
Shopee New Normal Mode 
Shopee 9.9 ในครัง้นีไ้มไ่ดเ้ป็นเพียงแอปฯซือ้ของ แต ่Shopee คอื “Lifestyle” ของทกุคน ไมเ่วน้แมแ้ตผู่ส้งูอาย ุโดยพวกเราได้

แบง่กลยทุธอ์อกเป็น 4(+1) สว่น ดงันี ้

 

1.โหมด (ผู้สูงอายุ) ใช้งานงา่ย 

• วัตถุประสงคห์ลกั: 

เพื่อท าให ้Shopee เป็นแพลตฟอรม์ที่เป็นมิตรตอ่ผูส้งูอายมุากขึน้ (Elder-Friendly) 

 

• Insight: 

“Shopee ใชย้งัไง งง ตวัอกัษรยัว้เยีย้ไปหมด ซือ้ตรงไหน เห็นเขาบอกวา่ดี แตใ่ชย้ากแบบนี ้ยอมซือ้รา้นง่ายกวา่เยอะ”  

 

เป็นประโยคที่คนรอบตวัเราจะบน่ใหฟั้งอยูบ่อ่ยๆ ผูส้งูอายจุ านวนมากไมส่นัทดัตอ่เทคโนโลยีที่ซบัซอ้น บางคนมีปัญหาดา้น

สายตา ปัญหาดา้นภาษาทัง้การอา่น และการเขียน ท าใหป้ระสบการณก์ารใชง้าน Shopee อาจไมด่ีเทา่ที่ควร 

 

ความประทบัใจแรกคือสิง่ส  าคญั เราจงึปรบัปรุง UI และเพิ่มฟีเจอรส์นบัสนนุ เพื่อสรา้งประสบการณช์อ้ปท่ีดีที่สดุใหก้บัลกูคา้

สงูอายทุกุทา่นดว้ย “โหมดใชง้านง่าย” โดยมีรายละเอียดเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี ้

 

• กลไกการท างาน: 

1. ครัง้แรกทีใ่ชง้าน หรอืหลงัจากอพัเดตแอปพลเิคชนั Shopee “โหมดใชง้านงา่ย” จะถกูเปิดโดยอตัโนมตัิเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหผู้ส้งูอาย ุ

2. User สามารถสลบักลบัไปโหมดดัง้เดมิดว้ยการกดปุ่ มตรงมมุบน [ในโปสเตอร]์ ไดต้ลอดเวลา 

3. เมื่อไดท้ดลองใชง้านเกิน 30 นาที หรอืเปิดแอปฯ เป็นครัง้ที่สอง จะมี pop-up ใหเ้ลอืกใชง้านโหมดใดโหมดหนึง่ (โหมดปกติ 

หรอืโหมดใชง้านง่าย) และยา้ยปุ่ มเปลีย่นโหมดในหนา้หลกัไปอยูใ่นเมนกูารตัง้คา่แทน เพื่อปอ้งกนั User เผลอกดปุ่ มพลาดจน

เกิดปัญหาตามมาภายหลงั 

 

• UI แบบใหม่ 

1. ตวัอกัษร และเมนตูา่งๆ จะใหญ่ขึน้มาก 

2. เมนทูี่ไมจ่ าเป็น (ส าหรบัผูส้งูอาย)ุ จะถกูยา้ยไปอยูใ่นแท็บ “เมนเูพิ่มเติม” [ในโปสเตอร]์ 

3. รวมฟีเจอรท์ี่ใกลเ้คียงกนัไวใ้นเมนเูดียว เช่น คปูองสว่นลด โคด้สง่ฟร ีและDeals Near Me เป็นตน้ 



4. เมนทูกุอยา่งจะมีภาษาไทยก ากบั 100% 

 

• หน้าช าระเงนิแบบใหม่ [โปสเตอรข์อ้ที่ 6] 

1. เมนรูถเข็นถกูยา้ยมาอยูม่มุลา่งของจอ ขนาดใหญ่ เห็นชดัเจน 

2. ปรบัรูปแบบหนา้ช าระเงินใหด้รูายละเอียดตา่งๆ งา่ยขึน้ 

3. เมื่อเขา้สูข่ัน้ตอนช าระเงินในกรณีที่เรามีโคด้สว่นลดที่ใชง้านได ้โคด้จะถกูน ามาใชโ้ดยอตัโนมตัิ และจะขึน้ pop-up แจง้

เตือนให ้User เห็นชดัเจน เพื่อสรา้งการรบัรู ้และความรูส้กึประทบัใจจากการไดร้บัสว่นลด (สามารถปิดการใชโ้คด้อตัโนมตัิได้

ในเมนตูัง้คา่) 

 

• ปุ่มค้นหาดว้ยเสียงภายในแอป 

1. วตัถปุระสงค:์ ท าให ้User โดยเฉพาะผูท้ี่ไมม่คีวามรูด้า้นภาษาสามารถคน้หาไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

2. เพิ่มความรูส้กึทนัสมยัใหแ้ก่ User เนื่องจาก User บางคนไมท่ราบวา่เคยมีระบบนีม้าก่อน 

 

2. การส่งเสริมการขาย 3 ระดบั จับมือลูกค้าใหม่ก้าวมาเป็นลูกค้าประจ า 

2.1. ลกูคา้ใหมจ่า่ย 9 บาท รบัสนิคา้มลูคา่ 300 บาท จา่ยปลายทางได ้ไมม่เีง่ือนไขเพิม่เตมิ 

• วัตถุประสงค ์: 

1. ดงึดดูผูท้ี่ไมเ่คยใช ้Shopee และ User ของแพลตฟอรม์อื่นใหม้าซือ้สนิคา้ในราคาที่คุม้คา่ และมีความเสีย่งต ่า 

2. สรา้งการรบัรูแ้ก่ฟีเจอร ์“เก็บเงินปลายทาง” เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจในการใชง้านครัง้แรก 

 

• Insight: 

ผูส้งูอายมุีภาพจ าตอ่การซือ้สนิคา้ออนไลนว์า่ มีราคาแพง และการซือ้ของออนไลนต์อ้งโอนเงินใหผู้ข้ายก่อนจึงจะไดร้บัสนิคา้ 

ซึง่มีโอกาสโดนโกงสงู (เช่นการซือ้ผา่นรา้นคา้ใน facebook) 

 

2.2. “ชอ้ป” ทุกวัน ได้ “บุญ” ทุกวนั 

• กลไกการท างาน: 

1. 5% ของยอดซือ้ผา่นแอปพลเิคชนั Shopee ของ User จะถกูน ามาบรจิาคใหอ้งคก์ร หรอืมลูนิธิตา่งๆ ในทกุวนั 

2. จะมีหนา้ตา่งแสดงผลใหท้ราบถึงยอดบรจิาคที่ User ท าไดใ้นแตล่ะวนัแบบ Realtime 

3. มีระบบ Leaderboard จดั 100 อนัดบั User ที่มียอดบรจิาคสงูสดุในแตล่ะวนั และ Friends Leaderboard ที่จะจดัอนัดบั

เฉพาะเพื่อนใน Shopee ของ User นัน้ๆ โดยจะมีการสรุปอนัดบัยอดบรจิาครวมสงูสดุอีกครัง้หลงัจบแคมเปญ 

 



• วัตถุประสงค ์: 

1. ดงึดดูผูท้ี่ไมเ่คยใช ้Shopee และ User ของแพลตฟอรม์อื่นใหม้าใช ้Shopee ดว้ยการท าบญุ 

2. เพิ่มแรงจงูให ้User อยากใชจ้า่ยผา่น Shopee มากยิ่งขึน้ 

3. เสรมิภาพลกัษณ ์Shopee ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ที่สง่เสรมิสงัคม 

 

• Insight : 

ผูส้งูอายรุกัในการท าความดี แตก่ารขอบรจิาคโดยตรงอาจท าใหเ้กิดความรูส้กึอดึอดัใจไมน่อ้ย เราจึงใชว้ธีิการแบง่เปอรเ์ซ็นต ์

เพื่อให ้User ไมรู่ส้กึถกูบงัคบัใหบ้รจิาค แตเ่ป็นความรูส้กึดีที่แคซ่ือ้ของเพื่อตวัเอง ก็สามารถท าดเีพื่อคนอื่นได ้การแสดงใหเ้ห็น

ถึงยอดบรจิาคในแตล่ะวนัของ User นอกจากจะสรา้งความรูส้กึดใีหแ้ลว้ ยงัช่วยเพิม่โอกาสให ้User น ายอดนีไ้ปแชรต์อ่ และ

อวดเพื่อนๆ ใหม้าแขง่กนัซือ้เพือ่บรจิาคไดอ้กีดว้ย 

2.3. เกมชอ้ปสร้างอนาคต 
• กลไกการท างาน: 

1. ทกุการจา่ย 99 บาท User จะไดร้บั 1 สทิธ์ิ เลอืก 1 เสน้ทางเพือ่สุม่รบัรางวลั 

2. ภายในเสน้ทางทัง้สอง จะมีรางวลั 5 ระดบั ระดบัท่ีสงูขึน้จะมีรางวลัสงูขึน้ไปดว้ย โดยทกุครัง้ที่ผูเ้ลน่สุม่ครบ 9 ครัง้ ระบบจะ

น าผูเ้ลน่ขึน้ไปอีกระดบัหนึง่ 

3. เมื่อเลน่ครบทัง้ 5 ระดบั ระบบจะรเีซต็ใหก้ลบัมาที่ระดบัแรก 

4. แตล่ะเสน้ทางจะมีรางวลั และเง่ือนไขแตกต่างกนั ดงันี ้

4.1. เสน้ทางชีวติยั่งยืน เป็นเสน้ทางแหง่ความมั่นคง รางวลัจะเป็นสนิคา้ในหมวดสขุภาพ รางวลัขัน้แรกจะมมีลูคา่ 1-

1,000 บาท ขัน้ท่ี 2 50-2,000 บาท และสงูสดุที่ขัน้ท่ี 5 ในราคา 200-5,000 บาท 

4.2. เสน้ทางทรพัยม์ั่งมี เป็นเสน้ทางส าหรบัคนท่ีอยากรวยทางลดั และรกัในการเสีย่งดวง ของรางวลัจะมีตัง้แต ่1 

Shopee Coin ไปจนถงึทองค ามลูคา่ 25,000 บาท โดยในแตล่ะขัน้จะมีโอกาสไดท้อง 1%, 3%, 5%, 7% และ 9% ตามล าดบั 

5. ของรางวลัจะเป็นสนิคา้ทีเ่ตรยีมไวล้ว่งหนา้ และถกูน าสง่ให ้User 2 รอบ คือชว่งกลางแคมเปญ และหลงัจบแคมเปญ เพื่อ

ควบคมุคา่ใชจ้่ายไมใ่หบ้านปลาย 

 

• วัตถุประสงค:์ 

1. เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซือ้ในปรมิาณมาก 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสให ้User กลายเป็นลกูคา้ประจ าจากความประทบัใจตอ่ประสบการณ ์และของรางวลัที่ไดร้บั 

 

3. ฟีเจอรใ์หม่ เสริมแกร่ง 



3.1 Shopee Discovery: เสรมิการขายใหร้า้นคา้ใหม ่[โปสเตอรข์อ้ที่ 3] 

• กลไกการท างาน: 

1. สุม่คน้พบสนิคา้ที่เรายงัไมเ่คยเห็นมาก่อน 10 ชิน้ เมื่อท าจนครบจะไดร้างวลั 0.2 Shopee Coin สามารถใชไ้ดว้นัละ 5 ครัง้ 

2. สนิคา้ในควิจะมี 2 ตวัเลอืก คอื 1.สนใจ (เขา้สูห่นา้สนิคา้) 2.ไมส่นใจ (ขา้มไปควิถดัไป) 

 

• วัตถุประสงค:์ 

1. เพื่อ User: ไดค้น้พบสนิคา้ใหม่ๆ  และไดร้บั Shopee coin 

2. เพื่อผูข้าย: เพิ่มโอกาสที่สนิคา้จะถกูมองเห็น และถกูซือ้มากขึน้ 

3. เพื่อ Shopee: สามารถน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อแสดงผลสนิคา้ใหต้รงใจ User มากยิง่ขึน้ สามารถน าขอ้มลูไปวิจยัตอ่ยอด และ

สามารถสรา้งรายไดจ้ากช่องทางนีโ้ดยใหผู้ข้ายจ่ายเงินเพ่ือมีสทิธ์ิเขา้ไปอยูใ่นควิไดเ้ช่นกนั 

 

3.2 Shopee Community: เสรมิทพันกัชอ้ป สรา้งกลุม่ผูม้ี Loyalty [โปสเตอรข์อ้ที่ 4] 

• กลไกการท างาน: 

1. เป็นระบบที่คลา้ยระบบกลุม่ Facebook แตก่ลุม่ Shopee จะมจีดุแขง็คือ User สามารถแชรส์นิคา้ หรอืกิจกรรมตา่งๆ ให้

สมาชิกไดโ้ดยตรง 

2. จดุประสงค ์และกฎระเบยีบของกลุม่ จะขึน้อยูก่บัแอดมินของกลุม่ เช่น กลุม่A หา้มขายของแตร่วีิวได ้กลุม่B ส าหรบัเลน่

กิจกรรม Shopee เป็นตน้ 

3. ในกรณีผูข้ายเขา้มาเป็นสมาชิกกลุม่ จะมี [ผูข้าย รา้น....] ระบหุลงัช่ือ เช่น userโชโก ้มาโชกี ้[ผูข้าย รา้นShopee official] 

เป็นตน้ เพื่อสรา้งการรบัรูใ้หร้า้นคา้ไปในตวั 

4. นอกจากกดไลก ์และแชร ์User สามารถใหท้ิปเป็น Shopee Coin ใหแ้ก่โพสตท์ี่ตวัเองถกูใจไดอ้ีกดว้ย 

5. สามารถสรา้งกลุม่เฉพาะได ้เช่น กลุม่เพื่อนฝงู กลุม่รวมญาติ และกลุม่ครอบครวั 

 

• จุดประสงค:์ 

1. สรา้งกลุม่ชมุชนเพื่อเพิ่มความเป็น Lifestyle app ให ้Shopee 

2. สรา้ง Comfort zone ให ้User สามารถเขา้ไปอยูใ่นกลุม่ที่ตวัเองสนใจได ้

3. สรา้งพืน้ท่ีให ้User กบั User และ User กบั Saler ไดม้ีปฏิสมัพนัธร์ว่มกนัมากขึน้ 

4. สรา้งพืน้ท่ีใหม้กีารขายแบบ Soft-sell ภายในแอปฯ โดยเขา้ถงึไดต้รงกลุม่เปา้หมาย 

 



• Insight: ผูส้งูอายช่ืุนชอบการเขา้สงัคม และมีความเช่ือวา่ครอบครวั เพื่อนฝงู หรอืผูบ้รโิภคด้วยกนันา่เช่ือถือมากกวา่ผูข้าย 

หรอืบางคนชอบวิตกกงัวลจงึชอบท่ีจะหาขอ้มลูจากหลายๆ แหลง่ 

 

3.3 Shopee My Story (เล่าทุกวันรับของทุกวัน): เสรมิสรา้งนกัเลา่เรือ่ง [โปสเตอรเ์มนทูี่ 2 แถวที่ 2] 

 

• กลไกการท างาน: 

1. ให ้User เลา่เรือ่งราวอะไรก็ไดข้องตวัเองเพื่อเป็นการเช็คอินรบัรางวลัเป็น Coin และสว่นลด 

2. เรือ่งเลา่จะปรากฏในหนา้ Feed ของ User (แชรไ์ปท่ีอื่นได)้ 

3. เรือ่งที่มียอด engagement มากที่สดุในแตล่ะวนั จะไดร้บัรางวลัพิเศษเพิ่มเติม 

 

• วัตถุประสงค:์ 

1. สรา้งแรงจงูใจให ้Userโพสตม์ากขึน้ สรา้งความเป็น Community มากขึน้ 

2. เพื่อน า insight จากเรือ่งเลา่เหลา่นัน้ไปตอ่ยอดเพื่อท าความเขา้ใจ User ไดม้ากขึน้ 

 

3.4 Shopee Family Share (แชรใ์ห้ครอบครัว): เสรมิครอบครวั ปลอดภยั มั่นใจยกบา้น [โปสเตอรข์อ้ที่ 5] 

 

• กลไกการท างาน: 

1. เปิดฟีเจอรน์ีเ้พื่อแชรข์อ้มลูการสั่งซือ้ สถานะสินคา้ใหก้บัคนท่ีไวใ้จโดยอตัโนมตัิ ไมต่อ้งแคปหนา้จอ หรอืยื่นโทรศพัทไ์ปให้

ล  าบาก อยูห่า่งกนัก็ชว่ยเหลอืกนัได ้

2. User สามารถสง่สนิคา้ใหบ้ญัชีอื่นท่ีเช่ือมตอ่กนัได ้โดยเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นคนกดยืนยนัสนิคา้ และช าระเงินดว้ยตนเอง 

(เพื่อความปลอดภยั) 

3. สามารถสง่ขอ้ความหากนัได ้ทัง้แบบกลุม่ และสว่นตวั 

4. สามารถเลอืกปิดการแชรแ์บบเจาะจง ส าหรบัสนิคา้ที่ไมต่อ้งการใหค้นอื่นเห็น 

 

• Insight: ผูส้งูอายหุลายคนไมเ่ช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยี หลายๆ ครัง้ตอ้งใหญ้าตชิ่วยเหลอื แตบ่างครอบครวัก็ไมไ่ดอ้ยู่

ดว้ยกนัตลอดเวลา ฟีเจอรน์ีจ้ะเป็นตวัชว่ยใหค้รอบครวัเช่ือมตอ่กนัไดเ้หมือนอยูใ่กลก้นั 

 

4 Shopee มีดีมานานแลว้ (สร้างการรับรู้ และจดจ า) 



น าฟีเจอรด์ีๆ ที่อยากใหก้ลุม่เปา้หมายไดรู้จ้กัใสเ่ขา้ไปในโปสเตอร ์และเมนหูลกัของแอปฯ เพือ่ใหเ้กิดการรบัรูถ้ึงฟีเจอรท์ี่ดี และ

มีมานานแลว้ของ Shopee 

• ความปลอดภยั: ระบบคนกลาง และจ่ายปลายทางได ้[โปสเตอรม์มุขวาลา่ง] 

• หมวดหมูส่นิคา้ 

• จ่ายบิลครบ จบที่เดียว 

 

5 ไอเดียแถม เราอยากน าเสนอ: เปลี่ยน Shopee Coin ให้เป็นระบบก าไรเงนิฝากธนาคาร! 

• กลไกการท างาน: 

1. ทกุการจา่ย 100 บาท รบัก าไร 1 บาท (1 Coin) โดย User จะน าก าไรนีม้าใชไ้ดเ้ฉพาะใน shopee เทา่นัน้ 

2. ก าไรทัง้หมดจะถกูสะสมไวใ้นแท็บสมดุบญัชี shopee (airpay) ที่มีลกัษณะเหมือนบญัชีธนาคารจรงิๆ และมีประวตัิการใช้

จ่ายและก าไรท่ีไดร้บัใหเ้ห็นชดัเจน 

(User ไมต่อ้งสมคัร airpay เพื่อใชฟี้เจอรน์ี ้แตห่ากเช่ือมตอ่จะไดร้บัสทิธิประโยชนเ์พิ่มเติม เช่น โคด้สง่ฟรรีายเดือน) 

3. User สามารถถอนก าไร (Coin) ออกมาก่อนการซือ้ได ้(ปกตจิะท าไดก็้ตอ่เมื่ออยูใ่นหนา้ช าระเงินแลว้) โดยยอดที่ถอนมาจะ

ถกูน าไปหกักบัยอดที่ตอ้งช าระในครัง้นัน้ๆ ระบบนีจ้ะชว่ยสรา้งความรูส้กึเหมือนการถอนดอกเบีย้ออกมาจากธนาคาร 

 

• Insight: จะเห็นวา่การท างานของระบบก าไร มีความซบัซอ้นกวา่ Shopee Coin เลก็นอ้ย แตบ่างครัง้ขัน้ตอนที่ยุง่ยากขึน้อีก

หนอ่ย(โดยเฉพาะเรือ่งเงิน)ก็ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึปลอดภยัไดม้ากขึน้เช่นกนั ผูส้งูอายทุกุคนอาจไมรู่จ้กั “Shopee Coin” แตท่กุ

คนรูจ้กั “ก าไร” และ “บญัชีเงินฝากธนาคาร” จะดีแคไ่หนหากผูบ้รโิภคมีความคิดใหมว่า่การชอ้ปผา่น shopee คือก าไร 


