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Diclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการ
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การค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่มี
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ช็อปปิง้ 618 ยอดซื้อเซี่ยงไฮ้บน TikTok สูงอันดับหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักข่ำว IT times ของจีนรำยงำนว่ำ หลังจำกที่บริษัทพัสดุด่วนในเซี่ยงไฮ้กลับมำด ำเนินกิจกำร

อย่ำงปกตหิลังประสบวิกฤตโรคโควิด-19 ก็เกิดปรำกฏกำรณ์พัสดุล้นโกดังเมื่อช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ที่ผ่ำน

มำ ถึงแม้มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ของเซี่ยงไฮ้จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิต

ของชำวเซี่ยงไฮ้ แต่กำรช้อปปิ้งของชำวเซี่ยงไฮ้บนแพลตฟอร์ม TikTok ในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ที่ผ่ำนมำ 

กลับมีมูลค่ำสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน และบนแพลตฟอร์ม Jingdong มีมูลค่ำสูงเป็นอันดับสองของจีน  

โดยสถิติตัวเลขของ TikTok ชี้ว่ำ ในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ระหว่ำงวันที่ 1-18 มิถุนำยน 2565 ที่

ผ่ำนมำ กำรไลฟ์สดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์ม TikTok มีระยะเวลำรวมกันถึง 40.45 ล้ำนชั่วโมง 

มำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่ำร้อยละ 40 นอกจำกนี้ กำรซื้อสินค้ำในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ของ

หลำยพ้ืนที่ค่อนข้ำงคึกคัก โดยเฉพำะเซี่ยงไฮ้ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 อย่ำง

หนักก่อนหน้ำนี้ ในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ที่ผ่ำนมำ ได้ซื้อสินค้ำบนแพลตฟอร์ม TikTok มำกเป็นอันดับ

หนึ่ง รองลงมำคือ ฉงชิ่ง ปักก่ิง เฉิงตู และกวำงโจว ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำจำกช่วงอำยุของผู้สั่งซื้อสินค้ำบนแพลตฟอร์ม TikTok  พบว่ำ ในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 

618 ที่ผ่ำนมำ ผู้ที่เกิดในทศวรรษ 2000 คือพลังขับเคลื่อนกำรบริโภคที่ส ำคัญ ซึ่งได้สั่งซื้อสินค้ำเพ่ิมขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 164 ส ำหรับผู้ที่เกิดในทศวรรษ 1990 และปี 1980 ก็ซื้อสินค้ำเพ่ิมขึ้น     

ไม่น้อย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 117 และ 101 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังภำพด้ำนล่ำง

แสดง 
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ส ำหรับ Jingdong ได้ชี้ว่ำ ในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ที่ผ่ำนมำ Jingdong สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำ

ได้กว่ำ 379,300 ล้ำนหยวน ซึ่งมีมูลค่ำสูงกว่ำช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มียอดจ ำหน่ำยอยู่ที่ 343,380 ล้ำน

หยวน เมื่อพิจำรณำกำรสั่งซื้อสินค้ำของแต่ละเมืองพบว่ำ เซี่ยงไฮ้มียอดสั่งซื้อสินค้ำสูงเป็นอันดับสองของจีน 

โดยผู้ซื้อรำยใหม่ของเซี่ยงไฮ้ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อวัยรุ่นและผู้ซื้อที่มีอำชีพเกี่ยวกับไฟแนนซ์ นอกจำกนี้ 

มูลค่ำกำรสั่งซื้อของผู้ซื้อเพศหญิงสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 8 ในขณะที่ผู้ซื้อท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 35 ปี มีจ ำนวนคิดเป็น

ร้อยละ 47 ของจ ำนวนผู้ซื้อทั้งหมด นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำกำรสั่งซื้อสินค้ำของชำวเซี่ยงไฮ้ Gen Z ในช่วง

เวลำดังกล่ำวพบว่ำ ชำวเซี่ยงไฮ้ Gen Z ส่วนใหญ่จะนิยมสั่งซื้อสินค้ำสัตว์เลี้ยง อำหำรสด อำหำรและเครื่องดื่ม 

เป็นต้น 

ทั้งนี้ โฆษกของ Jingdong ชี้ว่ำ จำกกำรบริโภคของชำวเซี่ยงไฮ้ในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 618 ที่ผ่ำนมำ 

สำมำรถชี้ให้เห็นว่ำ กำรบริโภคของชำวเซี่ยงไฮ้ฟ้ืนตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ โครงสร้ำงกำรบริโภคของ

ชำวเซี่ยงไฮ้ได้เปลี่ยนจำกกำรนิยมบริโภคสินค้ำที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวันมำเป็นกำรนิยมสินค้ำคุณภำพสูง 

อำทิ กำแฟ เครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็ก เป็นต้น 
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ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้  

เทศกำลช้อปปิ้ง 618 เป็นหนึ่งในเทศกำลช้อปปิ้งที่ส ำคัญของจีน ซึ่งในช่วงเทศกำลแต่ละปี 

แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำงๆ ของจีนจะจัดกิจกรรมโปรโมชั่นครั้งใหญ่ ท ำให้ยอดจ ำหน่ำยในช่วงเทศกำลช้อปปิ้ง 

618 บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีมูลค่ำสูงพอสมควร เมื่อพิจำรณำตัวเลขสถิติข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ยอดจ ำหน่ำย

สินค้ำบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Jingdong มีมูลค่ำสูงกว่ำปีที่แล้วจ ำนวนมำก และผู้บริโภควัยรุ่นคือ

ผู้บริโภคกลุ่มส ำคัญที่ผลักดันให้กำรจ ำหน่ำยในช่วงเวลำดังกล่ำวสูงขึ้นในอัตรำสูง แสดงให้เห็นว่ำเทศกำล     

ช้อปปิ้ง 618 สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับร้ำนค้ำออนไลน์ไม่น้อย และผู้บริโภควัยรุ่นคือกลุ่มลูกค้ำที่มีควำม

ต้องกำรซื้อสินค้ำบนออนไลน์ค่อนข้ำงสูง ดังนั้น ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรจัดเทศกำลช้อป

ปิ้งของแพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์หรือสินค้ำของตนให้ผู้บริโภคชำวจีนรู้จักมำกขึ้น ใน

ขณะเดียวกัน ก็ควรค ำนึงถึงพฤติกรรมบริโภคของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ซึ่งหำกเป็นกลุ่มลูกค้ำวัยรุ่นก็ควรสร้ำง

คอนเทนต์ใหม่ๆ ที่แตกต่ำงจำกคู่แข่งในกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์และสินค้ำ จึงจะสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ

จำกลูกค้ำวัยรุ่นได้มำกข้ึน 

นอกจำกนี้ ตัวเลขสถิติข้ำงต้นยังชี้ให้เห็นว่ำ เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่สั่งซื้อสินค้ำบน TikTok มำกที่สุด 

และสั่งซื้อสินค้ำบน Jingdong มำกเป็นอันดับสองของจีน แสดงให้เห็นว่ำ กำรบริโภคของชำวเซี่ยงไฮ้ฟ้ืนตัว

ขึ้นในระดับที่ดี ซึ่งหำกกำรฟ้ืนตัวอยู่ในระดับที่ดีเช่นนี้อย่ำงต่อเนื่อง จะท ำให้ธุรกิจในเซี่ยงไฮ้สำมำรถเติบโต

และฟ้ืนตัวอย่ำงรอบด้ำนเร็วขึ้น 

 

แหล่งที่มำ 

https://www.sohu.com/a/559136263_110683 
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