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บทคัดยอ 

 การวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการส่ือสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok 

และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของผูใชงานโดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ การสัมภาษณ
นักวิชาชีพในบริษัทตัวแทนโฆษณา/ สื่อสารการตลาด จำนวน 7 คนและการสนทนากลุมกับผูใชงาน 
TikTok จำนวน 2 กลุม รวม 16 คน ผลการวิจัยพบวา การส่ือสารการตลาดผานแอปพลิเคชัน 
TikTok เหมาะสำหรับการสื่อสารเพ่ือสรางการตระหนักรูและมีสวนรวมระหวางตราสินคากับผูบริโภค
ซ่ึงมีกลุมเปาหมายหลักเปนเพศหญิงวัยรุนและวัยทำงานตอนตน โดยกลยุทธหลักท่ีควรนำมาใช
ประกอบไปดวย กลยุทธการตลาดเชิงเน้ือหา กลยุทธการตลาดผูมีอิทธิพล และกลยุทธการตลาดโหน
กระแส นอกจากน้ีในสวนของพฤติกรรมการส่ือสารของผูใชงานเม่ือวิเคราะหตามแนวคิด AISAS 
Model พบวา ในข้ันการดึงดูดใจ ผูใชงานสวนใหญไดเกิดการพบเห็นเน้ือหาคร้ังแรกผานส่ือสังคม
ออนไลนอ่ืนในรูปแบบของการบอกตอโดยคนรูจักและผูมีชื่อเสียง โดยปจจัยหลักท่ีสงผลใหผูใชงาน
เกิดความสนใจคือ ปจจัยดานเน้ือหาและผูมีอิทธิพลในส่ือออนไลน จากน้ันเม่ือผูใชงานเกิดความสนใจ
จึงไดเกิดการคนหาขอมูลตามข้ันการคนหาขอมูลวาคลิปดังกลาวมามีท่ีมาอยางไรและไดพบวามาจาก
แอปพลิเคชัน TikTok จึงไดเกิดพฤติกรรมการใชงาน โดยพฤติกรรมดังกลาวแบงออกเปน 2 สถานะ
คือ ผูรับสารและผูสงสาร จากน้ันจึงเกิดพฤติกรรมการบอกตอโดยแบงออกเปน การบอกตอวีดีโอคลิป
ที่ตนพบเห็นและการบอกตอวีดีโอคลิปท่ีตนสรางข้ึนเพ่ือใหเกิดการพบเห็นในกลุมผูใชงานส่ือสังคม
ออนไลนอ่ืน ๆ  

คำสำคัญ: การส่ือสารตราสินคา พฤติกรรมผูบริโภค แอปพลิเคชัน TikTok 
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Abstract 

 The aim of this thesis is to study the marketing communication strategies of 

the brand through the TikTok application and to analyze the communication 

behavior of users by examining two aspects: interview with seven professionals in 

advertising and marketing communication agencies and group conversation with two 

groups of TikTok users, totaling 16 people. The research found that marketing 

communication through the application TikTok is suitable for communication to 

create awareness and engagement between brands and consumers, whose main 

target groups are women, teens and early working adults. The main strategies that 

should be used consist of content marketing strategy, influencer marketing strategy 

and real-time marketing strategy. In addition, the communication behavior of users 

when initially examined by the AISAS Model revealed that, in the step of customer 

attention capture, most users have experienced the content for the first time 

through other social media in the form of word of mouth by acquaintances and 

celebrities. The main factors establishing interest in the users are online media 

contents and influencers. After users have developed interest, they go in search of 

information in line with the information search process about where the video clip 

originates and finally found that it is from the TikTok application. This initiates a 

usage behavior model where the particular behavior is divided into two states which 

are the receiver and the sender. After that, word-of-mouth behavior can be created 

by sharing video clips that they have experienced and those that they have 

individually created in order to be shared in other social media users. 

Keywords: Brand Communication, Consumer Behavior, TikTok Application 
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บทนำ 

 การเติบโตของเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบันไดเขามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของ
ผูบริโภคเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงการเติบโตของอินเทอรเน็ต จากรายงานสถิติผูใชงาน
อินเทอรเน็ตในป พ.ศ. 2563 พบวา ยอดผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยสูงถึง 52 ลานคน เพ่ิมข้ึน
จากปกอนหนา 2% หรือ 1 ลานคน  โดยมีอัตราการใชงานเฉล่ีย 9 ชั่วโมง 1 นาทีตอวัน ซ่ึงสูงเปน 1 
ใน 5 ของประเทศท่ีประชากรใชเวลาอยู ในส่ืออินเทอรเน็ตสูงท่ี สุดในโลก นอกจากน้ีผูใชงาน
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยใชเวลาอยูบนส่ือสังคมออนไลน (Social Media) สูงถึง 2 ชั่วโมง 55 นาที
ตอวัน โดยส่ือสังคมออนไลนท่ีคนไทยนิยมใชสูงสุดไดแก  Facebook Youtube Line Instagram 

Twitter และ TikTok ตามลำดับ (Hootsuite, 2020) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากรายชื่อของส่ือสังคม
ออนไลนขางตนพบวา มีรายชื่อสื่อสังคมออนไลนใหมปรากฏข้ึนมาน้ันก็คือ TikTok  

 TikTok เปนแอปพลิเคชันท่ีกำลังเติบโตอยางกาวกระโดดท้ังในประเทศไทยและระดับโลก
โดยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา มียอดดาวนโหลดท่ัวโลก 112.9 ลานคร้ัง เพ่ิมข้ึน 96% 
จากปกอนหนา สงผลใหมียอดดาวนโหลดสะสมสูงถึง 1 ,900 ลานคร้ัง และสำหรับประเทศไทยเองมี
การเติบโตของ TikTok สูงสุดติด 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (SensorTower, 

2020) โดยTikTok เปรียบเสมือนชุมชนออนไลนขนาดใหญท่ีมีคุณลักษณะสำคัญคือ การเปดโอกาส
ใหผูใชงานสามารถสรางเน้ือหา (User Generated Content: UGC) ในรูปแบบวีดีโอคลิปขนาดส้ัน
ความยาว 15 วินาที – 1 นาที ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชงานหลักของ TikTok ที่เปนกลุมคน
รุนใหม มีความตองการเปนผูนำทางความคิด โดยผูใชงานสวนใหญอายุ 18-34 ป 75% เปนเพศหญิง 
และมีอัตราการใชงานเฉล่ีย 35 นาทีตอวัน  (Brandbuffet, 2563) ทั้ ง น้ี หัวใจสำคัญท่ีนำไปสู
ความสำเร็จของแอปพลิเคชัน TikTok คือ  การสรางชุมชน (Community) ที่ครอบคลุมความสนใจ
ของผูใชงาน อาทิ ดนตรี อาหาร ไลฟสไตล เพ่ือใหเกิดการขยายฐานผูใชงานไดอยางสูงสุด รวมกับการ
พัฒนาเน้ือหาท่ีสอดคลองกับบริบทของแตละประเทศ (Localized Content) สงผลใหตอบโจทย
กลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันกวา 150 ประเทศท่ัวโลก อีกท้ังระบบการทำงานของ  Machine 

Learning ของ ของแอปพลิเคชัน TikTok ไดทำการศึกษาความชื่นชอบเน้ือหาของกลุมผูใชงานเพ่ือ
สรางประสบการณ ให แกก ลุ ม ผู ใช งานแตละคน (Personalization) แตกต างกันไปอย างมี
ประสิทธิภาพ (Hou Liqian, 2018) 

 นอกจากน้ี  TikTok ยังไดพัฒนาไปสูการเปนแอปพลิเคชันทางการตลาด (Marketing 

Platform) ที่เอ้ือประโยชนใหตราสินคาสามารถใชพ้ืนท่ีในการสื่อสารกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย อาทิ  

การสรางชองทางในการนำเสนอหลักของตราสินคา (Official Account) การโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ 
(TikTok Ads) การพัฒนาลูกเลนหรือฟลเตอร (Branded Effectes) เพ่ือใหผูใชงานไดนำไปปรับแตง
วีดีโอของตน รวมถึงการทาทายผูใชงานในรูปแบบ Hashtag  (Challenge Campaign) เพ่ือใหเกิด
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การรวมกิจกรรม เปนตน ดังตัวอยางแคมเปญ Nulla Puo Fermarci (Stop At Nothing) ของตรา
สินคา Nike ประเทศอิตาลี ในป พ.ศ. 2562 ที่ผานมาซ่ึงเปนจุดกำเนิดในการสราง Branded 

Content ในแอปพลิเคชัน TikTok โดย Nike ไดพัฒนาแคมเปญซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหกลุม
คนรุนใหม เพศหญิง อายุ 14-24 ปท่ีไมนิยมเลนกีฬาเขารวมกิจกรรม Challenge การเตนออกกำลัง
กายตามบุคคลท่ีมีชื่อเสียงใน 3 ประเภทกีฬาท่ีตราสินคาตองการกระตุนยอดขาย อันไดแก มวย 
บาสเกตบอล และฟุตบอล ผลลัพธของแคมเปญดังกลาวคือ มีผูสนใจรวมกิจกรรมมากกวา 460 ,000 
คน มียอดไลคมากกวา 540,000 คร้ัง มียอดการรับชมมากกวา 100 ลานคร้ัง ไดรับการพูดถึงจาก
สื่อมวลชนในวงกวาง (Analogfolk, 2019) และในประเทศไทยไดเร่ิมมีหลากหลายตราสินคาใหความ
สนใจในแอปพลิเคชันดังกลาวเชนเดียวกัน นอกจากการเปนแอปพลิเคชันทางการตลาดแลว TikTok 

ยังไดขยายไปสูการเปนแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย  (Commerce Platform) เพ่ือกระตุนให เกิด
พฤติกรรมท่ีครบวงจรตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 จากความนิยมดังกลาวประกอบกับความสามารถในการสรางวัฒนธรรมวีดีโอส้ันใหนิยม
แพรหลายไปท่ัวโลก และสรางกระแสในโลกออนไลนไดอยางรวดเร็วทำใหแอปพลิเคชัน  TikTok นา
จับตามองเปนอยางมาก และเม่ือพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาในตางประเทศน้ันไดมีการศึกษา
ในประเด็นปจจัยที่กอใหเกิดความนิยม รวมถึงจุดแข็งและขอจำกัดของแอปพลิเคชั่นดังกลาวใน
มุมมองของการเปนส่ือสังคมออนไลนท่ีเนนผูใชงานเปนศูนยกลาง โดยงานวิจัยสวนใหญจะเก็บขอมูล
จากการวิเคราะหเอกสาร และการวิเคราะหคุณลักษณะของแอปพลิเคชั่ น ผลการวิจัยท่ีคนพบ คือ 
TikTok เปนแอปพลิเคชันท่ีมีกลยุทธการตลาดท่ีดี มีระบบอัลกอริทึมที่แมนยำ รวมถึงเปนการใช
เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการผูใชงานไดอยางตรงจุด ทำใหสามารถสรางประสบการณใหกับ
ผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Bresnick, Ethan, 2019, Xiaohui Yan and Zhengwu Zhang 

Wang, 2019, Yunwen, 2020, Yu, Jiang., 2019).  แตอยางไรก็ตามในประเทศไทยพบงานวิจัยท่ี
ศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคชัน TikTok เพียง 2 เร่ืองเทาน้ันและเปนท่ีนาสังเกตวาทั้งสองเร่ืองศึกษาโดย
นักศึกษาชาวจีน ซ่ึงประเทศจีนเปนประเทศตนกำเนิดของแอปพลิเคชันดังกลาว โดยไดทำการสำรวจ
แรงจูงใจและความต้ังใจซ้ือสินคาของผูบริโภคจากการไดรับอิทธิพลจาก TikTok รวมถึงปจจัยท่ีสงผล
ใหเกิดความนิยม โดยผลการวิจัยพบวา ความต้ังใจในการซ้ือสินคาของผูบริโภคเกิดจากแรงจูงใจ
สาธารณะ (Public Motivation) แรงจูงใจดานสังคม (Social Motivation) และแรงจูงใจดานบันเทิง 
(Entertainment Motivation) ทั้งน้ี TikTok ไดรับความนิยมเน่ืองจากมีความหลากหลายของเน้ือหา 
มีองคประกอบดานดนตรีในการดึงดูดใจผูรับสาร และเลือกนำเสนอสารใหแกผูใชงานแตละคนไดตรง
ตามความสนใจ (Hou Liqian, 2018 และ Yun Yang, 2018) 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา TikTok เปนแอปพลิเคชันส่ือสังคมออนไลนท่ีเติบโตอยาง
รวดเร็วรวมถึงเปนชองทางการส่ือสารท่ีมีศักยภาพ จึงเปนโอกาสอันดีของตราสินคาในการใชงาน
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ชองทางดังกลาวเพ่ือส่ือสารกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย แตอยางไรก็ตามในการจะดำเนินการสื่อสารให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน นักสื่อสารจำเปนท่ีจะตองทราบแนวทางการส่ือสารตราสินคาท่ีเหมาะสม 
และทำความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคผูใชงาน แตอยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษาถึงกลยุทธการส่ือ
สารตราสินคาผานชองทาง TikTok และพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคในแอปพลิเคชันดังกลาวทั้ง
ในประเทศไทยและตางประเทศ การไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวจะทำใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
นำไปใชในการวางแผนการส่ือสารตราสินคาเพ่ือสื่อสารกับผูบริโภคยุคดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานทางวิชาการสำหรับผูท่ีสนใจตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการส่ือสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok  

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบงการศึกษาเปนสองสวนคือ สวนท่ี 1 การศึกษา
กลยุทธการส่ือสารการตลาดผาน TikTok โดยการสัมภาษณกับนักส่ือสารการตลาดตัวแทนบริษัท
ตัวแทนโฆษณา/ สื่อสารการตลาด ในการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของ
การศึกษาเปนหลัก โดยกลุมตัวอยางเปนนักวิชาชีพท่ีเคยทำการส่ือสารการตลาดผานแอปพลิเคชัน  

TikTok รวมท้ังส้ิน 7 คน โดยเคร่ืองมือในการสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง อัน
ประกอบไปดวย คำถามเก่ียวกับวัตถุประสงคในการส่ือสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok กล
ยุทธ/ แนวทางการการส่ือสารผานแอปพลิเคชัน TikTok รวมถึงขอจำกัด/ ขอควรระวังในการส่ือสาร
ดังกลาว 

สวนที่ 2 คือการศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของผูใชงาน โดยการสนทนากลุมกับผูใชงานแอป
พลิเคชัน TikTok (TikTokers) ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกแบบ
ยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมผูใชงาน  TikTok อายุ 18-34 ป 
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ  เปนเพศหญิง 75% เพศชาย 25% ตามขอมูล
คุณลักษณะของผูใชงานหลักของแอปพลิเคชันดังกลาว รวมท้ังส้ิน 16 คน (แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 8 
คน)  เคร่ืองมือในการสนทนากลุมคร้ังน้ีเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางอันประกอบไปดวย ขอ
คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชงานแอปพลิเคชัน  TikTok ตามแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคในยุค
ออนไลน (AISAS Model)  

 ในการตรวจสอบขอมูลน้ันผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีไดตามความมุงหมาย
ของการวิจัยและใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานขอมูลเพ่ือยืนยันความถูกตอง และความ
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นาเชื่อถือของขอมูลโดยตรวจสอบความถูกตองในขอมูลการสัมภาษณดวยการจัดสงขอมูลท่ีไดจาก
การถอดเทปบทสัมภาษณใหกับกลุมตัวอยางทุกทานไดตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตอง ตรวจสอบ
ความสอดคลองในดานเน้ือหาจากบทสัมภาษณของกลุมผูใหสัมภาษณ  และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกับเน้ือหาท่ีไดทำการวิเคราะห จากน้ันจึงนำผลการวิจัยท่ีไดมาสรุป
และอภิปรายผลเพ่ือนำไปสูประโยชนดานการนำขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังตอไปน้ี 

รายงานและอภิปรายผลการวิจัย 

 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก 
สวนท่ี 1 ผลการศึกษากลยุทธการส่ือสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok และสวนท่ี 2 ผล
การศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1: การศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดของตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok 

 จากการสัมภาษณนักส่ือสารการตลาดตัวแทนบริษัทตัวแทนโฆษณา/ สื่อสารการตลาด 
จำนวน 7 คน พบวาในการเลือกใช TikTok เพ่ือทำการสื่อสารตราสินคาน้ันมีรายละเอียดังตอไปน้ี 

 1.1 วัตถุประสงคทางการสื่อสาร 

 ผลการวิจัยพบวา ผูใหสัมภาษณเลือกใชงานแอปพลิเคชัน TikTok เน่ืองจากวัตถุประสงค
หลัก อันไดแก 1) เพ่ือเขาถึงกลุมผูใชงาน TikTok ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายของ
ตราสินคา โดยสวนใหญเปนเพศหญิงวัยรุนและวัยทำงานตอนตน 2) เพ่ือสรางการรับรูในตราสินคา/ 
สินคา/ สารตาง ๆ  (Brand Awareness) และ 3) เพ่ือสรางการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธระหวางตรา
สินคากับกลุมเปาหมาย (Brand Engagement) โดยการมีสวนรวมดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะ
เดนของสื่อสังคมออนไลนท่ีเปดโอกาสใหผูใชงานไดเขามามีสวนรวมกับขอมูลและเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมในรูปแบบตาง ๆ  โดย TikTok เปนหน่ึงในส่ือสังคมออนไลนท่ีสามารถสรางบุคลิกของตราสินคา
ไดอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากเปนการทำใหตราสินคามีชีวิตเสมือนเปนคนคนหน่ึง ซ่ึงการทำให
ตราสินคามีชีวิตน้ีเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะทำใหตราสินคาเปนสวนหน่ึงของสังคมออนไลนอยางสมบูรณ
แบบ 

 ทั้งน้ีนักวิชาชีพใหความเห็นวาการส่ือสารผาน TikTok นั้นเหมาะกับตราสินคาในกลุมสินคา
อุปโภค-บริโภค (Fast Moving Consumer Goods : FMCG) มากกวาสินคาในกลุมอ่ืน และเพ่ือตอบ
โจทยวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ตราสินคาควรเลือกใชรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงค อันไดแก สำหรับวัตถุประสงคการสรางการตระหนักรูในตราสินคา นักส่ือสารตราสินคา
ควรเลือกใชการส่ือสารในรูปแบบโฆษณา ไมวาจะเปนโฆษณาท่ีปรากฏในหนาแรกของการเขาใชงาน 
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(Brand Takeover) โฆษณาในรูปแบบแบนเนอรท่ีปรากฏดานบนของแอพพลิเคชั่น (Top View) และ
โฆษณาท่ีปรากฎระหวางท่ีผูใชงานกำลังเล่ือนรับชมเน้ือหาตาง ๆ ( In-Feed Ads) ในขณะเดียวกัน
สำหรับวัตถุประสงคการสรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย นักส่ือสารตราสินคาควรเลือกใชการ
สื่อสารในรูปแบบการกระตุนปฏิสัมพันธ ไมวาจะเปน การจัดกิจกรรมใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเขา
รวม (Hashtag Challenge) และการสรางลูกเลนตาง ๆ ใหกลุมเปาหมายสามารถนำไปใชงานได 
(Branded Effect) เปนตน โดยจากการสัมภาษณพบวารูปแบบการส่ือสารท่ีไดกลาวมาน้ันสามารถ
สรางการเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 

 1.2 กลยุทธการสื่อสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok 

 จากการสัมภาษณพบวา กลยุทธหลักท่ีใชในการส่ือสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok 

ประกอบไปดวย กลยุทธการตลาดเน้ือหา (Content Marketing) กลยุทธการตลาดผูมีอิทธิพล 
(Influencer Marketing) และกลยุทธการตลาดโหนกระแส (Real-time Marketing) ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 1.2.1 กลยุทธการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing Strategy) 

 จากการสัมภาษณพบวา ในการส่ือสารผาน TikTok นั้น กลยุทธการตลาดเชิงเน้ือหาเปนสิ่งท่ี
มีความสำคัญเปนอยางมาก ท้ังน้ีแอปพลิเคชันดังกลาวไดกำหนดใหรูปแบบเน้ือหาเปนเน้ือหาแบบส้ัน 
(Short Form Content) ในรูปแบบวีดีโอคลิปความยาว 15 – 60 วินาที ดังน้ันนักส่ือสารการตลาด
ควรออกแบบสารท่ีมีความกระชับแตชัดเจนในสารหลัก (Key Message) ที่ตองการสงออกไปยัง
ผูบริโภคกลุมเปาหมาย นอกจากน้ีควรออกแบบสารรวมกับเพลงท่ีมีจังหวะสนุกสนาน ไดรับความนิยม
ในกลุมเปาหมาย เนนความบันเทิงเปนหลักและใชจุดจับใจดานอารมณ (Emotional Appeal) เพ่ือ
กระตุนความสนใจจากผูบริโภคกลุมเปาหมาย ท้ังน้ีเน้ือหาท่ีตราสินคาสรางควรสอดคลองกับรูปแบบ
เน้ือหาประเภท Target-Brand Partnered Content กลาวคือเปนเน้ือหาสวนท่ีทับซอนระหวางส่ิงท่ี
ตราสินคาตองการใหกลุมเปาหมายรับรู (Branded Focused Content) และส่ิงท่ีกลุมเปาหมาย
ตองการหรือสนใจ (Target Focused Content) เน่ืองจากเปนเน้ือหาท่ีสามารถสรางความเชื่อมโยง
รวมระหวางส่ิงท่ีกลุมเปาหมายสนใจกับตราสินคาไดเปนอยางดี (ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง , 2557) 

นอกจากน้ีสารของตราสินคาควรมีความกลมกลืนกับส่ิงท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมายชื่นชอบหรือ
ผสมผสานระหวางสารหลักกับกิจกรรมไดอยางแนบเนียน เชน การออกแบบทาเตนท่ีสามารถ
ถายทอดสารได เปนตน รวมถึงคำนึงถึงประเภทของเน้ือหาท่ีไดรับความนิยม โดยเน้ือหาท่ีไดรับความ
นิยมจากกลุมผูใชงานในประเทศไทยประกอบไปดวย เน้ือหาประเภทความสามารถพิเศษ (Talent) 
ตลก (Comedy) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Drink) การเตน (Basic Dance) และความงาม 
(Beauty and Fashion)  
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 ทั้งน้ีผูใหสัมภาษณไดระบุวา ดวยคุณลักษณะของเน้ือหาแบบส้ัน สงผลใหการสงสารให
ครบถวนตามใจความหลักท่ีตราสินคาตองการเปนไปไดคอนขางยาก ประกอบกับผูใชงานหลักของ
แอปพลิเคชัน TikTok เปนกลุมวัยรุนและคนรุนใหมท่ีไมนิยมเสพสารท่ีมีความยาวรวมถึงเพิกเฉยตอ
โฆษณาแฝง จึงเปนความทาทายให ผูออกแบบสารตองหาจุดสมดุลระหวางตราสินคาและ
กลุมเปาหมายใหเหมาะสม โดยการสรางสรรคจุดเดนท่ีชัดเจนเปนของตนเอง มีความแตกตางจาก
ผู อ่ืน สรางคุณคาใหตนเอง รวมไปถึงการออกแบบสารใหนาติดตามและสรางความสัมพันธกับ
ผูติดตามอยางตอเน่ือง (รดีวรรธน จันทนะโพธิ, 2558) อยางไรก็ตามสารท่ีนำเสนอตองมีการกระตุน
ใหเกิดการลงมือทำ (Call-To-Action: CTA) อยางชัดเจนพรอมท้ังมีองคประกอบหลักคือความสนุก
และความงาย อีกท้ังไมควรสรางเง่ือนไขในการมีสวนรวมมากนักเพ่ือท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมายสามารถ
มีสวนรวมไดจริง  นอกจากน้ีสารท่ีใหความบันเทิงเปนหลักน้ันงานวิจัยในอดีตพบวา สงผลใหผูบริโภค
เปดรับและซึมซับตราสินคาไดอยางไมรูตัว (Aguilera-Moyano, J. & Baños-González, Miguel & 

Ramirez Perdiguero, Francisco, 2015) นับเปนการแกไขปญหาพฤติกรรมการปฏิเสธโฆษณาของ
ผูบริโภคไดเปนอยางดี 

 1.2.2 กลยุทธการตลาดผูมีอิทธิพล (Influencer Marketing Strategy) 

 นอกจากกลยุทธการตลาดเชิงเน้ือหาแลวน้ัน จากการสัมภาษณพบวาอีกหน่ึงกลยุทธท่ีสำคัญ
ในการสื่อสารตราสินคาผานแอปพลิเคชัน TikTok คือ กลยุทธการตลาดผูมีอิทธิพล ซ่ึงเปนการสื่อสาร
แบบสองจังหวะ (Two- step Flow of Communication) ที่ใชกลุมอางอิงซ่ึงเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอ
คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยกลุมผูใหสัมภาษณได
อธิบายวาในการสรางเนื้อหาน้ันควรใชผูมีชื่อเสียงท้ังในระดับมหภาค (Macro Influencers) และ
จุลภาค (Micro Influencers) ควบคูกันไป โดยการใชผูนำทางความคิดรวมกันจะสามารถกระตุนให
เกิดการพบเห็นในวงกวางไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหกลุมผูนำทางความคิดกระตุนใหผูติดตามของตนรับ
สารและสนใจเขามามีสวนรวม ผานกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับการใชจุดจับใจโดยใชดารา (Star 

Appeals) โดยจุดจับใจน้ีอยูบนสมมติฐานท่ีวาคนมักจะมองตนเองเปนแบบดาราท่ีตนหลงใหล และ
รูปลักษณของดาราจะมีอิทธิพลตอการจูงใจผูบริโภคคอนขางมาก ท้ังน้ีผลลัพธจากการใชผูท่ีมีช่ือเสียง
ในการทำกิจกรรมหรือส่ือสารผานทาง TikTok ที่ผานมาน้ัน ไดรับผลตอบรับท่ีนาพึงพอใจ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการเพ่ิมข้ึนของส่ือท่ีไมตองจายเงินเพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีแตจะเกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคพูดถึงสินคาหรือบอก
ตอเก่ียวกับตราสินคา (Earned Media) อยางไรก็ตามนักส่ือสารตราสินคาไดระบุวา การใช TikTok 

เพียงอยางเดียวน้ัน อาจไมสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายไดอยางเพียงพอหรืออาจไมสามารถสง
สารไดครบตามใจความท่ีตราสินคาตองการ ดังน้ันจึงควรทำการส่ือสารรวมกับส่ืออ่ืน ๆ ในรูปแบบ
ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการโดยใชส่ืออยางเขมขน (Rich Media) เพ่ือสรางโอกาสให
กลุมเปาหมายเปดรับและมีสวนรวม  
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 1.2.3 กลยุทธการตลาดโหนกระแส (Real – Time Marketing) 

 จากการสัมภาษณพบวา อีกหน่ึงกลยุทธหลักท่ีขาดไมไดสำหรับการสื่อสารการตลาดผานแอป
พลิเคชัน TikTok คือ กลยุทธการตลาดโหนกระแส เน่ืองจาก TikTok เปนส่ือท่ีมีศักยภาพอยางมาก
ในการสรางใหเกิดกระแสสังคมในส่ือสังคมออนไลน โดยการตลาดโหนกระแส  หมายถึง ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางการส่ือสารการตลาดตอเหตุการณท่ีกำลังไดรับความสนใจอยางทันทวงที ซ่ึงการสื่อสาร
ในรูปแบบน้ีเปนการตอบโจทยในเร่ืองของการจัดการกับสภาวะความกลัวในเร่ืองการพลาดกระแส
สังคมของตราสินคา หรือ Fear of Missing Out (FOMO) โดยผูใหสัมภาษณไดระบุวา นักส่ือสารตรา
สินคาจำเปนตองสังเกตความเปนไปในสังคมและหยิบมาพัฒนาสารของตนอยางมีชั้นเชิง ซ่ึงสอดคลอง
กับท่ี Christopher Ratcliff (2014) ไดอธิบายวากระบวนการในการทำ การตลาดโหนกระแสเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ มีดังตอไปน้ี 1) ติดตามขอมูลขาวสาร กระแสและแนวโนมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบันเพ่ือมองหาโอกาสท่ีตราสินคาสามารถเขาไปรวมกับกระแสน้ัน ๆ ได 2) เลือกประเด็นท่ีอยูใน
ความสนใจของกลุมเปาหมายและมีความสอดคลองกับภาพลักษณของตราสินคา ซ่ึงตราสินคาเองควร
มีการกำหนดบุคลิกของตราสินคาท่ีใชในนำเสนอในส่ือสังคมออนไลน (Social Persona) ใหชัดเจน 
โดยควรสรางใหตราสินคามีคุณลักษณะของมนุษยเพ่ือท่ีจะไดมีบุคลิกภาพท่ีชัด สามารถจับตองได 
ทั้งนี้ในการเลือกประเด็นควรมีเกณฑในการเลือกประเด็นท่ีเหมาะสม 3) พัฒนาและอนุมัติชิ้นงาน โดย
การสรางสรรคเน้ือหาใหสอดคลองกับประเด็นท่ีหยิบยกมาและสะทอนตัวตนของตราสินคา 
นอกจากน้ีควรคำนึงถึงการพัฒนาสารใหเหมาะสมกับความสนใจของกลุมเปาหมายตน ซ่ึงนักส่ือสาร
การตลาดเรียกวิธีการน้ีวา Narrowcasting หรือการคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ
นั้น ๆ ท้ังน้ีองคประกอบของสารท่ีดี จะตองมีองคประกอบหลักคือ มีความทันสมัย มีความเก่ียวพัน
กับผูบริโภคและตราสินคาของตน จากน้ันจึงทำการอนุมัติชิ้นงาน โดยมีการตรวจสอบความถูกตอง 
คำนึงถึงความเหมาะสม และผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน 4) เผยแพรและขยายผลชิ้นงาน โดยใน
การเผยแพรนั้น ควรมีการใสความคิดสรางสรรคเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุนความสนใจ หรือสรางบทสนทนา
รวมกับกลุมเปาหมาย และควรเผยแพรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม จากน้ันควรทำการขยายผลตอยอด 
และ 5) วัดผลหลังการเผยแพรสารน้ันเปนระยะ เพ่ือคอยตรวจสอบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการเผยแพร
ชิ้นงานดังกลาว หากมีปฏิกิริยาทางลบเกิดข้ึนจะไดสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที และควรมีการนำ
วัตถุประสงคของการส่ือสารในแตละคร้ังมาใชเปนเกณฑ เม่ือทำการวัดผลแลว ควรมีการนำขอมูลท่ี
ไดมาปรับปรุง หรือดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือใหสารน้ันเขาถึงกลุมเปาหมายไดสูงสุด 

อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณพบวา นักส่ือสารตราสินคามีความกังวลในเร่ืองการบริหาร
จัดการเวลาใหครบถวนตามกระบวนการ รองลงมาไดแก  การติดตามขอมูลอยางทันทวงที การมี
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม และการสรางสรรคสารใหทันตอกระแสตามลำดับ ท้ังน้ีนอกจากเร่ืองของการ
บริหารจัดการเวลาซ่ึงเปนความทาทายหลักของกลยุทธดังกลาวแลว อีกหน่ึงประเด็นท่ีนักส่ือสารตรา
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สินคาควรคำนึงถึงคือ การส่ือสารกับประเด็นที่มีความออนไหว อาทิ การเมือง วัฒนธรรม คานิยม
เฉพาะกลุมตาง ๆ เปนตน ซ่ึงหากไมมีการกล่ันกรองสารท่ีดีอาจกอใหเกิดความเสียหายมากกวาจะ
ไดรับประโยชนจากการส่ือสารประเภทน้ีก็เปนได  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bengtsson และ 
Hakansson (2015) ที่พบวา แนวทางท่ีทำใหการตลาดโหนกระแสมีประสิทธิภาพและมีความ
นาสนใจ ประกอบดวยการสรางเน้ือหาท่ีรวดเร็ว การเลือกใชเหตุการณท่ีเหมาะกับบุคลิกภาพของตรา
สินคาและกลุมเปาหมาย และพึงระวังการสรางเน้ือหาท่ีไมสอดคลองกับบุคลิกภาพและตำแหนงของ
ตราสินคา เน่ืองจากอาจกอใหเกิดผลกระทบดานลบไดอยางรวดเร็ว (บริรักษ มงคลเกตุ และบุหงา ชัย
สุวรรณ, 2560)  

สรุปไดวาในการส่ือสารการตลาดผานแอปพลิเคชัน TikTok นั้นเหมาะสำหรับการสื่อสารเพ่ือ
สรางการตระหนักรูและมีสวนรวมระหวางตราสินคากับผูบริโภคโดยเหมาะกับกลุมเปาหมายหลักเพศ
หญิงวัยรุนและวัยทำงานตอนตน และเหมาะกับสินคาประเภทอุปโภคบริโภค ซ่ึงกลยุทธหลักท่ีควร
นำมาใชประกอบไปดวย กลยุทธการตลาดเชิงเน้ือหา กลยุทธการตลาดผูมีอิทธิพล และกลยุทธ
การตลาดโหนกระแส อยางไรก็ตามควรระมัดการส่ือสารในประเด็นออนไหวและประเด็นท่ีไม
สอดคลองกับบุคลิกของตราสินคา 

 2. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผูใชงาน TikTok (TikTokers)  

 จากการสนทนากลุมกับกลุมผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok หรือ TikTokers จำนวน 2 กลุม 
กลุมละ 8 คน ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางแบบจำลองพฤติกรรมผูบริโภคในยุค
ออนไลน หรือ AISAS Model ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจาก AIDMA Model ของ Roland Holl (1920) ที่ใช
กันอยางแพรหลายมาจนปจจุบัน โดย AIDMA Model นั้น ไดอธิบายวา พฤติกรรมของผูบริโภคมี
ข้ันตอนแบบ เสนตรง อันประกอบด วย  1) A: Attention 2) I: Interest 3) D: Desire 4) M: 

Memory และ 5) Action ยกตัวอยางเชน เม่ือผูบริโภคถูกดึงดูดความสนใจหลังจากไดรับชมโฆษณา 
จากน้ันจึงรูสึกสนใจและเกิดความตองการในสินคา/ บริการและหากโฆษณาทำหนาท่ีไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ผลลัพธท่ีเกิดตามมาคือ ผูบริโภคจะเกิดการจดจำในสารและมีพฤติกรรมตามมา (Dony 

Saputra, 2017)  

 แตอยางไรก็ตามเม่ืออินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวิตของผูบริโภค สงผลให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางงายดายและรวดเร็วกวาท่ีเคยเปนมา โดยพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปอยางเห็นไดชัดคือ การหาขอมูลเพ่ิมเติมเม่ือเกิดความสนใจในสินคา/ บริการ และสงตอ
ขอมูลขาวสารไปยังเครือขายของตนหลังจากไดมีประสบการณกับส่ิงเหลาน้ัน จากพฤติกรรมดังกลาว
นี้ Dentsu บริษัทตัวแทนโฆษณาชื่อดังระดับโลก ไดพัฒนาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีชื่อวา AISAS 

Model อันประกอบดวย 1) A: Attention 2) I: Interest 3) S : Search 4) A: Action และ 5) S: 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 45 

Share ทั้งน้ีพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวเปนรูปแบบท่ีไมใชเสนตรง กลาวคือ ข้ันตอนทุกข้ันตอนไม
จำเปนตองดำเนินตามข้ันตอน แตสามารถขามข้ันตอนหรืออาจย้ำข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงได 
(Sugimaya & Lee, 2011) โดยผลการวิจัยพบวา ผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok มีพฤติกรรมในแตละ
ข้ันตอนดังสรุปไดตอไปน้ี 

 2.1 ข้ันการดึงดูดใจ (Attention) 

จากการสนทนากลุมพบวา ผูใชงาน TikTok สวนใหญไดเกิดการพบเห็นเน้ือหาคร้ังแรกผาน
สื่อสังคมออนไลนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง Facebook ที่มีการนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของการบอก
ตอโดยเพ่ือน คนรูจักและผูมีชื่อเสียงท่ีตนชื่นชอบ โดยเน้ือหาท่ีพบเห็นน้ันเปนกระแสท่ีแพรกระจาย
อยางแพรหลายในส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาน้ัน โดยเน้ือหาสวนใหญท่ีพบเห็น คือ เน้ือหาประเภท
ตลก (Comedy) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของมาริสา อานิตา (2557) ที่พบวา ลักษณะหน่ึงใน
เน้ือหาท่ีผูบริโภคนิยมแบงปนมากท่ีสุด คือ คลิปท่ีมีเน้ือหาตลก นอกจากนั้นคือ เน้ือหาท่ีมีการทาให
ทำตามกันมาจนเกิดเปนกระแส หรือ Hashtag Challenge แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวา ใน
ข้ันตอนแรกของการพบเห็นน้ัน เปนการเลือกท่ีจะเกิดความสนใจในข้ันตอไป ดังน้ันหากนักส่ือ
สารตราสินคาตองการทำใหตราสินคาเปนท่ีรูจัก (Brand Awareness) หรือทำใหผูบริโภคสามารถ
จดจำตราสินคาไดต้ังแตคร้ังแรกท่ีพบเห็น นักส่ือสารตราสินคาจำเปนตองออกแบบสารท่ีสรางความ
แตกตางใหแกตราสินคาและใชการส่ือสารเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ หากสารไมสามารถตอบโจทย
ผูบริโภคได สารน้ันจะถูกเพิกเฉยและเกิดการสูญเปลาในทายที่สุด 

 นอกจากน้ีขอคนพบอีกหน่ึงประเด็นท่ีนาสนใจจากการสนทนากลุม พบวา เดิมทีผูให
สัมภาษณมีทัศนคติท่ีไมดีนักตอแอปพลิเคชัน TikTok เน่ืองจากไดรับขอมูลแบบเหมารวมวาแอป
พลิเคชันดังกลาวเปนพ้ืนท่ีในการสรางสรรคเน้ือหาของกลุมวัยรุนเพศหญิงท่ีมีภาพลักษณเชิงลบ แต
เม่ือพบเห็นเน้ือหาท่ีสรางโดยผูมีชื่อเสียงท่ีตนชื่นชอบทำใหภาพจำดังกลาวเลือนไปและเกิดความสนใจ
ในทายท่ีสุด 

 2.2 ข้ันความสนใจ (Interest)  

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยหลักท่ีสงผลใหกลุมตัวอยางเกิดความสนใจในสารท่ีถูกเผยแพรมา
จากแอปพลิเคชัน TikTok มี 2 ปจจัยไดแก ปจจัยดานเน้ือหาและปจจัยดานผูมีอิทธิพลในส่ือออนไลน 
ดังน้ี 

 2.2.1 เนื้อหาท่ีมีความหลากหลายและสนุกสนาน โดยเน้ือหาท่ีกลุมเปาหมายมีความชื่นชอบ
ไดแก เน้ือหาท่ีมีความบันเทิงเปนหลัก โดยจะเห็นไดวาเพลง/ ดนตรีเปนองคประกอบสำคัญในการ
สรางความสนใจแกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเพลงท่ีมีจังหวะเร็วสนุกสนาน เปนกลุมเพลงท่ี
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ประกอบกับเน้ือหาท่ีพบเห็นน้ันมีขนาดส้ันเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
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เปดรับส่ือของคนรุนใหมท่ีไมชอบเสพเน้ือหาท่ีมีความยาวนัก นอกจากน้ันความสนใจในเน้ือหายัง
เกิดข้ึนเน่ืองจากเน้ือหาท่ีเผยแพรสอดคลองกับความชื่นชอบของกลุมผูใหสัมภาษณ อาทิ มีความชื่น
ชอบดานการเลียนแบบทาทางการรองเพลงแตใชเสียงของนักรองตนฉบับ (Lip Sync) ความชื่นชอบ
ดานการเตน เปนตน ท้ังน้ีหากผูบริโภคมีความสนใจหรือชื่นชอบในสารดังกลาวมีแนวโนมจะทำให
ผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาได (วิน รัตนาธีราธร, 2553) 

 2.2.2 กลุมผูมีอิทธิพลในส่ือออนไลน  (Online Influencer) ทั้งในระดับมหภาค (Macro 

Influencers) และจุลภาค (Micro influencers) สงผลใหเกิดความสนใจในเน้ือหาเปนอยางมาก โดย
คุณลักษณะของผูมีอิทธิพลนั้น มีองคประกอบหลักคือ รูปรางหนาตาท่ีดึงดูดใจและการสรางสรรคสาร
ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง อยางไรก็ตามในการเลือกผูมีอิทธิพลในส่ือออนไลน ควรเลือกจาก
ความสามารถในการผลิตสารท่ีตรงกับความตองการของตราสินคา และความชื่นชอบของ
กลุมเปาหมาย รวมท้ังจำนวนผูติดตามน้ันควรเปนผูติดตามท่ีนาเชื่อถือ (จีราวัฒน คงแกว , 2558) ไม
เกิดจากการกระทำท่ีไมสุจริตเพ่ือใหไดยอดผูติดตามท่ีสูงมา  

 ทั้งน้ีความสนใจดังกลาวดังกลาวจัดอยูในประเภท การเลือกสนใจ (Selective Attention) 

ซ่ึงหมายถึง แนวโนมของผูบริโภคในการเอาใจใสขอมูลท่ีมีความนาสนใจและหลีกเล่ียงขอมูลท่ีไมมี
ความเก่ียวพันกับตน โดย Mowen และ Minor (2001) ไดอธิบายวา เม่ือความสนใจเกิดข้ึน 
กระบวนการรับรูภายในจะทำงานและมีการประมวลผล โดยหากความสนใจเกิดข้ึนจากความสมัครใจ 

ผูบริโภคจะแสวงหาและเลือกรับขอมูลท่ีตรงกับความสนใจของตน ดังข้ันตอนตอไป 

 2.3 ข้ันการคนหาขอมูล (Search) 

 หลังจากผูใหสัมภาษณเกิดความสนใจในเน้ือหาตามท่ีไดกลาวไปขางตนน้ัน จึงไดเกิดการ
คนหาขอมูลวาคลิปดังกลาวมามีท่ีมาอยางไร และไดพบวามาจากแอปพลิเคชัน TikTok เปนการคนหา
ขอมูลจากภายนอก (External Search) ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด Zero Moment 

of Truth (ZMOT) กลาวคือ เม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงเราจากท้ังส่ือเกาและส่ือใหม ผูบริโภคจะคนหา
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางย่ิงหากผูบริโภคไมมีประสบการณย่ิงตองการขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจมากย่ิงข้ึน และเหตุท่ีผูบริโภคนิยมเลือกใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลเน่ืองจาก
มีขอมูลท่ีมากกวาส่ือด้ังเดิม เขาถึงไดงาย และมีคาใชจ ายท่ีต่ำ (Schiffman & Kanuk, 2010) ทั้งน้ี 
“ZMOT-Zero Moment of Truth” เปนกระบวนการของพฤติกรรมผูบริโภคในยุค Digital Native 

ที่เปล่ียนไปจากในอดีต โดยในอดีตน้ันเม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงเรา (Stimulus) ผูบริโภคจะทำการ
ตัดสินใจเกิดพฤติกรรมในทันที ซ่ึงการตัดสินใจในชวงเวลาดังกลาวเรียกวา First Moment of Truth 

แลวจึงเกิดประสบการณจากการตัดสินใจตามมาท่ีเรียกกันวา Second Moment of Truth โดยอาจ
มีการบอกตอประสบการณไปยังผูบริโภคคนอ่ืนตอไป แตในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคได
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เปล่ียนแปลงไป กลาวคือเม่ือไดรับส่ิงเราแลว ผูบริโภคจะทำการหาขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของผาน
ชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ือออนไลน ทำใหเกิดปฏิสัมพันธกับตราสินคาน้ัน ๆ กอนท่ีจะไปถึง
จุดซ้ือสินคาหรือเกิดพฤติกรรม ซ่ึงนักการตลาดไดเรียกชวงเวลาน้ีวา Zero Moment of Truth  

 2.4 ข้ันการเกิดพฤติกรรม (Action) 

 หลังจากท่ีพบวาเน้ือหาท่ีตนชื่นชอบมาจากแอปพลิเคชัน TikTok กลุมผูใหสัมภาษณไดเกิด
พฤติกรรมตามมาใน 2 รูปแบบคือ 1) การทดลองใชงานจากอุปกรณส่ือสารของผูอ่ืน และ 2) การ
ดาวนโหลดมาใชงานในอุปกรณส่ือสารของตนเอง โดยพฤติกรรมการใชงานแบงออกเปน 2 สถานะคือ 
ผูรับสารและผูสงสาร ดังน้ี 

 2.4.1 พฤติกรรมในสถานะผูรับสาร จากการสนทนากลุมพบวาพฤติกรรมหลักของผูใชงาน 

TikTok คือการรับชมคลิปวีดีโอขนาดส้ันท่ีถูกสรางโดยผูใชงานคนอ่ืน ๆ โดยสวนใหญเปนการรับชม
คลิปวีดีโอท่ีถูกแนะนำโดยอัตโนมัติและรับชมคลิปวีดีโอท่ีตนคนหาตามความสนใจ โดยการคนหาแบง
ออกเปน 2 สวนคือ การคนหาจากหมวดหมูเน้ือหา และการคนหาจากชื่อบัญชีบุคคลไมวาจะเปน
เพ่ือนหรือผูมีชื่อเสียงท่ีตนชื่นชอบ ท้ังน้ีจากระบบปญญาประดิษฐของ  TikTok ที่ไดทำการคัดกรอง
เน้ือหาใหเหมาะสมกับผูใชงานแตละบุคคลแตกตางกันไปน้ัน สงผลใหผูใชงานสามารถใชเวลารับชม
คลิปวีดีโอไดอยางยาวนานและเปนปริมาณมาก อยางไรก็ตามสำหรับสารท่ีสรางข้ึนโดยตราสินคาหาก
ไมสามารถกระตุนความสนใจตนไดใน 2-3 วินาทีท่ีพบเห็น กลุมผูใชงาน TikTok จะทำการกดขาม
โฆษณาดังกลาวในทันที ท้ังนี้กลุมผูใหสัมภาษณไดระบุวา สารจากตราสินคาควรมีความกลมกลืนกับ
สารอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ ไมรูสึกวาเปนการยัดเยียดใหผูใชงานรับชมโฆษณาเชน เปนเน้ือหาท่ีใชดนตรีเปน
สวนประกอบหรือนำเสนอสารโดยการเตน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการรับสารของผูบริโภค
ที่วา เม่ือผูบริโภคมีอำนาจในการเลือกรับเร่ืองราวและขอมูล พวกเขาจะสนใจเฉพาะส่ิงท่ีตนเอง
ตองการเทาน้ัน (ปยะชาติ อิศรภักดี, 2559)  

 2.4.2 พฤติกรรมในสถานะผูสงสาร 

 จากการสนทนากลุมพบวา เน่ืองจาก TikTok เปนแอปพลิเคชันท่ีมีลูกเลนตาง ๆ ในรูปแบบ
ครบวงจรสงผลให ผู ใชงานสามารถสรางเน้ือหาไดอยางรวดเร็วโดยไมตองน ำเน้ือหาไปผาน
กระบวนการตัดตอจากแอพพลิเคชั่นภายนอกและเผยแพรไดทันที ซ่ึงเปนจุดแข็งสำคัญท่ีแตกตางจาก
แอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ท้ังน้ีการกระตุนใหผูบริโภคเปนผูสรางเน้ือหา (User Generated Content: 

UGC) นั้นมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเปนรุนใหมเปนอยางมากเน่ืองจากกลุมคนดังกลาว
เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยี ตองการแสดงความเปนตัวตน นอกจากน้ีรูปแบบเน้ือหาประเภทวีดีโอ
สั้นและดนตรีที่เปนจุดแข็งของแอปพลิเคชัน TikTok ยังเปนรูปแบบเน้ือหาท่ีติดอันดับ 2 ใน 3 เนื้อหา
ที่ไดรับความนิยมในการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรคมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใตอีกดวย โดยจากการสนทนากลุมพบวา ผูใชงานมีการความถ่ีในการสรางสารทุกวัน และจะ
สรางสารดวยความถ่ีสูงข้ึนเม่ืออยูกับเพ่ือนสนิท เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสนุกสนานใน
กลุมเพ่ือนรวมถึงมีการชักชวนใหเพ่ือนท่ีไมเคยสรางสารใน Tiktok ไดเขามารวมสรางสารรวมกัน โดย
มักเลือกสรางสารจากกระแสท่ีเร่ิมเกิดข้ึนแตหากกระแสเกิดข้ึนโดยท้ิงระยะเวลาจะทำใหความ
ตองการในการสรางสารน้ันลดนอยลง รวมถึงสารท่ีกระตุนใหเกิดการสรางไดน้ันตองมีความงาย ไมมี
เง่ือนไขในการสรางมากนัก 

 นอกจากน้ีความนาสนใจของผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok คือ เม่ือไดสรางสารข้ึนมาแลวนั้น 
สวนใหญมีความตองการเผยแพรใหสาธารณะชนไดรับรู ไมมีการปดก้ันการพบเห็นเปนการพบเห็น
แบบสวนตัวเหมือนดังการใชงานในแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ  และผูใหสัมภาษณยังไดระบุวาบุคลิกท่ี
นำเสนอในแอปพลิเคชัน TikTok เปนบุคลิกท่ีแตกตางจากท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลนอ่ืนของตน
โดยเฉพาะอยางย่ิงไมไดสะทอนความคิดเห็นหรือทัศนคติของตนตอประเด็นตาง ๆ เน่ืองจากเปนการ
สรางสารท่ีเนนการเลียนแบบหรือปฏิบัติเน้ือหาท่ีเร่ิมตนสรางโดยผูอ่ืน โดยหากการสรางสารดังกลาว
ไดรับผลตอบรับท่ีดีจะสงผลใหผูใชงานสรางสารใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการ
เลียนแบบ (Modelling) ที่ระบุวาเม่ือบุคคลไดเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนจากบุคคลหรือส่ือท่ีมี
การประเมินผลวาดี บุคคลนั้นจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้น (พุทธมาศ อมรวัฒนา, 2550)  

 ทั้งน้ีผลการวิจัยยังพบวา พฤติกรรมของผูใชงาน TikTok มีความแตกตางจากส่ือสังคม
ออนไลนอ่ืน เน่ืองจากไมไดใชเปนชองทางในการส่ือสารสองทางแบบสมบูรณแบบ โดยเนนการสราง
สารและเสพสาร หากจะมีการสนทนาจะเปนเพียงการแสดงความคิดเห็นเทาน้ัน นอกจากน้ี ในสวน
ของการรวมสรางสารท่ีเปนกิจกรรมของตราสินคาน้ัน ผูบริโภคกลุมเปาหมายจะเลือกรวมกิจกรรมท่ีมี
รูปแบบสอดคลองกับความสนใจของตน หรือมีนักแสดง/ พรีเซนเตอรท่ีตนชื่นชอบปรากฏในสารน้ัน 

 2.5 ข้ันการบอกตอ (Share) 

 พฤติกรรมการบอกตอของผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok แบงออกเปน การบอกตอวีดีโอคลิป
ที่ตนพบเห็น และการบอกตอวีดีโอคลิปท่ีตนสรางข้ึน โดยการบอกตอน้ันเปนการเผยแพรผานส่ือ
สังคมออนไลนอ่ืน ๆ ท่ีตนใชงาน อาทิ  Facebook Instagram เปนตน ท้ังน้ีวัตถุประสงคหลักของ
การบอกตอคือ ตองการใหเกิดการพบเห็นท่ีครอบคลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงการพบเห็นในกลุมเพ่ือน
หรือคนรูจักท่ีไมไดใชงาน TikTok  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคตาม
คุณลักษณะ AISAS Model ที่ไดอธิบายวา ข้ันตอนท่ีสำคัญท่ีสุดในโมเดลดังกลาวคือ การแบงปน 
(Share) ในส่ือสังคมออนไลนซ่ึงสามารถนำไปสูการบอกตอในวงกวาง (Word-of-Mouth) ไดอยาง
รวดเร็ว (ยุทธิพงศ แซจิว, 2555) ทั้งน้ีพฤติกรรมการบอกตอไดสอดคลองกับลักษณะการใชชีวิตของ
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ผูใชส่ือสังคมออนไลน เน่ืองจากกลุมใชงานดังกลาวอยูในวัฒนธรรมของการมีสวนรวม สามารถ
สรางสรรคตอยอดเน้ือหาผูอ่ืนในรูปแบบใหม และแบงปนใหกับผูอ่ืน 

 สรุปไดวา ในการทำการส่ือสารตราสินคาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในปจจุบันน้ัน นักส่ือสาร
การตลาดจำเปนตองทำความเขาใจกับปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนท่ีของ
โลกออนไลน เพ่ือหาโอกาสในการใชพ้ืนท่ีของกระแสน้ันใหกับตราสินคาของตน จากน้ันควรทำการ
สื่อสารดวยวิธีการสรางสรรคใหสอดคลองกับบริบทและทันตอชวงเวลาท่ีกระแสน้ันยังคงอบอวล โดย
วิธีการท่ีจะทำใหสามารถผลิตสารท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ัน ตราสินคาจำเปนตองใหความสำคัญโดยการ
จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการตรวจสอบสถานการณ ผลิตชิ้นงาน และประเมินผลอยางทันทวงที 
ดังท่ี Xavier Izaguirre (2012) ไดระบุวา ทุกคร้ังในการทำการส่ือสารการตลาดควรมีการวัดผลอยู
เสมอ ท้ังในดานการวัดคาการเขาถึงและวัดคาอิทธิพลของสาร/ ผูมีอิทธิพลในส่ือออนไลนที่มีตอ
ผูบริโภควาตอบสนองวัตถุประสงคหรือไม อาทิ อิทธิพลดานการสรางการรับรู การสรางความสนใจ 
รวมไปถึงการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ เปนตน ทั้งน้ีในบางกรณีสามารถคาดการณเหตุการณท่ี
นาจะไดรับความสนใจไดลวงหนาทำใหตราสินคามีเวลาในการวางแผนงาน แตโดยสวนใหญแลวมัก
เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมทราบลวงหนามากอน ตราสินคาจึงควรมีความพรอมในการรับมือกับระ
แสตางๆ แตอยางไรก็ตามการทำการส่ือสารการตลาดโหนกระแสน้ีมีขอควรระวังคือเร่ืองเวลา และ
ประเด็นออนไหวท่ีนักส่ือสารการตลาดไมควรมองขามเน่ืองจากอาจทำใหผลลัพธติดลบและกอใหเกิด
วิกฤติกับตราสินคาตามมา  

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยพบวาผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok เกิดความดึงดูดใจ สนใจและบอกตอผาน
สื่อสังคมออนไลนท่ีหลากหลาย ดังน้ันนักส่ือสารตราสินคาหรือผูท่ีเก่ียวของควรทำการส่ือสารตรา
สินคาผานชองทางอ่ืน ๆ ท่ีครอบคลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงชองทางส่ือสังคมออนไลนท่ีสอดคลองกับ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุมเปาหมายและทำการส่ือสารอยางสม่ำเสมอ รวมถึงใชผูมีอิทธิพลใน
สื่อออนไลนเพ่ือใหการส่ือสารเกิดความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีตรา
สินคาไดกำหนดไว 

 2. ผลการวิจัยพบวาผูใชงานแอปพลิเคชัน TikTok มีพฤติกรรมการรับและสรางสารดวย
ตนเอง ดังน้ันนักส่ือสารตราสินคาหรือผูท่ีเก่ียวของสามารถกระตุนใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมของตราสินคาได  แตสารดังกลาวตองสอดคลองกับความชื่นชอบ ของ
กลุมเปาหมาย บุคลิกภาพของตราสินคา และคุณลักษณะของแอปพลิเคชัน ประกอบกับส่ือสารอยาง
ทันทวงที เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดการมีสวนรวมและเกิดความผูกพันตอตราสินคา 
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