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กลยุทธก์ารสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติ
ของกลุ่มผู้ติดตาม 
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TOWARD THE ATTITUDES OF FOLLOWERS 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ของผู้ทรง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผู้ติดตาม 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของ
ผู้ติดตามที่ติดตามกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 3) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของผู้ทรงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผู้ติดตาม  

โดยศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงอิทธิพลในโลก 
ออนไลน์ จ านวน 6 คน แบ่งเป็นหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม จ านวน 3 คน หมวด

ร้านอาหารและการท่องเที่ยว จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้ติดตาม จ านวน 12 คน แบ่งเป็นหมวด
ผลิตภัณฑ์ความงาม จ านวน 6 คน หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จ านวน 6 คน  

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มีการ
น าเสนอผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่นรูปภาพ บทความ หรือคลิปวิดีโอ โดย
ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ในการจัดท าเนื้อหานั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง น าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพ่ือเป็น
การประกอบการตัดสินใจให้กับกลุ่มผู้ติดตาม จากการวิจัยในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ของกลุ่มผู้ติดตามนั้น พบว่ากลุ่มผู้ติดตามมีการเลือกเปิดรับสื่อเฉพาะเรื่องที่ตนเองให้ความสนใจ 
และมีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ส าหรับรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลที่ได้รับความสนใจเป็น
พิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพและบทความมากกว่าคลิปวิดีโอ เนื่องจากว่ารูปภาพสร้างแรง
ดึงดูดและดูน่าสนใจกว่า ส่วนผู้ติดตามบางท่านให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่
น าเสนอ การร่วมกิจกรรมกับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท าให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าใกล้ชิดสนิทสนม 
ท าให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจในตัวผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซึ่งท าให้มีผลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าหรือบริการของกลุ่มผู้ติดตาม และจากการวิจัยพบว่าผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยัง
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคล้อยตามและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ ผู้ติดตามส่วนใหญ่
มีการคล้อยตามเมื่อได้อ่านรีวิวจากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซึ่งกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์มักจะน าเสนอเนื้อหาที่ก าลังเป็นกระแสหรือเป็นเรื่องราวที่ใหม่ท่ีหลายๆ คนให้ความสนใจ
โดยหลังจากที่เนื้อหาเหล่านั้นได้เริ่มเผยแพร่ออกไปทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นช่องทางการ
สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ก็จะเริ่มเกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผู้ติดตาม  
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร, ผู้ทรงอิทธิพล, บล็อกเกอร์ 
 

Abstract 
This research aims to: 1) study online communication strategies of online 

influencers toward the attitudes of followers, 2) study behaviors of online media 
usage by followers who followed online influencers, and 3) study the effects of 
online influencers toward followers. This study is a qualitative research that was 
conducted by in-depth interviews with six online influencers, three beauty 
products influencers and three restaurant and travel influencers. The interview 
also includes twelve followers, six followers for each category. 

The research results found that communication strategies of online 
influencers were presented through various types of social media, such as images, 
articles or video clips. The language used was easy to understand. Contents 
preparation must be the areas that the influencer is skillful and experienced. 
Information was presented straightforwardly, with are both advantages and 
disadvantages for the followers to make informed decision  

Regarding the online media usage by followers, it was found that the 
followers chose to be exposed only to the content they were interested in, and 
could explain the content in detail. The contents that received special attention 
were mostly images and articles rather than video clips because images were 
thought of as more attractive and interesting. Some of followers paid their 
attention to video clips depending on the presented contents. Attending activities 
with online influencers made followers feel intimate, and trust in the online 
influencers. This affects the decision to buy products or services of the followers. 
The research results also indicate that online influencers could also motivate and 
inspire the decision to buy products or services. Most of followers were persuaded 
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after reading reviews from online influencers. Online influencers often presented 
popular or newly updated contents that many people were interested. After the 
contents were published through various types of online media that belong to the 
influencers, the followers started to share and tell others about those contents.  

 
Keywords: Communication Strategies, Influencers, Blogger 
 

บทน า 
ในปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการกระจาย

ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกลุ่มผู้ติดตามท่ีให้ความสนใจและเชื่อใจและพร้อม
ที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ รวมไปถึงตราสินค้าและบริการต่างๆ ได้ชักชวนให้ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่านี้ได้เข้า
มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือต้องการให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลและให้เกิดกระแสการบอกต่อ 
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการช่วยโปรโมทหรือการท าโฆษณาในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง ผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งซึ่งสามารถกระจายข่าวได้รวดเร็วและยังเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนอีกด้วย 

กลุ่มผู้ติดตามที่มีความชื่นชอบในตัวของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ส่วนใหญ่มักจะเป็น
คนที่มีความชอบในสิ่งเดียวกัน และต้องการทราบข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวจากทางผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ที่จะเป็นคนน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยการ
สื่อสารนี้จะท าให้เกิดการบอกต่อๆ กันไป ท าให้เนื้อหานั้นๆ แพร่กระจายไปในวงกว้างและส่งผลถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่มผู้ติดตามในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการต่างๆ 

ซึ่งจากผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand 
Internet User Profile 2014) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคนั้นมีด้วยกันหลายปัจจัย จะเห็นได้
ว่ากลุ่มผู้บริโภคมีการค้นคว้าข้อมูลของสินค้าหรือบริการก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการให้ข้อมูล
สินค้าหรือบริการต่างๆ จากทางผู้ผลิตเองก็มีส่วนส าคัญมากเช่นกัน และอีกส่วนหนึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนั้นก็เป็นผลมาจากการที่เพ่ือนๆ หรือกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเองมาแสดงความคิดเห็นต่อ
ตัวสินค้าหรือบริการไว้ รวมไปถึงการอ่านข้อมูลจากบล็อกของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
ด้วยนั่นเอง  
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 ภาพที่ 1  ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการต่างผ่านอินเทอร์เน็ต 
แหล่งที่มา:  Thailand Internet User Profile 2014, 2557, p.57. 

 ซึ่งสอดคล้องกับบทวิจัยของ Nielsen Global Online Consumer Survey ส ารวจ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบโฆษณาต่างๆ พบว่า ผู้บริโภคเชื่อถือค าแนะน าจากคนรู้จัก 
90% เชื่อความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ 70% เชื่อโทรทัศน์ 62% เชื่อหนังสือพิมพ์ 61% เชื่อวิทยุ 
55% (อ้างถึงใน นิติชัช, 2556) 

ในปัจจุบันพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหันไปสนใจการสื่อสารของ
ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกว่าการโฆษณาของตราสินค้า เพราะต้องการข้อมูลที่มาจาก
ประสบการณ์การใช้จริงที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อใจ เนื่องจากเนื้อหาและบทความต่างๆ ที่มีอยู่
มากมายในโลกออนไลน์ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคต้องการเลือกที่จะเปิดรับเฉพาะเรื่องที่ตนเองให้ความ
สนใจ และการที่กลุ่มผู้บริโภคได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
จึงท าให้ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตราสินค้าเลือกที่จะให้เป็นอีกหนึ่งช่อง
ทางการสื่อสารให้ถึงกลุ่มบริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่านี้
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ติดตาม เรียกได้ว่าเป็นผู้ น าความคิด
ของกลุ่มและยังมีผู้ติดตามจ านวนมากที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน นอกจากนั้นยังได้รับความไว้วางใจ
จากกลุ่มผู้ติดตาม และมีการใช้สื่อออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่ม

ผู้ติดตาม 
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(2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ติดตามที่ติดตามกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ 

(3) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผู้ติดตาม 
 

ขอบเขตการวิจัย   
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
ในหมวดผลิตภัณฑ์ความงามและในหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรม
ของกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มี
การแนะน าหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม
และในหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว 
 ระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลจนถึงการสรุปผล จะใช้ระยะเวลา ดังนี้ 

1) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เวลา 3 เดือน 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้เวลา 1 เดือน 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิดในโลกออนไลน์ 

 ทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม 

 รูปแบบการสื่อสาร, สื่อที่ใช้   พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสื่อ 

 การสร้างการมีส่วนร่วม   ความน่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดในโลกออนไลน์ 

 การสร้างแรงจูงใจ   

 การสร้างความน่าเชื่อถือ   

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(1) แนวคิดเก่ียวกับการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth Marketing) 
(2) แนวคิดเก่ียวกับการท าการตลาดโดยใช้เนื้อหา (Content Marketing) 
(3) แนวคิดเก่ียวกับการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล (Influencer Marketing) 
(4) ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 



 
86 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

(5) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารและวิธีการสร้างเนื้อหาของ
กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่ท าให้เกิดพลังการบอกต่อ จนเป็นที่ติดตามและมีชื่อเสียงใน
ปัจจุบัน ท าให้ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ ของทางกลุ่มผู้ติดตาม รวมไปถึงการที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการสื่อสารการตลาดของ
ตราสินค้าและบริการต่างๆ การวิจัยชิ้นนี้จะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นแนวค าถามที่
ออกแบบภายใต้กรอบการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดพลัง
การบอกต่อ โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ จ านวน 6 คน แบ่งเป็นหมวดผลิตภัณฑ์
ความงาม จ านวน 3 คน หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จ านวน 3 คน และแนวค าถามเพ่ือ
ต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการติดตามและทัศนคติและการยอมรับที่มีต่อการสื่อสารของผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดตาม จ านวน 12 คน แบ่งเป็นหมวดผลิตภัณฑ์ความ
งาม จ านวน 6 คน หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จ านวน 6 คน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตีความข้อมูลเพ่ือสรุปรวมประเด็นส าคัญและตอบปัญหาน าวิจัย 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการตีความมาเขียนเป็นรายงานสรุปผลการวิจัย และน าเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนาโดยบรรยายตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
(1) ผลการวิจัยในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มี

ผลต่อกลุ่มผู้ติดตาม สามารถสรุปได้ว่า ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีพฤติกรรม
ในการใช้สื่อออนไลน์เป็นประจ าทุกวันและชอบแชร์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสวยความงาม ร้านอาหารอร่อยๆ รวมไปถึง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จนท าให้เกิดการบอกต่อของข้อมูลหรือเรื่องราวนั้นๆ อย่างต่อเนื่องใน
โลกออนไลน์ ซึ่งสามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว ท าให้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์เหล่านี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น จึงท าให้มีกลุ่มผู้ติดตามผลงานมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน จาก
ปกติที่เป็นเพียงบุคคลทั่วไปที่ชอบเขียนบันทึกเรื่องราวบนโลกออนไลน์จนกลายมาเป็นผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างในปัจจุบันนี้ ท าให้มีการใช้สื่อออนไลน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการน าเสนอนั่นเอง ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ที่ใช้กันเป็น
ประจ ามักจะเป็น Facebook ซึ่งกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มักจะใช้ Facebook เป็น
ศูนย์กลางในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตาม เนื่องจากว่า Facebook เข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามได้มากที่สุด 
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สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ทันทีและยังสามารถเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น 
Instagram, YouTube และ Twitter ซึ่งสะดวกกับกลุ่มผู้ติดตามในการติดตามข้อมูลต่างๆ 

 

 

ภาพที่ 1  การแชร์บทความในเว็บไชต์ผ่านทางหน้าแฟนเพจ 
แหล่งที่มา:  ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 
จากรูป จะเห็นได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ

บทความที่น าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว แต่เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ติดตามมักจะเฝ้าติดตามข่าวสาร
เรื่องราวต่างๆ ผ่านทาง Facebook ดังนั้นผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จึงต้องใช้พ้ืนที่ของ 
Facebook ในการกระจายข่าวและสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตามด้วยเช่นเดียวกัน และจะเห็นได้ว่าจาก
ในหน้าของ Facebook นั้นได้มีการแชร์เนื้อหาต่อไปอีก ซึ่งท าให้เกิดการบอกต่อไปเรื่อยๆ ของตัว
เนื้อหานั้นเอง 

ในการเขียนบทความหรือการถ่ายทอดเรื่องราวรวมถึงการพูดคุยสื่อสารผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ กับกลุ่มผู้ติดตามนั้น ทางกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เน้นการน าเสนอเนื้อหา
ในแบบฉบับของตนเอง ใส่ความเป็นตัวเองในการเล่าเรื่อง โดยไม่ได้มีการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ใน
โลกออนไลน์ ซึ่งทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กล่าวว่าการเป็นตัวของตัวเองในการพูดคุยหรือ
สื่อสารต่างๆ กับกลุ่มผู้ติดตามนั้นจะท าให้เกิดความสนิทสนมและใกล้ชิดเหมือนได้พูดคุยกับเพ่ือน 
การใช้ภาษาจะเน้นที่เป็นตัวของตัวเอง สื่อสารกันแบบธรรมชาติเ พ่ือง่ายต่อการเข้าใจ ท าให้ผู้ที่
ติดตามอ่านไม่ต้องมาตีความใหม่ในภายหลัง และเรื่องที่น ามาเขียนนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง  
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างการใช้ภาษา 
แหล่งที่มา:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 

จากรูป เป็นการน าเสนอการใช้ผลิตภัณฑ์แบบคร่าวๆ โดยใช้ค าพูดที่ดูเป็นกันเองเหมือน
เพ่ือนเล่าสู่กันฟัง และเห็นได้ว่าการใช้ค าศัพท์หรือการสะกดค ายังคงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
ไม่ได้ใช้ภาษาแชทหรือการสะกดค าที่ผิดหลักไวยากรณ์ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตาม  

ส าหรับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม มักจะต้องมีการทดลอง
ใช้สินค้าจริงก่อนที่จะมาเขียนรีวิวถึงตัวสินค้านั้นๆ และส าหรับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ใน
หมวดของร้านอาหารและการท่องเที่ยว ก็จะต้องมีการไปลองรับประทานอาหารของร้านอาหาร
นั้นๆ มาแล้วหรือมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ มาแล้วเช่นกัน ผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์จะต้องหาข้อมูลให้มากพอในการเขียนรีวิวแต่ละครั้งเพราะรายละเอียดต่างๆ ที่เขียน
ลงไปในบทความนั้นต้องเขียนลงรายละเอียดให้มากที่สุด โดยค านึงถึงคนที่เข้ามาอ่านว่าเขาอยากรู้
อะไรจากบทความนั้นบ้าง  

รูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จากงานวิจัยชิ้นนี้
พบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังตารางด้านล่างนี้ 
ตารางที่ 1  รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

รูปแบบการน าเสนอ บทความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ 

Beauty Blogger       

Food & Travel Blogger     - 
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จากตารางข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์

ความงามมีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายกว่า โดยมีการน าเสนอแบบคลิปวิดีโอเพ่ิม
เข้ามา เนื่องจากว่าการรีวิวสินค้าหรือการสอนแต่งหน้าผ่านทางคลิปวิดีโอมักจะมีความน่าสนใจ
มากกว่าภาพนิ่งเพราะสามารถเห็นถึงรายละเอียดและเข้าใจได้ง่ายกว่าการดูภาพนิ่งนั่นเอง ซึ่งต่าง
จากหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่นิยมน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปภาพและบทความ 
เนื่องจากว่าการถ่ายภาพอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมุมสวยๆ เพียงมุมเดียวประกอบกับ
บทความที่อธิบายถึงภาพถ่ายนั้นก็สามารถดึงดูดใจให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้แล้ว  

รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและการเลือกน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม 
นอกจากจะท าให้ดึงดูดและเกิดความน่าสนใจแล้ว ยังท าให้เกิดการบอกต่อได้เช่นกัน ผู้ทรงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์กล่าวว่าการสร้างเนื้อหาที่ท าให้ เกิดการบอกต่อนั้นมักจะเป็นเนื้อหาที่ก าลังเป็น
กระแสที่คนให้ความสนใจ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่หรือร้านอาหารเปิดใหม่ เป็นต้น ซึ่งผู้
ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นจะต้องติดตามข่าวสารในเรื่องนั้นๆ อยู่เป็นประจ าและเป็นคนที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถน ามาเขียนอธิบายให้ข้อมูลในเชิงลึกได้  

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจนั้น ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้มี
ความเห็นว่าบทความหรือเรื่องราวต่างๆ ที่ได้จัดท าเผยแพร่ในโลกออนไลน์ มีส่วนท าให้กลุ่ม
ผู้ติดตามคล้อยตามและเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เนื่องจากว่า
ปัจจุบันผู้บริโภคต่างหันมาให้ความเชื่อใจกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกว่าโฆษณาจาก
ตราสินค้า แต่เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้มีการร่วมงานกับตราสินค้าด้วย
เช่นกัน ท าให้ต้องวางตัวให้คงความน่าเชื่อถือไว้โดยการซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ไม่โกหกและไม่กล่าว
อ้างเกินความเป็นจริงและไม่ยัดเยียดสินค้าจนเกินไป 
 



 
90 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

 
 
ภาพที่ 3  การน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปภาพพร้อมค าอธิบาย 
แหล่งที่มา:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2558. 

 
จากภาพจะเห็นว่า เพียงแค่รูปภาพเดี่ยวๆ ก็สามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมา

ทั้งหมดได้ และมีการบอกเล่าประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงข้อดี-ข้อเสียของร้านนั้นๆ ให้ผู้ที่
ติดตามได้พิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวเองอีกครั้ง 

การสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ติดตามนั้น ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการสื่อสารกับ
กลุ่มผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านทาง Facebook, Email หรือการจัด
กิจกรรมร่วมสนุกเพ่ือแจกของรางวัล ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์บางท่านมีความเห็นว่าการแจก
ของรางวัลเหมือนเป็นการตอบแทนที่กลุ่มผู้ติดตามได้ให้ความไว้วางใจและติดตามผลงานกันมา
ตลอด และส าหรับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์บางท่านเห็นว่าการแจกของรางวัลไม่ควรมีมาก
หรือบ่อยจนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกนั้นหวังของรางวัลมากกว่าที่จะเข้ามา
เพ่ือติดตามผลงานจริงๆ นั่นเอง แต่ทั้งนี้การมีกิจกรรมกับทางกลุ่มผู้ติดตามนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พึง
กระท าเพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและท าให้เกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4  การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์ 
แหล่งที่มา:  ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 
 

จากภาพ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามโดยการแจกของรางวัล ซึ่งเป็นของ
รางวัลที่ทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จัดหามาเพ่ือตอบแทนกลุ่มผู้ติดตามที่ติดตามผลงานกัน
มาอย่างต่อเนื่อง  
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ภาพที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่มีสปอนเซอร์ 
แหล่งที่มา:  อนุสร ตันเจริญ [KinKaTiew], 2558. 
 

จากภาพด้านบนนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มี
สปอนเซอร์ให้การสนับสนุนของรางวัล โดยให้กลุ่มผู้ติดตามเข้ามาร่วมสนุกในการท ากิจกรรมผ่าน
ทางสื่อออนไลน์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าและเกิดการบอกต่อ  

เมื่อผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาททางการตลาดให้กับตราสินค้าต่างๆ 
ท าให้การน าเสนอเนื้อหานั้นแตกต่างไปจากเดิม ดังตารางด้านล่างนี้ 
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ตารางที่ 2  ความแตกต่างของการน าเสนอเนื้อหาที่มีสปอนเซอร์และไม่มีสปอนเซอร์ 

การจัดท า
เนื้อหา 

ไม่มีสปอนเซอร์ มีสปอนเซอร์ 

Beauty 
Blogger 

 มีการระบุชัดเจนว่าซื้อ
สินค้ามาเอง 

 เขียนรีวิวจาก
ประสบการณ์ที่ตนเอง
ได้ทดลองใช้สินค้า 

 ไม่ได้เน้นรายละเอียด
ในเรื่องของส่วนผสม
หรือปริมาณของสินค้า
มากนัก 

 

 มีการระบุชัดเจนว่ามี
สปอนเซอร์ 

 มีการก าหนดการทดลองใช้
สินค้าก่อนเขียนรีวิวอย่างน้อย 
3 สัปดาห์ 

 มีเพ่ิมเติมรายละเอียดของ
สินค้า เช่นส่วนผสม, ปริมาณ
สินค้า, จุดเด่นของสินค้า, ราคา
, สถานที่ซ้ือ 

 เขียนตามความจริง ทาง
สปอนเซอร์ไม่สามารถบังคับให้
เขียนได้ 

Food & 
Travel 
Blogger 

 มีการระบุชัดเจนว่าได้
ใช้บริการด้วยตนเอง 

 เขียนตาม
ประสบการณ์ที่ได้พบ
เจอมา  

 แนะน าจุดเด่นที่ข้ึนชื่อ
ของสถานที่นั้นๆ และ
มีการกล่าวถึงจุดด้อย
ของสถานที่นั้นเช่นกัน 

 มีการระบุชัดเจนว่ามี
สปอนเซอร์ 

 เขียนตามประสบการณ์ท่ีได้พบ
เจอมา  

 เพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของ
จุดเด่นที่ร้านค้าต้องการให้
น าเสนอ เช่นวัตถุดิบที่น ามาใช้ 
หรือเมนูอาหารแนะน า เป็นต้น 

 
จากตารางข้างบนนี้จะเห็นได้ว่าการเขียนรีวิวสินค้าหรือร้านอาหารรวมไปถึงสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ หากว่ามีการโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะมีรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้นในส่วนของ
ข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ แต่โดยรวมแล้วการเขียนหรือการใช้ค าพูดมักจะเป็นการ
น าเสนอท่ีเป็นสไตล์ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นเอง ทั้งค าพูดและความคิดเห็นถูกก าหนด
โดยผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ โดยที่สปอนเซอร์ไม่สามารถบังคับให้เขียนสรรพคุณเกินจริงจาก
ที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้ทดลองใช้สินค้าได้ และในบทความมักจะมีการระบุชัดเจนว่า
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บทความนี้หรือรีวิวสินค้านี้มีสปอนเซอร์สนับสนุนหรือได้รับเชิญให้ไปทดลองสินค้าเพ่ือการโฆษณา 
ซึ่งการระบุให้ชัดเจนแบบนี้ท าให้กลุ่มผู้ติดตามต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจ แต่ยังท า
ให้ความน่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยังคงน่าเชื่อถืออยู่เพราะมีความชัดเจนให้กับ
กลุ่มผู้ติดตาม 

(2) ผลการวิจัยในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ติดตามที่ติดตามกลุ่มผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่า จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ติดตามมีพฤติกรรมการใช้
งานอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอและมีการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยเลือกที่จะรับข้อมูลจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่ตนเอง
ชื่นชอบและให้ความสนใจในรูปแบบการน าเสนอของบุคคลนั้นๆ และผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
มักจะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดีท าให้เกิดความน่าเชื่อถือรวมไปถึง
ข้อมูลที่ทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์น าเสนอนั้นมีรายละเอียดครบถ้วน ท าให้ง่ายต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งช่องทางหลักในการติดตามนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็น Facebook 
เพราะเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานอยู่เป็นประจ า การเลือกติดตามผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น 
กลุ่มผู้ติดตามมักจะเลือกติดตามคนที่น าเสนอเนื้อหาอย่างจริงใจ มีการอธิบายเนื้อเรื่องอย่าง
ละเอียด น่าสนใจ และสามารถจับต้องได้ ส าหรับรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลที่ทางกลุ่มผู้ติดตาม
ให้ความสนใจเป็นพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพและบทความมากกว่าคลิปวิดีโอ เนื่องจากว่า
รูปภาพสร้างแรงดึงดูดและดูน่าสนใจกว่า ส่วนผู้ติดตามบางท่านให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอโดย
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่น าเสนอ อย่างเช่นการสอนแต่งหน้า ซึ่งสามารถดูจากคลิปวิดีโอแล้วเข้าใจง่าย
กว่าการดูจากภาพนิ่งนั่นเอง 

ผู้ติดตามบางท่านเคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จัดขึ้น 
อย่างเช่น การร่วมเล่นเกมส์เพ่ือชิงรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หรือร่วมพูดคุยแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งทางกลุ่มผู้ติดตามกล่าวว่าการที่มีกิจกรรมร่วมกันหรือมีการพูดคุยกันอย่าง
สม่ าเสมอเป็นสิ่งที่ควรกระท าเพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ติดตามกับตัวผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์เอง ท าให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น เหมือนได้พูดคุย
กับเพ่ือนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจในตัวผู้ทรงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์ ซึ่งท าให้มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของกลุ่มผู้ติดตาม ส าหรับ
ผู้ติดตามบางท่านอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากนัก เพียงเพราะแค่
ต้องการติดตามข่าวสารใหม่ๆ หรือเข้ามาหาข้อมูลสนับสนุนในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งก็สามารถ
กล่าวได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีส่วนสร้างแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าได้เช่นกัน  

เมื่อผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคท า
ให้ตราสินค้าต่างๆ ให้ความสนใจและเริ่มให้ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เข้ามีบทบาทในการช่วย
ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ ท าให้กลุ่มผู้ติดตามบางท่านมองว่าความน่าเชื่อถือในตัว
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ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์อาจจะลดน้อยลงไป แต่ก็ยังเชื่อใจอยู่เนื่องจากว่าตัวผู้ทรงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์มีความโปร่งใสและจริงใจในการน าเสนอเนื้อหา ข้อมูลที่น ามาบอกกล่าวนั้นยัง
สามารถน ามาประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ กลุ่มผู้ติดตามเองก็ยังใช้วิจารณญาณของ
ตัวเองเป็นหลักในการตัดสินใจ แต่เมื่อผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาในเชิง
พาณิชย์มากเกินไป หรือไม่ซื่อสัตย์ในการจัดท าเนื้อหานั้นเนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากทาง
สปอนเซอร์ กลุ่มผู้ติดตามก็จะไม่เชื่อถือในตัวผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นอีกต่อไป เพราะว่า
กลุ่มผู้ติดตามส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นประสบการณ์จริงจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์เพราะน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาของตราสินค้าที่เน้นเสนอขายสินค้าอย่างเดียว 

(3) ผลกระทบที่มีต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม สามารถสรุปได้ว่า จากผลการวิจัย
ผู้ติดตามส่วนใหญ่มีการคล้อยตามเมื่อได้อ่านรีวิวจากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซึ่งกลุ่มผู้
ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มักจะน าเสนอเนื้อหาที่ก าลังมาแรงหรือเป็นเรื่องราวที่ใหม่ที่หลายๆ 
คนให้ความสนใจโดยหลังจากที่เนื้อหาเหล่านั้นได้เริ่มเผยแพร่ออกไปทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เป็น
ช่องทางการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ก็จะเริ่มเกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่ม
ผู้ติดตามซึ่งสามารถแชร์ข้อมูลต่อๆ กันไปได้อย่างง่ายดายโดยผ่านทางสื่อออนไลน์หลักที่ผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์เลือกใช้อย่าง Facebook ที่มีกลุ่มผู้ติดตามอยู่เป็นจ านวนมาก และด้วย
เนื้อหาที่มีความดึงดูดความสนใจท าให้กลุ่มผู้ติดตามเกิดความคล้อยตามและมีการอยากทดลองใช้
สินค้าเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นการรีวิวร้านอาหารเปิดใหม่และก าลังมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ รวมไปถึง
เมนูที่ทางร้านน าเสนอว่าเป็นเมนูเด็ดและไม่เหมือนใคร ยิ่งท าให้กลุ่มผู้ติดตามเกิดความสนใจและ
ตามไปลองชิมกันอย่างหนาแน่นจนท าให้กระแสของร้านค้านั้นแรงขึ้นมา หรือการรีวิวแนะน า
สินค้าที่ เ พ่ิงเปิดตัวและมีวางจ าหน่ายได้ไม่นาน ท าให้กลุ่มผู้ติดตามพากันไปซื้อมาใช้จน
เกิดปรากฎการณ์สินค้าขาดตลาด หรือสินค้าบางชนิดที่มีวางขายเฉพาะในต่างประเทศก็ยังท าให้
เกิดการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์อีกเช่นกัน สามารถกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจาก
อิทธิพลการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั่นเอง 

แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ติดตามท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้รับข้อมูล
จากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 
 

 
 

ภาพที่ 6  พฤติกรรมของกลุ่มผู้ติดตามที่เกิดข้ึนหลังจากได้รับข้อมูลจากทางผู้ทรงอิทธิพล 
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เมื่อได้มีการทดลองใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้วเกิดความพึงพอใจก็จะก่อให้เกิดการ
บอกต่อไปอีกเรื่อยๆ และในทางกลับกันหากผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่พอใจ การบอกต่อก็จะเกิดขึ้น
เช่นกัน แต่จะเป็นการบอกต่อในเชิงลบนั่นเอง      
 

อภิปรายผลการวิจัย 
(1) จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่

มีต่อกลุ่มผู้ติดตาม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร
กับกลุ่มผู้ติดตามโดยเลือกใช้สื่อออนไลน์หลากหลายชนิด  เพ่ือให้เหมาะสมกับข้อมูลที่น าเสนอ
และให้กลุ่มผู้ติดตามได้เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับตนเองได้มากขึ้น  

ขั้นตอนการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น จะท าการเลือกช่องทางการ
สื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามมากที่สุด โดยให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะน าเสนอ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 7  รูปแบบการสื่อสารที่ได้จากผลการวิจัย 
 
จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง

ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและความเหมาะสมของการสื่อสารในช่วงเวลานั้นๆ ต่างจากแบบจ าลอง
การสื่อสารแบบเดิมที่มีการจัดท าข้อมูลก่อนที่จะเลือกช่องทางการสื่อสาร ดังแผนภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 8  แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล (Berlo) 
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ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารในยุคก่อน ช่องทางการสื่อสารก็จะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเนื้อหาที่จัดท าขึ้นมาว่าเหมาะกับการน าเสนอใน
ช่องทางไหนนั่นเอง ในบางครั้งจะเห็นว่ามีการท าสื่อออกมาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทาง
โทรทัศน์ และสปอตโฆษณาทางวิทยุ รวมไปถึงการตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งเป็นการใช้สื่อแบบ
กระจายในทุกช่องทางซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก และยังไม่สามารถเจาะลึกลงไปที่กลุ่มเป้าหมาย
ได้มากนัก ต่างจากการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ที่มีการเลือกช่องทาง
การสื่อสารให้เหมาะสมและจัดท าเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ น าเสนอออกมาให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้
อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และยังท าให้เกิดการบอกต่อๆ กันไปของกลุ่มผู้ติดตาม ท าให้ไม่
ต้องใช้งบประมาณมากเหมือนสมัยก่อน เพียงแค่สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเลือกช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมก็ถือว่าประสบความส าเร็จในการสื่อสารแล้วนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการท าการตลาดโดยใช้เนื้อหา (Content Marketing) ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2557) ที่
กล่าวถึงการสร้างเนื้อหาที่ดีนั้นจะต้องมีการสร้างสรรค์ที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่
เยิ่นเย้อมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่เน้นการขายของจนเกินไป การใช้ชื่อเรื่องที่สามารถค้นหาได้ง่าย 
น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และความบันเทิง ใช้ภาษาที่ถูกต้อง และสามารถท าให้เกิดการ
โต้ตอบจากทางกลุ่มเป้าหมายได้ เช่นการร่วมกิจกรรม การพูดคุยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นต้น 
และจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถท าสร้างการรับรู้ต่อตรา
สินค้า สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สร้างการมีส่วนร่วมและสามารถกระตุ้นยอดขายได้เป็น
อย่างดี โดยการจัดท าเนื้อหาสามารถเลือกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ได้หลายชนิด ซึ่งจากการวิจัย
ชิ้นนี้จะเห็นได้ว่ามีการเลือกใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ กันไปตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าผู้
ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์หนึ่งคนมีการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าหนึ่งชนิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมา ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ติดตามนั่นเอง ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอจะ
น าเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าง YouTube เนื่องจากว่าเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
ต้องการน าเสนอนั้นเหมาะสมที่จะท าในรูปแบบของคลิปวิดีโอมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ เพราะท าให้
กลุ่มผู้ติดตามเข้าใจง่ายและสามารถท าตามได้นั่นเอง 
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ภาพที่ 9  การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอ 

แหล่งที่มา:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 
 

ถ้าเป็นรูปภาพมักจะนิยมใช้กับสื่อออนไลน์อย่าง Instagram มักจะเป็นการสื่อสารด้วย
รูปภาพที่ต้องการสื่อสารให้จบภายในภาพเดียว ไม่ต้องมีการอธิบายมากนัก โดยในภาพนั้นอาจจะ
แสดงให้เห็นว่ามีสินค้าออกใหม่น่าสนใจ หรือเพียงรูปอาหารเมนูจานเด็ดเพียงจานเดียวของ
ร้านอาหารก็สามารถท าให้กลุ่มผู้ติดตามให้ความสนใจได้แล้ว 
  

 
ภาพที่ 10  การสื่อสารด้วยรูปภาพผ่านทาง Instagram 
แหล่งที่มา:  สุอารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558. 
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การส่งข้อความสั้นๆ เพื่อแจ้งข่าวหรือบอกกล่าวข้อความสั้นๆ ผ่านทาง Twitter มักจะใช้

ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสั้นๆ เป็นการส่งข่าวหรือข้อความทักทายทั่วๆ ไป ที่สามารถโต้ตอบ
พูดคุยกันได้อย่างรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพที่ 11  รูปแบบการสื่อสารผ่านทาง Twitter 
แหล่งที่มา:  พรีญา ป้อมอาษา [erk_erk], 2558. 

 
จะเห็นได้ว่าสื่อออนไลน์ที่ทางกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์น ามาใช้นั้น เรียกได้ว่า

ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในรูปแบบไหนก็ตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารการตลาดของบิวตี้ บล็อกเกอร์บนสังคมออนไลน์” 
(ขนิษฐา สุขสบาย : 2555) ที่ผลการวิจัยได้กล่าวว่า บิวตี้ บล็อกเกอร์มีวิธีการสื่อสารในรูปแบบการ
สื่อสารเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย เน้นการพูดคุยแบบเป็นกันเอง มีการเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์
ตรงของตนเองอาจมีการใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอเป็นส่วนประกอบ ที่ส าคัญคือมีการน าเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดมาใช้ประกอบร่วมด้วยในการสื่อสาร และมีกลยุทธ์หลักในการติดต่อสื่อสารบน
สังคมออนไลน์ โดยการใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีเครื่องมือการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากแฟนเพจหรือผู้ติดตามผลงาน การ
ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ การบอกต่อแบบปากต่อปากและการแนะน าพูดคุยเกี่ยวกับความสวย
ความงามในช่องทางการสื่อสารบนสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการตลาดแบบไวรัสที่ใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกระจายข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบและการกระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

(2) จากผลการวิจัยสามารถตอบปัญหาน าวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของ
ผู้ติดตามได้ว่า กลุ่มผู้ติดตามมีการเลือกเปิดรับสื่อเฉพาะเรื่องที่ตนเองให้ความสนใจซึ่งสามารถ
ค้นคว้าได้เองจากอินเทอร์เน็ต โดยมีการค้นหาจากเรื่องที่ต้องการอยากรู้และได้ศึกษาใน
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รายละเอียดของเรื่องนั้นๆ จากเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้จัดท าไว้ ซึ่งกลุ่มผู้ติดตาม
ในงานวิจัยชิ้นนี้เลือกที่จะเปิดรับข้อมูลจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกว่าเปิดรับสื่อ
โดยตรงจากตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารที่ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือก
รับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งมี
ขั้นตอนในการเลือกเปิดรับ 4 ขั้นตอนด้วยกัน (Klapper, J.T., 1960, 19-25) โดยกลุ่มผู้ติดตามมี
การเลือกเปิดรับเฉพาะสิ่งที่ตนเองก าลังให้ความสนใจเท่านั้น (Selective Attention) เพ่ือต้องการ
เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองหรือช่วยในการตัดสินใจ และเลือกที่จะ
รับฟังจากบุคคลที่ตนเองให้ความเชื่อใจและชื่นชอบในรูปแบบการน าเสนอของบุคคลนั้น 
(Selective Exposure) ซึ่งหลังจากที่กลุ่มผู้ติดตามเลือกเปิดรับสื่อจากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์แล้วนั้นก็จะมีการใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการของการเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
และมีการเลือกที่จะจดจ าในสิ่งที่ตนเองสนใจเพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป (Selective 
Retention) ซึ่งกลุ่มผู้ติดตามได้ให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีความจริงใจและ
น่าเชื่อถือมากกว่าเพราะมีการน าเสนอข้อมูลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งความน่าเชื่อถือในตัวผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นเกิดขึ้นมาจากการที่เป็นตัวของตัวเอง น าเสนอเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา
และไม่มีนัยยะแอบแฝงมาตั้งแต่ต้น ท าให้ผู้ที่ติดตามผลงานให้ความไว้วางใจและเชื่อใจในค าพูด
ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซึ่งแตกต่างจากการโฆษณาชวนเชื่อของตราสินค้าที่นิยมบอกแต่
ข้อดีของตนเองเท่านั้น 
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของกลุ่มผู้ติดตามนั้นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้า
และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก (ด ารงศักดิ์  
ชัยสนิท 2538, น.86) ซึ่งในส่วนของกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Decision Process) ผู้บริโภค
จะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธิ์ 2544 , น.118) ซึ่งมีขั้นตอนของการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) อย่างเช่นต้องการที่จะหาข้อมูลของสินค้า ก็มีการค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากรู้ (Information Search) ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ และเมื่อได้อ่านรีวิวจากทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจ (Evaluation Alternative Solution) และในที่สุดก็
ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนเองเหมาะสม อาจจะด้วยราคาและคุณภาพ หรือด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ของ
ผู้บริโภคนั้นๆ (Deciding on the Appropriate Solution) เมื่อภายหลังจากได้ทดลองซื้อมาใช้
แล้วก็จะมีการประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง (Post Purchase Evaluation) ว่าสินค้านี้เหมาะกับตนเอง
หรือไม่ ได้รับประโยชน์อย่างท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการรีวิวสินค้าหรือบริการต่างๆ 
ของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ติดตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กับพลังการบอกต่อ” (ณัฎฐา อุ่ยมานะ
ชัย, 2556) ที่ผลการวิจัยได้กล่าวว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ
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ในโลกออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จึง
กลายเป็นเครื่องมือการตลาดที่ตราสินค้าต้องแสวงหาเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้บริโภค 
ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ควรมีความเชี่ยวชาญในด้านใดก็ตามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค และสามารถเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ได้ และควรมีข้อมูลมากพอที่สามารถอธิบาย
ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้า โดยผู้ทรงอิทธิพลควรสร้างเรื่องราวให้ผู้บริโภคคล้อยตามจนเชื่อใจ
ผู้ทรงอิทธิพล และท่ีส าคัญที่สุดคือ ผู้ทรงอิทธิพลควรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีอ านาจใน
การชักจูงใจให้ผู้บริโภคคล้อยตามด้านทัศนคติและพฤติกรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
“การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อ
ที่ผู้บริโภคสร้างเอง” (วนัสนันท์ ร่มโพธิ์, 2557) โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถท าให้เกิดการคล้อยตามได้
เช่นกัน   

(3) จากผลการวิจัยสามารถตอบปัญหาน าวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผู้ติดตามได้ว่า ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีแรงจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจใน
การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมของกลุ่มผู้ติดตามที่มักจะตัดสินใจ
หรือให้ความสนใจกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้กล่าวถึงมากกว่าสินค้า
หรือบริการที่ไม่เคยกล่าวถึง และมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบโดยการตามไปทานอาหารหรือตามไป
ซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน การที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจกลุ่ม
ผู้ติดตามได้นั้นเป็นเพราะการเข้าใจในความต้องการของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จริงในเรื่องนั้นๆ  ซึ่งสามารถสร้าง Trust และ Creditability 
ให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้ การน าเสนอเนื้อหาจึงมีความน่าสนใจและมีข้อมูลที่ครบถ้วน รวมไปถึงการ
มีประสบการณ์จริงในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและกลุ่มผู้ติดตาม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถชักจูงหรือ
โน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคได้นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล 
(Influencer Marketing) ซึ่งตราสินค้าหันมาให้ความส าคัญกับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กัน
มากขึ้นเนื่องจากว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและเชื่อถือในตัวผู้ทรงอิทธิพล ท าให้ตราสินค้าต่างหันมา
พ่ึงพาผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์สินค้าเพ่ือที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โดยการ
เลือกผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ให้เหมาะกับสินค้าหรือบริการนั้น จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า  และการที่มีผู้ติดตามเยอะนั้นอาจจะไม่ได้แปลว่าจะได้ผลตอบรับที่ดี 
เพราะผู้ติดตามบางคนอาจจะเข้ามาเพ่ือล่าของรางวัลและไม่ได้สนใจในเนื้อหาที่จัดท าขึ้นมานั่นเอง 
ดังนั้น การพิจารณาผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เพื่อมาร่วมงานนั้นสามารถดูได้จากการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ติดตาม หากมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นว่าผู้
ทรงอิทธิพลนั้นได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ติดตามแล้วนั่นเอง กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
นั้นมักจะมีเครือข่ายของตนเองอยู่แล้วและยังสามารถสร้างกระแสให้เกิดการบอกต่อได้อีกด้วย ซึ่ง
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ตรงกับผลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง “Beauty Blogger : ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลก
ออนไลน์” (นิตนา ฐานิตธนกร และ ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง , 2554) ที่มีผลการวิจัยว่า 
การตลาดความสวยความงามผ่านบิวตี้ บล็อกเกอร์ได้รับความนิยมจากนักการตลาดและธุรกิจ
ต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากเป็นการท าการตลาดที่ต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพ ยอดขายเครื่องส าอาง
หลายแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากผู้คนในเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่ติดตามอ่านบล็อกที่เป็นกระแส
และซื้อมาใช้ตามเพ่ือนๆ ที่อยู่ในชุมชนดังกล่าว นอกจากนี้ บิวตี้ บล็อกเกอร์มักจะเป็นผู้บริโภค
สินค้าและบริการทางด้านความงามโดยตรงและได้น าประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์มา
เขียนแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ผ่านบล็อก จึงมีผู้อ่านให้ความ
สนใจและติดตามอ่านเนื้อหาจ านวนมาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อผู้บริโภคด้วย
กันเองมากกว่าเชื่อข้อมูลหรือเนื้อหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยตรงของทางบริษัทผู้ผลิตสินค้า
และบริการ สิ่งส าคัญที่บิวตี้ บล็อกเกอร์ต้องรักษาไว้ คือ ความซื่อสัตย์ต่อสินค้าหรือบริการที่
น าเสนอและเป็นคนที่มุมมองแนวบวก โดยเขียนน าเสนอสินค้าหรือบริการด้วยความเป็นกลาง 
ซื่อสัตย์ และความจริงใจ เพียงเท่านี้บิ้วตี้บล็อกเกอร์ก็จะยังคงเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดและ
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของบรรดาเหล่าผู้รักสวยรักงามบนโลกออนไลน์ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
(1) จากการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อ

กลุ่มผู้บริโภค และมีการเกิดขึ้นใหม่ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่
ทั้งนี้การที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งจากการวิจัยจะ
เห็นได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มผู้ติดตามจ านวนมาก และสามารถสร้าง
แรงจูงใจ รวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่
มีบุคลิกเป็นตัวของตัวเอง มีการดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
และมีความจริงใจในการน าเสนอเนื้อหา แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ติดตามที่ควรจะมีอย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม
ร่วมสนุกหรือการพูดคุยโต้ตอบกันไปมา ส าหรับเนื้อหาที่น าเสนอต้องมีความน่าสนใจและ
สดใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ และควรมีการวางแผนการน าเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และ
ศึกษาข้อมูล ขยันหาความรู้เพ่ิมเติมรวมไปถึงการเรียนรู้ในสิ่ งใหม่ๆ เพ่ือมาต่อยอดกับ
ความรู้เดิมท าให้เกิดงานชิ้นใหม่ๆ ขึ้นมา  

(2) ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน บางรายที่เกิดขึ้นมาใหม่อาจจะมีทางลัดที่ท าให้
ตนเองโด่งดังและเป็นที่น่าสนใจขึ้นมาได้ แต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมากนัก การกล่าวอ้าง
เกินจริง หรือไม่น าเสนอเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา มีการหมดเม็ดและไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และกลุ่มผู้ติดตาม ในบางรายที่มีการรับงานจากสปอนเซอร์แต่ปกปิดไว้ จงใจโฆษณา
ให้กับตราสินค้าเพ่ือที่จะได้ค่าจ้างตอบแทนหรือเป็นเพราะอยากให้มีคนเชื่อว่าเป็น
ประสบการณ์ที่ลองมาแล้วด้วยตัวเองจริงๆ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถซื้อความ
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ไว้วางใจกับกลุ่มผู้ติดตามได้ ท าให้กลุ่มผู้ติดตามเลิกให้ความสนใจและไม่ติดตามในที่สุด 
การวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้อย่างยาวนานนั้น 
การวางตัวเป็นสิ่งส าคัญ ควรจะมีแนวทางในการด าเนินงาน เนื้อหาที่ท าขึ้นมานั้นจะต้อง
ไม่เป็นการโฆษณาเกินจริง การน าเสนอควรจะท าแบบตรงไปตรงมา พูดถึงข้อดีและ
ข้อเสียของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้ชัดเจน และไม่น าเสนอข้อมูลที่ยัดเยียดการขาย
สินค้าจนเกินไป หากมีสปอนเซอร์สนับสนุนควรจะระบุให้ชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความจริงใจ
และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 

(3) จากการวิจัยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมักจะให้ความสนใจในเนื้อหาจากทางผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์มากกว่าโฆษณาจากสื่อของตราสินค้า ดังนั้นการที่ตราสินค้าจะให้ผู้มีอิทธิพล
ในโลกออนไลน์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท าการตลาดให้กับตราสินค้านั้นถือว่าเป็น
วิธีที่น่าสนใจ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีที่ไม่มีการยัดเยียดการขายจนเกินไป
และผู้ทรงอิทธิพลไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการเชิญชวนให้ผู้ทรง
อิทธิพลในโลกออนไลน์เข้าร่วมงานเปิดตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ือช่วยเป็นส่วนหนึ่งใน
การโปรโมท ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสื่ออยู่ในมือและมีกลุ่ม
ผู้ติดตามอยู่จ านวนมาก การท าประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นี้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มผู้ติดตามก็คือกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบใน
สิ่งเดียวกับท่ีผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีความเชี่ยวชาญนั้นเอง ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ทางตรา
สินค้าสามารถลดงบประมาณในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไปได้ เพราะเป็นการท า
การตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพล ตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลโดยผู้ทรง
อิทธิพลที่มีคนเห็น 3,000 คน สามารถประหยัดค่าแผ่นพับโฆษณาสินค้าได้ถึง 3,000 ใบ
นั่นเอง  

(4) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มผู้ติดตาม เพราะฉะนั้นผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ต้องมีจรรยาบรรณในการน าเสนอเนื้อหาและการชวนเชื่อในการเลือกซื้อสินค้ า 
ตัวอย่างเช่น การแนะน าผลิตภัณฑ์ในการบ ารุงผิว หากว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ
เป็นสินค้าที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงอย่างการใช้แล้วเห็นผลทันทีซึ่งอาจจะมีสาร
อันตรายปนเปื้อน เช่นเดียวกับการแนะน าร้านอาหารหากไม่ได้ดีจริงตามที่กล่าวอ้างจะท า
ให้เกิดความเสียหายต่อร้านอาหารนั้นๆ รวมไปถึงตัวผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เอง ซึ่ง
การซื่อสัตย์ต่อการน าเสนอเนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานมาวางขายอยู่มากมายบนโลกออนไลน์ซึ่งสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดาย โดย
สินค้าเหล่านี้อาจจะมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายหรืออาจจะท าให้เกิดอันตรายเมื่อมีการใช้ผิด
วิธี ดังนั้นการที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถโน้มน้าวใจกลุ่มผู้ติดตามได้นั้น 
ผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ควรให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมอันตรายหรือไม่ควรน ามาใช้ให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้เข้าใจ โดยอาศัยช่องทางของ
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สื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในมือ อย่างเช่น การแชร์ข้อมูลผ่านทาง Facebook ที่มีกลุ่มผู้ติดตาม
ให้ความสนใจติดตามอยู่เป็นจ านวนมาก จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ติดตามให้ความ
สนใจในการน าเสนอที่เป็นรูปภาพ ดังนั้นผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์อาจจะน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของ Infographic เพ่ือดึงดูดความสนใจและท าให้เกิดการบอกต่อ หรือ
การส่งข้อความสั้นๆ ผ่านทาง Twitter เพ่ือให้กลุ่มคนที่ติดตามได้ส่งต่อข้อความออกไป
เรื่อยๆ โดยค าพูดที่ใช้ควรจะเป็นข้อความที่เป็นกันเองเหมือนบอกกล่าวเล่าให้เพ่ือนฟังซึ่ง
จะท าให้ข้อความนั้นน่าสนใจมากกว่าข้อความที่ดูเป็นทางการ เพราะพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้ติดตามจะให้ความสนใจในความเป็นกันเองของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์และชอบ
อ่านข้อความที่เข้าใจง่ายๆ ไม่ต้องตีความมากนัก ซึ่งการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้จะท าให้เกิด
ความเข้าใจกับผู้บริโภคในวงกว้างและจะช่วยลดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์อันตราย
เหล่านี้ได้ และเนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีสื่ออยู่ในมือ รวมถึงมีผู้ติดตามอยู่
จ านวนมาก จึงต้องระวังการใช้สื่อหรือการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ เป็นพิเศษ การน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่กลั่นกรองข้อมูลให้ดีเสียก่อนอาจจะท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได ้

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์และกลุ่มผู้ติดตามใน

หมวดความงาม และหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการข้อมูล
เพ่ิมเติมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปควรจะท าการศึกษากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์ในหมวดอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  

(2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเพ่ิมขึ้นในส่วนของการท าการตลาดของตราสินค้าที่มี
การเลือกผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือ
บริการต่างๆ รวมถึงผลตอบรับที่ได้จากการท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 
ซึ่งจะท าให้เนื้อหาของงานวิจัยน่าสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

(3) งานวิจัยชิ้นนี้เน้นศึกษารูปแบบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ก าลังได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน ผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไป ในอนาคตการสื่อสารออนไลน์
อาจมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น สื่อสังคมออนไลน์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมี
ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นควรท าการศึกษาวิจัยในช่องทางของสื่อสังคม
ออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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