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กลยุทธ์การส่ือสารทางตลาดของแอพพลเิคช่ันวีแชท (WeChat) กบัการใช้บริการของผู้บริโภคใน
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ึอศึกษา 1) กลยุทธ์การส่ือสารทางตลาดของแอพพลิเคชั่นวีแชท (WeChat)     
2) มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่วแีชท (WeChat) ทั้งในสาธารณรัฐประประชาชนจีนและประเทศไทย การวจิยั
เป็นเชงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากผูบ้ริหารการตลาด
ของบริษทัทีเซน้จ านวน 2 คน และผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชว้ีแชทชาวจีนและชาวไทย จ านวน 18 คน  ผลวิจยัพบว่ากลยทุธ์การ
ส่ือสารทางตลาดของแอพพลิเคชั่นมีสองแบบ คือการท าตลาดแบบมีค่าใช้จ่าย โดยผ่านช่องทางบัญชีอย่างทางการ 
(official account) และเป็นสปอนเซอร์ของสต๊ิกเกอร์ และการท าตลาดแบบไม่มีค่าใชจ่้าย  ส าหรับมุมมองของผูบ้ริโภคท่ี
ใชแ้อพพลิเคชัน่วีแชท (WeChat) ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการชาวจีนมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่วี
แชท โดยส่วนใหญ่จะติดต่อกบัเพ่ือน ท าธุรกิจ ส่วนเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่วีแชทในประเทศไทย แต่คนไทยยงันิยมใช้
ไลน์มากกวา่ และคิดวา่วแีชทไม่มีอะไรน่าสนใจ ชาวไทยใชว้แีชทติดต่อกบัเพ่ือนคนจีน 

 

ABSTRACT 

This research had objectives 1) to study the communication strategy of WeChat application 2) to investigate 
the views of application WeChat users in both People’s Republic of China and Thailand. This study was qualitative 
by using in-depth interviews with purposive sampling: two marketing administrators from Tencent Technology 
Company, the original manufacture of application WeChat; and 18 users of WeChat in both two countries.  The 
results indicated that WeChat has two types of marketing communication, which are no-free communication through 
official account and sponsorship of stickers and free communication market. As for the users’ perspectives, Chinese 
users were mostly satisfied with application WeChat.  They used WeChat to communicate with friends, relatives and 
customers. By contrast, Thai users appreciated Line more than WeChat and considered WeChat uninteresting.  Thais 
utilized WeChat when connecting with Chinese friends.  
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บทน า 
ใน ปั จ จุบัน  มี ส่ื อสั งคมออนไลน์  (Social 

Media) หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) ไลน์  ( Line) อินสตาแกรม (Instagram) เพื่ อ
อ านวยความสะดวก และตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบของ
ผูค้นในสงัคม แต่วา่ส่ือสงัคมออนไลน์เหล่าน้ีนั้น กลบัไม่
สามารถใชง้านไดใ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน เน่ืองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมีประชากรมาก 
ประกอบกบัมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ และมกัเกิดการเรียกร้อง
เพ่ือแบ่งเขตการปกครองของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และท่ี
ผา่นมาเคยเกิดเหตุการณ์ท่ีผูน้ าของชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มหน่ึง
ใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องและโจมตี
รั ฐบ าล  (เ ม่ื อ ค น จี น ไ ม่ ง้อ  Facebook, Twitter แ ล ะ
YouTube, 2553) เช่ น เห ตุ ก าร ณ์ ล่ า สุ ด ท่ี เกิ ด ข้ึ น ใน
สหรัฐอเมริกา ส านักงานบริหารงานบุคคลของสหรัฐ
ประกาศว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกโจมตีหมายเลข
ประกนัสังคมและขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีถูกขโมย รวมถึง
ประชาชนทั้งหมดกวา่ 21 ลา้นคน นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการ
ของเฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ ( Line) 
อินสตาแกรม (Instagram) ไม่ยอมปฏิบติัตามกฎหมายจีน 
ท าให้ไม่ได้รับอนุญาตในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (Qiu daoyong,  
2013) ดงันั้น รัฐบาลท่ีจีนตอ้งปิดกั้นการส่ือสารออนไลน์
เหล่าน้ี อีกทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัคงเป็นประเทศ
ปกครองแบบสังคมนิยม แต่ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ไร้พรมแดน มีพฒันาการท่ีกา้วไกล ท าให้ขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ สามารถเขา้ถึงไดง่้ายบนโลกอินเทอร์เน็ต จึงเป็น
เหตุผลให้การจัดการข้อมูลข่าวสาร และการควบคุม
ประชากรในประเทศสาธารณ รัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีนท าไดย้ากข้ึน (Sunyang, 2014) 

เพื่ อความ เป็นระเบี ยบ เรียบ ร้อยในสังคม 
รัฐบาลจีนจึงจ าเป็นตอ้งดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง และ
ไม่ใหเ้กิดกลุ่มขบวนการเคล่ือนไหวใตดิ้นผา่นการปฏิวติั

ดว้ยส่ือโซเชียลมีเดียอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศอ่ืนๆ 
รัฐบาลจีนจึงไม่อนุญาตให้ประชาชนใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) อยา่ง เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิต
เตอร์ (Twitter) และ ยทููป (YouTube) แต่มีการสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัภายในประเทศผลิตเทคโนโลยส่ืีอสารออนไลน์
ท่ี เห มาะสมต่ อการใช้งานของประชาชนภายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนข้ึน โดยเล็งเห็นว่าการใช้การ
ส่ือสารออนไลน์ท่ีผลิตข้ึนเองนั้น จะสามารถควบคุมการ
ติดต่อส่ือสารของประชาชนในชาติไดดี้กวา่ อีกทั้งยงัไม่
ตอ้งขอความร่วมมือกบัต่างชาติท่ีมีการปกครองต่างกัน 
(Lv wenjing,2013)  

อยา่งไรก็ตาม ประชาชนจีนก็ไม่ไดถู้กปิดกั้นการ
รับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอกทั้ งหมด  เพราะประชาชน
ภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัสามารถรับรู้เร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในต่างประเทศได้เช่นกัน หรือไม่ว่าจะเป็นการ
สืบคน้ขอ้มูลและความรู้จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนและ
ท างาน สามารถแบ่งปันรูปส่วนตวัหรือแสดงความเป็นอยู่
ของตนเองบนส่ือสังคมออนไลน์  (social media) ไดโ้ดยใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผลิตภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เอง ประชาชนส่วนใหญ่ต่ างพอใจกับโซเชียลมี เดีย
ภายในประเทศท่ีถูกผลิตข้ึน (Lv wenjing, 2013) เน่ืองจาก
ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อนัประกอบดว้ยส่ือโซเชียล
มีเดีย เช่น อนัดบัท่ี1คือ คิวคิว (QQ) เป็นโปรแกรมสนทนา
ท่ีท าหน้าท่ีเหมือน MSN Messenger ทุกประการ ส าหรับ
การเพ่ิมข่องทางในการติดต่อของคนท่ีเพ่ิงรู้จกักนั นอกจาก
จะถามเบอร์โทรศพัท์แลว้ ยงัสามารถถามรหัสคิวคิวไดอี้ก
ด้วย โดยรหัสในการลงทะเบียนของโปรแกรมน้ีจะเป็น
ตวัเลข ซ่ึงคนจีนเองก็ตอ้งจ าตวัเลขหลายหลกัจนกลายเป็น
ความเคยชินไปแล้ว อันดับท่ี2คือ เวยป๋ัว (Weibo) เป็น
โปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีเหมือนทวิตเตอร์ทุกประการ ทั้ งการ
ติดตาม (Follow ) การเขียนขอ้ความ (ทวีต) ต่างๆ แบ่งปัน
ข้อมูลข่ าวสาร ภาพ ถ่าย และอ่ืนๆ  ทั้ งการติดตาม 
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(Follow) การทวีตขอ้ความต่างๆ แบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร 
ภาพถ่าย และอ่ืนๆ ซ่ึงอตัราการเล่นเวยป๋ัว (Weibo) ใน
หมู่คนจีนมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงทีมผูบ้ริหารเองก็
คาดการณ์วา่อาจจะตีต้ืนข้ึนมาแข่งกบัทวติเตอร์ (Twitter) 
ได้ในอนาคตอนัใกลเ้ลยทีเดียว แลว้อันดับท่ีสามคือ วี
แชท (WeChat) แอพแชทครบวงจรจากบริษัท ที เซ้น 
(Tencent) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

วีแชท (WeChat) เปิดตัวคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 
มกราคม พ.ศ  2554 จนถึงปัจจุบัน  ท่ี ผ่านมา วีแชท 
(WeChat) ประกาศวา่เดือนมกราคม พ.ศ 2558 มีผูใ้ชง้าน
ทั่ วโลกถึง  549  ล้านคน  (Mahuateng, 2015) ภ ายใน
ระยะ เวลาเพี ยง  4  ปี เท่ านั้ น  วีแชท  (WeChat) เป็ น
แอพพลิเคชั่นท่ีครองใจผู ้ใช้ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว 
เน่ื องจากบ ริษัท ที เซ้น เป็น  1 ใน  5 บ ริษัท เก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยการสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษัท ประกอบกับแอพพลิเคชั่นวีแชท 
(WeChat) มีความโดดเด่นเฉพาะตัว จึงท าให้วีแชท 
(WeChat) ไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชบ้ริการในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นอย่างมากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ส่ือ
โซเชียลมีเดียท่ีผลิตภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ี
กล่าวมาข้างต้นนั้ น วีแชท (WeChat) ถือว่าได้รับความ
นิ ยมม าก ท่ี สุ ด  ถึ งแม้จ ะ มี ฟั งก์ ชั่น ต่ างๆ ท่ี ไ ม่ แพ้
แอพพลิเคชั่นการส่ือสารแบบอ่ืนและมี พชัราภา (อั้ม) 
เป็นพรีเซ็นเตอร์ในตลาดประเทศไทย แต่ผู ้ใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่วแีชทในประเทศไทยก็ไม่ไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

แอพพ ลิ เคชั่น วีแชทไม่ มี โฆษณาใดๆใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ผูใ้ชบ้ริการของแอพพลิเคชัน่วี
แชทก็ไม่ได้น้อยลง ชาวจีนส่วนใหญ่จะชอบซ้ือขายของ
ผ่านแอพพลิเคชั่นวีแชท และคุยกับเพ่ือนสนิท อย่างไรก็
ตาม ถึงแมว้่าชาวไทยรู้จกัแอพพลิเคชัน่วีแชท แต่คนท่ีใช้
บริการแอพพลิเคชัน่ก็ยงัไม่มากเท่าท่ีควร  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษา กลยุทธ์การ
ส่ือสารทางตลาดของแอพพลิเคชั่นวีแชท (WeChat) และ

มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่วีแชท (WeChat) 
ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษากลยทุธ์การส่ือสารทางตลาดของ
แอพพลิเคชัน่วแีชท (WeChat) 

2. เพื่ อ ศึ กษามุ มมองของผู ้บ ริ โภค ท่ี ใช้
แอพพลิเคชัน่วีแชท (WeChat) ทั้งในสาธารณรัฐประชาชน
จีนและประเทศไทย 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการพฒันาแอพพลิเคชัน่วแีชท (WeChat) เพื่อให้
แอพพลิเคชัน่วแีชทมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

2. ไดอ้งค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัแอพพลิเคชั่นวี
แชท (WeChat) ท่ีจะเผยแพร่ใหผู้ใ้ชบ้ริการชาวไทย 

3. สามารถน าข้อมูลแอพพลเคชั่นวีแชทไป
เปรียบเทียบกบัแอพพลิเคชัน่ส่ือสารอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึง
ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยและน าไปประยุกต์ใชง้านให้เหมาะสมแก่
ผูใ้ช ้

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

แอพพลิเคช่ันวีแชท เป็นโปรแกรมท่ีสามารถ 
ดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้งกบัเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงรองรับ
การส่ง เสียง วิดี โอ รูปภาพ และข้อความตัวอักษร 
สามารถคุยเด่ียว หรือเป็นกลุ่มได้ นอกจากน้ียงัสามารถ
เพ่ิมเพ่ือนใหม่ได้จากวิธีแอดไอดี และคน้หาเพ่ือนใด้ใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยแอพพลิเคชัน่วีแชท (WeChat) ใช้
งานไดก้บัอุปกรณ์ไอโอเอส (IOS) แอนดรอยส์ (Android) 
วนิโดว ์(Windows Phone) และซิมเบ่ียน (Symbian)  

ผู้ใช้บริการ หมายถึงผูท่ี้ใช้แอพพลิเคชั่นวีแชท 
(WeChat) ใน 3 เมืองใหญ่คือ ปักก่ิง  เซินเจ้ิน (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) และ กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 
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    แนวคดิและทฤษฏีทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. แ น ว คิ ด ก า ร ส่ื อ ส าร ก า ร ต ล าด  (Marketing 
Communications) 

Duncan (2005) ได้ให้นิยามการส่ือสารตลาดว่า 
การส่ือสารการตลาดเป็นการรวบรวมรูปแบบการน าเสนอ
ข่าวสารชนิดต่างๆ ท่ีได้วางแผนจัดท าข้ึน เพ่ือน ามาใช้ใน
การสร้างแบรนด ์ประกอบดว้ย การโฆษณา (Adverting) การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การขาย
โดยบุคคล (Personal Selling) การจดักิจกรรมพิเศษ และการ
เป็นผูอุ้ปถมัภ ์(Events and Sponsorships)  

Duncan (2008) ได้ให้ความหมายการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) หรือพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) ว่าเป็นตลาดซ้ือขายสินค้าและบริการ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กนัทางส่ือออนไลน์ผ่านอุปกรณ์
ต่ างๆ  เช่น  เค ร่ืองคอมพิวเตอร์  (Computer) โน๊ต บุ้ค 
(Notebook) และโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี (Mobile phone) 
เป็นตน้ 

 เชาว ์ โรจนแสง (2554) ได้กล่าวว่าการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) มีรูปแบบหลากหลาย เช่น 
1) องคธุ์รกิจไปยงัองคธุ์รกิจ 2) องคธุ์รกิจไปยงัผูบ้ริโภค 
3) ผูบ้ริโภคไปยงัผูบ้ริโภค 4) องค์กรภาครัฐไปยงัองค์
ธุรกิจ เป็นตน้ 
2. แนวคดิประโยชน์ของการใช้แอพพลเิคช่ันวแีชท 

Qiudaoyong (2012) กล่าวว่า ประโยชน์ของ
การใช้แอพพลิเคชั่นวีแชทมีทั้ งประโยชน์ต่อบุคคล 
องค์กรและสังคม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการ
ติดต่อส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นสนทนาดว้ยเสียง ส่งขอ้ความ
แบบวิดีโอ หรือการท าธุรกิจ ปกป้องความเป็นส่วนตวั
ของผูใ้ชบ้ริการอยา่งแขง็แกร่ง ถา้ไม่ไดแ้อดเป็นเพ่ือนกนั
ก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลส่วนตัวของคนคนนั้ นได้ หรือ
ถึงแมว้า่จะเป็นเพ่ือนกนัแลว้ เม่ือมีอีกคนมาแสดงความ
คิดเห็นบนรูปภาพหรือเน้ือหาของเพ่ือนท่ีแชร์ ก็ไม่

สามารถดูความคิดเห็นของคนนั้นได ้ถา้ไม่ไดแ้อดเป็น
เพื่อน  
3. แนวคดิพฤตกิรรมการเปิดรับสาร (Media exposure) 

พีระ จิรโสภณ (2547) กล่าวว่า ผูส่้งสารจะส่ง
สารไปถึงผู ้รับสาร ควรเลือกใช้แต่ละส่ือท่ีตามความ
แตกต่างของบุคคร โดยหลกัๆ จะมี 3 ขั้นตอน คือ 1.การ
เลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจในส่ิงท่ีสอดคอ้งกบัความช่ือ 
ประสบการณ์หรือค่านิยมท่ีเหมือนกนัตนเอง 2.การเลือก
รับรู้หรือตีความ และรับรู้ในเร่ืองท่ีตนสนใจ 3.และการ
เลือกจดจ า 

 
วธีิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจง
(Purposive sampling) คือผู ้บริหารด้านการตลาด 2 คน
ของแอพพลิเคชัน่วีแชทในบริษทัทีเซน้ (Tencent) ท่ีผลิต
แอพ พ ลิ เค ชั่ น วี แ ชท  (WeChat) แล ะผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชัน่วีแชทจ านวน 18 คนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทย 

 
ผลการวจิยั 
ส่วนที ่ 1 กลยุทธ์การส่ือสารทางตลาดของแอพพลเิคช่ัน 
วแีชท (WeChat)  

1.1 วตัถุประสงค์ของการผลิตแอพพลิเคชั่น      
วีแชท มีสองประการคือ 1) เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภคหันมาเล่นวีแชท 2) สร้างความสัมพนัธ์ใหม่ท่ี
เน้นความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตวั เช่น    
คนท่ีไม่ได้เพ่ิมเป็นเพ่ือนกันไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็น หรือดูขอ้มูลส่วนตวัของคนอ่ืนได ้

1.2 กลุ่มเป้าหมายของแอพพลิเคชั่นวีแชท 
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีคนท่ี
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ตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนและท าธุรกิจส่วนตวั และ
ในปัจจุบนัวีแชทก็ไดรั้บกระแสความนิยมในผูใ้ชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่วีแชทกลุ่มชาวจีน แต่เน่ืองจากอยู่ในโลก
โลกาภิวตัน์ ในอนาคตก็ยงัมีความไม่แนนอน ดันนั้ น 
ควรมีความแปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อย่างต่อเน่ือง และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการภกัดีต่อการใช้
บริการแอพพลเคชัน่วแีชท 

1.3 ช่องทางการใชส่ื้อจะเป็นส่ือโฆษณาเจาะ
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยผ่านแอพพลิเคชั่นคิวคิว 
เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่วีแชทกบัแอพพลิเคชัน่คิวคิวผลิต
โดยบ ริษัท ที เซ้น  (Tencent) เจ้าของ เดี ยวกัน  และ
แอพพลิเคชัน่คิวคิวมีจ านวนผูใ้ชม้ากเพียงพอแลว้ วธีิน้ีจะ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการคิวคิวกลายเป็นผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่วีแชท
แทน ท าใหฐ้านผูใ้ชบ้ริการมีจ านวนหน่ึงตั้งแต่ตน้  

1.4 กลยทุธ์การส่ือสารทางตลาดแอพพลิเคชัน่
สองแบบ คือการท าตลาดแบบมีค่าใช้จ่าย เป้าหมายท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือการท าให้แบรนด์ของสินคา้หรือบริการ
เขา้ถึงผูค้นจ านวนมาก ซ่ึงท าไดด้ว้ยช่องทางบญัชีอย่าง
ทางการ (Official account) และเป็นสปอนเซอร์ของ
สต๊ิกเกอร์ 2) การท าตลาดแบบไม่มีค่าใชจ่้าย ไม่วา่จะเป็น
การท าธุรกิจส่วนตวัหรือเล่นเกมผ่านแอพพลิเคชัน่วแีชท 
วีแชทถึอว่าเป็นช่างทางหน่ึงส าหรับประชาสัมพันธ์ 
สามารถติดตามสอบถามกับลูกคา้และบริการหลงัการ
ขายโดยตรง  

1.5 กลยทุธ์การส่ือสารทางตลาดต่างประเทศ
ของแอพพลิเคชัน่วีแชท มี 1) ใชด้าราท่ีมีช่ือเสียงและฮิต
ม า เป็ น พ รี เซ็ น เต อ ร์ท า โฆ ษ ณ า  เช่ น ใน  ต ล าด
สหรัฐอเมริกา ใชลิ้โอเนล เมสซ่ี เป็นพรีเซ็นเตอร์ตลาด
ประเทศไทยใช ้พชัราภา (อั้ม) ธนทตั ชยัอรรถ (แกงส้ม 
เดอะสตาร์) เต็มฟ้า กฤษณายุธ (ปันปัน) อิสริยะ ภัทร
มานพ (ฮัน่ เดอะสตาร์) มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 2) ไดร่้วมมือ
กับ แบ รน ด์ ดั ง ๆ ใน ป ร ะ เท ศ นั้ น  เ ช่ น ใน ต ล าด
สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกบักเูกิล (google) ใครใชไ้อดีกูเกิล 

(google) ทะเบียนวีแชท และเชิญชวนเพ่ือนไดเ้ล่น 5 คน 
จะไดรั้บคูปองมูลค่า 25 เหรียญ ในการลดส่วนค่าอาหาร 
ต ล าด เก าห ลี ได้ ร่ วม มื อ กับ บ ริษั ท ก า เก าท อ ล์ ค 
(KaKaoTalk) ตน้ทุน 4 ร้อยลา้นหยวน (1 หยวนเท่ากับ
5.5บาท) ได้หุ้นจากบริษัทกาเกาทอล์ค (KaKaoTalk) 
13.84% ตลาดไทยมีไดร่้วมมือกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) 
และรถBTSในการโฆษณา และเล่นวีแชทจะได้ลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง นอกจากน้ี ยงัสร้างส านักงานวี
แชทในสหรัฐอเมริกา เพื่อโฆษณาวีแชท และออกแบบ
สต๊ิกเกอร์ดารา รองรับภาษาอยา่งนอ้ย 18 ภาษาในแต่ละ
ประเทศ 
ส่วนที ่ 2 ผลการศึกษาเกีย่วกบัมุมมองของผู้บริโภคทีใ่ช้
แอพพลเิคช่ันวแีชท (WeChat)   

2.1 ช่องทางการใชบ้ริการแอฟพลิเคชัน่วีแชท 
ผูใ้ชบ้ริการชาวจีนส่วนใหญ่ รู้จกัวีแชทคร้ังแรกจากการ
บอกต่อทางเพ่ือน ผูท่ี้ท างานด้วยกันหรือคนท่ีอยู่ขา้งๆ 
แต่ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยรู้จกัผา่นการโฆษณาบนจอทีวขีอง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทีวี การแนะน าในแอพสโตร์ 
(App Store) ของไอโฟน (Iphone) และการแนะน าจาก
เพื่อนคนจีน 

2.2 ความ ถ่ี ในการใช้แอพ ลิ เคชั่น วีแชท 
ผูใ้ชบ้ริการชาวจีนมีตั้งแต่วนัละ 1 ชัว่โมงถึง 8 ชัว่โมงข้ึน
ไป ส่วนใหญ่จะใช้คุยกับบุคคล คุยเป็นกลุ่ม ดูสถานะ
ของเพ่ือนๆหรือข่าวสารต่างๆ ความถ่ีในการใช้แอพลิ
เคชั่นวีแชทชาวไทยจะต ่ ากว่าสองชั่วโมงต่อวนั ส่วน
ใหญ่ใชติ้ดต่อกบัเพ่ือนหรือลูกคา้คนจีน 

2.3  ความน่าสนใจของแอพพลิเคชั่นวีแชท 
ผูใ้ช้บริการชาวจีนเห็นว่ามี 4 ประการ คือ 1) สามารถ
เขา้ใจและเขา้ถึงวฒันธรรมของคนจีนไดอ้ยา่งลงตวั เช่น
ชาวจีนมีประเพณีใหแ้ตะ๊เอียแก่เด็กๆในวนัตรุษจีน วแีชท
ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถส่งแต๊ะเอียให้เพ่ือนผ่านวีแชท
ไดโ้ดยไม่ตอ้งพบเจอหน้ากัน 2) ความสะดวกสบายใน
การใช้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการพูดคุยกับเพ่ือน 
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สามารถท าธุรกรรมต่างๆผ่านวีแชท  ความสะดวกด้าน
ภาษา 3) ความหลากหลายในการเพ่ิมเพ่ือนใหม่ มีมองหา
เพื่อน (Look Around) ในวีแชท (WeChat) สามารถช่วย
ให้ค้นหาเพ่ือนใหม่ทั้ งท่ีอยู่ในเครือข่ายเพ่ือนของคุณ 
และยงัช่วยให้คุณคน้หาเพ่ือนใหม่ในเครือข่ายรอบๆ ได้
อย่างง่าย นอกจากน้ี มองหาเพ่ือน (Look Around) ยงั
สามารถคน้หาเพ่ือนใหม่ๆ ไดไ้กลสูงสุดถึง 10 กิโลเมตร 
4) เกมท่ีสนุกสนานในวีแชทและสต๊ิกเกอร์เคล่ือนไหว 
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ช้บริการคนไทยเห็นว่านอกจากท่ีการ
แอดเพ่ือนได้หลากหลายแล้ว ย ังไม่ รู้วีแชทมีอะไร
น่าสนใจ เพราะไม่ค่อยไดใ้ช ้

2.4 เห ตุ ผล เลือกใช้แอพพ ลิ เคชั่น วีแชท 
ผูใ้ชบ้ริการชาวจีนเห็นว่า 1) ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนและ
ครอบครัว หรือส่ือสารกบัลูกคา้ ระหวา่งแผนกและการ
ท างานร่วมกนั 2) ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
การขายสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่วีแชท ท าธุรกรรมต่างๆ 
การจองตัว๋ หรือโทรเป็นการสนทนาทางวิดีโอ (Video 
Call) 3) มีความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ 4) เป็น
สัญลกัษณ์ส าหรับวยัรุ่น เม่ือเห็นเพ่ือนใชแ้ลว้ก็เลยใชต้าม 
หากใครไม่มีจะเสมือนวา่เป็นคนลา้หลงั (นาย E อาย ุ24ปี, 
นักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปักก่ิง, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2558) 

อยา่งไรก็ตามผูใ้ชบ้ริการชาวไทย มีเหตุผล
สองประการ คือ 1) เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
“เพราะวา่วแีชทมีโปรโมชัน่ลดค่าใชจ่้ายถา้ใช้
แอพพลิเคชัน่วแีชท” (นางข, อาย ุ25 ปี, มหาวทิยาลยัของ
รัฐ, ประเทศไทย, สมัภาษณ์, 25 กนัยายน 2558) 2) 
จ าเป็นตอ้งติดต่อกบัเพ่ือนคนจีน  

2.5 ป ระโยชน์ ใน ก ารใช้ แ อพ พ ลิ เค ชั่ น 
ผูใ้ชบ้ริการชาวจีนเห็นว่าจะมี 5 ประการ คือ1) ประโยชน์
ด้ านความสั มพัน ธ์ ระหว่ างครอบค รัวและเพ่ื อน 
แอพพลิเคชั่นวีแชทสามารถติดต่อส่ือสารโดยระยะ
ทางไกล ส่งขอ้ความเม่ือไร ผูรั้บสารก็ไดรั้บเม่ือนั้น ท าให้

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสนิทมากข้ึน 2) ประโยชน์
ดา้นการท าธุรกิจ ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าพ้ืนท่ี เม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อ
สินคา้แลว้ อาจจะมีปัญหาและขอ้สงสัยอ่ืนในตวัสินคา้ 
สามารถใชว้ีแชทในการตอบค าถาม และสอบถามความ
คิดเห็นของลูกค้า เพ่ือมีการปรับปรุงข้อบกพร่องอยู่
ตลอด เวลา ให้ ลูกค้ากลับ มาใช้บ ริก ารอีกค ร้ัง  3) 
ประโยชน์ด้านการเรียน รู้พิ เศษโดยใช้เวลาย่อย 4) 
ประโยชน์ดา้นการท างาน จากขอ้มูลของพนักงานท่ีแชร์ 
ผูจ้ ัดการได้สังเกตการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและ
ความต้อ งการของพนั ก งาน  ท าให้ ก ารท าง าน มี
ประสิทธิภาพ 5) ปกป้องความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค
อย่างแข็งแกร่ง ถา้ไม่ไดเ้พ่ิมเป็นเพ่ือนกนัก็ไม่สามารถรู้
ขอ้มูลส่วนตวัของคนคนนั้นได ้หรือถึงแมว้า่จะเป็นเพื่อน
กนัแลว้ เมือมีคนมาแสดงความคิดเห็นบนรูปภาพหรือ
เน้ือหาท่ีแชร์ในโมเมน้ท ์(moments) ก็ไม่สามารถดูความ
คิดเห็นของคนอ่ืนไดถ้า้ไม่ไดแ้อดเป็นเพ่ือน (นาย A, อาย ุ
32ปี , ผู ้บ ริหารบ ริษัทขนส่งต่ างประเทศ ณ  ปัก ก่ิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สัมภาษณ์, 20 กนัยายน 
2558) 

แต่ส าหรับผูใ้ช้บริการชาวไทย เห็นว่าการ
ใชแ้อฟพลิเคชัน่วีแชทท าให้การติดต่อลูกคา้คนจีนไดง่้าย
ข้ึนและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (นาง ก, อายุ 25ปี
ปริญญาตรี วทบ. เทคโนโลยีการเกษตร สจล. ประเทศไทย, 
สมัภาษณ์, 24 กนัยายน 2558) 

2.6 ข้อดีของแอพพลิเคชั่นวีแชท ผูใ้ช้บริการ
ชาวจีนเห็นว่าทั้งหมดมี 6 ประการคือ 1) มีลูกเล่นมากกว่า
แอพพลิเคชัน่แบบอ่ืนในการคุน้หาเพ่ือนใหม่ เช่น ขวดลอย
น ้ า เขย่าหาเพ่ือน (Shake) มองหาเพื่อน ( Look Around) 2) 
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆในการเล่นแอพพลิเคชัน่วีแชท 3) 
มีนวตักรรมและพฒันาตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ
อยา่งต่อเน่ือง การใชง้านง่ายและสะดวก 4) สามารถซ้ือตัว๋
เคร่ืองบิน จ่ายค่าโทรศัพท์  จองโรงแรม เรียกแท็กซ่ี        
โอนตังค์  ท าธุ รกิ จ ส่ วนตัว  และ อ่ืนๆ  5) มี ส แกน              
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คิวอาร์โคก้ (QR Cord) ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัท์อะไรก็ตาม 
ถ้ามีคิวอาร์โค้ก (QR Cord) ก็สามารถใช้วีแชทสแกน 
แล้วราคาท่ีขายในแต่ละห้างสรรพสินค้าก็จะข้ึนใน
หนา้จอ สามารถเปรียบเท่ียบราคาท่ีแต่งต่างกนัได ้ท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการซ้ือสิงคา้ 6) มีช่ือเสียงท่ีดี เป็น
แอพพลิเคชัน่ท่ีน่าช่ือถือส าหรับชาวจีน 

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของแอพพลิเคชั่นวี
แชทส าหรับคนจีนทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คนไทยไม่มี
ใครพูดถึง เพราะคนไทยมกัจะนิยมใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ 
(Line) เพราะยงัไม่ค่อยรู้จักฟังก์ชั่นแอพพลิเคชัน่วีแชท 
แต่ถา้เปรียบเทียบกบัไลน์ (Line) แลว้ ผูใ้ชบ้ริการคนไทย
เห็นวา่แอพพลิเคชัน่วีแชทมีขอ้ดีสองประการ คือ 1.การ
ใช้การสนทนาทางวิดีโอ (Video Call) มีความเสถียรใน
สัญญาณผูใ้ช้ไม่รู้สึกสะดุดหรือติดขัดเวลาสนทนา 2. 
สมาชิกในการคุยเป็นกลุ่มรองรับสูงสุดถึง 500 คน แต่
Lineสูงสุดเพียง100คน 

2.7 ขอ้เสียของแอพพลิเคชัน่วแีชท ในมุมมอง
ของผู ้ใช้ชาวจีน แค่ คู่แข่งมาก โดยส่วนรวมเห็นว่า
แอพพลิเคชัน่วีแชทไดต้อบสนองความตอ้งการของชาว
จีนอย่างดี  และมีความพึงพอใจต่อการใช้บ ริการ
แอพพลิเคชั่นวีแชท อย่างไรก็ตาม ผูใ้ช้บริการชาวไทย
เห็นวา่จุดอ่อนของแอพพลิเคชัน่วีแชทมี 2 ประการคือ1) 
ไม่สามารถรู้ไดว้า่คู่สนทนาเปิดอ่านขอ้ความหรือไม่ ไม่มี
สัญลกัษณ์บอกว่าอ่านข้อความแล้ว 2) โฆษณายงัมีไม่
มากพอในตลาดไทย รู้สึกไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่มีอะไร
ดึงดูดใจท่ีจะไปใชแ้ทนแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) 
 
สรุปและอภิปรายผล  
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแอพพลิเคชัน่
วแีชทเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลย ี
คนท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนและท าธุรกิจส่วนตวั 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ส่ือสาร

การตลาดของเธียรทศ ประพฤติชอบ (2014) ท่ีกล่าวถึง
กลุ่มคนกลุ่มน้ี  ซ่ึงเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีมี
ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมจะ
เปิดรับส่ือสารออนไลน์ทุกรูปแบบ  

2. โฆษณาของวีแขทจะผ่านช่องทางคิวคิว 
ซ่ึงคิวคิวเป็นแอพท่ีมีจ านวนคนเล่นมาก ท าให้ผูใ้ชคิ้วคิว
สามารถกลายเป็นผูใ้ชว้ีแชทแทน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Duncan (2008) ว่าการส่ือสารการตลาดท่ีมีพ้ืนฐาน
จากฐานขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีสามารถโตต้อบกนัได ้โดย
ใชส่ื้อท่ีหลากหลายเพ่ือจูงใจลูกคา้และผูบ้ริโภคท่ีมุ่งหวงั
เกิดการตอบสนอง 

3. กลยุทธ์การส่ือสารทางตลาดของแอพลิ
เคชั่นวีแชทแบบมีค่าใชจ่้าย โดยผ่านบญัชีอยา่งทางการ 
(Official Account) และเป็นสปอนเซอร์ของสต๊ิกเกอร์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสารออนไลน์ (Online 
marketing) ของ เชาว์ โรจนแสง (2554) จรรยา แหยม
เจริญ (2553) ตราวทุธ์ิ เหลืองสมบูรณ์ (2550) ไดก้ล่าววา่
รูปแบบการส่ือสารจากองค์กรธุรกิจไปยงัผู ้บริโภค
(Business to Consumer: B-to-C) เ ป็ น เค ร่ื อ ง มื อ ก าร
ส่ือสารตลาดท่ี มีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 
เน่ืองจากเป็นช่องทางเสนอขายสินคา้โดยตรงและเป็น
การส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความภกัดีในตรา
ของผูบ้ริโภคอยา่งดีเยีย่ม 

4. การท าตลาดของวีแชทแบบมีค่าใช้จ่าย
โดยผ่านการเป็นสปอนเซอร์ของสต๊ิกเกอร์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการส่ือสารตลาดโดยการอุปถมัภกิ์จกรรมของ 
Boone, Kurtz (1995) กล่าววา่การมีส่วนร่วมในฐานะเป็น
ผู ้อุปถัมภ์กิจกรรม  จะเพ่ิมการรับ รู้และสนับสนุน
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกับ 
แนวคิดการส่งเสริมการขายของ Russell, Lane (1996) วา่
การอุปถมัภกิ์จกรรมพิเศษเป็นส่งเสริมการขายท่ีมีความ
เจริญเติบโตเร็วท่ีสุดในปัจจุบนั 
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5. การท าตลาดของวีแชทแบบไม่ เสี ย
ค่าใชจ่้าย หมายถึงการขายสินคา้ออนไลน์ ไม่ตอ้งเสียค่า
เช่าพ้ืนท่ีและขายสินคา้กบัลูกคา้โดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดการส่ือสารตลาดทางตรงของ ปิ ยฉัตร          
(2554) ไดก้ล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็นเคร่ืองมือของ
การส่งเสริมการตลาดท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือแจ้งข่าวสาร
โดยตรงและจูงใจลูกค้ามุ่งหวงัเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของกิจกรรมต่างๆ ผูข้ายสามารถเจาะจงลูกคา้ได้
อยา่งชดัเจน 

6. กลยทุธ์การส่ือสารทางตลาดต่างประเทศ
ของแอพพลิเคชั่นวีแชทจะเอาคนมี ช่ือเสียงมาเป็น
ตวัแทนวแีชท (endorsement) เช่นเอาโอเนล เมสซ่ี เป็น 
พรีเซ็นเตอร์แอพพลิเคชัน่วแีชท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีวา่การใชด้าราเช่น 
นกักีฬา นกัร้องหรือนกัแสดง ท่ีประชาชนก าลงันิยมการ
โฆษณาน้ีจะไดรั้บความนิยมสูงสุด (Bovee et al., 1995) 
 

 
ภาพที ่ 1 ลิโอเนล เมสซ่ี เป็นพรีเซ็นเตอร์แอพพลิเคชัน่    

วแีชท 
ท่ีมา:   Download free Application-WeChat. 

[ออนไลน]์2014 [อา้งเม่ือ30 ตุลาคม 2558].จาก
เวบ็ไซต ์http://www.xn--l3caozujm7a1dvb3j1e. 
com/WeChat/ 

 
7. ประโยชน์ของการใชแ้อพพลิเคชัน่วีแชท 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อเพ่ือนและท าธุรกิจ 
สอดคล้องกับ  (Qiudaoyong, 2011) ในงานวิจัยวีแชท 

(WeChat) เปล่ียนโลก วา่การใชบ้ริการของแอพลลิเคชัน่
วแีชทมีประโยชน์ต่อบุคคล เช่นไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ
ในการติดต่อส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นสนทนาด้วยเสียง ส่ง
ขอ้ความแบบวดีิโอ หรือการท าธุรกิจ 

8. เหตุผลของผู ้ใช้บริการชาวจีนเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นวีแชทเพราะเป็นสัญลักษณ์วัยรุ่น  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัย  เหตุผล ท่ีนัก ศึกษาเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่วีแชทของ Lv wenjing (2012) วา่ วีแชทได้
สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอย่างแท้จริง เช่น 
จิตวิทยาท่ีตามกระแส ในมหาวิทยาลยัเม่ือนักศึกษาบาง
คนเร่ิมใช้วีแชท คนอ่ืนเห็นส่งผลให้เพ่ือนอยากใช้ตาม 
พูดได้ว่าตามกระแสกนัไปเร่ือยๆ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความสนใจกบัส่ิงกระตุน้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวั มีความ
อยากรู้ อยากเห็น  
   
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) กลยุทธ์ในการขยายตลาดต่างประเทศควร
เข้าถึงวฒันธรรมของประเทศอ่ืนมากข้ึน เช่นในตลาด
อเมริกาชอบความเรียบง่าย แต่ฟังก์ชัน่แอพพลิเคชัน่วีแชท 
นอกจากไดส่ื้อสารติดต่อกบัคนอ่ืนแลว้ ยงัขายผลิตภณัฑ ์
ท าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงคนจีนชอบ แต่ไม่ได้แสดงว่าคน
ต่างชาติชอบ ในตลาดประเทศไทยควรท าการส่งเสริมงาน
ขายให้เป็นท่ีรู้จักและน่าสนใจ เช่น เพ่ิมเชิญชวนตาราท่ี
นิยมมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ในการโฆษณาจะเน้นความ
น่าสนใจของวีแชทเพ่ือสร้างความประทบัใจกบัชาวไทยท่ี
ยงัไม่ได้รู้จักแอพพลิเคชั่นวีแชทน้ี 2) ข้อเสนอแนะเพื่อ
พฒันาของแอพพลิเคชัน่วแีชท คือ ส่งรูปและโพสตรู์ปเป็น
อลับั้มได ้เพราะวีแชทมีก าหนดว่าเพียงลงได ้9 รูปต่อคร้ัง
เท่านั้น  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ
การส่ือสารสร้างสรรค์ของแอพพลิเคชั่นวีแชท เช่น 
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รูปแบบของสติกเกอร์ และการท าธุรกรรมอ่ืนๆ รวมถึง
คุณลกัษณะเฉพาะในด้านใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์การ
ส่ื อส ารตล าดอ ย่ าง เดี ยว  เ พ่ื อ ให้ ก ารพัฒ น าขอ ง
แอพพลิเคชัน่ไดถึ้งระดบัโลก 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณผู ้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ี
คอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน า และแก้ไขงานวิจัยช้ินน้ีให้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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