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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชัน จู๊ค มิวสิค ไทยแลนด์

Marketing Ccommunication Strategy of the Application 

JOOX MUSIC THAILAND
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND มี   

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND การใช้เครื่องมือการ

สื่อสารการตลาด ของแอปพลิเคชัน JOOK MUSIC THAILAND รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้                 

แอปพลิเคชัน JOOK MUSIC THAILAND

 ผลการศกึษาพบวา่ กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดของแอปพลเิคชนั JOOX MUSIC THAILAND แบง่เปน็ 3  สว่น

คือ 1. การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน คือ ข้อความภาพและเสียง 2. เนื้อหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ได้แก่ การส่ง

เสริมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และเนื้อหาภาพและข้อความรวมทั้งเนื้อหาเพลงของศิลปินนั้น ๆ 3. การตอบโต้ 

ได้แก่ การแสดงความเห็น การส่งต่อ(Share)แอปพลิเคชัน 

 สำาหรับการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND คือ การโฆษณาผ่าน

โซเชียลมีเดีย การส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษและการให้ความบันเทิง 

คำาสำาคัญ: กลยุทธ์, การสื่อสารการตลาด, แอปพลิเคชัน

Abstract

 This research paper studies JOOX MUSIC THAILAND’s marketing communication strategy is 

aimed at studying marketing communication strategies of the JOOK MUSIC THAILAND application. Of 

the JOOK MUSIC THAILAND application, including the creation of awareness for the target audience 

using the JOOK MUSIC THAILAND application

 The study indicated that JOOX MUSIC THAILAND’s marketing communication strategy is          

divided into two parts: 1. Information through the application is text and images as well as audio. 2. 

Content about the application. The promotion of marketing. Marketing activities and the content, 

images and text as well as the music content of the respective artists. 3. Is retaliation, including             

commenting. Share an application

 For use of marketing communications tools of the JOOX MUSIC THAILAND application is             

advertising through social media. , Promotion, special events, entertainment
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ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปัจจุบันการใช้สมาร์ตโฟนของคนไทยเป็นที่

นยิมมากขึน้เนือ่งจากสมารต์โฟนในปัจจุบนัสามารถทำาได้

หลายอยา่งไมว่า่จะเปน็การถา่ยรปู หรอืการใชง้านดา้นอ่ืน

ที่เป็นประโยชน์ และสามารถอำานวยความสะดวกให้กับผู้

บริโภค เช่น การมีแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่อำานวยความ

สะดวกในการใชง้านในหลายดา้น และมีหนึง่แอปพลเิคชนั 

ที่คนไทยนิยมกันมากในปัจจุบันซ่ึงแอปพลิเคชันนี้ใช้ช่ือ

ว่า JOOK MUSIC เป็นแอปพลิเคชันสำาหรับให้ความ

บันเทิงในด้านของการฟังเพลง และมีคลังเพลงไม่ตำ่ากว่า 

ห้าล้านเพลงในปัจจุบัน 

 จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันคนไทยฟังเพลงผ่านช่อง

ทางสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์มากขึ้น เป็นผลมาจาก

การเตบิโตทัง้จำานวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตและสมารต์โฟน 

ซ่ึงแนวโน้มการเตบิโตของจำานวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์นต็ใน

ไทย กลุ่มอายุ 16 – 44 ปี จากปี 2555 อยู่ที่ 34% ของ

ประชากรไทยทัง้ประเทศ จากนัน้ในป ี2558 เพิม่ขึน้เปน็

ที่ 56% และปี 2559 อยู่ที่ 66% โดยแบ่งเป็นการใช้งาน

ผ่านสมาร์ตโฟน 98% และคอมพิวเตอร์ 27% ขณะ

เดยีวกนัในปทีีแ่ลว้ประชากรไทยมโีทรศัพทม์อืถือ คิดเป็น 

96% ในจำานวนน้ีเป็น Smartphone Penetration 69% 

เมื่อเจาะลึกช่องทางการฟังเพลงของคนไทย แบ่งเป็น 3 

ช่องทางหลักดังน้ี  (1) 69% ฟังเพลงด้วยการเปิดซีดี 

(31%) และ MP3 (57%) (2) 77% ฟังเพลงผ่านวิทยุ ทั้ง

ออฟไลน์ (ุ66%) และออนไลน์ (83%) และ (3) 88% ฟัง

เพลงผ่านมิวสิค แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ บน

คอมพิวเตอร์ 61% และสมาร์ตโฟน 65% 

 ขณะทีช่่วงเวลาการฟงัเพลงผา่นแต่ละ Devices 

จะเห็นได้ว่า “สมาร์ตโฟน” สามารถรักษา โมเมนตัมได้

เกือบตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า – เที่ยงคืน โดยช่วง

เวลาที่คนนิยมฟังเพลงผ่านมือถือสูงสุด อยู่พักกลางวัน 

สว่นการฟงัผา่น “วทิยใุนรถยนต์” ยอดฟงัสงูสดุอยูใ่นชว่ง

เวลา 6 – 8 โมงเช้า จากนั้นค่อย ๆ ลดลงมา ส่วน 

“คอมพิวเตอร์” เป็นช่วงเช้า และพุ่งขึ้นสูงอีกครั้งในช่วง 

1 ทุ่ม – 3 ทุ่ม สำาหรับการฟังผ่าน “วิทยุ” แบบเดิม มี

แนวโน้มไม่เติบโต 

 ปัจจุบัน JOOX ในไทยมียอดดาวน์โหลด 25 ล้าน

ดาวน์โหลด มาจาก iOS 22%, และ Android 78% ใน

จำานวนยอดดาวนโ์หลดดังกล่าว ม ีActive User 7 – 8 ลา้น

ผูใ้ช ้นอกจากนีข้อ้มูลจาก McKinsey ระบวุา่คนไทยเปดิฟงั

เพลงผ่าน JOOX 56% ซึ่งมากกว่าฮ่องกง มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย โดยคนไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 80 นาทีต่อคน

 ปัจจัยที่ทำาให้ JOOX ใช้เวลาเพียง 1 ปี (เปิดตัว

ปี 2559) ที่เริ่มต้นจากไม่มีฐานผู้ใช้งานเลย กลายมาเป็น 

Music Platform ที่ได้การตอบรับในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

ถือว่าเป็นกลุ่ม Early Adopter หรือ Majority ของการ

ใช้เทคโนโลยี มาจาก 5 องค์ประกอบหลักดังนี้

 (1) การฟงัเพลงเปน็กิจกรรมยอดนยิมทีค่นไทย

ชื่นชอบอยู่แล้ว ประกอบกับเปิดตัวได้ถูกจังหวะเวลาใน

ยุคท่ีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็ว ราคา

สมาร์ตโฟนถูกลง ทำาให้ Penetration ของสมาร์ตโฟน

เติบโต โดยกลุ่มหลักที่ดาวน์โหลด JOOX เป็นกลุ่มอายุ

ตัง้แต่ 12 – 34 ปี ซึง่ฟงัเพลงผา่นแอปพลเิคชันนีใ้นโอกาส

ที่แตกต่างกัน กลุ่มอายุ 12 – 18 ปี 65% ฟังเพลงช่วง

ทำาการบ้าน และเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินจ่ายค่า

อินเทอร์เน็ตมือถือได้มากนัก จึงใช้วิธีดาวน์โหลดเพลง

ผ่าน WiFi ที่บ้าน ขณะที่คนอายุ 18 – 24 ปี ใช้ JOOX 

ระหว่างเดินทาง ส่วน คนอายุ 25 – 34 ปี ใช้ JOOX 

ระหว่างขับรถ ผู้ใช้ JOOX คนไทยนิยมฟังเพลงไทยมาก

ถึง 82% ตามมาด้วยเพลงสากล 15% และเพลงเอเชีย 

3% ขณะที่แนวเพลง 36% เป็น Pop ตามมาด้วย Rock 

27% และแนวเพลง Indie 10%

 (2) มีเพลงคลังให้เลือกมากกว่า 5 ล้านเพลง 

ทัง้เพลงไทย และสากล โดยรว่มมอืกบัพนัธมติรคา่ยเพลง

ในไทย และคา่ยสากล รวมกวา่ 200 คา่ย ทัง้ยงัใชก้ลยทุธ ์

Collaboration กับ AIS และ DTAC ที่มีฐานลูกค้ามือถือ

จำานวนมาก เพื่อสร้างการทดลองใช้แอปพลิเคชันได้อีก

ทาง

 (3) ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคไทยด้วยแนวคิด 

“Freemium Model” (Free + Premium) กล่าวคือ 

JOOX เป็นมิวสิคแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดติดตั้งฟรี 

ทั้งในระบบ iOS และ Android จากนั้นมีให้ใช้งานแบบ 

“ฟรี” และแบบ “จ่ายค่าบริการ” (VIP) โดยทั้งสองแบบ

มีความแตกต่างบางประการ เช่น แบบฟรี มีโฆษณาคั่น

ระหวา่งการใชง้าน ไมส่ามารถฟงัเพลงท่ีมสีญัลกัษณ ์VIP  

คุณภาพเสียงระดับมาตรฐานทั่วไป ขณะที่แบบ VIP ไม่มี

โฆษณาระหว่างการใช้งาน เสียงคุณภาพสูง ฟังเพลงได้

ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 แน่นอนว่า Stage แรกของการทำาตลาด JOOX 

ต้องการดึงให้คนเข้ามาทดลองใช้ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อมี
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ประสบการณ์กับแอปพลิเคชัน เกิดการใช้ และบอกต่อ 

ดังนั้น “การใช้งานแบบฟรี” จึงเป็นไฮไลต์สำาคัญในการ

โปรโมต พร้อมด้วยข้อเสนอรับสิทธิ์การใช้งานแบบ VIP 

ฟรีนาน 3  เดือน

 ดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา รายได้จาก Paid User 

ยังมีสัดส่วนเพียง 1% เท่านั้นโดยเกือบ 100% มาจาก 

Advertiser แต่ใน 3 ปีข้างหน้า รายได้ส่วน Paid User 

จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 10 – 20% ทั้งนี้ตาม Business 

Model ของธรุกจิ Music Streaming รายไดห้ลกัมาจาก 

3 ทาง คือ ค่าโฆษณาจากแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ค่าบริการ

เก็บจากผู้ใช้งาน และการแบ่งรายได้กับค่ายเพลง

 (4) มีฟีเจอร์หลากหลาย บางฟีเจอร์สามารถ

ตอบโจทย์ Consumer Insight ได้ตรงใจ อย่างฟีเจอร์

ดาวน์โหลดเพลงแบบออฟไลนม์าเกบ็ไวใ้นเครือ่ง เพือ่ฟงั

ภายหลัง ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถฟังเพลงจากโทรศัพท์ใน

เวลาที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยประหยัด

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

 (5) หัวใจสำาคัญที่ทำาให้ JOOX คือ การอยู่ใน

กลุ่ม “Tencent” ยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการแพลตฟอร์มและ

บริการเนื้อหา (Content Platforms and Services) 

ครบวงจร ทั้ง “News and Portal” ที่มี Sanook.com 

และ NoozUP, “Multimedia & Entertainment 

Platforms” มี JOOX, Game และด้าน “Services” มี 

Topspace เป็นดิจิทัล เอเยนซี่ ทั้ง 3 ส่วนนี้จะ Synergy 

การทำางานร่วมกัน

 เพราะฉะนั้น Sanook ที่มีผู้ใช้งานกว่า 36 ล้าน

คนต่อเดือน จึงเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ JOOX ได้เป็น

อย่างดี พร้อมท้ังเชื่อมต่อการฟังเพลงผ่านคอมพิวเตอร์

บนเว็บไซต์ Sanook! ภายใต้ชื่อ Sanook! Music Pow-

ered by JOOX เน่ืองจากพบว่าคนส่วนใหญ่ยังนิยม

คน้หาเพลงเพ่ือฟังผา่นคอมพวิเตอร์ ขณะเดียวกนัมีดจิทัิล 

เอเยนซี่ที่คอยดูแลและบริหารจัดการงานด้านโฆษณาที่

จะมาลงกับ JOOX ทำาให้ แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC 

THAILAND มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหมู่นักฟังเพลง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 (1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ

แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND 

 (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างการรับรู้ให้กับ

ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย 

 (3) เพ่ือศึกษาการใช้เครื่องมือการส่ือสารการ

ตลาดของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND 

ขอบเขตของการวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์

การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC 

THAILAND วา่มกีลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดเพือ่สรา้งการ

รับรู้ให้กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC THAILAND อย่างไร รวมถึงการใช้เครื่อง

มือการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 (1) ทำาให้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดลักษณะและ

หน้าที่ของการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดของ      

แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND ในการสร้าง

การรับรู้

 (2) เพื่อประโยชน์ในการทำาวิจัยท่ีนำาไปสู่การ

ขยายผลในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ

แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND ในอนาคต

ระเบียบวิธีวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาดของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND 

เปน็การศกึษาเชงิคณุภาพโดยวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูและ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนแอปพลิเคชัน JOOX 

MUSIC THAILAND

 ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มาจากแอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC THAILAND และ เว็บไซต์ brandbuffet.

in.th ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของ JOOX 

MUSIC THAILAND 

 (1) ลักษณะของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ของ แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND แบ่งเป็น

รูปแบบบนแอปพลิเคชัน ได้แก่ 

 1.1 การโฆษณาเพลงของศิลปินที่ต้องการ

โปรโมตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ฟัง

 1.2 การจัดหมวดหมูข่องคลงัเพลง เชน่ เพลงไทย 

เพลงสากล เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง

 1.3 การจัดหมวดหมู่ธีมเพลย์ลิสต์เพื่อสร้าง

ความหลากหลายในการสร้างประสบการณ์การฟังเพลง

ใหก้บักลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็ผูฟ้งั รวมทัง้มมีวิสคิวดีโีอ ทีเ่ปน็
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ภาพและเสียงเพือ่สรา้งอรรถรสใหแ้กก่ลุม่เปา้หมายทีเ่ป็น

ผู้ฟังและผู้ชม 

 1.4 JOOX VIP เป็นการให้บริการทั้งเสียค่าใช้

จ่ายและไมเ่สียคา่ใช้จา่ย แบง่เปน็ (1) เสยีคา่จา่ย คอื การ

สมัคร JOOX VIP ถ้าซื้อ 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน ซื้อ 3 

เดือน แถมฟรี 5 เดือน ซึ่งการเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

แบบ VIP ประกอบด้วย สมัครแค่ 1 อาทิตย์ ราคา 69 

บาท สมัคร 1 เดือน ราคา 129 บาท สมัคร 3 เดือน ราคา 

349 บาท สมัคร 6 เดือน ราคา 629 บาท และสมัคร 12 

เดือน ราคา 1,100 บาท ซึ่งสามารถสมัครผ่านช่องทาง

ของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC และสามารถซื้อได้ที่ 

LOTUS และ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (2) 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ การรับสิทธิ์ฟรีแต่ต้องมีข้อแม้คือ ดู

วีดีโอรับ VIP ฟรี รางวัลคือ 2 ชั่วโมง VIP แชร์ Lyric 

c a r d s  5  รู ป  แ ล ะ แ ท็ ก ช่ื อ เ พื่ อ น  พ ร้ อ ม 

#OurSong#เพลงของเรา #ChangPlaylist ลุน้รบั JOOX 

VIP 30 วัน แชร์เพลย์ลิสต์จากช้างรับ VIP ฟรี 7 วัน ชวน

เพื่อนมาลงทะเบียนรับ VIP ฟรี 30 วัน การแชร์ประจำา

วัน แชร์บน WeChat หรือ Facebook รับ VIP ฟรี 1 วัน 

ฟังเพลงผ่านเว็บไซด์สนุกโดยการล็อกอินฟังเพลงบน PC 

ก็จะได้รับ VIP ฟรี 5 วัน  และ (3) การโฆษณา JOOX 

MUSIC ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น เพจ Facebook โดยใช้

ชื่อว่า JOOX Thailand เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้

งานแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND การใช้ 

Instagram โดยใช้ชื่อว่า JOOX Thailand เช่นเดียวกัน 

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว

 (2) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการ

ตลาดของ JOOX MUSIC THAILAND มี 5 ลักษณะ คือ

 2.1 การโฆษณา โดยเป็นการโฆษณาผ่าน            

แอปพลิเคชัน JOOK MUSIC THAILAND ส่วนใหญ่จะ

เป็นการโฆษณาเพลงของศิลปิน และกิจกรรมที่ทาง 

JOOK MUSIC THAILAND ได้มีส่วนร่วม รวมทั้งการ

สื่อสารผ่าน Facebook Fan page โดยใช้ชื่อว่า JOOX 

Thailand และ Instagram JOOX Thailand 

 2.2 การส่งเสริมการขาย โดยการให้ผู้ใช้สมัคร

แบบ VIP บนแอปพลิเคชัน JOOK THAILAND เพ่ือ

เปน็การสรา้งประสบการณ์ให้กบัผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัดงั

กล่าว และสามารถซื้อ VIP CARD ได้ที่ เซเวน อีเลฟเวน 

และ โลตัสทุกสาขา

 2.3 กิจกรรมพิเศษ เป็นการจัดกิจกรรมประจำา

ปีของ JOOK MUSIC THAILAD คือการประกาศรางวัล

ของศิลปินยอดเยี่ยมประจำาปีนั้น

 2.4 การให้ความบันเทิง เป็นแอปพลิเคชันให้

ความบนัเทงิดา้นเสยีงเพลง และดา้นอ่ืน เชน่ มิวสคิวดิโีอ

 2.5 การบรกิารลกูคา้ เป็นการใหก้ารบรกิารโดย

ให้ลูกค้าดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ IOS และ            

แอนดรอยด์

 (3) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ JOOX 

MUSIC THAILAND คือ 

 3.1 ผู้ส่งสาร คือ แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC 

THAILAND ผูด้แูลเพจ JOOX Thailand และ Instagram 

โดยใช้ชื่อว่า JOOX Thailand 

 3.2 ข้อความข่าวสาร(ตัวสาร) คือ ข้อความที่ใช้

ในการโฆษณา หรือโปรโมตศิลปิน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ

ที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 3.3 ช่องทางในการสื่อสาร คือ แอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC THAILAND ที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน

สมารต์โฟน ทัง้ในระบบปฏบิตักิาร IOS และ แอนดรอยด ์

รวมทั้งการใช้เพจ และ Instagram โดยใช้ชื่อว่า JOOX 

Thailand ในการสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูใ้ชง้านเชน่เดยีวกนั

 3.4 ผู้รับสาร คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน JOOX 

MUSIC THAILAND ทั้งสมัครแบบเสียค่าใช้จ่าย และไม่

เสียค่าใช้จ่าย

 3.5 ปฏกิริยิาการตอบกลับ คอื ถ้าแอปพลเิคชนั

ดังกล่าวมีจัดกิจกรรมพิเศษโดยการ Live สด ผ่านแอป

พลเิคชันดงักลา่ว คนท่ีเป็นผูใ้ช้งานสามารถพมิพข้์อความ 

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง แอปพลิเคชันในหน้า Live 

สดได้ ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ คือการกดถูกใจ หรือไม่ถูกใจ 

และเชิงข้อความ คือ การแสดงความคิดเห็นนั่นเอง
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ภาพที่ 1 แสดงความเห็นของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

ที่มีต่อการจัดกิจกรรม JOOX THAILAND MUSIC AWARDS 2017 

ซึ่งเป็นการประกาศผลศิลปินยอดเยี่ยมประจำาปี

ทฤษฏีและแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

 ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีและแนวคิดในการศึกษาวิจัย

เรือ่ง กลยทุธส์ือ่สารการตลาดของ JOOX MUSIC THAI-

LAND โดยนำาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาเป็น

แนวทางในการศึกษาหลายประการ ได้แก่

 (1) ทฤษฏีและแนวคิดการสื่อสาร

 (2) ทฤษฏีตัวแบบการสื่อสาร 5 ตัวแบบ

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 รูปแบบที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน  JOOX 

MUSIC THAILAND ได้แก่ การโฆษณาเพื่อโปรโมทเพลง

ของศิลปิน เช่นข้อความที่ใช้ในการโฆษณา เพลงอยู่นี่ไง 

อะตอม ชนกันต์ , cocktail แค่นี้ก็สุขใจ ,หรือลุ้นไป

คอนเสิร์ตยกแก๊งค์ฟรีแค่แชร์เพลย์ลิสต์ไปที่ Facebook 

เป็นต้น 

ภาพที่ 2 เป็นการโฆษณาเพื่อโปรโมท

เพลงอยู่นี่ไง อะตอม ชนกันต์

จากภาพที่ 3 เป็นการโฆษณาเพื่อโปรโมท

ศิลปิน cocktail เพลงแค่นี้ก็สุขใจ

 ภาพที่ 4 เป็นการโฆษณาเพื่อโปรโมทกิจกรรมลุ้นไปคอนเสิร์ต

ยกแก๊งค์ฟรีแค่แชร์เพลย์ลิสต์ไปที่ Facebook
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 ในส่วนต่อไปของแอปพลิเคชันก็จะเป็นการจัด

หมวดหมู่ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ของศิลปิน ซึ่งสามารถ

หาศิลปินที่เราต้องการได้ว่าอยากจะฟังเพลงอะไรของ

ศลิปนิคนนัน้ รวมทัง้เพลยล์สิต์ ซึง่จะมกีารแบง่เปน็หมวด

หมู่เช่นเดียวกัน เช่น เพลย์ลิสต์เพลงไทย ,เพลงลูก

ทุ่ง,เพลงสากล เป็นต้น และมีมิวสิควีดีโอ ,เรดิโอ อยู่ใน

แอปพลิเคชันน้ีเพ่ือเป็นการสร้างอรรถรสให้กับผู้ใช้งาน 

และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ JOOX VIP ที่เป็นจุดขายของ

แอปพลิเคชันนี้ สิทธิพิเศษในการใช้แบบ VIP ก็คือ ไม่มี

โฆษณาคัน่เวลาฟงัเพลง , คุณภาพเสยีงทีดี่ขึน้,ดาวน์โหลด

ทุกเพลงมาฟังออฟไลน์ คือ ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตก็ฟังได้ 

เป็นต้น

 

ภาพที่ 5 สิทธิพิเศษสำาหรับผู้ใช้แบบ VIP สามารถเข้าเมนูนี้ได้

ทฤษฏีแนวคิดด้านการสื่อสารของ JOOX MUSIC 

THAILAND

 กระบวนการสื่อสาร (Communication) 

เป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่ง (Sender) ไป

ยังผู้รับข่าวสาร (Receiver) ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทำาให้

ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจในข่าวสาร เสรี วงษ์มณฑา 

(2542 : 156)
 

แอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC THAILAND

 (อยู่ในระบบ IOS, แอนดรอยด์)

i 

ข้อความเพื่อจูงใจ (การใส่รหัส)

i

โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น 

Facebook Instagram

แอปพลิเคชันของ JOOX MUSIC 

THAILAND  (ช่องทางข่าวสาร)

 i

กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกิดพฤติกรรม

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบในกระบวนการติดต่อสื่อสาร 

(Elements in the communication process) เสรี วงษ์

มณฑา 2542 : 156 

กระบวนการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย

 (1) ผูส้ง่ขา่วสารคอืแอปพลเิคชนั JOOX MUSIC 

THAILAND โดยใช้วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีน่าสนใจ

ผ่าน แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND เช่น การ

ใหข้้อมูลข่าวสารเพลงแนะนำาเพลงมาใหมข่องศลิปิน หรือ

กิจกรรมอื่นๆที่ทาง JOOX MUSIC THAILAND มีส่วน

ร่วม รวมท้ังมีการโฆษณาแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC 

THAILAND ผ่าน Facebook และ Instagram โดยใช้ชื่อ

เพจวา่ JOOX THAILAND รวมทั้งการให้ผูใ้ช้แอปพลิเคชัน

ดงักลา่วช่วยโปรโมท แอปพลเิคชัน JOOX MUSIC THAI-

LAND โดยการแชร์เพลงประจำาวันบน Facebook หรือ 

WeChat ของผูใ้ช้แอปพลเิคชนัดงักล่าว ไปยงัหนา้ฟดีของ

ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ลอง

โหลดแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND มาใช้

 (2) ข่าวสารหรือข้อความข่าวสาร คือ ข้อความ

เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน JOOX 

MUSIC THAILAND เช่น การแนะนำาเพลงใหม่ของศิลปิน

นั้น ๆ (อยู่นี่ไง อะตอม ชนกันต์) ซึ่งเป็นการโปรโมทผ่าน        

แอปพลิเคชันดังกล่าว
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u ภาพที ่6 เปน็ขัน้ตอนในการ

แชรเ์พลงไปยงัหนา้ฟดีและจะได ้

VIP 1 วัน

u ภาพที่ 7 เป็นการโปรโมท

เพลงใหม่ของศิลปิน(อยู่นี่ ไง 

อะตอม ชนกันต์ เพ่ือสร้างการ

รับรู้ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

ดังกล่าว)

u ภาพที่ 8 การใช้ข้อความ

ของ Facebook JOOX THAI-

LAND เพื่อโปรโมทศิลปิน

 (3) ช่องทางข่าวสาร คือ การใช้เครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

และผู้ใช้แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND 

ประกอบไปด้วย การโฆษณา โดยวิธีการโฆษณาผ่านทาง

แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND ส่วนใหญ่         

แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC จะเป็นการโปรโมตเพลง

ของศิลปิน และการโปรโมตกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้นในแต่ละเดือน รวมทั้งการส่งเสริมการขายในรูปแบบ

อื่น เช่น JOOX VIP เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ 

แอปพลิเคชันดังกล่าว การโฆษณาผ่าน Facebook 

JOOX THAILAND และการโฆษณาผา่น Instagram เพือ่

สรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัดงักลา่ว ในการ

ให้ข้อมูลข่าวสารของศิลปินและกิจกรรมต่าง ๆ และสื่อ

อื่นๆที่ JOOX MUSIC ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 

คอื Twitter WeChat (4) การถอดรหสัข่าวสาร ผูท้ีท่ำาการ

ถอดรหัสข่าวสาร คือ การใช้ภาพประกอบ และข้อความ

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชัน JOOX 

MUSIC THAILAND (ดังภาพประกอบด้านล่าง)

 ภาพที่ 10 ผู้สนับสนุนของแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC 

THAILAND เปน็การใชภ้าพและขอ้ความเพือ่สรา้งการรบัรูใ้หก้บัผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชัน ดังกล่าว ด้วยวิธีการเป็นผู้สนับสนุนให้กับแอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC ของผลิตภัณฑ์ YAMAHA

u ภาพที่ 9 เป็นการใช้ภาพ

และข้อความประกอบเพื่ อ

โปรโมทเพลงแค่นีก็้สขุใจ ของวง 

COCKTAIL ในแอปพลิเคชัน 

JOOX THAILAND เพือ่สรา้งการ

รับรู้ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

ดังกล่าว
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 (5) ผู้รับข่าวสาร คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC THAILAND ซึ่งดาวน์โหลด จากระบบ

ปฏิบัติการ IOS และ แอนดรอยด์ ในโทรศัพท์มือถือ            

(สมาร์ตโฟนในปัจจุบัน) ผู้เขียนพอจะสรุปตามหลักและ

ทฤษฏกีารสือ่สาร ซึง่มผีูใ้หน้ยิามความหมายของคำาวา่การ

สื่อสารดังนี้ (5.1) จอร์จ เอ มิลเลอร์ : เป็นการถ่ายทอด

ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งได้สอดคล้องกับผู้ให้

นิยามความหมายตรงที่ว่า แอปพลิเคชนั JOOX MUSIC 

THAILAND มกีารถา่ยทอดขอ้มลูขา่วสารจากทีห่นึง่ไปยงั

อีกที่หนึ่ง คือการให้ข้อมูลข่าวสารจากแอปพลิเคชัน 

JOOX MUSIC THAILAND ไปยัง Facebook ที่ใช้ชื่อว่า 

JOOX THAILAND โดยใช้ภาพและข้อความในลักษณะ

เดียวกัน (5.2) จอร์จ เกิร์บเนอร์ : เป็นการแสดงกริยา

สัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้สัญลักษณ์และระบบสาร ซึ่งได้

สอดคลอ้งกบัผูใ้หน้ยิามความหมายตรงทีว่า่ แอปพลิเคชนั  

JOOX MUSIC THAILAND ใช้เครื่องมือการสื่อสารอื่น ๆ 

เช่น Facebook , Instagram , Twitter และ WeChat 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันดัง

กล่าว และ (5.3) วิลเบอร์ ชแรมส์ : เป็นการมีความเข้าใจ

ร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร ซึ่งได้สอดคล้อง

กับผู้ให้นิยามความหมายตรงที่ว่า แอปพลิเคชัน JOOX 

u ภาพที่ 11 การใช้ข้อความ

และภาพเพือ่โปรโมทศลิปนิผา่น 

Facebook Joox Thailand 

u ภาพที่ 12 การใช้ข้อความ

และภาพเพือ่โปรโมทศลิปนิผา่น 

Instagram Joox Thailand

MUSIC THAILAND ให้ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ภาพและ

ข้อความเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจร่วมกัน ตารางที่ 2 

แสดงโมเดลลำาดับขั้นการตอบสนอง (Response 

hierarchy model)

 ท้ังนี้ผู้เขียนจะแสดงโมเดลลำาดับข้ันการตอบ

สนองเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยจะนำาโมเดล 

Aida โมเดลลำาดับขั้นของผลกระทบ และโมเดล

กระบวนการของขอ้มูล มาประกอบการพจิารณาในเรือ่ง

ของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ JOOX MUSIC 

THAILAND

กระบวนการ

ตอบสนอง

โมเดล AIDA โมเดลลำาดับ

ขั้นของ

ผลกระทบ

โมเดล

กระบวนการ

ของข้อมูล

ขั้นความเข้าใจ ขั้นความตั้งใจ การเปิดรับ

ข้อมูล/รับรู้

การเสนอ

ข่าวสาร

ขั้นความรู้สึก ความสนใจ การเกิด

ทัศนคติ

การเกิดความ

ทรงจำา

ขั้นพฤติกรรม การตัดสินใจ การเกิด

พฤติกรรม

การเกิด

พฤติกรรม

Response hierarchy model ปรับปรุงจาก Kotler. 

2003 : 568

โมเดล Aida ต้องทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

 (1) ขัน้ความตัง้ใจ ผูส้ง่ขา่วสาร คอื แอปพลเิคชนั 

JOOX MUSIC THAILAND โดยใชเ้คร่ืองมือการสือ่สาร เชน่ 

การโฆษณาโดยใช้โซเชียลมีเดีย การส่งเสริมการขาย การ

จดักจิกรรมพเิศษ การบรกิารลกูคา้ และการใหค้วามบนัเทงิ 

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว

 (2) ขั้นความสนใจ หลังจากเกิดความตั้งใจรับ

ฟังข่าวสารของผู้ส่งข่าวสารของแอปพลิเคชัน JOOX 

MUSIC THAILAND จะต้องสร้างข่าวสารผ่านเครื่องมือ

การสื่อสารการตลาดให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชัน JOOX 

MUSIC THAILAND อย่างต่อเนื่อง 

 (3) ขัน้การตดัสนิใจ หลงัจากผูร้บัขา่วสารทีเ่ปน็

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ดังกล่าวได้รับข้อมูลข่าวสารของ

แอปพลิเคชัน  JOOX MUSIC THAILAND ทั้งข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นภาพและข้อความในการโปรโมทศิลปิน 

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางแอปพลิเคชัน  JOOX MUSIC 

THAILAND หรอืขอ้ความทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิการขาย เพือ่

ใหผู้ใ้ชง้านแอปพลเิคชนั ดงักลา่วตดัสนิใจโหลดเพลงของ
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ศิลปินที่โปรโมท หรือการยอมรับเงื่อนไขในการใช้งาน

แบบ VIP JOOX MUSIC

ภาพที่ 13 ภาพและข้อความที่ใช้จูงใจ

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ดังกล่าวเพื่อซื้อ VIP CARD 

โมเดลลำาดับขั้นของผลกระทบ

 เป็นโมเดลที่แสดงว่าผู้รับข่าวสารผ่านขั้นตอน 

การเกดิความรู ้ความชอบ ความพอใจ ความเชือ่ม่ัน และ

ก่อให้เกิดพฤติกรรม” หรืออาจหมายถึง “กระบวนการ

ซึง่งานโฆษณามผีลกระทบตอ่ผูร้บัขา่วสาร โดยมีขัน้ตอน

ทีผู่ร้บัขา่วสารผา่นกระบวนการเริม่จากรูจั้กแอปพลเิคชนั 

JOOX MUSIC THAILAND หรือ โดยมีรายละเอียดตาม

ขั้นตอนดังนี้

 (1) การรู้จัก คือ แอปพลิเคชัน  JOOX MUSIC 

THAILAND สร้างการรับรู้โดยการออกแคมเปญโฆษณา

ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองดาวน์โหลดไปใช้งานบน

โทรศัพท์มือถือ

 (2) การเกดิทศันคติ คือ ชอบในสิง่ทีผู้่สง่ข่าวสาร 

(แอปพลิเคชนั JOOX MUSIC THAILAND) ไดส่้งข่าวสาร

มายังผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

 (3) การเกดิพฤตกิรรมคอืดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั 

JOOX MUSIC THAILAND มาทดลองใช้

ภาพที่ 14 โฆษณาของแอปพลิเคชัน  JOOX MUSIC THAILAND 

ในช่วงปี 2016 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ที่ต้องการรับฟังเพลงในรูปแบบใหม่ 

ซึ่งโฆษณาดังกล่าวโปรโมททั้งทาง TVC และ Youtube

โมเดลกระบวนการของข้อมูล

 โมเดลกระบวนการของข้อมูล ต้องทำาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ดังนี้

   (1) การเสนอขา่วสาร คอื เปน็การเสนอขา่วสาร

ผ่านแอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND และการ

ใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดอื่นๆ เช่น การโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ การบริการ

ลูกค้า และการให้ความบันเทิง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้

ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว

   (2) การยอมรับข่าวสาร คือ ผู้ส่งข่าวสารที่เป็น

แอปพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND ต้องการให้

ผูร้บัสารทีเ่ปน็ประชาชนเกดิความทรงจำาในขา่วสารและ

เกิดการยอมรับในที่สุด (เสรี, 2547, น.15)

 (3) การเกดิพฤติกรรมคอืดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั 

JOOX MUSIC THAILAND มาทดลองใช้

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 (1) ควรใช้วิ ธีการสัมภาษณ์หรือเจาะกลุ่ม

ตัวอย่างของผู้ที่เป็นแอดมินเพจเพื่อจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง

 (2) ควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อทำาให้วิจัยใน

ครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

ศริวิรรณ เสรรีตัน ์(2539). การบรหิารการโฆษณาและการสง่เสรมิการตลาด (หนา้ที ่93) กรงุเทพฯ: โรงพมิพวิ์สทิธิพ์ฒันา.

เสรี วงษ์มณฑา (2532) .ตำาราพิชัยสงครามการตลาดฉบับดร.เสรี วงษ์มณฑา (หน้าที่ 655) กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ(2546 ). หลักการสื่อสารการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 3 หน้าที่ 727-729). กรุงเทพฯ: เพียร 

 สัน. เอ็ดดูเคชัน อินโดไชนา. วิทวัส รุ่งเรืองผล,


