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การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ
Online Communication to Elderly Group
อริสรา ไวยเจริญ*
บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น เป็นกลุ่มที่ทำ�งานเก็บเงิน มีกำ�ลังซื้อสินค้าสูง พฤติกรรมกลุ่มผู้สูงอายุใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อ
การสนทนา การส่งติกเกอร์ วันหยุดไปช้อปปิ้งนอกบ้าน แนวโน้มสินค้าในตลาดกลุ่มนี้ เช่น อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ เครือ่ งสำ�อาง ฯลฯ ส่วนการออกแบบการสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์ ควรทีจ่ ะเลือก เวลาในการสือ่ สาร เนือ้ หา
ตรงประเด็น จริงใจ ปรับปรุงเนื้อหาอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามที่เรียกว่า คนชรา ผู้สูงวัย เพราะกลุ่มนี้
รู้สึกตัวเองแข็งแรง ยังไม่แก่ ข้อความที่เขียนควรบ่งบอกถึงความชื่นชม และสร้างความสัมพันธ์เสมือนเพื่อน รวม
ทั้งใช้สื่อออฟไลน์ (Offline media) เพื่อตอกย้ำ�การจดจำ�
Abstract
The purpose of this article is to study the means to communicate with the elderly, a
fast-growing population with high purchasing power. This group of consumers share some
behavioral traits. They spend 1-2 hours a day online, chatting and sending line stickers. On
weekends, they enjoy shopping for a wide range of products including food supplements,
cosmetic etc. To effectively reach this group of consumers through online communication, it
is important to deliver the right message at the right time. In terms of content, the message
should be direct, sincere, updated, and positive. Avoid such words and phrases as ‘the old’
or ‘the elderly’ because the audience may find it offensive as they consider themselves still
fit and never too old to enjoy life. It is advisable to send messages with appreciation and create
friendly relationship. At the same time, offline media should also be used to create greater
awareness.
เมื่ อ ศึ ก ษาสถิ ต กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ข องสำ � มะโน
ประชากรและเคหะ สำ�นักงานสถิตติแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2533 มีจำ�นวนประชากรสูงอายุรวม 4,017 คน ปี
พ.ศ. 2543 จำ�นวนประชากรสูงอายุรวม 5,838 คน

และปี พ.ศ. 2553 จำ�นวนประชากรสูงอายุรวม 8,411
คน (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) ดังแผนภาพที่ 1

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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แผนภาพที่ 1 สถิติกลุ่มผู้สูงอายุของสำ�มะโนประชากรและเคหะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ที่มา : https://www.m-society.go.th/article_attach/15842/18962.pdf
ประเทศไทยกำ�ลังก้าวสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู วัย
โดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยในปี 2567 สัดส่วน
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มเป็นร้อยละ
20 ของจำ�นวนประชากรทัง้ หมด ซึง่ บริษทั เอสซีจี ได้
พั ฒ นานวั ต กรรมที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ ผู้ สู ง วั ย “SCG
Eldercare Solution” ที่ออกแบบบ้านที่ตอบสนอง
ผู้สูงอายุ (กานต์ ตระกูลฮุน, 2558) โดยจากผล
สำ�รวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
จำ�กัด หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ Marketing
Oops.com (2559) ได้แสดงตัวเลขภาพรวม
และพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของคนไทยใน
ไตรมาส 1 ประจำ�ปี 2559 พบว่า ปัจจุบัน
ประชากรของประเทศไทย (Thailand Population) มีจำ�นวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (Internet Users) จำ�นวน 38 ล้าน
คน คิดเป็น 56% ของจำ�นวนประชากรทั้งหมด
และมีผู้ใช้โซเชียล เน็ทเวิร์ค (Social Network
Users) มากถึง 41 ล้านคน คิดเป็น 60% สำ�หรับ
โซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดของไทย
ได้แก่ Facebook 92.1 % ตามด้วย LINE
85.1% และ Google+ 67% อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต คือ โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ท
โฟน 74% เครื่องคอมพิวเตอร์ 27% อื่น ๆ 15%

สำ�หรับกิจกรรมที่คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึง
มากที่ สุ ด ยั ง คงเป็ น การใช้ เ พื่ อ ใช้ ง านเข้ า โซเชี ย ล
เน็ตเวิรค์ สูงถึง 82.7% รองลงมาเพือ่ การค้นหาข้อมูล
56.7% และการใช้เพื่ออ่านข่าว 52.2% เป็นต้น โดย
กลุ่มเบบี้บูเมอร์ (Baby Boomer) ใช้อินเทอร์เน็ต
41.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในภาพที่ 2 กิจกรรมทีค่ นไทย
นิยมใช้อินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือ

ที่มา : http://www.daat.in.th/index.php/daatinternet/
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เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการโฆษณาบน
โทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (อริสรา ไวย
เจริญ, 2557 : 86) ที่พบว่า รูปแบบการโฆษณาส่ง
ผ่านเอสเอ็มเอสของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประเภทสมา
ร์ทโฟนในกลุม่ ช่วงอายุ 40 ปีขนึ้ ไป มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ฟาสต์ฟู้ด
จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของจำ�นวนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูง เนื่องจากมี
เงินออมจากการทำ�งาน หรือบางคนยังทำ�งานอยู่ หรือ
บางคนยังได้รับค่าใช้จ่ายจากลูก ๆ ทำ�ให้มีศักยภาพ
ในการบริโภค เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สินค้าต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น สินค้าอาหาร เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ อาหารเสริม การ
ดูแลสุขภาพ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เริ่มหันมาผลิตรองรับ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและการดำ�เนินชีวติ ซึง่ เป็น
โอกาสทางธุรกิจ ดังนัน้ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
เสนอแนวทางการสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์กบั กลุม่ ผูส้ งู
อายุที่กำ�ลังเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของตราสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุกับสื่อออนไลน์
พฤติกรรมกลุ่มผู้สูงอายุทำ�กิจกรรมตอนเช้า
เดินออกกำ�ลังกาย ทำ�อาหารเช้า ดูรายการโทรทัศน์
ใช้โทรศัพท์มอื ถือส่งรูปภาพเพือ่ ทักทายเพือ่ น ๆ ญาติ
ลูก ๆ หลาน ๆ ใช้เวลามีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพือ่ ติดตามข้อมูลข่าวสาร คุยกับเพือ่ น
ปัจจุบันและเพื่อนเก่า จากกงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของ
กลุ่ ม คนผู้ สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูส้ งู อายุ
ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก สถานที่ที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ คือ ที่บ้าน ระยะเวลาที่ใช้ 1-2 ชั่วโมง
ต่อวัน ช่วงเวลาทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ ช่วงกลางวัน 11.0116.00 น. เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ
ไลน์ (Line) (กันตพล บรรทัดทอง, 2557 : 41) และ
งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาพฤติกรรมการสือ่ สาร กับการ
ส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผูส้ งู อายุ พบว่า
การใช้ไลน์ (Line) ใช้เพื่อสนทนากับเพื่อน ลูกหลาน
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ญาติ พี่น้อง ใช้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00-16.00 น.
นิยมส่งสติกเกอร์รูปภาพ เช่น รูปภาพยิ้ม ภาพดีใจ
เสียใจ หรือรูปภาพที่สื่อถึงอารมณ์ ณ ขณะนั้น แต่ที่
จะส่งเป็นประจำ�ทุก ๆ วัน คือ รูปภาพที่มีคำ�อวยพร
สวัสดีตอนเช้า (กิรณา สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์
ศาสตระรุจิ, 2559 : 20) ในวันหยุด จะออกไปช้อป
ปิ้ง ซื้อของใช้ในชีวิตประจำ�วัน พร้อมกับการออกไป
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารหรือภายในห้างสรรพ
สินค้า กลุ่มนี้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทั้งวิธีการดูแลสุขภาพและ
รับประทานอาหารเสริม เมื่อลูกหลานหรือเพื่อนๆ มี
เวลาว่าง จะไปท่องเที่ยวในประเทศหรือบางครั้งไป
ต่างประเทศ นอกจากนีผ้ ลวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ช้อปออนไลน์ ของกลุ่มผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีอัตรา
การเติมโตเพิ่มขึ้น 30% (เพิ่มจาก 2.4% เป็น 4%)
( Initiative : บริษัทตัวแทนด้านสื่อโฆษณาระดับ
สากล, 2556) โดยที่กลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราการคลิกเข้า
ชมโฆษณาออนไลน์ เ ป็ น อย่างมาก โดยเฉพาะสื่ อ
แบนเนอร์ (Banner)
(Nielsen,2556)
เห็นได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีการใช้สื่อออนไลน์
ติดตามข่าวสาร ใช้ในการสนทนา โดยการส่งรูปภาพ
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นช่วง 9.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ ว่ า งจากการทำ � กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ดู ร ายการ
โทรทัศน์ตั้งแต่เช้าถึงบ่าย ช่วงวันหยุดออกไปห้าง
สรรพสินค้า และไปเทีย่ วต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
มีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์
แนวโน้มสินค้าในตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ
อีไอซี (Economic Intelligence Center
เป็นหน่วยงานทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็น
“คลังสมอง” ของธนาคาร และเป็นศูนย์กลางความรู้
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้
บริหารและบุคลากรของธนาคาร โดยนำ�เสนอบท
วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาคและ
อุตสาหกรรมหลัก) ได้สำ�รวจพฤติกรรมการบริโภค
ของผูส้ งู อายุ พบว่า ผูส้ งู อายุไทยกว่า 60% มักจะออก
ไปทำ�กิจกรรมนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และ
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กิจกรรมหลักงอันดับหนึ่ง คือ การออกไปช้อปปิ้ง ซื้อ
อาหารหรือของใช้ชีวติประจำ�วัน รองลงมาคือ การ
ออกไปพบปะสังสรรค์กบั เพือ่ นฝูง มีพฤติกรรมทีใ่ ส่ใจ
ดูแลสุภาพมากขึน้ ต้องการสิง่ อำ�นวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำ�วันและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากกว่า
อดีต (ปราณิดา ศยามานนท์, 2015) ดังนั้น แนวโน้ม
สินค้าในกลุ่มตลาดผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้
1. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กลุ่มนี้ต้องการ
มีสขุ ภาพแข็งแรง รับประทานอาหารเสริม ทีช่ ว่ ยดูแล
สุขภาพ เช่น บำ�รุงกระดูก บำ�รุงผิวพรรณ เป็นต้น
2. เครื่องสำ�อาง ที่ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น
ลดริ้วรอยให้จางลง ผิวพรรณดูสดใส เช่น โลชั่นลด
ริ้วรอยบนใบหน้า รอบดวงตา โลชั่นบำ�รุงผิว ครีม
กันแดด รวมถึงเครื่องสำ�อางแต่งหน้า ที่เหมาะกับ
สภาพผิว
3. สินค้าสำ�หรับงานอดิเรก กลุ่มนี้มีเวลา
ว่าง การมีสินค้าที่ช่วยให้ความผ่อนคลายในยามว่าง
ไม่วา่ จะเป็น อุปกรณ์การปลูกต้นไม้ อุปกรณ์การเลีย้ ง
สัตว์รวมถึงสัตว์ลี้ยง อุปกรณ์การทำ�อาหาร เป็นต้น
4. ของใช้ต่าง ๆ ที่อำ�นวยความสะดวกใน
ชีวติ ประจำ�วัน เช่น โทรศัพท์มอื ถือทีม่ ตี วั หนังสือใหญ่
เห็นชัดเจน มีปุ่มกดเพื่อขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
5. กิจกรรมความบันเทิง จัดกิจกรรมที่จะ
ได้พบปะคนอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพ การร้องเพลง
การเต้นรำ� เป็นต้น
6. การท่องเที่ยวระยะใกล้ ช่วยสร้างความ
สดชืน่ ให้กบั ชีวติ รวมถึงเป็นการพักผ่อนทีด่ ี ได้พบทัง้
เพื่อน ๆ และสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่จำ�เจอยู่แค่ในบ้าน
ดังนั้นสินค้าที่มีแนวโน้มสำ�หรับกลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นสินค้าช่วยเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยให้จิตใจ
สดชื่น ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิต ช่วยให้การใช้ชีวิต
ประจำ�วันสะดวกง่ายขึ้น และช่วยสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อคนรอบข้าง
การออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์กับกลุ่มผู้
สูงอายุ
1. เวลาที่จะทำ�การสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุ

ควรเป็นกลางวันที่เป็นช่วงเวลาว่าง ไม่มีกิจกรรมอื่น
มารบกวน ช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ 11.00 – 16.00
น. เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ว่ า งจากกิ จ กรรมยามเช้ า และ
กิจกรรมยามเย็น
2. ความถี่ในการสื่อสาร การสื่อสารควรส่ง
เนื้อหาวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้าง
การจดจำ�ให้กับตราสินค้า ไม่ควรส่งวันละหลาย ๆ
ครั้ง เนื่องจากจะสร้างความรำ�คาญ
3. ตัวอักษรควรเป็นตัวอักษรที่มีขนาดค่อน
ข้างใหญ่ เพื่อการอ่านที่สะดวก มีปุ่ม “คลิกเพื่ออ่าน
ต่อ” ถ้าหากผูบ้ ริโภคเห็นว่าข้อความน่าสนใจ ตรงกับ
ความต้ อ งการ (อริ ส รา ไวยเจริ ญ , 2557 : 90)
เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคไม่ยอมเสียเวลาในการอ่าน ถ้าหาก
ข่าวสารที่ส่งมาไม่ชัดเจน ไม่น่าเชื่อถือ
4. การจัดลำ�ดับขั้นรายละเอียดของเนื้อหา
ต่าง ๆ ต้องมีจำ�นวนน้อย เพื่อไม่ทำ�ให้ผู้บริโภคเกิด
ความสับสนในลำ�ดับขั้นตอนต่าง ๆ
5. การจัดวางตราสินค้าให้คงเส้นคงวา เรื่อง
ที่สำ�คัญในแผนรณรงค์ทางสื่อออนไลน์ โดยการที่
ตราสิ น ค้ า วางข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงกั บ ตราสิ น ค้ า หรื อ
ตำ�แหน่งของโลโก้ (logo) ฯลฯ ให้อยู่ในตำ�แหน่งเดิม
ที่เห็นอย่างชัดเจน เพื่อเวลาที่ผู้บริโภคมองชิ้นงาน
โฆษณาอย่างคร่าว ๆ สามารถเห็นตราสินค้า โดยต้อง
ทำ�ให้สองวินาทีแรกที่ผู้บริโภคอ่านเห็นโลโก้ (logo)
ของตราสินค้า (Ryan, D. และ Jones, C., 2011 :
229-232)
6. หลีกเลี่ยงการการใช้สรรพนามเรียกคน
กลุ่มนี้ ว่า คนชรา ผู้สูงวัย เนื่องจากคนกลุ่มนี้ มีความ
รู้สึกว่า ตัวเองแข็งแรง สดชื่น กระฉับกระเฉง
7. การใช้ข้อความในการสื่อสารต้องเป็น
คุ ณ ค่ า ที่ บ่ อ งบอกถึ ง การยอมรั บ การชื่ น ชม
ประสบการณ์และความสามารถ ตัวอย่างคำ�ทีใ่ ช้ได้ผล
กับคนกลุ่มนี้ ได้แก่ คุณคือคนสำ�คัญ เรามีความ
ต้องการที่จะให้คุณ เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำ�คัญ
ของพวกเขา ด้วยการสื่อสารโดยตรงด้วยเมล์ อีเมล์
อย่ามองข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ปฏิบตั พิ วก
เขาเป็นคนชราที่มีลักษณะเหมือนกันหมด (สคร. ไม
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อามี, 2557)
8. เนื้อหาที่จะสื่อสาร ควรเป็นเนื้อหาที่เป็น
ข้อมูลจากการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก โดย
ศึกษาจากการทีก่ ลุม่ เป้าหมายด้วยการฟังและติดตาม
ปฏิกิริยาโต้ตอบของกลุ่มเป้าหมาย คอยดูการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ วิเคราะห์ประสบการณ์การสืบค้นหา
ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ เว็ บ ไซต์ แ ละแอพพลิ เ คชั่ น ของคู่
แข่งขันเพื่อนำ�มาพัฒนาสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่า
แก่การอ่าน และมีผลทีด่ ตี อ่ กลุม่ เป้าหมาย และต้องมี
การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ตัวอย่างเนื้อหา เช่น เรื่องความนิยมของสังคม ความ
บันเทิง เกม วิธีการดูแลสุขภาพ ฯลฯ ช่วยกระตุ้นให้
กลุ่ ม เป้ า หมายต้ อ งการที่ จ ะเข้ า มาอ่ า น หรื อ ร่ ว ม
กิจกรรมเป็นประจำ� นอกจากนีส้ อื่ สารข้อมูลทีง่ า่ ย ถ้า
ต้องการสือ่ สารทีซ่ บั ซ้อนในการแนะนำ�ตราสินค้าใหม่
ใช้การโฆษณาแบบลอยไปลอยมา (floating ads) หรือ
โฆษณาทีโ่ ผล่ออกมา (pop-ups) ซึง่ การใช้ pop-ups
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนือ่ งจากเป็นการโฆษณา
ที่รุกล้ำ� หรือขัดจังหวะผู้ใช้ ทำ�ให้เกิดการปิดกั้นการ
รับโฆษณานั้น (Ryan, D. และ Jones, C., 2011 :
229-232)
9. เนื้อหาต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา
เนือ่ งจากกลุม่ เป้าหมายมีเวลาว่าง ทีจ่ ะเข้ามาอ่าน ดัง
นัน้ เนือ้ หาต้องมีความใหม่ มีการปรับเพิม่ เติม เพือ่ ให้
กลุ่มนี้ติดตามอยู่ตลอด เพราะถ้าเนื้อหาไม่ค่อยปรับ
เปลี่ยน เมื่อเข้ามาอ่าน แล้วเจอกับข้อความหรือ
เนื้อหาเดิม ๆ กลุ่มเป้าหมายจะไม่เข้ามาอ่านอีก
10. การใช้สื่อออนไลน์ (Online Media)
ควรใช้คู่กับสื่อออฟไลน์ (Offline Media) เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายมักดูรายการโทรทัศน์ โดยการเปิด
โทรทัศน์เพื่อเป็นเพื่อน การลงโฆษณาทางรายการ
โทรทัศน์เป็นอีกช่องทาง ที่ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้า
หมายจดจำ�ตราสินค้า และหากมีการจัดการส่งเสริม
การขายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อขึ้นได้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สื่อออฟไลน์ เช่น การส่ง
จุลสารทางไปรษณีย์ การลงหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดัง
นั้นต้องควรมีการวางแผนการใช้สื่อออนไลน์กับสื่อ
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ออฟไลน์ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็น
แรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน
11. สร้างความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้วย
การฟังและติดตามปฏิกิริยาโต้ตอบของกลุ่ม ควร
ทำ�ตัวเป็นเสมือนเพือ่ น หรือบางครัง้ อาจเป็นทีป่ รึกษา
เพื่อช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างได้ มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขึน้ เช่น การดูแลสุขภาพ การจัดพาเทีย่ วสถาน
ที่ใหม่ ๆ ที่ไปเช้าเย็นกลับ หรือนำ�เสนอเรื่องที่กำ�ลัง
เป็นที่สนใจ เป็นต้น การสื่อสารต้องสื่อสารอย่างตรง
ไปตรงมา มี ค วามจริ ง ใจ เนื้ อ หาสั้ นกระชั บ ไม่ มี
เล่ห์เหลี่ยม เพื่อสร้างความเชื่อถือ และสร้างความ
ผูกพัน (Engagement) ให้ตราสินค้ากลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิต
12. การจัดส่งเสริมการขายให้ด้วยการมอบ
ของขวัญ อาทิเช่น คูปอง ส่วนลดราคา ในช่วงวันพิเศษ
เช่น วันเกิด วันปีใหม่ หรืออาจเป็นการให้ดาวน์โหล
เพลงหรือความบันเทิงสั้น ๆ เป็นต้น
13. การใช้ฐานข้อมูลสถานที่ของโทรศัพท์
มือถือในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย (Location-Based
Applications reach the target near the point
of purchase) เป็นการส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้า
หมาย ในสถานที่ที่พวกเขาเห็นสินค้า หรือสถานที่ที่
เกีย่ วกับการดำ�เนินชีวติ ของกลุม่ เป้าหมาย โดยการใช้
เทคโนโลยี GPS ส่งข้อความการส่งเสริมการขายไปยัง
ที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้ ณ จุดขาย กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รบั ข้อความสามารถคลิกเข้ามาดู วิธนี ไี้ ด้ผลก็ตอ่ เมือ่
ส่งข้อความที่ตรงกับลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
เป้าหมาย (Blakeman, 2014 : 160)
14. พฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุยังมักซื้อ
สินค้าที่ร้านค้า เพราะสามารถทดลองหรือลองสินค้า
ได้ การโฆษณาในสื่อออนไลน์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับสินค้า พร้อมแนะนำ�ร้านค้าที่จำ�หน่ายสินค้าใกล้
บ้านของกลุม่ ผูส้ งู อายุ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการ
ซื้อ หรือบางครั้งอาจเสนอการสั่งสินค้าทางออนไลน์
แต่ให้รับสินค้าที่ร้านค้า หรือถ้าผู้บริโภคสะดวกให้ส่ง
ทางไปรษณีย์ สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ได้ และ
เมื่อส่งสินค้าไปแล้ว ต้องส่งข้อความถึงผู้บริโภค ว่า
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จะได้รบั สินค้าทางไปรษณียเ์ มือ่ ไร เพือ่ ลดความกังกล
ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ และช่วยให้รู้สึกสะดวก
สบายยิ่งขึ้น
15. เรื่องความปลอดภัยในการใช้สื่อ
ออนไลน์ สิ่งที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกังวลในเรื่องความ
ปลอดภัย ของข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ที่จะ
นำ�ข้อมูลไปใช้อย่างอื่น ตราสินค้าต้องไม่บุกรุกความ
เป็นส่วนตัว การให้กรอกข้อมูลควรสั้น ไม่ลงในราย
ละเอียด เพือ่ ความสบายใจ นอกจากนี้ ความสามารถ
ของโทรศัพท์มือถือ ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้เกือบ
ทุกทีโดยอัตโนมัติ ทำ�ให้เกิดปัญหาสิทธิสว่ นบุคคล ดัง
นั้นเป็นเรื่องสำ�คัญในการระมัดระวังในการส่งข้อค
ความ ต้องได้รบั อนุญาตก่อนส่งข้อความ ส่วนข้อความ
ทีส่ ง่ ต้องมีประโยชน์ และตรงประเด็น สร้างความรูส้ กึ
ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า ตราสินค้าคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ ไม่ใช่แต่จะขายสินค้า
อย่ า งเดี ย ว เพื่ อ สร้ า งให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมั่ น ใจและ
ยอมรับในตราสินค้า
16. ประเมินเนื้อหาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ได้จดั ทำ�ไป เพือ่ วัดผล ว่า เรือ่ งใดทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
เรือ่ งใดทีไ่ ม่ประสบความสำ�เร็จ ด้วยเหตุผลใด เพือ่ นำ�
ข้อมูลมาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
บริโภคมากขึ้น

การออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
ต้องคำ�นึงถึงด้านกายภาพ และพฤติกรรมของกลุม่ เป้า
หมาย กาออกแบบการสือ่ สารให้กลุม่ เป้าหมายใช้งาน
ได้สะดวก ไม่ซับซ้อน น่าเชื่อถือ ควรใช้สื่อออนไลน์คู่
กับสือ่ ออฟไลน์ เพือ่ ช่วยให้เกิดการจดจำ�มากขึน้ รวม
ถึงการส่งเสริมการขายยังมีความสำ�คัญใน การ
ตัดสินใจซือ้ และความปลอดภัยในการใช้สอื่ ออนไลน์
บทสรุป

กลุ่มผู้สูงอายุกำ�ลังเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่
ทีต่ ราสินค้าต่าง ๆ หันมาพัฒนาสินค้า ให้สามารถตอบ
สนองความต้องการและพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย
ได้ การใช้สื่อออนไลน์สามารถทำ�การสื่อสารกับกลุ่ม
นี้ได้เป็นอย่างดี ในอนาคตเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น
ไปเรื่อย ๆ ตามระบบสัญญาณที่ดีขึ้น จนอาจทำ�ให้
ช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีก ดังนั้นตราสิน
ค้าต้องติดตามการเกิดช่องทางการสือ่ สารใหม่ ๆ รวม
ถึงการพัฒนาวิธกี ารสือ่ สารให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี และสิ่งสำ�คัญที่
ตราสินค้ายังคงต้องทำ� นัน่ คือ การสร้างความสัมพันธ์
ด้วยการผูกพันกับกลุม่ ผูส้ งู อายุ ทีเ่ กิดจากความมัน่ ใจ
ความไว้วางใจ และความเชื่อถือของตราสินค้านั่นเอง
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