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บทัคัด้ย่ อ
งานวิิจัยั น้ม� วิ้ ตั ถืุปรัะสงค์ 3 ปรัะการั ได้้แก� 1) เพ่อ� ศ้กษาปัจัจััยการัส่อ� สารัด้้านเน่อ� หาสารัและช้�องทั้างการั
ส่อ� สารั ควิามพ้งพอใจัต�อเน่อ� หาสารัและช้�องทั้างการัส่อ� สารั และการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การั
เตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ 2) เพ่อ� จััด้กลุม� องค์ปรัะกอบปัจัจััยการัส่อ� สารัด้้านเน่อ� หาสารัและช้�องทั้างการั
ส่อ� สารั และ 3) เพ่อ� ศ้กษาปัจัจััยการัส่อ� สารัด้้านเน่อ� หาสารัและช้�องทั้างการัส่อ� สารัทั้้ส� ามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การั
ตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ งานวิิจัยั น้ใ� ช้้รัะเบ้ยบวิิธิวิ้ จัิ ยั เช้ิง
ปรัิมาณ ด้้วิยวิิธิวิ้ จัิ ยั เช้ิงสำารัวิจั และใช้้การัเก็บข้้อม้ลแบบวิัด้ครััง� เด้้ยวิด้้วิยแบบสอบถืามปลายปิด้ ซึ่้ง� เก็บรัวิบรัวิมข้้อม้ล
จัากผู้้ส้ ง้ อายุทั้ม�้ อ้ ายุ 60 ปีข้น้� ไป ทั้้อ� าศัยอย้ใ� นเข้ตกรัุงเทั้พมหานครั และปรัิมณฑิล จัำานวิน 408 คน ผู้ลการัวิิจัยั พบวิ�า
กลุ�มตัวิอย�างเห็นด้้วิยอย�างมากทั้้�สุด้ต�อปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารัทั้้�เก้�ยวิกับ 1) เน่�อหาข้�าวิสารัให้ข้้อม้ลทั้้�
เป็นปรัะโยช้น์ และเน่�อหาเก้�ยวิกับการัรัะวิังด้้านสุข้ภาพ 2)เน่�อหาทั้้�ให้ควิามรั้้การัด้้แลตนเอง และ 3) เน่�อหา
ทั้างการัแพทั้ย์ ตามลำาด้ับ ในส�วินข้องปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารั พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างเห็นด้้วิยอย�าง
มากต�อ 1) การันำาเสนอสินค้าผู้�านโทั้รัทั้ัศน์ 2) บุคคลในครัอบครััวิบอกต�อ และ 3) ผู้้ทั้้ น�้ า� เช้่อ� ถื่อย่นยัน ตามลำาด้ับ
อ้กทั้ั�ง กลุ�มตัวิอย�างม้ควิามพ้งพอใจัในรัะด้ับมากต�อเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารั และกลุ�มตัวิอย�างม้
แนวิโน้มในการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์อย้ใ� นรัะด้ับมาก
การัจััด้กลุม� องค์ปรัะกอบปัจัจััยด้้านเน่อ� หาสารัและช้�องทั้างการัส่อ� สารั พบวิ�า ปัจัจััยด้้านเน่อ� หาสารัสามารัถื
จััด้กลุม� ได้้ 4 กลุม� ด้ังต�อไปน้� 1) กลุม� เน่อ� หาด้้านการัเต่อนภัยและเน่อ� หาด้้านจัิตใจั 2) กลุม� เน่อ� หาด้้านกายภาพ
3) กลุ�มเน่�อหาด้้านควิามบันเทั้ิง และ4) กลุ�มเน่�อหาด้้านการัจั้งใจั ในข้ณะทั้้�ปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารั
สามารัถืจััด้กลุม� ได้้ 4 กลุม� ด้ังต�อไปน้� 1) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์ 2) ช้�องทั้างการัส่อ� สารั
ปรัะเภทั้ส่อ� กิจักรัรัมและส่อ� สิง� พิมพ์ 3) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้น และ 4) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� บุคคล
ในส�วินข้องปัจัจััยการัส่�อสารัด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารัทั้้�สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การั
ตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ได้้อย�างม้นยั สำาคัญทั้างสถืิตทั้ิ ้�
รัะด้ับ .001 พบวิ�า ม้ทั้งั� หมด้ 4 ปัจัจััย ได้้แก� 1) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้น 2) เน่อ� หาด้้านกายภาพ
3) ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อบุคคล และ 4) ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์ ตามลำาด้ับ
คำาสื่ำาคัญ : ปัจัจััยการัส่�อสารั, ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้สง้ อายุ, เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์
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Abstract
This research contained three objectives: 1) to study the factors of message contents, communication channels, satisfaction toward message contents and communication channels and
decision to purchase products for the elderly to prepare for longevity economy, 2) to classify the
factors of message contents and communication channels into groups and 3) to study the factors
of communication that can jointly predict the decision to purchase the products for the elderly to
prepare for longevity economy. This research was conducted with quantitative methodology by
utilizing survey research method and using one-shot case study with close-ended questionnaire as
a tool for collecting data. The data have been collected from 408 senior citizens aged 60 years and
older who resided in Bangkok Metropolis and its vicinity. The research indicates the following results.
The sample group strongly agreed with the factors of the message contents related to 1) the
message contents provide useful information and health awareness 2) the contents offer self-care
knowledge and 3) the contents present medical data. For the factors of communication channels,
the sample group agreed with 1) product presentation on TV 2) be advised by family members
and 3) be confirmed by trustworthy people. In addition, the sample group was highly satisfied
with the message contents and the communication channels, and the sample group would have
intention to purchase the products for the elderly to prepare for longevity economy in high level.
Categorizing the factors of message contents and communication channels were classified
into four groups as follows: 1) warning and psychological contents 2) physiological content 3)
entertainment content and 4) motivational content. Meanwhile, the factors of communication channels influencing decision to purchase products for the elderly are classified into four groups as
follows: 1) online social media 2) activity and printing media 3) mass media and 4) personal media.
As for the communication factors in terms of message contents and communication channels influencing decision to purchase products for the elderly to prepare for longevity economy
with statistical significance at the .001 level. It was found that all four factors were: 1) mass
media 2) physiological content 3) personal media and 4) online social media respectively.
Keyword: Communication Factors, products for the elderly, longevity economy
บทันำา
ปัจัจัุบนั ทั้ัง� สังคมไทั้ยและสังคมโลกเข้้าส้ส� งั คมผู้้ส้ ง้ อายุจัากปรัากฎีการัณ์จัำานวินปรัะช้ากรัผู้้ส้ ง้ อายุ (Aging
society) ทั้้เ� พิม� ข้้น� อย�างต�อเน่อ� งทั้ัวิ� โลก ส�งผู้ลให้ผู้วิ้ จัิ ยั ได้้สงั เกตเห็นควิามเปล้ย� นแปลงส�วินแบ�งทั้างการัตลาด้ทั้้�
กำาลังจัะปรัับเปล้�ยนจัากกลุ�มวิัยรัุ�นและวิัยทั้ำางานทั้้�เคยเป็นกลุ�มบรัิโภคหลักและเป็นส�วินแบ�งทั้างการั
ตลาด้ทั้้ส� ำาคัญ อ้กทั้ัง� ยังเป็นกลุม� ทั้้ข้� บั เคล่อ� นเศรัษฐกิจั มาส้ก� ลุม� ผู้้ส้ ง้ อายุซึ่ง้� ปรัากฎีการัณ์ด้งั กล�าวิกำาลังสะทั้้อน
ภาพวิ�ากลุ�มผู้้้ส้งอายุจัะกลายเป็นกลุ�มผู้้้บรัิโภคหลักข้องโลกและเป็นส�วินหน้�งข้องการัข้ับเคล่�อนเศรัษฐกิจั
จัากรั้ปแบบเด้ิมมาส้�เศรัษฐกิจัรั้ปแบบใหม�ทั้้�เรั้ยกวิ�าเศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ (Longevity Economy) ซึ่้�งหมายถื้ง
จัำานวินหรั่อยอด้การัจัับจั�ายใช้้สอยในตลาด้อุปโภคบรัิโภคทั้้�ม้ม้ลค�ารัวิมข้องสินค้าและบรัิการัสำาหรัับผู้้้ส้ง
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อายุเป็นหลัก ทั้ำาให้ผู้้วิิจััยเห็นถื้งศักยภาพทั้างการัตลาด้ใหม�ทั้้�น�าจัับตามองและเป็นจัุด้เปล้�ยนข้องรัะบบ
เศรัษฐกิจั เน่อ� งจัากผู้้ส้ ง้ อายุในปัจัจัุบนั ม้อายุทั้ย้� น่ ยาวิข้้น� จัากในอด้้ต ด้้วิยเทั้คโนโลย้ด้า้ นการัด้้แลสุข้ภาพ และองค์
ควิามรั้้ทั้างด้้านสุข้ภาพสมัยใหม�ส�งผู้ลให้ผู้้ส้งอายุสามารัถืด้้แลตนเองจัากปัญหาโรัคภัยไข้้เจั็บได้้ ยิ�งไปกวิ�า
นั�น การัเล่อกบรัิโภคหรั่อเล่อกใช้้สินค้าทั้้�สง� ผู้ลด้้ตอ� สุข้ภาพข้องตนก็เป็นปัจัจััยสำาคัญไม�ยิ�งหย�อนไปกวิ�ากัน
อ้กทั้ั�ง ปรัากฏิการัณ์ด้ังกล�าวิ สะทั้้อนให้เห็นถื้งโอกาสการัด้ำาเนินธิุรักิจัสำาหรัับผู้ลิตภัณฑิ์ผู้้ส้งอายุ โด้ย
ข้้อม้ลข้ององค์การัสหปรัะช้าช้าติ (United Nations [UN], ม.ป.ป.) พบวิ�า การับรัิโภคข้องผู้้้ส้งอายุม้จัำานวิน
เพิม� มากข้้น� กวิ�าวิัยหนุม� สาวิ และยังม้การัคาด้การัณ์วิา� ในปี พ.ศ. 2583 จัะม้ปรัะเทั้ศทั้้ม� ส้ ถืานภาพทั้างเศรัษฐกิจั
อายุวิฒ
ั น์ รัวิมเป็น 89 ปรัะเทั้ศ ซึ่้ง� เป็นเหตุผู้ลสำาคัญทั้้ผู้� วิ้ จัิ ยั เห็นวิ�าการัพัฒนาศักยภาพการัเข้้าถื้งตลาด้ผู้้ส้ ง้ อายุได้้
จัำาเป็นต้องศ้กษาปัจัจััยการัส่อ� สารัซึ่้ง� เป็นส�วินสำาคัญทั้้จั� ะเข้้ามาช้�วิยเพิม� โอกาสในการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์ข้องผู้้ส้ ง้ อายุ
ด้ังนัน� งานวิิจัยั ช้ิน� น้จั� ง้ สนใจัศ้กษาปัจัจััยการัส่อ� สารัทั้้ม� ผู้้ ลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุ โด้ย
ต้องการัแสวิงหาคำาตอบวิ�าปัจัจััยการัส่อ� สารัด้้านเน่อ� หาหรั่อช้�องทั้างใด้ม้อทั้ิ ธิิพลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่อ� โด้ยเฉพาะใน
กลุม� ตลาด้ผู้้ส้ ง้ อายุ อ้กทั้ัง� ผู้ลการัศ้กษาทั้้ไ� ด้้สามารัถืใช้้เป็นตัวิช้�วิยผู้้ป้ รัะกอบการัธิุรักิจัข้นาด้กลางและข้นาด้ย�อม
(SMEs) ทั้้ส� นใจัทั้ำาการัตลาด้และเพ่อ� เตรั้ยมควิามพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ (Longevity Economy) ได้้อก้ ทั้างหน้ง�
วัติถิุประสื่งค์ ของการวิจิยั
1. เพ่�อศ้กษาปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารั ช้�องทั้างการัส่�อสารั ควิามพ้งพอใจัต�อเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการั
ส่�อสารั และการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์
2.เพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารั
3.เพ่�อศ้กษาปัจัจััยการัส่�อสารัด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารัทั้้�สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การั
ตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์
สื่มมติิฐาน
ปัจัจััยการัส่�อสารัด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารัสามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อ
ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์
การทับทัวนวรรณกรรม
สำาหรัับการัทั้บทั้วินวิรัรัณกรัรัมในการัศ้กษาครัั�งน้�ใช้้ 1) ทั้ฤษฎี้เก้�ยวิกับการัส่�อสารั เพ่�อศ้กษาปัจัจััย
ด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างทั้้�ม้อิทั้ธิิพลต�อกลุ�มตัวิอย�าง 2) ทั้ฤษฎี้การัเปิด้รัับข้้อม้ลข้�าวิสารั เพ่�อศ้กษาองค์
ปรัะกอบการัเล่อกรัับข้�าวิสารัข้องกลุม� ตัวิอย�าง 3) ทั้ฤษฎี้การัใช้้ปรัะโยช้น์และควิามพ้งพอใจั เพ่อ� ศ้กษาควิาม
พ้งพอใจัปัจัจััยด้้านเน่อ� หาและช้�องทั้างข้องกลุม� ตัวิอย�างทั้้ม� อ้ ทั้ิ ธิิพลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่อ� สินค้าสำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุ
ข้องกลุม� ตัวิอย�าง 4) แนคคิด้เก้ย� วิกับผู้้ส้ ง้ อายุ เพ่อ� ศ้กษาควิามลักษณะข้องผู้้ส้ ง้ อายุ ต้องการัทั้างด้้านกายภาพ
ทั้างด้้านจัิตวิิทั้ยา และทั้างด้้านสังคมวิิทั้ยาข้องผู้้ส้ ง้ อายุ รัวิมถื้ง ผู้้ส้ ง้ อายุกบั สังคมเทั้คโนโลย้สารัสนเทั้ศและ
ควิามต้องการัสินค้าปรัะเภทั้ต�าง ๆ ผู้�านปัจัจััยการัส่อ� สารัการัตลาด้ทั้้แ� สด้งออกถื้งรัสนิยม แรังบันด้าลใจั และ
ควิามคาด้หวิังข้องกลุ�มตัวิอย�างเพ่�อตอบสนองเศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ 6) แนวิคิด้เรั่�องกรัะบวินการัตัด้สินใจัซึ่่�อ
เพ่อ� ศ้กษาข้ัน� ตอนสุด้ทั้้ายข้องการัตัด้สินใจัซึ่่อ� สินค้าสำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุข้องกลุม� ตัวิอย�างตามแนวิควิามคิด้ AIDA
Model และ 7) แนวิคิด้กลยุทั้ธิ์การัส่�อสารั เพ่�อศ้กษาปัจัจััยทั้างด้้านสังคมทั้้�เก้�ยวิข้้องกับช้้วิิตปรัะจัำาวิันข้อง
กลุม� ตัวิอย�างทั้้ม� อ้ ทั้ิ ธิิพลในการัตัด้สินใจัซึ่่อ� สินค้าสำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุ ได้้แก� กลุม� อ้างอิง หรั่อผู้้น้ ำาทั้างควิามคิด้เห็น เป็นต้น
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วิธ์ีการวิจิยั
การัวิิจััยครัั�งน้� ผู้้้วิิจััยได้้ใช้้รัะเบ้ยบวิิธิ้การัเช้ิงปรัิมาณ (qualitative methodology) ด้้วิยวิิธิ้วิิจััยเช้ิง
สำารัวิจั (Survey research method) โด้ยการัเก็บข้้อม้ลแบบวิัด้ครัั�งเด้้ยวิ (One-shot description study)
และใช้้แบบสอบถืามปลายปิด้ (Close-ended questionnaire) เป็นเครั่�องม่อในการัเก็บข้้อม้ล โด้ย
รัวิบรัวิมข้้อม้ลจัากผู้้้ส้งอายุ ทั้้�ม้อายุ 60 ปีข้้�นไป จัากผู้้้ส้งอายุในกรัุงเทั้พมหานครั และปรัิมณฑิล ได้้แก�
จัังหวิัด้ปทัุ้มธิาน้ จัังหวิัด้นนทั้บุรั้ จัังหวิัด้สมุทั้รัสาครั จัังหวิัด้สมุทั้รัปรัาการั และจัังหวิัด้นครัปฐม จัำานวิน
408 คน ซึ่้�งได้้มาจัากการัสุ�มแบบเฉพาะเจัาะจัง (Purposive sampling) และการัสุ�มแบบหลายข้ั�นตอน
(Multi-stage sampling) โด้ยใช้้วิิธิ้การัสุ�มตัวิอย�างแบบง�ายด้้วิยวิิธิ้การัจัับฉลาก ซึ่้�งฉลากทั้้�จัับได้้เป็นเข้ต
กรัุงเทั้พมหานครั 15 เข้ต เป็นอำาเภอข้องจัังหวิัด้นนทั้บุรั้ 2 อำาเภอ เป็นอำาเภอข้องจัังหวิัด้สมุทั้รัปรัาการั
2 อำาเภอ เป็นจัังหวิัด้สมุทั้รัสาครั 1 อำาเภอ เป็นจัังหวิัด้ปทัุ้มธิาน้ 2 อำาเภอ และเป็นจัังหวิัด้นครัปฐม 2 อำาเภอ ใน
ข้ั�นทั้้� 2 ใช้้การัสุ�มตัวิอย�างแบบกำาหนด้จัำานวิน โด้ยเก็บข้้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างทั้้�เป็นผู้้้ส้งอายุในเข้ตหรั่อ
อำาเภอละ 20 คน จัำานวิน 24 เข้ตหรั่ออำาเภอ และข้ั�นทั้้� 3 การัสุ�มตัวิอย�างแบบบังเอิญ กลุ�มตัวิอย�างต้องเป็น
ผู้้ส้ ง้ อายุทั้ม้� อ้ ายุตงั� แต� 60 ปีข้น้� ไปและม้ควิามสมัครัใจัทั้้จั� ะตอบแบบสอบถืาม โด้ยทั้ด้สอบควิามเทั้้ย� ง (Reliability)
ข้องแบบสอบถืามในลักษณะมาตรัาส�วินปรัะเมินค�า (Rating scale) ใช้้สต้ รัสัมปรัะสิทั้ธิิอ� ลั ฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) กับกลุม� ตัวิอย�างจัำานวิน 40 คน พบวิ�า แต�ละส�วินข้องคำาถืามม้คา� สัมปรัะสิทั้ธิิอ� ลั ฟ่าอย้รั� ะหวิ�าง 0.832
-0.915 ซึ่้ง� อย้ใ� นเกณฑิ์ทั้น�้ า� เช้่อ� ถื่อได้้ ในส�วินข้องตัวิแปรัทั้้ใ� ช้้ในการัศ้กษาครััง� น้� ปรัะกอบไปด้้วิยตัวิแปรัอิสรัะ 1
ตัวิแปรั ค่อ 1) ปัจัจััยการัส่อ� สารั ซึ่้ง� ปรัะกอบไปด้้วิย ปัจัจััยด้้านเน่อ� หาสารั และปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่อ� สารั และ
ตัวิแปรัตาม 1 ตัวิแปรั ได้้แก� การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์
ผู้ลการวิจิยั
1) สรัุปผู้ลปัจัจััยการัส่�อสารัด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารั ควิามพ้งพอใจัต�อเน่�อหาสารัและ
ช้�องทั้างการัส่อ� สารั และการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ กลุม�
ตัวิอย�างเห็นด้้วิยอย�างมากต�อปัจัจััยด้้านเน่อ� หาสารัทั้้� โด้ยม้คา� เฉล้ย� รัวิมอย้ทั้� �้ 3.87 เม่อ� พิจัารัณาในแต�ละปรัะเด้็น
พบวิ�า กลุม� ตัวิอย�างเห็นด้้วิยกับเน่อ� หาข้�าวิสารัให้ข้อ้ ม้ลทั้้เ� ป็นปรัะโยช้น์ และเน่อ� หาเก้ย� วิกับการัรัะวิังด้้านสุข้ภาพ
มากทั้้ส� ดุ้ รัองลงมา ค่อ เน่อ� หาทั้้ใ� ห้ควิามรั้ก้ ารัด้้แลตนเอง และลำาด้ับต�อมา ค่อ เน่อ� หาทั้างการัแพทั้ย์ ตามลำาด้ับ
กลุ�มตัวิอย�างเห็นด้้วิยอย�างมากต�อปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารั โด้ยม้ค�าเฉล้�ยรัวิมอย้�ทั้้� 3.42 เม่�อ
พิจัารัณาในแต�ละปรัะเด้็น พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างเห็นด้้วิยกับการันำาเสนอสินค้าผู้�านโทั้รัทั้ัศน์ มาก
ทั้้�สุด้ รัองลงมา ค่อ บุคคลในครัอบครััวิบอกต�อ และลำาด้ับต�อมา ค่อ ผู้้้ทั้�้น�าเช้่�อถื่อย่นยัน ตามลำาด้ับ
กลุ�มตัวิอย�างม้ควิามพ้งพอใจัมากต�อเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารัทั้้� โด้ยม้คา� เฉล้�ยรัวิมอย้�ทั้้� 3.51 เม่�อ
พิจัารัณาในแต�ละปรัะเด้็น พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างม้ควิามพ้งพอใจัต�อเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารั ใน
ปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารั ในหัวิข้้อการัเล�าเรั่�องผู้�านการัสาธิิต มากทั้้�สุด้ รัองลงมา ค่อ ปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารั
ในหัวิข้้อการัเล�าเรั่�องให้สินค้าเป็นตัวิแก้ปัญหานั�น ๆ ได้้ และลำาด้ับต�อมา ค่อ ปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารั ใน
หัวิข้้อการัเล�าเรั่อ� งผู้�านปรัะสบการัณ์หน้ง� ข้องช้้วิติ และการันำาเสนอสินค้าหรั่อบรัิการัผู้�านส่อ� มวิลช้น ตามลำาด้ับ
กลุ�มตัวิอย�างม้แนวิโน้มมากทั้้�อาจัจัะซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้สง้ อายุ เพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอา
ยุวิัฒน์ โด้ยม้ค�าเฉล้�ยรัวิมอย้�ทั้�้ 3.90
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2) การัวิิเครัาะห์องค์ปรัะกอบเพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยการัส่�อสารัด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารั
การัวิิเครัาะห์องค์ปรัะกอบเพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารั ด้ังตารัางทั้้� 1

ติารางทัี� 1 แสด้งค�าไคเซึ่อรั์ เมอเยอรั์ ออลกิน และสถืิติทั้ด้สอบข้องบารั์ทั้เลทั้ (KMO and Bartlett’s test)
จัากตารัางทั้้� 1 ผู้้วิ้ จัิ ยั ได้้ทั้ำาการัจััด้กลุม� ตัวิแปรัทั้้จั� ะนำามาจััด้กลุม� วิ�าม้ควิามสัมพันธิ์กนั หรั่อไม� ด้้วิยการัใช้้
เครั่อ� งม่อทั้างสถืิตทั้ิ ด้สอบ ได้้แก� 1) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy และ 2) Bartlett’s
Test of Sphericity สามารัถือธิิบายได้้วิา� ข้้อม้ลม้ควิามเหมาะสมในการัวิิเครัาะห์ปจัั จััยหรั่อองค์ปรัะกอบ (Factor
analysis) อย้�ในรัะด้ับมาก เน่�องจัากม้ค�า KMO = .871 (มากกวิ�า .50) 2) ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor
loading) ข้องทัุ้กปัจัจััยม้คา� มากกวิ�า .50 (ด้ังทั้้ป� รัากฏิในตารัางทั้้� 4.10 – 4.13) 3) ม้รัะด้ับนัยสำาคัญทั้างสถืิตทั้ิ ้� .001
และ 4) ค�าควิามแปรัปรัวินสะสมข้องทัุ้กปัจัจััย (Cumulative eigenvalues) ม้คา� 61.222 (มากกวิ�ารั้อยละ 60)
จัากการัวิิเครัาะห์องค์ปรัะกอบเพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารัทั้้�ส�งผู้ลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่�อ
ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุ โด้ยใช้้วิิธิ้องค์ปรัะกอบหลัก (Principal component) ทั้้�คา� Eigenvalue มากกวิ�า
1 ในการัสกัด้ปัจัจััยและหมุนแกนปัจัจััยแบบวิารัิแม็กซึ่์ (Varimax) เพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารัได้้ 4
กลุ�ม ด้ังต�อไปน้� 1) กลุ�มเน่�อหาด้้านการัเต่อนภัยและเน่�อหาด้้านจัิตใจั ปรัะกอบไปด้้วิยเน่�อหา 5 ปรัะเภทั้
ได้้แก� เน่�อหาคำาเต่อนด้้านสังคม ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .790 เน่�อหาด้้านอุทั้าหรัณ์ ม้
ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .780 เน่�อหาเต่อนภัยคนใกล้ตัวิ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .763 เน่�อหาสรั้างแรังบันด้าลใจั ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .702 ตลอด้
จันเน่�อหาคำาคมหรั่อธิรัรัมะทั้้�กินใจั ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .643 2) กลุ�มเน่�อหาด้้าน
กายภาพ ปรัะกอบไปด้้วิยเน่�อหา 7 ปรัะเภทั้ ได้้แก� เน่�อหาทั้างการัแพทั้ย์ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor
loading) .780 เน่�อหาข้�าวิสารัให้ข้้อม้ลทั้้�เป็นปรัะโยช้น์ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .742
เน่อ� หาทั้้ใ� ห้ควิามรั้ก้ ารัด้้แลตนเอง ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .730 เน่อ� หาเก้ย� วิกับอาหารัครับ
ถื้วินตามหลักโภช้นาการั ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .671 เน่�อหาเก้�ยวิกับการัสาธิิต
สินค้า ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .595 เน่�อหาเก้�ยวิกับการัรัะวิังด้้านสุข้ภาพ ม้ค�านำ�า
หนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .593 ตลอด้จันเน่�อหาเก้�ยวิกับการัออกกำาลังกาย ม้ค�านำ�าหนักองค์
ปรัะกอบ (Factor loading) .528 3) กลุ�มเน่�อหาด้้านควิามบันเทั้ิง ปรัะกอบไปด้้วิยเน่�อหา 3 ปรัะเภทั้ ได้้แก�
เน่�อหานำาเสนอรั้ปแบบรัายการัตลก ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .815เน่�อหานำาเสนอ
รั้ปภาพหรั่อข้้อควิามตลก ๆ ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .790 ตลอด้จันเน่�อหานำาเสนอผู้�าน
บทั้เพลงในรัุน� เช้�น เพลงสุนทั้รัาภรัณ์ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .724 4) กลุม� เน่อ� หาด้้านการั
จั้งใจั ปรัะกอบไปด้้วิยเน่อ� หา 5 ปรัะเภทั้ ได้้แก� เน่อ� หานำาเสนอรั้ปแบบละครั ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor
loading) .779 เน่อ� หาทั้้เ� ข้้ยนโด้ยผู้้เ้ ช้้ย� วิช้าญ หรั่อบุคคลทั้้ม� ช้้ อ่� เส้ยง เช้�น นักธิุรักิจั นักข้�าวิ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ
(Factor loading) .601 เน่อ� หานำาเสนอรั้ปแบบรัายการัข้�าวิ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .562
ตลอด้จันเน่อ� หานำาเสนอผู้�านบทั้เพลงทั้้อ� ย้ใ� นกรัะแสสังคม ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .508
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การัวิิเครัาะห์องค์ปรัะกอบเพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารั ด้ังตารัางทั้้� 2

ติารางทัี� 2 แสด้งค�าไคเซึ่อรั์ เมอเยอรั์ ออลกิน และสถืิติทั้ด้สอบข้องบารั์ทั้เลทั้ (KMO and Bartlett’s test)
จัากตารัางทั้้� 2 ผู้้้วิิจััยได้้ทั้ำาการัจััด้กลุ�มตัวิแปรัทั้้�จัะนำามาจััด้กลุ�มวิ�าม้ควิามสัมพันธิ์กันหรั่อไม� ด้้วิยการั
ใช้้เครั่อ� งม่อทั้างสถืิตทั้ิ ด้สอบ ได้้แก� 1) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy และ 2) Bartlett’s
Test of Sphericity สามารัถือธิิบายได้้วิา� ข้้อม้ลม้ควิามเหมาะสมในการัวิิเครัาะห์ปจัั จััยหรั่อองค์ปรัะกอบ (Factor
analysis) อย้ใ� นรัะด้ับมาก เน่อ� งจัาก 1) ม้คา� KMO = .882 (มากกวิ�า .50) 2) ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor
loading) ข้องทัุ้กปัจัจััยม้คา� มากกวิ�า .50 (ด้ังทั้้ป� รัากฏิในตารัางทั้้� 4.15 – 4.18) 3) ม้รัะด้ับนัยสำาคัญทั้างสถืิตทั้ิ ้� .001
และ 4) ค�าควิามแปรัปรัวินสะสมข้องทัุ้กปัจัจััย (Cumulative eigenvalues) ม้คา� 67.226 (มากกวิ�ารั้อยละ 60)
โด้ยใช้้วิิธิ้องค์ปรัะกอบหลัก (Principal component) ทั้้�ค�า Eigenvalue มากกวิ�า 1 ในการัสกัด้ปัจัจััย
และหมุนแกนปัจัจััยแบบวิารัิแม็กซึ่์ (Varimax) เพ่�อจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารัได้้ 4 กลุ�ม ด้ังต�อ
ไปน้� 1) ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์ ปรัะกอบไปด้้วิย 7 รั้ปแบบ ได้้แก� การันำาเสนอสินค้า
ผู้�านเวิ็บไซึ่ต์ (Website) ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .863 การันำาเสนอสินค้าผู้�านเฟซึ่บุ๊ก
(Facebook) ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .858 การัค้นหาผู้�านก้เกิล (Google) ม้ค�านำ�า
หนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .816 การันำาเสนอสินค้าผู้�านย้ทั้บ้ (Youtube) ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ
(Factor loading) .815 การันำาเสนอสินค้าผู้�านอินสตรัาแกรัม (Instagram) ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor
loading) .753 การันำาเสนอสินค้าผู้�านทั้วิิตเตอรั์ (Twitter) ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .699
ตลอด้จันการันำาเสนอสินค้าผู้�านไลน์ (Line) ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .643 2) ช้�องทั้างการั
ส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� กิจักรัรัมและส่อ� สิง� พิมพ์ ปรัะกอบไปด้้วิย 5 รั้ปแบบ ได้้แก� พนักงานข้าย ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ
(Factor loading) .797 ด้ารัาหรั่อบุคคลม้เช้่อ� เส้ยง (Net Idol) เป็นผู้้้นำาเสนอสินค้า ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ
(Factor loading) .752 การัแนะนำาข้้อม้ลสินค้าผู้�านแผู้�นพับหรั่อค้ม� อ่ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .663 การัแนะนำาข้้อม้ลสินค้าผู้�านใบปลิวิ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .632 ตลอด้จันการั
นำาเสนอสินค้าผู้�านการัจััด้กิจักรัรัมพิเศษ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .628 3) ช้�องทั้างการัส่อ� สารั
ปรัะเภทั้ส่�อมวิลช้น ปรัะกอบไปด้้วิย 4 รั้ปแบบ ได้้แก� การันำาเสนอสินค้าผู้�านหนังส่อพิมพ์ ม้ค�านำ�าหนักองค์
ปรัะกอบ (Factor loading) .842 การันำาเสนอสินค้าผู้�านนิตยสารั ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading)
.783 การันำาเสนอสินค้าผู้�านวิิทั้ยุ ม้ค�านำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .649 ตลอด้จันการันำาเสนอ
สินค้าผู้�านโทั้รัทั้ัศน์ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .585 และ 4) ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่อ�
บุคคล ปรัะกอบไปด้้วิย 4 รั้ปแบบ ได้้แก� ผู้้ทั้้ น�้ า� เช้่อ� ถื่อย่นยัน ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .783
บุคคลในครัอบครััวิบอกต�อ ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .701 เพ่อ� นบอกต�อ ม้คา� นำ�าหนักองค์
ปรัะกอบ (Factor loading) .690 ตลอด้จันผู้้เ้ ช้้ย� วิช้าญรัับรัอง ม้คา� นำ�าหนักองค์ปรัะกอบ (Factor loading) .667
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3) ปั จั จัั ย การัส่� อ สารัด้้ า นเน่� อ หาสารัและช้� อ งทั้างการัส่� อ สารั สามารัถืรั� วิ มกั น
พยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์
ตารัางทั้้� 3 แสด้งผู้ลการัวิิเครัาะห์ถืด้ถือยพหุค้ณ (Multiple regression) ข้องปัจัจััยการัส่�อสารัด้้าน
ช้�องทั้างการัส่�อสารัและเน่�อหาสารั สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อ
การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ โด้ยวิิธิก้ ารัคัด้เล่อกตัวิแปรัแบบข้ัน� ตอนเข้้าสมการัทั้้ละปัจัจััย (Stepwise)

หมายเหตุ : *** นัยสำาคัญทั้างสถืิติทั้้�รัะด้ับ .001
ติารางทัี� 3 แสด้งผู้ลการัวิิเครัาะห์ถืด้ถือยพหุค้ณ (Multiple regression) ข้องปัจัจััยการัส่�อสารั
ด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารัและเน่�อหาสารั สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุ
จัากผู้ลการัทั้ด้สอบการัวิิเครัาะห์ถืด้ถือยพหุค้ณ โด้ยวิิธิ้การัคัด้เล่อกตัวิแปรัแบบข้ั�นตอนเข้้าสมการั
ทั้้ละปัจัจััย (Stepwise) พบวิ�า ปัจัจััยการัส่อ� สารัทั้้ส� ามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับ
ผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ได้้อย�างม้นยั สำาคัญทั้างสถืิตทั้ิ รั้� ะด้ับ .001 ม้ทั้งั� หมด้ 4 ปัจัจััย
ตามลำาด้ับควิามสำาคัญ ค่อ 1) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้น 2) เน่อ� หาด้้านกายภาพ 3) ช้�องทั้างการั
ส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� บุคคล และ 4) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์ ตามลำาด้ับ ซึ่้ง� ทั้ัง� 4 ปัจัจััยสามารัถื
รั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ได้้รัอ้ ยละ 18.2
ทั้ัง� น้� ปัจัจััยการัส่อ� สารัด้้านช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้น เป็นปัจัจััยทั้้ส� ามารัถืพยากรัณ์การัตัด้สินใจั
ซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ได้้อย�างม้ปรัะสิทั้ธิิภาพมากทั้้ส� ดุ้ โด้ยสามารัถื
พยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุได้้รัอ้ ยละ 11.1 และม้คา� สัมปรัะสิทั้ธิิก� ารัถืด้ถือยมาตรัฐาน (Beta) = .227
แต�อย�างไรัก็ด้้ พบวิ�า ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์ สามารัถืพยากรัณ์ได้้ในเช้ิงผู้กผู้ัน กล�าวิค่อ ยิง� ใช้้
ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์มาก การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุจัะยิง� น้อยลง ในทั้างกลับ
กัน หากใช้้ช้อ� งทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์นอ้ ย การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุจัะยิง� มากข้้น�
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อภิปรายผู้ลการวิจิยั
การัจััด้กลุ�มปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารัและช้�องทั้างการัส่�อสารั
กลุม� ปัจัจััยด้้านเน่อ� หาสารัสามารัถืจััด้กลุม� ได้้ 4 กลุม� ได้้แก� กลุม� ทั้้� 1 เน่อ� หาด้้านการัเต่อนภัยและเน่อ� หา
ด้้านจัิตใจั กลุม� ทั้้� 2 เน่อ� หาด้้านกายภาพ กลุม� ทั้้� 3 เน่อ� หาด้้านควิามบันเทั้ิง และกลุม� ทั้้� 4 เน่อ� หาด้้านการัจั้งใจั
กลุ�มเน่�อหาด้้านการัเต่อนภัยและเน่�อหาด้้านจัิตใจั และกลุ�มเน่�อหาด้้านกายภาพ ทั้้� เน่�องจัากผู้้้สง้ อายุ
อย้�ในวิัยทั้้�เป็นช้�วิงสุด้ทั้้ายข้องช้้วิิต ซึ่้�งสมศักด้ิ� ศรั้สันติสุข้ (2539) กล�าวิวิ�าถื้งผู้้้ส้งอายุวิ�า เป็นวิัยแห�งการั
เปล้ย� นแปลงทั้างด้้านรั�างกาย จัิตใจั และหน้าทั้้ก� ารังานทั้างสังคม ซึ่้ง� แต�ละคนจัะปรัากฏิอาการัเส่อ� มแตกต�างกัน
แต�สงิ� หน้ง� ทั้้ผู้� ส้ ง้ อายุมค้ วิามต้องการั หรั่อม้ลกั ษณะทั้ัวิ� ไปทั้้เ� หม่อนกัน ๆ กัน เช้�น ต้องการัควิามสนใจัจัากผู้้อ้ น่�
ต้องการัเป็นส�วินหน้ง� ข้องหม้ค� ณะ ต้องการัควิามช้�วิยเหล่อจัากสังคม และด้้แลควิามใกล้ช้ด้ิ เม่อ� เวิลาเจั็บป่วิย
ซึ่้�งสอด้คล้องกับผู้ลการัศ้กษา ทั้้�พบวิ�าปัจัจััยด้้านเน่�อหาสารัทั้้�ม้ผู้ลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้สง้
อายุใน 2 กลุม� แรัก ได้้แก� กลุม� ทั้้� 1 เน่อ� หาด้้านการัเต่อนภัยและเน่อ� หาด้้านจัิตใจั กลุม� ทั้้� 2 เน่อ� หาด้้านกายภาพ
ทั้้�ปรัะกอบด้้วิยเน่�อหาคำาเต่อนด้้านสังคม เน่�อหาด้้านอุทั้าหรัณ์ เน่�อหาเต่อนภัยคนใกล้ตัวิ เน่�อหาสรั้างแรัง
บันด้าลใจั ตลอด้จันเน่อ� หาคำาคมหรั่อธิรัรัมะทั้้ก� นิ ใจั และในส�วินข้องกลุม� เน่อ� หาด้้านกายภาพ ปรัะกอบไปด้้วิย
เน่อ� หา 7 ปรัะเภทั้ ได้้แก� เน่อ� หาทั้างการัแพทั้ย์ เน่อ� หาข้�าวิสารัให้ข้อ้ ม้ลทั้้เ� ป็นปรัะโยช้น์ เน่อ� หาทั้้ใ� ห้ควิามรั้ก้ ารั
ด้้แลตนเอง เน่อ� หาเก้ย� วิกับอาหารัครับถื้วินตามหลักโภช้นาการั เน่อ� หาเก้ย� วิกับการัสาธิิตสินค้า เน่อ� หาเก้ย� วิกับ
การัรัะวิังด้้านสุข้ภาพ ตลอด้จันเน่�อหาเก้�ยวิกับการัออกกำาลังกาย จัากผู้ลการัศ้กษาได้้แสด้งให้เห็นวิ�าผู้้้ส้ง
อายุน�ันแม้จัะอย้�ในช้�วิงวิัยสุด้ทั้้ายข้องช้้วิิตแต�ก็ไม�ได้้เป็นช้�วิงวิัยทั้้�อ�อนแอแต�ในข้ณะเด้้ยวิกันกลับเป็นวิัยทั้้�
เข้้มแข้็ง ซึ่้�งสอด้คล้องกับ สุทั้ธิิช้ัย จัิตะพันธิ์กุล (2545) ทั้้�ได้้จัำาแนกผู้้้ส้งอายุโด้ยใช้้เกณฑิ์ด้้านควิามเข้้มแข้็ง
และอ�อนแอ ซึ่้�งการัจัำาแนกด้ังกล�าวิอย้�บนวิิธิ้คิด้เรั่�องควิามเส่�อมถือยข้องรั�างกายและจัิตใจัข้องผู้้้สง้ อายุ อัน
จัะส�งผู้ลต�อวิิถื้ช้้วิิตข้องผู้้้ส้งอายุทั้้�กลุ�มตัวิอย�างม้คุณลักษณะข้อง “กลุ�มปลอด้ภัย” เป็นกลุ�มทั้้�สามารัถือย้�ใน
ชุ้มช้นอย�างม้คุณภาพ ไม�วิ�าจัะพ้�งพาคนอ่�นหรั่อไม�ก็ตาม ด้ังนั�นนอกจัากเน่�อหาสารัทั้้�ส�งผู้ลต�อการั
ตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุข้องกลุม� ตัวิอย�าง ผู้้ศ้ ก้ ษายังพบข้ัน� ตอนหรั่อกรัะบวินการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ทั้้เ� ข้้า
เก้�ยวิข้้องทั้ำาให้การัตัด้สินใจัซึ่่�อสินค้าข้องผู้้้สง้ อายุผู้�านการัปรัะเมินควิามคิด้วิ�าสินค้านั�นม้ผู้ลด้้ต�อตนหรั่อไม�
เพ่�อเป็นการัสรั้างควิามเช้่�อมั�นให้แก�ตนเองวิ�าผู้ลิตภัณฑิ์ด้ังกล�าวิผู้�านการัคิด้พิจัารัณาอย�างใช้้เหตุผู้ล ซึ่้�ง
เน่อ� หาสารัด้ังกล�าวิเป็นชุ้ด้ข้้อม้ลสำาหรัับการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุได้้ด้้ อ้กทั้ัง� ยังสอด้คล้องกับผู้ล
การัศ้กษาข้อง กิรัติ คเช้นทั้วิา (2562) ศ้กษาเรั่อ� ง “การัวิิเครัาะห์โมเด้ลเช้ิงสาเหตุปัจัจััยการัส่อ� สารัทั้้ส� �งผู้ลต�อ
พฤติกรัรัมการัด้้แลสุข้ภาพแบบองค์รัวิมข้องผู้้้ส้งอายุ” ในส�วินข้องการัวิิจััยเช้ิงคุณภาพ พบวิ�า ปัจัจััยด้้าน
เน่อ� หาสารัในการันำาเสนอเน่อ� หาทั้้ม� ง�ุ เน้นเช้ิงรั�างกาย จัิตใจั สังคม จัิตวิิญญาณ ตลอด้จันเน่อ� หาทั้้ม� งุ� เน้นทั้ัง� 4 มิติ
เข้้าด้้วิยกันในครัาวิเด้้ยวิเป็นปัจัจััยการัส่อ� สารัทั้้เ� หมาะสมต�อพฤติกรัรัมการัด้้แลสุข้ภาพแบบองค์รัวิมข้องผู้้ส้ ง้ อายุ
ในกลุ�มเน่�อหาด้้านควิามบันเทั้ิงและกลุ�มเน่�อหาด้้านการัจั้งใจั เน่�องจัากกลุ�มตัวิอย�างม้ควิามสนใจั
เน่�อหาทั้้�ให้ควิามบันเทั้ิง ได้้แก� เน่�อหานำาเสนอรั้ปแบบรัายการัตลก เน่�อหานำาเสนอรั้ปภาพหรั่อข้้อควิามตลก
ๆ ตลอด้จันเน่�อหานำาเสนอผู้�านบทั้เพลงในรัุ�น เช้�น เพลงสุนทั้รัาภรัณ์ หรั่อกลุ�มเน่�อหาด้้านการัจั้งใจั ได้้แก�
เน่�อหานำาเสนอรั้ปแบบละครั เน่�อหาทั้้�เข้้ยนโด้ยผู้้้เช้้�ยวิช้าญ หรั่อบุคคลทั้้�ม้ช้่�อเส้ยง ซึ่้�งผู้้้สง้ อายุแต�ละคนจัะ
ม้กรัะบวินการัเล่อกเปิด้รัับสารัทั้้�แตกต�างกันทั้้�เรั้ยกวิ�า “กรัะบวินการัเล่อกสรัรั” (Selective Process) ซึ่้�ง
ปรัะกอบไปด้้วิย ข้ั�นตอนทั้้�1) การัเล่อกรัับหรั่อเล่อกสนใจั (Selective Exposure or Selective Attention)
กล�าวิค่อ ผู้้้รัับสารัม้แนวิโน้มทั้้�จัะเล่อกสนใจัข้�าวิสารัจัากแหล�งหน้�งแหล�งใด้โด้ยมักจัะเล่อกรัับควิามคิด้เห็น
ควิามสนใจัข้องตน ข้ั�นตอนทั้้� 2) การัเล่อกรัับรั้้และต้ควิามหมาย (Selective Perception and Interpretation) ในบางครัั�งผู้้้รัับสารัอาจัจัะบิด้เบ่อนข้�าวิสารัเพ่�อให้สอด้คล้องกับทั้ัศนคติ และควิามเช้่�อข้องตนเอง
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และข้ั�นตอนสุด้ทั้้าย ข้ั�นตอนทั้้� 3) การัเล่อกจัด้จัำา (Selective Retention) เป็นแนวิโน้มในการัเล่อกจัด้จัำา
ข้�าวิสารัเฉพาะส�วินทั้้�ตรังกับควิามสนใจั ควิามต้องการั ทั้ัศนคติ ข้องตนเอง และมักจัะล่มในส�วินทั้้�ตนเอง
ไม�สนใจั หรั่อเรั่�องทั้้�ข้ัด้แย้ง เรั่�องทั้้�ค้านกับควิามคิด้ตนได้้ง�าย ด้ังนั�น การัเล่อกจัด้จัำาเน่�อหาข้องข้�าวิสารัทั้้�
ได้้รัับ จั้งเทั้�ากับเป็นการัช้�วิยเสรัิมให้ทั้ัศนคติหรั่อควิามเช้่�อเด้ิมข้องผู้้้รัับสารัมั�นคงยิ�งข้้�นและเปล้�ยนแปลง
ได้้ยากข้้�นนั�นเอง รัวิมถื้งกลุ�มตัวิอย�างม้แรังผู้ลักด้ันในการัเปิด้รัับข้�าวิสารัเน่�องมาจัาก 1) สาเหตุควิามเหงา
ทั้างจัิตวิิทั้ยาทั้้�วิ�า ปกติมนุษย์ไม�ช้อบอย้�ตามลำาพัง โด้ยเฉพาะกลุ�มผู้้้ส้งอายุเป็นวิัยเกษ้ยณ ซึ่้�งบทั้บาทั้ทั้าง
สังคมได้้เปล้�ยนแปลงไป เช้�น การัลด้ภารัะจัากงานปรัะจัำาเกิด้ช้�วิงเวิลาวิ�างเพิ�มมากข้้�น ด้ังนั�นการัรัวิมกลุ�ม
เพ่�อสังสรัรัค์กับผู้้้อ่�น แต�เม่�อไม�สามารัถืทั้ำาได้้เช้�นครัั�งสมัยวิัยทั้ำางาน เป็นสาเหตุให้ผู้้ส้งอายุหันมาใช้้
วิิธิอ้ น่� ๆ เพ่อ� คลายเหงาในการัหันมาหาส่อ� ต�าง ๆ แทั้น 2) ด้้านปรัะโยช้น์ใช้้สอยจัากส่อ� โด้ยอาศัยหลักพ่น� ฐานวิ�า
มนุษย์เป็นผู้้้เห็นแก�ตัวิ การัรัับข้�าวิสารัจั้งเป็นไปเพ่�อปรัะโยช้น์แก�ตนเอง ทั้ั�งในด้้านควิามสะด้วิกสบาย
ควิามสนุกสนาน เพลิด้เพลิน และควิามสุข้กายสบายใจั ซึ่้�งสอด้คล้องกับ สุรักุล เจันอบรัม (2541) ทั้้�ได้้สรัุป
การัเปล้�ยนแปลงทั้างด้้านสังคมทั้้�ผู้้ส้งอายุต้องเผู้ช้ิญนั�น กล�าวิได้้วิา� การัเปล้�ยนแปลงสถืานภาพทั้างสังคม
เน่�องด้้วิยข้้อจัำากัด้ทั้างด้้านรั�างกายทั้้�ทั้ำาให้บทั้บาทั้หน้าทั้้�ข้องผู้้้ส้งอายุลด้น้อยลง ม้ผู้ลทั้ำาให้เกิด้การั
เปล้�ยนแปลงทั้างด้้านเศรัษฐกิจัและสังคมอย�างรัวิด้เรั็วิ เช้�น ทั้ำาให้ข้าด้การัติด้ต�อกับเพ่�อนรั�วิมงาน ต้อง
เปล้ย� นบทั้บาทั้มาเป็นผู้้พ้ ง�้ พาอาศัย เกิด้ควิามรั้วิ้ า� ตนเองไม�มค้ ณ
ุ ค�าและเป็นภารัะ นอกจัากน้ด้� วิ้ ยการัเปล้ย� นแปลง
ข้องสังคมสมัยใหม�และรั้ปแบบครัอบครััวิเด้้�ยวิเข้้ามาแทั้นทั้้�มากข้้�น ม้ส�วินทั้ำาให้กลุ�มผู้้้สง้ อายุกลายเป็นผู้้้ถืก้
ทั้อด้ทั้ิง� ให้อย้ต� ามลำาพัง เกิด้ควิามรั้ส้ ก้ เหงา ข้าด้สัมพันธิภาพกับสมาช้ิกในครัอบครััวิ รัวิมไปถื้งการัเส่อ� มควิาม
เคารัพ ด้้วิยค�านิยมในสังคมทั้้เ� ปล้ย� นไปทั้ำาให้ผู้ส้ ง้ อายุถืก้ มองวิ�าเป็นผู้้ทั้้ ม�้ ค้ วิามคิด้ล้าหลัง ไม�ทั้นั ต�อเหตุการัณ์
รัวิมทั้ั�งปัญหาช้�องวิ�างรัะหวิ�างวิัย จั้งเป็นสาเหตุให้กลุ�มตัวิอย�างสนใจัเน่�อหาสารั ใน 4 กลุ�ม ได้้แก� กลุ�มทั้้� 1
เน่�อหาด้้านการัเต่อนภัยและเน่�อหาด้้านจัิตใจั กลุ�มทั้้� 2 เน่�อหาด้้านกายภาพ กลุ�มทั้้� 3 เน่�อหาด้้านควิาม
บันเทั้ิง และกลุ�มทั้้� 4 เน่�อหาด้้านการัจั้งใจั ทั้้�เล่อกเปิด้รัับเข้้ามาเพ่�อตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุ
กลุ�มปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารั สามารัถืจััด้กลุ�มได้้ 4 กลุ�ม ได้้แก� กลุ�มทั้้� 1 ช้�องทั้างการัส่�อสารั
ปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์ กลุ�มทั้้� 2 ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อกิจักรัรัมและส่�อสิ�งพิมพ์ กลุ�มทั้้� 3 ช้�อง
ทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อมวิลช้น และกลุ�มทั้้� 4 ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อบุคคล
กลุ�มทั้้� 1 ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์ เน่�องจัากในปัจัจัุบันทัุ้กคนไม�อาจัละเลย
หรั่อไม�ใส�ใจัเทั้คโนโลย้ทั้างการัส่�อสารัได้้ อ้กทั้ั�งเม่�อเทั้คโนโลย้ด้ังกล�าวิสามารัถืเช้่�อมต�อส่�อสารัรัะหวิ�างผู้้้คน
ได้้อย�างง�ายด้ายแค�เพ้ยงปลายนิ�วิ จันกรัะทั้ั�งเทั้คโนโลย้การัส่�อสารัได้้เข้้าไปแทั้รักในทัุ้กส�วินข้องช้้วิิตพรั้อม
ทั้ั�งผู้้้คนต�างก็แสวิงหาปรัะโยช้น์จัากเทั้คโนโลย้การัส่�อสารัด้้วิยเช้�นกัน และสามารัถืกล�าวิได้้วิ�าเทั้คโนโลย้
การัส่�อสารัรัวิมถื้งส่�อสังคมออนไลน์เป็นสิ�งทั้้�เอ่�อปรัะโยช้น์ต�อผู้้้ส้งอายุในหลายด้้าน จัากผู้ลการัศ้กษา
พบรั้ปแบบจัากการัใช้้เทั้คโนโลย้ด้งั กล�าวิ แบ�งเป็น 7 รั้ปแบบ ได้้แก� การันำาเสนอสินค้าผู้�านเวิ็บไซึ่ต์ (Website)
การันำาเสนอสินค้าผู้�านเฟซึ่บุ๊ก (Facebook) การัค้นหาผู้�านก้เกิล (Google) การันำาเสนอสินค้าผู้�านย้ทั้้บ
(Youtube) การันำาเสนอสินค้าผู้�านอินสตรัาแกรัม (Instagram) การันำาเสนอสินค้าผู้�านทั้วิิตเตอรั์ (Twitter)
ตลอด้จันการันำาเสนอสินค้าผู้�านไลน์ (Line) สอด้คล้องกับ อัศวิิน เนตรัโพธิิ�แก้วิ (2561) ได้้กล�าวิถื้งการั
ส่�อสารัทั้้�เข้้ากับยุคสมัยข้องเทั้คโนโลย้ส่�อสารัในปัจัจัุบันวิ�าเป็นการัส�งควิามหมายรัะหวิ�างผู้้้สง� สารั ทั้้�อาจัจัะ
เป็นบุคคลคนเด้้ยวิแต�สามารัถืส�งสารัไปถื้งผู้้รั้ บั สารัได้้จัำานวินมาก ผู้�านเทั้คโนโลย้การัส่อ� สารัสมัยใหม�อย�าง 4G
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เพ่�อพยายามทั้ำาให้ควิามเข้้าใจัควิามหมายเด้้ยวิกัน ซึ่้�งกลุ�มตัวิอย�างม้แรังผู้ลักด้ันในการัเปิด้รัับข้้อม้ล
ข้�าวิสารัเก้�ยวิกับผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุทั้้�แตกต�างกันจัากลักษณะเฉพาะข้องส่�อสังคมออนไลน์ทั้้�ม้
ลักษณะเฉพาะตัวิทั้้�สามารัถืถื�ายทั้อด้เรั่�องรัาวิ การัแลกเปล้�ยนควิามคิด้เห็น การัแสด้งออกข้องควิามคิด้
และควิามรั้้สก้ เพ่�อการัติด้ต�อส่�อสารัข้้อม้ลรัะหวิ�างกัน นอกจัากน้� การัส่�อสารัยังเป็นการัทั้้�บุคคลในสังคมม้
ปฏิิสมั พันธิ์โต้ตอบกันโด้ยผู้�านทั้างข้้อม้ลข้�าวิสารั สัญลักษณ์ ตลอด้จันเครั่อ� งหมายต�าง ๆ ภายใต้บรัิบทั้ควิาม
สนใจัในปรัะเด้็นเด้้ยวิกันซึ่้�งจัะพบวิ�าคุณลักษณะด้ังกล�าวิต�างจัากส่�ออ่�น ๆ โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งในส่�อมวิลช้น
ซึ่้�งสอด้คล้องกับผู้ลการัศ้กษาข้อง พัช้น้
เช้ยจัรัรัยา (2558) ศ้กษาเรั่�อง “แบบจัำาลองเช้ิงโครังสรั้างการั
ยอมรัับและรั้ปแบบการัใช้้ปรัะโยช้น์จัากใช้้เทั้คโนโลย้การัส่�อสารัข้องผู้้้ส้งอายุ” ผู้ลการัศ้กษาเช้ิงปรัิมาณพบ
วิ�า แบบจัำาลองสมการัโครังสรั้างปัจัจััยทั้้�ม้อิทั้ธิิพลต�อการัยอมรัับเทั้คโนโลย้การัส่�อสารัข้องผู้้้ส้งอายุไทั้ย ม้
ควิามสอด้คล้องกลมกล่นกับข้้อม้ลเช้ิงปรัะจัักษ์ และพบวิ�า ตัวิแปรัทั้้�ม้อิทั้ธิิพลทั้างตรังเช้ิงบวิกต�อการัใช้้งาน
จัรัิง ค่อ การัรัับรั้ค้ วิามสามารัถืในการัใช้้งาน และการัรัับรั้ป้ รัะโยช้น์ในการัใช้้งาน ส�วินรั้ปแบบการัด้ำาเนินช้้วิติ
ม้อทั้ิ ธิิพลทั้างอ้อมเช้ิงบวิกต�อการัใช้้งาน โด้ยผู้�านการัรัับรั้ป้ รัะโยช้น์การัใช้้งาน การัรัับรั้ค้ วิามง�าย ควิามเข้้ากัน
ได้้ และการัรัับรั้้ควิามสามารัถืในการัใช้้งาน ด้ังนั�น จั้งปฏิิเสธิไม�ได้้วิ�าปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้
ส่�อสังคมออนไลน์จัะอย้�ในกลุ�มข้องช้องทั้างการัส่�อสารัทั้้�ผู้ลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุ
กลุม� ทั้้� 2 ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� กิจักรัรัมและส่อ� สิง� พิมพ์ เน่อ� งจัากคุณลักษณะข้องส่อ� กิจักรัรัมและส่อ�
สิง� พิมพ์เป็นช้�องทั้างการัส่อ� สารัในลักษณะทั้้จั� บั ต้องได้้ โด้ยเฉพาะอย�างยิง� ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� กิจักรัรัม
เป็นกรัะบวินการัส่อ� สารัสองทั้าง (Two –way communication) ภายในการัจััด้กิจักรัรัมพิเศษจัะพบผู้้ส้ ง� สารัทั้้�
เป็นบุคคลหรั่อกลุม� บุคคลทั้้เ� ก้ย� วิข้้องกับกิจักรัรัมนัน� โด้ยผู้ลการัศ้กษาพบวิ�า พนักงานข้าย ด้ารัาหรั่อบุคคลม้เช้่อ�
เส้ยง (Net Idol) เป็นผู้้น้ ำาเสนอสินค้า การัแนะนำาข้้อม้ลสินค้าผู้�านแผู้�นพับหรั่อค้ม� อ่ การัแนะนำาข้้อม้ลสินค้าผู้�าน
ใบปลิวิ ตลอด้จันการันำาเสนอสินค้าผู้�านการัจััด้กิจักรัรัมพิเศษ ม้วิตั ถืุปรัะสงค์เพ่อ� ส�งข้้อม้ลข้�าวิสารัข้องผู้ลิตภัณฑิ์
สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุ พรั้อมการัส�งควิามรั้ส้ ก้ น้กคิด้ ควิามคิด้เห็น ควิามเช้่อ� และอ่น� ๆ ไปยังกลุม� ตัวิอย�างก�อให้เกิด้
การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์ สอด้คล้องกับ เพ็ญพักตรั์ ศิรัิไตรัลักษณ์ (2552) ทั้้�กล�าวิถื้ง ผู้้้ส�งสารัวิ�า เป็นองค์
ปรัะกอบทั้้�ม้ควิามสัมพันธิ์ต�อองค์ปรัะกอบอ่�น ๆ ข้องกรัะบวินการัส่�อสารั ทั้ั�งในแง�ข้องการัเป็นผู้้้เล่อกข้้อม้ล
ข้�าวิสารัทั้้�จัะถื�ายทั้อด้ไป การัเล่อกวิิธิ้การั และช้�องทั้างทั้้�จัะทั้ำาให้สารัไปถื้งผู้้้รัับสารั รัวิมทั้ั�งการัเล่อก และ
พยายามกำาหนด้ตัวิผู้้้ทั้้�จัะเป็นผู้้้รัับข้้อม้ลข้�าวิสารั โด้ยม้วิัตถืุปรัะสงค์เพ่�อต้องการัให้เกิด้การัเปล้�ยนแปลงใน
รัะด้ับใด้รัะด้ับหน้ง� หรั่อในด้้านใด้ด้้านหน้ง� กับบุคคลทั้้เ� ป็นผู้้รั้ บั สารั เช้�น ควิามต้องการัในการัเปล้ย� นแปลงการั
รัับรั้ห้ รั่อควิามรั้้ การัเปล้ย� นแปลงด้้านควิามเช้่อ� ทั้ัศนคติ พฤติกรัรัมข้องบุคคล ข้องกลุม� คน หรั่อข้องสังคม เป็นต้น
กลุม� ทั้้� 3 ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้น เน่อ� งจัากลักษณะเฉพาะข้องส่อ� สารัมวิลช้นทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�าง
เลิกเปิด้รัับส่อ� ปรัะกอบไปด้้วิย 4 รั้ปแบบ ได้้แก� การันำาเสนอสินค้าผู้�านหนังส่อพิมพ์ การันำาเสนอสินค้าผู้�านนิตยสารั
การันำาเสนอสินค้าผู้�านวิิทั้ยุ ตลอด้จันการันำาเสนอสินค้าผู้�านโทั้รัทั้ัศน์ เน่อ� งมาจัากธิรัรัมช้าติข้องส่อ� มวิลช้นเป็น
ส่อ� ทั้้เ� ข้้าถื้งง�าย ผู้้ส้ ง้ อายุไม�ตอ้ งใช้้ทั้กั ษะในการัเปิด้รัับข้้อม้ลข้�าวิสารัมาก อ้กทั้ัง� ยังสอด้คล้องกับแรังผู้ลักด้ันในการั
เปิด้รัับข้�าวิสารัลักษณะเฉพาะข้องส่อ� ทั้้ส� อ่� มวิลช้นม้ลกั ษณะเฉพาะตัวิในแต�ละปรัะเภทั้ส่อ� ทั้้แ� ตกต�างกัน จั้งทั้ำาให้
กลุ�มตัวิอย�างตอบสนองกับส่�อมวิลช้นแต�ละปรัะเภทั้แตกต�างกันด้ังน้� การันำาเสนอผู้�านหนังส่อพิมพ์และการั
นำาเสนอสินค้าผู้�านนิตยสารั ทั้ำาให้ผู้รั้ บั สารัผู้้รั้ บั สัมผู้ัสกับสังคมภายนอกได้้อย�างกวิ้างข้วิาง และละเอ้ยด้ลออมากกวิ�าส่อ�
อ่น� ๆ ในข้ณะทั้้ก� ารันำาเสนอผู้�านส่อ� วิิทั้ยุและส่อ� โทั้รัทั้ัศน์เป็นส่อ� ทั้้ส� ามารัถืช้ด้เช้ยควิามรั้้ ควิามรั้ส้ ก้ ทั้้ต� นเองข้าด้ไปได้้
ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อบุคคล เน่�องจัากกลุ�มตัวิอย�างอย้�ในบรัิบทั้ทั้างสังคมวิัฒนธิรัรัมไทั้ยซึ่้�ง
ได้้รัับค�านิยมทั้างสังคมทั้้�ช้้�นำาให้เช้่�อถื่อตัวิบุคคลทั้้�น�าเช้่�อถื่อเป็นผู้้้นำาเสนอในลักษณะทั้ำาการัรัับรัอง ย่นยัน
คุณภาพผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุ อาจัเป็นบุคคลทั้้�เป็นตัวิแทั้นข้องกลุ�มตัวิอย�าง จัากผู้ลการัศ้กษาพบ
ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� บุคคล 4 รั้ปแบบ ได้้แก� ผู้้ทั้้ น�้ า� เช้่อ� ถื่อย่นยัน บุคคลในครัอบครััวิบอกต�อ เพ่อ� นบอก
ต�อ ตลอด้จันผู้้เ้ ช้้ย� วิช้าญรัับรัอง เพ่อ� สรั้างควิามน�าเช้่อ� ถื่อให้กบั ผู้ลิตภัณฑิ์ ซึ่้ง� สอด้คล้องกับ Katz และคณะ (1974)
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ได้้กล�าวิถื้งควิามต้องการัทั้างด้้านจัิตใจั และสังคมข้องมนุษย์ ทั้้ม� นุษย์ตอ้ งการัติด้ต�อส่อ� สารักับบุคคลภายนอก
(Connection) เช้�น การัติด้ต�อเพ่อ� รัับข้้อม้ลข้�าวิสารั ควิามรั้้ และควิามเข้้าใจั (Information, Knowledge, Understanding) การัติด้ต�อเพ่อ� ควิามพ้งพอใจั เพ่อ� ปรัะสบการัณ์ทั้างอารัมณ์ (Gratification, Emotional experience)
การัติด้ต�อเพ่อ� ควิามเช้่อ� ถื่อ ควิามมัน� ใจั ควิามมัน� คง สถืานภาพ (Credibility, Confidence, Stability, Status)
หรั่อการัติด้ต�อส่อ� สารักับบุคคลอ่น� ๆ (Contact) อ้กทั้ัง� ผู้ลการัศ้กษายังสอด้คล้องกับ ปัจัจััยทั้างด้้านสังคมเป็น
ปัจัจััยทั้้เ� ก้ย� วิข้้องในช้้วิติ ปรัะจัำาวิัน และม้อทั้ิ ธิิพลต�อพฤติกรัรัมการัซึ่่อ� ข้อง ศิรัวิิ รัรัณ เสรั้รัตั น์และคณะ (2546) ทั้้�
กล�าวิวิ�า กลุม� อ้างอิงจัะม้อทั้ิ ธิิพลต�อบุคคลในกลุม� ทั้างด้้านค�านิยม การัเล่อกพฤติกรัรัม และการัด้ำารังช้้วิติ ทั้ัศนคติ
และแนวิคิด้ข้องบุคคล เน่อ� งจัากบุคคลต้องการัให้เป็นทั้้ย� อมรัับ ลักษณะทั้างสังคมสำาหรัับกลุม� ตัวิอย�างเองก็
เช้�นเด้้ยวิกันทั้้�ม้กลุ�มอ้างอิงเข้้ามาเก้�ยวิข้้องต�อพฤติกรัรัมการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุ กล�าวิ
ค่อ กลุ�มอ้างอิงในรัะด้ับกลุ�มปฐมภ้มิ ได้้แก� ครัอบครััวิ เพ่�อนสนิทั้ และเพ่�อนบ้าน ถื่อวิ�าม้อิทั้ธิิพลมากทั้้�สุด้
ต�อทั้ัศนคติ ควิามคิด้ และค�านิยมข้องกลุ�มตัวิอย�าง รัวิมถื้งกลุ�มอ้างอิงในรัะด้ับกลุ�มทัุ้ติยภ้มิ ได้้แก� กลุ�ม
บุคคลช้ั�นนำาในสังคม โด้ยบุคคลทั้้�ใช้้สินค้ารัับรัอง และการัใช้้บุคคลทั้้�ม้ช้่�อเส้ยงหรั่อผู้้้เช้้�ยวิช้าญรัองรัับสินค้า
ปั จั จัั ย การัส่� อ สารัด้้ า นเน่� อ หาสารัและช้� อ งทั้างการัส่� อ สารั สามารัถืรั� วิ มกั น พยากรัณ์
การัตั ด้ สิ น ใจัซึ่่� อ ผู้ลิ ต ภั ณ ฑิ์ สำา หรัั บ ผู้้้ ส้ ง อายุ เ พ่� อ การัเตรั้ ย มพรั้ อ มส้� เ ศรัษฐกิ จั อายุ วิั ฒ น์
ปัจัจััยการัส่�อสารัทั้้�สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยม
พรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์มทั้้ งั� สิน� 4 ปัจัจััย ตามลำาด้ับควิามสำาคัญ ค่อ 1) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้น 2)
เน่อ� หาด้้านกายภาพ 3) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� บุคคล และ 4) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์ ซึ่้ง� ทั้ัง�
4 ปัจัจััยสามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์
ทั้ั�งน้� ปัจัจััยการัส่�อสารัด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อมวิลช้น เป็นปัจัจััยทั้้�สามารัถื
พยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ได้้
อย�างม้ปรัะสิทั้ธิิภาพมากทั้้�สุด้ เน่�องจัากส่�อมวิลช้นเป็นส่�อทั้้�เข้้าถื้งง�าย กลุ�มตัวิอย�างทั้้�เป็นผู้้้ส้งอายุใช้้
ควิามพยายามน้อยทั้้�สุด้ รัวิมถื้งยังเป็นส่�อทั้้�กลุ�มตัวิอย�างใช้้มานาน สอด้คล้องกับ กาญจันา แก้วิเทั้พ
(2547) ได้้กล�าวิถื้ง หลักการัเล่อกรัับส่�อและข้�าวิสารัวิ�าข้้�นอย้�กับการัใช้้ควิามพยายามน้อยทั้้�สุด้ (Least
Effort) และผู้ลทั้้�ได้้รัับ (Promise of Reward) การัทั้้�กลุ�มตัวิอย�างจัะเล่อกใช้้ส่�อทั้้�ใช้้ควิามพยายามน้อยทั้้�
สุด้อย�างส่อ� มวิลช้น และในข้ณะเด้้ยวิกับกลุม� ตัวิอย�างก็ได้้ทั้รัาบข้้อม้ลข้�าวิสารัตามทั้้ต� อ้ งการัได้้อย�างรัวิด้เรั็วิ
ในด้้านข้องเน่�อหาทั้้�ผู้ลการัศ้กษาพบวิ�า ปัจัจััยเน่�อหาด้้านกายภาพ ทั้้�ปรัะกอบไปด้้วิย เน่�อหา
ทั้างการัแพทั้ย์ เน่�อหาข้�าวิสารัให้ข้้อม้ลทั้้�เป็นปรัะโยช้น์ เน่�อหาทั้้�ให้ควิามรั้้การัด้้แลตนเอง เน่�อหา
เก้�ยวิกับอาหารัครับถื้วินตามหลักโภช้นาการั เน่�อหาเก้�ยวิกับการัสาธิิตสินค้า เน่�อหาเก้�ยวิกับการัรัะวิังด้้าน
สุข้ภาพ ตลอด้จันเน่�อหาเก้�ยวิกับการัออกกำาลังกาย เป็นรั้ปแบบข้องเน่�อหาทั้้�ช้�วิยให้กลุ�มตัวิอย�างรั้้ส้ก
ผู้�อนคลายควิามวิิตกกังวิลกับปัจัจััยด้้านสุข้ภาพทั้้�เปล้�ยนแปลงไปตามช้�วิงอายุ ซึ่้�งเน่�อหาด้้านกายภาพ
ด้ังกล�าวิเป็นข้้อม้ลข้�าวิสารัทั้้ใ� ห้ควิามรั้้ กลุม� ตัวิอย�างสามารัถืนำาไปใช้้ในการัด้ำาเนินช้้วิติ และด้้แลสุข้ภาพได้้อก้
ทั้างหน้ง� ซึ่้ง� สอด้คล้องกับแนวิคิด้การัเล่อกใช้้สอ่� ข้องผู้้รั้ บั สารัทั้้ม� าจัากควิามช้อบส�วินบุคคล (Personal tastes
and preferences) โด้ยข้้�นอย้�กับวิ�าผู้้้รัับสารัช้อบส่�อปรัะเภทั้ จัากผู้ลการัศ้กษาพบวิ�าปัจัจััยด้้านช้�องทั้าง
การัส่อ� สารัทั้้ส� ามารัถืพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์
ได้้อย�างม้ปรัะสิทั้ธิิภาพมากทั้้�สุด้ ค่อ ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อมวิลช้นเน่�องจัากกลุ�มตัวิอย�างเป็นกลุ�ม
ผู้้ส้ ง้ อายุทั้อ้� ย้ใ� นวิัยเกษ้ยน จั้งม้เวิลาวิ�างในการัใช้้สอ่� ด้ังกล�าวิ ซึ่้ง� ผู้ลการัศ้กษาสอด้คล้องกับลักษณะวิิสยั การัใช้้สอ่� ใน
เวิลาวิ�าง (General habits of leisure time media use) ทั้้ผู้� รั้ บั สารัจั้งอาจัจัะเล่อกใช้้สอ่� ในสถืานทั้้ใ� ด้หรั่อช้�วิงเวิลา
ใด้ข้้น� อย้ก� บั ควิามเคยช้ินข้องตนเป็นหลักทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�างม้ควิามคุน้ เคยกับส่อ� มวิลช้น ในการัใช้้สอ่� แต�ละครััง� ข้องกลุม�
ตัวิอย�างจัะม้ควิามคาด้หวิังในใช้้สอ่� แต�ละครััง� ซึ่้ง� สะทั้้อนออกมาในผู้ลการัศ้กษาด้้านเน่อ� หาทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�างเล่อกเปิด้รัับ
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ผู้ลการัศ้กษาด้้านเน่อ� หาพบวิ�า เน่อ� หาด้้านกายภาพเป็นปัจัจััยการัส่อ� สารัทั้้ส� ามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การั
ตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ได้้ สอด้คล้องกับควิามต้องการั
ข้องผู้้้ส้งอายุในลำาด้ับข้ั�นควิามต้องการัข้อง Maslow ซึ่้�ง ช้้ช้ัย สมิทั้ธิไกรั (2553) กล�าวิวิ�า ควิามต้องการัทั้าง
กายภาพ ถื่อเป็นสิ�งจัำาเป็นต�อการัด้ำารังช้้วิิตข้องผู้้้ส้งอายุ อันได้้แก� ปัจัจััย 4 ทั้้�เพ้ยงพอ สุข้ภาพพลานามัยทั้้�
ด้้ ทั้้�อย้�อาศัยทั้้�ถื้กสุข้ลักษณะ การัพักผู้�อนทั้้�เพ้ยงพอ การัส�งเสรัิมสุข้ภาพและการัรัักษาพยาบาลอย�างทั้ั�วิถื้ง
ยิง� ไปกวิ�านัน� ผู้ลการัศ้กษายังสอด้คล้องกับควิามพ้งพอใจัในการับรัิโภคข้�าวิสารัข้อง Lawrence A.Wenner
(1985) ในกลุม� Orientation Gratifications ทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�างการัใช้้ข้อ้ ม้ลข้�าวิสารัเพ่อ� การัอ้างอิงและเป็นแรังเสรัิมใน
ควิามสัมพันธิ์รัะหวิ�างตนเองกับสังคมผู้้ส้ ง้ อายุ จั้งพบวิ�ากลุม� ตัวิอย�างม้ควิามต้องการัติด้ตามข้้อม้ลข้�าวิสารัทั้้เ� ก้ย� วิ
กับเน่อ� หาทั้างการัแพทั้ย์ เน่อ� หาข้�าวิสารัให้ข้อ้ ม้ลทั้้เ� ป็นปรัะโยช้น์ เน่อ� หาทั้้ใ� ห้ควิามรั้ก้ ารัด้้แลตนเอง เน่อ� หาเก้ย� วิกับ
อาหารัครับถื้วินตามหลักโภช้นาการั เน่อ� หาเก้ย� วิกับการัสาธิิตสินค้า เน่อ� หาเก้ย� วิกับการัรัะวิังด้้านสุข้ภาพ ตลอด้จัน
เน่อ� หาเก้ย� วิกับการัออกกำาลังกายเป็นการัได้้มาซึ่้ง� ข้้อม้ลเพ่อ� ช้�วิยในการัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์หรั่อบรัิการัสำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุ
สำาหรัับผู้ลการัศ้กษาด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อบุคคลทั้้�ถื่อวิ�าเป็นปัจัจััยการัส่�อสารัทั้้�
สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจั
อายุวิัฒน์ สอด้คล้องกับปัจัจััยทั้างด้้านสังคมข้อง ศิรัิวิรัรัณ เสรั้รััตน์และคณะ (2543) ทั้้�กล�าวิวิ�า
ปัจัจััยทั้างด้้านสังคมเป็นปัจัจััยทั้้�เก้�ยวิข้้องในช้้วิิตปรัะจัำาวิัน และม้อิทั้ธิิพลต�อพฤติกรัรัมการัซึ่่�อ โด้ยเฉพาะ
กลุ�มอ้างอิงจัะม้อิทั้ธิิพลต�อบุคคลในกลุ�มทั้างด้้านค�านิยม การัเล่อกพฤติกรัรัม และการัด้ำารังช้้วิิตทั้ัศนคติ
และแนวิคิด้ข้องบุคคล สอด้คล้องกับผู้ลการัศ้กษาทั้้�พบวิ�า ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อบุคคลทั้้�ม้
อิทั้ธิิพลต�อกลุ�มตัวิอย�างทั้้�เป็นผู้้้ส้งอายุ ได้้แก� บุคคลทั้้�น�าเช้่�อถื่อย่นยัน บุคคลในครัอบครััวิบอกต�อ เพ่�อน
บอกต�อ ตลอด้จันผู้้้เช้้�ยวิช้าญรัับรัอง ซึ่้�งบุคคลด้ังกล�าวิจััด้อย้�ในกลุ�มอ้างอิง (Reference group) เป็นบุคคล
ทั้้�กลุ�มตัวิอย�างเข้้าไปเก้�ยวิข้้องทั้ั�งทั้างตรังและทั้างอ้อม ซึ่้�งบุคคลเหล�าน้�ล้วินม้อิทั้ธิิพลต�อทั้ัศนคติ ควิาม
คิด้เห็น และค�านิยมข้องกลุ�มตัวิอย�าง รัวิมถื้งม้อิทั้ธิิพลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์ข้องกลุ�มตัวิอย�างด้้วิย
ด้ังนัน� ในการัส่อ� สารัการัตลาด้ถื้าเจั้าข้องผู้ลิตภัณฑิ์หรั่อผู้้ส้ ง� สารัสามารัถืวิิเครัาะห์และเล่อกกลุม� อ้างอิงได้้
อย�างถื้กต้อง จัะส�งผู้ลให้ผู้ลิตภัณฑิ์หรั่อบรัิการัต�าง ๆ ทั้้�เก้�ยวิข้้องกับผู้้้ส้งอายุสามารัถืเข้้าถื้งกลุ�มตัวิอย�างได้้
อย�างแม�นยำายิ�งข้้�น
แต�อย�างไรัก็ด้้ พบวิ�า ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์ สามารัถืพยากรัณ์ได้้ในเช้ิง
ผู้กผู้ัน กล�าวิได้้วิ�ายิ�งกลุ�มตัวิอย�างทั้้�เป็นผู้้้ส้งอายุใช้้ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์มาก
การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุจัะยิ�งน้อยลง ในทั้างกลับกันกลุ�มตัวิอย�างทั้้�เป็นผู้้้ส้งอายุใช้้
ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์น้อย การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุจัะยิ�งมาก
ข้้�น ซึ่้�งสวินทั้างกับการัใช้้ช้�องทั้างส่�อมวิลช้นทั้้�เป็นปัจัจััยทั้้�สามารัถืพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์
สำาหรัับผู้้้ส้งอายุได้้มากทั้้�สุด้ อาจัจัะเพรัาะสำาหรัับผู้้้ส้งอายุการัใช้้ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อ
สังคมออนไลน์นั�นไม�คุ้นช้ิน และส่�อสังคมออนไลน์ก็ยังเป็นส่�อใหม�สำาหรัับพวิกเข้า ด้ังนั�น เม่�อต้องตัด้สิน
ใจัซึ่่�อสินค้าในช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์จั้งเกิด้ควิามวิิตกกังวิลกับส่�อทั้้�ตนเองไม�คนุ้ เคย
อ้กทั้ัง� กลุม� ตัวิอย�างอาจัจัะยังไม�มป้ รัะสบการัณ์การัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุผู้า� นส่อ� ออนไลน์มากเทั้�าไรั
นัก ซึ่้ง� ผู้ลการัศ้กษาด้ังกล�าวิ ได้้สะทั้้อนภาพสำาคัญในเรั่อ� งเทั้คโนโลย้การัส่อ� สารักับผู้้ส้ ง้ อายุทั้เ้� ก้ย� วิข้้องกับกรัะบวินการั
ทั้างสังคม โด้ยกลุม� ตัวิอย�างทั้้ใ� ช้้ช้อ� งทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์เป็นการัใช้้เพ่อ� สายสัมพันธิ์ทั้างสังคม
และเป็นการัแสด้งบทั้บาทั้ในด้้านการัติด้ต�อส่อ� สารัและสังคม สอด้คล้องกับ Mangan (2000) ทั้้ก� ล�าวิถื้ง ควิาม
สำาคัญข้องเทั้คโนโลย้สารัสนเทั้ศต�อผู้้ส้ ง้ อายุด้า้ นจัิตวิิทั้ยาและสุข้ภาพจัิตวิ�า ผู้้ส้ ง้ อายุทั้ใ�้ ช้้เทั้คโนโลย้สารัสนเทั้ศจัะม้เพ่อ� น
และติด้ต�อกับเพ่อ� นบนอินเทั้อรั์เน็ตช้�วิยให้มจั้ ติ ใจักรัะปรั้ก� รัะเปรั�าข้้น� ซึ่้ง� อาจัทั้ำาให้ลม่ ควิามเจั็บปวิด้จัากการัป่วิยไข้้ไปได้้
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ยิ�งไปกวิ�านั�น ผู้ลการัศ้กษาสอด้คล้องกับ พัช้น้ เช้ยจัรัรัยา (2558) ศ้กษาเรั่�อง “แบบจัำาลอง
เช้ิงโครังสรั้างการัยอมรัับและรั้ปแบบการัใช้้ปรัะโยช้น์จัากใช้้เทั้คโนโลย้การัส่�อสารัข้องผู้้้ส้งอายุ” ใน
ส�วินข้องผู้ลการัวิิจััยเช้ิงคุณภาพ พบวิ�า รั้ปแบบการัใช้้ปรัะโยช้น์จัากเทั้คโนโลย้การัส่�อสารัข้อง
ผู้้้ส้งอายุ ม้ด้ังน้� (1) เพ่�อสรั้างตัวิตนให้ด้้ทั้ันสมัย (2) เพ่�อพัฒนาศักยภาพข้องตน (3) เพ่�อปฏิิสัมพันธิ์กับ
คนในครัอบครััวิและกลุ�มเพ่�อน (4) สำาหรัับเวิลาวิ�างหรั่อการัพักผู้�อนหลังจัากเสรั็จัสิ�นจัากภารัะงานแล้วิ
ข้ณะทั้้�ปัจัจััยภายในและภายนอกทั้้�ส�งผู้ลต�อการัใช้้เทั้คโนโลย้การัส่�อสารัข้องผู้้้สง้ อายุ ได้้แก� (1) ทั้ักษะและ
ปรัะสบการัณ์เด้ิมข้องผู้้้ส้งอายุกับเทั้คโนโลย้การัส่�อสารั (2) ลักษณะการัใช้้ปรัะโยช้น์เพ่�อแสวิงหาข้้อม้ล
ข้�าวิสารัเก้�ยวิกับสุข้ภาพรั�างกาย และจัิตใจั (3) ควิามวิิตกกังวิลเก้�ยวิกับเทั้คโนโลย้การัส่�อสารั (4) ควิาม
สามารัถืในการัปรัับแต�งเทั้คโนโลย้การัส่�อสารั และ (5) การัได้้รัับอิทั้ธิิพลในการัใช้้งานเทั้คโนโลย้การัส่�อสารั
จัากกลุ�มคนใกล้ช้ิด้ ในส�วินข้องผู้ลทั้้�เกิด้จัากการันำางานเทั้คโนโลย้การัส่�อสารัมาใช้้ในช้้วิิตปรัะจัำาวิัน พบวิ�า
เทั้คโนโลย้การัส่อ� สารัส�งผู้ลต�อผู้้ส้ ง้ อายุผู้ลด้้านควิามสัมพันธิ์ในสังคมกับบุคคลในครัอบครััวิ รัวิมทั้ัง� กลุม� เพ่อ� น
ด้ังนั�น จั้งสามารัถืสรัุปได้้วิ�า ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์สามารัถืพยากรัณ์ได้้ในเช้ิง
ผู้กผู้ัน ยิ�งกลุ�มตัวิอย�างใช้้ช้�องทั้างการัส่�อสารัปรัะเภทั้ส่�อสังคมออนไลน์มาก การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์
สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุจัะยิง� น้อยลง ในทั้างกลับกันกลุม� ตัวิอย�างทั้้เ� ป็นผู้้ส้ ง้ อายุใช้้ช้อ� งทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคม
ออนไลน์น้อย การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้สง้ อายุจัะยิ�งมากข้้�น เน่�องจัากกลุ�มตัวิอย�างทั้้�เป็นผู้้้ส้งอายุ
ใช้้ช้อ� งทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� สังคมออนไลน์เพ่อ� ตอบสนองควิามต้องการัทั้างด้้านสังคมข้องตนเองทั้้ทั้� ำาให้ตนเอง
เองด้้เป็นคนทั้ันสมัยตามธิรัรัมช้าติข้องส่อ� สังคมออนไลน์ทั้เ�้ ป็นส่อ� ใหม� สอด้คล้องกับการัศ้กษาชุ้ด้ตัวิแปรัควิาม
ต้องการัทั้้ผู้� รั้ บั สารัข้อง McCombs, Maxwell. and Becker (1972) ทั้้ก� ล�าวิวิ�า บุคคลม้ควิามต้องการัสารัสนเทั้ศ
เพ่อ� สรั้างควิามม้เอกลักษณ์ให้แก�บคุ คล และเป็นการัสรั้างปฏิิสมั พันธิ์ทั้างสังคมในการัแสด้งบทั้บาทั้ทั้างสังคม
อ้กทั้ั�ง ยังสอด้คล้องกับ Blumler และ Katz อ้างถื้งในกาญจันา แก้วิเทั้พ (2547) กล�าวิวิ�า การัเล่อกใช้้
ส่อ� ข้องผู้้รั้ บั สารันัน� เป็นไปเพ่อ� ตอบสนองควิามพ้งพอใจัข้องตน โด้ยเฉพาะควิามต้องการัทั้างด้้านจัิตใจัสังคม การัใช้้สอ่�
เพ่อ� การัติด้ต�อส่อ� สารักับบุคคลรัอบข้้างเพ่อ� เป็นหัวิข้้อในการัสนทั้นา การัใช้้สอ่� เพ่อ� สรั้างเอกลักษณ์ข้องตนเองหรั่อ
กลุม� ทั้้ต� นสังกัด้ และการัใช้้สอ่� เพ่อ� ยกรัะด้ับรัสนิยมข้องตนเองให้สง้ ข้้น� หรั่อปรัับปรัุงบุคลิกภาพข้องตนเองให้ด้ข้้ น้�
ผู้้้วิิจััยพบข้้อค้นพบเพิ�มเติมวิ�า หากผู้้้ส�งสารัหรั่อเจั้าข้องผู้ลิตภัณฑิ์จัะเล่อกใช้้ช้�องทั้างการัส่�อสารัทั้้�
สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุ เพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์
ผู้้้ส�งสารัไม�ควิรัเล่อกใช้้ส่�อสังคมออนไลน์เป็นส่�อหลักเพ้ยงส่�อเด้้ยวิ หากแต�ต้องบ้รัณาการัหลากหลายส่�อ
โด้ยเฉพาะอย�างยิง� การัใช้้สอ่� มวิลช้นเป็นส่อ� หลัก เน่อ� งจัากเป็นส่อ� ทั้้ม� พ้ ฒ
ั นาการัควิบค้ก� นั มากับกลุม� ตัวิอย�างตัง� แต�
วิัยหนุม� สาวิจันเข้้าส้วิ� ยั ส้งอายุ และในข้ณะเด้้ยวิกันควิรัเล่อกใช้้สอ่� บุคคลเป็นส่อ� รัอง เน่อ� งจัากส่อ� บุคคลสามารัถื
แสด้งถื้งกลุ�มอ้างอิงทั้างสังคมทั้้�ม้อิทั้ธิิพลกับกลุ�มตัวิอย�าง ซึ่้�งสอด้คล้องกับผู้ลการัศ้กษาข้อง กิรัติ คเช้นทั้วิา
(2562) ศ้กษาเรั่อ� ง “การัวิิเครัาะห์โมเด้ลเช้ิงสาเหตุปจัั จััยการัส่อ� สารัทั้้ส� ง� ผู้ลต�อพฤติกรัรัมการัด้้แลสุข้ภาพแบบ
องค์รัวิมข้องผู้้้สง้ อายุ” ผู้ลการัวิิจััยเช้ิงคุณภาพพบวิ�า ปัจัจััยด้้านส่�อหรั่อช้�องทั้างการัส่�อสารั ค่อ ส่�อทั้้�ถืก้ ใช้้ใน
การัส่อ� สารัสุข้ภาพแบบองค์รัวิมข้องผู้้ส้ ง้ อายุทั้ม้� ค้ วิามหลากหลาย และม้ควิามสอด้คล้องกับสถืานการัณ์ และ
บรัิบทั้ทั้างสังคมและวิัฒนธิรัรัมข้องชุ้มช้น ไม�วิ�าจัะเป็นการัใช้้ส่�อด้ั�งเด้ิม ได้้แก� ส่�อมวิลช้น ซึ่้�งกิจักรัรัมส่�อ
เฉพาะกิจัค่อ บุคคลส�วินทั้้องถืิน� และส่อ� ใหม� หรั่อแม้กรัะทั้ัง� บ้รัณาการัส่อ� ทั้ัง� ส่อ� ด้ัง� เด้ิมและส่อ� ใหม�เข้้าด้้วิยกัน
ยิง� ไปกวิ�านัน� การัคำาน้งถื้งเน่อ� หาทั้้จั� ะส่อ� สารักับกลุม� ตัวิอย�างทั้้เ� ป็นผู้้ส้ ง้ อายุ รัวิมถื้งการัให้ควิามสำาคัญด้้านเน่อ� หา
โด้ยเฉพาะเน่อ� หาด้้านกายภาพทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�างม้ปฏิิกรัิ ยิ าหรั่อพฤติกรัรัมตอบสนองต�อข้้อม้ลข้�าวิสารัในลักษณะน้�
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จัากปัจัจััยด้ังกล�าวิผู้้ศ้ ก้ ษาสามารัถืนำาผู้ลการัศ้กษามาอภิปรัายผู้ลในรั้ปแบบแผู้นภาพผู้�านการัจััด้กลุม� ปัจัจััยการัส่อ� สารั
ทั้้ส� ามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ ทั้ัง� สิน� 3
กลุม� หลัก ได้้แก� 1) กลุม� ช้�องทั้างการัส่อ� สารัหลัก และ 2) กลุม� ด้้านเน่อ� หา และ 3) ช้�องทั้างการัส่อ� สารัรัอง ด้ังแผู้นภาพทั้้� 1

แผู้นภาพทัี� 1 องค์ปรัะกอบข้องกรัะบวินการัส่�อสารัทั้้�สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์
การัตั ด้ สิ น ใจัซึ่่� อ ผู้ลิ ต ภั ณ ฑิ์ สำา หรัั บ ผู้้้ ส้ ง อายุ เ พ่� อ การัเตรั้ ย มพรั้ อ มส้� เ ศรัษฐกิ จั อายุ วิั ฒ น์
จัากแผู้นภาพทั้้� 1 ได้้แสด้งปัจัจััยการัส่�อสารัทั้้�สามารัถืรั�วิมกันพยากรัณ์การัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์
สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ ด้ังน้�
1) ปัจัจััยด้้านช้�องทั้างในการัส่�อสารั (Channel) ทั้้�เป็นปัจัจััยเช้ิงบวิกควิรัเล่อกใช้้กับผู้้้รัับสารัในกลุ�ม
ผู้้ส้ ง้ อายุมก้ ารัเล่อกใช้้สอ่� ตามควิามต้องการัใช้้สอ่� (Media-related needs) โด้ยข้้น� อย้ก� บั ปรัะโยช้น์ทั้จั้� ะได้้รับั รัวิมทั้ัง�
ภ้มหิ ลังและสภาพแวิด้ล้อมการัใช้้สอ่� ข้องผู้้ส้ ง้ อายุทั้ผู้�้ ส้ ง� สารัควิรัเล่อกใช้้ในการันำาเสนอผู้ลิตภัณฑิ์หรั่อโฆษณาโด้ย
ใช้้สอ่� มวิลช้นเป็นส่อ� หลัก ไม�วิา� จัะเป็น การันำาเสนอสินค้าผู้�านนิตยสารั การันำาเสนอสินค้าผู้�านวิิทั้ยุ ตลอด้จันการันำา
เสนอสินค้าผู้�านโทั้รัทั้ัศน์ โด้นเฉพาะส่อ� โทั้รัทั้ัศน์เป็นส่อ� ทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�างเข้้าถื้งได้้งา� ยและม้อย้แ� ทั้บทัุ้กครััวิเรั่อน
อ้กทั้ั�ง ควิรัเล่อกใช้้ปัจัจััยปรัะเภทั้ส่�อบุคคล ได้้แก� ผู้้้ทั้้�น�าเช้่�อถื่อย่นยัน บุคคลในครัอบครััวิบอกต�อ เพ่�อน
บอกต�อ ตลอด้จันผู้้้เช้้�ยวิช้าญรัับรัอง ซึ่้�งกลุ�มบุคคลด้ังกล�าวิเป็นกลุ�มอ้างอิงทั้างสังคม (Reference
group) ข้องกลุ�มตัวิอย�าง รัวิมถื้งเป็นกลุ�มทั้้�กลุ�มตัวิอย�างม้ปฏิิสัมพันธิ์ไม�วิ�าทั้างตรังหรั่อทั้างอ้อม
ซึ่้�งปัจัจััยปรัะเภทั้ส่�อบุคคลเหล�าน้�อิทั้ธิิพลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุข้องกลุ�มตัวิอย�าง
อ้กด้้วิย ด้ังนั�น เจั้าข้องผู้ลิตภัณฑิ์หรั่อผู้้้โฆษณาต้องค้นหาให้เจัอวิ�าบุคคลใด้เป็นกลุ�มอ้างอิงข้องกลุ�ม
ตัวิอย�างทั้้�ม้อิทั้ธิิพลต�อการัตัด้สินใจัซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์สำาหรัับผู้้้ส้งอายุเพ่�อการัเตรั้ยมพรั้อมส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์
ปัจัจััยด้้านช้�องทั้างในการัส่�อสารั(Channel) ทั้้�เป็นปัจัจััยเช้ิงลบม้ควิามผู้กผู้ันกับกลุ�มผู้้้รัับสารัในกลุ�ม
ผู้้ส้ ง้ อายุ ได้้แก� ส่อ� สังคมออนไลน์ หากผู้้ส้ ง� สารั นักโฆษณา หรั่อนักการัตลาด้ต้องการัใช้้สอ่� สังคมออนไลน์ควิรั
ใช้้เป็นช้�องทั้างการัส่อ� สารัรัอง ควิรัให้ควิามสำาคัญกับการัช้�องทั้างการัส่อ� สารัรั้ปแบบน้ใ� นด้้านการัเข้้าสังคมข้อง
ผู้้ส้ ง้ อายุ มากกวิ�าการัข้ายสินค้า กล�าวิค่อ การัใช้้สอ่� สังคมออนไลน์ควิรัใช้้รัวิ� มกับการัออกแบบเน่อ� หาด้้านกาย
ภาพทั้้ไ� ม�เน้นการัข้ายสินค้าโด้ยตรัง หากเป็นการันำาเสนอในรั้ปแบบการัด้้แลสุข้ภาพตนเองแบบองค์รัวิมข้อง
ผู้้ส้ ง้ อายุทั้ส้� ามารัถืใช้้ช้อ� งทั้างส่อ� สังคมออนไลน์เพ่อ� ส�งต�อ (Share) ให้กบั กลุม� เพ่อ� นหรั่อบุคคลอันเป็นทั้้รั� กั ข้อง
กลุม� ตัวิอย�าง ซึ่้ง� การัใช้้สอ่� สังคมออนไลน์อาจัไม�ใช้�ปจัั จััยทั้้ม� อ้ ทั้ิ ธิิพลโด้ยตรังต�อการัตัด้สินใจัซึ่่อ� หากแต�สามารัถืเป็น
ปัจัจััยสำาคัญทั้้ส� ามารัถืสรั้างการัตรัะหนักรั้ใ้ ห้กบั กลุม� ตัวิอย�างทั้้เ� ป็นผู้้ส้ ง้ อายุเพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ ได้้
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2) เน่�อหาด้้านกายภาพ ผู้้้ส�งสารั นักโฆษณา หรั่อนักการัตลาด้ควิรัออกแบบเน่�อหาทั้้�ต้องงการัจัะ
ส่อ� สารักับกลุม� เป้าหมาย โด้ยให้ควิามสำาคัญกับเน่อ� หาด้้านกายภาพปรัะกอบด้้วิย ด้้วิยเน่อ� หา 7 ปรัะเภทั้ ได้้แก�
เน่อ� หาทั้างการัแพทั้ย์ เน่อ� หาข้�าวิสารัให้ข้อ้ ม้ลทั้้เ� ป็นปรัะโยช้น์ เน่อ� หาทั้้ใ� ห้ควิามรั้ก้ ารัด้้แลตนเอง เน่อ� หาเก้ย� วิกับ
อาหารัครับถื้วินตามหลักโภช้นาการั เน่อ� หาเก้ย� วิกับการัสาธิิตสินค้า เน่อ� หาเก้ย� วิกับการัรัะวิังด้้านสุข้ภาพ ตลอด้
จันเน่อ� หาเก้ย� วิกับการัออกกำาลังกาย ซึ่้ง� เป็นเรั่อ� งใกล้ตวิั ทั้้ก� ลุม� ตัวิอย�างกำาลังเผู้ช้ิญอย้ก� บั สภาพรั�างกายและทั้้�
เปล้ย� นแปลงไปข้องกลุม� ตัวิอย�าง หากใช้้การัออกแบบเน่อ� หาในลักษณะด้ังกล�าวิรั�วิมกับการัใช้้ช้อ� งทั้างการัส่อ� สารัหลัก
ย�อมสามารัถืกรัะตุน้ กลุม� ตัวิอย�างให้ตด้ั สินใจัซึ่่อ� ผู้ลิตภัณฑิ์สำารัับผู้้ส้ ง้ อายุ เพ่อ� การัเตรั้ยมพรั้อมส้เ� ศรัษฐกิจัอายุวิฒ
ั น์ได้้
ข� อเสื่นอแนะการวิจิยั
ข้้อเสนอแนะเช้ิงนโยบาย
ด้้านช้�องทั้างการัส่�อสารั
ภาคธิุรักิจัในปรัะเทั้ศไทั้ยควิรัให้ควิามสำาคัญกับ “เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์” (Longevity economy)
ซึ่้�งถื่อเป็นโอกาสในการัด้ำาเนินธิุรักิจัรั้ปแบบใหม�ทั้�้เน้นการัซึ่่�อ-ข้ายสินค้าสำาหรัับกลุ�มผู้้้บรัิโภคทั้้�เป็นกลุ�ม
ผู้้้ส้งอายุ เน่�องจัากในปัจัจัุบันปรัะเทั้ศไทั้ยได้้เข้้าส้�สังคมผู้้้ส้งอายุอย�างเต็มรั้ปแบบ ด้ังนั�น การักรัะจัาย
ข้้อม้ลข้�าวิสารัหรั่อการัส่�อสารัข้องภาคธิุรักิจัหรั่อผู้้้ปรัะกอบการัในการัข้ายสินค้าหรั่อให้บรัิการัทั้้�เก้�ยวิข้้อง
กับกลุ�มผู้้้ส้งอายุจัะต้องใช้้ปัจัจััยการัส่�อสารัทั้้�ม้ปรัะสิทั้ธิิภาพและสามารัถืสรั้างอิทั้ธิิพลในการัตัด้สินใจัซึ่่�อ
สินค้าหรั่อเล่อกใช้้บรัิการั ได้้แก� เน่�อหาทั้างด้้านกายภาพทั้้�เก้�ยวิข้้องกับกลุ�มผู้้้บรัิโภคกลุ�มน้�โด้ยตรัง
รั�วิมกับปัจัจััยด้้านช้�องทั้างการัส่อ� สารัปรัะเภทั้ส่อ� มวิลช้นทั้้ส� ามารัถืกรัะจัายข้้อม้ลข้�าวิสารัไปถื้งกลุม� ผู้้รั้ บั สารั
ได้้จัำานวินมาก ยิง� ไปกวิ�านัน� ด้้วิยคุณลักษณะข้องส่อ� มวิลช้นยังคงเป็นส่อ� ทั้้ม� ค้ วิามน�าเช้่อ� ถื่อมากกวิ�าส่อ� อ่น� ๆ
อ้กทั้ั�ง บทั้บาทั้ข้องภาครััฐม้ควิามสำาคัญอย�างยิ�งในการับรัิหารัจััด้การัด้้านนโยบายต�าง ๆ เพ่�อ
เตรั้ยมควิามพรั้อมให้ปรัะเทั้ศไทั้ยเข้้าส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ (Longevity economy) ไม�วิ�าจัะเป็นการัให้
ทัุ้นเพ่�อการัศ้กษาพัฒนาผู้ลิตภัณฑิ์ต�าง ๆ ตามควิามต้องการัข้องผู้้้บรัิโภคกลุ�มน้� ซึ่้�งเป็นการัก�อให้เกิด้
ปรัะโยช้น์ในด้้านการัพัฒนาเศรัษฐกิจัและสังคมข้องผู้้้ส้งอายุใช้้ช้้วิิตทั้ั�งทั้างตรังและทั้างอ้อมได้้อย�างม้
ควิามสุข้ควิบค้�ไปกับเศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ (Longevity economy) ให้เติบโตควิบค้�กันไปอย�างเป็นรั้ปธิรัรัม
ข� อเสื่นอแนะในการวิจิยั ครั ง� ติ่ อไป
สำาหรัับการัวิิจััยในอนาคตควิรัใช้้รัะเบ้ยบวิิธิ้การัวิิจััยเช้ิงคุณภาพ เพ่�อให้ได้้ข้้อม้ลการัตัด้สิน
ใจัซึ่่�อสินค้าสำาหรัับผู้้้ส้งอายุ ผู้�านการัสัมภาษณ์แบบเจัาะล้ก รัวิมถื้งการัข้ยายพ่�นทั้้�การัศ้กษาเพ่�อ
ให้เห็นภาพรัวิมทั้ั�งปรัะเทั้ศ พรั้อมทั้ั�งการัเปรั้ยบเทั้้ยบผู้ลการัศ้กษารัะหวิ�างกลุ�มผู้้้ส้งอายุในเข้ต
เม่องและช้นบทั้ เพ่�อสามารัถืนำาผู้ลการัศ้กษามาใช้้ในการัวิางแผู้นการัส่�อสารัให้เหมาะสมสำาหรัับ
การัตัด้สินใจัซึ่่�อสินค้าและเป็นการัเตรั้ยมควิามพรั้อมเข้้าส้�เศรัษฐกิจัอายุวิัฒน์ (Longevity economy)
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