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 รูปแบบเฉพาะตัวของ TikTok  
          สิง่ทีเ่ป็นความโดดเด่นของ TikTok ก็คือ การเป็นภาพเคลือ่นไหว 
หรอืวิดโีอของมอืสมคัรเล่นมากกว่ามอือาชพี ทีท่�าให้ใครๆ ก็สามารถ
ผลิตขึ้นได้ และท�าให้ดูสดใหม่ ใกล้ชิดความรู้สึกที่เข้าถึงผู้ชมได ้
อย่างทันที ผู้ใช้แพลตฟอร์มได้ผลิตและแชร์วิดีโอเพ่ือแสดงตัวตน  
ความคดิ แบ่งปันชวิีตของตวัเองในรปูแบบเฉพาะตวัผ่านเนือ้หาสัน้ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นเพลง เรื่องตลก การเก็บบรรยากาศสังคมรอบตัว 
การสนทนา หรอืเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการใช้ชวีติ Life Style ท่ีหลากหลาย 
ไม่เหมือนใคร  

          ภายใต้การแสดงเนื้อหาวิดีโอที่มีความยาว 15 วินาทีเป็นหลัก 
แม้ว่าจะมีตัวเลือกในการแชร์ที่มีความยาวไม่เกินหน่ึงนาที แต่ไม่มี
วิดีโอรูปแบบอื่นอีก และไม่มีตัวเลือกการแชร์รูปภาพหรือข้อความ 
ข้อจ�ากัดเหล่าน้ีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับผู้ใช้ในระยะแรก แต่ย่ิงกลับ
เป็นการท้าทายต่อผู้น�าเสนอ เพราะหลายคนได้แจ้งเกิดภายใน 
ระยะเวลาที่รวดเร็ว แม้จะไม่ใช่คนดัง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก่อน 
ก็สามารถเป็น Influencer หน้าใหม่ท่ีมียอดผู้ติดตามหลักแสน 
หลักล้านได้ หากสามารถน�าเสนอเรื่องราว หรือ Content ที่โดนใจ

 อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเข้ามาได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา เพราะ 
การเข้ามาในช่วงปีท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท�าให้คนส่วนใหญ่ต้องหากิจกรรมท�าแก้เบื่อ คลายเหงา ระหว่างที ่
อยู่กับบ้าน ท�าให้ตัวเลขผู้ใช้งานแอปพลิเคชันน้ี ได้ยอดดาวน์โหลด
มากท่ีสดุในโลก ท้ัง iOS (App Store) และ Android (Google Play Store) 
สูงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา และก้าวสู่ 1 พันล้านคน ในระยะเวลาแค ่
ข้ามปี ในการเข้าถึงท่ัวโลกนี ้แบ่งเป็น 470 ล้านมาจากประเทศอนิเดยี  
175 ล้านมาจากจีน และ 124 ล้านมาจากสหรัฐอเมริกา ส�าหรับ
ประเทศไทยนั้น ก็มีผู้ใช้งาน TikTok มากกว่า 18 ล้าน Users

 ข้อมูลที่น่าสนใจของ TikTok  
 TikTok หรือชื่อที่ใช้ในประเทศจีนว่า Douyin โดยปัจจุบัน 
Bytedance บริษัทเจ้าของ TikTok มีมูลค่าถึง 140 พันล้านดอลลาร ์
นับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพท่ีมีมูลค่ามากที่สุดในโลก และมีมูลค่า
มากกว่า Twitter และ Coca Cola จากรายงานของ TikTok พบว่าได้
ให้บรกิารใน 154 ประเทศท่ัวโลก 40% ของผูใ้ช้งาน อยู่นอกประเทศจนี 
25% จากประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 
โดยคดิจากการดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั ซึง่ในสหรฐัอเมรกิา มากกว่า 
80 ล้านคนต่อเดือน สัดส่วนผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายในอัตราส่วน 60:40

จาก Content
สู่การเป็นหน้าร้าน 

 ถึงเวลานี้ คิดว่าแอปพลิเคชัน TikTok คงเป็นที่คุ้นเคยของเกือบทุกคนไปแล้ว  
ส�าหรับการผลิตและแชร์ วิดีโอสั้น ก�าลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที ่
ชื่นชอบความบันเทิง สนุกสนาน วัยรุ่น
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 จาก Content สู่การเป็น
 ช่องทางการขาย TikTok Shop  
 TikTok Shop นับเป็นระบบขายสินค้าออนไลน์บน TikTok 
ที่ถูกพัฒนามาเพ่ือผู้สนใจค้าขายผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการท�า 
คลิปวิดีโอขายของบน TikTok ท่ีสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่าง 
ครบเครือ่งไว้ในทีเ่ดยีว ตัง้แต่การน�าเสนอขาย ระบบการจดัการสนิค้า 
การจัดส่ง ระบบช�าระเงิน ที่ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งสินค้าท่ีตะกร้า 
ช้อปปิ้งท่ีหน้าโปรไฟล์ร้านค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับไปส่ังซื้อหรือ 
ท�ารายการผ่านแพลตฟอร์มอื่นอีก
 เมื่อลองศึกษาถึงข้อได้เปรียบของการขายของบน TikTok 
ท่ีหลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน เพราะแพลตฟอร์มนี้ส่งผลต่อ 
การโปรโมตสนิค้าให้เข้าถึงในกลุม่ผูบ้รโิภคได้ง่ายข้ึน เน่ืองมาจากเป็น
คลปิวดิโีอ จงึท�าให้ผูช้มรูส้กึเพลดิเพลนิ  สร้างการรบัรู ้ความน่าสนใจ 
กระตุ้นการบริโภคภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  โดยเฉพาะการแนะน�า
สินค้า การทดลองใช้ การรีวิวให้เห็นผลลัพธ์ของสินค้าท้ังก่อนใช ้
และหลังใช้ และการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication)  
นั้นคือ การที่ผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างกันและกันได้ทันที

          นอกจากนี้ ทางด้านเทคนิคของตัวคลิปวิดีโอยังสามารถตกแต่ง 
เพิ่มลูกเล่นได้อีกมาก ผู้ที่เคยใช้งานจะสามารถท�าได้เองไม่ยาก เช่น 
การใส่เสียงดนตรีเสียงพากย์ ใส่เอฟเฟกต์ประกอบให้ดูน่าสนใจ 
การตดัต่อหลากหลายสไตล์ สร้างความแปลกใหม่ให้กับสนิค้าท่ีท�าให้
ผู้ชมจดจ�าง่ายขึ้นกว่าเดิม การลงคลิปบน TikTok ยังสามารถแชร ์
ไปตามแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Facebook, Line,  
Twitter หรือ Instagram ท�าให้เกิดการพบเห็นคลิปวิดีโอ สินค้า 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าถึงได้มากขึ้น ในขณะท่ี Account สามารถ
เพ่ิมการจดจ�า จ�าแนก คัดกลุ่มผู้พบเห็นให้คลิกเข้าไปดูคลิปอื่นๆ 
เพ่ิมเติม กระตุ้นยอดขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการสมัคร
ส�าหรับผู้สนใจ TikTok Shop ที่สามารถท�าได้ง่าย
         ส�าหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการสมัคร TikTok Shop 
จะต้องมบีญัชผีูใ้ช้งาน TikTok ก่อน โดยข้อก�าหนดในการเปิดร้านบน 
TikTok Shop ในไทยนัน้ ผูข้ายใน TikTok Shop ต้องมอีายุ 20 ปีขึน้ไป 
เป็นคนไทย และจดทะเบยีนในประเทศไทย มกีารลงทะเบยีนให้ข้อมลู
รายละเอียดที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลจริงท่ีสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูล 
รายละเอยีดการเปิดร้านบน TikTok Shop จะไม่สามารถเปลีย่นแปลง
แก้ไขได้ ในส่วนของชื่อร้านนั้น ห้ามตั้งชื่อร้านที่มีค�าว่า TikTok และ 
การตั้งชื่อร้านจะต้องสอดคล้องกับสินค้าที่ขาย

การสร้าง Content ให้โดนใจใน TikTok

ตามกระแสความสนใจ
ของสังคมแบบเกาะติด

สร้างการมีส่วนร่วม
หรือสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชมได้

มีความเป็นธรรมชาติ
ไม่ประดิษฐ์มากไปจนขาดความจริงใจ

อารมณ์และภาษาที่ใช้แบบธรรมดา
หรือแปลกสะดุดตาสะดุดหูไปเลย

การมีตัวตนที่ชัดเจน ต่อเนื่อง
จะได้รับการติดตาม

คลิปตลก สนุกสนาน
เป็นไวรัลหรือได้รับความนิยมสูงสุด

ความน่ารักของเด็ก สัตว์เลี้ยง เรื่องใกล้ตัว
จะเข้าถึงกลุ่มได้อย่างกว้างขวาง

ถ้าเป็นเคล็ดลับ การเฉลยสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน
หรือเรื่องที่เอาไปท�าได้ มักถูกส่งต่อ

ของกิน ของอร่อยที่หายาก
มักได้รับความสนใจ

เรื่องล่อแหลมทุกกรณี มีความเสี่ยง
ควรหลีกเลี่ยง

 อย่าไปเสียเวลาหรือทะเลาะกับ Comment
หรือจัดการได้ในแบบ Win-Win

 รับมือกับดราม่าจากสังคมได้
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
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 นอกจากนี้ การออกแบบ Content ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค ์
ที่ใช้ในการขายสินค้า ต้องมีความโดดเด่นด้วยการสื่อสารเรื่องราว
ได้อย่างน่าสนใจ มีการกระตุ้นให้เกิดการขายท่ีเป็นท้ังคลิปน�าเสนอ
สนิค้าและแบรนด์เป็นท่ีรูจ้กั เข้าถึงง่าย คลปิแนะน�าสนิค้า การใช้งาน 
หรือแม้แต่รีวิว เป็นสิ่งที่จ�าเป็น ต้องน่าสนใจ สะดุดตา และมีออกมา
อย่างต่อเนื่อง
 แม้ว่าในปัจจุบัน กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะม ี
แพลตฟอร์ม E-Commerce ท่ีเป็นเจ้าตลาด อย่าง Lazada และ 
Shopee อยู่แล้วก็ตาม การที่ ByteDance ได้เลือกที่จะวางต�าแหน่ง  
TikTok Shop เป็นวิวัฒนาการใหม่ในการช้อปป้ิงออนไลน์ เพราะมลูค่า 
ตลาด E-Commerce ของกลุม่เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ท่ีเคยมผีูศ้กึษา 
พบว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้วยมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ 
และมีโอกาสเติบโตสูงขึ้นได้ไปกว่านี้
 ด้วยเหตุที่ TikTok โดดเด่นทั้งด้านรูปแบบเฉพาะที่ครองใจ 
ทั้งการมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว การที่มี Content ที่เป็นจุดแข็ง ที่จะ
ช่วยท�าให้ลูกค้า มีความมั่นใจต่อแบรนด์และท�าให้เกิดการบริโภค
มากย่ิงขึน้ แม้ว่าปัจจบุนัระบบงานหลงับ้านของ TikTok ยังไม่ราบรืน่ 
ดีนักเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ แต่ก็เชื่อว่าต้องมีการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในเร็ววัน และไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด 
จึงนับได้ว ่าเป ็นสถานการณ์ และกรณีศึกษาที่น ่าจับตามอง 
ในความเคลื่อนไหวนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

drphotjai@gmail.com

นักส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี 
ด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ สือ่สารการตลาดแบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาติ ผู้บรรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

เทคนิคการท�าธุรกิจบน TikTok Shop

คลิปวิดีโอสั้นๆ มีความชัดเจน
แต่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

ทันกระแส ทันสมัย
ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา

Hashtag จะเป็นการน�าทาง
การสร้างการพบเห็น
และการเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น

หมั่นเข้าร่วมแคมเปญของ
TikTok Shop เพราะจะได้รับ
การ Promote บ่อยขึ้น

การส่งเสริมการขายต้อง
ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ไม่ซบัซ้อน มแีรงดงึดดู

Update ศูนย์การเรียนรู้
ของผู้ค้าออนไลน์ใน
TikTok Shop เป็นประจ�า

ติดตามเรื่องกฎ ระเบียบ
เงื่อนไข อยู่ตลอดเวลา

ไม่ท�าผิดเงื่อนไข ไม่น�าเสนอ
สินค้าที่ ไม่อนุญาตให้จ�าหน่าย
บนแพลตฟอร์ม

ลงโฆษณาบน TikTok บ้าง
ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ

สื่อสารแบรนด์ บุคลิก
และตัวตนที่ชัดเจน 

สร้าง Engagement
บน Social และกลุ่มลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
คู่แข่ง ปรับกระบวนการทางธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว


