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บทบาทและความสาคัญของสื่อ ในยุดดิจิทัล ยกระดับเพิ่มมากขึน้ ทุกวัน การทาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของแบรนด์จะต้องปรับตัวเข้าหาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอยู่ตลอดเวลา จากกระแสของ
แอปพลิเคชันติ๊กต็อกที่โด่งดังทาให้ดึงดูดผูค้ นมากมายเข้าใช้งานและแบรนด์ปรับ เพิ่มช่องทางการ
สื่ อสารในแอปพลิ เ คชัน ติ๊ก ต็ อก งานวิจัย เรื่องนีม้ ี วัตถุประสงค์ท่ีมุ่ง เน้น ศึก ษาด้านสื่ อ โฆษณา
การตลาดในประเภทธุรกิจความสวยความงามบนแอปพลิเคชันติก๊ ต็อกและพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
แอปพลิเคชัน ติ๊กต็อก โดยมีวัตถุประสงค์หลักทัง้ หมด 3 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบและ
แนวทางการทาโฆษณาการตลาดในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของนักการตลาด 2) เพื่อศึกษารู ปแบบ
และแนวทางการผลิ ต คอนเทนต์ข องผู้ ท รงอิ ท ธิ พ ลบนโลกออนไลน์ใ นแอปพลิ เ คชัน ติ๊ ก ต็ อ ก
3) เพื่อศึกษาการรับรู ร้ ู ปแบบเนือ้ หาและพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันติ๊กต็อก
4) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการท าโฆษณาการตลาดใน แอปพลิ เ คชั น ติ๊ ก ต็ อ ก
ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจยั นีเ้ ป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธี เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากกลุ่มศึกษาจานวน 3 กลุ่ม 1. กลุ่มนักการตลาดที่ ดแู ลรับผิดชอบการทา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประเภทความสวยความงามในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจานวน 3
ราย 2. กลุ่มผูท้ รงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ท่ีทาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก
จานวน 2 ราย 3. กลุม่ ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันติก๊ ต็อกอย่างต่อเนื่องจานวน 5 ราย

(3)
ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน ติ๊กต็อกมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโดยการเลื่อน
เปลี่ยนการรับชมคลิปวิดีโอเมื่อพบเจอคลิปวิดีโอโฆษณาที่เน้นการขาย และชื่นชอบคลิปวิดีโอ
รูปแบบบันเทิงมากที่สดุ รองลงมาคือคลิปวิดีโอที่ให้ความรู ้ ซึ่งผูใ้ ช้งานมักกดหัวใจ กดติดตาม กด
แชร์ให้เ พื่อน เมื่ อรู ส้ ึกประทับใจต่อคลิปวิดีโอนั้น ผู้ใช้ง านแอปพลิเคชัน ติ๊กต็อกเข้าใช้งานเป็ น
ประจาทุกวัน โดยส่วนใหญ่เข้าใช้งานช่วงเวลาพักผ่อนหลังเลิกงานประมาณ 1 ชั่วโมงต่อครัง้ ส่วน
นักการตลาดใช้กลยุทธ์การทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประเภทธุรกิจความสวยความงาม
ในแอปพลิ เ คชัน ติ๊ก ต็ อ กด้ว ยรู ปแบบคลิป วิ ดี โ อรีวิ ว ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ง คลิปวิดี โ อที่ น าเสนอจะต้อ ง
ถ่ายทอดเนือ้ หาให้น่าสนใจ กระชับและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการขยายการเข้าถึงผูใ้ ช้งานในวงกว้าง
ผ่านผูท้ รงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ สาหรับผูท้ รงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ยืดมั่นการถ่ายทอดความ
เป็ นตัวตนผ่านผลงานคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ทัง้ คลิปวิดีโอตนเองทั่วไปและคลิปวิดีโอ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จากผลสรุปของกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พบได้ว่าพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานที่มี
ต่อการคลิ ปวิดีโอโฆษณาประชาสัม พันธ์ผลิตภัณ ฑ์สอดคล้องกับรู ปแบบและแนวทางการท า
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชันติก๊ ต็อก
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Media significantly play a vital role in a digital world. Advertising media cannot
continue to do the same as in the past. Instead, brands need to adapt marketing
communication strategy according to customer behavior. TikTok, an emerging new media
in short video form, grabs a lot of attention from users, and offers brands as a new
communication channel. This research aims to study TikTok as an advertising channel
and TikTok users’ behavior in beauty business. The objectives are 1) to study format and
guideline of doing advertising in TikTok application from marketers 2) to study format and
guideline of making video contents in TikTok application from influencers 3) to study
TikTok users’ perception and behavior 4) to study format and guideline of effective
advertising in TikTok application. This research is a qualitative study which collects
information by in-depth interview from 3 groups of key informants, consisting of
3 marketers who are in charge of TikTok communication channel, 2 influencers who use
TikTok application for their communication and 5 TikTok users who often use the
application.
The results reveal that TikTok users are tend to skip the advertising video clips
that focus on selling products. TikTok users like entertainment video clips the most, and

(5)
also like video clips that provide knowledge. They show their engagement towards video
contents that they like by clicking heart button, following content creators and sharing to
their friends. They use TikTok application every day for approximately an hour, especially
after work time. In a beauty business, marketers use review product video content clips
to communicate to TikTok users. The key challenge for presenting products in TikTok
video clips is to make it short, interesting and easy to understand. Furthermore, marketers
use influencer marketing strategy to widely appeal to TikTok users. For influencers, they
habitually express their own identity through video clips for their own lifestyle clips and
even their job reviewing product clips. In conclusion, TikTok users’ behavior towards
advertising video clips conforms to the format and approaches of promoting products in
TikTok application.

