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บทคัดยอ
  การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม รวบรวมขอมูลดวยแบบ
สมัภาษณจากผูใหขอมลูเชงิลกึดวยการสมัภาษณเจาะลกึจากตวัแทนผูสงูอายแุละพนกังานรานคาปลกี จาํนวน 135 
ตัวอยาง ในเขตเมืองและนอกเมือง 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ วิเคราะหขอมูลดวยการจัดกลุม สรุปประเด็น และสรุปผล
ผลการศกึษา พบวา สนิคาทีผู่บรโิภคสงูวยัมพีฤตกิรรมการซือ้มากท่ีสดุ คอื เคร่ืองด่ืม โดยในการซ้ือสินคาของผูบริโภค
สูงวัยจะซื้อสินคาปริมาณที่พอดีตอการบริโภค  ที่ตั้งของรานคาปลีกสมัยใหมตองอํานวยความสะดวกในการซ้ือให
กับลูกคาดวยบริการ 24 ชั่วโมง และตองการใหรานคาปลีกสมัยใหมตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนใกลกับสถานที่ทํางานหรือ
ทีพ่กัอาศัย หรือเปนทางผานระหวางการใชชวีติประจําวัน พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยตามการสงเสริม
การขายของรานคาปลีกสมัยใหม พบวา ผูบรโิภคสูงวยัมพีฤติกรรมการซ้ือจากการลดราคาสินคามากท่ีสดุ และตองการ
สงเสริมการขายท่ีเรียบงายไมซับซอน และสวนใหญไมมีปญหาอปุสรรคจากการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม
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Abstract
  This research aims to study behavior of the buying elderly consumers and barriers to purchases 
in modern retail store. To gathered data from the insights of the interview; senior representatives and staff 
135 samples in urban and suburban from 4 regions of Thailand. Data were analyzed using qualitative 
analysis. The study found that most elderly consumers prefer to buy drinks and buy the size fit for             
consumption. This can establishment for modern retailers.  To facilitate the purchase of services to          
customers 24 hours and located in community areas, closed to the place of work or residence or a bypass 
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route in everyday life. The promotion factor showed that the elderly consumers would like to reduced price 
products, and should be simple, The most of elderly did not problem on purchases at modern retail stores.

Keywords
  Buying Behavior,   Elderly Consumers,   Modern Retail Stores

บทนํา
  ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยจากขอมูลของสํามะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สาํนกังานสถติแิหงชาตแิสดงใหเหน็วา ประชากรสงูอายขุองประเทศไทยมปีระมาณ 8.5 ลานคน คดิเปนรอยละ 12.9 
ของประชากรทั้งประเทศที่มีประมาณ 65.9 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นชัด
วาสงัคมไทยไดเขาสูสงัคมผูสงูอายุ แมวา สดัสวนประชากรผูสงูอายุของประเทศไทยยังไมมากเทากับประเทศท่ีพฒันา
แลว ซึง่ในปจจุบนัมปีระมาณ 1 ใน 4 หรอื 1 ใน 5 ของประชากรท้ังหมด แตการเปลีย่นเปนประชากรผูสงูอายุของไทย 
เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกวามาก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555, 8)
  การเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุในปจจุบันทําใหประเทศไทยตองเตรียมการรับมือกับสภาวะสังคม          
ผูสูงอายุ ไดแก การเตรียมการดานการจัดสวัสดิการ บริการ และการสรางหลักประกันตางๆ เพ่ือรองรับประชากร         
ผูสูงอายุในอนาคตจากแนวโนมการเปล่ียนแปลงการพ่ึงพิงของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนสงผลใหสังคมไทยมีปญหาในเร่ือง
การตอบสนองความตองการและความจําเปนในการใชชีวิตของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึน รวมไปถึงปญหาการพึ่งพิงของ        
ผูสงูอาย ุ  ความตองการสนิคาสาํหรบัผูสงูอาย ุการบรกิารทีส่าํคญัตอผูสงูอายซุึง่ตองปรับใหทนัความตองการท่ีเพิม่ขึน้ 
จงึเปนเร่ืองท่ีหนวยงานท่ีเกีย่วของควรตองเรงศึกษาวาผูสงูอายุมพีฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคอยางไร เพ่ือจัดหา
สินคาและบริการที่ตอบโจทยกลุมผูบริโภคสูงวัยไดอยางสอดคลองตอไป
  สําหรับดานธุรกิจคาปลีกก็มีการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของกลุมลูกคากลุมใหมที่เปนกลุมผูสูงวัย           
เพื่อใหธุรกิจสามารถดํารงอยูได  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของรานคา
ปลกี ซึง่ปจจุบนัธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมมกีารขยายตัวและเติบโตอยางตอเน่ือง  และมีการพัฒนาชองทางกระจาย
สินคาสูผูบริโภคสูงวัย   รานคาปลีกในปจจุบันเนนบริการที่ตอบสนองความตองการความสะดวกสบายของลูกคา    

เนนการจัดการรานคาปลีกใหทันสมัยโดยยึดผูบริโภคเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีมาใช  สงผลใหเกิดรานคา
ปลีกสมัยใหมในรูปแบบตางๆ  มีการแขงขันขยายสาขากระจายไปยังชุมชนตางๆ ทั้งในระดับตําบลทั่วประเทศอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ทําใหตนทุนตอหนวยของผูคาปลีกสมัยใหม     
รายใหญตํ่ากวาผูคาปลีกรายเล็ก และการเติบโตของธุรกิจคาปลีกในป พ.ศ. 2555 ในกลุมรานคาปลีก มีรายได        
รวมประมาณ 210,378 ลานบาท อีกทั้งยังคาดการณในอนาคตวาจะมีการขยายตัวตอเนื่องและแขงขันรุนแรง           
มากขึ้น (สันติ  เกียรติคุณโสภณ, 2556) 
  จากการสํารวจของ Nielsen ในพฤติกรรมการใชบริการรานคาปลีกในรูปแบบตาง ๆ  ของคนไทยพบวา ความถ่ี
ในการใชบริการรานคาปลีกทั่วประเทศที่มากกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 43 ดังแผนภูมิที่ 1 (กนกกาญจน 
ประจงแสงศรี และ ณัฐพล เลิศศรีมงคล, 2556)
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       แผนภูมิที่ 1: ความถี่ในการใชรานคาปลีกของคนไทย
       ที่มา:  กนกกาญจน ประจงแสงศรี และณัฐพล เลิศศรีมงคล, 2556

  ถึงแมวา การขยายตัวของรานคาปลีกในประเทศไทยมีมากข้ึน และมีโอกาสเติบโตไดอีกในอนาคต                  
แตปจจุบนัรานคาปลกีสวนใหญกย็งัคงตอบโจทยกลุมผูบริโภคท่ีเปนกลุมวัยแรงงานเปนสวนใหญ รวมไปถึงกลยทุธ
ทางการตลาดท่ีไมไดเจาะจงกับกลุมผูบริโภคสูงวัยอยางชัดเจน  เนื่องมาจากยังไมทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา
ของผูบรโิภคสงูวยัทีแ่ทจรงิ และเม่ือพจิารณาแนวโนมของผูสงูอายใุนอนาคตทีจ่ะเปนกาํลังซือ้สาํคัญ และการขยาย
ตัวของรานคาปลีกในปจจุบันแลว   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัย           
ในรานคาปลกีในประเทศไทย   เพือ่ใหเขาใจพฤตกิรรมและความตองการของผูบรโิภคสงูวยั และไดขอมลูทีส่อดคลอง
กับความเปนจริง สามารถนําไปเปนแนวทางในวางแผนการตลาดและปรับปรุงพัฒนารานคาปลีกใหเปนรานที่         
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคสูงวัยของประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
             2.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกมัยใหม

วิธีการวิจัย
  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary                
Research) และดําเนินการรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในสภาพท่ีเปนจริงเชิงลึกดวยแบบสัมภาษณ (In-depth 
Interview Research) ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีคา IOC = 0.8 โดยแบบสัมภาษณประกอบดวย        
ขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการซ้ือสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหมและปญหาอุปสรรคท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา            
ในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคสูงวัย



54
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

  ประชากรและกลุมผูใหขอมูลเปนตัวแทนของผูบริโภคสูงวัยและพนักงานรานคาปลีกสมัยใหม จํานวน             
90 ตัวอยาง ในภาคเหนือ ภาคกลาง (ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต                 
รวมทั้งหมด 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กาญจนบุรี อุดรธานี ขอนแกน เพชรบุรี และ
สงขลา โดยแบงกลุมผูใหขอมูล ดังนี้ (1) กลุมกอนเกษียณ อายุ 46 - 55 ป จํานวน  45 คน (2) กลุมอาย ุ56 - 65 ป 
ขึน้ไป จาํนวน 45 คน  และ (3) ตวัแทนของพนักงานรานคาปลกี จาํนวน 45 คน รวมทัง้ส้ิน 135 คน  ระยะเวลาการเก็บ
ขอมลูระหวางเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2556 และนาํขอมูลทีไ่ดรบัมาวเิคราะหขอมูลดวย การจดักลุม ตคีวามหมาย 
สรุปผลการวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษา

ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูใหสัมภาษณเปนผูหญิงมากกวาผูชายเล็กนอย      
สวนใหญมีอายุอยูในชวง 46-55 ป และ 65 ปขึ้นไปตามลําดับ  มีการประกอบอาชีพคาขายเปนสวนใหญ รองลงมา 
คือ ลูกจาง สวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว 
  1. พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
   ดานลักษณะและปริมาณสินคา ผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเคร่ืองดื่ม 
(ยกเวนสรุา) มากทีส่ดุ รองลงมา คอื สนิคาประเภทอาหาร ขนมหรือของกินเลน และการชาํระคาบริการตางๆ ในขณะ
ที่สินคาประเภทของใชสวนตัว อุปกรณเครื่องใช บุหรี่ สุรา และหนังสือ มีเปนสวนนอย โดยในการซื้อสินคาของ              
ผูบริโภคตองการซ้ือสินคาปริมาณที่พอดีตอการบริโภคเปนสวนใหญ  และซ้ือสินคาเล็กนอยรองลงมา
   ดานราคาในการซ้ือแตละคร้ัง พบวา ผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาอยูในชวงราคา 
101-200 บาท รองลงมา คือ ซื้อในราคา 201-300 บาท เมื่อทําการเปรียบเทียบราคากับรานคาทั่วไปแลวผูบริโภค  
สูงวัยสวนใหญ กลาววา ราคาที่รานคาปลีกสมัยใหมมีราคาแพงกวารานคาอื่น ๆ
       ดานชวงเวลาของผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม พบวา              
ผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคาเปนประจําในชวงเวลาเชาถึงกลางวันมากกวาชวงเวลาอื่น ๆ และ
บางสวนของผูบริโภคสูงวัยจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาไมเปนเวลาแลวแตความตองการหรือซ้ือในชวงเวลาท่ีลูกคา
ในรานคาปลีกมีจํานวนไมมาก 
       ดานเหตุผลของพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคสูงวัย พบวา อันดับ 1 คือ 
ที่ตั้งรานคาปลีกใกลกับที่ทํางานหรือที่พักอาศัย หรือเปนทางผานในการใชชีวิตประจําวัน เหตุผลรองลงมา คือ            
รานคาปลีกมีความโดดเดน มีสินคาที่ตอบสนองความตองการได  รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการซ้ือเมื่อเกิดความหิว
หรอืกระหาย  มเีปาหมายในการซือ้สนิคา ซือ้สนิคาเมือ่ขาดแคลน ซือ้สนิคาใหกบับคุคลอ่ืน แวะพกัผอนชัว่คราว และ
ชําระคาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ
      ดานสถานท่ี รานคาปลีกสมัยใหมและบริการขนสงสินคา พบวา ผูบริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา
ในรานคาปลีกสมัยใหมที่มีพื้นที่กวางขวาง สะดวกในการเลือกซื้อสินคามากที่สุด รองลงมา คือ การมีแสงสวางมาก
เพียงพอ และการจัดวางสินคาเปนระเบียบ ผูบริโภคสูงวยัสวนนอยที่มีความตองการดานความสะอาด  การมีระบบ
การรักษาความปลอดภัย บรรยากาศในรานที่เย็นสบาย มีมาตรฐานที่เปนรูปแบบเดียวกัน สําหรับเร่ืองการใชบริการ
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ขนสงสนิคานัน้ ผูบรโิภคสงูวยัไมมคีวามตองการใชบรกิารขนสงสินคา และมพีฤตกิรรมมาซือ้สินคาดวยตวัเองเนือ่งจาก
ไดเดินมาดูสินคาและไดพูดคุยกับผูอื่น  แตยังมีผูบริโภคสูงวัยสวนหนึ่งที่มีแนวโนมจะใชบริการขนสงสินคา และ
ตองการใชบริการขนสงสินคา
  ดานการสงเสรมิการขาย พบวา ผูบรโิภคสงูวยัมพีฤตกิรรมการซือ้สินคาในรานคาปลีกสมยัใหมทีม่กีารสงเสรมิ
การขายแบบลดราคาสินคามากท่ีสดุ รองลงมา คอื ตองการใหจดัรายการสงเสริมการขายทีม่รีปูแบบเรียบงายไมซบัซอน 
และผูบริโภคสูงวัยบางสวนยังมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมที่มีการสงเสริมการขายแบบไดแถม 
ของสะสมหรือสนิคาพเิศษ การสะสมแตมเพ่ือแลกซือ้สนิคา และบางสวนไมมคีวามตองการการสงเสริมการขายใด ๆ
    ดานการบริการของพนักงาน ผูบริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมที่ตองการให
พนักงานทําตามหนาที่ของตัวเองมากท่ีสุด มีการพูดจาท่ีไพเราะ และตองการความชวยเหลือในการคนหาสินคา       
นอกจากน้ี ยงัมผีูบรโิภคสงูวยับางสวนท่ีตองการใหพนกังานในรานคาปลกีสมยัใหม  แนะนาํสนิคาหรอืรายการสงเสริม
การขายใหพนักงานชวยดูแลคนแกหรือเด็กในขณะท่ีเขามาใชบริการในราน และการเพ่ิมจํานวนพนักงานในราน       
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 
แสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
 

 
 ( ) 

 1.  (  ) 
2.  ( ) 
3.   
4.  
5.   
6.    
7.   
8.   

 1.  
2.  
3.  
4.  
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 1.  100  
2. 101-200  
3. 201-300  
4. 301-400  
5. 401  

 1.  
2.  
3.  
4.  

 1.   (     ) 
2.   
3.  

 1.  
 

2.    
3.  
4.  
5.  

ตารางที่ 1 
แสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม (ตอ)

6.    
7.  
8.  

 1.   
2.   
3.  
4.  
5.   
6.  
7.  
8.  

 ( ) 
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 1.   
2.  
3.  

 1.  
2.  
3.     
4.    
5.  
6.  
7.  
8.  
9.   

 1.   
2.  
3.  
4.    
 5.   
6.  
7.  
8.  

ตารางท่ี 1 
แสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหมประเด็นดานตาง ๆ (ตอ)

  2. ปญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
         ปญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคสูงวัยสวนใหญ คือ ชวงเวลา  
ที่รานคาปลีกมีลูกคาจํานวนมากทําใหอึดอัด และมีปญหาลาชาในการใหบริการ  ปญหาและอุปสรรค รองลงมา คือ 
พนกังานไมเปดชองทางการชําระสนิคาครบทกุชองทาํใหลาชา  คอื บรรยากาศหรือกจิกรรมในรานขดัขวางการเลือกซ้ือ
สนิคา  ความรูสกึไมปลอดภยั  การคนหาสนิคาไมพบหรอืไมมสีนิคาบางประเภทในบางสาขา สวนปญหาและอปุสรรค
ของพนักงานเปนปญหาที่นอยที่สุด
   สาํหรบัความตองการซ้ือสนิคารานคาปลกีสมยัใหมของผูบริโภคสูงวยัอืน่ ๆ  พบวา มคีวามตองการใหเพิม่
รานขายยาภายในรานมากที่สุด รองลงมา คือ  ตองการใหเพิ่มสินคาประเภทใหม ๆ เชน อาหาร ของสด ของใชตางๆ 

 ( ) 
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และมีความตองการใหปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของรานคาปลีกสมัยใหมเพิ่มมากขึ้น และผูบริโภคสูงวัย       
สวนนอยที่ตองการใหมีหองนํ้าบริการ ที่จอดรถสําหรับลูกคา หรือมีที่นั่งพักชั่วคราวบริเวณรอบ ๆ ราน และบางสวน
ไมมีความตองการใดๆ เพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 
ปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม

  ( ) 
 

 

 

1.     
2.  
3.      
4.    
5.  
6.   
7.  

อภิปรายผลการวิจัย
  สินคาที่ผูบริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซ้ือมากที่สุด คือ สินคาประเภทเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ สินคาประเภท
อาหาร (อาหารปรุงเสร็จ อาหารกึ่งสําเร็จรูป) และสินคาประเภทขนมหรือของกินเลน ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
พื้นฐานตามหลักทฤษฎีของ Maslow (1970) ในเรื่องของความตองการดานรางกาย (Physiological Needs)               
โดยในการซ้ือสินคาของผูบริโภคตองการซ้ือสินคาปริมาณที่พอดีตอการบริโภคเปนสวนใหญ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญใน        
การตัดสินใจเชิงธุรกิจในเร่ืองการใชสินคาแตละชนิดเปนการใชในลักษณะการใชเฉพาะรายบุคคล ซึ่งผูบริโภคสูงวัย
สวนใหญมพีฤตกิรรมการซ้ือสนิคาอยูในชวงราคา 101 - 200 บาท รองลงมา คอื มพีฤตกิรรมการซ้ือสนิคาราคา 201- 
300 บาท ซึง่เปนกลยทุธทางการตลาดในดานราคาและการจัดรายการสงเสริมการขายใหกบักลุมผูบริโภคสูงวัยตอไป 
  สาํหรบัดานราคาและทีต่ัง้ของรานคาปลกีสมยัใหมนัน้ เนือ่งจากธรุกจิคาปลกีสมยัใหม เปนสถานทีจ่าํหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการหมุนเวียนสินคาคอนขางสูง พื้นที่รานประมาณ 1-2 คูหาของอาคารพาณิชย          
อํานวยความสะดวกในการซ้ือใหกับลูกคาดวยบริการ 24 ชั่วโมง และต้ังอยูในพ้ืนที่ชุมชนเน่ืองจากใหความสําคัญ   
ในการเลือกทําเลที่ดี  สวนใหญทําเลรานคาปลีกสมัยใหมจะเปนพื้นที่ที่มีคนจํานวนมากผานไปมา การจัดวางสินคา
ในราน เนนความเปนระเบียบ  การตกแตงภายในรานดูสะอาดทันสมัย เนนการใหบริการที่รวดเร็ว มีระบบตางๆ        
ในการจัดการ (วารุณี ตันติวงศวาณิช, 2552, 55) ทําใหตนทุนทางดานราคาสินคาบางอยางมีราคาแพงข้ึน และ      
เปนเหตผุลสาํคญัทีท่าํใหผูบรโิภคสูงวัยสวนใหญใหความเหน็วาสนิคาในรานคาปลกีมรีาคาสงูกวารานทัว่ไปเลก็นอย
แตมีความสะดวกในเรื่องของสถานที่ตั้งในการเลือกซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนาธิป ผลาวรรณ และ
จีรวรรณ ดีประเสริฐ (2556)  
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  เหตผุลของพฤตกิรรมการซ้ือสนิคาในรานคาปลกีสมัยใหมของผูบรโิภคสงูวยั พบวา เหตผุลหลัก คอื สถานทีต่ัง้
รานคาใกลกบัทีท่าํงานหรือทีพ่กัอาศัย  หรอืเปนทางผานในชีวติประจําวัน ซึง่เม่ือพจิารณาแลวสอดคลองกับหลักสวน
ประสมการตลาดสําหรับรานคาปลีกสมัยใหมที่นักการตลาดสามารถควบคุม และตองจัดใหมีขึ้นในเร่ืองการจัด
จําหนาย ที่มีการดําเนินการเคลื่อนยายผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถไปสูผูบริโภคไดภายใตเงื่อนไขดานเวลา 
และสถานท่ีทีเ่หมาะสม ผูบรโิภคสามารถหาซ้ือสนิคาน้ันไดโดยสะดวก อกีทัง้ตรงกับหลักทฤษฎีสามเหล่ียม (Triangle 
Theory) (วิภา สากลวารี, 2553) ซึ่งเปนทฤษฎีที่กลาวถึงจุดสําคัญ 3 จุด คือ (1) บานหรือชุมชน (2) ที่ทํางานหรือ
โรงเรยีน (3) รานคา เพือ่ใชในการพจิารณาเลอืกทาํเลทีต่ัง้รานคา และสอดคลองกบังานวจิยัของวภิา สากลวาร ี(2553) 
ทีไ่ดทาํการศกึษาปจจัยทีม่คีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมผูบริโภครานเซเวนอเีลฟเวนและรานโลตสัเอก็เพรส อาํเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา เหตุผลสําคัญที่สุดในการใชบริการรานสะดวกซื้อ คือ ใกลที่ทํางานหรือที่พัก
  ดานสถานที่ซื้อสินคารานคาปลีกสมัยใหมและบริการขนสงสินคา พบวา ผูบริโภคสูงวัยมีความตองการให
รานคามีพื้นที่กวางขวาง สะดวกในการเลือกซื้อสินคามากที่สุดเนื่องจากความกวางขวางของรานคาสามารถรองรับ
จาํนวนคนไดมากข้ึนแลว  และยังสามารถรองรับสนิคาทีม่จีาํนวนมากขึน้เพือ่รองรับความตองการของผูบรโิภคสูงวัย
ไดมากข้ึน โดยขนาดของรานคาปลีกสมัยใหมเปนสิง่สาํคัญ มผีลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา เชน ลกูคาคาดหวัง
วารานคาขนาดใหญจะมีสินคาใหเลือกมากกวารานคาขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะมีขอจํากัดในการจัดหาสินคาที่มี             
ความหลากหลายและมีการจัดเก็บสินคาในปริมาณนอยซึ่งตรงกับทฤษฎีแรงดึงดูด (Gravity Theory) ที่กลาววา 
พระอาทิตยจะเปนศูนยกลางของดาวบริวารทั้งหลาย รานคาก็เชนเดียวกัน รานคาที่ใหญและมีพื้นที่มากจะสามารถ
ดึงดูดใหคนมารานไดมากกวารานที่มีขนาดเล็ก (สุพรรณี อินทรแกว, 2553, 101)
  ดานสงเสริมการขาย พบวา ผูบริโภคสูงวัยมีความตองการสงเสริมการขายใหลดราคาสินคามากท่ีสุด และ
มีความตองการสงเสริมการขายที่เรียบงายไมซับซอน เมื่อกลาวถึงคุณสมบัติของรานคาปลีก ในเรื่องของราคาแลว 
มลูคาของสินคาในรูปของเงินตรา  การต้ังราคาสินคาตองยดึหลกัคณุคาทีร่บัรูในสายตาลูกคา เชน ลกูคาคาดหวังจะ
ซื้อสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหมในราคาถูก  ลูกคาคาดหวังวารานคาปลีกแบบเนนสินคาราคาถูกจะมีสินคาให    
เลอืกซ้ือหลากหลายและมีราคาคอนขางต่ํา ลกูคาคาดหวังวารานคาท่ีขายสินคาเฉพาะอยางจะมีสนิคาท่ีตนตองการ
แนนอน แตสินคาจะมีราคาแพง (ศิริวรรณ เสรีรตัน และ ศุภร เสรีรัตน, 2546, 13-14)
  สําหรับปญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยที่ สวนใหญไมพบปญหาอุปสรรคใดๆ ในการ
ซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม จากขอมูลดังกลาวนี้สอดคลองกับ Zikmund &  D’ Amico (2001, 646) ที่กลาวถึง
รานคาปลีกสมัยใหมวามีระบบการบริหารจัดการสมัยใหม  มีรูปแบบการจัดรานและการจัดการสินคาเปนหมวดหมู
ใหเลือกซ้ือ ทําเลท่ีตั้งดี และใหบริการรวดเร็ว  จึงทําใหไมพบปญหาใดๆ เปนหลัก แตปญหาท่ีพบบางสวน คือ              
ในชวงเวลาทีร่านคาปลกีมีจาํนวนลกูคามากทาํใหอดึอดั มปีญหาลาชา ปญหาและอปุสรรคท่ีรองลงมา ไดแก พนักงาน
ไมเปดชองทางการชําระสินคาครบทุกชองทําใหลาชา ทัง้นีข้นาดของรานคาปลีกสมัยใหม  ความหนาแนนของรานคา     
ในพื้นที่ชุมชน จํานวนพนักงาน และจํานวนสาขา ยังสามารถขยายเพ่ิมไดอีกเพื่อรองรับการใชบริการของผูบริโภค   
สูงวัยที่จะมีมากขึ้นในอนาคต  ประกอบกับการเติบโตของรานคาปลีกของไทยในชวง 4-5 ปที่ผานมามีการเติบโต     
แบบกาวกระโดด โดยเฉพาะรานสะดวกซ้ือซึ่งขยายตัวเฉลี่ยประมาณปละ 400 สาขา แตเมื่อประเมินเทียบกับ         
ความหนาแนนของประชากรแลว ยังไมนาถึงจุดอิ่มตัว (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน), 2554, 1-2)
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สรุป
  การศกึษาเรือ่ง พฤติกรรมการซ้ือสนิคาของผูบรโิภคสูงวยัในรานคาปลกีสมยัใหม พบวา สนิคาทีผู่บริโภคสูงวยั
มีพฤติกรรมการซ้ือมากที่สุด คือ สินคาประเภทเคร่ืองด่ืม และตองการซื้อสินคาในปริมาณที่พอดีตอการบริโภค          
เปนสวนใหญ ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรกําหนดประเภทสินคาที่จะนํามาจําหนายใหกับผูบริโภคสูงวัยในประเภท
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เชน นมในลักษณะตาง ๆ นํ้าดื่มบริสุทธ์ิหรือนํ้าเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุโดยกําหนดขนาด           
ใหพอดกีบัการบรโิภค ไมเนนการขายในปรมิาณมากเพือ่ใหราคาถกูลง แตควรเนนทีค่วามสด ความใหมและปรมิาณ
ที่พอเหมาะกับผูบริโภคสูงวัย
  ทีต่ัง้ของรานคาปลกีสมยัใหมสาํหรบัผูบรโิภคสูงวยั พบวา มคีวามตองการใหอาํนวยความสะดวกในการซ้ือ
ใหกับลูกคาดวยบริการ 24 ชั่วโมง และตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน โดยรานคาอยูใกลกับที่ทํางานหรือที่พักอาศัยหรือเปน   
ทางผานระหวางการเดินทางในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรคํานึงถึงความสะดวกในเรื่องของชุมชน 
สถานท่ีทํางาน สถานท่ีพักอาศัย และเสนทางในการเดินทางของผูบริโภคสูงวัยมากข้ึนในการจัดตั้งรานคาปลีก          
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
  ดานการสงเสริมการขาย พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสงเสริมการขายใหลดราคาสินคามากท่ีสุด และ       
มีความตองการสงเสริมการขายท่ีเรียบงายไมซับซอน เน่ืองจากความสับสนและไมคอยเขาใจเร่ืองทางการตลาด       
จึงทําใหไมรวมในรายการสงเสริมการขายตาง ๆ เชน สะสมแตม แลกซื้อ แลกของ แตจะเลือกใชรายการสงเสริม     
การขายแบบท่ีเห็นชัดเจน เชน การลดราคา การซื้อคูไดลดราคา เปนตน
  ปญหาและอปุสรรคในการซือ้สนิคาของผูบรโิภคสงูวยัในรานคาปลกีสมยัใหม สวนใหญไมพบปญหาอปุสรรค
ใด ๆ ในการซ้ือสินคาเนื่องจากรานคาปลีกสมัยใหม  มีระบบการบริหารจัดการสมัยใหม  มีรูปแบบการจัดรานและ
การจัดการสินคาเปนหมวดหมูใหเลอืกซ้ือ  ทาํเลท่ีตัง้ด ี  ใหบรกิารรวดเร็วอยูแลว แตอาจมีปญหาและอุปสรรคในบาง
ประเดน็ คอื เรือ่งของการอานปายราคาไมคอยเหน็ และการดวูนัหมดอายขุองสนิคา หรอืสวนผสมตาง ๆ  ซึง่พนกังาน
สามารถใหบริการไดในระดับหน่ึง แตถาสามารถทําฉลากรายละเอียดสําคัญใหใหญขึ้นก็จะเปนการลดปญหาและ
อุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยและภาระงานของพนักงานใหบริการในรานคาปลีกสมัยใหมอีกดวย  
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