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 บทบาทและความส าคัญของสื่อในยุดดิจิทัลยกระดับเพิ่มมากขึน้ทุกวัน การท าโฆษณา
ประชาสมัพนัธข์องแบรนดจ์ะตอ้งปรบัตวัเขา้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา จากกระแสของ
แอปพลิเคชนัติ๊กต็อกที่โด่งดงัท าใหด้ึงดดูผูค้นมากมายเขา้ใชง้านและแบรนดป์รบัเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก งานวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นศึกษาด้านสื่อโฆษณา
การตลาดในประเภทธุรกิจความสวยความงามบนแอปพลิเคชนัติก๊ต็อกและพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน
แอปพลิเคชันติ๊กต็อก โดยมีวัตถุประสงคห์ลักทัง้หมด 3 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและ 
แนวทางการท าโฆษณาการตลาดในแอปพลิเคชนัติ๊กต็อกของนกัการตลาด 2) เพื่อศึกษารูปแบบ
และแนวทางการผลิตคอนเทนต์ของผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก  
3) เพื่อศึกษาการรบัรูรู้ปแบบเนือ้หาและพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชันติ๊กต็อก 
4)  เพื่ อศึกษารูปแบบและแนวทางการท า โฆษณาการตลาดใน แอปพลิ เคชัน ติ๊ก ต็อก 
ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใชว้ิธีเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
(In-depth Interview) จากกลุ่มศึกษาจ านวน 3 กลุ่ม 1. กลุ่มนกัการตลาดที่ดแูลรบัผิดชอบการท า
โฆษณาประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑป์ระเภทความสวยความงามในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจ านวน 3 
ราย 2. กลุ่มผูท้รงอิทธิพลบนโลกออนไลนท์ี่ท าประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑใ์นแอปพลิเคชันติ๊กต็อก
จ านวน 2 ราย 3. กลุม่ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัติก๊ต็อกอย่างต่อเนื่องจ านวน 5 ราย 



(3) 
 

ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ชง้านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโดยการเลื่อน
เปลี่ยนการรบัชมคลิปวิดีโอเมื่อพบเจอคลิปวิดีโอโฆษณาที่เน้นการขาย และชื่นชอบคลิปวิดีโอ
รูปแบบบนัเทิงมากที่สดุ รองลงมาคือคลิปวิดีโอที่ใหค้วามรู้ ซึ่งผูใ้ชง้านมกักดหวัใจ กดติดตาม กด
แชรใ์ห้เพื่อน เมื่อรูส้ึกประทับใจต่อคลิปวิดีโอนั้น ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันติ๊กต็อกเข้าใช้งานเป็น
ประจ าทุกวนั โดยส่วนใหญ่เขา้ใชง้านช่วงเวลาพกัผ่อนหลงัเลิกงานประมาณ 1 ชั่วโมงต่อครัง้ ส่วน
นกัการตลาดใชก้ลยุทธก์ารท าโฆษณาประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑป์ระเภทธุรกิจความสวยความงาม
ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกด้วยรูปแบบคลิปวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์ ซึ่งคลิปวิดีโอที่น าเสนอจะต้อง
ถ่ายทอดเนือ้หาใหน้่าสนใจ กระชบัและเขา้ใจไดง้่าย รวมถึงการขยายการเขา้ถึงผูใ้ชง้านในวงกวา้ง
ผ่านผูท้รงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ส  าหรบัผูท้รงอิทธิพลบนโลกออนไลนย์ืดมั่นการถ่ายทอดความ
เป็นตวัตนผ่านผลงานคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ทัง้คลิปวิดีโอตนเองทั่วไปและคลิปวิดีโอ
ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ ์จากผลสรุปของกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ ์พบไดว้่าพฤติกรรมของผูใ้ชง้านที่มี
ต่อการคลิปวิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับรูปแบบและแนวทางการท า
ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑใ์นแอปพลิเคชนัติก๊ต็อก  
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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 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 


