
พฤติกรรมและแนวความคิดของ Baby Boomers ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ  
 

 

 
 

Baby Boomers คือ ประชากรชาวสหรัฐฯ ที่เกิดในระหว่างปีค.ศ. 1946-1964  มีจ านวนมากกว่า 77  
ล้านคน ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ (อายุระหว่าง 50-68 ปี) ในปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากท่ีสุด
ของสหรัฐฯ  
 

ภายในปี 2560 กลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกือบจะเป็น 1 ใน 2 ของประชากรสหรัฐฯ จะ
กลายเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายมากถึง 70% ของรายได้รวมในประเทศ ภายใน
ระยะอีก 20 ปีข้างหน้า กลุ่มนี้จะมีรายได้เพ่ือจับจ่ายใช้สอยรวมกันแล้วมากถึง 15,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  
(ในปี 2593 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป คาดว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 88.5 ล้านคน) 
 

กลุ่ม Baby Boomers นอกจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีความพร้อมมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ เนื่องจากไม่มี
ภาระในการเลี้ยงดูบุตร ไม่วิตกกังวลเรื่องการหารายได้หรือปัญหาทางด้านการเงิน มีก าลังซื้อ และนิยมจับจ่ายใช้
สอยเพ่ือความสุขและความสะดวกสบายของตน ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้คุณค่าแก่การด าเนินชีวิตที่ดี  
โดยราคาเป็นเรื่องรองลงมา Baby Boomers จึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หวานหอมของนักการตลาดยิ่งนัก  

 

                
 
แผนภาพแสดงค่ากิจกรรมของ Baby Boomers (ท่ีมา: The Nielsen Company & BoomAgers LLC) 

 คิดเป็น 44% ของประชากรในสหรัฐฯ 
 มีรายไดค้ิดเป็น 70% ของรายได้รวมในประเทศ 
 มีการใช้จ่ายสินค้าที่บริโภคทุกวันคิดเป็น 55% ของยอดขายรวม 
 คิดเป็น 40% ของผู้ใช้ Wireless  
 คิดเป็น 41% ของผู้ใช้ Apple Computer  

 
   

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://clubindustry.com/inside_manufacturers/Baby-Boomers-200.gif&imgrefurl=http://clubindustry.com/manufacturers/aging-baby-boomers-not-lost-health-club-operators-equipment-manufacturers&h=300&w=200&tbnid=IClWlCTV_6OsyM:&zoom=1&docid=o4QuRkde5t4tQM&ei=9EBqVIzfM8WaNrf4g9AG&tbm=isch&ved=0CB8QMygXMBc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=238&page=20&start=314&ndsp=14
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://psychdigest.com/wp-content/uploads/2011/02/boomer2.jpg&imgrefurl=http://psychdigest.com/baby-boomers-face-midlife-challenge/&h=425&w=640&tbnid=H6mzomd0VtqcpM:&zoom=1&docid=SmjpZuAhe1s5dM&ei=9EBqVIzfM8WaNrf4g9AG&tbm=isch&ved=0CD0QMyg1MDU4rAI&iact=rc&uact=3&dur=260&page=22&start=345&ndsp=17
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.babyboomercaretaker.com/images/baby-boomer/Demographic-data-baby-boomers-trend.jpg&imgrefurl=http://www.mercatornet.com/demography/view/6820&h=284&w=423&tbnid=UR0rhSoQhgjXgM:&zoom=1&docid=-YiECuyb1kZGXM&ei=oEBqVNaHBoyaNpjigYgG&tbm=isch&ved=0CCgQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=13381&page=1&start=0&ndsp=12
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.gulfreturns.com/wp-content/uploads/2010/07/baby_boomers_biking.jpg&imgrefurl=http://www.gulfreturns.com/2012/04/baby-boomers-eying-fort-myers-active-adult-communities.html&h=421&w=450&tbnid=_yYM7j3AE7bcvM:&zoom=1&docid=LGu5tfqa36Sx4M&ei=zUBqVMmnNMaWNvf6gpAJ&tbm=isch&ved=0CGQQMyhcMFw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=430&page=13&start=190&ndsp=18
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.amandaevanscc.com/wp-content/uploads/2012/09/baby-boomers.jpg&imgrefurl=http://www.amandaevanscc.com/youngeryou/help-baby-boomers-and-become-rich/&h=411&w=610&tbnid=rvdw7cIU-FnlVM:&zoom=1&docid=ih1lOR6Zjfl9RM&ei=oEBqVNaHBoyaNpjigYgG&tbm=isch&ved=0CFEQMygpMCk&iact=rc&uact=3&dur=357&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://brunosellsaz.com/files/2014/11/baby-boomers-generation-retiring-real-estate-facts-in-arcadia-az-03.jpg&imgrefurl=http://brunosellsaz.com/baby-boomers-generation-retiring-real-estate-facts-in-arcadia-az/&h=383&w=600&tbnid=Npckb-rlabaQqM:&zoom=1&docid=0_muhxM32yK0aM&ei=zUBqVMmnNMaWNvf6gpAJ&tbm=isch&ved=0CAkQMygBMAE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=470&page=7&start=91&ndsp=18


1. พฤติกรรมและแนวความคิดของ Baby Boomers มีดังนี ้
   1.1 ต้องการได้เห็นและได้ท าสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ท า 
              แนวโน้มที่เด่นชัดของ Baby Boomers คือ ต้องได้เห็นได้ท าก่อนจะไม่มีโอกาสได้ท า เป็น lifestyle ที่
จะพบได้ในกลุ่ม Baby Boomers เป็นการให้รางวัลแก่ตัวเอง รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เช่น      
การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่โดดเด่นของโลก เช่น The Great Wall, The Great Barrier Reef, Venice หรือ
ต้องไปเยือน Antarctica และเห็น Polar Bear ก่อนทีจ่ะไม่มีโอกาส เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนข้ึน 
และดูเหมือนจะเลวร้ายลงทุกปี เป็นต้น   
 
   1.2 ให้ความส าคัญกับสิ่งที่ใกล้ตัวและสิ่งท่ีตนรัก 
     สิ่งส าคัญท่ีมีคุณค่าทางใจอย่างยิ่งของ Baby Boomers คือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก เป็นต้น ซึ่งได้
กลายเป็นอีกสมาชิกท่ีรักในครอบครัว กลุ่ม Baby Boomers เห็นว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ คือเพ่ือนรักหรือลูกรัก ซึ่งท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ดูทีวีด้วยกัน มีการแต่งตัวเสริมสวย และมีหมอประจ า ซึ่งสัตว์เลี้ยงแสนรักนี้เป็นอุตสาหกรรม
หลายล้านเหรียญสหรัฐ ของประเทศสหรัฐฯ  
 
   1.3 ต้องการดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในวัยชรา  
     Baby Boomers เป็นกลุ่มประชากรที่มีฐานอายุกว้าง ซึ่งไม่ช้าก็เร็วจะอยู่ในภาวะที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่    
ชราภาพมากขึ้น พวกเขาได้ตระหนักถึงภาระอันนี้ และได้เตรียมหาทางเลือกให้แก่ตนเองเพ่ือการจัดการทีเ่หมาะสม 
เช่น การจ้างคนช่วยดูแล ช่วยพยาบาล หรือผู้ดูแลมืออาชีพ เช่น Home Care เป็นต้น 
  
   1.4 ให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  
     Baby Boomers เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นิยมออกก าลังกายอย่างยิ่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าการใส่ใจดูแลสุขภาพ
และการออกก าลังกายจะช่วยให้ชะลออายุและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก
กลุ่มใหญ่ท่ีสุดของโรงยิม (gym) ไม่ยอมแก่ไปตามอายุ ต้องการดูดีที่สุด โดยจะเห็นพวกเขาออกจากลิฟต์ขี่จักรยาน
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้า Spandex หรือผู้หญิงใส่ชุดโยคะเดินบนถนน เป็นต้น  
 
   1.5 ให้ความส าคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม ดูแลสังคมและโลก 
           Baby Boomers ให้ความรักและต้องการคืนกลับสิ่งดีๆ แก่สังคม ชุมชน และโลกใบนี้ เช่น การพิทักษ์
ปลาวาฬ การช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม การชะลอวิกฤติโลกร้อน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะ
รู้สึกดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ มักจะบริจาคเงินและสิ่งของที่จ าเป็น หรือแม้แต่การก่อตั้งองค์กรหรือ
จัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและระดมเงินด้วย 
 
   1.6 ชอบแบ่งปันข้อมูล หรือบอกต่อประสบการณ์ของตน  
     Baby Boomers เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต นอกจากชอบลองและแสวงหา
ความท้าทาย ความตื่นเต้นแล้ว ยังชอบที่จะเล่าต่อประสบการณ์ของตนให้แก่เพ่ือนฝูงและสังคมด้วยการท าวิดีโอเทป 
เขียนบล็อก เขียนหนังสือ หรือแม้แต่การจ้างนักเขียนให้เขียนเรื่องหรือบทความเพ่ือบอกเล่าประสบการณ์ของตน
ด้วย ซ่ึง Baby Boomers นั้นคือ ผู้ฟังในยุคบุกเบิกของรายการ Talk Show ต่างๆ จนในปัจจุบันเป็นธุรกิจบันเทิงที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก 
 
   1.7 สรรหาสิ่งท่ีดีที่สุดให้แก่ตนเอง 
     Baby Boomers เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดของที่ดีที่สุดให้แก่ตนเอง ชอบความหรูหรา       
มีรสนิยม และคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ ราคาเป็นเรื่องรอง โดย Baby Boomers ให้ความส าคัญกับค่านิยม         
“การมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เป็นอย่างยิ่ง  
 



   1.8 มีความเป็นตัวเองสูง 
           Baby Boomers มีความเป็นตัวเองสูง รู้ว่าต้องการอะไรและจะแสวงหาจนได้ บางครั้งต้องการความสงบ
ด้วยการอยู่คนเดียวล าพัง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตนเอง อยากได้อะไรแบบไหน ต้องได้  
 
   1.9 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตัดสินใจท าสิ่งส าคัญ 
     Baby Boomers เป็นกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจสูงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากจะต้องตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญใดๆ มักจะพิจารณาความเห็นของผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ หรือใช้บริการจากมืออาชีพเพ่ือด าเนินการให้ 
เช่น ปรึกษาบริษัทหรือสถาบันการเงินเพ่ือวางแผนเกษียณจากการท างาน หรือปรึกษานักออกแบบตกแต่งภายใน
หากตอ้งการปรับปรุงบ้าน และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อการลดน้ าหนัก เป็นต้น 
 
   1.10 ไม่มีค าว่า “แก่เกินไป” 
      Baby Boomers เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีชีวิตชีวา รักที่จะมีชีวิตอย่างเต็มที ่และชอบท าทุกกิจกรรมได้
เหมือนกับคนทั่วไปโดยไม่มีค าว่า “แก่เกินไป” จะพบคนอายุ 80 ปียังถือแร็กเก็ตไปเล่นเทนนิส หรือคนอายุเกิน   
60 ปีไปพายเรือ Kayak และปีนเขาอย่างสนุกสนาน นั่นคือวิถีท่ีพวกเขาต้องการ Baby Boomers คือกลุ่มผู้สูงอายุ 
ที่ไม่ยอมแก่ จะยังคงสนุกสนานกับการท ากิจกรรมต่างๆ จนกว่าจะไม่สามารถท าได้ หรือหลีกเลี่ยงที่จะต้องหยุดท า
ไม่ได้เท่านั้น  
 
2. เทคนิคการท าการตลาดกับกลุ่ม Baby Boomers 
    2.1 ไม่ใช้ค าเรียกกลุ่มนี้ว่า “คนชรา” หรือถูกฏิบัติเช่น “ผู้สูงอายุ”   

จากการวิจัยของ Pew Social Trends รายงานว่า Baby Boomers จะไม่
คิดว่าตัวเองแก่ ไม่คิดว่าตัวเองเหมือนรุ่นพ่อแม่ในตอนอายุเท่าๆ กัน        
ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่าอายุจริงถึง 9 ปี ยังกระฉับกระเฉงและ
แข็งแรง จะไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุจนกระทั่งอายุ 72 ปี ถึงแม้ว่าจะ
มีอายุ 70 ปี ก็ยังคงท างาน ท าอะไรๆ ได้อีกมากมายในชีวิต มี Life Style 
หรือวิถีชีวิตแบบที่ต้องการ ยังเดินทางท่องเที่ยว และมีสุขภาพดี และไม่ชอบ
ให้เรียกว่า “คนชรา” หรือ “ผู้สูงอายุ” หรือ “อาวุโส” ดังนั้นกลยุทธ์
การตลาดแบบเดิมๆ สรรพนามแบบเดิมๆ ที่ใช้กับผู้สูงอายุรุ่นก่อนๆ ไม่
สามารถใช้ได้กับกลุ่ม  Baby Boomers เช่น การโฆษณาขายสินค้าผ้าอ้อม 
Depend ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้ใช้นักแสดงที่มีอายุ    

40-50 ปี ในการสื่อสาร ซึ่งดูสดชื่นกระฉับกระเฉง ไม่ใช่คนชราที่ใช้สินค้านี้ Baby Boomers รู้สึกว่าตนเองมี
สุขภาพดีและก าลังเบ่งบาน ไม่ใช่อยู่ในวัยท่ีก าลังจะตาย 
* ต่อไปอีก 20 ปีข้างหน้า Baby Boomers จะมีรายได้เพ่ือจับจ่ายใช้สอยมากถึง 15,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
* กลุ่มสตรีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปใช้จ่ายเงิน 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 
    2.2 ใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่ม Baby Boomers 
            จากข้อมูลของ Forrester Research พบว่ากลุ่ม Baby Boomers (อายุ 47-55 ปี) ใช้เวลากับ
อินเตอร์เน็ตมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อเดือน ในขณะที่ Generation X (อายุ 35-46 ปี) ใช้เวลากับอินเตอร์เน็ต 35 
ชั่วโมงต่อเดือน Millennials (อายุ 18-34 ปี) ใช้เวลากับอินเตอร์เน็ต 32 ชั่วโมงต่อเดือน ดังนั้นเพื่อจะเข้าให้ถึงพวก
เขาจะต้องออกแบบเว็บไซต์เพ่ือดึงดูดลูกค้ากลุ่ม Baby Boomers ออนไลน์ให้ได้   
* Baby Boomers 29 ล้านคนใช้อินเตอร์เน็ต และ 8 ล้านคนใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากกว่า 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ 
* Baby Boomers ใช้จ่ายเงินทางออนไลน์มากกว่าผู้ใหญ่กลุ่มอื่นๆ ที่มีอายุน้อยกว่าในอัตราส่วน 2:1 



* 2 ใน 3 ของชาวสหรัฐฯ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปซื้อสินค้าออนไลน์และใช้จ่ายเฉลี่ยปีละ 7,000,000 ล้านเหรียญฯ  
* กลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปซื้อบริการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ 42 และเป็นการท่องเที่ยวแบบ 
  หรูหราถึงร้อยละ 80 
* อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญของกลุ่ม Baby Boomers เมื่อจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเรื่องส าคัญๆ เช่น  
  ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ และเครื่องไฟฟ้า การหาข้อมูลเพ่ือสุขภาพและความงาม การหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น  
 
    2.3 การท าการตลาดกับกลุ่ม Baby Boomers ผ่านช่องทาง Social Media  
      กลุ่ม Baby Boomers เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้ Social Media เช่น Facebook และTwitter อย่าง
กว้างขวาง มีการเติบโตของการใช้อย่างรวดเร็ว พวกเขานิยมใช้เพ่ือติดต่อกับครอบครัวและเพ่ือนๆ ทั่วทุกมุมโลก 
และยังใช้เพื่อตรวจสอบข่าวล่าสุด อ่านข้อความของบริษัทต่างๆ หรือสื่อต่างๆ ตลอดจนเรื่องที่เขาสนใจติดตาม   
ซึ่งพบว่า Baby Boomers ที่มีอายุเพ่ิมมากข้ึนจะนิยมใช้ Social Media ต่างๆ มากขึ้นกว่าการใช้โทรศัพท์เช่น
เมื่อก่อน ซึ่งได้กลายเป็นที่ที่พวกเขาใช้ติดต่อสื่อสารเป็นประจ า ดังนั้นควรให้ความสนใจกับกลยุทธ์การตลาดบน 
Facebook และ Twitter หรือ Social Media ต่างๆ ด้วย 
* กลุ่มผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 27.4 ล้านคนใช้ Social Network และ19 ล้านคนเล่น Facebook 
* 4 เว๊ปไซต์ยอดนิยมของกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คือ Google, Facebook, Yahoo และ YouTube 
 
    2.4 ใหค้วามส าคัญกับกลุ่ม Baby Boomers โดยไม่มองว่าเหมือนกันหมด  
      Ms. Ann Fishman ผู้เชีย่วชาญด้านการตลาด กล่าวว่า Baby Boomers เป็น “ผู้ต่อต้านเผด็จการ” 
เป็นผู้ที่ไม่นิยมหรือบ้าดารา แต่ให้คุณค่ากับข้อความท่ีบ่งบอกถึงการยอมรับ การชื่นชมประสบการณ์และ
ความสามารถของพวกเขา ดังนั้นค าที่ใช้ได้ผลกับคนกลุ่มนี้ ได้แก่ “คุณคือคนส าคัญ” และ “เรามีความต้องการที่จะ
ให้คุณ” เพ่ือสะท้อนให้เห็นความส าคัญของพวกเขา การที่จะเข้าถึงพวกเขาคือ การสื่อสารโดยตรงถึงพวกเขา 
(Direct Mail) รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ (Special Event) การตลาดส่งตรงไปที่พวกเขาด้วยเมล์และอีเมล์ นั่นก็คือการ
ให้ความส าคัญกับพวกเขานั่นเอง และอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และเข้าให้ถึงพวกเขาด้วยวิธีที่เขา
ยอมรับได้ โดยไม่ปฏิบัติราวกับพวกเขาเป็นคนชราที่มีลักษณะเหมือนกันหมด  
 
    2.5 Baby Boomers คือ “Me Generation” 
      กลุ่ม Baby Boomers เป็นอีกกลุ่มท่ีมีความเป็นตัวเองสูง รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความต้องการอย่าง 
เด่นชัด ดังนั้นจึงต้องตอบสนองความต้องการของพวกเขาให้ได้เป็นอย่างดี การตลาดแบบ Mass Marketing มักจะ
ไม่ค่อยได้ผลกับคนกลุ่มนี้ วิธีที่ใช้ได้ผลกับพวกเขาคือปรับสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ  
 
    2.6 ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ให้เห็นได้ชัดเจน 
           กลุ่ม Baby Boomers เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้แว่นสายตาแล้ว ดังนั้นการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
หรือตัวอักษรให้เห็นชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่สับสนหรือแบบอักษรที่มีลูกเล่นเกินไป ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่
จะท าให้พวกเขาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ของ Sherwin Williams ได้เปลี่ยนป้ายฉลากสินค้าท าให้เห็น
ชัดเจนขึ้น          

                                                                                                                                         
                          ฉลากสนิค้าแบบเก่า                     ฉลากสินค้าหลังการปรับปรุง 



      อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าและบริการเพื่อจะน าเสนอให้แก่กลุ่ม Baby Boomers จะต้องมอง
พวกเขาเป็นปัจเจกชน หรือมองว่าเป็นกลุ่มเฉพาะ (Niche Market)  ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุที่เหมือนๆ กันกับ
ผู้สูงอายุสมัยก่อน จะใช้วิธีการทางการตลาดเดิมๆ หรือเหมือนกันหมดไม่ได้ ต้องหาวิธีที่จะเชื่อมต่อกับพวกเขา 
การส่ือสารผ่าน Social Media เป็นช่องทางหนึ่งทีจ่ะเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ภาษาที่เขายอมรับได้ หลีกเลี่ยงค าว่า “คนชรา” หรือ “ผู้สูงอายุ” หรือ “อาวุโส” 
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