกตัว ราคาประมาณ 2,500 – 4,000 บาทตอชิ้น
นะคะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550)
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“อยางเวลาชอบปงมีบางไปกับลูก ชวนกันไปแมลูกสวนใหญจะไปเมืองนอกเมื่อกอนไป
บอยเรียกวาหยุดเมื่อไหรก็ไป แตตอนนี้ลดลงและเดินทางไมไหว สําหรับเครื่องสําอางนั้นลูกจะ
ชอบทักวานาเหี่ยวแลวเขาก็ดูแลซื้อนั่นซื้อนี่มาใหใชอยางใช Dior ใชลิปสติก Revlon ซื้อที่อเมริกา
ชอบมากเวลาไป มันเหมือนของสมัยกอนนะเหมือนของบานเราจะใชดี ซื้อที่นั่นจะถูกกวามาก แต
สมัยนี้ไมแลวที่นี่กับที่นั่นเทากัน ใชลังโคมสวนมากจะเปนลังโคมประจําแตลิปสติกไมถูกใจ จะใช
ของ Revlon สวนตัวปาเองก็ใชของแพงเหมือนกันนะอยางพวกกระเปา Dior เครื่องสําอาง เสื้อ
ชั้นในอะไรก็ของมีแบรนดเนมทั้งนั้น แตเดี๋ยวนี้ซื้อไมคอยบอยแลวไมรูจะซื้อไปใชอะไรไมคอยได
ออกงาน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ไปเดิ น ช อ ปป ง พี่ ก็ เ หมื อ นเป น แม บ า นด ว ย ทํ า กั บ ข า ว ส ว นใหญ พี่ จ ะทํ า เอง ทํ า ให
ครอบครัวทาน นี้ก็หมดเวลาดูแลบานเหมือนกัน ตรงนี้แตบานก็ดูแลนอยหนอยที่ทํางานก็ตองทํา พี่
เอาสะดวกนะคะ สวนใหญพี่จะนั่งแท็กซี่ไป ชอบเขาเอ็มโพเรียม แลวก็สวนใหญพี่ใชจายซื้อของ
ประจําที่ฟูดแลนด พี่ขับรถไปได เดอะมอลลบางแค เดอะมอลลทาพระนี้ชอบเพราะอยูใกลๆ มัน
เหมือนถิ่นของเรา คารฟูรไปทางนูนเลยไปหนอยแลวก็เขาไปในเมือง พี่ไมชอบ นอกจากไปงาน
เลี้ยงก็ไป บางทีหางใหญๆเราก็ไมชอบนะ บางทีซื้อของเยอะๆ อะไรอยางนี้ กวาจะเดินไปถึงรถตั้ง
ไกล พี่ก็แกแลว ฟูดแลนดนะชอบเพราะวามันเปนของที่เราใชประจําวัน มันก็ซื้อไดเร็ว เสร็จแลวก็
จะมีเด็กมาสงที่รถ แลวก็จะมีของ มีขาวอะไรอยางนี้ฟูดแลนด เคาครบวงจรอยางนี้ นานๆจึงจะไป
ซื้อของ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมคอยไปซื้อของ ดูแลวของมันมีคุณภาพ คือมองแลวเขาตองมีมาตรฐาน
ไกเดี๋ยวนี้ไมรูวาเขาฆามาจากไหน เดี๋ยวเปนไขหวัดนกอะไรอยางนี้ แลวก็ไขก็ดูวาของซีพีเราก็อุน
ใจ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 22 ธันวาคม 2550)
“ส ว นมากผมก็ทํ า หนา ที่ ช อ ปป ง สว นงานก็ ใ ช ลูก หลานทํ า ก็ ไ ปแถวนี้ แ หละ ฟ ว เจอร
คารฟูร เดอะมอลล ไปซื้อของกินของใช สบู ยาสีฟน นม เนย สวนมากไปกับภรรยา” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ระยะหลังจะซื้อเสื้อผาสําเร็จ แตกอนจะตัด ตอนหลังตัดแลวไมถูกใจเรา ไมตามแฟชั่นแต
ก็ซื้อบอย ถาเทียบกับเมื่อกอนนะจะนอยกวาเมื่อกอนจะซื้อเยอะมาก ซื้อมาบางทีก็ไมไดใส คือบาน
เราทุกวันอาทิตยจะนัดกับลูกไปกินขาวกันตามโรงแรมบาง หางสรรพสินคาบาง ถาไปหางก็จะ
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ชอปปงซื้อสินคากันดวยเลย ไดซื้อแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“นอกจากนี้ก็เดินตามหางสรรพสินคา และชอปปงพลาซาตางๆดวย โดยไมเจาะจงที่ใดที่
หนึ่ง ขึ้นอยูกับความสะดวก ก็ไปบอยแทบทุกอาทิตย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง,
สัมภาษณ 16 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ออ ครับ แทบทุกอาทิตยครับเพราะตองไปซื้อของเขาบาน แลวก็ซื้อของเขาบาน ใชจายไป
กับแฟนแลวก็ไปกับลูกๆ ขับรถไปให บางทีเราก็ขับไปเอง ที่บานรถมีเยอะ ขาว น้ําปลา ที่เปนอะไร
พวกนี้ ของใชชอบไปซื้อที่หางเพราะมีที่จอดรถตามตลาดอยางตลาดบางแคไมมีที่จอดครับ นี่พูด
จริงๆ ซื้อของเปนอาทิตย อาทิตยหนึ่งเราก็ออกมาซื้อครั้งหนึ่ง ซื้อตามหางนั้นราคามันแนนอน ตาม
รานมันใหราคาจริงๆ เลยนะ แตก็ในรานคาเล็กๆ ขายแพงซื้อตามหางคุมกวา อยางโลตัส” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ก็ไดไปเหมือนกัน ไปซื้อของไปคนเดียว ผมขับรถเองไปซื้อที่โลตัสบาง เดอะมอลลบาง
ชื้อของใชภายในบาน ไปทีจะซื้อมาทีละเยอะๆเลย ไปไมบอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ช อ ปป ง ส ว นใหญ ก็ ช อ ปป ง อยู ศู น ย ก ารค า บ า ง โลตั ส บ า ง ไปกั บ หลานไปหลายที่ ไ ป
เซ็นทรัลบาง เดอะมอลลบาง หรือไมก็ที่เซ็นทรัลปนเกลา เพราะจะใกลบาน บานอยูทางปนเกลา ก็
อยูที่นั่น ก็เลยปากทางซอย 3 ซื้อเสื้อใสแบบอยูบานก็ซื้อที่ไมไดแพงอะไร สวนมากจะซื้อ ประเภท
ลดราคา อยางนอยก็ 50 ถึง 70% มันก็แบบวาที่ซื้อก็โอเค เพราะกางเกงก็ตัด ตัดเปนชุดทํางาน แตชุด
อยูบานนั้นเมื่อเดินเที่ยวก็จะซื้อ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สวนมากจะเดินที่ฟวเจอรแลวก็โลตัสบางแค ซื้อของใชในครอบครัว ไปซื้อของใชในครัว
ในหองน้ําอะไรพวกนี้ เพราะเปนคนดูแล ไปซื้อเองคนเดียว ไปรถเมลจากหนามหาวิทยาลัยสยาม
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บางครั้งที่ยังไมเปดรานก็เดินจากบานไปบางแคชั่วโมงหนึ่ง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 6 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ทานขาวตามหาง ไปชอปปงแลวแตจะซื้อของอะไรแบบนี้แลวก็เตรียมอาหารเย็นกลับ
บาน หางที่ไปก็คือ บิ๊กซี แถวนี้ บางทีก็โลตัส สวนใหญจะเกี่ยวกับพวกอาหารคะ ผัก ผลไม อยาง
อื่นไมจําเปนแลวละจะเปนก็ผัก ผลไม แกแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 13 ธันวาคม 2550)
“ปาก็ไปหางที่ใกลๆบาน โลตัส และเดอะมอลลบางแคคะ เดินไปเดินกลับ ปาชอบเดินถือ
วาเปนการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งปาชอบไปคนเดียวเดินไปเรื่อยๆ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“จะเดินซื้อของบอยเหมือนกัน เดินตลาดครับซื้อกางเกงยีนส แตราคาไมเกิน 300 ครับ
สวนหางนานๆจะเขาที เมเจอรนี้นะเดิน เที่ยว พาหลานเดินเที่ยว พาหลานไปกินเดเอฟซี กินพิซซา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ชอบไปเดินนะ ซื้อของ ซื้ออะไรเบ็ดเตล็ดที่ไหนมีของวางของขายของเกาจะชอบไปเดินดู
บางที ช อบก็ ซื้ อ มา ห า งจะไม ค อ ยได เ ดิ น อย า งวั น นี้ ผ มก็ ไ ปคลองถมมาจะชอบไปเดิ น แถวนั้ น
มากกวา” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไป บางวันก็ไปซื้อตามหางบาง หางแมคโคร ถานอยหนอยก็ไปฟวเจอร ซื้อของเขาราน
บางก็ซื้อเสื้อผา เสื้อผาซื้อที่แมคโครราคาจะถูกๆ 20, 30, 40 และ 50 บาท” (กลุมตัวอยางเพศหญิง,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 9 ตุลาคม 2550)
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9. ผูบริโภคชางเลือก
เป น กลุ ม ที่ มี กิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น ในการเลื อ กบริ โ ภคสิ น ค า มี
ความละเอี ย ดในการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ โดยจะพิ จ ารณาแหล ง ผลิ ต สิ น ค า ราคา และสถานที่
จั ด จํ า หน า ย ซึ่ ง ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ จ ะเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่ ม าจากแหล ง ผลิ ต ที่ น า เชื่ อ ถื อ และมี
การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจ
ซื้อ โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตาราง
ที่ 4.81
ตารางที่ 4.81 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมผูบริโภคชางเลือก โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
2
2
1
1
6

เพศ
หญิง
1
1
1
3
1
2
9

รวม
3
3
2
3
1
3
15

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“คือพี่วาตั้งแตเล็กๆ เนี้ยพี่ซื้อจะรูวาคุณภาพอาหารเปนยังไงพี่จะชอบเดินตลาดเขาแลว
อยากอะไรพี่ก็ทํากินไดก็ไปมาทําเองอะไรเอามันดีกวาไวอยางทอปเนี่ยพี่เห็นวามันสะดวกแตสิ่งที่
หนาแลว ก็คือวาโดยเฉพาะไดเนี่ยพี่วา มันไมใชพี่ชื่นชมคนจีนเพราะในธรรมชาติตองทําใหเขาสู
เก็บออมเพราะเขาไดมีกินแตตอนนี้คนเคยแตดูตอแผนดินไหม พี่ก็บอกวาพี่ไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พี่ไป
ก็คือเคารพสถานที่ เคารพผูใหญบาน ชาวบานที่นั่นอยาไปหยิบไกหยิบลูกเมียเขาอยาไปยุง อยางงี้ก็
คือการเคารพ เพราะฉะนั้นพี่ก็เห็นวาถาบอกขายสินคาเมื่อเขามีอํานาจการตอรองแลวเนี้ย ตอไป
เขาจะเห็นราคาเมื่อไรก็ไดพี่เห็นวาชองวางตรงนี้คุณขายไดแตคุณอยามาทําลายตองปลอยใหเขา
เลี้ยงตัวเอง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
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“ความสะอาด ปลอดภัย ไมใสสารมันเลือกที่ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี้ย สมมติเรา
อยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ เย็นๆผมก็ซื้อมาเก็บ เราก็นั้น แลวนิสัยเราก็ชอบ
ทํากับขาว ตองซื้อเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู
ซื้อเปด ซื้อไก ซื้อผักอะไรตางๆ มาแชไวในตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด ครั้งละประมาณ 1,000
กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“ออ แบรนดเนมใชไหมคะ เนื่องจากเปนวัยสูงอายู ก็คือ ออ จะไปเอาพวก เบเนต็อก ETO
กาวขั้น มันก็ไมเขากับเรา ก็จะมียี่หออยู 2-3 ยี่หอ ที่จะเปนเอ็มโพเรียม หรือจะเปนเซ็นทรัล ยี่หอชื่อ
บราวน แลวก็ ดีเซลล คลาเดียวเท็ก อะไรอยางงี้ แลวก็ฮารทเทเลอร ซึ่งเขาจะตัดทั้งกางเกงหรือ
เสื้อเนียทรงอยางงี้ มันเขากับหุนเรา วัยเรา แลวก็เขาก็จะมีแพทเทอรอะไรออกมาถูกใจของบราวน
เนีย ถูกใจมากเมื่ออาทิตยที่แลวก็ซื้อมาอีกตัวชอบตัวจีแลวก็ชอบแลวก็สีของมันคลาสิคดี สีออก
น้ําตาลมั่งทองมั่งอะไรอยางงี้แตมันก็ไม แลวแตวาอะไรที่เขากับหุนเราไดใสแลวดูดีชอบตัวจีแลวก็
ชอบแลวก็สีของมันคลาสิคดี สีออกน้ําตาลมั่งทองมั่งอะไรอยางงี้แตมันก็ไม แลวแตวาอะไรที่เขา
กับหุนเราไดใสแลวดูดีพวกฟูดอะไรหรือพวกขนมหวานสมัยกอน กลวยบวชชี มันเชื่อม อะไรเงีย
คะ ก็ชอบทานมาก แตเดี๋ยวนี้จะพยายาม” (กลุมตัวอยางเพสหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ตลาดปากคลอง ซื้อปลา ซื้อหมู ซื้อกุง ซื้อผัก มาเตรียมไว เอามาใหแมครัวเขาทํา มันเลือก
ที่ถูกใจ คือบางครั้งใหคนอื่นไปเนี้ย สมมติเราอยากกินปลา เราก็ไปดูคุณภาพมันดวยใชไหมครับ
เย็นๆผมก็ซื้อมาเก็บ เราก็นั้น แลวนิสัยเราก็ชอบทํากับขาว ตองซื้อเอง ถึงจะกินเอง วันหยุดคือ
ภรรยาเขาดูแลลูกเตาไป ตื่นเชาเขาก็ถือถุงไป ซื้อหมู ซื้อเปด ซื้อไก ซื้อผักอะไรตางๆ มาแชไวใน
ตูเย็นใชไป 1 สัปดาหมันก็หมด ครั้งละประมาณ 1,000 กวาบาท อยู 4 คน” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ซึ่งการพิจารณาจากสถานที่ซื้อ ราคา และตรายี่หอก็เปนองคประกอบที่ใชในการตัดสินใจ
ซื้อ เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง สําหรับการใชจายในแตละเดือนนั้น สวนใหญจะ
ใชจายในการซื้ออาหารสด เพื่อใชประกอบอาหารรับประทานที่บาน นอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุงรส
ตางๆ และขนม โดยซื้อสินคาเหลานี้จากฟูดแลนด ซื้อในระหวางเดินทางกลับบาน และซื้อใน
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ปริมาณที่เพียงพอในการประกอบอาหารไดหลายวัน สําหรับผลไมสดนั้นจะเลือกซื้อในตลาดสด
เพราะจะไดของที่สดใหมกวา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 16 ตุลาคม
2550)
“เดี๋ยวนี้ของขายออกมาเยอะ อยางรานกาแฟ เปดกันใหทั่ว แตจะอยูรอดจริง ๆ มีกันไมกี่เจา
การที่จะเปดรานสักรานมันมีหลายอยางที่ตองคิด วาเรามีความสามารถพอไหม แขงกับเขาไหวหรือ
เปลา แลวมีคนทําเยอะหรือยัง ถามันมีมากเกินพอแลวเราไปทําอีก จะรอดหรอ และถาทําก็ตองดูแล
เต็มที่ บางทีเปดหลายสาขา แตจางเด็กไปเฝาเด็กก็คิดวาไมใชของเขา ก็เฝามันไปยังงั้น ถึงสิ้นเดือนก็
รับเงินเดือนไป แลวรานจะไปรอดไดยังงัย เจาของตองหมั่นไปดูแล ตรวจตราดูวาเรียบรอยไหม
ลู ก ค า มี ป ญ หาหรื อ เปล า ถึ ง จะถู ก ” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศชาย, ชนชั้ น สู ง ส ว นล า ง, สั ม ภาษณ 18
พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“โลตัส นานๆไปทีแฟนเขาชอบโลตัส ตัวอาจารยชอบขนมที่ฟูดแลนดผูวิจัย ชอบมาก ไป
ซื้อขนมปงจะกินขนมปงแผนมันก็มีหลายอยางมีใหเลือกเยอะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“สินคาเดี๋ยวนี้แพงมากคุณภาพกไมมีเราจะพยามไมทานซ้ําๆกจะเปรี่ยนบอยกลัวมีแ ต
สารเคมีมีแตโรค” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ของจะเลือกมากขึ้นเพราะแพงมากแบบแพงเกินบางครั้งไปเห็นแมคาลูกเขาก็หลายอยาง
คนบางอยางของไมควรขึ้นทั้งที่เราขายของก็อยากไดตัวพอนมก็ขึ้นขาก็ขึ้น อยางนมเนี่ยไมนาขึ้น
ของไมนาขึ้นอยางแกสไมนาขึ้น3อยางเนี่ยไมนาขึ้นเราอยากใหคนที่เรามองดูแลวไมอยากใหของ
หลักๆ ขึ้นของหลักขึ้นหมดแลวนมไม” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ)
“บางทีไปหางก็ซื้อแลวก็ตัดมั่งสวนมากจะซื้อก็หางเลยสําหรับไปไหนนะถาอยูบานละก็
อะไรก็ไดไมเปนยี่หอเปนแบบวาเปนชุดของผูใหญเพราะใสสบายไมคอยเลือกมากจะดุที่คุณภาพ
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และราคาไมแพงแตของเดี๋ยวนี้หาดียากที่ดีๆก็แพงมากก็จะเลือกเอาที่คุณภาพประมาณหนึ่งและ
ราคาที่ไมแพงเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 ตุลาคม 2550)
“ซื้อ จะคิดกอนไปวาจะซื้ออะไรเราอยากไดอะไรบางจดไปอยางเสื้อผาของปาดูผาไมแพง
มากไมตองสวยมากแคพอใสไดก็พอแลวคะแกแลวเอาอะไรมาก” (กลุมเปาหมายเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“เสื้อผานานแลวซื้อมานานแลวเดี๋ยวนี้มันแพงไมคอยซื้อ จะซื้อแตของจําเปนจะชอบของ
ถู ก ลดคาราจะชอบมากสิ น ค า เดี๋ ย วนี้ แ พงมาก” (กลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง , ชนชั้ น ล า งส ว นบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ของแพงขึ้นมากๆไมคอยดีตเรากตองซื้อเพราะถาเอาดีมากก็ไมมีเงินจาย” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“แพงทุกอยางขึ้นราคาหมดเราไมรูวาดีหรือเปลาเราไมไดคิดแตจะซื้อที่จําเปนและถูกๆดี
มากก็ไมไหวเพราะมันแพงเกินไปทําไงไดมีเงินเทานี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง,
สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550)
“ไม คอ ยดูอ ะไรส ว นใหญ จะดูที่ถูก ก็ซื้อ” (กลุมตัว อยางเพศหญิง , ชนชั้ น ลางสว นล าง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
10. คอการเมือง
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง โดยผูสูงอายุกลุม
นี้จะติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมือง วิเคราะหขอมูล วิพากษเหตุการณทางการเมืองและ
สนใจการเลือกตั้งเปนอยางมาก และมีความคิดเห็นวาประชาชนในสังคมประชาธิปไตยควรให
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ความสําคัญและสนใจเรื่องการเมือง โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตาม
ชนชั้นทางสังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.82
ตารางที่ 4.82 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมคอการเมือง โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
2
2
2
1
3
2
12

เพศ
หญิง
3
1
1
1
1
1
8

รวม
5
3
3
2
4
3
20

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“ไมจําเปนปลอยใหประชาชน เขาเปนคนชี้ 30 บาทรักษาทุกโรค มันก็โกหกอะ คือวาเขาก็
เอาของไมดีมาใช แลวงบประมาณทหารเนี้ย ในชวงที่ทักษิณอยู 6 ปเนี้ย ทหารถูกตัดงบประมาณไป
ถึง 5-6 หมื่นลาน ที่เหลือเก็บเอง นี้เวลาที่เราเรียกกลับคืนมาไดเทาเดิมเทานั้นเอง ใครกันชิบหาย
หมด สมัยกอนน้ํามันไมมีใช เรื่องฝกหัดทหารไมตองพูดถึง ไมมีงบประมาณในการฝกกันอะ เราก็
โชคดีที่วันนี้ไดมีการจัดงบประมาณฝายทหาร เนนผมอยากบอกใหอยางงา เศรษฐกิจอะนะ มันตอง
ตามหลังความมั่งคง ผมยังยืนอยางงี้อยูนะ ถาประเทศไมมีความมั่งคง ไมมีจุดยืนชัดเจน เศรษฐกิจ
ยังไงก็อยู เปนไปไมได มันจะไมรุงโรจน มันจะเปนไปไมได” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550)
“และพรรคการเมืองที่เขามาใหมีจิตสํานึกที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ จะโกงจะไหลตาม
น้ําก็พอประมาณไมไดเปน 70,000 ลานใชไหมคะ มากเกินไปถาเขาไมถูกปฏิวัติพวกเราก็ไมรูวาเขา
เอาไปเทาไรแลวใชมั้ยบางคนที่ชอบเขา ก็วาเขาทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองถูกแตคุณทําใหเจริญ
ก็จริงแตคุณก็ตองมีเงินใหประเทศชาติไมใชทําแลวเอาเงินเขากระเปาคุณและตัวและพวกพอง พวก
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เราก็ยังลําบากเหมือนเดิมใชมั้ยประชาชนแตละคนดีแตละคนก็ยังลําบากเหมือนเดิมอันนี้ปาไมมี
ความเห็นอะคะ วาจะเชื่ออะไรกับใครแคไหนแตเราก็ตองดูในเขตของเราใครก็ดูแลวมันทุกใจเราที่
จะไปเลือกเขา เราไปจะเลือกเขตอื่นไมเขาตองเลือกเขตของเราใชไมคะมีพรรคไหนอะไรอยางเงีย
เมื่อที่ผานมาเลือกพรรคไทยรักไทยนะเพราะเห็นวาเขาทํางานดี แตตอนนี้แนใจและวาจะเลือก
พรรคไหนตองดู แตคนอภิสิทธ ก็ดีนะเขาก็ดีแตในทีมเวรกของเขาไมแนใจตัวเขาดีแตในทีมของ
เขา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตอนนี้ไมรูอะไรเปนอะไร การเมืองผมวาเราไมไดปรับปรุงประเทศเลยนะตั้งแตทําปฏิวัติ
2547 ไมไดทําตามที่พูดไวเลย หลัก 6 ประการ การศึกษาผมไปไหนมันไมไปไหนเลยนะ 70 กวาป
ก็มัวแตเปลี่ยนกันอยูเนี่ย ทุกคนตองรับการศึกษาขึ้นมาสําคัญนะ ไมบอกวิธีการก็การศึกษาเขา
โรงเรียนสิ ผมยังบอกคณะบดีวาไมสําเร็จ เพราะอะไรรูไหม ครูคนไทยมีนิสัยอยางไร ครูตองมี
เมตตามาก 10 คนเนี่ย จะมีคนตรงๆสัก 2 คน ตรงเปะเลย บอกเด็กคนโนนดี เด็กคนนี้ดี จะให 90 –
95 กันอยูอยางนั้นแหละ ดังนั้นถารัฐบาลยังไมตั้งหองเรียนที่เปนมาตรฐานนะ คุณจบชั้นนี้คุณก็ไม
โอเคเพราะสอบกันอยูเสมอ หลานผมเรียนอยูเซ็นโยเซฟ ครูใหไปสอบอเมริกา อยูได 6-3 เดือน เขา
ก็ใหมา คนนี้ก็สงใหคนโนน เพราะฉะนั้นมันก็ OK เด็กมันก็อยากเขาโรงเรียนที่มีชื่อ เพราะมันไม
คิดวาโรงเรียนวัดเนี่ยดีนะ การเมืองนี่ไมดี ผมวา ตามกระแสเนี่ยรักประชาชนจะรักประชาชนได
อยางไร แคจับฉลาก ผมยังไมรูเลือกเขาเนี่ยทําไมไมคัดงายๆละ ไปคัดซับซอน” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550 )
“ตลอดเวลาปาเบื่อมาก เหมือนกับเลนละครใหคนดู เหมือนเด็ก เหมือนเด็กเลนขายของ
เหมือนคนไมมีสมอง ทํากันเหมือนแบบ คุณปาก็ไมเขาใจ คือเราไมไดอยูในจุดวาใครเลว ใครดี
ใครชั่วจริงเลวรายอยางไร หลังจากที่เราดูๆ มันก็ทําใหคนอยางเราไมรูจะเชื่อใคร ฟงคนนูน ฟงคน
นี้ บางคนดากันวากันรุนแรง อยางฟงวิทยุเราก็มองดูอยาง แลวเชื่อมั่นในองคสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใชไหมวา คนไมดีทานคงไมเอาละ ทานคงไมเอาเปนองคมนตรี แตวาฟงคลื่นๆหนึ่งมันก็เปรียบ
เหมือน หมูกับหมา ปาวามันไมถูก แลวคนอาในหลวงมากไป เอะอะ ก็ทําเพื่อในหลวง ทําใหใน
หลวง คือไมใชวาปาไมรักในหลวงนะ ปารักในหลวงมากๆเลย มีความรูสึกวาประเทศนี้ถาเราขาด
ในหลวง เราจะอยูอยางไร แตปาก็มีความรูสึกวาบางกลุมอางในหลวงมากเกินไป แลวก็มีความรูสึก
วา ทําไมบางกลุมก็ทําดีบางกลุมก็ บรรถอน ทําใหเชื่อยากก็เลยวาเราแกแลวเราก็พึงดูเขาไป ใครจะ
เปนยังไงก็ไมเอาใจไปผูก มันจะเปนอยางไรก็ไมรู เดี๋ยวเราก็ตายแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
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“การเมืองบ านเราก็รูๆกันอยู คือมันเอาประโยชนของตัว เอง ยัง ไมเ ห็น มี ใครเลย ที่ จ ะ
เสียสละเพื่อประเทศอยางแทจริง ก็พูดกันแตปาก บางทีเคาบอกอยาพูดเลย ไมอยากจะพูดแลว แลว
เราก็พูดไมไดดวย อยางเราไมไดทําอะไรใหถึงเราไมไดทําประโยชนให แตเราก็ไมเคยทําลาย
แผนดิน แลวเราก็ยังมีความสุข ใครเขามาก็หวังกอบโกย” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน
, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ถาพูดตรงๆ นะครับการเมืองมันก็เหมือนธุรกิจการเมืองซึ่งการรวมกลุมรวมกอน ไมเคย
ทําเพื่อประเทศชาติ ยังไมเจริญกาวหนาพอสมควรไมเหมือนบางประเทศเขา พรรคนอยเลือกกันได
นอยพรรค การทํางานก็สะดวกขึ้นพอหลายพรรคก็ตกลงเรื่องผลประโยชนไมไดก็ขัดแยงกับรัฐบาล
แลวก็กลับไปกลับมา พอเห็นทาไมดีทหารก็เขามาปกครองก็ปลอยไปก็เลือกตั้ง ผมคิดแลวนะ ถา
ฝายไหนได ผมก็วาไม” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“มองการเมืองมาแรง ในระหวางทักษิณ ดูเหมือนจะดี มันจะมั่นใจในเอกราชมากแคไหน
ตองการอํานาจมากพอ มันสมควรมันจะกลายเปนการปฏิวัติมันก็ไมเลวนะ ก็คือมันอาจจะดีกวา”
(กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“คิด ว า การเมื อ งไทยไมพัฒ นา ยังคงมีเ รื่ อ งของอํา นาจเกา ระบบศั ดิน าแม แ ตใ นระบบ
ราชการก็มี แตภายหลังจากมีการเลือกตั้งแลว การเมืองนาจะดีขึ้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“ทําลายประเทศเขาไมรับผิดชอบรัฐปกครองโดยทหารอะนะมันจะไปไดอะไรทําอะไร
ไมไดหรอก เราเปนทหารจะทําอะไร มันตองประชาชน ประชาชนอยากเลือกไมดี ก็เลือกเลวๆ แลว
มันก็เกรงแยง ทักษิณพออยูดีก็กิน อยางงู กินอยางงี้ชั่วโมงเทาไร เรายังเปนขี้ขาเขา ทุกคนๆ เอาไป
ทําไม ไอพวกขี้อิจฉา เขาทําไม มีเงินเยอะแยะ เอาไปทําอะไรก็ได ซื้อเรือใบเลน ซื้อไอนั้นเลนซื้อ
อะไรเลนก็ไดเลือกตั้งคือ ถาเลือกตั้งมีเราก็อาจจะไดคนดีมาเปนนายก ประเทศเราตองดี เราก็พลอย
ดีดวย เศรษฐกิจก็ดี มันก็ดีกันหมด ไมวาอะไร ขาวปลาอะไร หรือวาการเรียนก็ดี แลวการทํามาหา

302

กินก็เจริญดี ขาวก็จะถูกลง ชาวก็อยากขายแพง แตหมุนเวียนในประเทศ ถามันเหลือเทานี้ก็ไมแพง
เทาไร ราคาก็ดี รวยก็รวยดวยกัน มันหมุนเวียนกลับมา ไอรัฐบาลไมมีปญญาหรอก ดึงออกไปสักที
หนึ่ง ผมเนี้ยกอนผมชอบทักษิณถึงทักษิณไมเปนหรือใครก็ตามเทากันทักษิณเพราะคนนี้ คนนี้ไป
แลวไมเคยทําอะไรใหดี มีแตแยลง ไมสนใจอะไร เอาไประเริงคนอื่นเขาหมด มันก็ไมดี พูดงายๆ
ดูกันงายๆ เปนเหตุเปนผลกันเลย ยุคประชาธิปไตย เปนมา 2 ปแลวไมเห็นปรับปรุงเลย กลัวจะใช
หมด แทบจะเอาแผนที่ไทยไปค้ําประกันมันไว ตองใชเงินทุกบาททุกสตางคมันก็ มันก็จะไมได
คืน เปนหนี้เขาทั่วไปเลย เราไมรู เราก็แย ทุกตารางนิ้ว เรานะเจ็บใจ ไมไหว ผลที่สุดประชาชนรอน
หนักๆ ก็ตองยุปไป ทักษิณก็มาเลือกแทน ก็มีมหาชน มหาโจร 420มหาโจร ทักษิณก็มี 420 เทากัน
นะเทากัน แลวประชาธิปไตยแขงกันปุบ พอมาคิดกันก็ไดเรื่องเลยถึง400” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ตัวนักการเมืองเอง ที่ทําใหบานเมืองไมสงบเขาเปนนักการเมืองที่ดีบานเมืองก็จะดีแตถา
นักการเมืองไมดีก็จะเปนอยางทุกวันนี้” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
“รัฐบาล นายกทักษิณ อาจจะคอรัปชั่น แตถามวา นักการเมืองพรรคไหนไมคอรัปชั่นมี
ไหม ผูวิจัยยังชอบทักษิณเพราะวา ทานมองอะ ไรเกงพูด พูดถึงมันยากไประดับอินเตอรไดเนี่ยเกง
แตอาจจะสวนหนึ่งเขารวย นายกทักษิณทานเกงทําใหเงินบาทมันดี รัฐบาลชุดนี้ทํายังไงก็ไมรอด
ขนาดนี้ยังไมทําอะไรเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“การเทาที่ผมคิดดูนะไมยืดเนื่องจากเทาที่ออกมาเหน็ดทําใหพรรคออนหดไมตองมีการยาย
พรรคไอ ตั ว เนี้ ย มั น ทํ า ให คุ ม ไม อ ยู เ จตนาต อ งการทํ า ให อ อ นแอทุ ก พรรคมารวมทํ า ให บ างสิ่ ง
บางอยางไมลงตัว และวิ่งยายกันไดตลอดมันทําใหดูไมมั่นคงเขมแข็งถาไมถูกใจก็ตองตอรองและ
ตอรองกันไมไดก็ตองถอดถอนก็ตองลมการเมืองไมยืดพอคน 100ๆๆๆ80ๆๆก็ตองมีโควตาคุม
ยากๆพูดถึงสมัยกอนที่ทักษิณ มี 2 พรรคมาคุยไมใชแพกันแลวก็มาฮัมหันกันอยางคราวทีแ่ ลวปฏิวตั ิ
กันคือแลวก็ขวางคนสมัครเขาจะสมัครก็ขวางเขาเราไมไดเขาขางใครนะแตคนที่มาขวางมีความผิด
นะเราก็รูๆกันอยูเบื้องหลังใครขวางไมใหสมัครพอเขาสมัครพรรคเดียวก็มีสัดสวน 20%แลวถา
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การเมืองยังเปนแบบนี้นะไมยึดใครเขามาก็ไมยืด 1 เจอปญหาตอนนี้ 2 เงิน เงินสํารองไมเกี่ยวกัน
นะกรรมการพรรคเนี่ยทําใหนักการเมืองเกงๆหายไปหลายคนแลวนะไมไดเอาคนรุนใหมอยางเดียว
ไมเอาคนรุนเกาเลยไมไดตองเปนหลักอยูเพราะนี่ประสบการณเยอะมากไมไดหรอกถาเอาคนรุน
ใหมอยางเดียว คนรุนเกาการเมืองตองใชประสบการณเยอะมาก ถาลงเขตเทาไร 3 คน ถาจังหวัด 3
คน ทั้งจังหวัดเลย 3 คน ผมถามวาไทยรักไทยเนี่ยจะไดทั้ง 3 คนมั้ย ทางนั้นก็มีลูกมั้ย ลูกมัดอดิศรก็
มีแตถามวาคุณจะไดทั้ง 3 คนมั้ยไมมีทาง มันเฉลี่ยคุณจะทํา พัฒนาจังหวัดคุณ คุณจะทําทั้ง 3 คน ถา
คนนั้น คนนี้ คนนี้ก็เสีย มันขยายไดเพราะไมมีใครขึ้นมา 2 ผูวาที่จะมีนี้คนหนึ่งอยู 5 ปนะ แตจะอยู
ถึงเปลาไมรู แตคน 5 ป แตคนอานไมถึง พออยูถึง ครึ่งป มันก็เลี้ยงสงอีกละไมมีผลงานของตัวเอง
แตคนนี้มานี้โอโหตอนนี้กับคณะ กลับรถเขามาก็ตองมีบัตรดวยนะ แลกบัตรดวยนะ เขา-ออกๆมัน
ก็อยางนี้แหละ แตไอพวกเรื่องน้ําเนาเสีย ปลอยน้ําเสียอะไร ไอที่ยังไม บานเมืองสกปรกยังไม มัน
ตองทําถนนใหดีเลย ดูทางบานเรายังกับปา หางจากเมืองไมกี่กิโลเอง ตองใหเทปูนเลย เหมือนถนน
สุพรรณเขาอะ มันตองทําอยางนั้นนะก็ยังดีหนอย เขายังติดไฟให เมื่อกอนมืดนะ พอออกไปตรงอูวิ
ชาญตรงพระราม 2 ไดตรงนั้นนะ เขาเอาขณะมาทิ้งปากทางออกไมไดเลย ทางก็ใหญ เขาก็เอา
หนังสือมา ตอนนั้นผมเปนคนกอสรางดวยเปนผูตรวจดวย เนี้ยอยางบานกรุงเทพฯนั่น ที่ตรงบาน
ทางเปนแนวเขาของถนน เขาเห็นแนวไปมันไมมีพื้น มันไมแนนไง ตองลงหินใหม เขาก็ไดอีกลาน
กวา ก็โอเคยอมนะยอม แลวก็มากรอกสัญญาผูรับเหมา ยังไมลงมือกอสรางเลย เรียกวา แถวนั้น
แหละ เขายังใหเงินชวยอีกนะ เนี่ยยังไมมีเวลา มาลงมาสราง จะปแลวเนี่ย เคาก็ถามผมเรื่อย เพราะ
ผมลงพื้นที่ เขาถามเมื่อไรทํา ประมูลไปแลวไมรูเมื่อไรทํา ถามนายชางใหญ สัญญาทําไปแลว ทาง
เราไปเปลี่ยนสัญญา เทากับไปเบรกเขา สมมติเราทํามกราคมถึงพฤษภาคม ไปเบรกสัญญา เขาให
เราทําใหม เขาใหเราหยุดไวเนี่ย ที่นี้เราก็ตองตอใหเคา พฤษภาคมก็ตองเลื่อนไปเปนอยางนั้น เคาก็
ยังไมมาตอสัญญา เคาขอใหเลย จํานวนที่เพิ่มไปเนี่ยเขาพอใจแลว ลานกวา แตไมตอสัญญา ก็เลยยัง
ไมทํา เนี้ยเขายังมาตาม เราเคยกํานัล เพราะคะแนนเราดีดวย ผมลุย ตอนหลังเราชวยไมไดแลว
เพราะตอนหลังเราประมูลไปแลว เราไมจางอีกคนหนึ่ง เพราะคนนี้เราเอาหินได ไปลงเคาได ทาง
ไมดีไปเกลี่ยก็ ได ตอนนี้เราไปทําไมได เพราะถือไปช วย” (กลุมตัว อยางเพศชาย, ชนชั้นกลาง
สวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“การเมืองบอกตรงๆวาเบื่อมากอะไรกันกไมรูไมอยากสนใจแลวไมอยากพูดถึง” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“การเมื่องชอบมากตองติมตามอานบอยเลือกตั้งก็ไมตลอดไมเคยขาด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“เบื่อมากๆตางคนตางจะเห็นแกประโยชนของตัวเองทําอะไรก็คิดถึงแตตัวเองปะชาชน
อยางเรากไดแตทําใจ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสาวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ไมรูวาเขาเปนอะไรกันดูมากก็ปวดหัวตามกันไมทันคนนั้นกวาคนโนนไมดีสรุปแลวไมมี
ใครดีเลยสักคน” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนดูขาวการเมืองจะเครียดมากเดี๋ยวนี้ดูแลวเฉยๆไมเครียดอะไรแลวอะไรจะเกิดมัน
ก็ตองเกิดแตเราก็ยังติดตามขาวการเมืองอยูนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“ไมเกี่ยวครับการเมืองที่ผมชอบนะ ชอบเลย ชอบแตผมๆนาๆเบื่อที่เขาทะเลาะกันไมหยุด
เลยไมจะเปนขาวเทาไร หรือวาเราเคยมาดูละครอะไรมากๆหรือเปลาไมรู ดูไปดูมาก็เบื่อๆ เขาเลน
ละคร เบื่อมากเลย ความรูสึกเราไมคอยดีนะตอนนี้ เหมือนกับเอเขาดีๆ สําหรับพวกเขาหรือเปลา
หรือวาเขาเลนละครอะไร จะไปชวยเหลือเขานะ เลือก” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง,
สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เมื่อกอนวาไมไดยังพันกวาบาททุกวัน แตทุกวันนี้ 700-800 ยังยากเลย มาปฏิวัติแลวก็ไม
ทําอะไรใหเราเลยใชไหม ไมได รัฐธรรมนูญบาๆบอๆ ก็ใชไมได ไมทําอะไรใหคนยากคนจนเลย
บานเอื้ออาทรก็ไปยาก หาลําบาก สินคาโอท็อปก็เปนรานโชวหวย ก็เจงหมด” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
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“คิดวาเกี่ยวเพราะกอนนี้ เมื่อกอนไมคอยเดือดรอนแตเดี๋ยวตองหา เปนหนี้พันลาน ชักตรง
โนนมาโปะตรงนี้ เพราะความที่มันไมมีไง” (กลุมตัวอยาเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5
ตุลาคม 2550)
11. วัฒนธรรมนําไทย
เป น กลุ มที่ มี กิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บเรื่ อ งของวั ฒ นธรรม โดย
ผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบของไทย เชน การไหว การแตงกายที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ การมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส และแสดงความคิดเห็นวาสังคมไทยใน
ปจจุบันเสื่อมลง ผูนอยขาดความเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็งและทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆตามมา โดยจํานวนผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาวสามารถแบงตามชนชั้นทาง
สังคมและเพศไดดังตารางที่ 4.83
ตารางที่ 4.83 แสดงจํานวนผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย โดยแบงตามชนชั้นทางสังคมและเพศ
ชนชั้นทางสังคม
ชนชั้นสูงสวนบน
ชนชั้นสูงสวนลาง
ชนชั้นกลางสวนบน
ชนชั้นกลางสวนลาง
ชนชั้นลางสวนบน
ชนชั้นลางสวนลาง
รวม

ชาย
3
3
1
2
2
3
14

เพศ
หญิง
3
1
2
1
1
1
9

รวม
6
4
3
3
3
4
23

สําหรับบทสัมภาษณของผูสูงอายุที่อยูในกลุมดังกลาว มีดังนี้
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน
“มีเรื่องอื่นไมตองไปสนใจเหรอ ทําใหรักกัน แตงงานกัน จะมีลูกตองตองพรอมที่จะดูแล
ลูกนะ ตองพรอมนะ ไมใชวามีมี SEX มีลูกแลวยังไมรูเรื่องเลย เมื่อปญหาจริงๆใชมั้ย เมื่อถาเรารู
แลว ไมแกปญหาครอบครัวนะ ก็จะแกอะไรไมได ประเทศก็แด มันตองปญหาครอบครัวเนี้ย ตอง
ใหเขารูวา ปญหาการแตงงานเนี้ยความจริงแลวมันควรจะทําไวเรื่องอยางงี้ ออกมาสูมติใหมากๆ
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หนอย ตอนนี้ปญหาครอบครัวเนี้ยวามันเกิดมายังไง ใหเด็ก ใหเด็กจนกระทั่งทํางานได แลวกระทั่ง
ไปมีครอบครัวไดตามวัฎจักรของมันอยู คนไดครอบครัวหนึ่งเปนอยางงี้ อีกครอบครัวหนึ่งเปน
อยางงี้ เด็กที่เกิดมาพรอมกัน เปรียบเทียบใหเขาเห็น ก็ออกมาสังคมใชมั้ย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550 )
“คนในสังคมบานเราขาดระเบียบสะอาดอยูที่นั้น มันแบบ มีวินัยเนี่ยเปนเขาแถว อยางไป
ซื้อของคนแนนก็จะยืนเขาแถวมากอนก็ ก็ไปกอนไมใชมาถึงแลวก็มาแทรกแลวก็ถามบอยแลวอยา
ทําอะไรผิดกฎ เรื่องจราจรตัวเรา เขาหาม จอดกูจะจอด เขาหามเลี้ยวฉันจะเลี้ยว ไฟแดงฉันจะไป คือ
ทุกคนพยายามมันก็คงมีบางละนะ ที่มันมาก็มีอะนะแตสวนใหญเขาไมทําและอยางสี่แยกที่ไมมีไฟ
อะไรเลยนะ เขาจะมีการหยุดนะแลวทุกคนตองหยุดแลวก็เขาจะมีไลฟออกซิเดใหสวนทางขวาไป
กอน หรือไมทุกคนจะหยุดใหอื่นๆไปกอนจะไมมีใครที่จะไปกอนซึ่งเมืองไทยเปนอยางนั้น เปนสิ่ง
ที่ปาฝนความรูสึกถนนหนทางอะไรเงี่ยทรุดแลวถมถมไมเรียบรอยอยูอยางนั้นละ” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“ผมวาสังคมตอนนี้หากไมหาอะไรทดแทน ผมวาลําบาก เห็นไหมการทํางานเราก็ตองเปด
หนังสือพิมพนะจะไดรูวา วันนี้ขาวเปนอยางนี้ๆนะ เปดทีวีดู เราก็ยังรูขาวเรื่องอะไรๆบาง ก็ไดรับ
การติดตอเหมือนกอนมันไมได อายุ 60 จะเขียนทําไม ผมวาเรานัดกินขาวกัน เมากันยันเชาวันเสาร
อาทิตยนั้นไปสง พรรคพวกไปสงบานนะมันไมคอยไหว ลูกเขาก็เปนหวงครอบครัวเขา แตโดยมาก
พวกนี้ลูกเตาเขาก็ไปดีกันหมดแลว บางคนสมัยนักเรียนเกาโนนเปนสวนใหญ เขามีอะไรเราชวยได
เราก็ชวย“มันอยูที่ใจของตัวเองการดูแลของครอบครัว ความหางเหินมันมีบาง แตเราตองใหเวลา
กับครอบครัวเรา กับลูกหลานเรา แตทุกคนจะเอาตลอดก็ไมได คิดจะหายไปเลยก็ไมได จะใหเวลา
ในขณะนั้น เขาถึงวาไง ไอคําคนเราตองมีในแตละวัน เราตองทําจิตใจใหดี มีความรื่นรมย เราทํา
อยางนี้ตลอดงานเราจะสําเร็จ ถาเปนไปได แลวเนี่ย หลักเขาเนี่ย ศีล ทาน พร ประพฤติศีล 5 ขอแค
เนี้ย เราไมไดไปฆาใคร เราไมไดขโมยของใคร ไมไดผิดลูกผิดเมียใคร ผมกินนะ ศีลขอ 5 ผมไมทํา
บางทีอาทิตยหนึ่งผมกินหนเดียว ผมอยูบานผมก็นั่งกินโดยมากก็เบียร ผมซื้อเหลาดีๆกิน จอหนนี่
วอกเกอรผมกิน แตอยางมากผมก็นิดหนอย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
20 ตุลาคม 2550)
“สังคมเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมาก สังคมวัฒนธรรรมเปลี่ยนไปมาก อะไรที่เราไมเคยได
ยิน อยางบางเรื่องก็ตกใจ เพราะเด็กๆ เนี้ยคลายวาเขาเปนตัวของตัวเองมาก แลวก็ปาวาเด็กเนี้ยมัน
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จะมีชองวางระหวางฐานะมันมี 3 ฐานะ มันมีระดับบน ระดับกลาง ระดับลาง” (กลุมตัวอยางเพศ
หญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“มากเพราะวาอะไรอะจริงๆ เนี้ยพี่ก็ไมอยากโทษใครสถาบันไหน แตพี่ก็โทษสถาบัน
ราชการมีบางหนวยที่จําไดวาตั้งแตเคยทําผิดทําอะไรเนี่ยเขาจะวากลาวตักเตือน อะไรกันคือเขา
คลายใชอะไรกันตองแอบๆ ใหนะ เดี๋ยวนี้นองเห็นไหมอะพี่เห็นดวยวาตั้งแตที่ทํางานมาเนี่ยก็เห็น
สถาบันของสาวที่เขายังไมการแกไขตรงนี้ หนึ่ง ตัวเรา สอง ปาไม สาม กรมสรรพากร ปาไมจาก
ชาวบ า นที่ ไ ปตั ด ป า ไม ม าทํ า เป น บ า น พี่ ตั ด ไปลดช อ งว า งตรงเนี้ ย เข า กั บ ชาวบ า นได อ ย า ง
กรมสรรพากรเนี้ยตัดบทไปตามจับชาวบานเขาลงแขกเลี้ยงก็ยังไปของบรรเทาไมจับ” (กลุมตัวอยาง
เพศชาย, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“อาจจะเปนยุคของโลกาวิวัฒน วัฒนธรรมก็หลั่งไหลเขามา ทําใหเด็กไมรูวาการแตงกายก็
ไมรูวาถูกตองรึเปลาถึงพระตองออกมาปรามเรื่องการแตงกาย ซึ่งไมใชพระ ซึ่งไมใชพระตองเปน
เรา รูวางานพิธีตองทําแบบไหน แตเด็กก็อาจไมคอยรูไมรูจะโทษใคร แตวาใสสายเดี่ยวอะไรอยางนี้
มันก็ไมใชวัฒนธรรมเรา ซึ่งเด็กอาจจะมองวา ไมทําก็เชย ใสเสื้อปกปดอะไรอยางนี้ วัฒนธรรมดีๆ
ก็มี บางกลุมก็รักษาไว แตวาอยูที่ทํางานการเคารพผูใหญเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เคาก็ผานกันไมเฉพาะ
เรานะแตหลายคนเคาก็บอกวา ทําไมเด็กพวกนี้แทบจะชนตกพลิกไปเลย ออกไปเดินเชิดหนา
ออกไป ซึ่งสมัยเราไมไดผูใหญเดินมาเราตองอยูขาง ๆกอนนอยางนี้นะคะ เราก็จะคอยดู แมกระทั่ง
การกดเอทีเอ็ม เราก็ตองใหเกียรติ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง
“ผมวาคนไมมีวัฒนธรรม มันคนในกรุงเทพ มันเหมือนไมมีวัฒนธรรม คือมีก็คือวัดพระ
แกวเปนเอกลักษณ แลวก็เด็กยกมือไหวนั้นนะ นอกนั้นไมมีครับ นอกนั้นไมมีวัฒนธรรมของเรา
ใหบอกระบบ มันไมใชครับ เพราะปญหาครอบครัวนะที่สงเสริมวัฒนธรรมอยู มันก็เลยเสียหายไป
หมด พอ – แมมีลูกก็เลี้ยงลูกระบบไมรูเรื่องอะทํายังไง คือมันเริ่มตน ตั้งแตสมัยโบราณอะ ออกลูก
ออกมาอู ตองเปนใหญเปนโต ตองเปนเจาเปนนาย มันก็เลยครอบง่ํากันมา ตอไปปญหาเศรษฐกิจ
แลว แลวชาวไทย คือคนไทยคือจะยกมือไหว คือคนที่มีเงินใครมีเงินไดเปรียบ คนไทยที่มีเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีมีอํานาจ ก็สังเกตดูวาการพูดจาของคนเนี้ย คนที่มีอํานาจพูดกับคนที่ไมมีอํานาจพูดมันจะ
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ตาง ตางกันมากเลย พูดนะพูดพันคอตัวเอง ยังไมรูเลยพูด คนมัว ผมวาไมใช ผมวาไมใชจริงๆ ทําไม
ไดใช เพราะคุณคาบางอยางตองใชเวลา คือพูดไมใชมีแตผลประโยชน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชน
ชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 25 ตุลาคม 2550)
“แนนอนเนื่องจากเปนเขาเรียก เพราะฉะนั้นทุกอยางของดิฉันมันก็มีอะไรที่มันแตกตาง
กันโดยอยางๆมากๆอยางดิฉันเกิดมาในยุคที่เปนกึ่งๆใชมั้ยคะที่มันเปนแบบวิปริตที่สัมมาคาราวะ
แตในรุนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอยมาก แลวดิฉันก็ไมเห็นดีงามกับเด็กๆที่เขาแตงตัวที่ๆที่เปนแบบสายเดียว
นุงกระโปรงสั้นๆอะไรเงี้ย แลวก็ทําอะไรกลาเกินอะไรเงี้ยคะ อันนี้จริงๆแลวมันก็อันตรายกับตัว
ของเขาเองการศึกษานี้ไปศึกษาเมืองนอกเห็นดวยทุกอยางคือทุกคนตองคิดเพื่อใหตัวเองเนี่ยมี
การศึกษาที่ดีและสูงและไปใหถึงที่สุดถึงดวงดาวที่เคยฝนไวเหมือนผูวิจัยเนี่ยอยากจะไปเรียนตอ
เมืองนอกซักหนอยไปดูซิ เขาเปนยังไงเขามีอะไรที่ดีกวาเราหรือกาวหนากวาเราแลวเราก็ดูมาแลว
มาพัฒนาหรือมชวยองคกรที่บานเรา เหมือนชีวิตปาไปอยูที่อเมริกาครั้งแรกไปอยู 7 ป ครั้งที่ 2 ไป
อยู 8 ป ที่ไปใชชีวิต ถามวาชอบมั้ย ชอบมากๆมีกฎมีระเบียบชอบมากๆ เพราะตัวเองเปนคนอยาง
นั้น” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เหมือนกับดานวัฒนธรรมเนี้ยนะ เดี๋ยวนี้มนุษยมันเจริญ แลวก็โดยเฉพาะกรุงเทพ อยางงี้
การแขงขัยมันสูง โดยเฉพาะเขตธนบุรี เขตขาวสารชาวตางชาติตางๆ เขามาจากยุโรป บางครั้งเด็ก
ยุคใหมอาจจะทําตัวไมเหมาะสม เชนการแตงกายหรืออะไรตางๆ แลวก็การเขาวัดวาอารามเนี้ยก็ทํา
อะไรตางๆ เหมือนกับพวกเขาก็ไมคอยสนใจอะ เหมือนพวกเขามาฉีดน้ําเลนกันดีกวา สมัยนี้ผม
ไมเหมือนสมัยกอนนะ มันผิดกันเยอะ เด็กสมัยนี้กาวหนาไว เด็กสมัยนี้เขาคํานึงถึง เขาคํานึงถึงแต
ตัวเองมั่ง สวน ใหญไมคอยเอาสังคม เอาเพื่อน เอาพรองอะไรเทาไร ก็สังเกตดูบานติดกันก็ไมพูด
กัน บางทีทะเลาะกันสะอีก อยางไรก็ตามเขตเราก็มีนะครับรักษาประเพณี ลอยกระทงอยางงี้ วัน
สงกรานต จั ด ที่ ส นามหลวง ถนนข า วสาร วั น เข า พรรษา-ออกพรรษามี ตั ก บาตรบริ เ วณท อ ง
สนามหลวง” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“สังคมนากลัวบานเมือนเราพัฒนาไปมากแตสังคมกับแยลงมีปญหาสังคมตามมาปญหา
ยาเสพติดปญหาการทําแทงเนื่องจากการมีเพศสัมพันกอนวัยอันควรวัฒนธรรมก็ไมรับเอาของ
ตางชาติมามากเกินไป” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภษษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
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ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน
“แยมากทั้งสังคมและวัฒนธรรมดูไดจากการแตงตัวของนักศึกษาขัดไปเกินไปสมัยกอน
การเขาเรียนเปนนาที่ของนักศึกษาแตเดี๋ยวนี้เราตองเอาคะแนนลอใหมันมาเขาเรียนเมื่อสิบกาวป
กอนผมสอนเด็กไมเคยเลยตองใหคะแนนเขาเรียนเดี๋ยวนี้ไมใหมันก็ไมเขาเรียนบางคนใหคะแนน
มันยังไมเอาเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภษาณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“สั ง คมมั น เปลี่ ย นไปเยอะเรามี ห ลานสาวเราก ก ลั ว พยามบอกพยามสอนแต บ างที ก็
เหมือนกับเขาไมเชื่อเรา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน
2550)
“เด็กเดี๋ยวนี้จะไปวาอะไรเขามากไมไดเขามีความคิดเปนของตัวเองแตบางที่เราก็หวงเพราะ
ความคิดเขากลาเกินไปไมคอยฟงใครบางทีเราอาบน้ํารอนมากอนเตือนวาทําไปผมที่ไดจะเปนยังไง
เขากไมเชื่อคิดวาจะทําเด็กแข็งกระดางถามวาเกงไหมกเกงแตไมนารัก” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชน
ชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง
“ทุก ๆองคกรก็เปนตรงนี้ครับ ของชุมชนดวย เนี่ยกําลังทําเนี่ย ไดทําเนี่ย ๆ ตรงนี้ ตรงที่วาง
ผมเอากลุมเราเลย ผมทําละมีหองน้ํา 3 หองดวย ไฟขางหนาดวงหนึ่งในขางหลังดวงหนึ่ง ผมทํา
แลวเนี้ย เทากับ 8 เมตร เทากับ688 เผื่อพื้นตรงนี้ 5-6 แผน เขาใหผมแลว มีตรงเดียวที่ทํา ก็คือ
ประเพณีสงกรานตที่ทํา บางจังหวัดมีที่เดียวที่ดูแล” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง,
สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เยอะไหมเยอะเลยมองดูแลวเยอะมากพัฒนาเยอะมากของ ๆอยางไมดูเปนวาแตแบบนี้เรา
ไมถูกใจเหมือนกับวาเราเคยเห็นมาอยางหนึ่งมาสมัยนี้เห็นอีกอยางเด็กก็เลยไมชอบวามองดูแลวมัน
ขัดตาอะ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“จริง ๆแลวถาดูทั้งหมดมันก็ใชนะ จริง ๆนะ ไอเรื่องเด็กนักเรียนตีกัน มันก็ยังงั้นนะ ตั้งแต
นักศึกษา ผมก็สมัยนั้นผมก็อยางนี้ ทําไมผูวิจัยไมบังคับ นักศึกษาแตงตัวเรียบรอย ไมใชอะไรอยาง
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นั้น โชวขาเยอะแยะเลยเด็ก ชุดนักศึกษามันเปนอยางนั้นครับ แลววัยรุนต่ํา ๆนั่นสะดือ แลวก็มานั่ง
ปด ถาคนนุงสั้นปดไมไดมันก็ตองดึงขึ้นไป ไมไดเห็นแลว แตเด็กวัยรุนเราก็ตองเขาใจวาเขาตอง
ตามกัน จริง ๆแลวเราอยากบอกวา หนูอยาไปดึงเลยหนูปดไมไดหรอก นุงสั้นเองจะดึงยังไงละ
แบบเราไมมองอยูแลว เราก็เปนผูใหญแลว เราไมเนน ก็เห็นเปนลูกหลาน เราก็ตองดูตัวเองเวลานั้น
เราก็คิดไมได เสื้อสั้น ๆสะดือโชว เขาอยากจะโชวกันอยูแลว เราเห็นแลว แตวาเด็ก ๆ เราก็เห็นใจ
เขานะ เขาก็เด็กปนอยางนั้นแหละ อยางเรามันก็เฉื่อยอยางนั้น ก็วาเขาไมได คิดวามันคุมกันไมอยู
คุมเขาเองไมอยู แลวกเรื่องนี้สาํ คัญที่สุด เรื่องยาเนี่ยมันมา ไอตัวทําลายเยาวชน ทําลายประเทศชาติ
เพราะเยาวชนก็มีแตพวกนี้ มันก็ไมใชไมมีความรูนะ แตดีตรงเรื่องการศึกษา ตอนนี้มันงาย จะเรียน
อะไรก็เรียนได มันมีพรอมใหหมด กศน. หรือจะเปนไอปริญญาจบเรียนตออีก อะไรก็มีหมด เวลานี้
มีหมดแขงกันเรียน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน
“สมัยกอนหนาอยูกาวนี้สัมยนี้อะไรเจริญมากแตอยูยากขาวของก็แพงคนก็ตางคนตางอยู
เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยเชื่อฟงผูใหญ” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 5 ตุลาคม
2550)
“สังคมแยจิตใจคนมันเปลี่ยนคนหางวัดขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเกิดปญหามากขาวเดี๋ยวนี้
มีแตฆากันตายจนเปนเรื่องธรรมดาสัมยกอนมีที่ไหน” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“วัฒนธรรมมันแยลงคนเดี๋ยวนี้ไมใชไมดีแตเขาแยกกันอยูขาดความสามักคีขากการพึ่งพา
อาศัยกันเมื่อกอนมีอะไรจะชวยกันเดี๋ยวนี้ไมแกอยามายุงกับฉันๆจะอยูแบบนี้ไมยุงกับใคร” (กลุม
ตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนบน, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2550)
ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง
“เมื่อกอนนี้มันคือ คงไมเหมือนกับตอนนี้ ที่ไหนมันก็ออกคงไมเจริญนัก เรื่องความเจริญ
ไปตรงไหนก็เปลี่ยนแปลงหมด เมื่อกอนนิยมอยูบานนอกนะครับ ผมอยูบานนอก สมัยอยูบานนอก
นะครับ คลุกคลีอยูกับเพื่อนกับฝูงดี พอเขามาอยูในกรุงเทพอะครับ มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสังคมสมัย
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นี้มันไมเหมือนเมื่อกอนมันไมจริงใจอีกอยางพกคนรุนใหมอะไรๆก็เร็วไปหมดครับ ผูปกครองทํา
ใหเขาเร็วเกินไปหรือเปลาไมรู แตพวกผมตาม ไมทันผมวาเด็กรุนใหมเร็วไปไมวาจะเรื่องเพศเรื่อง
อะไร” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“เร็วครับ ผูปกครองทําใหเขาเร็วเกินไปหรือเปลาไมรู แตพวกผมตาม ผมวาเด็กรุนใหม คือ
มอง ผมมองกําลังจะดีดีขึ้นมา รูจักธรรมะ รูจักสังคมธรรมะดีขึ้น ถาผมสังเกตดูนะ เขาวัดเขาวาดี
สมัยกอนคือคาดหวังสุดๆ ธรรมะเดี๋ยวนี้เด็หางไกลวัดทําใหวัฒนธรรมแย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 15 ตุลาคม 2550)
“ใชไมไดเลยแยตอนี้คือผมบอกไปแลวเขาบอกลุงบอกหนูเวลาเดินขึ้นไปบนสะพานลอย
รวบกระโปรงดวยนะรถมันจอดอยูใตสะพานนั้นนะ เขาบอกวาสูงเขาเห็นเขาก็เอาไปไมไดใหผมทํา
ยังไงนะ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
“เปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อกอนมันเงียบดี เดี๋ยวนี้อะไรตอนนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมดแมแต
คนมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปมันไมเหมือนเดิมไมมีความจริงใจหาความจริงใจยาก” (กลุมตัวอยาง
เพศหญิง, ชนชั้นลางสวนลาง, สัมภาษณ 5 ตุลาคม 2550)
นอกจากคําถามที่เกี่ยวกับแบบการดํารงชิวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่อิงจาก
ทฤษฎี AIO แลว ผูวิจัยไดทําการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผูสูงอายุปรารถนาอยากจะไดถามีพร
วิเศษใหหนึ่งขอ ซึ่งคําตอบที่ไดคือ
ผูสูงอายุปรารถนาใหสุขภาพของตนเองแข็งแรง เนื่องจากมองวาถาสุขภาพแข็งแรงแลว
ถึงแมจะไมร่ํารวยก็ยังสามารถสรางขึ้นมาไดจากน้ําพักน้ําแรง อีกสิ่งหนึ่งที่ผูสูงอายุปรารถนาอยาก
ไดคือการที่จะไดเห็นลูกหลานเจริญกาวหนาทั้งในหนาที่การงานและความสมบูรณของครอบครัว
ดังบทสัมภาษณตอไปนี้
“สิ่ง ที่ ห วั ง มากที่ สุ ด ก็ คื อ อยากให ทุ ก คนมี ค วามสุ ข ” (กลุ ม ผูสู ง อายุ เ พศชาย, ชนชั้ น สู ง
สวนลาง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
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“ผมขออยางเดียว ขอไมใหผมเจ็บปวยเทานั้นแหละ คือไมมีความเจ็บปวยแลวตายไปเฉยๆ
ก็ดีนะ ไมอยากเจ็บปวย ขอไมใหเจ็บปวย ผมจะขอพรวาขอใหแผนดินมีความสุข ไมรูวามันจะขอ
มากไปหรือเปลา เพราะวามีคนอีกหลายคนที่เดือดรอนกวาเรา” (กลุมผูสูงอายุเพศชาย, ชนชั้นสูง
สวนบน, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
“ถาถามเมื่อ 5 ปกอน ก็จะตอบอยางหนึ่งนะ ถาถาม ณ วันนี้ก็อยากใหสุขภาพแข็งแรง ไม
เปนโรคอะไรที่เปนแบบอัมพาทหรือชวยตัวเองไมได แลวก็ขอใหมีเงินทองพอใชจายไมตองเปน
หนี้เปนสิน ใหกิจการที่เราทําอยูนี้เจริญเรื่อยๆไมตองหรูหราฟูฟามาก เพื่อจะสืบทอดมรดกที่เรามี
อยูนี้เหมือนอยางที่พอแมเราใหเรา เราก็ไปใหลูกใหหลานเราแคนี้ ถาถามเมื่อ 5 ปกอนก็จะอีกแบบ
หนึ่ง คืออยากมีเงินสัก 100 ลาน แตตอนนี้ไมตองแลว” (กลุมผูสูงอายุเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน,
สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“ขอเรื่องสุขภาพดีกวา ขอใหรางกายดี พออายุมากแลวที่เราคิดวาเคยชินๆนะมันไมไดเลย
พอเราคิดวาโอเค แตจริงๆแลวมันไมได ถึงจังหวะมันก็อยากจะนั่ง เคยนั่งคุยกันนานเปนชั่วโมงได
ถาเราอายุมากแลวก็ไมได เรานอนก็ตื่นเชา แตก็ไมเชาเทาไร แตถานานๆทีไดนะ 2 ยาม ตีหนึ่งได
นะ เดี๋ยวนี้ไมได ออกงานนานๆไมได ตองดูแลสุขภาพ แตก็ตองหาหมอนะ คือออกกําลังกายดีที่สุด
ช ว ยได เ ยอะ ต อ งออกกํ า ลั ง กาย เส น มั น จะได ไ ม ยึ ด พวกข อ ต า งๆถ า เราไม นั่ น ก็ ยึ ด ถ า เราไม
เคลื่อนไหวก็ยึด ถาเคลื่อนไหวอยูไมเปนไรครับ สําคัญตรงนี้ครับ ตองมีสุขภาพดี ผมเตนทุกวันเลย
ผมเปนคนจางมาเองนะ ผมก็ทําเอง เมื่ออยากออกกําลังกาย ผมก็เดินออกมาดูเรื่อยๆ หกโมงเย็นทุก
วันเลย” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
“ตองทําดวยตัวเอง ถาไมทําดวยตัวเองมันจะทุกข ผมไมคอยมี ผมบอกลูกวาอยาเอาของให
ผมนะ เพราะกวาคุณจะไดของมาคุณตองเอาเงินไปซื้อ ผมบอกใครมาซื้อของขวัญใหผม ผมไมชอบ
ผมบอกเลย แคพวงมาลัยใหผม ผมพอใจแลว เพราะผมเปนคนประหยัด” (กลุมผูสูงอายุเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550)
“ขอเรื่องลูก ขอใหลูกประสบความสําเร็จ เขาคิดอะไรก็ขอใหเขาคิดในทางที่ถูกในทางที่ดี
และในทางที่สังคมยอมรับ อยาคิดอะไรที่สังคมรับไมได ไมตองร่ําตองรวย ขอใหมีความเปนอยูที่
ดี” (กลุมผูสูงอายุเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 5 พฤศจิกายน 2550)
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“ใหขอพรใชไหม ขอใหลูกกับหลานๆเรียนใหสําเร็จ ถาจะขอใหหลานที่กําลังเรียน เรียน
สําเร็จแลวกัน ใหจบตามที่คิดไว ไปทําบุญทุกครั้งก็สอนเขาใหเขาขอใหเขา ไมคิดจะขอใหกับ
ตัวเอง ไมคิดนะ เพราะเราก็อายุมากแลว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนลาง, สัมภาษณ
18 พฤศจิกายน 2550)
“ขอใหสุขภาพแข็งแรง ขอใหครอบครัวที่เรารักดีกวา ไมขออะไรมาก” (กลุมตัวอยางเพศ
ชาย, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 25 พฤศจิกายน 2550)
“พี่ ก็ อ ยากขอให ส ถานบั น อยู คู กั บ พุ ท ธศาสนา คู กั บ สั ง คมไทยนี้ น านๆ พี่ อ ยากจะให
ประเทศชาติของเราอยูรอด ขอใหมีคนเขามาแกปญหาใหมันคลี่คลาย” (กลุมตัวอยางเพศชาย,
ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ 8 ตุลาคม 2550)
“สุขภาพแข็งแรงมันก็มีความสุขแลว มีเงินเยอะจะทําอะไรได ถาแข็งแรงจะดีกวา” (กลุม
ตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2550)
“ก็ขอเรื่องสุขภาพแข็งแรงอยางเดียว” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนบน, สัมภาษณ
18 ตุลาคม 2550)
“ก็ขอใหหลานเรียนหนังสือ ไมเกเรก็พอ” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้นกลางสวนบน,
สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2550)
“ขอใหลูก ตัวเองแกแลว เรามีครบทุกอยางแลวก็ไมไดตองการอะไรอีก แลวความหวังคือ
อยูที่ลูกมีการมีงานทํา” (กลุมตัวอยางเพศหญิง, ชนชั้นกลางสวนบน, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2550)
“ขอเรื่องสุขภาพ อยางอื่นไมขอ ถามีเงินสุขภาพไมดีก็ไมดี” (กลุมตัวอยางเพศชาย, ชนชั้น
ลางสวนบน, สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2550)
“ก็อยากใหลูกๆทุกคนมีวินัย แลวถามีวินัยแลวทุกอยางเขาจะประสบความสําเร็จ” (กลุม
ผูสูงอายุเพศหญิง, ชนชั้นสูงสวนลาง, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2550)
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“ขอใหลูกทุกคนมีฐานะดี เจริญรุงเรือง สุขภาพแข็งแรง” (กลุมผูสูงอายุเพศหญิง, ชนชั้น
กลางสวนบน, สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2550)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน
36 คน และแบงตามชนชั้นทางสังคมไดดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของผูสูงอายุที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ชนชัน้ สูง
ชนชัน้ กลาง
ชนชัน้ ลาง
ชน
ชน
ชนชั้น ชนชั้น ชนชั้น ชนชั้น
ชั้นสูง ชั้นสูง กลาง กลาง
ลาง
ลาง
สวนบน สวนลาง สวนบน สวนลาง สวนบน สวนลาง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6

รวม
18
18
36

การวิจั ยในครั้งนี้ ผูวิ จัยสรุปผลการวิจัยออกเปนสี่สวน โดยเทียบจากทฤษฎี AIO (AIO
Categories of Lifestyle Studies) (อางใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279) จากนั้นทํา
การแบงตามชนชั้นทางสังคม โดยผลสรุปสามารถแบงเปนหัวขอตางๆไดดังนี้
• ลักษณะทางประชากรศาสตร
• กิจกรรม
• ความสนใจ
• ความคิดเห็น
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
ภาพรวมของลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน โดยแยกตามอายุ
อาชีพ สถานภาพและสภาพครอบครัว ดังแสดงในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ

ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นสูงสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นสูงสวนลาง
หญิง

อายุ
(ป)
60
61
68
61
68
61
71
60
61
65
61
63

อาชีพ
ทหาร ยศพลเอก
ทหาร ยศพลโท
แพทย
อัยการอาวุโส
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เจาของรานอาหาร
เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต
เจาของรานขายสงอัญมณี
ผูอํานวยการเขตพระนคร
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติคนที่ 2
เลขานุการรองประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติคนที่ 2

สถานภาพและสภาพ
ครอบครัว
โสด อยูคนเดียว
โสด อยูคนเดียว
สมรส อยูกับครอบครัว
โสด อยูกับพี่นอง
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
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ตารางที่ 5.2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ตอ)
ชนชั้นทางสังคม

เพศ
ชาย

ชนชั้นกลาง
สวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นกลาง
สวนลาง
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนบน
หญิง

ชาย
ชนชั้นลางสวนลาง
หญิง

อายุ
(ป)
68
70
63
66
70
64
68
63
60
62
64
63
65
60
64
60
64
68
64
61
70
74
70
65

อาชีพ
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน
เจาของธุรกิจผลิตชอฟา
อาจารย ตําแหนงคณะบดี
อาจารยประจํา
เจาของธุรกิจหลายแหง
เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง
ครูสอนลีลาศ
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก
เภสัชกร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานบริษัทเอกชน
ขายกาแฟ
ขายขนม
พนักงานบริการในรานอาหาร
พนักงานบริการในรานอาหาร
ขายน้ําปน (รถเข็น)
รับจาง
รับงานแกะสลัก
ขายของชํา
ขายลูกชิ้นทอด (รถเข็น)
ขายกาแฟ (รถเข็น)

สถานภาพและสภาพ
ครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
โสด อยูกับพี่นอง
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
หยาราง อยูกับบุตร
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส อยูกับครอบครัว
สมรส แยกกันอยู
เปนหมาย อยูกับบุตร
สมรส อยูกับบุตร
หยาราง อยูคนเดียว
อยูกับสะใภและหลาน

จากตารางที่ 5.2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 60 ถึง 65 ป มีอาชีพที่
หลากหลาย และสวนใหญมีสถานภาพสมรสและอาศัยอยูกับครอบครัว
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5.1.2 กิจกรรม
จากการศึกษาโดยใชเครื่องมือการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน ในเรื่อง
การทํากิจกรรมนั้น ผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม
การใช เ วลาว า ง กิ จ กรรมเพื่ อ ความบั น เทิ ง การเป น สมาชิ ก คลั บ การร ว มกิ จ กรรมชุ ม ชน
การเลือกซื้อ และการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
กิจกรรมที่เปนการทํางาน
ผูสูงอายุมีการทํางานที่หลากหลาย ทั้งงานระดับที่ปรึกษาธุรกิจ นายทหารระดับสูง เจาของ
กิจการไปจนถึงพอคาแมคา หาบเรแผงลอย ซึ่งขึ้นอยูกับชนชั้นทางสังคมของกลุมตัวอยางแตละคน
กิจกรรมที่เปนงานอดิเรก
ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมที่เปนงานอดิเรกไดแก การสะสมพระเครื่อง และการสะสมเงิน
เกาเหรียญเกา
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมทางสังคมที่ ผูสูงอายุทําคือการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการอนุรักษปา และการบริจาค
ทรัพยสินตางๆ ซึ่งเปนการทํากิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เปนการอุทิศใหแกสังคมโดยไมหวัง
ผลประโยชนตอบแทน
กิจกรรมการใชเวลาวาง
ผูสูงอายุมีการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การเดินเลือกซื้อ
สินคา (ชอปปง) การทําบุญ อานหนังสือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทองเที่ยว เขารานเสริมสวย
เขาสปา ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว และนัดพบกลุมเพื่อน
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กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่หลากหลาย ไดแก การดูโทรทัศน การดูวีซีดี
และดีวีดี การฟงวิทยุ และการเที่ยวสถานบันเทิง
การรวมกิจกรรมชุมชน
ผูสูงอายุมีการรวมกิจกรรมชุมชน จะเปนแกนนําในการแกปญหาใหกับชุมชนทั้งในเรื่อง
ของการฝกอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการแกปญหาสาธารณูปโภคของชุมชนหรือ
หมูบานที่อาศัยอยู
กิจกรรมการเลือกซื้อสินคา
ผูสูงอายุจะแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคมคือถาเปนผูสูงอายุที่อยูในชนชั้นสูงสวนบนถึง
ชนชั้นกลางสวนลางจะมีการเลือกซื้อสินคาโดยดูจากคุณภาพของสินคาเปนหลักและพิจารณาความ
เหมาะสมระหวางคุณภาพและราคาของสินคานั้นเพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อโดยถาเปนสินคา
ที่มีคุณภาพดีแมจะราคาแพงก็จะตัดสินใจซื้อ และจะเลือกซื้อสินคาในสถานที่ๆเดินทางไปสะดวก
แตถาเปนผูสูงอายุชนชั้นลางจะตัดสินใจซื้อโดยดูจากราคาเปนหลัก และซื้อจากสถานที่ๆเดินทาง
ไปสะดวกเชนเดียวกัน
กิจกรรมที่เกีย่ วกับการเลนกีฬา
ผูสูงอายุมีการทํา กิจกรรมดวยการเลนกีฬาที่หลากหลายเชนเลนกอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ
เขาฟตเนส วายน้ํา เลนเทนนิส ฝกโยคะ และเตนแอโรบิค โดยใหเหตุผลวาเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่
ดีที่สุดและบางคนก็มีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมาตั้งแตวัยหนุมสาว
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5.1.3 ความสนใจ
จากการศึ ก ษาโดยใช ก ารสั มภาษณ เ ชิ ง ลึก กั บผู สู ง อายุ จํ า นวน 36
คน ในเรื่ อ งของ
ความสนใจ โดยแบงความสนใจออกเปนความสนใจในครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรม
สันทนาการ ความนิยม อาหาร การเปดรับสื่อตางๆ และความสําเร็จในชีวิต สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ความสนใจในเรื่องครอบครัว
ผูสูงอายุใหความสนใจในเรื่องของลูก เปนอยางมากเนื่องจากมีความกังวลวาลูกจะไม
สามารถดูแลตัวเองและกิจการที่ไดรับเปนมรดกจากตนไดจึงพรอมที่จะแกปญหาใหไมวาจะเปน
เรื่องของเงินหรือในเรื่องของการใหคําปรึกษาสวนกลุมผูสูงอายุที่โสดจะมุงความสนใจไปกับหลาน
หรือพี่นองที่อยูดวยกัน
ความสนใจในเรื่องบานและที่อยูอาศัย
ความสนใจเกี่ยวกับบานและที่อยูอาศัยของผูสูงอายุมีความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม
โดยผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมีความสนใจในเรื่องการดูแลบานและคอย
ปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ เพราะเปนมรดกตกทอด เปนหมือนสมบัติที่ตองไดรับการดูแล สวนชน
ชั้นลางสวนบนและชนชั้นลางสวงลางจะสนใจที่อยูอาศัยที่มั่นคงเนื่องจากยังตองเชาบานหรือตอง
อาศัยบานญาติ
ความสนใจในอาชีพ
ผูสูงอายุมีความสนใจในอาชีพเดิมหรือใกลเคียงกับอาชีพที่เคยทําในชวงวัยหนุมสาวโดย
รูสึกภาคภูมิใจและรูสึกวาตนเองมีคุณคาที่มีงานทํา ไมเปนภาระของลูกหลาน
ความสนใจในเรื่องชุมชน
ผูสูงอายุตองการใชความรูความสามารถมาพัฒนาชุมชนเพื่อนเปนการคืนประโยชนตอ
สังคมเพราะสํานึกในบุญคุณผืนแผนดินเกิด
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ความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ
ผูสูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย ไดแก การทองเที่ยว การเที่ยว
สถานบันเทิง และการออกกําลังกาย
ความสนใจในเรื่องความนิยม
ผูสูงอายุมีความนิยมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาหาร การออกกําลังกาย การทานยา
เพื่อบํารุงรางกาย และการเขาสปาเพื่อดูแลรางกายและผอนคลายความตึงเครียด
ความสนใจในเรื่องการเปดรับสื่อ
ผูสูงอายุมีความสนใจในสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต
และสื่ออื่น ๆ คือ วีซีดีแ ละดีวีดี โดยจะใหความสนใจกับสื่อโทรทัศนมากที่สุดรองลงมาคือสื่อ
หนังสือพิมพ วิทยุ อินเทอรเน็ต วีซีดีและดีวดี ี และซื่อนิตยสารตามลําดับ

5.1.4 ความคิดเห็น
จากการศึ ก ษาโดยใช ก ารสั มภาษณ เ ชิงลึก กับ กลุ มตัว อยางจํ า นวน 36
คน ในเรื่ อ ง
ความคิดเห็นที่มีตอตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคา การบริการ
อนาคต และวัฒนธรรม สรุปผลไดดังนี้
ความคิดเห็นของผูสูงอายุที่มีตอตนเอง
ผูสูงอายุมีความภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเนื่องจากมีงานทํา ไมตองรอ
ความชวยเหลือจากลูกหลาน และไมเปนภาระทางสังคม
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ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาสังคมเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนใน
สั ง คมขาดจริ ย ธรรม มี สิ่ งที่ เ ป น อั น ตรายในสั ง คม มีอ าชญากรรมเพิ่ม มากขึ้ น สั ง คมขาดความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมเสื่อมลงเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมี
สัมมาคารวะกับผูใหญ การรักนวลสงวนตัวของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมที่ไมเหมาะสม
กับกาลเทศะ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการเมือง
ผูสูงอายุมีความสนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะรูสึกเบื่อหนายกับ
การเมือง แตทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่ของ
ประชาชนทุกคน
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอธุรกิจและเศรษฐกิจ
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาเศรษฐกิจไมคอยดีเนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวา
จะเปนเรื่องการเมือง หรือเรื่องปญหาความไมสงบในภาคใต ทําใหสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอสินคาและบริการ
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาสินคาและบริการในปจจุบันไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี
สินคาและบริการมีราคาแพงมากขึ้น
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตออนาคต
ผูสูงอายุในแตละชนชั้นทางสังคมมีความคิดเห็นตออนาคตที่แตกตางกันตามชนชั้นทาง
สังคม โดยชนชั้นสูงสวนบน ชนชั้นสูงสวนลาง ชนชั้นกลางสวนบน และชนชั้นกลางสวนลาง มี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความตองการทํางานเพื่อสังคมโดยไมเห็นแกเงิน มี
ความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเลื่อยๆเนื่องจากเห็นวาการทํางาน
ทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากนี้ยังมีความตองการ
เดินทางทองเที่ยว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือลูกหลานตลอดไป สวนชนชั้นลางสวนบน
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และชนชั้นลางสวนลางแสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเลื่อยๆ เนื่องจากตองการรายไดมาใชจาย
ในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซื้อของใชตางๆไดเนื่องจากตนเองมีการดํารงชีวิตใน
ลักษณะหาเชากินค่ํา และยังตองมีการผอนชําระหนี้สิ้น ทั้งที่เกิดจากตนเองและที่เกิดจากลูกๆ

การแบงกลุมผูสูงอายุ
การแบงกลุมผูสูงอายุ ผูวิจัยใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle
Studies) เปนเกณฑในการแบงกลุมผูสูงอายุ โดยดูจากกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่ผูสูงอายุ
แสดงออก เชน ดูโทรทัศน การใชจายของในรานคาหรือการบอกกลาวใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่
ทํา และดูจากความสนใจของผูสูงอายุซึ่งเปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณหรือวัตถุ โดยมีระดับ
ของความตื่ น เต น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได ตั้ ง ใจติ ด ต อ กั น หรื อ มี ค วามตั้ ง ใจเป น พิ เ ศษและสุ ด ท า ยคื อ
ความคิดเห็นของผูสูงอายุที่มีตอเหตุการณหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอยูในรูปของคําพูดหรือคําตอบที่
ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นตอสถานการณที่กระตุนเราที่ถูกถามคําถาม โดยผูวิจัยไดเลือกมาเฉพาะ
เรื่องที่ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุด กลาวคือมีจํานวนผูตอบในหัวขอดังกลาวมากที่สุดเพื่อจัด
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
เปนกลุมที่ชอบในเรื่องของธรรม มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธรรม
เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัด ทําบุญ มีความสนใจเรื่องของการแบงปนความสุขใหกับบุคคล
อื่นๆ เสียสละเพื่อสังคม
2. ครอบครัวแสนสุข
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว โดยมีการไป
เที่ยวและใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
3. พอแมตัวอยาง
เปนกลุมที่มี กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับลูก เปนสําคัญ กลาวคือ มีการ
ดูแล หวงใยลูกหลานมากเปนพิเศษ โดยมีการชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องเงินหรือ
การใหคําปรึกษาตางๆถึงแมวาลูกไดแตงงาน มีครอบครัวแลวก็ตาม
4. กีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นในเรื่องของการออกกําลังกาย โดยมีการใช
เวลาวางไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุ
กลุมนี้ไดใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ทั้งหมด
5. นักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีการระมัดระวัง
เรื่องของการบริโภคอาหาร บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทํากิจกรรมตางๆเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง ทั้ง
การออกกําลังกาย การทานยาบํารุงตางๆเพื่อใหสุขภาพดีขึ้น ผูสูงอายุกลุมนี้มีความสนใจในทุกเรื่อง
ที่ทําใหสุขภาพตนเองแข็งแรง
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6. ตะลอนทัวร
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยมีการใชเวลา
วางไปกับการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการวางแผนในอนาคตวา
อยากเดินทางทองเที่ยวไปในทุกๆที่
7. สาวสองพันป
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับดูแลตนเองใหดูดีอยูตลอดเวลา
โดยกิจกรรมที่ทําสวนใหญนั้นเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา
8. นักชอปมืออาชีพ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินซื้อสินคาตามสถานที่
ตางๆ โดยมีการใชเวลาวางไปกับการเดินซื้อสินคา ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา รองเทา เปนกลุม
ผูสูงอายุท่ใี หความสําคัญกับการแตงตัว
9. ผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในการบริโภคสินคาที่ละเอียด โดยมี
การพิ จ ารณาแหล ง ผลิ ต ของสิ น ค า ราคา และสถานที่ จั ด จํ า หน า ย ซึ่ ง ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ มี
การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพสินคา กอนการตัดสินใจซื้อ
10. คอการเมือง
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง โดยผูสูงอายุกลุม
นี้มีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง เพื่อหาขอมูลและทําการวิเคราะห พูดคุยถึงเรื่องการเมือง
และที่สําคัญไดใหความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเปนอยางมาก

326
11. วัฒนธรรมนําไทย
เป น กลุ ม ที่ มี กิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของวั ฒ นธรรม โดย
ผูสูงอายุกลุมนี้ไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบของไทย เชน การไหว การแตงกายที่
เหมาะสมกั บกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส โดยแสดงความคิดเห็ น ว าสังคมใน
ปจจุบันแยลง ผูนอยขาดการเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็ง ทําใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆตามมา
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือการอธิบายถึงลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภคโดย
จะดูจ าก การทํ ากิจกรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให นั ก การตลาดสามารถเขา ใจถึ ง
พฤติกรรม ความตองการ ความรูสึกนึกคิด การเลือกซื้อสินคา และการเปดรับสื่อของผูบริโภค โดย
สามารถนําไปประยุกตใชในการแบงสวนตลาด การเขียนแผนการตลาด และการกําหนดกลยุทธ
การตลาดต างๆได ซึ่ งผู วิ จั ยหวั งว าการวิ จัยเรื่อง “แบบการดํา เนิ น ชี วิ ตของผู สูงอายุใ นเขต
กรุงเทพมหานครศึกษาเฉพราะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา” จะเปนประโยชนกับนักการตลาดดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน
William Lazer (อางถึงใน Plummer :1974) ไดใหคําจํากัดความไววา รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตเปนการแสดงใหเห็นภาพรวมของวิธีการใชชีวิตที่แตกตางกัน
โดยการสรางเปนรูปแบบที่
พัฒนามาจากความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตในสังคม ศาสตรที่ใชในการวัดรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภค ไดแก VALS2 กับ AIO ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้ไดเลือกใช AIO ( Categories of
Lifestyle Studies) เปนแนวทางในการวิจยั โดยสามารถแบงกลุมผูสูงอายุไดดังนี้
รูปแบบการดํารงชีวติ ของผูสงู อายุในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะผูที่มีงานทํา
1. กลุมฝกใฝในธรรม
2. กลุมครอบครัวแสนสุข
3. กลุมพอแมตัวอยาง
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
5. กลุมนักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ
6. กลุมตะลอนทัวร
7. กลุมหนุมสาวสองพันป
8. กลุมนักชอปมืออาชีพ
9. กลุมผูบริโภคชางเลือก
10. กลุมคอการเมือง
11. กลุมวัฒนธรรมนําไทย
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เมื่อนํารูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมาเปรียบเทียบกับแนวคิด
เรื่อง Baby Boomers or Muppies และการตลาดกับผูสูงอายุของ Philip Kotler จะทําใหเขาใจ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกลุมนี้มากยิ่งขึ้น
Baby Boomers or Muppies (อางถึงใน Blackwell, Miniard และ Engel, 2006 : 247) ในป
2539 เปนปแหงการเริ่มตนที่ Baby Boomers มีอายุ 50 ป และเปนศักราชแหงการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางอิสระเนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้เริ่มหมดภาระในเรื่องของการผอนบาน
การผอนรถ และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเมื่อถึงป 2553 จะเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีก
ครั้งหนึ่งซึ่งผูบริโภคกลุมนี้เริ่มเกษียณและเปนอิสระจากการทํางาน Baby Boomers เปนคําที่ใชเรียก
ประชากรกลุมหนึ่งซึ่งเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในชวงระหวางป 2489 – 2507 มีประชากร
เกิดถึง 74 ลานคน และเมื่อประชากรเหลานี้เติบโตขึ้นเปนวัยหนุมสาวในราวป 2523 นักการตลาด
ไดเรียกผูบริโภคกลุมนี้วา “yuppies” – young urban professionals กลาวคือเปนผูบริโภคที่มีรายได
ค อ นข า งสูง มี อํา นาจซื้ อ และมี อิ ท ธิ พ ลตอ แนวโน ม ของตลาด และในป จ จุบัน นี้ ผู บริ โ ภคกลุ ม
ดังกลาวไดกาวเขาสูวัยสูงอายุและถูกเรียกวา “muppies” – middle-aged urban professionals ซึ่ง
ผู บ ริ โ ภคกลุ ม นี้ เ ป น กลุ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ หลายๆส ว นในภาคธุ ร กิ จ เช น ค า ปลี ก การโฆษณา
การพัฒนาผลิตภัณฑ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย และเปนตลาดที่จะสามารถสราง
ผลกําไรใหกับภาคธุรกิจได
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกลุมนี้ไดรับอิทธิพลคอนขางสูงจากแนวโนมของ
การมีครอบครัว การหยาราง และการบริโภคในชวงป 2523 – 2533 เขาเหลานั้นไมไดตองการรถคัน
ใหม แตหากพวกเขาจะซื้อ รถคันนั้นจะตองมีคุณภาพที่สูงกวาที่พวกเขาเคยตองการเมื่อชวงที่เปน
วัยหนุมสาว (yuppies) แตในขณะเดียวกันก็อาจมีความตองการรูปแบบบางอยางของรถที่พวกเขา
เคยใชในอดีต (ในทางการตลาดเรียกวา Retro Marketing - ผูแปล) สําหรับการซื้อบานและ
ผลิตภัณฑที่ใชภายในบานสําหรับผูบริโภคกลุมนี้นั้น ดูเหมือนวาจะมีการใหความสําคัญหรือเขาไป
เกี่ยวของนอย แตผูบริโภคกลุมนี้ก็มีความสามารถที่สูงกวาในอดีตในการซื้อสิ่งที่มีคุณภาพ เขา
เหลานั้นตองการบานที่ดีกวาเมื่อกอนแตก็มีขนาดที่เล็กลง รวมถึงบานมือสองซึ่งพวกเขาจะใชใน
การพักผอนในบางชวงของวัยเกษียณ นอกจากนี้กลุมผูบริโภคกลุมนี้ยังเปนโอกาสทางการตลาด
สําหรับการบริการนําเที่ยวราคาแพง รานอาหาร โรงละคร เสื้อผาที่มีรูปแบบที่กําลังเปนที่นิยม และ
เครื่องประดับ ผูบริโภคกลุมนี้เอาใจใส ดูแลสัดสวนของตนเอง ใชเวลาวางในการเขาสปา ศูนย
สุขภาพ รานขายเครื่องสําอาง รานทําผมทําเล็บ เขารวมแผนควบคุมน้ําหนัก และรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ผูบริโภคกลุมนี้ยังเปนกลุมลูกคาคาดหวังสําหรับผลิตภัณฑทางการเงินดวย
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กลุมกีฬาคือยาวิเศษ กลุมนักสุขภาพตัว
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ยง กลุมฉิ่งฉับทัวร กลุมสาวสองพันป กลุมนักชอปมืออาชีพ และกลุมผูบริโภคชางเลือก
ดังรายละเอียดตอไปนี้
กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ในเรื่องของการออกกําลังกายโดยมีการใช
เวลาวางไปกับการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุ
กลุมนี้ไดใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ทั้งหมด โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพที่ 5.1

กิจกรรม
ใชเวลาวางไปกับการออกกําลังกาย

กลุมกิฬาคือยาวิเศษ

ความสนใจ
ใหความสนใจเกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย โดยศึกษาเรื่องการออกกําลังกาย
เปนอยางดี

ภาพที่ 5.1 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมกีฬาคือยาวิเศษ

ความคิดเห็น
ทุกคนควรออกกําลังกายและการ
ทํางานก็เหมือนกับการออกกําลัง
กาย
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กลุมนักสุขภาพตัวยง
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีความระมัดระวัง
เรื่องของการบริ โภคอาหาร บริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทํ ากิจ กรรมเพื่อ ให สุข ภาพแข็งแรง ทั้ ง
การออกกําลังกาย การทานยาบํารุงตางๆเพื่อใหสุขภาพดีขึ้น ผูสูงอายุกลุมนี้มีความสนใจในทุกเรื่อง
ที่ทําใหสุขภาพตัวเองแข็งแรง โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพที่ 5.2

กิจกรรม
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเชน
การออกกําลังกาย การทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ การทานอาหารเสริม

กลุมนักสุขภาพตัวยง

ความสนใจ
ใหความสนใจในเรื่องของสุขภาพ
ไมใชแคการออกกําลังกายเทานนั้น
แตจะสนใจทั้งการบิโภคอาหารและ
สินคาตางๆ

ความคิดเห็น
สุขภาพที่แข็งแรงควรเริ่มตนดวย
การดูแลตัวเองใหมีสุขภาพที่
แข็งแรงจะทําใหใชชีวิตที่เหลือ
อยางมีความสุข

ภาพที่ 5.2 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุม นักสุขภาพตัวยง
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กลุมตะลอนทัวร
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยมีการใชเวลา
วางไปกับการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการวางแผนในอนาคตวา
อยากเดินทางทองเที่ยวไปในทุกๆที่ โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพที่ 5.3

กิจกรรม
กิจกรรมที่ทําสวนใหญคือการทองเที่ยวทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

กลุมตลอนทัวร

ความสนใจ
สนใจและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว

ความคิดเห็น
มีความคิดเห็นวาการพักผอนที่ดีคือ
การทองเที่ยวไปในสถาที่ตางๆ

ภาพที่ 5.3 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมตะลอนทัวร
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กลุมสาวสองพันป
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับดูแลตัวเองใหดูดีอยูตลอดเวลา
โดยกิจกรรมที่ทําสวนใหญนั้นเปนการเขารานเสริมสวย เขาสปา โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของ
การใชชีวิตดังภาพที่ 5.4

กิจกรรม
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเชนการ
เขารานเสริมสวยการเขาสปา

กลุมสาวสองพันป

ความสนใจ
ใหความสนใจเกี่ยวกับการดูแล
ตัวเองเชนการใชครีมบํารุงตางๆ

ความคิดเห็น
การดูแลตัวเองใหดูดีเปนสิ่งควรทํา
ยิ่งอายุมากยิ่งตองดูแล

ภาพที่ 5.4 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมสาวสองพันป
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กลุมนักชอปมืออาชีพ
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินซื้อสินคาตามสถานที่
ตางๆ โดยมีการใชเวลาวางไปกับการเดินซื้อสินคา ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา รองเทา เปนกลุม
ผูสูงอายุที่ใหความสําคัญกับการแตงตัวดังภาพที่ 5.5

กิจกรรม
ซื้อสินคาตามหางสรรพสินคาเชนเสื้อผารองเทา
กระเปา

กลุมนักชอปมืออาชีพ

ความคิดเห็น

ความสนใจ
ใหความสําคัญกับการเดินเลือกซื้อ
สินคาตามสถานที่ตางๆ

การเดินเลือกซื้อสินคาถือเปน
การพักผอนอยางหนึ่ง

ภาพที่ 5.5 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมนักชอปมืออาชีพ
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กลุมผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในการบริโภคสินคาที่ละเอียด โดยมี
การพิจารณาแหลงผลิตของสินคา ราคา และสถานที่จัดจําหนาย ซึ่งผูสูงอายุกลุมนี้มีการเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพสินคา กอนการตัดสินใจซื้อดังภาพที่ 5.6

กิจกรรม
ในการซื้อสินคาแตละครั้งจะพิจารณาอยางละเอียด
เชนแหลงผลิต ราคา คุณภาพของสินคา

กลุมผูบริโภคชางเลือก

ความสนใจ
สนใจซื้อสินคาที่มาจากแหลงผลิตที่
นาเชื่อถือและราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ

ความคิดเห็น
สินคาในปจจุบันดอยคุณภาพและ
ราคาแพง

ภาพที่ 5.6 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมผูบริโภคชางเลือก
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 กลุม ยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ Philip Kotler ซึ่งไดกลาวถึงการตลาดสําหรับผูสูงอายุไวในหนังสือ Marketing
Management วาผูสูงอายุมีความตองการและมีความจําเปนเหมือนกับผูบริโภคที่วัยเยาวกวา และ
ผูสูงอายุยังมีรายไดคงที่ มีฐานะดานการเงินดี การตัดสินใจในการซื้อของพวกเขาไมไดขึ้นอยูกับ
อายุแตขึ้นอยูกับรูปแบบการดํารงชีวิต ผูสูงอายุมักมีความรูสึกวาตนเองออนกวาอายุจริงถึง 10 ป
จากชองวางนี้นําไปสูความสําเร็จของแผนรณรงค Self – Perception ผูสูงอายุไมใชคนออนแอหรือ
ชวยเหลือตนเองไมไดเลย แตตรงกันขามผูสูงอายุหลายคนมีสุขภาพแข็งแรงและกระตือรือรน แต
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ผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูสูงอายุที่มีงานทํา ไดผลการวิจัยบางสวนที่แตกตางจาก Baby Boomers or Muppies ของ
Blackwell, Miniard และ Engel และการตลาดผูสูงอายุของ Philip Kotler อันเนื่องมาจากความ
แตกตางกันของสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือนอกจากผูบริโภคกลุมนี้จะใสใจ
ในการบริโภคสินคาและชอบดูแลตัวเองแลว ผูบริโภคกลุมนี้ยังใหความสนใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลูก เนื่องจากในสังคมไทยนั้นผูที่เปนพอแมยังมีลักษณะของการเลี้ยงลูกแบบไมรูจักโต และยังคง
ยินดีจายเงินเพื่อซื้อสินคาที่เปนประโยชน และชวยสงเสริมฐานะใหกับลูก รวมทั้งมีพฤติกรรม
บริโภคสินคาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี ดังรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมฝกใฝในธรรม
กลุ มวั ฒ นธรรมนํ า ไทย กลุ ม ครอบครั ว แสนสุข กลุม พอ แม ตั ว อย า ง และกลุ ม คอการเมือ ง ซึ่ ง
สามารถแสดงไดตามแผนภูมิของรูปแบบการดําเนินชิวิตของทั้ง 5 กลุม ดังนี้
กลุมฝกใฝในธรรม
เปนกลุมที่ชอบในเรื่องของธรรมมะมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ธรรม เชน ใชเวลาวางไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเรื่องของการแบงปนความสุขใหกับ
บุคคลอื่นๆ เสียสละเพื่อสังคม โดยผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพที่ 5.7
กิจกรรม
- การเขาวัดทําบุญ
- การทองเที่ยวทางธรรมชาติและการทําบุญ

กลุมฝกไฝในธรรม

ความสนใจ
- ใสใจในเรื่องของการทําบุญ
- การทําตัวใหเปนประโยชนกับสังคม

ภาพที่ 5.7 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมฝกใฝในธรรม

ความคิดเห็น
- การรักความสงบ
- รักสันติ
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กลุมวัฒนธรรมนําไทย
เป น กลุ ม ที่มี กิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของวั ฒ นธรรม โดย
ผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบของไทย เชน การไหว การแตงกาย ที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส โดยมองวาสังคมในปจจุบันแยลง ผูนอย
ขาดการเคารพผู ใ หญ ระบบครอบครั ว ขาดความเข ม แข็ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาสั ง คมต า งๆตามมา
ดังภาพที่ 5.8

กิจกรรม
ใหความสําคัญกับการปฎิบัตรตามแบบอยาง
วัฒนธรรมไทย

กลุมวัฒนธรรมนําไทย

ความสนใจ
มีความสนใจในวัฒนธรมอันดีงาม
ของไทย

ความคิดเห็น
ควรอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีในแบบ
ไทยเชนการไหวการเคารพผู
อาวุโส

ภาพที่ 5.8 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมวัฒนธรรมนําไทย
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กลุมครอบครัวแสนสุข
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว โดยมีการไป
เที่ย วและใชเวลาสวนใหญ อยูกั บครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนสิ่งที่สําคั ญที่สุด โดย
ผูบริโภคกลุมนี้มีแบบของการใชชีวิตดังภาพที่ 5.9

กิจกรรม
ใชเวลาอยูกับครอบครัวเชนจะเทีย่ ว การทานอาหาร
การซื้อสินคา

กลุมรักครอบครัว

ความสนใจ

ความคิดเห็น

ใหความสนใจกับครอบครัวเปนอันดับ
แรกเชน การทํากิจกรรมสันทนาการกับ
ครอบครัว

มีความคิดเห็นวาครอบครัวเปนสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดในสังคม

ภาพที่ 5.9 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมครอบครัวแสนสุข
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กลุมพอแมตัวอยาง
เปนกลุมที่มี กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกเปนสําคัญ กลาวคือให
การดูแล หวงใยลูกหลานมากเปนพิเศษโดยมีการใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่อง
เงิน หรือการใหคําปรึกษาตางๆ ถึงแมวาลูกไดแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็ตาม โดยผูบริโภคกลุมนี้
มีแบบของการใชชีวิตดังภาพที่ 5.10

กิจกรรม
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับลูกเชนการทองเที่ยวกับลูก
การเดินเลือกซื้อสินคากับลูก การเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ใหลูก

กลุมพอแมตัวอยาง

ความคิดเห็น

ความสนใจ
สนใจในทุกเรื่องที่เปนประโยชนกับ
ลูกและหลาน

มีความคาดหวังใหลูกมีชีวิตที่ดี
และประสบความสําเร็จในชีวิต

ภาพที่ 5.10 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมพอแมตัวอยาง
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กลุมคอการเมือง
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง โดยผูสูงอายุกลุม
นี้มีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง เพื่อหาขอมูลและทําการวิเคราะหพูดคุยถึงเรื่องการเมือง
และที่สําคัญไดใหความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเปนอยางมาก ดังภาพที่ 5.11

กิจกรรม
ติดตามขาวสารที่เกี่ยวกับการเมืองวิพากษเหตุการณ
ทางการเมืองและใสใจในการเลือกตั้ง

กลุมคอการเมือง

ความสนใจ
ใหความสําคัญกับเรื่องของการเมืองขาว
ที่เกี่ยวกับการเมืองและการสนทนาใน
เรื่องของการเมือง

ความคิดเห็น
การเมืองเปนเรื่องของประชาชนทุกคน
ในสังคมประชาธิปไตยตองให
ความสําคัญ

ภาพที่ 5.11 แสดงแบบการดํารงชีวิตของกลุมคอการเมือง
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจาก
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในภูมิลําเนาอื่นๆ เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่แตกตางไป ไม
วาจะเปนลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางวัฒนธรรมและประเพณี เชื้อชาติ ดังนั้นนักการตลาด
ตองทําความเขาใจวาเมื่อปจจัยตางๆเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงตาม นอกจากนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตไมไดเปนสูตรสําเร็จของกลยุทธการตลาด
ทั้งหมด แตเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งที่ทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคเพียง
ดานเดียวเทานั้น การจะกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดตองอาศัยขอมูลที่หลากหลายและการบูรณา
การ
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นอกจากคําถามที่เกี่ยวกับแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่อิงจาก
ทฤษฎี AIO แลว ผูวิจัยไดทําการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผูสูงอายุปรารถนาอยากจะไดถามีพร
วิเศษใหหนึ่งขอ ซึ่งคําตอบที่ไดคือ
ผูสูงอายุปรารถนาใหสุขภาพของตนเองแข็งแรง เนื่องจากมองวาถาสุขภาพแข็งแรงแลว
ถึงแมจะไมร่ํารวยก็ยังสามารถสรางขึ้นมาไดจากน้ําพักน้ําแรง อีกสิ่งหนึ่งที่ผูสูงอายุปรารถนาอยาก
ไดคือการที่จะไดเห็นลูกหลานเจริญกาวหนาทั้งในหนาที่การงานและความสมบูรณของครอบครัว
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5.3 ขอเสนอแนะสําหรับนักการตลาด
สําหรับงานการตลาดนั้น ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการทําการตลาดกับกลุมผูสูงอายุ
ดังนี้ นักการตลาดควรใชการใหขอมูลในเชิงประโยชนหลักของสินคาในการทําการตลาดกับ
ผูบริโภคกลุมนี้ เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้จะใชความคุมคาในเชิงประโยชนหลักของสินคาเปนเกณฑ
ในการตัดสินใจซื้อ โดยดูจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมนักชอปมืออาชีพและผูบริโภคชาง
เลือกเพราะสองกลุมนี้จะพิจารณาสินคาตั้งแตแหลงผลิตของสินคา ราคา และสถานที่จัดจําหนาย
โดยจะทําการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคา กอนการตัดสินใจซื้อ
รับรูปญหา
สิ่งกระตุน
ทางการตลาด
- คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
- ความนาเชื่อถือ
ของแหลงผลิต
- คุณประโยชน
ของผลิตภัณฑ

แสวงหาขอมูล
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลูกและครอบครัว
ประเมินทางเลือก

ซื้อ

ผลการซื้อ

ประเมินผลหลังการซื้อ
ภาพที่ 5.12 แสดงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูสูงอายุ
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นอกจากเรื่องของประโยชนหลักแลวผูวิจัยยังพบวาผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ของผูสูงอายุคือครอบครัวและลูก โดยดูจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมครอบครัวแสนสุขและ
กลุมพอแมตัวอยางซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องปจจัยที่สนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจซื้อของ
ผู บ ริ โ ภค กล า วคื อ ในการวางแผนสํ า หรั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ของผู บ ริ โ ภคนั้ น ส ว นใหญ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะพึ่งบุคคลอื่นมากกวาตนเอง ไดแก สื่อทางดานการตลาดตางๆ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อน กลุมอางอิงและผูนําดานความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัว
เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวตางมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อการบริโภค เชน เด็กเล็กจะชวยบิดา
มารดาในการตัดสินใจซื้อ และบิดามารดาจะชวยเด็กในการตัดสินใจซื้อเชนกัน เนื่องจากผูบริโภค
หนึ่ ง คนมี ห ลายบทบาทในการเป น ผู บ ริ โ ภค เช น เป น ผู ซื้ อ ผู ใ ช ผู ตั ด สิ น ใจซื้ อ ผู มี อิ ท ธิ ต อ
การตัดสินใจซื้อ ตัวอยางเชน พอแมชื้อรถยนตยี่หอ BMW เพื่อเปนของขวัญวันแตงงานใหกับลูก
ชาย ในกรณี นี้ ผู ซื้ อ คื อ พ อ แม ลู ก ชายคื อ ผู ใ ช ผู ตั ด สิ น ใจและผู มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ดังแผนภูมิตอไปนี้
ผูริเริ่ม
(ลูกและครอบครัว)

ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
(ลูกและครอบครัว)

ผูตดั สินใจ
(ผูสูงอายุ)

ผูตดั สินใจ
(ลูกและครอบครัว)

ผูซื้อ
ผูสูงอายุ
ผูใช
ลูกและครอบครัว
ภาพที่ 5.13 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุเทียบจากรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของกลุมรักครอบครัวและพอแมตัวอยาง
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ดังนั้นจะสังเกตไดวาผูสูงอายุจะใหความสําคัญกับประโยชนและความคุมคาของสินคาเมื่อ
เทียบกับราคา รวมทั้งใหความสําคัญกับลูกและครอบครัวเนื่องจากมองวาตนเองอายุมากแลว สิ่งที่
ไมจําเปนจะไมบริโภค แตถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับลูกและครอบครัวจะถือวาเปนสิ่งจําเปน ทําให
นักการตลาดที่ตองการขยายตลาดมาจับกลุมผูสูงอายุตองหาเหตุผลที่ดีพอกับการจายเงินเพื่อการซื้อ
สินคา โดยเหตุผลที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อคือประโยชนที่ลูกและครอบครัวของผูสูงอายุ
จะไดรับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือถึงแมผูสูงอายุจะไมไดเปนผูริเริ่มในการซื้อ แตจากโมเดลที่
5.13 จะเห็นไดวาผูสูงอายุเปนผูตัดสินใจซื้อและผูซื้อ ดังนั้นนักการตลาดที่ที่มีกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนกลุมผูบริโภคกลุมอื่นๆ จําเปนตองใหความสําคัญกับผูสูงอายุในฐานะที่เปนผูที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อและผูซื้อในบางสถานการณ
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุที่มีงานทํากับที่ไมไดทํางาน
2. ควรทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายูที่มีงานทําแตเปลี่ยนภูมิลําเนา
3. ควรทําการศึกษาในประเด็นเดียวกับการวิจยั เรื่องนี้แตใชวิธีการวิจยั เชิงปริมาณ
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แบบการดํารงชีวิตของผูส งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Lifestyles of the Working Elderly People in Bangkok Metropolitan Areas
จิรวุฒิ หลอมประโคน และเอกภพ มณีนารถ
บทคัดยอ
บทความนี้เปนบทความที่นําเสนอผลการวิจัย เรื่องแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา
เฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 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 ดังนี้
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
ปจจุบันนักการตลาดกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใหมๆยิ่งทําใหการแขงขันเกิดความรุนแรง ธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียง และ
ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคจึงควรตองดําเนินธุรกิจโดยอยูบนพื้นฐานของการเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะในปจจุบันแคมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสินคาที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการจัด
จําหนายที่เหนือกวาคูแขงขันนั้นยังไมเพียงพอ (สมวงศ พงศสถาพร, การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฏิบัติ,
2546) ดังนั้นนักการตลาดจึงตองทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อเขาใจพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคคือการวิเคราะหถึงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมายที่มีตอสินคาเพื่อ
นําเสนอสิ่งจูงใจทางการตลาดที่ตรงตอความตองการของผูบริโภค กลาวคือนักการตลาดตองเขาใจวาผูบริโภคแตละกลุมมี
ความตองการที่แตกตางกันอยางไร ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่นักการตลาดควรทําก็คือการระบุกลุมเปาหมายทางการตลาดใหชัดเจน
เพื่อแยกกลุมผูบริโภคเปาหมายออกจากผูบริโภคกลุมอื่นๆ และเครื่องมือหนึ่งที่เปนที่นิยมคือการวิเคราะหและทําความ
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
ในการแบงแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยศึกษาในเรื่องของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา
นิยามศัพท
1. กลุมผูสูงอายุ หมายถึง กลุมคนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีงานทํา และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
2. แบบการดํ า รงชี วิ ต (Lifestyle) หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประชากรศาสตร
(Demographic) กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) (AIO
Categories of Lifestyle Studies อางถึงใน Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279)
1.1 ประชากรศาสตร หมายถึ ง อายุ การศึ ก ษา รายได อาชี พ ขนาดครอบครั ว ที่ อ ยู อ าศั ย
ภูมิศาสตร ขนาดเมืองที่อาศัย ขั้นตอนวงจรชีวิต ของกลุมผูสูงอายุ
1.2 กิ จ กรรม (Activities)
หมายถึ ง การทํ า งาน งานอดิ เ รก กิ จ กรรมทางสั ง คม การใช
เวลาวาง กิจกรรมเพื่อความบันเทิง สมาชิกคลับหรือชมรม การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ
และการเลนกีฬาของกลุมผูสูงอายุ
1.3 ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความสนใจที่มีตอครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรมสันทนา
การ ความนิยม อาหาร สื่อตาง 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 ดังนี้
3.1 ผูสูงอายุชนชั้นสูง (Upper class)
3.1.1 ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบน (Upper – upper class)
- เปนผูที่มีตระกูลดี เกาแก ซึ่งมีจํานวนนอยในสังคม
- เปนสมาชิกคลับ สโมสรชั้นสูง และเปนผูใหการสนับสนุนงานการกุศลเพื่อสังคมตางๆ
- เปนผูควบคุมดูแลสินทรัพยของวิทยาลัยทองถิ่น และโรงพยาบาลตางๆ
- เปนแพทย และนักกฎหมายที่มีความโดดเดนในอาชีพของตน
- อาจเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ หรือเปนเจาของกิจการที่ไดจัดตั้งมา
เปนเวลานาน
- เปนผูมีฐานะดี และใชจายเงินอยางระมัดระวัง
3.1.2 ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนลาง (Lower – upper class)
- ไมไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับชนชั้นสูงสวนบน
- เปนกลุมเศรษฐีใหม
- เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในองคกรธุรกิจ
- เปนผูที่เลือกใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงสถานะความร่ํารวย
3.2 ผูสูงอายุชนชั้นกลาง (Middle class)
3.2.1 ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนบน (Upper – middle class)
- ไมไดเปนผูที่มีตระกูลดี หรือมีฐานะดีมาก
- เปนผูที่มุงความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ
- เปนเจาของธุรกิจ
- มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
- มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตางๆ
- มีความปรารถนาที่จะไขวควาสิ่งที่ดีกวาสําหรับการใชชีวิต
- มีสภาพความเปนอยูที่แสดงถึงการเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
- มีการบริโภคที่แสดงถึงฐานะและความสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน
- ใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู และคุณภาพของบุตรเปนอยางมาก
3.2.2 ผูสูงอายุชนชั้นกลางสวนลาง (Lower – middle class)
- เปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับคาแรงสูงกวาผูใชแรงงาน
- ตองการการยอมรับนับถือในการเปนพลเมืองดีของสังคม
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติดี
- เปนผูที่เขาหาศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
- เปนผูที่แตงตัวประณีต สะอาด แตไมตามแฟชั่น
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- เปน กลุมผูบริโภคสวนใหญข องสังคมสําหรับ ผลิตภัณ ฑประเภทประกอบเอง หรือ ทําและ
ตกแตงดวยตนเอง (DIY)
3.3 ผูสูงอายุชนชั้นลาง (Lower class)
3.3.1 ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนบน (Upper – lower class)
- เปนกลุมคนสวนใหญของสังคม
- เปนผูใชแรงงาน
- ตองการความมั่นคงในการทํางาน (บางครั้งจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน)
- มุงการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งคาแรงเพื่อการครองชีพและซื้อของใชที่จําเปนตางๆ
- มีความตองการเลี้ยงดูบุตรและอบรมบุตรใหมีความประพฤติที่เหมาะสม
- ไดรับคาจางแรงงานคอนขางสูงและมีการใชจายเมื่อไดรับการกระตุน เชน สินคาลดราคา
- มีความสนใจในผลิตภัณฑที่จะชวยอํานวยความสุขในชวงเวลาของการพักผอน เชน โทรทัศน
อุปกรณลาสัตว เปนตน
- ผู ที่ มี บ ทบาทเป น สามี จ ะมี มุ ม มองที่ มี ต อ ตนเองเป น ลั ก ษณะผู ช ายแบบดั้ ง เดิ ม เช น ต อ ง
แข็งแรง กลาหาญ เก็บความรูสึกไมแสดงออกโดยงาย
- ผูบริโภคกลุมนี้ที่เปนเพศชายมักจะเปนผูที่ชอบติดตามขาวสารทางดานกีฬา สูบบุหรี่จัด และ
ดื่มเบียร
3.3.2 ผูสูงอายุชนชั้นลางสวนลาง (Lower – lower class)
- ดอยการศึกษา เปนแรงงานที่ไมมีฝมือ
- ออกจากงานบอย
- บุตรมีคุณภาพชีวิตต่ํา
- มีรูปแบบการดํารงชีวิตแบบหาเชากินค่ํา
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กรอบแนวความคิด
AIO Categories of Lifestyle Studies
ประชากรศาสตร
อายุ
การศึกษา
รายได
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอ าศัย
ภูมิศาสตร
ขนาดเมืองที่อาศัย
ขั้นตอนวงจรชีวติ

ความสนใจ
ครอบครัว
บาน
อาชีพ
ชุมชน
กิจกรรมสันทนาการ
ความนิยม
อาหาร
สื่อตางๆ
ความสําเร็จ

กิจกรรม
การทํางาน
งานอดิเรก
กิจกรรมทางสังคม
การใชเวลาวาง
กิจกรรมเพือ่ ความบันเทิง
สมาชิกคลับ
การรวมกิจกรรมชุมชน
การเลือกซื้อ
กีฬา

ความคิดเห็น
ตนเอง
ประเด็นทางสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สินคาและบริการ
อนาคต
วัฒนธรรม

ที่มา: Blackwell, Miniard and Engel, 2006: 279

แบบการดํารงชีวิตของผูส ูงอายุ
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ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1. ทฤษฎีการจัดพวก AIO เพื่อการศึกษาแบบของการใชชีวิต
2. ทฤษฎีการแบงชั้นทางสังคม(Social Class)

ระเบียบวิธวี จิ ัย
งานวิจัยเรื่องแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่มีงานทํา เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุจํานวน 36 คน เปนเพศชาย 18 คน เพศหญิง 18 คน ใช
เทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชทฤษฎีการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือก
ประชากรเขากลุมตัวอยาง โดยทฤษฎีการแบงชั้นทางสัมคม (Social Class) สามารถแบงผูบริโภคออกเปนกลุมใหญได 3
ระดับ และกลุมยอยได 6 ระดับดังนี้
1. ชนชั้นสูง (Upper class)
ชนชั้นสูงสวนบน (Upper – upper class)
ชนชั้นสูงสวนลาง (Lower – upper class)
2. ชนชั้นกลาง (Middle class)
ชนชั้นกลางสวนบน (Upper – middle class)
ชนชั้นกลางสวนลาง (Lower – middle class)
3. ชนชั้นลาง (Lower class)
ชนชั้นลางสวนบน (Upper – lower class)
ชนชั้นลางสวนลาง (Lower – lower class)
ที่มา: Schiffman and Kanuk, 2000: 308
ดังนั้นจากการคัดเลือกประชากรเขากลุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีการแบงชั้นทางสังคมเปนเกณฑในการคัดเลือก
สามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 6 กลุม ไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ
ชนชั้นทางสังคม
เพศ
อายุ (ป)
60
ชาย
61
68
กลุมชนชั้นสูงสวนบน
61
หญิง
68
61

อาชีพ
ทหาร ยศพลเอก
ทหาร ยศพลโท
แพทย
อัยการอาวุโส
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เจาของรานอาหาร
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูสูงอายุ (ตอ)
ชนชั้นทางสังคม
เพศ อายุ (ป)
อาชีพ
71
เจาของธุรกิจนําเขาเครื่องยนต
ชาย
60
เจาของรานขายสงอัญมณี
61
ผูอํานวยการเขต
กลุมชนชั้นสูงสวนลาง
65
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
หญิง
61
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2
63
เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2
68
เจาของธุรกิจขายสงออกซิเจน
ชาย
70
เจาของธุรกิจผลิตชอฟา
63
อาจารย ตําแหนงคณบดี
กลุมชนชั้นกลางสวนบน
66
อาจารยประจํา
หญิง
70
เจาของธุรกิจหลายแหง
64
เจาของธุรกิจผลิตอะไหลรถยนต
68
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
ชาย
63
เจาของรานจําหนายอุปกรณชาง
60
ครูสอนลีลาศ
กลุมชนชั้นกลางสวนลาง
62
เจาของรานอาหารขนาดเล็ก
หญิง
64
เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก
63
เภสัชกร
65
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ชาย
60
พนักงานบริษัทเอกชน
64
เจาของธุรกิจขนาดเล็ก
กลุมชนชั้นลางสวนบน
60
เจาของธุรกิจขนาดเล็ก
หญิง
64
พนักงานบริการในรานอาหาร
68
พนักงานบริการในรานอาหาร
64
คาขาย
ชาย
61
รับจาง
70
รับงานแกะสลัก
กลุมชนชั้นลางสวนลาง
74
คาขาย
หญิง
70
คาขาย
65
คาขาย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา แบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีผูสูงอายุที่มีงานทํา
เมื่อทําการวิเคราะหปจจัยดานกิจกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การใชเวลาวาง กิจกรรม
เพื่อความบันเทิง สมาชิกคลับหรือชมรม การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ กีฬาสามารถจัดกลุมได 7 กลุม คือ
1. กลุมตะลอนทัวร
เปนกลุมที่ชอบกิจกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติกับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน โดยจะเดินทางทองเที่ยวทั้งใน
และตางประเทศ
2. กลุมนักชอปมืออาชีพ
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรมยามวางดวยการเดินเลือกซื้อสินคา (ชอปปง) ที่หลากหลายแตกตางกันไปตามชนชั้น
ทางสังคมโดยผูสูงอายุที่อยูในชนชั้นสูงมีการเลือกสถานที่จัดจําหนายสินคาที่มีความนาเชื่อถือ มีภาพลักษณที่ดี เปนที่รูจัก
มีความเหมาะสมกับชนชั้นทางสังคมของตน และมีการเลือกซื้อสินคาที่คอนขางมีแบรนดเนม มีราคาสูง ซึ่งก็เปนการ
เลือกใชสินคาที่สามารถแสดงถึงชนชั้นทางสังคมของตน ขณะที่ชนชั้นกลางมีการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม
(Modern Trade) ที่มีราคาที่เปนมาตรฐานและมีการทําการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา สวนชนชั้นลางเลือกรานคาที่
ขายสินคาราคาถูและสะดวกในการซื้อเพราะซื้อสินคาจํานวนนอยทําใหมีการซื้อบอยกวาชนชั้นอื่นๆ
3. กลุมฝกใฝในธรรม
เปนกลุมที่มีการทํากิจกรรมดวยการทําบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตร ทอดผาปา บริจาคเงินแกสถานสงเคราะห
ตางๆ
4. กลุมหนังสือคือเพื่อน
เปนกลุมที่ผูสูงอายุสวนใหญนิยมการอานหนังสือพิมพ นิตยสาร และหนังสือประเภทตางๆ
5. กลุมโทรทัศนบันเทิง
เปนกลุมที่ผูสูงอายุนิยมทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยการดูโทรทัศนรายการตางๆ เชน รายการขาว สารคดี
และละคร
6. กลุมผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่ผูสูงอายุมีการเลือกซื้อสินคาที่มีความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม กลาวคือผูสูงอายุที่อยูในชน
ชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมีการเลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ และพิจารณาความ
เหมาะสมระหวางคุณภาพกับราคาของสินคานั้นๆเพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ โดยถาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี แม
ราคาแพงก็จะตัดสินใจซื้อ และมีการเลือกซื้อสินคาในสถานที่ๆเดินทางไปสะดวก สวนผูสูงอายุชนชั้นลางนั้นมีการตัดสินใจ
ซื้อโดยพิจารณาจากราคาเปนสําคัญ และซื้อสินคาจากสถานที่ๆสามารถเดินทางไปไดสะดวกเชนเดียวกัน
7. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมโดยการเลนกีฬาที่หลากหลาย เชน เลนกอลฟ เดิน วิ่ง เตนลีลาศ เขาฟตเนส
วายน้ํา เลนเทนนิส ฝกโยคะ และเตนแอโรบิค โดยใหเหตุผลวาเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด และบางคนก็มีการเลนกีฬา
หรือออกกําลังกายมาตั้งแตวัยหนุมสาว
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เมื่อทําการวิเคราะหปจจัยดานความสนใจที่เกี่ยวกับครอบครัว บาน อาชีพ ชุมชน กิจกรรมสันทนาการ ความนิยม
อาหาร สื่อตางๆ ความสําเร็จ สามารถจัดกลุมได 6 กลุม คือ
1. กลุมพอแมตัวอยาง
เปนกลุมที่ใหความสนใจในเรื่องของบุตรเปนอยางมากเนื่องจากมีความกังวลวาบุตรจะไมสามารถดูแลตนเอง
และกิจการที่ไดรับเปนมรดกจากตนได จึงพรอมที่จะชวยแกปญหาให ไมวาจะเปนเรื่องเงินหรือการใหคําปรึกษา สวนกลุม
ผูสูงอายุที่โสดจะมุงความสนใจไปที่หลานหรือพี่นองที่อยูดวยกันเปนสวนใหญ
2. กลุมบานคือวิมานของเรา
เปนกลุมที่มีความสนใจเกี่ยวกับบานและที่อยูอาศัย และความสนใจมีความแตกตางกันตามชนชั้นทางสังคม โดย
ผูสูงอายุชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลางมีความสนใจในเรื่องการดูแลบานและมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ
เพราะบานสามารถเปนมรดกตกใหแกบุตรหลานได และเปนแหมือนสมบัติที่ตองไดรับการดูแล สวนชนชั้นลางสวนบนและ
ชนชั้นลางสวนลางมีความสนใจการหาที่อยูอาศัยที่มั่นคงเนื่องจากปจจุบันยังคงตองเชาบาน หรือตองอาศัยอยูบานญาติ
3. กลุมตะลอนทัวร
เปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องการทองเที่ยว ซึ่งพบวาเปนผูสูงอายุในชนชั้นสูงสวนบนถึงชนชั้นกลางสวนลาง มี
การทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ และสวนใหญไปกับครอบครัว
4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องการออกกําลังกาย ผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นวาการออกกําลังกายเปนวิธีการดูแล
สุขภาพที่ดีที่สุด และบางคนก็ออกกําลังกายมานานตั้งแตวัยหนุมสาว
5. กลุมนักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ
เปนกลุมที่มีความสนใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพ การรับประทานยาบํารุง
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหารตางๆ
6. กลุมบุตรและงานคือความสําเร็จ
เป น กลุ มที่ ไ ม ไ ด คาดหวัง ในความสํ า เร็จ เกี่ ยวกับ ตนเอง แตค าดหวั ง ในความสํ า เร็ จ ของบุ ต รหลานมากกว า
เนื่องจากคิดวาตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตแลว ไมวาจะเปนเรื่องการทํางาน และการเลี้ยงดูบุตรหลาน
เมื่อทําการวิเคราะหปจจัยดานความคิดเห็นที่มีตอประเด็นตางที่เกี่ยวกับตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคาและบริการ อนาคต วัฒนธรรม สามารถจัดกลุมได 6 กลุม คือ
1. กลุมตนเปนที่พึ่งแหงตน
เปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอตนเอง โดยผูสูงอายุกลุมนี้มีความภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเนื่องจาก
มีงานทํา ไมตองรอความชวยเหลือจากบุตรหลาน และไมเปนภาระแกสังคม
2. กลุมวัฒนธรรมนําไทย
เปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอสังคมและวัฒนธรรม โดยมีความคิดเห็นวาสังคมในปจจุบันเสื่อมโทรมลงเนื่องจาก
สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง คนในสังคมขาดจริยธรรม มีสิ่งที่เปนอันตรายในสังคม มีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น สังคมขาด
ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมเสื่อมลงเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหายไป เชน การมีสัมมาคารวะกับ
ผูใหญ การรักนวลสงวนตัวของผูหญิง การแตงกายของคนรุนใหมที่ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ
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3. กลุมคอการเมือง
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง ถึงแมจะรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง แต
ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งผูสูงอายุกลุมนี้ก็จะตองออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่
4. กลุมเศรษฐกิจเปนเรื่องใกลตัว
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตอธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยมีความคิดเห็นวาเศรษฐกิจในปจจุบันไมคอยดี
เนื่องมาจากความไมสงบภายในบานเมือง ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง หรือเรื่องปญหาความไมสงบในภาคใตซึ่งสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจ
5. กลุมผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตอสินคาและบริการ โดยแสดงความคิดเห็นวาสินคาและบริการในปจจุบันไม
มีคุณภาพ มีการปนเปอนสารเคมี และมีราคาแพงมากขึ้น
6. กลุมอนาคตตองวางแผน
เปนกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นตออนาคต ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นมีความแตกตางกันตามชนชั้นทาง
สังคม โดยชนชั้นตั้งแตระดับสูงสวนบนลงมาถึงชนชั้นกลางสวนลางมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีความ
ตองการทํางานเพื่อสังคมโดยไมเห็นแกเงิน มีความตองการดํารงชีวิตในลักษณะพอเพียง และตองการทํางานไปเรื่อยๆ
เนื่องจากเห็นวาการทํางานทําใหไมเหงาและทําใหตนเองมีคุณคาไมเปนภาระกับบุตรหลาน นอกจากนี้ยังมีความตองการ
เดินทางทองเที่ยว และตองการที่จะอยูดูแล ชวยเหลือบุตรหลานตลอดไป สวนชนชั้นลางสวนบนและชนชั้นลางสวนลาง
แสดงความคิดเห็นวาจะทํางานไปเรื่อยๆ เนื่องจากตองการรายไดมาใชจายในแตละวัน ถาไมทํางานก็จะไมสามารถซื้อของ
ใชตางๆไดเนื่องจากตนเองมีการดํารงชีวิตในลักษณะหาเชากินค่ํา และยังตองมีการผอนชําระหนี้สิ้นทั้งที่เกิดจากตนเอง
และที่เกิดจากบุตร
ดังนั้นจากการวิเคราะหปจจัยโดยการนํากลุมกิจกรรม (7 กลุม) กลุมความสนใจ (6 กลุม) และกลุมความคิดเห็น
(6กลุม) มาทําการวิเคราะหในขั้นที่ 2 โดยใชแนวคิดการจัดพวก AIO (AIO Categories of Lifestyle Studies) เปนเกณฑ
สามารถแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 11 กลุม ดังนี้
1. กลุมฝกใฝในธรรม
เปนกลุมที่ชอบในเรื่องของธรรมะ ใชเวลาไปกับการเขาวัดทําบุญ มีความสนใจเรื่องของการแบงปนความสุข
ใหกับบุคคลอื่นๆเสียสละเพื่อสังคม เปนผูที่รักความสงบ รักสันติ
2. กลุมครอบครัวแสนสุข
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับครอบครัว โดยมีการทองเที่ยว ทานอาหาร ซื้อสินคา และใชเวลาสวนใหญอยูกับ
ครอบครัว มีความรูสึกวาครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด มองอาคตของตังเองโดยผูกติดกับครอบครัว
3. กลุมพอแมตัวอยาง
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับบุตรเปนสําคัญ กลาวคือจะคอยดูแลหวงใยบุตรหลานมากเปนพิเศษ โดยจะให
ความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องเงินหรือการใหคําปรึกษาตางๆ ถึงแมวาบุตรจะแตงงานมีครอบครัวไปแลวก็
ตาม มีการทํากิจกรรมกับบุตร เชน ทองเที่ยว เดินเลือกซื้อสินคากับบุตร และมีความคาดหวังใหบุตรมีชีวิตที่ดีและประสบ
ความสําเร็จในอนาคต
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4. กลุมกีฬาคือยาวิเศษ
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกาย โดยจะใชเวลาวางสวนใหญไปกับการออกกําลังกาย ไม
วาจะเปนการเดิน วิ่ง เลนกอลฟ และเขาฟตเนส โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมาก
จนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต
5. กลุมนักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ โดยจะมีความระมัดระวังเรื่องของการบริโภคอาหาร มี
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร และยาบํารุงตางๆเพื่อใหสุขภาพดีขึ้น ผูสูงอายุกลุมนี้จะ
สนใจในการบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ
6. กลุมตะลอนทัวร
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยจะใชเวลาวางไปกับการทองเที่ยวในสถานที่ตางๆทั้งในประเทศ
และตางประเทศ มีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว สถานที่เที่ยว และวางแผนสําหรับการเดินทางทองเที่ยวไปยัง
สถานที่ตางๆ
7. กลุมสาวสองพันป
เปนกลุมที่ใหความสกคัญกับการดูแลตนเองใหดูดีอยูเสมอ สําหรับกิจกรรมที่ทําสวนใหญจะเปนการเขารานเสริม
สวย เขาสปา และการใชครีมบํารุงตางๆ ผูสูงอายุกลุมนี้มีความคิดเห็นวาการดูแลตนเองใหดูดีเปนสิ่งที่ควรทํา ยิ่งอายุมาก
ยิ่งตองดูแล
8. กลุมนักชอปมืออาชีพ
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการเดินเลือกซื้อสินคาตามสถานที่ตางๆ มีการใชเวลาวางไปกับการเดินเลือกซื้อ
สินคา เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา และมีความคิดเห็นวาการเดินเลือกซื้อสินคาเปนการพักผอนอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังให
ความสําคัญกับการแตงกายอีกดวย
9. กลุมผูบริโภคชางเลือก
เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการเลือกบริโภคสินคา มีความละเอียดในการพิจารณาเลือกซื้อ โดยจะพิจารณา
แหลงผลิตสินคา ราคา และสถานที่จัดจําหนาย ซึ่งผูสูงอายุกลุมนี้จะเลือกซื้อสินคาที่มาจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ และมี
การเปรี ย บเที ย บเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมระหว า งราคากั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค า ก อ นการตั ด สิ น ใจซื้ อ
10. กลุมคอการเมือง
เปนกลุมที่มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง โดยผูสูงอายุกลุมนี้จะติดตามขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการเมือง วิเคราะหขอมูล วิพากษเหตุการณทางการเมืองและสนใจการเลือกตั้งเปนอยางมาก และมีความ
คิดเห็นวาประชาชนในสังคมประชาธิปไตยควรใหความสําคัญและสนใจเรื่องการเมือง
11. กลุมวัฒนธรรมนําไทย
เปนกลุมที่ความสําคัญกับเรื่องของวัฒนธรรม โดยผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบ
ของไทย เชน การไหว การแตงกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ การมีสัมมาคารวะกับผูอาวุโส และแสดงความคิดเห็นวา
สังคมไทยในปจจุบันเสื่อมลง ผูนอยขาดความเคารพผูใหญ ระบบครอบครัวขาดความเขมแข็งและทําใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆตามมา
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ดังนั้นเมื่อ นํารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมาเชื่อมโยงกั บแผนภูมิแสดงกระบวนการตั ดสินใจซื้ อของ
ผูบริโภคและแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ทําใหไดแผนภูมิการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุและแผนภูมิ
แสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ ดังนี้*

รับรูปญหา
สิ่งกระตุนทางการ
ตลาด
- คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
- ความนาเชื่อถือของ
แหลงผลิต
- คุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑ
-ความเหมาะสมของ
ราคา
- ความสะดวกในการ
ซื้อ

แสวงหาขอมูล
ประเมินทางเลือก

ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลูกและครอบครัว

ซื้อ
ผลการซื้อ

ประเมินผลหลังการซื้อ

แผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ
จากแผนภู มิ พ บว า สิ่ ง กระตุ น ทางการตลาดที่ เ ข า มามี อิ ท ธิ พ ลกั บ ผู สู ง อายุ คื อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ
ความนาเชื่อถือของแหลงผลิต คุณประโยชนของผลิตภัณฑความเหมาะสมของราคาความสะดวกในการซื้อ

_________________________________________________________________________________________________________________
* สาเหตุที่ผูเขียนนํารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมาเชื่อมโยงกับแผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและ
แผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น เนื่องจากผูเขียนตองการชี้ประเด็นทางการตลาดและเพื่อนําเสนอใหเกิดประโยชนแก
นักการตลาด โดยแผนภูมิทั้งสองนี้อางอิงจาก Kotler, 2003: 271 – 275
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ผูริเริ่ม
(ลูกและครอบครัว)
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
(ลูกและครอบครัว)
ผูตัดสินใจ
(ผูสูงอายุ)

ผูตัดสินใจ
(ลูกและครอบครัว)
ผูซื้อ
ผูสูงอายุ

ผูใช
ลูกและครอบครัว
แผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุ
จากแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคพบวา ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูสูงอายุ
คือครอบครัวและลูก
ดังนั้นจากแผนภูมิแสดงกระบวนการตัดสินในซื้อของผูสูงอายุและแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อของ
ผูสูงอายุสามารถสรุปไดวาผูสูงอายุจะใหความสําคัญกับประโยชนและความคุมคาของสินคาเมื่อเทียบกับราคารวมทั้งให
ความสําคัญกับลูกและครอบครัวเนื่องจากมองวาตนเองอายุเยอะสิ่งที่ไมจําเปนจะไมบริโภคแตถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับลูก
และครอบครัวจะถือวาเปนสิ่งจําเปน ทําใหนักการตลาดที่ตองการขยายตลาดมาจับกลุมผูสูงอายุตองหาเหตุผลที่ดีพอกับ
การจายเงินเพื่อการซื้อสินคาโดยเหตุผลที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อคือประโยชนที่ลูกและครอบครัวของผูสูงอายุจะ
ไดรับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือถึงแมผูสูงอายุจะไมไดเปนผูริเริ่มในการซื่อแตจากแผนภูมิแสดงบทบาทการตัดสินใจซื้อ
ของของผูสูงอายุจะเห็นไดวาเปนผูสูงอายุเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อดังนั้นนักการตลาดที่จับกลุมผูบริโภคกลุมอื่นๆ
จําเปนตองใหความสําคัญกับผูสูงอายุ ในฐานะผูมีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อและผูซื้อในบางสถานการณ
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ขอเสนอสําหรับนักการตลาด
สําหรับในแงของการตลาดผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการทําการตลาดกับกลุมผูสูงอายุดังนี้
ผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรม นักการตลาดสามารถสรางสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มีการเชื่อมโยง สัมพันธกับ
ธรรมะ เชน ทําการจัดรายการสงเสริมการขายในลักษณะการตลาดเพื่อสังคม เชน ซื้อสินคาที่รวมรายการแลวมีสวนชวย
ทําบุญหรือชวยบริจาคเงินเพื่อผูยากไร หรือสินคาของบริษัทมีลักษณะเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือแมแตการที่ผูผลิตสินคา
ทําการประชาสัมพันธวาบริษัทของตนมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน มีการใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง อีกทั้งผูสูงอายุกลุมนี้จะเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการนําเที่ยว เชน การ
ทองเที่ยวเชิงธรรมะ เปนตน จากที่กลาวมาสิ่งกระตุนทางการตลาดเหลานี้จะสามารถจูงใจผูสูงอายุกลุมฝกใฝในธรรมได
เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้จะมีความสนใจเรื่องของการแบงปนความสุขใหกับบุคคลอื่นๆ และเสียสละเพื่อสังคม
ผูสูงอายุกลุมครอบครัวแสนสุข ผูสูงอายุกลุมนี้เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการที่มีกลุม
ลูก ค า เปา หมายเป น กลุ ม ครอบครั ว และอาจรวมถึ ง สิ น ค า และบริก ารที่ ส ามารถขยายกลุ มลู ก ค า เป า หมายไปสู ก ลุ ม
ครอบครัวได โดยนักการตลาดสามารถสรางสิ่งกระตุนทางการตลาด เชน ใชการสื่อสารทางการตลาดที่เนนการสรางคุณคา
ของสินคาและบริการที่เปนคุณคาทางดานอารมณ โดยทําใหผูบริโภคกลุมนี้รูสึกวาสินคาและบริการดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัว เปนสิ่งที่จะชวยสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว เชน รานอาหารบางแหงอาจทําการขยายกลุม
ลูกคาเปาหมายโดยการเปนรานอาหารสําหรับครอบครัวดวย และมีการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณาที่มีเนื้อหาสื่อ
ถึงภาพของครอบครัวที่มักหาเวลาทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัวดวยการออกไปทานอาหารนอกบาน และยังเปน
สถานที่สําหรับสรางและรักษาความสัมพันธของครอบครัวดวย
ผูสูงอายุกลุมพอแมตัวอยาง นักการตลาดตองเลือกชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการสื่อสารทางการตลาด
รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารที่เหมาะสมที่จะสามารถเขาถึงผูสูงอายุกลุมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชการ
สื่อสารทางการตลาดในการสรางภาพของสินคาและบริการใหเกิดขึ้นในความรูสึกของผูสูงอายุกลุมนี้วา สินคาและบริการ
นั้นๆ มีคุณคา มีความผูกพัน และเปนสวนหนึ่งในชีวิตของบุตรหลานและควรคาแกการที่ผูที่เปนพอแมหรือปูยาตายายจะ
ซื้อใหแกบุตรหลานของตน หรืออาจทําการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูสูงอายุกลุมนี้เพราะนอกจาก
ผูสูงอายุกลุมนี้จะซื้อ สิน คาและบริการเพื่ ออุปโภคบริโ ภคเองแลวยังมีการแบงปนใหแ กบุตรหลานอีกดวย นอกจากนี้
ผูสูงอายุกลุมนี้อาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ที่มีรูปแบบในลักษณะที่ผูสูงอายุสามารถ
ใชบริการและมีผลประโยชนหรือผลตอบแทนที่สามารถมอบใหแกบุตรหลานได
ผูสูงอายุกลุมกีฬาคือยาวิเศษ ผูสูงอายุกลุมนี้เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการที่เกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย เชน เครื่องออกกําลังกาย ฟตเนส เปนตน แตผูประกอบการจะตองมีการปรับสวนประสมทางการตลาดใน
สวนของ P – Product หรือผลิตภัณฑเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพรางกาย สรีระ และพยาธิวิทยาของผูสูงอายุ และ
เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเปนอยางมากในลักษณะที่วาการออกําลังกายเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต ดังนั้นจึงอาจเปนโอกาสทางการตลาดที่ผูประกอบการจะเพิ่มบริการในลักษณะการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลือก
ประเภท และวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุแตละรายที่มีสภาพรางกาย สรีระ และพยาธิวิทยาที่แตกตางกัน
นอกจากนี้ผูสูงอายุกลุมนี้อาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการอื่นๆ สําหรับผูสูงอายุที่สามารถใชสถาน
บริการออกกําลังกายที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูสูงอายุ เปนชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการของตน รวมถึงใช
เปนชองทางการสื่อสารทางการตลาด และอาจทําการสงเสริมการขายรวมกับสถานบริการเหลานี้หรือสินคาประเภทเครื่อง
ออกกําลังกายไดดวย เพราะจะเปนชองทางหนึ่งที่ผูประกอบการจะสามารถเขาถึงผูสูงอายุกลุมนี้ไดโดยตรง
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ผูสูงอายุกลุมนักบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ นักการตลาดตองสรางสิ่งกระตุนทางการตลาดในสวนของสวน
ประสมทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุกลุมนี้ กลาวคือสินคาเพื่อสุขภาพนั้น 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 นอกจากสินคาเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปแลวผูประกอบการสามารถผลิตสินคาเพื่อสุขภาพในลักษณะ
Functional Food หรืออาหารที่มีการทําหนาที่เฉพาะอยาง รวมถึงอาหารที่เหมาะกับผูสูงอายุที่ปวยหรือมีโรคบางอยาง เชน
อาหารหรือขนมขบเคี้ยวสําหรับผูปวยโรคเหวาน อาหารที่ปราศจากแคลอรี่ เปนตน นอกจากนี้ผูสูงอายุกลุมนี้ยังเปนโอกาส
ทางการตลาดสําหรับสินคาประเภทสื่อ เชน หนังสือ นิตยสาร วีซีดีและดีวีดี รายการโทรทัศน รายการวิทยุ เว็บไซตที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการบริโภค การเลือกอาหาร เมนูอาหาร การแนะนําแหลงสําหรับเลือกซื้ออาหาร รานอาหารที่เหมาะ
สําหรับผูสูงอายุที่มีความระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหารเปนพิเศษ เปนตน อีกทั้งสินคาประเภทสื่อเหลานี้ยังเปนชอง
ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสําหรับสินคาและบริการอื่นๆ สําหรับผูสูงอายุอีกดวย
ผูสูงอายุกลุมตะลอนทัวร ผูสูงอายุกลุมนี้เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเดินทางทองเที่ยว เชน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตหรือจัดจําหนายอุปกรณการเดินทาง เปนตน รวมถึงสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ ดวย ซึ่งผูประกอบการจะตองมีการจัดเตรียมโปรแกรมการทองเที่ยว สินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่อง และสถานที่
ทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุอันเนื่องมาจากผูสูงอายุอาจไมสามารถทองเที่ยวในเชิงผจญภัย หรือทองเที่ยวใน
รูปแบบที่คอนขางยากลําบากไดเหมือนวัยหนุมสาว ผูสูงอายุกลุมนี้จะแสวงหาโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวอยูเสมอโดย
เดินทางไปกับสามีหรือภรรยา หรือกับเพื่อนฝูง และในบางครั้งผูสูงอายุยังคงมีลักษณะที่เรียกวาการมีหัวใจเปนหนุมเปน
สาว (Young at Heart) เชน การตองการมีเวลาที่เปนสวนตัวระหวางสามีกับภรรยา หรือผูสูงอายุบางคนที่เปนหมายหรือ
อยารางก็ยังคงตองการหาเพื่อนใหมๆ หรือแมแตการหาคูชีวิตใหม และผูสูงอายุก็ยังมีการพบปะสังสรรคกันระหวางเพื่อน
ฝูง ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ผูประกอบการควรทําความเขาใจและนํามาใชสําหรับการกําหนดกลยุทธการสื่อสารทางการตลาด
เชน กลยุทธการสื่อสารที่จะทําใหผูสูงอายุรูสึกวาโปรแกรมทองเที่ยวนั้นๆ เปนเหมือนการไดไปฮันนีมูนรอบสอง หรือจะทํา
ใหไดพบเพื่อนใหมๆ หรือผูประกอบการอาจมีบริการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่รูจักกันและตองการ
รว มกลุ ม สั ง สร รค กั น ด ว ย กา รไ ป ท องเที่ ยว ด ว ยกั น เ ป น ต น น อ ก จ า กนี้ ผู ป ร ะ ก อ บ กา รอ า จ ต อ ง เ ตรี ย ม
ความพรอมสําหรับการเดินทางใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เชน มีทีมงานสําหรับใหการปฐมพยาบาลในเบื้องตน การเตรียม
ความพรอมของขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลในสถานที่ที่จะเดินทางไปทองเที่ยว เปนตน อีกประการหนึ่ง
เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้มีการวางแผนสําหรับการเดินทางทองเที่ยว ดังนั้นผูประกอบการอาจตองศึกษาเพิ่มเติมวาผูสูงอายุ
เหลานี้มีการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวจากแหลงใดบาง หรือใครเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เดินทางทองเที่ยวของผูสูงอายุ เพื่อที่ผูประกอบการจะไดเลือกชองทางการจัดจําหนาย และชองทางและรูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผูสูงอายุกลุมสาวสองพันป ผูสูงอายุกลุมนี้มักมีความรูสึกวาตนเองออนกวาอายุจริงถึง 10 ป ผูบริโภคกลุมนี้จึง
เอาใจใสดูแลสัดสวนของตนเอง ใชเวลาวางในการเขาสปา ศูนยสุขภาพ รานขายเครื่องสําอาง รานทําผมทําเล็บ เขารวม
โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม น้ํ า ห นั ก
ซึ่ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต อ ง ส ร า ง สิ่ ง ก ร ะ ตุ น ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ มี
ความเหมาะสมกับผูสูงอายุกลุมนี้ กลาวคือรูปรางและผิวพรรณของผูสูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและการที่
ผูสูงอายุกลุมนี้ใหความใสใจดูแลรูปรางและผิวพรรณเปนอยางมากนั้นก็ไมไดหมายความวาผูสูงอายุกลุมนี้ตองการใหมี
รูป รา งและผิวพรรณดีเหมือ นกับ วัยหนุ มสาว ดัง นั้น สิน คา หรือบริการควรมี ลักษณะชวยสงเสริมใหผูสูงอายุกลุมนี้ ดูดี
เหมาะสมกับวัย รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารก็จะตองชวยสรางภาพของสินคาและบริการเหลานี้ใหเกิดขึ้นใน
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ ว า สิ น ค า และบริ ก ารนั้ น ๆ จะช ว ยทํ า ให ผู สู ง อายุ ดู ดี ส มวั ย อย า งไร นอกจากนี้
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ผูประกอบการสินคาและบริการดานความสวยความงามที่ไมไดมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูสูงอายุก็สามารถที่จะพิจารณา
ขยายกลุมลูกคาเปาหมายของตนไปสูผูสูงอายุไดเชนกันโดยการปรับสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสม
ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นั ก ช อ ปมื อ อาชี พ
ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ คิ ด ว า การเดิ น เลื อ กซื้ อ สิ น ค า หรื อ ช อ ปป ง เป น
การพักผอนอยางหนึ่งจึงแสวงหาโอกาสบอยครั้งสําหรับการเดินเลือกซื้อสินคาตามสถานที่ตางๆ ดังนั้นผูประกอบการจึงไม
ควรคิดวาผูสูงอายุจะตองการพักผอนอยูกับบาน ไมชอบการเดินทางหรือออกนอกบานเพื่อเลือกซื้อสินคาแตใชบริการการ
เลือกซื้อสินคาผานชองทางอินเตอรเน็ต การตลาดทางตรงและบริการสงสินคาถึงบานแตเพียงอยางเดียว ผูสูงอายุกลุมนี้จึง
เปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสถานที่สําหรับชอปปง เชน ศูนยการคา งานแสดงสินคา รานขายสินคาแบรนดเนม ราน
ขายสินคาจากโรงงาน (Factory Outlet) ตางๆ ผูสูงอายุจะคอนขางมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคาเนื่องจากผูสูงอายุ
มีประสบการณมาก มีกําลังซื้อสูง และใชเหตุผลในการซื้อสินคาคอนขางมากจึงเลือกที่จะจายในราคาที่แพงกวาเพื่อใหได
สินคาที่มีคุณภาพดี สําหรับรูปแบบของสินคาประเภทเครื่องแตงกาย เชน เสื้อผา กระเปา รองเทานั้นผูสูงอายุไมไดตองการ
รูปแบบที่ลาสมัยหรือเปนรูปแบบในชวงที่ผูสูงอายุเหลานี้ยังเปนหนุมเปนสาวแตเพียงอยางเดียว แตผูสูงอายุกลุมนี้ตองการ
สินคาที่สะทอนถึงบุคลิกภาพของตนเอง มีความเปนธรรมชาติ เหมาะสม พอดี สวมใสสบาย ดูดีมีสไตล หรือแมแตรูปแบบ
ที่กําลังเปนที่นิยม อนึ่งผูสูงอายุกลุมนี้ใหความสําคัญกับการแตงกายดวยจึงอาจเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
ประเภทศูนยการคาที่จะเพิ่มบริการดานที่ปรึกษาในเรื่องการแตงกาย การเลือกเสื้อผาที่เหมาะสมเพื่อแสดงถึงรสนิยมการ
แตงตัวที่ดี ซึ่งผูประกอบการอาจเลือกใชเปนกลยุทธหนึ่งสําหรับการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (CRM)
ผู สู ง อายุ ก ลุ ม ผู บ ริ โ ภคช า งเลื อ ก นั ก การตลาดควรเข า ใจว า ผู สู ง อายุ เ ป น ผู ที่ มี ป ระสบการณ สู ง จึ ง มี
ความละเอี ย ดรอบคอบ และใช เ หตุ ผ ลค อ นข า งมากในการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารต า งๆ ดั ง นั้ น
นักการตลาดจึงตองสรางสิ่งกระตุนทางการตลาดในสวนของสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กัน เชน บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑตองมีการแสดงรายละเอียดของสินคา ประโยชนหรือคุณคา แหลงผลิต วันผลิต วัน
หมดอายุ เครื่องหมายที่แสดงถึงการผานการรับรองตางๆ โดยใชขนาดของตัวอักษรที่ใหญ มองเห็นไดชัดเจน และตอง
พิจารณาเลือกสถานที่จัดจําหนายที่มีความนาเชื่อถือ ผูประกอบการตองสรางแบรนด และทําการประชาสัมพันธองคกรเพื่อ
ทําใหผลิตภัณฑและองคกรเปนที่รูจักและมีความนาเชื่อถือในความคิดของผูสูงอายุ รวมถึงมีการกําหนดราคาใหมีความ
เหมาะสมกับประโยชนหรือคุณคาของผลิตภัณฑที่ผูสูงอายุกลุมนี้รับรูดวยเนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้มีการเปรียบเทียบเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจซื้อ
ผูสูงอายุกลุมคอการเมือง เนื่องจากเรื่องของการเมืองเปนเรื่องที่ละเอียดออนและออนไหวตอความรูสึกของคน
ในสังคม โดยเฉพาะในปจจุบันที่สังคมมีการแบงฝายและแตกแยกทางความคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองคอนขางมาก
ดั ง นั้ น นั กการตลาดอาจไมส ามารถนํ า สิ น คา และบริก ารของตนไปเชื่อ มโยงหรือ ผูก พั น กับ กลุม บุค คลใดบุ คคลหนึ่ง ที่
เกี่ยวของกับการเมืองไดเพราะอาจทําใหสินคาและบริการนั้นๆ ถูกตอตานจากกลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีความคิดเห็นขดแยงทาง
การเมื อ งได จากการที่ ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ มี ก ารทํ า กิ จ กรรม ให ค วามสนใจ และมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
คอนขางมาก และมีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมืองอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นนักการตลาดควรสรางสิ่งกระตุน
ทางการตลาดโดยใชในสวนของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อนําสินคาและบริการของตนเขาไปเชื่อมโยงหรือผูกพันกับ
ชองทางการสื่อสารตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมือง เชน อาจใชกลยุทธความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (CSR) โดย
การทําการสื่อสารเพื่อรวมรณรงคหรือชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้งตางๆ การเขารวมเปนผูสนับสนุนรายการใน
สื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหขาวสาร การวิเคราะห การเสวนาตางๆ ทางการเมือง เปนตน ซึ่งนาจะเปนชองทางที่สามารถทํา
ใหสินคาและบริการถูกสื่อสารเพื่อสรางประสบการณที่ดีเกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นๆ แกผูสูงอายุกลุมนี้ได
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ผูสูงอายุกลุมวัฒนธรรมนําไทย ผูสูงอายุกลุมนี้คอนขางใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตางๆ ที่ดีงามของไทยซึ่งมีมายาวนาน ดังนั้นผูสูงอายุกลุมนี้จึงเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคา OTOP โดยสินคา
เหลานี้ตองถูกนําไปเชื่อมโยง หรือสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของไทยอยางชัดเจน นอกจากนี้
ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ ยั ง อาจเป น โอกาสทางการตลาดสํ า หรั บ สิ น ค า และบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ส ามารถถู ก นํ า ไปเชื่ อ มโยงกั บ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตางๆ ได เชน รานอาหารที่อาจใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใน
สวนของรูปลักษณทางกายภาพที่สัมผัสจับตองไดโดยการออกแบบตกแตงใหเขากับวัฒนธรรมตางๆ ของไทย งานแสดง
สินคาที่เกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาชาวบาน และธุรกิจการจัดการแสดง โรง
ละครตางๆ ที่จัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตางๆ เปนตน

สรุป
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะที่แตกตางจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุในภูมิลําเนาอื่นๆเนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่แตกตางไปไมวาจะเปนลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทาง
วัฒนธรรมและประเพณี เชื้อชาติ ดังนั้นนักการตลาดตองเขาใจวาเมื่อปจจัยตางๆเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลให
รูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงตาม นอกจากนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตไมไดเปนสูตรสําเร็จของกลยุทธการตลาด
ทั้งหมดแตเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งที่นักการตลาดใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดเทานั้น
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