
 

Shopee ได้ของชัวร ์your security  
 

ช้อปของปลอดภยักับ Airplay  

ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งธุรกรรมการเงิน หรอืโดนตดัเงินเกินจ านวน เพียงเติมเงินเขา้ Airpay ก็สามารถท าได ้ไมต่อ้งมีบญัชี

ธนาคารก็ท าได ้ใชง้านครัง้แรกไดส้ว่นลด 99 บาท 

 

จุดประสงคข์องแคมเปญ:  

การท าแคมเปญช่วยโปรโมทกระเป๋าตงัค ์Airpay ในเรือ่งของ การเป็นกระเป๋าส าหรบัการช๊อปป้ิงออนไลน ์โดยเนน้

ผูใ้ชใ้หมใ่หใ้ชก้ระเป๋าเงินมากขึน้ ผา่นการแจกสว่นลด 99 บาท ส าหรบั new user 

 

Insight:  

จากการสมัภาษณเ์ราพบวา่ปัจจยัหลกัๆที่คนกลวักบัการจ่ายเงินออนไลน ์คือ กลวัการโดนลว้งขอ้มลู เช่น เลขบตัร

เครดิต/เดบิต เมื่อโดนลว้งขอ้มลูเหลา่นี ้ผูอ้ื่นสามารถน าบตัรของตนไปใชช้ าระสิง่ที่ตนเองไมไ่ดซ้ือ้ กลวัการโดนช าระบตัรเครดติ

เกินจ านวน เช่น เมื่อผกูบตัรเครดติไว ้แลว้มียอดช าระโดยที่เราไมไ่ดท้ าการสั่งซือ้ ที่ตดัมาเกินจ านวน คนจึงยอมที่จะผกูบตัรเดร

บิตมากกวา่ เพราะมีเงินจ านวนทีเ่ราสามารถควบคมุได ้

คนกลวัเรือ่งความเป็นสว่นตวัจากการท าธุรกรรม เช่น การท าธุรกรรมบางอยา่งทีเ่จา้ของบญัชี ไมต่อ้งการท่ีจะเปิดเผย 

กลา่วคอืเรือ่งของความเป็นสว่นตวัในการท าธุรกรรม จงึไมป่ระสงคจ์ะใชธ้นาคารในการท าช าระเงิน เพราะการช าระเงินผา่น

ธนาคาร หมายความวา่ตวักลางสามารถตรวจสอบได ้และไมเ่ป็นสว่นตวั 

ดงันัน้การน าเสนอ Campaign Airpay สามารถช่วยแกปั้ญหาทีค่นสว่นใหญ่กงัวลได ้อาทเิช่น การเติมเงินเขา้สู่

กระเป๋า Airpay สามารถท าไดโ้ดยไมต่อ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบับตัรเครดิตหรอืบตัรเดรบติ ท าใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งกงัวลเก่ียวกบัการโดน

ลว้งขอ้มลู สอง กระเป๋าเงิน Airpay เป็นการเติมเงิน โดนการช าระเงินจะหกัเทา่เงินในบญัชีทีม่ีอยู ่ดงันัน้จะไมเ่กิดปัญหาเรือ่ง

การหกัเงินเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเติมเขา้ไป และสดุทา้ยกระเป็าเงิน Airpay เป็น wallet ซึง่การท างานคือจะไมส่ามารถเช็คการ

ท าธุรกรรมได ้ซึง่ตา่งจากการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร ยอดเงินในบญัชีจะแจง้เพยีงวา่เราใชเ้งินไปเทา่ไหร ่และยอดเงินเหลอื

เทา่ไหร ่ซึง่จะไมแ่สดงวา่เงินถกูโอนไปใหใ้คร หรอืใครเป็นบญัชีผูร้บัเงินปลายทาง (ซึง่ตา่งจากการท าธุรกรรมผา่นทางธนาคาร) 

ซึง่เหมาะกบัผูท้ี่ตอ้งการความเป็นสว่นตวัทางธุรกรรม 

 

Shopee Xpress 

มั่นใจไดก้บัระบบสง่สนิคา้ของ Shopee มีปัญหาพรอ้มคืนเงิน เมือ่แจง้ภายใน 15 วนั หลงัจากไดร้บัสนิคา้ แถม New 

normal แบบนีไ้มต่อ้งออกไปไหน รบัเปลีย่นสนิคา้ฟรถีึงบา้นผา่น Shopee Xpress 



 

 

จุดประสงคข์องแคมเปญ:  

เพื่อใหล้กูคา้มั่นใจในเรือ่งความปลอดภยัจากการสั่งช๊อปป้ีมากยิง่ขึน้ ทัง้ในมิตขิองปลอดภยัจากการสั่งสนิคา้และใน

มิติของความปลอดภยัทางดา้นสขุภาพ 

 

Insight:  

เนื่องจากระบบการรบัคืนของของ Shopee ในปัจจบุนั เมื่อผูซ้ือ้ท าการสั่งสนิคา้ Shopee ใหร้ะยะเวลา 3 วนัหลงัจาก

ค าสั่งซือ้ หากผูส้ ั่งตอ้งการยกเลกิค าสั่งซือ้ ถา้หากท าหลงัจาก 3 วนั ถือวา่จะไมส่ามารถยกเลกิค าสั่งซือ้ได ้ซึง่ตามมาดว้ย

ปัญหา คือ หากลกูคา้ไดส้นิคา้ที่เป็นของปลอม ผูซ้ือ้จะไมส่ามารถยกเลกิค าสั่งซือ้ไดใ้นกรณีที่สนิคา้ไมถ่กูจดัสง่ภายใน

ระยะเวลา 3 วนัหลงัจากการสั่งซือ้ ดงันัน้เราจึงน าเสนอให ้Shopee Xpress เป็นการนบัระยะเวลาแลกเปลีย่นสนิคา้ 15 วนั 

หลงัจากที่ผูซ้ือ้ “ไดร้บัสนิคา้แลว้” ในสว่นนีช้่วยแกปั้ญหาท าใหผู้ซ้ือ้สามารถคืนสนิคา้ในกรณีไดส้นิคา้ตามที่ไมไ่ดต้กลงไว  ้

Shopee Xpress ยงัเป็น campaign ที่ออกมาเพื่อรองรบัสถานการณท์ี่ไมป่กติอนัเกิดจากโรคละบาด Covid-19 โดย 

สิง่ที่คนในปัจจบุนักลวัคือ การพบปะ สมัผสั หรอื อยูใ่นท่ีแออดั แตอ่ยา่งไรก็ตาม การช๊อปป้ิงออนไลนส์ามารถชว่ยแกปั้ญหา

เหลา่นีไ้ด ้เราจึงท าแคมเปญนีเ้พือ่เนน้ใหผู้ซ้ือ้สามารถสั่งซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งปลอดภยัทัง้เรือ่งของความปลอดภยัจากการสั่งซือ้

สนิคา้และความปลอดภยัในเรือ่งของสขุภาพ 

 

เสริมเกราะป้องกนั 5 ชัน้ 

- ค าเตือนเมื่อซือ้รา้นท่ีคะแนนรวีวินอ้ย 

- แบนรา้นคา้ทีม่ีประวตัิโกง 

- ระบบ shopee ประกนัสนิคา้ 

- ขยายเวลารวีิวใหค้ะแนน 

- มี Dislike รวีิวที่เกินจรงิหลอกลวง 

 

จุดประสงคข์องแคมเปญ : แคมเปญนีท้ าขึน้เพื่อปกปอ้งผูซ้ือ้จากการช๊อปป้ิงออนไลน ์เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

Insight:  

ค ำเตอืนเมือ่ซือ้รำ้นทีค่ะแนนรวีวินอ้ย : จากการส ารวจพบการคะแนนรวีิวชว่ยใหผู้ซ้ือ้สามารถประเมินรา้นคา้ที่ไมด่ี 

เช่น ขายสนิคา้ที่ไมต่รงปก ขายสนิคา้ไมไ่ดค้ณุภาพ และขายสนิคา้ที่ไมไ่ดม้าตรฐาน การแจง้เตือนคะแนนรวีิว จะชว่ยใหผู้ซ้ือ้

สามารถประเมิน เพื่อประกอบการตดัสนิใจทีด่ีขึน้ได ้



 

แบนรำ้นคำ้ทีม่ีประวตัโิกง : หากพบรา้นไดท้ี่มีประวตักิารโกง จะท าการบนัทกึและแจง้เตือนไปยงัผูซ้ือ้ ถา้หากยงัมี

การกระท าเกิดขึน้ซ า้อีก ก็อาจจะมีโทษที่หนดัขึน้ตามการกระท า เช่น การแบนบญัชีแอคเคาทน์ัน้ๆ 

ระบบ Shopee ประกนัสนิคำ้ : ระบบชอ้ปป้ีช่วยรบัประกนัสนิคา้ เช่น หากลกูคา้ที่สั่งซือ้สนิคา้และไดร้บัของปลอม ช๊

อปป้ีจะมีมาตรการคืนสนิคา้และคืนเงินจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ 

ขยำยเวลำรวีวิใหค้ะแนน : การขยายการรวีวิและใหค้ะแนนชว่ยในเรือ่งของการประเมินคณุภาพของสนิคา้ในระยะ

ยาว เช่น ถา้หากสนิคา้ที่ใชไ้ปแลว้ 6 เดือน เกิดความช ารุดเสยีหายก็ควรจะมกีารประเมินใหค้ะแนนได ้แมห้ลงัจากการซือ้สนิคา้ 

เราพบวา่การวีวิสนิคา้ของช๊อปป้ีสามารถท าไดเ้พยีวแคร่ะยะเวลาสัน้ๆ เพียง 1-2 เดือนหลงัจากนัน้ผูซ้ือ้จะไมส่ามารถรวีิวได ้

มี Dislike รวีวิทีเ่กินจรงิหลอกลวง : เนื่องจากมีลกูคา้มารวีวิสนิคา้เกินจรงิบา้ง ต ่ากวา่ความเป็นจรงิบา้ง เราสามารถ

เขา้ไปกดdislike เพื่อใหค้นมาอา่นรวีิวสามารถweightน า้หนกัรวีวิได ้

 

Shopee Mall รับประกันของแท้ 100% 

รา้นคา้ที่ไดร้บัการยืนยนัจากทาง shopee รบัประกนัของแท ้100% และสามารถสงัเกตรุา้นคา้ของเราดว้ย 2 เครือ่งหมาย 

“สนิคา้ที่ผา่นการยืนยนัตรงปกแนน่อน” 

ขั้นตอนการปลดล๊อกเคร่ืองหมาย 

- ยืนยนัเลขบตัรประชาชนผูข้าย 

- ผูข้ายเซลฟ่ีคูบ่ตัรประชาชน 

- ยืนยนัเบอรโ์ทรศพัทผ์ูข้าย 

 

จุดประสงค ์:  

ท าขึน้เพื่อเป็นการยืนยนัตวัตนผูข้าย ซึง่ชว่ยใหก้ารลงทะเบียนเป็นรา้นคา้ มกีารคดักรองมากยิ่งขึน้ โดยช่วยแกปั้ญหา 

คือ  

- ตรวจสอบขอ้มลูผูข้ายที่แนช่ดั หากเกิดปัญหาก็สามารถด าเนินการติดตอ่หรอืด าเนินคดีไดอ้ยา่งเป็นระบบ ชดัเจน 

ตรวจสอบได ้

- เพิ่มความนา่เช่ือถือของรา้นคา้ เพราะจาก research พบวา่กลุม่เปา้หมายยงัไมไ่วใ้จจะซือ้ของจากรา้นคา้ใน shopee 

เพียงเเคร่วีิว 

- รา้นคา้ที่ผา่นมาตรการตรวจสอบตวัตน มั่นใจไดแ้นน่อน 

- สงัเกตสุนิคา้ที่ผา่นการ Verified ไดจ้าก (แท็ก Verified) 

 

มีภาพตัวเลือกสนิค้าชดัเจน เช่น สี ขนาด 



 

 

จุดประสงค ์:  

เพื่อแกไ้ขปัญหาทีจ่ะไดส้นิคา้ไมต่รงปก โดยสนิคา้ที่จะไดร้บัเครือ่งหมายนีต้อ้งผา่นการตรวจสอบจาก shopee วา่

รา้นคา้มีสนิคา้จรงิตามที่โพสตข์าย ไมใ่ชเ่พียงน ารูปจาก Internet มาโพสตข์ายหลอกลวงทัง้ที่ไมไ่ดม้ีสนิคา้นัน้จรงิ หรอืสนิคา้ที่

มีอยูไ่มไ่ดด้ดูีหรอืคณุภาพดตีามรูป ตอ้งมีภาพท่ีรา้นคา้เป็นคนถา่ยเอง ใหเ้ห็นถงึรายละเอียดของสนิคา้ชดัเจน และในสว่นท่ี

สนิคา้ 1 ชิน้ท่ีมีหลายตวัเลอืกเช่นขนาด ส ีก็ตอ้งลงภาพใหต้รงกบัลกัษณะนัน้ทกุภาพเพื่อความชดัเจน ไมใ่หลู้กุคา้เขา้ใจผิด 

ตอ้งท าทัง้หมดนีถ้ึงจะไดเ้ครือ่งหมายรบัประกนั 

 


