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พฤติกรรมการเปดรับส่ือที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต

Media Exposure that Affects the Lifestyle of Elderly in Phuket

เศรษฐวิฐฬ  คงกะพนัธ1*

1สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ  ศูนยภูเก็ต
เลขที่  224/9  ถนนเทพกษัตรี  ตําบลตลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000

บทคัดยอ
  งานวิจยัน้ีเรือ่งมีวตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาระดับพฤติกรรมการเปดรบัสือ่ 2) ศกึษารูปแบบการดําเนนิชีวติ  

3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับสื่อและรูปแบบการดําเนินชีวิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ                 

4)   ศกึษาความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่กบัรปูแบบการดาํเนนิชวีติ กลุมตวัอยาง คอื ผูสงูอายุ         

60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต 400 คน ไดมาโดยการสุมแบบช้ันภูมิ สถิติที่ใช คือ t-test การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ 

  ผลการวิจยั พบวา 1) พฤตกิรรมการเปดรับส่ือและรูปแบบการดําเนินชวีติ โดยรวมในระดับปานกลาง 

2) พฤติกรรมการเปดรับสื่อและรูปแบบการดําเนินชีวิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานอายุ 

สถานภาพอาชีพ ระดับรายได การศึกษาและที่อยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

3) ความสัมพนัธระหวางพฤติกรรมการเปดรบัสือ่กบัรูปแบบการดําเนินชีวติ พบวา สือ่มวลชนมีความสัมพนัธ

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมมากท่ีสุด สื่ออิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต      

ดานความคิดเห็นมากทีส่ดุ สือ่เฉพาะกิจมีความสมัพันธกบัรูปแบบการดําเนนิชีวติดานความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

สื่อโดยรวมมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นมากที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .01 และ 4) พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต เรียงจากมากไปนอย                

ไดแก สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเฉพาะกิจ โดยตัวแปรทั้งสามสามารถพยากรณความผันแปร        

ไดรอยละ 19.7 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย การส่ือสารการตลาดถึงสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ธุรกิจควรให   

ความสําคัญหรือมุงเนนในดานความสนใจของผูสูงอายุ โดยเฉพาะความสนใจเกี่ยวกับบานหรือที่อยูอาศัย 

งาน และอาหารตางๆ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและวิทยุ ผลการวิจัยดังกลาว    

ยงัพบวา ยงัมปีจจยัอืน่ๆ ทีส่งผลตอรปูแบบการดาํเนนิชวีติ ฉะนัน้ ธรุกจิควรคํานงึถงึปจจยัอืน่ๆ นาํมาประกอบ

การพิจารณาดวย
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คําสําคัญ
  พฤติกรรมการเปดรับสื่อ   รูปแบบการดําเนินชีวิต   ผูสูงอายุ   จังหวัดภูเก็ต

Abstract
  The purposes of this research were 1) to study the behavior of media exposure, 2) to study 

the lifestyle, 3) to compare the behavior of media exposure and the lifestyle by distinguishing           

of the personal factors, additionally, 4) to study the relationships between the behavior of media 

exposure and the lifestyle. The samples were 400 elderly persons with aged 60 years and over who 

lived in Phuket by stratified random sampling. The used statistics were t-test,  ANOVA, Pearson 

correlation coefficients, and multiple regression analysis.

  The results showed that 1) the behavior of media exposure and the lifestyle in general were 

at average, 2) the comparison between the behavior of media exposure and lifestyle by distinguishing 

of the personal factors found that the factors in age, marital status, occupation, income, education, 

and housing were different at statistical significance at the 0.5 level, 3) the relationships between 

the behavior of media exposure and the lifestyle found that the mass media related to the lifestyle 

generally at the highest level. The electronic media associated to the lifestyle in the opinion at the 

highest level. The specialized media related to the lifestyle in the opinion at the highest level. The 

overall media also related to the lifestyle in the opinion at the highest level at the statistically            

significance of the 0.1 level.  Additionally, 4) The behavior of media exposure affected to the lifestyle 

by descending respectively, such as the mass media, the electronic media, and the specialized 

media by predicting of three variables at the percentage of 19.7 The suggestion from the research 

results was in the factor of the marketing communications to the elderly persons in Phuket, the 

business should give a priority or focus on the interests of the elderly persons, especially the interests 

on a home or housing, occupation and various foods which were influenced by the media,                  

especially media from television and radio. The research result found that there were other factors 

that affecting on the patterns of lifestyle. Therefore, businesses should also concern of the other 

factors involved into the consideration.
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บทนํา 
  จากสถานการณทางการตลาดในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม การใชกลยุทธแบบเดิม ๆ          

คงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคใหมไดอีกตอไปแลว การสรางตลาดใหมและกลยุทธสําหรับตลาดใหม          

ถือเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับโลกธุรกิจ (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2543) การหาตลาดใหม (New Market) 

เปนกลยุทธหนึ่งที่มีความสําคัญมากกับสถานการณทางการตลาดในปจจุบัน (เสรี วงษมณฑา, 2549)          

ตลาดผูสูงอายุ คือ ตลาดผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งเปนวัยชวงเกษียณอายุในการทํางาน ซึ่งเปนตลาด       

ที่มีความสําคัญและนาสนใจมาก เน่ืองจากปจจุบันโครงสรางทางดานอายุประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

สําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย ดัชนีผูสูงอายุ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และชวง    

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563 ดชันผีูสงูอายุยิง่เพ่ิมเร็วมาก คอืสงูถงึรอยละ 7 ตอป (สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 2549)  เชนเดยีวกนัจงัหวดัภเูกต็ ในป พ.ศ. 2543 จาํนวนประชากรผูสงูอายจุงัหวดัภเูกต็

มีจํานวน 16,383 คนและเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2557 เปน 42,191 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2557)             

จึงเห็นไดวาตลาดกําลังจะกลายเปนตลาดของผูสูงอายุ ปจจุบันมีธุรกิจหลายประเภท ที่เริ่มใหความสําคัญ   

กับกลุ มลูกคาผู สูงอายุมากขึ้น เพราะนอกจากกลุมวัยชราจะมีขนาดใหญขึ้นเร่ือย ๆ คนชราสมัยนี้                             

ก็ไมเหมือนสมัยกอน คือ คนชรามีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงข้ึน มีกิจกรรมและความสนใจและการแสดง

ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึนและท่ีสําคัญ กลุ มวัยชราสมัยน้ี เร่ิมมีทุนทรัพยมากกวาสมัยกอน                     

แตการเขาถึงผูสูงอายุไมใชเรื่องงาย (มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2556) ในทางนิเทศศาสตรเร่ิมมีการศึกษา       

ผูสูงอายุกับการเปดรับสื่อโดยมีงานวิจัยของ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา 

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสือพิมพและส่ือโทรทัศนสูงกวาส่ืออื่นๆ เปน             

การแสดงใหเห็นภาพรวมของผูสูงอายุในพ้ืนที่อื่นๆ เปนเชนไร จะเหมือนหรือตางกัน จึงมีงานศึกษาวิจัย          

ของเสาวคนธ พนมเริงศักดิ์ (2549) ในดานสังคมศาสตรแสดงใหเห็นการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ผลแสดง   

ใหเห็นวา การดําเนินชวีติของผูสงูอายุในอําเภอเมือง จงัหวัดเลย พบวา การดําเนินชวีติของผูสงูอายุ แตกตาง

ตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว ภาระหน้ีสิน การมีงานทํา ตําแหนงในชุมชน             

การเปนสมาชิกกลุม จํานวนบุตร และที่ตั้งของที่อยูอาศัย แตยังไมไดเนนมิติของการส่ือสารท่ีสงผลตอ             

การดําเนินชีวิตของผู สูงอายุ โดยพิจารณาทั้งพฤติกรรมการเปดรับสื่อดานตางๆ ไดแก สื่อมวลชน                          

สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเฉพาะกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต ในดานกิจกรรม ดานความสนใจและ                        

ดานความคิดเห็น วาจะมีลักษณะเปนเชนไร นับวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับการศึกษาตลาดผูสูงอายุ ซึ่งเปน      

ตลาดใหมที่มีความนาสนใจไมนอย

  ดวยเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบ                      

การดําเนินชีวิตของสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ผลท่ีไดสามารถนําไปกําหนดกลยุทธในการส่ือสารทางการตลาดใหสอดคลอง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต

  2.  เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต

  3.    เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่และรปูแบบการดาํเนนิชีวติ จาํแนกตามขอมูลปจจยัสวนบคุคล

  4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

จังหวัดภูเก็ต

สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันทําใหพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกสและ           

สื่อเฉพาะกิจแตกตางกัน

  2.  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันทําใหมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดานความสนใจและ

ดานความคิดเห็นแตกตาง

  3.  พฤติกรรมการเปดรับสื่อมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

  4.  พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประเภทสือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิส สือ่เฉพาะกจิ และสือ่โดยรวมสงผล

ตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

นิยามศัพทเฉพาะ

  1. รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรม       

จะเปนตัวบงบอกถึงบุคคลที่มีตอกิจกรรมตางๆ การใหความสนใจตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และความคิดเห็น            

ที่มีตอสิ่งตางๆ

   1.1 กิจกรรม (Activities) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางเดนชัด ของผูสูงอายุที่ใชเวลา   

ในกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย ดานการทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม  การพักรอน การพักผอน          

การบันเทิง การเปนสมาชิกชมรม ชุมชน ช็อปปง กีฬา

   1.2 ความสนใจ (Interests) หมายถึง เปนความสนใจในบางวัตถุประสงค บางสถานการณ      

หรือบางเร่ือง ซึ่งหมายถึง ระดับความตื่นเตนที่เกิดข้ึน พรอมกับความเอาใจใสพิเศษ หรือเอาใจใสแบบ            

ตอเนื่องโดยครอบคลุมถึง ดานครอบครัว บาน งาน ชุมชน สันทนาการ แฟช่ัน อาหาร สื่อ ความสําเร็จ

   1.3 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของคานิยม           

ที่มีตอตนเองและตอสิ่งแวดลอม โดยมีความคิดเห็นที่ใชเพื่ออธิบายแปล ความหมาย การคาดคะเนและ       

การประเมินคา โดยครอบคลุมในดานตัวเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินคา 

อนาคต วัฒนธรรม

  2.  พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ (Media Exposure) หมายถึง ความถ่ีในการเปดรับส่ือตางๆ โดยแบงเปน 

3 กลุม ไดแก กลุมสื่อมวลชน กลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส กลุมส่ือเฉพาะกิจ 
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   2.1 สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยคน

จาํนวนมากไดอยางรวดเรว็ ภายในเวลาทีใ่กลเคยีงกนั และทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงทศันคตทิีไ่มฝงแนนได 

โดยทั่วไปสื่อมวลชน ประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ซึ่งสื่อดังกลาวครอบคลุมทั้งใน         

ระดับชาติและระดับทองถ่ิน

   2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอาจอยู  

ในรูปของส่ือบันทึกขอมูลประเภทสารแมเหล็ก ใหขอมูลขาวสารไดมาก มีภาพ เสียง สามมิติ หรืออาจมี          

การเคลื่อนไหว มีภาพเสมือนจริง ประกอบดวย อินเตอรเน็ต อีเมล ขอความจากโทรศัพทมือถือ (SMS, MMS) 

ไลน (Line) เฟซบุค (Facebook)

   2.3 สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง  สื่อที่ถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและมีเนื้อหาหลักอยูที่        

ผูรับสารเฉพาะกลุม สื่อประเภทนี้ ประกอบดวย แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ปายโฆษณากลางแจง/บิลบอรด          

งานแสดงสินคา สื่อในโรงภาพยนตร จดหมายตรงแค็ตตาล็อก

  3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได 

การศึกษา สถานภาพ ที่อยูอาศัย และศาสนา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต Assael (1999, 249) ไดนิยามวา รูปแบบการดําเนินชีวิตนั้น

ก็คือลักษณะของความเปนอยูที่แสดงถึงการใชเวลาของแตละคนวาเปนอยางไร (Activities) การให              

ความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Interests) และความคิดเห็นที่มีตอตัวเองและส่ิงรอบขาง (Opinions) 

ซึ่งเปนความหมายที่ไปในทางเดียวกับ Reynolds & Darden (1974) ใหคําจํากัดความวา กิจกรรม คือ          

การกระทําที่สามารถวัดได เชน การดูโทรทัศน การไปซ้ือของ หรือการคุยกับเพื่อนบาน ถึงแมวาการกระทําจะ

เปนสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได แตเหตุผลเบื้องหลังการกระทําลวนเปนอัตวิสัยที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง      

ความสนใจ  คือ ระดับของความตื่นเตนที่ไดใหความใสใจ (Attention) กับประเด็นหรือหัวขอตาง ๆ ทั้งใน     

ระยะสั้นและระยะยาวและความคิดเห็น คือ คําพูดหรือการเขียนคําตอบซึ่งบุคคลตอบสนองตอคําถาม              

ในสถานการณที่เปนสิ่งเรา 

  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปดรบัสือ่ Hoyer & MacInnis (2001) อธบิายถงึการเปดรบั (Exposure) 

วาเปนสิ่งสะทองถึงกระบวนการท่ีผูบริโภครับรูถึงส่ิงกระตุนที่เขามาผานสัมผัสท้ังหา สื่อท่ีใชแบงออกเปน 3 

ประเภท ประกอบดวย 1) สือ่บคุคล เปนสือ่ท่ีสามารถใชสือ่สารไดสองทาง สามารถโตตอบกันไดแตมกัเปนไป

ในทางแคบ  เชน พนกังานขาย พนกังานแนะนาํสนิคา เปนตน  2) สือ่มวลชน ไดแก โทรทศัน วทิย ุหนงัสอืพมิพ 

นติยสาร ฯลฯ 3) สือ่อเิลก็ทรอนิกส เชน อนิเตอรเน็ต อเีมล เปนตน (เสรี วงษมณฑา, 2540) นอกจากน้ี Seared

(1995  อางถึงในลัดดา จิตคุตตานนท, 2542) ไดกลาวถึงประเภทของส่ือที่ใชในการส่ือสาร สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ประเภท คอื 1) สือ่บคุคล หมายถึง ตวัคนท่ีนาํมาใชในการส่ือสารกบัผูรบัสาร ในลักษณะการเผชิญหนา 
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การใชสื่อบุคคลในการส่ือสาร สามารถทําไดทั้งในรูปของการสนทนา กับผู รับสารเพียงคนเดียวหรือ                       

ในรปูของการประชุมกลุมซ่ึงประกอบไปดวยผูรบัสารมากกวา 1 คน กไ็ด 2) สือ่มวลชน หมายถงึ สือ่ท่ีสามารถ

นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว โดยท่ัวไปสื่อมวลชน           

ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ นิตยสารและภาพยนตร  3) สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อท่ีถูกผลิตขึ้นมา        

โดยมีเนื้อหาเฉพาะและมีเนื้อหาหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม สื่อประเภทนี้ไดแก หนังสือ คูมือ จุลสาร            

แผนพับ โปสเตอร ภาพนิทรรศการ เปนตน

  จากแนวคิดดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ 

พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่เปนความตองการแสวงหาขอมลู ขาวสาร เพือ่ตอบสนองความจาํเปนหรอืสิง่ทีต่นเอง

สนใจ โดยพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผูวิจัยสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมส่ือมวลชน หมายถึง 

สื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยทั่วไปสื่อมวลชนประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 2) สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สื่อท่ีบันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

อินเตอรเน็ต อีเมล ขอความจากโทรศัพทมือถือ (SMS, MMS) ไลน (Line) เฟซบุค (Facebook)  3) กลุม          

สือ่เฉพาะกิจ หมายถึง สือ่ทีถ่กูผลติขึน้มาโดยมีเนือ้หาเฉพาะและมีเนือ้หาหลักอยูทีผู่รบัสารเฉพาะกลุม สือ่ประเภทน้ี 

ประกอบดวย แผนพบั ใบปลวิ  โปสเตอร  ปายโฆษณากลางแจง/บลิบอรด  งานแสดงสนิคา สือ่ในโรงภาพยนตร 

จดหมายตรงและแค็ตตาล็อก ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

      ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายไดสวนตัว
5. การศึกษา
6. สถานภาพ
7. ศาสนา
8. ที่อยูอาศัย

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ
1. สื่อมวลชน
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
3. สื่อเฉพาะกิจ

รูปแบบการดําเนินชีวิต
1. กิจกรรม
2. ความสนใจ
3. ความคิดเห็น
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วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้ไดแก ผูสูงอายุตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป ที่อาศัย

อยูใน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 42,191 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2557) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

โดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane 1973  อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับ           

ความเช่ือม่ัน 95% ระดับคาคลาดเคล่ือน (e) ที ่5% จะไดขนาด   กลุมตวัอยางเทากบั 400 คน ผูวจิยัใชวธิกีาร

สุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูมิและจากนั้นใชวิธีการสุมแบบอยางงายเปนขั้นตอนตอไป 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากการไดทบทวนวรรณกรรม โดยให      

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอมูล โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) คาความสอดคลอง เทากับ 0.82  และ         

นํามาทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน          

โดยพจิารณาจากคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Chronbach’s alpha coefficient) (กลัยา  วานชิยบัญชา, 

2550, 33) ไดคาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.93 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ไดแก t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว             

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะหสมการถดถอยพหุ 

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

   ผลการวิเคราะหขอมลู กลุมตวัอยางท้ังหมด 400 คน พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 51.7 จํานวน  207 คน มีอายุ 60-64 ป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.0 สถานภาพ สวนใหญ

แตงงานแลว จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 64.0 ระดับการศึกษาในระดับมัธยมตน จํานวน 112 คน คิดเปน

รอยละ 28.0 มีอาชีพดูแลบาน/เกษียณอายุ จํานวน  170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีรายได ไมเกิน 10,000 

บาท จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 สวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 

59.5 ศาสนาที่นับถือ คือ ศาสนาพุทธ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.8 

  2. ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเปดรับส่ือตางๆ และรูปแบบการดําเนินชีวิต         

ดานกิจกรรม ความสนใจและความเห็นตางๆ ของผูบริโภคสูงอายุ 

   2.1 พฤติกรรมการเปดรับสื่อโดยภาพรวม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

การเปดรับสื่อเปนรายดาน ผูสูงอายุเปดรับสื่อที่มากท่ีสุด คือ สื่อมวลชน รองลงมาคือ สื่อเฉพาะกิจและ          

ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนลําดับสุดทาย 

   2.2  รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ตโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน  ผูสูงอายุใหความสําคัญกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มากที่สุด  คือ ดานความสนใจ       

รองลงมา คือ ดานกิจกรรมและดานความคิดเห็น เปนลําดับสุดทาย
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  3.  ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ และรูปแบบ            

การดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบริโภคสูงอายุจําแนกตามขอมูล     

สวนบุคคล

   3.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ ไดแก สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส 

สื่อเฉพาะกิจและโดยรวม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา ดานอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได           

การศึกษาและที่อยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานเพศและศาสนา          

ไมแตกตางกัน

   3.2 เปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินชีวิตดานตางๆ ไดแก ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และ

ดานความคิดเห็นและโดยรวม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา ดานอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได 

การศึกษาและที่อยูอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานเพศและศาสนา          

ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับขอ 3.1

  4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อตางๆ กับรูปแบบ               

การดาํเนนิชวีติ และพฤติกรรมการเปดรบัสือ่ประเภทตางๆ ทีส่งผลตอรปูแบบการดําเนนิชีวติของผูสงูอายุ 

   4.1 ผลการวเิคราะหความสมัพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือตางๆ กบัรูปแบบการดําเนนิชวีติ

    สรุปผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตาง ๆ      

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ พบวา การรับสื่อโดยรวม  มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต

ของผูสูงอายุ ที่ระดับมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง (r = .452) 

    เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ กับรูปแบบ         

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต (r = -0.15       

ถึง 0.609) โดยสื่อมวลชน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับรูปแบบการดําเนินชีวิต      

โดยรวม (r=.367) และดานความคดิเหน็ (r=.362) ตามลาํดบั ดานส่ืออิเล็กทรอนิกส มคีวามสมัพนัธในทศิทาง

เดียวกนัระดบัปานกลางกบัรูปแบบการดําเนนิชวีติดานความคดิเหน็ (r=.609) รปูแบบการดาํเนนิชวีติโดยรวม 

และดานกิจกรรมเทากัน(r=.311) ตามลําดับ ดานสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับ           

ปานกลางกับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น (r=.437) ดานกิจกรรม (r=.413) และดานรูปแบบ      

การดําเนินชีวิตโดยรวม (r=.310) ตามลําดับ ดานสื่อโดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบ     

การดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น (r=.603) ดานกิจกรรม (r=.441) และดานรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม 

(r=.425)  ตามลําดับ

    สําหรับดานสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต r = .232 

ถึง .444 เมื่อเรียงลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาความสัมพันธตํ่า 3 อันดับแรก ไดแก โทรทัศน นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ ตามลําดับ
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    ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต r = -.275 

ถึง .298 เมื่อเรียงลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาความสัมพันธตํ่า 3 อันดับแรก ไดแก อินเตอรเน็ต ไลน 

และอีเมล ตามลําดับ

    สื่อเฉพาะกิจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาความสัมพันธตั้งแต r = -.093 ถึง .492 

เมื่อเรียงลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาความสัมพันธตํ่า 3 อันดับแรก ไดแกจดหมายตรง แคตตาล็อก 

และโรงภาพยนตร ตามลําดับ

   4.2 ผลการวเิคราะหพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือประเภทตางๆ ทีส่งผลตอรูปแบบการดาํเนนิชีวติ

ของผูสูงอายุ 

    พฤติกรรมการเปดรบัสือ่ประเภทตางๆ ทีส่งผลตอรูปแบบการดําเนนิชวีติ พบวา พฤติกรรม

การเปดรับสื่อดานส่ือมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกสและดานส่ือเฉพาะกิจ สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต                   

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 คาสัมประสิทธิ์ (Adjust R Square =.197) ซึ่งตัวแปรอิสระท้ังหมดไดแก 

สือ่มวลชน  สือ่อเิลก็ทรอนกิสและสือ่เฉพาะกจิ อธบิายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม คอื รปูแบบการดําเนนิชีวติ             

ไดรอยละ 19.7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 80.3 มาจากปจจัยดานอื่นๆ เขียนในรูปแบบของสมการไดวา

ภาพที่ 2: พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต

 

Y  = 2.154 + 0.183X(mass)+0.113X(electronic)+0.058X(specialized) Z = 0.293Z(mass) + 0.174Z(electronic) 

+0.115Z(specialized) 

Adjusted R2 = 19.7 % 

    และสามารถอธิบายดวยแผนภาพท่ี 2 ดังนี้

พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต

สื่อมวลชน (Mass)

สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic)

สื่อเฉพาะกิจ (Specialzed)

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Y)
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  5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางท่ี 1 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

1) 
 

 

2) 
 

 
 ( /  )  ( /  ) 

   

    

 

1.  X X X X X X X X 

2  X X X X X X X X

3.   X    X   

4.  X X  X X X  X 

5.  X X  X X X  X 

6.   X  X  X  X 

X    X    

8.          
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4)  
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อภิปรายผล
  จากผลของการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของสูงอายุ           

ในจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการวิจัยมาอภิปรายผล ดังตอไปน้ี

  1.  พฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูสูงอายุ พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน      

รายดาน พบวา สือ่ทีก่ลุมตัวอยางเปดรบัมาก ไดแก ดานส่ือมวลชน ภาพรวมเปดรบัในระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เปนรายขอโดยเรียงลาํดบัจากคาเฉล่ียมากไปนอย ไดแก โทรทศัน วทิย ุหนงัสือพมิพ และนิตยสาร ตามลาํดบั 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการ         

เปดรบัสือ่ และพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคาและบรกิารของผูสงูอายใุนกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวาผูสงูอายุ 

ในกรงุเทพมหานครมพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่หนงัสอืพมิพและสือ่โทรทศันสงูกวาส่ืออืน่ๆ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ

สือ่ดงักลาวเปนสือ่มวลชน ซึง่เปนสือ่ท่ีไดรบัความนยิมจากทัว่ทกุกลุมไมวาจะเปนเดก็ คนวยัทาํงาน ผูสงูอายุ 

ทําใหกลุมดังกลาวคอนขางไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนตอรูปแบบการดําเนินชีวิต

  2. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานกจิกรรม กลุมตวัอยางมกีจิกรรมในดานตางๆ โดยรวมในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา

เปนรายขอโดยเรียงลาํดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย สามอนัดบัแรก ไดแก ดานการพักผอน ดานการเลือกซ้ือ 

และดานการทํางาน ตามลําดับ ดานความสนใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจดานตาง ๆ โดยรวม               

ในระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลาํดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย สามอันดบัแรก ไดแก บาน งาน 

และอาหาร ตามลําดบั ดานความคิดเห็น พบวา กลุมตวัอยางมีความคิดเห็นดานตางๆ โดยรวมในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย สามอันดับแรก ไดแก การศึกษา                    

ตอตนเอง และปญหาสังคม ตามลําดับ สอดคลองกับ กรกมล บํารุงวัด (2545) ที่ศึกษาเร่ือง สภาพและ            

วถิชีวีติผูสงูอายุ ศกึษาเฉพาะผูสงูอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบวา ผูสงูอายุมภีารกิจทีป่ฏบิตัิ 

อยูประจาํและทีป่ฏบิตัเิปนสวนใหญ คอื การทาํงานบาน ถามเีวลาวางผูสงูอายนุยิมทีจ่ะดโูทรทัศน ปลูกตนไม 

เลี้ยงสัตว เปนตน ผูสูงอายุมีการออกกําลังกายนอยและกิจกรรมท่ีออกกําลังกายได คือ การเดินเร็วและ       

แกวงแขน  นอกจากนัน้ยงัมกีารสวดมนตเปนประจาํ และมกีารดแูลสขุภาพรางกายไดด ีรูจกัเลอืกรบัประทานอาหาร

ที่มีประโยชน รับประทานผักและผลไมเปนประจํา มีการรักษาความสะอาดของรางกายเปนประจํา                      

เม่ือเจ็บปวยจะรบีไปพบแพทยและปฏิบตัติามคาํแนะนาํของแพทยไดด ีทัง้นีอ้าจเปนเพราะเม่ือเขาสูวยัสงูอายุ 

ผูสูงอายุจะเริ่มใหเวลากับตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการหันมาใสใจสุขภาพการดูแลตนเอง การพักผอน             

จึงเปนสิ่งที่ตองการสําหรับคนในวัยนี้ การพักผอนของผูสูงอายุ อาจอยูในรูปแบบของการดูแลบานเรือน        

ปลูกตนไม การดูแลบานและการใสใจตนเองดานโภชนาการตางๆ   

  3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับสื่อและรูปแบบการดําเนินชีวิต จําแนกตามขอมูล                     

ปจจยัสวนบคุคล พบวา ปจจยัสวนบุคคลทกุดานแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ยกเวนในดานเพศ

และศาสนา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับเสาวคนธ พนมเริงศักดิ์ (2549) ที่ไดศึกษาการดําเนินชีวิตของ              

ผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดเลย พบวา การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ แตกตางตามสถานภาพสมรส             
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ระดับการศกึษา ลกัษณะครอบครวั ภาระหนีส้นิ การมงีานทาํ ตาํแหนงในชมุชน การเปนสมาชกิกลุม จาํนวนบตุร 

และที่ตั้งของที่อยูอาศัย และไมแตกตางกันตามเพศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

หรือนับถือศาสนาใดๆ ผูสูงอายุยอมมีลักษณะสวนบุคคลของแตละคน มีความแตกตางกันในแตละ                  

ชวงอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดจึงสงผลใหมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือและ               

มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไปดวย

  4. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือประเภทตางๆ กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ         

ผูสงูอาย ุทีร่ะดบัมนียัสาํคญัทางสถิตทิี ่0.01 พบวา สือ่มวลชนมีความสมัพนัธในทศิทางเดียวกนัในระดับปานกลาง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม และดานความคิดเห็น ตามลําดับ ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น ดานกิจกรรมและโดยรวม      

เทากนั ตามลําดบั ดานสือ่เฉพาะกิจ มคีวามสมัพนัธในทศิทางเดยีวกนัระดับปานกลางกับรูปแบบการดําเนนิ

ชวีติดานความคดิเหน็ ดานกจิกรรม และโดยรวม ตามลาํดบั ดานสือ่ โดยรวมมคีวามสัมพนัธในทศิทางเดยีวกนั

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น ดานกิจกรรม และโดยรวม ตามลําดับ จะเห็นไดวาความสัมพันธ

ระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่กบัรปูแบบการดาํเนนิชีวติของผูสงูอาย ุอยูในระดบัปานกลางและจะแปรผนั

ไปในทศิทางเดยีวกนั กลาวคือ หากมพีฤตกิรรมการเปดรับสือ่ทีเ่พิม่ขึน้ จะสงผลตอการมรีปูแบบชวีติทีเ่พิม่ขึน้

ไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะการเปดรบัสือ่ตางๆ ของผูสงูอายุนัน้จะมีผลหรือมอีทิธพิลตอมรีปูการ

ดําเนินชีวิตในดานตางๆ ยิ่งรับสื่อมากเทาใดยอมสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตมากข้ึนเทานั้น 

  5. พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ พบวา สื่อทั้ง 3 ประเภท 

สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยเรียงตามลําดับจากสงผลมากไปยังสงผลนอย ไดแก สื่อมวลชน                         

สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเฉพาะกิจ ตามลําดับ โดยสมการดังกลาวสามารถอธิบายไดวา พฤติกรรม                    

การเปดรับสื่อทั้งหมดสามารถพยากรณความผันแปรของแบบการดําเนินชีวิต ไดรอยละ 19.7  ที่เหลืออีก     

รอยละ 80.3 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืนๆ จะเห็นไดวาสื่อมวลชน มีอิทธิพลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูสงูอายุจงัหวัดภูเกต็มากท่ีสดุ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีไดรบัความนิยมและสามารถเปดรบัสือ่

ไดงายและสะดวกท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกับสือ่อืน่ๆ และพิจารณาในแงของสมการทํานายดังกลาว ซึง่สามารถ

อธิบายผลได รอยละ 19.7 ยอมแสดงใหเห็นวารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ไดรับอิทธิพลจากปจจัย

อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการเปดรับสื่ออีกรอยละ 80.3 อาจเปนเพราะพฤติกรรมการเปดรับสื่อของ      

ผูสูงอายุนั้นเมื่อพิจารณาดวยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางโดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดรับ

นอยกวาสื่ออื่นๆ จึงสงผลใหพฤติกรรมการเปดรับสื่อโดยรวมสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ     

ในระดับที่ยังไมสูงมากนัก
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สรุป
  จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้ พฤติกรรมการเปดรับส่ือของ         

ผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ต ผูสูงอายุเปดรับบอยที่สุดเปนสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศนและวิทยุ ตามลําดับ           

และนอกจากน้ีจะเห็นไดวาสื่อมวลชนจะมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด      

สวนสื่อที่ผูสูงอายุจังหวัดภูเก็ตยังเขาถึงนอย คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะเฟสบุคและไลน รูปแบบ             

การดาํเนนิชวีติของผูสงูอายจุงัหวดัภเูก็ต ผูสงูอายใุหความสาํคญัดานความสนใจมากทีส่ดุ โดยเฉพาะความสนใจ

เก่ียวกบับาน งาน และอาหาร จากผลการวเิคราะหพฤตกิรรมการเปดรับสือ่ทีส่งผลตอรปูแบบการดาํเนนิชวีติ 

พบวา สื่อทั้งสามประเภท คือ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเฉพาะกิจ มีอิทธิพลตอรูปแบบ                        

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต แตก็ยังมีปจจัยอื่นๆ เชนกันที่สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ฉะนัน้ในการสือ่สารการตลาดไปยงักลุมเปาหมายดงักลาวใหประสบความสาํเรจ็ ธรุกจิควรคาํนงึถงึปจจยัอืน่ๆ                

นํามาประกอบการพิจารณาดวย

  ขอเสนอแนะแนวทางการนําผลไปใช

  การส่ือสารการตลาดถึงผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ธุรกิจควรใหความสําคัญหรือมุงเนนในดาน            

ความสนใจของผูสูงอายุ โดยเฉพาะความสนใจเกี่ยวกับบานหรือที่อยูอาศัย งาน และอาหารตางๆ ซึ่งเปน      

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ผูสูงอายุ ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและวิทยุ ยังคงเปน        

สือ่หลกัทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการเขาถงึผูบรโิภคสงูอายุไดงายทีส่ดุ หากธรุกจิมีการดาํเนนิการ

ดังกลาว ดวยการนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จไมมากก็นอยกับ           

ความทาทายตลาดใหม คือ “ตลาดผูสูงอายุในจังหวัดภูเก็ต” 
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