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ในปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ อันได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่ องมือในการตรวจ
วินิจฉัยโรค และเครื่ องมือในการรักษาโรค ได้เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วรวมถึงงานวิจยั ต่างๆทางการแพทย์
การตรวจรักษาโรคเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้ประชากรในประเทศไทยมีสุขภาพดีมีอายุที่ยนื ยาวมาก
ขึ้ น กว่าสมัย ก่ อ น ประกอบกับ ประเทศไทยได้มี ก ารดาเนิ น นโยบายส่ งเสริ มให้ประชากรไทยวางแผน
ครอบครัวอย่างทัว่ ถึงและได้มีการปฏิบตั ิการอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสบผลสาเร็ จต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน นอกจากนั้นความเจริ ญก้าวหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่ งผลให้พฤติกรรม
ค่านิยมการใช้ชีวิต (Life style) ของประชากรไทยโดยเฉพาะในเมืองหลวงเปลี่ยนไป ทุกคนต้องรี บเร่ งทามา
หากิน จาเป็ นต้องทางานหารายได้เลี้ยงครอบครัว และต้องมีภาระให้การดารงชีวิตมากมาย การมีครอบครัว
ใหญ่ มีบุตรมากกว่าสองคนจึงเป็ นเรื่ องค่อนข้างยากโดยเฉพาะ ในเขตกรุ งเทพ มหานคร และปริ มณฑล
จานวนผูส้ ู งอายุใ นประเทศไทยจึ งมี สัด ส่ วนเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ ว เหล่ านี้ เป็ นสาเหตุ หลักสาคัญที่ ทาให้
ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุ” (Aging Society) อย่างชัดเจน
โดยอาศัยหลักค่านิ ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทยที่นิยมอยูอ่ าศัยด้วยกันเป็ นครอบครัว
ใหญ่ รุ่ น ปู่ ย่าตายาย รุ่ นพ่อแม่ และรุ่ นลูกหลาน เมื่อบุพการี แก่เฒ่า ลูกหลานส่ วนมากจะรับภาระในการดูแล
ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นอายุไข แต่ ขณะเดี ยวกัน ลูกหลานเหล่านั้นจาเป็ นต้องออกไปทางานนอกบ้าน ต้อง
รับภาระงานที่เร่ งรัดและมีการแข่งขันสู งตามสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั ทาให้ลูกหลานไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ดูแลพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ได้อย่างเหมาะสม จึงต้องการหาผูใ้ ห้บริ การดูแลผูส้ ู งอายุแทนตนเอง และนอกจากนั้น
ในกลุ่มผูส้ ู งอายุมีฐานะ มีการศึกษา ทางานเป็ นหลักแหล่ง หรื อมีกิจการธุรกิจของตนเองมักนิยมเก็บออมเงิน
ไว้ใช้ยามสู งอายุอย่างเพียงพอ และประสงค์จะมี Life style ในการดารงชีวิตอิสระอย่างมีความสุ ข สุ ขภาพ
แข็งแรง อยูก่ บั ลูกหลานไปอีกเป็ นระยะเวลายาว ยังต้องการเข้าสังคมความปกติของตนเองมากกว่าการไปอยู่
รวมกันในสังคมผูส้ ู งอายุที่บา้ นพักคนชราในสถานที่ ต่างๆที่แยกไปจากสังคมตนเอง ทั้งของภาครั ฐและ
เอกชน ซึ่งกลุ่มนี้ มักมีความต้องการที่จะดูแลสุ ขภาพตนเองทั้งร่ างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เงิน
ที่ออมไว้ แต่การบริ การดูแลผูส้ ู งอายุในประเทศไทย ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะให้บริ การโดยแบ่งกิจกรรม

ต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
เป็ นต้น ยังไม่มีธุรกิจที่จะค่อยให้บริ การดูแลผูส้ ู งอายุอย่างบูรณาการครบถ้วนได้
ภาพ 1 ประมาณการจานวนประชากรอายุ 60+ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2513-2593

ที่มา. United Nations. World Population Prospects, The 1998 Revision, Vol.1. 1999.
กลุ่ ม เป้ า หมายของธุ ร กิ จ นี้ จะเป็ นการตลาดที่ มุ่ ง เฉพาะส่ ว น (Concentrated Marketing)เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มผูส้ ู งอายุ ที่พกั อาศัยอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพมหานคร อายุระหว่าง 60 - 79 ปี และ
เป็ นกลุ่มรายได้กลางและสู งที่มีเงินใช้จ่าย มากกว่า 300,000 บาทต่อปี โดยมีสมมุติฐานว่าในการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 จะมีสมาชิกชมรมคิดเป็ นร้อยละ 2 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
และการดาเนินงานในปี ที่ 2 – 5 มีอตั ราการเติบโตของธุรกิจ คิดเป็ นร้อยละ 30 ต่อปี จนถึงปี ที่ 5 ซึ่งเป็ นไป
ตามขีดความสามารถของชมรมที่จะบริ การให้กบั สมาชิกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผูส้ ู งอายุกลุ่มเป้าหมายนี้ มีพฤติกรรมที่จะดารงชีวิตอิสระ คือการมีชีวิตอยูเ่ ช่นเดียวกับคนทัว่ ไป มี
โอกาสในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่กระทบต่อชี วิตตนสามารถเลือกดาเนิ นกิจกรรมตามที่ตอ้ งการ สามารถ
ตัดสิ นใจชี วิตด้วยตัวเอง (Self-determination) มีสิทธิ และโอกาสเลือกหนทางปฏิบตั ิเอง และมีอิสระ เสรี
เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป ( ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์, 2552)
ประเภทธุรกิจที่สามารถตอบสนองการให้บริ การผูส้ ู งอายุกลุ่มเป้ าหมายนี้ ได้ คือ ธุ รกิจบริ การดูแลผูส้ ู งอายุ
ในระบบสมาชิก และเครื อข่ายกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งการดารงชี วิตอิสระที่บา้ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานครโดย
การจัดให้บริ การดู แลผูส้ ู งอายุ แบบบูรณาการ เพื่อการจัดกิ จกรรมด้านสุ ขภาพ ด้านนันทนาการและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีรูปแบบจัดตั้งเป็ นชมรม มีชื่อว่า ชมรมซิกตีพ้ ลัสโอลดีค้ ลับ (Sixty Plus Oldy Club) โดยมี
วิสยั ทัศน์ (Vision)ว่าเป็ นองค์กรที่เป็ นผูน้ าสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านการบริ การดูแลผูส้ ู งอายุให้ดารงชีวิตอิสระ
ด้วยตนเอง

ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
ภาพ 2 กรอบแนวคิดในเชิงนวัตกรรมการบริ การ (Service Innovation)

กรอบแนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็ นธุรกิจในเชิงนวัตกรรมการบริ การผูส้ ู งอายุ เป็ นการนาเอาแนวคิดในการ
พัฒนา นาเอาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีดา้ นการดูแลสุ ขภาพ พฤติกรรมการอยูอ่ าศัย การป้องกันภัยอันตรายที่
จะเกิดกับผูส้ ู งอายุ นาเอาวิทยาการใหม่ท้ งั ทางด้านการแพทย์ท้ งั ในด้านการป้องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการพื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงด้านสิ่ งแวดล้อมการอยูอ่ าศัย และวิธีการดูแลผูส้ ู งอายุ ทั้งทางด้านสุ ขภาพ
กาย สุ ขภาพใจ มาพัฒนาบูรณากันโดยใช้หลักการประสานงาน ร่ วมมือกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรธุ รกิ จ
(Collaboration) เพื่อให้ได้ ระบบ แนวทาง วิธีการ บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ใน
รู ปแบบของระบบสมาชิกชมรมใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือในการจัดการ ซึ่ งถือได้ว่า
เป็ น นวัตกรรมบริ การใหม่ มี การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation Strategy) ไปจากที่ มีบริ การอยู่ใ น
ปั จจุบนั โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพดี ไม่เป็ นภาระของผูด้ ูแล และมีอายุยืนยาวตามสมควร ซึ่ ง
การบริ การดู แลผูส้ ู งอายุในระบบสมาชิ กชมรมนี้ จะเน้นเป็ นกลุ่มเฉพาะ (Concentrated Marketing Group)
กลุ่มผูส้ ู งอายุในเมื องใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร และมี รายได้ปานกลางถึ งสู ง และผูน้ า
แนวคิดนวัตกรรมนี้มาดาเนินการในเชิงธุรกิจบริ การเพื่อได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการทาธุรกิจบริ การนี้
การดาเนิ นการจะจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จัดเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 50,000หุ ้น ราคาหุ น้ ละ 100 บาท เงินลงทุนส่ วนใหญ่จะนามาใช้ในการตกแต่งที่ทาการบริ ษทั จัดหา
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมสารสนเทศการบริ การดูแลสมาชิกอย่างเป็ นระบบ ให้ชื่อ
ว่า Sixty Plus Care System ระบบคอมพิวเตอร์ และอื่ น ๆ รวมถึ งใช้เ ป็ นเงิ น หมุ นเวียนค่าใช้จ่ ายต่างๆ
สาหรับการดาเนิ นการ ผูบ้ ริ หารชมรมจะประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิและประสบการณ์ทางการแพทย์ ทาง
นันทนาการ และการจัดระบบงาน จะเปิ ดรับสมัครสมาชิกทั้งที่สานักงาน และทาง Website โดยในปี แรกจะ
จัดสรรงบประมาณด้านการตลาดค่อนข้างสู ง และเน้นด้านการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางWebsite การ
โฆษณาในนิ ตยสาร วารสาร แผ่นพับโฆษณา และการประชาสัมพันธ์โดยตรงที่บา้ น การส่ งแผ่นพับทาง

ไปรษณี ย ์ จัดให้มีการส่ งเสริ มการขายโดยกาหนด Package ที่เหมาะสมตามลักษณะของสมาชิกแต่ละท่าน
รวมถึงการส่ งเสริ มการตลาดโดยวิธีการปากต่อปากผ่านสื่ อออนไลน์ ต่างๆ คาดการณ์จานวนสมาชิกในปี ที่ 1
– ปี ที่ 5 จากสมมุติฐานข้างต้น โดยอ้างอิงจานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายจากข้อมูลของสานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ปี 2557 ชมรม Sixty Plus Oldy Club จะมีสมาชิกในปี ที่ 1 – ปี ที่ 5 จานวน 757 คน, 984 คน, 1,280
คน, 1,664 คน และ 2,164 คน ตามลาดับ
การบริ การจะมีกิจกรรมภารกิจออกพื้นที่เยี่ยมผูส้ ู งอายุ ประเมินสถานะสุ ขภาพ ให้คาแนะนาโดย
ทีมสหสาขาวิชาชี พ ในเชิ งการป้ องกันโรค บริ การดูแลผูส้ ู งอายุ จัดกิจกรรมทางสังคม จัดการนันทนาการ
เพื่อประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพกาย จิตใจ และเพื่อสังคม บริ การให้คาปรึ กษา แนะนา ออกแบบ ก่อสร้างปรับปรุ ง
ต่อเติม ที่อยูอ่ าศัยสภาพแวดล้อมของผูส้ ู งอายุให้ใช้ชีวิตอิสระที่บา้ นอย่างสะดวกปลอดภัย บริ การให้ความ
สะดวกผูส้ ู งอายุโดยการนาพาไปทาธุระตามอัชฌาสัย บริ การระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทนั สมัยเชื่อมโยง
บริ การเพื่อการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้ใช้เพื่อการบันเทิงและค้นหาข้อมูล เช่นเพื่อการสั่งซื้อสิ นค้า
ออนไลน์ การส่ งอีเมล เพื่อการติดต่อธุ ระ และการนัดหมายสมาชิ กในการเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นต้น บริ การ
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสมาชิก ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการดูแลผูส้ ู งอายุ และพัฒนาเป็ นเครื อข่ายผูส้ ู งอายุใน
การทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มความ สัมพันธ์เป็ นสังคมครอบครัวผูส้ ู งอายุ
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7 P’s)
เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จด้านการบริ การผูส้ ู งอายุจะเน้นในด้านการบริ การที่มีความแตกต่างจากส่ วน
ประสมทางการตลาดของสิ นค้าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป ซึ่ งคานึ งถึงเพียง 4P’s กล่าวคือ ส่ วนประสมทางการตลาด
ของธุ ร กิ จ บริ การจะเน้ น รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในด้า นการบริ การ คุ ณ ภาพการบริ การของพนั ก งาน
กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และส่ งมอบความพึงพอใจ ความ
ปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ให้ลูกค้าเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นปัจจัยในการส่ งมอบบริ การด้วย ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ หรื อการให้ บริการ (Product) ชมรม Sixty Plus Oldy Club ได้ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คิดค้นออกแบบระบบวิเคราะห์
ระบบงานร่ วมกับกลุ่มแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ คิดระบบเครื่ องมือบริ การผูส้ ู งอายุในรู ปแบบการบูรณาการด้าน
การแพทย์ และกิจกรรมนันทนาการ เข้าด้วยกันเรี ยกว่า “Sixty Plus Care System” ซึ่งเป็ นระบบที่รวบรวม
บริ การดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุเชิ งบูรณาการในรู ปแบบของสมาชิ กชมรม ระบบบริ หารสมาชิ กชมรม ระบบ
สมาชิกสัมพันธ์ ระบบดูแลและติดตามสุ ขภาพ ระบบเตือนภัยต่างๆ ด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุในชมรม ให้
สมาชิกชมรมสามารถดาเนิ นชีวิตอิสระที่บา้ นได้อย่างมีความสุ ข ปลอดภัย และมีศกั ดิ์ศรี สมาชิกชมรมฯจะ
รับรู ้ถึงคุณค่าของตนเอง สามารถดูแลสุ ขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ และเข้าร่ วม

กิจกรรมพัฒนาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และสร้างเสริ มอารมณ์แจ่มใส ที่ทางชมรม Sixty Plus Oldy Club
จัด ขึ้ น ได้อ ย่า งเหมาะสมกับ ตนเอง และสม่ า เสมอ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสื่ อ มของสุ ข ภาพ และหลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมเสี่ ยงที่มีอยู่ ซึ่ งสมาชิ กอาจยังไม่ทราบถึงความเสี่ ยงนั้น ระบบ “Sixty Plus Care” จะทบทวน
สถานะสุ ขภาพ ติดตามประเมินกิ จกรรมการดาเนิ นชี วิตของสมาชิ ก และรายงานผลการประเมินพร้อม
ออกแบบ Health Package ที่ชมรมฯจะจัดให้เหมาะสมกับการพัฒนา/ ฟื้ นฟูสุขภาพร่ างกาย สุ ขภาพจิตและ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของสมาชิกแต่ละคน
กิจกรรมหลัก ที่จดั ให้สมาชิก ได้แก่

(1) การประเมิ น สถานะสุ ขภาพของสมาชิ ก และก าหนด Health Package ที่ เหมาะสมสาหรั บ
สมาชิกแต่ละคน เพื่อพัฒนา/ ฟื้ นฟูสุขภาพร่ างกาย สุ ขภาพจิต และวุฒิภาวะทางอารมณ์

(2) การดูแลให้สมาชิกแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมใน Health Package ที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคล
ที่ระบบ “Sixty Plus Care” กาหนดให้ และประเมินผลพร้อมรายงานสมาชิกหลังจากสิ้ นสุ ด Health Package
นั้น ๆ

(3) บริ การอานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกชมรมในการทาภารกิจนอกบ้าน แทนสามีหรื อภรรยา
ลูกหลาน ญาติ อาทิเช่น การไปร่ วมงานพิธีทางสังคมต่างๆ การไปเยีย่ มญาติ ทาภารกิจต่างๆที่จาเป็ น ฯลฯ ซึ่ง
สมาชิกสามารถเลือกรับบริ การได้ เมื่อมีความประสงค์

(4) การให้ความช่ วยเหลือดู แลสมาชิ กในกรณี ฉุกเฉิ นทางการแพทย์ ซึ่ ง ชมรม Sixty Plus Oldy
Club มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในระบบโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
โดยประสานการนาส่ งโรงพยาบาล และติดตามให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

(5) ให้คาแนะนาและบริ การประสานงานการออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนา/ ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยของ
สมาชิกชมรมฯให้ดารงชีวิตที่บา้ นได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
Health Packages ของชมรม Sixty Plus Oldy Club ที่จดั ขึ้นจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ ม
การพัฒนา หรื อฟื้ นฟูสุขภาพร่ างกาย สุ ขภาพจิต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ได้แก่

(1) การอบรมความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ, การปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
(2) การปรึ กษาปัญหาสุ ขภาพกับแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
(3) กิจกรรมนันทนาการที่ช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรงของร่ างกาย ความสงบและความเข้มแข็ง
ของจิตใจ การฝึ กการใช้สมอง และการมีสังคมและเพื่อน
ชมรม Sixty Plus Oldy Club จัด Health Packages สาหรับสภาวะสุ ขภาพของสมาชิกชมรมที่แตกต่าง
กัน โดยแบ่งเป็ น 3 Packages คือ

1)

Health Packages 1 Active life style สาหรับสมาชิกที่มีการดาเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉง และ
โดยปกติมีการออกกาลังกายสม่าเสมอ
2) Health Packages 2 Slow life style สาหรับสมาชิกที่มีการดาเนิ นชีวิตแบบไม่เร่ งรี บ และเป็ น
ผูท้ ี่มีความสนใจ หรื อมีกิจกรรมในด้านศิลปะมาก่อน
3) Health Packages 3 Sabai-Sabai life style สาหรั บสมาชิ ก ที่ มีก ารดาเนิ น ชี วิ ตแบบสบาย ๆ
และมีงานอดิเรกเป็ นกิจกรรมนันทนาการ หรื อกิจกรรมสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ
2. ราคา (Price) การกาหนดราคา การให้คุณค่าของการบริ การอย่างเพียงพอ คุม้ ค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกัน
เงินที่สมาชิกชมรมได้จ่ายไป โดยจะต้องทาให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หรื อได้รับคุณค่าเกินความ
คาดหมาย
ตาราง 1 รายการบริ การและราคาค่าบริ การ

1.

บริ การประเมินสภาวะสุ ขภาพ และกาหนด Health Package

ราคาค่าบริ การ/
ครั้ง
ฟรี สาหรับสมาชิก

2.

บริ การจัดการให้สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมตาม Health Package

ฟรี สาหรับสมาชิก

3.

ฟรี สาหรับสมาชิก

4.
5.

บริ การติดตามประเมินสภาวะสุ ขภาพหลังจากจบ Health
Package
บริ การอบรมความรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
บริ การเยีย่ มสมาชิกที่บา้ น (ในเดือนที่ 3-6 ของสมาชิกภาพ)

3 ชม.
1 วัน

600
1,200

6.

บริ การให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพโดยแพทย์/ผูเ้ ชี่ยวชาญ

30 นาที

1,500

7.

30 นาที

3,000

8.

บริ การให้คาปรึ กษาการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยโดยสถาปนิก/
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
บริ การอานวยความสะดวกผูส้ ู งอายุเพื่อทาภารกิจนอกบ้าน

1 วัน

4,500

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กิจกรรมออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุ
กิจกรรมธรรมะ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมรักธรรมชาติ
กิจกรรมอาหารสุ ขภาพ
กิจกรรมงานศิลป์
กิจกรรมร้องเพลง-เต้นรา

3 ชม.
1 วัน
1 วัน
1 วัน
3 ชม.
2 ชม.
3 ชม.

500
1,500
2,000
2,000
600
500
500

รายการบริ การ

ระยะเวลา/
ครั้ง

รายการบริ การ
16.
17.
18.
19.
20.

กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมสนุกกับเทคโนโลยี
กิจกรรมประชุมประจาปี และสังสรรค์
บริ การแนะนางานออกแบบและก่อสร้างปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย
บริ การให้คาปรึ กษา, จัดหาและแนะนาการเลือกใช้อุปกรณ์
สาหรับผูส้ ู งอายุ (Call Center และ Product Consultant)
21. วารสารสมาชิก 1 ฉบับ/เดือน รวม 12 ครั้ง

ระยะเวลา/
ครั้ง
3 ชม.
3 ชม.
6 ชม.

ราคาค่าบริ การ/
ครั้ง
600
600
800
ฟรี สาหรับสมาชิก
ฟรี สาหรับสมาชิก
ฟรี สาหรับสมาชิก

ราคากรณี ที่สมัครเป็ นสมาชิก Health Packages ราคา Package ละ 20,000 บาท
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution) กาหนดช่องทางการให้ความรู ้ ความเข้าใจ สร้าง
สิ่ งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดสร้างWebsite ที่อานวยความ
สะดวกและความเข้าใจในการติดต่อกับสมาคม การให้ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพที่ดีบรรจุอยูใ่ นเนื้อหาสาระ
ของหน้าWebsite พร้อมการนาเสนอบริ การให้กบั ลูกค้าที่มีความสนใจ
1) การรับสมัครสมาชิกทาง Website ซิกตี้พลัส โอลดี้คลับ โดยตรง
2) การรับสมาชิกโดยวิธีการขายตรง โดยพนักงานขายของชมรม
3) การรับสมาชิกโดยการเปิ ด Event งานเปิ ดตัวเป็ นระยะตามศูนย์การค้า
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งทางชมรมจะเน้นกิจกรรมเพื่อการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้า
ที่คาดหวังอันประกอบด้วย ผู้สูงอายุตามกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มลูกหลานทีร่ ับภาระหน้ าทีใ่ นการดูแลผู้สูงอายุซึ่ง
เป็ นพ่อแม่ ปูย่า ตายาย ของตนเอง เพือ่ การแจ้งข่าวสาร การจูงใจ การสร้างทัศนคติที่ดี การสร้างความ
น่าเชื่อถือซึ่งมีความสาคัญต่อธุรกิจนี้เป็ นอย่างสู ง โดยจะการดาเนินการในรู ปแบบส่วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด(Promotional Mix) อันประกอบด้วย การโฆษณา การขายตรงโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการ
ขายในรู ปแบบต่างๆ และการให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้คือ
การโฆษณา (Advertising)
1) เปิ ด Website ชมรมซิกตี้พลัส โอลดีคลับ เพื่อการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่ อสารกิจการธุรกิจ โดย
มี Contents เกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลความรู ้การบริ การดูแลผูส้ ู งอายุ การดูแลรักษาสุ ขภาพ การป้องกันโรค การ
ร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุ ขภาพในด้านต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อกับชมรมและเป็ นช่องทางหลัก
ในการรับสมัครสมาชิกชมรม

2) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยลงในสื่ อโฆษณาที่เป็ นสิ่ งตีพิมพ์ในนิ ตยสาร คู่สร้างคู่สม ซึ่ งมี
ยอดขายมากกว่า 350,000 ฉบับ โดยลงโฆษณาในเล่มที่ 1 ของแต่ละเดือน เป็ นเวลา 6 เดือน
3) การลงโฆษณาในสื่ อสังคมออนไลน์ ในเวปไซต์ต่างๆ เช่น Facebook You Tube Instagram และ
Line ซึ่งจะสามารถสื่ อข้อมูลทางวิชาการและสร้างความเข้าใจในบริ การของชมรมซิกตี้พลัสโอลดี้คลับ
4) พิมพ์เอกสารแผ่นพับ Brochure พร้อมจดหมายเผยแพร่ แจกจ่ายตามหมู่บา้ นที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
และตามโรงพยาบาล ตามสานักงานต่างๆ
5) การส่ งวารสารซิกตี้พลัส โอลดีคลับ และส่ งเอกสารโฆษณาทางไปรษณี ยถ์ ึงกลุ่มเป้าหมาย
การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling)
1) การเสนอขายโดยตรง (Sales Presentations) โดยการไปเยีย่ มบ้านตามหมู่บา้ นกลุ่มเป้าหมาย และ
นาเสนอรายละเอียดของชมรมพร้อมการรับสมัครสมาชิด
2) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการอบรม ทาความเข้าใจในการบริ การดูแลผูส้ ู งอายุและรับสมัครสมาชิก
3) จัดโปรแกรมในการจูงใจพนักงานขาย ซึ่งอาจเป็ นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หรื อการตอบแทนอื่นๆ
ที่จูงใจ
การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) โดยใช้วิธีการเสนอราคาพิเศษเป็ น Packageในราคา/20,000
บาทต่อ Health Package ซึ่ งเป็ นราคาสุ ดคุม้ การจัดของสมนาคุณต่างๆแจกให้ผสู ้ มัครสมาชิก การรับสมัคร
สมาชิกในงาน Event ต่างๆ ตามศูนย์การค้า พร้อมของขวัญแจกในงาน
การส่ งเสริมการตลาดโดยวิธีการบอกต่ อโดยใช้ สื่อออนไลน์ อินเทอร์ เน็ต ซึ่งสื่ อออนไลน์ซ่ ึงนอกจาก
จะใช้เป็ นสื่ อการลงโฆษณาแล้ว ยังมีประโยชน์ในการใช้ส่งเสริ มการตลาดในรู ปแบบของการบอกต่อ(Word
of Mouth Marketing) ทาให้เกิดผลในสภาพ Viral Marketing ซึ่ งจะถือได้ว่าเป็ นการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมี ค่าใช้จ่ายไม่มากนัก เมื่ อเที ยบกับการโฆษณาหรื อการทาการตลาดแบบอื่ นๆ การใช้สื่อออนไลน์
โดยเฉพาะ E-mail Facebook และ Line ให้เป็ นประโยชน์ดา้ นการตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจการบริ การดูแลผูส้ ู งอายุ ซึ่งต้องการความน่าเชื่อถือ และการบอกกล่าวกันระหว่างสมาชิก
ของชมรมเองซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การกับบุคคลภายนอกที่ยงั ไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริ การ ส่ งเสริ มการเพิ่มสมาชิกชมรม
แต่มีขอ้ สาคัญที่ทางชมรมจะต้องเน้นการบริ การที่มีคุณภาพเป็ นที่ประทับใจและพึงพอใจของสมาชิ กเป็ น
อย่างดี
การให้ ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Relation) โดยการจัด ให้สมั ภาษณ์ขา่ วทีวีและ
หนังสื อพิมพ์ที่เป็ นสื่ อประชาชนจานวนมาก การให้สุนทรพจน์ การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสารทางวิชาการ
แจก เป็ นต้น

5. บุคลากร (People) การบริ หารจัดการพนักงาน ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการคัดเลือก เมื่อเข้ามาทางานแล้ว
จาเป็ นต้องมีการอบรมให้เข้าใจในภาระงานของชมรม สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ
และกระทาการจูงใจพนักงานในการสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญและทาให้ความ
แตกต่างเหนื อคู่แข่งการ การส่ งเสริ มให้พนักงานมีขวัญกาลังใจ สนับสนุนผูม้ ีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหาให้องค์กร และทาให้เกิดค่านิ ยมที่ดีให้องค์กร บุคลากรจึงนับว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของ
ธุรกิจบริ การ และทาให้องค์กรมีความก้าวหน้าต่อไป
6. กระบวนการในการทางาน (Process) นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพื่อนาส่ งสิ่ งที่มีคุณค่าให้กบั สมาชิ ก
ซึ่งเป็ นลูกค้าที่สาคัญ ระบบที่ดีและสามารถติดตามการปฏิบ ัติงาน การประสานงานกับสมาชิกเพื่อนัดให้เข้า
รับบริ การ การจัดระเบียบงานเพื่อให้เกิดความง่าย รวดเร็ ว สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพ การใช้เครื่ องมือใน
การบริ หารจัดการสมาชิก การนัดสมาชิกให้รับบริ การ การตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของงาน
การประสานงานกับพันธมิตรธุ รกิจของเรา เพื่อการนาส่ งบริ การให้สมาชิ ก ความสะดวกและความชัดเจน
ของกระบวนการทางานจะเกิดได้โดยนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยซึ่งคือ ระบบ Sixty Plus Care ที่ใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence/ Environment and Presentation) การนาเสนอที่ชดั เจน
เป็ นรู ปธรรม การสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งด้านกายภาพและรู ปแบบการนาเสนอ การแต่งกายที่ดี สะอาด
เรี ยบร้อย การเจรจาที่นุ่มนวลอ่อนน้อมต่อผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะสมาชิกชมรม การบริ การที่รวดเร็ ว จะทาให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจ
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ (Key Success Factor)
1. คุณภาพการบริ การดูแลผูส้ ู งอายุอย่างบูรณาการครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดี
และสามารถดารงชีวิตอิสระที่ยนื ยาวไปได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข ทาให้เกิดความพึงพอใจและความ
ประทับใจ
2. ชมรม Sixty Plus Oldy Club มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์สูง มีบุคลากรที่มี
ความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการออกแบบ ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยเพื่อ
ความปลอดภัย
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและบริ การสมาชิก (Sixty Plus care System)
4. พนักงานมีความรู ้ ความชานาญ ที่ผา่ นการอบรมมาอย่างดีจึงสามารถส่ งมอบบริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพ
5. การปฏิบตั ิการของพนักงานต่อผูส้ ู งอายุอย่างมีความสุ ภาพ เรี ยบร้อย ดูแลผูส้ ู งอายุดว้ ยความตั้งใจ

การดาเนินการในปี แรกของการเปิ ดกิจการชมรมSixty Plus Oldy Club จะอยูใ่ นช่วงการเริ่ มต้น
กิจการ คาดว่า ชมรม Sixty Plus Oldy Club จะสามารถสร้างยอดขายได้ 19,993,500 บาท ในปี แรก และกาไร
สุ ทธิที่ -5.7% ในปี แรกและ ปี ที่ 2=5.30%, ปี ที่3=11.30%, ปี ที่4=15.80%, ปี ที่5= 21.10% ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ชมรมSixty Plus Oldy Club มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 ปี 10 เดือน 15 วัน โดยมีมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 13,483,844.85 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5
เท่ากับ 69.50% และผลการประเมินสถานการณ์จาลอง (Scenario Analysis) แสดงให้เห็นว่าความเสี่ ยงของ
ธุรกิจนี้มีไม่มาก ในภาพรวมจะขึ้นกับคุณภาพการบริ การที่ส่งมอบให้กบั ผูส้ ู งอายุ พิจารณา Scenario กรณี ที่
จานวนสมาชิกในปี แรกไม่เป็ นไปตามแผนการตลาดที่ต้งั ไว้โดยลดลงจากที่ต้ งั ไว้ 50% มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 6,410,718.65 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 36.64%
ซึ่งยังสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
โครงสร้างองค์กรและผังบริ หารในปัจจุบนั (Organization Chart)

คาสาคัญ: ผูส้ ู งอายุ, บริ การ, ชีวิตอิสระ
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