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 งานวิจัยเรืองการเปิดรับสือ การรับรู ้ทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ 

แอปพลิ เคชัน  TIKTOK จุดประสงค์เพือ  )  เพือศึกษาการเปิดรับสือ  การรับรู ้ทัศนคติ  

การใชป้ระโยชน ์และความพงึพอใจต่อแอปพลิเคชนั TIKTOK  2) เพอืศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง 

การเปิดรับสือ การรบัรูท้ัศนคติ การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน TIKTOK 

งานวิจัยฉบับนี เ ป็นงาน  วิจัยเ ชิงปริมาณ  เ ก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน   คน 

โดยการใชแ้บบสอบถามแบบออนไลน ์ 

 ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรบัสือแอปพลิเคชนั TIKTOK ส่วนใหญ่มีความถีในการใชง้าน 

แอปพลิเคชนั TIKTOK ทกุวนั มีประสบการณใ์นการใชง้านแอปพลิเคชนั ตาํกว่า  เดือน มากทีสดุ 

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใชง้านแอปพลิเคชัน ตาํกว่า  นาทีต่อครงั และการเปิดรบัเนือหา 

ในแอปพลิเคชัน ส่วนใหญ่คือประเภทมีม(meme)/มุกล้อเลียน/ตลก ขาํขัน และพบว่าทัศนคติ 

ทีมีต่อแอปพลิเคชัน TIKTOK มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก และในด้านความคิด ส่วนใหญ่  

มีทัศนคติ เห็นดว้ยมากทีสุด คือ “TIKTOK” เป็นพืนที ทีเปิดโอกาส ใหไ้ดส้รา้งสรรคค์อนเทนต์ 

วิดีโอสันในหลากหลาย  รูปแบบ ด้านความรู้สึก ส่วนใหญ่  มีทัศนคติเห็นด้วยมากทีสุด คือ 

แอปพลิเคชัน TIKTOK ให้ความบันเทิง ดูแล้วคลายเครียด ไม่ต้องคิดเยอะ ด้านพฤติกรรม 

ส่วนใหญ่มีทัศนคติ เห็นดว้ยมากคือ มีแนวโนม้ ทีจะมองภาพลกัษณข์อง แอปพลิเคชัน TIKTOK 

ในทางทีดี และดา้นการใชป้ระโยชน์ และ ความพึงพอใจทีมีต่อแอปพลิเคชัน TIKTOK มากทีสุด 

คือ TIKTOK ทาํใหเ้กิดความบนัเทิง ผลการทดสอบสมมติุฐานพบว่า การเปิดรบัสือมีความสมัพนัธ์

กบัทศันคติ การใชป้ระโยชนแ์ละความพงึพอใจจากการใชแ้อปพลิเคชนั TIKTOK 
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 The objectives of the research entitled ‘Media exposure, perceived attitude, uses, 

and gratification towards TIKTOK application’ were to: 1) study media exposure, 

perceived attitude, uses, and gratification towards TIKTOK application, and 2) study the 

relationships among media exposure, perceived attitude, uses, and gratification towards 

TIKTOK application. This research employed quantitative methodology using a survey 

with online questionnaires to collect data from 421 samples.  

The results revealed that most participants responded to media exposure of TIKTOK 

application at a high level with average daily usage and less than 1 month of experience. 

They spent less than 30 minutes a day on the application and mostly exposed to meme, 

parody, and funny gag. In terms of perception towards TIKTOK application, they highly 

agreed to see it as an open source of opportunities for creators to create short-form videos 

in multiple formats, as well as a source that delivered a sense of entertainment, relaxation, 

and ease. In additions, the participants mainly agreed on the behavioral matter that they 

tended to perceive TIKTOK application in a positive light. In terms of uses and gratification 

towards the application, entertaining received the highest agreement. The hypothesis test 

results also showed that media exposure positively correlated with perceived attitude, 

uses, and gratification towards TIKTOK application usage.  


