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กลยุทธ์ การสื่ อสารทางตลาดของแอพพลิเคชั่นวีแชท (WeChat) กับการใช้ บริการของผู้บริโภคใน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพึ่อศึ กษา 1) กลยุทธ์การสื่ อสารทางตลาดของแอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat)
2) มุมมองของผูบ้ ริ โภคที่ใช้แอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat) ทั้งในสาธารณรัฐประประชาชนจีนและประเทศไทย การวิจยั
เป็ นเชงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากผูบ้ ริ หารการตลาด
ของบริ ษทั ทีเซ้นจานวน 2 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้วีแชทชาวจีนและชาวไทย จานวน 18 คน ผลวิจยั พบว่ากลยุทธ์การ
สื่ อสารทางตลาดของแอพพลิ เคชั่นมี สองแบบ คื อการทาตลาดแบบมี ค่าใช้จ่าย โดยผ่านช่ องทางบัญ ชี อย่างทางการ
(official account) และเป็ นสปอนเซอร์ของสติ๊กเกอร์ และการทาตลาดแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่
ใช้แอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat) ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การชาวจีนมีความพึงพอใจในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ วี
แชท โดยส่ วนใหญ่จะติดต่อกับเพื่อน ทาธุ รกิจ ส่ วนเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ วีแชทในประเทศไทย แต่คนไทยยังนิ ยมใช้
ไลน์มากกว่า และคิดว่าวีแชทไม่มีอะไรน่าสนใจ ชาวไทยใช้วแี ชทติดต่อกับเพื่อนคนจีน
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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ด้วยสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยอย่างที่ เคยเกิ ดขึ้ นในประเทศอื่น ๆ
รั ฐ บาลจี น จึ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ป ระชาชนใช้ สื่ อสั ง คม
ออนไลน์ (Social Media) อย่าง เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิต
เตอร์ (Twitter) และ ยูทูป (YouTube) แต่มีการสนับสนุน
ให้บริ ษทั ภายในประเทศผลิตเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์
ที่ เห มาะสมต่ อ การใช้ ง าน ของป ระชาชน ภายใน
สาธารณรั ฐประชาชนจี นขึ้ น โดยเล็งเห็ น ว่าการใช้การ
สื่ อสารออนไลน์ที่ผลิตขึ้นเองนั้น จะสามารถควบคุมการ
ติดต่อสื่ อสารของประชาชนในชาติได้ดีกว่า อีกทั้งยังไม่
ต้องขอความร่ วมมือกับต่างชาติที่มีการปกครองต่างกัน
(Lv wenjing,2013)
อย่างไรก็ตาม ประชาชนจีนก็ไม่ได้ถูกปิ ดกั้นการ
รั บรู ้ ข่ าวสารจากโลกภายนอกทั้งหมด เพราะประชาชน
ภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังสามารถรับรู ้เรื่ องราวที่
เกิ ดขึ้ นในต่ างประเทศได้เช่ นกัน หรื อไม่ ว่าจะเป็ นการ
สื บค้นข้อมูลและความรู ้จากอินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนและ
ทางาน สามารถแบ่งปั นรู ปส่ วนตัวหรื อแสดงความเป็ นอยู่
ของตนเองบนสื่ อสังคมออนไลน์ (social media) ได้โดยใช้
สื่ อสังคมออนไลน์ที่ผลิตภายในสาธารณรัฐประชาชนจี น
เอง ประชาชนส่ วนใหญ่ ต่ า งพอใจกั บ โซเชี ย ลมี เดี ย
ภายในประเทศที่ ถูกผลิ ตขึ้น (Lv wenjing, 2013) เนื่ องจาก
ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี อันประกอบด้วยสื่ อโซเชียล
มีเดีย เช่น อันดับที่1คือ คิวคิว (QQ) เป็ นโปรแกรมสนทนา
ที่ ท าหน้าที่ เหมื อน MSN Messenger ทุ กประการ สาหรั บ
การเพิ่มข่องทางในการติดต่อของคนที่เพิ่งรู ้จกั กัน นอกจาก
จะถามเบอร์โทรศัพท์แล้ว ยังสามารถถามรหัสคิวคิวได้อีก
ด้วย โดยรหัสในการลงทะเบี ยนของโปรแกรมนี้ จะเป็ น
ตัวเลข ซึ่ งคนจีนเองก็ตอ้ งจาตัวเลขหลายหลักจนกลายเป็ น
ความเคยชิ น ไปแล้ว อัน ดับ ที่ 2คื อ เวยปั๋ ว (Weibo) เป็ น
โปรแกรมที่ ทาหน้าที่ เหมือนทวิตเตอร์ ทุกประการ ทั้งการ
ติดตาม (Follow ) การเขี ยนข้อความ (ทวีต) ต่างๆ แบ่ งปั น
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ภาพถ่ า ย และอื่ น ๆ ทั้ งการติ ด ตาม

บทนา
ใน ปั จจุ บั น มี สื่ อสั ง คมออน ไลน์ (Social
Media) หลากหลาย เช่ น เฟสบุ๊ ค (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) ไลน์ ( Line) อิ น สตาแกรม (Instagram) เพื่ อ
อานวยความสะดวก และตอบสนองวิถีชีวิตที่เร่ งรี บของ
ผูค้ นในสังคม แต่วา่ สื่ อสังคมออนไลน์เหล่านี้น้ นั กลับไม่
สามารถใช้งานได้ในสาธารณรัฐประชาชนจี น เนื่ องจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประเทศที่ มีประชากรมาก
ประกอบกับมีพ้ืนที่ ขนาดใหญ่ และมักเกิ ดการเรี ยกร้อง
เพื่อแบ่ งเขตการปกครองของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และที่
ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ที่ผนู ้ าของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ ง
ใช้โซเชี ยลมีเดี ยเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยกร้องและโจมตี
รั ฐ บ าล (เมื่ อ ค น จี น ไ ม่ ง้ อ Facebook, Twitter แ ล ะ
YouTube, 2553) เช่ น เห ตุ การณ์ ล่ าสุ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
สหรั ฐอเมริ กา สานักงานบริ ห ารงานบุ ค คลของสหรั ฐ
ประกาศว่า เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ถู ก โจมตี ห มายเลข
ประกันสังคมและข้อมูลส่ วนตัวอื่นๆ ที่ ถูกขโมย รวมถึง
ประชาชนทั้งหมดกว่า 21 ล้านคน นอกจากนี้ ผใู ้ ห้บริ การ
ของเฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ ( Line)
อินสตาแกรม (Instagram) ไม่ยอมปฏิบตั ิตามกฎหมายจีน
ท าให้ไม่ ได้รับ อนุ ญ าตในการดาเนิ น ธุ รกิ จในประเทศ
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนจี น (Qiu daoyong,
2013) ดังนั้น รัฐบาลที่จีนต้องปิ ดกั้นการสื่ อสารออนไลน์
เหล่านี้ อีกทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็ นประเทศ
ปกครองแบบสังคมนิ ยม แต่ดว้ ยเทคโนโลยีการสื่ อสารที่
ไร้พรมแดน มีพฒั นาการที่ กา้ วไกล ทาให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนโลกอินเทอร์ เน็ ต จึ งเป็ น
เหตุ ผ ลให้ ก ารจัด การข้อ มู ล ข่ า วสาร และการควบคุ ม
ประชากรใน ป ระเท ศสาธารณ รั ฐ ป ระชาธิ ป ไตย
ประชาชนจีนทาได้ยากขึ้น (Sunyang, 2014)
เพื่ อ ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อ ยในสั ง คม
รัฐบาลจี นจึ งจาเป็ นต้องดู แลประชาชนอย่างทั่วถึง และ
ไม่ให้เกิดกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวใต้ดินผ่านการปฏิวตั ิ
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(Follow) การทวีตข้อความต่างๆ แบ่ งปั นข้อมูลข่าวสาร
ภาพถ่าย และอื่ นๆ ซึ่ งอัตราการเล่น เวยปั๋ ว (Weibo) ใน
หมู่คนจี นมี แนวโน้มสู งขึ้ นเรื่ อยๆ ซึ่ งที มผูบ้ ริ ห ารเองก็
คาดการณ์วา่ อาจจะตีต้ืนขึ้นมาแข่งกับทวิตเตอร์ (Twitter)
ได้ในอนาคตอัน ใกล้เลยที เดี ยว แล้วอันดับที่ สามคื อ วี
แชท (WeChat) แอพแชทครบวงจรจากบริ ษัท ที เซ้ น
(Tencent) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วีแ ชท (WeChat) เปิ ดตัว ครั้ งแรกเมื่ อ วัน ที่ 21
มกราคม พ.ศ 2554 จนถึ ง ปั จจุ บั น ที่ ผ่ า นมา วี แ ชท
(WeChat) ประกาศว่าเดือนมกราคม พ.ศ 2558 มีผใู ้ ช้งาน
ทั่ ว โลกถึ ง 549 ล้ า น คน (Mahuateng, 2015) ภายใน
ระยะเวลาเพี ยง 4 ปี เท่ านั้ น วี แ ชท (WeChat) เป็ น
แอพพลิ เคชั่น ที่ ค รองใจผู ้ใ ช้ทั่ ว โลกได้ อ ย่า งรวดเร็ ว
เนื่ องจากบริ ษั ท ที เซ้ น เป็ น 1 ใน 5 บ ริ ษั ท เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการสนับสนุ นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งของบริ ษ ัท ประกอบกับ แอพพลิ เคชั่น วี แ ชท
(WeChat) มี ค วามโดดเด่ น เฉพาะตั ว จึ ง ท าให้ วี แ ชท
(WeChat) ได้รับความนิ ยมจากผูใ้ ช้บริ การในสาธารณรัฐ
ประชาชนจี นเป็ นอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ ว สื่ อ
โซเชี ยลมี เดี ย ที่ ผลิ ต ภายในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่
กล่ าวมาข้างต้น นั้น วีแ ชท (WeChat) ถื อ ว่าได้รับ ความ
นิ ยม ม ากที่ สุ ด ถึ งแ ม้ จ ะมี ฟั งก์ ชั่ น ต่ างๆ ที่ ไม่ แ พ้
แอพพลิ เคชัน่ การสื่ อสารแบบอื่ น และมี พัช ราภา (อั้ม )
เป็ นพรี เซ็ น เตอร์ ใ นตลาดประเทศไทย แต่ ผู ้ใช้บ ริ ก าร
แอพพลิเคชัน่ วีแชทในประเทศไทยก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น
แอพพ ลิ เคชั่ น วี แ ชทไม่ มี โฆ ษณ าใดๆใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ผใู ้ ช้บริ การของแอพพลิเคชัน่ วี
แชทก็ไม่ได้น้อยลง ชาวจี นส่ วนใหญ่ จะชอบซื้ อขายของ
ผ่านแอพพลิ เคชั่นวีแชท และคุ ยกับเพื่อนสนิ ท อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ว่าชาวไทยรู ้จกั แอพพลิเคชัน่ วีแชท แต่คนที่ ใช้
บริ การแอพพลิเคชัน่ ก็ยงั ไม่มากเท่าที่ควร
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งได้ศึกษา กลยุทธ์การ
สื่ อสารทางตลาดของแอพพลิ เคชั่นวีแชท (WeChat) และ

มุมมองของผูบ้ ริ โภคที่ใช้แอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat)
ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารทางตลาดของ
แอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat)
2. เพื่ อศึ กษามุ มมองของผู ้ บ ริ โภคที่ ใช้
แอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat) ทั้งในสาธารณรัฐประชาชน
จีนและประเทศไทย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลของการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ วีแชท (WeChat) เพื่อให้
แอพพลิเคชัน่ วีแชทมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ได้องค์ความรู ้ใหม่เกี่ ยวกับแอพพลิ เคชั่นวี
แชท (WeChat) ที่จะเผยแพร่ ให้ผใู ้ ช้บริ การชาวไทย
3. สามารถน าข้อมู ลแอพพลเคชั่น วีแชทไป
เปรี ยบเทียบกับแอพพลิเคชัน่ สื่ อสารอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึง
ข้อเด่ น ข้อด้อยและนาไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมแก่
ผูใ้ ช้
นิยามศัพท์ เฉพาะ
แอพพลิเคชั่ นวีแชท เป็ นโปรแกรมที่ สามารถ
ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งกับเครื่ องโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งรองรับ
การส่ ง เสี ยง วิ ดี โ อ รู ปภาพ และข้ อ ความตั ว อั ก ษร
สามารถคุ ยเดี่ ยว หรื อเป็ นกลุ่มได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถ
เพิ่มเพื่อนใหม่ได้จากวิธีแอดไอดี และค้นหาเพื่อนใด้ใน
พื้นที่ ใกล้เคี ยงกัน โดยแอพพลิ เคชัน่ วีแชท (WeChat) ใช้
งานได้กบั อุปกรณ์ไอโอเอส (IOS) แอนดรอยส์ (Android)
วินโดว์ (Windows Phone) และซิมเบี่ยน (Symbian)
ผู้ใช้ บริ การ หมายถึ งผูท้ ี่ ใช้แอพพลิ เคชั่นวีแชท
(WeChat) ใน 3 เมืองใหญ่คือ ปั กกิ่ ง เซิ นเจิ้น (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) และ กรุ งเทพฯ (ประเทศไทย)

- 966 -

HMO9-4
สามารถดูความคิ ดเห็ นของคนนั้นได้ ถ้าไม่ได้แอดเป็ น
เพื่อน
3. แนวคิดพฤติกรรมการเปิ ดรับสาร (Media exposure)
พีระ จิ รโสภณ (2547) กล่าวว่า ผูส้ ่ งสารจะส่ ง
สารไปถึ ง ผู ้รั บ สาร ควรเลื อ กใช้แ ต่ ล ะสื่ อ ที่ ต ามความ
แตกต่างของบุคคร โดยหลักๆ จะมี 3 ขั้นตอน คือ 1.การ
เลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจในสิ่ งที่สอดค้องกับความชื่อ
ประสบการณ์หรื อค่านิ ยมที่เหมือนกันตนเอง 2.การเลือก
รับรู ้หรื อตีความ และรับรู ้ในเรื่ องที่ ตนสนใจ 3.และการ
เลือกจดจา

แนวคิดและทฤษฏีทใี่ ช้ ในการวิจยั
1. แ น ว คิ ด ก าร สื่ อ ส าร ก า ร ต ล าด (Marketing
Communications)
Duncan (2005) ได้ให้นิ ยามการสื่ อสารตลาดว่า
การสื่ อสารการตลาดเป็ นการรวบรวมรู ปแบบการนาเสนอ
ข่าวสารชนิ ดต่างๆ ที่ ได้วางแผนจัดท าขึ้ น เพื่อน ามาใช้ใน
การสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา (Adverting) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public relations) การส่ งเสริ มการขาย (Sales
Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การขาย
โดยบุคคล (Personal Selling) การจัดกิ จกรรมพิเศษ และการ
เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ (Events and Sponsorships)
Duncan (2008) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) หรื อพานิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(E-Commerce) ว่ า เป็ นตลาดซื้ อขายสิ นค้ า และบริ การ
รวมถึงการมีปฏิ สัมพันธ์กนั ทางสื่ อออนไลน์ผ่านอุปกรณ์
ต่ า งๆ เช่ น เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ (Computer) โน๊ ตบุ ้ ค
(Notebook) และโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ (Mobile phone)
เป็ นต้น
เชาว์ โรจนแสง (2554) ได้กล่าวว่าการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) มีรูปแบบหลากหลาย เช่น
1) องค์ธุรกิจไปยังองค์ธุรกิจ 2) องค์ธุรกิจไปยังผูบ้ ริ โภค
3) ผูบ้ ริ โภคไปยังผูบ้ ริ โภค 4) องค์กรภาครั ฐไปยังองค์
ธุรกิจ เป็ นต้น
2. แนวคิดประโยชน์ ของการใช้ แอพพลิเคชั่นวีแชท
Qiudaoyong (2012) กล่ า วว่ า ประโยชน์ ข อง
การใช้ แ อพพลิ เคชั่น วี แ ชทมี ท้ ั งประโยชน์ ต่ อ บุ ค คล
องค์ ก รและสั ง คม ไม่ ต ้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆในการ
ติดต่อสื่ อสาร ไม่วา่ จะเป็ นสนทนาด้วยเสี ยง ส่ งข้อความ
แบบวิดีโอ หรื อการทาธุ รกิ จ ปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว
ของผูใ้ ช้บริ การอย่างแข็งแกร่ ง ถ้าไม่ได้แอดเป็ นเพื่อนกัน
ก็ ไ ม่ ส ามารถรู ้ ข ้อ มู ล ส่ ว นตัว ของคนคนนั้ นได้ หรื อ
ถึงแม้วา่ จะเป็ นเพื่อนกันแล้ว เมื่อมีอีกคนมาแสดงความ
คิ ด เห็ น บนรู ป ภาพหรื อ เนื้ อหาของเพื่ อ นที่ แ ชร์ ก็ ไ ม่

วิธีการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสั ม ภาษณ์
แบบเจาะลึ ก (In-depth Interviews) ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจง
(Purposive sampling) คื อ ผู ้บ ริ ห ารด้านการตลาด 2 คน
ของแอพพลิเคชัน่ วีแชทในบริ ษทั ทีเซ้น (Tencent) ที่ผลิต
แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น วี แ ช ท (WeChat) แ ล ะ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชัน่ วีแชทจานวน 18 คนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทย
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 กลยุทธ์ การสื่ อสารทางตลาดของแอพพลิเคชั่น
วีแชท (WeChat)
1.1 วัตถุ ป ระสงค์ ของการผลิ ต แอพพลิ เคชั่น
วีแชท มี สองประการคื อ 1) เพื่ อ ดึ งดู ด ความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคหันมาเล่นวีแชท 2) สร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่
เน้น ความปลอดภัยและปกป้ อ งความเป็ นส่ วนตัว เช่ น
คนที่ ไ ม่ ไ ด้เพิ่ ม เป็ นเพื่ อ นกัน ไม่ ส ามารถแสดงความ
คิดเห็น หรื อดูขอ้ มูลส่วนตัวของคนอื่นได้
1.2 กลุ่ ม เป้ า หมายของแอพพลิ เคชั่น วี แ ชท
เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี คนที่
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ต้องการติดต่อสื่ อสารกับคนอื่นและทาธุรกิจส่วนตัว และ
ในปั จจุบนั วีแชทก็ได้รับกระแสความนิยมในผูใ้ ช้บริ การ
แอพพลิ เคชัน่ วีแชทกลุ่มชาวจี น แต่เนื่ องจากอยู่ในโลก
โลกาภิ ว ตั น์ ในอนาคตก็ ย งั มี ค วามไม่ แนนอน ดัน นั้น
ควรมีความแปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อย่างต่อเนื่ อง และทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการภักดี ต่อการใช้
บริ การแอพพลเคชัน่ วีแชท
1.3 ช่องทางการใช้สื่อจะเป็ นสื่ อโฆษณาเจาะ
ตรงกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยผ่ า นแอพพลิ เคชั่ น คิ ว คิ ว
เนื่ องจากแอพพลิเคชัน่ วีแชทกับแอพพลิเคชัน่ คิวคิวผลิต
โดยบ ริ ษั ท ที เซ้ น (Tencent) เจ้ า ของเดี ยวกั น แล ะ
แอพพลิเคชัน่ คิวคิวมีจานวนผูใ้ ช้มากเพียงพอแล้ว วิธีน้ ีจะ
ทาให้ผใู ้ ช้บริ การคิวคิวกลายเป็ นผูใ้ ช้แอพพลิ เคชัน่ วีแชท
แทน ทาให้ฐานผูใ้ ช้บริ การมีจานวนหนึ่งตั้งแต่ตน้
1.4 กลยุทธ์การสื่ อสารทางตลาดแอพพลิเคชัน่
สองแบบ คื อ การท าตลาดแบบมี ค่ าใช้จ่าย เป้ าหมายที่
สาคัญ ที่ สุดคื อการทาให้แบรนด์ของสิ นค้าหรื อบริ การ
เข้าถึ งผูค้ นจานวนมาก ซึ่ งทาได้ดว้ ยช่ องทางบัญชี อย่าง
ทางการ (Official account) และเป็ นสปอนเซอร์ ข อง
สติ๊กเกอร์ 2) การทาตลาดแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่วา่ จะเป็ น
การทาธุรกิจส่วนตัวหรื อเล่นเกมผ่านแอพพลิเคชัน่ วีแชท
วีแ ชทถึ อ ว่าเป็ นช่ า งทางหนึ่ งส าหรั บ ประชาสั ม พัน ธ์
สามารถติ ด ตามสอบถามกับ ลู กค้าและบริ การหลังการ
ขายโดยตรง
1.5 กลยุทธ์การสื่ อสารทางตลาดต่างประเทศ
ของแอพพลิเคชัน่ วีแชท มี 1) ใช้ดาราที่มีชื่อเสี ยงและฮิต
ม าเป็ น พ รี เซ็ น เต อ ร์ ท าโ ฆ ษ ณ า เช่ น ใ น ต ล าด
สหรัฐอเมริ กา ใช้ลิโอเนล เมสซี่ เป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ตลาด
ประเทศไทยใช้ พัชราภา (อั้ม) ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม
เดอะสตาร์ ) เต็ ม ฟ้ า กฤษณายุธ (ปั น ปั น ) อิ สริ ย ะ ภัท ร
มานพ (ฮัน่ เดอะสตาร์ ) มาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ 2) ได้ร่วมมือ
กั บ แ บ ร น ด์ ดั ง ๆ ใ น ป ร ะ เท ศ นั้ น เช่ น ใน ต ล าด
สหรัฐอเมริ กา ร่ วมมือกับกูเกิล (google) ใครใช้ไอดีกูเกิล

(google) ทะเบี ยนวีแชท และเชิญชวนเพื่อนได้เล่น 5 คน
จะได้รับคูปองมูลค่า 25 เหรี ยญ ในการลดส่ วนค่าอาหาร
ต ล าด เก าห ลี ไ ด้ ร่ วม มื อ กั บ บ ริ ษั ท ก าเก าท อ ล์ ค
(KaKaoTalk) ต้น ทุ น 4 ร้ อยล้านหยวน (1 หยวนเท่ ากับ
5.5บาท) ได้หุ้ น จากบริ ษ ัท กาเกาทอล์ ค (KaKaoTalk)
13.84% ตลาดไทยมีได้ร่วมมือกับรถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT)
และรถBTSในการโฆษณา และเล่ น วี แ ชทจะได้ ล ด
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง นอกจากนี้ ยังสร้างสานักงานวี
แชทในสหรัฐอเมริ กา เพื่อโฆษณาวีแชท และออกแบบ
สติ๊กเกอร์ ดารา รองรับภาษาอย่างน้อย 18 ภาษาในแต่ละ
ประเทศ
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาเกีย่ วกับมุมมองของผู้บริโภคทีใ่ ช้
แอพพลิเคชั่นวีแชท (WeChat)
2.1 ช่องทางการใช้บริ การแอฟพลิเคชัน่ วีแชท
ผูใ้ ช้บริ การชาวจีนส่ วนใหญ่ รู ้จกั วีแชทครั้งแรกจากการ
บอกต่อทางเพื่อน ผูท้ ี่ ทางานด้วยกัน หรื อคนที่ อยู่ขา้ งๆ
แต่ผใู ้ ช้บริ การชาวไทยรู ้จกั ผ่านการโฆษณาบนจอทีวขี อง
รถไฟฟ้ าใต้ดิ น (MRT) ที วี การแนะน าในแอพสโตร์
(App Store) ของไอโฟน (Iphone) และการแนะน าจาก
เพื่อนคนจีน
2.2 ความถี่ ใน การใช้ แ อพ ลิ เค ชั่ น วี แ ชท
ผูใ้ ช้บริ การชาวจีนมีต้ งั แต่วนั ละ 1 ชัว่ โมงถึง 8 ชัว่ โมงขึ้น
ไป ส่ วนใหญ่ จะใช้คุยกับบุ ค คล คุ ยเป็ นกลุ่ม ดู ส ถานะ
ของเพื่อ นๆหรื อข่าวสารต่างๆ ความถี่ ในการใช้แอพลิ
เคชั่น วีแ ชทชาวไทยจะต่ ากว่าสองชั่ว โมงต่ อ วัน ส่ ว น
ใหญ่ใช้ติดต่อกับเพื่อนหรื อลูกค้าคนจีน
2.3 ความน่ าสนใจของแอพพลิ เคชั่น วีแ ชท
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารชาวจี น เห็ น ว่ามี 4 ประการ คื อ 1) สามารถ
เข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมของคนจีนได้อย่างลงตัว เช่น
ชาวจีนมีประเพณี ให้แต๊ะเอียแก่เด็กๆในวันตรุ ษจีน วีแชท
ทาให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถส่ งแต๊ะเอียให้เพื่อนผ่านวีแชท
ได้โดยไม่ตอ้ งพบเจอหน้ากัน 2) ความสะดวกสบายใน
การใช้บริ การ เช่ น ความรวดเร็ วในการพูดคุ ยกับเพื่ อน
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สามารถทาธุ รกรรมต่างๆผ่านวีแชท ความสะดวกด้าน
ภาษา 3) ความหลากหลายในการเพิ่มเพื่อนใหม่ มีมองหา
เพื่อน (Look Around) ในวีแชท (WeChat) สามารถช่ วย
ให้ ค ้น หาเพื่ อ นใหม่ ท้ ังที่ อ ยู่ในเครื อ ข่ ายเพื่ อ นของคุ ณ
และยังช่วยให้คุณค้นหาเพื่อนใหม่ในเครื อข่ายรอบๆ ได้
อย่า งง่ าย นอกจากนี้ มองหาเพื่ อ น (Look Around) ยัง
สามารถค้นหาเพื่อนใหม่ๆ ได้ไกลสู งสุดถึง 10 กิโลเมตร
4) เกมที่ สนุ กสนานในวีแชทและสติ๊ กเกอร์ เคลื่ อนไหว
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การคนไทยเห็ นว่านอกจากที่ การ
แอดเพื่ อ นได้ ห ลากหลายแล้ว ยัง ไม่ รู้ วี แ ชทมี อ ะไร
น่าสนใจ เพราะไม่ค่อยได้ใช้
2.4 เห ตุ ผลเลื อกใช้ แ อพ พ ลิ เคชั่ น วี แ ชท
ผูใ้ ช้บริ การชาวจี นเห็ นว่า 1) ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนและ
ครอบครัว หรื อสื่ อสารกับลูกค้า ระหว่างแผนกและการ
ทางานร่ วมกัน 2) ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การขายสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ วีแชท ทาธุรกรรมต่างๆ
การจองตัว๋ หรื อโทรเป็ นการสนทนาทางวิดีโอ (Video
Call) 3) มี ค วามเป็ นส่ ว นตัว ในการใช้บ ริ การ 4) เป็ น
สัญลักษณ์สาหรับวัยรุ่ น เมื่อเห็นเพื่อนใช้แล้วก็เลยใช้ตาม
หากใครไม่มีจะเสมือนว่าเป็ นคนล้าหลัง (นาย E อายุ 24ปี ,
นั กศึ กษาปริ ญ ญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ปั กกิ่ง, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2558)
อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้บริ การชาวไทย มีเหตุผล
สองประการ คือ 1) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
“เพราะว่าวีแชทมีโปรโมชัน่ ลดค่าใช้จ่ายถ้าใช้
แอพพลิเคชัน่ วีแชท” (นางข, อายุ 25 ปี , มหาวิทยาลัยของ
รัฐ, ประเทศไทย, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2558) 2)
จาเป็ นต้องติดต่อกับเพื่อนคนจีน
2.5 ป ระโยช น์ ใน การใช้ แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น
ผูใ้ ช้บริ การชาวจี นเห็ นว่าจะมี 5 ประการ คือ1) ประโยชน์
ด้ า น ความสั มพั น ธ์ ระห ว่ า งครอบ ครั วและเพื่ อน
แอพพลิ เคชั่ น วี แ ชทสามารถติ ด ต่ อ สื่ อสารโดยระยะ
ทางไกล ส่ งข้อความเมื่อไร ผูร้ ับสารก็ได้รับเมื่อนั้น ทาให้

ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลสนิ ทมากขึ้น 2) ประโยชน์
ด้านการทาธุรกิจ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่าพื้นที่ เมื่อลูกค้าได้ซ้ื อ
สิ นค้าแล้ว อาจจะมีปัญหาและข้อสงสัยอื่นในตัวสิ นค้า
สามารถใช้วีแชทในการตอบคาถาม และสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของลู ก ค้า เพื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งอยู่
ตลอดเวลา ให้ ลู ก ค้ า กลั บ มาใช้ บ ริ การอี กครั้ ง 3)
ประโยชน์ ด้ า นการเรี ยนรู ้ พิ เศษโดยใช้ เ วลาย่ อ ย 4)
ประโยชน์ดา้ นการทางาน จากข้อมูลของพนักงานที่แชร์
ผูจ้ ัด การได้สังเกตการเปลี่ ยนแปลงทางด้านจิ ต ใจและ
ความต้ อ งการข อ งพ นั ก งาน ท าให้ การท างาน มี
ประสิ ทธิ ภาพ 5) ปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค
อย่างแข็งแกร่ ง ถ้าไม่ได้เพิ่มเป็ นเพื่อนกันก็ไม่สามารถรู ้
ข้อมูลส่วนตัวของคนคนนั้นได้ หรื อถึงแม้วา่ จะเป็ นเพื่อน
กันแล้ว เมือมี คนมาแสดงความคิดเห็ นบนรู ปภาพหรื อ
เนื้อหาที่แชร์ในโมเม้นท์ (moments) ก็ไม่สามารถดูความ
คิดเห็นของคนอื่นได้ถา้ ไม่ได้แอดเป็ นเพื่อน (นาย A, อายุ
32ปี , ผู ้ บ ริ หารบริ ษั ท ขนส่ งต่ า งประเทศ ณ ปั กกิ่ ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สัมภาษณ์, 20 กันยายน
2558)
แต่สาหรับผูใ้ ช้บริ การชาวไทย เห็ นว่าการ
ใช้แอฟพลิเคชัน่ วีแชททาให้การติดต่อลูกค้าคนจี นได้ง่าย
ขึ้ นและลดค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทาง (นาง ก, อายุ 25ปี
ปริ ญญาตรี วทบ. เทคโนโลยีการเกษตร สจล. ประเทศไทย,
สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2558)
2.6 ข้อดี ของแอพพลิ เคชั่นวีแชท ผูใ้ ช้บริ การ
ชาวจี นเห็ นว่าทั้งหมดมี 6 ประการคือ 1) มีลูกเล่นมากกว่า
แอพพลิเคชัน่ แบบอื่นในการคุน้ หาเพื่อนใหม่ เช่น ขวดลอย
น้ า เขย่าหาเพื่อน (Shake) มองหาเพื่อน ( Look Around) 2)
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆในการเล่นแอพพลิเคชัน่ วีแชท 3)
มีนวัตกรรมและพัฒนาตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
อย่างต่อเนื่ อง การใช้งานง่ายและสะดวก 4) สามารถซื้ อตัว๋
เครื่ องบิ น จ่ ายค่ าโทรศั พ ท์ จองโรงแรม เรี ยกแท็ ก ซี่
โอน ตั ง ค์ ท าธุ รกิ จส่ วน ตั ว และอื่ น ๆ 5) มี ส แ ก น
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คิวอาร์ โค้ก (QR Cord) ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณท์อะไรก็ตาม
ถ้ามี คิ ว อาร์ โ ค้ก (QR Cord) ก็ ส ามารถใช้วี แ ชทสแกน
แล้ว ราคาที่ ข ายในแต่ ล ะห้ า งสรรพสิ น ค้า ก็ จ ะขึ้ นใน
หน้าจอ สามารถเปรี ยบเที่ยบราคาที่แต่งต่างกันได้ ทาให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการซื้อสิ งค้า 6) มีชื่อเสี ยงที่ดี เป็ น
แอพพลิเคชัน่ ที่น่าชื่อถือสาหรับชาวจีน
อย่า งไรก็ ต าม ข้อ ดี ข องแอพพลิ เคชั่น วี
แชทสาหรับคนจีนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คนไทยไม่มี
ใครพูดถึง เพราะคนไทยมักจะนิ ยมใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์
(Line) เพราะยังไม่ค่อยรู ้จักฟั งก์ชั่นแอพพลิเคชัน่ วีแชท
แต่ถา้ เปรี ยบเทียบกับไลน์ (Line) แล้ว ผูใ้ ช้บริ การคนไทย
เห็ นว่าแอพพลิเคชัน่ วีแชทมีขอ้ ดี สองประการ คือ 1.การ
ใช้การสนทนาทางวิดีโอ (Video Call) มี ความเสถี ยรใน
สัญ ญาณผูใ้ ช้ไ ม่ รู้ สึ ก สะดุ ด หรื อ ติ ด ขัด เวลาสนทนา 2.
สมาชิ กในการคุ ยเป็ นกลุ่มรองรับ สู งสุ ดถึ ง 500 คน แต่
Lineสูงสุดเพียง100คน
2.7 ข้อเสี ยของแอพพลิเคชัน่ วีแชท ในมุมมอง
ของผู ้ใ ช้ ช าวจี น แค่ คู่ แ ข่ ง มาก โดยส่ ว นรวมเห็ น ว่ า
แอพพลิเคชัน่ วีแชทได้ตอบสนองความต้องการของชาว
จี น อย่ า งดี และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ การ
แอพพลิ เคชั่นวีแชท อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
เห็นว่าจุดอ่อนของแอพพลิเคชัน่ วีแชทมี 2 ประการคือ1)
ไม่สามารถรู ้ได้วา่ คู่สนทนาเปิ ดอ่านข้อความหรื อไม่ ไม่มี
สัญ ลัก ษณ์ บ อกว่าอ่านข้อความแล้ว 2) โฆษณายังมี ไ ม่
มากพอในตลาดไทย รู ้สึกไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่มีอะไร
ดึงดูดใจที่จะไปใช้แทนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line)

การตลาดของเธี ยรทศ ประพฤติชอบ (2014) ที่ กล่าวถึ ง
กลุ่ ม คนกลุ่ ม นี้ ซึ่ งเติ บ โตมาพร้ อ มกั บ เทคโนโลยี มี
ความคุ ้น เคยกับ อุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และพร้ อ มจะ
เปิ ดรับสื่ อสารออนไลน์ทุกรู ปแบบ
2. โฆษณาของวีแขทจะผ่านช่ องทางคิ วคิ ว
ซึ่งคิวคิวเป็ นแอพที่มีจานวนคนเล่นมาก ทาให้ผใู ้ ช้คิวคิว
สามารถกลายเป็ นผูใ้ ช้วีแชทแทน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Duncan (2008) ว่าการสื่ อสารการตลาดที่ มีพ้ืนฐาน
จากฐานข้อมูลของผูบ้ ริ โภคที่สามารถโต้ตอบกันได้ โดย
ใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อจูงใจลูกค้าและผูบ้ ริ โภคที่ม่งุ หวัง
เกิดการตอบสนอง
3. กลยุท ธ์ การสื่ อ สารทางตลาดของแอพลิ
เคชั่นวีแชทแบบมีค่าใช้จ่าย โดยผ่านบัญชี อย่างทางการ
(Official Account) และเป็ นสปอนเซอร์ ข องสติ๊ ก เกอร์
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด การสื่ อ สารออนไลน์ (Online
marketing) ของ เชาว์ โรจนแสง (2554) จรรยา แหยม
เจริ ญ (2553) ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ (2550) ได้กล่าวว่า
รู ป แบบการสื่ อ สารจากองค์ ก รธุ ร กิ จ ไปยัง ผู ้บ ริ โ ภค
(Business to Consumer: B-to-C) เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ก าร
สื่ อ สารตลาดที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ปั จจุ บั น
เนื่ องจากเป็ นช่ องทางเสนอขายสิ นค้าโดยตรงและเป็ น
การสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความภักดีในตรา
ของผูบ้ ริ โภคอย่างดีเยีย่ ม
4. การท าตลาดของวี แ ชทแบบมี ค่ า ใช้จ่ า ย
โดยผ่านการเป็ นสปอนเซอร์ ของสติ๊กเกอร์ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดการสื่ อสารตลาดโดยการอุปถัมภ์กิจกรรมของ
Boone, Kurtz (1995) กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมในฐานะเป็ น
ผู ้อุ ป ถั ม ภ์ กิ จ กรรม จะเพิ่ ม การรั บ รู ้ แ ละสนั บ สนุ น
ภาพลักษณ์ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดการส่งเสริ มการขายของ Russell, Lane (1996) ว่า
การอุปถัมภ์กิจกรรมพิเศษเป็ นส่ งเสริ มการขายที่มีความ
เจริ ญเติบโตเร็ วที่สุดในปั จจุบนั

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า
1. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของแอพพลิเคชัน่
วีแชทเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
คนที่ ตอ้ งการติดต่อสื่ อสารกับคนอื่นและทาธุ รกิ จส่ วนตัว
ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด การวางแผนกลยุ ท ธ์ สื่ อสาร
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5. การท าต ลาด ของวี แ ชท แบ บ ไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย หมายถึงการขายสิ นค้าออนไลน์ ไม่ตอ้ งเสี ยค่า
เช่าพื้น ที่ และขายสิ นค้ากับ ลูกค้าโดยตรง ซึ่ งสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด การสื่ อสารตลาดทางตรงของปิ ยฉั ต ร
(2554) ได้กล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็ นเครื่ องมือของ
การส่ ง เสริ ม การตลาดที่ ถู ก น ามาใช้เพื่ อ แจ้ง ข่ า วสาร
โดยตรงและจู งใจลูก ค้ามุ่ งหวังเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์และ
บริ การของกิ จกรรมต่างๆ ผูข้ ายสามารถเจาะจงลูกค้าได้
อย่างชัดเจน
6. กลยุทธ์การสื่ อสารทางตลาดต่างประเทศ
ของแอพพลิ เคชั่ น วี แ ชทจะเอาคนมี ชื่ อ เสี ยงมาเป็ น
ตัวแทนวีแชท (endorsement) เช่นเอาโอเนล เมสซี่ เป็ น
พรี เซ็นเตอร์แอพพลิเคชัน่ วีแชท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่วา่ การใช้ดาราเช่น
นักกีฬา นักร้องหรื อนักแสดง ที่ประชาชนกาลังนิยมการ
โฆษณานี้จะได้รับความนิยมสูงสุด (Bovee et al., 1995)

(WeChat) เปลี่ยนโลก ว่าการใช้บริ การของแอพลลิเคชัน่
วีแชทมีประโยชน์ต่อบุคคล เช่นไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ในการติ ดต่อสื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็ นสนทนาด้วยเสี ยง ส่ ง
ข้อความแบบวิดีโอ หรื อการทาธุรกิจ
8. เหตุ ผ ลของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารชาวจี น เลื อ กใช้
แอพพลิ เคชั่ น วี แ ชทเพราะเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ว ัย รุ่ น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เหตุ ผ ลที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กใช้
แอพพลิเคชัน่ วีแชทของ Lv wenjing (2012) ว่า วีแชทได้
สะท้อ นถึ งปรากฏการณ์ ท างจิ ต วิท ยาอย่างแท้จริ ง เช่ น
จิตวิทยาที่ ตามกระแส ในมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึ กษาบาง
คนเริ่ มใช้วีแชท คนอื่นเห็ น ส่ งผลให้เพื่อนอยากใช้ตาม
พูดได้ว่าตามกระแสกัน ไปเรื่ อยๆ นักศึ กษาส่ วนใหญ่ มี
ความสนใจกับสิ่ งกระตุน้ ใหม่ๆที่ เกิ ดขึ้นรอบตัว มีความ
อยากรู ้ อยากเห็น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กลยุทธ์ในการขยายตลาดต่างประเทศควร
เข้าถึ งวัฒ นธรรมของประเทศอื่ น มากขึ้ น เช่ น ในตลาด
อเมริ กาชอบความเรี ยบง่าย แต่ฟังก์ชนั่ แอพพลิเคชัน่ วีแชท
นอกจากได้สื่อสารติ ดต่อกับคนอื่นแล้ว ยังขายผลิตภัณฑ์
ท าธุ ร กรรมต่ างๆ ซึ่ งคนจี น ชอบ แต่ ไม่ ได้แ สดงว่ าคน
ต่างชาติชอบ ในตลาดประเทศไทยควรทาการส่ งเสริ มงาน
ขายให้เป็ นที่ รู้จักและน่ าสนใจ เช่ น เพิ่ มเชิ ญชวนตาราที่
นิ ยมมาร่ วมกิ จกรรมด้วยกัน ในการโฆษณาจะเน้นความ
น่าสนใจของวีแชทเพื่อสร้างความประทับใจกับชาวไทยที่
ยังไม่ ได้รู้ จักแอพพลิ เคชั่นวีแชทนี้ 2) ข้อเสนอแนะเพื่ อ
พัฒนาของแอพพลิเคชัน่ วีแชท คือ ส่งรู ปและโพสต์รูปเป็ น
อัลบั้มได้ เพราะวีแชทมีกาหนดว่าเพียงลงได้ 9 รู ปต่อครั้ง
เท่านั้น
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่ อไปควรศึ ก ษาเกี่ ยวกับ รู ปแบบ
การสื่ อ สารสร้ างสรรค์ ข องแอพพลิ เคชั่น วี แ ชท เช่ น

ภาพที่ 1 ลิโอเนล เมสซี่ เป็ นพรี เซ็นเตอร์แอพพลิเคชัน่
วีแชท
ที่มา: Download free Application-WeChat.
[ออนไลน์]2014 [อ้างเมื่อ30 ตุลาคม 2558].จาก
เว็บไซต์ http://www.xn--l3caozujm7a1dvb3j1e.
com/WeChat/
7. ประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชัน่ วีแชท
ไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการติ ด ต่ อ เพื่ อ นและท าธุ ร กิ จ
สอดคล้อ งกับ (Qiudaoyong, 2011) ในงานวิ จัย วี แ ชท
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รู ปแบบของสติกเกอร์ และการทาธุ รกรรมอื่นๆ รวมถึ ง
คุณลักษณะเฉพาะในด้านใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์การ
สื่ อ ส ารต ล าด อ ย่ า งเดี ยว เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ น าข อ ง
แอพพลิเคชัน่ ได้ถึงระดับโลก

เมื่อคนจีนไม่งอ้ Facebook, Twitter และYouTube
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