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ทัศนคติและความคาดหวังต่อการด�าเนินชีวิตและการบริโภค
ตราสนิค้าของผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร
Attitudes and Expectations towards Living and Brand Consumption 
by Consumers Aged 40+ in Bangkok*

ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพลู**
บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์	 เพ่ือทราบถึงทัศนคติและความคาด
หวงัต่อการด�าเนินชีวิตของคนไทยท่ีมีอายตุัง้แต่	 40	 ปีขึน้ไปซึ่งอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร	รวมทัง้พฤตกิรรมการบริโภคตราสนิค้าในชีวติประจ�าวนั	โดย
อาศยัเทคนิคการสนทนากลุม่	 เลือกผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่แบบเฉพาะเจาะจง
จ�านวน	30	คน	แบง่เป็น	 3	กลุม่	 กลุม่แรกอาย	ุ 40	 –	 49	 ปี	 กลุม่ท่ีสองอาย	ุ
50	–	59	ปี	และกลุม่ท่ีสาม	60	ปีขึน้ไปท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครโดยคละ
ลกัษณะประชากร	ผลการวิจยัพบวา่	ผู้ มีอาย	ุ40	ปีขึน้ไปมีทศันคตติอ่ค�าวา่สงู
อายใุนด้านดี	โดยเหน็วา่แม้ร่างกายจะเสื่อมถอยเม่ืออายมุากขึน้	แตจิ่ตใจไม่
หดหูห่รือเสื่อมถอยตามอาย	ุตรงกนัข้ามกลบัมีประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่	มีวฒิุ
ภาวะและการตดัสนิใจท่ีดี	ท�างานและใช้ชีวิตประจ�าวนัได้อยา่งปกติ	
	 ลกัษณะของผู้สงูอายใุนอดุมคต	ิคือ	ผู้ ท่ีมีลกัษณะตามวยัเชน่คนปกติ
โดยทัว่ไป	ไมต้่องหน้าตาดี	แตง่กายภมิูฐาน	บคุลกิโดดเดน่	หรือดอูอ่นกวา่วยั
ใดๆ	ทัง้สิน้	หากจะให้ดีอยากเป็นผู้สงูอายท่ีุดมีูความสขุและเผ่ือแผค่วามสขุไป
ยงับคุคลท่ีพบเจอหรือใกล้ชิด	
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 อดีตมีความหมายตอ่ผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	ปีขึน้ไปในฐานะท่ีเป็นความทรงจ�า	
ทัง้ความภาคภมิูใจและสิง่ท่ีผิดพลาด	 โดยเร่ืองท่ีปรากฏเดน่ชดัมากท่ีสดุ	 คือ	
การฟันฝ่าอปุสรรคหรือความยากล�าบากในชีวติ	ทัง้ด้านการเรียน	การงาน	และ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม	หากสามารถกลบัไปแก้ไขอดีตได้ก็จะกลบัไปแก้ไขสิง่
เดียวกนันีใ้ห้ดีย่ิงๆ	ขึน้
	 เม่ือให้ประเมินระดบัความมัน่คงในชีวิต	 ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่สว่น
ใหญ่ประเมินว่าตนเองมีความมัน่คงในระดบัค่อนข้างมาก	 โดยผู้ ท่ีประเมิน
ต�่าสดุประเมินว่าตนเองมีความมัน่คงระดบัปานกลาง	 และผู้ประเมินสงูสดุ
ประเมินวา่มีความมัน่คงระดบัสงู	ทัง้นี	้ปัจจยัท่ีท�าให้การประเมินความมัน่คง
แตกตา่งกนั	ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงินและระดบัความแขง็แรงของสขุภาพ	ซึง่
สอดคล้องกบัสิง่ท่ีปรารถนามากท่ีสดุในชีวิต	ได้แก่	ขอให้มีความมัน่คงทางการ
เงิน	ขอให้ลกูมีชีวิตท่ีดี	และขอให้มีสขุภาพดี	
	 สิง่ท่ีผู้ มีอายตุัง้แต	่40	ปีขึน้ไปให้คณุคา่มากท่ีสดุ	คือ	ชีวิตคู	่ลกูหลาน	
ทรัพย์สนิเงินทอง	อาชีพการงาน	และญาตผิู้ใหญ่หรือเพ่ือน	สว่นสิง่ท่ีให้คณุคา่
น้อยท่ีสดุ	ได้แก่	การเมือง	สงัคม	เพศสมัพนัธ์	สิง่แวดล้อม	และการทอ่งเท่ียว	
ตามล�าดบั
	 ส�าหรับตราสินค้าท่ีซือ้มาบริโภคหรือใช้บริการในปัจจุบนั	 มักเป็น
ตราสินค้าระดบัปานกลางค่อนข้างสงู	 ส่วนตราสินค้าท่ีมีความช่ืนชม	 ส่วน
ใหญ่มกัเป็นตราสินค้าท่ีใช้งานอยู่ในปัจจบุนั	 โดยพบความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ยอ่ย	คือ	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	มีแนวโน้มจะช่ืนชอบตราสนิค้าในระดบัท่ี
สงูกวา่ตราสนิค้าท่ีใช้ในปัจจบุนัและช่ืนชมตราสนิค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี	 สว่น
กลุม่อาย	ุ50	–	59	ปี	สว่นใหญ่มกัเลือกใช้ตราสนิค้าท่ีตอบสนองการใช้งานท่ี
คุ้มราคาและไมไ่ด้ยดึติดกบัตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากนกั	
แตช่ื่นชอบและรับรู้ถงึตราสนิค้าระดบัสงู	 สว่นกลุม่อาย	ุ 60	 ปีขึน้ไปมกัไมย่ดึ
ตดิกบัตราสนิค้ามากนกั

ค�าส�าคัญ :	 ผู้สงูอาย	ุ /	 วยัท�างาน	 /	 วยัผู้ ใหญ่	 /ทศันคติ	 /ความคาดหวงั	 /ตราสินค้า	 /

พฤตกิรรมการบริโภค
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Abstract
 The purpose of this research is to identify the attitudes and 
expectations	 towards	 living	of	 Thais	 aged	40	 years	 and	over,	who	
reside in Bangkok and the behavior of their daily brand consumption. 
The	research	employs	Focus	Group	Discussion	with	30	people,	divided	
into	three	groups.	The	first	group	involves	people	aged	40	–	49	years	
old.	The	second	group	is	50	–	59	years	old.	And	the	third	group	is	60	
years old and over. They live in Bangkok and are mixed in demographic 
characteristics.	The	study	finds	that	those	aged	40	years	and	over	have	
positive attitudes towards the word elderly. They note that although 
the	body	is	regressing	when	they	are	getting	older,	their	mind	is	not	
depressed	or	regressing	over	ages.	On	the	contrary,	they	gain	valuable	
experiences good maturity and good judgment. They can work and 
have a normal daily life.
 The characteristic of the ideal elderly is those looking like 
people	in	general.	It’s	no	need	to	be	good-looking,	elegantly-dressed,	
outstanding	in	personality,	or	looking	younger	than	usual	or	any	good.	
If	they	could	choose,	they	prefer	to	be	the	elderly	who	are	happy	and	
convey happiness to people around them or those they encounter or 
engaged in intimacy.  
	 The	past	 is	meant	 for	 those	over	 40	 years	 as	a	memory	 in	
terms of pride and mistake. The most apparent in their memory is their 
struggle	to	overcome	obstacles	or	difficulties	in	life,	both	in	academic	
background,	work,	and	social	relationship.	If	they	can	undo	the	past,	
they wish to go back to fix them to make things better.
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	 On	assessing	the	level	of	stability	in	their	lives,	most	participants	
in the Focus Group Discussion estimate that they are in a fairly high level 
of stability. Those giving the lowest points in their stability estimate that 
they are in a level of moderate stability. Those with the highest points 
estimate that they are in a high level of stability. The factors that make 
the differences in the stability are based on the financial status and the 
level	of	the	strength	of	health,	which	correspond	to	the	most	desires	in	
life,	including	seeking	to	have	financial	security,	wishing	kids	to	have	
a	goof	life,	and	staying	healthy.	
	 What	the	persons	over	the	age	of	40	years	value	the	most	are	
couple	life,	children,	processions,	careers,	adult	relatives	or	friends.	
What	 they	 value	 the	 least	 are	politics,	 society,	 sexual	 relationship,	
environment,	and	travel	respectively.
 The brands or services that they purchase today are those in 
the moderately high positioning. The brands that they admire are mostly 
the ones that they are using at present.  Some differences are found 
in	the	sub-groups	between	40	–	49	years.	They	are	likely	to	admire	
brands in the higher positioning than what they are using. For those 
in	50	–	59	years,	most	of	them	opt	for	brands	that	are	worth	using	and	
live up to their prices. They do not really stick to reputable brands and 
images. But they prefer and perceive brands that are in high positioning 
(premium	brands).	For	the	participants	who	are	60	years	and	over,	they	
do not really adhere to brands.

Key words:	 elderly/	working	 age	 /	 adult	 life	 /attitude	 /expectation	 /	 brand	 /

consumer behavior
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ที่มาและความส�าคัญ
	 โครงสร้างประชากรของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้	ก�าลงัก้าวเข้าสู่
สงัคมของผู้สงูอาย	ุหรือสงัคมท่ีมีประชากรอาย	ุ60	ปีขึน้ไป	ทัง้นีมี้สาเหตหุลกั
มาจากปัจจยัท่ีส�าคญั	 คือ	การลดลงของทัง้อตัราการเกิดและอตัราการตาย	
[1] [2] โดยในปี	2005	อายเุฉลี่ยคนไทยมีอายยุาวถงึ	70	ปี	และอตัราการเกิด
น้อยกวา่	2	คนตอ่ประชากรเพศหญิงหนึง่คน	 [3]	 โดยคาดหมายวา่อตัราการ
เพ่ิมของผู้สงูอายจุะมีมากกวา่อตัราการเกิดในราวปี	2020	
	 สถานการณ์การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจากปี	
1950	 ท่ีมีอตัราส่วนประชากรผู้สงูอายเุพียงร้อยละ	 5	 จดัเป็นประเทศท่ีมีผู้
อายมุากเป็นอนัดบั	7	ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	แตใ่นปี	2002	ประเทศไทย
มีอตัราสว่นผู้สงูอายสุงูถงึร้อยละ	10	สงูเป็นอนัดบั	2	รองจากสงิคโปร์เทา่นัน้	
และคาดหมายวา่จะเพ่ิมเป็นร้อยละ	14	ในปี	2015	ร้อยละ	19.8	ในปี	2025	
และเกือบร้อยละ	 30	 ในปี	 2050	 โดยอตัราการเพ่ิมของจ�านวนผู้สงูอายใุน
ประเทศไทยนบัตัง้แตปี่	2000	เป็นต้นมา	มีอตัราเพ่ิมสงูกวา่อตัราการเพ่ิมเฉล่ีย
ของทกุประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
	 แม้ว่าการมีอัตราส่วนผู้ สูงอายุเพ่ิมมากขึน้อย่างรวดเร็ว	 จะท�าให้
รัฐบาลต้องเร่งด�าเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุ	 เพ่ือเตรียมรับกับ
สถานการณ์ในอนาคตอนัใกล้	 ไมว่า่จะเป็นการจดัสวสัดิการทางสงัคมในทกุ
ด้าน	ซึง่หมายถึงคา่ใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายจะเพ่ิมมากขึน้	 แตก่ลบัจดัเก็บภาษีเงิน
ได้ลดลง	 เน่ืองจากวยัสงูอายไุมมี่รายได้จากการท�างาน	อนัจะน�าไปสูปั่ญหา
ความยากจนในสงัคมเพ่ิมสงูขึน้	 เพราะประชากรวยัท�างานจะลดลง	 รวมทัง้
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ		เป็นต้น	
	 การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนผู้สงูอาย	ุมิได้มีนยัยะในเชิงลบเพียงด้านเดียว	
โดยเฉพาะกบัผู้ประกอบการและนกัการตลาดท่ีเลง็เหน็ศกัยภาพทางการตลาด
ของผู้สงูอายท่ีุมีขนาดมหาศาล	ประกอบกบัผู้สงูอายจุ�านวนไมน้่อย	โดยเฉพาะ
ผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเมืองหลวงและหวัเมืองใหญ่กลบัเป็นกลุม่ท่ีมีก�าลงัซือ้สงู	
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และกลายเป็นสว่นตลาด	 (Market	 Segment)	 ท่ีนกัการตลาดให้ความสนใจ
อยา่งมาก	
	 การท�าความเข้าใจกับประชากรท่ีก�าลงัจะกลายเป็นผู้บริโภคกลุ่ม
ใหญ่ท่ีสดุในตลาด	ในอนาคตอนัใกล้นีจ้งึมีความส�าคญัอยา่งย่ิง	ไมว่า่จะเป็น
ทศันคตติอ่การด�าเนินชีวิตและประเดน็ทางสงัคม	ความคาดหวงัตอ่การใช้ชีวติ
และพฤติกรรมการบริโภคตราสนิค้า	ซึง่การท�าความเข้าใจกบัผู้บริโภคกลุม่นี ้
เพ่ือรองรับกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	จ�าเป็นต้องศกึษาทัง้กลุม่ท่ีเป็นผู้สงู
อายใุนปัจจบุนั	 และผู้ ท่ีก�าลงัจะก้าวเข้าสูว่ยัสงูอายใุนอนาคตอนัใกล้	 จงึเป็น
ท่ีมาของการวิจยัเร่ือง	“ทศันคตแิละความคาดหวงัตอ่การด�าเนินชีวติ	และการ
บริโภคตราสนิค้าของผู้บริโภคท่ีมีอาย	ุ40	ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร”

ค�าถามน�าวจิยั
	 1.	คนไทยท่ีมีอายตุัง้แต	่40	ปีขึน้ไปซึง่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร	มี
ทศันคตแิละความคาดหวงัตอ่การด�าเนินชีวิตอยา่งไร?
	 2.	 ผู้ บริโภคชาวไทยท่ีมีอายุตัง้แต่	 40	 ปีขึน้ไปซึ่งอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมีพฤตกิรรมการบริโภคตราสนิค้าในชีวิตประจ�าวนัอยา่งไร?

ขอบเขตการวจิยั
	 โครงการศึกษาวิจัย	 “ทัศนคติและความคาดหวังต่อการด�าเนิน
ชีวิต	 และการบริโภคตราสินค้าของผู้ บริโภคท่ีมีอายุ	 40	 ปีขึน้ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร”	 มีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเนือ้หาทัง้ทัศนคติในการ
ด�าเนินชีวิต	 และพฤติกรรมการบริโภคตราสนิค้าของผู้ ท่ีมีอาย	ุ 40	 ปีขึน้ไปใน
กรุงเทพมหานคร	 โดยศกึษาภาพรวมและเปรียบเทียบเป็น	 3	กลุม่	ประกอบ
ด้วย	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	กลุม่อาย	ุ50	–	59	ปี	และกลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	
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ระเบยีบวธีิวจิยั
	 การวิจยัครัง้นีใ้ช้ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	
อาศยัเทคนิคการวิจยัแบบสนทนากลุม่	 (Focus	Group	 Interview)	ซึง่มีราย
ละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมลู	การสร้างเคร่ืองมือ	ความน่าเช่ือถือได้ของ
ข้อมลู	และการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

แหล่งข้อมูล
	 การวิจยัครัง้นีร้วบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู	2	ประเภท	ได้แก่	แหลง่
ข้อมลูประเภทเอกสาร	และแหลง่ข้อมลูประเภทบคุคล
	 แหลง่ข้อมลูประเภทเอกสาร	 ได้แก่	ต�าราทางวิชาการ	 งานวิจยั	 และ
เอกสารหรือเวบ็ไซต์ของหนว่ยงาน	 เพ่ือศกึษาเนือ้หาทศันคต	ิการด�าเนินชีวิต	
พฤตกิรรมผู้บริโภค	จิตวิทยาวยัผู้ใหญ่และวยัสงูอาย	ุทบทวนแนวคดิและงาน
วิจยัท่ีเก่ียวข้อง	น�าไปสูก่ารสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู	
	 แหลง่ข้อมลูประเภทบคุคลได้มาจากการสนทนากลุม่	 โดยใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 เพ่ือคัดเลือกผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม	
(Participants)	ท่ีมีคณุสมบตัติรงตามท่ีก�าหนดไว้	ได้แก่	กลุม่ท่ีหนึง่อายรุะหวา่ง	
40	–	49	ปี	กลุม่ท่ีสองอายรุะหวา่ง	50	–	59	ปี	และกลุม่ท่ีสามอายตุัง้แต	่60	ปี
ขึน้ไป	โดยคละเพศ	อาย	ุอาชีพ	รายได้	และสถานภาพสมรส	จ�านวนกลุม่ละ	
10	คน	

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 แนวค�าถามส�าหรับการสนทนากลุม่	
โดยอาศยัข้อมลูจากต�ารา	งานวิจยั	และการวิจยัเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและ
ต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค�าถามและแบบสอบถาม	 แนว
ค�าถามในการสนทนากลุม่เป็นค�าถามปลายเปิด	(Opened-end	Questions)	
ประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนท่ีหนึ่งเป็นค�าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการ
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ด�าเนินชีวติ	และสว่นท่ีสองเป็นค�าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการบริโภคตราสนิค้า	
ทัง้นี	้ การออบแบบค�าถามประกอบด้วยค�าถามแบบนยัตรง	และนยัประหวดั
เชน่	ใช้ภาพตวัแทน	(Representative	Image)	หรือภาพสะท้อน	(Projection	
Technique)	ส�าหรับค�าถามท่ีผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่อาจตอบตามท่ีสงัคมคาด
หวงัมากกว่าจะตอบตามความเป็นจริง	หรือค�าถามท่ีอธิบายด้วยค�าพดูยาก
กวา่อธิบายด้วยภาพ	

การทดสอบความน่าเช่ือถอืของเคร่ืองมือ
	 ผู้ วิจัยได้ทดสอบทัง้ความเท่ียงตรง	 (Validity)	 และความเช่ือมั่น	
(Reliability)	ของเคร่ืองมือและข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)
	 ทดสอบความเท่ียงตรงด้วยการตรวจสอบกบัแนวคิดและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง	(Content	Validity)	ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ	(Expert	Validity)	นอกจาก
นี	้ในการเก็บข้อมลูด้วยการสนทนากลุม่	ผู้วจิยัเป็นผู้ เก็บข้อมลูด้วยตนเอง	การ
ตรวจสอบความเท่ียงจึงใช้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเฉพาะหน้า	 (Face	
Validity)	 เพ่ิมขึน้ด้วยในขณะเก็บข้อมลู	 โดยการตรวจสอบความเข้าใจในข้อ
ค�าถามและค�าตอบของผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นระยะๆ	ร่วมกบัการสงัเกตอวจันภา
ษาของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่	 โดยผู้ วิจยัเองและผู้ชว่ยวิจยั	 ซึง่เม่ือพบวา่ผู้ เข้า
ร่วมสนทนากลุม่ไมเ่ข้าใจค�าถาม	หรือให้ค�าถามไมช่ดัเจน	ผู้วิจยัก็จะอธิบาย
หรือปรับเปลี่ยนค�าท่ีใช้สื่อสารเพ่ือให้เข้าใจได้งา่ยขึน้	ดงันัน้	จงึมัน่ใจได้วา่ใน
การวิจยัครัง้นีมี้ความเท่ียงตรงสงู

การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability)
	 ผู้วจิยัใช้เทคนิคการตรวจสอบทดสอบความเช่ือมัน่โดยการตรวจสอบ
ข้อมลูย้อนกลบักบัผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่	 และสงัเกตความสอดคล้องต้องกนั
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ระหวา่งวจันภาษา	และอวจันภาษาของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่	หากพบวา่ไม่
สอดคล้องกนั	ผู้วิจยัจะหาโอกาสตัง้ค�าถามอีกครัง้	โดยเปลี่ยนรูปแบบและค�า
ท่ีใช้ในการถาม	หรือใช้เทคนิคค�าถามแบบการฉายภาพสะท้อน	 (Projection	
Technique)	เพ่ือตรวจสอบวา่ค�าตอบท่ีได้รับยืนยนักบัค�าตอบเดมิหรือไม	่หาก
พบวา่ไมต่รงกนัก็จะมีการตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือให้ได้ค�าตอบท่ีมีความเช่ือมัน่
สงูท่ีสดุ	

การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 การวิจยัครัง้นี	้ ใช้การเก็บข้อมลูโดยการรวบรวมเอกสารและข้อมลู
ตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอาย	ุเพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแนวค�าถาม	
ก่อนท่ีจะน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสนทนากลุ่มในล�าดบัต่อไปด้วย	
ทัง้นีใ้นขณะท�าการเก็บข้อมลูจะสงัเกต	(Observation)	ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่
โดยผู้ วิจยัเองและผู้ช่วยวิจยัร่วมกบัการขออนญุาตบนัทึกเสียงระหว่างการ
สนทนากลุม่ด้วย	เพ่ือตรวจสอบข้อมลูและความถกูต้องของข้อมลูทัง้ในขณะ
สนทนากลุม่และภายหลงัการสนทนากลุม่แล้วเสร็จ

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล
	 ในการวิเคราะห์ข้อมลูจะน�าข้อมลูท่ีได้จากการสนทนากลุม่	การสงัเกต	
การจดบนัทึกและการถอดข้อความจากการบนัทึกเสียงระหว่างการสนทนา
กลุม่มาจดัเรียบเรียงข้อมลูและประเดน็ท่ีกระจดักระจายเข้าเป็นหมวดหมูต่าม
แนวประเดน็ปัญหาการวจิยั	โดยใช้กรอบในการวเิคราะห์จากแนวความคดิและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องมาน�าเสนอในเชิงพรรณนา	(Descriptive	Method)	และน�า
เสนอข้อมลูเปรียบเทียบความสอดคล้องและแตกตา่งกนัระหวา่งความคดิเหน็
ของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ระหวา่งกลุม่ตา่งๆ
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สรุปผลการวจิยั
	 ผลการวิจยัจะน�าเสนอเพ่ือตอบค�าถามน�าวิจยัทัง้	2	ข้อ	โดยแบง่ออก
เป็น	1)	ทศันคตแิละความคาดหวงัตอ่การด�าเนินชีวิต	และ	2)	พฤตกิรรมการ
บริโภคตราสนิค้า	ตามล�าดบั

1. ทศันคตแิละความคาดหวังต่อการด�าเนินชีวติของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป
 1.1) ค�าว่า “สูงอายุ” มีความหมายอย่างไร?
 อายุเป็นเพยีงตวัเลข
	 ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่สว่นใหญ่มีทศันคตติอ่ค�าวา่	“สงูอาย”ุ	หมายถงึ	
ความถดถอยของร่างกายและสขุภาพ	สว่นจิตใจนัน้ไมมี่ค�าวา่สงูอาย	ุนอกจาก
นีย้งัมีทศันคติเชิงบวกต่อค�าว่าสงูอายอีุกด้วย	 โดยเห็นว่าผู้สงูอายเุป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์อนัน่าเคารพยกย่อง	 การมีวฒิุภาวะและการตดัสินใจท่ีดี	 แต่
ทกุกลุม่จะมีความรู้สกึร่วมกนัวา่ตนยงัไมส่มควรใช้ค�าวา่	“สงูอาย”ุ	หรือ	“แก่”	
เพราะยงัท�างานได้	 และสามารถใช้ชีวิตประจ�าวนัได้อย่างเป็นปกติหรือค่อน
ข้างเป็นปกติ
 40	–	49	:	ไม่ยอมรับ	แต่ร่างกายฟ้อง
	 เม่ือพิจารณาในแต่ละกลุ่ม	พบว่า	 กลุ่มอาย	ุ 40	 –	 49	 ปี	 แม้ว่าจะ
ตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงในด้านท่ีดีของชีวติ	ไมว่า่จะเป็นการมีความฉลาด
รอบคอบมากขึน้ในการท�างาน	 การมีพฒันาการทางจิตใจมากย่ิงขึน้แต่คน
กลุม่นีก็้เร่ิมตระหนกัถงึภาวะการเป็นผู้สงูอาย	ุโดยรับรู้ถงึการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายท่ีส�าคญัๆ	เชน่	ความรวดเร็วในการตดัสนิใจและการท�างานลดลง	การ
มีริว้รอยปรากฏมากขึน้	การไมส่ามารถท�างานได้ตอ่เน่ืองและยาวนาน	การฟืน้
ตวัของสขุภาพต้องใช้เวลานานมากย่ิงขึน้กวา่ในอดีต	เป็นต้น	
	 แม้วา่จะรับรู้ถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว	แตก็่ยงัท�าใจไมค่อ่ยได้หาก
จะมีใครเรียกวา่เป็นผู้สงูอายหุรือเข้าสูว่ยัสงูอาย	ุ“ไมย่อมรับ	แตร่่างกายฟ้อง”	
การยอมรับวา่เป็นผู้สงูอาย	ุหรือเข้าสูว่ยัสงูอายแุล้ว	 ขึน้อยูก่บัสภาพร่างกาย	
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กลา่วคือ	เม่ือใดก็ตามท่ีท�างานไมไ่ด้	จงึจะเรียกวา่	“แก่”	ได้
 50	–	59	:	ประสบการณ์อนัเลอคา่
	 ขณะท่ีกลุม่อาย	ุ50	–	59	กลบัมองความสงูอายไุปในทางสร้างสรรค์	
โดยเหน็วา่ความสงูอายมุาพร้อมกบัการมีประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่	นา่ยกยอ่ง	
นา่นบัถือ	และการมีวฒิุภาวะ	แม้วา่กลุม่นีจ้ะแบง่รับแบง่สู้วา่สมควรใช้ค�าวา่
สงูอายกุบัตนหรือไม	่แตค่�าวา่ท่ีมกัได้รับเสมอจากคนกลุม่นีเ้ม่ือกลา่วถงึสงูอาย	ุ
คือ	“อายเุป็นเพียงตวัเลข”	โดยให้ค�าอธิบายเพ่ิมเตมิวา่	หากจะใช้ค�าวา่สงูอายุ
ต้องขึน้อยูก่บัสขุภาพ	นัน่คือ	หากสขุภาพออ่นแอ	ถดถอยลงอยา่งชดัเจนจงึจะ
ใช้ค�าวา่สงูอายไุด้	แตห่ากสขุภาพยงัแข็งแรงก็ลืมตวัเลขไปได้เลย	
 เม่ือใดจึงจะยอมให้ใช้ค�าว่าสงูอายกุบักลุม่คนอายนีุไ้ด้?	 ค�าตอบท่ีได้
รับ	คือ	นอกจากมีตวับง่ชีค้วามสงูอายอุยูท่ี่สขุภาพดงักลา่วข้างต้นแล้ว	คนกลุม่
นีก้ลบัเหน็วา่ผู้ ท่ีเรียกวา่เป็นผู้สงูอาย	ุคือ	ผู้ ท่ีมีความพร้อมทกุอยา่งในชีวิตแล้ว	
(ตีความได้ว่า	 ไม่สมควรมีใครถกูเรียกว่าผู้สงูอายุ	 เพราะไม่มีใครมีพร้อมทกุ
อยา่งในชีวิตอยา่งแท้จริง	–	ผู้วิจยั)	แตผู่้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ๆ	 นีเ้หน็วา่	 “ใจไม่
แก่”	สงัคมเป็นผู้ก�าหนดให้เองวา่ผู้สงูอาย	ุ คือ	บคุคลท่ีมีอายคุรบ	60	 ปี	แตไ่ม่
ยอมรับกฎเกณฑ์นี	้ขณะท่ีบางคนกลา่วตดิตลกวา่	“เม่ือได้รับเบีย้คนชรา”	หรือ
คนอ่ืนเปลี่ยนค�าเรียก	“จากพ่ีเป็นลงุหรือป้า	ขอเป็นน้าแทนได้มัย๊	ยงัไมเ่ป็นลงุ”	
แม้จะกลา่วตดิตลก	แตแ่สดงให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่คนกลุม่นี	้เข้าใจกฎเกณฑ์ท่ี
สงัคมก�าหนด	แตไ่มย่อมรับสิง่ท่ีคนอ่ืนก�าหนดให้	(เบีย้ผู้สงูอาย	ุหรือค�าสรรพนาม
เรียกขาน)	จงึมีการตอ่รองหรือกลา่วให้เป็นเร่ืองตลกเชิงประชดประชนั
 60+	:	ตวัไปแตใ่จยงั	(ไมแ่ก่)
	 สว่นกลุม่อาย	ุ 60	 ปีขึน้ไป	 แม้จะยอมรับว่าคนอ่ืนๆ	มองว่าเป็นผู้สงู
อายแุล้ว	แตโ่ดยทศันะสว่นตวักลบัเหน็วา่ปัจจบุนัพวกตนยงัคงด�าเนินชีวิตดงั
เดมิ	 เหมือนก่อนหน้านีไ้มมี่อะไรเปลี่ยนแปลง	อายจุงึเป็นเพียงวนัเวลาท่ีผา่น
ไป	ยงัไม่รู้สกึว่าพวกตนจะแก่แต่อย่างใด	 ขณะเดียวกนัเหมือนเป็นการยอม
รับกลายๆ	วา่ตนสงูอายขุึน้แล้ว	โดยค�าตอบมกัออกมาในท�านองวา่	“มีความรู้
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ความสามารถและประสบการณ์มากขึน้”	หรือ	“การปรับตวัเข้ากบัคนรุ่นใหม”่	
และ	“การเตรียมชีวิตให้ดแูลตวัเองได้”	

 1.2) ผู้สูงอายุในอุดมคติ
 ความสุขคือปลายทางแห่งความฝัน
	 เม่ือถามถงึลกัษณะของผู้สงูอายท่ีุผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่แตล่ะคนอยาก
จะเป็น	โดยให้เลือกภาพของผู้สงูอายใุนสามลกัษณะแตกตา่งกนั	คือ	หนึง่)	ผู้
สงูอายท่ีุดอูอ่นกวา่วยั	สอง)	ผู้สงูอายตุามวยัท่ีดเูป็นคนปกตธิรรมดาทัว่ไป	และ	
สาม)	ผู้สงูอายตุามวยัท่ีดอูารมณ์ดีมีความสขุ	พบวา่	ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่แตล่ะ
กลุม่เลือกลกัษณะของผู้สงูอายใุนอดุมคติแตกตา่งกนั	 โดยกลุม่ท่ีอายนุ้อยจะ
เลอืกความออ่นกวา่วยั	กลุม่อายปุานกลางจะเปลีย่นไปเลอืกความปกติธรรมดา	
และกลุม่อายมุากจะเลือกความปกตธิรรมดาและมีความสขุ
 40	–	49	:	ปรารถนาความออ่นเยาว์
	 กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	สว่นใหญ่เลอืกอยากจะเป็นผู้สงูอายท่ีุดอูอ่นกวา่
วยั	เน่ืองจากเร่ิมจะรับรู้ได้ถงึความเสือ่มของร่างกายอยา่งชดัเจน	ทัง้พละก�าลงั
เร่ิมถดถอยจากวยัหนุ่มสาว	และความเหน่ือยล้าเกิดขึน้งา่ยแตฟื่น้ตวัยากขึน้
กว่าในอดีต	แตภ่ารกิจและความรับผิดชอบกลบัสงูมากขึน้	 สมองคิดและสัง่
การได้รวดเร็วแตร่่างกายกลบัตอบสนองได้ช้าหรือไมไ่ด้ตามใจสัง่	ดงันัน้	ความ
ปรารถนาของคนกลุม่นีส้ว่นใหญ่จงึปรารถนาความอ่อนเยาว์กว่าวยั	 เพ่ือให้
ร่างกายท�างานสมัพนัธ์กบัจิตใจท่ียงัไมย่อมแก่ไปตามวยั
 50	–	59	:	ความปกติธรรมดา
	 ภาพของผู้สงูอายใุนอดุมคตขิองกลุม่อาย	ุ50	–	59	ปี	กลบัแตกตา่งไป
จากลุม่	40	–	49	ปี	โดยสว่นใหญ่	เลือกอยากจะเป็นผู้สงูอายท่ีุดเูป็นคนปกติ
ธรรมดาทัว่ไปตามวยั	ไมต้่องดอูอ่นกวา่วยัหรือดดีูมีความสขุ	กลา่วอีกนยัหนึง่	
กลุม่นีต้้องการเป็นคนราบเรียบไมโ่ดดเดน่เป็นท่ีสนใจ	ยอมรับความเป็นจริงท่ี
เกิดขึน้ได้ดีกวา่กลุม่ท่ีมีอายนุ้อยกวา่	 เป็นไปได้วา่เป็นช่วงท่ีปรับตวัได้กบัการ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

129

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน ประจ�าปี 2558

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	ขณะเดียวกนัภาระหน้าท่ีตา่งๆ	ก็มีความมัน่คงมาก
ย่ิงขึน้	 จึงไม่ต้องมีความทะเยอทะยานหรือต้องผลกัดนัตนเองให้แข่งขนัเพ่ือ
ประสบความส�าเร็จเหมือนกลุม่วยั	40	–	49	ปี
 60+	:	คนธรรมดาท่ีมีความสขุ	
	 ส�าหรับกลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	สว่นใหญ่เลอืกอยากจะเป็นผู้สงูอายตุาม
วยัแตต้่องเป็นคนอารมณ์ดีมีความสขุด้วยในขณะเดียวกนั	นัน่คือ	เป็นคนปกติ
ธรรมดาไมมี่อะไรโดดเดน่	แตก็่ไมเ่ป็นคนสงูอายท่ีุเข้มขรึม	นา่เบ่ือ	จกุจิกจู้ จีขี้ ้
บน่	มีเสนห์่ตามวยั	เป็นมิตร	และมีสขุภาพจิตดี	ขณะเดียวกนัผู้คนท่ีพบเหน็คน
สงูอายกุลุม่นี	้ก็จะมีความสขุตามไปด้วย

 1.3) อดตี : นิยามแห่งความหลัง
 เหรียญสองด้านของชีวติ
	 เม่ือถามถงึ	“อดีต”	ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่มีความเหน็สอดคล้องกนัวา่	
เม่ือมองชีวิตย้อนกลบัไปจนถึงปัจจบุนั	 มีทัง้ความภาคภมิูใจและสิ่งท่ีอยาก
กลบัไปแก้ไข	 โดยสิ่งท่ีจ�าฝังใจและปรากฏภาพชดัเจนมากท่ีสดุอนัเป็นความ
ภาคภมิูใจในอดีต	คือ	การฟันฝ่าอปุสรรคหรือความยากล�าบากในชีวติ	ทัง้ด้าน
การเรียน	การงาน	และความสมัพนัธ์ทางสงัคม	ซึง่หากสามารถกลบัไปแก้ไข
อดีตได้	ก็อยากจะกลบัไปแก้ไขในประเดน็เดียวกนันีท่ี้เป็นความภาคภมิูใจให้
ดีย่ิงๆ	ขึน้ไปอีก
 40	–	49	:	การดแูลครอบครัว
	 กลุม่อาย	ุ40	–	49	เกือบทกุคนให้ความส�าคญักบัอดีตท่ีเก่ียวข้องกบั
การเป็นท่ีพึง่พิงและบ�ารุงเลีย้งครอบครัว	ทัง้ครอบครัวก่อนแตง่งาน	(พอ่แมพ่ี่
น้อง)	และครอบครัวหลงัแตง่งาน	(คูส่มรสและบตุร)	โดยประเดน็ท่ีเป็นความ
ภาคภมิูใจท�าให้ทกุวนันีส้ามารถเป็นท่ีพึง่ของครอบครัวได้มากท่ีสดุ	 คือ	การ
งาน	อนัหมายถงึ	การมีหน้าท่ีการงานท่ีดี	หรือได้รับการยอมรับความสามารถ
ในการท�างาน	หรือการประสบความส�าเร็จในการท�างานบางอยา่ง	 รองลงมา



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

130

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน ประจ�าปี 2558

ได้แก่	การประสบความส�าเร็จใน	“การเรียน”	หรือความตัง้ใจเรียน	หรือความ
อดทนในการเรียน	 อันน�ามาซึ่งการมีหน้าท่ีการงาน	 ท�าให้มีรายได้จุนเจือ
ครอบครัว
	 หากสามารถกลบัไปแก้ไขอดีตได้	ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่นีเ้หน็ตรงกนั
วา่	อยากกลบัไปแก้ไขอดีตท่ีสง่ผลตอ่งานและชีวติในปัจจบุนั	เพ่ือให้มีปัจจบุนั
และอนาคตท่ีดีย่ิงๆ	ขึน้	หรือให้ชีวิตในปัจจบุนัมีความสะดวกสบายและมัน่คง
มากย่ิงขึน้	กลา่วคือ	ในด้านการเรียนและการท�างาน	อยากกลบัไปแก้ไขในสิง่ท่ี
เคยท�าผิดพลาดหรือสิง่ท่ียงัท�าไมส่�าเร็จให้ส�าเร็จ	รวมทัง้การปลอ่ยเวลาให้ผา่น
ไปโดยไม่ได้ท�าให้มีความมัน่คงในชีวิต	 การรู้จกัเก็บออม	 ไม่ใช้จ่ายเงินอย่าง
ฟุ่ มเฟือยไม่เกิดประโยชน์	สว่นการแก้ไขความสมัพนัธ์ทางสงัคม	 ได้แก่	 การ
ใช้เวลาอยู่กบัพ่อแม่มากย่ิงขึน้	 และแก้ไขนิสยัเอาแต่ใจตนเอง	อารมณ์โกรธ
ฉนุเฉียวงา่ยหรือฉนุเฉียวเกินกวา่เหตุ
	 อดีตของคนกลุม่นี	้จงึเป็นสิง่ท่ีหลอ่เลีย้งชีวติในปัจจบุนั	เป็นสิง่ท่ีนกึถงึ
เป็นระยะๆ	เพ่ือให้ก�าลงัใจตนเองในการด�ารงชีวติปัจจบุนั	รวมทัง้เป็นบทเรียน
ซึง่เกิดจากประสบการณ์ในการด�ารงชีวติและประสบการณ์จากการท�างาน	ไม่
วา่จะเป็นด้านดีหรือไมดี่ก็ตาม
 50	–	59	:	ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
	 ประเด็นเก่ียวกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง	
ความสามารถในการเผชิญหน้ากบัปัญหาความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน	การด�ารง
รักษาความสมัพนัธ์	และการเป็นท่ีพึง่พิงหรือให้ความชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนได้	เป็นสิง่
ท่ีกลุม่คนอาย	ุ50	–	59	ปีมีความภาคภมิูใจและให้ความส�าคญัมากท่ีสดุเม่ือ
มองย้อนกลบัไปในอดีต	 ซึง่ชีวิตเคยผ่านทัง้สขุและทกุข์แตก็่สามารถควบคมุ
อารมณ์ของตนเองท�าให้สามารถรักษาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลไว้ได้	 ไม่
วา่จะเป็นความสมัพนัธ์ในครอบครัว	เพ่ือนสนิท	และเพ่ือนร่วมงาน
	 หากสามารถกลบัไปแก้ไขอดีตได้	ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่นีต้้องการกลบั
ไปแก้ไขสิง่ท่ีเป็นความภาคภมิูใจ	แตต้่องการท�าให้ดีย่ิงขึน้กวา่เดมิ	ได้แก่	การ
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สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน	 แม้จะไม่รู้จกัหรือสนิทสนม	 อยากแบ่งปันและมี
น�า้ใจกบัคนในสงัคมมากขึน้	การควบคมุอารมณ์ของตนเองให้ดีย่ิงขึน้	โดยลด
การเอาแตใ่จตวัเองลง	ลดความใจร้อน	รวมทัง้อยากกลบัไปแก้ไขพฤตกิรรมการ
จบัจา่ยใช้สอยท่ีฟุ่ มเฟือยและไมเ่กิดประโยชน์เทา่ท่ีควร	ทัง้นี	้มิได้หมายความ
วา่ความต้องการแก้ไขพฤตกิรรมฟุ่ มเฟือยในอดีตนัน้	เพ่ือจะให้สง่ผลตอ่สถานะ
ทางการเงินในปัจจบุนั	 หากแต่รู้สกึว่าการใช้จ่ายในอดีตนัน้ไม่เกิดประโยชน์
สงูสดุ	นอกจากนีย้งัอยากกลบัไปแก้ไขการใช้ชีวิตในวยัหนุ่มสาวท่ีใช้เวลาไป
อย่างไร้ค่า	 การใช้ชีวิตอย่างขาดการยบัยัง้ชัง่ใจเท่าท่ีควร	 หรือความรู้สกึผิด
ในการกระท�าบางอยา่งอนัสง่ผลถงึปัจจบุนั	เชน่	ไมไ่ด้ห้ามคนท่ีจะท�าแท้ง	หรือ
การเช่ือใจคนงา่ยเกินไป	เป็นต้น
	 อดีตของคนกลุม่	50	–	59	 ปี	จงึมีความส�าคญัในฐานะเป็นบทเรียน
ชีวติ	ท่ีบางอยา่งไมส่ามารถแก้ไขได้	แตบ่างอยา่งสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิตปัจจบุนัได้	
 60+	:	การฟันฝ่าอปุสรรค
	 กลุม่ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	รู้สกึภาคภมิูใจท่ีนบัตัง้แต่
อดีตถึงปัจจุบนั	 ชีวิตได้ผ่านทัง้สขุและทุกข์มามากมาย	 ต้องเผชิญหน้ากับ
ปัญหาตา่งๆ	ในแตล่ะชว่งชีวติ	แตก็่สามารถฟันฝ่าอปุสรรคตา่งๆ	มาได้จนมีชีวติ
ในปัจจบุนันี	้ทัง้ชีวิตสว่นตวั	ชีวิตครอบครัว	และชีวิตการท�างาน	จงึเป็นความ
ภาคภมิูใจเม่ือมองย้อนกลบัไปในอดีต	อยา่งไรก็ตาม	หากสามารถแก้ไขอดีต
ได้	 กลุ่มผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มนีอ้ยากแก้ไขประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัว
มากท่ีสดุ	ได้แก่	การให้ค�าแนะน�าท่ีไมถ่กูต้องแก่ลกู	การไมไ่ด้ดแูลเอาใจใสพ่อ่
แม	่การท�าธรุกิจแล้วประสบปัญหาหนีส้นิซึง่สง่ผลกระทบตอ่ครอบครัว	เป็นต้น	
รองลงมาได้แก่	การปรับปรุงความสมัพนัธ์ทางสงัคม	กลา่วคือ	ชีวิตในอดีตให้
ความส�าคญักบัการเรียน	การท�างาน	และการสร้างฐานะครอบครัว	จนละเลย
หรือไมใ่ห้ความส�าคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม	ไมว่า่จะเป็นญาติ	
เพ่ือนเรียน	เพ่ือนร่วมงาน	หรือบคุคลตา่งๆ	ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิต	
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	 บางคนในกลุม่นีท่ี้มีความกงัวลในเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัวและตนเอง	
กล่าวคือ	 ทางด้านครอบครัว	 มีความกังวลเก่ียวกับอาชีพของสมาชิกใน
ครอบครัวบางคนท่ียงัไมม่ัน่คง	 รวมทัง้กงัวลเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพของสมาชิก
ในครอบครัวบางคน	ส่วนความกงัวลเก่ียวกบัตนเองนัน้	 เกิดขึน้กบัคนท่ียงั
ไมมี่ความมัน่คงทางการเงินและคนท่ีไมมี่ครอบครัว	หรือไมไ่ด้อยูก่บัครอบครัว	
ได้แก่	หากเจ็บป่วยจะมีเงินรักษาตวัหรือไม	่ซึง่ก็ให้ค�าตอบตนเองวา่ต้อง	“ปลอ่ย
วาง”	และความกงัวลวา่หากเจ็บป่วยจะไมมี่ใครดแูล
	 อดีตส�าหรับคนกลุม่อาย	ุ 60	 ปีขึน้ไปจะเป็นอย่างไรไม่ส�าคญัเท่ากบั
ปัจจบุนัและอนาคต

 1.4) คะแนนความม่ันคงในชีวติ
 เงนิและสุขภาพ : หวัใจของความม่ันคง
	 ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้น�า้หนักกับปัจจัยด้านการเงินและการมี
สขุภาพท่ีแข็งแรง	 เป็นหวัใจส�าคญัของการมีความมัน่คงในชีวิต	 เม่ือให้ผู้ เข้า
ร่วมสนทนากลุ่มแต่ละคนให้คะแนนตนเองว่ามีความมัน่คงในชีวิตมากน้อย
เพียงใด	จากคะแนนเต็มร้อย	พบวา่	สว่นใหญ่ให้คะแนนความมัน่คงในชีวิต
อยูร่ะหวา่งร้อยละ	60	–	80	ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้ชีวิตไมม่ัน่คงเตม็ร้อย	คือ	การ
ขาดความมัน่คงทางการเงิน	และสขุภาพท่ีถดถอยไม่แข็งแรงเหมือนเม่ือครัง้
เป็นเดก็วยัรุ่นหรือคนหนุม่สาว
 40	–	49	:	เงินเงินเงิน
	 เม่ือขอให้กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	ให้คะแนนความมัน่คงในชีวิตปัจจบุนั	
พบว่า	 ส่วนใหญ่ประเมินความมัน่คงของตนอยู่ท่ีร้อยละ	 60	 ซึ่งถือว่าเป็น
อตัราสว่นท่ีน้อยท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัอีกสองกลุม่ท่ีเหลือ	 (กลุม่	 50	 –	 59	
และกลุม่	60+)	กลุม่คนอาย	ุ40	–	49	ปี	เป็นกงัวลกบัการหารายได้มาจบัจา่ย
ใช้สอยในครอบครัว	 การท�างานหนัก	 การต้องแบกรับภาระครอบครัวและ
การอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างครอบครัว	 เป็นประเด็นท่ีคนกลุม่นีใ้ห้ความส�าคญั
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มากท่ีสดุ	สดัสว่นความมัน่คงในชีวิตร้อยละ	40	ท่ีหายไปจากคะแนนเตม็ร้อย
นัน้	ล้วนมาจากความรู้สกึวา่ยงัขาดความมัน่คงทางการเงิน	การไมมี่เงินออม	
นอกจากนีย้งัมีความเป็นหว่งลกูๆ	ท่ียงัไมมี่ความมัน่คง	โดยในกลุม่นีมี้เพียงคน
เดียวท่ีให้คะแนนความมัน่คงแก่ตนเองเตม็ร้อยคะแนน	ด้วยเหตผุลท่ีวา่แม้จะ
ยงัไมมี่ความมัน่คงทางการเงิน	แตมี่ความมัน่คงในจิตใจ	
 50	–	59	:	เงินและสขุภาพ
	 คะแนนความมัน่คงของคนกลุ่มอาย	ุ 50	 –	 59	 ปี	 อยู่ท่ีร้อยละ	 70	
เน่ืองจากวา่สามารถท�างานท่ีตรงกบัความสนใจของตนเองได้มากขึน้กวา่เม่ือ
อายยุงัน้อยท่ีต้องท�างานเพ่ือหาเงินและสร้างความมัง่คัง่	 สว่นคะแนนท่ีหาย
ไปอีกร้อยละ	30	ท่ีท�าให้ความมัน่คงในชีวิตยงัไมส่มบรูณ์	เน่ืองจากเหน็วา่แม้
จะมีเงินสะสมแล้ว	แตย่งัไมม่ากเพียงพอ	รวมทัง้การเร่ิมมีปัญหาสขุภาพมาก
ขึน้ก็เป็นปัจจยัส�าคญัเชน่เดียวกนั	บทสรุปของความมัน่คงในชีวิต	คือ	การเข้า
ถงึสจัธรรมท่ีวา่	“ความไมแ่นน่อนของชีวิตมนษุย์	คือ	ความแนน่อน”	ท�าให้ไม่
สามารถให้คะแนนความมัน่คงได้เตม็ร้อย
 60+	:	คา่รักษาพยาบาล
	 กลุม่คนอาย	ุ60	ปีขึน้ไปประเมินระดบัความมัน่คงในชีวติท่ีร้อยละ	80	
ซึง่นบัวา่เป็นระดบัคะแนนท่ีสงูท่ีสดุในกลุม่	 สาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้ไม่สามารถ
ประเมินคะแนนความมัน่คงได้เต็มร้อย	 เน่ืองจากบางคนยงัไม่มีความมัน่คง
ทางการเงินส�าหรับเป็นคา่รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย	แม้วา่ปัจจบุนัร่างกาย
จะยงัไมมี่ปัญหาเจ็บป่วยรุนแรง	 แตย่งัคงเป็นกงัวลกบัอนาคตท่ีหากเจ็บป่วย
ต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล	หรือผ่าตดัจะต้องใช้เงินจ�านวนมาก	
บางคนใช้ธรรมะหรือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต	แม้จะ
ไม่มีความมัน่คงทางการเงินแต่ก็พอใจในสถานะปัจจบุนัจึงให้คะแนนความ
มัน่คงของตนเองได้สงูถงึร้อยละ	80
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 1.5) พรสามประการ
 เงนิ ลูก และสุขภาพ : สุดยอดความปรารถนา
	 มนษุย์แตล่ะคนย่อมมีความปรารถนาในชีวิต	สิ่งท่ีปรารถนามกัเป็น
สิง่ท่ีบคุคลยงัไมมี่	หรือมีแตย่งัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ	ดเูหมือนวา่ความ
ปรารถนาของแต่ละคนน่าจะแตกต่างกนัไปหลากหลายประการ	 แต่ผลการ
วิจยักลบัพบว่า	 ผู้บริโภคอาย	ุ 40	 ปีขึน้ในกรุงเทพมหานครมีความปรารถนา
คล้ายคลงึกนัในแตล่ะกลุม่อาย	ุ 	 	 ความปรารถนาท่ีสะท้อนออกมาในรูปของ
การได้รับ	“พรอนัศกัดิส์ทิธ์ิ”	ซึง่หากเป็นจริงได้	ผู้บริโภคกลุม่ท่ีศกึษา	ปรารถนา
พรสามประการ	ได้แก่	ขอให้มีความมัน่คงทางการเงิน	ขอให้ลกูมีชีวิตท่ีดี	และ
ขอให้มีสขุภาพท่ีดี	สว่นพรท่ีคดิวา่ได้รับมามากในชว่งชีวติท่ีผา่นมาแล้ว	ได้แก่	
การได้รับความรักจากคนในครอบครัว	การมีเพ่ือนและครอบครัวท่ีดี	
 40	–	49	:	ขอให้มีความมัน่คงในชีวิต
	 ความปรารถนาของกลุม่อาย	ุ 40	 –	 49	 ปีสว่นใหญ่	 คือ	 ต้องการให้
มีความมัน่คงในชีวิต	กลา่วอีกนยัหนึง่	 คือ	การมีเงินทองใช้จ่ายและเงินออม	
เน่ืองจากภาระสว่นใหญ่ของคนในชว่งอายดุงักลา่ว	คือ	การท�างานเพ่ือความ
มัน่คงทางการเงิน	แม้จะต้องพบกบัอปุสรรค	ความยากล�าบาก	ความเครียด	
และความเหน่ือยล้า	ฯลฯ	แตก็่ต้องอดทน	ยอมท�างานหนกัมากขึน้	การประหยดั
อดออม	การพยายามสร้างธรุกิจเป็นของตนเอง	และมีความวติกกงัวลเป็นปกติ
วสิยั	ความปรารถนาความมัน่คงทางการเงินนีย้งัสะท้อนไปถงึความปรารถนา
ในการมีชีวติท่ีเป็นอิสระ	สามารถท�าในสิง่ท่ีอยากท�า	และการฝันถงึการมีความ
สงบในชีวิต	 สว่นสิ่งท่ีคิดว่าตลอดชีวิตท่ีผ่านมา	 ได้รับมาเพียงพอแล้ว	 เกือบ
ทัง้หมดเหน็ตรงกนัวา่	 คือ	การได้รับความรักจากพอ่แม	่ พ่ีน้องและสมาชิกใน
ครอบครัว	
 50	–	59	:	ขอให้ลกูมีชีวิตท่ีดี
	 แตกตา่งจากกลุม่อาย	ุ 50	 –	59	 ปี	 ซึง่ความปรารถนาเปลี่ยนไปจาก
ตอนท่ีอยูใ่นวยัหนุม่สาว	คือ	การท�างานเก็บเงิน	กลายมาเป็นการท�าหน้าท่ีของ
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ผู้เป็นพอ่-แม	่ให้เสร็จสิน้โดยสมบรูณ์	กลา่วคือ	การสง่ลกูให้เรียนจบมีหน้าท่ีการ
งานและชีวิตท่ีดี	“สง่ลกูให้ถงึฝ่ัง”	“สง่ลกูเรียนจบ”	“อยากให้ลกูมีชีวิตท่ีดี”	โดย
สว่นใหญ่มีความฝันภายหลงัจากการท�าหน้าท่ีดงักลา่วแล้วคล้ายคลงึกนั	คือ	
การใช้ชีวติอยา่งสงบและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน	สว่นสิง่ท่ีคดิวา่ได้รับอยา่งเพียง
พอแล้วในชว่งชีวิตท่ีผา่นมา	สว่นใหญ่เหน็วา่เป็นการมีเพ่ือนและครอบครัวท่ีดี	
นัน่หมายความวา่	กลุม่ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่สว่นใหญ่พงึพอใจกบัเพ่ือนและ
ครอบครัวของตน	รองลงมาได้แก่	ได้รับการศกึษาท่ีดีและการท่ียงัคงมีชีวิตอยู่
ถงึปัจจบุนั	แม้จะเคยผา่นวินาทีเฉียดตายมาแล้ว	
 60	ปีขึน้ไป	:	ขอให้สขุภาพดี
	 กลุม่คนอาย	ุ60	 ปีขึน้ไป	แม้จะมีความปรารถนาแตกตา่งกนัไป	 เชน่	
ปรารถนาให้มีคนมาดแูลยามเจ็บป่วย	ปรารถนาให้ลกูและสามีมีสขุภาพท่ี
ดี	 หรือปรารถนาให้ลกูคนเล็กมีอาชีพท่ีดีและมัน่คง	 ขณะท่ีบางคนกลบัไม่มี
ความปรารถนาใดๆ	อยา่งไรก็ตาม	ความปรารถนาท่ีกลุม่คนอาย	ุ60	ปีขึน้ไป
สว่นใหญ่มีคล้ายกนั	คือ	การมีสขุภาพท่ีดี	ทัง้สขุภาพของคนในครอบครัวและ
ตนเอง	สว่นสิง่ท่ีกลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไปเหน็วา่ได้รับสิง่ท่ีดีมาอยา่งเพียงพอแล้ว
นบัตัง้แตอ่ดตึถงึปัจจบุนั	ได้แก่	การมีคูชี่วิตและพอ่แมท่ี่ดี	รองลงมา	คือ	การ
ได้รับการศกึษาและการงานท่ีดี

 1.6) สิ่งส�าคัญในชีวติ
 ชีวติคู่ส�าคัญที่สุด
	 การให้คณุคา่ของสิง่ตา่งๆ	ไมว่า่จะเป็นผู้คน	สิง่ของ	หรือแม้แตกิ่จกรรม
ในการด�าเนินชีวตินัน้	ขึน้กบัปัจจยัหลายประการ	ทัง้การขดัเกลาทางสงัคมและ
ประสบการณ์ในอดีต	ซึง่จะเปลี่ยนแปลงไปตามชว่งอายขุองบคุคล	ผู้ เข้าร่วม
การสนทนากลุม่ได้ประเมินและจดัเรียงล�าดบัสิ่งท่ีมีความส�าคญัมากท่ีสดุใน
ชีวิต	5	อนัดบั	พบวา่	ผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	 ปีขึน้ไปให้ความส�าคญักบั	 “การมีหรือใช้
ชีวิตคู”่	มากท่ีสดุ	รองลงมาได้แก่	ลกูหลาน	ทรัพย์สนิเงินทอง	อาชีพการงาน	
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ญาตผิู้ใหญ่และเพ่ือน	ซึง่คอ่นข้างจะสอดคล้องกนัในทกุกลุม่	โดยจะสลบัล�าดบั
ความส�าคญัแตกตา่งกนัไป	
 40	–	49	:	อาชีพการงาน
	 มีความชดัเจนอยา่งมากวา่	กลุม่ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่อาย	ุ40	–	49	
ปี	ให้ความส�าคญักบัเร่ืองอาชีพการงานมากท่ีสดุเป็นอยา่งแรก	เน่ืองจากเป็น
วยัก่อร่างสร้างตวัและมีภาระรับผิดชอบมากมาย	 ปัจจยัส�าคญัในช่วงชีวิตนี	้
คือ	การท�างานเพ่ือยงัชีพและสร้างความก้าวหน้ามัน่คงในชีวติ	อนัจะน�ามาซึง่
ทรัพย์สนิเงินทอง	ซึง่เป็นเร่ืองท่ีกลุม่นีใ้ห้ความส�าคญัในล�าดบัรองลงมา	สว่น
ชีวิตคูมี่ความส�าคญัเป็นล�าดบัท่ีสาม	 เพ่ือน	และลกูหลาน	 เป็นล�าดบัท่ีสี่และ
ห้าตามล�าดบั
 50	–	59	:	ลกูหลาน
	 เม่ืออายเุร่ิมมากขึน้จนมาถงึชว่ง	50	–	59	ปี	อนัเป็นวยัท่ีโดยปกตสิว่น
ใหญ่นา่จะก้าวหน้าสูจ่ดุสงูท่ีสดุในชีวิต	การให้ความส�าคญักบัเร่ืองหน้าท่ีการ
งานจงึลดลงมาอยูใ่นอนัดบัท่ีสี่	 ขณะท่ีลกูหลานกลบัเป็นปัจจยัท่ีผู้อยูใ่นวยันี ้
ให้ความส�าคญัมากท่ีสดุ	 สว่นชีวิตคูแ่ละทรัพย์สินเงินทองมีความส�าคญัรอง
ลงมาตามล�าดบั	เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่	ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ในชว่งอายนีุ	้เร่ิมให้
ความส�าคญักบัญาติผู้ ใหญ่	 และสงัคม	 (การผกูพนัตนเองเข้ากบัสงัคม	 เช่น	
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม	 การให้ความส�าคญักบักฎเกณฑ์ทางสงัคม)	
โดยประเมินวา่มีความส�าคญัในล�าดบัท่ีห้า	
 60	ปีขึน้ไป	:	ชีวิตคูแ่ละลกูหลาน
	 เม่ือใช้ชีวติผา่นเลยวยัแหง่การท�างานมาแล้ว	ผู้ เข้าร่วมสนทนาในกลุม่
นีใ้ห้น�า้หนกักบั	ลกูหลาน	และชีวติคูม่ากเทา่กนัเป็นอนัดบัแรก	รองลงมาได้แก่	
ญาตผิู้ ใหญ่	เพ่ือน	และทรัพย์สนิเงินทอง	เน่ืองด้วยทัง้ลกูหลานและชีวิตคู	่คือ	
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลใกล้ชิดท่ีท�าให้ชีวิตมีความมัน่คงทางจิตใจมาก
ท่ีสดุ	 ขณะท่ีญาติผู้ ใหญ่และเพ่ือน	 คือความสมัพนัธ์กบัคนคุ้นเคยรองลงมา	
และทรัพย์สนิเงินทองคือปัจจยัทางวตัถท่ีุเป็นพืน้ฐานในการด�ารงชีวิตนัน่เอง	
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 1.7) สิ่งที่อยากถอยห่าง
 การเมืองเร่ือง(ไปให้)ไกลตวั
	 นอกจากการให้คณุคา่	(Value)	กบัสิง่ท่ีมีความส�าคญัในชีวติแล้ว	การ
ไมใ่ห้คณุคา่	(De-value)	กบัสิง่ใดๆ	ยงัเป็นภาพสะท้อนถงึความปรารถนาใน
ชีวิตได้อีกทางหนึง่	ผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุม่ได้ประเมินและจดัเรียงล�าดบัสิง่
ท่ีไมอ่ยากยุง่เก่ียว	หรือเฉียดเข้ามาใกล้ในชีวติมากท่ีสดุในชีวติ	5	อนัดบั	พบวา่	
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ทกุกลุม่อายมีุความเห็นสอดคล้องกนัวา่ไมต้่องการเข้า
ใกล้กบั	 “การเมือง”	มากท่ีสดุ	สว่นประเดน็อ่ืนๆ	 มีความเห็นสอดคล้องเกือบ
ทัง้หมด	 โดยภาพรวมแล้วผู้ ท่ีอาย	ุ 40	 ปีขึน้	 นอกจากจะไม่ต้องการข้องเก่ียว
กบัการเมืองแล้ว	ยงัไมต้่องการข้องเก่ียวกบัสงัคม	 (แม้วา่สงัคมจะเป็นเร่ืองท่ี
คนกลุม่อาย	ุ50	–	59	ปีให้ความส�าคญัตอ่ชีวติเป็นอนัดบัท่ีห้าก็ตาม	แตก็่ไมไ่ด้
ชอบสงัคมด้วยในขณะเดียวกนั	เข้าท�านองทัง้รักทัง้เกลียดนัน่เอง)	เป็นล�าดบั
ท่ีสอง	ตามด้วยเร่ือง	เพศสมัพนัธ์	สิง่แวดล้อม	(ปัญหาสิง่แวดล้อมตา่งๆ)	และ
การทอ่งเท่ียว	ตามล�าดบั
 40	–	49	:	เบ่ือการเมือง	แตห่ลีกเลี่ยงไมไ่ด้
	 แม้ว่าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกกลุ่มอายุจะเห็นสอดคล้องกันว่า	
การเมือง	เป็นเร่ืองท่ีอยากเอาออกไปจากชีวติมากท่ีสดุ	แตก่ลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี
สะท้อนให้เหน็วา่	การเมืองเป็นเร่ืองนา่เบ่ือหนา่ย	พฤตกิรรมนกัการเมืองจ�านวน
มากไมน่่าเก่ียวข้องด้วย	 ไมส่ามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้	 เม่ือมีปัญหาก็
โทษกนัไปมา	ใช้การพดูแตไ่มล่งมือท�า	หรือท�าแล้วแก้ปัญหาไมไ่ด้อยา่งท่ีพดู	
อยา่งไรก็ตาม	แม้จะเบ่ือหนา่ยการเมืองมากอยา่งไรก็ตาม	“แตก็่ต้องไปใช้ชีวติ
อยูร่่วมกนัไป	ไมส่ามารถเอาออกไปจากชีวิตได้”	
ข้อสงัเกตจากการสนทนากลุม่	ผู้วิจยัพบวา่	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	จะแสดงออก
อยา่งชดัเจนในการวพิากษ์วจิารณ์การเมืองและนกัการเมือง	โดยเน้นการต�าหนิ
ติเตียนและชีใ้ห้เห็นข้อผิดพลาด	 กลุ่มนีจ้ะแสดงสีหน้าตรงกบัความรู้สึกถึง
ความหงดุหงิดร�าคาญใจกบัปัญหาการเมืองไทยอยา่งชดัเจน	ตา่งกบัอีกสอง
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กลุม่ซึง่จะได้กลา่วในล�าดบัตอ่ไป	
 50	–	59	:	หน่ายการเมือง	แตเ่ป็นครรลองของชีวิต
	 กลุ่มอาย	ุ 50	 –	 59	 ปี	 แสดงออกถึงการ	 “หน่าย”	 การเมือง	 แต่ไม่
เพียงวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเท่านัน้	 หากยงัมองปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กบั
การเมืองและสงัคมไทยอย่างเช่ือมโยงเชิงเหตผุล	 รวมถึงการเสนอทางออก
ด้วย	 “การเมืองไทย	 คือ	 ธุรกิจการเมือง	 ไม่ใช่การเมืองเพ่ือประเทศชาติ	 เรา
ควรจะท�าอะไรบางอยา่งเก่ียวกบัระบบการศกึษา	และระบบสวสัดกิารเพ่ือแก้
ปัญหาคอรัปชัน่	ลา่สดุคนไทย	65%	ยอมรับการคอรัปชัน่	น่ีมนัเกิดอะไรขึน้?”	
หรือ	“การเมืองไทยใช้สงครามสื่อ	สื่อบางสื่อรับผลประโยชน์จากนายทนุ	ไมมี่
มาตรฐานทางวิชาชีพ	ไมมี่อะไรท่ียดึถือได้	อะไรคือมาตรฐานในสงัคม”	
	 แม้จะรู้สึกเบ่ือหน่ายกับการเมืองไทย	 จนจัดให้เป็นอันดับแรกท่ี
อยากอยู่ให้ไกลตวัมากท่ีสดุ	 แต่ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มๆ	 นีย้อมรับว่า	 แม้จะ
ไปลงคะแนนเลือกตัง้	 เสียงท่ีลงคะแนนไปจะไม่เกิดผลใดๆ	 ทัง้การท�าให้
พรรคการเมืองท่ีตนเองเลือก	 หรือแสดงให้เห็นถึงพลงัของประชาชนก็ตาม	
แตก็่จะยงัคงไปเลือกตัง้	“เลือกตัง้อยูแ่ล้ว	เป็นหน้าท่ี”	เน่ืองด้วยการเมืองและ
ประชาธิปไตยเป็นครรลองของชีวิตนัน่เอง
 60	ปีขึน้ไป	:	ไมเ่น้นวิพากษ์วิจารณ์แตเ่สนอทางออก
	 ผู้ เข้าร่วมสนทนาในกลุม่ท่ีมีอาย	ุ60	ปีขึน้ไป	เหน็ตรงกนัภายในกลุม่วา่	
การเมืองเป็นเร่ืองท่ีอยากให้อยูห่า่งไกลตวัมากท่ีสดุ	แตมี่ข้อนา่สงัเกตวา่	กลุม่
นีจ้ะไมค่อ่ยแสดงให้เหน็ถงึ	“อาการ”	ของการเบ่ือหนา่ยการเมืองให้เหน็อยา่ง
ตรงไปตรงมามากเหมือนกลุม่อาย	ุ40	–	59	ปี	โดยเฉพาะการแสดงออกทางอ
วจันภาษา	ได้แก่	น�า้เสียงและสีหน้าทา่ทาง	คอ่นข้างเป็นปกตริาบเรียบและดู
น่ิงสงบ	หากแตเ่ลือกท่ีจะเน้นวิพากษ์วิจารณ์แบบเสนอทางออก	มากกวา่การ
ต�าหนิ	“อยากให้ทกุคนหนัหน้าเข้าหากนั	คดิเหน็อยา่งนีเ้หน็ด้วยไหม	ประเทศ
จะอยู่อย่างสงบร่มเย็น”	หรือ	 “ประเทศเราอยู่ในสภาพนีเ้พราะการเมือง	 ถ้า
ประเทศไมม่ัน่คง	สงัคมก็ไมม่ัน่คง	ตวัเราเองก็ไมม่ัน่คงด้วย”	และ	 “จริงๆ	 ไม่
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อยากฟังนกัการเมืองพดู	 เพราะมนัสบัสน	การเมืองท่ีเราอยากฟัง	 คือ	อยาก
ให้เป็นการกระท�า	เรามีประชาธิปไตยเร็วเกินไป	นกัการเมืองอาจกอบโกย	แต่
การศกึษาจะชว่ยได้ระดบัหนึง่	เน้นหน้าท่ีศีลธรรม”	เป็นต้นนอกจากนี	้ในบาง
ครัง้ใช้การยิม้โดยไมพ่ดู	(ใช้อวจันภาษาในการสือ่สารแทนวจันภาษา)	แทนค�า
ตอบในเชิงลบ	เป็นสว่นใหญ่	

 1.8) อุปกรณ์ส่ือสาร
 โทรทศัน์อุปกรณ์ส่ือสารอันดบัหน่ึง
	 อปุกรณ์การสื่อสารเป็นสิง่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	โดยเฉพาะในกลุม่
เยาวชนและวยัท�างาน	แตก่บัผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	 ปีขึน้ไปนัน้จะมีความจ�าเป็น	หรือ
ความนิยมในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารมากน้อยเพียงใดเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ
ศกึษา	จากการสนทนากลุม่เพ่ือทราบวา่	อปุกรณ์สือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์ประเภท
ใดท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุห้าอนัดบัแรก	พบว่า	 อปุกรณ์สื่อสารท่ีผู้ มีอาย	ุ 40	
ปีใช้งานมากท่ีสดุห้าล�าดบัแรก	 คือ	 โทรทศัน์	 รองลงมาได้แก่	 โทรศพัท์มือถือ
และวิทย	ุสว่นโทรศพัท์บ้าน	(Fixed	Line	หรือ	Land	Line)	และคอมพิวเตอร์
สว่นบคุคล	(Personal	Computer)	ใช้งานมากในล�าดบัท่ีสี่และห้า	ตามล�าดบั	
แต่อปุกรณ์สื่อสารท่ีเป็นเจ้าของมากท่ีสดุห้าล�าดบัแรก	 คือ	 โทรศพัท์มือถือ	
โทรทศัน์	และวิทย	ุตามล�าดบั	โดยมีโทรศพัท์บ้านและคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล
เทา่กนัในล�าดบัท่ีสี่	ทัง้นี	้โทรศทัพ์มือถือเป็นอปุกรณ์สื่อสารเพียงอยา่งเดียวท่ี
ใช้เป็นเจ้าของและงานสว่นบคุคล	อปุกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ	 มีการใช้งานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนมากน้อยแตกตา่งกนัไป	 เรียงล�าดบัจากใช้งานร่วมกบัผู้ อ่ืนมากท่ีสดุ	 คือ	
โทรศพัท์บ้าน	รองลงมาได้แก่	โทรทศัน์และวิทย	ุสว่นคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล
ใช้ร่วมกบัผู้ อ่ืนน้อยท่ีสดุ
	 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า	 กลุม่อาย	ุ 50	 –	 59	 ปี	 มีอปุกรณ์สื่อสารในครอบ
ครองมากท่ีสดุ	 และมีการใช้งานอปุกรณ์สื่อสารมากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบั
กลุม่อ่ืนๆ	ด้วย	หากแตก่ารใช้งานไมห่ลากหลายเทา่กลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไปท่ีใช้
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งานหลากหลายประเภทมากกวา่	และมีการครอบครองอปุกรณ์สือ่สารมากรอง
ลงมาจากกลุม่	50	–	59	ปี	ขณะท่ีกลุม่	40	–	49	ปี	มีการใช้งานอปุกรณ์ระดบั
ปานกลาง	รองจากกลุม่	50	–	59	ปี	แตมี่อปุกรณ์สื่อสารครอบครองน้อยท่ีสดุ
เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืนๆ
 40	–	49	:	วิทยแุละโทรทศัน์
	 การใช้งานอปุกรณ์สือ่สารของกลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	โดยภาพรวมมีการ
ใช้โทรทศัน์และวิทยมุากท่ีสดุ	รองลงมามีการใช้งานเทา่ๆ	กนั	คือ	โทรศพัท์มือ
ถือ	คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและโทรศพัท์บ้าน	โดยอปุกรณ์ส่ือสารท่ีมีและครอบ
ครองเป็นเจ้าของมากท่ีสดุ	 คือ	 วิทย	ุ รองลงมาได้แก่	 โทรทศัน์และโทรศพัท์
เคลือ่นท่ี	รองลงมา	ได้แก่	คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล	และโทรศพัท์บ้าน	ตามล�าดบั	
ทัง้นี	้โทรศพัท์มือถือและวิทยเุป็นอปุกรณ์สื่อสารท่ีเป็นเจ้าของและใช้งานเป็น
สว่นตวัไม่ปะปนหรือร่วมกบัผู้ อ่ืน	 โทรศพัท์บ้านเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกบัผู้ อ่ืน
มากท่ีสดุ	รองลงมา	คือ	โทรทศัน์และคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล
 50	–	59	:	ใช้งานโทรทศัน์และโทรศพัท์มือถือ
	 กลุม่ผู้ มีอาย	ุ 50	 –	 59	 ปี	 มีการใช้งานอปุกรณ์สื่อสารมากท่ีสดุเป็น
อนัดบัแรก	คือ	โทรทศัน์และโทรศพัท์มือถือ	รองลงมาได้แก่	วิทยแุละโทรศพัท์
บ้าน	รองลงมา	คือ	คอมพิวเตอร์แบบพกพา	(Notebook)	โดยอปุกรณ์สื่อสาร
ท่ีเป็นเจ้าของมากท่ีสดุ	ได้แก่	โทรทศัน์และโทรศพัท์มือถือ	รองลงมา	คือ	วิทย	ุ
โทรศพัท์บ้าน	และคอมพิวเตอร์พกพา	ตามล�าดบั	 โดยอปุกรณ์สื่อสารท่ีเป็น
เจ้าของและใช้งานเพียงคนเดียวไมใ่ช้ร่วมกบัผู้ อ่ืน	 คือ	 โทรทศัน์	 โทรศพัท์มือ
ถือ	และวิทย	ุขณะท่ีคอมพิวเตอร์พกพาใช้งานร่วมกบัผู้ อ่ืนมากท่ีสดุ	รองลงมา	
ได้แก่	โทรศพัท์บ้าน
 60	ปีขึน้ไป	:	โทรทศัน์	โทรศพัท์มือถือและวิทยุ
	 ผู้ ท่ีมีอาย	ุ 60	 ปีขึน้ไป	 มีการใช้งานอปุกรณ์ส่ือสารมากท่ีสดุ	 ได้แก่	
โทรศัพท์มือถือ	 โทรทัศน์	 และวิทยุ	 รองลงมา	 คือ	 โทรศัพท์บ้าน	 ขณะท่ี
คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและคอมพิวเตอร์พกพามีการใช้งานมากเป็นอนัดบัท่ี
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สี่	 ส�าหรับอปุกรณ์สื่อสารท่ีมีไว้ครอบครองและใช้งานมากท่ีสดุ	 คือ	 โทรศพัท์
มือถือ	รองลงมาได้แก่	โทรทศัน์	สว่นวิทยแุละโทรศพัท์บ้าน	เป็นอนัดบัท่ีสาม	
สว่นอปุกรณ์ท่ีมีไว้ครอบครองน้อยเป็นอนัดบัสี่	 คือ	 คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล
และคอมพิวเตอร์พกพา	ในกลุม่อปุกรณ์สือ่สารท่ีใช้งานมากท่ีสดุห้าอนัดบัแรก
ท่ีใช้งานเป็นการสว่นตวัไมป่ะปนหรือใช้ร่วมกบับคุคลอ่ืน	 คือ	 โทรศพัท์มือถือ	
คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล	และคอมพิวเตอร์พกพา	

2. พฤตกิรรมการบริโภคตราสินค้าของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป
 เม่ือสอบถามถึงพฤติกรรมการซือ้สินค้าหรือใช้บริการจากผู้ เข้าร่วม
สนทนากลุม่ซึง่มีอาย	ุ40	ปีขึน้ไปอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครใน	20	ชนิด	โดย
ให้ระบถุงึตราสนิค้าท่ีซือ้มาบริโภคหรือใช้บริการอยูใ่นปัจจบุนั	(Used	Brand)	
และตราสินค้าท่ีช่ืนชม	 (Admired	Brand)	 เม่ือมีโอกาสจะซือ้หรือใช้บริการ
ตราสนิค้านัน้ๆ	พบตราสนิค้าท่ีมีการใช้งานและตราสนิค้าท่ีช่ืนชมในภาพรวม
ของทกุกลุม่	และแยกแตล่ะกลุม่ดงัแสดงในตารางท่ี	1	
	 จากตารางสามารถสรุปได้วา่	ตราสนิค้าท่ีซือ้มาบริโภคหรือใช้บริการ
ในปัจจบุนั	 มกัเป็นตราสินค้าระดบัปานกลางค่อนข้างสงู	 สว่นตราสินค้าท่ีมี
ความช่ืนชม	สว่นใหญ่มกัเป็นตราสนิค้าท่ีใช้งานอยูใ่นปัจจบุนั	 โดยพบความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่	คือ	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	มีแนวโน้มจะช่ืนชอบตราสนิค้า
ในระดบัท่ีสงูกวา่ตราสนิค้าท่ีใช้ในปัจจบุนัและช่ืนชมตราสนิค้าท่ีมีภาพลกัษณ์
ท่ีดี	 เชน่	 บ้านหรือคอนโดมิเนียม	Land	and	House	รถยนต์	BMW	นาฬิกา	
Rolex	หรือเคร่ืองส�าอาง	Lancome	สว่นกลุม่อาย	ุ50	–	59	 ปี	สว่นใหญ่มกั
เลอืกใช้ตราสนิค้าท่ีตอบสนองการใช้งานท่ีคุ้มราคาและไมไ่ด้ยดึตดิกบัตราสนิ
ค้าท่ีมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากนกั	โดยจะเปิดกว้างส�าหรับหลากหลาย
ตราสนิค้ามากกวา่กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	แตช่ื่นชอบและรับรู้ถงึตราสนิค้าระดบั
สงู	 ไมว่า่จะเป็นท่ีอยูอ่าศยั	Land	and	House	นาฬิกา	Rolex	 เคร่ืองส�าอาง	
Estee	Lauder	โทรทศัน์	Sony	หรือเคร่ืองเสียง	Boss	เป็นต้น	สว่นกลุม่อาย	ุ
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60	 ปีขึน้ไปมกัไมย่ดึติดกบัตราสนิค้ามากนกั	และบางครัง้ก็เลือกตราสนิค้าท่ี
ใช้งานงา่ยคลอ่งตวัมีราคาถกู	เชน่	รถยนต์	Nissan	รุ่น	March

ตารางท่ี	1	แสดงตราสนิค้าท่ีใช้ในปัจจบุนัและตราสนิค้าท่ีช่ืนชมกลุม่ผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	ปีขึน้

ไปในเขตกรุงเทพมหานคร
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หมายเหต	ุVB	=	Variety	Brand,	NSB	=	No	Specific	Brand

อภปิรายผล
	 ข้อค้นพบจากในการวจิยัครัง้นี	้นอกจากจะท�าให้เข้าใจทศันคตขิองผู้ ท่ี
มีอาย	ุ40	ปีขึน้ไปในภาพรวมแล้ว	ยงัท�าให้ทราบถงึความคล้ายคลงึและความ
แตกตา่งกนัระหวา่งชว่งอายทุัง้สามกลุม่	คือ	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	กลุม่อาย	ุ50	
–	59	ปี	และกลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	โดยสองกลุม่แรกในทางจิตวิทยาถือวา่เป็น 
กลุม่วยัผู้ใหญ่	และกลุม่หลงัถือวา่เป็นกลุม่ผู้สงูอาย	ุอยา่งไรก็ตาม	การทราบถงึ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการบริโภคตราสนิค้าเปรียบเทียบทัง้สองกลุม่นา่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การตลาดและการสื่อสาร	รวมทัง้การก�าหนดนโยบายสาธารณะ	
เน่ืองจากกลุม่อาย	ุ40	–	59	ปี	ก�าลงัจะก้าวเข้าสูว่ยัสงูอายใุนอนาคตอนัใกล้
นัน่เอง	ทัง้นี	้มีประเดน็ส�าคญัในการอภิปรายผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
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	 ทศันคตขิองผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ตอ่ค�าวา่	“สงูอาย”ุ	จะมีลกัษณะร่วม
กนั	คือ	สภาพร่างกายเป็นตวับง่ชีถ้งึการเปลี่ยนแปลงของวยั	โดยผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	
ปีจะเร่ิมสงัเกตเหน็ได้ถงึการเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจน	เชน่	ความรวดเร็วและคลอ่ง
ตวัในการท�างาน	และการมีริว้รอยปรากฏมากขึน้	 แตท่กุกลุม่อายเุหน็ตรงกนั
วา่แม้จะมีการเปลีย่นแปลงสภาพร่างกาย	แตย่งัด�ารงชีวิตได้ตามปกติ	อายจุงึ
เป็นเพียงวนัเวลาท่ีผา่นไป	ความสงูอายขุึน้อยูก่บัวา่ท�างานได้หรือไม	่ถ้าท�างาน
ไมไ่ด้จงึจะใช้ค�าวา่สงูอาย	ุสอดคล้องกบังานวิจยัของอญัชลี	พิชญางกรู	[4]	ท่ี
พบว่า	 ผู้ ท่ีมีอาย	ุ 50	 ปีขึน้ไปในกรุงเทพมหานครเห็นว่าอายเุป็นเพียงตวัเลข	
นอกจากนีร้้อยละ	61	เหน็วา่	ชีวิตเพ่ิงจะเร่ิมต้นตอนอาย	ุ	50	ปีตา่งหาก	มิได้
หมายถงึสงูอายแุล้ว	และสว่นใหญ่เหน็วา่การเกษียณอายหุมายถงึยตุชีิวิตการ
ท�างาน	(ซึง่การยตุกิารท�างานอาจ	60	–	70	ปีหรือมากกวา่นัน้ก็ได้)
	 ลกัษณะผู้สงูอายใุนอดุมคติ	พบวา่	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	อยากเป็นผู้
ท่ีมีลกัษณะออ่นกวา่วยัมากท่ีสดุ	สว่นอาย	ุ50	–	59	ปี	ต้องการเป็นผู้สงูอายท่ีุ
ไมต้่องดอูอ่นกวา่วยั	ขอเป็นผู้ ท่ีดเูป็นคนธรรมดาตามวยั	ขณะท่ีอาย	ุ60	ปีขึน้
ไปนอกจากปรารถนาให้ดเูหมาะสมตามวยัแล้ว	ยงัอยากเป็นคนท่ีดอูารมณ์ดี
มีความสขุอีกด้วย	ซึง่สอดคล้องกบัจิตวทิยาผู้สงูอายท่ีุพบวา่	ผู้สงูอายจุะมีการ
เปลีย่นแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	 โดยอาจเปลี่ยนแปลงไปทัง้ทางบวก
และลบ	ทัง้นี	้การเปลี่ยนแปลงทางบวก	คือ	การเป็นผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพจิตดี
และสามารถด�าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ	[5]

	 ทศันคตขิองผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ตอ่ค�าวา่	“สงูอาย”ุ	จะมีลกัษณะร่วม
กนั	คือ	สภาพร่างกายเป็นตวับง่ชีถ้งึการเปลี่ยนแปลงของวยั	โดยผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	
ปีจะเร่ิมสงัเกตเหน็ได้ถงึการเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจน	เชน่	ความรวดเร็วและคลอ่ง
ตวัในการท�างาน	และการมีริว้รอยปรากฏมากขึน้	 แตท่กุกลุม่อายเุหน็ตรงกนั
วา่แม้จะมีการเปลีย่นแปลงสภาพร่างกาย	แตย่งัด�ารงชีวิตได้ตามปกติ	อายจุงึ
เป็นเพียงวนัเวลาท่ีผา่นไป	ความสงูอายขุึน้อยูก่บัวา่ท�างานได้หรือไม	่ถ้าท�างาน
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ไมไ่ด้จงึจะใช้ค�าวา่สงูอาย	ุสอดคล้องกบังานวิจยัของอญัชลี	พิชญางกรู	[6]	ท่ี
พบว่า	 ผู้ ท่ีมีอาย	ุ 50	 ปีขึน้ไปในกรุงเทพมหานครเห็นว่าอายเุป็นเพียงตวัเลข	
นอกจากนีร้้อยละ	61	เหน็วา่	ชีวิตเพ่ิงจะเร่ิมต้นตอนอาย	ุ	50	ปีตา่งหาก	มิได้
หมายถงึสงูอายแุล้ว	และสว่นใหญ่เหน็วา่การเกษียณอายหุมายถงึยตุชีิวิตการ
ท�างาน	(ซึง่การยตุกิารท�างานอาจ	60	–	70	ปีหรือมากกวา่นัน้ก็ได้)
	 ลกัษณะผู้สงูอายใุนอดุมคติ	พบวา่	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	อยากเป็นผู้
ท่ีมีลกัษณะออ่นกวา่วยัมากท่ีสดุ	สว่นอาย	ุ50	–	59	ปี	ต้องการเป็นผู้สงูอายท่ีุ
ไมต้่องดอูอ่นกวา่วยั	ขอเป็นผู้ ท่ีดเูป็นคนธรรมดาตามวยั	ขณะท่ีอาย	ุ60	ปีขึน้
ไปนอกจากปรารถนาให้ดเูหมาะสมตามวยัแล้ว	ยงัอยากเป็นคนท่ีดอูารมณ์ดี
มีความสขุอีกด้วย	ซึง่สอดคล้องกบัจิตวทิยาผู้สงูอายท่ีุพบวา่	ผู้สงูอายจุะมีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	 โดยอาจเปลี่ยนแปลงไปทัง้ทางบวก
และลบ	ทัง้นี	้การเปลี่ยนแปลงทางบวก	คือ	การเป็นผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพจิตดี
และสามารถด�าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ	[7]
	 ความมัน่คงในชีวิตของผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	ปีขึน้ไป	มีสดัสว่นตามอายท่ีุเพ่ิม
สงูขึน้	 โดยกลุม่อาย	ุ 40	 –	 49	 ปีให้คะแนนความมัน่คงในชีวิตน้อยท่ีสดุเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่อายท่ีุศกึษา	ขณะท่ีกลุม่ท่ีให้คะแนนความมัน่คงใน
ชีวิตสงูท่ีสดุ	 คือ	กลุม่อาย	ุ 60	 ปีขึน้ไป	 โดยทกุกลุม่อายเุห็นตรงกนัวา่	 ปัจจยั
ส�าคญัท่ีท�าให้มีความมัน่คงในชีวติมากท่ีสดุ	คือ	เงิน	และการมีสขุภาพท่ีดี	เชน่
เดียวกบัความปรารถนาในชีวิตท่ีทกุกลุม่ตอบตรงกนัว่า	ปรารถนาเงิน	 มีลกู
หลานอยู่ใกล้ตวั	 และการมีสขุภาพท่ีดี	 สอดคล้องกบัจิตวิทยาความต้องการ
ของผู้สงูอาย	ุท่ีต้องการได้รับการตอบสนองด้านเศรษฐกิจและสขุภาพอนามยั	
(ทวีศกัดิ์	สวา่งเมฆ,	2548)	[8]	กลา่วคือ	เม่ือหยดุท�างานจะขาดรายได้	ดงันัน้	
ความมัน่คงทางทรัพย์สนิเงินทองจงึมีความส�าคญัตอ่ผู้สงูอาย	ุโดยเฉพาะผู้สงู
อายท่ีุไม่มีครอบครัวหรือไม่มัน่ใจในการสนบัสนนุด้านการเงินจากลกูหลาน	
เชน่เดียวกบัปัจจยัด้านสขุภาพ	เน่ืองจากผู้สงูอายจุะมีสภาพร่างกายเสือ่มโทรม
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ลงไปตามวยั	การมีสขุภาพร่างกายแขง็แรงเพียงพอท่ีจะไมต้่องเป็นภาระของผู้
อ่ืนหรือต้องพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล	จงึเป็นปัจจยัส�าคญัตอ่ความมัน่คงใน
ชีวิตของผู้สงูอายุ
	 สิง่ส�าคญัท่ีสดุในชีวิตห้าอนัดบัแรกของผู้ ท่ีมีอาย	ุ40	ปีขึน้ไป	คือ	ชีวิต
คู	่ลกูหลาน	เงิน	อาชีพ	และญาตหิรือเพ่ือน	โดยกลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	ให้ความ
ส�าคญักบัอาชีพการงานมากท่ีสดุ	เน่ืองจากเป็นวยัท�างานเพ่ือสร้างครอบครัว
และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ	สว่นกลุม่อาย	ุ50	–	59	ปี	ให้ความส�าคญักบัลกู
หลานมากท่ีสดุ	เน่ืองจากเป็นชว่งอายท่ีุสว่นใหญ่มีความมัน่คงทางอาชีพการ
งานและทรัพย์สนิเงินทอง	จงึมีความเป็นหว่งลกูหลานซึง่มกัจะอยูใ่นชว่งการ
สร้างครอบครัวใหมข่องลกูและเป็นหว่งอนาคตของหลาน	ขณะท่ีผู้ มีอาย	ุ 60	
ปีขึน้ไปจะให้ความส�าคญักบัเร่ืองชีวิตคูแ่ละลกูหลานมากท่ีสดุ	ซึง่การให้ความ
ส�าคญักบัชีวติคูแ่ละลกูหลาน	เน่ืองจากเป็นวยัท่ีต้องการความรักความอบอุน่
จากครอบครัว	ต้องการมีสมัพนัธภาพอนัดีกบับคุคลอ่ืน	ท�าให้ไมรู้่สกึว้าเหว	่ไม่
เหงา	 รวมถงึต้องการเพ่ือนพดูคยุอีกด้วย	 [9] [10]	ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของ
ลกัษณะครอบครัวไทยในเมืองท่ีเกือบร้อยละ	70	ของครอบครัวไทยเป็นแบบ
ครอบครัวเด่ียว	 [11]	 ซึง่ผู้สงูอายจุะไม่ได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกนักบัลกูหลาน	
จึงท�าให้ผู้สงูอายใุห้ความส�าคญักบัเร่ืองของชีวิตคู่และลกูหลานมากเป็นอนั
ดบัต้นๆ	นัน่เอง
	 ส�าหรับอปุกรณ์สือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้งานมากท่ีสดุ	ได้แก่	โทรทศัน์	
และโทรศพัท์มือถือ	โดยเฉพาะโทรศพัท์มือถือนอกจากใช้งานมากแล้ว	ยงัเป็น
อปุกรณ์สื่อสารท่ีครอบครองและใช้งานเพียงผู้ เดียวมากท่ีสดุอีกด้วย	 ผลการ
วจิยัยงัพบอีกวา่	แตล่ะชว่งอายมีุการใช้งานอปุกรณ์สือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์แตก
ตา่งกนั	โดยอายย่ิุงสงูขึน้ย่ิงใช้อปุกรณ์หลากหลายประเภทมากขึน้	อปุกรณ์ท่ีมี
การใช้งานมากท่ีสดุ	คือ	โทรทศัน์	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของอญัชล	ีพิชญางกรู	 
[12]	ท่ีพบวา่	ผู้สงูอายมีุกิจกรรมการดโูทรทศัน์มากเป็นอนัดบัหนึง่	คดิเป็นร้อย
ละ	66
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	 พฤตกิรรมการบริโภคตราสนิค้าในแตล่ะประเภทสนิค้าและบริการ	พบ
วา่	โดยภาพรวมของทกุกลุม่อายมุกับริโภคตราสนิค้าระดบัปานกลางคอ่นข้าง
สงู	แตพ่บความแตกตา่งในการช่ืนชมตราสนิค้าระหวา่งกลุม่ผู้ เข้าร่วมสนทนา
กลุม่	คือ	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	สว่นใหญ่ช่ืนชมตราสนิค้าในระดบัท่ีสงูกวา่ตราสนิ
ค้าท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัและตราสนิค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี	สว่นกลุม่อาย	ุ50	–	59	ปี	
มกัเลอืกตราสนิค้าท่ีตอบสนองการใช้งานคุ้มราคา	โดยไมไ่ด้ยดึตดิตราสนิค้าท่ี
มีช่ือเสยีงหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากนกั	แตช่ื่นชอบและรับรู้ถงึตราสนิค้าระดบัสงู	
(Premium	Brand)	ขณะท่ีกลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไปมกัไมย่ดึตดิกบัตราสนิค้ามากนกั	 
พฤติกรรมการบริโภคดงักลา่ว	 สามารถใช้แนวคิดตรรกวิทยาการบริโภคของ	
Baudrillard [13]	มาใช้อภิปรายในแตล่ะกลุม่	คือ	กลุม่อาย	ุ40	–	49	ปี	ช่ืนชม
ตราสินค้าท่ีมีคณุค่าสญัญะ	 (Sign	Value)	 เพ่ือแสดงฐานะหรือส่ือสารภาพ
ลกัษณ์ของตนเอง	 โดยอาศยัตราสินค้าเป็นสิ่งแสดงความหมาย	 ขณะท่ีกลุม่
อาย	ุ 50	 ปีขึน้ไปมีพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้ตรรกวิทยาคณุค่าของการใช้
ประโยชน์	 (Use	Value)	มากกว่า	 แม้จะช่ืนชมและรับรู้ถึงตราสินค้าท่ีมีคณุ
ค่าเชิงสญัญะก็ตาม	ส่วนกลุ่มอาย	ุ 60	 ปีขึน้ไป	 มีความชดัเจนว่าส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการบริโภคโดยอาศยัคณุค่าเชิงประโยชน์ใช้สอย	 ในสินค้าบาง
ประเภทจะบริโภคโดยไมร่ะบตุราสนิค้าหรือไมไ่ด้ช่ืนชมตราสนิค้าใดเป็นพิเศษ	
ซึง่สะท้อนถงึระดบัความต้องการของ	Maslow	(Maslow’s	Hierarchy	of	Need)	
ของกลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไปวา่	 มีระดบัความต้องการในขัน้สงูสดุ	 คือ	การบรรลุ
ศกัยภาพสงูสดุของตนเอง	หรือ	Self-Actualization	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการประยุกต์ใช้
	 การจะขายสินค้าหรือบริการให้กบัผู้สงูอายหุากเน้นท่ีการสร้างภาพ
ลกัษณ์ตราสินค้า	 แม้จะท�าให้ผู้สงูอายรัุบรู้และช่ืนชม	 แต่มกัไม่ตดัสินใจซือ้	
เพราะจะเลือกบริโภคตราสนิค้าท่ีมีความคุ้มคา่มากกวา่
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	 ผลติภณัฑ์ประเภทสง่เสริมสขุภาพมีศกัยภาพในการเสนอให้ผู้ ท่ีมีอาย	ุ
50	 ปีขึน้ไป	ขณะท่ีผลติภณัฑ์เพ่ือความออ่นเยาว์จะเป็นท่ีสนใจของกลุม่อาย	ุ
40	-	49	ปี
	 ความมัน่คงทางการเงิน	ลกูหลาน	และสขุภาพ	เป็นประเดน็ส�าคญัท่ีผู้
สงูอายใุห้ความสนใจมากท่ีสดุ	ดงันัน้	ธรุกิจประเภทดงักลา่วจงึเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดผู้สงูอายุ	 เช่น	 การประกนัสขุภาพ	 การลงทนุส�าหรับความมัน่คง
ทางการเงินในยามชรา	 รูปแบบกิจกรรมส�าหรับคนหลายรุ่นท�าร่วมกนั	หรือท่ี
อยูอ่าศยัส�าหรับผู้สงูอายท่ีุไมมี่ครอบครัว	หรือไมไ่ด้อยูก่บัครอบครัว	แตมี่กลุม่
ผู้ดแูลชว่ยเหลือ	ฯลฯ	นา่ลงทนุส�าหรับตลาดผู้บริโภคกลุม่นี	้	
	 ส�าหรับนกัก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ควรพิจารณาถงึนโยบายเพ่ือผู้
สงูอายใุนอนาคตท่ีสงัคมไทยจะมีจ�านวนผู้สงูอายเุพ่ิมมากขึน้	ไมว่า่จะเป็นการ
จ้างงานผู้สงูอายใุห้ท�างานท่ีไม่หนกัมากนกั	 เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้มีรายได้และ
มีกิจกรรมท�าไม่เกิดความเหงาและว้าเหว่	 รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านการ
คมนาคมขนสง่มวลชนท่ีเอือ้ตอ่ผู้สงูอายใุนการด�ารงชีวิตประจ�าวนั	 เช่น	การ
ไปมาหาสูก่บัญาติ	หรือกลุม่เพ่ือน	
	 ผู้สงูอายใุนทกุกลุม่มีการใช้งานโทรทศัน์มาก	แตร่ายการทางโทรทศัน์
ยงัมีความหลากหลายน้อย	และยงัขาดรายการส�าหรับผู้สงูอายอุยูม่าก	จงึควร
พฒันาเนือ้หารายการเพ่ือตอบสนองตอ่ผู้บริโภคกลุม่นีใ้นอนาคตด้วย

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัต่อไปในอนาคต
	 การวิจยัในครัง้นีแ้ม้จะท�าให้เข้าใจถงึวิธีคิดและทศันคติของผู้สงูอายุ
ในกรุงเทพมหานครได้	แตเ่น่ืองจากเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	ผลการวจิยัจงึยงั
ไม่สามารถอ้างอิงถึงประชากรสว่นใหญ่ได้	ดงันัน้	 การท�าวิจยัในเชิงปริมาณ	
เชน่	การวิจยัเชิงส�ารวจ	จะชว่ยยืนยนัและเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัผู้น�าผลวิจยั
ไปประยกุต์ใช้ตอ่ไปได้



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

149

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน ประจ�าปี 2558

	 เน่ืองด้วยงานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยในระดับบุกเบิก	 (Exploratory	
Research)	 จึงไม่ได้เจาะลกึในมิติต่างๆ	 หากผู้สนใจศกึษาผู้บริโภคในกลุ่ม
นีจ้ะศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึแต่ละประเด็นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท�าความเข้าใจและมีข้อมูลมากเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการวางแผนหรือ
ด�าเนินการ
	 การวิจยัในเชิงจิตวิทยาของผู้สงูอายเุป็นประเดน็ท่ีนา่สนใจ	 และเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาสินค้าหรือบริการ	 รวมถึงนโยบายสาธารณะตา่งๆ	 ท่ี
ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของผู้สงูอายไุด้	
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