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Communication
Design..
Aging Society
จับตาการดำ�เนินชีวติ
กับรูปแบบการสือ่ สาร
เพือ่ รับมือสังคมผูส้ งู วัย

เป็นที่แน่นอนว่า ในปี พ.ศ. 2567-2568 ที่จะถึงนี้
ประเทศไทยกำ�ลังก้าวเข้าสูร่ ะดับสังคมผูส้ งู วัย (Aged society)
โดยสมบูรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทย
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือที่เรียกว่ากลุ่มสูงวัย มากกว่า
ประชากรอายุต่ำ�กว่า 15 ปีหรือกลุ่มวัยเด็ก
ในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นที่กล่าวถึงกันมาก จากสัดส่วนประชากรสูงวัย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20
ของประชากรทัง้ ประเทศ หรือมีประชากรอายุตงั้ แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ   ในขณะที่ประชากรรวมของประเทศไทยกำ�ลังเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราทีช่ า้ ลงอย่างมาก จนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปี ประชากรสูงวัยกลับเพิม่ ขึน้
ด้วยอัตราที่สูงมากประมาณร้อยละ 5 ต่อปี  
        ซึง่ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย คาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะเป็น
สังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2578 ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาเพียง 3 ทศวรรษ สัญญาณการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ผูส้ งู วัย  ดังกล่าว ทำ�ให้สามารถคาดการณ์ ได้วา่ กลุม่ ผูส้ งู วัยจะกลายมาเป็นกลุม่
ลูกค้าที่มีบทบาทสำ�คัญต่อภาคธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆ มากขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้
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พฤติกรรมการบริโภค
และการใช้จายของผู้สูงวัย
พฤติกรรมผู้สูงวัยในแต่ละช่วงอายุ ที่จะ
มีลักษณะที่แตกต่างกัน ทำาให้ผลิตภัณฑ์ ที่
จะสามารถตอบโจทย์ผู้สูงวัยในแต่ละกลุ่ม
มี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ ว ย โดยต้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง
คุณภาพและความปลอดภัย การใช้งานที่ง่าย
ไม่ ยุ่ง ยากซั บ ซ้ อ น และตอบความต้องการ
พฤติกรรมของผูส้ งู วัย รวมถึงมีราคาทีเ่ หมาะสม
เป็นปัจจัยทีจ่ ะต้องให้ความสำาคัญ ในการปรับ
กลยุทธ์เพื่อเจาะตลาด ดังกล่าว
พฤติกรรมการบริโภค และใช้จ่ายของ
ผู้สูงวัย ได้มีการขยายตลาดและรูปแบบ ตามแนวโน้มว่าผู้สูงวัยที่มี
ช่วงเวลาทำางานยาวนานขึน้ และมีรายได้เกิดขึน้ จากการทำางานทำาให้
อำานาจซื้อมีมากขึ้นส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการ
เพือ่ ผูส้ งู วัย สามารถจำาแนกประเภทของการบริโภคและค่าใช้จา่ ยของ
ผู้สูงวัย ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ดังนี้
การบริโภค โดยมีคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
การแพทย์ในแต่ละด้าน ทัง้ การดูแลสุขภาพยามเจ็บปวย ทัง้
รักษาและป้องกัน
การบริโภค โดยมีคา ใช้จา ยทีเ่ กีย่ วข้องการผอนคลาย
ที่เป็นประโยชน์ เช่นทางด้านการนวดสปา แพทย์แผนไทย
การออกกำาลังแบบเบาๆ ตามความถนัด
การบริโภคสินค้าอาหาร และเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพและ
การบำรุง
การบริโภคสินค้าทีส่ ามารถอำนวยความสะดวก ใช้ชวี ติ
ได้งายขึ้น นวัตกรรมเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงต่างๆ
การบริโภคในเชิงนันทนาการเพือ่ ความผอนคลายตางๆ
เช่น ทัวร์ ท่องเที่ยว และการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ตามความถนัด ความสนใจและ
งานอดิเรก หาสภาพแวดล้อมทีแ่ ปลกใหม่ เติมเต็มความฝัน
และให้รางวัลแก่ตนเอง

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

การบริ โ ภค และค า ใช้ จ า ยการจั ด
เลี้ ย งสั ง สรรค์ เ พื่ อ สร้ า งกลุ ม สั ง คม
ได้พบเพือ่ นฝูง การรวมตัวในเชิงกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกครอบครัว
การให้เวลากับสังคม การทำประโยชน์
การใช้บริการในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
การวางแผนจัดการทรัพย์สิน ประกัน
และการเงิน

สำาหรับการเคลื่อนไหวของตลาดทางด้านบริการและผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีหลากหลายธุรกิจที่ให้
ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแบรนด์และการสื่อสาร
การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัย มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชนิด
โรงพยาบาล ธุรกิจประกันชีวิต บริการวางแผนทางด้านการเงิน บริการจัดการเดินทางและสิ่งอำานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงวัย เป็นต้น แต่รูปแบบการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ยังเป็นทิศทางที่ไม่
ได้พยายามที่จะสื่อสารถึงพวกเขาได้อย่างชัดเจน
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พฤติกรรมและทัศนคติของผู้สูงวัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2563

ให้ความสำ�คัญ
กับการเลือกซื้ออาหาร
และเครื่องดื่ม ร้อยละ 57

ให้ความสำ�คัญเลือกสินค้า
และบริการที่เชื่อมโยงสุขภาพ

ให้ความสำ�คัญกับการใส่ใจ
เรื่องอาหารได้แก่
ประเภท แหล่งที่มา
วิธีการผลิต
และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ 63

ร้อยละ 26

ร้อยละ 65

ให้ความสำ�คัญกับ
การตรวจสุขภาพสม่ำ�เสมอ

ร้อยละ 45

ให้ความสำ�คัญกับการออกกำ�ลังกาย

ร้อยละ 43

หลากหลายความต้องการ
โจทย์การสื่อสารเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย และชัดเจน
กลุ่มผู้สูงวัย ส่วนใหญ่พบว่า ต้องการให้บุคคลทั่วไปมอง
เห็นว่า ตนดูมคี วามเหมาะสมตามวัย  สภาพความเป็นอยู่ และจิตใจ
อารมณ์ ดี แ ละมี ค วามสุ ข มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามมั่ น คง มี สุ ข ภาพที่ ดี
ใช้ผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการทางอุดมคติสอดคล้องสภาพ
สังคม การสือ่ สารทีใ่ นแต่ละช่องทางมีอทิ ธิพลต่อความสนใจพฤติกรรม
การบริโภคและการตัดสินใจซื้อ       
การสื่อสารในมุมมองของผู้บริโภคสูงวัย จำ�เป็นต้องอาศัย
ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์อย่างแท้จริง และสร้างความ
สัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคมากกว่าเพียงทีจ่ ะสร้างความสนใจของผูบ้ ริโภคนัน้
ให้สนใจแบรนด์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น
การทีป่ ระชากรกลุม่ ผูส้ งู วัยอายุกลายเป็นเป้าหมายสำ�คัญทางการตลาด
และกำ�ลังเติบโตเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในอนาคต จะเห็นได้วา่
เมือ่ อายุมากยิง่ ขึน้ กลุม่ ผูส้ งู วัยจะใช้ชวี ติ ทีร่ อบคอบ ระมัดระวัง เลือกสินค้า
ผลิตภัณฑ์อย่างสมเหตุสมผล มีแนวทางในการเลือกทีห่ ลากหลายไม่
เพียงแต่การสือ่ สารข้อมูล หรือโฆษณาจูงใจเท่านัน้   ผูส้ งู วัยส่วนใหญ่
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ให้ความสำ�คัญ
ให้ความสำ�คัญกับ
กับการปรับพฤติกรรม
การพักผ่อน ร้อยละ 40
เพื่อดูแลสุขภาพ

*ผลการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่าง
อายุ 60 ปี
ที่อาศัยในเมืองใหญ่ ทั่วประเทศ
จำ�นวน 400 คน

ให้ความสำ�คัญกับมิติทางด้านสุขภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
มากที่สุด ข้อมูลที่ส่งเสริมความรู้และกิจกรรมให้เกิดทักษะ ที่ต้องใช้
การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้สูงวัยเพื่อกำ�หนดกลยุทธ์การสื่อสารต่างๆ
ให้เหมาะสม
การให้ความสนใจกับพัฒนาการของผลิตภัณฑ์และความ
น่าเชือ่ ถือ การสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคกลุม่ สูงวัยต้องควบคูไ่ ปกับเทคนิค
การให้ความรู้ ความเข้าใจ ความเชือ่ มโยงด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์
ควบคู่ไปกับการมอบความรู้สึกผ่อนคลายอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ที่มีการปรับรูปแบบ การบริหารจัดการ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ตามศักยภาพและความเหมาะสม ทั้งสื่อทั่วไปและสื่อ Online  
การนำ�เสนอคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารต่างๆ ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการรับรู้ข้อมูล การตัดสินใจบริโภค ก่อนซื้อ ใช้
และหลังจากซื้อหรือใช้ ในทุกขั้นตอน ต่างส่งผลต่อประสบการณ์
ของผู้บริโภคสูงวัย ทั้งสิ้น เมื่อใดที่แบรนด์ไม่สามารถนำ�เสนอหรือ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคสูงวัยได้อย่างแท้จริงแล้ว
ย่อมส่งผลเสียหายต่อแบรนด์ ในที่สุด

