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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ตวัแลว้ซึง่ภาครฐั หน่วยงานเอกชนต่างๆ รวมถงึ

หน่วยธุรกจิต่างๆจ าเป็นจะต้องเตรยีมหาสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ทัง้นี้การน า
ขอ้มลูของประเทศทีไ่ดผ้่านช่วงเวลาของการเป็นสงัคมผูอ้ายุมาแลว้นัน้จะเป็นแนวทางทีด่ใีนการน าประยุกต์ใชก้บั
บรบิทของสงัคมไทย อกีทัง้ไดน้ าเสนอเครื่องมอืทางการตลาดทีจ่ะใชต้อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคสงูอายุ  
เครื่องมอืทางการตลาดดงักล่าวคอื สว่นประสมทางการตลาด (4 P’s) ซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด ผูบ้รโิภคสงูอายุ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



128  l วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัธนบุร ี 

 

บทน า 

ปจัจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท าให้ผูค้นในปจัจุบนัมอีายุสงูขึน้และให้
ความสนใจการดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการ
รบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์และมกีารออกก าลงั
กายมากขึน้ [1] ระบบการแพทยแ์ละการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยทัดเทียม
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ รวมถึงประชากรมคีวามรู้และ
ภาวะโภชนาการทีด่ขี ึน้ มกีารรกัษาสุขภาพและนิยม
หนัมาออกก าลังกายมากขึ้นซึ่งหากจะมองในเชิง
ธุ ร กิ จ นั ้น  ต ลาดผู้ สู ง อ ายุ ถื อ ว่ า เ ป็ น ตลาดที่
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจ เน่ืองจากตลาดของ
ผู้สูงอายุมสีดัส่วนสูงขึน้เรื่อยๆซึ่งหากเปรยีบเทยีบ
กับตลาดสินค้าและบริการส าหรับเด็กและทารก
นับวนัจะมขีนาดเลก็ลง เนื่องจากภาวะการแต่งงาน 
รวมถึงการมีบุตรที่ลดลงอนัมีผลมาจากจากสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

หากจะกล่าวถึงค าว่าผู้สูงอายุนัน้ ประกาศ
ตามพระราชบัญญัติผู้สู งอายุ  พ.ศ.  2546 [2] 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ไดใ้หค้ านิยามค าว่า “ผู้สงูอายุ” คอืคนที่มอีายุ 60 ปี
ขึน้ไปและมีสญัชาติไทยซึ่งแตกต่างจากประเทศที่
พฒันาแล้วในหลายๆประเทศที่ก าหนดให้ผู้สูงอายุ 
คือผู้ที่มีอายุตัง้แต่  65 ปีขึ้นไป จากข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2554 ประเทศ
ไทยมปีระชากรทัง้สิน้ 64 ลา้นคน โดยประชากรใน
ประเทศไทยมปีระชากรผูส้งูอายุ 8.3 ลา้นคน โดยยงั
มกีลุ่มทีเ่ป็นผูส้งูอายุทีย่งัเป็นแรงงานทัง้นอกและใน
ระบบอยู่ประมาณ 3.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
38.6 ของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยมี
รายได้เฉลี่ย 12,609 บาทต่อเดอืน [3] โครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยมลีกัษณะเป็นพริามดิแบบ
คงที ่(stationary pyramid) ( รูปที ่1) ซึง่แสดงถงึ
อตัราการเกิดและการตายต ่าซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
ประชากรกลุ่มผูส้งูอายุมจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต (รูปที่ 2) ซึ่งจ าเป็นที่กลุ่มธุรกิจต่างๆ 
จะต้องหาสินค้าและบริการมาตอบสนองความ
ตอ้งการของคนในกลุ่มดงักล่าว 

 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงพริะมดิโครงสรา้งประชากรไทย 
ท่ีมา: สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ภาพท่ี 2 แสดงกราฟประชากรไทยในปี 2548-2578 

ท่ีมา: สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

นอกจากนี้ ขอ้มลูจากส านกังานสถติแิห่งชาติ
ที่น่าสนใจ คือ การประมาณการรายได้เฉลี่ยของ
ส านกังานสถติแิห่งชาตพิบว่าผูส้งูอายุอกีเป็นจ านวน
มากทีย่งัคงเป็นแรงงานทีเ่กดิขึน้ทัง้ในและนอกระบบ 
ท าให้เกิดเงินออมขึ้นซึ่งมาทัง้จากเงินออมที่มีอยู่
ในช่วงวยัท างานและรายไดท้ีเ่กิดขึน้ในช่วงของการ
ท างานอื่นๆ หลงัเกษียณอายุ กลุ่มผู้สูงอายุนี้จงึถือ
ว่ายงัเป็นกลุ่มทีย่งัมอี านาจซือ้ทีส่งู [3] 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่
สงัคมผูสู้งอายุนัน้มใิช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดจะเหน็ได้
ชัดเจนว่าผู้ผลิตสินค้าหลายชนิดได้ผลิตสินค้าที่
เจาะจงเฉพาะกลุ่มผูส้งูอายุมากขึน้ ตวัอย่างทีเ่หน็ได้
ชดัเจน คอื ตลาดผา้ออ้มผูใ้หญ่ซึง่การเตบิโตน าหน้า
ตลาดผา้ออ้มเดก็ โดยในปี พ.ศ.2548 ตลาดผา้ออ้ม

ผูใ้หญ่เตบิโตถงึ 15% เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมาโดยมี
มลูค่าตลาดรวม 360 ลา้นบาทและมกีารแข่งขนัของ
ทัง้ผูป้ระกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่เขา้มาช่วง
ชงิตลาดอย่างเขม้ขน้โดยจะเหน็ไดจ้ากราคาผา้ออ้ม
ผู้ใหญ่ระดับแมสที่เคยมีราคาชิ้นละ 20 -40 บาท 
ปจัจุบนัมรีาคาเหลอืเพยีงชืน้ละ 14-15 บาทเท่านัน้ 
[4]  

หากศึกษาข้อมูลจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลายๆ ประเทศพบว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่
สงัคมผูส้งูอายุมานานแลว้ซึง่ค าว่าสงัคมผูส้งูอายุนัน้ 
ในทางประชากรศาสตร์ถือว่าสงัคมใดที่มปีระชากร
อายุ 65 ปีขึน้ไปถงึรอ้ยละ 7 ถอืว่าไดก้า้วเขา้สู่สงัคม
ผู้สูงอายุแล้ว [5] แสดงให้เห็นร้อยละผู้สูงอายุใน
ประเทศต่างๆ ในโลก ดงัรปูที ่3 
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ภาพท่ี 3 รอ้ยละของประชากรสงูอายุ (65 ปีขึน้ไป) ในปี พ.ศ. 2550 ในบางประเทศ 

ท่ีมา: ประชากรและสงัคม: คุณค่าผูส้งูอายุในสายตาสงัคมไทย 
 

จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมและเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งการศึกษาหาข้อมูลจาก
ประเทศทีก่า้วเขา้สู่สงัคมผู้สงูอายุนัน้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการเตรียมตัวของผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยอนัจะผลิตสนิค้าและบริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสนิค้าประเภทอาหาร เนื่องจากประเทศไทย
ก าลงัเตรยีมตวัเพื่อเป็นครวัของโลก (Kitchen of the 
World) ตลอดจนการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (Asian Economics Community - 
AEC) ยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะท าให้สินค้าอาหารของ
ประเทศไทยกา้วเขา้สู่เวทขีองตลาดอาหารระดบัไดไ้ม่
ยาก หากมีการศึกษาข้อมูลและความต้องการของ
ผูบ้รโิภคเป็นอย่างพอเพยีงโดยเริม่จากการศกึษาจาก
ข้อมูลของประเทศที่ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุมานาน
แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้ให้เข้ากับ
บรบิทของสงัคมผูส้งูอายุของไทยเพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
ได้น าเสนอสินค้าประเภทอาหารที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงการส่ง
สนิคา้ออกขายในต่างประเทศอกีดว้ย 

 

 

 

 

ข้อมูลผูสู้งอายุในประเทศต่างๆ 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประเทศญีปุ่น่ถอืเป็นประเทศหนึ่งทีม่อีตัราการ
เจริญเติบโตของธุรกิจในระดับสูงและมีโครงสร้าง
ประชากรผูสู้งอายุเพิม่ขึน้และกา้วเขา้สู่สงัคมผู้สงูอายุ
มานานแลว้ จากขอ้มลูของกระทรวงต่างประเทศพบว่า 
ในปี 2553 ประชากรในประเทศญีปุ่น่มจี านวน 127.36 
ลา้นคนโดยมปีระชากรอายุ 65 ปีขึน้ไป จ านวน 28.95 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22ของประชากรทัง้ประเทศ 
โดยประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดคือกรุงโตเกียว มี
จ านวน ประมาณ 12 ล้านคน (ข้อมูลเดือนกนัยายน 
2553) [6] 

ตลาดอาหารส าหรบัผูส้งูอายุในประเทศญีปุ่น่จงึ
เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีสนิค้าประเภทอาหาร
จ านวนมากที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรบัผู้สูงอายุโดย
สามารถแบ่งกลุ่มอาหารทีม่คีวามส าคญัต่อผูส้งูอายุได ้
3 ประเภทคอื  

1. Ordinary Food products เป็นอาหารทัว่ไป
ทีป่รบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผู้บรโิภค 
เช่น อาหารทีต่ดัเป็นชิน้ อาหารบดละเอยีด อาหารทีม่ี
เน้ือสมัผสัอ่อนนุ่มหรอือาหารทีม่แีคลอรีต่ ่า  

2. Universal Design Food เป็นอาหารที่
เหมาะสมกบัผูส้งูอายุทีม่ปีญัหาดา้นการกลนื เช่น ปลา
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หรอืผกัตม้ทีเ่คีย้วไดง้่าย เต้าหูไ้ข่ทีส่ามารถบดไดด้ว้ย
ลิน้ 

3. Food for Special Dietary Uses เป็น
อาหารทีไ่ดร้บัการรบัรองใหใ้ชเ้ป็นอาหารสุขภาพหรอื
อาหาร เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น โยเกริต์ทิีช่่วยใน
การขับ ถ่าย  มาการีนที่ควบคุมการดูดซับของ
โคเลสเตอรอลในเลอืด 

ประเทศองักฤษ 

ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศ
องักฤษซึ่งมปีระชากรผู้สูงอายุอยู่ในสดัส่วนที่สูงมาก 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2576 จะมปีระชากรราว 71.6 
ล้านคนโดยในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีสัดส่วน
ประชากรผูส้งูอายุถงึรอ้ยละ 22 [7] 

จากการศึกษาของ The Institute of 
Distribution and IGD Services Limited [7] พบว่า 
ผูสู้งอายุมลีกัษณะการซื้อสนิค้าอาหารในมขีนาดเล็ก
ลง และมสี่วนผสมของอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยสามารถแบ่งผูบ้รโิภคออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคอื 

1. กลุ่มนกัประดษิฐ ์(Experimenters) เป็นกลุ่ม
ที่ใหญ่ที่สุดโดยมปีระมาณร้อยละ 43 ซึ่งนิยมการ
บรโิภคอาหารชนิดใหม่ๆ และนิยมการปรุงอาหารดว้ย
ตวัเอง 

2 .   ก ลุ่ ม นิ ย ม ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย 
(Convenience seekers) มปีระมาณรอ้ยละ 18 โดย
ยงัคงเป็นกลุ่มทีนิ่ยมการบรโิภคอาหารชนิดใหม่ๆ และ
นิยมการบรโิภคอาหารทีป่รงส าเรจ็แลว้ 

3.  กลุ่มดัง้เดมิ (Traditional) มปีระมาณรอ้ยละ 
25 นิยมบริโภคอาหารชนิดเดิมๆอย่างที่เคย
รบัประทานมาก่อนในอดตี 

นอกจากนี้พบว่าผู้บรโิภคสูงอายุนิยมเดนิทาง
ไปซือ้ผลติภณัฑ์อาหารตามร้านทีส่ามารถเดนิทางไป
ไดโ้ดยง่ายโดยรอ้ยละ 28 บอกว่าจะซือ้สนิคา้อาหารใน
รา้นทีม่พีนักงานบรกิารทีด่ี รอ้ยละ 69 นิยมบรโิภค
อาหารทีส่ดใหม่ และรอ้ยละ 35 นิยมบรโิภคอาหารที่
ท าจากวัตถุดิบที่ปลูกในประเทศ อีกทัง้การบริโภค
อาหารที่บ ารุงสุขภาพโดยผูบ้รโิภคสงูอายุชาวองักฤษ

นิยมบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลต ่า บ ารุงหวัใจ 
และชะลอความชรา  

ประเทศไต้หวนั 

ประเทศไต้หวนัถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีอตัรา
การเจรญิเตบิโตของธุรกจิในระดบัสูงและมโีครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคล้ายคลึงกบัประเทศไทย 
ประเทศไต้หวนัมีประชากรประมาณ 23 ล้านคนโดย
ประเทศไต้หวันได้ก้าวเข้าสู่ส ังคมผู้สูงอายุตัง้แต่ปี 
2536 โดยมปีระชากรผูส้งูอายุในขณะนัน้สงูถงึรอ้ยละ 
7.1 และมปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ทุกปีซึง่คาดการณ์ว่าในปี 
2569 จะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ20 ของ
ประชากรในประเทศ [8] แต่เนื่องด้วยประชากรใน
ประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงถึง 20,139 ดอลลาร์
สหรฐัโดยมสีดัสว่นการใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารและ
เครื่องดื่มสูงถึงร้อยละ 22 ของรายได้ทัง้หมดโดย
น าเขา้จากประเทศไทยรอ้ยละ 6  

ประเทศไต้หวนัเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอตัรา
การเกดิต ่าที่สุดในโลก ในขณะที่มีประชากรผู้สูงอายุ
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ท าใหส้นิคา้ส าหรบัทารกและเดก็มี
ความต้องการในตลาดลดลงและสนิค้าส าหรบัผู้สูงวยั
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสินค้าที่เป็นที่
ตอ้งการของผูบ้รโิภคสงูอายุ คอื สนิคา้ส าหรบัผูส้งูอายุ
ทัว่ไปควรเป็นสนิค้าที่กลนืง่าย เปิดปิดสะดวก และมี
ขนาดทีล่ดลงจากขนาดปกติ นอกจากนี้ สนิคา้ส าหรบั
ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น ซุปที่มี
น ้าตาลน้อยที่เหมาะกบัผู้ป่วยเบาหวาน หรืออาหาร
โซเดียมต ่าซึ่งช่องทางที่เหมาะสมในการขายสินค้า
อาหารสขุภาพทีน่่าสนใจ คอื สถานทีดู่แลผูส้งูอายุและ
โรงพยาบาล การสัง่ซื้อทางโทรศพัทห์รอือนิเทอร์เนต 
ซเูปอรรม์ารเ์กต็ รา้นคา้ปลกี และรา้นขายยา [9] 

ประเทศจีน 

ในประ เทศจีนจัดว่ า เ ป็นอีกประ เท ศที่มี
ประชากรผู้สูงอายุจ านวนมากถือว่าเป็นตลาดขนาด
ใหญ่เมื่อนบัจากจ านวนประชากรพบว่าจากรูปที ่3 จะ
เห็นว่าสงัคมจีนก็เริ่มก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุโดยมี
สดัสว่นของประชากรผูส้งูอายุรอ้ยละ 7.9 ซึง่หากเทยีบ
กบัจ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศจีนคิดเป็น
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ประชากรสงูอายุกว่า 95 ลา้นคนโดยจากรายงานของ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและการน าเข้าแห่งประเทศ
ไทยพบว่าตลาดสินค้าและบริการของผู้สูงอายุเป็น
ตลาดทีน่่าสนใจ เน่ืองจากในอนาคตผูส้งูอายุของจนีใน
ปี 2563 จะมพีฤติกรรมการบรโิภคที่แตกต่างออกไป
จากสมยัก่อนที่ค่อนขา้งประหยดัและไม่นิยมซือ้สนิค้า
ฟุ่มเฟือย เน่ืองจากเคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล าบาก 
ผูสู้งอายุในปจัจุบนัจะมสีภาพความเป็นอยู่ที่ดกีว่าท า
ใหย้นิดทีีจ่ะจ่ายเงนิซือ้สนิคา้เพื่อความสะดวกสบายใน
ชวีติ ตลาดสนิคา้ส าหรบัผูส้งูอายุในประเทศจนีจงึเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยขยายตลาดสินค้าอาหาร
ส าหรบัผูส้งูอายุต่อไป [10] 

ประเทศไทย 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ข้อมูลการใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุ ในกรุ ง เทพมหานครพบว่า  ผู้สูงอายุมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการด ารงชวีติโดยเฉลี่ย 9,212.93 บาท
ต่อเดือนในขณะที่มีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 
5,000 บาท ซึง่สว่นทีเ่หลอืมกัจะเป็นการช่วยเหลอืของ
ครอบครวัหรอืบุตรหลานท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
มักจะไปกับบุตรหลาน โดยมีการซื้อสินค้าตาม
ห้างสรรพสนิค้ามากที่สุด รวมถึงการตดัสนิซื้อสนิค้า
และบริการต่างๆ มกัจะตัดสนิใจซื้อร่วมกบัสามีหรือ
ภรรยา ผู้สงูอายุในกรุงเทพมหานครแมจ้ะมรีายไดไ้ม่
มาก เนื่องจากไม่ได้ท างานแล้ว แต่พบว่าไม่มีภาระ
หนี้สินเช่นกันและมีการวางแผนการออมค่อนข้าง
ชัดเจน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหาร
เครื่องดื่ม  รวมถึงมีความต้องการทางสังคมและ
รวมกลุ่มค่อนขา้งสงู [11] 

นอกจากนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงครอบครัว
และครัวเรือนไทย การปรากฎขึ้นของ “ครัวเรือน
พเิศษ” ซึ่งพบว่าครวัเรอืนที่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านัน้มี
ปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิม่ขึน้จากร้อยละ 
2.0 ในปี 2529 เป็น รอ้ยละ 7.9 ในปี 2552 [12] 

ในด้านการปรบัพฤติกรรมการกนิใหเ้หมาะสม
ผูส้งูอายุโดยผูส้งูอายุควรจะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
กินอาหารจากเดิมโดยควรจะให้ความส าคญักบัการ
รบัประทานที่ค านึงถึงคุณค่าทางโดยเน้นอาหารที่ให้

พลังงานที่ลดลง รับโปรตีนและไขมันจ านวนจ ากัด 
เน้นอาหารทีม่แีคลเซีย่มและแมกนิเซยีม เหลก็ รวมถงึ
วติามนิซแีละวติามนิบ ีโอเมกา้ 3 รวมถงึกรดทีจ่ าเป็น
ทัง้นี้จะควรใส่ใจกับการรับประทานน ้ า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่น ้าทีไ่ม่ใสน่ ้าแขง็ ทัง้นี้การปรบัรปูแบบการการ
รบัประทานอาหารกเ็ป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็น เช่น การ
รบัประทานอาหารทีไ่ม่ผ่านการขดัส ีกนิผกัผลไม ้70% 
การรบัประทานอาหารทีไ่ม่ปรุงแต่ง อาหารตามฤดกูาล
อาหารให้พลงังานต ่า อาหารรสอ่อน อาหารปรุงสด
ใหม่ สะอาด อาหารอุดมดว้ยไฟเบอร ์โปรตนีถัว่เหลอืง 
ถัว่เมลด็แหง้ รวมถงึอาหารประเภทปลาควรกนินมแต่
พอควรและไม่ควรจะรบัประทานไข่เกิน 2-3 ฟองต่อ
สปัดาห ์[13] 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพของ
ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูส้งูอายุหรอืผูท้ี่
เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ว ัยผู้สูงอายุมีความสนใจในการ
บริโภคอาหารเสริมสุขภาพสูงถึงร้อยละ 74.8 โดย  
ร้อยละ 50 .4 พบว่า เห็นถึงความจ า เป็นในการ
รับประทานอาหารเสริมสุขภาพซึ่งท าให้เห็นได้ว่า
ผูส้งูอายุหรอืผูท้ีจ่ะก้าวสู่ความเป็นผูส้งูอายุในประเทศ
ไทยนัน้มีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการดูแล
สุขภาพซึ่งสงัเกตได้จากปิระมิดโครงสร้างประชากร 
การวางแผนการตลาดทีด่ยีอ้มจะส่งผลใหต้ลาดอาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ควรให้ความสนใจ 
คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่มคุีณภาพไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน รวมถึงสถานที่จดัจ าหน่ายที่หาซื้อได้ง่าย
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับที่สูง 
ดังนัน้ หากผู้ประกอบการจัดหสสินค้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคโดยศกึษาจากปญัหาของ
ผู้สูงอายุในปจัจุบันซึ่งจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีปริมาณ
เพิม่ขึน้อย่างแน่นอนและจดัหาชอ่งทางการจดัจ าหน่าย
ที่เหมาะสม ให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย 
[14] 

สถาบนัอาหารได้น าเสนอบทความที่เกี่ยวกบั
แนวโน้มการรบัประทานอาหารของผูส้งูอายุทีเ่น้นการ
รบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพการบรโิภคอาหารที่ให้
คุณค่าในแง่ที่ช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็น
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โรคมะเรง็หรอืโรคหวัใจ หรอืในกลุ่มคนอ้วนกจ็ะเน้น
การบรโิภคอาหารที่ช่วยลดไขมนัในร่างกาย หรอืมี
แป้งและน ้ าตาลน้อยและนิยมบริโภคอาหารกึ่ง
ส าเรจ็รูป (Instant Foods) อาหารพรอ้มปรุง (Ready-
to-cook) และอาหารพรอ้มทาน (Ready-to-eat) ซึง่หา
ซือ้ไดจ้ากรา้นสะดวกซือ้ต่างๆ กนัมากขึน้ นอกจากนี้
ผูสู้งอายุยงัหนัมานิยมบรโิภคอาหารพร้อมปรุงพร้อม
ทานมากขึน้ เนื่องจากสะดวกในการรบัประทาน การ
เกบ็ และการท าความสะอาด นอกจากนี้ยงัเสนอให้มี
การท าผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นชนิดพร้อมปรุงและ
พร้อมทานที่ท าจากถัว่เหลืองให้มากขึ้น เนื่องจากมี
คุณค่าต่อร่างกาย [15] 

ปัจจยัด้านการตลาดในการวางแผนการตลาด
ธรุกิจอาหารส าหรบัผูบ้ริโภคสูงอาย ุ

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งต้น ลกัษณะของสนิคา้
ประเภทอาหารส าหรบัผูส้งูอายุนัน้มคีวามแตกต่างกบั
สนิคา้ส าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควร
ให้ความส าคัญกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ตลอดจนการวางกลยุทธท์างการตลาดที่เหมาะสมซึ่ง
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั ้นสามารถสรุปและ
น าเสนอรูปแบบการวางแผนการตลาดสนิค้าประเภท
อาหารส าหรบัผูส้งูอายุไดด้งันี้ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

เนื่องจากผลติภณัฑอ์าหารส าหรบัผู้สงูอายุนัน้
ค่อนข้างให้ความส าคัญกับขนาดและรูปแบบการ
บริโภคค่อนข้างมาก ดงันัน้ หากให้ค าจ ากดัความที่
เหมาะสมส าหรบัสนิค้าส าหรบัผู้สูงอายุนัน่คือ ค าว่า 
คว ามสะดวกสบาย ในการ ใช้และการบริ โ ภค 
(comfortable) โดยเน้นความเรียบง่ายและความ
สะดวกในการใชง้านโดยกลุ่มสนิคา้อาหารที่เหมาะสม
กบัผูสู้งอายุซึง่แนะน าโดยส านักงานส่งเสรมิการคา้ใน
ต่างประเทศคอื อาหารทีย่่อยง่าย อาหารส าเร็จรูป ใช้
ส่วนผสมทีม่แีคลอรีต่ ่าจากเนื้อไก่และปลา [16]  ทัง้นี้
จะเหน็ว่าผลติภณัฑอ์าหารส าหรบัผูส้งูอายุในประเทศ
ไทยนัน้มีความสอดคล้องกับความต้องการอาหาร
ส าหรบัผู้สูงอายุในแต่ละประเทศที่ได้กล่าวมา ดงันัน้ 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑจ์งึควรจะใหค้วามส าคญัทีส่นิคา้ที่

มขีนาดเล็ก ย่อยง่าย มีแคลอรี่และโคเลสเตอรอลต ่า 
ตลอดจนการผลิตสินค้าส าหรับผู้สูงอายุที่มีโรค
ประจ าตวัหรอืจะต้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ ซึง่หาก
พจิารณาปจัจยัดา้นอื่นๆ เช่น ขนาดบรรจุกค็วรจะใหม้ี
ขนาดทีเ่ลก็ลง เนื่องจากปรมิาณการรบัประทานอาหาร
ของผูส้งูอายุค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัผูบ้รโิภควยัเดก็
หรอืวยัท างานอนัเนื่องมาจากความต้องการพลงังานที่
ลดลง ตลอดจนการมโีรคประจ าตัวที่ส่งผลกระทบต่อ
ความอยากอาหารทัง้ ในด้านคุณภาพและความ
ปลอดภยัของอาหารกเ็ป็นทีส่ิง่ที่ผูป้ระกอบการควรจะ
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากร่างกายม ี    
ภูมิต้านทานและระบบการท างานที่ที่มีประสทิธภิาพ
ต ่าลง การผลติอาหารที่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจาก
หน่วยงานของราชการ ตลอดจนการใช้วตัถุดิบที่ลด
การใชส้ารเคมเีพื่อปรบัปรุงคุณภาพอาหาร จงึเป็นสิง่ที่
มคีวามจ าเป็น ทัง้นี้หากผูป้ระกอบการใชว้ตัถุดบิจาก
ธรรมชาติ ลดการปรุงแต่ง หรือสารสังเคราะห์ที่ไม่
จ าเป็น นอกจากจะท าใหผู้บ้รโิภคยอมรบัในผลติภณัฑ์
มากขึน้แลว้นัน้ ยงัเป็นอกีส่วนหนึ่งทีจ่ะใชใ้นการสรา้ง
คุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) อกีดว้ย 

ปัจจยัด้านราคา 

จากข้อมูลงานวิจัยข้างต้นพบว่าผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมรีายได้เฉลีย่เพยีง 5,000 บาทต่อเดอืน 
แต่มรีายจ่ายต่อคนสงูถงึ 9,200 บาท ซึ่งอาจจะท าให้
มองไดว้่าผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุนัน้ยงัจดัอยู่ในกลุ่มทีม่ี
ก าลงัซื้อที่สูง เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึน้จ านวนมาก 
เป็นรายจ่ายเพื่อตนเองในด้านการบรโิภคหรอืการใช้
จ่ายประจ าวันอื่นๆ เนื่องจากงานวิจัยที่กล่าวไว้ใน
ตอนต้นได้กล่าวถึงภาวะการปลอดหนี้ของผู้สูงอายุ 
ตลอดจนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีการออมไม่ว่าจะ
เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังริมทรัพย์อื่นๆ รวมถึง
มักจะได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆจากบุตรหลาน 
ดงันัน้ การก าหนดราคาอาหารส าหรบัผูส้งูอายุอาจจะ
สามารถก าหนดราคาในระดบัสงูได้ซึง่เป็นการก าหนด
ราคา  เพื่อภาพลกัษณ์ (Image Pricing) เพื่อท าให้
คุณค่าของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัทีส่งูขึน้ เป็นอาหารที่
เหมาะส าหรบัผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม  
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ปัจจยัด้านช่องการทางจดัจ าหน่ายสินค้า 

ตลาดอาหารของผู้สูงอายุจะมีช่องทางที่
แตกต่างจากตลาดอาหารของบุคคลทัว่ไปอยู่บา้ง โดย
ควรจะค านึงถึง ช่องทางในกลุ่มสถานดูแลผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาล รวมถงึรา้นสะดวกซือ้ต่างๆ นอกจากนี้ยงั
ควรจะค านึงถึงการสัง่ซื้อทางไปรษณีย์และการจัด
จ าหน่ายผ่านอนิเทอรเ์นต ในกรณีทีผู่ส้งูอายุไม่สะดวก
ในการไปซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
ทัว่ไป [17] ซึง่หากพจิารณาในแง่ของการจดัจ าหน่าย
นัน้อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทโดยศกึษาในกลุ่ม
ที่มีจ านวนการซื้อครัง้ละมากๆ เช่น  ตลาดของ
โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์และสถานส าหรบัดูแล
ผู้สูงอายุ  ซึ่งตลาดกลุ่มนี้ควรจะเน้นในเรื่องของ
คุณภาพของสินค้าตลอดจนลักษณะปรากฎ คุณค่า
ทางอาหาร รวมถึงการก าหนดราคาที่ เหมาะสม 
เนื่องจากผูท้ีท่ าการตดัสนิใจซือ้อาจจะไม่ไดผู้ท้ีบ่รโิภค
สินค้าโดยตรง ดังนัน้ การสร้างความแตกต่างของ
สนิคา้หรอืการก าหนดคุณสมบตัขิองสนิคา้ใหเ้หมาะกบั
ผู้บริโภคจึงมีความส าคัญมาก แต่หากพิจารณาถึง
ผู้บรโิภคโดยทัว่ไป สนิค้าอาหารส าหรบัผู้สูงอายุควร
จะมีการจัดจ าหน่ายทัง้ในช่องทางของร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ซึ่งผู้ที่จะซื้อสนิค้าจะเป็นลูกหลานและญาติ
ของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวช่องทางการขายโดยใช้
รา้นคา้ปลกีทอ้งถิน่หรอืรา้นขายของช ากเ็ป็นชอ่งทางที่
จะต้องให้ความสนใจ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้หาก
จะต้องซื้อสนิค้ามาบรโิภคเอง บางครัง้จะยงัไม่คุน้ชนิ
กบัร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ซุปเปอร์มาร์เกต ร้าน
สะดวกซือ้ หรอืหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

หากพจิารณาในแง่การใชก้ารสง่เสรมิการตลาด
โดยการสือ่สารทางเดยีว (One Way Communication) 
การใช้โฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์อาจจะเป็นการ
ลงทุนทีไ่ม่คุม้ค่า เพราะว่าผูบ้รโิภคกลุ่มผูส้งูอายุนัน้จะ
มีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรทัง้ประเทศ วิธีการที่ควร
น ามาพจิารณาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้อาจจะใชก้าร
ขายโดยใช้พนักงานขายซึ่งการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง หรือพยายามเข้าถึงผู้น าทางความคิดของ
กลุ่ม (Opinion Leader) ซึง่จะเหน็ไดว้่าผูบ้รโิภคกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม มกีาร
เข้ า ร่ วมชมรมหรือสมาคม ต่า งๆ  ดังนั ้น  ห าก
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ก็จะ
ส่งผลใหป้ระสบความส าเรจ็ไดไ้ม่ยาก นอกจากนี้ การ
ใชพ้นกังานเพื่อเขา้ถงึสถานพยาบาลหรอืสถานเลีย้งดู
ผูส้งูอายุกจ็ะยิง่ช่วยท าให้สามารถอธบิายคุณลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้
มากกว่าการส่งเสริมการตลาดโดยใช้สื่อสารมวลชน  
แต่หากมีความจ าเป็นที่จะใช้สื่อต่างๆ เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวางและหลากหลายมาก
ขึน้ การใช้ผูท้ี่มชีื่อเสยีงที่เป็นผู้สงูอายุที่เคยโด่งดงัมา
ก่อนก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคมี
ความรูส้กึร่วมและเปิดใจยอมรบัผลติภณัฑไ์ดง้่ายขึน้ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น แนวทางการ
วางแผนการตลาดส าหรบัผู้สูงอายุในประเทศไทยนัน้ 
เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมากทัง้ในแง่สัดส่วน
การตลาดทีม่จี านวนของลกูคา้เป้าหมายทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องตามโครงสรา้งประชากรดงัที่กล่าวมา รวมถึง
สภาวะสิง่แวดลอ้มทางการตลาดซึ่งผูบ้รโิภคใหค้วาม
สนใจในการบรโิภคอาหารทีป่ระโยชน์สุขภาพมากขึน้ 
ใสใ่จการบรโิภคอาหารทีม่ลีกัษณะบ ารุงร่างกายเฉพาะ
ด้าน (Functional Food) นอกจากนี้ยงัสนใจการ
บรโิภคอาหารที่มคีวามสด สะอาดปราศจากการปรุง
แต่งจากสิ่งสังเคราะห์ต่างๆ ตลาดอาหารส าหรับ
ผูส้งูอายุจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามทา้ทายทัง้ในการดา้นคดิคน้
ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
ตลอดจนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมอนั
จะท าให้ตลาดสินค้าส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการ
เจรญิเตบิโตและขยายตลาดออกไปทัง้ในประเทศและ
ส่งออกไปยงัต่างประเทศส่งผลให้เกิดการพฒันาทัง้
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยต่ีอไป 
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บทสรปุ 

การเพิม่ขึน้ของประชากรผูส้งูอายุในประเทศไทย
และประเทศต่างๆทัว่โลก ถือเป็นแรงผลักดันให้ ผู้
ประกอบธุรกจิอาหารต้องคดิคน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ต่างๆมาสนองตอบความตอ้งการของประชากรในกลุ่ม
ดงักล่าว ส าหรบัประเทศไทยนัน้ถอืเป็นประเทศทีเ่ริม่
ก้าวเขา้สู่สงัคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดงันัน้ 
การศกึษาขอ้มูลดา้นการประกอบธุรกจิดา้นอาหาร จงึ
มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ การศกึษาหาขอ้มลูจากประเทศ
ต่างๆที่อยู่เขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กนัจงึมปีระโยชน์อย่างมากในการก าหนดแนวทางเพื่อ  
สรรหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหารที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีการศกึษา
พฤติกรรมผู้บริโภค และ การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่มีประสิทธิภาพนั ้นจะท าให้สินค้าและ
บรกิารสามารถเขา้ถึงความต้องการของผู้บรโิภค อนั
จะน ามาซึง่ความส าเรจ็ของหน่วยธุรกจิต่อไป 
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