
SHOPEE 9.9 “Senior Super Save” 
โปสเตอร ์“Senior Super Save” มาในสไตล ์Vintage เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ Shopee ไมใ่ช่สิง่ใหมท่ีย่ากทีจ่ะเขา้ถงึส าหรบัพวก

เขา แตเ่ราจะมาเป็น “ผูช้ว่ย” ที่ท าใหก้ารซือ้ของซึง่เป็นกิจกรรมทีพ่วกเขา “คุน้เคย” อยูแ่ลว้ง่ายและปลอดภยัยิ่งขึน้ผา่นคอน

เซปต ์”Saveแลว้” “Safeอีก” 

“Save แลว้” ประกอบดว้ย 

 

1. “เพิ่มปุ๊บรับป๊ับ” เพยีงเพิ่มเพือ่น ShopeeTH และโหลดแอปครัง้แรก รบัฟรสีติก้เกอรไ์ลน ์Shogi Hello Monday และคปูอง

สว่นลดในแอปเพิม่อีก100บาท 

จากสถิติกลุม่ผูส้งูอายใุชไ้ลนเ์ป็นประจ ามากกวา่แอปอ่ืนๆถงึ65% มกัจะใชส้ตกิเกอรห์รอืรูปภาพเพือ่สือ่สารกนัแทนการพิมพ์

ขอ้ความยาวๆ โดยเฉพาะการใชเ้พื่อทกัทายสวสัดยีามเชา้ และชอบดาวนโ์หลดสติกเตอรฟ์รจีาก Line Official แตม่ีแนวโนม้ที่

จะไมบ่ลอ็ค ท าให ้Shopeeไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจ าวนั และไดเ้พิ่มช่องทางการสือ่สารทางการตลาดกบัลกูคา้ และ

การท่ีผูส้งูอายใุชส้ติกเกอรส์ง่ใหค้นอื่น เช่น กลุม่เพื่อนในวยัเดยีวกนั จะท าใหเ้กิดความคุน้เคยกบัแบรนดแ์ละสรา้ง Awareness 

กบัผูใ้ชใ้หม่ๆ ไดอ้ีกดว้ย 

 

2. “มิชชั่นไทม”์ ในช่วงเวลา ต5ี - 7 โมงเชา้ จะมีการ Boardcast ผา่น Lineofficial ShopeeTH สง่ 

2.1 Daily code ซึง่จะมีทัง้คปูองสง่ฟรแีละสว่นลด10%-40%ในแตล่ะหมวดหมู ่หากลกูคา้กด pop-up ในไลนร์ะบบ

จะท าการลงิคไ์ปยงัแอป Shopee เพื่อเก็บโคด้ไวซ้ือ้ของตลอดแคมเปญ9.9ได ้

และ 

 2.2 Daily Mission ภารกิจประจ าวนั เช่น สะสมยอดค าสั่งซือ้ครบ1,000/ 2,000/ 5,000บาท โดยธีมและของรางวลั

แตล่ะวนัไมซ่  า้กนัหากลกูคา้ไดค้ะแนนสงูสดุ5 อนัดบัแรก จะไดร้บัของรางวลัพิเศษไป อาทิเช่น โปรแกรมตรวจสขุภาพ, ทรปิไหว้

พระ9วดั, ตั๋วเครือ่งบินในประเทศ ฯลฯ เนื่องจากวา่กลุม่ผูส้งูอายเุป็นช่วงวยัที่ไมน่อนดกึและมกัจะตื่นเชา้เป็นประจ า การเก็บ

โคด้ตอนเที่ยงคืนจึงไมต่อบโจทยค์นกลุม่นีม้ากนกั และกวา่55%ก็มกัจะเขา้ Social media ตัง้แตต่อนตื่นนอน คือช่วงเวลา

ตัง้แตต่ี5-7โมงเชา้ ดงันัน้การ Broadcast กิจกรรมตา่งๆช่วงนีจ้ึงถือวา่มีประสทิธิภาพสงูสดุ และลกูคา้กลุม่นีย้งัมี ABS 

(Average Basket Size) ที่สงู ดงันัน้การสง่เสรมิการตลาดโดยสนบัสนนุใหพ้วกเขาใชจ้า่ยในปรมิาณเงินท่ีสงูขึน้ และน า 

Insight ที่มีความสนใจในดา้นสขุภาพ การท าบญุ การทอ่งเที่ยวกบัครอบครวั การท ากิจกรรมรว่มกนักบัเพือนฝงู มาใชด้งึดดู

ความสนใจใหล้กูคา้รว่มท ากิจกรรมก็จะช่วยผลกัดนัยอดค าสั่งซือ้ใหเ้ยอะขึน้ไปไดอ้ีก 

 

3. “แชร ์ชอป ใช”้ เป็นการใชฟั้งกช์นั “ShopDrop” สง่ค าเชิญใหเ้พื่อนซือ้สนิคา้แบบเดียวกบัเรา ซึง่ถา้เพื่อนกดยอมรบัค าเชิญ

ก็จะท าใหเ้ราและเพื่อนไดร้บั Coin ยิ่งมเีพื่อนซือ้ของแบบเดียวกนัเยอะขึน้ สว่นลดหรอื Coin ที่ไดก็้จะมากขึน้ตามไปดว้ย 



เนื่องจากธรมชาติอยา่งหนึง่ของผูส้งูอายคุือเป็นวยัทีเ่กิดความรูส้กึเหงาหรอืเบื่อหนา่ยไดง้า่ย ดงันัน้ ShopDrop จึงเป็นการ

สรา้งสงัคมผูส้งูอายขุึน้มาในช่องทางโซเช่ียล เพื่อใหพ้วกเขายงัมปีฏิสมัพนัธต์อ่กนัแมเ้ลก็ๆนอ้ยๆโดยที่ไมต่อ้งออกจากบา้นแตก็่

สามารถ Stay Connect กนัไดอ้ยู ่

 

ตอ่มา “Safeอกี” ประกอบดว้ย 

“Shogi’s Family” มั่นใจดว้ยระบบ Family Sharing ใชไ้ดส้  าหรบัทัง้ครอบครวั เพื่อน หรอืคนที่ไวใ้จที่เปรยีบเสมอืนครอบครวั

ของผูส้งูอาย ุในสว่นของระบบจะมีหวัหนา้ครอบครวัอยูห่นึง่คน ซึง่หวัหนา้ครอบครวัสามารถเพิ่ม Account สมาชิกครอบครวั 

และจดัการค าสั่งซือ้ตา่งๆ เช่น จ ากดัจ าวงเงิน การใชบ้ญัชี Airpay รว่มกนั การอนมุตัิค  าสั่งซือ้ครัง้สดุทา้ย การแจง้เตือนสนิคา้

ประจ าเดือน ระบบ AI ตรวจสอบเมื่อพบค าสั่งซือ้ที่ผิดปกติหรอืซือ้ซ  า้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ทกุ Transactionของสมาชิกนัน้จะ

ถกูตอ้ง โดยระบบนีจ้ะชว่ยเพิ่มความปลอดภยัและความมั่นใจในการใชง้าน Online payment ของกลุม่ผูส้งูอายไุดม้ากยิง่ขึน้ 

ทัง้มั่นใจจากการดแูลของระบบShopeeเอง และการดแูลจากคนในครอบครวั นอกจากนี ้การท่ีระบบFamily Sharingถกู

ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดน้อกเหนือจากคนในครอบครวัก็เพราะวา่ แนวโนม้ของผูส้งูอายไุทยที่อยูต่ัวคนเดียว หรอือยูก่บัPartner 

ที่ไมใ่ช่คูแ่ตง่งาน ไมม่ีลกูหลานมจี านวนเยอะขึน้ และนอกจากกลุม่เปา้หมายแลว้ กลุม่คนท่ีไมใ่ช่ผูส้งูอาย ุแตเ่ป็นคนรอบขา้ง

ของผูส้งูอายก็ุลว้นมีอ านาจในการตดัสนิใจซือ้ของใหก้บัผูส้งูอายดุว้ยเช่นกนั ดงันัน้ Shogi’s Family จึงเป็นการจบักลุม่ลกูคา้

ไดอ้ยา่งทั่วถงึและไมม่องขา้มคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ไป 

 

นอกเหนือจากคอนเซปต ์“Saveแลว้ Safeอีก” เราก็ยงัมีฟีเจอรใ์หมอ่ีก2อนั ซึง่จะมาชว่ยเปิดประสบการณช์อ้ปของผูส้งูอายใุห้

ดีกวา่เดิม ไดแ้ก ่

1. “Toolbox” เป็นการ Modify หนา้ Interface ตามความเหมาะสมของแต่ละบคุคล โดยสิง่ที่สามารถท าไดค้ือ   

1.1การปรบัปรมิาณคอนเทน้ท่ีแสดงผลในหนึง่หนา้จอ  

1.2การปรบัขนาดตวัอกัษร 

 1.3การปรบัโหมด Day/Night Mode และจดัการใหห้นา้จอคลนี อา่นงา่ยยิง่ขึน้ และที่ส  าคญัคอืรองรบัการ

แสดงผลผา่น Tablet ทัง้ในระบบ iOS และ Android เนื่องจากวา่ผูส้งูอายมุกัจะมีปัญหาทางสายตา ดงันัน้หนา้จอ

แสดงผลที่ช่วยใหอ้า่นง่าย ตวัอกัษรใหญ่ จะช่วยลดอปุสรรคในการใชง้าน และการท า Tablet version ก็จะเพิ่ม

ทางเลอืกใหผู้ส้งูอายไุดอ้ีกดว้ย 

2. “Senior mode” ที่จะมาท าใหเ้วลาวา่งของกลุม่ผูส้งูอายไุมน่า่เบื่ออีกตอ่ไป ดว้ยการท าใหก้ารชอ้ปป้ิงออนไลนเ์ป็น

เรือ่งงา่ยยิ่งขึน้ ดว้ยหนา้ Interface ใหม ่ไมต่อ้งไถฟีดใหย้ืดยาวอยา่งไรจ้ดุหมาย โดยเราจะมีระบบ Smart AI จะเก็บขอ้มลูผูใ้ช้

และน าเสนอสนิคา้ที่ตรงกบัความสนใจของลกูคา้ให ้เพยีงแคปั่ดขวาเมื่อชอบ และปัดซา้ยเมื่อไมช่อบ ถกูใจชิน้ไหนเป็นพิเศษก็

ปัดขึน้เพื่อใสล่งในตะกรา้ ขยายตวัอกัษรใหอ้า่นงา่ยขึน้ พรอ้มกบัคดัรวีวิส  าคญัๆไวใ้นหนา้แรก เนือ่งจาก Insightของผูส้งูอายุ



พบวา่ หลกัจากเวลาตื่นนอน และสมาชิกในบา้นออกไปท างานแลว้ ผูส้งูอายนุัน้มเีวลาวา่งทัง้วนัจนถึงชว่งเย็น โดยเราเห็น

โอกาสตรงนีท้ี่จะดงึ “เวลาวา่ง” ของผูส้งูอายใุหม้าอยูก่บั Shopee ใหม้ากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได ้และยงัท าใหพ้วกเขารูส้กึ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอีกดว้ย 

 

โดยสรุปแลว้ทัง้ “Saveแลว้ Safeอีก” และฟีจเจอรใ์หมท่ัง้2อนั นอกจากจะคิดขึน้มาเพื่อดงึดดูกลุม่ผูส้งูอายใุหม้าใชง้านครัง้แรก

แลว้ ทางเรายงัคิดเพื่อเพิม่ความยั่งยืน เพื่อใหผู้ส้งูอายยุงัคงอยูก่บัShopee และรกัในการชอ้ปป้ิงที่Shopeeจรงิๆ ไมว่า่จะเป็น

ในช่วงโปรโมชนัหรอืชว่งธรรมดาก็ตาม 


