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บทคัดย่อ 

 ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น   เห็นได้จากแนวโน้ม
งบการตลาดผู้ทรงอิทธิพลที่เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดอาจเป็นกลุ่มคนธรรมดา หรือ 
ดารา ศิลปิน หรือใครก็ตามที่มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมี
การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือน าเสนอด้วยวิธีที่แปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ โดยคุณสมบัติดังกล่าวจะส่ง
อิทธิพลต่อผู้บริโภค จากล าดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ซ้ือ ซึ่งข้อมูลที่ผู้บริโภคจะเลือกค้นมักเป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเอง เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันหลัง
ให้กับโฆษณาและมักเชื่อหรือคล้อยตามกลุ่มผู้บริโภคด้วยกัน  เมื่อในกลุ่มผู้บริโภคเริ่มมี คน หรือ กลุ่มคน ที่
โดดเด่นขึ้นมาเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ตราสินค้าจึงนิยมใช้ช่องทางนี้เพ่ือสื่อสารสินค้าตรงถึงผู้บริโภคทันที 

แต่อย่างไรก็ตาม ตราสินค้าและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด จะต้องค านึงถึงผู้บริโภคเป็นส าคัญ เพราะ
หากตราสินค้ายัดเยียดข้อมูลให้กับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมากเกินไป เมื่อไปถึงผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะไม่
สามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจซึ่งเป็นหัวใจและจุดเริ่มต้นส าคัญก่อนที่ผู้บริโภคจะยอมรับผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด อันจะท าให้ผู้บริโภคหันไปรับข้อมูลจากช่องทางอ่ืนและส่งผลไปสู่ภาพลักษณ์แง่ลบของตราสินค้าด้วย 

ค าส าคัญ : ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด, ตราสินค้า, ผู้บริโภค 
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Abstact 

The Influencer became a powerful marketing channel that has been increasing in 
popularity. This could be recognized by the trend of rising marketing budget each year. The 
influencer could be a group of ordinary people, celebrities or artists. Anyone who has a 
major credibility, specific expertise, creative content with interesting presentation is also 
included. According to consumers purchasing decision, these characteristics will affect 
consumers in the natural way. 

Consumers usually search for information before making a purchase. Disregarding the 
advertisement, they tend to digest the information from other consumers. Therefore, when 
there is an outstanding one in the consumer groups, who has been accepted widely, the 
brand will treat this one as a channel to communicate merchandise directly to consumers 
immediately.  

However, Brand and Influencer must consider consumers as a priority. If the brand 
force too much information to/on the influencer, consumers would unable to feel the 
sincerity, which is the heart and the significance factors for consumers to accept the 
influencer. This will cause consumers to turn to obtain the information from other channels 
and has an impact on a negative image of brand. 

Key words: Influencer, Brand, Customers 

 

บทน า 

ผู้บริโภคยุคนี้สามารถเข้าถึงสื่อและมีปฏิสัมพันธ์ต่อตราสินค้าในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น  จากในอดีต
ช่องทางที่ตราสินค้าจะเข้าถึงคนได้มากที่สุดคือ โทรทัศน์ แต่ในสังคมยุค Multi-Screen เช่นปัจจุบัน ผู้คนส่วน
ใหญ่เปิดหน้าจอมากกว่า  1 หน้าจอไปพร้อมกันเพ่ือรับสื่อ ทั้ง โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  ผล
ส ารวจพบว่า คนส่วนมากดูโทรทัศน์น้อยลง และหันมาสนใจอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกกว่า
อย่างโทรศัพท์มือถือ (Solis, 2013) โทรศัพท์มือถือจึงเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อสังคมที่เข้า
มามีอิทธิพลกับผู้คนตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงกลายเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า
ทุกชนิด 
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นอกจากนั้น ผลการส ารวจความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาในทุกช่องทาง พบว่า แม้ผู้บริโภคจะ
ยังเชื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ถึง 53% แต่ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับโฆษณาที่ปรากฏบนหน้าผลการ
ค้นหา (Search engine) และการโฆษณาผ่านทาง Social Network ซึ่งมีแนวโน้มได้รับความเชื่อถือจาก
ผู้บริโภคลดน้อยลงเช่นกัน การส ารวจนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคพอใจการรับข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันถึง 86% 
รองลงมาคือเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ 63% และความคิดเห็นในโลกออนไลน์ 60% (ผู้จัดการออนไลน์, 2555, 19 
เมษายน) 

เมื่อสื่อสังคมเปิดพ้ืนโอกาสให้ผู้บริโภคสื่อสารกันได้ และผู้บริโภคสนใจการสื่อสารภายในกลุ่มผู้บริโภค
ด้วยกันมากขึ้น  ผู้บริโภคที่มีข้อมูลจริงทั้งที่เกิดจากการเรียนรู้จนเชี่ยวชาญหรือเกิดจากประสบการณ์ตรง จะ
น าเสนอข้อมูลบางอย่างอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านสื่อสังคมดังกล่าว จนเกิดความเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภค และ
เมื่อเริ่มมีฐานผู้บริโภคเข้ามาติดตามมากขึ้น จนสามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้คล้อยตามในสิ่งที่เขาน าเสนอได้ 
เขาจึงถูกเรียกว่า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer  (Dahan, 2016, 29 February) ซึ่งจากสถิติ
ระบุว่า คนเพียง 3% สามารถสร้างผลกระทบได้ถึง 90% บนเว็บไซต์ และคน 3% นั้นก็คือ ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด นั่นเอง (Thumbsup, 2016, 15 กุมภาพันธ์) 

โดยสถานการณ์ที่ผู้บริโภคหันไปพ่ึง ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เพ่ือตัดสินใจเลือกสินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเมื่อผู้บริโภคเชื่อม่ันในแหล่งข้อมูลอื่นน้อยลง เกิดความไม่ม่ันใจในสินค้าและไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
ทั้งยังขาดความสามารถในการประเมินสินค้าด้วยตนเอง ประกอบกับความสะดวกในการเข้าถึงและ
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นกันเองขณะแลกเปลี่ยนข้อมูล (ศิวพงศ ์เรืองกุล และพัฒน์ธนะ บุญชู, 2558) 

ดังนั้น พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ผนวกกับการขยับตัวตามของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มองเห็น
ช่องทางการสื่อสารผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด จึงเกิดเป็น กลยุทธ์การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพล หรือ 
Influencer Marketing ขึ้น โดยพบว่า การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพล สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กับตราสินค้าได้ถึง 650% และยังเป็นวิธีที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วที่สุด สร้างลูกค้ารายใหม่ได้เร็วที่สุด 
(Thumbsup, 2016, 15 กุมภาพันธ์)  นักการตลาดจึงทุ่มงบประมาณเพ่ิมขึ้นถึง 22% ให้กับการท าการตลาด
แบบนี้ และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนเป็น 59% ในปี 2016 (Social media examiner, 2015, 22 April) 

ความน่าสนใจของกลยุทธ์ดังกล่าว จึงถูกหยิบยกมาน าเสนอผ่านบทความนี้ใน  3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
(1) สถานะและความหมายของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด  (2) เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด เป็นช่องทางในการตัดสินใจซื้อสินค้า และ (3) สินค้าท่ีก าหนดกลยุทธ์การตลาดแบบกลยุทธ์การตลาด
แบบผู้ทรงอิทธิพล โดยประเด็นทั้งหมดจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้บริโภค และ
ตราสินค้า ในปัจจุบัน 

สถานะและความหมายของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 
Influencer หรือ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ ผู้น าทางความคิด เป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ 

ตั้งแต่ป ีคศ.2000 ตามล าดับขั้นของทฤษฎีผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด(The State of influencer Theory) ดัง
ภาพที ่1  
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ภาพที ่1 The State of influencer Theory 

ที่มา : http://geofflivingston.com/2011/07/15/the-state-of-influencer-theory-infographic/ 

จากภาพที่ 1 Geoff Livingston (2011, 15 July) อธิบายองค์ประกอบตามล าดับขั้นของทฤษฎีผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดว่าในปี 2000 Malcolm Gladwell กล่าวในหนังสือ The Tipping Point ว่า
กระบวนการที่ท าให้เกิดผู้มีอิทธิพลนั้น เกิดจากกลุ่มคนที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีพรสวรรค์ทางสังคมบางประการ
ที่ไม่พบในคนส่วนใหญ่ เช่น มีความอยากรู้อยากเห็น เข้ากับคนอ่ืนง่าย รู้จักผู้คนมาก มีความรู้พร้อมจะ
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน รวมถึงมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อ่ืนสูง โดยสามารถแบ่งกลุ่มคนพิเศษนี้ออกเป็น 3 
กลุ่มย่อย คือ  

1.  กลุ่มผู้กว้างขวาง (Connectors) ได้แก่ กลุ่มคนที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อส่วนต่างๆของ
สังคมและวัฒนธรรมย่อยเข้าไว้เป็นเครือข่ายปิระมิด  

2.  กลุ่มฐานข้อมูลเคลื่อนที่ (Maven) มีความรอบรู้ในข้อมูลที่กว้างขวางที่คนในสังคมทั่วไปไม่รู้  โดย
ท าการเผยแพร่ความรู้ที่มีแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ชอบสะสม ซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่เสมอ 

3. กลุ่มเซลล์แมน (Saleman) เทียบได้กับคนขายของที่เก่งมีทักษะในการโน้มน้าวใจผู้อ่ืนสูง โดย
รูปลักษณ์ภายนอกของคนกลุ่มนี้จะมีบุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ ดูน่าเชื่อถือ 

โดยความพิเศษจากลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มนี้น ามาซึ่งกระแสการพูดแบบปากต่อปาก (Spread the word) ถือ
เป็นจุดแรกของการแพร่ข่าวสารเชิงพฤติกรรมทุกชนิด 

Geoff Livingston (2011, 15 July) ได้รวมสถานะของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ถูกให้ค านิยามไว้ 
เริ่มจากปี ค.ศ. 2003 Duncan Watts ได้กล่าวในหนังสือ “Six Degrees” เสนอแนวคิดว่า คน 2 คน จะมีคน
ที่รู้จักกันเชื่อมเป็นทอด ๆ ไม่เกิน 6 ช่วงคนโดยผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดใช้วิธีส่งสารไปยัง 'เป้าหมาย'  โดยจะ

http://www.gladwell.com/tippingpoint/index.html


 

83 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

เริ่มส่งสารไปท่ี ‘คนกลาง' ในที่นี้อาจเป็นสื่อหรือการบอกต่อทางค าพูดกับบุคคลที่เขารู้จัก ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะส่ง
สารต่อไปยังเป้าหมายที่เขาไม่รู้จัก ต่อเป็นทอด ๆ กลายเป็นลูกโซ่เชื่อมต่อข้อมูลไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุดผ่านผู้
ส่งสารคนแรกนั้นเอง และต่อมาในปี 2006 Jackie Huba และ Ben McConnell ได้กล่าวเสริมในหนังสือ 
One Percenters ว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดอาจเป็นคนสร้างสื่อหรือเนื้อหาบนสังคมออนไลน์ สามารถที่จะ
ควบคุมสื่อออนไลน์ให้ไปทิศทางใดก็ได้  เช่น ดารา นักร้อง  นักแสดง เป็นต้น และในปีเดียวกัน David Sifry 
ค้นพบนิยามของผู้น าความคิดโดยเขียนไว้ในหนังสือ The Magic Middle ว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดอยู่ใน
ลักษณะบุคคลที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบต่อสังคมในมุมกว้างแทรกซึมไปตาม
เหตุการณใ์นบริบทต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือนักการเมืองที่มี
ชื่อเสียง  

ต่อมาปี 2008 Charlene และ Josh ให้เหตุผลว่า ผู้คนจะใช้เทคโนโลยีในการได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเอง
ต้องการ มากกว่าการติดต่อโดยตรงผ่านทางบริษัท ห้างร้าน องค์กร เช่นเดิมและเขาเรียกมันว่า Groundswell  

ขณะที่ปี 2009 Chris Brogan และ Julien Smith ให้ความเห็นว่า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่เป็น
บุคคลธรรมดา หากแต่มีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีต่อสินค้าและบริการสามารถกระจายความคิดเห็นสู่โลก
อินเทอร์เน็ต  ความคิดเห็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อผู้บริโภครายอ่ืนรวมถึงองค์กรเองด้วย รวมถึงผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดอาจเป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญ ท าให้ผู้คนในสังคมอยากด าเนิน
รอยตาม 

และในช่วงปี 2011 มีผู้นิยามสถานะของ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ภายใต้บริบทโลกออนไลน์มากขึ้น 
Beth Kanter และ Allison Fine เพ่ิมเติมอีกว่าผู้มีอ านาจเหล่านี้มักเป็นผู้สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ออกจาก
ความคิดที่เป็นค าสั่งแบบเดิมๆ และ  Leaderboards กล่าวว่า ผู้มีอิทธิพลสามารถวัดโดยการกระท าออนไลน์ 
จากยอดการแบ่งปันข้อความการแสดงความคิดเห็นและอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของคนในสังคม 
(Geoff Livingston, 2011, 15 July) 

ปัจจุบัน ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจึงกลายเป็นค าที่ถูกพูดถึงและน ามาใช้เป็นกลยุทธ์โน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคมากข้ึน ในยุคที่การโฆษณาจากสื่อหลักมีพลังไม่มากพอที่จะโน้มน้าวหรือน าความคิดผู้บริโภคอีกต่อไป 
โดยมีผู้ให้นิยามความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

Hoyer and Maclnnis (1998 : 389) กล่าวว่า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด คือ บุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่อง ซึ่งสามารถให้ความรู้และวิจารณ์โดยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดย
อาจเป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักสนิทสนมกันก็ได้ และจากความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การแสวงหาข้อมูลจากสื่อมวลชน   จากผู้ประกอบการผลิต หรือจากแหล่งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ โดยน าความรู้ที่
ได้รับ ถ่ายทอดหรือชี้น าให้กับผู้ใกล้ชิดหรือคนรู้จักด้วยอีกทอดหนึ่ง  

http://www.amazon.com/Citizen-Marketers-When-People-Message/dp/1419596063/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1310484653&sr=1-7
http://www.sifry.com/alerts/archives/000420.html
http://dictionary.reference.com/browse/leaderboard
http://dictionary.reference.com/browse/leaderboard
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Schiffman and Kanuk (2004) ได้ให้ความหมายของ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกสื่อสาร
ออนไลน์ คือ การใช้ผู้มีอิทธิพลด้านความคิดเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือ
ขยายการรับรู้ในวงกว้าง 

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553: 54) กล่าวว่านักการตลาดให้ค าจ ากัดความ กลุ่มผู้มีอิทธิพลนี้ว่า ผู้ชี้น าทาง
ความคิด (Opinion Leaders) ซึ่งสามารถท าให้สินค้าเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยใช้เวลาที่
สั้นลง นักการตลาดจะพยายามหาผู้น าทางความคิดในกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นๆ และหาวิธีท าให้คนกลุ่มนี้ยอมรับ 
และแนะน าผลิตภัณฑ์บริษัทต่อคนกลุ่มอื่น  

นิตนา ฐานิตธนกร และปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง  (2556)  ให้ความหมายว่า ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด คือ ผู้มีอิทธิพลต่อตราสินค้าและสินค้า และเสริมความหมายของค าว่า Outreach ที่หมายถึง การ
เผยแพร่และกระจายข้อมูลเพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ในวงกว้าง เมื่อ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดผนวกกับค าว่า 
Outreach จึงหมายถึง การใช้ผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิดในโลกออนไลน์ให้เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลออกไปในวง
กว้างโดยส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์ที่ตราสินค้ามักเลือกใช้  

ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) กล่าวว่า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือ ผู้น าทางความคิดใน
วงการ คือ บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผู้อยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูง ที่ปัจจุบันนักการตลาดผนวกโซเชียลมีเดียเข้ากับ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลเพ่ือปรับการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้สินค้าและ
บริการจริง มากกว่าโฆษณาท่ีใช้เพียงแค่คนดัง นักร้อง หรือดาราอย่างในมิติเดิม 

อรนิตย์ เอ่งฉ้วน และพีรยุทธ โอรพันธ์ (2557) กล่าวว่าในส่วนของ การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดในสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน  ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดกับกลุ่มของบุคคลที่มีชื่อเสียง จะต้องสร้างสรรค์
เนื้อหาหรือการน าเสนอท่ีแปลกใหม่เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เพราะคนในกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักซึ่งสามารถสร้างฐาน
การรับรู้ ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงที่ดีหากต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง  

ดังนั้น ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด จึงหมายถึง บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถสร้างสรรค์ 
โน้มน้าว และน าเสนอเนื้อหาเฉพาะด้านนั้นในชุมชนออนไลน์จนเป็นที่รู้จักและชื่นชอบเป็นวงกว้าง 

นอกจากนั้น รติมา และคณะ กล่าวว่า หากมองแบบผิวเผินผู้คนส่วนใหญ่มักนึกถึง ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดในรูปแบบของดาราหรือผู้มีชื่อเสียงในวงการเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าดาราหรือผู้มีชื่อเสียงจะเป็น
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเสมอไป เพราะสิ่งส าคัญ คือ บุคคลนั้น ๆ ต้อง สามารถพูดและท าให้ผู้ติดตามเชื่อถือ
และคล้อยตาม หรือส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียง
ก็ได้ โดยสามารถจ าแนกประเภทของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ในลักษณะแบบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่
พบได้ในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. Amateur Reviewer   บุคคลธรรมดาที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง น ามาเขียนรีวิวให้กับผู้อ่ืนอ่าน 
โดย อาจไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ แต่เขียนได้น่าสนใจก็อาจมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนได้  โดย ณัฏฐา อุ่ย
มานะชัย (2556) ยกตัวอย่าง ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในกลุ่มนี้ว่าเช่น บล็อกเกอร์ที่ใช้  นามแฝงว่า ลูกบัว 
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พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเขียนเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางในประเทศ ต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาที่
สนิทสนมเป็นกันเองและมีความจริงใจ เข้าใจง่าย มีความเป็นกันเอง และมีผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก 

2. User Group กลุ่มของลูกค้าที่มีความสนใจประเภทเดียวกัน และใช้เว็บบอร์ดในการสนทนา 
แนะน าหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งการแสดงออกถึงความคิดของคนหมู่มากจะมีผลต่อผู้อ่านรายอ่ืนไป
ด้วย 

3. Customer Complain กลุ่มลูกค้าที่ผิดหวังจากการใช้บริการหรือซื้อสินค้า โดยการแสดง
ความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมมาก  

นอกจากนั้น กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge (2550) ระบุว่า กลุ่มของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 
ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในการสื่อสารการตลาดทั้งในบริบทออฟไลน์และออนไลน์ เพราะบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ สามารถโน้มน าให้ผู้อ่ืนรับรู้และคล้อยตามได้ โดยได้ท าการแบ่งกลุ่มของคนมีชื่อเสียง
ออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มดารานักแสดง (Actor, Actress) เป็นกลุ่มที่ทุกคนนึกถึงได้แก่ นักแสดงชาย หญิง 
ซึ่งโดยส่วนมากจะมีภาพลักษณ์จากในละครหรือภาพยนตร์ที่ตนแสดงติดมา โดยภาพลักษณ์จากบทบาทใน
ละครนี้ เป็นตัวแปรเบื้องต้นในการคัดเลือกส าหรับน าเสนอสินค้า 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักร้อง (Singer) ในกลุ่มนี้มีที่มาที่ต่างกันเช่น มาจากเวทีการประกวด มาจากการ
ที่วงดนตรีเปิดตัวด้วยแนวเพลงสายร็อก ภาพลักษณ์ของกลุ่มนี้มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวเพลงที่ร้อง
รวมไปถึงค่ายเพลงที่สังกัด 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มดารา นักร้อง นักแสดง (Singer-Actor, Actress) คือบุคคล ที่ประสบความส าเร็จ
มากกว่าหนึ่งอย่าง ซ่ึงเห็นได้จากปัจจุบันก็คือการเป็นนักร้องและนักแสดงควบคู่กัน 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนักกีฬา (Sport Figure) คือบุคคลที่เป็นที่รู้จักจากการประสบความส าเร็จทางด้าน
กีฬา โดยทั่วไปภาพลักษณ์หลักของบุคคลในกลุ่มนี้มักเป็นเรื่องร่างกายที่แข็งแรง หรือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดู
สุขภาพดี 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มพิธีกร (News Anchor & MC) บุคคลในกลุ่มนี้มีชื่อเสียงจากการปรากฏตัวบน
หน้าจอ จนเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป เช่น พิธีกรรายการต่าง ๆ ผู้ประกาศข่าว เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 6 นางงาม (Beauty) บุคคลมีชื่อเสียงกลุ่มนี้ เป็นที่รู้จักผ่านเวทีการประกวดต่าง ๆ 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสูง (High-So) เป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกนับว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเมื่อ

ไม่นานมานี้ บุคคลในกลุ่มนี้ได้รับความสนใจด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น หน้าตา ฐานะ รวมไปถึงสถานะทาง
สังคม 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด คือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล ที่สนใจ หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสิ่งหนึ่งๆ จะเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ได้ จากนั้นจึง
รวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของตนเอง และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรับรู้ไปยังบุคคลอื่น
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อีกทอดหนึ่งอย่างเป็นธรรมชาติและมีความน่าเชื ่อถือ  ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้บริโภคมักจะหันไปพ่ึงผู้น าทาง
ความคิด  ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่ม่ันใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ  

โดยลักษณะส าคัญของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจะต้องประกอบไปด้วย  
1. เป็นที่ชื่นชอบและมีผู้ติดตามจ านวนมาก ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล (2553) ได้น าเสนอ

ลักษณะส าคัญของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ในงานวิจัยของ นันท์ โฆษิตสกุล (2551) ว่า ผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิด ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ติดตาม โดยลักษณะที่ท าให้บุคคลเป็นที่
ชื่นชอบ เกิดการติดตาม และน าเป็นแบบอย่าง อาจเกิดจาก ความชื่นชอบในความสามารถ
พิเศษ ความชื่นชอบในรูปร่างหน้าตา และความชื่อชอบในฐานะความเป็นอยู่   

2. มีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน หมายถึง การประสบความส าเร็จในด้านใด
ด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดง การเล่นกีฬา หรือด้านความสวยความงาม หากท าให้
ผู้บริโภคเชื่อในสิ่งเหล่านั้นได้ ก็จะสามารถน าไปสู่ความชื่นชอบและมีกลุ่มคนติดตามเพ่ิมขึ้น
ได ้

3. สร้างสรรค์เนื้อหา หรือมีวิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ หมายถึง ผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิด ต้องมีความสดใหม่ ไม่เพียงแต่ส่งต่อข้อมูลที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ต้อง
สร้างเนื้อหา และรูปแบบใหม ่ๆ ที่น่าสนใจควบคู่ไปกับการน าเสนอข้อมูลด้วย 

โดยกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เหล่านี้ก็คือ ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันนักการตลาดจะใช้กล
ยุทธ์การตลาดผ่าน ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมต่าง ๆ โดยเน้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือ
บริการ จนเกิดเป็นกระแสบอกต่อหรือคล้อยตาม ซึ่งการตลาดรูปแบบนี้สามารถน าความคิดผู้บริโภคได้
มากกว่ามิติของโฆษณาในแบบเดิม 

เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เป็นช่องทางในการตัดสินใจซื้อสินค้า 
Lindsay Stein (2016, 10 August) กล่าวว่า 3 สิ่งที่ท้าทายผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในขณะนี้ คือ 

การให้ข้อมูลของตราสินค้าที่ไม่เพียงพอ การสร้างความสมดุลระหว่างข้อมูลจากตราสินค้ากับการเป็น
กระบอกเสียงให้กับผู้บริโภค และการเพ่ิมประสิทธิภาพของเนื้อหาที่เผยแพร่  โดยความท้าทายนี้เพ่ือน าไปสู่
ปลายทาง คือ การสร้างให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้า  ซึ่งการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นมีผู้ให้นิยาม
ความหมายเกี่ยวกับ ”การตัดสินใจของผู้บริโภค” ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539 อ้างถึง
ใน สิริญญา ลิมโพธิ์ทอง, 2557, น. 34)  ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธ
ผลิตภัณฑ์เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายส าหรับนักการตลาด ซึ่งชี้ความส าคัญว่า กลยุทธ์การตลาดฉลาด มอง
การณ์ไกลและมีประสิทธิผล หรือชี้ว่ามีการวางแผนที่ไม่ดีและผิดพลาด ดังนั้น นักการตลาดจะสนใจใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมากกว่าหนึ่งทางเลือกขึ้นไป รวมไปถึงการตัดสินใจ
ว่าจะไม่ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน  
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ขณะที่ Schiffman & Kanuk (2004) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer decision 
making) คือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ณ จุดการซื้อขาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถมีบทบาทเป็นผู้ซื้อ ผู้ช าระเงิน 
และเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  

โดยถึงแม้จะมีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้หลายความหมายแต่โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า  การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกขึ้นไป การจะตัดสินใจซื้อได้นั้น
ต้องมีแรงจูงใจหรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ  เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลคนนั้นได้  ซึ่งในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญมากขึ้นและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้บริโภคในสมัยนี้จะใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งหาข้อมูลเพ่ือ
น ามาประกอบการตัดสินใจ Jim Lecinski  (2011) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงล าดับ
ศูนย์ หรือ Zero Moment of Truth (ZMOT) ว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ชีวิตประจ าวัน จะท าการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า เมื่อได้รับสิ่งเร้าจากทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ โดย
ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ทั้งอ่านบทความหรือชมคลิปวีดีโอแนะน าสินค้าเพ่ือน าข้อมูลมา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 2  โดยช่วง ZMOT ถือเป็นช่วงเวลาที่
เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรหันมาสนใจกันมากข้ึน เพราะเม่ือมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นลูกค้าจะท าการหาข้อมูล ผ่านการ
อ่านรีวิวจากที่ต่าง ๆ หรือถามประสบการณ์จากเพ่ือนใกล้ชิดที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์  จากนั้นอาจน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและกลายเป็นผู้ให้ข้อมูลในวงจร ZMOT ต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น การสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก ที่เป็นการแนะน าสินค้าหรือบ่งบอกความรู้สึกต่อตราผลิตภัณฑ์ในโลกออนไลน์ยุคปัจจุบันถือเป็นข้อมูลที่
ส าคัญต่อผู้บริโภคยุคใหม่เป็นอย่างมาก 

จึงสามารถกล่าวได้ว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีสินค้ามากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป โดย
เริ่มจากความต้องการของผู้บริโภค เมื่อมีความต้องการแล้วจึงเสาะแสวงหาข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งในปัจจุบันสามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะมี
การตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ Influencer ได้แนะน าไว้    ซึ่งในปัจจุบันผู้มีมากขึ้นและก าลังขยายวงกว้างอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถ้าผู้บริโภคเชื่อถือใน influencer และไปซื้อสินค้า เมื่อใช้แล้วพอใจในสินค้าจะท าให้เกิดการซื้อซ้ า
ต่อไปเรื่อย ๆ 
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ภาพที ่2 แบบจ าลองช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงล าดับศูนย์ หรือ Zero Moment of Truth: ZMOT 
Jim Lecinski (2011) ที่มา http://thumbsup.in.th/2012/04/zmot/ 

สินค้าที่ก าหนดกลยุทธก์ารตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพล  

กลยุทธ์การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพล เป็นกลยุทธ์ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจได้จึงมีหลายตราสินค้า
เลือกใช้กลยุทธ์นี้ในการเชื่อมระหว่างสินค้าหรือบริการกับผู้บริโภค โดยจะขอยกตัวอย่างงานศึกษาที่พบว่า การ
ท ากลยุทธ์การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพล มีบทบาทและเสริมพลังทางการตลาดของตราสินค้าได้จริง ผ่านกลุ่ม
สินค้าในธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มสินค้ารองเท้าแฟชั่นยี่ห้ออดิดาส และกลุ่มธุรกิจเดอะมอลล์กรุ๊ป 

ธุรกิจในกลุ่มร้านอาหาร เป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องปรับตัวตามรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองที่พัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มของคนเมืองให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วง
เทศกาลหรือโอกาสส าคัญกับครอบครัวรวมถึงเพ่ือนด้วย โดยลักษณะการเลือกร้านอาหาร พบว่าค าแนะน าจาก
ของบุคคลรอบข้างจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีร้านอาหารใหม่ๆเกิดขึ้น
มากมาย ท าให้เกิดนักชิมบนโลกออนไลน์หลายต่อหลายคน โดยกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ช่องทางบนโลกออนไลน์ทั้ง  
บล็อก, เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม และสื่อสังคมอ่ืน ๆ ที่แนะน าร้านอาหารและน าเสนอเมนูอาหารที่น่าสนใจให้กับ
ผู้ที่ติดตามในเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซด์แนะน าร้านอาหารที่เป็นที่นิยมมีหลากหลายเว็บไซด์ เช่น 
wongnai.com, openrice.com เป็นต้น กลายเป็นพ้ืนที่เปิดที่สร้าง Influencer หน้าใหม่เพราะเปิดให้ผู้ใช้
ทั่วไปเข้าไปรีวิวร้านอาหารได้ด้วยตนเอง และเว็บไซด์เหล่านี้จะจัดอันดับผู้ใช้เว็บไซด์ เพ่ือสร้างผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ของแต่ละเว็บไซด์เอง ท าให้เกิดผู้ติดตามการแนะน าร้านอาหารและเมนูอาหารที่น่าสนใจเป็นจ านวน
มาก จนเกิดผู้ทรงอิทธิพลในฐานะนักชิมหน้าใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ขณะที่ปัจจัยที่เป็นตัวส่งเสริมให้ความนิยมในตัวผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดให้เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางหรือมีผู้ติดตามจ านวนมาก เกิดจากการเลือกใช้บริการร้านอาหารหรือเลือกสั่งเมนูพิเศษบางอย่าง 

http://wongnai.com/
http://openrice.com/
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เพ่ือท าให้เกิดเนื้อหาและการน าเสนอที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร ถือเป็นการสร้างตัวตนให้เป็นผู้มีอิทธิพลบนโลก
ออนไลน์ (ศศิมา อุดมศิลป์, 2557)   

Eva Lahuerta-Otero, Rebeca Cordero-Gutiérrez (2016) อธิบายลักษณะการน าเสนอสินค้ากลุ่ม
ประเภทร้านอาหารของ Influencer ว่าจะเขียนน าเสนออาหารและบริการ รวมถึงถ่ายภาพร้านและอาหาร 
รวมถึงบอกพิกัดท่ีตั้งร้าน เพ่ือให้คนสามารถตามไปชิมได้ถูกที่  โดยนักการตลาดหวังผลให้นักชิมกลับไปสื่อสาร
บอกต่อให้ผู้ติดตามในเครือข่ายของตนเองตามรอยไปลิ้มลองร้านนั้น  ๆ ด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว  Influencer 
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบตามความเห็นส่วนตัวของตัวเองลงไปบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้ เพราะท าให้ผู้ได้รับข้อมูลตัดสินใจเพ่ิมมากขึ้น ไม่ได้จ ากัดว่าต้องแสดงออกให้เป็นกลางอย่างเดียว
เท่านั้น 

ขณะที่ บริษัท อดิดาส (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้กลยุทธ์นี้กับแผนงานด้านการสื่อสารทุกแผน โดยมี 5 
เหตุผลที่เลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1. 
การสื่อสารด้วยช่องทางนี้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของอดิดาสที่สุด 2. ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสามารถโน้มน้าว
ใจผู้บริโภคได้ดี 3. คนเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้หลากหลาย 4. มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่าง 5. ส่งต่อข้อมูล
จากบริษัทได้โดยตรง เพราะบริษัทเห็นว่าผู้มีอิทธิพลสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย แต่หาก
ได้จากบรษิัทโดยตรงและส่งผ่านถึงผู้บริโภคจะถือเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด 

ทั้งนี้ กลยุทธ์ในกลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่อดิดาสใช้จะเป็นรูปแบบการ 
Seeding หมายถึง การให้ผู้น าได้ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และบอกต่อไปยังผู้บริโภค โดยจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ 
Seeding อย่างสม่ าเสมอด้วย โดยการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนั้น จะเลือกจากผู้น าที่เคยซื้อสินค้า
ของอดิดาสมาใช้จริง หลังจากนั้นรีวิวลงในสังคมออนไลน์และมีทัศนคติในทางบวก จากนั้นถึงใช้รูปแบบการ 
Seeding เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของอดิดาส ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดทัศนคติด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ได้ 

นอกจากนั้น พบว่า การท าให้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเป็นกระบอกเสียงส าคัญให้กับ  ตราสินค้า ตรา
สินค้าเองจะต้องมีความสม่ าเสมอในการกระจายข้อมูลข่าวสารและจะต้องไม่ท าให้ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
เกิดความรู้สึกว่าบริษัทต้องการขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษจึงน ามามอบให้กับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 
ในขณะเดียวกันกลับจะต้องท าทุกวิธีทางให้ผู้น าทางความคิดรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่
ดีจริงๆ ดังนั้น ความสม่ าเสมอของข้อมูลจึงต้องมาพร้อมกับการสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดด้วย (กมลพัชร  ยะรังสี, 2555) 

กลุ่มสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ เดอะมอลล์กรุ๊ป กลุ่มการตลาดดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจเดอะมอลล์ได้ให้
ความส าคัญกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์มาโดยตลอด 
ด้วยเหตุที่การสื่อสารการตลาดในธุรกิจค้าปลีกนั้น ต้องอาศัยกลุ่มคนที่หลากหลายในการช่วยส่งต่อและ
กระจายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากเลือกใช้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะช่วยให้
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทรงประสิทธิผลยิ่งขึ้น  



 

90 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

กลุ่มธุรกิจเดอะมอลล์กรุ๊ป ใช้ผู้น าทางความคิด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดาราที่มีชื่อเสียง กลุ่มบุคคลที่มี
ชื่อเสียงหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า ซึ่งท าให้เห็นว่ากลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเดอะมอลล์กรุ๊ป มองลึกไปถึง
คุณภาพของผู้ติดตามประกอบกับจ านวนผู้ติดตามและมองว่า ลูกค้าทุกคนสามารถเป็นผู้น าทางความคิดได้
ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่ามีอิทธิพลต่อใคร ส่วนทิศทางและแนวโน้มในอนาคต กลุ่มธุรกิจเดอะมอลล์กรุ๊ป ยังคงให้
ความส าคัญกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์เป็นล าดับต้น ๆ โดยจะเน้นกลุ่ม
คนมีชื่อเสียงให้สร้างสรรค์วิธีการน าเสนอแบบใหม่ ๆ เพราะถึงอย่างไรก็เป็นกลุ่มที่สามารถขยายผลได้ในวง
กว้างควบคู่ไปกับการใช้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดประเภทผู้เชี่ยวชาญ (Micro Blogger) ให้มากขึ้น เพราะ
ถึงแม้จะมียอดผู้ติดตามไม่มากแต่ก็ถือว่ามีกลุ่มผู้บริโภคที่ตรงกับเป้าหมายแล้วในระดับหนึ่ง  ซึ่งอาจท าให้การ
สื่อสารการตลาดมีศักยภาพมากกว่า ส่วนแนวความคิดที่ว่า ลูกค้าทุกคนก็ต่างสามารถเป็นผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดได้นั้นจะเพ่ิมความส าคัญและสอดแทรกวิธีการสื่อสารผ่านคนกลุ่มนี้ให้มากข้ึนต่อ ๆ ไป 

ทั้งนี้ การใช้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในการสื่อสารพบว่า มีปัญหาเรื่องการจัดคิวมาถ่ายท า เช่น 
บางครั้งต้องการการรายงานสด แตผู่้ทรงอิทธิพลทางความคิดก็ไม่สามารถมาที่งานได ้หรือปัญหาเรื่องการสร้าง
เนื้อหาที่ไม่สะท้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการจะสื่อสาร ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะเน้นอาศัยการ
เจรจาต่อรอง เพ่ือไม่ให้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดรู้สึกว่าถูกบีบบังคับมากจนเกินไป และจ าเป็นต้องรักษา
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้ เพราะแม้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจะได้ผลตอบแทนในการเผยแพร่มาก แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะรับงานจากทุกบริษัท (อรนิตย์ เอ่งฉ้วน และพีรยุทธ โอรพันธ์, 2557) 

จากการศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสินค้าจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลนั้นมีหลากหลาย ใน
บางครั้งผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่เราคิดว่า น่าเชื่อถือ จนน าเราไปสู่สินค้าและบริการหนึ่งหนึ่งได้นั้น อาจ
ไม่ได้มีอิสระไปจากตราสินค้า เพียงแต่ตราสินค้ามีการวางต าแหน่งและคุณลักษณะของผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด ให้เหมาะสม ไม่ยัดเยียดตราสินค้ามากจนเกินไป ท าให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อถือ และยอมให้เข้าไปมี
อิทธิพลในการตัดสินใจ จนน าไปสู่การซื้อสินค้าและบริการในที่สุด 

สรุป 
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ

ผู้บริโภค เป็นไปอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดได้ประโยชน์เป็นรายได้จากตราสินค้า  ตรา
สินค้าได้ประโยชน์เป็นรายได้อันเกิดจากความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค  ขณะที่ผู้บริโภคได้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจึงเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่าง 3 สิ่ง มีตัวเชื่อมคือ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแต่ค าถามที่จะเกิดขึ้น คือ                ผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิด เป็นผู้ได้ประโยชน์จากตราสินค้า ในทางกลับกัน กว่าจะถึงจุดที่ได้รับประโยชน์จากตราสินค้า 
ย่อมต้องเกิดจากการได้รับความเชื่อถือจากฐานผู้บริโภคที่ตนมีอิทธิพลอยู่ก่อน ฉะนั้น จุดสมดุลของ ผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิด อยู่ที่ใด ?  



 

91 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

จากค าถามข้างต้นมีแง่คิด 2 ประการ ประการแรก ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ต้องไม่ลืมว่า จุดเริ่มต้น
ของตนเองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่เชื่อการโฆษณาที่เกิดจากช่องทางที่  ตราสินค้า
เลือกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง และหนีมาให้ความส าคัญกับความจริงใจจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ที่พวก
เขาเชื่อม่ันว่าเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อย่างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์การใช้จริง ดังนั้น หาก
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดกลายเป็นช่องทางการโฆษณาโดยตรงของตราสินค้าที่เลือกป้อนข้อดีของสินค้าที่ไม่
เป็นความจริง และหลีกเลี่ยงข้อเสียของสินค้าด้วยการไม่น าเสนอ ผู้บริโภคก็จะหนีไปเสาะหาช่องทางใหม่ที่
พวกเขารู้สึกว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจริงใจ ตอบสนองกับความต้องการของเขามากกว่า 

ประการที่สอง นอกจาก ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจะเป็นผู้เลือกจุดสมดุลของตนเองแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่
จะสร้างจุดสมดุลให้กับความสัมพันธ์ระหว่างของ 3 สิ่งนี้ได้คือ ความใจกว้างของตราสินค้า ซึ่งหมายถึง การ
ยอมรับความคิดเห็นต่อสินค้าทั้งในด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ กลุ่มสังคมออนไลน์ที่ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด มีอ านาจอยู่นั้น ย่อมเกิดความผูกพัน เชื่อมโยงกันด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในสังคม ผ่านการ 
กดไลค์ แสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปัน หากเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ของตราสินค้าเอง เช่น เพจของตราสินค้า  
เว็บไซต์ของตราสินค้า ย่อมสามารถควบคุม ตรวจสอบและดูแลความคิดเห็นด้านลบไม่ให้ถูกเผยแพร่สู่คน
จ านวนมากได้ไม่ยากนัก แต่หากเป็นสังคมกลุ่มของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด การปิดกั้นความคิดเห็นด้านลบ
ซึ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก และการลบข้อความเพ่ือปิดกั้นความคิดเห็นกลายเป็นทางออกที่
เลวร้ายที่สุด ในทางกลับกัน การตอบกลับความคิดเห็นด้านลบด้วยการแก้ไขปัญหา จะแสดงให้เห็นความใส่ใจ
ที่ตราสินค้ามีต่อผู้บริโภค และเมื่อผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้น ก็จะผลักให้ความคิดเห็นด้าน
ลบ กลายเป็นความคิดเห็นด้านบวก พ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่แสดงความเห็นด้านลบ ก็จะกลายเป็นพ้ืนที่โฆษณาที่
เกิดจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่มีประสบการณ์จากการได้ใช้สินค้าและบริการจริง 

แง่คิดทั้ง 2 ประการ มีจุดร่วมกัน คือ การสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคให้มากที่สุดเพราะการท า
การตลาดในปัจจุบัน  นอกจากการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้ว การสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคจน
น าไปสู่การสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า กลายเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกตราสินค้าไม่อาจมองข้าม  
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