
NEW SHOPEE ช้อปสนุก ช้อปปลอดภัย 
 

New Shopee รับ New Normal!! 

พรอ้มใหเ้พื่อนๆไดร้ว่มกิจกรรมและฟีเจอรใ์หมล่า่สดุจาก Shopee ที่จะเปลีย่นประสบการณก์ารชอ้ปป้ิงออนไลนข์อง

เพื่อนๆใหแ้ปลกใหมแ่ละสนกุสนานมากยิง่ขึน้ เสรมิดว้ยความปลอดภยัในการซือ้ของออนไลนข์ัน้สงูสดุ รบัประกนัสนิคา้ของแท ้

100% ไมม่ีโกง ไมม่ีปลอม ปลอดภยัดา้นการจ่ายเงิน บรกิารมากมายถึงบา้น เสรมิเกราะปอ้งกนั 5 ชัน้ ตัง้แต ่19 สงิหาคม - 9 

กนัยายน เริม่ตน้ท่ีแคมเปญ 

กลุม่ตลาดเปา้หมาย คือกลุม่วยัรุน่ตา่งจงัหวดั อายนุอ้ยกวา่ 24 ปี ซึง่คนกลุม่นีด้ว้ยวยัที่ยงัเดก็จะใหค้วามสนใจกบั

ความสนกุ การใชเ้วลาอยูก่บัเพื่อน เป็นวยัที่ตอ้งเริม่เขา้สงัคม เริม่มองหาการมตีวัตน การเป็นท่ียอมรบัทัง้ในโลกออนไลนแ์ละ

ออฟไลน ์เป็นกลุม่ที่มีการเปิดรบัทางความคิด กลา้ลองท าสิง่ใหม่ๆ  

ถึงแมว้า่จะอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั แตพ่ฤติกรรมการเสพสือ่ของคนกลุม่นี ้ก็ใชเ้รือ่ง social media เป็นหลกั ดงันัน้การท า

แคมเปญบน social media จึงสง่อิทธิพลของคนกลุม่นีโ้ดยตรง จงึเป็นท่ีมาของเคมเปญหลกัๆของเรา 

 

shopee ชีเ้ป้า : Shopee x TikTok 

ระยะเวลา : 19 ส.ค. -  9 ก.ย. สามารถเลน่ไดท้ัง้วนั 

ต าแหน่ง : story ฟีเจอรใ์หม ่

Objective : ดงึดดูลกูคา้จากฐานลกูคา้ที่ใช ้tiktok มาเป็น New User 

 

ค าอธิบาย :  

ที่เลอืกใช ้TikTok เนื่องจากเป็น Platform ที่โดดเดน่ดา้นความบนัเทิง และเป็นท่ีนิยมในกลุม่ Target มีอตัราการใช้

งานเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จากการResearchพบวา่ในปีที่ผา่นมามจี านวนการดวูิดีโอมากกวา่ 1 ลา้นครัง้ทกุวนัตลอดหนึง่ปี 

และในแตล่ะวนัมีการใชง้าน TikTok เฉลีย่ที่ 52 นาท/ีคน/วนั และ 90% ของผูใ้ชท้ัง้หมดใชง้านแอปทกุวนั ยิ่งในชว่งปี 2563 

ช่วงทีเ่กิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 แลว้กลุม่วยัรุน่ตา่งจงัหวดั อายนุอ้ยกวา่ 24 ปีอยูบ่า้น ไมม่ีอะไรท า ท าใหม้ี

การโหลดแอพ TikTok เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเราจะดงึจดุเดน่ในเรือ่งนีเ้พื่อสรา้งNew User จากฐานลกูคา้ที่ใช ้TikTok โดย

มีกิจกรรมใหส้รา้งคอนเทนทก์ารใชแ้ละรวีวิสนิคา้จาก Shopee รวีิวตลกๆ เพื่อเป็นการสรา้งความนา่สนใจ และการรวีวิสนิคา้

ของ TikTok ผา่นวิดีโอ ชว่ยลดปัญหาของสนิคา้ในภาพไมต่รงปก (เช่นเดียวกบัการ live) โดยในสว่นของแอพ Shopee เองก็จะ

เพิ่มฟีเจอรใ์หมเ่ป็น Shopee Story เพื่อน าคลปิจาก TikTok นัน้มาลง เพื่อเพิม่ความนา่สนใจของสนิคา้และกระตุน้ยอดขายได้

อีกดว้ย อีกทัง้ปัจจบุนักลุม่ target นิยมดรูวีิวสนิคา้ผา่นคลปิวิดีโอและเสยีงเพิม่มากขึน้จากการดภูาพและอา่นค าอธิบายเพยีง

อยา่งเดยีว 



การใชส้ือ่ TikTok มีขอ้ดีคือ 

- TikTok สามารถ goes viral ท าใหเ้ขา้ถงึกลุม่เปา้หมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ภาพเคลือ่นไหวและวดิีโอเสยีง ชว่ยสง่เสรมิการตอกย า้ความทรงจ า หรอื awareness ไดเ้ป็นอยา่งดี  

- การจดัแคมเปญใหค้นน าเสนอ video ชว่ยให ้

- ประกอบกบัการแคมเปญ “Shopee ชีเ้ปา้” เป็นแคมเปญท่ีเราตัง้ใจวาง positioning ของแคมเปญใหเ้ป็น “การรวีวิ

สนิคา้” ซึง่เนน้ความสนกุ ความตลก ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย 

 

อ่านใจ ยิง่แม่นยิง่ด ี

Objective: สรา้ง new user ผา่นการไลฟ์ โดยดงึดดูดว้ยสินคา้ราคาต ่า 

Detail:  

สามารถเสนอราคาสนิคา้ใหต้  ่าทีส่ดุเริม่ตน้ท่ี 1 บาท คลา้ยๆกบัการประมลูสนิคา้โดยยดึคนท่ีไดส้นิคา้คือคนที่เสนอ

ราคาไดต้  ่าใกลก้บัราคาที่ผูข้ายตัง้ไว ้เนื่องจากresearch พบวา่ กลุม่วยัรุน่ตา่งจงัหวดั อายนุอ้ยกวา่ 24 ปี มีพฤติกรรมด ูlive 

มากขึน้ ดว้ยตอ้งการดสูนิคา้แบบละเอียดและช่ืนชอบกิจกรรมรว่มสนกุผา่น live โดยเฉพาะเมื่อเกิด new normal มีอตัราการ

ออกนอกบา้นไปซือ้สนิคา้เองนอ้ย จึงเลอืกซือ้สนิคา้ผา่น live มากขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มความสนใจใหค้นเขา้มาใชง้านฟีเจอร ์live 

ของ Shopee ไดอ้ีกดว้ย 

 

ระยะเวลา : 25 ส.ค. - 31 ส.ค. โดยเลอืกเวลาเวลา 12.00-14.00 น./18.00-20.00 น./21.00-23.00 น. เพราะเป็นชว่งเวลาที่

อยูใ่นชว่งพกั ใชเ้วลาในการเลน่โทรศพัท ์จากการสมัภาษณก์ลุม่เปา้หมายและ research พบวา่เป็นช่วงทีค่นรบัชมไลฟ์สดมาก

ที่สดุ โดยระยะเวลาในการไลฟ์จะอยูท่ี่ 2 ชม. 

 

รถแรงลดกระหน ่า 

ระยะเวลา : 1-9 ก.ย. 

Objective:  

เพื่อใหก้ลุม่เปา้หมายมารว่มสนกุรบัโคด้สว่นลด เป็นใชเ้กมเพื่อกระตุน้ใหค้นเขา้รว่มในเกม และเชิญชวนเพื่อนเขา้

มารว่มเลน่เกมโหลดแอพ shopee มากขึน้ เพื่อเพิม่ new user และเพื่อกระจายโคด้ไปยงักลุม่เปา้หมาย เพื่อน าไปสูแ่รงจงูใจ

ในการซือ้สนิคา้  

 

Insight:  



Target กลุม่นี ้เป็นวยัที่ชอบความสนกุ ชอบการแขง่ขนั ชอบการเอาชนะ การจดัแคมเปญใหแ้ขง่ขนัเพื่อชิงรางวลั 

ภายในระยะเวลาอนัจ ากดั ช่วยใหว้ยัรุน่รูส้กึสนใจทีจ่ะเขา้รว่มแคมเปญได ้

 

 

shopee ท านายดวง 

Objective: Shopee ท านายดวง เพื่อกระตุน้การเขา้เช็คแอพ และสรา้งnew user 

Detail:  

ดวงของคณุวนันีเ้ป็นอยา่งไร ?  ช่วยแจง้เตือนและใหผู้ค้นที่สนใจ กดเขา้แอพมากขึน้ในแตล่ะวนั โดยสามารถแทรก 

product recommendation ใหก้บัผูซ้ือ้วา่มีความสนใจในสนิคา้ประเภทไหน สามารถเลอืกซือ้เป็น lucky item ที่จะช่วยเสรมิ

ใหด้วงดีขึน้ และชว่ยน าไปสูก่ารปิดการขายได ้เช่น กลุม่คนท่ีดดูวงเรือ่งการเรยีน สามารถแนะน าสนิคา้เก่ียวกบัอปุกรณก์าร

เรยีนได ้มีแนะน าเรือ่งสมีงคล ที่กลุม่เปา้หมายใหค้วามสนใจมากในปัจจบุนั เนื่องจาก research พบวา่ กลุม่วยัรุน่ตา่งจงัหวดั 

อายนุอ้ยกวา่ 24 ปี มกัเช็คสมีงคลประจ าวนั ประจ าสปัดาห ์เเละเลอืกใชส้ิง่ของตามสมีงคลท่ีเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะชว่งเวลา

และแตล่ะดา้น 

 

Insight:  

กลุม่วยัรุน่ก าลงัอยูใ่นวยัที่อยาก ‘รูจ้กัตวัเอง‘ เริม่คน้หาตวัตน การท าคอนเทนท ์เช่น ดวงของคณุเป็นคนแบบไหน 

สามารถชอบตอบสนองความตอ้งการของวยัรุน่ได ้หรอื วยัรุน่เป็นกลุม่ที่ ไมม่ั่นใจวา่คนอื่นจะคิดอยา่งไร ตอ้งการท่ีพึง่ มีความ

ไมม่ั่นใจในตนเอง และเป็นวยัที่ไมค่อ่ยกลา้ตดัสนิใจ ท าใหก้ารดดูวง ซึง่เป็นเรือ่งที่ชว่ยเสรมิความมั่นใจ ท าใหว้ยัรุน่รูส้กึอุน่ใจ 

กลา้ตดัสนิใจมากขึน้ จงึคดิวา่การท าเคมเปญนีจ้ะช่วยดงึดดูกลุม่วยัรุน่ได ้


