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เผลอแปปเดียวก็เขามาสูฉบับที่ 3 ของปกันแลวนะครับ ฤดูรอนกำลังจะผานไป

ฤดูฝนกำลังแวะเวียนมาหาเราอีกแลว เอาหละครับ ฉบับนี้ผมจะขอหยิบยกเร�อง

ของ “Aging Society” ขับเคล�อนสังคมผูสูงอายุดวย Deep Tech มานำเสนอ

เพราะเปนเร�องท่ีทุกสวนในสังคมตางตองรวมกันปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณ (ในอีก 2 ปขางหนา) ซ่ึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะชวยสงเสริมศักยภาพ

และพัฒนาผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี น่ีจึงถือเปนความทาทายท่ีมาพรอมกับโอกาส

ในการสราง “สังคมผูสูงอายุ” ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังผูประกอบการท่ีจะพัฒนาสินคา

และบริการเพ�อรองรับความตองการและสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค

คอลัมป SMEs’ Friend ฉบับน้ีขอแนะนำโซลูชันท่ีจะชวยยกระดับการแขงขันธุรกิจ

บานพัก และโรงแรมสำหรับผูสูงอายุกันครับวามีอะไรบาง นอกจากนี้คอลัมน

Lifestyle ยังชวนมาเรียนรูสไตลความตางของวัยเกาในยุค 4.0 เพ�อใหเกิด

ความเขาใจในการอยูรวมกันมากขึ้น รวมทั้งเปนประโยชนตอนักการตลาด และ

ผูประกอบการท่ีจะนำขอมูลไปใชประกอบการพัฒนาสินคาและบริการเพ�อตอบโจทย

ความตองการของผูบริโภคกลุมนี้เร�องราวในคอลัมนอ�น ๆ ที่นาสนใจยังมีอีก

มากมาย ติดตามอานเนื้อหาดานในไดเลยครับ
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“Aging Society”
ขับเคล�อนสังคมผูสูงอายุดวย Deep Tech

“Aging Society” หรือ “สังคมผูสูงอายุ” หนึ่งในประเด็นที่ ไดรับความสนใจ และมักถูกหยิบยกขึ้น

มาพูดคุยในหลายประเทศเพ�อเตรียมพรอมและรับมือ หลายคนมองวา “สังคมผูสูงอายุ” คือความเส่ียง

เพราะอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำใหหนวยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน

และองคกรตาง ๆ ต�นตัวกลายเปนความทาทายท่ีทุกประเทศตองเผชิญในอนาคต เพราะในอีก 35 ป

ขางหนาประชากรโลกจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ซึ่งจะมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป

มากกวารอยละ 14 ของประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศไทยเอง กำลังจะขยับเขาสูยุคของสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในป พ.ศ. 2564 นี้ และจะเพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ 30 ของประชากรทั้งหมด

ในป พ.ศ. 2579 หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศไทย 



ประเทศไทยกับแผนรับมือสังคมผูสูงอายุ

หลายประเทศไดพัฒนากาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน

ประเทศญี่ปุนไดเปลี่ยน “ความทาทาย” นี้เปน ”โอกาส”

ในการสรางสังคมผูสูงอายุ โดยเนนไปที ่การสราง

สิ่งแวดลอมทำใหเกิดการใชชีวิตแบบ Active Aging

Society แบบองครวม หรือการสรางสังคมผูสูงอายุ

ท่ีมีพลัง ประเทศไทยเองรัฐบาลไดสงเสริมและวางเปาหมาย

ที่จะสรางความมั่นคงใหกับผูสูงอายุดวยเชนเดียวกัน

โดยเนนไปใน 7 มิติคือ

ความสุข

สภาพแวดลอมปลอดภัย 

ความสุข : เพ�อใหผูสูงอายุมีความสุขอยางยั่งยืน 

สุขภาพ : เพ�อการแพทยเขาถึงผูสูงอายุอยางทั่วถึง 

ที่อยูอาศัย : เพ�อใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง 

การออม : เพ�อใหมีเงินออมไวใชในยามเกษียณ

ที่เพียงพอ 

นวัตกรรม : เพ�อสรางตลาดนวัตกรรมผูสูงอายุ 

สภาพแวดลอมปลอดภัย : เพ�อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหมีความปลอดภัย 

ความมั่นคง : เพ�อใหมีระบบสวัสดิการเพ�อสังคม

อยางเปนระบบ

ที่อยูอาศัย

สุขภาพ

การออม นวัตกรรม

ความมั่นคง
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ผูสูงอายุและเทคโนโลยี

ดวยการขับเคล�อนของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตและสมารทโฟนคือสิ่งที่เช�อมโยงทุกคนเขา

ดวยกัน ไมเวนแมแตกลุมผูสูงวัยที่มีการเรียนรูและ

รับเอาเทคโนโลยีเขามาใชเพิ่มมากขึ้น จากรายงานผล

การสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต สถิติผูใชงาน

อินเทอรเน็ต ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก-

ทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจ

และสังคมป 2561 พบวา กลุมผูสูงอายุ หรือ

Generation Baby Boomer ใชอินเทอรเน็ตมากกวา

8 ชม./วัน และนิยมแชทผานแอปพลิเคชัน Line รวมไป

ถึงดูคลิปตาง ๆ ผาน YouTube



*ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงลึกท่ียากจะลอกเลียนแบบได และถูกออกแบบมาเพ�อใชในการแกปญหาท่ียังไมสามารถแกไขไดดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน

เชน การใช AI, AR, VR, IoT และ Blockchain รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ พลังงานสะอาดขั้นสูง (Clean Energy), เทคโนโลยีดานอวกาศ

(Space Tech), เทคโนโลยีเซนเซอรขั้นสูง (Advanced Sensing)

Deep Tech for Healthcare

 - การนำ Artificial Intelligence รวมกับเทคโนโลยี

ตรวจจับภาพเคล�อนไหว เพ�อชวยสงเสริมใหผูสูงอายุ

ไดทำกิจกรรมท่ีเหมาะสม เชน คอยเตือนเร�องการออก-

กำลังกาย ตรวจสอบการทานยาหรือทานอาหาร เพ�อชวย

ปองกันการทานยาซ้ำในผูสูงอายุที่มีปญหาเร�องความจำ

เปนตน

 - สายรัดขอมือ (Wristband) สำหรับผูสูงอายุโรค

สมองเส�อม หรือกลุมโรคจิตเวช เพียงสแกน QR Code

และ RFID ที่ติดอยูบนสายรัดขอมือผานแอปพลิเคชัน

ThaiMissing เพ�อใหมูลนิธิฯ ดำเนินการติดตอญาติให

มารับผูพลัดหลงกลับคืนสูครอบครัวอยางปลอดภัย

Deep Tech กับ ตลาดผูสูงอายุ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ สำหรับผูสูงอายุ

ยังคงเปนไปอยางตอเน�องเพ�อนำพวกเรากาวสูยุคตอไป

ทำใหปจจุบันจึงไมไดมีการพูดถึงเฉพาะเทคโนโลยีโดยท่ัวไป

เทานั้น แตเริ่มมีการพูดถึง Deep Tech (Deep

Technology)* เพ�อเปนเคร�องมือในการสงเสริม

ศักยภาพและพัฒนาผูสูงอายุ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยี

ในการสรางเสริมสุขภาพ เพ�อเปนการสงเสริมสนับสนุน

ผูสูงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอยาง Deep Tech

ที่ถูกพัฒนาออกมาแลวเชน
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Deep Tech for Food

 - Protein and Ingredient Innovation หรือการ

พัฒนานวัตกรรม “เน้ือสัตวท่ีทำจากพืช” (Plant-based

Meat) เพ�อตอบโจทยผูสูงอายุท่ีอยากลดการรับประทาน

เนื้อสัตว และอยากดูแลสุขภาพ 
- การใชเทคโนโลยี และการพัฒนาชีวสารสนเทศ

(Bioinformatics) เพ�อพัฒนาอาหารเฉพาะบุคคล

(Personalized Food) จะสามารถลดโอกาสการเกิด

โรคไมติดตอเรื้อรังลง และเม�อประชากรของประเทศมี

อายุมากข้ึน ความตองการอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ

นอกเหนือไปจากคุณคาทางโภชนาการพื้นฐานก็จะเพิ่ม

มากขึ้น

Deep Tech for Lifestyle

 - การออกแบบหุนยนต Robotics เพ�อเปนผูชวยคอย

ดูแลผูสูงอายุ หรือสรางความบันเทิงดวยการเปดเพลง

หรือชวนเลนเกม เพ�อปองกันอาการสมองเส�อม

ตัวอยางที่ ไดมีการพัฒนา และผลิตออกมาใชจริงแลว

ดวยฝมือคนไทยอยางหุนยนตดินสอ 

- การพัฒนา Smart Cloth โดยใสเทคโนโลยี IoT

ลงไปในเสื้อผา ที่สามารถชวยตรวจสุขภาพผูสวมใส

อยางอัตราการหายใจ อัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิ

รางกาย การเคล�อนไหว เปนตน



อางอิง : https://health.mthai.com, www.kasikornbank.com, www.ocsc.go.th, https://themomentum.co/th, https://techsauce.co/th,

www.salika.co, www.dv.co.th, www.marketingoops.com

นอกจากนี้ปจจุบันองคกรตาง ๆ พยายามที่จะมีการนำ

Deep Tech เขามาพัฒนาในเร�องที่อยูอาศัย หรือ

การทำ Smart Home ที ่สามารถตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงและทำนายพฤติกรรมผิดปกติที่อาจเกิด

ความเสี่ยงตอผูสูงอายุ และสงคำเตือนไปยังบุตรหลาน

หรือสงตอไปยังโรงพยาบาลได

โอกาสของผูประกอบการ

ผูสูงอายุจะกลายมาเปนกลุมลูกคาที่มีบทบาทในอนาคต

อันใกลนี้ สิ่งสำคัญ คือ ผูประกอบการจำเปนตองทำ

ความเขาใจพฤติกรรมการใชสินคาและบริการของผูสูงอายุ

กอนวามีลักษณะเปนอยางไร เพ�อพัฒนาสินคาหรือบริการ

ที่สามารถตอบโจทยกลุมลูกคาผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้น และตองคำนึงถึงความพึงพอใจของบุตรหลาน

ท่ีเปนคนตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาใหกับผูสูงอายุ โดยสวน

ใหญสินคาหรือบริการน้ันตองมอบความปลอดภัยใหกับ

ผูสูงอายุในการใชชีวิตประจำวัน ชวยลดอุบัติเหตุ เน�องจาก

ในวัยนี้รางกายจะฟนตัวไดยาก สามารถแจงเหตุฉุกเฉิน

ไดอยางรวดเร็วเพ�อดูแลรักษาไดทันทวงที เปนตัวชวย

ฝกสมองชวยฟนฟูความจำของผูสูงอายุ เพราะถาผูสูงอายุ

ไม ไดพูดคุยหรือออกไปทำกิจกรรมเลยอาจทำใหเกิด

โรคสมองเส�อมและลามไปสูโรคอัลไซเมอร รวมท้ังตอง

ทำใหผูสูงอายุคลายความเหงาจากคนที่คิดถึงได ซึ ่ง

ทั้งหมดนี้ก็เพ�อใหผูสูงอายุใชชีวิตไดอยางมีความสุข



เร�องเลานักบริหาร
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เม�อเทคโนโลยี

ทำใหอายุคนยืนยาวขึ้น 

เม�อคนเราอายุยืนขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีมากมายแถมเปลี่ยนไปดวยอัตราเรงที่สูงมาก ๆ

มันเร็วเสียจนตั้งตัวแทบไมทัน ทางคูขนานของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อะไรที่ทำไม ไดในอดีต

เรากลับเห็นเร�องที่เปนไปไดมากมายในแตละแขนงของการดำเนินชีวิต ... หลายเร�องลวนเปนการ

เปล่ียนแปลงแบบงาย ๆ ดวยเทคโนโลยีท่ีมีราคาถูกลงเร�อย ๆ ก็ดวยโทรศัพทเคล�อนท่ีในมือของ

ทุกคนนั่นแหละ แทบจะเรียกไดวา มือถือเปลี่ยนชีวิต 
การดูแลรักษาสุขภาพ 
ในอดีตเราอาจมองเห็นแค 2 มิติ คือการปองกันและ

การรักษา เราใหความสนใจในเร�องอ�น ๆ นอยกวา

2 เร�องน้ี เพราะวาเทคโนโลยีท่ีจะทำเร�องอ�นดูเหมือนวา

มันมีโอกาสสำเร็จนอย สำเร็จยาก แตเด๋ียวน้ีไมเปนแบบน้ัน

... เลยอยากสรุปวา เดี๋ยวนี้นอกจากการมองถึงการที่

จะมุงใหมนุษยมีอายุยืนยาวตองมีมิติมากกวาเดิม ...

นอกจากปองกันและการรักษาแลว เราตองมองเร�อง

การเปลี่ยนแปลงและการลดทอนอายุดวย

การเปลี่ยนแปลงในอัตราเรงที่เร็วขึ้น 
บางเร�องมันเปนเร�องยาก ทำใหการเปลี่ยนแปลงก็เปน

ไปอยางเช�องชา แตขนาดเช�องชาอยางท่ีเรารูสึกกัน ก็ยัง

มีอัตราเรงที่สูงกวาในอดีตอยูมาก ... เทคโนโลยีทาง

การแพทยก็เปนเร�องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย

บางเร�องเราอาจไมคอยรูตัวเทาไหร แตบางเร�องเรามี

ความรูสึกเปล่ียนไปดวยตัวเลขท่ีเราคาดไมถึง เชน ขาว

การฉลองอายุเกินรอยปกันเปนวาเลนจากท่ัวทุกมุมโลก

ในป 2012 ที่ผานมาสหประชาชาติประกาศวาทั้งโลกนี้มี

ตัวเลขของผูคนท่ีมีอายุเกินรอยปอยูถึง 316,600 คน

และไมนาเช�อวาจำนวนของผูสูงอายุที่มีอายุเกินรอยป

ของโลก อาจจะพุงสูงถึง 3,000,000 คนในป 2050



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

ในสวนของการปองกัน ... สมัยน้ีเทคโนโลยีเพ�อการต�น

รูวามนุษยมีแนวโนมจะเปนโรคภัยไขเจ็บก็ดีขึ้นมาก ๆ

มากจนประหลาดใจ ตรวจเลือดแคไมก่ีซีซี มีแนวโนมสูง

ที่จะบอกไดถึงความเจ็บปวยสารพัดโรค การวินิจฉัยที่

เที่ยงตรงของแพทยจะไม ไดกลายเปนประเด็นหลักใน

อนาคต  

ในสวนของการรักษา ... ขาวคราวของแพทยชาวจีนท่ี

อยูในมณฑลไหหลำ ประสบความสำเร็จในการผาตัดสมอง

คนไขโรคพารกินสัน ซึ่งเขารักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล

กรุงปกกิ่ง ที่มีระยะทางหางกันถึง 3,000 กม. ดวย

การใชหุนยนตผานเทคโนโลยี 5G สำเร็จ เม�อวันที่

16 มีนาคม 2562 ท่ีผานมา จะเห็นไดวาเทคโนโลยีทำให

อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงเร็วจนถึงเร็วมาก 

เทคโนโลยีเร�องการบำบัดดวยยีน เพ�อแกไขความบกพรอง

ที่ติดตัวมาแตกำเนิด หลายสิบปกอนเปนอะไรที่เราคิดวา

ยากเหลือหลาย เดี๋ยวนี้กลับเห็นหนทางเปนไปได ไม ใช

เร�องอ�นใดนอกจากเรามีความสามารถในระดับนาโน

เทคโนโลยีและ DNA  

การลดทอนอายุเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา วิทยาศาสตร

การแพทยจะทำใหเราสามารถมีชีวิตเหมือนตอนหนุมสาว

ผิวพรรณไมเห่ียวยน รางกายแข็งแรง ไมตองน่ังรถเข็น

สายตาชัดเจน รวมท้ังมีระบบประสาทและสมองท่ีดีสามารถ

จดจำลูกหลานได ... ซ่ึงถาหากเร�องน้ีเปนจริง ผมจะรูสึก

ดีมากที่ผมเปนเบบี้บูมเมอร เห็นการเปลี่ยนแปลงจาก

ชามาก ๆ ในสมัยรุนพอแมปูยา แลวการเปลี่ยนแปลง

สารพัดเร�องราวคอย ๆ ผานเขามาในชีวิต จนอัตราเรงสูง

มากใน10 ปหลังน้ี จนผมเร่ิมเช�อวา ไมมีอะไรเปนไปไมได

อีกในชีวิตนี้  

การปองกันและการรักษา 

มุงไปที่การทำใหรางกายมีสภาพถูกทำลายนอยลง แต

หากการปองกันและการรักษาไม ไดผล เทคโนโลยีสมัยนี้

เราตองมุงไปที่การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนถาย การ

ปลูกถายอวัยวะ ซ่ึงปจจุบันมีความกาวหนาข้ึนมาก เม�อ

เปลี่ยนหรือปลูกถายของจริงไมสำเร็จก็มีเทคโนโลยี

อวัยวะเทียมที่ดีขึ ้นมากในหลาย ๆ อวัยวะใหใชงาน

นอกจากน้ันอุปกรณเพ�อชวยอำนวยความสะดวกสำหรับ

ผูปวยผูพิการก็ทั้งหลากหลายและราคาถูกลงมาก

เราจะตายกันไหมครับเนี่ย .......
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TrueBusiness

ธุรกิจโชหวย หน่ึงในธุรกิจท่ีกระจายตัวอยูคูกับสังคมไทย

มาอยางยาวนาน ดวยจุดเดนที่ซื้องายขายคลองจนมี

การสืบตอกิจการกันมาหลายสมัย แตทามกลางโลก

เทคโนโลยีที่ยังคงหมุนเปลี่ยนผลักใหทุกอยางหมุนตาม

อยางรวดเร็ว ทำใหมีกระแสคาดการณเกี่ยวกับธุรกิจ

รานคาปลีก หรือโชหวย วาอาจหายไปจากสังคมไทยใน

อนาคตเพราะการโดนจูโจมจาก HyperMarket และ

รานสะดวกซื้อ 

จุดเดนของคูแขงรานคาปลีกอยาง HyperMarket

ท่ีมีสินคาหลากหลาย จัดแบงเปนหมวดหมูใหไดเลือกสรร

แถมมีพื้นที่สำหรับรานคาอ�น ๆ ในพื้นที่เดียวกันเพ�อ

ตอบโจทยคนหลายกลุม ใชเทคโนโลยีมาชวยอำนวย

ความสะดวก และสรางประสบการณ ใหม ๆ ใหกับลูกคา

ในขณะที่ “รานสะดวกซื้อ” นั้นสามารถรองรับการใช

ชีวิตประจำวันของลูกคาในยุคเรงรีบ ชูจุดขายในเร�อง

ของบริการมีอาหารอ่ิมสะดวกหลากหลาย มีสินคาใหม ๆ

ท่ีจัดวางใหงายตอการซ้ือพรอมปายแสดงราคา เปดตลอด

24 ชม.รวมท้ังมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ กลาย

เปนหัวใจสำคัญคอยดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการ  

การเปล่ียนถายจากธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมมาเปนธุรกิจ

สมัยใหมจึงเปนเร�องที่เจาของธุรกิจรานคาปลีกหรือ

โชหวยตองใหความสำคัญกับการแขงขันที่มีเพิ่มมากขึ้น

ของตลาด นอกจากการสรางชองทางหรือโอกาสใน

การขาย การรักษาฐานลูกคาเดิม การเพิ่มการซื้อซ้ำใน

อนาคต และการขยายฐานลูกคารายใหมท่ีปรับตัวรองรับ

ความตองการของลูกคาแลว การสรางประสบการณ

การใชบริการท่ีนาประทับใจ รวมท้ังระบบบริหารจัดการ

รานคาท่ีดีก็เปนอีกปจจัยสำคัญของธุรกิจคาปลีกเชนกัน

ฮารดแวรและฟเจอร ใหม ๆ จึงเขามามีบทบาทในการชวย

ใหเจาของธุรกิจและลูกคาในยุคดิจิทัลไดรับความสะดวก

และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตางวัยไมเปนปญหา

แครูจักและเขาใจ 

5 ทิปส

การทำงาน

รวมกับคนตางวัย

True Smart POS
เคร�องคิดเงินอัจฉริยะ ผูชวยรานคาปลีกตัวจริง

พรอมระบบบันทึกยอดขาย และบริหารสต็อก
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม :

โทร 1239 กด 1 ตลอด 24 ชม.

True Smart POS

ดวยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวเพ�อตอบรับ

ไลฟสไตลและการแขงขันของรานคาปลีก ทรูจึงไดพัฒนา

True Smart POS เคร�องคิดเงินอัจฉริยะ ท่ีเปนมากกวา

แคแคชเชียร ตอบโจทยการบริหารจัดการรานคาใน

ยุคดิจิทัล ดวยระบบบริหารจัดการอัจฉริยะที่ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการรานคาใหสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน

ประหยัดเวลา เพิ่มรายได ชวยลดขอผิดพลาดตาง ๆ

จากการขายสินคาและการตรวจสอบสินคา ดวยฟงกชัน

ที่หลากหลายครบจบในที่เดียว ใชงานงายดวยการยิง

บารโคดสินคา ระบบจะขึ้นขอมูลตนทุน และกำไรตอชิ้น

รวมทั้งแสดงสต็อกของที่มีอยู สามารถตรวจสอบ

รายละเอียดสินคา ดูยอดขายและสินคาชิ้นที่ขายดีได

นอกจากนี้ลูกคายังสามารถเลือกชำระเงินหลากหลาย

ชองทางเช�อมตอการขายไดทั้งออนไลนและออฟไลน

มั่นใจไดในความปลอดภัยดวยกาเขารหัสขอมูลตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม

จะเห็นวา True Smart POS เปนมากกวาแคชเชียรจริง ๆ

เพราะสามารถชวยรานคาจัดการเร�องสต็อก การจัด

โปรโมช่ันเพ่ิมยอด การดูรายงานยอดขายเพ�อปรับกลยุทธ

ในแตละวัน และยังรองรับการชำระเงินแบบสังคมไรเงินสด

(Cashless Society) ไดอีกดวย ถึงแมการแขงขันดาน

ตลาดคาปลีกจะคอนขางรุนแรง แตหากรานคาปรับตัวใหทัน

กับกระแสสังคมยุคดิจิทัลดวยตัวชวย แบบ True Smart

POS รวมท้ังเนนขอไดเปรียบของบริการท่ีใสใจ เปนมิตร

และรูจักคุนเคยคนในพื้นที่อยางทั่วถึงมากกวา ก็เช�อวา

รานคาปลีกหรือโชหวยก็ยังคงเปนรานคาในดวงใจของ

ชุมชนไดอยางไมเส�อมคลาย

1. รูจัก

ลักษณะนิสัยของคนแตละชวงวัย

เพ�อใหพรอมรับมือกับความแตกตาง

และลักษณะการทำงานของแตละคน

(Baby Boomer, Gen Y และ Gen X)

5. ยอมรับและเขาใจ

พฤติกรรมและสไตลของแตละวัย

ที่จะแสดงออกมา รวมทั้งรับฟง

ความคิดเห็นอยูเสมอ

4. รูจักการวางตัว

การวางตัวและปฏิบัติตัวใหดี

ใหเกียรติผูรวมงาน ไมยกตนขมทาน

จะชวยกระชับความสัมพันธ ใหดียิ่งขึ้น

3. โฟกัสพัฒนาตนเอง

ไมวาจะเปนคนชวงอายุไหนก็ตองพรอมที่จะมุงมั่น

พัฒนาตนเองและปรับตัวตลอดเวลา

ไมตองจองจับผิดคนอ�น

2. ใหความเคารพซึ่งกันและกัน

การใหเกียรติกันและมอบความสุภาพใหแกกัน

จะทำใหการทำงานราบร�นและเขาใจกัน



นอนอยางไรใหพอดี พรอมลุยงาน

คนไทยมากถึง 1 ใน 3 มีปญหาเร�องการนอน ผูที่มีปญหานอนไมหลับ

จะมีปญหาขาดงานหรือทำงานดวยประสิทธิภาพที่ลดลง

14-17
ชั่วโมง

วัยแรกเกิด
(แรกคลอด ถึง 3 เดือน)

12-15
ชั่วโมง

วัยทารก
(4 เดือน ถึง 1 ป)

11-14
ชั่วโมง

วัยเตาะแตะ
(1 - 2 ป)

10-13
ชั่วโมง

วัยกอนเขาเรียน
(3 - 5 ป)

9-11
ชั่วโมง

วัยเขาโรงเรียน
(6 - 13 ป)

8-10
ชั่วโมง

วัยรุน
(14 - 17 ป)

7-8
ชั่วโมง

วัยผูสูงอายุ

(65 ปขึ้นไป)

7-9
ชั่วโมง

วัยผู ใหญ วัยทำงาน

(18 - 64 ป)

เราควรนอนวันละกี่ชั่วโมง?

อางอิง : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เขานอนตรงเวลาเปนประจำทุกวัน

และนอนหลับใหไดประมาณ 6-9 ชั่วโมง

เลี่ยงการดูโทรทัศน

หรือใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกอนเขานอน

ทำรางกายและจิตใจ

ใหผอนคลาย

เลี่ยงอาหารและเคร�องด�ม

ที่มีสวนผสมของกาเฟอีน แอลกอฮอลตางๆ

งดทานอาหาร หรือออกกำลังกาย

กอนเขานอนประมาณ 2-3 ชั่วโมง

หากนอนไมหลับติดตอกันเปนเวลานาน

ควรปรึกษาแพทย



งดทานอาหาร หรือออกกำลังกาย

กอนเขานอนประมาณ 2-3 ชั่วโมง

”“
- Henry David Thoreau -

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

สิ่งที่คุณไดเม�อคุณถึงเปาหมายมันไมเทากับ

สิ่งที่คุณเปนเม�อถึงเปาหมายหรอก



รับสิทธิ์ ใชฟรี WiFi Move
WiFi Hotspot แบบพกพา ประหยัดเหมือนเน็ตไทย พกพาไดทั่วโลก

สำหรับลูกคานิติบุคคล

ฟรีเคร�อง
20GB ใชงานนาน 1 ป

หมายเหตุ :

- สำหรับลูกคานิติบุคคลเปดเบอรใหมหรือยายคายเบอรเดิมมาทรูมูฟ เอช 10 เลขหมายที่เปดใชบริการแพ็กเกจพรอมกันเทานั้น - พิเศษรับฟรี 4Gl3G เพิ่ม 2GB ตอเลขหมายตอเดือนนาน 12 เดือน

- สำหรับลูกคายายคายเบอรเดิมรับสวนลดรายเดือน 50% นาน 12 เดือน สำหรับแพ็กเก็จ Business Sud Khum 4G+ และรับสวนลดรายเดือน 25% นาน 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจ Business Super

Talk, Business Super Buffet, SME Buffet , 4G+ Extra Fun Unlimited - แพ็กเกจท่ีรวมรายการไดแก Business Sud Khum 4G+, Business Super Talk, Business Super Buffet, SME Buffet,

4G+ Extra Fun Unlimited - สงวนสิทธิ์รับ WiFiMove ฟรี 1 เคร�องตอบริษัทเทานัน - อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

truebusiness

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่พนักงานขายที่ดูแลทาน

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

ประเทศและพื้นที่ที่รองรับการใชงาน  :

[เอเชีย]  : ญี่ปุน จีน ไตหวัน เกาหลีใต ฮองกง หมาเกา อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร ศรีลังกา เนปาล ฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมาร ลาว

[โอเชียเนีย ฮาวาย กวม ไซปน]  : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฮาวาย กวม ไซปน

[ยุโรป]  : ไอซแลนด ไอรแลนด อังกฤษ เกิรนซีย ยิบรอลตาร อิตาลี ยูเครน เอสโตเนีย เนเธอรแลนด ออสเตรีย หมูเกาะโอลันด ออลเดอรนีย ไซปรัส กรีซ โครเอเชีย หมูเกาะซาค ซานมารีโน เจอรซีย

สวิตเซอรแลนด สวีเดน สเปน หมูเกาะคะแนรี สโลวาเกีย สโลวีเนีย สฟาลบาร เซอรเบีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก หมูเกาะแฟโร เยอรมัน นอรเวย ฮังการี นครรัฐวาติกัน หมูเกาะแบลีแอริก ฟนแลนด ฝรั่งเศส บัลแกเรีย

เบลเยี่ยม โปรตุเกส หมูเกาะอะโซรส โปแลนด หมูเกาะมาเดรา มอลตา หมูเกาะไอลออฟแมน โมนาโก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน ลักเซมเบิรก โรมาเนีย รัสเซีย

[อเมริกาเหนือ]  : อเมริกา อลาสกา แคนาดา

[ละตินอเมริกา]  : เม็กซิโก อารเจนตินา หมูเกาะกัวเดอลูป โคลัมเบีย เฟรนชเกียนา

[ตะวันออกกลาง]  : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิสราเอล การตา ตุรกี

[แอฟริกา]  : แอฟริกาใต หมูเกาะเรอูนียง หมูเกาะมายอต

มูลคา 9,980 บาท

ฟรีเน็ต
+

ลูกคาธุรกิจ

ยายคายเบอรเดิม รับสวนลดรายเดือนสูงสุด 50%

เพียงสมัครแพ็กเกจทรูมูฟ เอช 799.- ขึ้นไป

พรอมกัน 10 เลขหมาย



SMEs’ Friend

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุท่ัวโลก

รวมทั้งประเทศไทย และปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป

สงผลใหความตองการของที่พำนักสำหรับผูสูงอายุขยายตัว

เพิ่มมากขึ้น ไมเพียงแตประชากรผูสูงอายุในประเทศเทานั้น

แตขอมูลจาก International Living Magazine และ Forbes

ยังระบุอีกวา ประเทศไทยถูกจัดอยูใน 1 ใน 10 อันดับประเทศ

ท่ีมีความเหมาะสมในการอยูอาศัยยามเกษียณ เน�องจากคาใชจาย

ในการใชชีวิตประจำวันไมแพง บริการดานการรักษาพยาบาลดี

และราคาถูกเม�อเทียบกับประเทศอ�น สอดคลองกับสถิติระหวาง

ป 2551-2561 (ประมาณการ) โดย “ตม.-สำนักงานตรวจ

คนเขาเมือง” พบวามีประชาชนที่ขอวีซาเขาใชชีวิตบั้นปลายกวา

53,000 คน จาก 10 ประเทศ คือ อังกฤษ อเมริกัน เยอรมัน

จีน สวิสฯ ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย ญ่ีปุน นอรเวย และฮอลแลนด 

ดวยสัดสวนผูสูงอายุที่เพิ่มจำนวน จึงเปนความทาทายของ

ผูประกอบการในการเริ่มปรับตัวและติดตามพฤติกรรมของ

ผูสูงอายุในยุคดิจิทัลท่ีเปล่ียนไป รวมถึงการศึกษารูปแบบธุรกิจ

ท่ีเหมาะสมกับตลาดของชาวไทยและตางชาติ เพ�อพัฒนาบริการ

ใหสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได

อยางครอบคลุม เหนือและโดดเดนกวาคูแขง SMEs’ Friend

ฉบับน้ีขอแนะนำ Solution ท่ีจะมาชวยยกระดับการแขงขันในตลาด

ของธุรกิจบานพักหรือโรงแรมสำหรับผูสูงวัย

มั่นใจทุกภาพการเช�อมตอ ไมพลาดกับเหตุการณสำคัญ

ดวยโซลูชัน Cloud CCTV ท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแล

ผูสูงอายุ ยกระดับใหบานพักหรือโรงแรมใหปลอดภัยทั้งชีวิต

และทรัพยสิน แสดงภาพเคล�อนไหวแบบเรียลไทมสามารถเห็นได

ทันทีเม�อเกิดอุบัติเหตุตอผูสูงอายุ ไมพลาดทุกเหตุการณสำคัญ

โดยการเก็บขอมูลตาง ๆ บนระบบคลาวด ทำใหสามารถเรียกดู

ขอมูลยอนหลังตรวจสอบไดทุกที่ทุกเวลา รองรับเทคโนโลยี

ใหม ๆ เชน ระบบจดจำใบหนา (Face Recognition) และระบบ

ตรวจจับความรอน (Heat Map)

ยกระดับคุณภาพชีวิต ใหที่พักอาศัยสะดวก ปลอดภัย

ดวยโซลูชัน Smart Home ท่ีสามารถตรวจสอบดูความเคล�อนไหว

และส่ังงานกับบานพักหรือโรงแรมดูแลผูสูงอายุไดผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต งายและรวดเร็วแบบเรียลไทม ควบคุมการทำงาน

ไดหลากหลายอุปกรณ เชน ดูกลองวงจรปด เปด-ปดสวิตชไฟ

เคร�องปรับอากาศ โทรทัศน ปรับมานหนาตาง และเปด-ปด

ประตูร้ัว ลดจำนวนการใชคนมาชวยทำงานหรือดูแลรายละเอียด

ในสวนเหลานี้

เพิ่มความนาเช�อถือ สรางภาพลักษณที่ดีบนโลกออนไลน

เผยแพรขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว

ดวยโซลูชัน Web Hosting บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บขอมูล

จากเว็บไซตดวย Server ประสิทธิภาพสูง รับสงขอมูลไดอยาง

รวดเร็วสามารถเลือกระบบปฎิบัติการไดท้ังแบบ Windows และ

Linux พรอมระบบรักษาความปลอดภัย ภายใตการดูแลจาก

เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง

เช�อมตอขอมูลจากโลกทั่วโลก ใหทุกอยางใกลกันมากขึ้น

ดวยโซลูชัน Internet Solution เช�อมโยงและรับ-สง ขอมูล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหการติดตอส�อสารกับลูกคาทั้งในและ

ตางประเทศ ทำไดงายไมมีสะสุด อำนวยความสะดวกและรองรับ

การเปนท่ีอยูอาศัยยามเกษียณในยุคดิจิทัล ดวยโครงขายล้ำสมัย

ทรู ซูเปอร สปด ไฟเบอร ท่ีมีความเสถียรและความเร็วสูงครอบคลุม

พื้นที่มากที่สุด

ธุรกิจบานพัก

หรือโรงแรมดูแลผูสูงวัย

Internet Solution Cloud CCTV

Web HostingSmart Home

NURSING HOME 
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เปนท่ีทราบกันนะครับวา ประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยโดยสมบูรณ ซ่ึงอัตราผูสูงอายุ

ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป ทำใหประเทศไทยถูกจัดอยู ในอันดับที่ 3 ของทวีปเอเชียที่มีประชากรสูงอายุ

มากที่สุด รองจากประเทศญี่ปุน และสิงคโปร จากขอมูลขางตนองคกรธุรกิจหลาย ๆ แหงก็ได

เร่ิมเตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีแลวนะครับ จะเห็นไดวาปจจุบันน้ีอุปกรณหรือ

เทคโนโลยีสำหรับผูสูงอายุไดออกมาสูตลาดมากมายกำลังขยายตัวมากขึ้น เทคโนโลยีอินเทรนด

ฉบับนี้ ผมจึงหยิบ 3 เทคโนโลยีเกี่ยวกับผูสูงอายุจากทั่วโลกที่นาสนใจมาฝากกันครับ เริ่มกันที่

Tech

Moby

บริการเชารถไฟฟาเคล�อนยายวีลแชรสาธารณะ ท่ีมีสถานี

ใหบริการอยูหลายจุดภายในเมือง เพ�ออำนวยความสะดวก

ใหกับผูสูงอายุหรือผูใชรถเข็นวีลแชร ท่ีตองการเดินทาง

ในระยะใกล ๆ รอบเมือง สามารถใชบริการไดงาย ๆ

เพียงทำการจองรถไฟฟาเคล�อนยายวีลแชรลวงหนาผาน

แอปพลิเคชัน Moby โดยระบุวัน เวลา จุดหมายปลายทาง

และเลือกสถานีท่ีใหบริการ ท้ังน้ีผูใชบริการสามารถเข็นรถ

ขึ้นไปบนรถไฟฟาเคล�อนยายวีลแชร ไดดวยตนเอง ซึ่ง

จะมีระบบความปลอดภัยโดยทำการล็อกรถเข็นวีลแชร

เพ�อไมใหเคล�อนท่ีไดขณะอยูบนรถเพ�อเคล�อนยายวีลแชร

ผูใชบริการสามารถควบคุมและส่ังงานผานแอปฯ Moby

ดวยการนำสมารทโฟนวางไวบนแทนวางเพ�อเช�อมตอ

อุปกรณโดยรถไฟฟาจะเคล�อนท่ีดวยระบบ Autonomous

Drive System (ADS) และระบบหลีกเล่ียงส่ิงกีดขวาง

ไปตามแผนท่ีท่ีผูใชบริการไดกำหนดจุดหมายปลายทางไว

และเม�อใชบริการเสร็จสามารถนำรถไปจอดคืนไดท่ีสถานี

บริการท่ีใกลท่ีสุด เพ�อทำการชารตไฟฟาใหพรอมบริการ

ตอไป ซึ่ง Moby เปนโครงการที่ผานเขารอบสุดทาย

ของ Toyota Mobility Foundation ปจจุบันน้ียังอยู

ในการพัฒนา และ หวังวาในอนาคตเราจะไดเห็นบริการ

เชารถยนต ไฟฟาสาธารณะสำหรับผูสูงอายุที่ ใชวีลแชร

ในการเดินทางที่มีช�อวา Moby กันนะครับ

https://youtu.be/wc4VCrXxauE

for
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หวังวาบทความนี้คงจะพอเปนไอเดียใหกับทานผูอาน

เพ�อเตรียมตัวปรับกลยุทธทางธุรกิจใหเขากับสังคมสูงอายุไดบางนะครับ

CareZone 

แพลตฟอรมที่ชวยบริหารจัดการขอมูลดานสุขภาพของ

คนในครอบครัวจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพ�อใหการ

ดูแลสุขภาพของทุกคนเปนเร�องงาย และเขาถึงได เพียง

ใชแอปพลิเคชัน CareZone ซึ่งจุดเดนของแอปฯ นี้อยู

ที่สามารถเก็บรายละเอียดของยาและปริมาณยาที่ตองใช

ในแตละคนในครอบครัวได แจงเตือนเม�อถึงเวลารับประทาน

ยา และสามารถบันทึกรายละเอียดดานสุขภาพอ�น ๆ เชน

น้ำตาลกลูโคสในเลือด การนอนหลับ น้ำหนัก เปนตน

เพ�อใหแพทยและเภสัชกรใชขอมูลวินิจฉัยในการรักษา

นอกจากนี้หากยาที่คุณรับประทานเปนประจำใกลจะหมด

หรือแพทยออกใบส่ังยา แอปฯ จะสงขอมูลไปทางรานขายยา

เพ�อจัดยาชุดใหมรวมท้ังบริการจัดสงยาถึงหนาบาน ท่ีสำคัญ

CareZone ยังมีบริการใหคำปรึกษาติดตามอาการปวย

ของคนไข และประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเพ�อชำระ

คาใชจายท้ังหมดแทน โดยท่ีคุณไมตองเสียเงิน และเสียเวลา

ในการเดินทาง เรียกไดวาสะดวกรวดเร็วหมดกังวลเร�อง

การทานยา บันทึกขอมูลสุขภาพ และประกันไดเลยครับ

Samsung GEMS

อุปกรณเสริมสำหรับผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือ

ในการเดิน Samsung GEMS (Gait Enhancing and

Motivating Systems) ทำใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิต

ประจำวันไดดีข้ึน เพ�อใหสามารถเดินไดสะดวกและคลองตัว

โดยอุปกรณจะมีลักษณะคลายโครงกระดูก ใชสวมใส

ในชวงเอวลงมาถึงขาเหมือนการสวมกางเกงและมีสายรัด

ตามขอตาง ๆ เพ�อชวยรองรับน้ำหนักของขาท้ังสองขาง

ของผูสวมใส ตวอุปกรณทำจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติบาง

และมีน้ำหนักเบาเพียง 4.6 ปอนด ทำใหผูสวมใสรูสึก

เบาสบาย โดย GEMS ไดถูกออกแบบมา 3 รุน ใหเหมาะ

กับความตองการท่ีแตกตางกันของผูสวมใส ท้ังทำหนาท่ี

ชวยประคองใหผูสวมใสสามารถทรงตัวไดดีข้ึน ชวยเสริม

แรงขณะกาวเดินทำใหใชแรงนอยลงและเดินไดเร็วขึ้น

และชวยในการเคล�อนไหวของขาสวนลางโดยชวยยกเทา

ข้ึนเพ�อลดการสะดุด นับวาเปนนวัตกรรมท่ีมีสวนชวยให

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาเดินดวย

ตัวเองและใชชีวิตไดอยางมีความสุข

https://gizmodo.com https://carezone.com/partners

อางอิง : www.italdesign.it, https://gizmodo.com, https://carezone.com/partners 



20

TECHNO NOTES

TrueBusiness

Lifestyle

รูสไตลวัยเกา

วัยเกา ... สายชิลล 

แนนอนครับวา สายชิลลนั้นจะมีพฤติกรรมการใชชีวิต

แบบสบาย ๆ ชิลล ๆ ชอบพูดคุยเร�องเกา ๆ กับเพ�อนฝูง

และพักผอนแบบจริงจัง แถมยังชอบการทองเท่ียวตาม

แหลงธรรมชาติ ทะเล ภูเขา เพ�อผอนคลาย ปลดปลอย

โดยไมเนนทำกิจกรรมอะไรหนัก ๆ สำหรับรานอาหาร

ท่ีสายชิลลช�นชอบ มักจะไปรานประจำท่ีคุนเคยกับเพ�อนฝูง

โดยจะเนนบรรยากาศสบาย ๆ ไมทางการ นั่งไดนาน ๆ

ไมตองเรงรีบ ราคาระดับปานกลาง เชน รานอาหาร

ตามหางสรรพสินคา จากงานวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญ

อยูในกลุมนี้ มีมากถึง 42% 

ทราบไหมครับวานอกจากกิจกรรมสุดฮิตของผูสูงอายุอยางการเขาวัด ทำบุญ ไหวพระ แสวงหา

ความสงบสุขในชีวิตแลว ยังมีกิจกรรมใด ท่ีผูสูงอายุใหความสนใจกันบาง คอลัมน ไลฟสไตลฉบับน้ี

ผมจะพาทุกทานมารูจักกับพฤติกรรมของผูสูงอายุในยุค 4.0 ใหมากขึ้นครับ โดยอางอิงจาก

กลุมตัวอยางอายุ 50 - 85 ป จำนวนกวา 615 คน เพ�อใหเกิดความเขาใจในการอยูรวมกันมากข้ึน

รวมทั้งเปนประโยชนตอนักการตลาด และผูประกอบการที่จะนำขอมูลไปใชประกอบการพัฒนา

สินคาและบริการเพ�อตอบโจทยความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ ได มาดูกันนะครับวาผูสูงอายุ

ในปจจุบัน มีพฤติกรรมการใชชีวิตแบงออกเปนกี่ประเภท

... ในยุค 4.0

วัยเกา ... สายบุญ 

ผูสูงอายุกลุมนี้ชอบที่จะมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

เขาวัด เพ�อจะไดปราศจากความทุกข ในเร�องตาง ๆ มี

ความเช�อในเร�องการทำความดี ละเวนความช่ัว ช�นชอบ

การเขาวัด ไหวพระ ทำบุญ เช�อในการทำบุญ เช�อวา

การตอชีวิตตัวเองในชาตินี้ จะสงผลใหชาติหนาเกิดมา

มีชีวิตที่ดีกวานี้ สำหรับรานอาหารสุดโปรด จะเนนเปน

อาหารเพ�อสุขภาพ ยอยงาย เชน ผัก ผลไม หรือเน้ือปลา

หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว ใหญ บางทานพิถีพิถัน

เร�องที่มาที่ ไปของวัตุดิบกอนนำมาทำอาหาร มีสัดสวน

เปนอันดับสอง คิดเปน 18% 

พ.ศ. 2564



วัยเกา ... สายสังสรรค 

ชอบที่จะเขาสังคมใหม ๆ มีมนุษยสัมพันธดี เขากับ

คนอ�น ๆ ไดงาย ชอบพูดคุย เลาเร�องสนุกสนานกับ

เพ�อนฝูง บางครั้งเม�อรูสึกเหงา ก็จะออกไปเฮฮาปารตี้

ทำกิจกรรมรวมกันกับเพ�อน ๆ เชน เตนรำ รองคาราโอเกะ

หรือออกกำลังกาย เปนตน ซึ่งกลุมนี้ ใชงาน Social

Media เปดรับขอมูลขาวสารอยูเสมอ เปนคนท่ีทันโลก

ทันเหตุการณอยูตลอดเวลา รานอาหารที่วัยเกาสาย

สังสรรคนิยมไป จะเปนรานแนว Café & Bistro มีดนตรี

ดูสนุกสนานเนนการสรางความบันเทิงทั ้งกายและใจ

สามารถรองเพลงคาราโอเกะ หรือเตนรำ เตนลีลาศไป

ตามจังหวะได และชอบท่ีจะไปกับกลุมเพ�อน คิดเปน 14%

เห็นไหมหละครับวาพฤติกรรมของผูสูงอายุในยุค 4.0

นั้นก็มีหลากหลาย แบงไดถึง 5 สไตลเลย หวังวาขอมูล

ที่ผมอางอิงมาจากงานวิจัยเร�อง “AWUSO Society

4.0 แกแตวัย หัวใจยังเกา” ของวิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นำมากฝากกันจะทำใหเราเขาใจ

ความตองการของผูสูงอายุมากขึ้นนะครับ

ที่มา  : งานวิจัย “AWUSO Society 4.0 แกแตวัยหัวใจยังเกา” ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, Brand Inside

วัยเกา ... สายลุย 

ถึงจะสูงวัย ก็ลุยนะครับ ... โดยจะมีพฤติกรรมการใชชีวิต

ที่แตกตางจากวัยเกาสายชิลลอยางชัดเจน กลุมนี้ชอบ

ทำอะไรรวดเร็ว ชอบไปทองเที่ยว และทำกิจกรรมที่มี

การเคล�อนไหวรางกาย เชน กิจกรรมเดินปา ปนเขา และ

ขับรถ ATV เพ�อใหตัวเองไดรูสึกถึงความสนุกสนาน

ต�นเตน ผจญภัย และไดประสบการณชีวิตใหม ๆ กลุมน้ี

จะไมกังวลเร�องความสะดวกสบายมากนัก แตจะเนนเร�อง

ความปลอดภัยสำคัญท่ีสุด นอกจากน้ียังชอบการทดลอง

คนหาอะไรใหม ๆ รานอาหารเด็ดขางทาง ท่ีมีรสชาติอรอย

ข้ันเทพ ไมจำเปนตองเดินทางสะดวกมากนัก เพราะพวกเขา

พรอมท่ีจะลุยไปตามหาส่ิงท่ีช�นชอบ แมอาจตองเขาซอยลึก

หรือตอคิวยาวหลายชั่วโมงก็ตามมีสัดสวน 16% จาก

กลุมคนที่ทำการสำรวจวัยเกา ... สายเปย 

เปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการใชชีวิตท่ียอมจาย เพ�อแลกกับ

ความสะดวกสบายใหกับชีวิต แตจะใสใจรายละเอียดของ

ขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับตองมีความนาเช�อถือ จึงจะเลือก

ซ้ือสินคาและบริการน้ัน ๆ เนนการทองเท่ียวท่ีมีคาใชจายสูง

และชอบทำกิจกรรมรวมกับเพ�อนที่ตองใชเวลานาน ๆ

เชน ดำน้ำ ตีกอลฟ เปนตน สำหรับรานอาหารจะเปน

รานแบบ Fine Dinning ที่มีบริการแบบเต็มรูปแบบ

เนนบรรยากาศหรูหรา หนาตาอาหารตกแตงอยางสวยงาม

ท่ีน่ังจะสบาย ไมตองรีบเรง เชน ภัตตาคาร 5 ดาว หรือ

รานอาหารบุฟเฟตตามโรงแรม เปนตน มีสัดสวนนอยท่ีสุด

คิดเปน 10%
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ทรูบิสิเนส รวมผนึกกำลังกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว.

มอบสิทธิประโยชนแกผูประกอบการ SMEs ไทย

 

ทรูบิสิเนส นำโดยคุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการดานลูกคาธุรกิจขนาดกลางและยอม บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน

พรอมทีมงานทรูบิสิเนสและพันธมิตรของ สสว. กวา 30 องคกร รวมจัดงาน “วันของ SME : Together We Share

และ SME One Fest in Summer” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เม�อวันที่ 4 เมษายน 2562 เพ�อรวมผลักดันให

SME ไทยกาวตอไปอยางมั่นคง พรอมนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับลูกคา SME ที่เปนสมาชิก สสว. และดาวนโหลด

แอปพลิเคชัน SME Connext เม�อเปดใชแพ็กเกจ 4G+ Extra Fun Unlimited เน็ตเยอะ เร็วแรง เต็มสปด

รับสวนลดพิเศษ 3 ตอ  ตอท่ี 1 รับสวนลดคาบริการรายเดือน 25% ตอท่ี 2 โทรฟรี ไมจำกัดในเครือขายทรูมูฟ เอช 
ตอที่ 3 ใชเน็ตฟรีสำหรับ Social App  และเม�อซื้อเคร�องพรอมแพ็กเกจรับสวนลดคาเคร�องสูงสุด 50% อาทิ

สมารทโฟน True Super Talkie 4G ราคาพิเศษเพียง 990 บาท จากราคาปกติ 1,790 บาท ซ่ึงผูประกอบการท่ีสนใจ

สามารถสมัครใชบริการไดท่ีทรูชอปทุกสาขา ต้ังแตวันน้ี - 30 มิถุนายน น้ี



เลือกรับสิทธิ์สุดพิเศษจากพารทเนอร เม�อเปดใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน 799 บาท/เดือนขึ้นไป

ยอดขายกระจาย รายจายลด
กับสุดยอดพารทเนอรชั้นนำ ที่ทรูบิสิเนส

คัดสรรสิทธิพิเศษ เสริมแกรงให SME ไทย

HOTEL

สวนลดสูงสุด 80% กับ Ascend Travel

จองโรงแรมที่พักทั่วประเทศเทียบเทาสมาชิกระดับพรีเมี่ยม 

• ประหยัดกวาเพราะไดสวนลดโรงแรมเทียบเทาบริษัทใหญ (Corporate Deal)

• ไมตองสำรองจาย สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และชำระเงินแบบวางบิล

สมัครและรับสิทธิตั้งแต 16 ก.พ.-30 มิ.ย.62 และใชสิทธิการจองหองพัก

ไดถึง 31 ธ.ค.62

รับสิทธิ์ตั้งแต 15 มี.ค.-30 มิ.ย. 62

ซอฟแวรชวยทำการตลาดสำหรับธุรกิจ (Loyalty & Rewards Program)

แบบไมตองพกบัตรสมาชิก

เพิ่มยอดขาย 20% เม�อใชงานสม่ำเสมอ

เก็บฐานขอมูลไดงายใน 10 วินาที

หลากหลายแคมเปญในแพลตฟอรมเดียว

ใชงานงายในราคาเอื้อมถึง

ฟรี
คาแรกเขามูลคา 20,000 บาท

ยอดขายกระจาย สรางแฟนคลับลูกคาตัวจริง พรอมแพ็กเกจพิเศษ เพียง 999 บ. ตอเดือน

Advocado : รับสิทธิ์ไดที่ http://www.advocadoapp.com/get-started/

Ascend Travel : ผู ใชบริการระบุ e-mail ที่ตองการรับสิทธิบนใบสมัครใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน
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