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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัวแล้ว ซึง่ ภาครัฐ หน่ วยงานเอกชนต่างๆ รวมถึง
หน่ วยธุรกิจต่างๆจาเป็ นจะต้องเตรียมหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้การนา
ข้อมูลของประเทศทีไ่ ด้ผ่านช่วงเวลาของการเป็ นสังคมผูอ้ ายุมาแล้วนัน้ จะเป็ นแนวทางทีด่ ใี นการนาประยุ กต์ใช้กบั
บริบทของสังคมไทย อีกทัง้ ได้นาเสนอเครื่องมือทางการตลาดทีจ่ ะใช้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคสูง อายุ
เครื่องมือทางการตลาดดังกล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ ริโภคสูงอายุ ประเทศไทย

Abstract
At present, Thailand fully steps to the aging society that government private sectors including
business units must prepare to seek products and service to satisfy their the needs of elderly
consumers. Therefore, information from different countries being in the aging society era is a good
guideline in applying to the Thai context. Moreover, marketing tool used to satisfy the needs of elderly
consumers is so called marketing mix (4 P’s) including product, price, place, and promotion.
Keywords: marketing mix, the elderly consumers, Thailand
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บทนา
ป จั จุ บ ัน ความก้า วหน้ า ทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุขทาให้ผคู้ นในปจั จุบนั มีอายุสงู ขึน้ และให้
ความสนใจการดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการ
รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ และมีการออกกาลัง
กายมากขึน้ [1] ระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามทั น สมั ย ทั ด เที ย ม
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว รวมถึงประชากรมีความรู้และ
ภาวะโภชนาการทีด่ ขี น้ึ มีการรักษาสุขภาพและนิยม
หัน มาออกก าลัง กายมากขึ้น ซึ่ง หากจะมองในเชิง
ธุ ร กิ จ นั ้ น ต ลา ด ผู้ สู ง อ า ยุ ถื อ ว่ า เ ป็ น ต ล า ด ที่
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสนใจ เนื่องจากตลาดของ
ผู้สูงอายุมสี ดั ส่วนสูงขึน้ เรื่อยๆซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับ ตลาดสิน ค้ า และบริก ารส าหรับ เด็ก และทารก
นับวันจะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากภาวะการแต่งงาน
รวมถึงการมีบุตรที่ลดลงอันมีผลมาจากจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
หากจะกล่ าวถึง คาว่า ผู้สูงอายุ นัน้ ประกาศ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 [2]
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

ได้ให้คานิยามคาว่า “ผู้สงู อายุ” คือคนที่มอี ายุ 60 ปี
ขึน้ ไปและมีสญ
ั ชาติไทยซึ่งแตกต่ างจากประเทศที่
พัฒนาแล้วในหลายๆประเทศที่กาหนดให้ผู้สูงอายุ
คื อ ผู้ ท่ี มี อ ายุ ตั ง้ แต่ 65 ปี ข้ึ น ไป จากข้ อ มู ล ของ
สานักงานสถิติแห่ง ชาติพ บว่าในปี 2554 ประเทศ
ไทยมีประชากรทัง้ สิน้ 64 ล้านคน โดยประชากรใน
ประเทศไทยมีประชากรผูส้ งู อายุ 8.3 ล้านคน โดยยัง
มีกลุ่มทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุทย่ี งั เป็ นแรงงานทัง้ นอกและใน
ระบบอยู่ประมาณ 3.2 ล้านคน หรือ คิดเป็ นร้อยละ
38.6 ของประชากรผู้สูง อายุในประเทศไทยโดยมี
รายได้เฉลี่ย 12,609 บาทต่อเดือน [3] โครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นพิรามิดแบบ
คงที่ (stationary pyramid) ( รูปที่ 1) ซึง่ แสดงถึง
อัตราการเกิดและการตายต่ า ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
ประชากรกลุ่มผูส้ งู อายุมจี านวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต (รูป ที่ 2) ซึ่ง จ าเป็ น ที่ก ลุ่ ม ธุ ร กิจ ต่ า งๆ
จะต้ อ งหาสิน ค้ า และบริ ก ารมาตอบสนองความ
ต้องการของคนในกลุ่มดังกล่าว

ภาพที่ 1 แสดงพิระมิดโครงสร้างประชากรไทย
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ภาพที่ 2 แสดงกราฟประชากรไทยในปี 2548-2578
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ที่น่ า สนใจ คือ การประมาณการรายได้เ ฉลี่ย ของ
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติพบว่าผูส้ งู อายุอกี เป็ นจานวน
มากทีย่ งั คงเป็ นแรงงานทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและนอกระบบ
ท าให้เ กิด เงิน ออมขึ้น ซึ่ง มาทัง้ จากเงิน ออมที่มีอ ยู่
ในช่วงวัยทางานและรายได้ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงของการ
ทางานอื่นๆ หลังเกษียณอายุ กลุ่มผู้สูงอายุน้ีจงึ ถือ
ว่ายังเป็ นกลุ่มทีย่ งั มีอานาจซือ้ ทีส่ งู [3]
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งประชากรเข้า สู่
สังคมผูส้ ูงอายุนนั ้ มิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดจะเห็นได้
ชัด เจนว่ า ผู้ผ ลิต สิน ค้ า หลายชนิ ด ได้ผ ลิต สิน ค้า ที่
เจาะจงเฉพาะกลุ่มผูส้ งู อายุมากขึน้ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้
ชัดเจน คือ ตลาดผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ซง่ึ การเติบโตนาหน้า
ตลาดผ้าอ้อมเด็ก โดยในปี พ.ศ.2548 ตลาดผ้าอ้อม

ผูใ้ หญ่เติบโตถึง 15% เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาโดยมี
มูลค่าตลาดรวม 360 ล้านบาทและมีการแข่งขันของ
ทัง้ ผูป้ ระกอบการทัง้ รายเก่าและรายใหม่เข้ามาช่วง
ชิงตลาดอย่างเข้มข้นโดยจะเห็นได้จากราคาผ้าอ้อม
ผู้ใ หญ่ ร ะดับ แมสที่เ คยมีร าคาชิ้น ละ 20-40 บาท
ปจั จุบนั มีราคาเหลือเพียงชืน้ ละ 14-15 บาทเท่านัน้
[4]
หากศึก ษาข้อ มูลจากประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว
หลายๆ ประเทศพบว่ าหลายประเทศได้ก้าวเข้า สู่
สังคมผูส้ งู อายุมานานแล้วซึง่ คาว่าสังคมผูส้ งู อายุนนั ้
ในทางประชากรศาสตร์ถือว่า สังคมใดที่มปี ระชากร
อายุ 65 ปี ขน้ึ ไปถึงร้อยละ 7 ถือว่าได้กา้ วเข้าสู่สงั คม
ผู้สูง อายุ แ ล้ว [5] แสดงให้เ ห็น ร้อ ยละผู้สูง อายุ ใ น
ประเทศต่างๆ ในโลก ดังรูปที่ 3

ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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ภาพที่ 3 ร้อยละของประชากรสูงอายุ (65 ปี ขน้ึ ไป) ในปี พ.ศ. 2550 ในบางประเทศ
ที่มา: ประชากรและสังคม: คุณค่าผูส้ งู อายุในสายตาสังคมไทย
จากรู ป ที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศที่ มีค วาม
เจริญ ก้า วหน้ า ทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คมและเป็ น
ประเทศที่ พ ั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง การศึ ก ษาหาข้ อ มู ล จาก
ประเทศทีก่ า้ วเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุนนั ้ จะเป็ นประโยชน์
อย่ า งมากในการเตรี ย มตั ว ของผู้ ป ระกอบการใน
ประเทศไทยอันจะผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร เนื่องจากประเทศไทย
กาลังเตรียมตัวเพื่อเป็ นครัวของโลก (Kitchen of the
World) ตลอดจนการเตรีย มตัว เข้า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community AEC) ยิ่ง เป็ นโอกาสดีท่ีจะทาให้สินค้า อาหารของ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีของตลาดอาหารระดับได้ไม่
ยาก หากมีก ารศึก ษาข้อ มูล และความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างพอเพียงโดยเริม่ จากการศึกษาจาก
ข้อมูลของประเทศที่ก้า วเข้า สู่สงั คมผู้สูง อายุม านาน
แล้ว เพื่อ เป็ น แนวทางในการน ามาปรับ ใช้ใ ห้เ ข้า กับ
บริบทของสังคมผูส้ งู อายุของไทยเพื่อให้ผปู้ ระกอบการ
ได้ น าเสนอสิ น ค้ า ประเภทอาหารที่ ต รงกั บ ความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศ รวมถึ ง การส่ ง
สินค้าออกขายในต่างประเทศอีกด้วย

ข้อมูลผูส้ ูงอายุในประเทศต่างๆ
ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศญีป่ นุ่ ถือเป็ นประเทศหนึ่งทีม่ อี ตั ราการ
เจริญ เติบ โตของธุ ร กิจ ในระดับ สูง และมีโ ครงสร้า ง
ประชากรผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึน้ และก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ
มานานแล้ว จากข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศพบว่า
ในปี 2553 ประชากรในประเทศญีป่ นุ่ มีจานวน 127.36
ล้านคนโดยมีประชากรอายุ 65 ปี ขน้ึ ไป จานวน 28.95
ล้านคน คิด เป็ นร้อยละ 22ของประชากรทัง้ ประเทศ
โดยประชากรอาศัย อยู่ ม ากที่สุ ด คือ กรุ ง โตเกีย ว มี
จานวน ประมาณ 12 ล้านคน (ข้อมูลเดือนกันยายน
2553) [6]
ตลาดอาหารสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศญีป่ นุ่ จึง
เป็ น ตลาดที่มีขนาดใหญ่ แ ละมีสนิ ค้า ประเภทอาหาร
จานวนมากที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุโดย
สามารถแบ่งกลุ่มอาหารทีม่ คี วามสาคัญต่อผูส้ งู อายุได้
3 ประเภทคือ
1. Ordinary Food products เป็ นอาหารทัวไป
่
ทีป่ รับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
เช่น อาหารทีต่ ดั เป็ นชิน้ อาหารบดละเอียด อาหารทีม่ ี
เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มหรืออาหารทีม่ แี คลอรีต่ ่า
2. Universal Design Food เป็ นอาหารที่
เหมาะสมกับผูส้ งู อายุทม่ี ปี ญั หาด้านการกลืน เช่น ปลา
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หรือผักต้มทีเ่ คีย้ วได้ง่าย เต้าหูไ้ ข่ทส่ี ามารถบดได้ดว้ ย
ลิน้
3. Food for Special Dietary Uses เป็ น
อาหารทีไ่ ด้รบั การรับรองให้ใช้เป็ นอาหารสุขภาพหรือ
อาหาร เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น โยเกิรต์ ทิ ช่ี ่วยใน
การขั บ ถ่ า ย มาการี น ที่ ค วบคุ ม การดู ด ซั บ ของ
โคเลสเตอรอลในเลือด
ประเทศอังกฤษ
ส าหรับ ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ ว อย่ า งประเทศ
อังกฤษซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2576 จะมีประชากรราว 71.6
ล้ า นคนโดยในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วน่ า จะมี ส ั ด ส่ ว น
ประชากรผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ 22 [7]
จากการศึก ษาของ The Institute of
Distribution and IGD Services Limited [7] พบว่า
ผูส้ ูงอายุมลี กั ษณะการซื้อสินค้าอาหารในมีขนาดเล็ก
ลง และมีส่วนผสมของอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยสามารถแบ่งผูบ้ ริโภคออกได้เป็ น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มนักประดิษฐ์ (Experimenters) เป็ นกลุ่ม
ที่ใหญ่ท่สี ุดโดยมีประมาณร้อยละ 43 ซึ่งนิยมการ
บริโภคอาหารชนิดใหม่ๆ และนิยมการปรุงอาหารด้วย
ตัวเอง
2 . ก ลุ่ ม นิ ย ม ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย
(Convenience seekers) มีประมาณร้อยละ 18 โดย
ยังคงเป็ นกลุ่มทีน่ ยิ มการบริโภคอาหารชนิดใหม่ๆ และ
นิยมการบริโภคอาหารทีป่ รงสาเร็จแล้ว
3. กลุ่มดัง้ เดิม (Traditional) มีประมาณร้อยละ
25
นิ ย มบริโ ภคอาหารชนิ ด เดิ ม ๆอย่ า งที่เ คย
รับประทานมาก่อนในอดีต
นอกจากนี้พบว่าผู้บริโภคสูงอายุนิยมเดินทาง
ไปซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารตามร้านทีส่ ามารถเดินทางไป
ได้โดยง่ายโดยร้อยละ 28 บอกว่าจะซือ้ สินค้าอาหารใน
ร้านทีม่ พี นักงานบริการทีด่ ี ร้อยละ 69 นิยมบริโภค
อาหารทีส่ ดใหม่ และร้อยละ 35 นิยมบริโภคอาหารที่
ท าจากวัต ถุ ดิบ ที่ป ลูก ในประเทศ อีก ทัง้ การบริโ ภค
อาหารที่บารุงสุขภาพโดยผูบ้ ริโภคสูงอายุชาวอังกฤษ

นิยมบริโภคอาหารที่มีโ คเลสเตอรอลต่ า บารุ งหัวใจ
และชะลอความชรา
ประเทศไต้หวัน
ประเทศไต้หวันถือเป็ นประเทศหนึ่งที่มีอตั รา
การเจริญเติบโตของธุรกิจในระดับสูง และมีโครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคล้ายคลึงกับประเทศไทย
ประเทศไต้หวันมีประชากรประมาณ 23 ล้านคนโดย
ประเทศไต้ ห วัน ได้ก้า วเข้ า สู่ส ัง คมผู้สูง อายุ ตัง้ แต่ ปี
2536 โดยมีประชากรผูส้ งู อายุในขณะนัน้ สูงถึงร้อยละ
7.1 และมีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี ซง่ึ คาดการณ์ว่าในปี
2569 จะมีป ระชากรผู้สูง อายุ มากถึง ร้อ ยละ20 ของ
ประชากรในประเทศ [8] แต่ เ นื่ อ งด้ว ยประชากรใน
ประเทศมีรายได้เ ฉลี่ย ต่ อคนสูงถึง 20,139 ดอลลาร์
สหรัฐโดยมีสดั ส่วนการใช้จ่ายในการบริโภคอาหารและ
เครื่อ งดื่ม สู ง ถึ ง ร้อ ยละ 22 ของรายได้ท ัง้ หมดโดย
นาเข้าจากประเทศไทยร้อยละ 6
ประเทศไต้หวันเป็ นอีกหนึ่งประเทศที่มีอตั รา
การเกิดต่ าที่สุดในโลก ในขณะที่มีประชากรผู้สูงอายุ
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วทาให้สนิ ค้าสาหรับทารกและเด็กมี
ความต้องการในตลาดลดลงและสินค้าสาหรับผู้สูงวัย
ได้ร ับ ความนิ ย มมากขึ้น เรื่อ ยๆ โดยสิน ค้า ที่เ ป็ น ที่
ต้องการของผูบ้ ริโภคสูงอายุ คือ สินค้าสาหรับผูส้ งู อายุ
ทัวไปควรเป็
่
นสินค้าที่กลืนง่าย เปิ ดปิ ดสะดวก และมี
ขนาดทีล่ ดลงจากขนาดปกติ นอกจากนี้ สินค้าสาหรับ
ผู้สูง อายุ ท่ีต้ อ งดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น พิเ ศษ เช่ น ซุ ป ที่มี
น้ าตาลน้ อยที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน หรืออาหาร
โซเดีย มต่ า ซึ่ง ช่ องทางที่เ หมาะสมในการขายสิน ค้า
อาหารสุขภาพทีน่ ่าสนใจ คือ สถานทีด่ ูแลผูส้ งู อายุและ
โรงพยาบาล การสังซื
่ ้อทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เนต
ซูเปอรร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านขายยา [9]
ประเทศจีน
ในประเทศจี น จั ด ว่ า เป็ นอี ก ประเท ศที่ มี
ประชากรผู้สูงอายุจานวนมากถือว่าเป็ นตลาดขนาด
ใหญ่เมื่อนับจากจานวนประชากรพบว่าจากรูปที่ 3 จะ
เห็น ว่ า สัง คมจีน ก็เ ริ่ม ก้า วเข้า สู่ สงั คมผู้สูง อายุ โ ดยมี
สัดส่วนของประชากรผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 7.9 ซึง่ หากเทียบ
กับ จ านวนประชากรทัง้ หมดของประเทศจีน คิด เป็ น
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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ประชากรสูงอายุกว่า 95 ล้านคนโดยจากรายงานของ
ธนาคารเพื่อ การส่งออกและการน าเข้า แห่ งประเทศ
ไทยพบว่ า ตลาดสิน ค้า และบริก ารของผู้สูง อายุ เ ป็ น
ตลาดทีน่ ่าสนใจ เนื่องจากในอนาคตผูส้ งู อายุของจีนใน
ปี 2563 จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แ ตกต่างออกไป
จากสมัยก่อนที่ค่อนข้างประหยัดและไม่นิยมซือ้ สินค้า
ฟุ่มเฟื อ ย เนื่ องจากเคยมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีลาบาก
ผูส้ ูงอายุในปจั จุบนั จะมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ดี กี ว่า ทา
ให้ยนิ ดีทจ่ี ะจ่ายเงินซือ้ สินค้าเพื่อความสะดวกสบายใน
ชีวติ ตลาดสินค้าสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศจีน จึงเป็ น
อีก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่จ ะช่ ว ยขยายตลาดสิน ค้า อาหาร
สาหรับผูส้ งู อายุต่อไป [10]

ประเทศไทย

พลัง งานที่ลดลง รับ โปรตีน และไขมัน จ านวนจ ากัด
เน้นอาหารทีม่ แี คลเซีย่ มและแมกนิเซียม เหล็ก รวมถึง
วิตามินซีและวิตามินบี โอเมก้า 3 รวมถึงกรดทีจ่ าเป็ น
ทัง้ นี้ จ ะควรใส่ ใ จกับ การรับ ประทานน้ า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ น้าทีไ่ ม่ใส่น้าแข็ง ทัง้ นี้การปรับรูปแบบการการ
รับประทานอาหารก็เป็ นสิง่ ที่มคี วามจาเป็ น เช่น การ
รับประทานอาหารทีไ่ ม่ผ่านการขัดสี กินผักผลไม้ 70%
การรับประทานอาหารทีไ่ ม่ปรุงแต่ง อาหารตามฤดูกาล
อาหารให้พ ลัง งานต่ า อาหารรสอ่ อน อาหารปรุ งสด
ใหม่ สะอาด อาหารอุดมด้วยไฟเบอร์ โปรตีนถัวเหลื
่ อง
ถัวเมล็
่ ดแห้ง รวมถึงอาหารประเภทปลาควรกินนมแต่
พอควรและไม่ควรจะรับประทานไข่เกิน 2-3 ฟองต่ อ
สัปดาห์ [13]

นอกจากนี้ พ บว่ า การเปลี่ย นแปลงครอบครัว
และครัว เรือ นไทย การปรากฎขึ้น ของ “ครัว เรือ น
พิเศษ” ซึ่งพบว่าครัวเรือนที่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านัน้ มี
ปริมาณมากขึ้นอย่างต่ อเนื่องโดยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
2.0 ในปี 2529 เป็ น ร้อยละ 7.9 ในปี 2552 [12]

พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพของ
ผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูส้ งู อายุหรือผูท้ ่ี
เตรีย มตัว ก้า วเข้า สู่ว ัย ผู้สูง อายุ มีค วามสนใจในการ
บริโ ภคอาหารเสริม สุข ภาพสูง ถึง ร้อ ยละ 74.8 โดย
ร้ อ ยละ 50.4 พบว่ า เห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นในการ
รับ ประทานอาหารเสริม สุ ข ภาพซึ่ง ท าให้เ ห็น ได้ว่ า
ผูส้ งู อายุหรือผูท้ จ่ี ะก้าวสู่ความเป็ นผูส้ งู อายุในประเทศ
ไทยนัน้ มีค วามตระหนัก ถึง ความจาเป็ น ในการดูแ ล
สุขภาพซึ่ง สังเกตได้จากปิ ระมิดโครงสร้างประชากร
การวางแผนการตลาดทีด่ ยี อ้ มจะส่งผลให้ตลาดอาหาร
ส าหรับ ผู้สู ง อายุ เ ติบ โตได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ควรให้ความสนใจ
คือ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงสถานที่จดั จาหน่ ายที่หาซื้อได้ง่าย
ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริ โ ภคในระดับ ที่สูง
ดัง นั น้ หากผู้ป ระกอบการจัด หสสิน ค้า ที่ต อบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคโดยศึกษาจากปญั หาของ
ผู้สูง อายุ ใ นป จั จุ บ ัน ซึ่ง จะเป็ น ลูก ค้า กลุ่ ม ที่มีป ริม าณ
เพิม่ ขึน้ อย่างแน่นอนและจัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่เหมาะสม ให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ โดยง่าย
[14]

ในด้านการปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม
ผูส้ งู อายุโดยผูส้ งู อายุควรจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
กินอาหารจากเดิมโดยควรจะให้ความสาคัญ กับการ
รับประทานที่คานึงถึงคุณค่าทางโดยเน้น อาหารที่ให้

สถาบันอาหารได้นาเสนอบทความที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มการรับประทานอาหารของผูส้ งู อายุทเ่ี น้นการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการบริโภคอาหารที่ให้
คุ ณ ค่ า ในแง่ ท่ี ช่ ว ยลดอั ต ราการเสี่ ย งต่ อ การเป็ น

สาหรับ ประเทศไทยนัน้ ข้อ มูลการใช้จ่ ายของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นกรุ ง เทพมหานครพบว่ า ผู้ สู ง อายุ มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดารงชีวติ โดยเฉลี่ย 9,212.93 บาท
ต่ อ เดือ นในขณะที่มีร ายได้ เ ฉลี่ย ประมาณเดือ นละ
5,000 บาท ซึง่ ส่วนทีเ่ หลือมักจะเป็ นการช่วยเหลือของ
ครอบครัวหรือบุตรหลานทาให้พฤติกรรมการซือ้ สินค้า
มั ก จะไปกั บ บุ ต รหลาน โดยมี ก ารซื้ อ สิ น ค้ า ตาม
ห้างสรรพสินค้ามากที่สุด รวมถึงการตัดสินซื้อสินค้า
และบริการต่ างๆ มักจะตัดสินใจซื้อร่วมกับสามีหรือ
ภรรยา ผู้สงู อายุในกรุงเทพมหานครแม้จะมีรายได้ไม่
มาก เนื่องจากไม่ได้ทางานแล้ว แต่ พ บว่า ไม่มีภาระ
หนี้ สิน เช่ น กัน และมีก ารวางแผนการออมค่ อ นข้า ง
ชัด เจน ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นใหญ่ จ ะหมดไปกับ ค่ า อาหาร
เครื่ อ งดื่ ม รวมถึ ง มี ค วามต้ อ งการทางสัง คมและ
รวมกลุ่มค่อนข้างสูง [11]
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โรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ หรือในกลุ่มคนอ้วนก็จะเน้น
การบริโภคอาหารที่ช่วยลดไขมันในร่างกาย หรือมี
แป้ งและน้ า ตาลน้ อ ยและนิ ย มบริ โ ภคอาหารกึ่ ง
สาเร็จรูป (Instant Foods) อาหารพร้อมปรุง (Readyto-cook) และอาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) ซึง่ หา
ซือ้ ได้จากร้านสะดวกซือ้ ต่างๆ กันมากขึน้ นอกจากนี้
ผูส้ ูงอายุยงั หันมานิยมบริโภคอาหารพร้อมปรุงพร้อม
ทานมากขึน้ เนื่องจากสะดวกในการรับประทาน การ
เก็บ และการทาความสะอาด นอกจากนี้ยงั เสนอให้มี
การท าผลิต ภัณฑ์อ าหารแช่ เ ย็น ชนิ ด พร้อ มปรุ ง และ
พร้อมทานที่ทาจากถัว่ เหลืองให้มากขึ้น เนื่องจากมี
คุณค่าต่อร่างกาย [15]
ปัจจัยด้านการตลาดในการวางแผนการตลาด
ธุรกิ จอาหารสาหรับผูบ้ ริโภคสูงอายุ
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ลักษณะของสินค้า
ประเภทอาหารสาหรับผูส้ งู อายุนนั ้ มีความแตกต่างกับ
สินค้าสาหรับผูบ้ ริโภคทัวไป
่ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควร
ให้ ค วามส าคัญ กับ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค
ตลอดจนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมซึ่ง
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั ้น สามารถสรุ ป และ
นาเสนอรูปแบบการวางแผนการตลาดสินค้าประเภท
อาหารสาหรับผูส้ งู อายุได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สงู อายุนัน้
ค่ อ นข้า งให้ ค วามส าคัญ กับ ขนาดและรู ป แบบการ
บริโภคค่อนข้างมาก ดังนัน้ หากให้คาจากัดความที่
เหมาะสมสาหรับสินค้าสาหรับผู้สูงอายุ นัน่ คือ คาว่ า
คว า ม สะ ดว กสบา ย ใ นกา รใ ช้ แ ละ กา รบ ริ โ ภ ค
(comfortable) โดยเน้ น ความเรีย บง่ า ยและความ
สะดวกในการใช้งานโดยกลุ่มสินค้าอาหารที่เหมาะสม
กับผูส้ ูงอายุซง่ึ แนะนาโดยสานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศคือ อาหารทีย่ ่อยง่าย อาหารสาเร็จรูป ใช้
ส่วนผสมทีม่ แี คลอรีต่ ่ าจากเนื้อไก่และปลา [16] ทัง้ นี้
จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศ
ไทยนั น้ มีค วามสอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการอาหาร
สาหรับผู้สูงอายุในแต่ละประเทศที่ได้กล่าวมา ดังนัน้
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์จงึ ควรจะให้ความสาคัญทีส่ นิ ค้าที่

มีขนาดเล็ก ย่อยง่าย มีแคลอรี่และโคเลสเตอรอลต่ า
ตลอดจนการผลิ ต สิ น ค้ า ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ท่ี มี โ รค
ประจาตัวหรือจะต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ ซึง่ หาก
พิจารณาปจั จัยด้านอื่นๆ เช่น ขนาดบรรจุกค็ วรจะให้มี
ขนาดทีเ่ ล็กลง เนื่องจากปริมาณการรับประทานอาหาร
ของผูส้ งู อายุค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผูบ้ ริโภควัยเด็ก
หรือวัยทางานอันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานที่
ลดลง ตลอดจนการมีโรคประจาตัวที่ส่งผลกระทบต่อ
ความอยากอาหารทั ง้ ในด้ า นคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารก็เป็ นทีส่ งิ่ ที่ผปู้ ระกอบการควรจะ
ให้ ค วามส าคัญ เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากร่ า งกายมี
ภูมิต้านทานและระบบการทางานที่ท่มี ีประสิทธิภาพ
ต่ าลง การผลิตอาหารที่ได้รบั การรับรองคุณภาพจาก
หน่ วยงานของราชการ ตลอดจนการใช้วตั ถุ ดิบที่ลด
การใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหาร จึงเป็ นสิง่ ที่
มีความจาเป็ น ทัง้ นี้หากผูป้ ระกอบการใช้วตั ถุดบิ จาก
ธรรมชาติ ลดการปรุ ง แต่ ง หรือ สารสัง เคราะห์ท่ีไ ม่
จาเป็ น นอกจากจะทาให้ผบู้ ริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์
มากขึน้ แล้วนัน้ ยังเป็ นอีกส่วนหนึ่งทีจ่ ะใช้ในการสร้าง
คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) อีกด้วย
ปัจจัยด้านราคา
จากข้อ มูล งานวิจ ัย ข้า งต้ น พบว่ า ผู้สูง อายุ ใ น
ประเทศไทยมีรายได้เฉลีย่ เพียง 5,000 บาทต่อ เดือน
แต่มรี ายจ่ายต่อคนสูงถึง 9,200 บาท ซึ่งอาจจะทาให้
มองได้ว่าผูบ้ ริโภคกลุ่มผูส้ งู อายุนนั ้ ยังจัดอยู่ในกลุ่มทีม่ ี
กาลังซื้อที่สูง เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึน้ จานวนมาก
เป็ นรายจ่ายเพื่อตนเองในด้านการบริโภคหรือการใช้
จ่ า ยประจ าวัน อื่น ๆ เนื่ อ งจากงานวิจ ัย ที่ก ล่ า วไว้ใ น
ตอนต้น ได้ก ล่า วถึง ภาวะการปลอดหนี้ข องผู้สูงอายุ
ตลอดจนผู้สูงอายุส่ว นใหญ่ ม ักจะมีก ารออมไม่ ว่า จะ
เป็ น สัง หาริม ทรัพ ย์ ห รือ อสัง ริม ทรัพ ย์ อ่ืน ๆ รวมถึ ง
มัก จะได้ร ับ การดู แ ลค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆจากบุ ต รหลาน
ดังนัน้ การกาหนดราคาอาหารสาหรับผูส้ งู อายุ อาจจะ
สามารถกาหนดราคาในระดับสูงได้ซง่ึ เป็ นการกาหนด
ราคา เพื่อภาพลักษณ์ (Image Pricing) เพื่อทาให้
คุณค่าของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับทีส่ งู ขึน้ เป็ นอาหารที่
เหมาะสาหรับผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุ่ม
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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ปัจจัยด้านช่องการทางจัดจาหน่ ายสิ นค้า
ตลาดอาหารของผู้ สู ง อายุ จ ะมี ช่ อ งทาง ที่
แตกต่างจากตลาดอาหารของบุคคลทัวไปอยู
่
่บา้ ง โดย
ควรจะค านึ งถึง ช่ องทางในกลุ่ม สถานดูแ ลผู้สูง อายุ
โรงพยาบาล รวมถึงร้านสะดวกซือ้ ต่างๆ นอกจากนี้ยงั
ควรจะค านึ ง ถึง การสังซื
่ ้อ ทางไปรษณี ย์แ ละการจัด
จาหน่ายผ่านอินเทอร์เนต ในกรณีทผ่ี สู้ งู อายุไม่สะดวก
ในการไปซื้อ สิน ค้า ณ ห้า งสรรพสิน ค้า หรือ ร้า นค้า
ทัวไป
่ [17] ซึง่ หากพิจารณาในแง่ของการจัดจาหน่ าย
นัน้ อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทโดยศึกษาในกลุ่ม
ที่ มี จ านวนการซื้ อ ครั ง้ ละมากๆ เช่ น ตลาดของ
โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์และสถานสาหรับดูแล
ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ตลาดกลุ่ ม นี้ ค วรจะเน้ น ในเรื่ อ งของ
คุณภาพของสิน ค้า ตลอดจนลัก ษณะปรากฎ คุ ณค่ า
ทางอาหาร รวมถึ ง การก าหนดราคาที่ เ หมาะสม
เนื่องจากผูท้ ท่ี าการตัดสินใจซือ้ อาจจะไม่ได้ผทู้ บ่ี ริโภค
สิน ค้า โดยตรง ดัง นั น้ การสร้า งความแตกต่ า งของ
สินค้าหรือการกาหนดคุณสมบัตขิ องสินค้าให้เหมาะกับ
ผู้บ ริโ ภคจึง มีค วามส าคัญ มาก แต่ ห ากพิจ ารณาถึง
ผู้บริโภคโดยทัวไป
่ สินค้าอาหารสาหรับผู้สูงอายุ ควร
จะมีก ารจัด จ าหน่ า ยทัง้ ในช่ อ งทางของร้า นค้า ปลีก
สมัยใหม่ซ่งึ ผู้ท่จี ะซื้อสินค้าจะเป็ นลูกหลานและญาติ
ของผู้สูง อายุ ในขณะเดีย วช่ อ งทางการขายโดยใช้
ร้านค้าปลีกท้องถิน่ หรือร้านขายของชาก็เป็ นช่องทางที่
จะต้องให้ค วามสนใจ เนื่ อ งจากผู้บ ริโ ภคกลุ่ มนี้ ห าก
จะต้องซื้อสินค้ามาบริโภคเอง บางครัง้ จะยังไม่คุน้ ชิน
กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ซุปเปอร์มาร์เกต ร้า น
สะดวกซือ้ หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
หากพิจารณาในแง่การใช้การส่งเสริมการตลาด
โดยการสือ่ สารทางเดียว (One Way Communication)
การใช้โ ฆษณาผ่ า นทางสื่อ โทรทัศ น์ อ าจจะเป็ น การ
ลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ค่า เพราะว่าผูบ้ ริโภคกลุ่มผูส้ งู อายุนนั ้ จะ
มีจ านวนเพิ่ม ขึ้น แต่ ก็ย ัง เป็ น สัด ส่ ว นที่ย ัง น้ อ ยเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ ประชากรทัง้ ประเทศ วิธีก ารที่ ค วร
นามาพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าอาจจะใช้การ
ขายโดยใช้พนักงานขายซึ่งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง หรือ พยายามเข้า ถึง ผู้น าทางความคิด ของ
กลุ่ม (Opinion Leader) ซึง่ จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริโภคกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีการ
เข้ า ร่ ว ม ชม รมห รื อ สม า คม ต่ า งๆ ดั ง นั ้ น ห า ก
ผู้ป ระกอบการสามารถเข้า ถึง กลุ่ มเป้ า หมายได้ก็จ ะ
ส่งผลให้ประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก นอกจากนี้ การ
ใช้พนักงานเพื่อเข้าถึงสถานพยาบาลหรือสถานเลีย้ งดู
ผูส้ งู อายุกจ็ ะยิง่ ช่วยทาให้สามารถอธิบายคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ห รือ คุณ ประโยชน์ ข องผลิต ภัณฑ์ไ ด้
มากกว่าการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ส่อื สารมวลชน
แต่ ห ากมี ค วามจ าเป็ น ที่จ ะใช้ ส่ือ ต่ า งๆเพื่ อ เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายมาก
ขึน้ การใช้ผทู้ ่มี ชี ่อื เสียงที่เป็ นผู้สงู อายุท่เี คยโด่งดังมา
ก่อ นก็จ ะเป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ที่จ ะท าให้ผู้บ ริโ ภคมี
ความรูส้ กึ ร่วมและเปิ ดใจยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึน้
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แนวทางการ
วางแผนการตลาดสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยนัน้
เป็ น สิ่ง ที่มีค วามท้า ทายอย่ า งมากทัง้ ในแง่ ส ัด ส่ ว น
การตลาดทีม่ จี านวนของลูกค้าเป้าหมายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องตามโครงสร้างประชากรดังที่กล่าวมา รวมถึง
สภาวะสิง่ แวดล้อมทางการตลาดซึ่งผูบ้ ริโภคให้ความ
สนใจในการบริโภคอาหารทีป่ ระโยชน์สุขภาพมากขึน้
ใส่ใจการบริโภคอาหารทีม่ ลี กั ษณะบารุงร่างกายเฉพาะ
ด้าน (Functional Food) นอกจากนี้ ยงั สนใจการ
บริโภคอาหารที่มคี วามสด สะอาดปราศจากการปรุง
แต่ ง จากสิ่ง สัง เคราะห์ ต่ า งๆ ตลาดอาหารส าหรับ
ผูส้ งู อายุจงึ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามท้าทายทัง้ ในการด้านคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่อี อกแบบเฉพาะเพื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้
ตลอดจนการวางกลยุ ทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมอัน
จะท าให้ ต ลาดสิน ค้ า ส าหรับ ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ มีก าร
เจริญเติบโตและขยายตลาดออกไปทัง้ ในประเทศและ
ส่งออกไปยัง ต่ างประเทศส่งผลให้เกิด การพัฒนาทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อไป
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บทสรุป
การเพิม่ ขึน้ ของประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย
และประเทศต่ า งๆทัว่ โลก ถือ เป็ น แรงผลัก ดัน ให้ ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆมาสนองตอบความต้องการของประชากรในกลุ่ม
ดังกล่าว สาหรับประเทศไทยนัน้ ถือเป็ นประเทศทีเ่ ริม่
ก้าวเข้าสู่สงั คมของผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดังนัน้
การศึกษาข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจด้านอาหาร จึง
มีความจาเป็ นอย่างยิง่ การศึกษาหาข้อมูลจากประเทศ
ต่างๆที่อยู่เข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันจึงมีประโยชน์อย่างมากในการกาหนดแนวทางเพื่อ
สรรหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหารที่ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้การศึกษา
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค และ การวางแผนกลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดที่ มีป ระสิท ธิภ าพนั ้น จะท าให้ สิน ค้ า และ
บริการสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค อัน
จะนามาซึง่ ความสาเร็จของหน่วยธุรกิจต่อไป
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