
How to make men ours 

 
Why men 

เนื่องจากสถานการณ ์Covid-19 ท าใหผู้ค้นมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบการใชชี้วิตเป็นแบบ New normal ซึง่มีวถีิชีวิตที่

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ สง่ผลใหพ้ฤติกรรมในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปในหลายๆ ดา้นเช่นเดยีวกนั โดยทีเ่ห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนคือผูบ้รโิภคมีการหนัมาซือ้สนิคา้ออนไลนก์นัมากขึน้ในช่วงเวลาของการ Quarantine นอกจากนีพ้บวา่กลุม่

ผูช้ายเป็นกลุม่ที่หนัมาซือ้สนิคา้ผา่นช่องทางออนไลนม์ากขึน้จนเกือบเทียบเทา่กบัผูห้ญิง และมีแนวโนม้จะมากขึน้ไปอีกหลงั

สถานการณโ์ควิด (source: We are social) และขอ้มลูจาก KPMG พบวา่ผูช้ายใชเ้งินไปกบัการท าธุรกรรมมากกวา่ผูห้ญิงถงึ 

68% สง่ผลใหผู้ช้ายจะจ่ายเงินในจ านวนทีม่ากกวา่ผูห้ญิงในการซือ้ของแตล่ะครัง้ และเมื่อเดือนมถินุายน 2020 พบวา่คา่เฉลีย่

มลูคา่การสั่งซือ้ตอ่ออเดอรข์องผูช้ายนัน้สงูกวา่ผูห้ญิงถงึ 50% ประกอบกบัคนในวยัท างานนัน้มีรายไดเ้ป็นของตวัเองแลว้ดว้ย 

ดงันัน้กลุม่ลกูคา้ผูช้ายวยัท างานจึงเป็นกลุม่ที่ก าลงัมาแรงและนา่สนใจ และทางกลุม่เรามองวา่เป็นกลุม่ที่มี potential มาก

ที่สดุจาก 4 กลุม่ target  

 

Behavior 

        ผูช้ายวยัท างานจะไมช่อบความยุง่ยาก และไมค่อ่ยช็อปป้ิงสนิคา้จกุจิก แตเ่มื่อซือ้จะซือ้ของชิน้ใหญ่ที่มีราคาสงูไปเลย จึง

มกัจะซือ้ผา่นรา้นคา้ออฟไลนห์รอืงานมหกรรมสนิคา้ตา่งๆ เนื่องจากสามารถเห็นและลองสนิคา้ไดด้ว้ยตวัเอง และมีความ

นา่เช่ือถือจากการมีหนา้รา้น นอกจากนีย้งัมีการหาขอ้มลูมาอยา่งดีเพื่อประกอบการพิจารณาการซือ้สนิคา้ในแตล่ะครัง้ ดังนัน้

จึงจะไมถ่กูชกัจงูดว้ยโฆษณาชวนเช่ือหรอืโปรโมชั่นเทา่ไรนกั 

 

Pain point 

        จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (in-depth interview) ของผูช้ายวยัท างานท่ีไมเ่คยชอ้ปป้ิงออนไลน ์พบวา่ยงัไมม่ีความเช่ือมั่น/

มั่นใจในรา้นคา้ออนไลน ์วา่สนิคา้ที่ขายนัน้เป็นสนิคา้ทีม่ีคณุภาพและไดม้าตรฐานเหมือนกบัสนิคา้ที่วางขายหนา้รา้นซึง่

สามารถลองไปด/ูสมัผสัดว้ยตนเอง 

 

Our campaign 

        จดักิจกรรมที่ช่ือวา่ “How to make men yours” ผา่นคอนเซ็ปท ์“Drive him Crazy” โดย audience ของ poster คือ 

shopee เนื่องจากอยากเลา่เรือ่งใหแ้ตกตา่งและนา่สนใจ วา่ shopee ควรท าอะไรเพิม่บา้ง เพื่อดงึดดูใหก้ลุม่ผูช้ายวยัท างาน

เลอืกมาใช ้shopee ในยคุ new normal พรอ้มความมั่นใจใน online security ใหเ้หมือนเป็นทรคิส าหรบัเพื่อนสาวที่มาเลา่สูก่นั

ฟังวา่ เราจะใหผู้ช้ายมาเป็นของเราอยา่งไร 



            โดยมีการสือ่สารส าคญัในแง่การสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัคนที่ไมเ่คยชอ้ปป้ิงออนไลนไ์ดเ้ขา้มาลองใช ้Shopee โดยใช้

รา้นคา้ทีก่ลุม่คนดงักลา่วมคีวามมั่นใจอยูแ่ลว้ตัง้แตแ่รกเป็นตวัชกัจงู ประกอบกบัการน าเสนอขัน้ตอนการสั่งซือ้ที่ไมยุ่ง่ยาก

เพื่อใหท้กุอยา่งสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ ครบ จบใน Shopee ที่เดยีว 

 

 

• Drive him by make him fall fast  

 

Objective :  

 คือการ trigger ใหก้ลุม่ผูช้ายวยัท างาน เลอืกเขา้มา ใชง้านแอพพลเิคชนั shopee ก่อน ผา่นการโปรโมทขัน้ตอนการ

ซือ้สนิคา้ 3 steps “Pick Pay Receive” ที่แสดงใหเ้ห็นถงึความสะดวกรวดเรว็ ไมไ่ดยุ้ง่ยากอยา่งที่เขาคิด และมคีวามปลอดภยั

ทางการเงินท่ีสามารถเช่ือถือไดข้อง Shopee โดยจะขอเพิ่ม features ที่สามารถปรบั interface ไดด้งันี ้

 

- Pick ‘เลอืกง่าย’ จะเป็นการน าเสนอวา่ผูใ้ชส้ามารถเลอืกสนิคา้จากรา้นคา้ที่ผา่นการตรวจสอบบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ

วา่รา้นคา้ดงักลา่วเช่ือถือได ้โดยสงัเกตง่ายๆ 4 จดุ ดงันี ้ 

1. พิจารณาจากคะแนนรา้นคา้จากการรวีวิที่เพิ่มการจดัสรรหมวดหมูใ่หอ้า่นง่ายเป็น 4 หมวดหมู ่คือ รวีิว

สนิคา้ รวีิวรา้นคา้  รวีวิการสง่ และรวีิวโดยรวม เพื่อใหต้รงกบัสิง่ที่เขาตอ้งการอยากจะอา่น 

2. เพิ่มการแสดงสถานะวา่รา้นคา้ดงักลา่ววา่มีการขายผา่นช่องทางออฟไลนด์ว้ยเพื่อเพิ่มความนา่เช่ือถือของ

รา้นมากขึน้  

3. มีการเพิ่มปา้ย verify รา้นคา้ ซึง่หมายถึงรา้นดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบในทกุ process จาก Shopee 

แลว้วา่เช่ือถือได ้ 

4. มีอตัราการสง่สนิคา้ของรา้นคา้ที่เพิ่มเขา้มาเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่รา้นนัน้สง่ของจรงิ 

  

- Pay ‘จ่ายปลอดภยั’ เป็นสว่นของการช าระเงินท่ีจะน าเสนอวา่สามารถช าระเงินผา่นทาง Shopee ไดห้ลายช่องทาง 

ไมว่า่จะเป็นการโอนผา่นธนาคาร บตัรเครดิต/เดบิต Airpay wallet หรอืจะเป็นการช าระเงินปลายทางหลงัไดร้บัสนิคา้

เรยีบรอ้ยแลว้ก็ได ้โดยมเีพิ่มการรบัประกนัความปลอดภยัวา่ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชจ้ะไมร่ั่วไหลหากผกูบญัชีกบั 

Airpay  

 

- Receive ‘ไดข้องชวัร’์ จะมีน าเสนอการการนัตีจาก Shopee วา่ผูซ้ือ้สามารถสง่คืนสนิคา้ผา่น shopee express ฟร ี

ไมม่ีคา่ใชจ้่าย โดยจะไปรบัสนิคา้ถึงที่ในกรณีที่สนิคา้ไมไ่ดม้าตรฐานตามที่ตกลงกนัไว ้โดยผูซ้ือ้จะตอ้งยงัไมก่ดยืนยนั



การรบัสนิคา้ นอกจากนีผู้ซ้ือ้จะไดร้บัเงินคืนทนัทีผา่น shopee wallet ในกรณีที่ไมไ่ดร้บัสนิคา้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ไมว่า่จะช าระเงินผา่นช่องทางใดก็ตาม และเนน้ท่ีการโปรโมทวา่ผูข้ายจะไดร้บัเงินคา่สนิคา้ก็ตอ่เมือ่ผูร้บัไดร้บัสนิคา้ 

ตรวจสอบ และกดยืนยนัวา่ไดร้บัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีผูซ้ือ้สว่นใหญ่ยงัไมท่ราบ ที่จะช่วยสรา้งความ

นา่เช่ือถือดา้น online security เพิ่มขึน้ได ้ 

 

นอกจาการเพิม่ features ดา้นการสรา้งความเช่ือมั่นแลว้ จะมกีารปรบั features ที่ชว่ยคน้หาความสนใจ เสนอความ

สนใจเพิ่มเตมิและตอบสนองความสนใจของผูช้ายได ้ดงันี ้

 

1. Find his interest ‘สนใจตัง้แตเ่ริม่แรก’ คือใหค้ณุผูช้ายไดม้กีารเลอืกหมวดหมูส่นิคา้ที่สนใจตัง้แตแ่รกในขัน้ตอนการ

สมคัร เพื่อน าเสนอหนา้แตส่ิง่ทีเ่ขาสนใจใหข้ึน้มาในหนา้ feed ของเขา เขาจะไดไ้มร่  าคาญทีม่ีแตส่ิง่ที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

2. Good bye repititive คือการลดการน าเสนอสนิคา้เดิมจากรา้นอืน่ๆท่ีเขาเคยคน้หาหรอืซือ้ลา่สดุ และเพิ่มการ

น าเสนอสนิคา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสนิคา้เดิมแทน ใหเ้ขาไดเ้ห็นสนิคา้ใหม่ๆ  เพื่อดงึดดูความสนใจจากเขา 

 

• Crazy by make him fall hard  

 หลงัจาก trigger ใหเ้ขาเขา้มาใช ้shopee ไดแ้ลว้  

 

Objective :  

 เราท าใหเ้ขา crazy ในการซือ้อยา่งกระหน ่า  

Offline to online โดยจะเป็นการน ารา้นคา้ออฟไลนต์ามงานมหกรรมตา่งๆ ท่ีจดัในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืฮอลจดัแสดง

สนิคา้มาขายในออนไลนผ์า่นทาง Shopee ในช่ือวา่ Men’s crazy expo ตลอดระยะเวลา 12 วนัเต็ม (9.9 seasonตัง้แตว่นัท่ี 

29/08 – 09/09) รวมทัง้หมด 6 หมวดหมู ่ไดแ้ก่ IT gadget, Gaming, Electrical appliance, Men’s Fashion, Sport และ 

Health ซึง่เป็นหมวดหมูท่ี่ผูช้ายใหค้วามสนใจมากที่สดุ 6 อนัดบัแรกจากผลการส ารวจ และเป็นหมวดหมูท่ี่มกีารจดังาน

มหกรรมลดราคาสนิคา้ในทกุๆ ปี  

การดงึมหกรรม(งาน expo)ดงักลา่วมาจดัในแพลตฟอรม์ออนไลนก็์เพื่อท่ีจะดงึดดูลกูคา้ที่ไมส่นใจการซือ้สนิคา้ผา่น

ช่องทางออนไลนใ์หห้นัมาสนใจไดม้ากขึน้ โดยที่ตอ้งเป็นงานท่ีเคยจดัแลว้เหตผุลก็คือ สามารถดงึรา้นคา้และลกูคา้เขา้มาท าให้

เกิด traffic ใน shopee ได ้โดยไมต่อ้งสรา้งฐานลกูคา้กลุม่ใหม ่เพราะเขาตามมาจากช่ืองานท่ีเคยไป และรา้นท่ีติดตามอยูแ่ลว้ 

โดยจะมกีารโปรโมทและลดราคาสนิคา้หมวดหมูล่ะ 2 วนั เพื่อใหผู้ใ้ชม้เีวลาในการเลอืกและพิจารณาสนิคา้

เช่นเดียวกบัตอนไปเดินงานมหกรรมตา่งๆ แตจ่ะกระชบัช่วงเวลาของงานเขา้มามากกวา่เดิมเนื่องจากผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง

กิจกรรมไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 



  

Objective :  

 เพื่อดงึดดูลกูคา้จากงานท่ีพวกเขานิยมและคุน้เคย มาใชแ้พลตฟอรม์เราแทน เพื่อใหต้อบกบัเทรนด ์New normal ทัง้

เซฟสขุภาพ และเซฟเงินจากการจดังานท่ีเป็นการท าใหเ้ขาสามารถตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ พรอ้มที่จะเสยีเงินไปอยา่งบา้คลั่งตาม 

concept ของงานนี ้เนื่องจากมีทัง้ลดมากกวา่ 90% (เง่ือนไขเป็นไปตามที่ทางรา้นคา้และ shopee ก าหนด) 

นอกจากนีย้งัมีการ collaboration กบัรา้นคา้แบรนดด์งัของแตล่ะหมวดหมูเ่พื่อเปิดตวัสนิคา้ใหมข่องรา้นคา้ผา่นทาง 

Shopee / shopee live ในชว่งแคมเปญเช่นเดียวกบัท่ีเคยเปิดตวัสนิคา้ใหมใ่นงานมหกรรม เพื่อใหเ้ขาตดิตามและเฝา้รองานนี ้

ซึง่จะท าใหไ้ดร้บักระแสตอบรบัท่ีดีอยา่งลน้หลาม และยงัมีการเพิม่สทิธิพิเศษใหก้บัผูใ้ชโ้ดยสามารถลุน้รบัรางวลัพิเศษกบัแบ

รนดด์งัที่มา collaboration กบั shopee ตลอดช่วงระยะเวลาของกิจกรรมในแตล่ะหมวดหมูอ่ีกดว้ย เช่น IT+gadget x 

Shopee แบรนดด์งัอยา่ง JIB x shopee สามารถกดรบัสทิธิและลุน้รบัไดแ้คส่องวนัเทา่นัน้ ตามระยะเวลาของ IT+Gadget 

days พอเป็นวนัของหมวดหมูถ่ดัไป ก็จะท าเช่นนีว้นไป  

Objective : เพื่อเป็นการ attract กลุม่ลกูคา้ตามสิง่ที่เขาสนใจ มาวนันีเ้จอวนันีไ้ดว้นันี ้ของใหมเ่ปิดตัว ไดเ้ห็นแลว้ และจะตอบ

โจทย ์fear of missing out ซึง่เป็น 1 ในปัจจยัที่ท  าใหผู้ช้ายเลอืกทีจ่ะไปงานแฟรไ์ด ้และที่ตอ้งมีสว่นตรงนีเ้พิ่มมาใหพ้ิเศษ

เนื่องจากวา่ เราไมส่ามารถดงึดดูเขาไดด้ว้ยแคก่ารลดราคาอยา่งเดียว 


