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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกัน
มากขึ้น		เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการน�าเสนอข่าวสาร	จ�าหน่ายสินค้าและบริการซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	ประโยชน์คือช่วย
ลดต้นทุนการจัดร้าน	 ลดค่าใช้จ่ายการจ้างงาน	 ท�าธุรกิจได้โดยไม่จ�ากัดสถานที่	 เวลา	 และสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง	
จากการที่ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ	 คือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่	60	 ปี	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ก�าลังขยายขนาดเป็น
ตลาดกลุม่ใหญ่ในอนาคต	ดงันัน้	การปรบักลยทุธ์ให้ทนัต่อการเตบิโตของกลุม่ผูบ้รโิภคนีจ้งึมคีวามส�าคญั	เพือ่เพิม่ศกัยภาพของการด�าเนนิ
ธุรกิจ	ผู้ประกอบการจึงควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิต	ความต้องการ	และค�านึงถึงศักยภาพด้านกายภาพของผู้
บริโภค	รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างครบวงจร	เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความส�าเร็จให้กับการประกอบธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุที่ก�าลัง
มาถึง

Abstract 
 Entrepreneur has turned to information technology and computer networks to increase competitive advantage. 
Website is a popular way to deliver messages, distribute information of products and services. The advantages of website 
are lower cost for products display and lower employment. It also can operate anywhere, anytime and continuously expand 
consumer	bases.	Thai	society	is	becoming	an	aging	society	with	a	lot	of	population	turn	to	be	over	60	years	old.	This	group	
is expanding in the future. Therefore, it is crucial to restrategize the business plan to keep up with this fast growing group. 
Entrepreneurs should improve their website to be suitable for target audience lifestyles, needs, and physical potential and 
build comprehensive business network to increase business opportunity and success for senior target market.

การขยายตลาดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

	 ผู้ประกอบการ	(Entrepreneur)	สามารถขยายศักยภาพการท�าธุรกิจโดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology-
IT)	มาใช้ประยุกต์และท�าการตลาดเชิงรุก	รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะและระดับความส�าคัญที่แตกต่างกันไป	ไม่ว่า
จะเป็นการน�าไปใช้เพื่อวิเคราะห์เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน	 และแนวทางด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ธุรกิจหรือองค์กรได้
ก�าหนดไว้และเพื่อปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ	ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น	(Blili	&	Raymond,	1993,	439-448)	การน�าไอที
เข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจโดยใช้จัดเก็บข้อมูลการด�าเนินธุรกิจเพื่อน�าไปพัฒนาโมเดลและวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่เหมาะสมต่างๆ	
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเป็นผู้ประกอบการนั้นดียิ่งขึ้น	รวมถึงด้านการควบคุมคุณภาพ	การติดตามการด�าเนินงาน	การดูแลให้บริการ
แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	(Berkley	&	Gupt,	1994,	109-121)

การปรับปรุงเว็บเทคโนโลยีส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ในสังคมผู้สูงอายุ 
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	 ด้วยสภาพเศรษฐกจิการแข่งขนัของธรุกจิในปัจจบุนั	ท�าให้
ผู้ประกอบการ	(Entrepreneur)		ทั้งที่มีอยู่เดิมและผู้ประกอบการ
รายใหม่หนัมาใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(Information	
and	Communication	Technology)	เป็นช่องทางส�าหรบัประกอบ
การด�าเนนิธรุกจิบนระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	(Internet)	เพือ่เปิด
ตลาดของสินค้าใหม่ที่ได้จากงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม	
(Innovation)	และเพิ่มช่องทางส�าหรับสินค้าที่มีอยู่	ช่วยลดต้นทุน
ประกอบการ	 ได้แก่	 ลดต้นทุนสินค้าที่จัดเก็บ	 การจัดตั้งสถานที่	
เพิ่มช่องทางค้าขาย	ติดต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	และง่ายต่อการ
ขยายตลาด	 การด�าเนินธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตช่วยสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้กับธุรกิจ	 ซึ่งสามารถติดต่อซื้อ-ขาย	 และท�า
ธุรกรรมกับลูกค้า	 หรือคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้	
สามารถเผยแพร่โฆษณาให้กับผู ้บริโภคได้หลากหลายและใน
ปรมิาณมากโดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานที	่ซึง่นอกเหนอืจากการท�า
ในเชงิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Commerce)	แล้ว	ยงัเกดิเครอืข่าย

ธุรกิจ	(Business	Network)	ขึ้นจ�านวนมาก	ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อ
กนัระหว่างธรุกจิไม่เพยีงแต่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนัแต่รวมถงึธรุกจิที่
อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ของธุรกิจด้วย			

ตลาดลูกค้าผู้สูงอายุ

	 ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการประกอบ
ธรุกจิ	ธรุกจิต้องน�าเสนอสนิค้าและบรกิารให้ตรงกบัความต้องการ
ของกลุ ่มเป้าหมาย	 จากรายงานคาดการณ์จ�านวนประชากร
ประเทศไทยในปี	ค.ศ.	2005-2030	ดังภาพที่	1	 ได้แสดงจ�านวน
ประชากรแบ่งตามกลุ่ม	 ซึ่งท�าให้เห็นแนวโน้มกลุ่มประชากรผู้สูง
อายุ	(กลุ่มอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป)	มีจ�านวนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงอายุอื่นๆ	จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร
ดังกล่าว	 ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ	รายได้รวม	นโยบายและสวัสดิการของประเทศ	

       

ภาพที่	1	:	สถิติประชากรและประมาณการข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี	ค.ศ.	2005-2030	

	 ส�าหรับตลาดผู้บริโภคของผู้ประกอบการ	 ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ	 ของกลุ่มผู้บริโภค	 การให้บริการ
และสินค้าส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นผู้ประกอบการควรเน้นถึงลักษณะการใช้งาน	 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้สูง
อายุ	ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการควรมีการวางแผน	และน�าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์มาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ด้านการจ�าหน่าย
และใช้งาน	ถึงแม้ในปัจจุบันกลุ่มประชากรอายุระหว่าง	60-80	ปี	จะยังไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่แต่การเพิ่มจ�านวนขึ้นนี้ท�าให้ผู้ประกอบ
การเกิดมุมมองใหม่	พิจารณาจากความต้องการบริการด้านสุขภาพ	กิจกรรม	และการจ้างงานผู้สูงอายุหลังการเกษียณอายุงานปัจจุบัน	
หรือการต่ออายุงาน	ซึ่งสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้ผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต	รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่พักอาศัย	บ้านพักคนชรา	การ
ดูแลผู้สูงอายุ	 ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว	 เมื่อกลุ่มธุรกิจมีการจับกลุ่มสร้างเครือข่าย	 จะท�าให้เกิดการบริการกลุ่มลูกค้าแบบครบวงจร	
ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ	การพักอาศัย	สวัสดิการ	อาหารเพื่อสุขภาพ	เทคโนโลยีด้านการแพทย์	เทคโนโลยีด้านข่าวสาร	การคมนาคม	และ
การท่องเที่ยว

อินเทอร์เน็ตกับกลุ่มลูกค้าสูงอายุในประเทศไทย

	 ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในขณะที่หลายประเทศได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายของประเทศเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	หรือสหรัฐอเมริกา	รัฐบาลไทยได้เตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ	โดยก�าหนดขึ้นเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และมีการจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545-2564)	เมื่อก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ	บทบาทของผู้สูงอายุตามแนวคิดสมัยใหม่ย่อมมีความแตกต่างไปจากที่ผ่านมา	ไม่เพียงแต่อายุยืนยาวขึ้น	แต่ยังหมายถึง
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สุขภาพและความสามารถในการด�าเนินชีวิตที่จะน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จในการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเมื่อสูงวัยหรือ
ประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุงานได	้ เนื่องจากจ�านวนผู้มีระดับ
การศึกษาสูงขึ้น	 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	 รายได้มาจาก
เงนิปันผล	ดอกเบีย้สะสม	บ�านาญ	หรอืการท�างานหลงัเกษยีณอายุ
งาน	มีการเปิดรับแนวคิดใหม่ของการใช้ชีวิตเพื่อความส�าเร็จหลัง
อายุ	60	ปี	 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.	2547	หัวข้อการ
ศึกษาและการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	มีกลุ่มผู้
สงูอายใุช้งานคอมพวิเตอร์ร้อยละ	6	และใช้งานอนิเทอร์เนต็ร้อยละ	
3	จากประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดของประเทศ	 โดยกลุ่มผู้ใช้งานมี
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านถึงร้อยละ	68.2	
รองลงมาคอืใช้คอมพวิเตอร์จากทีท่�างาน	ร้อยละ	22.1	และในสถาน
ที่อื่นๆ	เช่น	ร้านอินเทอร์เน็ต	หรือตามสถานศึกษา	โดยส่วนใหญ่
จะเป็นกลุม่ผูส้งูอายใุนกรงุเทพมหานคร	ซึง่มร้ีอยละ	81.5		กจิกรรม
ที่นิยมใช้คอมพิวเตอร์	 คือ	 ใช้เพื่อท�างาน	 ร้อยละ	48.8	 เล่นเกม	
หรือดูหนัง	ฟังเพลง	ร้อยละ	31.5	และเพื่อการศึกษา	ร้อยละ	16.9	
และยงัพบว่ามกีารใช้งานอนิเทอร์เนต็เพือ่การค้นหาข้อมลู	ร้อยละ	
27.6	รับ-ส่งอีเมล์	ร้อยละ	6.7	นอกเหนือจากนี้	ยังเล่นเกม	ชมหรือ
ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต	ซึ่งเห็นได้ว่ามีการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับบุคคลในครอบครัวและสังคมได้อย่างเข้าใจ	และทันโลก	

โอกาสการประกอบธุรกิจกับผู้สูงอายุ

	 จากรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของ	U.S.	Census	Bureau	
พบว่ากลุ่มประชากรอเมริกันที่มีอายุเกินกว่า	65	ปี	 มียอดการใช้
จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าเจ็ดพันล้าน
ดอลลาร์ต่อปี	 ซึ่งในประเทศไทยแนวโน้มการใช้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีปริมาณมากขึ้นเช่นกัน	 นับเป็นสัญญาณ
ส�าหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยให้เตรียมพร้อมหรือปรับ
แผนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของ
ประชากรกลุม่ตลาดผูส้งูอายุ	และนโยบายส่งเสรมิจากภาครฐัเพือ่
เป็นช่องทางของรายได้จากการด�าเนินกิจการผ่านระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็	ซึง่ในปัจจบุนัมเีวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารกลุม่ลกูค้าผูส้งูอายุ
อยูจ่�านวนมาก	ซึง่รองรบักจิกรรมและสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของ
ผู้สูงอายุ	ตัวอย่างเช่น	เว็บไซต์ของ	The	American	Association	
of	Retired	Persons	หรือ	AARP	(http://www.aarp.org/)	เปิดรับ
สมาชิกเข้าร่วมโดยมีค่าใช้จ่ายการใช้บริการเพียง	16	ดอลลาร์ต่อ
ปี	ดังภาพที่	2

ภาพที่	2	:	ตัวอย่างเว็บไซต์	AARP	(The	American	Association	
of	Retired	Persons,	2010)

	 จากตัวอย่างเว็บไซต์ข้างต้น	 มีการให้บริการด้านข่าวสาร	
สิทธิพิเศษ	 ความรู้และข้อแนะน�าด้านต่างๆ	 ส�าหรับผู้สูงวัย	 ซึ่ง
แต่ละหมวดจะประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อ
ให้บริการ	เช่น	ด้านสุขภาพ	การออมทรัพย์	การลงทุน	การท�างาน
หลังวัยเกษียณ	สวัสดิการด้านต่างๆ	ที่อยู่อาศัย	อาหาร	การท่อง
เที่ยว	การบันเทิง	เทคโนโลยี	และรวมถึงธุรกิจประกันสุขภาพและ
ประกันภัย	 ซึ่งผู ้ประกอบธุรกิจสามารถน�าเสนอส่วนลด	 หรือ
โปรโมชันเพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับข่าวสารและเข้าใช้บริการ	เช่น	เสนอ
แพ็คเกจพิเศษเพื่อตรวจเช็คสุขภาพ	ส่วนลดผลิตภัณฑ์	เช่น	แว่น
สายตา	 บทความการดูแลสุขภาพ	 แผนการออกก�าลังกาย	 หรือ
อาหารเพื่อสุขภาพ	การดูแลสุขภาพปากและฟัน	และสุขภาพด้าน
อืน่ๆ	รวมถงึมคี�าแนะน�าด้านการเงนิ	ด้านประกนัสขุภาพควบคูไ่ป
ด้วย	 ซึ่งการให้ความรู้ควบคู่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่เข้ามา
ชมเว็บไซต์ได้ทั้งความรู้และตระหนักถึงความส�าคัญด้านนี้	ดังนั้น
ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกบัวถิชีวีติของผูส้งูอาย	ุทัง้นีก้ารจดัซือ้สนิค้าจากตวัอย่าง
เว็บไซต์นี้	 มีบริการให้ทั้งด้านบัตรเครดิตและทางโทรศัพท์	 และ
เชือ่มต่อให้ข้อมลูด้านการเบกิและสมคัรซือ้ประกนัสขุภาพ	จะเหน็
ได้ว่าแทบจะครบวงจรด้านการดูแลสุขภาพ	
	 ทางด้านที่พักอาศัยส�าหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 กลุ่ม
ธุรกิจด้านการดูแล	 และธุรกิจที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุจะได้รับ
ความสนใจเพิ่มขึ้น	 ทั้งธุรกิจที่เป็นที่พักอาศัยถาวร	 และที่พัก
ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว	 ซึ่งควรสะดวกสบาย	 ปลอดภัย	 มีสิ่ง
แวดล้อมที่ดี	มีการดูแลด้านอาหารและสุขภาพอย่างเหมาะสม	ดัง
นั้นการให้ข้อมูลที่พักอาศัยบนเว็บไซต์นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป
เช่น	สถานที่ตั้ง	ราคา	รูปห้องพักแล้ว	ควรให้ข้อมูลเสริมส�าหรับผู้
สูงอายุตามความสนใจ	เช่น	จัดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สวน
สาธารณะหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน	เป็นต้น	
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	 ปัจจุบันการให้ข่าวสารบนเว็บไซต์ในแง่สินค้าและบริการ
ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	 มีหลายองค์กรธุรกิจได้ออกข่าว
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	คือ	
	 1)	 บริการรับฝากเลี้ยง	 ดูแลผู้สูงอายุแบบชั่วคราวตาม
สถานพยาบาลต่างๆ	
	 2)	 บริการการท่องเที่ยว	การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่ให้บริการผู้สูงอายุ
	 3)	 บริการให้ความรู้	 ด้านสุขภาพ	 ข่าวกิจกรรมการให้
บริการสุขภาพ	รวมถึงด้านความงาม

การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจส�าหรับผู้สูงอายุ

	 การน�าเสนอรูปแบบเว็บไซต์เพื่อท�าธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าสูง
อายุนอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์	 บริการ	
โฆษณา	ประชาสัมพันธ์	ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจของผู้ประกอบการแล้ว	
การปรับปรุงรูปแบบนั้นมีความจ�าเป็น	จึงควรค�านึงถึงการปรับรูป
แบบให้เหมาะสม	(Sri	&	Panayiotis,	2005)	ดังต่อไปนี้
	 1)	 การน�าเสนอเนือ้หาในลกัษณะข้อความให้ผูส้งูอายอุ่าน
นั้นอาจเป็นอุปสรรคได้	 ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงขนาดตัวอักษรที่เล็ก
เกนิไป	หรอืข้อความปรมิาณมากๆ	ควรตดัทอนย่อหน้าอย่างเหมาะ
สม	แนวทางแก้ไขในปัจจบุนัเริม่พบตามเวบ็ไซต์ต่างๆ	ดงัภาพที	่3	
เป็นเว็บไซต์หางานซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการท�างานหลัง
เกษียณ	 หรือท�างานที่บ้าน	 โดยเว็บไซต์ใส่ฟังก์ชันการเพิ่ม-ลด	
ขนาดของข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ปรับขนาดให้เข้ากับการมองเห็น	
	 ควรให้ทางเลือกอื่นๆ	ในการบริโภคนอกเหนือจากเนื้อหา
ที่เป็นข้อความ	ได้แก่	การใส่เสียงบรรยาย	แทนการอ่าน	หรือการ
ใส่วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว	 ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท�าให้ผู้สูงอายุ
ไม่จ�าเป็นต้องรับทราบจากการอ่านเพียงอย่างเดียว	อย่างไรก็ตาม	
การน�าเสนอด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวควรพึงระวัง	 เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการได้ยินของผู้สูงวัยลดลง

ภาพที	่3	:	ตวัอย่างเวบ็ไซต์	wiserworker.com	(wiserworker.com,	
2010)

	 2)	การใส่สีพื้นของเว็บ	ไม่ควรมีลายหรือสีสันฉูดฉาด	ควร
เป็นโทนสเีรยีบสบายตา	ไม่มอีนเิมชนัหรอืภาพเคลือ่นไหวมากเกนิ
ไป	ซึง่อาจท�าให้ลายตาหรอืเมือ่ยล้าสายตาได้	การตกแต่งควรเลอืก
เฉพาะจุดที่จ�าเป็นเท่านั้น	
	 3)	 สร้างเครื่องมือช่วยจ�า	เช่น	ปุ่มบุคมาร์ค	(Bookmark)	
เพื่อช่วยเก็บต�าแหน่งของหน้าเว็บที่ผู้สูงอายุได้อ่านไว้	 หรือเก็บ
รายการข่าว	โปรโมชนั	นอกเหนอืจะช่วยด้านความจ�าแล้วยงัท�าให้
เข้าถึงหรือเข้ามาดูข่าวสารในครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้น	
	 4)	 การสร้างหมวดของเนือ้หาควรค�านงึถงึการใช้งานของ
ผู้สูงอายุเป็นหลัก	 สามารถจัดหมวดหรือกลุ่มเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ	 ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใจ	
สามารถน�ารูปภาพมาใส่ประกอบเป็นไอคอนหากท�าให้สื่อความ
หมายมากขึน้	รวมถงึการท�าเนวเิกชนัต้องมคีวามชดัเจน	เข้าถงึได้
ง่ายและหลกีเลีย่งการใช้เมนแูบบเป็นรายการดงึลงมาให้เลอืก	(Pull	
Down	Menu)

ภาพที่	4	:	ตัวอย่าง	Pull	Down	Menu	(http://oppn.opp.go.th,	
2552)

	 5)	 พยายามหลกีเลีย่งการแสดงเนือ้หาทีต้่องมสีครอร์บาร์	
(Scrollbar)	หรอืมหีน้าต่างเปิดใหม่	(Popup	Window)	ขึน้มาหลาย
หน้าต่าง
	 6)	 ข้อความที่ต้องการเน้นควรมีสีเน้นข้อความ	 ส่วนไฮ
เปอร์ลิงค์	(Hyper	Link)	ควรชัดเจนจากข้อความปกติ	และไม่ควร
ใช้ข้อความวิ่ง	และมีระยะห่างของบรรทัดที่อ่านง่าย	
	 7)	 ควรม	ีSite	Map	ส่วนรบัข้อความตอบรบั	(Feedback)	
และเครื่องมือช่วยเหลือ	(Help)	 ในลักษณะข้อความ	หรืออธิบาย
ขัน้ตอนการใช้งานเมน	ูหรอือธบิายนยิามศพัท์เพือ่สร้างความเข้าใจ
เพิ่มเติม

	 เมื่อผู้ประกอบการได้ด�าเนินการปรับปรุงการออกแบบ
เว็บไซต์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้าผู้สูง
อายุอย่างเหมาะสมแล้วนั้น	 จะช่วยส่งผลต่อปริมาณการซื้อสินค้า
หรือบริการ	การบริโภคข่าวสารออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น	ประกอบกับใน
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ปัจจุบันมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงวัยและวิวัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีที่ใช้งานสะดวกกว่าในอดีต	 ตัวอย่างเช่น	 เว็บไซต์
ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย	 (http://www.
happyoppy.com/)	 ได้เปิดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู ้สูงอายุ	 ประกอบกับ
พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไม่ได้จ�ากัดเพียง
คอมพวิเตอร์แต่ยงัครอบคลมุการใช้เวบ็ไซต์บนโทรศพัท์มอืถอื	หรอื
อุปกรณ์ต่างๆ	 ที่เพิ่มขึ้น	 จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกลุ่มผู้
บริโภคสูงอายุได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 ในยุคสังคมผู้สูงอายุที่ก�าลังมา
ถึงและการเปิดกว้างของการให้บริการข้อมูลในโลกเทคโนโลยีการ
สือ่สาร	หากผูป้ระกอบการมกีารเตรยีมพร้อมเพือ่ด�าเนนิงานจดัท�า
แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดประตูส�าหรับ
สร้างช่องทางการตลาดอย่างเหมาะสม	 และขยายกลยุทธ์ไปยัง
เครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมโยงเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีระหว่างผู้
ประกอบการด้วยกัน	 จะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการ	 สินค้า
และข่าวสารออนไลน์ได้อย่างครบวงจร	ซึ่งการปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน
ส�าหรับเว็บไซต์ที่กล่าวข้างต้นนี้	 ไม่เพียงแต่เหมาะส�าหรับกลุ่ม
ลูกค้าสูงอายุเท่านั้น	หากการให้ข่าวสารที่ครบถ้วน	น�าเสนอสินค้า	
โปรโมชัน	 และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างดีแล้ว	 นั่นหมายถึงลูก
หลาน	ครอบครวัของผูส้งูอาย	ุหรอืกลุม่ลกูค้าทีอ่ยูใ่นช่วงอายอุืน่ๆ	
ยังสามารถเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคและใน
เครือข่ายธุรกิจได้อีกด้วย
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