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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของ

ผูติ้ดตามท่ีติดตามกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม  

โดยศึกษาดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

จาํนวน 6 คน แบ่งเป็นหมวดผลิตภณัฑ์ความงาม จาํนวน 3 คน หมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว 

จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูติ้ดตาม จาํนวน 12 คน แบ่งเป็นหมวดผลิตภณัฑ์ความงาม จาํนวน 6 คน 

หมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว จาํนวน 6 คน  

ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มีการ

นาํเสนอผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่นรูปภาพ บทความ หรือคลิปวิดีโอ โดย 

ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจ ในการจดัทาํเน้ือหานั้นจะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ตรง นาํเสนอขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียเพื่อเป็น

การประกอบการตดัสินใจใหก้บักลุ่มผูติ้ดตาม  

จากการวิจยัในส่วนของพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่มผูติ้ดตามนั้น พบว่ากลุ่ม

ผูติ้ดตามมีการเลือกเปิดรับส่ือเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองให้ความสนใจ และมีการอธิบายเน้ือหาอย่าง

ละเอียด สําหรับรูปแบบในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น

รูปภาพและบทความมากกวา่คลิปวดีิโอ เน่ืองจากวา่รูปภาพสร้างแรงดึงดูดและดูน่าสนใจกวา่ ส่วน

ผูติ้ดตามบางท่านใหค้วามสนใจกบัคลิปวิดีโอโดยข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีนาํเสนอ การร่วมกิจกรรมกบัผู ้
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ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ทาํให้ผูติ้ดตามรู้สึกว่าใกล้ชิดสนิทสนม ทาํให้เกิดความเช่ือใจและ

ไวว้างใจในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึงทาํให้มีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือ

บริการของกลุ่มผูติ้ดตาม  

จากการวจิยัพบวา่ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยงัสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคลอ้ย

ตามและตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการได ้ผูติ้ดตามส่วนใหญ่มีการคลอ้ยตามเม่ือไดอ้่านรีวิวจากทาง

ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึงกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มกัจะนาํเสนอเน้ือหาท่ีกาํลงั

เป็นกระแสหรือเป็นเร่ืองราวท่ีใหม่ท่ีหลายๆ คนให้ความสนใจโดยหลงัจากท่ีเน้ือหาเหล่านั้นไดเ้ร่ิม

เผยแพร่ออกไปทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ก็จะเร่ิมเกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผูติ้ดตาม 

  



 

ABSTRACT 

 
Title of Thesis The Effects of Communication Strategies of Online 

Influencers Toward the Attitudes of Followers 

Author Miss Rataya Mahasamut 

Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 

Year 2015 

 

 

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 
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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 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. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

นวตักรรมการส่ือสารท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีการส่ือสารมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของคนในยคุปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน เม่ืออินเตอร์เนตไดเ้ขา้มา

มีบทบาทสาํคญัของการส่ือสารในยคุน้ี ทาํให้พฤติกรรมการใชชี้วิตประจาํวนัรวมถึงพฤติกรรมการ

เลือกเปิดรับส่ือของคนในยุคปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป การส่ือสารออนไลน์เป็นการส่ือสารอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวติประจาํวนัของใครหลายๆ คน เน่ืองจากวา่มีรูปแบบการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายและมีหลายช่องทางให้เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกบัการดาํเนินชีวิตของ

ตนเอง ซ่ึงจากเดิมการส่ือสารส่วนใหญ่มกัเป็นการส่ือสารทางเดียว เป็นการส่ือสารผ่านทางส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์และวิทยุ รวมไปถึงการส่งต่อขอ้มูลผ่านทางผูน้าํความคิด (Opinion Leader) 

ทาํใหก้ารส่งต่อขอ้มูลหรือการตอบกลบัอาจทาํไดไ้ม่ทัว่ถึงและไม่รวดเร็วมากนกั แต่ในปัจจุบนัการ

ส่ือสารไดมี้การพฒันามากยิง่ข้ึน การส่งต่อขอ้มูลหรือการโตต้อบกนัสามารถทาํไดท้นัทีซ่ึงเป็นการ

ส่ือสารสองทาง โดยส่ือสารผา่นทางเวบ็บอร์ด แชทรูม หรือแอปพลิเคชนัแชทต่างๆ รวมไปถึงตวั

ผูน้าํความคิด (Opinion Leader) ดว้ยเช่นกนั ผูน้าํความคิดในยุคปัจจุบนัมกัจะใชก้ารส่ือสารและส่ง

ต่อขอ้มูลผ่านทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงสามารถโตต้อบกบัทางผูรั้บสารไดร้วดเร็วกว่าเดิม ซ่ึงอาจ

กล่าวไดว้่าการส่ือสารออนไลน์ในยุคน้ีนั้นส่งผลทาํให้การดาํเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัแตกต่าง

จากยคุก่อนๆ โดยส้ินเชิง  

จากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเตอร์เนตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet 

User Profile 2014) โดยสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) “พบว่า

ค่าเฉล่ียของการใชอิ้นเตอร์เนตต่อสปัดาห์เพิ่มสูงข้ึนจากการใชง้านโดยเฉล่ีย 32.3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

หรือใชเ้วลาโดยประมาณ 4.6 ชัว่โมงต่อวนั ในปี 2556 เพิ่มเป็น 50.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือใชเ้วลา

โดยประมาณ 7.2 ชัว่โมงต่อวนั ในปี 2557 ขอ้มูลดงักล่าวบ่งช้ีให้เห็นวา่ระยะเวลาเพียงหน่ึงปี ผูใ้ช้

อินเตอร์เนตในบา้นเราใชเ้วลากบัการท่องอินเตอร์เนตเพิ่มสูงข้ึนถึง 56 เปอร์เซ็นต ์หรืออาจจะกล่าว

ไดว้า่ ปัจจุบนัน้ีคนใชเ้วลาเกือบ 1 ใน 3 ของวนัเพื่อใชง้านอินเตอร์เนต” (Thailand Internet User 
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Profile 2014, p.39) ทาํใหเ้ห็นวา่อินเตอร์เนตเขา้มามีบทบาทสําคญักบัการใชชี้วิตของคนในปัจจุบนั

มากข้ึนเร่ือยๆ  

 และจากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเตอร์เนตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand 

Internet User Profile 2014) โดยสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) จะ

เห็นได้ว่าจ ํานวนชั่วโมงการใช้งานเฉล่ียต่อวนั เปรียบเทียบตามอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึง

อินเตอร์เนต พบวา่การใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเช่ือมต่ออินเตอร์เนตเป็นท่ีนิยมมากและมีการใชง้านเฉล่ีย

ต่อวนัสูงถึง 6.6 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงมากกวา่เคร่ืองมือส่ือสารชนิดอ่ืนๆ อยา่งคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 

แสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เนตไม่ไดถู้กจาํกดัดว้ยเวลาและสถานท่ีอีกต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  ร้อยละของผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตและจาํนวนชัว่โมงการใชง้านเฉล่ียต่อวนั เปรียบเทียบตาม

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต  

แหล่งทีม่า:  Thailand Internet User Profile 2014, 2557, p.45. 

 

เม่ือเคร่ืองมือส่ือสารอย่างสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือส่ือสารท่ีพกพาสะดวกและในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับ

หลายๆ คน ท่ีทาํให้เราสามารถเช่ือมต่อโลกออนไลน์ไดต้ลอดเวลา รวมไปถึงการรับส่งขอ้มูลก็

สามารถทาํไดส้ะดวกมากข้ึน เรียกไดว้า่การใชอิ้นเตอร์เนตเป็นอีกหน่ึงปัจจยัหลกัในการดาํเนินชีวิต

ของคนในปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัเรานิยมคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เนตมากกวา่จากส่ือใน

ช่องทางอ่ืนๆ เน่ืองจากเคร่ืองมือส่ือสารอยา่งสมาร์ทโฟนสามารถตอบสนองความตอ้งการและใช้
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เช่ือมต่ออินเตอร์เนตไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้การคน้ควา้หาขอ้มูลไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป และสมาร์ท

โฟนยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเช่ือมถึงส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ  ซ่ึงในสังคมออนไลน์มกัจะมี

ข่าวสารมากมายในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงผูส่้งสารท่ีตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูลไปสู่ผูรั้บสารสามารถทาํได้

สะดวกมากข้ึนโดยผา่นช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีมากมายหลากหลายช่องทาง 

ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเวบ็ไซต ์การแชร์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ รวมไปถึงการใชง้านในส่วน

ของแอปพลิเคชนัต่างๆ ท่ีไวพู้ดคุยติดต่อส่ือสารกนั 

เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์ปัจจุบนัน้ีมีความกา้วหนา้และพฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้คน

ทัว่ไปสามารถทาํความรู้จกักนัไดอ้ยา่งง่ายดายในโลกออนไลน์ ทาํให้เครือข่ายของคนรู้จกัขยายวง

กวา้งมากข้ึน โดยในโลกออนไลน์เราสามารถเลือกเขา้ไปทาํความรู้จกัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่ม

คนท่ีมีความชอบในส่ิงเดียวกนัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงจะเป็นสังคมแห่งใหม่ท่ีมีการแลกเปล่ียนข่าวสาร

และขอ้มูลต่างๆ ของผูท่ี้ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั การท่ีเราใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทาํให้การเลือกเปิดรับ

ส่ือในโลกออนไลน์สามารถทาํได้อย่างเต็มท่ี นอกจากจะทาํให้สามารถเลือกเปิดรับส่ือต่างๆ ได้

ตามใจแล้ว การท่ีผูรั้บสารจะกลายเป็นผูส่้งสารเสียเองก็สามารถทาํได้เช่นเดียวกนั การบอกต่อ

ขอ้มูลต่างๆ สามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็วและขยายวงกวา้งมากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นเราจึงเห็นได้ว่าใน

ปัจจุบนั จะมีผูส่้งสารอิสระเกิดข้ึนมากมายในโลกออนไลน์ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีแทจ้ริงเป็นเพียงบุคคล

ทัว่ไปท่ีตอ้งการส่ือสารโดยการพูดคุย บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ กบัคนอ่ืนๆ ทัว่ไปในโลกออนไลน์ 

จากการท่ีแสดงความคิดเห็น หรือนาํเสนอบทความในแง่มุมต่างๆ การบอกต่อการแชร์เร่ืองราวใน

โลกออนไลน์จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกคนหลายๆ คน ทาํให้บุคคลธรรมดาๆ เหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็น

กลุ่มคนท่ีมีบทบาทกบักลุ่มคนอีกกลุ่มท่ีช่ืนชอบหรือสนใจในเร่ืองเดียวกนั หรือท่ีเรียกว่าผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์  

ในปัจจุบันผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในเร่ืองของการกระจาย

ข่าวสารหรือขอ้มูลต่างๆ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีกลุ่มผูติ้ดตามท่ีให้ความสนใจและเช่ือใจและพร้อม

ท่ีจะเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ จะเห็นไดว้า่หน่วยงานหรือองคก์ร

ต่างๆ รวมไปถึงตราสินคา้และบริการไดช้กัชวนให้ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อตอ้งการจะให้กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ช่วยเผยแพร่

ขอ้มูลและทาํใหเ้กิดกระแสการบอกต่อ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นการช่วยกระจายข่าวหรือการทาํโฆษณาใน

อีกรูปแบบหน่ึงนั่นเอง ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นส่ืออีกช่องทางหน่ึง ซ่ึง

สามารถกระจายข่าวไดร้วดเร็วและยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจนอีกดว้ย 

ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีจะมีความรู้ความสามารถในแบบฉบบัของตนเอง ซ่ึง

อาจจะถนดัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ และมีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจ
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และมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืนๆ และทาํให้การเกิดพลงัของการบอกต่อ

เน้ือหานั้นๆ ดงันั้นการสร้างเน้ือหาให้ดีและเกิดการบอกต่อไดน้ั้นเป็นส่ิงสําคญัของผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์ เพื่อท่ีจะทาํให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ืองและได้รับความไวว้างใจจากกลุ่ม

ผูติ้ดตามนัน่เอง การสร้างเน้ือหาในโลกออนไลน์นั้น ปัจจุบนัทาํไดห้ลายแบบ ซ่ึงการเลือกช่องทาง

การส่ือสารสําหรับเผยแพร่เน้ือหานั้นก็ตอ้งเลือกให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและผูรั้บสารจึงจะประสบ

ความสําเร็จในการส่ือสารหรือเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการมากท่ีสุด ผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์จึงจะต้องศึกษาและเข้าใจถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีรวมไปถึงเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้เพื่อท่ีจะได้วางแผนกลยุทธ์ในการส่ือสารให้มี

ประสิทธิภาพและเขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

จากการส่ือสารท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนัทาํให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง

ไป การคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ในโลกออนไลน์เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้หรือบริการเป็นส่ิงท่ีทาํไดร้วดเร็ว นอกเหนือจากการหาขอ้มูลจากส่ือท่ีทางตราสินคา้นั้นๆ ได้

มีไวค้อยบริการแลว้ อย่างเช่น แผ่นพบั หรือป้ายโฆษณาต่างๆ การหาขอ้มูลสินคา้หรือบริการจาก

ทางกลุ่มผูใ้ชด้ว้ยกนัเอง หรือจากบทความท่ีมีการเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์การใชง้านของตวั

สินคา้จากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคมกัจะนาํมาใชใ้น

การประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้รู้จริงเก่ียวกบัตวั

สินค้าหรือบริการ มีการใช้งานจริง มีประสบการณ์จริงในการใช้สินค้าหรือบริการ และมีการ

นาํเสนอเน้ือหาอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ รวมไปถึงการท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น

หากมีผูติ้ดตามเป็นจาํนวนมาก หรือเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ก็จะทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

นอกจากการสร้างเน้ือหาท่ีดีมีคุณภาพและน่าสนใจแล้วนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมกบั

กลุ่มผูติ้ดตามก็ถือวา่เป็นส่วนสําคญั ซ่ึงจะทาํให้เกิดความใกลชิ้ดและเกิดความไวว้างใจกนัมากข้ึน 

ด้วยเหตุน้ีเองกลุ่มผูติ้ดตามจึงต้องการมีส่วนร่วมหรือพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ

ตอ้งการสอบถามถึงขอ้มูลในเชิงลึกจากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกว่าการมีส่วนร่วมกบั

ทางตราสินคา้ บางคร้ังการสร้างการมีส่วนร่วมอาจไม่จาํเป็นท่ีตอ้งนาํเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์

เสมอไป การบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตประจาํวนัก็สามารถทาํให้กลุ่มผูติ้ดตามเขา้ถึงตวัตนหรือรู้สึกมี

ส่วนร่วมได้เช่นกัน ความรู้สึกท่ีใกล้ชิดเหมือนเพื่อน เหมือนญาติพี่น้อง ทาํให้เกิดความรู้สึก

ไวว้างใจในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกวา่คาํโฆษณาของตราสินคา้หรือบริการต่างๆ 

กลุ่มผูติ้ดตามท่ีมีความช่ืนชอบในตวัของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ส่วนใหญ่มกัจะ

เป็นคนท่ีมีความชอบในส่ิงเดียวกนั และตอ้งการทราบข่าวสารติดตามความเคล่ือนไหวจากทางผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีจะเป็นคนนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ โดย
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การส่ือสารน้ีจะทาํให้เกิดการบอกต่อๆ กนัไป ทาํให้เน้ือหานั้นๆ แพร่กระจายไปในวงกวา้ง และ

ส่งผลถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของกลุ่มผูติ้ดตามในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ 

ซ่ึงจากผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet 

User Profile 2014) โดยสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) ไดแ้สดงให้

เห็นว่าการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นมีด้วยกนัหลายปัจจยั จะเห็นได้ว่ากลุ่ม

ผูบ้ริโภคมีการคน้ควา้ขอ้มูลของสินคา้หรือบริการก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการให้ขอ้มูลสินคา้หรือ

บริการต่างๆ จากทางผูผ้ลิตเองก็มีส่วนสําคญัมากเช่นกนั และอีกส่วนหน่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นั้นก็เป็นผลมาจากการท่ีเพื่อนๆ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคด้วยกนัเองมาแสดงความคิดเห็นต่อตวัสินคา้

หรือบริการไว ้รวมไปถึงการอ่านข้อมูลจากบล็อกของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ด้วย

นัน่เอง  

 

 
 

ภาพที่ 1.2  ร้อยละของผูใ้ช้อินเตอร์เนตจาํแนกตามระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการต่างผา่นอินเตอร์เนต 

แหล่งทีม่า:  Thailand Internet User Profile 2014, 2557, p.57. 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทวิจยัของ Nielsen Global Online Consumer Survey สํารวจทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบโฆษณาต่างๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคเช่ือถือคาํแนะนาํจากคนรู้จกั 90% เช่ือความ
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คิดเห็นบนโลกออนไลน์ 70% เช่ือโทรทศัน์ 62% เช่ือหนงัสือพิมพ ์61% เช่ือวิทยุ 55% (อา้งถึงใน นิ

ติชชั, 2556) 

พลังการบอกต่อของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ทาํให้ตราสินค้าต่างๆ ได้เล็งเห็น

ความสาํคญัของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ี เน่ืองจากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มกัมี

เครือข่ายกลุ่มผูติ้ดตามของตนเอง ตราสินคา้ต่างๆ จึงตอ้งการให้ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เป็น

เสมือนผูน้ําความคิดเพื่อส่งต่อข่าวสารต่างๆ ถึงกลุ่มผู ้ติดตามในเครือข่าย เพราะในปัจจุบัน

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคหันไปสนใจการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์มากกวา่การโฆษณาของตราสินคา้ เพราะตอ้งการขอ้มูลท่ีมาจากประสบการณ์การใช้

จริงท่ีผูบ้ริโภคให้ความเช่ือใจ เน่ืองจากเน้ือหาและบทความต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมายในโลกออนไลน์ 

ทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกท่ีจะเปิดรับเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองให้ความสนใจ และการท่ีกลุ่ม

ผูบ้ริโภคได้นําข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า จึงทาํให้ผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีตราสินค้าเลือกท่ีจะให้เป็นอีกหน่ึงช่องทางการ

ส่ือสารให้ถึงกลุ่มบริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูติ้ดตาม เรียกไดว้า่เป็นผูน้าํความคิดของกลุ่ม

และยงัมีผูติ้ดตามจาํนวนมากท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั นอกจากนั้นยงัไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่ม

ผูติ้ดตาม และมีการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีหลากหลายเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย  

จากผลสํารวจของ Zocial inc. (2557) ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2556 – กุมภาพนัธ์ 2557 พบวา่ 

คนไทยมีอตัราการใชง้านส่ือออนไลน์กนัมากข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้พฤติกรรมคนในปัจจุบนัเปล่ียนตาม

ไปด้วย ข้อมูลคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมพฤติกรรมการใช้งานส่ือออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมจาก

ผูใ้ชง้านคนไทย ซ่ึงมี 4 ตวัหลกั ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube โดยผลสรุป

ของส่ือออนไลน์แต่ละชนิดมีดงัน้ี 

1) Facebook (ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2557) 

(1) ประเทศไทยมีประชากร Facebook อยูท่ี่ 26 ลา้นคน โดยเป็นผูใ้ชป้ระเภท  

Active 85% และ Inactive 15% 

(2) จากผลสํารวจกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช ้Facebook 9,450 คน พบว่ามีการโพสรูป

มากท่ีสุดอยูท่ี่ (57%) รองลงมาคือ Check-in (33%), โพสพร้อมแนบ Link (5%), โพส Video (3%) 

และโพสขอ้ความ Status เพียง (2%) ตามลาํดบั  

(3) ช่วงเวลาท่ีโพสแล้วได้รับ Engagement สูงสุด คือช่วงเวลา 2.00 PM 

(490,000 Engagement)  
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(4) เพศชาย แชร์ภาพจาก Instagram ลงสู่ Facebook มากท่ีสุด (70%) 

รองลงมาคือ YouTube (18%) และ Twitter (12%) ส่วนเพศหญิง แชร์ภาพจาก Instagram ลงสู่ 

Facebook มากท่ีสุด (86%) รองลงมาคือ YouTube (9%) และ Twitter (5%) 

2) Twitter (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2556) 

(1) ประเทศไทยมีประชากร Twitter อยู่ท่ี 4.5 ล้านคน โดยเป็นผูใ้ช้ประเภท 

Active 39% และ Inactive 61%  

(2) ช่วงเวลาท่ีมีคาํ Tweet สูงสุดคือ 3 ทุ่ม – 4 ทุ่ม (ประมาณ 436,000 Tweets) 

ผลก็น่าจะมาจากละครหลงัข่าว 

3) Instagram (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2557) 

(1) ประเทศไทยมีประชากร Instagram อยูท่ี่ 1.6 ลา้นคน โดยเป็นผูใ้ชป้ระเภท 

Active 48% และ Inactive 52% 

(2) ช่วงเวลาท่ีโพสแลว้ไดรั้บ Engagement สูงสุด แบ่งตามประเภทผูใ้ช ้

(2.1) ผูใ้ชง้านทัว่ไป 23:00 

(2.2) Celebrity 9:00 

(2.3) Influencer 6:00 

4) YouTube (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2557) 

(1) มีวดีีโอทั้งหมด 2.98 ลา้นคลิป ท่ีโพสโดยคนไทยในปี 2013 

(2) ช่วงเวลาท่ีมีการอพัโหลด วดีีโอ โดยคนไทยสูงสุดคือ 16.00 น. – 16.59 น. 

(3) Channel ท่ีมียอด View สูงสุด ทุกช่องเก่ียวกบัเพลงหมด ไดแ้ก่ 

(3.1) GMM GRAMMY OFFICIAL (1,765,158,849 View) 

(3.2) RSfriends (991,940,889 View) 

(3.3) welovekamikaze (820,094,393 View) 

จากผลสาํรวจขา้งตน้ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมดงักล่าวน้ีมีคุณลกัษณะของการใชง้าน

แต่ละชนิดแตกต่างกนั ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ทั้งหลายจะตอ้งรู้ว่าควรใช้ส่ือชนิดไหนกบั

กลุ่มผูติ้ดตามของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการโตต้อบของกลุ่มผูติ้ดตาม ซ่ึง

ส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการส่ือสารของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

จึงจะตอ้งรู้จกัวิธีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นอยา่งดีเพื่อท่ีจะไดใ้ช้ส่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพให้

มากท่ีสุด  

Facebook เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ช้งานมากท่ีสุดในโลก ท่ีมีจาํนวนผูใ้ช้มากกว่า 

1,100 ล้านคน และประเทศไทยก็มียอดผูใ้ช้งานท่ีตอนน้ีมีมากกว่า 26 ล้านคน (ในปี 2557) 
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Facebook เป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับส่ือชนิดอ่ืน เพราะสามารถ

ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนๆ ไดอ้ย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการโพสขอ้ความผ่านทางกระดานขอ้ความ 

หรือการส่งข้อความส่วนตวั และยงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดได้อีกด้วย ซ่ึงเรา

สามารถสร้าง Facebook Page เพื่อเป็นร้านคา้ออนไลน์หรือสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อติดต่อส่ือสาร

กบับุคคลท่ีมีความสนใจช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั และตราสินคา้ต่างๆ ยงัสามารถใชช่้องทางน้ีในการ

ประชาสัมพนัธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย การกด Like ในหนา้ Page ยงัมี

ส่วนทาํใหห้นา้ Page นั้นเป็นท่ีรู้จกัและแพร่กระจายมากข้ึน ซ่ึงจะทาํให้กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

มากข้ึนเช่นกนั นอกจากความสามารถเหล่าน้ี Facebook ยงัสามารถเช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ 

อย่าง Twitter,  Instagram รวมไปถึง YouTube เพื่อแชร์ขอ้มูล รูปภาพหรือคลิปวิดีโอมาท่ีหน้า 

Facebook ไดอี้กดว้ย  เรียกไดว้า่ Facebook ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือการตลาดชั้นยอดท่ีนกัการตลาด

และกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

Twitter เป็นแอปพลิเคชนัท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากอีกตวัหน่ึง มีผูใ้ชง้านในประเทศไทย

มากกวา่ 1 ลา้นคน (ในปี 2557) และตวั Twitter เองก็ใชง้านง่าย เป็นแอปพลิเคชนัประเภทไมโค

รบล็อกท่ีมีการจาํกดัความยาวของขอ้ความท่ีโพสในแต่ละคร้ัง ซ่ึงสามารถโพสขอ้ความไดไ้ม่เกิน 

140 ตวัอกัษร เนน้การบอกเล่าหรือส่งต่อขอ้ความสั้นๆ อาจจะเป็นการรายงานข่าว หรือการอพัเดท

ขอ้มูลสั้นๆ หรือรูปภาพ และยงัสามารถแชร์ขอ้ความต่อๆ กนัไปได ้Twitter จึงเปรียบเสมือนเป็น

กระบอกเสียง และเป็นท่ีนิยมของตราสินคา้หรือกลุ่มผูน้าํความคิดในการโพสข้อความเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภค และยงัสามารถแชร์ขอ้ความ

เหล่านั้นมาท่ีหนา้เพจของ Facebook ไดด้ว้ยเช่นกนั 

Instagram เป็นแอปพลิเคชนัอีกตวัหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมากในสมาร์ทโฟน สําหรับผูท่ี้

ช่ืนชอบในการถ่ายภาพและยงัสามารถตกแต่งภาพใหดู้สวยงามก่อนท่ีจะแชร์ออกสู่โลกออนไลน์ได้

อีกดว้ย Instagram เป็นเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ในการแชร์รูปภาพ และยงัสามารถ

แชร์ไปยงัหนา้เพจของ Facebook ไดใ้นเวลาเดียวกนั ดว้ยความท่ีใชรู้ปภาพเป็นส่ือในการส่ือสาร ทาํ

ให้ Instagram ไดถู้กนาํมาใช้เป็นอีกช่องทางหน่ึงของการส่ือสารการตลาด เน่ืองจากว่ารูปภาพมี

ความน่าสนใจมากกว่าตวัอกัษร ซ่ึงบางคร้ังการส่ือสารด้วยภาพถ่ายน้ีสามารถส่ือความหมายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การส่ือสารผา่นตวัอกัษรอีกดว้ย  

YouTube เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเปิดให้ใชบ้ริการฟรีในดา้นของการแชร์ขอ้มูล

ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ โดยจาํกดัการอพัโหลดคลิปวิดีโอแต่ละคร้ังตอ้งมีความยาวไม่เกิน 15 

นาที ซ่ึงการอดัคลิปวิดีโอสามารถทาํไดอ้ย่างง่ายดายโดยใช้สมาร์ทโฟนและยงัสามารถแชร์เขา้สู่

โลกออนไลน์ผา่นทาง YouTube ไดท้นัที จึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง และยงัสามารถแชร์คลิป
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วดีิโอต่อๆ กนัไปในส่ือสังคมออนไลน์ชนิดอ่ืนไดอี้กดว้ย จึงทาํให้ YouTube เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี

ทางตราสินคา้ต่างๆ สามารถนาํไปใชใ้นการส่ือสารการตลาดและยงัช่วยประหยดังบของส่ือโฆษณา

ไดอี้กดว้ย 

จะเห็นไดว้า่ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube จะมีการใชง้านแบบ Follow 

หรือ Subscribe เพื่อให้กลุ่มผูติ้ดตามไดเ้กาะติดความเคล่ือนไหวของข่าวสารหรือเน้ือหาท่ีผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อส่ือสารถึงกลุ่มผูติ้ดตามไดร้วดเร็วและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

นอกจากส่ือหลกัท่ีกล่าวมาแลว้ กลยทุธ์ในการส่ือสารผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ก็เป็นส่ิงท่ี

ผูท้รงอิทธิพลตอ้งให้ความสําคญัเช่นเดียวกนั ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ตอ้งมีการวางแผนการ

ใช้ส่ือและการสร้างเน้ือหาในการนําเสนอรวมไปถึงรูปแบบท่ีจะนําเสนอเพื่อท่ีจะให้เน้ือหาท่ี

ส่ือสารนั้นตรงกลุ่มเป้าหมายและส่งผลถึงพฤติกรรมของผูรั้บสาร เช่นทาํให้เกิดการบอกต่อ หรือ

เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัมีกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เกิดข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ ในแทบจะทุกวงการ ซ่ึง

ในงานวิจยัช้ินน้ีได้เจาะจงศึกษาไปท่ีกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในหมวดของผลิตภณัฑ์ความงามและใน

หมวดของร้านอาหารและการท่องเท่ียว โดยจะเห็นไดว้่าผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีบาง

คนเป็นบุคคลท่ีหลายๆ คนรู้จกักนัดีและมีช่ือเสียงมาจากทางส่ืออ่ืนๆ ก่อนหน้าน้ีแลว้ เช่น อาจจะ

เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหน่ึง หรืออาจจะเป็นนกัแสดง หรือนกัร้องแลว้ไดก้ลายมาเป็นผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ ยกตวัอยา่งในหมวดของผลิตภณัฑค์วามงาม เช่น  

 

 
 

ภาพที ่1.3  รายการโมเมพาเพลิน 

แหล่งทีม่า:  SpokeDark TV, 2555.  

คุณโมเม นภสัสร บูรณศิริ หรือท่ีรู้จกักนัในส่ือสังคมออนไลน์ว่า “โมเมพาเพลิน” มีการ

จดัทาํเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการแต่งหน้า การเลือกใช้เคร่ืองสําอางหรือการบอกเล่าถึงคุณสมบติัของ
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ผลิตภณัฑ์ความงามต่างๆ จนทาํให้เกิดกระแสการบอกต่อในตวัผลิตภณัฑ์และมีการพูดถึงรายการ 

“โมเมพาเพลิน” จนทาํใหเ้กิดกระแสสินคา้ขาดตลาดเน่ืองจากผูบ้ริโภคหลายๆ คนให้ความสนใจ

และตามไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ีคุณโมเมไดมี้การกล่าวถึงหรือนาํมาใช้ในคลิปวิดีโอการสอนแต่งหน้า

นัน่เอง กล่าวได้ว่าคุณโมเมก็เป็นบุคคลท่ีเป็นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อนัดบัตน้ๆ สําหรับ

สาวๆ ท่ีช่ืนชอบในเร่ืองของเคร่ืองสาํอางและแฟชัน่ 

และสําหรับผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะเป็นกลุ่มตวัอย่างในการทาํ

วิจยัช้ินน้ี คือเป็นบุคคลท่ีไม่เคยมีช่ือเสียงในส่ือใดๆ มาก่อน เป็นเพียงบุคคลธรรมดาท่ีเพิ่งเขา้มามี

บทบาทในสังคมออนไลน์จนกลายเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในส่ิง

เดียวกัน โดยเร่ิมจากการท่ีชอบใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการเขียนบทความ และบอกเล่า

ประสบการณ์ในการได้ทดลองใช้สินคา้หรือบริการนั้นๆ จนเกิดเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มคนทัว่ๆ ไป 

ยกตวัอยา่งในหมวดของผลิตภณัฑค์วามงาม เช่น 

 

 
 

ภาพที ่1.4  คุณพีรญา ป้อมอาษา (Beauty Blogger) 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 

 

คุณพีรญา ป้อมอาษา  หรืออีกช่ือท่ีเป็นท่ีคุน้เคยในสังคมออนไลน์คือ “Erk-Erk” ก่อนหน้า

น้ีคุณพีรญาเป็นเพียงบุคคลธรรมดาท่ีช่ืนชอบในการแต่งหนา้และผลิตภณัฑ์ความงามรวมไปถึงการ

ดูแลผิวพรรณเหมือนผูห้ญิงทัว่ๆ ไป แต่โดยส่วนตวัของเธอเองแลว้ชอบท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวใน

ชีวิตประจาํวนั รวมถึงประสบการณ์การใช้ผลิตภณัฑ์และวิธีการแต่งหนา้รวมถึงขั้นตอนการดูแล

ผิวพรรณในส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เน่ืองจากปัญหาสิวท่ีคอยกวนใจ ทาํให้คุณพีรญาตอ้งคน้ควา้

หาขอ้มูลการรักษาสิวจากผูเ้ช่ียวชาญและเอกสารบทความต่างๆ จนสามารถดูแลผิวพรรณและรักษา
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สิวไดเ้ป็นผลสาํเร็จ และไดน้าํวิธีการเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กบัคนอ่ืนๆ ในส่ือสังคมออนไลน์จนทาํ

ใหเ้กิดกระแสเก่ียวกบัการรักษาสิวท่ีสาวๆ หลายๆ คนให้ความสนใจหนัมาดูแลผิวพรรณและใชว้ิธี

รักษาสิวเช่นเดียวกบัเธอ ทาํให้คุณพีรญากลายเป็นบุคคลท่ีมีคนรู้จกัในวงกวา้งและกลายเป็นผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์อีกคนหน่ึงท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองความสวยความงามและผิวพรรณมา

จนถึงปัจจุบนั  

สาํหรับในหมวดของร้านอาหารและการท่องเท่ียวนั้น ในสมยัก่อนร้านอาหารดงัๆ ท่ีข้ึนช่ือ

มกัจะนิยมมีตราสัญลกัษณ์ของ เชลล์ชวนชิม หรือเปิบพิสดาร เพื่อเป็นการยืนยนัถึงคุณภาพของ

อาหารและรสชาติอาหารท่ีอร่อยถูกปาก  

 

              
 

ภาพที ่1.5  ตราสัญลกัษณ์เชลลช์วนชิม (ภาพซา้ย), หม่อมราชวงศถ์นดัศรี สวสัดิวตัน์ (ภาพขวา) 

แหล่งทีม่า:  Es-Vector, 2558. , มติชนออนไลน์, 2551. 

 

 สําหรับเชลล์ชวนชิมนั้น มีหม่อมราชวงศถ์นดัศรี สวสัดิวตัน์ เป็นผูแ้นะนาํร้านอาหารและ

จดัระดบัความอร่อยของร้านอาหาร โดยมีการนาํเสนอผา่นทางคอลมัน์ “เชลล์ชวนชิม” ในนิตยสาร

มติชนสุดสัปดาห์ ซ่ึงจากการท่ีร้านอาหารต่างๆ ไดมี้ป้ายของเชลล์ชวนชิมไปติดท่ีร้านนั้น ทาํให้

ร้านมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากยิ่งข้ึน กล่าวได้ว่าป้ายของเชลล์ชวนชิมนั้นสร้างรายได้ให้กับ

เจา้ของร้านไดอ้ยา่งมากมาย  
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ภาพที ่1.6  ตราสัญลกัษณ์เปิบพิสดาร (ภาพซา้ย), คุณสันติ เศวตวมิล (ภาพขวา) 

แหล่งทีม่า:  แม่ชอ้ยนางรํา [maechoicefanpage], 2555. 

 

เช่นเดียวกบัป้าย “เปิบพิสดาร” ท่ีมีการรับประกนัความอร่อยโดยแม่ช้อยนางรํา หรือคุณ

สันติ เศวตวิมล ซ่ึงคุณสันติดาํเนินรายการโดยการพาไปชิมร้านอาหารต่างๆ และนาํเสนอรายการ

อาหารท่ีน่าสนใจของร้านนั้นๆ และป้ายเปิบพิสดารน้ีไม่วา่จะไปติดท่ีร้านอาหารร้านไหนก็มกัจะทาํ

ใหร้้านอาหารนั้นๆ ไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงมากยิง่ข้ึน  

ส่วนในยุคปัจจุบนัถา้พูดถึงผูมี้อิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดของร้านอาหารและการ

ท่องเท่ียวนั้น ขอยกตวัอยา่ง  

 

           
 

ภาพที ่1.7  ตราสัญลกัษณ์ลุงอว้นกินกะเท่ียว (ภาพซา้ย), คุณอนุสร ตนัเจริญ (ภาพขวา) 

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [KinKaTiew], 2557, 2558. 
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คุณอนุสร ตนัเจริญ หรืออีกช่ือท่ีรู้จกักนัดีในสังคมออนไลน์คือ “ลุงอว้น กินกะเท่ียว” เป็น

บุคคลทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในการแสวงหาร้านอาหารอร่อยๆ ตามไปชิมตามร้านอาหารต่างๆ และนาํมา

บอกต่อในส่ือสังคมออนไลน์จนมีผูติ้ดตามอ่านเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุ่มของผูท่ี้ช่ืน

ชอบในการแสวงหาร้านอาหารอร่อยๆ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทาํให้คุณอนุสรเป็นอีกคน

หน่ึงท่ีไดก้ลายมาเป็นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในเร่ืองของร้านอาหารและการท่องเท่ียวนัน่เอง 

 ปัจจุบนัเม่ือผูท้รงอิทธิพลไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในดา้นการส่ือสารการตลาดของตรา

สินคา้ต่างๆ เพื่อจดัทาํเน้ือหาและเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ให้กบักลุ่มผูติ้ดตามหรือผูบ้ริโภคท่ี

เปิดรับขอ้มูลก่อนการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ และเม่ือการตลาดของตราสินคา้

ต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํเน้ือหา อาจทาํให้ความน่าเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์ลดนอ้ยลง  

จุดเร่ิมตน้ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เร่ิมมาจากความเช่ือใจของกลุ่มผูติ้ดตาม ตวัผู ้

ทรงอิทธิผลในโลกออนไลน์จึงกลายเป็นอีกหน่ึงช่องทางการโฆษณาสินค้า ตราสินค้าต่างๆ 

ตอ้งการมีกระบอกเสียงของตนเองท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงหันมาพึ่ งพาผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์เหล่าน้ีในการช่วยเป็นกระบอกเสียงให้แทน ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีในการแนะนาํตวัสินคา้หรือ

บริการให้เกิดกระแสการบอกต่อ เราจะเห็นได้ว่าการเปิดตวัสินคา้หรือบริการต่างๆ ในปัจจุบนั

มกัจะมีเหล่าผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ดว้ยเช่นกนั ส่วนหน่ึงคือทาง

ตราสินคา้ตอ้งการให้ผูท้รงอิทธิพลเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่งต่อขอ้มูลไปยงักลุ่มผูติ้ดตามของ

ตนเอง เพื่อท่ีจะไดเ้กิดการรับรู้และเป็นกระแสบอกต่อในโลกออนไลน์อยา่งรวดเร็ว เม่ือมีการตลาด

เข้ามาเก่ียวข้องทาํให้ในบางคร้ังความเช่ือใจท่ีกลุ่มผูติ้ดตามเคยมีให้กับผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์เหล่าน้ีลดลงไป และเกิดคาํถามข้ึนมาวา่ส่ิงท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์กาํลงันาํเสนอ

อยู่นั้นเกิดจากประสบการณ์ท่ีใชจ้ริงหรือเกิดจากการรับจา้งโฆษณาสินคา้ ดงันั้นตวัผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์เองจึงตอ้งรักษามาตรฐานของตนเองและมีความซ่ือสัตย ์จริงใจในการเผยแพร่

เน้ือหาท่ีมีคุณภาพ 

โดยในงานวิจยัช้ินน้ีตั้งใจศึกษาถึงกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภณัฑ์

ความงาม และในหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว เน่ืองจากว่าทั้งผลิตภณัฑ์ความงาม และ

ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว มีใหเ้ลือกมากมายจนทาํผูบ้ริโภคเกิดความสับสนหรือเกิดการลงัเลใน

การเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการนั้นๆ ทั้งยงัมีการแข่งขนักันสูงและมีการส่ือสารการตลาดเขา้มา

เก่ียวขอ้งอย่างชัดเจน และในงานวิจยัจะมุ่งศึกษาไปท่ีกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีเป็น

บุคคลธรรมดาท่ีกลายมาเป็นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์และมีช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับมาถึง

ปัจจุบนั การท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีสามารถส่ือสารจนมีกลุ่มผูติ้ดตามจาํนวนมาก



14 

และให้ความเช่ือใจ หรือสามารถชกัจูงหรือเป็นแรงจูงใจให้กบักลุ่มผูติ้ดตามใหเ้กิดความสนใจใน

ตวัสินคา้หรือบริการต่างๆ ท่ีตนเองไดก้ล่าวถึง จึงทาํให้ตราสินคา้หรือบริการต่างๆ ให้ความสนใจ 

จนได้เข้ามามีบทบาทกับการส่ือสารการตลาดในยุคปัจจุบัน ด้วยหลักการของการบอกต่อเล่า

เร่ืองราวแบบปากต่อปาก การแชร์ขอ้มูลท่ีเหมือนเป็นการบอกเล่า ทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคต่างพากนัให้

ความไวว้างใจ และเช่ือถือมากกวา่การทาํการตลาดของตราสินคา้นั้นๆ 

จากการท่ีกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เร่ิมมีอิทธิพลต่อทศันคติของกลุ่มคนจาํนวน

มากในการเลือกซ้ือสินคา้ การส่ือสารแบบบอกต่อของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ทาํให้

ทางตราสินคา้ต่างๆ ให้ความสนใจ โดยเร่ิมให้กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เขา้มามีบทบาท

ในการเปิดตัวสินค้า ทาํให้ในปัจจุบันกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีกลายเป็นอีก

ช่องทางหลกัของการส่ือสารการตลาด การวิจยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารของผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีผลต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ ซ่ึง

การท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาเช่ือใจและมีทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น การ

ส่ือสารเป็นส่ิงท่ีสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนัท่ีมีการส่ือสารการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่งผล

ให้การส่ือสารของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

 

1.2 ปัญหานําวจิยั 

 

1) กลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อกลุ่มผูติ้ดตาม

อยา่งไร 

2) พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูติ้ดตามท่ีติดตามกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์

เป็นอยา่งไร 

3) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ส่งผลกระทบต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตามอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่ม

ผูติ้ดตาม 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูติ้ดตามท่ีติดตามกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ 

3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1) เพื่อทราบถึงกลยทุธ์ในการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

2) เพื่อทราบถึงการเลือกเปิดรับส่ือและทศันคติของผูติ้ดตามก่อนการตดัสินใจในการเลือก

ซ้ือสินคา้ 

3) เพื่อทราบถึงผลกระทบของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม 

4) เพื่อทราบถึงรูปแบบการส่ือสารในยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

1.5 ขอบเขตการวจิัย   

 

 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การ

ส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ท่ีมีผลต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม ในการ

เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการในหมวดผลิตภณัฑ์ความงามและในหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว 

รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากการเปิดรับส่ือของผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีการแนะนาํหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ ใน

หมวดผลิตภณัฑค์วามงามและในหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว 

ระยะเวลาในการทาํวจิยั ตั้งแต่เร่ิมเก็บขอ้มูลจนถึงการสรุปผล จะใชร้ะยะเวลา ดงัน้ี 

1) การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใชเ้วลา 3 เดือน 

2) การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ใชเ้วลา 1 เดือน 
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1.6 กรอบแนวคดิงานวจิัย 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

กลยทุธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพล

ทางความคิดในโลกออนไลน์ 

 

 ทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม 

• รูปแบบการส่ือสาร, ส่ือท่ีใช ้  • พฤติกรรมการเลือกเปิดรับส่ือ 

• การสร้างการมีส่วนร่วม  • ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพล

ทางความคิดในโลกออนไลน์ 

• การสร้างแรงจูงใจ   

• การสร้างความน่าเช่ือถือ   

 

ภาพที ่1.8  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 เพื่อใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีมีความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดคาํนิยามท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ (Online Influencer) หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในตวัสินคา้หรือบริการเฉพาะทางนั้นๆ เป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการใช้สินคา้หรือ

บริการจริงและสามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเผยแพร่เน้ือหาต่อกลุ่มผูติ้ดตามหรือบุคคลทัว่ไปโดย

การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ โดยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาก่อน 

แต่มีพลงัในการบอกต่อทาํใหเ้กิดความไวว้างใจจากกลุ่มผูติ้ดตามหรือผูบ้ริโภค โดยในการวิจยัคร้ัง

น้ีผูว้ิจ ัยจะมุ่งศึกษาไปท่ีกลุ่มผู ้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดความงามและในหมวด

ร้านอาหารและการท่องเท่ียว 

กลุ่มผูติ้ดตาม (Follower) ในงานวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง กลุ่มคนทัว่ไปหรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

ติดตามผลงานของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์และมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง 

และมกัจะมีการคน้ควา้หาขอ้มูลของสินคา้หรือบริการต่างๆ จากการอ่านบทความของผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์ท่ีไดก้ล่าวถึงตวัสินคา้หรือบริการนั้นๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้หรือบริการต่างๆ  
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 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางการส่ือสาร หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส่ื้อสาร

ในโลกออนไลน์ ซ่ึงส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัเกิดข้ึนมากมาย สําหรับในงานวิจยัช้ินน้ีจะเนน้ไปท่ีส่ือ

หลกัท่ีทางกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม ซ่ึง

เป็นส่ือออนไลน์ท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั อย่างเช่น Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube เป็นตน้ 

 การส่ือสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth) เป็นการส่ือสารกนัระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลแบบการบอกเล่าต่อกนัเป็นทอดๆ แบบปากต่อปาก ในปัจจุบนัการบอกต่อน้ีสามารถพบได้

ในส่ือสังคมออนไลน์เช่นกนั เป็นการแพร่กระจายขอ้มูลอยา่งรวดเร็วจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ไปสู่กลุ่มผูติ้ดตามหรือการบอกต่อในกลุ่มผูบ้ริโภคด้วยกันเอง ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและส่งผลไปถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้  

 กลยุทธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ เป็นการวางแผนการส่ือสารเพื่อให้

ส่ือสารถึงกลุ่มผูติ้ดตามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัทาํเน้ือหาให้น่าสนใจในหลายๆ รูปแบบ 

เช่นรูปภาพ บทความหรือคลิปวดีิโอ โดยเลือกใชส่ื้อออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารซ่ึงสามารถ

เขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูติ้ดตามเพื่อท่ีจะทาํ

ใหเ้กิดความสนิทสนมและความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ในงานวิจยัช้ินน้ีมุ่งเน้นในพฤติกรรมของกลุ่มคนท่ีมีการใช้

งานอินเตอร์เนตเป็นประจาํทุกวนัไม่ว่าจะใช้งานในเวลาใดก็ตาม โดยมีการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการอยู่เป็นประจาํ และมีการติดตามข่าวสาร

อย่างต่อเน่ืองรวมถึงการมีส่วนร่วมกับทางผู ้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆ  

 ผลกระทบของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม ในงานวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษา

ถึงกลยุทธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เม่ือมีการส่ือสารการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

เม่ือกลุ่มผูติ้ดตามไดรั้บขอ้มูลจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไม่วา่จะจากส่ือสังคมออนไลน์

ชนิดใดก็ตาม ทาํให้กลุ่มผูติ้ดตามนั้นเกิดปฏิกิริยาตอบกลบั อย่างเช่น มีการคลอ้ยตามและอยาก

ทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการต่างๆ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือมาใช ้และมีการส่งต่อขอ้มูลนั้นๆ บอก

ใหเ้พื่อนๆ หรือคนรู้จกัไดเ้ขา้มาดูหรือใชสิ้นคา้หรือบริการเช่นเดียวกนั 

 



 

บทที ่2 

 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

ทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม” ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในหมวดของผู้ทรงอทิธิพลในโลกออนไลน์ 

 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการทาํการตลาดโดยใชเ้น้ือหา (Content Marketing) 

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล (Influencer Marketing) 

 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) 

การตลาดแบบปากต่อปาก คือกลยุทธ์หน่ึงทางการตลาดท่ีเนน้ไปท่ีการสร้างการรับรู้ของ

ตราสินคา้และบริการ โดยอาศยัการบอกต่อแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจในกลุ่มคนท่ีเรารู้จกัให้ขยายกลุ่ม

กวา้งข้ึน แตกตวัเหมือนไวรัส จึงเรียกกลยุทธ์น้ีว่า Viral Marketing ท่ีใช้ช่องทางของส่ือสังคม

ออนไลน์ในการแพร่กระจายข่าวสาร เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์สามารถส่งต่อขอ้มูลได้อย่าง

รวดเร็ว ทาํใหก้ารทาํการตลาดแบบบอกต่อ มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงทั้งน้ีการตลาดแบบบอกต่อ 

นั้น ไม่ดํ้ ากัดเพียงแค่การใช้ส่ือออนไลน์เท่านั้ น แต่นังสามารถพบเห็นได้จากส่ืออ่ืนๆ เช่นส่ือ

โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ แต่การแพร่กระจายอาจจะไม่รวดเร็วเท่าส่ือออนไลน์นัน่เอง 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549, น.117) ได้ให้แนวคิดไวใ้นส่วนประสมของการส่ือสาร

การตลาดวา่การส่ือสารแบบปากต่อปากเป็นแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีมีความสําคญัโดยเฉพาะกบัธุรกิจ

บริการ ซ่ึงการส่ือสารแบบปากต่อปากน้ีสามารถเผยแพร่ขอ้มูลไดท้ั้งในแง่บวกและในแง่ลบ 
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เอ็มมานูเอล โรเซน (2545) กล่าวว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากคือกลยุทธ์ทางการตลาด 

ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งต่อของข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยบอกต่อกนัไปเร่ือยๆ 

ถือเป็นการกระจายข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงสามารถจาํกดัความออกไดเ้ป็น 2 ประเภท แยกตามส่ือท่ีใชใ้นการส่งข่าวสารดงัน้ี 

1) การส่งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 

Marketing) จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ทาํใหเ้กิดเป็นเร่ืองท่ีคนพูดถึง (Talk of the town) 

2) การส่งผ่านข่าวสารต่อๆ กนัไปโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Viral Marketing) 

ไดแ้ก่ Email ทาํใหเ้กิดการแพร่กระจายของข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวางในเวลาอนัรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีทางอินเตอร์เนตมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทําให้วิธีการ

แพร่กระจายข่าวสารดว้ยวธีิน้ีเป็นท่ีนิยมมาก 

ประเภทของการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Types of Word of Mouth Communication) 

ริชินส์และรูท-แชฟเฟอร์ (Richins and Root-Shaffer, quoted in Assael, 1998: p.605-606) 

ไดแ้บ่งประเภทของ Word of Mouth ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 

1) ข่าวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ (Product News) ไดแ้ก่ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัตวั

ผลิตภณัฑ ์เช่นลกัษณะ รูปร่าง คุณสมบติัของตวัผลิตภณัฑ ์

2) การใหค้าํแนะนาํ (Advice Giving) ไดแ้ก่การให้ความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัตวั

ผลิตภณัฑ ์

3) ประสบการณ์ส่วนตวั (Personal Experience) ไดแ้ก่ขอ้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ 

เก่ียวกบัการใชง้านผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคเอง จากการท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ์นั้น หรือเป็นการให้เหตุผล

วา่ทาํไมเขาจึงซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

ในส่วนของข่าวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์Word of Mouth จะเป็นไปตามขอ้เท็จจริง แต่ในส่วน

ของการใหค้าํแนะนาํ และประสบการณ์ส่วนตวั Word of Mouth อาจจะสามารถเป็นไปในทางบวก

หรือทางลบก็ได ้และเพื่อพิจารณา Word of Mouth ทั้ง 3 รูปแบบก็จะเห็นไดว้า่ Word of Mouth จะ

ทาํหนา้ท่ี 2 อยา่งเพื่อใหข้อ้มูล (To Inform) และเพื่อใหมี้อิทธิพล (To Influence) นั้นคือ ข่าวเก่ียวกบั

ตวัผลิตภณัฑจ์ะเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค ส่วนการให้คาํแนะนาํและประสบการณ์ส่วนตวั จะมี

ลกัษณะเพื่อใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

กระบวนการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Process of Word of Mouth Communication)  

กระบวนการไหลไปของข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ (Engel, Blackwell and Miniard, 1993, 

p.154-155) มีอยู ่3 ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ีคือ  
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1) ทฤษฎีการกระจายข่าวสารลงสู่ขา้งล่าง (Trickle-down Theory) เป็นทฤษฎี

เก่าแก่มากท่ีสุดท่ีเช่ือวา่ชนชั้นตํ่ากวา่มกัจะเลียนแบบคลอ้ยตามพฤติกรรมของชนชั้นท่ีสูงกวา่ กล่าว

อีกนยัก็คือ ข่าวสารจะถูกส่งผา่นระดบัชั้นของสังคมตามแนวด่ิง จากชนชั้นระดบัสูงกวา่ลงสู่ชนชั้น

ระดบัตํ่า โดยเฉพาะเก่ียวกบัแฟชัน่และแบบสไตล์ใหม่ๆ การกระจายของข่าวสารตามทฤษฎีน้ีไม่

ค่อยจะปรากฎใหเ้ห็นมากนกัในปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศท่ีพฒันาแลว้ในทางเศรษฐกิจ เหตุผล

ก็คือแฟชัน่ใหม่ๆ ในปัจจุบนัสามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วเพียงชัว่เวลาขามคืนโดยผา่นทาง

ส่ือมวลชนต่างๆ แต่รูปแบบของการกระจายข่าวสารท่ีปรากฎให้เห็นมากกว่า คือ รูปแบบการ

กระจายขอ้มูลข่าวสารในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงมีระดบัชั้นสังคม อายุ การศึกษา และลกัษณะทางดา้น

ประชากรศาสตร์ ดว้ยเหตุท่ีคนกลุ่มน้ีมีพื้นฐานทางสังคมเหมือนๆ กนั มีความคิด ความสนใจในส่ิง

ต่างๆ คลา้ยคลึงกนั จึงมีการพูดคุยเป็นสมาชิกติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม อนัเกิดจาก

อิทธิพลท่ีเรียกวา่ อิทธิพลของความเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกนั (Homophilous Influence)  

2) ทฤษฎีการไหลไปของข่าวสารสองขั้นตอน (Two-Step Flow Theory) ในปี 

ค.ศ. 1948 Katz and Lazarsfeld (1975 quoted in Assael, 1998: p.606) เป็นนกัวิจยักลุ่มแรกท่ีเช่ือวา่

กระบวนการส่ือสารแบบปากต่อปาก หรือ Word of Mouth เป็นการไหลไปของข่าวสาร 2 ขั้นตอน 

คือข่าวสารจะไหลจาก ส่ือมวลชน (Mass Media) ไปยงั ผูน้าํทางความคิด (Opinion Leaders) และ

จากผูน้าํทางความคิดไปยงัผูต้าม (Follower) พวกเขาเช่ือวา่ผูน้าํทางความคิดจะเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

จากส่ือมวลชนมากกวา่ผูต้าม ผูน้าํทางความคิดจะทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลาง (Intermediaries) ระหวา่ง

ส่ือมวลชนกบัผูบ้ริโภคอ่ืนๆ คนส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภค เป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเฉ่ือยชาวางเฉย ไม่

ต่ืนตัว (Passive Recipients) และการไหลไปของข่าวสารจะไหลไปทางเดียว (One-way 

Communication)  

3) ทฤษฎีการไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน (Multi-Step Flow Theory or 

Multistage Interaction) แมว้่าทฤษฎีท่ีสองมีส่วนสําคญัท่ีช่วยให้เขา้ใจถึงกระบวนการอิทธิพล

ทางดา้นบุคคล แต่ก็ยงัมีขอ้ผดิพลาดหลายประการ ในส่วนของการไหลไปของข่าวสาร และทิศทาง

ของอิทธิพลอนัเกิดจากผูรั้บและผูส่้งข่าวสาร โดยมีเหตุผล 3 ประการ คือ  

3.1)   ผูต้ามไม่ใช่เป็นผูเ้ฉ่ือยชาวางเฉยอยา่งท่ีเขา้ใจ แต่เขาอาจเป็นผูเ้ร่ิมตน้

สอบถามหาขอ้มูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้รียกร้องอีกดว้ย  

3.2)   ผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารในขณะเดียวกนั ยงัเป็นผูรั้บข่าวสารดว้ย นัน่คือ 

ผูน้าํทางความคิดไดรั้บอิทธิพลมาจากผูต้ามดว้ย เช่นเดียวกนั หรือในทางกลบักนั ผูแ้สวงหาขอ้มูล

จากผูอ่ื้นก็จะใหข้อ้มูลต่อผูอ่ื้นดว้ยนัน่เอง อิทธิพลของการไหลไปของ Word of Mouth จึงเป็นไป

ในลกัษณะ 2 ทิศทางระหวา่งผูส่้งข่าวสารกบัผูรั้บข่าวสาร 
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3.3)   ผูน้าํทางความคิดไม่ใช่เป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีรับขอ้มูลข่าวสารมาจาก

ส่ือมวลชน ผูต้ามก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากโฆษณาดว้ยเหมือนกนั ยิ่งไปกวา่นั้น ผูน้าํทางความคิดก็ไม่

อาจจะควบคุมการไหลไปของข่าวสารจากส่ือมวลชนไดท้ั้งหมดท่ีจะส่งผา่นไปยงักลุ่มผูต้าม เพราะ

ยงัมีผูร้วบรวมขอ้มูล (Gatekeeper or Information Gatherers) ทาํหนา้ท่ีพิจารณาตดัสินใจวา่ขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากส่ือมวลชนควรส่งผา่นไปยงักลุ่มผูรั้บหรือไม่อีกต่อหน่ึง ผูร้วบรวมขอ้มูลจะแตกต่างจาก

ผูน้าํทางความคิดคือจะทาํหน้าท่ีแนะนาํความคิดและขอ้มูลใหก้ลุ่มผูรั้บรู้แต่อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อ

กลุ่มผูรั้บรู้ 

ผลการวจิยัของลาซาร์สเฟลด์และคณะ นอกจากจะช้ีให้เห็นวา่ข่าวสารของส่ือมวลชนมิได้

เขา้ถึงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อผูรั้บแล้ว ยงัมีการคน้พบปัจจยัแทรกท่ีสําคญัระหว่างผูส่้งสารกบั

ผูรั้บสาร นัน่คืออิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) หรือความเป็นผูน้าํความคิดเห็น (Opinion 

Leadership) ซ่ึงแนวความคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีเราเรียกวา่ "ผูน้าํความคิดเห็น" (Opinion 

Leaders) น้ีไดก้ลายเป็นหวัขอ้ท่ีศึกษากนัอยา่งกวา้งขวางอยูร่ะยะหน่ึง และไดมี้การนาํแนวความคิด

เก่ียวกบัผูน้าํความคิดเห็นไปทาํการวิจยัในหลายสาขาวิชา นอกเหนือจากการส่ือสาร เช่น การตลาด 

โดยเน้นในเร่ืองอิทธิพลและบทบาทของผู ้นําความคิดในการชักจูงให้เกิดการยอมรับในตัว

ผลิตภณัฑ ์

ผูน้าํความคิดเห็น (Opinion Leaders) เป็นบุคคลในสังคมซ่ึงติดต่อกบับุคคลอ่ืนๆ ใน

ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบใกลชิ้ด หรือแบบกลุ่มปฐมภูมิ เช่น ญาติ เพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงาน

และมีอิทธิพลในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการเก่ียวกบัความคิดเห็น หรือการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  

 พฤติกรรมการเป็นผูน้าํความคิดเห็นน้ี มีปรากฎอยูท่ ัว่ไปในสังคมส่วนต่างๆ ไม่วา่ท่ีบา้น ท่ี

ทาํงาน โรงเรียน หรือท่ีใดก็ตามท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเกิดข้ึน ผูน้าํความคิดเห็นบางคนอาจจะมี

อิทธิพลในหลายดา้น แต่ส่วนมากมกัจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองเช่นเร่ืองแฟชัน่การแต่ง

กาย การซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ เป็นตน้ 

ผูน้าํความคิดเห็น มกัจะมีลกัษณะไม่แตกต่างไปจากผูติ้ดตาม (Follower) มากนัก ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเป็นผูน้าํความคิดเห็นนั้น ผูน้าํกบัผูต้ามมกัจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งใกลชิ้ด 

ดงันั้นทั้งสองฝ่ายจึงตอ้งมีความคลา้ยคลึงกนัพอสมควร แต่โดยทัว่ไปแลว้ผูน้าํความคิดเห็นมกัจะมี

การศึกษา มีรายได ้หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา่ผูต้ามเล็กนอ้ย นอกจากนั้นผูน้าํ

ความคิดเห็นมกัจะติดต่อกบัโลกภายนอกมากกว่า เช่นเปิดรับส่ือมวลชนสูงกว่า เขา้ร่วมกิจกรรม

สังคมมากกว่า เดินทางไปต่างถ่ินบ่อยกว่า และติดต่อกบับุคคลท่ีมีความรู้หรือความเช่ียวชาญบ่อย

กวา่ 
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2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการทาํการตลาดโดยใช้เน้ือหา (Content Marketing) 

การทาํการตลาดโดยใชเ้น้ือหาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับการทาํการตลาด ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัส่ือ

เก่าอยา่งส่ือวิทยุ โทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ แต่ในปัจจุบนัเม่ือมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีพฒันา

ยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ ทาํให้การทาํการตลาดโดยใชเ้น้ือหามีการพฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ียงัเป็นส่วนสาํคญัในการท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสนใจและเกิดการบอก

ต่อในท่ีสุด ซ่ึงทาํใหน้กัการตลาดในปัจจุบนัหนัมาให้ความสําคญัในการสร้างเน้ือหาเพราะวา่ในยุค

การส่ือสารออนไลน์ท่ีสะดวกและรวดเร็วนั้นจะทาํใหต้ราสินคา้เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั 

Content Marketing เป็นการจดัทาํเน้ือหาในดา้นการตลาด โดยเน้ือหาท่ีดีมีคุณภาพและ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายนั้นตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีความ

น่าสนใจ และตอ้งเลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะกบัเน้ือหานั้นๆ หรือให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเราตอ้งการจะส่ือสารดว้ยเช่นกนั ไม่เช่นนั้นเน้ือหาท่ีเราสร้างข้ึนมาก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์

อยา่งท่ีตั้งใจก็เป็นได ้

จุดประสงคห์ลกัท่ีนกัการตลาดตอ้งสร้างเน้ือหาใหมี้ความน่าสนใจมีดงัน้ี 

1) เพื่อสร้างการรับรู้ต่อตราสินคา้ (Brand Awareness) 

2) เพื่อสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

3) เพื่อกระตุน้ยอดขาย 

4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  

การสร้างเน้ือหาท่ีดีนั้นทาํให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บประโยชน์ เกิดการแบ่งปันเน้ือหา และ

แนะนาํกลุ่มลูกคา้ใหม่มาสู่ธุรกิจ โดยเน้ือหาท่ีดีจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

1) Be Creative สร้างสรรคจ์ากความคิด ทศันคติ ไลฟ์สไตล์และความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2) Be Useful เป็นเน้ือหาท่ีใหข้อ้มูล ใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามรู้และให้ความบนัเทิง

แก่กลุ่มเป้าหมาย 

3) Call to Action เป็นเน้ือหาท่ีเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง เช่น 

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ลงทะเบียนรับข่าวสาร สมคัรสมาชิก หรือคลิกร่วมกิจกรรม 

4) Accurate ใชค้าํศพัท ์หลกัไวยากรณ์และการสะกดคาํท่ีถูกตอ้ง 

5) Linked เน้ือหาทั้ งหมดควรจะเขียนเช่ือมโยงเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่าง

แนบเนียน ไม่ Hard Sale จนเกินไป 

6) Clearly มีเน้ือหาไม่เยิน่เยอ้บอกวตัถุประสงคช์ดัเจน 

7) SEO Friendly เขียนคียเ์วร์ิด ช่ือเร่ือง และคาํบรรยายท่ีช่วยในเร่ือง Search Engine 
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ทั้ง 7 องคป์ระกอบขา้งตน้น้ีคือปัจจยัหลกัๆ ท่ีจะทาํให้เน้ือหาเป็น The King of Marketing 

แต่นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้งหมดแลว้ ส่ิงสําคญัไม่แพก้นัคือผูเ้ขียนบทความจะตอ้งมีทกัษะ

ด้านการเขียน อีกทั้งตอ้งทราบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นอย่างดี ซ่ึงจะเอ้ือให้เน้ือหาตรง

ประเด็น น่าสนใจ อ่านสนุก เขา้ใจง่าย และส่งผลให้เกิด Call to Action ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (ณฐัพล ใยไพโรจน์, 2557: น.138-139) 

Pulizzi (อ้างถึงใน ณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557: น.54-55) หน่ึงในนัก Content 

Marketing ช่ือดงัไดอ้ธิบายถึง Content Marketing ไวว้่า Content Marketing คือเทคนิคการทาํ

การตลาดในการสร้างและเผยแพร่คอนเทนตท่ี์มีเน้ือหา มีประเด็น และมีคุณค่ากบัผูรั้บสาร เพื่อท่ีจะ

สามารถดึงดูด และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายได ้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํไปสู่การกระทาํ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และยงัเป็นเหมือนเทคนิคและศิลปะของการส่ือสารท่ีนกัการ

ตลาดจะตอ้งกระทาํต่อกลุ่มเป้าหมายของตนเอง  

นิวฒัน์ ชาตะวิทยากูล (DigiThun.com, 2014) ท่ีปรึกษาด้านการตลาดดิจิทลั นักคิด 

นกัเขียน คอลมันิส ดา้นโฆษณา และการตลาดดิจิทลั นิตยสารและหนงัสือพิมพช์ั้นนาํ ไดก้ล่าวถึง 

Content  Marketing ในความหมายท่ีเขา้ใจง่าย ก็คือการใชป้ระโยชน์จากรูปแบบเน้ือหาหลากหลาย

ในการโฆษณา โดยเนน้ไปท่ีความเป็นมิตรกบัผูช้มและผูอ่้าน ก่อให้เกิดการส่งต่อเน้ือหาแลว้แฝง

วตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจเขา้ไปในการนาํเสนอเน้ือหาในทางใดทางหน่ึง โดยถือเป็นการประโยชน์ 

ในการใชส่ื้อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ ในยคุท่ีผูบ้ริโภคไม่เช่ือถือส่ือโฆษณารูปแบบเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดออนไลน์เชิงอทิธิพล (Influencer Marketing) 

ในปัจจุปันท่ีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีเคยได้รับ

ขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากทางตราสินคา้ผา่นทางโฆษณาชวนเช่ือในรูปแบบต่างๆ แต่ใน

ยุคน้ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกเปิดรับส่ือได้กวา้งมากข้ึน ทุกวนัน้ีกลุ่มผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือใน

โฆษณานอ้ยลงเน่ืองจากอินเตอร์เนตเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ 

เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ และส่ือท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับเพื่อช่วยใน

การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้นั้นมกัจะเป็นบทความ ความคิดเห็นต่างๆ จากผูท่ี้เคยใชจ้ริงและ

จากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกวา่ส่ือโฆษณาจากทางตราสินคา้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ จึงทาํให้ผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคมกัตอ้งการทราบขอ้มูล

สินคา้หรือบริการต่างๆ จากบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือนัน่เอง 
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ผูท้รงอิทธิพล หรือ Influencer นั้น จะมีการนาํเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างจากการโฆษณา

ทัว่ไปท่ีเนน้การชวนเช่ือและนาํเสนอแต่แง่บวกของสินคา้ แต่ผูท้รงอิทธิพลจะเนน้นาํเสนอขอ้มูลท่ี

เป็นความจริง จากประสบการณ์ท่ีไดใ้ชจ้ริง โดยใชค้าํพูดท่ีส่ือสารให้เขา้ใจไดง่้ายเสมือนการพูดคุย

แบบคนรู้จกั และมีการบอกถึงขอ้ดีและขอ้เสียของสินคา้และบริการนั้นๆ อยา่งตรงไปตรงมา โดย

เป็นคาํพูดท่ีออกมาจากตวัผูท้รงอิทธิพลเองจริงๆ ท่ีตราสินคา้ไม่สามารถบงัคบัหรือร้องขอให้เขียน

เพื่อผลประโยชน์ทางการคา้ได ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคตอ้งการและให้ความสนใจ รวมไปถึง

การวางตวัของผูท้รงอิทธิพล ซ่ึงจะตอ้งเสมอตน้เสมอปลาย จริงใจต่อการนาํเสนอเน้ือหา และไม่

นาํเสนอเน้ือหาในเชิงการคา้จนเกินไป การท่ีผูท้รงอิทธิพลมีการนาํเสนอขอ้มูลของสินคา้แบบเชิง

ลึกและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา อาจจะทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ส่งผลให้การเขา้ถึงสินคา้

หรือบริการต่างๆ นั้น เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดง่้ายสาํหรับกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายคือทั้ง

กลุ่มผูบ้ริโภคและตราสินคา้นั้นเอง  

วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยาง (2556: น.117-118) ท่ีปรึกษาการตลาดและธุรกิจดิจิทลั ไดก้ล่าวถึง 

การตลาดแบบใช ้“ผูท้รงอิทธิพล” (Influencer Marketing) มีวตัถุประสงคท์างการตลาดคือ การชกั

จูง โนม้นา้ว จูงใจ กลุ่มเป้าหมายใหม้าสนใจในตวัสินคา้ต่างๆ หรือตอ้งการสร้างกระแสให้มีการพูด

ถึงและบอกต่อเก่ียวกบัตวัสินคา้ออกไปในวงกวา้ง นอกจากจะใชบ้รรดาผูท้รงอิทธิพลเป็นตวักลาง

ในการสร้างกระแส หรือชกัจูง โนม้นา้ว จูงใจแลว้ ซ่ึงทาํไดโ้ดยการจา้งกลุ่มคนเหล่าน้ีโดยตรง และ

ยงัทาํได้อีกทางหน่ึงโดยการมองคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแล้วก็ทาํการตลาดกับกลุ่มน้ี 

แทนท่ีจะทาํกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเราทั้งหมดท่ีอาจจะใหญ่กวา่และใชง้บประมาณสูงกวา่ เช่น 

วธีิการฉายหนงัรอบส่ือ เป็นตน้  

การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล หรือ Influencer Marketing นั้น เป็นส่ิงท่ีตราสินคา้ต่างๆ 

ตอ้งหันมาให้ความสนใจและให้ความสําคญักบัการทาํการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล โดยการให้

กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีมาเป็นส่ือกลางในการกระจายข่าวสารขอ้มูลของสินคา้

หรือบริการต่างๆ เพื่อกระตุน้ยอดขาย โดยการใชก้ารสร้างฐานลูกคา้ผา่นทางกลุ่มผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์ เน่ืองจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีกลุ่มเครือข่ายผูติ้ดตามและยงัสามารถ

สร้างแรงจูงใจให้กบักลุ่มผูติ้ดตามจนเกิดกระแสการบอกต่อไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัการ

แถลงข่าวเปิดตวัสินคา้หรือบริการต่างๆ นอกจากจะมีส่ือมวลชนทัว่ไปแลว้มกัจะมีการเชิญผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์มาร่วมงานในการเปิดตวัสินคา้ด้วย เพราะเป็นอีกบุคคลท่ีถือว่าสามารถ

กระจายข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

การเลือกผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ให้เหมาะกบัสินคา้หรือบริการ จะตอ้งเลือกให้

เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ รวมไปถึงการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและมีรูปแบบท่ี



25 

เหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ นอกจากน้ีการวิเคราะห์กลุ่มผูติ้ดตามก็มีส่วนสําคญัในการ

คดัเลือกตวัผูท้รงอิทธิพลดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากวา่การท่ีมีผูติ้ดตามเยอะไม่ไดแ้สดงให้เห็นวา่จะไดผ้ล

ตอบรับท่ีดี ในทางกลบักนัผูท้รงอิทธิพลท่ีมีกลุ่มผูติ้ดตามจาํนวนไม่มากแต่มีพลงัในการส่ือสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและยงัสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มผู ้ติดตามนั้ นได้ถือว่าประสบ

ความสําเร็จมากกว่า ซ่ึงสามารถดูได้จากการสร้างการมีส่วนร่วมของผูท้รงอิทธิพลและกลุ่ม

ผูติ้ดตาม หากยิง่มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกนัอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง แสดงให้เห็นวา่ผูท้รงอิทธิพลนั้น

ไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่มผูติ้ดตามแลว้นัน่เอง 

วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยาง (2556: น.118-120) ได้กล่าวถึงความเขา้ใจผิดท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ 

Influencer ไวด้งัน้ี 

1) ดาราและ Influencer อาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกนั  

หนงัสือพิมพช่ื์อดงัจากองักฤษ “The Daily Telegraph” ไดตี้พิมพบ์ทความท่ีนาํมา

จากงานวิจยัของมหาวิทยาลยั “Northwestern” ใช้ช่ือว่า “Pulse of The Tweeters” ท่ีทีมผูว้ิจยันาํ 

“ทวตี” หลายสิบลา้นขอ้ความต่อวนั วิเคราะห์และประมวลผลมาจดัอนัดบั “Influencer” ตามหวัขอ้

ฮิตของวนั (Trending Topic) 

ทีมผูว้จิยัสรุปวา่ “ทวตี” ของดารา หรือบรรดาผูมี้ช่ือเสียง ท่ีมี Follower อยูน่บัลา้น 

ไม่ได้รับความสนใจจากบรรดาผูติ้ดตามของเขาอย่างท่ีหลายๆ คนคิด แต่ “ทวีต” ท่ีได้รับความ

สนใจมากกว่ากลบักลายเป็นของบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในหัวขอ้ท่ีได้รับความนิยมนั้นๆ แมว้่า

จาํนวน Follower ต่างกนัถึง 100 เท่าก็ตาม  

ดาราดังๆ แม้ว่าจะมีช่ือเสียง มีคนติดตามมาก แต่ค ําพูดของดาราจะมีความ

น่าเช่ือถือน้อยกว่าจากปากของผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เพราะดาราไม่ได้สร้าง “Trust” กบัคน

ติดตาม (คนติดตามเพราะผลงานและความมีช่ือเสียง) และดาราไม่ไดมี้ “Creditability” เฉพาะทาง 

(ดาราดงัจากงานแสดง ร้องเพลง ละคร แต่ไม่ใช่การรีววิโทรศพัทห์รือรอบรู้เร่ืองรถยนต)์ 

2) Followers เยอะๆ อาจจะไม่ใช่ Influencer เสมอไป 

จากบทสัมภาษณ์ท่ีตีพิมพล์งในนิตยสาร “Harvard Business Review” ฉบบัเดือน

พฤษภาคม 2553 เป็นการสัมภาษณ์ผูเ้ขียนงานวิจยัหวัขอ้ “The Million Follower Fallacy” ท่ีเผยแพร่

อยูใ่นงาน “International Conference on Weblogs and Social Media 2010” ประเด็นหลกัท่ี HBR ช้ี

คือเอเยนซีโฆษณามกัจะจา้งคนท่ีมี Follower เยอะๆ มาช่วยทวีตขอ้ความโปรโมทสินคา้ต่างๆ และ

ทาํใหแ้บรนดต่์างๆ เกิดการป่ันตวัเลข Follower ใหเ้ยอะๆ เพื่อเพิ่ม “อิทธิพล” ของตวัเอง  

จากผลสรุปของงานวิจยัน้ี จาํนวนของ Follower บ่งบอกแค่จาํนวนของคนท่ีมี

โอกาสเห็นขอ้ความท่ีทวีตเท่านั้น ไม่ไดห้มายความว่าคนท่ีมีคนตามเยอะๆ จะมีความสามารถใน
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การโน้มน้าว ชักจูงให้คนท่ีตามเช่ือในส่ิงท่ีเคา้บอก และมีหลายทวีตจากเหล่าคนดงั อย่าง Lady 

Gaga, Ashton Kutcher และ Britney Spears ท่ีทวีตแลว้แทบจะหายไปกบัสายลม ทั้งท่ีมี Follower 

อยู่หลายล้านคนและในจาํนวนหลายล้านคนก็ยงัมีจาํนวนมากท่ีเป็นผูใ้ช้ท่ีแทบจะไม่ได้เล่นแล้ว 

หรือเป็นบญัชีสแปม บอทต่างๆ แตกต่างจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีอาจจะมีผูท้รงอิทธิพลอยา่งส่ือใหญ่ และ

ผูใ้ช้ท่ีแอคทีฟมากๆ คอยติดตาม เน่ืองจากไดค้วามรู้ เน้ือหาสาระ ท่ีสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวติประจาํวนัได ้คุณค่าท่ีไดจ้ากการตามแตกต่างกนั  

ส่ิงท่ีต้องพิจารณาคู่กับจํานวนคนตาม คือการสร้าง Engagement ระหว่าง 

Influencer กบัผูติ้ดตาม เพราะยิง่มากเท่าไร โอกาสท่ีจะเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนัก็จะยิ่งเพิ่มมาก

ข้ึนเท่านั้น การพูดอะไรก็จะไดรั้บความสนใจและมีคนฟังมากข้ึนเช่นกนั  

ประเด็นสุดทา้ยคือ “ความเนียน” ของการโฆษณา การใช ้Influencer พูดแบบไหน

หรือการใช้ Influencer แบบไหนจะเป็นประโยชน์กบัแบรนด์ บล็อกเกอร์หรือ Influencer บางคน

อาจจะ “ชํ้า” จากการถูกใชง้านเชิงพาณิชย ์เน่ืองจากเอเยนซีหรือแบรนด์ป้อนงานให้มากเกินไป ซ่ึง

อาจเป็นเพราะไม่ค่อยมีตวัเลือกหรือไม่รู้จกัว่าใครเป็นใคร พอเสนอใครมาก็เอาคนนั้น ความ

น่าเช่ือถือ (Trust & Creditability) ของ Influencer คนนั้นจะถูกบัน่ทอน เพราะเหล่า Follower จากท่ี

เคยมอง Influencer คนนั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญ กลบัมองเป็นส่ือโฆษณาอีกส่ือหน่ึงท่ีสามารถ “ซ้ือได”้ 

และมีบ่อยคร้ังท่ีแอบแฝงโฆษณาแต่ถูกจบัได ้หรือแฝงโฆษณาโดยปราศจากความจริงใจ เชียร์

สินคา้ออกนอกหนา้หรือเกินความเป็นจริง  

ในโลกของโซเชียลมีเดีย “Influencer” ก็คือ “Trust Agent” ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง 

มีผูค้นใหค้วามเช่ือถือ มีความคิดสามารถโนม้นา้วใหค้นอ่ืนเช่ือได ้ถา้ “ผูท้รงอิทธิพล” สูญเสียความ

น่าเช่ือถือเม่ือไร อิทธิพลท่ีมีอยูก่็จะหมดไป กลายเป็นคนท่ีไม่น่าเช่ือถืออีกต่อไป 

 

2.2 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในหมวดของกลุ่มผู้ติดตาม 

 

2.2.1 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

 

2.2.1 ทฤษฎกีารเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 

การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคล

ว่าความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมี

กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 
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โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960, p.19-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับ

ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซ่ึง

ประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสารบุคคลจะ

เลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ือหนงัสือพิมพ์

ฉบบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความตอ้งการ

ของตนอีกทั้งทกัษะและความชาํนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนั บางคนถนดัท่ีจะฟัง

มากกวา่อ่าน ก็จะชอบฟังวทิย ุดูโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือเป็นตน้ 

การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจ

ข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน

ทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 

เพื่อไม่ใหเ้กิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกวา่ความไม่สอดคลอ้งทางดา้น

ความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 

การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคลเปิดรับ

ขอ้มูลข่าวสารแลว้ก็ใช่วา่จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรา

มกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ 

ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้น

แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว นอกจากจะทาํให้

ข่าวสารบางส่วนถูกตดัทิ้งไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคล

ดว้ย 

การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความ

สนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ี

ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือก

จดจาํไวน้ั้นมกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความ

เช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีความมัน่คงชดัเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพื่อนาํไปใชเ้ป็น

ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนาํไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีทาํให้ไม่สบาย

ใจข้ึน 

สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด์ ฮนัท์ และ เบ

รนท ์ดี รูเบน (Hunt & Ruben, 1993, p.65 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น.122-124) ได้

กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไวด้งัน้ี 
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ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคื์อ

ความตอ้งการ ความตอ้งการทุกอย่างของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางกายและใจทั้งความตอ้งการ

ระดบัสูงและความตอ้งการระดบัตํ่า ยอ่มเป็นตวักาํหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ

ตอ้งการของเรา เพื่อให้ไดข้่าวสารท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความ

พอใจ ฯลฯ 

ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติคือความชอบและมีใจโน้มเอียง

(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ ส่วนค่านิยมคือหลกัพื้นฐานท่ีเรายึดถือ เป็น

ความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะทาํหรือไม่ควรทาํอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมและคนซ่ึง

ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก

ตีความหมายและการเลือกจดจาํ 

เป้าหมาย (Goal) มนุษยทุ์กคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต

ทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรากาํหนดข้ึนน้ีจะมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาํเพื่อ

สนองเป้าหมายของตน 

ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมทั้ ง

ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก

เก็บเน้ือหาของข่าวนั้นไว ้

การใชป้ระโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ เราจะให้ความสนใจและใชค้วามพยายาม

ในการท่ีจะเขา้ใจ และจดจาํข่าวสารท่ีเราสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้นส่วนหน่ึง ข้ึนอยูก่บั

ลีลาในการส่ือสารของเรา คือความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบฟังวิทย ุ

บางคนชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์ การ

ส่ือสาร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยูด่ว้ย มีอิทธิพลตรงต่อการ

เลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาํข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองว่าเป็น

อยา่งไร การท่ีเราคิดวา่คนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือวา่คนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดวา่

คนอ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละคน

พฒันานิสัยการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพฒันาความชอบ
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ส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง 

สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

นอกจากน้ี วิลเบอร์ ชแรมม ์(Schramm, 1973, p.121-122) ยงัไดช้ี้ให้เห็นถึงองคป์ระกอบ

อ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดงัน้ี 

1) ประสบการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหผู้รั้บส่งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

2) การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารท่ีผูรั้บสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง 

จุดประสงคข์องตนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

3) ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัทาํใหบุ้คคลมีความสนใจแตกต่างกนั 

4) การศึกษาและสภาพแวดลอ้มทาํให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับ

สาร 

5) ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเก่ียวกับสภาพร่างกายและจิตใจท่ีทาํให ้

พฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกนั 

6) บุคลิกภาพ ทาํให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และ 

พฤติกรรมของผูรั้บสาร 

7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารจะทาํให้เขา้ใจความหมายของข่าวสาร 

หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้

8) ทัศนคติ จะเป็นตัวกําหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือ 

ข่าวสารท่ีไดพ้บเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนั้น 

สําหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Becker, 1972) ไดใ้ห้

ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจาํแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารคือ 

การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา ขอ้มูลเม่ือตอ้งการ

ใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ๆ ไป 

การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อทราบ

ขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่

อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ 

การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเปิดรับข่าวสาร

เพราะตอ้งการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

สําหรับเหตุผลในการท่ีมนุษย์เลือกสนใจหรือตั้งใจรับข่าวสารอย่างไรจากส่ือใดนั้นมี

นกัวชิาการหลายท่านท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 
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ในเร่ืองของวตัถุประสงคข์องการเลือกรับข่าวสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผูรั้บสารนั้น 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533, น.40-44) ก็ไดจ้าํแนกวตัถุประสงคข์องการเลือกเปิดรับข่าวสารไว ้ 4 

ประการ คือ    

1) เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือผูรั้บสารตอ้งการสารสนเทศ (Information) เพื่อ

สนองต่อความตอ้งการและความอยากรู้ 

2) เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับส่ือเพื่อแสวงหาความเร้าใจ 

ต่ืนเตน้ สนุกสนาน รวมทั้งการพกัผอ่น 

3) เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การตอ้งการสร้าง

ความคุน้เคยหรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่น การใชภ้าษาร่วมสมยั เพื่อหลีกเล่ียงงานประจาํ

หรือหลีกเล่ียงคนรอบขา้ง 

4) การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับส่ือหรือเขา้หาส่ือเพื่อหลีกเล่ียง

งานประจาํหรือหลีกเล่ียงคนรอบขา้ง 

แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979: p.51-52) ได้ให้แนวคิดว่า 

โดยทัว่ไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับส่ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 4 

ประการคือ 

1) เพื่อให้เรียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ

เคล่ือนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ รอบตวัจากการเปิดรับข่าวสาร ทาํให้คนเป็นท่ีทนัเหตุการณ์ 

ทนัสมยั 

2) เพื่อการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารทาํให้บุคคลสามารถกาํหนด

ความเห็นของตนต่อสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆ รอบตวั เพื่อการตดัสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งชีวติประจาํวนั 

3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไปใช้

ในการพูดคุยกบัผูอ่ื้นได ้

4) เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความ

เป็นไปต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบๆ ตวั 

จากทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารจะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยสําคัญในการนํามา

ประกอบการตดัสินใจของบุคคล เม่ือบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง บุคคลยอ่ม

ตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีบุคคลจะทาํการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความ

สนใจเท่านั้นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบนัมีมากเกินกวา่ท่ีผูรั้บสารจะรับไวท้ั้งหมดได ้จึงทาํให้เกิด

กระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อยา่งไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารท่ี
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แตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้มในสังคมนั้นๆ รวมไปถึงวตัถุประสงคห์รือ

ความตอ้งการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัย่อมทาํให้มีพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 

 

2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมี

ผลต่อการแสดงออก (ดาํรงศกัด์ิ ชยัสนิท 2538, น.86) 

 กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior)  

 Leavitt (1984) ไดก้ล่าวไวว้า่ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาจะมี

มูลเหตุท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมข้ึนก่อน ซ่ึงเรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” และกระบวนการ

ของพฤติกรรมมนุษย ์มีลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี 

1) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด (Behavior is caused) คือการท่ี

คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมา จะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิดและส่ิงท่ีเป็นสาเหตุก็

คือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัมนุษยน์ัน่เอง 

2) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้จะต้องมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is 

motivated) เม่ือคนเรามีความตอ้งการเกิดข้ึนแล้ว คนเราก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการ

พื้นฐานจนกลายเป็นแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจ (Motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

3) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal Directed) การท่ี

คนเราแสดงพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ออกมานั้ น มิได้กระทาํไปอย่างเล่ือนลอยโดยปราศจาก

จุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง ตรงกนัขา้มกลบัมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีจะให้บรรลุผลสําเร็จตาม

ความตอ้งการของตน 

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Decision Process) 

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึน

ไป ในกระบวนการซ้ือทัว่ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธ์ิ 2544, 

น.118) ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition)  

การรับรู้ถึงปัญหาหรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึน

เม่ือผูซ้ื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการของเขา ซ่ึงความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า
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ภายในและภายนอก ผูซ้ื้อจะเรียนรู้วิธีท่ีจะจดัการกับส่ิงกระตุ้น ทาํให้เขารู้ว่าจะตอบสนองส่ิง

กระตุน้อยา่งไร ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้ความตอ้งการข้ึนมาใหไ้ด ้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่ง

ภายในก่อน (Internal Search) จากหน่วยความจาํ (Memory) ท่ีสั่งสมไวใ้นสมอง เพื่อนาํมาใชใ้นการ

ประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก (External 

Search) โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสาร จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี (Kotler, 1986, p.246) 

1) แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนฝงู เพื่อนบา้น คนรู้จกั 

2) แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนจาํหน่าย บรรจุภณัฑ ์

การสาธิต 

3) แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ การจดัการ การตรวจสอบ และการใชผ้ลิตภณัฑ ์

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมิณผลทางเลือก (Evaluation Alternative Solution) 

ขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัหมวดหมู่และวเิคราะห์ถึงขอ้ดี ขอ้เสียท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน ทั้งในลกัษณะการเปรียบหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและหาความคุม้ค่าท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Deciding on the Appropriate Solution) 

หลงัการประเมินผลทางเลือกในการแกปั้ญหา ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ

ทางเลือก หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา 

ทางเลือกท่ีเลือกได ้คือ ประเภทของสินคา้ท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีมีผลดีมากท่ีสุดและมีผลเสีย

นอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น สอดคลอ้งกบัความพอใจ มีราคาท่ีเหมาะสม มี

แนวโนม้ท่ีจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต ตลอดจนมีผลกระทบต่อเน่ืองกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้มและบุคคล

อ่ืนนอ้ยท่ีสุด 

การตดัสินใจของบุคคลมกัใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเอง

และผูอ่ื้น ซ่ึงปัจจุบนัการส่ือสารท่ีดีและทนัสมยัสามารถทาํไดอ้ย่างกวา้งขวาง ดงันั้นทาํให้บุคคล

ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) 

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยภายหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคก็จะนาํผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช้และใน

ขณะเดียวกันก็จะทาํการประเมินผลผลิตภณัฑ์นั้นไปด้วย โดยการเปรียบเทียบการใช้งานหรือ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์อยา่งแทจ้ริงกบัความคาดหวงัท่ีคาดคิดไว ้หากผลท่ีไดเ้ป็นไปตาม
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ความคาดหวงัก็จะทาํใหเ้กิดความพอใจ (Satisfaction) แต่หากผลท่ีไดรั้บไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหวงัไวก้็

จะทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซ่ึงผลลพัธ์ทั้งสองทางน้ี อาจนาํไปสู่การแสวงหาขอ้มูล

เพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตรงนั้น หรืออาจเปล่ียนความเช่ือ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ 

 

2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 นิตนา ฐานิตธนกร และ ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง (2554) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง 

“Beauty Blogger : ผูท้รงอิทธิพลดา้นความงามบนโลกออนไลน์” โดยผลการศึกษาพบวา่ปัจจุบนั

บริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมแพร่หลายจากผูค้นทัว่โลก ประกอบกบัการ

ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรงไดรั้บความนิยมมากข้ึน การตลาดความสวยความ

งามผา่นบิวต้ี บล็อกเกอร์จึงไดรั้บความนิยมจากนกัการตลาดและธุรกิจต่างๆ มากข้ึน เน่ืองจากเป็น

การทาํการตลาดท่ีตน้ทุนตํ่าแต่มีประสิทธิภาพ ยอดขายเคร่ืองสําอางหลายแบรนด์ท่ีเพิ่มข้ึนมีผลมา

จากผูค้นในเครือข่ายชุมชนออนไลน์ท่ีติดตามอ่านบล็อกท่ีเป็นกระแสและซ้ือมาใชต้ามเพื่อนๆ ท่ีอยู่

ในชุมชนดงักล่าว นอกจากน้ี บิวต้ี บล็อกเกอร์มกัจะเป็นผูบ้ริโภคสินคา้และบริการทางดา้นความ

งามโดยตรงและไดน้าํประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ์มาเขียนแสดงความคิดเห็นหรือบอก

เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑผ์า่นบล็อก จึงมีผูอ่้านให้ความสนใจและติดตามอ่านเน้ือหาจาํนวน

มาก เพราะผูค้นส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองมากกวา่เช่ือขอ้มูลหรือเน้ือหาการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยตรงของทางบริษทัผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ส่ิงสําคญัท่ีบิวต้ี บล็อกเกอร์

ตอ้งรักษาไว ้คือ ความซ่ือสัตยต์่อสินคา้หรือบริการท่ีนาํเสนอและเป็นคนท่ีมุมมองแนวบวก โดย

เขียนนาํเสนอสินคา้หรือบริการดว้ยความเป็นกลาง ซ่ือสัตย ์และความจริงใจ เพียงเท่าน้ีบิ้วต้ีบล็อก

เกอร์ก็จะยงัคงเป็นผูท้รงอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของบรรดาเหล่า

ผูรั้กสวยรักงามบนโลกออนไลน์ต่อไป 

 ณฎัฐา อุ่ยมานะชยั (2556) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง “ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์กบัพลงั

การบอกต่อ” เพื่อศึกษาถึงการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในการคน้ควา้หาขอ้มูลประกอบการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

บุคคลท่ีน่าเช่ือถือในโลกออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน ผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์จึงกลายเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีตราสินคา้ตอ้งแสวงหาเพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการ

ติดต่อกบัผูบ้ริโภค ผูท้รงอิทธิพลในส่ือออนไลน์ควรมีความเช่ียวชาญในดา้นใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค และสามารถเป็นตวัแทนของผลิตภณัฑ์ได้ และควรมีขอ้มูลมากพอท่ี
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สามารถอธิบายขอ้มูลให้ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ โดยผูท้รงอิทธิพลควรสร้างเร่ืองราวให้ผูบ้ริโภค

คล้อยตามจนเช่ือใจผูท้รงอิทธิพล และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผูท้รงอิทธิพลควรเป็นบุคคลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและมีอาํนาจในการชกัจูงใจใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตามดา้นทศันคติและพฤติกรรม   

 ขนิษฐา สุขสบาย (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารการตลาดของบิวต้ี 

บล็อกเกอร์บนสังคมออนไลน์” จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า บล็อกเกอร์แต่ละคนมีลกัษณะท่ี

แตกต่างกนั ทั้งบุคลิกภายนอก การแสดงออกทางความคิดเห็นผา่นวจันภาษา และการแสดงออกผา่

นอวจันภาษารวมถึงความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํเสนอผลงานของตวัเองบนสังคมออนไลน์ สรุป

ไดว้า่ บิวต้ี บล็อกเกอร์ทุกคนมีจุดเร่ิมตน้ท่ีไม่ต่างกนั คือเร่ิมตน้มากจากการเขียนไดอาร่ีออนไลน์ท่ี

ไดรั้บการพฒันาทางเทคโนโลยีการส่ือสารและปรับเปล่ียนรูปแบบมาเร่ือยๆ จนกลายเป็นผูเ้ขียน

หรือสร้างเวบ็บล็อกแฟนเพจหรือช่องทางการส่ือสารบนสังคมออนไลน์เป็นของตวัเอง โดยมีวิธีการ

ส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เนน้การพูดคุยแบบเป็นกนัเอง มีการเล่าเร่ืองราว

ท่ีเป็นประสบการณ์ตรงของตนเองอาจมีการใชภ้าพหรือคลิปวิดีโอเป็นส่วนประกอบ ท่ีสําคญัคือมี

การนาํเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดมาใช้ประกอบร่วมดว้ยในการส่ือสาร เช่น การบอกเล่าแบบ

ปากต่อปาก การประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ในกรณีท่ีจดักิจกรรมนอก

สถานท่ีโดยมีเจา้ของผลิตภณัฑ์เป็นผูส้นบัสนุน ทั้งน้ีการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของบิวต้ี 

บล็อกเกอร์นั้น จะข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ์ เวลา สถานท่ีและโอกาสในการเอ้ืออาํนวยอีกดว้ย เราจะเห็น

ไดว้่าช่องทางการเปิดรับขอ้มูลจากบิวต้ี บล็อกเกอร์ยงัคงเป็นช่องทางท่ีผูติ้ดตามผลงานของบิวต้ี 

บล็อกเกอร์รวมถึงบุคคลทัว่ไปสามารถเปิดรับชมและเขา้ถึงได้ง่ายในการคน้หาขอ้มูล เน่ืองดว้ย

ความสะดวก รวดเร็วและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และนอกจากนั้นยงัพบวา่บิวต้ี บล็อกเกอร์มี

กลยทุธ์หลกัในการติดต่อส่ือสารบนสังคมออนไลน์ โดยการใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ท่ีมีเคร่ืองมือการส่ือสารอยา่งหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากแฟน

เพจหรือผูติ้ดตามผลงาน การร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี การบอกต่อแบบปากต่อปากและการแนะนาํ

พูดคุยเก่ียวกบัความสวยความงามในช่องทางการส่ือสารบนสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง

การตลาดแบบไวรัสท่ีใช้ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารบนอินเตอร์เนตเป็นตวักระจาย

ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและการกระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น การกดไลค์

หรือแชร์ ซ่ึงบิวต้ี บล็อกเกอร์เองไม่ไดร้ะบุเจาะจงหรือใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงแต่เป็นการผสมผสานเพื่อให้

การส่ือสารการตลาดบนสังคมออนไลน์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลมากยิง่ข้ึน 

 วนัสนันท์ ร่มโพธ์ิ (2555) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ “การตัดสินใจซ้ือของผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหารผา่นเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเอง” โดย

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ภาพรวมและคุณลกัษณะของเน้ือหาเก่ียวกบัเมนูอาหาร
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และร้านอาหารในเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเอง รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 

3 ประการ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล ความเช่ือถือในเวบ็ไซต์ และการตดัสินใจซ้ือของ

ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณด้วยวิธีการ

สํารวจ ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิจยัเชิงคุณภาพด้วย

วธีิการวเิคราะห์เอกสาร โดยศึกษาภาพรวมและคุณลกัษณะของเมนูอาหารและร้านอาหารท่ีปรากฏ

ในเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเอง ทั้งน้ีเลือกมาเป็นกรณีศึกษาจาํนวน 2 เวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ 

www.wongnai.com และ www.tongkatsu.com ผลการวจิยัพบวา่  

1) ภาพรวมของเน้ือหาในเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเองเก่ียวกับ

เมนูอาหารและร้านอาหาร ประกอบด้วย คุณลักษณะของเมนูอาหารและร้านอาหาร บทวิจารณ์ 

ความโดดเด่น/เอกลกัษณ์ และรูปภาพ  

2) พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความเช่ือถือใน

เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเองเก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหาร  

3) พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลจากเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเอง

เก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

4) ความเช่ือถือในเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเองเก่ียวกบัเมนูอาหาร

และร้านอาหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบั “กลยุทธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิด

ในโลกออนไลน์ท่ีมีผลต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม” ซ่ึงทาํการศึกษาในหมวดของผลิตภณัฑ์ความ

งามและในหมวดของร้านอาหารและการท่องเท่ียว เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ท่ีศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารและวธีิการสร้างเน้ือหาของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ี

ทาํให้เกิดพลงัการบอกต่อ จนเป็นท่ีติดตามและมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ทาํให้ผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ของทางกลุ่มผูติ้ดตาม รวม

ไปถึงการท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้และบริการต่างๆ โดยการวิจยัช้ิน

น้ีจะทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีขั้นตอนการศึกษาและรายละเอียด 

ดงัน้ี 

3.1 แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

3.2 กลุ่มตวัอยา่งและการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.4 ระยะเวลาในการทาํวจิยั 

3.5 การวเิคราะห์และการนาํเสนอขอ้มูล 

 

3.1 แหล่งทีม่าของข้อมูล 

 

เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล โดยการจดบันทึกและการ

บนัทึกเสียง ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่มผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์ ในหมวดของผลิตภณัฑค์วามงามและในหมวดของร้านอาหารและการท่องเท่ียว ผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์น้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในตวัเพื่อท่ีจะ

สินค้าหรือบริการนั้นๆ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักันอย่างกวา้งขวาง รวมไปถึงการใช้ส่ือสังคม
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ออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองในการสร้างเน้ือหา ศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารและการสร้างการมีส่วนร่วม

รวมไปถึงการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บักลุ่มผูติ้ดตาม  

2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่มผูติ้ดตาม ท่ีมี

การใช้ส่ือออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอและติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างต่อเน่ือง มี

พฤติกรรมในการคน้ควา้หาขอ้มูลของสินคา้หรือบริการต่างๆ จากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อยู่

เป็นประจําก่อนท่ีจะตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการนั้ นๆ ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะศึกษาถึง

พฤติกรรมการติดตามและการเลือกเปิดรับส่ือ รวมไปถึงทศันคติท่ีมีต่อกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่างและการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยัคร้ังน้ี มีทั้งหมด 2 กลุ่มคือ 

 

3.2.1 กลุ่มผู้ทรงอทิธิพลในโลกออนไลน์ (Online Influencer) จํานวน 6 คน  

3.1.1.1 หมวดผลิตภณัฑค์วามงาม จาํนวน 3 คน  

โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภณัฑ์ความงาม 

ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีเคยได้รับรางวลั Thailand Blogger Award ในหมวด

ผลิตภณัฑค์วามงาม 

2) เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนั  

3) เป็นบุคคลท่ีไม่เคยมีช่ือเสียงมาจากส่ืออ่ืนๆ 

4) มีการสร้างเน้ือหาเพื่อนาํเสนอแก่ผูติ้ดตามอยา่งต่อเน่ือง 

5) เป็นบุคคลท่ีเคยร่วมงานกบัตราสินคา้ต่างๆ  

6) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองผลิตภณัฑแ์ละความงามอยา่ง

ลึกซ้ึง 

ประกอบดว้ย 

1) คุณพีรญา ป้อมอาษา  

Beauty Blogger ท่ีกลุ่มผูติ้ดตามรู้จกักนัในนามวา่ “เอ๊ิก เอ๊ิก” (Erk-Erk) 
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ภาพที ่3.1  คุณพีรญา ป้อมอาษา (Beauty Blogger) 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 

 

ในปี 2013 ไดรั้บตาํแหน่ง Popular Vote ในหมวด Shopping & Beauty 

Blog ในงานประกวด Thailand Blog Award และในปี 2014 ไดมี้ผลงานพอคเกตบุคความงามช่ือวา่ 

"สวย 360 องศา" กบั STEPS ในเครือสาํนกัพิมพอ์มรินทร์ เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงมาจากการคน้ควา้หาวิธี

รักษาสิวดว้ยตนเองและมีความรู้เร่ืองการรักษาสิวท่ีหลายๆ คนให้ความสนใจ มีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑท์างดา้นความงามต่างๆ เป็นอยา่งดี และเคยร่วมงานกบัตราสินคา้ต่างๆ มาแลว้หลายคร้ัง 

ปัจจุบนัมีผูติ้ดตามในแฟนเพจไม่ตํ่ากวา่ 140,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.2  หนา้แฟนเพจ Erk-Erk.com  

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558ก. 
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นอกจากแฟนเพจท่ีเป็นช่องทางหลกัท่ีใช้ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามแลว้ยงัมี

การใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น 

เวบ็ไซต ์ www.erk-erk.com ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไม่วา่จะเป็นบทความ

หรือคลิปวดีิโอท่ีไดท้าํข้ึนมา เพื่อใหก้ลุ่มผูติ้ดตามคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่3.3  หนา้เวบ็ไซต ์Erk-Erk.com  

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [www.erk-erk.com], 2558. 

 

YouTube Channel: wwwerkerkcom เป็นอีกช่องทางท่ีกลุ่มผูติ้ดตามให้

ความสนใจ ซ่ึงมีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 63,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558)  

 

 
 

ภาพที ่3.4  YouTube Channel: wwwerkerkcom 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2557ง. 

http://www.erk-erk.com/
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Instagram: wwwerkerkcom มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากว่า 60,000 คน (ขอ้มูลเม่ือ

วนัท่ี 17 เมษายน 2558) 

 
 

ภาพที ่3.5  Instagram: wwwerkerkcom 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558ค. 

 

2) คุณสุอารี ทรรศนกุลพนัธ์   

Beauty Blogger ท่ีกลุ่มผูติ้ดตามรู้จกักนัในนามวา่ “แป้ง Kirari” (Kirarista) 

 

 
 

ภาพที ่3.6  คุณสุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ (Beauty Blogger) 

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 
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เคยไดรั้บรางวลั Second Best Beauty and Shopping Blog ในงานประกวด 

Thailand Blog Award ในปี 2010 และ 2012 เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในเร่ืองความสวยความงามและมีความ

สนใจในตวัผลิตภณัฑ์ความงามต่างๆ มีจุดเด่นในเร่ืองของการนาํเสนอโดยจะเน้นแนวทางการ

แต่งหนา้ทาํผมในสไตล์ของญ่ีปุ่นและเกาหลีเป็นหลกั ทาํให้มีผูติ้ดตามผลงานจาํนวนมาก และยงั

ไดรั้บตาํแหน่ง Miss Popular Vote Cawaii Girl 2004 (Cawaii Magazine) อีกดว้ย ปัจจุบนัมีผูติ้ดตาม

ในแฟนเพจไม่ตํ่ากวา่ 74,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.7  หนา้แฟนเพจ Kirarista   

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 

 

นอกจากแฟนเพจท่ีเป็นช่องทางหลกัท่ีใช้ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามแลว้ยงัมี

การใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น  

เวบ็ไซต ์www.kirarista.com ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไม่วา่จะเป็นบทความ

หรือคลิปวดีิโอท่ีไดท้าํข้ึนมา เพื่อใหก้ลุ่มผูติ้ดตามคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  

 

 
 

ภาพที ่3.8  หนา้เวบ็ไซต ์Kirarista   

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [www.kirarista.com], 2558. 

http://www.kirarista.com/
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YouTube Channel: Kirari TV มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 19,000 คน (ขอ้มูลเม่ือ

วนัท่ี 17 เมษายน 2558)  

 

 
 

ภาพที ่3.9  YouTube Channel: Kirari TV 

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirari TV], 2558. 

 

Instagram: kirarista มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากว่า 36,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 17 

เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.10  Instagram: Kirarista 

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 
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3) คุณชนกกานต ์วรีคติธรรม (Tuniez83)  

Beauty Blogger ท่ีกลุ่มผูติ้ดตามรู้จกักนัในนามวา่ “ตูนน์” (Tuniez83) 

 

 
 

ภาพที ่3.11  คุณชนกกานต ์วรีคติธรรม (Beauty Blogger) 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 

ในปี 2011 เคยไดรั้บรางวลัในหมวด Shopping & Beauty Blog ในงาน

ประกวด Thailand Blog Award เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในเร่ืองผลิตภณัฑ์ความงามและมีความรู้

ความสามารถในการใช้ส่ือออนไลน์หลากหลายชนิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึง

ความสามารถทางดา้นดนตรี ทาํใหปั้จจุบนัมีผลงานเพลงท่ีอยูภ่ายใตส้ังกดั Classy Record ปัจจุบนัมี

ผูติ้ดตามในแฟนเพจไม่ตํ่ากวา่ 47,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.12  หนา้แฟนเพจ Tuniez83 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 
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นอกจากแฟนเพจท่ีเป็นช่องทางหลกัท่ีใช้ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามแลว้ยงัมี

การใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น  

เวบ็ไซต ์www.tuniez83.com ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไม่วา่จะเป็นบทความ

หรือคลิปวดีิโอท่ีไดท้าํข้ึนมา เพื่อใหก้ลุ่มผูติ้ดตามคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  

 

 
 

ภาพที ่3.13  หนา้เวบ็ไซต ์Tuniez83 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [www.tuniez83.com], 2558 

 

YouTube Channel: tuniez83 มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 18,000 คน (ขอ้มูลเม่ือ

วนัท่ี 17 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.14  YouTube Channel: tuniez83 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83], 2558 

http://www.tuniez83.com/
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Instagram: tuniez83 มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 35,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558) 
 

 
 

ภาพที ่3.15  Instagram: tuniez83 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83], 2558. 

 

3.1.1.2 หมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว จาํนวน 3 คน 

โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดร้านอาหารและการ

ท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนั  

2) เป็นบุคคลท่ีไม่เคยมีช่ือเสียงมาจากส่ืออ่ืนๆ 

3) มีการสร้างเน้ือหาเพื่อนาํเสนอแก่ผูติ้ดตามอยา่งต่อเน่ือง 

4) เป็นบุคคลท่ีเคยร่วมงานกบัตราสินคา้ต่างๆ  

5) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองร้านอาหารและการท่องเท่ียว

เป็นอยา่งดี 

ประกอบดว้ย 

1) คุณมงคล อภิสุทธิสาร  

Food & Travel Blogger ท่ีกลุ่มผูติ้ดตามรู้จกักนัในนามของผูจ้ดัทาํแฟนเพจ 

“Eat and Travel Diary”  
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ภาพที ่3.16  คุณมงคล อภิสุทธิสาร (Food & Travel Blogger) 

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2556. 

 

เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในการแสวงหาร้านอาหารอร่อยๆ และชอบท่ีจะท่องเท่ียว

ไปในทุกๆ ท่ี เร่ิมจากการเขียนเล่าประสบการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีไดไ้ปพบเจอมาให้เพื่อนๆ ไดอ่้าน 

จนกระทัง่มีคนใหค้วามสนใจเขา้มาพูดคุยสอบถามและติดตามผลงานมากข้ึนจึงไดจ้ดัทาํแฟนเพจท่ี

นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับร้านอาหารและการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศข้ึนมา ปัจจุบนัมี

ผูติ้ดตามในแฟนเพจไม่ตํ่ากวา่ 159,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.17  หนา้แฟนเพจ Eat and Travel Diary  

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2558ก. 
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Instagram: eatandtraveldiary มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 800 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 

20 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.18  Instagram: eatandtraveldiary 

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2558ข. 

 

2) คุณอนุสร ตนัเจริญ  

Food & Travel Blogger ท่ีกลุ่มผูติ้ดตามรู้จกักนัในนามวา่ “ลุงอว้น กินกะเท่ียว” 

 

 
 

ภาพที ่3.19  คุณอนุสร ตนัเจริญ (Food & Travel Blogger)  

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [KinKaTiew], 2558. 
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เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในการสรรหาร้านอาหารอร่อยๆ นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น

ร้านอาหารริมทางราคาถูกหรือร้านอาหารหรูหราราคาแพง และช่ืนชอบในการเผยแพร่บอกเล่า

ขอ้มูลต่างๆ บนโลกออนไลน์ จากการเขียนบอกเล่าเร่ืองร้านอาหารอร่อยๆ อยูเ่ป็นประจาํ จึงทาํให้มี

ช่ือเสียงในเร่ืองของการแนะนําร้านอาหาร จนมีผูติ้ดตามอย่างกวา้งขวางในส่ือสังคมออนไลน์ 

ปัจจุบนัมีผูติ้ดตามในแฟนเพจไม่ตํ่ากวา่ 47,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.20  หนา้แฟนเพจ ลุงอว้นกินกะเท่ียว 

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [KinKaTiew], 2558. 

 

นอกจากแฟนเพจท่ีเป็นช่องทางหลกัท่ีใช้ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามแลว้ยงัมี

การใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น 

เว็บไซต์ www.fattyuncleeattravel.com ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไม่ว่าจะ

เป็นบทความหรือคลิปวดีิโอท่ีไดท้าํข้ึนมา เพื่อใหก้ลุ่มผูติ้ดตามคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  

 

 
 

ภาพที ่3.21  หนา้เวบ็ไซต ์ลุงอว้นกินกะเท่ียว 

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [www.fattyuncleeattravel.com], 2558. 
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Instagram: fattykinkatiew มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 2,600 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 

17 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.22  Instagram: fattykinkatiew  

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [fattykinkatiew], 2558. 

 

3) คุณชุดาอร อุบลสมุทร  

Food & Travel Blogger ท่ีกลุ่มผูติ้ดตามรู้จกักนัในนามวา่ “เมเม่พาชิม” 

 

 
 

ภาพที ่3.23  คุณชุดาอร อุบลสมุทร (Food & Travel Blogger)  

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2557. 
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ด้วยความท่ีช่ืนชอบในรสชาติของอาหารและชอบถ่ายภาพ จึงชอบท่ีจะ

ถ่ายทอดเร่ืองราวบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผา่นทางส่ือออนไลน์ให้เพื่อนๆ ไดติ้ดตามอย่างสมํ่าเสมอ 

รวมถึงการแนะนาํร้านอาหารอร่อยๆ ให้เพื่อนๆ ไดไ้ปลองชิม จนกระทัง่มีผูท่ี้ช่ืนชอบสไตล์ในการ

นาํเสนอและการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ จากการเขียนไดอาร่ีทัว่ๆ ไป จึงได้มีการสร้างแฟนเพจ

ข้ึนมาเพื่อส่ือสารกบักลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั ปัจจุบนัมีผูติ้ดตามในแฟนเพจไม่ตํ่ากวา่ 5,800 

คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.24  หนา้แฟนเพจ เมเม่พาชิม  

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2558. 

 

นอกจากแฟนเพจท่ีเป็นช่องทางหลกัท่ีใช้ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามแลว้ยงัมี

การใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น 

เวบ็ไซต ์www.maymey.com ท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไม่วา่จะเป็นบทความ

หรือคลิปวดีิโอท่ีไดท้าํข้ึนมา เพื่อใหก้ลุ่มผูติ้ดตามคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  

 

 
 

ภาพที ่3.25  หนา้เวบ็ไซต ์เมเม่พาชิม  

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [www.maymey.com], 2558. 
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Instagram: dj_maymey มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 1,400 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 17 

เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.26  Instagram: dj_maymey  

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [dj_maymey], 2558 

 

Twitter: dj_maymey มีผูติ้ดตามไม่ตํ่ากวา่ 34,000 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 17 

เมษายน 2558) 

 

 
 

ภาพที ่3.27  Twitter: dj_maymey 

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [dj_maymey], 2558 
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3.2.2 กลุ่มผู้ติดตาม (Follower) จํานวน 12 คน 

โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มผูติ้ดตาม ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง 

2) เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมในการคน้ควา้หาขอ้มูลจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเล่ือกซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ  

3) มีการใชส่ื้อออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองทุกวนั 

4) เป็นผูท่ี้เคยมีส่วนร่วม และไม่เคยมีส่วนร่วมกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์

เพื่อจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูติ้ดตามท่ีแตกต่างกนัไป 

5) เป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นช่วงวยัทาํงานท่ีมีอาํนาจในการใช้จ่ายในการเลือกซ้ือสินคา้

หรือบริการดว้ยตวัเอง 

ประกอบดว้ย 

3.2.2.1 กลุ่มผูติ้ดตามในหมวดผลิตภณัฑค์วามงาม จาํนวน 6 คน 

1) คุณวภิาฉตัร คณัฑานนัท ์ 

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 26 ปี 

2) คุณวลิาสินี สงวนวงศ ์ 

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 27 ปี 

3) คุณนิรัณญาน์ นวนิวรณกรณ์  

อาย ุ: 24 ปี 

4) คุณมลัลิกา ปานนพภา  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

5) คุณพรรณภรณ์ พนัธ์นรา  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

6) คุณพนัธิภา พิณเหลือง  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 31 ปี 
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3.2.2.2 กลุ่มผูติ้ดตามในหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว จาํนวน 6 คน 

1) คุณพรรณราย เปรมปรีวรรณ  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

2) คุณอาทิตย ์สธนกุลพานิช  

อาชีพ : กิจการส่วนตวั 

อาย ุ: 34 ปี 

3) คุณประภาพร จิบสูงเนิน  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 37 ปี 

4) คุณโอริสสา รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 27 ปี 

5) คุณวชุิดา รังสาคร  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

6) คุณกชมน ศรีรักษ ์ 

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 28 ปี 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีแนวคาํถามท่ีใช้

ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงเป็นแนวคาํถามท่ีออกแบบภายใตก้รอบ

การศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดพลงัการบอกต่อ ประกอบดว้ย        

1) แนวคาํถามท่ีใชส้าํหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่มผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ 

(1) จุดเร่ิมต้นของการเร่ิมสร้างเน้ือหาต่างๆ จนได้เป็นผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์อยา่งในปัจจุบนัน้ี รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร  

(2) กลยทุธ์ในการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม 
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(3) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ ก่อนจะสร้างเน้ือหาเพื่อ

ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม 

(4) วธีิการสร้างเน้ือหาใหต้รงใจกลุ่มเป้าหมายและเกิดการบอกต่อ 

(5) ภาษาหรืออตัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

(6) การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บักลุ่มผูติ้ดตาม  

(7) การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผูติ้ดตาม เพื่อให้ผูติ้ดตามรู้สึกใกล้ชิดและเกิดความ

ไวว้างใจ 

(8) การสร้างตวัตนในโลกออนไลน์  

(9) การปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือเม่ือไดรั้บหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสาร

การตลาดใหก้บัตราสินคา้ 

2) แนวคาํถามท่ีใช้สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่ม

ผูติ้ดตาม 

เป็นแนวคาํถามเพื่อตอ้งการศึกษาถึงพฤติกรรมการติดตามและทศันคติและการยอมรับท่ีมี

ต่อการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

(1) ความรู้ของผูติ้ดตามท่ีมีเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ 

(2) การเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

(3) การส่ือสารโตต้อบกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์หรือการมีส่วนร่วมกบัผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

(4) ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เม่ือมีเร่ืองของการส่ือสาร

การตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

(5) รูปแบบการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีให้ความสนใจเป็น

พิเศษ 

(6) การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ 

(7) ความไม่น่าเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 
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3.4 ระยะเวลาในการทาํวจิัย 

 

ระยะเวลาในการทาํวจิยั ตั้งแต่เร่ิมเก็บขอ้มูลจนถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปผล ใชร้ะยะเวลา 

ดงัน้ี 

1) ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลรวม 3 เดือน 

2) ระยะเวลาในการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ใชเ้วลา 1 เดือน 

 

3.5 การวเิคราะห์และการนําเสนอข้อมูล  

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) มาใชว้ธีิการตีความขอ้มูล (Interpretation) เพื่อสรุปรวมประเด็นสาํคญัและตอบปัญหานาํ

วิจยัท่ีได้กาํหนดไว ้โดยนําข้อมูลท่ีได้จากการตีความมาเขียนเป็นรายงานสรุปผลการวิจยั และ

นาํเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยบรรยายตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่ม

ผูติ้ดตาม 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผูติ้ดตามท่ีติดตามกลุ่มผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์ 

3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม 

 

 

 



 

บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 

 การวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

ทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม” ในคร้ังน้ีได้ทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผูท้รงอิทธิพลทาง

ความคิดในโลกออนไลน์และกลุ่มผูติ้ดตาม ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคญัไดว้่า 

กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อความคิดและทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม โดย

สามารถสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ให้กบักลุ่มผูติ้ดตามได ้กลุ่ม

ผู ้ติดตามเห็นว่าการรีวิวสินค้าของผู ้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ให้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

ตรงไปตรงมา และนําเสนอข้อมูลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ สามารถนํามาประกอบการตดัสินใจ

เบ้ืองตน้ได ้ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการเลือกซ้ือสินคา้และยงัมีความน่าเช่ือถือมากกว่าโฆษณาอ่ืนๆ ดงั

ผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ผลการวจิยัการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

 การวจิยัในคร้ังน้ีไดท้าํการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด จาํนวน 18 คน ดงัต่อไปน้ี 

1) การสัมภาษณ์กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ จาํนวน 6 คน โดยแบ่งเป็น 

(1) หมวดผลิตภณัฑค์วามงาม 3 คน 

(2) หมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว 3 คน 

2) การสัมภาษณ์กลุ่มผูติ้ดตาม จาํนวน 12 คน โดยแบ่งเป็น 

1) ผูติ้ดตามในหมวดผลิตภณัฑค์วามงาม 6 คน 

2) ผูติ้ดตามในหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว 6 คน 

 

4.1  การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงอทิธิพลในโลกออนไลน์  

 

4.1.1 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ หมวดผลิตภัณฑ์ความงาม 

จํานวน 3 คน ดังต่อไปนี ้
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1) คุณพีรญา ป้อมอาษา 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2558 

 

 
 

ภาพที ่4.1 คุณพีรญา ป้อมอาษา (Beauty Blogger) 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 

 

เป็น Beauty Blogger ท่ีมีการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเน่ืองในโลกออนไลน์ และ

เคยร่วมงานกบัตราสินคา้ต่างๆ มากมาย  

 

 
 

ภาพที ่4.2  ภาพจากงาน Oriental Princess Society 44 Green Agenda Party  

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [www.erk-erk.com], 2557. 

http://www.erk-erk.com/
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และยงัมีผลงานพอคเกตบุคบุคความงามช่ือวา่ "สวย 360 องศา" ในเครือสํานกัพิมพ์

อมรินทร์ 

 

 
 

ภาพที ่4.3  ภาพจากงานเปิดตวัหนงัสือ "สวย 360 องศา"  

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [www.erk-erk.com], 2557. 

 

2)   คุณสุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2558 

 

 
 

ภาพที ่4.4  คุณสุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ (Beauty Blogger)  

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 

http://www.erk-erk.com/
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เป็น Beauty Blogger ท่ีโดดเด่นในเร่ืองของการนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวแฟชัน่ของ

ญ่ีปุ่นและเกาหลี ท่ีมีกลุ่มผูติ้ดตามใหค้วามสนใจจาํนวนมากและไดรั้บเชิญให้ร่วมงานเปิดตวัสินคา้

หลากหลายชนิด 

 

 
 

ภาพที ่4.5  ภาพจากงาน "YSL" Happy 2nd Anniversary in Thailand  

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 

 

 
 

ภาพที ่4.6  ภาพจากงาน SAMSUNG S6 Event  

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 
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3) คุณชนกกานต ์วรีคติธรรม 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2558 

 

 

 

ภาพที ่4.7  คุณชนกกานต ์วรีคติธรรม (Beauty Blogger) 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 

เป็น Beauty Blogger ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง สไตล์การแต่งตวัท่ีไม่เหมือนใคร 

และความสามารถในการวาดรูปและร้องเพลง ทาํให้มีผูท่ี้ช่ืนชอบและติดตามผลงานจาํนวนมาก 

และยงัไดร่้วมงานกบัตราสินคา้อีกมากมาย และจากการท่ีมีพรสวรรคท์างดา้นการร้องเพลงและเล่น

ดนตรี ทาํใหมี้ผลงานเพลงในอลับั้มแรก THE WAY WE FIRST MET เป็นของตวัเอง 

 

 
 

ภาพที ่4.8  คุณชนกกานต ์วรีคติธรรมและผลงานเพลงอลับั้มแรก 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2557. 
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โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัน้ี 

1) จุดเร่ิมตน้ของการเร่ิมสร้างเน้ือหาต่างๆ จนไดเ้ป็นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อยา่ง

ในปัจจุบนัน้ี รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าวว่า “เร่ิมจากเขียนไดอาร่ีออนไลน์มาเม่ือประมาณ 6 ปี ตอนน้ีทาํ

บล็อกมา 5 ปี รวมเป็น 11 ปีแลว้ เขียนเล่าเร่ืองราวไปเร่ือยๆ ว่าเราทาํอะไรบา้ง พอเร่ิมเขา้มาใน

วงการแต่งหน้า พอมาเห็นรุ่นพี่ๆ ท่ีเป็นบล็อกเกอร์เราก็คิดว่าเรามีบล็อกอยูแ่ลว้ เราแค่เปล่ียนคอน

เทนตม์นั ดงันั้นเลยมาเขียนไดอาร่ีในเร่ืองของความงาม ส่วนวตัถุประสงคแ์บ่งเป็น 2 อยา่ง อยา่ง

แรกเราเขียนไดอาร่ีประจาํวนัก็แค่เขียนเป็นเล่าเร่ืองราวไม่มีอะไร แค่อยากบอกอยากแชร์ไม่ไดคิ้ด

วา่ใครจะเขา้มาอ่านแต่ก็มีคนเขา้มาอ่าน ส่วนเร่ืองท่ีทาํเก่ียวกบับิวต้ีก็แน่นอนวา่แชร์เร่ืองความงาม 

จนกระทัง่ตอนน้ีโตข้ึนมาในระดบัหน่ึงก็จะมีเร่ืองประวติัส่วนตวั ไลฟ์สไตลบ์า้ง แต่หลกัๆ ก็จะเป็น

บิวต้ี” 

สุอารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “สมัยนั้ นชอบเล่นเว็บบอร์ด ตอนนั้ นเล่นเว็บไซต ์

Jeban.com โพสกระทู ้How to แต่งหนา้ ก็เล่นมาเร่ือยๆ จนมีคนติดตาม ก็เลยมีหลายๆ คน เรียกร้อง

ว่าไปเปิดบล็อกเถอะ ก็เลยเป็นจุดเร่ิมให้มาทาํบล็อกค่ะ เป็นแนวบอกเล่าเหมือนเป็นไดอาร่ีของ

ตวัเอง เป็นบนัทึกประมานน้ี มีหลากหลายค่อนขา้งเป็นเร่ืองบิวต้ี อนัไหนเราซ้ือมา อนัไหนเราไดม้า

บา้ง ช่วงไหนเราไปซ้ือ ไปเท่ียวอะไรมา เป็นเร่ืองหลากหลาย ไม่ใช่วา่เร่ืองบิวต้ีอยา่งเดียว” 

ชนกกานต ์วรีคติธรรม กล่าววา่ “ชอบเขียนบล็อกเก่ียวกบัเร่ืองราวชีวติประจาํวนัของตวัเอง 

เขียนเร่ืองทัว่ๆ ไปว่าไดท้าํอะไรไปบา้ง ซ้ือของอะไรมา ไปทานขา้วหรือทาํกิจกรรมอะไรท่ีไหน 

เป็นคนชอบเขียนคือในโลกออนไลน์เราสามารถทาํอะไรก็ได ้แต่ถา้ในสถานการณ์จริงท่ีมีคนเยอะๆ 

เราจะอาย เป็นคนข้ีอาย เลยชอบท่ีจะส่ือสารในโลกออนไลน์มากกวา่ อยา่งในเวบ็ไซต ์Pantip.com 

ก็จะตั้งกระทูท้าํ How to แต่งหนา้ในแบบต่างๆ จนมีคนเร่ิมใหค้วามสนใจติดตามมากข้ึนเร่ือยๆ” 

จะเห็นได้ว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์เร่ิมตน้จากการท่ีชอบเขียนไดอาร่ีออนไลน์ เป็นการเขียนเล่า

เร่ืองราวในชีวติประจาํวนัทัว่ๆ ไปโดยท่ีไม่คิดวา่ใครจะเขา้มาอ่านหรือติดตามอะไร แต่พอเขียนไป

เร่ือยๆ ก็เร่ิมมีคนเขา้มาอ่านมาติดตาม โดยเฉพาะในเร่ืองของความงาม ซ่ึงเน้ือหาท่ีเขียนในไดอาร่ี

จะมีเร่ืองอ่ืนๆ ในชีวิตประจาํวนัทัว่ๆ ไปรวมอยูด่ว้ย ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองความงามอยา่งเดียว แต่คนส่วน

ใหญ่เลือกท่ีจะติดตามเร่ืองความงาม จนทาํให้เร่ืองท่ีเขียนเก่ียวกบัความงามมีคนให้ความสนใจมาก

ท่ีสุด และเกิดมีการบอกต่อกนัไปเร่ือยๆ จนมีคนติดตามอ่านมากข้ึน รวมไปถึงการตั้งกระทูใ้นเวบ็

บอร์ดเพื่อบอกเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัความงามหรือการสอนแต่งหนา้ในโอกาสต่างๆ ทาํให้มีคน

เร่ิมรู้จกัมากข้ึน จึงไดส้ร้างบล็อกและแฟนเพจข้ึนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม ซ่ึงเน้ือหาหลกัท่ีเขียนก็

จะเปล่ียนจากท่ีเขียนเร่ืองราวทัว่ๆ ไป ก็จะมาเนน้ท่ีเร่ืองของความงามเสียส่วนใหญ่ 
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2) กลยทุธ์ในการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม 

2.1)  รูปแบบการส่ือสาร 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าววา่ “โดยส่วนตวัไม่ไดมี้การวางแผนวา่จะตอ้งทาํคอนเทนตบ์่อย

แค่ไหนแต่ก็จะพยายามอพัเดทให้ทุกวนั อาจจะเป็นรูปภาพหรือขอ้ความพูดคุยสั้ นๆ เพื่อท่ีกลุ่ม

ผูติ้ดตามจะไดไ้ม่รู้สึกวา่เราหายไปไหน ส่วนเน้ือหาท่ีจริงจงัก็จะมีประมาณ 2-4 คร้ังต่อเดือน เน้น

การนําเสนอเป็นบทความกับรูปภาพมากสุด รองลงมาก็จะเป็นวิดีโอ ช่องทางหลักๆ ก็จะเป็น 

Facebook, Twitter, Socialcam, Google Chat แต่ละอยา่งก็ใชแ้ตกต่างกนัไป จาํนวนติดตามเยอะมาก

ท่ีสุดก็จะเป็น Facebook จะเขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามมากท่ีสุด ส่ือแต่ละชนิดก็ใช้งานแตกต่างกนัไป 

Facebook จะเป็นเร่ืองราวท่ีทนัสมยัหน่อย ใน Twitter จะใช้ในการส่ือสารท่ีสั้ นๆ ได้ใจความ 

รวดเร็ว มีความใกลชิ้ดมากกว่า มีการโตต้อบกนัไดง่้าย คุยกนัสั้ นๆ ก็รู้ว่าพูดถึงอะไร ส่วนใหญ่จะ

เขา้ Facebook, Instagram เป็นหลกั อาจจะไม่ไดใ้ชทุ้กส่ือพร้อมๆ กนั”  

 

 
 

ภาพที ่4.9  รูปแบบการส่ือสารผา่นทาง Twitter  

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [erk_erk], 2558. 

  

ส่วนการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตวัเองนั้ น “จะเน้นการใช้

ประสบการณ์จริงมาเขียน หรือถา้ไม่ใช่ประสบการณ์จริงจากตวัเองก็จะตอ้งเป็นประสบการณ์จาก

ผูเ้ช่ียวชาญในวงการหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ทางดา้นนั้นๆ คือตอ้งหาขอ้มูลท่ีเป็นความจริง จากการ

คน้ควา้สอบถาม หลกัๆ ขอ้มูลท่ีนาํเสนอจะเป็นขอ้มูลจริงและเป็นเร่ืองราวของตนเอง จะเนน้ย ํ้าลง

ไปตลอดเวลาวา่เป็นเร่ืองราวของคนท่ีมีสภาพผวิแบบน้ี และพยายามจะเขียนอธิบายให้มากท่ีสุด ซ่ึง
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จะคาํนึงถึงคนอ่านวา่อยากรู้อะไร อ่านไปแลว้จะมีคาํถามวา่อะไร ก็จะอธิบายใส่รายละเอียดไปให้

หมดในบทความนั้นๆ” 

สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าววา่ “เน่ืองจากวา่ทาํงานประจาํไปดว้ย เพราะฉะนั้นเน่ียตอ้ง

เขียนตามใจอาจจะไม่ไดมี้การวางแผนไวล่้วงหน้าคือถา้ว่างเม่ือไหร่ก็ลง แต่ก็พยายามอยา่งน้อยก็

อาทิตยล์ะหน่ึงคร้ัง ส่วนใหญ่จะเป็นบล็อก, Facebook, Instagram แลว้แต่วา่ส่ือตวัไหนจะเขา้ถึง

กลุ่มผูติ้ดตามมากท่ีสุด อยา่งถา้อยากไดเ้น้ือหาเต็มๆ ก็จะเป็นบล็อก คนท่ีติดตามอยูแ่ลว้ก็จะเขา้มา

อ่านอยู่เร่ือยๆ หรือถ้าจะเอาเน้ือหาหลากหลายคนเห็นเยอะๆ ก็น่าจะเป็น Facebook, Instagram 

อะไรแนวๆ น้ีค่ะ ส่วน YouTube ไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัเท่าไหร่ อยา่งหลายๆ คนเขาเนน้เป็นแนวพูด ก็

จะเป็นทาง YouTube ของเราถา้มีเวลาวา่งก็จะเขียน ก็เลยจะเนน้ไปทางบล็อกมากกวา่ เนน้บทความ

มากกวา่วดีิโอ”  

 

 
 

ภาพที ่4.10  ตวัอยา่งการนาํเสนอโดยการดึงจุดเด่นของตวัเอง 

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 

 

จากภาพเป็นการนําเสนอในรูปแบบท่ีดึงจุดเด่นของตัวเองท่ีเน้นในเร่ืองของ

ภาพลกัษณ์ท่ีออกแนวญ่ีปุ่น เป็นการอพัเดทเทรนด์แฟชัน่ท่ีมาจากญ่ีปุ่นและยงันาํเสนอในรูปแบบ

ของภาษาญ่ีปุ่นท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญอีกดว้ย 



64 

ส่วนการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองนั้น “คนส่วนใหญ่ท่ีรู้จกั

และติดตามกนัอยู่จะทราบกนัดีว่าภาพลกัษณ์ของเราจะเป็นแนวญ่ีปุ่น เวลาคนคิดถึงเราก็จะนึกถึง

ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นญ่ีปุ่น ก็เลยนาํจุดน้ีข้ึนมาเป็นจุดเด่น เน่ืองจากวา่ในปัจจุบนัน้ีบล็อกเกอร์มีจาํนวน

เยอะมาก ถา้ไม่ดึงบุคลิกของตนเองใหโ้ดดเด่นออกมาก็จะไม่มีใครสามารถจดจาํได ้เรียกไดว้า่สร้าง

การจดจาํให้กบักลุ่มผูติ้ดตามไดย้ากเหมือนกนั ซ่ึงโดยส่วนตวัชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัญ่ีปุ่นอยู่แลว้ ก็

เลยจะเนน้นาํเสนอเน้ือหาแนวพวกน้ีเป็นหลกั อยา่งเช่นเคร่ืองสาํอาง หรือเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นกระแสอยู่

ในตอนนั้น รวมไปถึงเร่ืองท่องเท่ียว ชอปป้ิง ส่วนการเขียนจะเขียนดว้ยความจริงใจ จะเขียนบอกวา่

ใชแ้ลว้รู้สึกยงัไงก็บอกไปตามความเป็นจริง จุดเด่นในการเขียนบทความคือจะมีการสรุปจุดเด่น-จุด

ดอ้ยของส่ิงท่ีเขียนอยู ่พยายามจะเขียนให้ละเอียดท่ีสุด ให้คนท่ีเขา้มาอ่านแลว้รู้สึกว่าไม่ตอ้งไปหา

อ่านจากท่ีไหนอีก”  

ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “มีการวางแผนไวแ้ต่ทาํไม่ไดต้ามแผน ตั้งใจไวว้่าใน

เดือนหน่ึงตอ้งรีวิวหน่ึงตวั ถา้มากกวา่นั้นไดก้็ดีแต่อยา่งนอ้ยตอ้งหน่ึงตวั อยา่งใน Instagram ก็จะมี

เร่ืองของความงาม แฟชัน่ รวมไปถึงเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจาํวนัทุกๆ วนัอยูแ่ลว้ แต่ก็จะข้ึนอยูก่บั

ขอ้จาํกดัในแต่ละวนัดว้ย รูปภาพจะมีคนให้ความสนใจมาก ส่วนส่ือก็จะเลือกใช้ตวัหลกัๆ อย่าง 

Facebook, Instagram, YouTube และเวบ็ไซต์ส่วนตวัท่ีทาํข้ึนไวร้วบรวมบทความหรือคลิปวิดีโอ

ต่างๆ ท่ีไดท้าํข้ึนมา จะเลือกใชส่ื้อตามความเหมาะสม ส่วนตวัเป็นคนชอบถ่ายรูปและโพสลงส่ือ

ออนไลน์ตลอดเวลา จึงเลือกใช้ Instagram เป็นหลกั และเป็นคนชอบร้องเพลงก็ทาํคลิปวิดีโอลง 

YouTube ดว้ย แลว้ก็คลิปวดีิโอ How to เก่ียวกบัเทคนิคการแต่งหนา้ดว้ย”  

 

 
 

ภาพที ่4.11  ตวัอยา่งการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบคลิปวดีิโอ 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83], 2558. 
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ตวัอยา่งการนาํเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอท่ีอธิบายถึงผลการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

ภายในคลิปวดีิโอไดแ้สดงให้เห็นถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ วิธีการใชแ้ละผลจากการท่ีไดท้ดลอง

ใช ้ 

 สําหรับการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง “คิดว่าการเป็นตวั

ของตวัเอง เป็นคนสบายๆ บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัไลฟ์สไตล์ของตวัเอง จะทาํให้คนท่ีติดตามเรา

อยู่รู้ว่าเราเป็นคนยงัไง การเขียนบทความก็จะใชค้าํพูดท่ีเป็นตวัของตวัเองเพื่อจะไดเ้ขา้ใจง่ายและ

เป็นกนัเอง” 

 

 
 

ภาพที ่4.12  การนาํเสนอไลฟ์สไตลท่ี์เป็นตวัของตวัเอง 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83], 2558. 

 

ดว้ยความท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นคนง่ายๆ สบายๆ ภาพการเป็น Beauty Blogger จึงไม่

จาํเป็นตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสวยงามแบบผูห้ญิงทัว่ๆ ไป แต่การนาํเสนอไลฟ์สไตล์ท่ีเป็นตวั

ของตวัเองก็สามารถดึงดูดให้มีคนสนใจและติดตามสไตล์การแต่งตวัท่ีไม่เหมือน Beauty Blogger 

คนอ่ืนๆ ทาํใหเ้กิดความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองข้ึนมา 
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2.2)  การสร้างการมีส่วนร่วม 

การสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูติ้ดตามเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ทาํให้เกิดความคุ้นเคยและทาํให้กลุ่มผูติ้ดตามจะรู้จกัตวัตนของผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์มากข้ึนซ่ึงจะทาํให้เกิดความเช่ือใจและไวว้างใจ แต่การจดักิจกรรมแจก

ของรางวลันั้น ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีความเห็นตรงกนัว่าไม่ควรจะมีการแจกของรางวลั

บ่อยเกินไปเพราะจะทาํใหก้ลุ่มคนท่ีเขา้มาติดตามสนใจแต่ตวัของรางวลัและไม่ไดใ้ห้ความสนใจใน

เน้ือหาท่ีทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดต้ั้งใจนาํเสนอมากนกั จากการสัมภาษณ์ผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์ทั้งสามคนไดค้วามดงัน้ี 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าวว่า “การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามจะอยู่ในระดบัปาน

กลาง จะมีคาํถามส่งมาทางหลงัไมค ์(กล่องขอ้ความส่วนตวั) อยูเ่ร่ือยๆ ก็จะส่ือสารกนัทางนั้น แต่ก็

พยายามให้โพสทางหนา้แฟนเพจเพราะจะไดแ้ชร์กบัคนอ่ืนๆ ดว้ย ส่วนกิจกรรมร่วมสนุก ค่อยขา้ง

น้อยเพราะไม่อยากให้ใครเขา้มาเพราะอยากได้ของฟรีแลว้ก็ออกไป เราจะให้ในเร่ืองของเน้ือหา

มากกว่า อย่างแจกของจะเป็นกรณีพิเศษมากกว่า ล่าสุดปีใหม่ก็เพิ่งแจกกล้อง แจกหนงัสือ ไม่มี

สปอนเซอร์ ส่วนสปอนเซอร์จะเป็นของเล็กๆ น้อยๆ อยา่งนํ้ ายาทาํความสะอาดผิวหนา้ ก็มีติดต่อ

เขา้มาเพื่ออยากใหแ้จกอยูแ่ลว้”  
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ภาพที ่4.13  การพูดคุยกบักลุ่มผูติ้ดตามเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558ข. 

 

จากภาพจะเห็นไดว้่าผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่ม

ผูติ้ดตาม โดยการตอบคาํถามและใหค้าํแนะนาํใหก้บักลุ่มผูติ้ดตามอยูส่มํ่าเสมอ 

สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าววา่ “กิจกรรมก็มีหลายคร้ังท่ีทางแบรนดเ์ขาให้ผลิตภณัฑ์มา

ใหเ้รารีววิ เราก็ขอวา่ไม่คิดค่าบล็อกนะแต่ขอของรางวลัมาให้แฟนเพจไดไ้หม หรือบางทีมีมาเสนอ

วา่มีของอยากให้ช่วยแจกก็มี แต่ก็ไม่อยากทาํให้มนัเยอะเกินไปเพราะมนัจะเหมือนเป็นเพจท่ีแจก

ของ ตรงน้ีก็กงัวลัเหมือนกนั คือหลายคนพยายามหลอกล่อลูกเพจให้มากดไลคเ์ยอะๆ โดยการท่ีเอา

ของรางวลัมาล่อ แต่เพจเหล่านั้นคนท่ีติดตามก็จะเป็นอีกกลุ่มหน่ึงไปเลยคือเป็นนกัล่ารางวลั คือ

สนใจแต่ตวัของรางวลัแลว้ไม่ไดส้นใจคอนเทนตข์องเรา ไม่ไดส้นใจตวัตนของเรา ซ่ึงเราอยากจะ

เนน้ใหค้นมาหาเราเพราะสนใจเน้ือหาท่ีเราทาํมากกวา่” 
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ภาพที ่4.14  การจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีสปอนเซอร์ 

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 

 

จากภาพเป็นการร่วมกิจกรรมแจกของรางวลัโดยมีสปอนเซอร์ ซ่ึงทาํให้เกิดการรับรู้ใน

ตวัผลิตภณัฑท่ี์มีการเปิดตวัข้ึนมาใหม่ และในตวักิจกรรมยงัก่อใหเ้กิดการบอกต่อไดโ้ดยผา่นการใช ้

Hashtag อยา่ง #KiraristaWing และ #Meybelline อีกดว้ย  

ชนกกานต ์วีรคติธรรม กล่าววา่ “สําหรับกิจกรรมก็จะทาํเท่าท่ีหาสปอนเซอร์ไดห้รือ

วา่งๆ ก็จะมีเล่นเกมส์แจกของในแฟนเพจ เอาของท่ีซ้ือมาเองแลว้ใชไ้ม่ทนั หรือของท่ีแบรนด์ให้มา

จะเอามาแจก ถา้เป็นบางคนท่ีติดตามผลงานกนัมานานจะชวนมาเขา้กรุ๊ปท่ีสนิทสนมเพื่อท่ีจะพูดคุย

ใกลชิ้ดกนัเป็นครอบครัวมากข้ึน ก็มีนดัเจอนดัทานขา้วกนัตามจงัหวะท่ีเหมาะสม ไม่ไดน้ัดเป็น

เร่ืองราวแค่บอกวา่อยูแ่ถวน้ีใครสะดวกก็มาเจอกนั นานๆ ทีจะมีนดัแบบเป็นทางการสักที” 
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ภาพที ่4.15  การจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไม่มีสปอนเซอร์ 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 

จากการท่ีไดไ้ปท่องเท่ียวต่างประเทศและยงัไม่ไดมี้โอกาสไดส้ร้างเน้ือหาใหม่ๆ ทางผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จึงไดจ้ดักิจกรรมแจกของรางวลัโดยใชง้บประมาณของตวัเอง เพื่อเป็น

การสร้างความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและแสดงใหเ้ห็นวา่ยงันึกถึงกลุ่มผูติ้ดตามของตนเองอยูเ่สมอ 

2.3)   การสร้างแรงจูงใจ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ ไม่เคยคาดหวงัวา่จะมีใครไปซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ ตามท่ี

ตนเองไดเ้ขียนแนะนาํไว ้และไม่เคยไดไ้ปสอบถามทางกลุ่มผูติ้ดตามว่าไดไ้ปซ้ือมาทดลองใชบ้า้ง

หรือไม่ แต่ก็คิดวา่จากการท่ีตนเองไดเ้ขียนรีวิวสินคา้หรือบริการต่างๆ นั้น สามารถสร้างแรงจูงใจ

ในการเลือกซ้ือสินค้าให้กับกลุ่มผูติ้ดตามได้พอสมควร ซ่ึงผูติ้ดตามบางคนก็มีการมาพูดคุย

แลกเปล่ียนประสบการณ์การใช้ผลิตภณัฑ์หลงัจากท่ีไดล้องซ้ือมาใช้ หรือบางคนก็มีมาบอกวา่ซ้ือ

ผลิตภณัฑต์วัน้ีเพราะไดอ่้านบทความจากทางผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าววา่ “ปกติจะนาํเสนอขอ้มูลแบบตรงๆ พูดกนัตรงๆ ส่วนทางคน

ท่ีอ่านจะเช่ือหรือไม่ก็เป็นวิจารณญาณของเขา ส่วนมีคนไปซ้ือตามบา้งหรือเปล่า อนัน้ีไม่รู้วา่มีคน

ไปซ้ือตามไหม แต่มีมาบอกบา้งวา่ซ้ือมาลองเพราะเรา” 
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สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าวว่า “จะมีหลายๆ คนท่ีเวลาเราเขียนบล็อกอะไรไป เขาก็

ชอบเขา้มาถามว่าผิวอยา่งเขาใช้ไดไ้หม เขาเหมาะกบัสีอะไร เราก็คิดวา่น่าจะมีผลกบัการตดัสินใจ

ของเขา แต่ก็ไม่ไดม้านัง่เช็คว่าตลาดเป็นยงัไงคือเราก็เขียนในส่ิงท่ีเราอยากทาํอยากเขียนค่ะ ถา้ตวั

ไหนท่ีเราชอบมากๆ เราก็จะเชียร์ออกนอกหนา้มากๆ ถา้เป็นเคร่ืองสําอางเน่ียเราค่อนขา้งท่ีจะกลา้ท่ี

จะเขียนวา่มนัดีนะ ดีมากๆ เพราะวา่เคร่ืองสาํอางมีความเส่ียงค่อนขา้งนอ้ย คือเหมือนวา่ผิวแต่ละผิว 

อย่างรองพื้นคือพื้นฐานแลว้มนัค่อนขา้งเหมือนกนั แต่ถา้เป็นสกินแคร์แลว้ มนัจะมีผิวแห้ง ผิวมนั 

เราจะไม่ค่อยกลา้พูดวา่มนัดีนะไม่แพ ้เพราะวา่มนัไม่เหมือนกนัวา่ใชแ้ลว้ไม่แพ ้คนท่ีใชแ้ลว้ดีมนัก็

มี แต่ใชแ้ลว้ไม่ดีมนัก็มี เราจะแบบพยายามบอกวา่มนัดียงัไงกบัตวัเรามากกวา่” 

ชนกกานต ์วีรคติธรรม กล่าววา่ “คือเราก็บอกแค่ว่ามีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมา น่าสนใจ 

ลองแลว้เป็นยงัไง แต่ก็ไม่เคยตามดูว่ามีใครซ้ือตามเราบา้งหรือเปล่า แต่คิดว่าน่าจะเกิดแรงจูงใจ

ใหก้บัผูติ้ดตามพอสมควรเพราะเขาคอยติดตามอพัเดทจากเราอยา่งต่อเน่ือง” 

 

 
 

ภาพที ่4.16  การประชาสัมพนัธ์งานเปิดตวัผลิตภณัฑ ์

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 

จากภาพจะเห็นได้ว่าทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้รับเชิญไปทดลองใช้

ผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่งมีการเปิดตวัและวางจาํหน่าย การโพสรูปภาพพร้อมคาํโปรยเพียงสั้ นๆ ก็สามารถ

ดึงดูดความสนใจได ้
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2.4)  การสร้างความน่าเช่ือถือ 

เม่ือไดมี้โอกาสร่วมงานกบัตราสินคา้ต่างๆ ทางกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็ยงั

ยึดมัน่ในอุดมการณ์ของตนเองคือเลือกท่ีจะนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นความจริงให้กบัผูบ้ริโภค ไม่มีการ

เขียนเพื่อเชียร์สินคา้หรือบริการใดๆ จนเกินความเป็นจริงและหากไดรั้บการสนบัสนุนจากแบรนด์

ต่างๆ ก็จะมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงการท่ีชดัเจนลงไปตั้งแต่ตน้นั้นทาํให้ผูท่ี้ติดตามอ่านรู้สึกถึง

ความจริงใจท่ีมีการบอกกล่าวกนัตรงๆ โดยผูอ่้านจะตอ้งใชว้ิจารณญาณของตนเองในการตดัสินใจ

ต่อไป 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าววา่ “ส่วนใหญ่ถา้มีสปอนเซอร์มาแบบน้ีคนท่ีอ่านมกัจะเขา้ใจอยู่

แลว้ ส่วนหน่ึงเขาก็คิดวา่มนัเป็นการโฆษณา แต่ตวัเราเองคิดวา่เสน่ห์ของการท่ีเราทาํบล็อกเอง เรา

คิดวา่มนัไม่เหมือนเพราะเราไดล้งไปเล่นกบัตวัสินคา้นั้นจริงๆ และมีประสบการณ์ร่วมจริงๆ ถา้อนั

ไหนเราใชเ้ราก็สามารถบอกไดคื้อพูดง่ายๆ วา่เราเอาขอ้มูลมาคุยกนั บางทีเรามีภาพก่อนใชแ้ละหลงั

ใชม้าเปรียบเทียบใหดู้ ดงันั้นเราพูดกนัตรงๆ วา่สภาพผิวเราเป็นยงัไงในช่วงนั้นๆ ส่วนการรับงานก็

มกัจะเลือกก่อนอยู่แล้ว จะไม่ไดรั้บงานทุกอย่างก็จะเลือกเอาท่ีเหมาะกบัเรา ไม่แพ ้ปลอดภยักบั

ผูบ้ริโภค เราก็จะเลือกตั้งแต่ด่านแรกเลยไม่ต้องถึงคนอ่านว่าเรารับแค่น้ีนะ ไม่ได้รับงานเยอะ 

สาํหรับการสร้างเน้ือหาเพื่อการส่ือสารการตลาดของแบรนดต์่างๆ ก็ไม่ไดน้าํเสนอแตกต่างจากท่ีเรา

ทาํเองสักเท่าไหร่ แต่ว่าอย่างท่ีทาํให้แบรนด์เราก็ตอ้งคิดนิดหน่อย คือส่วนหน่ึงเราก็ตอ้งดูก่อนว่า

ภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์ขาเป็นอยา่งไร เหมาะกบัเราหรือไม่ ภาพลกัษณ์เขาดีหรือไม่ คุณภาพสินคา้

เป็นอยา่งไร คือเราจะไดส้บายใจ ส่วนของเน้ือหาท่ีเขียนเราจะเขียนก็ละเอียดเหมือนกนั บางคร้ังเรา

จะใช้สีตวัหนังสือท่ีมนัเขา้กบัแบรนด์ของเขา ให้มนัไปทิศทางเดียวกนั เราจะเน้นการใช้สีอะไร

แบบน้ีมากกว่า อย่างการแต่งตวัก็จะแต่งตวัให้เหมาะสมกลมกลืนไปกบัแบรนด์ ส่วนตวัเป็นคน

ชอบเล่นท่ีรายละเอียดแบบน้ี เพราะฉะนั้นเร่ืองเน้ือหาท่ีทาํเองกบัท่ีมีสปอนเซอร์มนัก็จะเหมือนกนั 

เพียงแต่เราคาํนึงวา่เวลาเราทาํงานให้ลูกคา้ เราก็พยายามทาํให้ภาพลกัษณ์สอดคลอ้งไปกบัตวัสินคา้

ของเขา” 

สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าวว่า “บล็อกเกอร์ในปัจจุบนัมีการทาํเป็นอาชีพซ่ึงมีหลาย

รูปแบบกนัไป อยา่งถา้มีเร่ืองเงินเขา้มาเก่ียวขอ้งจะเป็นค่าความเส่ียงในการทดลองใชสิ้นคา้ ก็จะได้

ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินหรือเป็นตวัสินคา้ไป แต่ส่วนตวัตอ้งบอกเลยว่าถ้ารับงานมาแล้ว

ทดลองใช้แล้วไม่ชอบก็จะปฏิเสธงานไปเลย คือไม่เขียนเลยเพราะว่าเขียนไปมนัก็เขียนได้ไม่ดี 

เหมือนไปเขียนทาํลายตวัสินคา้เขาเปล่าๆ ก็เลยตอ้งปฏิเสธงานนั้นไป ส่วนการสร้างเน้ือหาก็จะมี

การคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ในส่วนขอ้มูลของผลิตภณัฑ์นั้นๆ อย่างเช่น มีรางวลักา

รันตีมาวา่ดี หรือมีบทความวชิาการเก่ียวกบัส่วนผสม ก็จะนาํมาเขียนอา้งอิงลงไปในบทความดว้ย” 
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ชนกกานต ์วรีคติธรรม กล่าววา่ “ส่วนใหญ่คนท่ีติดตามเราจริงๆ รู้อยูแ่ลว้วา่ไลฟ์สไตล์

เราเป็นคนยงัไง เราเป็นคนท่ีซ้ือของตลอดเวลา ต่อให้ดีหรือไม่ดียงัไงเราก็สามารถมาพูดอธิบายได้

วา่มนัเป็นยงัไง ไม่คิดวา่ความน่าเช่ือถือของตวัเองจะลดนอ้ยลงเพราะคนท่ีติดตามเราเขาจะรู้วา่อนัน้ี

มนัคืองานอดิเรก สําหรับบล็อกเกอร์บางคนเขาทาํกนัเป็นงานจริงจงั ในกรณีน้ีความน่าเช่ือถือ

อาจจะลดนอ้ยลงเพราะทุกคร้ังท่ีเขาไปงาน หรือเขียนบทความเก่ียวกบัตวัสินคา้ข้ึนมา มนัเป็นงาน

ของเขา แต่สําหรับเราคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าเราเป็นนักร้อง มีกิจการส่วนตวั แล้วก็ทาํบล็อกด้วย 

เพราะฉะนั้นมนัไม่ค่อยมีเหตุผลท่ีเราจะตอ้งมาเขียนช่ืนชมสินคา้ทุกตวัเพื่อจะให้เป็นงานของเรา ซ่ึง

จริงๆ มนัน่าจะเก่ียวกบัการวางตวัตั้งแต่แรกดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัจะมีบล็อกเกอร์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อมาเป็น

บล็อกเกอร์มาทาํเป็นงานโดยตรงเลย ซ่ึงจะเป็นภาพลกัษณ์อีกแบบหน่ึง ซ่ึงไม่เหมือนของเรา อยา่ง

เราเองถ้าเราเขียนข้ึนมาแล้ว คนท่ีติดตามส่วนใหญ่จะรู้ว่าถ้าพูดถึงเร่ืองน้ีก็แสดงว่าเราตอ้งลอง

มาแลว้ อยา่งถา้มีครีมบาํรุงผิวติดต่อมาให้เขียน เราก็ตอ้งกาํหนดไวเ้ลยวา่ตอ้งลองใช ้3 สัปดาห์นะ 

ไม่งั้นเราไม่รับงาน หลงัจากท่ีลองใช้แลว้บางอยา่งท่ีเราใชแ้ลว้แพ ้เราก็เขียนบอกเลยวา่เราแพต้วัน้ี

นะ ส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีใชแ้ลว้ไม่แพเ้ราก็บอกวา่เราไม่แพ ้เราก็มีสิทธ์ิท่ีจะเขียนเร่ืองพวกน้ี ถึงเขาไม่มา

เป็นสปอนเซอร์ให้ เราก็ซ้ือมาใช้เองอยู่ดี เราก็มีสิทธ์ิท่ีจะเขียนในความเป็นจริง สําหรับงานท่ีมี

ค่าจา้งให ้ค่าจา้งน่ีคือค่าเสียเวลาของเราไม่เก่ียวกบัการจา้งให้เราเขียนเพื่อเชียร์สินคา้ของเขา คือเรา

ก็จะบอกก่อนรับงานอยู่แลว้ และทางสปอนเซอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถท่ีจะมาบงัคบัให้เรา

เขียนอะไรก็ได ้แต่เราเองก็ไม่ไดเ้ป็นคนท่ีจะไปพูดร้ายให้กบัสินคา้ของเขา เราจะไม่ค่อยเอาขอ้เสีย

โดยท่ีใช้ตวัเองเป็นคนตดัสินว่ามนัไม่ดี แต่จะเขียนว่า อย่างสินค้าตวัน้ีผสมซิลิโคน ถ้าใครแพ้

ซิลิโคนก็ควรจะเล่ียง ซ่ึงทางสปอนเซอร์เขาก็เขา้ใจ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงวา่เราแพ ้ทุกอยา่ง

มนัเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเราตั้งใจจะบอกผูบ้ริโภค ส่วนในเร่ืองของความแตกต่างในการนาํเสนอเน้ือหา

ท่ีมีการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเราทาํเองทั้งหมดนั้นไม่แตกต่างกนั แต่เน้ือหาขา้งในอาจจะ

ละเอียดไม่เท่ากนั ถา้เป็นของสปอนเซอร์เขาจะชอบให้ขอ้มูลมาเยอะ อยากให้ใส่รายละเอียดของ

สินคา้วา่อะไรบา้ง ราคาเท่าไหร่ ซ้ือไดท่ี้ไหน ส่วนผสมมีอะไรบา้ง แต่ถา้เราซ้ือมาลองใชเ้องเราจะ

เขียนตามแบบของเราเอง เราก็จะไม่พูดถึงเร่ืองส่วนผสม จะระบุแค่วา่ปริมาณเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ 

หาซ้ือไดท่ี้ไหน ประมาณน้ีมากกวา่” 

3) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ ก่อนจะสร้างเน้ือหาเพื่อส่ือสารกบั

กลุ่มผูติ้ดตาม 

ในส่วนของความเข้าใจในตวัผลิตภณัฑ์นั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งสามคนกล่าวว่าได้มีการ

คน้ควา้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนบทความ ซ่ีงมกัจะมีการหาขอ้มูลจากทางผูผ้ลิตโดยตรงรวมไป

ถึงจากแหล่งข่าวอ่ืนๆ ดว้ย 
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พีรญา ป้อมอาษา กล่าวว่า “ตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้ แต่เราก็ตอ้งหาขอ้มูลจาก

ผูผ้ลิตก่อน หลงัจากนั้นเราก็เอาขอ้มูลมาเขียนตามท่ีเราเขา้ใจ อนัไหนเราไม่รู้ก็บอกไปวา่เราไม่รู้ เรา

คงไม่เขียนไปทั้งๆ ท่ีเราไม่รู้” 

สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าวว่า “ก่อนท่ีจะรับมารีวิว ตอ้งมีการเลือกก่อนแลว้วา่น่าเช่ือถือ

แค่ไหน คือถา้เป็นแบรนด์ท่ีรู้จกัอยูแ่ลว้ เคยใชอ้ยูแ่ลว้ก็รับไดเ้ลย แต่ถา้เป็นแบรนด์ใหม่หรือวา่เป็น

แบรนดท่ี์ทาํเองก็จะไม่รับเลย นอกจากวา่เราเช่ือใจผูผ้ลิตจริงๆ เหมือนกบัวา่มีความคุน้เคยหรือรู้จกั

กบัโรงงานผูผ้ลิตจริงๆ ถึงจะรับ แต่ว่าปกติก็ไม่ได้รับ แล้วพอรับงานมาก็จะตอ้งดูว่าส่วนผสมมี

อะไรบา้ง แลว้ก็ไปคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม สมมติวา่มนัเป็นสินคา้ท่ีเปิดตวัในต่างประเทศก่อน ก็ไปดู

วา่ของบล็อกเกอร์ต่างประเทศเป็นไงบา้ง ก็อ่านแลว้ลองใช ้ขั้นตอนลองใชน่ี้ก็กาํหนดไวเ้ลยวา่อยา่ง

นอ้ยประมาณ 3 สัปดาห์ ในช่วง 3 วนัแรกจะไม่ลองท่ีหน้า จะลองท่ีแขนท่ีคอก่อนเพราะส่วนตวั

เป็นคนผวิแพง่้าย แลว้หลงัจากนั้นก็ค่อยลองใช ้แลว้ก็ค่อยเขียนสรุปผลค่ะ” 

ชนกกานต ์วีรคติธรรม กล่าววา่ “ก็มีความรู้ในตวัสินคา้ในระดบัหน่ึง ก่อนจะมาเขียนเรา

ตอ้งหาขอ้มูลมาให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อท่ีจะมาเขียนให้คนอ่านไดเ้ขา้ใจและไดค้วามรู้จากเน้ือหาของ

เรา” 

4) วธีิการสร้างเน้ือหาใหต้รงใจกลุ่มเป้าหมายและเกิดการบอกต่อ 

4.1)  การจดัทาํเน้ือหา 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า การสร้างเน้ือหาให้น่าสนใจและเกิดการบอกต่อนั้น ส่วนใหญ่

มกัจะมีจุดเร่ิมท่ีวา่ผลิตภณัฑ์หรือเร่ืองนั้นๆ มนัมีความน่าสนใจหรือเปล่า มีจุดเด่นในดา้นไหน ดึง

เน้ือหาท่ีเป็นจุดเด่นท่ีคนกาํลงัสนใจและอยากรู้มาเขียน ทาํใหมี้คนสนใจและบอกต่อๆ กนัไป 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าววา่ “ส่วนใหญ่เวลาท่ีเราทาํคอนเทนตม์นัจะมีทั้งส่วนท่ีเราทาํเอง

และมีสปอนเซอร์เขา้มาเก่ียวดว้ย ของสปอนเซอร์น่ีจะทาํออกมายงัไงก็ตอ้งดูก่อนว่าผลิตภณัฑ์นั้น

ช่วยดูแลปัญหาของผูบ้ริโภคยงัไง หลงัจากทดลองใชแ้ลว้รู้วา่มนัสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงๆ ก็เอามา

บอกเล่ากนัมากกวา่ อยา่งครีมกนัแดดน่ีก็เก่ียวกบัเร่ืองผิว เราก็จะชอบรณรงคใ์ห้ใชค้รีมกนัแดดอยู่

แลว้ คนก็จะแชร์ต่อไม่ยากเพราะมนัเป็นเร่ืองของสภาพผิวท่ีเราไม่ตอ้งลงทุนแพง แลว้ผิวเราก็จะดู

อ่อนเยาวร์ะยะยาว คงเป็นเร่ืองตามเทรนดม์ากกวา่” 
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ภาพที ่4.17  การรีววิสินคา้ในรูปแบบของบทความ 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [www.erk-erk.com], 2558. 

 

จากภาพเป็นการรีววิผลิตภณัฑก์นัแดดรุ่นใหม่ท่ีทดลองซ้ือมาใชเ้อง โดยในบทความมี

การระบุระยะเวลาท่ีใชแ้ละอธิบายถึงสภาพผิวในแต่ละช่วงเวลาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑ ์
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สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าววา่ “จริงๆ มนัตอ้งมาจากจุดเร่ิมท่ีวา่ผลิตภณัฑ์หรือหวัขอ้

นั้นๆ มนัน่าสนใจหรือป่าว เราอาจจะดึงผลิตภณัฑ์ท่ีคนกาํลงัอยากได ้กาํลงัเป็นกระแสท่ีเมืองนอก 

เราก็ไปหาซ้ือมาก่อน บางทีแบรนด์เขาก็จะชอบส่งมาให้ลองก่อนอยู่แล้ว ถา้สมมติเป็นแบรนด์ท่ี

สนิทกนัเขาก็จะส่งตวั Demo มาใหล้องก่อนเลย ก็จะมีเวลาทาํรีววิก่อนท่ีผลิตภณัฑจ์ะวางขาย” 

ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “เราจะดึงเน้ือหาท่ีเป็นจุดเด่นท่ีคนกาํลงัสนใจและ

อยากรู้มาเขียน ถา้เป็นเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นกระแสและน่าสนใจในช่วงเวลานั้นก็มีการบอกต่อกนัไป

เร่ือยๆ เพราะมีหลายคนท่ีอยากรู้และใหค้วามสนใจ” 

 

 
 

ภาพที ่4.18  การแนะนาํสินคา้ใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 

การโปรโมทการเปิดตวัสินคา้ชุดชั้นในคอลเลคชัน่ใหม่ จะเห็นไดว้า่ไดรั้บความสนใจ

จากกลุ่มผูติ้ดตามและมีการแชร์ขอ้มูลเกิดข้ึน รวมไปถึงมีแนวโนม้ของการตดัสินใจซ้ือดว้ยนัน่เอง 

4.2)   ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามและการเขียนบทความ

มกัจะเป็นภาษาท่ีเป็นตวัตนของตนเอง เป็นภาษาท่ีใชบ้อกเล่าทัว่ๆ ไป โดยเนน้ให้อ่านง่ายท่ีสุด โดย

ท่ีคนอ่านไม่ตอ้งมาตีความทีหลงัวา่หมายความวา่ยงัไงอีก และเพื่อเป็นการเขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามจึงมกั

ใชภ้าษาการพูดคุยท่ีเป็นกนัเองไม่เป็นทางการมากนกั 
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พีรญา ป้อมอาษา กล่าววา่ “ถา้เป็นการคุยในบล็อกหรือในหนา้เพจ เป็นการคุยกนัแบบ

พี่ๆ นอ้งๆ ก็จะคุยเป็นตวัของตวัเอง แต่อยา่งบางทีถา้เราตอ้งไปคุยกบัแพทย ์คุยกบัผูใ้หญ่เราก็จะใช้

ภาษาท่ีดูเป็นทางการมากข้ึน” 

สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าววา่ “ใชภ้าษาไม่ทางการ เป็นสไตล์บอกเล่าทัว่ไป คนอ่าน

จะไดเ้ขา้ใจง่าย” 

ชนกกานต ์วีรคติธรรม กล่าววา่ “เป็นภาษาท่ีใชอ้ยูทุ่กๆ วนั เหมือนคุยกบัเพื่อนๆ ก็ไม่

ถึงกบัเป็นทางการมากนกั” 

4.3)   การสร้างตวัตนในโลกออนไลน์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้าํตอบไปในทางเดียวกนัวา่ ไม่ไดมี้การสร้างภาพลกัษณ์หรือสร้าง

ตวัตนในโลกออนไลน์ เนน้การเป็นตวัของตวัเอง และกลุ่มผูติ้ดตามก็จะชอบในตวัตนท่ีแทจ้ริง จึง

ได้ติดตามกันมาตลอดเร่ือยๆ โดยอาจจะมีการวางตวัให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ท่ีเขา้มา

เก่ียวขอ้งบา้ง 

พีรญา ป้อมอาษา กล่าววา่ “เป็นคนพูดตรงๆ อยูแ่ลว้ มีอะไรก็คุยกนัตรงๆ ไม่มีหมกเม็ด 

คือไม่มีการสร้างตวัตน เพราะมนัจะทาํไดแ้ค่ภายนอก ส่วนตวัแลว้เป็นคนท่ีภูมิใจในตวัเอง ไม่ค่อย

จะสนใจถา้เราเป็นแบบน้ีแลว้ใครจะไม่ชอบเรา เป็นคนตรงๆ มากกวา่” 

สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ กล่าวว่า “เหมือนกนัเลยทั้งตวัจริงและในออนไลน์ ไม่มีการ

สร้างตวัตน” 

ชนกกานต ์วรีคติธรรม กล่าววา่ “ไม่ไดมี้การสร้างภาพลกัษณ์ในโลกออนไลน์ เป็นคน

ท่ีคิดอะไรก็พูดตรงๆ ในโลกออนไลน์ก็จะส่ือออกมาตรงๆ เหมือนกนั โดยส่วนตวัแลว้เป็นคนข้ีอาย

เลยชอบใช้ส่ือออนไลน์ในการส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูล ถา้ตอ้งไปเป็นพิธีกรในงาน ภาพท่ีเห็น

อาจจะไม่เหมือนกบัท่ีเห็นในส่ือออนไลน์ อาจจะดูเกร็งข้ึนกวา่เดิมเน่ืองจากคนเยอะเราก็จะกดดนั

หน่อย แต่ถ้าเป็นการทาํอะไรท่ีอยู่ท่ีบา้นจะเฮฮาเป็นตวัของตวัเองมากกว่า ถา้ถามว่าต่างกนัหรือ

สร้างภาพพจน์หรือเปล่า ก็ไม่ไดมี้การสร้างภาพพจน์ แต่อาจจะดว้ยปัจจยัหลายๆ อยา่งท่ีเป็นอยูใ่น

ขณะนั้น บางคนอาจจะมองวา่หยิง่หรือเปล่า เป็นบล็อกเกอร์ เป็นนกัร้องแลว้หยิ่งหรือเปล่า ก็เลยไม่

กลา้เขา้มาทกั แต่จริงๆ คือเขา้มาทกัไดเ้พราะเป็นคนธรรมดาทัว่ไป แต่คนอาจจะมองว่าเป็นคนใน

ส่ือเลยไม่กลา้เขา้มาคุยดว้ย แต่จริงๆ คือนอกจอเป็นยงัไงในจอก็เป็นอยา่งนั้น เป็นคนค่อนขา้งเงียบ 

ถา้อยูค่นเยอะๆ จะไม่ค่อยพูดยกเวน้วา่เป็นกลุ่มคนสนิทกนั” 

 

4.1.2 ผู้วจัิยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงอทิธิพลในโลกออนไลน์ หมวดร้านอาหารและการ

ท่องเทีย่ว จํานวน 3 คน ดังต่อไปนี ้
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1) คุณมงคล อภิสุทธิสาร 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 17 มีนาคม 2558 

 

 
 

ภาพที ่4.19  คุณมงคล อภิสุทธิสาร (Food & Travel Blogger) 

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2556. 

 

เป็น Food & Travel Blogger ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างดีในเร่ืองของร้านอาหารและ

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มีโอกาสไดรั้บเชิญไปร่วมงานกบัตราสินคา้และร้านอาหารต่างๆ และมีกลุ่ม

ผูติ้ดตามผลงานอยูจ่าํนวนมาก 

 

2) คุณอนุสร ตนัเจริญ 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 10 กุมภาพนัธ์ 2558 

 

 
 

ภาพที ่4.20  คุณอนุสร ตนัเจริญ (Food & Travel Blogger) 

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [KinKaTiew], 2558. 
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เป็น Food & Travel Blogger ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองกินๆ เท่ียวๆ เป็นคนท่ีชอบหา

ร้านอาหารอร่อยๆ ไม่ว่าจะราคาถูกหรือแพง ไดรั้บเชิญไปงานเปิดตวัร้านอาหารอยู่บ่อยคร้ังและมี

โอกาสไดร่้วมงานกบัองคก์รต่างๆ อยา่งททท. และการบินไทย เป็นตน้ 

3) คุณชุดาอร อุบลสมุทร 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 26 มกราคม 2558 

 

 
 

ภาพที ่4.21  คุณชุดาอร อุบลสมุทร (Food & Travel Blogger) 

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2557. 

 

เป็น Food & Travel Blogger ท่ีหลายๆ คนช่ืนชอบ ดว้ยความท่ีชอบการทานอาหาร

และชอบถ่ายภาพ จึงชอบท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผ่านทางส่ือออนไลน์ให้

เพื่อนๆ ไดติ้ดตามอยา่งสมํ่าเสมอ และยงัเคยไดรั้บเชิญไปงานร้านอาหารต่างๆ ดว้ยเช่นกนั 

โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัน้ี 

1) จุดเร่ิมต้นของการเร่ิมสร้างเน้ือหาต่างๆ จนได้เป็นผู ้ทรงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์อยา่งในปัจจุบนัน้ี รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร  

ผู ้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นของการท่ีได้มาเป็นผู ้ทรงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ไวว้่า เร่ิมตน้จากการท่ีช่ืนชอบในการท่องเท่ียวและแสวงหาร้านอาหารอร่อยๆ และเร่ิม

จากการเขียนไดอาร่ีออนไลน์บอกเล่าประสบการณ์ท่ีไดไ้ปกินไปเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ จนมีคนเขา้

มาอ่านและติดตามอ่านมาเร่ือยๆ จนบอกต่อๆ กนัไป ทาํให้เร่ืองราวท่ีเขียนกระจายออกไปในวง

กวา้งทาํใหมี้คนรู้จกัมากข้ึนและมาติดตามอ่านกนัมากข้ึน 
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มงคล อภิสุทธิสาร กล่าวว่า “เร่ิมจากการท่ีเราชอบกินชอบเท่ียวอยูแ่ลว้ ก็เลยเขา้มา

หาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์Pantip.com ซ่ึงก็เคยมีคนมารีวิวไวอ้ยูแ่ลว้ เราก็เลยไดข้อ้มูลแลว้ตามไปชิม ก็

เลยกลบัมารีวิวต่อ เร่ิมจากรีวิวท่ีเท่ียวก่อน พวกโรงแรมท่ีพกั แถวหวัหินเป็นหลกั แลว้พอรีวิวพวก

โรงแรม มนัก็จะมีพวกร้านอาหารเขา้มาเก่ียวขอ้งก็เลยรวมเป็นท่ีกินท่ีเท่ียว พอเราเขียนรีวิวไปสัก

พกัก็จะมีกลุ่มเพื่อนท่ีสนิทๆ กนัท่ีคุยกนัเร่ืองเดียวกนัในออนไลน์ ก็มีมาพูดคุยสอบถามขอ้มูลกนั

เร่ือยๆ” 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “จุดเร่ิมตน้เร่ิมจากเขียนไดอาร่ีออนไลน์เล่าเก่ียวกบั

ชีวิตประจาํวนัทัว่ๆ ไป เป็นคนชอบถ่ายภาพ พอเขียนไปเร่ือยๆ ก็จะมีคนเร่ิมติดตาม เขียนไดอาร่ี

ออนไลน์อยู่ประมาณ 5 ปี ก็เร่ิมมาเล่นเวบ็ไซต์ Pantip.com ส่วนวตัถุประสงค์ในการเขียนใน

ขณะนั้นก็เป็นการเขียนไดอาร่ีใหเ้พื่อนๆ ไดอ่้านกนั พอหลงัๆ เพื่อนๆ เร่ิมมีเอาไดอาร่ีของเราไปให้

เพื่อนเขาอ่านอีกที ก็เลยกลายเป็นเหมือนบอกต่อกนัเป็นทอดๆ ไปเร่ือยๆ กลายเป็นว่าเพื่อนของ

เพื่อนก็มารู้จกัเราดว้ยจากการท่ีไดอ้่านไดอาร่ีของเรา” 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าวว่า “จากการท่ีเราเป็นคนชอบกินชอบเท่ียว ไปเท่ียวนู่นกินน่ี 

เลือกแต่ละร้านท่ีอร่อยๆ ขวนขวายใครบอกท่ีไหนอร่อยก็ขบัรถตามไปกินตั้งแต่สมยัไม่มีส่ืออะไร

พวกน้ี จนมาไดเ้ล่นเวบ็ไซต์ Pantip.com น่ีคือจุดเร่ิมตน้คือตั้งกระทูค้ร้ังแรกในพนัทิปจนเร่ิมมีคน

ติดตามเยอะก็เลยมามีแฟนเพจ คนก็ติดตามมาเร่ือยๆ ในพนัทิปเน่ียมนัเปิดกวา้งเป็นชุมชนสาธารณะ 

เพราะฉะนั้นมนัมีใครต่อใครมารุมช่ืนชมบา้ง รุมด่าบา้ง ซ่ึงก็มีคนมาพูดอีกหน่อยดงัก็จะออกไปเปิด

หนงัสือเอง มีคนเชิญไปกิน มีการรับเงิน ซ่ึงตอนนั้นบอกตรงๆ วา่ไม่ไดส้นใจเลย” 

2) กลยทุธ์ในการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม 

2.1) รูปแบบการส่ือสาร 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์เลือกใชส่ื้อออนไลน์ท่ีไม่หลากหลายมากนกัเน่ืองจากการนาํเสนอ

ส่วนใหญ่มกัจะเป็นรูปภาพท่ีช่วยดึงดูดใหน่้าสนใจและบทความท่ีเขียนบรรยายอยา่งละเอียดโดยใช้

ภาษาท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย จึงเลือกใชเ้ฉพาะส่ือหลกัๆ อยา่ง Facebook และเวบ็ไซตส่์วนตวัในการ

เผยแพร่เน้ือหา  

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าววา่ “เลือกใชช่้องทางการส่ือสารผา่นทาง Facebook และ 

Bloggang เป็นหลกั ไม่ไดท้าํคลิปวิดีโอ เน่ืองจากส่วนตวัทาํงานประจาํอยู ่ไม่มีเวลาวา่งมากพอใน

การทาํคลิปวดีิโอ สะดวกนาํเสนอในรูปแบบของรูปภาพและการเขียนบรรยายเป็นขอ้ความเพิ่มเติม

มากกว่า” ซ่ึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในการนาํเสนอ “น่าจะมาจากรูปภาพมนัดูสวยแล้วน่าติดตาม

มากกวา่ เราก็เขียนบรรยายในแบบของเราวา่เจออะไรมายงัไง ก็เล่าเร่ืองไปตรงๆ บอกในส่ิงท่ีเราเจอ 

มนัก็หลากหลายในเร่ืองของเน้ือหา เร่ืองของสถานท่ีของขอ้มูลอะไรพวกน้ี ส่วนเน้ือหาท่ีกลุ่ม
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ผูติ้ดตามใหค้วามสนใจกนัมากก็น่าจะเป็นรูปภาพเพราะเขา้ถึงง่ายกวา่ และติดตามความเคล่ือนไหว

ผ่านทางแฟนเพจมากกว่า ส่วนในบล็อกก็จะเป็นบทความก็จะมีการอพัเดทสถานท่ีกินท่ีเท่ียวอยู่

เร่ือยๆ”  

 

 
 

ภาพที ่4.22  ตวัอยา่งการรีววิสถานท่ีพกั  

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [littlesquidy.bloggang.com], 2554. 

 

จากภาพเป็นการรีวิวสถานท่ีพกั Pullman Pattaya Aisawan Resort & Spa ท่ีมี

การอธิบายบรรยากาศภายในหอ้งพกั ในบทความทั้งหมดจะมีการอธิบายถึงบรรยากาศโดยรอบ ส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารภายในโรงแรม ซ่ึงเล่าโดยการถ่ายภาพให้เห็นทุกมุม

ของโรงแรมในบรรยากาศต่างๆ ประกอบกบัคาํอธิบายท่ีละเอียดทาํให้ดึงดูดให้คนติดตามเขา้มา

อ่าน 
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ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าววา่ “เลือกใชส่ื้อออนไลน์หลากหลายรูปแบบทั้งบล็อก, 

Website, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest แต่ท่ีคนจะเห็นแลว้มี feedback กลบัมาเร็วก็จะเป็น 

Twitter เพราะว่าจริงๆ การโพสในแฟนเพจก็สามารถเช่ือมต่อไป Twitter ไดเ้ลยทนัที ก็จะมีการ 

Retweet ไดเ้ลย ส่วนในแฟนเพจจะมีเป็นรูปภาพมากกวา่ คนส่วนใหญ่จะสนใจรูปภาพ ในส่วนของ

ร้านอาหารหรือสถานท่ีท่องเท่ียว จะเป็นภาพสวยมาเป็นอนัดบัหน่ึง เนน้วา่ภาพตอ้งสวยจะโพสทั้ง

ในแฟนเพจและในเว็บไซต์ส่วนตวั สําหรับในเวบ็ไซต์ส่วนตวัคนท่ีติดตามอ่านจะเป็นคนท่ีชอบ

อ่านเร่ืองราวประกอบภาพไปดว้ย แต่ความสนใจจะมาท่ีภาพก่อนเป็นหลกั คือภาพสวยก็ดึงดูดให้

คนอยากมาเขา้มาอ่าน” 

 

 
 

ภาพที ่4.23  การนาํเสนอเน้ือหาดว้ยรูปภาพท่ีน่าสนใจ 

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [www.maymey.com], 2558. 

 

เลือกเมนูเด่นขายดีของร้าน Taper Restaurant & Bar มานาํเสนอ การถ่ายรูปให้

น่าสนใจ ก็สามารถดึงดูดใหค้นเขา้มาติดตามอ่านและอยากไปลองชิมไดเ้ช่นกนั 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าววา่ “ส่ือออนไลน์ท่ีใชอ้ยู่เป็นประจาํมีเวบ็ไซตส่์วนตวัและ

แฟนเพจ และตั้งกระทูใ้นเว็บไซต์พนัทิป” ส่วนการนาํเสนอเน้ือหาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของ

ตนเองนั้น “จะอพัเดทเร่ืองราวทุกวนัลงแฟนเพจ ในวนัหน่ึงก็จะลงอาหารสักม้ือหรือสองม้ือ เป็น

คนท่ีสามารถถ่ายรูปขา้วแกงจานเดียวแลว้ก็เขียนเล่าเร่ืองข้ึนมาเองได”้  
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ภาพที ่4.24  การแนะนาํร้านอาหาร 

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [KinKaTiew], 2558. 

 

จากภาพเป็นการรีววิแนะนาํร้านขนมจีบท่ีเป็นร้านเล็กๆ ขายอยูริ่มถนนแต่ไดรั้บ

ความนิยมมาอย่างยาวนาน เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมีราคาไม่แพง สามารถจบัตอ้งได ้ทาํให้หลายๆ 

คนให้ความสนใจและอยากตามไปล้ิมลอง รวมไปถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ในระแวกร้านนั้นท่ีเป็นลูกคา้

ประจาํ ต่างก็มายนืยนักนัดว้ยวา่ร้านน้ีอร่อยจริงๆ  

2.2) การสร้างการมีส่วนร่วม 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่าการมีส่วนร่วมกบัผูติ้ดตามนั้น มีการทาํอยู่อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะการพูดคุย สอบถามเร่ืองราวต่างๆ ในหน้าแฟนเพจ แต่สําหรับการแจกของรางวลันั้นก็

ไม่ไดมี้บ่อยมากนกั โดยส่วนใหญ่จะเป็นสปอนเซอร์มาใหช่้วยแจก 

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าววา่ “อยา่งกิจกรรมแจกรางวลัก็มีเร่ือยๆ มีคนเอาของมา

ให้แจก หรือบางทีเราได้มาเราก็เอามาแจกให้กับผู ้ติดตามในแฟนเพจเราบ้าง คือมันก็มีทั้ ง

สปอนเซอร์และบางอยา่งเราก็ซ้ือมาแจกเอง” 
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ภาพที ่4.25  การจดักิจกรรมร่วมสนุกลุน้รับของรางวลัจากทางสปอนเซอร์ 

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2558. 

 

จากภาพเป็นการร่วมสนุกลุ้นรับของรางวลัจากทางสปอนเซอร์ โดยให้กลุ่ม

ผูติ้ดตามร่วมแสดงความคิดเห็นถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยากไป 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าววา่ “ก็เคยมีการจดัมีตต้ิงเล็กๆ ประมาณสองคร้ัง เพราะ

เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มผูติ้ดตามเราอยู่ไหนกนับ้าง บางทีเราไปร้านอาหาร เราก็จะชวนว่าใครว่างใคร

สะดวกก็ไปเจอกนัไดน้ะ อาจจะเป็นกลุ่มคนท่ีเคยเจอกนัทัว่ๆ ไปอยู่แลว้ แลว้ก็มาเจอกนัอยา่งเป็น

ทางการอีกท่ีร้านน้ี ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนจะมีแบบวา่เราไปเท่ียวท่ีไหนมาก็จะมีของฝากของท่ี

ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ติดมาดว้ย ก็จะเอามาเล่นเกมส์ในหน้าแฟนเพจของเรา ไม่มีสปอนเซอร์จากท่ี

ไหนแค่เราเอาของท่ีระลึกมาฝากเพื่อนๆ เท่านั้นเอง ใครอยากไดก้็มาร่วมสนุกตอบคาํถามกนัเล็กๆ 

นอ้ยๆ แลว้เราก็ส่งของไปใหเ้ขา แต่ถา้เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีแบบบตัรสมนาคุณของทางร้านอาหาร

มาให้แจก แต่ก็อยู่ท่ีแต่ละรายเขาจะให้มา บางท่ีเขาก็ให้เรามาแต่เราก็จะเอาไปใช้เองคนเดียวก็ไม่

หมดเราก็มาแบ่งๆ ใหเ้พื่อนๆ ในแฟนเพจอีกที” 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าวว่า “มีการพูดคุยสมํ่าเสมอ แต่ในโลกออนไลน์ก็คือโลก

ออนไลน์ อย่างบางคนบอกจดัมีตต้ิงหน่อย ผมก็ตกลงบางทีผมเคยจดัท่ีร้านก็มากนัไม่ก่ีคนแต่ผมก็

ไม่อะไรหรอก ส่วนใหญ่เขาก็เขา้มาดูก็ติดตาม แต่ส่วนมากท่ีเขา้มาดูผมก็จะเป็นกลุ่มท่ีมาดูแลว้ตาม

ไปทานไดอ้ะไรแบบน้ีมากกวา่” 
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2.3) การสร้างแรงจูงใจ 

การท่ีกลุ่มผูติ้ดตามเขา้มาอ่านบล็อกหรือบทความรีวิวต่างๆ นั้นสามารถทาํให้

เกิดแรงจูงใจในการอยากท่ีจะไปลองชิมลองเท่ียว โดยท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์คิดวา่มีส่วน

ช่วยกลุ่มผูติ้ดตามในการท่ีจะเลือกตดัสินใจในการเลือกท่ีจะไปทานอาหารร้านนั้นๆ เหมือนกนั  

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าวว่า “เห็นมีคนตามไปกิน ตามไปเท่ียวเยอะเหมือนกนั 

อยา่งบางร้านเวลาไปกิน ร้านท่ีอยูใ่กล้ๆ  กนัเขาก็ตอบกลบัมาวา่มีคนตามมาชิม เขาบอกวา่มาจากเพจ

น้ี ร้านท่ีไม่อร่อยหรือไม่ชอบ เราก็จะไม่พูดถึง คือจะไม่บอกวา่ไม่ควรไปหรืออะไร แค่ไม่รีวิวลงแค่

นั้นเอง เราก็รีวิวในแบบของเราว่าเราเจอมายงัไง เราก็บอกไปตรงๆ บอกในส่ิงท่ีเราเจอ มนัก็

หลากหลายในเร่ืองของคอนเทนต ์เร่ืองของสถานท่ี ของขอ้มูลอะไรพวกน้ี” 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “เราจะใช้ความจริงในการนําเสนอ คือไปเจอ

อย่างไรมาเราก็เขียนอยา่งนั้น จะทาํให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือเพราะขอ้มูลทุกอยา่งคือเป็นขอ้มูลจริงท่ีเรา

ประสบพบเจอมาเองทั้งหมด ก็อาจจะมีส่วนในการตดัสินใจของคนท่ีเขา้มาอ่านแต่ก็จะอยู่ท่ีวา่เขา

จะตดัสินใจไปตามเราหรือเปล่า” 

 

 
 

ภาพที ่4.26  การแนะนาํร้านอาหารดว้ยรูปภาพท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ 

แหล่งทีม่า:  ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2558 

 

จากภาพจะเห็นไดว้า่ เพียงภาพอาหารเพียงภาพเดียวจากร้านอาหารเล็กๆ ทัว่ไป 

ก็สามารถทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการอยากไปลองไดเ้ช่นกนั 
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อนุสร ตนัเจริญ กล่าววา่ “ร้านไหนอร่อยเราก็เขียนลง ร้านไหนไม่อร่อยเราก็ไม่

เขียนลง แต่ถา้พอทานไดเ้ราก็เขียน เราก็จะออกแนวเฮฮาไปเร่ือยๆ คือเขียนบอกวา่มาร้านน้ีมีอาหาร

แบบน้ี ราคาเท่าน้ี ปริมาณเท่าน้ี อยู่บริเวณน้ี ซ่ึงมนัสามารถเป็นขอ้เปรียบเทียบให้กบับางคนไดว้่า

งบประมาณเท่าไหร่เหมาะท่ีจะตามไปทานหรือไม่ ถา้ถามวา่อร่อยทุกร้านเลยหรือเปล่า ก็ตอ้งบอก

วา่ทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นเราจะไม่มาฟันธงวา่ร้านน้ีอร่อย ร้านน้ีไม่อร่อย เรา

จะไม่พูดถึงจุดน้ีเด็ดขาด ก็จะให้ไปชิมแลว้ตดัสินใจกนัเอาเอง แต่ถา้เป็นร้านท่ีเราไปลองมาแล้ว

รสชาติไม่ผา่นเลยก็จะไม่เอามาพูดถึงเลย” 

2.4) การสร้างความน่าเช่ือถือ 

การรับงานท่ีมีสปอนเซอร์มักเป็นเร่ืองปกติสําหรับผู ้ทรงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ แต่การวางตวัท่ีเหมาะสมและทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือต่อไปเร่ือยๆ นั้น ทางผูใ้ห้สัมภาษณ์

ไดก้ล่าวว่า ยงัเน้นการนาํเสนอท่ีเป็นตวัของตวัเองอยู่ และไม่มีการกล่าวอา้งเกินจริงให้กบัสินคา้

นั้นๆ เพราะเม่ือมีคนตามไปลองแลว้ไม่ไดดี้อยา่งท่ีไดก้ล่าวอา้งไว ้ผลเสียจะไปอยูท่ี่ความน่าเช่ือถือ

ในตวัของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึงจะลดนอ้ยลงทนัที ผูใ้ห้สัมภาษณ์จึงเลือกท่ีจะนาํเสนอ

ความเป็นจริงแก่ผูบ้ริโภค 

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าววา่ “มีการตกลงกบัทางสปอนเซอร์ไวก่้อนเลยวา่เราจะ

นาํเสนอในรูปแบบของเรา อยา่งร้านอาหารบางร้านท่ีรสชาติมนัไม่ไดจ้ริงๆ เราก็จะบอกเขาตรงๆ 

วา่เราจะขอเขียนเฉพาะเน้ือหาว่าท่ีร้านมีโปรโมชัน่อะไร มีเมนูอะไร ราคาเท่าไหร่ แต่เราจะไม่พูด

ถึงเร่ืองรสชาติเลย ก็จะให้คนท่ีเขาอยากลองเขาไปลองใช้บริการดูเอง คือเราก็จะไม่ไดเ้ขียนเชียร์

อะไรมากมาย” ส่วนการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งนั้น “ไม่แตกต่าง คือจะรีวิวใน

สไตล์ของตวัเองเลย เหมือนกนัหมด อาจจะมีขอ้มูลเพิ่มเติมประเภทเมนูเด่นของร้านเขาคืออะไร 

จุดเด่นเขาคืออะไร ซ่ึงโดยทัว่ไปเราก็จะบอกอยู่แล้วด้วยว่าเมนูน้ีเป็นจุดเด่นของร้าน เร่ืองการ

บริการอะไรประมาณน้ี คือถา้เราไปเองเราก็จะแนะนาํเขาอยูแ่ลว้ดว้ย จริงๆ ก็ไม่ไดต่้างกนัมาก” 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าววา่ “ส่วนใหญ่เราก็เขียนเหมือนท่ีเราเคยเขียน อยา่งอนั

ไหนดีเราก็เขียนเลย อนัไหนไม่ดีเราก็แนะนาํ เราไม่เคยเปล่ียนแนว คือไม่เคยเขียนเกินจริง อยา่งบาง

ร้านเราไป บางโรงแรมเราไปแลว้มนัไปเจอส่ิงท่ีมนัไม่ประทบัใจ นอกจากท่ีเราบอกจากทางท่ีเราไป

แลว้เน่ีย เราก็จะมาเขียนแนะนาํเล็กๆ วา่อาหารท่ีน่ีรสชาติหวานไปนะ เค็มไปนะ อะไรประมาณน้ี 

ใครชอบหวานอาจจะถูกปาก คือมีวธีิใชค้าํพูดท่ีไม่ทาํร้ายจิตใจทั้งคนชวนเราไปแลว้ก็คนท่ีอ่านดว้ย 

เราก็มีวธีิถนอมนํ้าใจกนั เราก็ยงัยนืยนัวา่เราก็ไม่อยากโกหก ส่วนใหญ่ถา้เป็นร้านอาหารจะไม่ค่อยมี

จา้งไป จะเหมือนไปให้ชิมฟรีอะไรแบบน้ีมากกว่า แต่เราก็ระบุไวว้่ามีทางร้านน้ีเชิญมาให้รีวิว 

เหมือนระบุไวต้ั้งแต่ตน้เลยว่าเชิญมาหรือมาเอง ส่วนความแตกต่างของการนาํเสนอเน้ือหานั้น จะ
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แตกต่างในเร่ืองของขอ้มูลเชิงลึกมากกวา่ อยา่งบางทีร้านท่ีเขาเชิญเราไป เขาก็มีขอ้มูลท่ีอยากให้เรา

เขียนบอกมาดว้ย อยา่งเช่นขอ้มูลของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้ก็จะมีใส่เป็นขอ้มูลเพิ่มเติม แต่ร้านท่ีเราไป

ทานมาเอง เราก็ไม่รู้หรอกวา่ร้านน้ีเขาไปเอาวตัถุดิบอะไรมาจากไหน เราก็จะไม่ไดเ้ขียนระบุลงไป

เท่านั้นเอง” 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าววา่ “จะบอกทางร้านทุกคร้ังว่าอาหารท่ีมานาํเสนอเรานั้น

ตอ้งเป็นอาหารเมนูเดียวกนักบัท่ีคุณทาํขายให้กบัลูกคา้คนอ่ืนๆ นะ ตอ้งเหมือนกนัทั้งหน้าตาและ

ปริมาณ คือเราถือมากๆ เลยจุดน้ี โดยส่วนตวัขอ้สําคญัของเราคืออยา่โกหก ตอ้งจริงใจกินฟรีก็บอก

วา่กินฟรี ความลบัมนัไม่มีในโลก ร้านอาหารบางท่ีเขาจะมีแผน่พบัของทางร้านมาให้มีรายละเอียด

ท่ีอยากให้ช่วยเขียนลงไปในรีวิว เราจะใชค้าํพูดบา้นๆ ถา้จะมาอธิบายวา่วตัถุดิบอนัน้ีมาจากแหล่ง

นู้น คนบางคนเขาบา้นๆ จะมาอธิบายอะไรแบบน้ีเขาไม่รู้หรอก อย่างปูอลาสก้ามาจากท่ีไหนไม่

ตอ้งบอกหรอก ไม่มีใครเขารู้ ไม่มีคนอ่านนะ เราไปอ่านของคนอ่ืนเรายงัไม่อ่านเลย ใจความมนัอยู่

ท่ีวา่น่ีคืออาหารอะไร กินแลว้ชอบแค่นั้น เร่ืองอร่อยหรือไม่อร่อย ส่วนตวัเราแลว้อาจจะอร่อยแต่คน

อ่ืนอาจจะบอกวา่ไม่อร่อยก็ได ้เราก็จะใชค้าํวา่ชอบหรือวา่ไม่ชอบมากกวา่” 

3) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ก่อนจะสร้างเน้ือหาเพื่อ

ส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ มีการหาขอ้มูลของร้านอาหารหรือสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ก่อนแลว้ 

และเร่ิมเก็บขอ้มูลอีกคร้ังตอนท่ีไดไ้ปสถานท่ีจริง อยา่งเช่นเมนูเด่นของร้านหรือสถานท่ีนั้นมีอะไร

น่าสนใจ เป็นตน้ 

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าวว่า “ก็มีหาขอ้มูลไปบา้งเล็กน้อย อย่างเช่นสถานท่ี เวลาเปิด-ปิด 

หรือราคา เราก็ตอ้งเตรียมขอ้มูลไวบ้า้งเหมือนกนั” 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “อย่างในร้านอาหารท่ีเราไป เราก็จะเก็บขอ้มูลโดยเร่ิมจาก

บรรยากาศโดยรอบ หลงัจากท่ีทานแลว้ก็จะกลบัมาดูขอ้มูลอย่างในเวบ็ไซตห์รือแฟนเพจของทาง

ร้านนั้นวา่มีประวติัหรือขอ้มูลอะไรบา้งหรือเปล่า ถา้มีรายละเอียดอะไรก็จะนาํมาอา้งอิง หรือบางที

เป็นร้านเปิดใหม่ท่ีเรารู้จกักบัเจ้าของร้าน เราก็จะดึงจุดเด่นท่ีอาจจะไม่มีใครพูดถึงมาใช้ แล้วก็

แนะนาํเมนูเด่นๆ ของร้านนั้น” 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าวว่า “ใครบอกท่ีไหนอร่อยเราก็ตามไปกิน แต่ก่อนวนัหน่ึงสามม้ือก็

เขียนทั้งสามม้ือ คนก็วา่อะไรผา่นปากก็อร่อยไปหมด จนตอนหลงัเราเร่ิมรู้วา่คนติดตามเราเยอะ การ

จะลงอะไรเน่ียถา้ไม่มีคุณภาพ รูปไม่สวย เราก็จะไม่ลง เราก็มีความรู้สึกวา่ เราก็จะเลือกภาพ เลือก

เฟ้นอะไรหลายๆ อยา่งใหล้งใหดี้ๆ ไม่ใช่วา่หลบัหูหลบัตาเอาอะไรมาลงแลว้มนัจะทาํให้ตวัเองดอ้ย

คุณภาพลงไป” 
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4) วธีิการสร้างเน้ือหาใหต้รงใจกลุ่มเป้าหมายและเกิดการบอกต่อ 

4.1) การจดัทาํเน้ือหา 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ ไม่ไดมี้การบงัคบัคนอ่านวา่ตอ้งเผยแพร่บทความ

ต่อ แต่เน้ือหาท่ีคนนาํไปเผยแพร่บอกต่อๆ กนันั้น มกัจะเป็นเน้ือหาท่ีน่าสนใจและกาํลงัเป็นท่ีนิยม

อยูใ่นขณะนั้นหรือเป็นร้านอาหารท่ีเพิ่งเปิดตวัไดไ้ม่นาน 

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าวว่า “ไม่ไดเ้ชียร์ว่าให้ไปบอกต่อๆ กนัไป ใครอยาก

แสดงความคิดเห็นหรืออยากถามอะไรหลงัไมค ์(กล่องขอ้ความส่วนตวั) เขา้มาเราก็ยินดีให้ขอ้มูล

หมด” 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าววา่ “ในส่วนของเน้ือหาท่ีคิดว่าน่าจะนาํไปบอกต่อได ้

ควรจะเป็นเน้ือหาท่ีมีอะไรใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ อยา่งพวกร้านอาหารท่ีเปิดใหม่คนยงัไม่เคยไป เท่าท่ี

สังเกตจากผลตอบรับจากบล็อกของตวัเองอย่างอนัไหนท่ีมนักาํลงัเป็นกระแสในช่วงนั้น มาใหม่

สุดๆ คนจะมีการบอกต่อและมีการคน้หากนัเยอะ เราจะใช้คาํโปรยท่ีมนัดึงดูด ก็ช่วยให้น่าสนใจ

และมีการบอกต่อไดเ้หมือนกนั” 

 

 
 

ภาพที ่4.27 การแนะนาํร้านอาหารเปิดใหม่ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม 

แหล่งทีม่า: ชุดาอร อุบลสมุทร [www.maymey.com], 2558. 
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การรีววิเมนูใหม่ท่ีกาํลงัเป็นกระแสและมีคนให้ความสนใจอยูใ่นขณะนั้น ทาํให้

เกิดการบอกต่อๆ กนัไปได ้เน่ืองจากวา่ยงัไม่มีใครพูดถึงมากนกั ในบทความรีวิวมีการนาํเสนอใน

รูปแบบคลิปวิดีโอท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการรับประทานควบคู่ไปด้วย ทาํให้เน้ือหาน่าสนใจมาก

ยิง่ข้ึน 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าววา่ “ถา้บางร้านเป็นร้านเล็กๆ แลว้ของเขาดีจริงผมจะเชียร์ 

เพราะคนอ่านคงรู้อยูแ่ลว้วา่ร้านเล็กๆ แบบน้ีไม่มีเงินมาจา้งไปรีวิวหรอก แต่ถา้เป็นร้านใหญ่ๆ มีงบ

ทาํการตลาดผมจะไม่เชียร์ ผมจะปล่อยไปตามธรรมชาติมากกวา่ ส่วนมากคนท่ีเขา้มาดูผมก็จะเป็น

กลุ่มท่ีมาดูแลว้ตามไปทานไดอ้ะไรยงัง้ีมากกวา่ ทุกทีท่ีผมไปกินผมไม่เคยเช็ค feedback ตวัเอง ผม

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัร้านพวกน้ี เพราะฉะนั้นผมกินเสร็จผมกลบับา้น ผมก็ไม่เคยไปถามใครวา่ร้าน

นั้นอร่อยไหมหรือผมลงรีววิแลว้ขายดีไหม” 

4.2) ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนบทความนั้น จะใชภ้าษาง่ายๆ ท่ีสามารถอ่านแลว้เขา้ใจได้

เลย ไม่ต้องให้คนอ่านมาตีความทีหลัง เป็นภาษาท่ีคุยกันเหมือนเพื่อนท่ีเข้ามาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กนั 

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าววา่ “ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนบทความเพื่อส่ือสารในโลก

ออนไลน์นั้น จะใชภ้าษาท่ีเป็นตวัของตวัเอง ไม่ไดเ้ป็นภาษาวยัรุ่นอะไรมากมาย จะเป็นภาษาท่ีอ่าน

แลว้เขา้ใจง่าย” 

 

 
 

ภาพที ่4.28  ตวัอยา่งการใชภ้าษา 

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2558. 
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ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าววา่ “ถา้ในบล็อกก็จะเป็นภาษาทางการมากข้ึน คือไม่พูด

เล่นเยอะ ถา้เป็นพวกโซเชียลเราจะเป็นกนัเองในการโพส เพื่อท่ีจะแบบเหมือนเพื่อนคุยดว้ย เหมือน

เพื่อนบอกต่อ ในบล็อกเน้ือหาจะเยอะกว่า ถึงจะต้องมีอาทิตยล์ะหน่ึงโพส แต่ว่าไม่ได้กาํหนด

ตายตวั อยา่งถา้เป็นโซเชียลเป็นไปไดก้็จะโพสทุกวนั” 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าวว่า “ภาษาท่ีใช้ในการเขียนบทความเป็นภาษาท่ีตนเองใช้

อยูเ่ป็นประจาํทุกๆ วนั เป็นภาษาง่ายๆ อ่านแลว้เขา้ใจง่าย คือจะไม่มาพูดจาฉอเลาะมนัไม่ใช่ตวัตน

เรา เราจะพูดตรงๆ ไปเลย เป็นภาษาท่ีอ่านแลว้สามารถเขา้ใจไดเ้ลย” 

4.3)  การสร้างตวัตนในโลกออนไลน์ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ไม่ไดมี้การสร้างตวัตนในโลกออนไลน์ จะใช้คาํพูดและ

บุคลิกของตนเองในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ถ่ายทอดออกมาจากความเป็นตวัเอง เพื่อความสนิท

สนมและเป็นกนัเองมากข้ึน 

มงคล อภิสุทธิสาร กล่าววา่ “จะเหมือนกนัทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง 

ไลฟ์สไตลก์็จะเป็นอยา่งท่ีเห็นนัน่เลย” 

ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “ไม่ได้มีการสร้างตวัตนข้ึนมาใหม่ คือจะเน้นตวั

ของตวัเองบุคลิกของตวัเองในการนาํเสนอเน้ือหา เพราะฉะนั้นคนท่ีเป็นเพื่อนเราหรือคนท่ีติดตาม

เราก็จะมีความรู้สึกท่ีเหมือนกนัก็คือเหมือนเราเป็นเพื่อนดว้ยเลย หรือการพูดคุยในแฟนเพจเราก็จะ

ใชภ้าษาท่ีเราใชอ้ยูใ่นทุกๆ วนั จะพูดคุยกนัเหมือนเพื่อนๆ กนั คือจะเป็นตวัเองเลยทั้งในออนไลน์

และออฟไลน์ ทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดตามรู้สึกใกลชิ้ดและเหมือนเป็นเพื่อนกนัมาเล่ามาคุยเร่ืองนูน้เร่ืองน้ีให้

ฟัง” 

อนุสร ตนัเจริญ กล่าววา่ “เป็นตวัเองตลอดเวลา ไม่ไดมี้การสร้างภาพลกัษณ์ เรา

ใชค้วามจริงทุกอยา่ง เราจะไม่ทาํอะไรท่ีมนัไม่ใช่ตวัตนเรา” 

 

4.2 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดตาม 

 

4.2.1 ผู้วจัิยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดตาม หมวดผลติภัณฑ์ความงาม จํานวน 6 คน ดังต่อไปนี้ 

1) คุณวภิาฉตัร คณัฑานนัท ์ 

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 26 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 16 มีนาคม 2558    
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2) คุณวลิาสินี สงวนวงศ ์ 

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 27 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 22 มีนาคม 2558 

3) คุณนิรัณญาน์ นวนิวรณกรณ์  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 24 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 25 มีนาคม 2558 

4) คุณมลัลิกา ปานนพภา  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 20 มีนาคม 2558 

5) คุณพรรณภรณ์ พนัธ์นรา  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2558 

6) คุณพนัธิภา พิณเหลือง  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 31 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2558 

 โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัน้ี 

1) พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู ้ติดตามท่ีติดตามกลุ่มผู ้ทรงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ 

1.1)  ความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์นั้นๆ มาบา้งในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงั

ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ จึงมาหาขอ้มูลเพิ่มในอินเตอร์เนต และ

เม่ือไดอ่้านบทความจากทางบล็อกเกอร์ก็จะช่วยให้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ ง่ายข้ึน เน่ืองจากมี

คาํอธิบายและวธีิการใชค้่อนขา้งละเอียด ทาํใหเ้ขา้ใจในตวัสินคา้มากข้ึน 

วิภาฉตัร คณัฑานนัท ์กล่าววา่ “มีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์นั้นมาบา้งในระดบัหน่ึง หาก

ไดอ่้านรีววิจากทางบล็อกเกอร์ก็จะช่วยใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ ง่ายมากข้ึน”  
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นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “แล้วแต่ตวัสินค้าค่ะ บางตัวก็อาจเคยเห็นตาม

ห้างสรรพสินคา้มาก่อน แลว้เราก็มาหาอ่านรีวิวในอินเตอร์เนตเพิ่มเติม บางตวัก็ไม่เคยรู้จกัเลย เพิ่ง

มารู้จกัจากท่ีบล็อกเกอร์รีววิ ก็อ่านรีววิเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะไดรู้้ขอ้มูลสินคา้มากข้ึนดว้ย” 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าววา่ “มีความรู้ในตวัสินคา้มาบา้งแต่ก็ไดค้วามรู้และความหลาย

หลายของสินคา้มากข้ึน” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าวว่า “มีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์อยู่บา้ง แต่ไม่ได้ศึกษารู้ลึก

จริงจงั” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าววา่ “จะรู้จกัแค่ช่ือผลิตภณัฑ์ แพคเกจ และวิธีการใชง้านของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ” 

วลิาสินี สงวนวงศ ์กล่าววา่ “ส่วนมากเลยคือไม่มีขอ้มูลมาก่อนค่ะ พอเห็นการรีวิวและ

ภาพสวยๆ ความคิดแรกเลยคืออยากไปซ้ือตามก็เก็บรูปเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ืออีก

ขั้นหน่ึง กบัอีกแบบหน่ึงคือมีความรู้อยูบ่า้งแลว้นิดหน่อยแต่ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมค่ะ” 

1.2)   การเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ รู้จกัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จากการเขา้ไปอ่านกระทูใ้น

เวบ็ไซตต่์างๆ และไดติ้ดตามอ่านมาเร่ือยๆ เพราะมีการเขียนบรรยายตวัผลิตภณัฑ์ รวมถึงวิธีการใช้

อย่างละเอียด และรู้สึกว่าการอ่านรีวิวหรือดูคลิปวิดีโอจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น

สามารถจบัตอ้งไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือมากกวา่โฆษณาจากทางส่ืออ่ืนๆ  

วิภาฉัตร คัณฑานันท์ กล่าวว่า “ รู้จ ักคุณเอ๊ิก (พีรญา ป้อมอาษา) จากเว็บไซต ์

Pantip.com และเวบ็ไซต ์Jeban.com ท่ีเลือกติดตามเพราะเป็นคนท่ีรีวิวผลิตภณัฑ์นั้นๆ แบบละเอียด 

เช่น บอกส่วนผสม อธิบายว่าส่วนผสมแต่ละตวัเป็นอยา่งไร ผลลพัธ์ท่ีไดต้ามจริงและประกอบกบั

ช่วงท่ีติดตามคุณเอ๊ิกช่วงนั้นรักษาสิวอยูพ่อดี แลว้พบรีวิวของคุณเอ๊ิกแลว้รู้สึกว่าการรักษาสิวดว้ย

ตวัเองของคุณเอ๊ิกเห็นผลและจบัต้องได้เลยติดตามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ... ถึงแมเ้ราจะรู้ว่าน่ีคือ

การตลาดและการโฆษณาอย่างหน่ึง แต่เราก็พร้อมเปิดรับเพราะเราเช่ือในตวับล็อกเกอร์คนนั้นๆ 

อยา่งเช่น ถา้คุณเอ๊ิกมาแนะนาํผลิตภณัฑ์รักษาสิวเราก็พร้อมจะเปิดใจ เพราะเราไดรั้บรู้และเห็นการ

รีววิการรักษาสิวดว้ยตวัเองแลว้ประสบผลสาํเร็จของคุณเอ๊ิกมาแลว้” 

นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “ก็รู้จกัคุณตูนน์ (ชนกกานต์ วีรคติธรรม) จากใน 

Pantip.com ก่อนตอนท่ีเขามารีวิว แต่ก่อนคุณตูนน์เขาทาํ How to แต่งหนา้บ่อย ช่วงยุคแรกๆ เลยท่ี

เขาเร่ิมทํากัน ก็ชอบดูเพราะสไตล์การแต่งหน้าของเขาแต่งตามได้ง่าย ส่วนใหญ่เขาจะรีวิว

เคร่ืองสาํอางและสกินแคร์ ชอบติดตามแบบท่ีเป็นคลิปวิดีโอมากกวา่บทความ อยา่งถา้เป็น How to 

มนัดูแลว้ทาํตามไดเ้ลยเป็นขั้นตอน บางทีเป็นภาพมนัยงัไม่ชดัเจนมากนกั ท่ีติดตามเพราะรู้สึกวา่มนั
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มาจากความเห็นของคนท่ีใชสิ้นคา้นั้นจริงๆ อยา่งโฆษณาเวลาเราดูจะไม่ค่อยมีความรู้สึกร่วมเพราะ

เหมือนเป็นแบบเตรียมการมา ตวัพรีเซนเตอร์เขาอาจไม่ไดใ้ชจ้ริงก็ได ้” 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าววา่ “รู้จกัจากการแชร์ของเพื่อนๆ ผา่นหนา้เฟสบุค เขา้ไปอ่าน

และก็สนใจการเลือกใชสิ้นคา้และการนาํสินคา้มารีวิวท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ราคาไม่แพงและทาํตาม

ได ้มีการรีวิวท่ีค่อนขา้งละเอียดและบอกขอ้ดี-ขอ้เสียของสินคา้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เชียร์สินคา้

จนเกินไป มีการใช้จริงลองจริง จะเลือกติดตามเฉพาะช่องทางท่ีสะดวกคือเฟสบุค เน่ืองจาก

ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดีิโอของบล็อกเกอร์จะถูกนาํมาแชร์ในเฟสบุคอยูแ่ลว้” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าววา่ “รู้จกัคุณแป้ง (สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์) เป็นการส่วนตวั 

ติดตามผลงานมาตลอดจนเม่ือเขาโด่งดงัก็ยิ่งช่ืนชม เห็นวา่เขาใชจ้ริง ศึกษาดว้ยตวัเองและให้ขอ้มูล

ไดล้ะเอียด หลายๆ อยา่งก็มีความรู้นาํไปใช้ไดจ้ริง ไม่ไดติ้ดตามตลอดเน่ืองจากไม่มีเวลา แต่เม่ือมี

เวลาวา่งบางทีก็อ่านดูยอ้นหลงั  ส่วนใหญ่ไม่ไดอ่้านละเอียด จะอ่านคร่าวๆ ส่ิงไหนท่ีมีประโยชน์ก็

จะเลือกอ่านเป็นพิเศษ” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าววา่ “ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามจากคนกลุ่มใหญ่ เช่น จาํนวน

คนในการติดตามแฟนเพจของบล็อกเกอร์นั้นๆ ในการเลือกติดตามจะติดตามบล็อกเกอร์ท่ีมีความรู้

เร่ืองสินคา้อย่างละเอียดเน่ืองจากเขาเป็นคนกลุ่มแรกท่ีไดล้องผลิตภณัฑ์และไดรั้บเชิญไปในการ

เปิดตวัอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงก็จะไดรั้บความรู้และรายละเอียดผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งดี ท่ีเลือกติดตาม

เพราะลกัษณะในการอธิบายตวัผลิตภณัฑซ่ึ์งเขา้ใจง่าย มีการทดลองทาํให้ดูในหลายๆ รูปแบบ ส่วน

ใหญ่จะดูจาก YouTube เพราะการโชว์ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถดูได้ง่ายกว่า มีบอกขอ้ดี-ขอ้เสีย

ค่อนขา้งชดัเจนและบอกรายละเอียดสินคา้ ทั้งราคา สถานท่ีซ้ือ มีการทดลองในการใชผ้ลิตภณัฑ์ใน

เง่ือนไขต่างๆ เช่น ทาทิ้งไว ้6-8 ชัว่โมงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร” 

วิลาสินี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “ติดตามจากผลงานไม่ว่าจะเป็นการรีวิว การแต่งหน้า 

เทคนิคในการนาํเสนอ ไม่พูดมาก ไม่น่าเบ่ือ ท่ีสาํคญัคือถา้เกิดขายของมากจนเกินเหตุจะเลิกติดตาม

ทนัทีเพราะดูปลอม ถา้แต่งแลว้สวยจริงเคร่ืองสําอางท่ีแนะนาํพอใชต้ามแลว้แบบดีจริงๆ ไม่โม ้มนั

ดูน่าเช่ือถือกวา่การท่ีตวัผลิตภณัฑอ์อกมาพูดเอง มนัดูจบัตอ้งไดม้ากกวา่” 

จะเห็นไดว้า่ประเด็นสําคญัท่ีทางกลุ่มผูติ้ดตามให้ความสนใจในผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์นั้นเป็นเพราะว่า มีการบอกเล่าท่ีค่อนขา้งละเอียดและมีการบอกขอ้ดี-ขอ้เสียของสินคา้

อย่างตรงไปตรงมา ไม่พูดอวดอา้งสรรพคุณสินคา้จนเกินไป มีการทดลองใช้ มีประสบการณ์จาก

การใชสิ้นคา้จริงๆ 
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1.3)   การมีส่วนร่วมกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดมี้การส่ือสารโตต้อบหรือร่วมกิจกรรมกบัทางผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์มากนกั นานๆ ถึงจะมีร่วมเล่นเกมส์สักคร้ัง หรืออาจจะมีสอบถามขอ้มูล

ผลิตภณัฑบ์า้งเล็กนอ้ย แต่ก็อยากให้ทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการสร้างความสัมพนัธ์กบั

กลุ่มผูติ้ดตาม อยา่งเช่น การพูดคุยสอบถามขอ้มูลต่างๆ กนัในหนา้แฟนเพจจะทาํให้ความสัมพนัธ์

แน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน  

วิภาฉัตร คณัฑานันท์ กล่าวว่า “ไม่เคยร่วมกิจกรรม แต่บล็อกเกอร์ควรมีการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มผูติ้ดตามอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการรักษาฐานกลุ่มผูติ้ดตามของตวัเอง และควร

สร้างคอนเทนต์ท่ีเขา้ใจง่ายและจบัตอ้งไดใ้ห้กลุ่มผูติ้ดตามไดอ่้านเพื่อขยายฐานกลุ่มผูติ้ดตามใหม่

ใหม้ากข้ึน” 

นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “เคยมีไปร่วมเล่นเกมส์ค่ะ เขาให้ไปแสดงความ

คิดเห็นใตภ้าพ แต่ก็ไม่ไดข้องรางวลันะคะ เหมือนเขาจะคดัท่ีโดนใจเขาอะไรประมาณน้ี ส่วนใหญ่

ท่ีไม่เคยร่วมคือรู้สึกยุง่ยากบางทีเราข้ีเกียจ แบบตอ้งแต่งหนา้ให้เขา้กบักิจกรรมของเขา หรือบางทีก็

ของท่ีเขาแจกเรามีแลว้หรือไม่ไดอ้ยากได”้ 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “เคยมีร่วมกิจกกรรมบา้ง แต่ไม่ทุกคร้ัง ชอบท่ีมาตอบขอ้

สงสัยท่ีมีผูอ่ื้นมาถามไว ้ถา้คาํถามตรงใจเรา เราก็จะไดรู้้คาํตอบดว้ยเลย” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าววา่ “มีร่วมกิจกรรมบา้งถา้มีเวลา แต่ก็เห็นเขามีการตอบและ

ทาํกิจกรรมอยูเ่ร่ือยๆ” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าวว่า “ไม่เคยร่วมกิจกรรม แต่คิดว่าการจดักิจกรรมควรมีอยู่

เร่ือยๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์” 

วิลาสินี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “ไม่เคยร่วมกิจกรรมค่ะ แต่ชอบเวลาท่ีเขาเอาของมาแจก 

แต่ถา้เป็นกิจกรรมนอกสถานท่ีคงไม่ไป” 

1.4)   รูปแบบการส่ือสาร 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มกัจะสะดวกติดตามทาง Facebook เพราะว่าได้ติดตาม

ข่าวสารจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดโ้ดยตรงและสะดวกในการติดตาม และส่วนใหญ่

ชอบดูในรูปแบบการนาํเสนอท่ีเป็นรูปภาพมากท่ีสุดเพราะมีความดึงดูดให้ดูให้เขา้ไปอ่านเน้ือหา

ขา้งใน ซ่ึงมีความน่าสนใจและเขา้ใจไดง่้าย ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านชอบรูปแบบของคลิปวิดีโอ

เน่ืองจากว่าถา้เป็นการสอนแต่งหนา้ดูตามคลิปวิดีโอแลว้สามารถทาํตามไดเ้ลยเป็นขั้นตอน และดู

แลว้รู้สึกเหมือนมีคนมาพูดคุยให้ฟัง มีมาครบทั้งภาพและเสียง บางทีถา้เป็นภาพน่ิงในบทความ

อาจจะยงัไม่ละเอียดพอ 
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วิภาฉัตร คณัฑานนัท์ กล่าวว่า “ติดตามผ่าน Facebook และ YouTube เพราะว่าได้

ติดตามข่าวสารจากบล็อกเกอร์โดยตรงและสะดวกต่อการติดตามมากกวา่ทาง Instagram ส่วนตวั

แลว้ชอบรูปภาพเพราะเขา้ใจง่ายกวา่” 

นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “ติดตามใน Facebook มากท่ีสุดค่ะ รองมาก็ 

Instagram กบั YouTube พอๆ กนั เพราะ Facebook  มนัก็จะเป็นเช่ือมโยงไป YouTube ค่ะ ชอบดู

เป็นคลิปวดีิโอ” 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าววา่ “ติดตามผา่น Facebook และ YouTube ดูไดท้ั้งบทความ 

รูปภาพและวดีิโอ” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าววา่ “สะดวกสุดคือ Facebook ชอบดูรูปภาพและบทความ

สรุปสั้นๆ” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าววา่ “ติดตามทาง YouTube,  Instagram ชอบ YouTube เพราะ

มีครบทั้งภาพและเสียง” 

วิลาสินี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “ติดตามทาง Facebook เพราะใช้งานเป็นประจาํ ท่ีชอบ

อนัดบั 1 คือรูปภาพ มนัดึงดูดให้ดู อบัดบั 2 คือคลิปวิดีโอ แต่ตอ้งไม่ยาวมาก ชอบสั้นๆ ไดใ้จความ

และรู้เร่ือง” 

2) ผลกระทบท่ีมีต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม  

2.1)  ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

การรีววิสินคา้ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ 

ข้ึนอยูก่บัตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เอง ถา้ในกรณีท่ีมีการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งกลุ่มผูติ้ดตาม

ก็จะพยายามไปหาขอ้มูลจากทางอ่ืนเพิ่มเติมในการตดัสินใจ  

วิภาฉตัร คณัฑานนัท ์กล่าวว่า “การรีวิวสินคา้ของบล็อกเกอร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ตวันั้นๆ ข้ึนอยูก่บับล็อกเกอร์เองหากรีววิสินคา้โดยท่ีเนน้งานขายมากเกินไปจนกลุ่มผูติ้ดตาม

รับรู้ได ้ก็จะทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นๆ ลดลง แต่หากรีวิวโดยผลท่ีมาจากการใชจ้ริงและเห็น

ผลจริง จะทาํให้การรีวิวสินคา้นั้นๆ มีความน่าเช่ือถือและทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สูง

และรวดเร็วข้ึน” 

นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าววา่ “ก็เช่ือแบบกลางๆ ค่ะ ถา้ในกรณีแบบน้ีจะพยายาม

ไปหารีวิวอ่ืนๆ อ่านเพิ่มอีก ถ้าสนใจสินคา้นั้นจริงๆ บล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะบอกนะคะว่าอนั

ไหนมีสปอนเซอร์ เหมือนสมยัก่อนจะมีหน้ามา้ในเวบ็ไซต์ Pantip.com แลว้ก็เป็นกระแสไปพกั

หน่ึง หลงัจากนั้นก็เห็นส่วนใหญ่จะบอกหมด ก็มีบางทีก็จะชะงกัใหคิ้ดนิดหน่ึงวา่แบบดีจริงไหมนะ 
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แต่ถา้แบบกระแสส่วนใหญ่คนธรรมดาท่ีไม่ใช่บล็อกเกอร์ก็มารีวิวแบบวา่มนัดีจริงนะ เราก็อาจจะ

ซ้ือตามได”้ 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “ถ้ามีการแจ้งว่าสินค้าตวัน้ีเจ้าของสินคา้ส่งมาให้ลอง 

ความน่าเช่ือถือจะลดลงนิดหน่อย ไม่เท่ากบัตวัท่ีบอกวา่ซ้ือมาลองใชเ้อง” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าวว่า “ส่วนตวัค่อนข้างเช่ือและมีผลต่อการตดัสินใจด้วย

เหมือนกนั” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าววา่ “ส่วนใหญ่ดูไวป้ระกอบการพิจารณาในการซ้ือ เพราะส่วน

ใหญ่การตลาดมกัจะใชใ้ห้บล็อกเกอร์เป็นตวัแทนในการเขา้ถึงลูกคา้ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ

ด้วย เช่น ลักษณะทางกายภาพ ถ้าบล็อกเกอร์ผิวขาวมากแต่ผูติ้ดตามผิวคลํ้ ามากก็อาจจะมีบาง

ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถซ้ือตามได”้ 

วลิาสินี สงวนวงศ ์กล่าววา่ “เอาจริงๆ ความเช่ือจะลดลงทนัที เพราะเราเรียนการตลาด

มาเราเลยรู้ทนั แต่จะมีผลในการตดัสินใจซ้ือเม่ือเห็นคนใชจ้ริงมากกวา่” 

2.2)   ความไม่น่าเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ เม่ือผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เร่ิมไม่เป็นตวัของตวัเองและ

มีการเขียนเน้ือหาเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ท่ีดูเน้นขายของจนมากเกินไปหรือมีการกล่าวอา้งเกินจริง

และมีโฆษณาแฝงเยอะก็จะทาํใหค้วามน่าเช่ือถือลดนอ้ยลง ถา้เป็นแบบน้ีต่อไปเร่ือยๆ ก็จะทาํให้เลิก

ติดตามผลงานของบล็อกเกอร์คนนั้นไป 

 วิภาฉตัร คณัฑานนัท ์กล่าววา่ “เม่ือบล็อกเกอร์เร่ิมไม่เป็นตวัของตวัเองและมีการรีวิว

ผลิตภณัฑท่ี์เนน้การขายมากเกินไปจะลดความน่าเช่ือถือลง จากนั้นก็จะทาํใหเ้ลิกติดตามไป” 

นิรัณญาน์ นวนิวรณกรณ์ กล่าววา่ “ถา้ดูแลว้เนน้ขายสินคา้โจ่งแจง้จนเกินไปแบบรีวิวดู

แลว้ไม่น่าเช่ือถือเราก็จะไม่อยากติดตาม” 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “มีการกล่าวเกินจริง ไม่ไดใ้ช้สินคา้จริง มีโฆษณาแฝงถ่ี

เกินไป” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าววา่ “ถา้เขามีทศันคติท่ีไม่ดี มีความคิดท่ีไม่ดี ไม่ไดมี้การใช้

สินคา้จริง และเนน้ขายของเกินไปมนัก็ไม่น่าสนใจ” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าววา่ “การตลาดท่ีมากเกินไปโดยขาดความเป็นตวัเองของบล็อก

เกอร์มีการใหน้ํ้าหนกัของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ในทางบวกอยา่งเกินจริง และการท่ีบล็อกเกอร์บางคนเร่ิม

ดงัก็เร่ิมท่ีจะไม่เปิดใจรับฟังผูติ้ดตาม” 
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 วลิาสินี สงวนวงศ ์กล่าววา่ “เนน้ขายของแบบจะขายอยา่งเดียว พูดเยอะ อยา่งน้ีจะไม่

ชอบเลย ไม่ดูไม่ติดตาม คือถา้จะขายตอ้งมีขั้นตอนในการขายหน่อย อย่าเน้นขายจนเหมือนยดั

เยยีด” 

2.3)   การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อการ

ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ เพราะถา้หากตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เองมีความน่าเช่ือถือและมี

ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ และมีการทดลองใช้จริง แต่การตดัสินใจก็จะใช้วิจารณญาณส่วนตวั

ร่วมดว้ยวา่เหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ 

วิภาฉัตร คณัฑานนัท์ กล่าวว่า “คิดว่าบล็อกเกอร์มีผลต่อการตดัสินซ้ือสินคา้ เพราะ

หากตวับล็อกเกอร์มีความน่าเช่ือถือและมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ประกอบกบัขอ้มูลท่ีมีจะช่วย

เพิ่มความรวดเร็วในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน” 

นิรัณญาน์ นวนิวรณกรณ์ กล่าววา่ “มีผลมาก อยา่งแรกเลยสินคา้ท่ีรีวิวคนก็จะเขา้ถึงได้

ง่ายกว่า แลว้ยิ่งมีคนรีวิวเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเห็นผ่านตาบ่อยเท่านั้นเพราะเราก็เล่นส่ือออนไลน์

ตลอดพอเห็นบ่อยๆ ก็จะรู้สึกว่าเราตอ้งมีบา้งแล้ว ตอ้งลองบา้งแล้วไหม อย่างล่าสุดก็ไปซ้ือตาม

มาแลว้ คือมีพวกเนตไอดอล บล็อกเกอร์ ดารามารีวิวนะ ดูก็รู้วา่แบบดาราอาจจะไม่ไดใ้ชจ้ริงหรอก 

แต่กระแสมาแรงมาก บล็อกเกอร์ท่ีเราติดตามก็มารีววิสินคา้ตวัน้ี แลว้สภาพผิวเราเหมือนเขาเลย พอ

เขาบอกใชแ้ลว้ดีเราก็ซ้ือตามเลย” 

มลัลิกา ปานนพภา กล่าววา่ “ก็มีผลใหซ้ื้อมาทดลองใช ้แต่จะใชสิ้นคา้ต่อไปหรือไม่อยู่

ท่ีวา่ใชแ้ลว้เหมาะกบัเราหรือเปล่า ใชแ้ลว้ไม่แพ ้ไดผ้ลลพัธ์กบัตวัเราหรือเปล่า” 

พรรณภรณ์ พนัธ์นรา กล่าวว่า “มีผล บางทีอยากซ้ือเคร่ืองสําอาง ก็จะไปหาอ่านรีวิว

ของเขาเพื่อช่วยในการตดัสินใจ” 

พนัธิภา พิณเหลือง กล่าวว่า “มีผล เพราะผลิตภณัฑ์บางอย่างราคาค่อนขา้งแพงและ

อาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั เราจึงไม่แน่ใจวา่ซ้ือมาจะใชไ้ดคุ้ม้ค่าหรือไม่ เพราะฉะนั้นมีบุคคลท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ โดยทดสอบหรือทดลองใช้ให้ดูทาํให้เราสามารถ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน” 

วิลาสินี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “เต็ม 100 ให้ 50 คะแนน ท่ีเหลือคือวิจารณญาณส่วนตวั 

เพราะเจบ็มาเยอะ คือแบบเคยซ้ือมาใชจ้ริงแลว้ไม่เหมาะกบัเรา” 
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4.2.2  ผู้วจัิยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดตาม หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จํานวน 6 คน 

ดังต่อไปนี ้

1) คุณพรรณราย เปรมปรีวรรณ  

อาชีพ : พนกังานบริษทั  

อาย ุ: 34 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 23 มีนาคม 2558    

2) คุณอาทิตย ์สธนกุลพานิช  

อาชีพ : กิจการส่วนตวั 

อาย ุ: 34 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 20 มีนาคม 2558 

3) คุณประภาพร จิบสูงเนิน  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 37 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2558 

4) คุณโอริสสา รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 27 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 23 มีนาคม 2558 

5) คุณวชุิดา รังสาคร  

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 34 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 17 มีนาคม 2558 

6) คุณกชมน ศรีรักษ ์ 

อาชีพ : พนกังานบริษทั 

อาย ุ: 28 ปี 

วนัท่ีสัมภาษณ์ : 25 มีนาคม 2558 

 โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัน้ี 

1) พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู ้ติดตามท่ีติดตามกลุ่มผู ้ทรงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ 
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1.1)  ความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

ผูใ้หส้ัมภาษณ์บางคนพอจะมีความรู้ในเร่ืองร้านอาหารอยูบ่า้ง ร้านไหนอร่อย ร้านไหน

กาํลงันิยม และมาหาขอ้มูลทางอินเตอร์เนตเพิ่มเติม ส่วนบางท่านไม่ไดมี้ขอ้มูลมาก่อน จึงมาคน้ควา้

หาดูเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนตเพิ่มคน้หาจากรีวิวต่างๆ เพื่อประกอบในการตดัสินใจ ทาํให้มีตวัเลือก

เพิ่มมากข้ึน และสามารถเตรียมตวัก่อนท่ีจะไปสถานท่ีนั้นๆ 

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าวว่า “มีความรู้ มีขอ้มูลมาก่อนบา้ง จากคาํบอกเล่าหรือ

การอ่านรีววิจากท่ีอ่ืนๆ” 

อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าววา่ “บางคร้ังไม่เคยมีขอ้มูลมาก่อน มาอ่านเจอในรีววิ” 

ประภาพร จิบสูงเนิน  กล่าววา่ “โดยส่วนตวัชอบกิน ชอบทาํทานอยูแ่ลว้ ท่ีติดตามคุณ

เมเม่ (ชุดาอร อุบลสมุทร) เพราะวา่เขาจะไปทานคนละสไตล์กบัเรา ทาํให้เรารู้สึกเหมือนวา่เป็นการ

เปิดโลกของเราอีกโลก” 

โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “ไม่มีข้อมูลก่อนเลย เพราะอยากรู้เพิ่มข้ึนจึงได้

คน้หาจากรีวิวต่างๆ เพื่อประกอบในการตดัสินใจ มนัทาํให้เรามีตวัเลือกเพิ่มมากข้ึนและให้เรา

เตรียมตวัศึกษาก่อนท่ีจะไปสถานท่ีนั้นๆ ช่วยทาํใหไ้ม่เสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลเวลาไปถึง” 

วชุิดา รังสาคร กล่าววา่ “มีความรู้ในตวัสินคา้พอสมควร หาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้มา

บา้งก่อนจะติดตาม” 

กชมน ศรีรักษ ์กล่าววา่ “มีขอ้มูลมาก่อนบา้ง แต่ค่อนขา้งนอ้ย เลยตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติม

จากรีววิต่างๆ” 

1.2)   การเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ เวลาอยากไปทานอาหารหรือไปเท่ียวท่ีไหนก็จะมาหาขอ้มูลจาก

อินเตอร์เนตก่อน ทาํให้ไดม้าเจอบทความท่ีทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดเ้ขียนแนะนาํไวก้็

รู้สึกวา่น่าสนใจ ชอบท่ีถ่ายรูปสวย มีรูปมาใหดู้เยอะและเขียนบรรยายเน้ือหาไดล้ะเอียดก็เลยติดตาม

อ่านโดยเลือกอ่านของคนท่ีเขียนแลว้เขา้ใจง่าย มีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ  

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าวว่า “ไม่ได้ติดตามต่อเน่ืองเท่าไหร่ จะมาหาขอ้มูล

เพิ่มเติมเวลาตอ้งการขอ้มูลสถานท่ีท่ีจะไปเท่านั้น และคิดวา่เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ไม่ไดน้าํเสนอแค่

ดา้นเดียวเหมือนอยา่งโฆษณา” 

อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าวว่า “จะเลือกติดตามจากสํานวน ขอ้ความ และเน้ือหาท่ี

นาํเสนอ ชอบตามอ่านบทความ คลิปวดีิโอมีบา้งแต่ถา้ยาวไปก็ข้ีเกียจดูจนจบ” 

ประภาพร จิบสูงเนิน กล่าววา่ “ชอบท่ีสไตล์การนาํเสนอน่ารัก มีการนาํเสนออาหารท่ี

เป็นตวัของตวัเอง มีการโพสรูปตวัเองลงไปด้วยดูน่ารักดี บล็อกเกอร์คนอ่ืนก็ตามอยู่เหมือนกัน 
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ท่องเท่ียวต่างๆ อาหารต่างๆ ในความคิดเราถา้เป็นโฆษณาจากทางร้านโดยตรงยงัไงของเขาก็ตอ้งดี

อยู่แลว้ เขาจะไม่นาํเสนอขอ้ดอ้ยหรือจุดอ่อนของเขา เขาจะนาํเสนอจุดเด่นเพื่อเป็นการเรียกลูกคา้ 

แต่ถา้เป็นรีวิวจากคนท่ีไปทานมาจริงๆ ถา้ไม่ดีจริงๆ เขาก็ตอ้งมีคอมเมนต์ออกมา ไม่อยา่งนั้นถา้มี

คนตามรอยไปแลว้ไปเจอแบบท่ีเขาไม่ไดพู้ดไว ้เขาก็อาจจะโดนตาํหนิได”้ 

โอริสสา รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร กล่าววา่ “เร่ิมติดตามจากการคน้หาในส่ือออนไลน์ต่างๆ 

มนัสะดวกสบายในการคน้หา ท่ีชอบติดตามคือบุคคลนั้นสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

และน่าติดตามต่อไปเร่ือยๆ ทาํให้เรารู้สึกอยากคน้หาตามไปดว้ย ชอบอ่านรีวิวร้านคา้หรือสถานท่ี

ท่องเท่ียวเพราะว่าเป็นคนชอบกินและเท่ียวไปตามสถานท่ีต่างๆ อยู่แลว้ อย่างร้านอาหาร เราก็จะ

คอยดูวา่มีร้านไหนบา้งท่ีมีของอร่อยข้ึนหนา้ข้ึนตาหรืออยูแ่ถวบา้นเรา เราก็จะตามไปกินดูวา่อร่อย

จริงหรือเปล่า หรือถา้ไดไ้ปเท่ียวต่างจงัหวดัเราก็จะไปอ่านรีวิววา่จงัหวดัท่ีเราจะไปนั้นมีร้านอะไร

อร่อยหรือท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงับา้ง เราก็จะตามไปกิน และสถานท่ีท่องเท่ียวก็เช่นเดียวกนัคือก่อนท่ีเรา

จะไปเท่ียวท่ีไหนเราก็ตอ้งศึกษาก่อนว่าท่ีนั้นๆ เป็นอย่างไร ควรเตรียมอะไรไปบา้ง มีอะไรท่ีโดด

เด่นบา้งท่ีเราควรไป พอเราทาํการบา้นไปก่อนแลว้ มนัก็จะทาํให้เราสามารถจดัการกบัเวลาไดง่้าย

ข้ึน ไดใ้ชเ้วลาใหคุ้ม้ค่า และสนุกกบัส่ิงท่ีเราจะตอ้งไปเจอ” 

วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “เพราะเป็นคนชอบท่องเท่ียว สนใจในการหาร้านอาหารเพื่อ

ลองร้านใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะอ่านตามบทความ อ่านเขา้ใจง่าย น่าสนใจ และสามารถคน้หาในส่ิงท่ี

อยากรู้ไดเ้กือบครบทุกอยา่ง” 

กชมน ศรีรักษ ์กล่าววา่ “ติดตามเพราะไลฟ์สไตล์เขาน่าสนใจ ไดมุ้มมองใหม่เพิ่มมาก

ข้ึน ไดรู้้แหล่งท่ีเท่ียวท่ีกินท่ีน่าสนใจ” 

1.3)   การมีส่วนร่วมกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ส่วนใหญ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่เคยมีการส่ือสารโตต้อบกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์

มากนกั เพราะเน้นเขา้ไปอ่านบทความเพื่อหาขอ้มูลมากกว่า และบางท่านอาจจะเคยสอบถามถึง

ขอ้มูลเพิ่มเติม หรือร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวลับา้งบางคร้ัง ส่วนการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่ม

ผูติ้ดตามนั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์รู้สึกเฉยๆ เพราะตอ้งการขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียวและร้านอาหาร

มากกว่า แต่การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูติ้ดตามอ่ืนๆ ในแฟนเพจก็คิดว่าควรจะมีโตต้อบเพื่อ

สร้างความสนิทสนมและคุน้เคยกนัไว ้

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าววา่ “ไม่เคยร่วมกิจกรรม ท่ีติดตามเพราะตอ้งการขอ้มูล

เท่านั้น” 

อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าววา่ “ไม่เคยร่วมกิจกรรมหรือพูดคุย ตามอ่านแต่รีวิวอยา่ง

เดียว” 
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ประภาพร จิบสูงเนิน กล่าวว่า “เคยพูดคุยในหน้าแฟนเพจ พูดคุยสอบถามเก่ียวกับ

ร้านอาหารขอ้มูลทัว่ๆ ไป เคยมีการร่วมกิจกรรมโดยเป็นการแจกของท่ีระลึกแลว้ก็เคยไดร้างวลัมา 

ก็มีร่วมเล่นสนุกอยูเ่ร่ือยๆ มีการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพอยูเ่ป็นประจาํ ไม่แน่ใจวา่ของท่ีนาํมาแจก

จะเป็นเงินส่วนตัวของบล็อกเกอร์หรือเป็นสปอนเซอร์ แต่มองว่าท่ีจัดกิจกรรมแบบน้ีจะเป็น

สินนํ้ าใจสําหรับคนท่ีติดตามความเคล่ือนไหว แต่ไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือดึงดูดอะไรให้เรา

ติดตาม เพราะวา่เราติดตามมาก่อนท่ีจะรู้วา่มีกิจกรรมแบบน้ี ท่ีติดตามไม่ไดอ้ยากไดข้องหรืออะไร 

แต่อยากไดข้อ้มูลท่ีเขานาํเสนอมากกวา่” 

โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “ไม่เคยร่วมกิจกรรมใดๆ นอกจากอ่านรีวิว

เท่านั้น” 

วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “ยงัไม่เคยร่วมกิจกรรม แต่อยากให้บล็อกเกอร์มีการพูดคุยกะ

แฟนเพจ อพัเดทข่าวสารบ่อยๆ” 

กชมน ศรีรักษ ์กล่าววา่ “ยงัไม่เคยทาํกิจกรรม แต่คิดวา่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกจะทาํให้

มีความคุน้เคยกนัมากข้ึน” 

1.4)   รูปแบบการส่ือสาร 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สะดวกติดตามผ่านทาง Facebook คือเป็นช่องทางท่ีสะดวก

ท่ีสุด และส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพและบทความ เพราะรูปภาพจะมีความ

น่าสนใจใหอ้ยากรู้วา่เน้ือหาขา้งในมนัคืออะไร ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จะนาํเสนอรูปภาพมา

ในหลายๆ มุม ทาํใหไ้ดเ้ห็นมุมต่างๆ ของสถานท่ีนั้นๆ มากข้ึน  

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าวว่า “ติดตามทาง Facebook เพราะชอบอ่านท่ีเป็น

บทความและรูปภาพ” 

อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าววา่ “เล่น Facebook บ่อยท่ีสุด จะเนน้อ่านท่ีเป็นบทความ

และดูรูปภาพประกอบ” 

ประภาพร จิบสูงเนิน กล่าววา่ “จะติดตามทาง Facebook และ Twiiter ชอบดูรูปภาพ

มากกวา่เพราะว่าเวลาเขา้ไปดูจะดูผ่านมือถือ ถา้เขา้ไปดูคลิปวิดีโอมนัจะกระตุก ยกเวน้ว่าอยู่หน้า

คอมจะดูเป็นคลิปวดีิโอ แต่โดยส่วนตวัแลว้ชอบเป็นภาพน่ิงมากกวา่” 

โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “ติดตามทุกช่องทางท่ีเราเล่น Facebook, 

YouTube, Instagram ชอบท่ีเป็นรูปภาพเพราะคิดวา่รูปภาพสามารถบรรยายเป็นบทความไดอ้ยา่ง

มากมาย” 

วิชุดา รังสาคร กล่าววา่ “ติดตามทาง Facebook และ Instagram เนน้ท่ีเป็นรูปภาพและ 

บทความท่ีไม่มากจนเกินไป” 
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กชมน ศรีรักษ ์กล่าววา่ “ดูผา่น Facebook บ่อยท่ีสุด ถา้เป็นคลิปวดีิโอจะชอบดู” 

2) ผลกระทบท่ีมีต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม  

2.1)  ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าววา่ ถา้รู้วา่ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการรับจา้งมา

เขียนหรือมีผลประโยชน์จากการเขียนบทความนั้นๆ ความน่าเช่ือถือก็จะลดลงไปอีก ก็จะใช้

วจิารณญาณของตนเองในการตดัสินใจอีกคร้ังวา่น่าสนใจจริงหรือไม่ 

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าววา่ “ก็มีส่วนในการตดัสินใจ ก็เช่ือคร่ึงๆ เพราะวา่บล็อก

เกอร์ไดผ้ลประโยชน์ แลว้ส่วนใหญ่อาหารท่ีทาํแลว้เชิญไปชิมมนัก็ตอ้งดีอยูแ่ลว้ แต่ถา้ในกรณีมีการ

ลดราคาหรือมีโปรโมชัน่พิเศษก็น่าสนใจ ท่ีจะทาํไหต้ดัสินใจเลือกบริการ” 

อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าววา่ “ถา้มีการโฆษณาหรือมีสปอนเซอร์ก็จะมีให้คิดบา้ง แต่

ก็ไม่ทั้งหมด อยูท่ี่วา่นาํเสนอน่าสนใจหรือเปล่า” 

ประภาพร จิบสูงเนิน กล่าวว่า “เท่าท่ีติดตามมา ถ้าเป็นสปอนเซอร์เขาจะลงบอกว่า

ไดรั้บเชิญ เราก็จะพิจารณาดูอีกที อยา่งถา้เป็นบุฟเฟ่โรงแรมท่ีราคาสูงเราก็เขา้ไม่ถึง แต่ถา้เป็นบุฟเฟ่

ราคา 399 - 499 บาท เราก็สามารถเขา้ถึงได ้ถา้ราคาแพงเราก็ไม่สามารถไปลองได”้ 

โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “ก็เช่ือถือในระดบัหน่ึงแต่ไม่ได้ว่าทั้งหมด 

เพราะเราก็ตอ้งเปรียบเทียบจากหลายๆ คน อ่านดูหลายๆ อยา่ง แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัเองก่อน

การตดัสินใจ แต่ถ้ามีการส่ือสารการตลาดเขา้มาก็คิดว่าน่าจะมีผลต่อการตดัสินใจอยู่เหมือนกนั 

เพราะทุกๆ คนยอ่มตอ้งการของท่ีถูก ฟรี และมีของแถม” 

วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “มีการเลือกตดัสินใจอีกคร้ังด้วยก่อนจะเลือกใช้บริการนั้นๆ 

ตอ้งดูวา่เหมาะกบัตวัเองมากนอ้ยแค่ไหน” 

กชมน ศรีรักษ ์กล่าววา่ “ก็เช่ือเล็กนอ้ย เพราะช่วยเป็นฐานขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ” 

2.2)   ความไม่น่าเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ การกล่าวอา้งเกินจริงหรือนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จก็จะทาํให้ตวั

ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เองขาดความน่าเช่ือถือ หากรู้วา่ขอ้มูลท่ีนาํเสนอนั้นไม่เป็นความจริง

ก็จะเลิกติดตามไปในท่ีสุด 

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าววา่ “ถา้รู้ว่าบล็อกเกอร์โดนจา้งมา หรือมีผลประโยชน์

กบัสินคา้หรือร้านนั้นๆ ก็จะลดความน่าเช่ือถือของรีวิวลงไปอีก อีกอยา่งคือถา้บล็อกเกอร์นาํเสนอ

แค่มุมมองดา้นเดียวก็จะไม่ค่อยเช่ือ เวลาอ่านเราชอบอ่านวา่มนัมีขอ้เสียอะไรบา้งมากกวา่” 
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อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าววา่ “ถา้พูดโมเ้กินจริง โพสบ่อยเกินไป มีแง่ลบเยอะคือถา้

มนัมีแง่ลบมากก็ไม่ตอ้งนาํเสนอก็ได ้มนัก็ดูไม่น่าสนใจ” 

ประภาพร จิบสูงเนิน กล่าวว่า “ตอนน้ีตอบตรงๆ ว่าคิดไม่ออกว่าจะเลิกติดตามด้วย

เหตุผลอะไร ถา้วนัไหนเขาหลุดออกมาจากตวัตนของตวัเองก็อาจจะเลิกติดตามได ้แต่ตอนน้ีไม่รู้วา่

จะมีสาเหตุใดท่ีจะทาํใหเ้ลิกติดตาม เพราะชอบสไตลก์ารนาํเสนอของเขา” 

โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าววา่ “ในกรณีท่ีเราไปตามท่ีเขาไดน้าํมารีวิวไวแ้ลว้

มนัไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งท่ีเราอ่านมา นัน่แปลวา่เขาโกหกและจะทาํใหห้มดความน่าเช่ือถือลงไป ต่อไป

ถา้เราอยากจะไปท่ีไหนก็จะไม่เลือกอ่านรีววิของเขาอีก” 

วชุิดา รังสาคร กล่าววา่ “ยงัไม่คิดวา่จะเลิกติดตาม อาจจะเป็นเร่ืองของเวลามากกวา่ ถา้

ไม่สะดวกหรือไม่วา่งก็อาจจะไม่ไดติ้ดตาม” 

กชมน ศรีรักษ์ กล่าวว่า “ถา้ให้ขอ้มูลไม่เป็นจริง และเกินความเป็นจริงก็ทาํให้ความ

น่าเช่ือถือลดลง ก็ไม่อยากติดตามต่อ” 

2.3)   การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ จากการท่ีคน้หาขอ้มูลในอินเตอร์เนตแลว้มาเจอบทความของผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีเขียนถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกาํลงัอยากจะไปทาํให้คิดวา่ส่วนหน่ึงก็มี

ผลกับการตัดสินใจ อย่างการเลือกท่ีพกัหรือร้านอาหารของแหล่งท่องเท่ียวนั้ นๆ คือถ้าดูแล้ว

น่าสนใจ ก็จะเลือกตามท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์แนะนาํ หรือถา้มีบอกวา่ไม่ดีก็อาจจะไม่ไป

ใชบ้ริการนั้นๆ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่งเปรียบเทียบอยา่งเช่น ร้านอาหารแนวเดียวกนั

แต่มีร้านท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เคยเขียนแนะนาํไว ้ก็อาจจะทาํใหต้ดัสินใจง่ายข้ึนนัน่เอง 

พรรณราย เปรมปรีวรรณ กล่าวว่า “มีผลบา้ง ถา้เราจะซัือสินคา้หรือในกรณีน้ีจะไป

ทานอาหารท่ีร้านนั้นอยูแ่ลว้ ถา้เขารีววิวา่ไม่ดีก็จะไม่ไปเลย แต่ถา้รีวิววา่ดีก็จะยงัไม่ตดัสินใจไปเสีย

ทีเดียว ก็ขอดูรีววิอ่ืนๆ อีก ดูโปรโมชัน่อ่ืนๆ ร่วมดว้ย” 

อาทิตย ์สธนกุลพานิช กล่าววา่ “มีส่วนบา้ง อาจจะเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ” 

ประภาพร จิบสูงเนิน กล่าววา่ “มีผลต่อการตดัสินใจ เรียกวา่ช้ีนาํก็ได ้เหมือนเขาช้ีนาํ

ว่ามีร้านน้ีอยู่ตรงน้ี ถ้าไม่ได้ติดตามก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีร้านน้ีอยู่ตรงน้ี ก็เรียกว่ามีผลท่ีทาํให้

ตดัสินใจไปกิน” 

โอริสสา รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร กล่าววา่ “คิดวา่มีผลในการตดัสินใจ เพราะถา้มารีวิววา่ดี

อยา่งน้ีอยา่งนั้น เราก็อยากจะไปเห็นเองบา้งวา่ดีจริงหรือเปล่า” 
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วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “มีส่วนบา้งเล็กน้อย แต่สุดทา้ยการตดัสินใจก็ตอ้งข้ึนอยู่กบั

ความเหมาะสมกบัตวัเอง” 

กชมน ศรีรักษ ์กล่าววา่ “ก็ตอ้งยอมรับวา่เขามีอิทธิพลในการโนม้นา้วในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ” 

 

  



 

บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 นวตักรรมการส่ือสารในปัจจุบนัไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ืองและไดมี้บทบาทสาํคญัในการ

ดาํเนินชีวติมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่ือสารผา่นทางอินเตอร์เนตไม่วา่จะเป็นการส่งขอ้ความ

หรือการคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ และยงัเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ปัจจุบนัการ

คน้ควา้หาขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ สามารถทาํไดง่้ายในโลกออนไลน์ โดยกลุ่มผูบ้ริโภค

สามารถเลือกเปิดรับส่ือไดเ้ท่าท่ีตนเองตอ้งการ จึงทาํใหเ้กิดการรวมตวัของกลุ่มคนท่ีสนใจในเร่ือง

เดียวกนัมากข้ึน ตวัอยา่งเช่นกลุ่มคนท่ีสนใจในเร่ืองของความงาม หรือกลุ่มคนท่ีสนใจในการ

ท่องเท่ียว การเขา้มาพูดคุยกนัในกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนัทาํใหเ้กิดความสนิทสนม และ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้เปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั

มกัจะใหค้วามเช่ือใจกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองหรือเช่ือใจในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์

มากกวา่โฆษณาสินคา้จากตราสินคา้โดยตรง เพราะวา่การบอกเล่าประสบการณ์การใชสิ้นคา้หรือ

บริการต่างๆ จากปากผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองนั้นดูมีนํ้าหนกัและจบัตอ้งไดม้ากกวา่คาํโฆษณานัน่เอง 

จากการวจิยัในเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ท่ีมี

ผลต่อทศันคติของกลุ่มผูติ้ดตาม” สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  

 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์และกลุ่ม

ผูติ้ดตาม จาํนวน 18 คน ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์หมวดผลิตภณัฑค์วามงาม และหมวดร้านอาหารและ

การท่องเท่ียว จาํนวน 6 คน 

2) ผูติ้ดตามในหมวดผลิตภณัฑ์ความงาม และหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียว จาํนวน 

12 คน 

โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
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5.1.1 ผลการวจัิยในส่วนของกลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผู้ทรงอทิธิพลในโลกออนไลน์

มีผลต่อกลุ่มผู้ติดตาม สามารถสรุปได้ว่า  

ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีพฤติกรรมในการใช้ส่ือออนไลน์เป็น

ประจาํทุกวนัและชอบแชร์ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงเขียนเล่าเร่ืองราวต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองของความสวยความงาม ร้านอาหารอร่อยๆ รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

จนทาํให้เกิดการบอกต่อของขอ้มูลหรือเร่ืองราวนั้นๆ อย่างต่อเน่ืองในโลกออนไลน์ ซ่ึงสามารถ

ส่ือสารและส่งต่อขอ้มูลกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีเป็นท่ี

รู้จกัในวงกวา้งข้ึน จึงทาํให้มีกลุ่มผูติ้ดตามผลงานมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นกนั จากปกติท่ีเป็นเพียงบุคคล

ทัว่ไปท่ีชอบเขียนบนัทึกเร่ืองราวบนโลกออนไลน์จนกลายมาเป็นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์

อยา่งในปัจจุบนัน้ี ทาํใหมี้การใชส่ื้อออนไลน์หลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปรับเปล่ียนตามรูปแบบของ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการนาํเสนอนัน่เอง ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์ท่ีใชก้นัเป็นประจาํมกัจะเป็น Facebook ซ่ึง

กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มกัจะใช้ Facebook เป็นศูนย์กลางในการส่ือสารกับกลุ่ม

ผูติ้ดตาม เน่ืองจากวา่ Facebook เขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามไดม้ากท่ีสุด สามารถพูดคุยโตต้อบไดท้นัทีและ

ยงัสามารถเช่ือมโยงกบัส่ือออนไลน์อ่ืนๆ ไดอี้กหลายชนิด เช่น Instagram, YouTube และ Twitter 

ซ่ึงสะดวกกบักลุ่มผูติ้ดตามในการติดตามขอ้มูลต่างๆ  

 

 
 

ภาพที ่5.1  การแชร์บทความในเวบ็ไชตผ์า่นทางหนา้แฟนเพจ 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 
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จากรูป จะเห็นได้ว่าผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบของ

บทความท่ีนาํเสนอผ่านทางเวบ็ไซตส่์วนตวั แต่เน่ืองจากว่ากลุ่มผูติ้ดตามมกัจะเฝ้าติดตามข่าวสาร

เร่ืองราวต่างๆ ผ่านทาง Facebook ดังนั้นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จึงต้องใช้พื้นท่ีของ 

Facebook ในการกระจายข่าวและส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามดว้ยเช่นเดียวกนั และจะเห็นไดว้า่จากใน

หน้าของ Facebook นั้นได้มีการแชร์เน้ือหาต่อไปอีก ซ่ึงทาํให้เกิดการบอกต่อไปเร่ือยๆ ของตวั

เน้ือหานั้นเอง 

ในการเขียนบทความหรือการถ่ายทอดเร่ืองราวรวมถึงการพูดคุยส่ือสารผ่านทางส่ือ

ออนไลน์ต่างๆ กบักลุ่มผูติ้ดตามนั้น ทางกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เนน้การนาํเสนอเน้ือหา

ในแบบฉบบัของตนเอง ใส่ความเป็นตวัเองในการเล่าเร่ือง โดยไม่ไดมี้การสร้างตวัตนข้ึนมาใหม่ใน

โลกออนไลน์ ซ่ึงทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์กล่าววา่การเป็นตวัของตวัเองในการพูดคุยหรือ

ส่ือสารต่างๆ กบักลุ่มผูติ้ดตามนั้นจะทาํให้เกิดความสนิทสนมและใกลชิ้ดเหมือนไดพู้ดคุยกบัเพื่อน 

การใช้ภาษาจะเน้นท่ีเป็นตวัของตวัเอง ส่ือสารกนัแบบธรรมชาติเพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ ทาํให้ผูท่ี้

ติดตามอ่านไม่ตอ้งมาตีความใหม่ในภายหลงั และเร่ืองท่ีนาํมาเขียนนั้นจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีความรู้

ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ตรง  

 

 
 

ภาพที ่5.2  ตวัอยา่งการใชภ้าษา 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 
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จากรูป เป็นการนาํเสนอการใชผ้ลิตภณัฑแ์บบคร่าวๆ โดยใชค้าํพูดท่ีดูเป็นกนัเองเหมือน

เพื่อนเล่าสู่กนัฟัง และเห็นไดว้า่การใชค้าํศพัทห์รือการสะกดคาํยงัคงถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

ไม่ไดใ้ชภ้าษาแชทหรือการสะกดคาํท่ีผดิหลกัไวยากรณ์ในการส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม  

สาํหรับผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภณัฑค์วามงาม มกัจะตอ้งมีการทดลอง

ใช้สินคา้จริงก่อนท่ีจะมาเขียนรีวิวถึงตวัสินคา้นั้นๆ และสําหรับผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ใน

หมวดของร้านอาหารและการท่องเท่ียว ก็จะตอ้งมีการไปลองรับประทานอาหารของร้านอาหาร

นั้นๆ มาแลว้หรือมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ มาแลว้เช่นกนั ผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์จะตอ้งหาขอ้มูลให้มากพอในการเขียนรีวิวแต่ละคร้ังเพราะรายละเอียดต่างๆ ท่ีเขียน

ลงไปในบทความนั้นตอ้งเขียนลงรายละเอียดให้มากท่ีสุด โดยคาํนึงถึงคนท่ีเขา้มาอ่านวา่เคา้อยากรู้

อะไรจากบทความนั้นบา้ง  

รูปแบบในการนาํเสนอเน้ือหาของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จากงานวิจยัช้ินน้ี

พบวา่ มีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ดงัตารางดา้นล่างน้ี 

 

ตารางที ่5.1  รูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

 

รูปแบบการนาํเสนอ บทความ รูปภาพ คลิปวดีิโอ 

Beauty Blogger       

Food & Travel Blogger     - 

 

จากตารางขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภณัฑ์

ความงามมีการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีหลากหลายกวา่ โดยมีการนาํเสนอแบบคลิปวิดีโอเพิ่ม

เขา้มา เน่ืองจากว่าการรีวิวสินคา้หรือการสอนแต่งหน้าผ่านทางคลิปวิดีโอมกัจะมีความน่าสนใจ

มากกว่าภาพน่ิงเพราะสามารถเห็นถึงรายละเอียดและเขา้ใจไดง่้ายกว่าการดูภาพน่ิงนัน่เอง ซ่ึงต่าง

จากหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียวท่ีนิยมนาํเสนอเน้ือหาดว้ยรูปภาพและบทความ เน่ืองจากวา่

การถ่ายภาพอาหารหรือสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยมุมสวยๆ เพียงมุมเดียวประกอบกบับทความท่ีอธิบาย

ถึงภาพถ่ายนั้นก็สามารถดึงดูดใจใหก้บักลุ่มผูติ้ดตามไดแ้ลว้  

รูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและการเลือกนําเสนอผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเหมาะสม 

นอกจากจะทาํใหดึ้งดูดและเกิดความน่าสนใจแลว้ ยงัทาํให้เกิดการบอกต่อไดเ้ช่นกนั ผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์กล่าวว่าการสร้างเน้ือหาท่ีทาํให้เกิดการบอกต่อนั้นมกัจะเป็นเน้ือหาท่ีกาํลงัเป็น

กระแสท่ีคนให้ความสนใจ อย่างเช่นผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาใหม่หรือร้านอาหารเปิดใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงผู ้
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ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นจะตอ้งติดตามข่าวสารในเร่ืองนั้นๆ อยูเ่ป็นประจาํและเป็นคนท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญจึงจะสามารถนาํมาเขียนอธิบายใหข้อ้มูลในเชิงลึกได ้ 

จากผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจนั้ น ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ได้มี

ความเห็นว่าบทความหรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีได้จดัทาํเผยแพร่ในโลกออนไลน์ มีส่วนทาํให้กลุ่ม

ผูติ้ดตามคลอ้ยตามและเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ เน่ืองจากว่า

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคต่างหันมาให้ความเช่ือใจกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกว่าโฆษณาจาก

ตราสินคา้ แต่เน่ืองจากว่ากลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดมี้การร่วมงานกบัตราสินคา้ด้วย

เช่นกนั ทาํใหต้อ้งวางตวัให้คงความน่าเช่ือถือไวโ้ดยการซ่ือสัตยต์่อผูบ้ริโภค ไม่โกหกและไม่กล่าว

อา้งเกินความเป็นจริงและไม่ยดัเยยีดสินคา้จนเกินไป 

 

 
 

ภาพที ่5.3  การนาํเสนอเน้ือหาดว้ยรูปภาพพร้อมคาํอธิบาย 

แหล่งทีม่า:  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], 2558. 

 

จากภาพจะเห็นวา่ เพียงแค่รูปภาพเด่ียวๆ ก็สามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีไดพ้บเจอมา

ทั้งหมดได ้และมีการบอกเล่าประสบการณ์อยา่งตรงไปตรงมาถึงขอ้ดี-ขอ้เสียของร้านนั้นๆ ใหผู้ท่ี้

ติดตามไดพ้ิจารณาและตดัสินใจดว้ยตวัเองอีกคร้ัง 
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การสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูติ้ดตามนั้น ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการส่ือสาร

กบักลุ่มผูติ้ดตามอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านทาง Facebook, Email หรือการจดั

กิจกรรมร่วมสนุกเพื่อแจกของรางวลั ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์บางท่านมีความเห็นวา่การแจก

ของรางวลัเหมือนเป็นการตอบแทนท่ีกลุ่มผูติ้ดตามไดใ้ห้ความไวว้างใจและติดตามผลงานกนัมา

ตลอด และสําหรับผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์บางท่านเห็นวา่การแจกของรางวลัไม่ควรมีมาก

หรือบ่อยจนเกินไป เพราะอาจจะทาํให้ผูท่ี้เขา้มาร่วมสนุกนั้นหวงัของรางวลัมากกวา่ท่ีจะเขา้มาเพื่อ

ติดตามผลงานจริงๆ นั่นเอง แต่ทั้งน้ีการมีกิจกรรมกับทางกลุ่มผูติ้ดตามนั้นถือว่าเป็นเร่ืองท่ีพึง

กระทาํเพราะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและทาํใหเ้กิดความสนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่5.4  การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไม่มีสปอนเซอร์ 

แหล่งทีม่า:  ชนกกานต ์วรีคติธรรม [tuniez83.th], 2558. 

 

จากภาพ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูติ้ดตามโดยการแจกของรางวลั ซ่ึงเป็นของรางวลั

ท่ีทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จดัหามาเพื่อตอบแทนกลุ่มผูติ้ดตามท่ีติดตามผลงานกนัมาอยา่ง

ต่อเน่ือง  
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ภาพที ่5.5  การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีสปอนเซอร์ 

แหล่งทีม่า:  อนุสร ตนัเจริญ [KinKaTiew], 2558. 

 

จากภาพด้านบนน้ี เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมทางการตลาดท่ีมี

สปอนเซอร์ใหก้ารสนบัสนุนของรางวลั โดยใหก้ลุ่มผูติ้ดตามเขา้มาร่วมสนุกในการทาํกิจกรรมผา่น

ทางส่ือออนไลน์เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ตวัสินคา้และเกิดการบอกต่อ  

เม่ือผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาททางการตลาดให้กบัตราสินคา้ต่างๆ 

ทาํใหก้ารนาํเสนอเน้ือหานั้นแตกต่างไปจากเดิม ดงัตารางดา้นล่างน้ี 
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ตารางที ่5.2  ความแตกต่างของการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีสปอนเซอร์และไม่มีสปอนเซอร์ 

 

การจดัทาํเน้ือหา ไม่มีสปอนเซอร์ มีสปอนเซอร์ 

Beauty Blogger • มีการระบุชดัเจนวา่ซ้ือ

สินคา้มาเอง 

• เขียนรีวิวจาก

ประสบการณ์ท่ีตนเองได้

ทดลองใชสิ้นคา้ 

• ไม่ไดเ้นน้รายละเอียดใน

เร่ืองของส่วนผสมหรือ

ปริมาณของสินคา้มากนกั 

 

• มีการระบุชดัเจนวา่มี

สปอนเซอร์ 

• มีการกาํหนดการทดลอง

ใชสิ้นคา้ก่อนเขียนรีววิ

อยา่งนอ้ย 3 สัปดาห์ 

• มีเพิ่มเติมรายละเอียด

ของสินคา้ เช่นส่วนผสม, 

ปริมาณสินคา้, จุดเด่น

ของสินคา้, ราคา, 

สถานท่ีซ้ือ 

• เขียนตามความจริง ทาง

สปอนเซอร์ไม่สามารถ

บงัคบัใหเ้ขียนได ้

Food & Travel 

Blogger 

• มีการระบุชดัเจนวา่ไดใ้ช้

บริการดว้ยตนเอง 

• เขียนตามประสบการณ์ท่ี

ไดพ้บเจอมา  

• แนะนาํจุดเด่นท่ีข้ึนช่ือของ

สถานท่ีนั้นๆ และมีการ

กล่าวถึงจุดดอ้ยของ

สถานท่ีนั้นเช่นกนั 

• มีการระบุชดัเจนวา่มี

สปอนเซอร์ 

• เขียนตามประสบการณ์ท่ี

ไดพ้บเจอมา  

• เพิ่มเติมรายละเอียดใน

ส่วนของจุดเด่นท่ีร้านคา้

ตอ้งการให้นาํเสนอ เช่น

วตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้หรือ

เมนูอาหารแนะนาํ เป็น

ตน้ 

 

จากตารางข้างบนน้ีจะเห็นได้ว่าการเขียนรีวิวสินค้าหรือร้านอาหารรวมไปถึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ หากว่ามีการโฆษณาเขา้มาเก่ียวขอ้งมกัจะมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึนในส่วนของ

ข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์หรือสถานท่ี แต่โดยรวมแล้วการเขียนหรือการใช้คาํพูดมักจะเป็นการ
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นาํเสนอท่ีเป็นสไตลข์องผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นเอง ทั้งคาํพูดและความคิดเห็นถูกกาํหนด

โดยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ โดยท่ีสปอนเซอร์ไม่สามารถบงัคบัให้เขียนสรรพคุณเกินจริง

จากท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดท้ดลองใชสิ้นคา้ได ้และในบทความมกัจะมีการระบุชดัเจน

ว่าบทความน้ีหรือรีวิวสินคา้น้ีมีสปอนเซอร์สนบัสนุนหรือไดรั้บเชิญให้ไปทดลองสินคา้เพื่อการ

โฆษณา ซ่ึงการระบุใหช้ดัเจนแบบน้ีทาํให้กลุ่มผูติ้ดตามตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัในการตดัสินใจ 

แต่ยงัทาํใหค้วามน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยงัคงน่าเช่ือถืออยูเ่พราะมีความชดัเจน

ใหก้บักลุ่มผูติ้ดตาม 

 

5.1.2 ผลการวจัิยในส่วนของพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้ติดตามทีต่ิดตามกลุ่มผู้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่า  

จากผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มผูติ้ดตามมีพฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เนตอยา่งสมํ่าเสมอและ

มีการคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ โดย

เลือกท่ีจะรับขอ้มูลจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีตนเองช่ืนชอบและให้ความสนใจใน

รูปแบบการนาํเสนอของบุคคลนั้นๆ และผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีความ

เช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดีทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือรวมไปถึงขอ้มูลท่ีทางผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์นาํเสนอนั้นมีรายละเอียดครบถว้น ทาํให้ง่ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มากข้ึน 

ซ่ึงช่องทางหลกัในการติดตามนั้นส่วนใหญ่มกัจะเป็น Facebook เพราะเขา้ถึงไดส้ะดวกและใชง้าน

อยูเ่ป็นประจาํ การเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น กลุ่มผูติ้ดตามมกัจะเลือกติดตาม

คนท่ีนาํเสนอเน้ือหาอยา่งจริงใจ มีการอธิบายเน้ือเร่ืองอย่างละเอียด น่าสนใจ และสามารถจบัตอ้ง

ได ้สาํหรับรูปแบบในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีทางกลุ่มผูติ้ดตามให้ความสนใจเป็นพิเศษนั้น ส่วนใหญ่

จะเป็นรูปภาพและบทความมากกว่าคลิปวิดีโอ เน่ืองจากว่ารูปภาพสร้างแรงดึงดูดและดูน่าสนใจ

กวา่ ส่วนผูติ้ดตามบางท่านใหค้วามสนใจกบัคลิปวดีิโอโดยข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีนาํเสนอ อยา่งเช่นการ

สอนแต่งหนา้ ซ่ึงสามารถดูจากคลิปวดีิโอแลว้เขา้ใจง่ายกวา่การดูจากภาพน่ิงนัน่เอง 

ผูติ้ดตามบางท่านเคยมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จดัข้ึน 

อยา่งเช่น การร่วมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวลั การเขา้ร่วมกิจกรรม Workshop หรือร่วมพูดคุยแสดงความ

คิดเห็น ซ่ึงทางกลุ่มผูติ้ดตามกล่าววา่การท่ีมีกิจกรรมร่วมกนัหรือมีการพูดคุยกนัอยา่งสมํ่าเสมอเป็น

ส่ิงท่ีควรกระทาํเพราะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผูติ้ดตามกบัตวัผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์เอง ทาํใหผู้ติ้ดตามรู้สึกวา่ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากยิ่งข้ึน เหมือนไดพู้ดคุยกบัเพื่อนท่ีชอบ

ในส่ิงเดียวกัน เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความเช่ือใจและไวว้างใจในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ ซ่ึงทาํให้มีผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการของกลุ่มผูติ้ดตาม สําหรับ
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ผูติ้ดตามบางท่านอาจจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากนกั เพียงเพราะแค่

ตอ้งการติดตามข่าวสารใหม่ๆ หรือเขา้มาหาขอ้มูลสนบัสนุนในการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงก็สามารถ

กล่าวไดว้า่ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีส่วนสร้างแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ไดเ้ช่นกนั  

เม่ือผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ทาํให้ตราสินคา้ต่างๆ ให้ความสนใจและเร่ิมให้ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เขา้มีบทบาทในการ

ช่วยประชาสัมพนัธ์ตวัสินคา้หรือบริการต่างๆ ทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดตามบางท่านมองวา่ความน่าเช่ือถือใน

ตวัของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อาจจะลดน้อยลงไป แต่ก็ยงัเช่ือใจอยู่เน่ืองจากว่าตวัผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์มีความโปร่งใสและจริงใจในการนาํเสนอเน้ือหา ขอ้มูลท่ีนาํมาบอกกล่าว

นั้นยงัสามารถนาํมาประกอบในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ได ้กลุ่มผูติ้ดตามเองก็ยงัใชว้ิจารณญาณ

ของตวัเองเป็นหลกัในการตดัสินใจ แต่เม่ือผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการนาํเสนอเน้ือหาใน

เชิงพาณิชยม์ากเกินไป หรือไม่ซ่ือสัตยใ์นการจดัทาํเน้ือหานั้นเน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนจากทาง

สปอนเซอร์ กลุ่มผูติ้ดตามก็จะไม่เช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นอีกต่อไป เพราะวา่

กลุ่มผูติ้ดตามส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นประสบการณ์จริงจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์เพราะน่าเช่ือถือมากกวา่โฆษณาของตราสินคา้ท่ีเนน้เสนอขายสินคา้อยา่งเดียว 

 

5.1.3 ผลกระทบทีม่ีต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม สามารถสรุปได้ว่า 

จากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่ผูติ้ดตามส่วนใหญ่มีการคลอ้ยตามเม่ือไดอ่้านรีวิวจากทางผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึงกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มกัจะนาํเสนอเน้ือหาท่ีกาํลงัมาแรง

หรือเป็นเร่ืองราวท่ีใหม่ท่ีหลายๆ คนให้ความสนใจโดยหลงัจากท่ีเน้ือหาเหล่านั้นไดเ้ร่ิมเผยแพร่

ออกไปทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ก็จะเร่ิม

เกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผูติ้ดตามซ่ึงสามารถแชร์ขอ้มูลต่อๆ กนัไปไดอ้ยา่งง่ายดายโดย

ผา่นทางส่ือออนไลน์หลกัท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เลือกใชอ้ยา่ง Facebook ท่ีมีกลุ่มผูติ้ดตาม

อยูเ่ป็นจาํนวนมาก และดว้ยเน้ือหาท่ีมีความดึงดูดความสนใจทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดตามเกิดความคลอ้ยตาม

และมีการอยากทดลองใช้สินค้าเกิดข้ึน ตัวอย่างเช่นการรีวิวร้านอาหารเปิดใหม่และกําลังมี

โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ รวมไปถึงเมนูท่ีทางร้านนาํเสนอว่าเป็นเมนูเด็ดและไม่เหมือนใคร ยิ่งทาํให้

กลุ่มผูติ้ดตามเกิดความสนใจและตามไปลองชิมกนัอย่างหนาแน่นจนทาํให้กระแสของร้านคา้นั้น

แรงข้ึนมา หรือการรีวิวแนะนาํสินคา้ท่ีเพิ่งเปิดตวัและมีวางจาํหน่ายไดไ้ม่นาน ทาํให้กลุ่มผูติ้ดตาม

พากนัไปซ้ือมาใช้จนเกิดปรากฎการณ์สินคา้ขาดตลาด หรือสินคา้บางชนิดท่ีมีวางขายเฉพาะใน

ต่างประเทศก็ยงัทาํให้เกิดการสั่งซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ออนไลน์อีกเช่นกนั สามารถกล่าวได้ว่าส่ิง

เหล่าน้ีเป็นผลมาจากอิทธิพลการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นัน่เอง 
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แผนภาพดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มผูติ้ดตามท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บขอ้มูล

จากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที ่5.6  พฤติกรรมของกลุ่มผูติ้ดตามท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บขอ้มูลจากทางผูท้รงอิทธิพล  

 

เม่ือไดมี้การทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ แลว้เกิดความพึงพอใจก็จะก่อให้เกิดการบอก

ต่อไปอีกเร่ือยๆ และในทางกลบักนัหากผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เป็นท่ีพอใจ การบอกต่อก็จะเกิดข้ึนเช่นกนั 

แต่จะเป็นการบอกต่อในเชิงลบนัน่เอง      

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

 

1)  จากการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ี

มีต่อกลุ่มผูติ้ดตาม แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการใชก้ลยุทธ์ในการส่ือสาร

กบักลุ่มผูติ้ดตามโดยเลือกใช้ส่ือออนไลน์หลากหลายชนิด  เพื่อให้เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีนาํเสนอ

และใหก้ลุ่มผูติ้ดตามไดเ้ลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดม้ากข้ึน  

ขั้นตอนการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น จะทาํการเลือกช่องทางการ

ส่ือสารท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามมากท่ีสุด โดยให้เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอ ซ่ึงสามารถอธิบาย

ไดต้ามแผนภาพดา้นล่างน้ี 

 

 
 

ภาพที ่5.7  รูปแบบการส่ือสารท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 

บอกตอ่ข้อมลู คล้อยตาม ทดลองใช้ 

Sender 

•  ผู้ทรงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์ 

Channel 

•   ช่องทางการ

สือ่สาร เช่น 

Facebook, 
Youtube, 
Twitter, 
Instagram, 
Website 

Message 

•  รูปแบบการ

นําเสนอ เช่น 

คลปิวิดีโอ, 

บทความ, รูปภาพ 

Receiver 

•  กลุม่ผู้ ติดตาม 
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จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองการส่ือสารได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึง

ปรับเปล่ียนตามยคุสมยัและความเหมาะสมของการส่ือสารในช่วงเวลานั้นๆ ต่างจากแบบจาํลองการ

ส่ือสารแบบเดิมท่ีมีการจดัทาํขอ้มูลก่อนท่ีจะเลือกช่องทางการส่ือสาร ดงัแผนภาพดา้นล่าง 

 

 
 

ภาพที ่5.8  แบบจาํลองการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo) 

 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการส่ือสารในยุคก่อน ช่องทางการส่ือสารก็จะเป็นส่ือโทรทศัน์ วิทย ุ

หรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของเน้ือหาท่ีจดัทาํข้ึนมาวา่เหมาะกบัการนาํเสนอใน

ช่องทางไหนนัน่เอง ในบางคร้ังจะเห็นวา่มีการทาํส่ือออกมาในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นโฆษณาทาง

โทรทศัน์ และสปอตโฆษณาทางวิทยุ รวมไปถึงการตีพิมพใ์นรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงเป็นการใชส่ื้อแบบ

กระจายในทุกช่องทางซ่ึงใช้งบประมาณสูงมาก และยงัไม่สามารถเจาะลึกลงไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ได้มากนัก ต่างจากการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ท่ีมีการเลือก

ช่องทางการส่ือสารให้เหมาะสมและจดัทาํเน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจ นาํเสนอออกมาให้กบักลุ่ม

ผูติ้ดตามไดอ้ยา่งตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงัทาํให้เกิดการบอกต่อๆ กนัไปของกลุ่มผูติ้ดตาม 

ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชง้บประมาณมากเหมือนสมยัก่อน เพียงแค่สร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและเลือกช่องทาง

การส่ือสารท่ีเหมาะสมก็ถือวา่ประสบความสาํเร็จในการส่ือสารแลว้นัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

เก่ียวกบัการทาํการตลาดโดยใชเ้น้ือหา (Content Marketing) ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2557) ท่ีกล่าวถึง

การสร้างเน้ือหาท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการสร้างสรรค์ท่ีตรงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่เยิ่นเยอ้มี

วตัถุประสงค์ชดัเจน ไม่เนน้การขายของจนเกินไป การใชช่ื้อเร่ืองท่ีสามารถคน้หาไดง่้าย นาํเสนอ

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และความบนัเทิง ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง และสามารถทาํใหเ้กิดการโตต้อบจากทาง

กลุ่มเป้าหมายได้ เช่นการร่วมกิจกรรม การพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น และจาก

ผลการวิจยัจะเห็นไดว้่ากลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถทาํสร้างการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

สร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ สร้างการมีส่วนร่วมและสามารถกระตุน้ยอดขายไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยการจดัทาํเน้ือหาสามารถเลือกเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ไดห้ลายชนิด ซ่ึงจากการวิจยัช้ินน้ีจะ

เห็นได้ว่ามีการเลือกใช้ส่ือออนไลน์ต่างๆ กนัไปตามความเหมาะสม ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้่าผูท้รง

Sender 

• ผู้สง่สาร 

Message 

• เนือ้หาท่ี

ต้องการสง่ 

Channel 

• ช่องทางการ

ส่ือสาร 

Receiver 

• ผู้ รับสาร 
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อิทธิพลในโลกออนไลน์หน่ึงคนมีการใช้ส่ือออนไลน์มากกวา่หน่ึงชนิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน

ออกมา ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูติ้ดตามนั่นเอง ตวัอย่างเช่น คลิปวิดีโอจะ

นาํเสนอผา่นทางส่ือออนไลน์อย่าง YouTube เน่ืองจากว่าเน้ือหาท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์

ตอ้งการนาํเสนอนั้นเหมาะสมท่ีจะทาํในรูปแบบของคลิปวิดีโอมากกวา่รูปแบบอ่ืนๆ เพราะทาํให้

กลุ่มผูติ้ดตามเขา้ใจง่ายและสามารถทาํตามไดน้ัน่เอง 

 

 
 

ภาพที ่5.9  การนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบคลิปวดีิโอ 

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558. 

 

หรือถา้เป็นรูปภาพมกัจะนิยมใชก้บัส่ือออนไลน์อยา่ง Instagram มกัจะเป็นการส่ือสารดว้ย

รูปภาพท่ีตอ้งการส่ือสารให้จบภายในภาพเดียว ไม่ตอ้งมีการอธิบายมากนกั โดยในภาพนั้นอาจจะ

แสดงให้เห็นว่ามีสินค้าออกใหม่น่าสนใจ หรือเพียงรูปอาหารเมนูจานเด็ดเพียงจานเดียวของ

ร้านอาหารก็สามารถทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดตามใหค้วามสนใจไดแ้ลว้ 



117 

 
 

ภาพที ่5.10  การส่ือสารดว้ยรูปภาพผา่นทาง Instagram 

แหล่งทีม่า:  สุอารี ทรรศนกุลพนัธ์ [Kirarista], 2558. 

 

การส่งขอ้ความสั้นๆ เพื่อแจง้ข่าวหรือบอกกล่าวขอ้ความสั้นๆ ผา่นทาง Twitter มกัจะใชใ้น

การประชาสัมพนัธ์ข่าวสั้นๆ เป็นการส่งข่าวหรือขอ้ความทกัทายทัว่ๆ ไป ท่ีสามารถโตต้อบพูดคุย

กนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 
 

ภาพที ่5.11  รูปแบบการส่ือสารผา่นทาง Twitter  

แหล่งทีม่า:  พีรญา ป้อมอาษา [erk_erk], 2558. 
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จะเห็นไดว้่าส่ือออนไลน์ท่ีทางกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นาํมาใช้นั้น เรียกไดว้่า

ครอบคลุมและเขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูติ้ดตาม ไม่วา่จะเป็นเน้ือหาในรูปแบบไหนก็ตาม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารการตลาดของบิวต้ี บล็อกเกอร์บนสังคมออนไลน์” 

(ขนิษฐา สุขสบาย : 2555) ท่ีผลการวิจยัไดก้ล่าววา่ บิวต้ี บล็อกเกอร์มีวิธีการส่ือสารในรูปแบบการ

ส่ือสารเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เน้นการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง มีการเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นประสบการณ์

ตรงของตนเองอาจมีการใชภ้าพหรือคลิปวิดีโอเป็นส่วนประกอบ ท่ีสําคญัคือมีการนาํเคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดมาใช้ประกอบร่วมดว้ยในการส่ือสาร และมีกลยุทธ์หลกัในการติดต่อส่ือสารบน

สังคมออนไลน์ โดยการใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีเคร่ืองมือการส่ือสารอย่าง

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากแฟนเพจหรือผูติ้ดตามผลงาน การ

ร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี การบอกต่อแบบปากต่อปากและการแนะนาํพูดคุยเก่ียวกบัความสวย

ความงามในช่องทางการส่ือสารบนสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งการตลาดแบบไวรัสท่ีใช้

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารบนอินเตอร์เนตเป็นตวักระจายข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมาย

รับทราบและการกระจายข่าวสารไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน  

2)  จากผลการวิจยัสามารถตอบปัญหานาํวิจยัในเร่ืองพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของ

ผูติ้ดตามได้ว่า กลุ่มผูติ้ดตามมีการเลือกเปิดรับส่ือเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองให้ความสนใจซ่ึงสามารถ

คน้ควา้ไดเ้องจากอินเตอร์เนต โดยมีการคน้หาจากเร่ืองท่ีตอ้งการอยากรู้และไดศึ้กษาในรายละเอียด

ของเร่ืองนั้นๆ จากเน้ือหาท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดจ้ดัทาํไว ้ซ่ึงกลุ่มผูติ้ดตามในงานวิจยั

ช้ินน้ีเลือกท่ีจะเปิดรับขอ้มูลจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากกวา่เปิดรับส่ือโดยตรงจาก

ตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร

หรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงมีขั้นตอนในการ

เลือกเปิดรับ 4 ขั้นตอนดว้ยกนั (Klapper, J.T., 1960, 19-25) โดยกลุ่มผูติ้ดตามมีการเลือกเปิดรับ

เฉพาะส่ิงท่ีตนเองกาํลงัให้ความสนใจเท่านั้น (Selective Attention) เพื่อตอ้งการเป็นขอ้มูลเพิ่มเติม

สาํหรับสนบัสนุนความคิดเห็นของตนเองหรือช่วยในการตดัสินใจ และเลือกท่ีจะรับฟังจากบุคคลท่ี

ตนเองให้ความเช่ือใจและช่ืนชอบในรูปแบบการนาํเสนอของบุคคลนั้น (Selective Exposure) ซ่ึง

หลงัจากท่ีกลุ่มผูติ้ดตามเลือกเปิดรับส่ือจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์แลว้นั้นก็จะมีการใช้

วิจารณญาณของตนเองในการตดัสินใจอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงอยู่ในกระบวนการของการเลือกรับรู้และ

ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และมีการเลือกท่ีจะจดจาํในส่ิงท่ีตนเอง

สนใจเพื่อนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไป (Selective Retention) ซ่ึงกลุ่มผูติ้ดตามไดใ้ห้เหตุผลวา่กลุ่ม

ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีความจริงใจและน่าเช่ือถือมากกวา่เพราะมีการนาํเสนอขอ้มูลทั้งใน

แง่บวกและแง่ลบ ซ่ึงความน่าเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นเกิดข้ึนมาจากการท่ีเป็น
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ตวัของตวัเอง นาํเสนอเน้ือหาท่ีตรงไปตรงมาและไม่มีนยัยะแอบแฝงมาตั้งแต่ตน้ ทาํให้ผูท่ี้ติดตาม

ผลงานใหค้วามไวว้างใจและเช่ือใจในคาํพูดของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึงแตกต่างจากการ

โฆษณาชวนเช่ือของตราสินคา้ท่ีนิยมบอกแต่ขอ้ดีของตนเองเท่านั้น 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของกลุ่มผูติ้ดตามนั้นสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้

สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก (ดาํรง

ศกัด์ิ ชัยสนิท 2538, น.86) ซ่ึงในส่วนของกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Decision Process) 

ผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธ์ิ 2544, น.118) ซ่ึงมีขั้นตอนของการรับรู้

ปัญหา (Problem Recognition) อย่างเช่นตอ้งการท่ีจะหาขอ้มูลของสินคา้ ก็มีการคน้ควา้หาขอ้มูล

เก่ียวกบัส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ (Information Search) ซ่ึงก็จะเป็นขอ้มูลจากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ และเม่ือได้อ่านรีวิวจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะตดัสินใจ (Evaluation Alternative Solution) และในท่ีสุดก็

ตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีตนเองเหมาะสม อาจจะด้วยราคาและคุณภาพ หรือด้วยปัจจยัอ่ืนๆ ของ

ผูบ้ริโภคนั้นๆ (Deciding on the Appropriate Solution) เม่ือภายหลงัจากไดท้ดลองซ้ือมาใชแ้ลว้ก็จะ

มีการประเมิณผลอีกคร้ังหน่ึง (Post Purchase Evaluation) วา่สินคา้น้ีเหมาะกบัตนเองหรือไม่ ไดรั้บ

ประโยชน์อยา่งท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การรีวิวสินคา้หรือบริการต่างๆ ของกลุ่มผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มผูติ้ดตาม ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัเร่ือง “ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์กบัพลงัการบอกต่อ” (ณัฎฐา อุ่ยมานะชยั, 2556) ท่ี

ผลการวิจัยได้กล่าวว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลท่ีน่าเช่ือถือในโลก

ออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จึงกลายเป็น

เคร่ืองมือการตลาดท่ีตราสินคา้ตอ้งแสวงหาเพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อกบัผูบ้ริโภค ผูท้รง

อิทธิพลในส่ือออนไลน์ควรมีความเช่ียวชาญในด้านใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภค และสามารถเป็นตวัแทนของผลิตภณัฑไ์ด ้และควรมีขอ้มูลมากพอท่ีสามารถอธิบายขอ้มูล

ให้ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ โดยผูท้รงอิทธิพลควรสร้างเร่ืองราวให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามจนเช่ือใจผู ้

ทรงอิทธิพล และท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ผูท้รงอิทธิพลควรเป็นบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีอาํนาจใน

การชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามด้านทศันคติและพฤติกรรม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง 

“การตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหารผา่นเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาส่ือ

ท่ีผูบ้ริโภคสร้างเอง” (วนสันนัท ์ร่มโพธ์ิ, 2555) โดยผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่ พฤติกรรมการแสวงหา

ขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเองเก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหารมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูใ้ชอิ้นเตอร์เนต ซ่ึงสามารถทาํให้เกิดการคลอ้ยตามได้

เช่นกนั   

3) จากผลการวิจยัสามารถตอบปัญหานาํวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูติ้ดตามไดว้า่ ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีแรงจูงใจให้เกิดการตดัสินใจใน

การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมของกลุ่มผูติ้ดตามท่ีมกัจะตดัสินใจ

หรือให้ความสนใจกบัสินคา้หรือบริการท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดก้ล่าวถึงมากกวา่สินคา้

หรือบริการท่ีไม่เคยกล่าวถึง และมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบโดยการตามไปทานอาหารหรือตามไป

ซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนั การท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถชกัจูงหรือโน้มนา้วจิตใจกลุ่ม

ผูติ้ดตามไดน้ั้นเป็นเพราะการเขา้ใจในความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 

เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและรู้จริงในเร่ืองนั้นๆ  ซ่ึงสามารถสร้าง Trust และ Creditability 

ใหก้บักลุ่มผูติ้ดตามได ้การนาํเสนอเน้ือหาจึงมีความน่าสนใจและมีขอ้มูลท่ีครบถว้น รวมไปถึงการ

มีประสบการณ์จริงในตวัสินคา้หรือบริการนั้นๆ ทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือและมีความซ่ือสัตยต่์อ

ตนเองและกลุ่มผูติ้ดตาม ดงันั้นจึงเห็นไดว้่ากลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถชกัจูงหรือ

โน้มน้าวจิตใจของผูบ้ริโภคได้นั่นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการตลาดออนไลน์เชิง

อิทธิพล (Influencer Marketing) ซ่ึงตราสินค้าหันมาให้ความสําคัญกับผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์กนัมากข้ึนเน่ืองจากว่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจและเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพล ทาํให้ตรา

สินคา้ต่างหนัมาพึ่งพาผูท้รงอิทธิพลในการประชาสัมพนัธ์สินคา้เพื่อท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รง

จุด โดยการเลือกผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ให้เหมาะกบัสินคา้หรือบริการนั้น จะตอ้งเลือกให้

เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  และการท่ีมีผูติ้ดตามเยอะนั้นอาจจะไม่ไดแ้ปลวา่จะไดผ้ล

ตอบรับท่ีดี เพราะผูติ้ดตามบางคนอาจจะเขา้มาเพื่อล่าของรางวลัและไม่ไดส้นใจในเน้ือหาท่ีจดัทาํ

ข้ึนมานัน่เอง ดงันั้น การพิจารณาผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เพื่อมาร่วมงานนั้นสามารถดูไดจ้าก

การสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูติ้ดตาม หากมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอย่างสมํ่าเสมอ 

แสดงให้เห็นว่าผูท้รงอิทธิพลนั้นได้รับความไวว้างใจจากกลุ่มผูติ้ดตามแล้วนั่นเอง กลุ่มผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์นั้นมกัจะมีเครือข่ายของตนเองอยู่แลว้และยงัสามารถสร้างกระแสให้เกิด

การบอกต่อไดอี้กดว้ย ซ่ึงตรงกบัผลของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง “Beauty Blogger : ผูท้รงอิทธิพล

ดา้นความงามบนโลกออนไลน์” (นิตนา ฐานิตธนกร และ ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง, 2554) ท่ีมี

ผลการวิจยัวา่ การตลาดความสวยความงามผา่นบิวต้ี บล็อกเกอร์ไดรั้บความนิยมจากนกัการตลาด

และธุรกิจต่างๆ มากข้ึน เน่ืองจากเป็นการทาํการตลาดท่ีต้นทุนตํ่าแต่มีประสิทธิภาพ ยอดขาย

เคร่ืองสาํอางหลายแบรนดท่ี์เพิ่มข้ึนมีผลมาจากผูค้นในเครือข่ายชุมชนออนไลน์ท่ีติดตามอ่านบล็อก

ท่ีเป็นกระแสและซ้ือมาใชต้ามเพื่อนๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนดงักล่าว นอกจากน้ี บิวต้ี บล็อกเกอร์มกัจะเป็น
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ผูบ้ริโภคสินค้าและบริการทางด้านความงามโดยตรงและได้นําประสบการณ์ท่ีได้จากการใช้

ผลิตภณัฑ์มาเขียนแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ผ่านบล็อก จึงมี

ผูอ่้านให้ความสนใจและติดตามอ่านเน้ือหาจาํนวนมาก เพราะผูค้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือ

ผูบ้ริโภคด้วยกนัเองมากกว่าเช่ือข้อมูลหรือเน้ือหาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยตรงของทาง

บริษทัผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ส่ิงสําคญัท่ีบิวต้ี บล็อกเกอร์ตอ้งรักษาไว ้คือ ความซ่ือสัตยต่์อสินคา้

หรือบริการท่ีนาํเสนอและเป็นคนท่ีมุมมองแนวบวก โดยเขียนนาํเสนอสินคา้หรือบริการดว้ยความ

เป็นกลาง ซ่ือสัตย์ และความจริงใจ เพียงเท่าน้ีบิ้วต้ีบล็อกเกอร์ก็จะยงัคงเป็นผูท้รงอิทธิพลต่อ

ความคิดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของบรรดาเหล่าผูรั้กสวยรักงามบนโลกออนไลน์

ต่อไป  

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 

1) จากการวจิยัพบวา่ ในปัจจุบนัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดมี้บทบาทเป็นอยา่งมาก

ต่อกลุ่มผูบ้ริโภค และมีการเกิดข้ึนใหม่ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากข้ึนเร่ือยๆ แต่ทั้งน้ีการ

ท่ีจะเป็นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีดีไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ซ่ึงจากการวิจยัจะเห็นไดว้่าผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีกลุ่มผูติ้ดตามจาํนวนมาก และสามารถสร้างแรงจูงใจ รวมไปถึงการ

สร้างความน่าเช่ือถือให้กบักลุ่มผูติ้ดตามไดน้ั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกเป็นตวัของตวัเอง มีการ

ดึงจุดเด่นของตวัเองออกมาให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีความจริงใจในการนาํเสนอเน้ือหา 

แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูติ้ดตามท่ีควรจะมี

อยา่งสมํ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นการจดักิจกรรมร่วมสนุกหรือการพูดคุยโตต้อบกนัไปมา สําหรับเน้ือหา

ท่ีนาํเสนอตอ้งมีความน่าสนใจและสดใหม่ทนัสมยัอยู่เสมอ และควรมีการวางแผนการนาํเสนอ

เน้ือหาอยา่งต่อเน่ือง และศึกษาขอ้มูล ขยนัหาความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ เพื่อมา

ต่อยอดกบัความรู้เดิมทาํใหเ้กิดงานช้ินใหม่ๆ ข้ึนมา  

2) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในปัจจุบนั บางรายท่ีเกิดข้ึนมาใหม่อาจจะมีทางลดัท่ีทาํ

ให้ตนเองโด่งดงัและเป็นท่ีน่าสนใจข้ึนมาได ้แต่อาจจะไม่ใช่วิธีท่ีถูกตอ้งมากนกั การกล่าวอา้งเกิน

จริง หรือไม่นาํเสนอเน้ือหาอย่างตรงไปตรงมา มีการหมดเม็ดและไม่ซ่ือสัตยต่์อตนเองและกลุ่ม

ผูติ้ดตาม ในบางรายท่ีมีการรับงานจากสปอนเซอร์แต่ปกปิดไว ้จงใจโฆษณาให้กับตราสินค้า

เพื่อท่ีจะไดค้่าจา้งตอบแทนหรือเป็นเพราะอยากให้มีคนเช่ือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีลองมาแลว้ดว้ย

ตวัเองจริงๆ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถซ้ือความไวว้างใจกับกลุ่มผูติ้ดตามได้ ทาํให้กลุ่ม

ผูติ้ดตามเลิกให้ความสนใจและไม่ติดตามในท่ีสุด การวิจยัช้ินน้ีช้ีให้เห็นว่าการท่ีจะเป็นผูท้รง
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อิทธิพลในโลกออนไลน์ได้อย่างยาวนานนั้น การวางตวัเป็นส่ิงสําคญั ควรจะมีแนวทางในการ

ดาํเนินงาน เน้ือหาท่ีทาํข้ึนมานั้นจะต้องไม่เป็นการโฆษณาเกินจริง การนาํเสนอควรจะทาํแบบ

ตรงไปตรงมา พูดถึงขอ้ดีและขอ้เสียของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ให้ชดัเจน และไม่นาํเสนอขอ้มูลท่ี

ยดัเยียดการขายสินคา้จนเกินไป หากมีสปอนเซอร์สนับสนุนควรจะระบุให้ชัดเจนเพื่อแสดงถึง

ความจริงใจและซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค 

3) จากการวิจยัจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคมกัจะให้ความสนใจในเน้ือหาจากทางผูท้รงอิทธิพล

ในโลกออนไลน์มากกว่าโฆษณาจากส่ือของตราสินคา้ ดงันั้นการท่ีตราสินคา้จะให้ผูมี้อิทธิพลใน

โลกออนไลน์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการทาํการตลาดให้กับตราสินค้านั้นถือว่าเป็นวิธีท่ี

น่าสนใจ แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของความพอดีท่ีไม่มีการยดัเยยีดการขายจนเกินไปและผูท้รงอิทธิพล

ไม่สูญเสียความเป็นตวัเอง ซ่ึงในปัจจุบนัก็ไดมี้การเชิญชวนให้ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เขา้

ร่วมงานเปิดตวัสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการโปรโมท ผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีส่ืออยูใ่นมือและมีกลุ่มผูติ้ดตามอยูจ่าํนวนมาก การทาํประชาสัมพนัธ์

ผา่นทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์น้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากกลุ่ม

ผูติ้ดตามก็คือกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกบัท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีความเช่ียวชาญนั้นเอง 

ซ่ึงวิธีน้ีจะทาํให้ทางตราสินคา้สามารถลดงบประมาณในส่วนของการประชาสัมพนัธ์ไปได ้เพราะ

เป็นการทาํการตลาดผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพล ตวัอยา่งเช่น การแชร์ขอ้มูลโดยผู ้

ทรงอิทธิพลท่ีมีคนเห็น 3,000 คน สามารถประหยดัค่าแผน่พบัโฆษณาสินคา้ไดถึ้ง 3,000 ใบนัน่เอง  

4) ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีส่วนสําคญัในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบักลุ่มผูติ้ดตาม เพราะฉะนั้นผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ต้องมีจรรยาบรรณในการนําเสนอเน้ือหาและการชวนเช่ือในการเลือกซ้ือสินค้า 

ตวัอยา่งเช่น การแนะนาํผลิตภณัฑใ์นการบาํรุงผวิ หากวา่เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือเป็นสินคา้

ท่ีมีการกล่าวอา้งสรรพคุณเกินจริงอย่างการใช้แล้วเห็นผลทนัทีซ่ึงอาจจะมีสารอนัตรายปนเป้ือน 

เช่นเดียวกบัการแนะนาํร้านอาหารหากไม่ได้ดีจริงตามท่ีกล่าวอา้งจะทาํให้เกิดความเสียหายต่อ

ร้านอาหารนั้นๆ รวมไปถึงตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เอง ซ่ึงการซ่ือสัตยต์่อการนาํเสนอ

เน้ือหาเป็นส่ิงสาํคญั ในปัจจุบนัเราจะเห็นวา่มีสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานมาวางขายอยูม่ากมายบนโลก

ออนไลน์ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยสินคา้เหล่าน้ีอาจจะมีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายหรือ

อาจจะทาํใหเ้กิดอนัตรายเม่ือมีการใชผ้ิดวิธี ดงันั้นการท่ีผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์สามารถโนม้

นา้วใจกลุ่มผูติ้ดตามไดน้ั้น ผูท้าํวจิยัมีความเห็นวา่ กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ควรให้ความรู้

เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมอนัตรายหรือไม่ควรนาํมาใช้ให้กบักลุ่มผูติ้ดตามไดเ้ขา้ใจ โดยอาศยั

ช่องทางของส่ือออนไลน์ท่ีมีอยูใ่นมือ อยา่งเช่น การแชร์ขอ้มูลผา่นทาง Facebook ท่ีมีกลุ่มผูติ้ดตาม
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ให้ความสนใจติดตามอยู่เป็นจาํนวนมาก จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูติ้ดตามให้ความสนใจในการ

นาํเสนอท่ีเป็นรูปภาพ ดงันั้นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์อาจจะนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบของ 

Infographic เพื่อดึงดูดความสนใจและทาํให้เกิดการบอกต่อ หรือการส่งขอ้ความสั้ นๆ ผ่านทาง 

Twitter เพื่อใหก้ลุ่มคนท่ีติดตามไดส่้งต่อขอ้ความออกไปเร่ือยๆ โดยคาํพูดท่ีใชค้วรจะเป็นขอ้ความ

ท่ีเป็นกนัเองเหมือนบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนฟังซ่ึงจะทาํให้ขอ้ความนั้นน่าสนใจมากกวา่ขอ้ความท่ีดู

เป็นทางการ เพราะพฤติกรรมของกลุ่มผูติ้ดตามจะให้ความสนใจในความเป็นกนัเองของผูท้รง

อิทธิพลในโลกออนไลน์และชอบอ่านขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายๆ ไม่ตอ้งตีความมากนกั ซ่ึงการส่งต่อ

ขอ้มูลเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดความเข้าใจกบัผูบ้ริโภคในวงกวา้งและจะช่วยลดอนัตรายจากการใช้

ผลิตภณัฑ์อนัตรายเหล่าน้ีได ้ และเน่ืองจากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีส่ืออยูใ่นมือ รวมถึงมี

ผูติ้ดตามอยู่จาํนวนมาก จึงต้องระวงัการใช้ส่ือหรือการนําเสนอเร่ืองราวต่างๆ เป็นพิเศษ การ

นาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือไม่กลัน่กรองขอ้มูลให้ดีเสียก่อนอาจจะทาํให้เกิดความเสียหายทั้งต่อ

ตนเองและผูอ่ื้นได ้

 

5.4 ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 

 

1) การวิจัยในคร้ังน้ีมีการเก็บข้อมูลในกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์และกลุ่ม

ผูติ้ดตามในหมวดความงาม และหมวดร้านอาหารและการท่องเท่ียวเท่านั้น ดงันั้นหากตอ้งการ

ขอ้มูลเพิ่มเติมและชดัเจนมากยิง่ข้ึน การวจิยัคร้ังต่อไปควรจะทาํการศึกษากลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก

ออนไลน์ในหมวดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน  

2) ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรทาํการวจิยัเพิ่มข้ึนในส่วนของการทาํการตลาดของตราสินคา้

ท่ีมีการเลือกผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการ

ต่างๆ รวมถึงผลตอบรับท่ีได้จากการทาํการตลาดผ่านผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึงจะทาํให้

เน้ือหาของงานวจิยัน่าสนใจและมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

3) งานวจิยัช้ินน้ีเนน้ศึกษารูปแบบการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมใน

ปัจจุบนั ผูท้าํวิจยัมีความเห็นว่าในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ในอนาคตการส่ือสารออนไลน์อาจมีการ

พฒันามากยิ่งข้ึน ส่ือสังคมออนไลน์อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือมีช่องทางการส่ือสาร

ใหม่ๆ เกิดข้ึน ดงันั้นควรทาํการศึกษาวิจยัในช่องทางของส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อ

จะไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
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แนวคาํถามที่ใช้สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึของ 

กลุ่มผู้ทรงอทิธิพลในโลกออนไลน์ 

 

1. จุดเร่ิมตน้ของการเร่ิมสร้างเน้ือหาต่างๆ จนไดเ้ป็นผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์

อยา่งในปัจจุบนัน้ี รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร  

1) อะไรเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเร่ิมสร้างเน้ือหาต่างๆ ผา่นทางส่ือออนไลน์จนมาถึงการไดเ้ป็นผู ้

ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์อยา่งในปัจจุบนัน้ี  

2) วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารถึงกลุ่มผูติ้ดตามหรือบุคคลอ่ืน  

2. กลยทุธ์ในการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม 

1) ปัจจุบนัคุณมีการใชส่ื้อออนไลน์ชนิดไหนบา้งในการส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม และส่ือ

ออนไลน์ชนิดไหนท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามมากท่ีสุด และเพราะเหตุใดจึงเลือกใชส่ื้อออนไลน์

เหล่าน้ี  

2) คุณมีวธีิในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ อยา่งไรใหโ้ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย อยา่งเช่น วธีิท่ีทาํใหก้ลุ่มผูติ้ดตามช่ืนชอบในผลงาน ติดตามผลงาน

และเช่ือถือในตวัตนของคุณ  

3) คุณคิดวา่เน้ือหาการนาํเสนอในรูปแบบไหนท่ีกลุ่มผูติ้ดตามใหค้วามสนใจมากท่ีสุด 

3. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ ก่อนจะทาํสร้างเน้ือหาเพื่อส่ือสารกบักลุ่ม

ผูติ้ดตาม 

4. คุณมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือตอ้งมีความรู้ในตวัสินคา้หรือบริการนั้นๆ มากนอ้ยแค่ไหน

ก่อนท่ีคุณจะทาํการเขียนรีววิถึงตวัสินคา้นั้นๆ วธีิการสร้างเน้ือหาใหต้รงใจกลุ่มเป้าหมายและ

เกิดการบอกต่อ 

1) จากการท่ีคุณไดส้ร้างเน้ือหาเพื่อส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตาม คุณคิดวา่เน้ือหาประเภทไหนท่ี

ไดรั้บการสนใจและเกิดการบอกต่อมากท่ีสุด และคุณมีวิธีใดท่ีจะทาํใหเ้น้ือหานั้นน่าสนใจ

จนเกิดการบอกต่อ 
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5. ภาษาหรืออตัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

1) การใชภ้าษาในการส่ือสารกบักลุ่มผูติ้ดตามมีการใชภ้าษาหรือแสดงออกในลกัษณะใด 

6. การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บักลุ่มผูติ้ดตาม  

1) คุณคิดวา่การส่ือสารของคุณสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ 

หรือไม่  

2) คุณมีแนวทางหรือวธีิการในการส่ือสารอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจ รวมไปถึงการบอกต่อ

ของกลุ่มผูบ้ริโภค 

7. การมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูติ้ดตาม เพื่อใหผู้ติ้ดตามรู้สึกใกลชิ้ดและเกิดความไวว้างใจ 

1) ความถ่ีในการส่ือสาร เช่น การเขียนบทความ เขียนรีววิสินคา้ มีการวางแผนไวห้รือไม่วา่จะ

มีการเขียนเร่ืองอะไร บ่อยแค่ไหน  

2) คุณมีวธีิการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูติ้ดตามอยา่งไรบา้ง เพื่อใหผู้ติ้ดตามรู้สึกใกลชิ้ด

กบัคุณและติดตามคุณต่อไปเร่ือยๆ เช่น การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

หรือการจดักิจกรรมกบักลุ่มผูติ้ดตาม 

8. การสร้างตวัตนในโลกออนไลน์  

1) ระหวา่งตวัตนท่ีแทจ้ริงและตวัตนในโลกออนไลน์เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร มีการสร้าง

ตวัตนหรือสวมบทบาทใหม่ในโลกออนไลน์เพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือจากกลุ่มผูติ้ดตาม

หรือไม่ 

9. จากการท่ีคุณไดเ้ป็นผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ ทาํใหต้ราสินคา้ต่างๆ ใหค้วาม

สนใจในการใชก้ลุ่มผูท้รงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ เพื่อมาเป็นส่วนหน่ึงในการ

ส่ือสารการตลาด ซ่ึงอาจทาํใหต้วัคุณขาดความน่าเช่ือถือในการรีววิสินคา้  

1) คุณมีวธีิการนาํเสนอขอ้มูลหรือมีการปฏิบติัตนอยา่งไร เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บั

ตนเองหรือและสายงานน้ี 

2) การสร้างเน้ือหาเพื่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ต่างๆ คุณมีวธีิการนาํเสนอแตกต่าง

จากเน้ือหาท่ีไม่มีการตลาดจากตราสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร 



 

ภาคผนวก ข 

 

แนวคาํถามที่ใช้สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึของกลุ่มผู้ตดิตาม 

 

1. ความรู้ของผูติ้ดตามท่ีมีเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

1) จากการท่ีคุณติดตามผูมี้อิทธิพลในโลกออนไลน์ คุณมีความรู้ในตวัสินคา้มาก่อนแลว้

หรือไม่ หรือมีความรู้ในตวัสินคา้มากนอ้ยแค่ไหน 

2. การเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

1) คุณรู้จกัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งไร ทาํไมคุณถึงเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์  

2) เพราะอะไรถึงทาํใหคุ้ณช่ืนชอบในตวับุคคลท่ีคุณติดตามอยู ่คุณติดตามทุกการส่ือสารจาก

กลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์หรือไม่ เช่นตามอ่านบทความ ตามดูคลิปวดิิโออยา่ง

ต่อเน่ืองหรือไม่ 

3) เพราะเหตุใดคุณจึงเลือกอ่านรีววิสินคา้จากกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ คุณคิดวา่มี

ความแตกต่างจากโฆษณาทางส่ืออ่ืนๆ อยา่งไร 

3. การส่ือสารโตต้อบกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์หรือการมีส่วนร่วมกบัผูท้รงอิทธิพลใน

โลกออนไลน์ 

1) คุณมีการส่ือสารโตต้อบกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์หรือมีการร่วมกิจกรรมท่ีทางผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์จดัข้ึนหรือไม่  

2) คุณตอ้งการใหผู้ท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มผูติ้ดตาม

หรือไม่  

4. ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เม่ือมีเร่ืองของการส่ือสารการตลาดเขา้มา

เก่ียวขอ้ง 

1) คุณเช่ือถือในการรีววิสินคา้ของกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มากแค่ไหน เม่ือมีการ

ส่ือสารการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือไม่ 

5. รูปแบบการส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

1) ช่องทางการส่ือสารชนิดไหนท่ีคุณสนใจเป็นพิเศษและสะดวกต่อการติดตาม เช่น 

Facebook, YouTube, Instagram 



136 

2) รูปแบบการส่ือสารชนิดไหนท่ีคุณสนใจเป็นพิเศษและสะดวกต่อการติดตาม เช่น บทความ, 

รูปภาพ หรือไฟลว์ดีิโอ  

6. การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

1) คุณคิดวา่ผูน้าํความคิดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของคุณหรือไม่ อยา่งไร 

7. ความไม่น่าเช่ือถือในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

1) มีสาเหตุใดบา้งท่ีจะทาํใหคุ้ณเลิกติดตาม หรือไม่เช่ือถือในตวัผูน้าํความคิด 
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