
จากโจทยโ์ครงการประกวด Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal ทางทีมการตลาด “In It For The 

Beer” เลอืกกลุม่คนตา่งจงัหวดั ที่อายไุมเ่กิน 24 ปี มาเป็นกลุม่เปา้หมายทางการตลาดส าหรบัแคมเปญ Shopee 9.9 

เนื่องจากมีอตัราความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัอินเทอรเ์น็ต และการช าระเงินออนไลนส์งู และยงัมีโอกาสเป็นลกูคา้ที่มศีกัยภาพ

ของ Shopee ตอ่ไปในอนาคตไดอ้ีกยาวนาน 

 

โดยทางทมีไดท้ าการวจิยัคณุภาพในกลุม่ตวัอยา่ง 15 คน และการวิจยัปรมิาณในกลุม่ตวัอยา่ง 124 คน ช่วงวนัท่ี 6-

10 สงิหาคม 2563 พบขอ้มลูส าคญัวา่กลุม่เปา้หมาย มกัเคยชินกบัการซือ้แตข่องเดิมๆ ไมค่อ่ยซือ้อะไรเป็นพิเศษ ตอ้งการ

สมัผสัสนิคา้จรงิ หรอืเดินเลอืกดว้ยตวัเอง  กงัวลเรือ่งความปลอดภยักบัการซือ้ของออนไลน ์กลวัไมต่รงปก ซึง่สว่นใหญ่มี

พฤติกรรมและความสนใจตามเทรนดค์นกรุงเทพฯ และมีการตระหนกัรู ้(Awareness) ในแบรนด ์Shopee เป็นทนุเดิม เมื่อน า

ขอ้มลูดงักลา่วมารวมกบัผลวเิคราะหใ์นสิง่ที่ Shopee มอบใหผู้บ้รโิภคได ้กิจกรรมที่ Shopee เคยท าในอดตี และขอ้มลูทตุิยภมูิ

จาก ETDA ทางทมีจงึไดอ้อกแบบ Key message ของแคมเปญวา่ “Shopee 9.9 Let’s shop together ชวนวยัรุน่ทั่วไทย ชอ้ป

สนกุ ปลอดภยั ครบ จบ ทกุไลฟ์สไตล”์ ที่มุง่เนน้ในตอบสนองทางดา้นสนิคา้หลากหลายไลฟ์สไตลข์องวยัรุน่ ในเรือ่งการเรยีน 

กิน เที่ยว บิวตี ้เกม กีฬา ดนตร ีติง่ และแฟชั่น การสง่เสรมิการเรยีนรู ้และความมั่นใจดา้นการชอ้ปป้ิงออนไลน ์ดว้ย 

Mechanics หลกัจ านวน 4 ชดุ พรอ้มโปรโมทดว้ย #ShopeeTH99 #Shopeeletsshoptogether #ชอ้ปสนกุปลอดภยัครบจบ

ทกุไลฟ์สไตล ์โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. Let’s Explore the New World  

 จากผลวจิยัพบวา่ ปัจจยัที่กลุม่เปา้หมายไมซ่ือ้สนิคา้ออนไลน ์เนื่องจากเคยชินกบัการเดินทางไปซือ้สนิคา้ที่ซือ้เป็น

ประจ า ไมม่องหาสนิคา้ใหม่ๆ  และตอ้งการสมัผสักบัสนิคา้จรงิ เพือ่ความมั่นใจ ดงันัน้ “Let’s Experience New World” โดย 

Mechanic นี ้ จะชว่ยใหก้ลุม่ไปหมาย ทราบถึงความหลากหลายของสนิคา้ เกิดความมั่นใจในการชอ้ปออนไลน ์และมี

ประสบการณร์ว่มทีด่ีกบั Shopee รวมถงึสามารถเพิ่มจ านวน App Install, Brand Engagement และสรา้งยอดขายภายใน

แอปพลเิคชั่นได ้ผา่น 2  เครือ่งมอื ดงันี ้

 

1.1 Social Media Marketing ดว้ย IG Sttory AR Filter “What am I?” เพื่อสือ่สาร key message “ซือ้ทกุอยา่งที่ 

Shopee” โดยผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งกดติดตามและดาวนโ์หลดฟีลเตอรท์ี่ Instagram @Shopee_th จากนัน้ชวนเพื่อนหนึง่คน 

มารว่มเลน่เกมผา่นฟีลเตอร ์โดยการเลน่ จะเหมือนเกม ‘ชาเย็น’ หนึง่คนใบ ้หนึง่คนทายใหถ้กูภายใน 9 วินาที  วา่ไดฟี้ลเตอร์

สนิคา้อะไรใน Shopee อพัโหลดลงสตอรี ่ตัง้คา่แบบ Public ตดิ #ShopeeTH99 #Shopeeletsshoptogether #ชอ้ปสนกุ

ปลอดภยัครบจบทกุไลฟ์สไตล ์หากท าถกูกติกา รบัสทิธ์ิสุม่ลุน้รางวลั Airpods จ านวน 2 เครือ่ง / 1 IG Account โดยแจกวนัละ 

2 Account  



 

โดยสามารถเขา้รว่มไดต้ัง้แตว่นัท่ี 21 ส.ค. - 31 ส.ค. นี ้ทกุวนัเวลา 9.00 - 21.00 น. สงวนสทิธ์ิเขา้รว่มสนกุ 1 

Post/Account/Day เทา่นัน้ ซึง่ทาง Shopee จะประกาศผูโ้ชคดเีวลา 9.00 น. ในวนัถดัไป โดยการใหร้างวลั จะเป็นการสุม่ผู้

โชคดีที่ไดร้บัรางวลัจะตอ้งยืนยนัตวัตนดว้ย Shopee Account และหลกัฐานการกดติดตาม IG Account ในการรบัของรางวลั 

   

1.2 Event Marketing: ส าหรบักลุม่เปา้หมายใน 19 เมืองรอง  (กลาง : นนทบรุ,ี ปทมุธานี, สระบรุี, ลพบรุ ีเหนือ : 

นครสวรรค,์ ก าแพงเพชร, ตาก, เพชรบรูณ,์ สโุขทยั ตะวนัออกเฉียงเหนือ : บรุรีมัย,์ สรุนิทร,์ ศรสีะเกษ, ชยัภมูิ, มหาสารคาม ใต ้

: ชมุพร, ตรงั, กระบี,่ พงังา, พทัลงุ)  ที่ไมคุ่น้เคยและไมรู่จ้กัสนิคา้ที่หลากหลายประเภทและยี่หอ้ และกงัวลใจกบัการชอ้ป

ออนไลน ์สามารถเขา้รว่ม Shopee World เปิดประสบการณโ์ลกจ าลองการชอ้ปป้ิงออนไลน ์ท่ีทัง้สนกุ ปลอดภยั ครบจบทกุ

ไลฟ์สไตลใ์นแอพเดียว ตามหา้งสรรพสนิคา้หรอืสถานท่ียอดนิยมในจงัหวดั โดยภายงานมีโซนการจดัแสดงสนิคา้จรงิจากรา้น

ดงั ท่ีมาพรอ้มรวีวิแนน่ คณุภาพดีหลากหลายไลฟ์สไตล ์จาก Shopee เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นในแก่ผูเ้ขา้รว่มงาน พรอ้มมี

กิจกรรมผา่นเครือ่งเลน่มากมายหลากหลายไลฟ์สไตล ์ อาทิ เกมคียบ์อรด์บรรเลงเพลงShopee หากท าภารกิจผา่น รบัของ

รางวลั 3 ตอ่ ตอ่แรก ไดร้บัแฟม้นอ้งโชกีแ้ละคูม่ือการชอ้ปป้ิงออนไลนใ์หป้ลอดภยัจาก Shopee x ETDA ตอ่ 2 รบัโคด้สว่นลด 

9% โดยลดสงูสดุไมเ่กิน 299 บาทในสนิคา้แตล่ะหมวด ตามเกมทีเ่ลอืกเลน่ ตอ่ 3 สว่นลด 39 บาท หากซือ้สนิคา้จรงิที่จดัแสดง

ผา่น Shopee ในวนังาน อีกทัง้มตีู ้Digital Kiosk ที่มีใหผู้เ้ขา้รว่มงานไดโ้หลด App และเรยีนรูเ้ก่ียวกบัขอ้เสนอทางการตลาด

ของ Shopee 

ส าหรบักลุม่เปา้หมายในหวัเมืองใหญ่ 9 จงัหวดั (เหนือ - เชียงราย, เชียงใหม,่ ล าปาง พิษณโุลก ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ขอนแก่น, นครราชสมีา, อดุรธานี, อบุลราชธานี กลาง - นครปฐม, พระนครศรอียธุยา, สมทุรปราการ, สมทุรสาคร ตะวนัออก 

- จนัทบรุ,ี ชลบรุ,ี ระยอง ใต ้- นครศรธีรรมราช, ภเูก็ต, สงขลา, สรุาษฎรธ์าน)ี ที่มีการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในแบรนดค์อ่นขา้งสงู 

จะกระตุน้ใหก้ลุม่เปา้หมายเขา้รว่มแคมเปญมากขึน้ดว้ย Shogi Big Balloon Station บอลลนูยกัษน์อ้งโช ที่จะจดัตัง้อยูต่าม

แลนมารค์ของจงัหวดั โดยมีบอลลนู 9 ไลฟ์สไตล ์ท่ีมี QR Code ใหแ้สกนรบัสว่นลดสนิคา้ 9% โดยลดสงูสดุไมเ่กิน 299 บาท 

ในสนิคา้แตล่ะไลฟ์สไตลต์ามบอลลนูท่ีเลอืก ทัง้สองกิจกรรมนี ้จดัวนัท่ี 28 ส.ค. - 30 ส.ค. นี ้โดยผูใ้ชง้านใหมท่ี่อายตุ  ่ากวา่ 24 

ปี จะไดร้บัสว่นลดในแตล่ะกิจกรรมเพิ่ม 2 เทา่ 

 

2. Let’s face adventure  

 จากผลการวิจยั ที่กลุม่เปา้หมายใหม ่มีความกงัวลใจในการชอ้ปออนไลนน์ัน้ ดเพื่อใหก้ลุม่เปา้หมาย ท าความเขา้ใจ

เรือ่งการซือ้ของออนไลนอ์ยา่งปลอดภยัใน Shopee การดแูลตนเองและการชอ้ปในยคุ New Normal เกิด Engagement กบัแบ

รนด ์สรา้งยอดขายภายในแอป และเพิ่มเวลาการอยูใ่นแอปของกลุม่เปา้หมายใหน้านขึน้ ดว้ย Shogi Space Adventure เกม



ตะลยุดา่นทอ่งโลกอวกาศไปกบันอ้ง Shogi ที่ทัง้สนกุ ไดค้วามรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการ Shopping Online ไปกบั Shopee 

X ETDA ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.ย. - 9 ก.ย. นี ้โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ผูเ้ลน่จะออกเดินทางในระบบสรุยิะทัง้ 9 ดา่น 9 ดาว โดยในแตล่ะดา่นจะมีรูปแบบเกมที่แตกตา่ง พรอ้มแทรกเนือ้หาการดแูล

ตวัเองและชอ้ปป้ิงในยคุ New Normal และเกมที่เขา้กบัไลฟ์สไตลท์ี่หลากหลาย อาทิ ดา่นลา้งมือใหน้อ้งโชกี ้ดา่นชูต้บาส โดย

จะมีดา่นพิเศษ ดาวตก ท่ีจะมีออกมาหลงัจากปลดลอ็กไดแ้ลว้ 2 ดา่น จ านวน 3 ครัง้ ท่ีจะใหค้วามรูใ้นเรือ่ง การชอ้ปออนไลนใ์ห้

ปลอดภยั ซึง่อยูใ่นรูปแบบของ Quiz Game  

  โดย 9 ดา่นใหญ่นัน้ ผูเ้ลน่จะตอ้งสะสมดาว เพื่อปลดลอ็กดา่นก่อน โดยสามารถเลอืกดา่นไหนก่อนหลงัก็ได ้ซึง่หาก

จบภารกิจ ไมว่า่แพห้รอืชนะจะไดร้บัของรางวลัที่แตกตา่งกนัไป ดงันี ้

- ดา่นดาวพลโูต ใชด้าว 20 ดวง รบัโคด้สง่ฟรไีมม่ีขัน้ต ่า 

- ดา่นดาวเนปจนู ใชด้าว 50 ดวง รบั 39 Coins 

- ดา่นดาวยเูรนสั ใชด้าว 100 ดวง บสทิธ์ิหมวุงลอ้ ลุน้รบั Voucher สว่นลดสงูสดุ 90% จากแบรนดด์งัมากมาย  

- ดา่นดาวเสาร ์ใชด้าว 200 ดวง รบัโคด้สว่นลด 150 บาท ไมม่ีขัน้ต ่า * จ ากดัจ านวน 3,000 โคด้ 

- ดา่นดาวพฤหสั ใชด้าว 400 ดวง รบัโคด้สว่นลด 300 บาท ไมม่ีขัน้ต ่า * จ ากดัจ านวน 5,000 โคด้ 

- ดา่นดาวองัคาร ใชด้าว 800 ดวง รบัสทิธ์ิสุม่ ลุน้รบัสนิคา้จากแบรนดด์งัมากมายหลากหลายไลฟ์สไตล ์มลูคา่ตัง้แต ่

500 - 2,000 กวา่ 199 รางวลั 

- ดา่นดาวศกุร ์ใชด้าว 1,400 ดวง รบัสทิธ์ิสุม่ ลุน้รบัสนิคา้จากแบรนดด์งัมากมายหลากหลายไลฟ์สไตล ์มลูคา่ตัง้แต ่

2,001 - 4,500 กวา่ 99 รางวลั  

- ดา่นดาวพธุ ใชด้าว 2,300 ดวง รบัสทิธ์ิสุม่ ลุน้รบัตั๋วไป-กลบัในประเทศกบั Air Asia จ านวน 9 ปลายทาง ปลายทาง

ละ 3 รางวลั  

- ดา่นดวงอาทิตย ์ใชด้าว 3,500 ดวง รบัสทิธ์ิสุม่ ลุน้รบั Iphone 11 Pro จ านวน 3 รางวลั Ipad จ านวน 3 รางวลั และ 

Airpods อีก 9 รางวลั   

 

วิธีการสะสมดาว  

- ทกุการสั่งซือ้สนิคา้ผา่นแอพ Shopee ราคา 9 บาท รบั 3 ดาว 

- เช็คอินเขา้แอพ วนัละ 2 ดาว 

- รวีิวสนิคา้ รบั 3 ดาว 

- แชรล์งิกเ์กม Shogi Space Adventure ชวนเพื่อนมาเลน่ ลงิกล์ะ 4 ดาว 

- ช าระสนิคา้ผา่น Airpay Wallet ครัง้ละ 10 ดาว 

- แชรล์งิกใ์หเ้พื่อนที่ยงัไมเ่คยใช ้Shopee สมคัรลงทะเบียน การลงทะเบียน  1 บญัชี รบั 15 ดาว 



- ผูใ้ชง้านใหมท่ี่อายตุ  ่ากวา่ 24 ปี สั่งสนิคา้ครัง้แรกผา่นแอป Shopee รบั 20  ดาว   

- หากปฏิบตัิภารกิจผา่นในแตล่ะดา่นระบบสรุยิะ 1 ดา่น รบั 25 ดาว หากภารกิจลม้เหลวจะไดเ้พียง 10 ดาว 

- หากปฏิบตัิภารกิจผา่นดา่นดาวตก Quiz ค าถามความรูเ้รือ่งการชอ้ปออนไลนอ์ยา่งไรถึงปลอดภยั ตอบใหไ้ดอ้ยา่ง

นอ้ย 3 ขอ้จาก 5 ขอ้ รบั 30 ดาว หากภารกิจลม้เหลว รบั 15 ดาว 

 

3. Let’s Catch The Trend  

 จากผลการวิจยัที่กลุม่เปา้หมาย มีพฤติกรรมและความสนใจตามเทรนดค์นกรุงเทพฯ เพื่อใหต้นเองไมต่กเทรนดน์ัน้  

สามารถน ามาสรา้งยอดขายใหเ้กิดขึน้ ภายในแอป Shopee สรา้ง Brand Engagement Brand love และเพิ่มเวลาการอยูใ่น

แอปพลเิคชั่น ไดด้ว้ยสองเครือ่งมอื ดงันี ้

 

3.1 Shopee Live 9 วนั 9 ไลฟ์สไตล ์เม้าทส์นุก มันสก์ระจาย พบกบัอินฟลเูอ็นเซอร ์9 ทา่น จาก 9 ไลฟ์สไตล ์

(สายเรยีน สายดนตร ีสายกีฬา สายกิน สายเที่ยว สายบวิตี ้สายติง่ สายเกม และสายแฟชั่น) อาทิ PeanutButter, พีทอีทแหลก

, เจนนี่ปาหนนั Lisa Blackpink ETC.ทกุวนั ตัง้แต ่1 ก.ย. - 9 ก.ย. เวลา 21.00 ทาง Shopee App โดยภายในไลฟ์ประกอบไป

ดว้ยหวัขอ้ “แชรเ์ทคนิคการซือ้ของออนไลนอ์ยา่งปลอดภยัของอินฟลฯู” “ชิทแชท อพัเดทเทรนดแ์ตล่ะไลฟ์สไตลก์บัอินฟลฯู” 

“ประโยชนข์อง Airpay” โดยมีกิจกรรมรว่มเลน่เกมตอบค าถามผา่นแอป Shopee กบัอินฟลฯู จากแตล่ะไลฟ์สไตลใ์นหวัขอ้ชอ้ป

ถกูใจทกุไลฟ์สไตลแ์บบ New normal คนทีค่ะแนนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก รบั 999 Coins และกิจกรรมพิเศษ กบัหวัขอ้ ‘ไลฟ์

สไตล…์ ของคณุเป็นอยา่งไร แชรใ์หเ้พื่อนรู’้ เพียงแชรท์รคิเจง๋ๆ ตามสไตลค์ณุ ผา่นทวิตเตอรท์ี่ตัง้คา่เป็นสาธารณะ พรอ้ม

ติด#ShopeeTH99 #Shopeeletsshoptogether #ชอ้ปสนกุปลอดภยัครบจบทกุไลฟ์สไตล ์ผูโ้ชคดี รบัของรางวลัสดุ Exclusive 

พรอ้มลายเซ็นตอ์ินฟลเูอ็นเซอรไ์ปครอง 

 

3.2 9⁴ Find Your New Items 1 - 9 ก.ย.นี ้ใหว้ยัรุน่มาชอ้ปคลายเครยีดจากเรยีนและงาน แบบไมต่กเทรนด ์กบัการ

ตามไอเทม็โปรดชิน้ใหม ่กบัสนิคา้ราคาพิเศษ เริม่ตน้ 9 บาท จาก 9 หมวดสนิคา้ ทกุวนัเวลา 9.00 - 21.00 น. โบนสัสองตอ่! 

ตอบรบักระแส Cashless Society ชอ้ปปลอดภยั ไรเ้งินสด เพียงช าระสนิคา้ผา่น Airpay Wallet สง่ฟร ีไมม่ีขัน้ต ่า หากใครที่

ชอบจ่ายปลายทาง สามารถสแกนจ่าย ผา่น Airpay Wallet และรบั 10 Coins ไปสะสม 

 

4. Let’s be Happy Together  

 

 สรา้ง Brand love และการจดจ าในแบรนดท์ัง้ในกลุม่ลกูคา้เดิม และลกูคา้ใหม ่ผา่นการมอบรางวลัแก่กลุม่เปา้หมาย

ก่อนจบแคมเปญ และเป็นการเก็บขอ้มลูวา่นกัซือ้จากผูภ้าคไหน หรอืพืน้ท่ีใด มีผลตอบรบัคุม้คา่กบัแคมเปญท่ีลงทนุไปทัง้หมด 



เพื่อน าขอ้มลูไปพฒันาการลงทนุตอ่ในอนาคต ดว้ย  Vote & Fight My Hometown Battle ในวนัท่ี 9 ก.ย. วนัเดยีวเทา่นัน้ เวลา 

12.00 - 24.00 น. โดยใหว้ยัรุน่ทั่วไทย ชวนเพ่ือนรว่มจงัหวดั รว่มภมูิภาค มาดวลศกึแหง่ศกัดิศ์รคีรัง้ยิ่งใหญ่ วา่ ‘ฉนัคือนกัชอ้ป

ภาคไหน?’ ดว้ยการน าสทิธ์ิโหวตท่ีมี มาเลอืกโหวตภมูิภาคของตนเอง  

 

โดยทกุการซือ้สนิคา้ 1 ชิน้จะไดร้บัสทิธ์ิ 1 โหวต และผูใ้ชใ้หมเ่มื่อซือ้สนิคา้ครัง้แรกรบั 3 โหวต โดยการนบัจ านวนสทิธ์ิ

จะนบัจากยอดสั่งซือ้สนิคา้ใน Shopee ระหวา่งวนัท่ี 21 ส.ค. - 9 ก.ย. ซึง่ผูท้ี่เขา้รว่มโหวตในแตล่ะครัง้ จะไดร้บั 9 Coins  ( 1 

คน มีสทิธ์ิโหวตไดเ้พียง 5 ครัง้) หากภาคไหนยอดโหวตเยอะที่สดุ รบัโคด้สง่ฟรทีัง้ภมูิภาค คนละ 1 โคด้ และส าหรบัผูท้ี่รว่ม

โหวต และอยูใ่นภาคที่ไดอ้นัดบั 1 จะไดร้บัสว่นลดในการซือ้ครัง้ถดัไป 99 บาท ไมม่ียอดขัน้ต ่า  สามารถใชส้ทิธ์ิหลงัจบ

แคมเปญไดต้ัง้แตว่นัท่ี 10 ก.ย. - 18 ก.ย. นี ้

 


