เจาะลึ ก แรงขั บ เคลื ่ อ นวั ฒ นธรรมบน TikTok

ไทย
ไทย
ไทย

รายงานนี้จัดทำโดย

ทีมกลยุทธแบรนดจากทั่วโลกและในระดับภูมิภาค
ของ TikTok For Business

คำนำ
ป 2021 ที่ผานมาเต็มไปดวยเหตุการณนาสนใจตางๆ
มากมาย ป 2021 ที่ผานมาเต็มไปดวยเหตุการณนาสนใจ
ตางๆ มากมาย นับเปนเวลาหนึ่งปแหงการเติบโตและ
ความสำเร็จของพวกเราที่ TikTok ไมวาจะเปน
ปรากฏการณความไวรัลจากรายการทีวีที่ทำลายสถิติ
ถลมทลาย ไปจนถึงคอนเทนตเจาหมาปกนักพยากรณ
วัย 13 ปที่เรียกรอยยิ้มและเสียงฮา ทั้งหมดนี้ลวนแลวแต
พิสูจนใหเห็นวา TikTok คือพื้นที่ที่อัดแนนไปดวยความสุข
และเหตุการณความเคลื่อนไหว มีแคที่ TikTok เทานั้นที่
คอนเทนตดิจิทัลกลายเปนสิ่งที่ทรงอิทธิพลตอ
วัฒนธรรม ทลายขอบเขต และกำหนดนิยามของความคิด
สรางสรรคขึ้นมาใหม ป 2021 เปนปที่ TikTok ไดตอกย้ำ
ตำแหนงความเปนพืน
้ ทีส
่ ำหรับการแสดงออก การ
สรางสรรค ความบันเทิง การศึกษา และอื่นๆ อีก
มากมาย ในทุกหมวดหมู
แมขณะนีท
้ เ่ี ราเริม
่ กาวเขาสูโ ลกยุคหลังโควิด-19 TikTok
ก็ยง
ั คงพิสจ
ู นวา คอนเทนตตา งๆ ทีอ
่ ยูบ
 นแพลตฟอรม
สามารถกาวผานพรมแดนของโลกดิจท
ิ ล
ั และสรางอิมแพค
ตอชีวต
ิ ของผูค
 นในโลกออฟไลนไดอยางแทจริง โดยจะ
เห็นตัวอยางไดจากแฮชแท็ก #TikTokMadeMeBuyIt,
วิวฒ
ั นาการแหงเสียง (Evolution of Sound) หรือแม
กระทัง
่ อิทธิพลอันลึกซึง
้ ทีเ่ หลาครีเอเตอรมต
ี อ
 สังคมผาน
ความบันเทิง พรอมไดรบ
ั การสงเสริมจากคอมมูนต
ิ ต
้ี า งๆ
TikTok เปดพืน
้ ทีใ่ หทก
ุ คนไดเขามาสรางสรรค ไดสรางอิม
แพค และไดนย
ิ ามคำวา “อิมแพค” ในแบบของตัวเอง

สถิติดานการมีสวนรวมชี้ใหเห็นวาผูใชงานเล็งเห็นคุณคา
ใน TikTok ตลอดจนในคอนเทนตที่หลากหลายบน
แพลตฟอรม ในป 2021 แฮชแท็กที่ไดรับความนิยมสูงสุด
มีอัตราการมีสวนรวมเฉลี่ยอยูที่ 12%¹ ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาประสบการณการใช TikTok แบบเปดเสียงและเต็มหนา
จอ ทำใหผูชมไดเพลิดเพลิดเพลินและดื่มด่ำไปกับอีกโลก
ที่ตางไปจากเดิม TikTok กำลังเดินหนาปฏิวัติพลังแหง
ความบันเทิงและคอมมูนิตี้ พรอมเติบโตในฐานะ
แพลตฟอรมอยางตอเนื่อง และมุงใหความสำคัญสูงสุด
กับความปลอดภัยของแบรนดและผูใชงานไปดวย
พรอมๆ กัน
แมเราจะไมอาจคาดการณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในป 2022
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่ไมแนนอนเชนปจจุบัน
แตเราก็หวังวาอยางนอยคุณจะพอเห็นภาพคราวๆ ผาน
รายงานฉบับนี้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ตลอดทั้งปโดยแบงตามหมวดหมูตางๆ ใหคุณไดรับทราบ
ขอมูลเชิงลึกเพื่อนำไปกำหนดแผนสำหรับป 2022 ได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จะชวยใหคุณ
ไดทราบวาหัวขอใดบางที่ประสบความสำเร็จบน TikTok
ตลอดจนเขาใจสถานะปจจุบันของกิจการ TikTok อยาง
ชัดเจน เราหวังอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะสราง
แรงบันดาลใจใหคณ
ุ ยังคงดำเนินบทบาทสำคัญในชีวต
ิ ของ
ผูบริโภคอยางตอเนื่องทั้งในปหนาและปตอๆ ไป
1. TikTok Internal Data, Global, January 2021 - October 2021

ระเบียบวิธี
ในรายงานประจำปฉบับนี้ TikTok For Business ได
รวบรวมขอมูลเชิงลึกในหมวดหมูและแงมุมตางๆ เขาไว
ดวยกัน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานบน TikTok
ในปที่ผานมา ตั้งแตเดือนตุลาคม ป 2020 ถึงเดือน
ตุลาคม ป 2021 เราไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลที่เราจัด
เก็บและเปนเจาของ (First-party data) ในเชิงปริมาณเพื่อ
ศึกษาและคนหาขอสรุป โดยขอสรุปจากการวิเคราะหของ
เราชี้ใหเห็นถึงหมวดหมูตางๆ ที่มีการเติบโตขึ้นอยาง
มาก หมวดหมูที่ยังคงไดรับความนิยมมากที่สุด และหมวด
หมูที่ควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ
เราใชกระบวนการอะไรในการดำเนินการ เรามองวา
แฮชแท็กเปนตัวชีว
้ ด
ั ผลการดำเนินงานทีเ่ ชือ
่ ถือได และใชวธ
ิ ี
กำหนดแฮชแท็กทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วของชัดเจนกับแตละหมวดหมู
พรอมกับจัดอันดับตามปริมาณกิจกรรมบนแฮชแท็ก

จากขอมูลนี้ เราไดทำการวิเคราะหไปอีกขั้นโดยเจาะลึกลง
ไปในกิจกรรมบนแฮชแท็ก โดยอิงตามปริมาณกิจกรรม
และการเติบโต ซึ่งผลลัพธที่ไดนับเปนการคนพบที่เต็มไป
ดวยขอมูลอันเปนประโยชนเกี่ยวกับแตละหมวดหมูในปที่
ผานมา เราจะใชขอมูลจากหมวดหมูเหลานี้มานำเสนอให
คุณไดรับทราบถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นบน TikTok ในปที่
ผานมา และคาดการณโอกาสการเติบโตในป 2022

What’s Next

01
02
03

มองยอนกลับไป
หมวดหมู

การทองเที่ยว
เสื้อผาและเครื่องประดับ
บริการดานการเงิน

เจาะลึกอินไซต
คอมมูนิตี้คอมเมิรซ
วิวัฒนาการแหงเสียง
ครีเอเตอรคอมมูนิตี้
ความปลอดภัยของแบรนด

01

มอง
ยอนกลับไป

การคนพบที่เต็มไปดวยความสุข

เราขอใชโอกาสนี้ขอบคุณ “คุณ” ที่ชวยเปนกำลังใหกับเราในการสรางคอมมูนิตี้ที่มีความเฉพาะตัวไม
เหมือนใคร พรอมกับเลาใหคุณฟงถึงชวงเวลาสำคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในป 2021 เราตื่นเตนกับสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นในป 2022 และหวังวาคุณจะรวมเดินทางไปกับเราตอในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ
และนำความสุขมาสูทุกๆ คน

พลังของครีเอเตอรและคอมมูนิตี้
#TikTokMadeMeBuyIt

คุณคือสวนชวยทำใหเรา
บรรลุเปาหมาย

จากขอมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2021 แฮชแท็ก #TikTokMadeMeBuyIt
มียอดวิวรวมมากกวา 7,400 ลานครั้ง

พวกเราทุกคนไดรวมกันสรางคอมมูนิตี้ที่มีผูใชงาน
รายเดือน (MAU) จำนวนกวา 1,000 ลานราย

คอมมูนิตี้ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ดนตรีอยูเหนือกวา
ขอบเขตของแพลตฟอรม

ขณะนี้แบรนดตางๆ สามารถเชื่อมตอกับ
ครีเอเตอรไดกวา 100,000 รายใน 24
ตลาด

เราปกปองดูแลคอมมูนิตี้ของเราและ
แบรนดตางๆ ใหปลอดภัย
เรามุงมั่นพัฒนาดานความปลอดภัยใหกับแบรนดอยางตอ
เนื่อง ดวยการรุดหนาปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
และผลิตภัณฑของเราใหเห็นชัด ตลอดจนแนะนำโซลูชัน
ใหมๆ ใหกับแบรนด

เปดตัว TikTok Shopping

TikTok World

TikTok Shopping เปนชุดโซลูชันอีคอมเมิรซที่ขับเคลื่อนดวยการขาย
ซึ่งชวยใหแบรนดและผูคาไดมีสวนรวมผูกพันกับลูกคา ดวยการพึ่งพา
ธรรมชาติของการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธบน TikTok เราจะชวยสง
เสริมแบรนดในการเชื่อมตอกับคอมมูนิตี้ และทำใหประสบการณการคน
พบผลิตภัณฑและการซื้อสินคาเปนไปอยางธรรมชาติ ตลอดจนสราง
การมีสวนรวมและความบันเทิงใหกับผูใชงาน

เราไดจัดกิจกรรมเปดตัว
ผลิตภัณฑแบบเสมือนจริง
ครั้งแรกขึ้น ซึ่งประกอบดวย
การประกาศเปดตัว
ผลิตภัณฑ 28 รายการ และ
มีผูเขารวม 40,000 คน

ครีเอเตอรยังคงเดิน
หนาสรางสรรค

ในป 2021 คอมมูนิตี้บน TikTok จากทั่วโลกไดใหการสนับสนุนตอสิ่งที่พวกเขายึดมั่นให
ความสำคัญมากที่สุด นั่นก็คือการเปนกระบอกเสียงใหกับกลุมเปราะบาง เรื่องของสุขภาพ
จิต และความเทาเทียมกันทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ คอมมูนิตี้ตางๆ ยังไดระดมกำลังเพื่อชวย
เหลือธุรกิจรายยอยใหฟนตัวกลับมาและเติบโตในชวงเวลาที่ทาทายไดสำเร็จ

“ซาวด” กาวขึ้นมามี
บทบาทสำคัญกวาที่เคย

เราคือสื่อกลางที่ชวยกระชับ
ความสัมพันธระหวาง
ครีเอเตอรกับแบรนด

แฮชแท็ก 100 อันดับยอดนิยมของเรา มี
จำนวนวิดีโอที่ไดรับการเผยแพรเฉลี่ยอยูที่
25 ลานรายการ²

หมวดหมูตางๆ เติบโตขึ้น
แบบทวีคูณ

การใสเสียงทำใหอัตราการชม
วิดีโอสูงขึ้น 47% ในหนา
For You เมื่อเปรียบเทียบกับ
แฮชแท็ก²

96.96% ของการดูวิดีโอมาจาก
หนา For You²

เมื่อคอมมูนิตี้เติบโตขึ้น จำนวนของ
หมวดหมูก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย การ
จำแนกแฮชแท็กใหเปนหมวดหมูทำให
อัตราการดูวิดีโอเติบโตขึ้น 151%³

2021

2022

1. TikTok Marketing Science Power of Sound จัดทำโดย Kantar
2. TikTok Internal Data, Global, January 2021 - October 2021
3. TikTok Internal Data, Global, October 2020 - October 2021

2022

คอมมูนิตี้ของเราไมเคย
หยุดคนพบสิ่งใหมๆ

88% ของผูใชงานบน TikTok

ระบุวาเสียงเปนปจจัยหลักที่สงผลตอ
ประสบการณการใชงานแอปโดยรวม¹
ซึ่งการไดคนพบเพลงใหมๆ ในขณะที่
เลือกหาและรับชม TikTok นี้เอง
ทำใหเกิดวิถีใหมของการแบงปน
สรางสรรค และคนหาเพลง

ประเทศไทย

2021

02

หมวดหมู

การทองเที่ยว

อเมริ ก าเหนื อ
ประเทศไทย

คืนความสุขของการ
ทองเที่ยว

คอนเทนตทองเที่ยวบน TikTok ไดถูกพลิกโฉม
อยางสิ้นเชิง ผานรูปแบบการถายแนวตั้ง การรับชม
เต็มหนาจอ และการเปดเสียง
แนวตั้ง การรับชมเต็มหนาจอ และการเปดเสียง ซึ่งทำให
คอนเทนตมค
ี วามสมจริง สนุกสนาน และสรางแรงบันดาลใจได
มากยิง
่ กวาทีเ่ คย ตัวอยางของการผลิตคอนเทนตในลักษณะนี้
มีทง
้ั ทีเ่ ปนคลิปแสดงตลกลอเลียน การเลาเรือ
่ งผานการเลนบทบาท
สมมติ ตลอดจนการใหเคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับแผนการเดินทางใน
อนาคตที่ไดรับความนิยมไมมีวันตกเทรนด

2022

โควิด-19 ไดเปลี่ยนแปลงโลกไปอยางมหาศาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแงของการเดินทางทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจาก
การที่จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วโลกไดบังคับใช
มาตรการจำกัดการเดินทางที่เขมงวดในชวงที่มีการ
ระบาดหนัก ในปที่ผานมา TikTok ไดกาวเขามามีบทบาท
สำคัญในการเดินทางทองเที่ยวของผูคน โดยทำหนาที่
เปนแหลงคอนเทนตที่สรางแรงบันดาลใจและพาผูใชงาน
ออกทองเที่ยวผานหนาจอ คอนเทนตทองเที่ยวบน
TikTok ไดถูกพลิกโฉมอยางสิ้นเชิง ผานรูปแบบการถาย

เทรนดเดน

การเติบโตในภาพรวม*
ยอดชมวิดีโอ

*อางอิงขอมูลจากแฮชแท็กที่มีกิจกรรมจำนวนมากตามที่ระบุ
ซึ่งสัมพันธกับแตละหมวดหมู

+82%

ไดรับความ
นิยม¹

แฮชแท็กยอดนิยมเหลานี้ซึ่งจัดอันดับโดยอิงจากจำนวน
โพสต ชี้ใหเห็นถึงผลลัพธและระดับความสำเร็จของ
แตละหมวดหมูในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอมูลตอไป
นี้เปนตัวชี้วัดวาหัวขอนั้นๆ ถูกนำเสนอและพูดถึงมาก
นอยแคไหน

#เที่ยวไทย
ยอดวิว: 105M+

#ทริปไทยแลนด
ยอดวิว: 88.8M+

2020.10

2021.10

#ตกหมึกฟรี
ยอดวิว: 319M+

#diving

กำลังมาแรง¹
มาทำความรูจักกับบรรดาแฮชแท็กหนาใหมไฟแรง ตลอด
จนแฮชแท็กหนาเดิมที่กำลังไตอันดับขึ้นมาครองความ
นิยม แฮชแท็กเหลานี้คือแฮชแท็กที่เติบโตเร็วที่สุดแหงป
และแสดงใหเห็นขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับกระแสที่กำลังเปน
ที่นิยมในหมวดหมูนี้

ประเทศไทย
อเมริ ก าเหนื อ

ขอมูลเชิงลึก¹

#เขาสก

ยอดวิว: 8.7M+

#เกาะขาม
ยอดวิว: 2.2M+

#รีวิวเชียงใหม
ยอดวิว: 53.8M+

#รีวิวโรงแรม
ยอดวิว: 14.5M+

#ฟนเวอร
ยอดวิว: 105M+

ยอดวิว: 77.7M+

แรงบันดาลใจจากคอมมูนต
ิ ท
้ี ห
่ี ลากหลาย ฝง
 ของเหลาครีเอเตอร
หมวดการทองเทีย
่ วทีท
่ น
ั เหตุการณและเต็มไปดวยความสรางสรรค
ไดออกมาแชรประสบการณสว นตัวและเคล็ดลับในการเดินทาง
ระหวางชวงโควิด-19 และทางฝงผูใชงานก็ไดสนุกไปกับ
การคนพบแนวคิด กิจกรรม และประสบการณใหมๆ
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยวแบบ New Normal

#ชีวิตติดเกาะ
ยอดวิว: 71.7M+

2022

ผูใช TikTok ชาวไทยขึ้นชื่อวาเปนคนรักการทองเที่ยว
แมจะมีขอจำกัดดานการเดินทางในปที่ผานมา แต
คอมมูนิตี้ดานการทองเที่ยวของ TikTok ยังคงแสดง
ความชื่นชอบและความหลงใหลในการเดินทางอยาง
ไมหยุดนิ่ง คอนเทนตที่อยูในหมวดการทองเที่ยวมียอดวิว
เพิม
่ ขึน
้ ถึง 82% เมือ
่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปทผ
่ี า นมา
และมีจำนวนการเผยแพรวด
ิ โี อเพิม
่ ขึน
้ 146% บรรดาผูท
 ร่ี ก
ั
การทองเที่ยวตบเทาเขามาที่ TikTok เพื่อแสวงหา

1. TikTok internal data, Thailand, October 2020 - October 2021

เคล็ดลับสำหรับแบรนด

ครีเอเตอรเปรียบเสมือน “เสนเลือดใหญ” ของ TikTok และเปนกำลังสำคัญที่หลอ
หลอมให TikTok กลายเปนแพลตฟอรมที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ คอมมูนิตี้
ของ TikTok มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนในดานความหลากหลาย ความคิด
สรางสรรค และธรรมชาติที่สนุกสนาน ที่ TikTok ทุกคนลวนไดรับโอกาส และสามารถ
เขาถึงคอมมูนิตี้ที่สรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองได คอมมูนิตี้ตางๆ เต็มไปดวยความ
เปดกวาง เขาถึงได และเปนมิตร หากคุณลองเปดรับและปลอยใจไปกับมัน คุณก็จะเห็น
อิทธิพลและผลลัพธปรากฏชัดออกมา

ผูค
 นหันมาเดินทางทองเทีย
่ วภายในประเทศเพิม
่ ขึน
้ เนือ
่ งจากมาตรการจำกัดการเดินทาง
ระหวางประเทศในชวงโควิด-19 อยางไรก็ตาม เมือ
่ เริม
่ มีการผอนคลายมาตรการและเปด
ประเทศ แบรนดตา งๆ จำเปนตองเตรียมตัวใหพรอมตอการทองเทีย
่ วระหวางประเทศทีจ
่ ะกลับ
มาบูมอีกครัง
้ TikTok เปนแพลตฟอรมแรกทีผ
่ ใู ชชาวไทยนึกถึงเมือ
่ ตองการวางแผนเดินทาง
ทองเทีย
่ ว จึงนับเปนโอกาสเหมาะทีแ่ บรนดตา งๆ จะมาเขารวมอยูใ นบทสนทนา โดยพยายาม
เขาถึงคอมมูนต
ิ ด
้ี า นการทองเทีย
่ วและสรางคอนเทนตทเ่ี นนเรือ
่ งการทองเทีย
่ วซึง
่ เปดโอกาส
ใหผช
ู มไดมส
ี ว
 นรวม

TikTok เปนเรื่องของการยอมรับและมองเห็นคุณคาในคอมมูนิตี้ ไมใชการควบคุม
การเรียนรูจากคอมมูนิตี้และเปดรับคอมมูนิตี้ในแบบที่เปน จะทำใหแบรนดบน TikTok
สามารถเขาถึงเหลาบรรดาแบรนดแอมบาสเดอรที่พรอมจะเปนเสียงยืนยันใหกับ
แบรนดที่พวกเขาเชื่อมั่น และเสียงยืนยันที่แทจริงจากคนที่คุณไววางใจนี้เอง จะกลาย
เปนเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการโนมนาวและขับเคลื่อนความตองการของผูคน

• ยกระดับคอนเทนตทอ
 งเทีย
่ วของคุณดวยรูปแบบการตัดตอวิดโี อของ TikTok ชุดเครือ
่ งมือ
สรางสรรคอยางเต็มรูปแบบทีพ
่ รอมใชงานบนแพลตฟอรม TikTok ชวยใหคณ
ุ สามารถ
สรางสรรคงานภาพ เสียง ดนตรี และการเปลีย
่ นฉากทีส
่ รางอิมแพคตอผูช
 มไดสง
ู วิธก
ี าร
นีจ
้ ะชวยใหแบรนดขบ
ั เคลือ
่ นการมีสว
 นรวมได และในขณะเดียวกันก็สามารถสราง
คอนเทนตทม
่ี ค
ี วามเรียลและสดใหม พรอมผสมผสานเขากับคอนเทนตออรแกนิกบนหนา
For You ไดอยางแนบเนียนลงตัว

สิ่งที่แบรนดไดเรียนรูจากกรณีศึกษานี้
วัตถุประสงค: เนื่องดวยสถานการณโควิด-19 ผูบริโภคจึงไมสามารถสัมผัสความสุข
จากการเดินทางได ในชวงระหวางเวลานี้เอง พวกเขาตองการเปดประสบการณการ
ทองเที่ยวใหมๆ และพยายามแสวงหาวิธีตางๆ ที่สรางความรูสึกพิเศษใกลเคียงกับเวลา
ที่ไดไปเที่ยว อยางที่พวกเขาเคยรูสึกสมัยกอนเกิดโรคระบาด ดวยเหตุนี้ Lay's จึงเปด
ตัว 3 รสชาติใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเมนูนานาชาติชื่อดัง เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการและรสนิยมของผูบริโภคในการเดินทาง

สแกนดวยกลองถายรูป

วิธีการ: Lay's ไดจัดกิจกรรมชาเลนจในแฮชแท็กที่ชื่อวา “#เลยกินเที่ยวทิพย
Challenge” บน TikTok เพื่อเชิญชวนผูใชงานใหออกไปทองเที่ยวพรอมกับรสชาติใหม
ของ Lay’s ซึ่งเปนรสชาติของอาหารขึ้นชื่อในอเมริกาและเกาหลีใต Lay’s ใชประโยชน
จาก Hashtag Challenge มาผสมเขากับการใช Branded Effect เพื่อสรางบรรยากาศ
ของการทองเที่ยว และดึงดูดผูชมผานการใชโฆษณาแบบพรีเมียม ซึ่งรวมถึง
TopView และ In-Feed One Day Max

• จับมือกับครีเอเตอร โดยใหครีเอเตอรรบ
ั หนาทีน
่ ำเสนอผลิตภัณฑของคุณเพือ
่ โปรโมท
แบรนด ครีเอเตอรอาจใชวธ
ิ แี นะนำผลิตภัณฑของคุณวาเปนของดีทค
่ี นไมคอ
 ยรูจ
 ก
ั
(Hidden Gem) เพือ
่ กระตุน
 ความสนใจและการรับรูเ กีย
่ วกับสถานทีห
่ รือกิจกรรมใหมๆ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางตำแหนงใหครีเอเตอรทำหนาทีเ่ ปนแหลงขอมูลสำหรับเคล็ด
ลับตางๆ เกีย
่ วกับการเดินทางทองเทีย
่ ว ครีเอเตอรจะชวยใหแบรนดเขาถึงกลุม
 เปาหมาย
ใหมๆ และเขาถึงกลุม
 เปาหมายทีม
่ อ
ี ยูไ ดอยางลึกซึง
้ ยิง
่ ขึน
้ ทีส
่ ำคัญ อยาลืมดึงครีเอเตอรมา
เปนสวนหนึง
่ ในกระบวนการสรางสรรคเพือ
่ ใหไดผลลัพธสง
ู สุด และพึงระลึกไวเสมอวาไมมี
ใครเขาใจคอมมูนต
ิ บ
้ี น TikTok ดีไปกวาเหลาบรรดาครีเอเตอร
• เรือ
่ งของการทองเทีย
่ วนัน
้ มีจด
ุ รวมในหลายๆ หัวขอความสนใจของผูใ ช TikTok หมวด
หมูต
 า งๆ เชน ความบันเทิง อาหารและเครือ
่ งดืม
่ ชีวต
ิ ความเปนอยูแ ละไลฟสไตล ลวนเปน
ปจจัยหลักทีผ
่ ใู ช TikTok คำนึงถึงเวลาทีพ
่ วกเขาวาดฝนถึงประสบการณการทองเทีย
่ ว ดัง
นัน
้ แบรนดตา งๆ ไมวา จะในอุตสาหกรรมใดก็ตาม จึงควรพิจารณาหมวดหมูย
 อ
 ยเหลานี้
เพือ
่ เพิม
่ ความสุขในการเดินทางและการเขาถึงกลุม
 เปาหมาย TikTok

2022

ผลตอบรับ: หลังจากดำเนินแคมเปญได 6 วัน Lay's ไดจำนวนวิดีโอกวา 133,400
รายการจากชาเลนจในแฮชแท็ก (UGC) และมีผูสรางวิดีโอโดยใช Branded Effect รวม
กันกวา 8,000 วิดีโอ

อเมริ ก าเหนื อ
ประเทศไทย

กรณีศึกษา

เสื้อผาและเครื่องประดับ

อเมริ ก าเหนื อ
ประเทศไทย

สวมใสชิ้นไหนก็ดูดี
เพราะทุกที่คือรันเวย

ผูใชงาน TikTok ไดรับการสงเสริมใหนำเสนอสไตลของ
ตัวเองออกมาอยางสรางสรรค และเปนตัวของตัวเอง
อยางแทจริงบนแพลตฟอรม
สรางสรรค และเปนตัวของตัวเองอยางแทจริงบน
แพลตฟอรม เมื่อคุณใชฟเจอรเสียงที่เปนนวัตกรรมใหม
ของเราและเครื่องมือตัดตอวิดีโอที่หลากหลายควบคูไป
ดวยกัน คุณจะไดผลลัพธออกมาเปนเอฟเฟคตอันทรง
พลังสำหรับคอนเทนตแฟชั่นที่ดูเพลินและสรางสรรค

2022

ในปที่ผานมา TikTok มีอิทธิพลอยางมากตอเทรนด
เสื้อผาและเครื่องประดับ อิทธิพลของ TikTok ไดพิสูจน
แลววากฎดั้งเดิมของหมวดแฟชั่นไมมีผลอีกตอไป เพราะ
นี่คือแพลตฟอรมสำหรับความคิดสรางสรรคที่สราง
แรงบันดาลใจและจุดประกายความสุข ซึง
่ จัดเปนคูแ มทชท่ี
เหมาะเจาะกับอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตลอดเวลา ผูใชงาน TikTok ไดรับการสง
เสริมใหนำเสนอสไตลของตัวเองออกมาอยาง

การเติบโตในภาพรวม*

+144%

ยอดชมวิดีโอ

*อางอิงขอมูลจากแฮชแท็กที่มีกิจกรรมจำนวนมากตามที่ระบุ
ซึ่งสัมพันธกับแตละหมวดหมู

เทรนดเดน
ไดรับความ
นิยม¹

แฮชแท็กยอดนิยมเหลานี้ซึ่งจัดอันดับโดยอิงจากจำนวน
โพสต ชี้ใหเห็นถึงผลลัพธและระดับความสำเร็จของ
แตละหมวดหมูในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอมูลตอไป
นี้เปนตัวชี้วัดวาหัวขอนั้นๆ ถูกนำเสนอและพูดถึงมาก
นอยแคไหน

#คลาสแฟชั่น
ยอดวิว: 2.1B+

#fashion
ยอดวิว: 971M+

2020.10

2021.10

#transformation
ยอดวิว: 486M+

#แตงตัว

กำลังมาแรง¹
มาทำความรูจักกับบรรดาแฮชแท็กหนาใหมไฟแรง ตลอด
จนแฮชแท็กหนาเดิมที่กำลังไตอันดับขึ้นมาครองความ
นิยม แฮชแท็กเหลานี้คือแฮชแท็กที่เติบโตเร็วที่สุดแหงป
และแสดงใหเห็นขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับกระแสที่กำลังเปน
ที่นิยมในหมวดหมูนี้

ประเทศไทย
อเมริ ก าเหนื อ

ขอมูลเชิงลึก¹

#แปลงรางแปป
ยอดวิว: 140M+

#แตงตัวไปเที่ยว
ยอดวิว 44.7M+

#เครื่องประดับ
ยอดวิว: 46.4M+

#แฟชั่นคนอวน
ยอดวิว: 21.9M+

#pose

ยอดวิว: 53.3M+

ยอดวิว: 320M+

ขึ้น 172% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอนหนา
ทุกๆ วัน บน TikTok คือรันเวย เพราะนี่คือแพลตฟอรม
แรกที่ผูคนจะนึกถึงเมื่อตองการอัปเดตเทรนดแฟชั่น
ใหมๆ และคนหาแรงบันดาลใจจากลุคตางๆ ที่ปรากฏใน
คอมมูนิตี้ที่หลากหลายทุกเมื่อที่ตองการ เหลาครีเอเตอร
ดัดแปลงและสรางสรรคสไตลแฟชั่นแบบเฉพาะของตัวเอง
โดยดึงเอาแรงบันดาลใจมาจากสตรีทแฟชั่น ชุดทำงาน
ลุคอยูบานสบายๆ ไปจนถึงปอปคัลเจอร

#foryourpride
ยอดวิว: 141M+

2022

ที่ TikTok กฎของแฟชั่นถูกเขียนขึ้นมาใหม เนื่องจาก
คอมมูนต
ิ ท
้ี ห
่ี ลากหลายบนแพลตฟอรมไดรบ
ั การสนับสนุนให
แสดงความเปนตัวของตัวเองออกมา ดวยเหตุน้ี คอนเทนต
ดานแฟชั่นบน TikTok จึงมีความสดใหม ไมซ้ำใคร
ตลอดจนสรางแรงบันดาลใจ และมีความคิดสรางสรรค
อยูเสมอ ผูใช TikTok ไมเพียงแตเสพคอนเทนตเพื่อเปน
แรงบันดาลใจเทานัน
้ แตพวกเขายังเปนผูค
 รีเอทคอนเทนต
เองอยางตอเนื่องอีกดวย คอนเทนตในหมวดแฟชั่นมี
ยอดวิวเพิ่มขึ้นถึง 144% และมีจำนวนวิดีโอที่เผยแพรเพิ่ม

1. TikTok internal data, Thailand, October 2020 - October 2021

การมีสว
 นรวมและปฏิสม
ั พันธจากผูใ ชงานคือเปาหมาย
หลักทีแ่ บรนดกำหนดไวเมือ
่ ลงโฆษณาบนแพลตฟอรม
ใดๆ ก็ตาม เนือ
่ งจากเปนตัวชีว
้ ด
ั สำคัญทีส
่ ะทอนใหเห็นวา
ผูช
 มมีความสนใจในเนือ
้ หา ตอบสนองเชิงบวกตอ
แบรนด และเต็มใจทีจ
่ ะเขามามีสว
 นรวมกับแบรนด สิง
่ ที่
ทำให TikTok พิเศษกวาแพลตฟอรมอืน
่ ๆ คือพลังในการ
ปลดล็อกการมีสว
 นรวมใหมๆ และเพิม
่ ระดับของ
ปฏิสม
ั พันธ พรอมทัง
้ ความสามารถในการกระตุน
 ใหเกิด
ผลกระทบยิง
่ ใหญตอ
 เนือ
่ งไปเปนทอดๆ

เคล็ดลับสำหรับแบรนด
แบรนดสามารถริเริม
่ สรางการมีสว
 นรวมไดดว
 ยการเชิญ
ชวนใหคอมมูนต
ิ บ
้ี น TikTok มารวมสรางสรรคไปดวย
กัน โดยกลยุทธนไ้ี ดรบ
ั การพิสจ
ู นแลววาสามารถทำใหผช
ู ม
มีสว
 นรวมอยางเต็มทีไ่ ดจริง วิธก
ี ารนีเ้ ปดโอกาสใหผช
ู ม
ไดลองเขาไปสัมผัสและคลุกคลีกบ
ั แบรนดดว
 ยตัวเอง
จากมุมมองตางๆ และดวยความหลากหลายตามที่
ตองการ ซึง
่ จะชวยจุดประกายความคิดสรางสรรคและนำ
ความสุขมาใหแกคอมมูนต
ิ ้ี แบรนดตา งๆ จะไดรบ
ั การตอบ
รับทีด
่ บ
ี น TikTok เมือ
่ รูจ
 ก
ั ยอมรับและเห็นคุณคาของ
คอมมูนต
ิ ้ี ปรับตัวใหเขากับแพลตฟอรม และลงมือ
สรางสรรครว
 มกันกับผูใ ชงาน

สิ่งที่แบรนดไดเรียนรูจากกรณีศึกษานี้
• วัตถุประสงค: ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึง
่ การชอปปง
 ถือเปนสวนหนึง
่ ของวิถช
ี ว
ี ต
ิ แบรนด
แฟชัน
่ อีคอมเมิรซ
 ZALORA มีสว
 นอยางมากในการกำหนดสไตลของผูค
 น ในฐานะทีเ่ ปนหนึง
่ ใน
แพลตฟอรมธุรกิจกับผูบ
 ริโภค (B2C) ชัน
้ นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบรนด ZALORA มีความ
ภาคภูมใิ จในจุดเดนเรือ
่ งการวิเคราะหขอ
 มูลเพือ
่ ใหทน
ั เทรนดและตอบสนองตอความตองการที่
เปลีย
่ นแปลงไปของลูกคาอยูเ สมอ ดังนัน
้ จึงไมใชเรือ
่ งนาแปลกใจทีพ
่ วกเขาตัดสินใจใชประโยชน
จากพลังของโฆษณาบน TikTok ทีเ่ นนขอมูลเปนศูนยกลางเพือ
่ เพิม
่ การมีตว
ั ตนของแบรนดบน
โลกออนไลน

สแกนดวยกลองถายรูป

• แบรนดตา งๆ สามารถเขามาสังเกตการณเทรนดดา นวัฒนธรรมบน TikTok เพือ
่ ทำความ
เขาใจและคนหาแรงบันดาลใจจากแฟชัน
่ ทีก
่ ำลังมาแรงในขณะนัน
้ ๆ โดยใชวธ
ิ เี ริม
่ ตนจากการ
สำรวจแฮชแท็ก เพลง และการเปลีย
่ นฉากทีก
่ ำลังมาแรง แลวรวมทัง
้ หมดนีไ้ วในวิดโี อ
แบรนดของคุณ
• อยากลัวทีจ
่ ะลองสำรวจคนหามุมมองและเทคนิคการเลาเรือ
่ งแบบใหมๆ เพือ
่ สือ
่ สารกับผู
ชม เราเชือ
่ วาผูใ ชงาน TikTok สวนใหญพรอมเปดใจรับขอมูลใหมๆ และมักไดรบ
ั แรงบันดาลใจ
จากการเลือกดูคอนเทนตในหนา For You คุณสมบัตน
ิ เ้ี องทำให TikTok เปนพืน
้ ทีท
่ ่ี
เหมาะอยางยิง
่ สำหรับใหกลุม
 เปาหมายไดมาคนพบแบรนดแฟชัน
่ และสไตลของคุณ

อเมริ ก าเหนื อ
ประเทศไทย

กรณีศึกษา

• คอนเทนตบน TikTok ไมไดจำกัดอยูภ
 ายใตกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ เทานัน
้ ลองใชวธ
ิ ค
ี ด
ิ
นอกกรอบและนำเสนอมุมมองหรือเรือ
่ งราวตางๆ เบือ
้ งหลังแบรนดของคุณ เชน เบือ
้ ง
หลังแฟชัน
่ โชวหรือการถายแบบ รีวว
ิ สินคาโดยผูใ ช เกร็ดเล็กๆ นอยๆ เกีย
่ วกับการผลิต
สินคา ทีม
่ าทีไ่ ปของสินคาหรือแบรนด ตลอดจนประวัตข
ิ องแบรนดคณ
ุ
• ใชประโยชนจากชวงเวลาสำคัญของฤดูกาล และชวงเวลาพิเศษตลอดทัง
้ ป เพือ
่ ใหแบรนด
คงอยูใ นกระแสและนำเทรนดอยูเ สมอ ตลอดจนรักษาความนาเชือ
่ ถือและความสนใจใน
หมูก
 ลุม
 เปาหมายของคุณ
• นำเสนอผลิตภัณฑของคุณใหผใู ชเห็นโดยพยายามเขาถึงอารมณ และทำใหผช
ู มรูส
 ก
ึ เชือ
่ ม
โยงกับผลิตภัณฑเพือ
่ กระตุน
 ความสนใจ วิธก
ี ารนีจ
้ ะทำใหผใู ชสามารถเชือ
่ มตอกับแบรนด
ของคุณไดในระดับทีล
่ ก
ึ ซึง
้ ยิง
่ ขึน
้ มากกวาทีจ
่ ะเชือ
่ มโยงผานดานประโยชนใชสอยเพียง
อยางเดียว เทคนิคนีจ
้ ะชวยเพิม
่ ความรักและความภักดีตอ
 แบรนดของคุณไดมากยิง
่ ขึน
้

• วิธก
ี าร: ดวยเปาหมายทีจ
่ ะเปนผูน
 ำในตลาดแฟชัน
่ อีคอมเมิรซ
 ทีม
่ ก
ี ารแขงขันสูง ZALORA ทราบ
ดีวา พวกเขาตองหมัน
่ ปรับภาพลักษณของตัวเองอยางตอเนือ
่ ง ZALORA ตองการทีจ
่ ะใสความ
เฉพาะตัวลงไปในโฆษณาและปรับทุกอยางใหสดใหมอยูเ สมอ จึงตัดสินใจสมัครเขารวม TikTok
Creative Program (TCP) ซึง
่ เปนโครงการสนับสนุนดานการผลิตชิน
้ งานโฆษณาทีอ
่ าศัยโซลูชน
ั
เปนหลัก ระยะเวลา 1 เดือน โดยโครงการนีม
้ บ
ี ทบาทในการชวยใหผล
ู งโฆษณาสามารถเพิม
่
ผลกระทบและขยายการเขาถึงไดดว
 ยการผลิตคอนเทนตโฆษณาโดยใชประโยชนจากขอมูล ภายใต
โครงการดังกลาวนี้ ZALORA ไดรบ
ั มอบหมายใหสรางสรรคโฆษณาใหมขน
้ึ มา 12 ชิน
้ โดยวิดโี อ
ทัง
้ หมดของแบรนดจะเนนไปทีร่ ป
ู แบบ UGC ทีเ่ ปนธรรมชาติและใชมนุษยเปนศูนยกลาง เชน นำ
เสนอภาพของนางแบบทีเ่ ปลีย
่ นเสือ
้ เปนสีสน
ั ตางๆ อยางไรรอยตอ เพือ
่ สือ
่ ถึงความยืดหยุน
 ของ
นโยบายการคืนสินคาและการเปลีย
่ นสินคาฟรี 30 วันของ ZALORA

2022

• ผลตอบรับ: ดวยลักษณะของโฆษณาทีม
่ ง
ุ สือ
่ สารกับกลุม
 เปาหมายโดยตรง ควบคูก
 บ
ั เนือ
้ หาทีช
่ ว
 ย
สรางการมีสว
 นรวม ทำใหตน
 ทุนตอการไดลก
ู คา (Cost per acquisition: CPA) ของ ZALORA
ลดลงไปเกือบ 72% สวนในดานของ CAC (ตนทุนตอลูกคาใหม) ก็ลดลงไปดวย 14% ตลอดทัง
้
แคมเปญนี้ ZALORA ไดเห็นอัตราคอนเวอรชน
ั เพิม
่ ขึน
้ เกือบ 1.76 เทา

บริการทางการเงิน

อเมริ ก าเหนื อ
ประเทศไทย

การเงินสวนบุคคล

TikTok ชวยลดความซับซอน และทำใหการเงินกลายเปนเรื่อง
สนุกสนานและบันเทิงกวาที่เคย
คอมมูนต
ิ แ้ี ละครีเอเตอรตา งกระตือรือรนทีจ่ ะสรางคอนเทนตในหัวขอ
ดานการเงินออกมาในสไตลของตนเอง เชน ตลกขบขัน การเลาเรือ
่ ง
ผานบทบาทสมมติ ประสบการณชวี ต
ิ จริง การสอนขัน้ ตอน และเคล็ดลับ
โดยคอนเทนตเหลานีเ้ กิดขึน
้ ไดผา นการใชเครือ
่ งมือสรางสรรคของ TikTok
เชน สติตช

2022

การเงินมักถูกมองวาเปนเรือ
่ งทีจ่ ริงจัง นากลัว และเขาใจ
่ อยูบ
 น TikTok หัวขอทีจ
่ ริงจังและนากลัวจะ
ยาก แตเมือ
่ งงายและเขาถึงไดโดยผูใ ชทก
ุ วัย ทุก
ถูกเนรมิตใหเปนเรือ
ภูมห
ิ ลัง โดยผูใ ชจะสามารถเรียนรูเ คล็ดลับสำคัญๆ พรอม
กับรับความบันเทิงไปดวยไดในเวลาเดียวกัน ดังจะเห็นตัวอยาง
่ งการเงินสวนบุคคล ซึง
่ TikTok
ความสำเร็จไดจากหัวขอเรือ
ไดมบ
ี ทบาทในการชวยลดความซับซอนของหัวขอและทำให
การเงินกลายเปนเรื่องสนุกสนานและบันเทิงกวาที่เคย

การเติบโตในภาพรวม*

+123%

ยอดชมวิดีโอ

*อางอิงขอมูลจากแฮชแท็กที่มีกิจกรรมจำนวนมากตามที่ระบุ
ซึ่งสัมพันธกับแตละหมวดหมู

เทรนดเดน
ไดรับความ
นิยม¹
แฮชแท็กยอดนิยมเหลานี้ซึ่งจัดอันดับโดยอิงจากจำนวน
โพสต ชี้ใหเห็นถึงผลลัพธและระดับความสำเร็จของ
แตละหมวดหมูในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอมูลตอไป
นี้เปนตัวชี้วัดวาหัวขอนั้นๆ ถูกนำเสนอและพูดถึงมาก
นอยแคไหน

#tiktokแนะแนว
ยอดวิว: 3.7B+

#รอบรูเรื่องธุรกิจ
ยอดวิว: 544M+

2020.10

คอมมูนิตี้บน TikTok ไดแสดงเจตนารมณที่จะเรียนรูเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน ดังจะเห็นไดจากยอด
วิวในหมวดหมูนี้ที่เพิ่มขึ้น 123% และจำนวนวิดีโอที่เผย
แพรเพิ่มขึ้น 187% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอน
หนา นอกจากนี้ ผูใชงาน TikTok ยังเปดกวางมากขึ้นใน
การขยายและทดลองใชพอรตการลงทุนทางการเงิน
ใหมๆ โดยมีหัวขอที่เติบโตอยางเห็นไดชัด เชน คริปโต
ประกัน และเงินกู

ยอดวิว: 386M+

#ลงทุน

มาทำความรูจักกับบรรดาแฮชแท็กหนาใหมไฟแรง ตลอด
จนแฮชแท็กหนาเดิมที่กำลังไตอันดับขึ้นมาครองความ
นิยม แฮชแท็กเหลานี้คือแฮชแท็กที่เติบโตเร็วที่สุดแหงป
และแสดงใหเห็นขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับกระแสที่กำลังเปน
ที่นิยมในหมวดหมูนี้

#ไมมีบัตรก็ผอนได
ยอดวิว: 6.8M+

#เศรษฐกิจไทย
ยอดวิว: 2.8M+

#เทรดเดอร
ยอดวิว: 15.2M+

#เก็บออม
ยอดวิว: 2M+

#อสังหา

ยอดวิว: 66.7M+

ยอดวิว: 309M+

#การเงิน
ยอดวิว: 275M+

2022

คอมมูนิตี้ TikTok เปนพื้นที่สำหรับผูประกอบการและเหลา
คนรุนใหมที่ตองการเรียนรูและรับขอมูลดานการเงินให
มากขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อปลดล็อกอิสรภาพทางการเงิน
และเพื่อพึ่งพาตัวเอง TikTok เปนแพลตฟอรมที่เปดโอกาส
ใหผูใชไดยกระดับทักษะและเริ่มตนเทรนดใหมๆ ภายใน
หมวดหมูดานการเงิน ที่ TikTok การเงินจะกลายเปนเรื่อง
ที่เขาถึงไดงายกวาที่เคย และคอนเทนตใหมๆ บน
แพลตฟอรมจะทำใหผูใชงานคนพบวาแทจริงแลวหัวขอนี้
งายกวาที่คิด และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ของเราได

2021.10

#tiktokสายความรู

กำลังมาแรง¹

ประเทศไทย
อเมริ ก าเหนื อ

ขอมูลเชิงลึก¹

1. TikTok internal data, Thailand, October 2020 - October 2021

แบรนดตา งๆ อาศัยเรือ
่ งราวทีน
่ า สนใจเพือ
่ นำเสนอตัวเอง
สูส
 ายตาโลกและขับเคลือ
่ นความตองการ โชคดีทก
่ี ารเลา
เรือ
่ งใหนา จดจำในวันนีเ้ ปนเรือ
่ งงายกวาทีเ่ คย ดวยเครือ
่ ง
มือสุดล้ำแตใชงานงายของ TikTok ทุกคนสามารถสราง
วิดโี อทีม
่ ม
ี ล
ู คาดานการผลิตสูงไดอยางงายดาย วิธก
ี าร
ใหมสำหรับการผลิตวิดโี อทีส
่ ะดวก งาย แตมป
ี ระสิทธิภาพ
นี้ คือการเปดประตูเขาสูย
 ค
ุ ใหมทค
่ี อนเทนตทส
่ี น
้ั และยอย
งายจะเปนสิง
่ ทีช
่ นะใจผูช
 ม อีกทัง
้ เปนยุคทีผ
่ ช
ู มเสพย
คอนเทนตเร็วขึน
้ และหลากหลายมากขึน
้

เคล็ดลับสำหรับแบรนด
ความหลากหลายทีว
่ า นีม
้ าพรอมกับความอเนกประสงค
และความตองการเนือ
้ หาทีส
่ รางสรรคและไมซำ้ ใคร การ
สรางคอนเทนตไมไดจำกัดอยูเ พียงรูปแบบการเลาเรือ
่ ง
แบบดัง
้ เดิมหรือการสือ
่ ขอความแบบตรงไปตรงมาอีกตอ
ไป วิดโี อความยาว 30 วินาทีทถ
่ี า ยในหองใตดน
ิ ของใคร
บางคนอาจมีประสิทธิภาพมากกวาการผลิตโฆษณาทีใ่ ช
งบประมาณสูงแตขาดเรือ
่ งราวทีน
่ า สนใจ ทายทีส
่ ด
ุ แลว จำ
ไววา ไมมอ
ี ะไรจะทรงพลังไปกวาเรือ
่ งราวนาสนใจทีด
่ ง
ึ ให
ผูค
 นรูส
 ก
ึ อินและมีสว
 นรวมไปกับมัน

สิ่งที่แบรนดไดเรียนรูจากกรณีศึกษานี้

• ผูน
 ำทางความคิดในสายการเงินทีป
่ ระสบความสำเร็จบน TikTok ทำหนาทีเ่ ปนโคชมากกวา
สอนใหความรู พวกเขาหยิบยกขอมูลเชิงลึกทีห
่ ลายคนอยากทราบหรือปญหาทีซ
่ บ
ั ซอนมา
นำเสนอ ทำใหผช
ู มรูส
 ก
ึ เขาถึงและเขาใจงาย ดังนัน
้ คุณจึงควรพยายามทำใหคอนเทนต
ของคุณมีขนาดกระชับ ยอยงาย และใชภาษาและรูปแบบวิดโี อของ TikTok เพือ
่ ใหผช
ู มไดรบ
ั
ประสบการณการเรียนรูท
 ส
่ี นุกสนาน
• แบรนดสามารถพัฒนาความรูด
 า นการเงินของผูใ ช TikTok ได พรอมๆ กับทำใหตว
ั เอง
กลายเปนสวนสำคัญของไลฟสไตลประจำวัน โดยใชวธ
ิ เี พิม
่ อารมณขน
ั หรือหยิบยก
สถานการณจริงมานำเสนอในรูปแบบของละคร วิธก
ี ารนีจ
้ ะทำใหคอนเทนตอยูใ นกระแส ดู
เพลิน และตรงใจผูช
 มมากขึน
้ จนทำใหพวกเขากลับมาดูอก
ี เรือ
่ ยๆ

อเมริ ก าเหนื อ
ประเทศไทย

กรณีศึกษา

• คนหาวิธก
ี ารเลาเรือ
่ งใหมๆ บน TikTok ดวยฟเจอรและเครือ
่ งมือทีห
่ ลากหลายบน
แพลตฟอรม เชน ฟเจอรตอบกลับของ TikTok, ดูเอ็ท และสติตช วิธก
ี ารนีจ
้ ะชวยสราง
ความบันเทิงใหกบ
ั ผูช
 ม พรอมๆ กับทำใหเขาไดเรียนรูเ กีย
่ วกับเรือ
่ งการเงินไปดวย แมวา
เดิมทีการเงินจะเปนหัวขอทีน
่ า เบือ
่ ก็ตาม ดวยวิธน
ี ้ี คอนเทนตดา นการเงินของแบรนดจะยัง
คงรูปแบบอันเปนเอกลักษณของ TikTok พรอมกับดูสนุก และมีจด
ุ ทีเ่ ชือ
่ มโยงเกีย
่ วของกับ
ผูช
 ม TikTok

• วัตถุประสงค: เงินติดลอ เปนหนึง
่ ในผูใ หบริการดานการเงินชัน
้ นำทีไ่ มใชธนาคาร ซึง
่ ขึน
้ ชือ
่ ในเรือ
่ ง
ของตัวตนทีแ่ ข็งแกรงบนสือ
่ แบบดัง
้ เดิม อยางไรก็ตาม ในปจจุบน
ั สือ
่ แบบเดิมๆ เริม
่ เสียเปรียบตอ
แพลตฟอรมสือ
่ ดิจท
ิ ล
ั มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ ซึง
่ ตรงนีเ้ องก็เปนประเด็นทีแ่ บรนดไมอยากสูญเสียโอกาส
เปาหมายของแบรนดเงินติดลอจึงเปนการสรางตัวตนอยางแข็งแกรงบน TikTok และใช TikTok
เปนแพลตฟอรมหลักในการเพิม
่ คอนเวอรชน
ั

สแกนดวยกลองถายรูป

• วิธก
ี าร: แทนทีจ
่ ะใชวธ
ิ น
ี ำโฆษณาทางทีวม
ี าดัดแปลงเปนคลิป เงินติดลอเลือกใชวธ
ิ น
ี ำพนักงาน
ของตัวเองมาถายวิดโี อโดยอิงจากรูปแบบและประสบการณของ TikTok โดยแบรนดใชเสียง
พากยจากโฆษณาทางทีวท
ี ม
่ี อ
ี ยูซ
 ง
่ึ พูดถึงจุดขายทีเ่ ปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ จากนัน
้ ให
พนักงานถายวิดโี อทีป
่ รับแตงใหเหมาะกับ TikTok นัน
่ คือ ถายทำในแนวตัง
้ แสดงใจความหลัก
ตัง
้ แตตน
 วิดโี อ และปดทายดวย Call to Action ทีก
่ ระชับและรัดกุม ดวยวิธง
ี า ยๆ นี้ ทำใหเงินติดลอ
สามารถผลิตคอนเทนตทส
่ี รางสรรคออกมาได โดยทีย
่ ง
ั คงเอกลักษณของแบรนด และมีความ
สมจริง สนุกสนาน สอดคลองกับคอนเทนตอน
่ื ๆ ใน TikTok

2022

• ผลตอบรับ: เงินติดลอใชวต
ั ถุประสงคการติดตามและการแปลงเปนยอดขายของ In-Feed
Auction Ads (การสงใบสมัครประกัน) โฆษณาชิน
้ แรกของเงินติดลอบน TikTok มีประสิทธิภาพ
เหนือกวาโฆษณาตนฉบับทางทีวใี นแงของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โฆษณาทีผ
่ ลิตออก
มาในรูปแบบของ TikTok ชิน
้ นีส
้ ง
 ผลใหตน
 ทุนตอการไดลก
ู คา (CPA) ลดลง 78% และกระตุน
 ให
เกิดการเขาชมหนาเว็บสูงกวาโฆษณาทางทีวถ
ี ง
ึ 23%

03

เจาะลึกอินไซต

คอมมูนต
ิ ค
้ี อมเมิรซ
 (Community Commerce)
เปนการตลาดทีใ่ หความบันเทิงแบบปากตอปาก ซึง
่ ขับเคลือ
่ นโดย
ครีเอเตอรบน TikTok และไดรบ
ั ความนิยมอยางมากในป 2021
คนชืน
่ ชอบการตลาดแนวนีเ้ พราะทำใหไดเห็นการรีวว
ิ
ผลิตภัณฑอยางตรงไปตรงมา และความจริงใจนีเ้ องคือ
ปจจัยสำคัญทีส
่ รางความแตกตางใหกบ
ั เรา ผูใ ชสว
 น
1
 ม และ
ใหญระบุวา คอนเทนต TikTok มีความจริงใจตอผูช
ในสวนของวิดโี อนำเสนอสินคาเองก็ใหความบันเทิงเชน
กัน ซึง
่ นับเปนคุณลักษณะทีด
่ ง
ึ ดูดผูช
 มไดอยางมาก
เนือ
่ งจากผูใ ชเขามาทีแ่ พลตฟอรมเพือ
่ ความบันเทิงเปน
2
ึ
สวนใหญ  และดวยระบบแนะนำคอนเทนตของเรา ผูใ ชจง
สามารถรับชมฟด For You และคนพบผลิตภัณฑท่ี
ตนเองสนใจ

พลังแรง
แบบฉุดไมอยูข อง

ปรากฏการณนม
้ี ส
ี ว
 นชวยผลักดันใหหลากหลาย
แบรนดประสบความสำเร็จอยางยิง
่ ใหญ สินคาตางๆ
ถูกจำหนายจนหมดเกลีย
้ ง ตัง
้ แตทต
่ี ฟ
ี องนมไปจนถึง
เฟตาชีส กางเกงเลกกิง
้ ผลิตภัณฑทำความสะอาด
มาสคารา และอืน
่ ๆ อีกมากมาย และนัน
่ เปนเพียงจุดเริม
่
ตนเทานัน
้

ประเทศไทย

ICYMI:

#TikTokMadeMeBuyIt3
ยอดวิว (Millions)

#TikTokMadeMeBuyIt
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คอมมูนิตี้คอมเมิรซ

1. ผลวิจัยจาก Nielsen เรื่อง Custom Authenticity สำหรับ TikTok, กลุมอายุ 18 ปขึ้นไป, ในประเทศตางๆ: ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2564 จากรัสเซีย บราซิล เม็กซิโก
ออสเตรเลีย แคนาดา อินโดนีเซีย เกาหลีใต จำนวน 1,000 คนตอ 1 ประเทศ; ในสหรัฐอเมริกา: ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,034 คน;
ทั่วโลกรวมสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ
2. ผลวิจัยจาก Kantar เรื่อง Marketing Science Global Time Well Spent, มีนาคม 2564
3. ขอมูลภายในจาก TikTok ทั่วโลก, 1 มกราคม - 8 พฤศจิกายน 2564

2022

10M

ขอมูลเชิงลึกในแงของผูช
 ม
ในป 2022

เพือ
่ ใหคณ
ุ เขาใจถึงวิธก
ี ารทีเ่ ทรนดตา งๆ มีสว
 นชวยขับเคลือ
่ นความสำเร็จ เราจึงไดนำเบือ
้ งหลัง
ความสำเร็จของผลิตภัณฑท่ี Sold Out ในปนด
้ี ว
 ย TikTok มาอธิบายพรอมชีใ้ หเห็นถึงแตละ
กระบวนการ ตามแนวทาง 4 ขัน
้ ตอนของคอมมูนต
ิ ค
้ี อมเมิรซ


01

ผูใ ชงาน Trinidad Sandoval โพสตรว
ี ว
ิ
ของผลิตภัณฑ Peter Thomas Roth
Instant FIRMx Eye Temporary Eye
Tightener อยางเรียบงาย ตรงไปตรงมา
ผานคลิปทีพ
่ ด
ู กับกลองตรงๆ

02

ผูใ ชงานคนอืน
่ ๆ ชืน
่ ชอบวิดโี อนี้ โดยภายใน
ระยะเวลาหนึง
่ สัปดาห คลิปนีส
้ ามารถเรียก
ยอดไลคไดกวา 23 ลานไลค บวกกับ
คอมเมนตอก
ี นับหมืน
่ พรอมกับกระแสตอบรับ
และการพูดถึงอีกมากมาย

03

สินคาขายหมดซ้ำแลวซ้ำเลาบนเว็บไซตของ
แบรนดและเว็บไซตของบรรดาตัวแทน
จำหนายเปนเวลาหลายสัปดาห ผูก
 อ
 ตัง
้ และ
ซีอโี อของแบรนดกลาววาแบรนดสามารถ
จำหนายผลิตภัณฑในจำนวนทีป
่ กติใชเวลา
ประมาณ 6 เดือนไดภายในเพียง 6
สัปดาหเพราะ TikTok

04

แบรนดเปดตัวผลิตภัณฑขนาดจัมโบและ
กำลังวางแผนทีจ
่ ะบูสตวด
ิ โี อของ
Trinidad เมือ
่ การเขาชมเว็บไซตแบบ
ออรแกนิคเริม
่ ลดลง

ครีเอเตอรหรือแบรนดโพสตวด
ิ โี อสนุกๆ ทีน
่ ำ
เสนอผลิตภัณฑ

ระยะแชร (Share Phase):

คอมมูนต
ิ ม
้ี ส
ี ว
 นรวมในวงสนทนาเกีย
่ วกับ
ผลิตภัณฑ และชวยดันกระแส

ระยะพุง
 (Spike Phase):

ครีเอเตอรหรือแบรนดโพสตวด
ิ โี อสนุกๆ ทีน
่ ำ
เสนอผลิตภัณฑ

ระยะสรางความยัง
่ ยืน (Sustain Phase):

แบรนดดำเนินการทัง
้ ในและนอกแพลตฟอรม
เพือ
่ ทำใหผบ
ู ริโภคสนใจอยางตอเนือ
่ ง

1. Forbes, “Welcome to the TikTok Economy.” October 7, 2021)
2. TikTok Marketing Science Global Community and Self-Expression
Study 2021 จัดทำโดย Flamingo
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คอมมูนิตี้คอมเมิรซ

73%
78%
70%
67%

ของผูใ ชงานรูส
 ก
ึ เชือ
่ มตอกับแบรนดท่ี
พวกเขามีปฏิสม
ั พันธดว
 ยบน TikTok
ไดอยางลึกซึง
้ มากกวา เมือ
่ เทียบกับ
แพลตฟอรมอืน
่ ๆ²

ของผูใ ชงานเห็นดวยวาแบรนดทด
่ี ท
ี ส
่ี ด
ุ
บน TikTok คือแบรนดทท
่ี ำงานรวมกับ
ผูใ ชงาน²

ของผูใ ชงานรูส
 ก
ึ เปนสวนหนึง
่ ของ
คอมมูนต
ิ บ
้ี น TikTok²

ของผูใ ชงานระบุวา TikTok มีสว
 นชวย
สงเสริมกระตุน
 ใหพวกเขาซือ
้ สินคา
แมวา พวกเขาจะไมไดตง
้ั ใจเขามาเพือ
่ 
ซือ
้ ของก็ตาม²

หากใครสักคนทำอะไรดวย
ตัวเอง เปนตัวของตัวเอง และ
นำเสนอเรือ
่ งราวออกมาตามความ
เปนจริง ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน
้ นัน
้
อาจสงผลกระทบอยางมหาศาล
- Peter Thomas Roth ผูก
 อ
 ตัง
้ และซีอโี อ¹

2022

สแกนดวยกลองถายรูป
เพื่อดูกรณีตางๆ

ระยะจุดประกาย (Spark Phase):

ทุกๆ วัน เรามีโอกาสไดเรียนรูม
 ากขึน
้ เกีย
่ วกับสิง
่ ทีผ
่ ใู ชงานตองการ
จากแบรนดบน TikTok ตลอดจนอิทธิพลของคอมมูนต
ิ ท
้ี ม
่ี ต
ี อ

พฤติกรรมของผูใ ชงาน และระดับความเต็มใจของผูใ ชงานในการซือ
้
สินคาจาก TikTok ตอไปนีค
้ อ
ื ขอมูลเชิงลึกของผูใ ชงาน TikTok ที่
แบรนดควรนำไปพิจารณาในการวางแผนสำหรับป 2022
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ชวงระยะเวลาตางๆ ของ
การทำคอมมูนิตี้คอมเมิรซ

Dynamic Showcase Ads
เครือ
่ งมือทีจ
่ ะเปลีย
่ นสินคาในสตอกของคุณใหเปนโฆษณาโดยอัตโนมัตแิ ละนำ
เสนอไปยังผูช
 มทีส
่ นใจในสินคานัน
้ ๆ มากทีส
่ ด
ุ โดยอิงจากขอมูลเกีย
่ วกับ
ผลิตภัณฑและพฤติกรรมของผูใ ชงานในแอปของคุณ

2022 จะเปนปแรกสำหรับ TikTok Shopping ซึง
่ เปนชุดเครือ
่ งมืออีคอมเมิรซ

ของเราทีจ
่ ะเปลีย
่ นวิดโี อใหกลายเปนความบันเทิงทีช
่ อ
 ปได โซลูชน
ั นีจ
้ ะชวยให
แบรนดใชประโยชนจากพลังของการขายไดงา ยกวาทีเ่ คย เพราะจะทำใหผใู ชงาน
สามารถซือ
้ ผลิตภัณฑทพ
่ี บบนหนา For You ของตัวเองไดทน
ั ที ตัวอยางของ
ผลิตภัณฑบางสวนทีอ
่ ยูใ น GA ปจจุบน
ั ไดแก
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ทะยานสู “การคา”
ในคอมมูนิตี้คอมเมิรซ

เครื่องมือเหลานี้เปน
เพียงจุดเริ่มตนเทานั้น
ตราบใดที่คุณนำความ
บันเทิงมาสู TikTok เรา
ก็จะยังคงมุงหนานำ
เสนอโซลูชันโดยเจาะกลุม
เปาหมายที่ใกลกับคำวา
“ลูกคา” มากที่สุด เพื่อ
ชวยใหคุณสรางคอน
เวอรชันไดสำเร็จ

TikTok

โฆษณาคอลเลกชั
โฆษณาคอลเลกชั
นน

ปายทีช
่ ว
 ยใหแบรนดสามารถไฮไลตสน
ิ คาใน
วิดโี อออรแกนิกใหโดดเดน และนำผูใ ชไปยัง
หนาขอมูลผลิตภัณฑ

การเลื
อ
่ นสลั
บการ
ดผลิ
ตณ
ภัณ
ไป อ
การเลื
อ
่ นสลั
บการ
ดผลิ
ตภั
ฑไฑปเรื
่ ยๆ บน
เรื
อ
่
ยๆ
บนวิ
ด
โ
ี
อที
แ
่
สดงไอเทมหลาย
วิดโี อทีแ่ สดงไอเทมหลายรายการใน
รายการในประสบการณเดียว พรอม
ประสบการณเดียว พรอมกับเชือ
่ มไปยังลิงก
กับเชือ
่ มไปยังลิงกของสินคาเหลา
ของสิ
้
นัน
้ นคาเหลานัน
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คอมมูนิตี้คอมเมิรซ
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ลิงกผลิตภัณฑ

2022

ประเทศไทย

เปด

OK

ุ บน TI
หส ด
ใ
ง
KT
ย
ี
ส
เ

ทุกคนคงพอจะทราบกันดีวา เสียงเปนปจจัยสำคัญ
ทีส
่ รางความแตกตางใหกบ
ั TikTok และป 2021
ก็ถอ
ื วาเปนปท่ี “เปรีย
้ งปราง” ทีส
่ ด
ุ ของเราก็วา ได
เราคนพบงานวิจย
ั ทีช
่ ใ้ี หเห็นถึงอิทธิพลของเสียง
ทีม
่ ต
ี อ
 ความมีประสิทธิภาพบน TikTok รวมถึง
อิทธิพลที่ TikTok มีตอ
 วงการเพลง และการทีเ่ สียง
บางประเภทสามารถกระตุน
 ความรูส
 ก
ึ ของผูค
 นได
เราเห็นแบรนดตา งๆ เปดตัวแคมเปญ โดยใชเสียง
เปนตัวเรียกความสนใจ และทึง
่ ไปกับการที่
TikTok ไดกลายเปนพืน
้ ทีส
่ ำหรับเหลาศิลปนหนา
ใหมทจ
่ี ะเติบโต
สิง
่ ทีเ่ หลือเชือ
่ ทีส
่ ด
ุ ก็คอ
ื ทัง
้ หมดนีย
้ ง
ั เปนเพียงจุด
เริม
่ ตน ในป 2022 เราจะเปดตัวผลิตภัณฑและ
ขอมูลเชิงลึกใหมทอ
่ี อกแบบมาเพือ
่ ชวยใหพน
ั ธมิตร
ของเราไดเขามามีสว
 นรวมในความสุขและ
ประโยชนทเ่ี กิดจากเสียง และไดนำเสียงไปใชเพือ
่ ขับ
เคลือ
่ นผลกำไร อยาลืมคอยติดตามความ
เคลือ
่ นไหวบน TikTok เพราะปนอ
้ี าจเปนปทย
่ี ง
่ิ
ใหญทส
่ี ด
ุ ของเราในเรือ
่ งของซาวดกว
็ า ได
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เสียงที่สราง
ความสำเร็จ
ในป 2022
หากคุณกำลังวางกลยุทธสำหรับ TikTok ในป 2022 แต
ยังไมแนใจวาจะนำเสียงมาใชในแผนอยางไร ไมตองกังวล
ไป วันนี้ผูเชี่ยวชาญ 3 คนจะมาใหคำแนะนำถึงกลยุทธที่
แบรนดตางๆ สามารถนำไปปรับใชเพื่อสรางความสำเร็จ
ในดานการเลือกใชเสียงสำหรับปน้ี นับตัง
้ แตการใชเครือ
่ งมือ
ล้ำสมัยไปจนถึงการใชศล
ิ ปนเปนศูนยกลางของคอนเทนต
นี่คือบทสัมภาษณจากพวกเขา

พบกับเหลาผูเชี่ยวชาญ
ของเรา

02

ออกแบบและสรางสรรคแบรนดิ้งผาน
เสียงที่โดดเดน

คิด (และลงมือทำ) โดยใหความ
สำคัญกับศิลปนเปนหลัก

การสรางแบรนดิ้งผานเสียง เปนวิธีการนำเสนออัตลักษณ
ของบริษัทออกมาอยางทรงพลัง Cosgrove ตั้งขอสังเกตวา
เทรนดบน TikTok สวนใหญมักจะมาจากเพลงหรือออดิโอ
สั้นๆ มากกวาการออกแบบเสียงอยางเต็มรูปแบบ ในขณะที่
Engels ระบุวา หากแบรนดตองการนำเสนออัตลักษณของ
ตนเองผานเสียงบน TikTok แบรนดควรตรวจสอบใหแนใจวา
เสียงที่ตัวเองใชนั้นมีความโดดเดนไมซ้ำใคร

TikTok เปนพื้นที่แจงเกิดสำหรับศิลปนชื่อดังหลายคนใน
ปจจุบัน พวกเขาสามารถปลอยเพลงบนแพลตฟอรม
TikTok เพื่อใหผูคนแชรและเรียกกระแสจากพื้นที่นี้ไดอยาง
งายดาย เนื่องจาก TikTok มีวัฒนธรรมหลักในเรื่องของ
การมีสวนรวมและรวมกันสรางสรรค โดย Gruger ระบุวา
พฤติกรรมเชนนี้จะยังคงดำเนินตอไปในป 2022

"แบรนดตองสรางสิ่งที่โดดเดนขึ้นมา สิ่งที่สื่อถึงตัวตนของ
แบรนดอยางเต็มที่ เพื่อเขาไปสัมผัสหัวใจของผูคน และ
แทรกซึมเขาไปยังความคิดของพวกเขา ถาเสียงของแบรนด
คุณเปนแบบ 'ธรรมดา' ทั่วไป มันก็จะถูกกลืนหายไปเมื่ออยู
รวมกับเสียงอื่นๆ" Engels กลาว
"เอกลักษณทางเสียงที่โดดเดนจะทำใหแบรนดโดดเดนเหนือ
กวาคูแขง และสรางความสัมพันธระยะยาวกับผูชมได เพราะ
เอกลักษณของเสียงจะคงอยูในใจของผูชม"

“ศิลปนจะปลอยตัวอยางเพลงของพวกเขาบนแพลตฟอรม
โดยเนนใชวิธีการโพสตและเริ่มตนสรางกระแสของตัวเองโดย
โตตอบกับผูใชงานเพื่อกระตุนใหเกิดการสตรีม” Gruger
กลาว
"ศิลปนบางคนใชวิธีปลอยตัวอยางเพลงออกมากอนที่จะ
ปลอยเพลงเต็ม ซึ่งสรางการมีปฏิสัมพันธรวมไดอยาง
ลนหลาม และทำใหไดยอดสตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้นอยางมาก"

ประเทศไทย
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นอกจากนี้ Cosgrove กลาววา แบรนดตางๆ ยังมีสวนชวย
กระตุนใหคอมมูนิตี้ TikTok มอบความสนใจแกศิลปนได โดย
ใชวิธีเนนตัวศิลปนเปนศูนยกลางในการดำเนินงานบน
แพลตฟอรม
"แบรนดสามารถมีสวนรวมในชวงเวลาสำคัญของศิลปนได
เชน การออกอัลบั้ม การทัวรคอนเสิรต และการเสนอชื่อชิง
รางวัล โดยหาวิธีบอกเลาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และพูดถึง
สิ่งที่ศิลปนคนนั้นๆ กำลังทำ แลวสื่อสารออกมาวา
‘แบรนดของเราเปนสวนหนึ่งของงานนี้’ โดยใหดนตรีเปน
องคประกอบที่โดดเดนอยูในศูนยกลาง" Cosgrove กลาว

Bryan Cosgrove
ผูอำนวยการฝายเพลงเชิงพาณิชยและใบอนุญาต
สำหรับสรางสรรคของ TikTok

Cedric Engels
ผู  อ ำนวยการซี อ ี โ อของเอเจนซี ่ ซ าวด โ ปรดั ก ชั ่ น
Sonhouse

William Gruger
หัวหนาบรรณาธิการเพลงและการโปรแกรมเพื่อผลิต
เพลง ของ TikTok ประจำสหรัฐอเมริกา

+66%
ของผูใชงานระบุวา TikTok มีอิทธิพลอยาง
มากตอวงการเพลง¹

73%

1. TikTok Marketing Science US Understanding TikTok's Impact on
Culture Custom Research 2021 จัดทำโดย Flamingo
2. TikTok Marketing Science US Music Perceptions Research 2020
จัดทำโดย MRC Data (ชื่อเดิม Nielsen Music)

2022

ของผูใชเชื่อมโยงเพลงบางเพลงเขา
กับ TikTok²

TIKTOK

WHAT’S NEXT
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เปดรับและเริ่มใชเทคโนโลยี
ดานเสียงพูดกอนใคร
สำหรับ TikTok นอกจากเสียงดนตรีแลว เสียงพูดก็เปนอีกหนึ่ง
องคประกอบที่สำคัญไมแพกัน ฟเจอรแปลงขอความเปนคำพูด
ของเราไดรับความนิยมอยางมากในป 2021 เอฟเฟคตเสียงถือ
เปนแหลงแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรคสำคัญสำหรับ
ผูใชของเรา และในขณะที่เทคโนโลยีประเภทดังกลาวยังคงเติบโต
อยางตอเนื่องไมสิ้นสุด เสียงพูดจะกลายเปนสวนสำคัญยิ่งขึ้น
สำหรับ TikTok ในไมชา
"ความนิยมในระบบผูชวยเสียงของเราและการที่บางแบรนดสน
ใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม นับเปนตัวบงชี้ที่ดีของ
โอกาสในการเติบโตครั้งนี้” Cosgrove กลาว
ในขณะที่ Engels ระบุวา ทามกลางวิวัฒนาการในปจจุบัน เมื่อ
ผูคนไดยินเสียงอัตโนมัติรอบตัวมากขึ้น พวกเขาจะเริ่มโหยหา
การฟงคำบรรยายดวยเสียงของมนุษยจริง

เอกลักษณเฉพาะตัวของความเปนมนุษยสามารถสรางความ
แตกตางได" Engels กลาว "แบรนดตางๆ ตองไมลืมคำนึงถึง
เรื่องของน้ำเสียงในกลยุทธการสรางแบรนดิ้งผานเสียงของตัว
เอง"
หรือพูดงายๆ ก็คือ แบรนดควรนำเครื่องมือสนุกๆ มาใชรวม
กัน เชน การแปลงขอความเปนคำพูด กับเสียงพากยที่ตรงไป
ตรงมาและการอานออกเสียงใหเขียนตามคำบอก การผสม
ผสานกันนี้จะชวยใหแบรนดอยูในกระแส พรอมกับสรางความ
ผูกพันใกลชิดกับผูชมไปในเวลาเดียวกัน
“เสียงเปนพื้นฐานของการสื่อสาร ผูคนมักใชเสียงเพื่อสื่อสาร
ขอความของตน และเสียงสามารถเพิ่มน้ำหนักและรายละเอียด
ลงไปยังสารที่คุณจะสื่อได” Engels กลาว

ซึ่งสิ่งนี้เองอาจกลายเปนสวนสำคัญของการเลาเรื่องบน
TikTok ในอนาคต
"ผูคนจะหันกลับมาใหความสำคัญกับเสียงจริงจากมนุษย

160B+
วิดีโอที่ติดแฮชแท็ก #VoiceEffects มียอดชมวิดีโอกวา
160B+ วิวบน TikTok (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2021)
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3. TikTok Marketing Science US Sound On Part 2: Audio
Effects Research 2021 จัดทำโดย Media Science
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ของผูใชจดจำแบรนดไดอยางขึ้นใจจากโฆษณาที่ใชเสียง
ตรงไปยังกลอง³

ง

ห
รแ

ง
ย
ี
เส

สถิติคือหลักฐานพิสูจนชิ้นสำคัญ จากการสำรวจประเทศ
ในสหภาพยุโรป พบวาการทำงานรวมกับครีเอเตอรบน
TikTok ชวยเพิ่มอัตราการดูผานสำหรับโฆษณา
In-Feed Ads มากถึง 193% และคอนเทนตที่มีตราสินคา
ซึ่งมาจากการทำงานรวมกันกับครีเอเตอรทำใหผูชม
จดจำโฆษณาไดมากขึ้นถึง 27% แมแตผูใช TikTok เอง
ก็เห็นดวย เพราะ 65% ของผูใช TikTok รูสึกเพลิดเพลิน
ไปกับโพสตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือแบรนดซึ่งผลิต
โดยครีเอเตอร¹
ทำไมการใชครีเอเตอรถึงใหผลลัพธที่ดี เพราะครีเอเตอร
ใชชีวิตและคลุกคลีอยูกับ TikTok ซึ่งหมายความวาพวก
เขาเขาใจเทรนด เคล็ดลับ และเทคนิคตางๆ ของ TikTok
อยางช่ำชอง และสามารถนำสิ่งเหลานั้นมาประยุกตทำเปน
คอนเทนตที่สะทอนเอกลักษณความเปน TikTok ออกมา
ไดอยางชัดเจน ประการที่สองคือ ความเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรมของครีเอเตอร เมื่อจับคูเขากับสไตลและรูป
แบบที่เปนเอกลักษณของ TikTok จะนำพาแบรนดของคุณ
ไปสูฐานผูติดตามที่มีสวนรวม เหนียวแนน และไววางใจใน
แบรนด เนื่องจากผูติดตามเหลานี้ยึดถือและเชื่อมั่นในมุม
มองของครีเอเตอร และจัดเปนกลุมเปาหมายที่มีความ
สำคัญสูง

คุณอาจสงสัยวา "ประวัตค
ิ วามนาเชือ
่ ถือ" ของครีเอ
เตอรดูไดจากอะไร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคำจำกัด
ความของ "ครีเอเตอร" ในปจจุบันมีความลื่นไหล
มากกวาแตกอน จริงอยูที่ TikTok เปดโอกาสใหทุก
คน ไมวาใครก็ตาม ไดมีพื้นที่ในการแสดงออกและถูก
คนพบ อยางไรก็ตาม เรามองวาความหลากหลายนี้
เองที่จะกอใหเกิดประโยชนอยางมาก การทำใหความ
คิดสรางสรรคเปนประชาธิปไตยจะทำให TikTok มี
บรรยากาศที่เปนธรรมชาติ จริงใจ และตรงไปตรงมา
ซึ่งทำใหแบรนดสามารถสรางความสัมพันธที่มีความ
หมายและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันกับผูบริโภคได
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ดรีมทีม
ฝายครีเอทีฟ
ที่มาแรงสุดในขณะนี้

มาทำความรูจักกับดรีมทีมฝายสรางสรรคใหมของคุณ
ซึ่งรับรองวาไมเหมือนกับครีเอทีฟไดเร็กเตอรคนไหนที่คุณ
เคยพบเจอ เพราะนี่คือครีเอเตอรบน TikTok ที่มีทั้งดาว
เดนที่มีบุคลิกชัดเจน ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม ผูนำ
เทรนด และผูบุกเบิกที่จะชวยใหคุณบรรลุเปาหมายแคมเปญ
ของคุณไดมากยิ่งกวาที่คาดหวังไว และเห็นผลลัพธที่ทรง
พลังและเปนรูปธรรม ถึงเวลาแลวที่คุณจะไววางใจ ยกเวที
ใหครีเอเตอรไดใชไหวพริบและอิทธิพลของตัวเองเพื่อ
โปรโมทแบรนดของคุณอยางยิ่งใหญในแบบที่แบรนด
สมควรไดรับ

การเปลี่ยนจากการจางงานเพื่อโปรโมทสินคาและการ
โฆษณาผลิตภัณฑแบบเดิมๆ ใหกลายเปนการทำงาน
รวมกันอยางแทจริง ไมเพียงแตใหผลลัพธที่ดีตอ
แบรนดเทานั้น แตยังเปนการเปดพื้นที่ใหแบรนดขยับ
ขึ้นมามีบทบาทและสรางอิมแพคในวงสนทนาเกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ เชน ความเทาเทียมทางเชื้อชาติและ
เรื่องของสุขภาพจิต ไดมีสวนชวยทำใหโลกนี้นาอยูขึ้น
อยางมีความหมายและทำใหภาพจำของแบรนดมีความ
เปนมนุษยมากขึ้น
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ครีเอเตอร

1. Marketing Science EU proprietary creative analysis, United Kingdom,
France, Germany, Spain, Italy, October 2020 - May 2021

1. ทำการบานเพื่อคนหาครีเอเตอรที่ใชสำหรับแบรนดของคุณ
Creator Marketplace คือจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการทำงานรวมกับครีเอเตอร คุณสามารถคนหา
ครีเอเตอรที่เหมาะสมไดโดยจำแนกตามอุตสาหกรรม งบประมาณ และเปาหมายทางธุรกิจ
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5 เคล็ดลับ
ในการรวมงานกับครีเอเตอร

ครีเอเตอร คอมมูนต
ิ ้ี
ครีเอเตอร คอมมูนต
ิ ้ี
ครีเอเตอร คอมมูนต
ิ ้ี

2. ทดสอบกับครีเอเตอรหลายๆ ประเภท
ลองใชครีเอเตอรที่มีสไตล ภูมิหลัง และขนาดผูชมที่หลากหลาย พรอมกับเจาะลึกเขาไปยังวัฒนธรรมยอย
ตางๆ ไมแนวา ครีเอเตอรที่ทำผลงานไดดีที่สุดอาจทำใหคุณเซอรไพรสก็เปนได

3. ใชชุดเครื่องมืออันแสนทรงพลังของ TikTok ตามตองการ
ตัวจัดการโฆษณาบน TikTok ชวยใหคุณดำเนินกลยุทธแบบมีคาใชจายได และศูนยธุรกิจจะชวยคุณในการ
จัดการและวิเคราะหแคมเปญ ในขณะเดียวกัน ทางฝงของครีเอเตอรเองก็มีเครื่องมือภายในแอป TikTok
สำหรับสรางคอนเทนตออรแกนิคที่เชื่อมถึงความรูสึกของผูชมไดเชนกัน

4. วางกลยุทธ “Always On” แบบองครวมสำหรับครีเอเตอร

ธีมหลักของป 2022

มองวาการทำงานรวมกับครีเอเตอรเปน 2 ดาน โดยสิ่งสำคัญคือตองรวมทั้ง 2 ดานเขาไวดวยกัน ในแงของ
การผสมผสานชองทางการนำเสนอ (ชองที่คุณเปนเจาของ + ชองของครีเอเตอร)

พลังแหงการรวมสรางคอมมูนิตี้

5. อยาปลอยครีเอเตอรใหทำงานฝายเดียวหลังบรีฟเสร็จ
ครีเอเตอรเปนสวนสำคัญของ TikTok และเปนผูที่มีอิทธิพลในหมูคอมมูนิตี้ อยาลืมดึงพวกเขาเขามาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด เพื่อใหพวกเขาสามารถทำงานไดอยางดีที่สุด และโดดเดนในนามของ
แบรนดคุณ

การเสริมสรางความสัมพันธระหวางครีเอเตอร
และแบรนดใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
เรามุง
 หวังทีจ
่ ะชวยใหคณ
ุ ไดคน
 พบครีเอเตอรทเ่ี หมาะสมดวยวิธท
ี ม
่ี ป
ี ระสิทธิภาพมากทีส
่ ด
ุ ผาน
ทาง TikTok Creator Marketplace
เราจะยังคงสงเสริมและสนับสนุนคอมมูนต
ิ ข
้ี องครีเอเตอรอยางตอเนือ
่ ง ตลอดจนสรางโอกาสให
กับแบรนดโดยใชคอมมูนต
ิ เ้ี ปนตัวขับเคลือ
่ นตอไป

ผลลัพธ ผลลัพธ ผลลัพธ
เพือ
่ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดของครีเอเตอร เราจะมุง
 หนาดำเนินการเพือ
่ สรางผลลัพธ
ทีส
่ ามารถวัดไดแ ละนำเสนอขอมูลเชิงลึกทีเ่ ปนประโยชน

2022

เรารูสึกยินดีและตื่นเตนอยางยิ่งที่ไดเห็นครีเอเตอรจำนวนมากเติบโตบน
แพลตฟอรม และเขาถึงวิธีการทำงาน ตลอดจนวิถีชีวิตใหมๆ ผานการ
รวมมือกับแบรนดตางๆ เราตั้งตารอชมกาวตอไปของการทำงานรวม
กันระหวางครีเอเตอรและแบรนดในป 2022 และในอนาคต

ในป 2022 เราขอมอบคำมัน
่ สัญญาทีห
่ นักแนนยิง
่ ขึน
้ ใหกบ
ั ครีเอเตอรและคอมมูนต
ิ ข
้ี องเรา
โดยมีโฟกัสหลักประกอบไปดวย 2 เรือ
่ งคือ

การดูแลปกปองคอมมูนต
ิ ข
้ี องเราใหปลอดภัย:
แนวทางที่สำคัญที่สุดอันดับแรกของเราคือเริ่มตนจากการทำใหคอมมูนิตี้ของเราปลอดภัย เราไมเพียงแตสรางสถานที่
ปลอดภัยใหผูใชของเราไดแสดงออกเทานั้น แตยังสรางสภาพแวดลอมเชิงบวกที่สงเสริมการสรางแบรนดและ
เขาถึงคอมมูนิตี้ไดอยางมีความหมายอีกดวย
ในป 2021 เราทำงานอยางสุดความสามารถเพือ
่ รักษาคำมัน
่ สัญญา โดยไดแนะนำผลิตภัณฑและโครงการมากมายทีส
่ ะทอน
ถึงการอุทศ
ิ ตนอยางตอเนือ
่ งเพือ
่ ความปลอดภัยของคอมมูนต
ิ บ
้ี น TikTok เชน การตัง
้ คาความเปนสวนตัวและความ
ปลอดภัยทีเ่ หมาะสมกับวัย เครือ
่ งมือสงเสริมความเมตตาเอือ
้ อาทรกัน การตอสูก
 บ
ั การกลัน
่ แกลง และการยับยัง
้ การแพร
กระจายของขอมูลเท็จ ตลอดจนการรณรงคเพือ
่ สงเสริมการรับรูเ กีย
่ วกับประเด็นเรือ
่ งการกลัน
่ แกลง

การสรางความ
ปลอดภัยของแบรนด
ที่ TikTok เรามุง
 มัน
่ ทีจ
่ ะสรางสภาพแวดลอมทีน
่ า เชือ
่ ถือใหกบ
ั แบรนดอยูเ สมอ
บนพืน
้ ฐานของความปลอดภัย ความโปรงใส และความรับผิดชอบ เพราะความ
ปลอดภัยของแบรนดจะเกิดขึน
้ ไดกต
็ อ
 เมือ
่ แบรนดและผูล
 งโฆษณาเชือ
่ มัน
่ วา
คอนเทนตของพวกเขาจะปรากฏขึน
้ และถูกนำเสนออยางเหมาะสม ทัง
้ นี้ เพือ
่
สรางความไววางใจใหเกิดขึน
้ เราไดใชแนวทางแบบองครวมเพือ
่ ความปลอดภัย
ของแบรนดบน TikTok ผาน 4 เสาหลักเชิงกลยุทธ ดังนี้
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4 เสาหลักดานความปลอดภัยของ
แบรนด

การสรางโซลูชน
ั ทีป
่ ลอดภัยตอแบรนด:
เรารับฟงความคิดเห็นจากแบรนดทเ่ี ปนพันธมิตรของเราอยางใกลชด
ิ เนือ
่ งจากแบรนดเปนสวนสำคัญของคอมมูนต
ิ บ
้ี น
TikTok และมีความเชือ
่ มโยงอยางใกลชด
ิ กับแพลตฟอรม เราทราบดีวา การควบคุมพืน
้ ทีป
่ รากฏของโฆษณาเปนสิง
่ ทีม
่ ค
ี วาม
สำคัญสูงสุด และตลอดป 2021 เราไดขยายขอเสนอทีช
่ ว
 ยใหผล
ู งโฆษณามัน
่ ใจไดวา เนือ
้ หาทีม
่ ต
ี ราสินคาจะแสดงอยูต
 ด
ิ กับ
วิดโี อทีป
่ ลอดภัยและเหมาะสม เราไดทำงานรวมกันกับทัง
้ ภายในองคกรและกับพันธมิตรภายนอกเพือ
่ นำเสนอนวัตกรรม
โซลูชน
ั ดานความปลอดภัยตอแบรนดทง
้ั หมด 4 แบบใหกบ
ั ผูล
 งโฆษณาบน TikTok ไดแก TikTok Inventory Filter ทีเ่ ปน
กรรมสิทธิข
์ องเรา โซลูชน
ั สำหรับขัน
้ ตอนกอนเสนอราคาจาก OpenSlate และ IAS และโซลูชน
ั สำหรับขัน
้ ตอนหลังการเสนอ
ราคาจาก Zefr ทัง
้ นี้ เรายังคงมุง
 หนาพัฒนาอยางตอเนือ
่ ง พรอมขยายขอเสนอเหลานีไ้ ปยังตลาดตางๆ และครอบคลุม
ประเภทการซือ
้ โฆษณาทีม
่ ากขึน
้

สงเสริมความโปรงใสและความรับผิดชอบ:
เพือ
่ ใหทก
ุ คนไดรบ
ั ทราบเกีย
่ วกับขัน
้ ตอนตางๆ ทีเ่ ราดำเนินการเพือ
่ ดูแลคอมมูนต
ิ ใ้ี หปลอดภัย เราจึงมุง
 มัน
่ ทีจ
่ ะเปนบริษท
ั ที่
มีความโปรงใสและรับผิดชอบมากทีส
่ ด
ุ ในธุรกิจ ผานกระบวนการใหขอ
 มูลเชิงลึกอยางทีไ่ มเคยมีมากอน ในป 2021 เราไดตี
พิมพรายงานการบังคับใชหลักเกณฑของคอมมูนต
ิ ้ี (Community Guidelines Enforcement Report) รายไตรมาส 2 ฉบับ
แรก และจัดทัวรชมศูนยความโปรงใสและความรับผิดชอบทีเ่ ราเปนผูบ
 ก
ุ เบิก ตลอดจนประกาศแผนงานสำหรับการกอตัง
้
ศูนยแหงใหมในไอรแลนด ตอจากอีก 2 แหงทีเ่ ราเคยประกาศไวกอ
 นหนานีใ้ นลอสแองเจลิสและวอชิงตัน ดี.ซี. ยิง
่ ไปกวานัน
้
เรายังไดปรับปรุงศูนยดำเนินการดานความโปรงใสของเราบนเว็บไซต TikTok เพือ
่ ใหสาธารณชนไดรบ
ั ทราบถึงความมุง
 มัน
่
ของเราในประเด็นนีอ
้ ก
ี ดวย

รวมมือกัน สูค
 วามกาวหนา:

04

ความปลอดภัยของแบรนด
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เราไมสามารถประสบความสำเร็จถึงทุกวันนีไ้ ดหากปราศจากพันธมิตร เราจะแข็งแกรงขึน
้ ไดกต
็ อ
 เมือ
่ ทุกฝายรวมแรงรวมใจ
กัน ป 2021 ทีผ
่ า นมา TikTok ไดดำเนินการขยายและเพิม
่ ความรวมมือดานความปลอดภัย เชน การเขารวม Technology
Coalition การเขารวมในรายงาน GARM Aggregated Measurement เปนครัง
้ แรก ขึน
้ ดำรงตำแหนงคณะกรรมการที่
ปรึกษาของ Brand Safety Institute และไดรบ
ั การรับรอง TAG Brand Safety Certiﬁed ทัว
่ โลกโดย Trustworthy
Accountability Group ที่ TikTok เราใหความสำคัญกับการรวมมือเปนพันธมิตรอยางจริงจัง ทัง
้ เพือ
่ ชวยแจงการดำเนิน
งานของเราใหพน
ั ธมิตรรับทราบ และเพือ
่ ผลักดันอุตสาหกรรมใหกา วไปขางหนาสูป
 ระโยชนสว
 นรวมในระบบนิเวศดิจท
ิ ล
ั

สองภาพรวมความสำเร็จของ
TikTok ดานความปลอดภัยและ
ความโปรงใสในปทผ
่ี า นมา

ม.ค.

มี.ค.
ขยายตลาดสำหรับโซลูชน
ั ความ
ปลอดภัยของแบรนด TikTok ที่
รับรองโดย OpenSlate

แนะนำการตัง
้ คาความเปนสวนตัว
และความปลอดภัยเริม
่ ตนสำหรับ
เยาวชน

อานเพิม
่ เติม

ก.พ.

อานเพิม
่ เติม

ขยายการตัง
้ คาความเปนสวนตัว
และความปลอดภัยสำหรับวัยรุน


อานเพิม
่ เติม

อานเพิม
่ เติม

ก.ค.

ก.ย.

ไดรบ
ั สถานะ TAG Brand Safety
Certiﬁed ทัว
่ โลก

ประกาศเปดตัว TikTok Inventory
Filter และการเปนพันธมิตรรวมกับ
IAS และ Zefr อยางเปนทางการ

เม.ย.

เขารวมคณะกรรมการทีป
่ รึกษา
ของ Brand Safety Institute
เขารวมในรายงาน GARM
Aggregated Measurement
ฉบับแรก

ต.ค.

พ.ย.
เขารวมในรายงาน GARM
Aggregated Measurement
ฉบับที่ 2

อานเพิม
่ เติม

ธ.ค.

เผยแพรรายงาน Community Guidelines Enforcement รายไตรมาส
ฉบับที่ 2 (Q2 2021)

อานเพิม
่ เติม

เปดตัวรายงานความโปรงใสแบบ
ใหม และปรับปรุงศูนยดำเนินการดาน
ความโปรงใส

อานเพิม
่ เติม

2022

อานเพิม
่ เติม

เผยแพรรายงานการบังคับใชหลัก
เกณฑของคอมมูนต
ิ ้ี รายไตรมาส
ฉบับแรก (Q1 2021)

อานเพิม
่ เติม

อานเพิม
่ เติม

เผยแพรรายงานความโปรงใส ฉบับ
ครึง
่ หลังของป 2020

ส.ค.

ประเทศไทย

ไฮไลท
ป 2021

มิ.ย.

"เราถือวา TikTok เปนแพลตฟอรมวิดโี อที่
สำคัญทีส
่ ด
ุ ในโลก"

Mike Zaneis ซีอโี อของ TAG

“ดวยการใชแนวทางปฏิบต
ั ใิ นอุตสาหกรรมเพือ
่
ปกปองคูค
 า และหวงโซอป
ุ ทานจากภัยคุกคาม
ดานความปลอดภัยของแบรนดอยางเต็มรูป
แบบ TikTok แสดงใหเห็นถึงความมุง
 มัน
่ อุทศ
ิ
ตนตอความปลอดภัยของคอมมูนต
ิ ท
้ี ก
่ี ำลัง
เติบโตและการปกปองแบรนดภายในคอมมูนต
ิ ้ี
เราตัง
้ ตารอทีจ
่ ะไดทำงานรวมกับ TikTok ตอไป
เพือ
่ ยกระดับมาตรฐานของบริษท
ั อืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ น
หวงโซอป
ุ ทานของโฆษณาดิจท
ิ ล
ั ”

มองไปยัง
อนาคตขางหนา
ไมมค
ี ำวา “งานเสร็จสิน
้ เรียบรอย” เมือ
่ เปนเรือ
่ งความปลอดภัยของแบรนด โดยเฉพาะอยางยิง
่ เมือ
่ เรือ
่ งความ
ปลอดภัยยังคงมีการพัฒนาและซับซอนขึน
้ อยางตอเนือ
่ ง ในป 2022 เราจะยังคงใหความสำคัญในเรือ
่ งของ
ความปลอดภัยของคอมมูนต
ิ ้ี โซลูชน
ั ใหมสำหรับแบรนด ความโปรงใส และความรวมมือแบบพันธมิตร พรอมกับ
เดินหนาสรางสภาพแวดลอมทีส
่ ง
 เสริมการแสดงออกอยางสรางสรรคใหแบรนดสามารถสรางตัวตน เขาถึง
ลูกคาใหม และดำเนินการอืน
่ ๆ ไดอก
ี มากมาย

ประเทศไทย

Rich Raddon ผูร ว มกอตัง
้ และซีอโี อรวมของ Zefr

สำหรับฝง
 ของผูล
 งโฆษณา เรากำลังอยูใ นขัน
้ ตอนของการพัฒนาชอง
ทางควบคุมเพิม
่ เติม เพือ
่ ใหผล
ู งโฆษณามัน
่ ใจไดวา การลงทุนของพวกอยู
ภายใตสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับแบรนด การพัฒนาดังกลาวจะรวมไป
ถึงโซลูชน
ั ตางๆ ทีเ่ ราจัดทำขึน
้ เองและเปนเจาของ เชน การยกเวนหมวด
หมู และระดับของสินคาในสตอก ตลอดจนขยายโซลูชน
ั ของเราไปยัง
พันธมิตรภายนอกเพือ
่ นำเสนอการปรับแตงเพิม
่ เติมทีห
่ ลากหลายขึน
้
Jon Schmucler
หัวหนาฝายการตลาดผลิตภัณฑระดับโลก, โซลูชน
ั การวัดผล

Neal Thurman ผูอ
 ำนวยการกลุม
 Coalition for Better Ads และผูร ว มกอตัง
้
Brand Safety Institute

"ประทับใจมากกับความมุง มัน
่ ในดานความปลอดภัย
ตอแบรนดและการแทรกประเด็นนีเ้ ขาไปในทุกๆ สิง่ ทีท
่ ำ"

สุดทายนี้ เรายังคงมุง
 มัน
่ ทำงานรวมกับพันธมิตร เชน GARM, TAG และ Brand Safety Institute เพือ
่ ยก
ระดับดานความปลอดภัยของแบรนด และผลักดันอุตสาหกรรมใหกา วไปขางหนาเพือ
่ สรางระบบนิเวศดิจท
ิ ล
ั ที่
ปลอดภัยยิง
่ ขึน
้ ทัว
่ โลก

2022
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ความปลอดภัยของแบรนด
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Foreword
What a ride 2021 has been. It's been a year full
of growth and accomplishments for us here at
TikTok - from the viral successes following
record breaking TV shows to a 13-year-old
pug hilariously predicting the future, TikTok
has clearly been packed with joy and action.
It's only here on TikTok that digital moments
have the potential to influence culture, break
boundaries, and redefine what creativity looks
like. This year has cemented TikTok as the
go-to place for expression, creation,
entertainment, education - you name it across all sorts of categories.
As we enter a post-Covid world, TikTok
continues to prove that moments on the
platform have the unique ability to transcend
the digital realm and make a true impact on
people's real, physical lives. Take
#TikTokMadeMeBuyIt, the Evolution of Sound,
or the profound impact of Creators as
examples - at TikTok, there's room for anyone
and everyone, through entertainment and
strengthened by communities, to make an
impact in their own way, and to define
'impact' in their own right.

Engagement stats show that users continue to
see value in TikTok and its wide range of
content. This year, the top hashtags saw a
median engagement rate of 12%¹, illustrating
that through sound-on, full-screen
experiences, audiences enjoy immersing
themselves in a different world. As we
continue to revolutionize the power of
entertainment and community, and grow as a
platform, we are fully committed to placing
the utmost importance on your safety, and the
safety of our users.
While it's impossible to predict what 2022 will
bring, especially in today's uncertain climate,
we hope to give you a glimpse through this
report. The purpose of this report is to provide
an overview of performance by category
throughout the year, to equip you with the
insights to better plan for an amazing 2022.
We aim to help you better understand which
topics are performing well on the platform,
and get a full grasp on the current state of
affairs on TikTok. We hope this inspires you to
continue to play a meaningful role in your
consumers' lives next year and beyond.
1. TikTok Internal Data, Global, January 2021 - October 2021
1. Engagement rate: the sum of likes, comment and shares
as a ratio of total video views

Methodology
For this year's report, TikTok For Business has
compiled comprehensive insights based on
platform performance on TikTok over the past
year, from October 2020 to October 2021. To
uncover these insights and come to key
conclusions, we analyzed quantitative
first-party data. Our analysis revealed the
categories that saw significant growth, the
ones that remained amongst the most
popular, and the ones which we felt deserved
a special spotlight.
What process did we follow? We looked into
hashtags as a reliable indicator of
performance. We assigned hashtags that had
a strong correlation with each category
accordingly and we ranked them by volume.

From this data, we took our analysis a step
further by diving deeper into hashtag activity
based on volume and growth. The results
were insightful findings that took over each
category in the past year. Through the various
categories, we'll provide you with a
retrospective on what happened on TikTok this
year, and a sneak peek into the growth
opportunities for 2022.

What’s Next

01
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Travel
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A Deep Dive
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A LOOK
BACK

Joyful Discovery

We would like to take this opportunity to thank YOU for helping us build a
community like no other, by sharing some of our key moments this year. We're
excited for what 2022 has in store for us and we hope you'll continue to join us on
this journey of inspiring creativity and bringing joy to all.

The Power of Creators and Community
#TikTokMadeMeBuyIt

You helped us hit a
milestone

As of December 2021, #TikTokMadeMeBuyIt
amassed over 7.4 Billion views.

Together we built a community of
1 Billion MAU

Communities supported each other

You kept creating

In 2021, our global community supported causes they cared most about,
including advocacy for protected groups, mental health and racial equality.
They rallied around small businesses helping them to bounce back and grow
during a challenging period.

Our top 100 hashtags saw an
average of 25 Million videos
published.²

Sound became more
relevant than ever

Music transcended
the platform

Our community kept
discovering

Categories saw
exponential growth

96.96% of video views

As communities grew, so did
categories. Hashtag
categorization saw an
average of 151% growth in
video views.³

We helped strengthen
the creator-brand
relationship
Brands can now connect with
over 100K creators across 24
markets.

We kept our community and
brands safe
We furthered our commitment to brand safety
by making significant strides in our policies,
practices and products, including introducing
new solutions for brands.

TikTok Shopping was launched

TikTok World

TikTok Shopping is a suite of sales-driven eCommerce
solutions which empowers brands and merchants to
engage meaningfully with their customers. By leaning into
TikTok's participatory nature, we will further strengthen the
ability for brands to connect with their communities. And
we’ll make product discovery and shopping a native,
engaging and entertaining experience for users.

Our first-ever virtual
product event took
place, where we
announced 28
products and 40K
people attended.

THAILAND

2021

88% of people on TikTok

came from the For You
Page.²

2021

2022

1. TikTok Marketing Science US Cross-Platform Sound Research 2021, conducted by Kantar
2. TikTok Internal Data, Global, January 2021 - October 2021
3. TikTok Internal Data, Global, October 2020 - October 2021

2022

Sounds saw 47% higher
video view rates from
the For You Page when
compared to hashtags.²

report that the sound on
the platform is central to
the overall app
experience¹. Leading to
music discovery while
browsing on TikTok creates
a new paradigm for
sharing, creating and
finding music.

02

CATEGORIES

Travel

NORTH AMERICA
THAILAND

Bring back the
joy of travelling

Travel on TikTok has truly been
reimagined through vertical, full-screen,
and sound-on formats.
reimagined through vertical, full-screen, and
sound-on formats. This has made travel
content more immersive, entertaining, and
inspiring than ever. Some examples of how
this content has evolved can be seen through
comedic skits, storytelling through role playing, and the ever popular tips and recommendations for future travel plans.

2022

COVID-19 has undoubtedly changed the
world, with particular impact on the way we
travel. Major global destinations have implemented strict travel restrictions at the peak of
the pandemic. In the past year, TikTok has
stepped in to play a crucial role in travel, as a
source of inspirational content that empowered users to travel virtually through their
phones. Travel on TikTok has truly been

Top Trends

Overall Growth*
Video Views

*based on the identified high volume hashtags
correlated to each category.

Rising¹

+82%

Popular¹
Determined by volume of posts, popular
hashtags indicate how well a category is
performing at any given time. It is a measure
of how much the topic is being expressed
and talked about.

Say hello to the up-and-comers, and the
former underdogs that are coming out on top.
These are our fastest-growing hashtags of
the year. They reveal interesting insights into
what's trending now in this category.

#เขาสก

Video Views: 8.7M+

THAILAND
NORTH AMERICA

Insights¹

#เกาะขาม

Video Views: 2.2M+

#เที่ยวไทย

Video Views: 105M+

#ทริปไทยแลนด
Video Views: 88.8M+

#ตกหมึกฟรี
Video Views: 319M+

2020.10

2021.10

#รีวิวเชียงใหม
Video Views: 53.8M+

#รีวิวโรงแรม
Video Views: 14.5M+

#ฟนเวอร

Video Views: 105M+

#diving

Video Views: 77.7M+

to seek inspiration from a variety of
communities. The dynamic Travel creators
share their personal experiences and travel
tips for traveling during the pandemic, and
users enjoy discovering new ideas, activities,
and experience around travel in our "new
normal"

#ชีวิตติดเกาะ
Video Views: 71.7M+

2022

Thai TikTok users are known to be travel
lovers. Despite the travel restrictions
implemented in the past year, the TikTok
travel community continued to demonstrate
their passion for travelling. Content within the
travel category saw a 82% year over year
growth in video views, and 146% growth in
videos published. Travel lovers come to TikTok

1. TikTok internal data, Thailand, October 2020 - October 2021

Tips for Brands

Creators are the lifeline of TikTok, and have collectively shaped
TikTok to become the successful platform it is today. The TikTok
community landscape is truly unique in its diversity, creativity, and
joyful nature. On TikTok, everyone is given a chance, and anyone has
the opportunity to tap into any community that inspires them.
Communities are open, accessible, and welcoming - and if you go
with the flow, you'll see impact and results.

Domestic travel has been on the rise due to the pandemic's restrictions on
international travel. However, with borders opening back up, brands need
to be ready for the global travel boom coming back. TikTok is the go-to
platform for Thai users who are in the consideration phase of planning their
next trip. This is therefore a perfect opportunity for brands to join in the
conversation, by tapping into the travel community and creating travel-focused content that will get them engaged.

Remember that we're all about embracing the community, not
commanding it. By learning from the community and fully embracing
it in its natural form, brands on TikTok can access a world of brand
ambassadors who are eager to vouch for the brands they believe in.
True testimonials from people you trust are the most powerful way to
influence and drive demand.

• Level up your travel content with TikTok video editing formats. The full
suite of creative tools available on the platform can help you to deliver
high-impact visuals, sound, music, and transitions. This will help brands
drive engagement by keeping content real and fresh, while blending in
seamlessly with the organic content on the For You page.

What can a brand learn from this?
Objective: Due to the pandemic, consumers were not able to
experience the joy of traveling. They have been craving new travel
experiences and finding ways to feel closer to special travel moments,
like they were able to enjoy prior to the pandemic. Lay's introduced 3
new flavours which were inspired by well-known international menus,
in order to fulfill the consumers' desire and tastes for traveling.

Scan With Camera

Solution: Lay's ran a branded hashtag challenge on TikTok #เลย์กินเที่ยว
ทิพย์Challenge, inviting users to travel with Lay's new flavours, which
represented the famous tastes of USA and South Korea. Lay's paired
the Hashtag Challenge with a branded effect to set the right
atmosphere for travel, and rallied their audiences through premium
placement ads including TopView and In-Feed One Day Max.

• Travel intersects with various passion points of TikTok users. Categories
such as entertainment, food & beverage, and well-being & lifestyle are all
major driving factors for users when they're dreaming up their next travel
destination. Therefore, brands across various industries should consider
these subcategories to heighten the joy of travelling and resonate with
their TikTok target audience.

2022

Performance: After 6 days of the campaign, Lay's achieved 133.4K
videos created in the hashtag challenge (UGC) and 8K video creation
with branded effect.

• Partner with creators and have them showcase your product, in order to
give your brand a boost. They can position your product as a hidden
gem, driving interest and awareness around new places or activities. They
can also be leveraged as a resource for travel tips and hacks. Creators
allow brands to reach new audiences or tap deeper into existing ones. Be
sure to bring them into the creative process for maximum results, and
remember, no one understands their communities better than TikTok
creators.

NORTH AMERICA
THAILAND

Case Study

Apparel & Accessories

NORTH AMERICA
THAILAND

Any wear and
anywhere can be
a Fashion Show

TikTok users are empowered to creatively
express their style and be their true,
authentic selves on TikTok.
namic fashion industry. TikTok users are
empowered to creatively express their style
and be their true, authentic selves on TikTok.
Our innovative sound features along with a
wide range of video editing tools combine to
have a powerful effect on the level of entertainment and creativity of fashion content.

2022

In the past year, TikTok has been a big influence when it comes to apparel and accessory
trends. TikTok's influence has proven that the
traditional rules within this category no longer
apply - this is the platform for inspiring creativity and sparking joy, which makes it the
perfect match for the fast-moving and dy-

Overall Growth*

Rising¹

+144%

Video Views

*based on the identified high volume hashtags
correlated to each category.

Top Trends

Popular¹
Determined by volume of posts, popular
hashtags indicate how well a category is
performing at any given time. It is a measure
of how much the topic is being expressed
and talked about.

Say hello to the up-and-comers, and the
former underdogs that are coming out on top.
These are our fastest-growing hashtags of
the year. They reveal interesting insights into
what's trending now in this category.

#แปลงรางแปป
Video Views: 140M+

THAILAND
NORTH AMERICA

Insights¹

#แตงตัวไปเที่ยว
Video Views: 44.7M+

#คลาสแฟชั่น
Video Views: 2.1B+

#fashion

Video Views: 971M+

#transformation
Video Views: 486M+

2020.10

2021.10

#เครื่องประดับ
Video Views: 46.4M+

#แฟชั่นคนอวน
Video Views: 21.9M+

#pose

Video Views: 53.3M+

#แตงตัว

Video Views: 320M+

in videos published. On TikTok, every day is a
runway, making it the go-to, on-demand
place to discover new fashion trends and get
inspired by different looks by diverse
communities. Creators bring their unique
fashion adaptations by drawing from looks
around street style, office wear, cozy home
looks, and even pop culture.

#foryourpride
Video Views: 141M+

2022

On TikTok, the rules of fashion have been
rewritten as the diverse communities on TikTok
are encouraged to be their authentic selves. As
a result, fashion content on TikTok is always
fresh, unique, inspiring, and creative. Not only
do TikTok users consume content for
inspiration, they are also actively creating. This
category saw 144% year over year growth in
video views, and 172% year over year growth

1. TikTok internal data, Thailand, October 2020 - October 2021

Participation and engagement are some of
the key objectives that brands aim for when
advertising on any platform. It's an important
indication that the audience is captivated by
the content, reacting positively to the brand,
and willing to join in. What makes TikTok
particularly special is that it has superpowers
for unlocking record participation and
engagement levels, and triggering a snowball
effect that drives massive impact.

Tips for Brands
Brands can lead with participation by inviting
the TikTok community to create together, as a
proven tactic for fully engaging the audience.
This allows viewers to "live and breathe" the
brand from multiple perspectives and with the
variety that they crave - which sparks
creativity and joy for the entire community.
Brands are welcomed on TikTok by
embracing the community, fitting in,
and co-creation!

What can a brand learn from this?
• Objective: In Southeast Asia, where shopping is a way of life, e-commerce
fashion brand ZALORA is synonymous with style. As one of the leading
business-to-consumer (B2C) platforms in SEA, the brand prides itself on
harnessing data analytics to stay ahead of trends and meet customers’
evolving demands. So it came as no surprise when they decided to leverage
the power of TikTok’s data-centric creative ads to boost its online
brand presence.

Scan With Camera

• Solution: To stay ahead of the highly competitive e-commerce fashion market,
ZALORA knew that they had to constantly reinvent themselves. To inject
originality into their ads and keep things fresh, they decided to sign up for the
TikTok Creative Program (TCP), a solution-based one-month creative initiative
to help advertisers scale further and expand their reach with data-assisted
creative content production. Under the program, ZALORA was assigned 12 new
creatives, all of their videos focusing on a human-centric, organic UGC style.
For example, one video featured a model seamlessly changing into
multi-colored tops to demonstrate the flexibility of ZALORA’s free 30-day return
and exchange policy.

• Don't be afraid to explore new angles and storytelling techniques to
communicate with your audience. We believe TikTok users are generally
open-minded, willing to take in new information, and get inspired by
browsing the For You Page. This makes TikTok the perfect place for the
right people to discover your fashion brand and styles.
• Content is definitely not limited to traditional ideas on TikTok. Think
outside the box, and show the different angles and stories behind your
brand - it could be a behind-the-scenes of a fashion show or photoshoot,
product reviews from consumers, a glimpse into how your product is
made, how the product or brand originated, or the history of your brand.
• Tap into key seasonal and micro moments throughout the year to stay
relevant and on-trend, in order to maintain credibility and interest
amongst your audience.
• Showcase your product to users by tapping into their emotions, and drive
interest through relatability. By making a product relatable, you're
enabling users to connect with your brand on a deeper level, rather than
through purely functional benefits. This can increase brand affinity
and loyalty.

2022

• Performance: The targeted nature of the ad coupled with the engaging content
meant that ZALORA’s cost per acquisition (CPA) performed well, dropping by
almost 72%. The CAC (cost per new customer) was also reduced by 14%.
Throughout the campaign, ZALORA also saw increased conversion rates by
almost 1.76x.

• Brands can observe the cultural trends on TikTok to understand and get
inspired by the hot looks of the moment. Start by exploring our trending
hashtags, music, and transitions, and incorporate them in your
branded videos.

NORTH AMERICA
THAILAND

Case Study

Financial Services

THAILAND

Personal Finance

TikTok has simplified Finance to make it more
entertaining and more enjoyable than ever.
to make it more entertaining and more enjoyable than ever. Communities and creators are
actively creating their own style of content
across various financial topics. Some of these
content styles include comedy, role play
storytelling, real life experiences, tutorials, and
tips. They come to life through the use of
native TikTok creative tools like stitch.

2022

Finance is often seen as a serious, daunting,
and difficult topic. On TikTok, however, serious and intimidating topics are made easy
and accessible by users of all ages and different backgrounds, enabling users to learn
important tips while being entertained. We've
seen that this is particularly true for personal
finance, where TikTok has simplified the topic

Overall Growth*

Rising¹

+123%

Video Views

*based on the identified high volume hashtags
correlated to each category.

Top Trends

Popular¹
Determined by volume of posts, popular
hashtags indicate how well a category is
performing at any given time. It is a measure
of how much the topic is being expressed
and talked about.

Say hello to the up-and-comers, and the
former underdogs that are coming out on top.
These are our fastest-growing hashtags of
the year. They reveal interesting insights into
what's trending now in this category.

THAILAND

Insights¹

#ไมมีบัตรก็ผอนได
Video Views: 6.8M+

#เศรษฐกิจไทย
Video Views: 2.8M+

#tiktokแนะแนว
Video Views: 3.7B+

#รอบรูเรื่องธุรกิจ
Video Views: 544M+

2020.10

Our community has shown strong intent to
learn more about money management, which
can be seen through the 123% year over year
growth in video views, along with a 187% year
on year growth in videos published. Moreover,
TikTok users are more open to expanding and
trying out new financial portfolios, with visible
growth in subjects like Crypto, Insurance,
and Lending.

Video Views: 386M+

Video Views: 15.2M+

#เก็บออม

Video Views: 2M+

#อสังหา

Video Views: 66.7M+

#ลงทุน

Video Views: 309M+

#การเงิน

Video Views: 275M+

2022

The TikTok community is home to
entrepreneurs and future generations who
strive to be better-informed on finance, with
the goal of unlocking financial freedom and
independence. As a platform, TikTok helps
users level up their skills and start new trends
within the category. Finance has never felt
more accessible, and the fresh new wave of
content in this space has shed new light on
how easy this topic can be to understand, and
to seamlessly adopt into our lives.

2021.10

#tiktokสายความรู

#เทรดเดอร

1. TikTok internal data, Thailand, October 2020 - October 2021

Brands rely on compelling stories to express
themselves to the world and drive demand.
Thankfully, telling a memorable story has
never been so easy. With TikTok's advanced,
yet easy-to-use tools, everyone is equipped to
easily create high production value videos.
This newfound accessibility to simple and
effective video production has brought about
an era where short, digestible content wins,
and where content is consumed increasingly
faster and with more variety.

Tips for Brands
With variety comes versatility, and a constant
craving for creative and unique content.
Content creation is no longer limited to
traditional storytelling formats or
straightforward messaging. A 30-second
video shot in someone's basement can be
more effective than a high-budget production
that lacks an interesting story. At the end of the
day, remember that there's nothing more
powerful than a captivating story that gets
people engaged and excited.

What can a brand learn from this?

• Financial thought leaders that succeed on TikTok act more like coaches
than educators. They pick up on common insights or complex issues and
make it accessible and easy to understand for the audience. In this way,
try to make your content bite-sized and apply the TikTok language and
format to ensure a fun learning experience.
• Brands can improve users' financial literacy while becoming an important
part of their day to day lifestyle by adding a touch of humour, or
dramatizing real situations. This makes the content more relatable,
entertaining, and resonate better with the audience - keeping them
coming back for more.

THAILAND

Case Study

• Explore new ways of storytelling on TikTok with the wide range of features
and tools available on the platform. A few examples are: TikTok reply
features, duet, stitch. This helps entertain the audience while they learn
about financial topics, no matter how dull. In this way, the brand's finance
content can stay native, fun, and relevant to the TikTok audience.

• Objective: TIDLOR is one of the top non-bank financial providers in Thailand,
known for its strong presence in traditional media. But these days, traditional
media has been losing ground to digital media platforms, and the brand didn't
want to miss out. The brand's goal was to build up a solid presence on TikTok
and leverage it as a key platform to drive conversion.

Scan With Camera

• Solution: Rather than pushing an adapted TV commercial, TIDLOR decided to
feature their own employees and shoot a video that's native to TikTok's format
and experience. To do this, the brand used a voiceover from an effective
existing TV commercial which talked about the product’s unique selling point.
TIDLOR then had their staff shoot a TikTok-optimized video: filming vertically,
delivering the key message early, and ending with a strong and concise call to
action. With this simple method, TIDLOR was able to produce creative content
that's still on-brand, but more immersive, entertaining, and in line with the
content typically found on TikTok.

2022

• Performance: TIDLOR ran the In-Feed Auction Ads' traffic and conversion
(insurance application submissions) objective. This TikTok-first creative
outperformed the original TV commercial in terms of ROI. The native creative
resulted in a decrease in CPA by 78%, while also driving 23% higher page views
than the TV commercial.
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A Deep Dive

Community Commerce is TikTok's entertaining,
creator-driven word-of-mouth marketing,
and it blew up in 2021.

fdc82a

The
unstoppable
power of

People love it because it produces genuine
product reviews—and honesty is a big
differentiator for us; the majority of users say
they trust others to be their real selves on
TikTok¹. Product videos tend to be
entertaining, too, which is a huge draw, given
that entertainment is the number-one thing
that users seek out when they come to the
platform². And thanks to our recommendation
system, users may enjoy a unique,

personalized For You feed and discover
products that is likely to be of their interest.

THAILAND

ICYMI:

The phenomenon has driven major success
for brands. Items of all kinds have sold
out—from milk frothers to feta cheese,
leggings, cleaning products, mascara, and
everything in between. And that's only the
beginning.

#TikTokMadeMeBuyIt³
Video Views (Millions)
60M

#TikTokMadeMeBuyIt

50M

40M

30M

20M
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Date (2021)
0101
0109
0117
0125
0202
0210
0218
0226
0306
0314
0330
0407
0415
0423
0501
0509
0525
0602
0610
0618
0626
0704
0712
0720
0728
0805
0813
0821
0829
0906
0914
0922
0930
1008
1016
1024
1101

M

1. Nielsen Custom Authenticity Study commissioned by TikTok, Persons 18+, International: 2/23/21 - 3/2/21, Russia, Brazil, Mexico, Australia, Canada,
Indonesia, South Korea, n=1000/each region; US: 5/1/2020 - 6/19/2020, United States, n=1034; Global combines US and International markets
2. Marketing Science Global Time Well Spent conducted by Kantar, March 2021
3. TikTok Internal Data, Global, January 1, 2021 - November 8, 2021

2022

10M

Audience Insights
for 2022

To understand how trends can drive success, we broke down the buzz behind a
product that sold out big time this year thanks to TikTok—and how each stage in
its life cycle is an example of the four phases of Community Commerce.

We're learning more every day about what users want
from brands on TikTok, how communities influence their
behavior, and how willing they are to buy from TikTok.
Here are some TikTok user insights to keep in mind for
2022 planning:

User Trinidad Sandoval posted a
simple, honest, direct-to-camera
review of the Peter Thomas Roth
Instant FIRMx Eye Temporary Eye
Tightener.

02

Users loved the video. In one
week, it got 23 million likes,
thousands of comments, and a
swirl of reactions and buzz.

03

The item sold out repeatedly on
the brand's site as well as
third-party sites for weeks. The
brand’s founder and CEO said
they sold about six months' worth
of product in six weeks because of
TikTok.

04

The brand rolled out a jumbo size
of the product and is planning to
boost Trinidad's video once
organic traffic wanes

Creator or brand posts an entertaining video featuring a product

Share phase:
Communities contribute to a
product conversation and help it
pick up steam

Spike phase:
Creator or brand posts an entertaining video featuring a product

Sustain phase:
Brands take action both on- and
off-platform to keep consumers
interested

1. Forbes, “Welcome to the TikTok Economy.” October 7, 2021
2. TikTok Marketing Science Global Community and Self-Expression
Study 2021, conducted by Flamingo.
3. Marketing Science US Holiday Shopping Research, conducted by
Walnut Unlimited, Feb 2021
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73%
78%
70%
67%

feel a deeper connection to
brands they interact with on
TikTok, compared to other
platforms²

agree that the best brands on
TikTok are ones that work
together with users²

feel like they're a part of a
community on TikTok²

say TikTok inspired them to
shop even when they weren't
looking to do so³

If you have someone who’s
doing something on their
own, being who they are,
and genuinely showing the
way it is, the breakout
successes can be huge.
- Peter Thomas Roth, founder and CEO¹

2022

Scan With Camera
to watch cases

Spark phase:

THAILAND
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The Anatomy of a
Community Commerce Moment

2022 will be the first full year for TikTok Shopping, our suite of
e-commerce tools that turn videos into shoppable
entertainment. These solutions will make it easier than ever to
harness the power of Commerce, because it'll enable users to
purchase the products they discover on their For You Pages.
Here's a glance at some of the products that are currently in GA:

Dynamic Showcase Ads
A tool that automatically turns your inventory into ads and shows
them to the most interested viewers, based on information about
your products and user behavior on your app.

THAILAND

Ramping the“commerce”
in Community Commerce

Those tools are just
the beginning. As
long as you bring
joyful entertainment
to the table, we'll
continue providing
the bottom-funnel
solutions that help
you interest into
real-life
conversions.

TikTok

CollectionAds
Ads
Collection

Badges that let merchants highlight
items in an organic video and drive
users to product information pages.

Rotatingproduct
productcards
cardsononvideos that
Rotating
videos
that
showcase
showcase multiple itemsmultiin a single
ple items in a single experiexperience, then link out to those items.
ence, then link out to those
items.
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Product Links

2022
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It's no secret that sound is a
differentiator for TikTok—and 2021 was
our loudest year yet. We uncovered
research that showed how sound
influences ad effectiveness, how TikTok
influences the music industry, and how
specific audio types make people feel.
We saw brands launch campaigns
where sound was a focal point and
marveled as TikTok became the space
for promising new musicians to thrive.
The craziest part? That was just the
beginning. In 2022, we'll roll out new
products and insights designed to help
our partners to get in on the joy and
potential of sound and use it to drive
their bottom lines. So stay tuned on
TikTok—because, when it comes to
sound, this may be our biggest year yet.

2022

02

EVOLUTION OF SOUND

Winning Audio
in 2022
If you want to get started on your 2022 TikTok
strategy, but aren't yet sure how to use sound
in your plans, have no fear. We tapped three
experts to give guidance on how brands can
win their audio strategies this year—from using
cutting-edge tools to putting artists at the
forefront of content. Here's what they had to
say.

Meet your experts:
Bryan Cosgrove

02

Craft distinctive sonic branding

Think (and act) musician-first

Sonic branding is a powerful way to convey a
company's identity. Cosgrove notes that TikTok
trends are mostly based around songs or audio
snippets, rather than broad-scale sound design.
But if brands want to explore their sonic identity
on the platform, they should make sure it's
distinct, according to Engels.

TikTok is a launchpad for some of today's
biggest artists. They can release songs on the
platform, where music is easily shared and built
upon, thanks to TikTok's culture of participation
and co-creation. That behavior will continue in
2022, according to Gruger.

"They have to create something distinctive,
something they can own, so they can touch
people’s hearts, stay in their minds. If your
brand's sound is ‘average,’ then it disappears in
the mass," said Engels. "A distinctive sonic identity
makes a brand stand out from competitors. And
that lets them build long-term relationships with
audiences. The sound identity will stick."

"Artists will tease their music on the platform,
leaning into posting and starting their own
trends by interacting with users in order to drive
streaming," Gruger said. "Some artists have
already teased snippets of their songs before
releasing a full track, then seen heavy
engagement. As a result, those artists
experienced massive gains in streaming."

THAILAND
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Brands can also galvanize the TikTok community
around certain musicians by putting artists at the
forefront of what they do on the platform, said
Cosgrove.
"[Brands can] can get involved in big moments in
an artist's life, like album releases, tours, and
award nominations. They can find ways to show
what's coming, and what that artist is doing, and
say, "By the way, our brand is a part of it." Let
the music be front and center," he said.

Director of Commercial Music & Creative
Licensing at TikTok

Cedric Engels
Director of CEO of sound production
agency Sonhouse

William Gruger

66%
of our users feel TikTok has had a
big impact on the music industry¹

Music Editorial & Programming Lead,
US at TikTok

73%

1. TikTok Marketing Science US Understanding TikTok's Impact on
Culture Custom Research 2021, conducted by Flamingo
2. TikTok Marketing Science US Music Perceptions Research 2020
conducted by MRC Data (formerly Nielsen Music)

2022

of users associate certain
songs with TikTok²
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TIKTOK

WHAT‘S NEXT

THAILAND

Be an early adopter of voice tech
On TikTok, audio is about more than just
music—voice is also a huge component. Our
text-to-speech feature was popular in 2021. Voice
effects are a source of inspiration and creativity for
our users. And as this kind of technology continues
to grow, voice will become an even bigger part
of TikTok.
"The popularity of our voice assistant and the
interest of some brands to explore this space are
both good indicators" of this potential growth,
said Cosgrove.
Amid this evolution, as people hear more
automated voices, they'll start to yearn to hear
authentic human narration—which may become a
key aspect of genuine storytelling on TikTok,
said Engel.

"'Real’ voices by individuals will gain importance.
The original human element can make the
difference," said Engels. "Brands should think about
their tone of voice within a sonic branding
strategy."
Bottom line? Brands should combine fun tools like
the text-to-speech reader with honest voiceovers
and direct-to-camera dictation. Using both will
allow them to get in on the joy of a trend, while still
forming close bonds with viewers.
"Sound is the basis of communication. People have
always used their voices to share their messages.
Voice can add nuance to what you want to say,"
said Engels.

160B+
Videos tagged with #VoiceEffects have
160B+ vvs on TikTok (As of December 2021)
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3. TikTok Marketing Science US Sound On Part 2: Audio
Effects Research 2021 conducted by Media Science
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of users accurately recognized the brand in
ads that used direct-to-camera audio³
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The stats speak for themselves. In the EU
we've seen that partnering with Creators on
TikTok boosts view-through rates for In-Feed
Ads by 193%, and branded content coming
from Creator collabs shows a 27% higher ad
recall. Even TikTok users themselves agree 65% of TikTok users enjoy when a Creator
posts about a product or brand¹.
Why are they so effective? Essentially,
Creators live and breathe TikTok, which
means they have a full grasp on TikTok trends,
tricks, and techniques for creating resonating
content that's native to TikTok. Secondly, their
cultural expertise paired with a unique voice
and style have likely led to an existing
follower-base that's loyal, engaged, and
trusting. They hold the Creators' views in high
regard, which makes for a powerful audience.

THAILAND

Your new creative
dream team,
coming in hot

Say hello to your new creative dream team.
Far from your typical creative director - meet
the TikTok Creators: the bold personalities,
cultural experts, trend-setters, and pioneers
who will empower you to overdeliver against
your campaign goals, and get impactful and
tangible results. It's time to trust in Creators to
leverage their own flair and influence to give
your brand the big boost that it deserves.

You might be wondering what "credentials"
these Creators have, especially since the
definition of "creator" is increasingly fluid.
It's true - TikTok gives anyone and everyone
a space to express themselves and be
discovered. However, we see this as a huge
positive. By democratizing creativity, we've
created an authentic and genuine
atmosphere where brands can form
meaningful and trusting relationships with
their consumers.
Moving away from transactional
endorsements and traditional product
placements towards a more authentic
collaboration has not only yielded effective
results for brands, but has also inspired
them to play an active role in impactful
conversations around causes such as racial
equality and mental health. Making the
world a better place with more purpose
and humanity.

2022
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CREATORS

1. Marketing Science EU proprietary creative analysis, United Kingdom,
France, Germany, Spain, Italy, October 2020 - May 2021

1. Do your homework to find your ideal creators.
The Creator Marketplace is the go-to destination for collaboration. Discover Creators based
on industry, budget, and business goals - enabling you to find the best Creator for you.

THAILAND

5 TIPS FOR
GETTING STARTED

CREATOR COMMUNITY
CREATOR COMMUNITY
CREATOR COMMUNITY

2. Test out different types of creators.
Be open to Creators of various styles, backgrounds, and audience sizes. Tap into different
subcultures. You might be surprised by the top performers.

3. Use the powerful suite of TikTok tools at your disposal.
TikTok Ads Manager allows you to launch a paid strategy. Business Center empowers you
to manage and analyze campaigns. Meanwhile, Creators have native tools within TikTok
to generate content that is organic and relatable.

4. Build a holistic creator strategy that's "always on."
Think of your partnership with Creators as double-sided. It's important to be inclusive of
both sides in terms of channel mix (your owned channels + theirs).

5. Don't leave them hanging after the brief.
Creators are the integral to TikTok and champions within their communities. Be sure to
bring them into the whole process so they can do their best work and shine on behalf of
your brand.

The power of community co-creation
In 2022 we are making a deeper commitment to our creators and our
community. Our two main focus areas are...

Further strengthening the bond
between creators and brands.
Through TikTok Creator Marketplace we aim to help you find the right creators
in the most efficient way possible.
We will continue to foster and champion creator communities and community
driven brand opportunities.

Results, results, results.
In order to improve creator marketing efficacy we will work
towards providing measurable results and meaningful insights.

2022

We're truly humbled and excited to see so many Creators
thrive on the platform, and get access to new means of
work and livelihood through collaborating with brands. We
can't wait to see what's in store for 2022 and beyond for
Creators working hand in hand with brands!

Key Themes for 2022

Keeping Our Community Safe:
Our approach starts, first and foremost, with keeping our community safe. When we do so, we not
only create a safe place for our users to authentically express themselves, but, in turn, a positive
environment to build brands and reach our community in a meaningful way.
In 2021, we worked diligently to live up to our commitment by introducing an array of products and
initiatives that reflect our ongoing dedication to the safety of the TikTok community, like
age-appropriate privacy and safety settings, tools to promote kindness, combat bullying and curb
the spread of misinformation, as well as campaigns to promote awareness around bullying.

Building for
Brand Safety

THAILAND

TikTok’s Four Pillars
of Brand Safety

Building Brand-Safe Solutions:
We have also been listening closely to our brand partners, who are an integral part of - and built
seamlessly into - the TikTok community. We get that more control over where ads appear is of
paramount importance, and throughout 2021 we expanded our offerings to advertisers that help
ensure branded content shows up adjacent to safe and suitable videos. Working both in-house and
with 3rd-party partners we now offer four innovative brand safety solutions for advertisers on TikTok:
our proprietary TikTok Inventory Filter, pre-bid solutions from OpenSlate and IAS and a post-bid
solution from Zefr. We are also constantly iterating and expanding these offerings to different
markets and ad buying types.

At TikTok, we have always been committed to creating a
trusted environment for brands, built on a foundation of
safety, transparency and accountability - because when we
talk about brand safety, it all goes back to brands and
advertisers trusting where their content shows up. To build
towards that trust, we have taken a holistic approach to
brand safety on TikTok across four strategic pillars.

Championing Transparency and Accountability:
In order to keep everyone informed about the steps we are taking to keep our community safe, we
are striving to be the most transparent and accountable company in the industry by giving
unprecedented insights into our operations. In 2021 we launched our first two quarterly Community
Guidelines Enforcement Reports and held tours of our pioneering Transparency and Accountability
Centers, as well as announced plans for a new physical center in Ireland to build on our two
previously announced centers in Los Angeles and Washington D.C. What's more, we revamped our
Transparency Center on the TikTok website to keep the public informed of our efforts in the space.

Partnering for Progress:
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Finally, we wouldn't be where we are if it weren't for our partners - because we are always stronger
when we work together. 2021 saw an expansion and deepening of safety partnerships for TikTok, like
joining the Technology Coalition, participating in the inaugural GARM Aggregated Measurement
Report, taking a seat on the Brand Safety Institute's Board of Advisors and becoming TAG Brand
Safety Certified globally by the Trustworthy Accountability Group. At TikTok we take our partnerships
seriously, both to help inform our own operations and ultimately to push the industry forward for the
greater good of the digital ecosystem.

A snapshot of some of
TikTok's milestones in safety
and transparency last year

JAN

MAR
Expanded markets for our
TikTok Brand Safety Solution,
Verified by OpenSlate

Introduced new default
privacy and safety settings
for youth

Read More

FEB

Read More

Expanded privacy and safety
settings for teens

Read More

Read More

JUL

SEP

Achieved TAG Brand Safety
Certified status globally

Officially announced our
TikTok Inventory Filter; IAS &
Zefr Partnerships

APR
Joined the Brand Safety
Institute's Board of Advisors
Participated in the first
GARM Aggregated
Measurement Report

OCT

NOV
Participated in the second
GARM Aggregated
Measurement Report

Read More

DEC

Released our second quarterly Community Guidelines
Enforcement Report (Q2 2021)

Read More
Launched our new
Transparency Reports and
refreshed Transparency
Center

Read More

2022

Read More

Released our first quarterly
Community Guidelines
Enforcement Report (Q1 2021)

Read More

Read More

Released our H2 2020
Transparency Report

AUG

THAILAND

2021
Highlights

JUN

Looking
Ahead

"We consider TikTok the most
important video platform in
the world."

Mike Zaneis, CEO, TAG

“By adopting industry best practices
to protect its partners and the supply
chain from the full range of potential
brand safety threats, TikTok is
demonstrating its strong
commitment to the safety of its
growing community and the
protection of brands within that
community. We look forward to
continuing to work with TikTok to
raise the bar for other companies
across the digital ad supply chain.”

Neal Thurman, Director of the Coalition for Better Ads and
Co-Founder of the Brand Safety Institute

There is no "job done" when it comes to brand safety, particularly as it is constantly evolving
and becoming more nuanced. Looking ahead to 2022 we will continue to prioritize the
safety of our community, new solutions for brands, transparency, and partnerships as we
continue to foster a positive environment for creative expression where brands can build,
reach new customers and more.

THAILAND

Rich Raddon, Co-founder and Co-CEO of Zefr

For our advertisers, we are developing a number of
additional controls to ensure that they feel confident their
investment runs in an environment suitable for their brand.
This will include various first-party solutions such as
category exclusion and inventory tiers, in addition to
expanding our solutions with third-party partners to offer
more customization.
Jon Schmucler,
Global Head of Product Marketing, Measurement Solutions

Finally, we are dedicated to continuing to work with our partners like GARM, TAG and the
Brand Safety Institute to enhance brand safety education and push the industry forward
in the interest of building a safer digital ecosystem globally.

"Very impressed by your
commitment to brand safety and
building it in to everything you do."

2022
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