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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่ มผูต้ ิดตาม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของ
ผูต้ ิดตามที่ติดตามกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม
โดยศึกษาด้วยการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
จํานวน 6 คน แบ่งเป็ นหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม จํานวน 3 คน หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว
จํานวน 3 คน และกลุ่มผูต้ ิดตาม จํานวน 12 คน แบ่งเป็ นหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม จํานวน 6 คน
หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จํานวน 6 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ การสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์ มี การ
นําเสนอผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ในรู ปแบบต่า งๆ เช่ นรู ปภาพ บทความ หรื อคลิ ปวิดีโอ โดย
ภาษาที่ ใช้เป็ นภาษาที่ ง่า ยต่ อการเข้า ใจ ในการจัดทําเนื้ อหานั้นจะต้องเป็ นเรื่ องที่ มีค วามรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ ตรง นําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยเพื่อเป็ น
การประกอบการตัดสิ นใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม
จากการวิจยั ในส่ วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มผูต้ ิดตามนั้น พบว่ากลุ่ ม
ผูต้ ิดตามมี การเลื อกเปิ ดรั บสื่ อเฉพาะเรื่ องที่ ตนเองให้ความสนใจ และมี การอธิ บายเนื้ อหาอย่า ง
ละเอียด สําหรับรู ปแบบในการนําเสนอข้อมูลที่ได้รับความสนใจเป็ นพิเศษนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ น
รู ปภาพและบทความมากกว่าคลิปวิดีโอ เนื่ องจากว่ารู ปภาพสร้างแรงดึงดูดและดูน่าสนใจกว่า ส่ วน
ผูต้ ิดตามบางท่านให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอโดยขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหาที่นาํ เสนอ การร่ วมกิจกรรมกับผู ้

(4)
ทรงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์ทาํ ให้ผูต้ ิดตามรู ้ สึกว่าใกล้ชิดสนิ ทสนม ทําให้เกิ ดความเชื่ อใจและ
ไว้วางใจในตัวผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์ ซึ่ งทําให้มีผลในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การของกลุ่มผูต้ ิดตาม
จากการวิจยั พบว่าผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยงั สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคล้อย
ตามและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ ผูต้ ิดตามส่ วนใหญ่มีการคล้อยตามเมื่อได้อ่านรี วิวจากทาง
ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ซึ่ งกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มกั จะนําเสนอเนื้ อหาที่กาํ ลัง
เป็ นกระแสหรื อเป็ นเรื่ องราวที่ใหม่ที่หลายๆ คนให้ความสนใจโดยหลังจากที่เนื้อหาเหล่านั้นได้เริ่ ม
เผยแพร่ ออกไปทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ ที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ก็จะเริ่ มเกิดเป็ นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผูต้ ิดตาม
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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

(6)
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.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผล
ต่อทัศ นคติ ของกลุ่ มผูต้ ิดตาม สําเร็ จลุ ล่ วงได้เนื่ องมาจากผูเ้ ขี ยนได้รับความช่ วยเหลื อในการให้
คําปรึ กษา และข้อแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา รวมถึ งผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์และกลุ่ ม
ผูต้ ิดตามที่ได้สละเวลาให้ความร่ วมมือในการให้สัมภาษณ์ ซึ่ งทําให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
ผูเ้ ขี ย นขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วรัช ญ์ ครุ จิต ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์หลัก ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าตรวจแก้ไข ให้คาํ ปรึ กษาในการทําวิจยั รวมถึ งให้คาํ
ชี้แนะ ให้คาํ แนะนํา และความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิ พนธ์ในทุกขั้นตอน
และขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุ จิ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ ษฐา
หรุ่ นเกษม ที่ ได้ก รุ ณ าสละเวลาอันมี ค่า ทํา การตรวจพิจารณาวิทยานิ พนธ์ และให้ข ้อคิ ดเห็ นและ
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ตลอดจนให้ค าํ แนะนํา ที่ ดีใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดและ
สร้างความรู ้ ให้แก่ผูเ้ ขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการ
จัดการทุกท่านที่ได้ให้ความช่ วยเหลื อในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุ ณ เพื่ อนๆ นัก ศึ ก ษาร่ วมรุ่ น 1 คณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ของผูเ้ ขียน ที่ได้คอยให้กาํ ลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอด ท้ายสุ ด
ผูเ้ ขียนขอมอบความสําเร็ จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แด่บิดา มารดาของผูเ้ ขียน ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
แรงบันดาลใจในการศึกษา จนทําให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็ จตามที่ต้ งั ใจ
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จกั เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผูท้ ี่สนใจเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู ้ ต่อไป และหากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีขอ้ ผิดพลาดประการใด
ผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว และกราบขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี
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สิ งหาคม 2558

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่ อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2 ปั ญหานําวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 ขอบเขตการวิจยั
1.6 กรอบแนวคิดงานวิจยั
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหมวดของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบปากต่อปาก
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทําการตลาดโดยใช้เนื้อหา
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิ พล
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหมวดของกลุ่มผูต้ ิดตาม
2.2.1 ทฤษฎีการเปิ ดรับข่าวสาร

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(11)
1
1
14
15
15
15
16
16
18
18
18
22
23
26
26

(9)
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล
3.2 กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 ระยะเวลาในการทําวิจยั
3.5 การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 การสัมภาษณ์กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
4.2 การสัมภาษณ์กลุ่มผูต้ ิดตาม
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งต่อไป

31
33
36
36
37
53
55
55
56
56
89
104
104
114
121
123

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แนวคําถามที่ใช้สาํ หรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ภาคผนวก ข แนวคําถามที่ใช้สาํ หรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ของกลุ่มผูต้ ิดตาม
ประวัติผ้ เู ขียน

124
132
133
135
137

สารบัญตาราง
ตารางที่
5.1 รู ปแบบการนําเสนอเนื้ อหาของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
5.2 ความแตกต่างของการนําเสนอเนื้อหาที่มีสปอนเซอร์และไม่มีสปอนเซอร์

หน้ า
107
111

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 ร้อยละของผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตและจํานวนชัว่ โมงการใช้งานเฉลี่ย
ต่อวัน เปรี ยบเทียบตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์ เนต
1.2 ร้อยละของผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตจําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า/บริ การต่างผ่านอินเตอร์เนต
1.3 รายการโมเมพาเพลิน
1.4 คุณพีรญา ป้ อมอาษา (Beauty Blogger)
1.5 ตราสัญลักษญ์เชลล์ชวนชิม และหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
1.6 ตราสัญลักษญ์เปิ บพิสดาร และคุณสันติ เศวตวิมล
1.7 ตราสัญลักษณ์ลุงอ้วนกินกะเที่ยว และคุณอนุสร ตันเจริ ญ
1.8 กรอบแนวคิดงานวิจยั
3.1 คุณพีรญา ป้ อมอาษา (Beauty Blogger)
3.2 หน้าแฟนเพจ Erk-Erk.com
3.3 หน้าเว็บไซต์ Erk-Erk.com
3.4 YouTube Channel: wwwerkerkcom
3.5 Instagram: wwwerkerkcom
3.6 คุณสุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ (Beauty Blogger)
3.7 หน้าแฟนเพจ Kirarista
3.8 หน้าเว็บไซต์ Kirarista
3.9 YouTube Channel: Kirari TV
3.10 Instagram: Kirarista
3.11 คุณชนกกานต์ วีรคติธรรม (Beauty Blogger)
3.12 หน้าแฟนเพจ Tuniez83

2
5
9
10
11
12
12
16
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43

(12)
3.13 หน้าเว็บไซต์ Tuniez83
3.14 YouTube Channel: tuniez83
3.15 Instagram: tuniez83
3.16 คุณมงคล อภิสุทธิ สาร (Food & Travel Blogger)
3.17 หน้าแฟนเพจ Eat and Travel Diary
3.18 Instagram: eatandtraveldiary
3.19 คุณอนุสร ตันเจริ ญ (Food & Travel Blogger)
3.20 หน้าแฟนเพจ ลุงอ้วนกินกะเที่ยว
3.21 หน้าเว็บไซต์ ลุงอ้วนกินกะเที่ยว
3.22 Instagram: fattykinkatiew
3.23 คุณชุดาอร อุบลสมุทร (Food & Travel Blogger)
3.24 หน้าแฟนเพจ เมเม่พาชิม
3.25 หน้าเว็บไซต์ เมเม่พาชิม
3.26 Instagram: dj_maymey
3.27 Twitter: dj_maymey
4.1 คุณพีรญา ป้ อมอาษา (Beauty Blogger)
4.2 ภาพจากงาน Oriental Princess Society 44 Green Agenda Party
4.3 ภาพจากงานเปิ ดตัวหนังสื อ "สวย 360 องศา"
4.4 คุณสุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ (Beauty Blogger)
4.5 ภาพจากงาน "YSL" Happy 2nd Anniversary in Thailand
4.6 ภาพจากงาน SAMSUNG S6 Event
4.7 คุณชนกกานต์ วีรคติธรรม (Beauty Blogger)
4.8 คุณชนกกานต์ วีรคติธรรมและผลงานเพลงอัลบั้มแรก
4.9 รู ปแบบการสื่ อสารผ่านทาง Twitter
4.10 ตัวอย่างการนําเสนอโดยการดึงจุดเด่นของตัวเอง
4.11 ตัวอย่างการนําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบคลิปวิดีโอ
4.12 การนําเสนอไลฟ์ สไตล์ที่เป็ นตัวของตัวเอง
4.13 การพูดคุยกับกลุ่มผูต้ ิดตามเพื่อสร้างความสัมพันธ์
4.14 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีสปอนเซอร์
4.15 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์

44
44
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
57
57
58
58
59
59
60
60
62
63
64
65
67
68
69

(13)
4.16 การประชาสัมพันธ์งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
4.17 การรี ววิ สิ นค้าในรู ปแบบของบทความ
4.18 การแนะนําสิ นค้าใหม่ที่มีความน่าสนใจ
4.19 คุณมงคล อภิสุทธิ สาร (Food & Travel Blogger)
4.20 คุณอนุสร ตันเจริ ญ (Food & Travel Blogger)
4.21 คุณชุดาอร อุบลสมุทร (Food & Travel Blogger)
4.22 ตัวอย่างการรี ววิ สถานที่พกั
4.23 การนําเสนอเนื้ อหาด้วยรู ปภาพที่น่าสนใจ
4.24 การแนะนําร้านอาหาร
4.25 การจัดกิจกรรมร่ วมสนุกลุน้ รับของรางวัลจากทางสปอนเซอร์
4.26 การแนะนําร้านอาหารด้วยรู ปภาพที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใจ
4.27 การแนะนําร้านอาหารเปิ ดใหม่ที่กาํ ลังได้รับความนิยม
4.28 ตัวอย่างการใช้ภาษา
5.1 การแชร์ บทความในเว็บไชต์ผา่ นทางหน้าแฟนเพจ
5.2 ตัวอย่างการใช้ภาษา
5.3 การนําเสนอเนื้ อหาด้วยรู ปภาพพร้อมคําอธิบาย
5.4 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์
5.5 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่มีสปอนเซอร์
5.6 พฤติกรรมของกลุ่มผูต้ ิดตามที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูล
จากทางผูท้ รงอิทธิ พล
5.7 รู ปแบบการสื่ อสารที่ได้จากผลการวิจยั
5.8 แบบจําลองการสื่ อสารของเบอร์ โล (Berlo)
5.9 การนําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบคลิปวิดีโอ
5.10 การสื่ อสารด้วยรู ปภาพผ่านทาง Instagram
5.11 การสื่ อสารผ่านทาง Twitter

70
74
75
77
77
78
80
81
82
83
84
87
88
105
106
108
109
110
114
114
115
116
117
117

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
นวัต กรรมการสื่ อ สารที่ พ ฒ
ั นาอย่า งต่ อ เนื่ อง ทํา ให้ ปั จ จุ บ นั นี้ เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารมี
ประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองความต้องการของคนในยุคปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น เมื่ออินเตอร์ เนตได้เข้ามา
มีบทบาทสําคัญของการสื่ อสารในยุคนี้ ทําให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันรวมถึงพฤติกรรมการ
เลื อกเปิ ดรั บ สื่ อของคนในยุค ปั จจุ บ นั เปลี่ ย นแปลงไป การสื่ อ สารออนไลน์ เป็ นการสื่ อ สารอี ก
ช่องทางหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวติ ประจําวันของใครหลายๆ คน เนื่องจากว่ามีรูปแบบการ
สื่ อสารที่หลากหลายและมีหลายช่องทางให้เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับการดําเนิ นชี วิตของ
ตนเอง ซึ่ งจากเดิ ม การสื่ อสารส่ วนใหญ่มกั เป็ นการสื่ อสารทางเดี ยว เป็ นการสื่ อสารผ่านทางสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์และวิทยุ รวมไปถึงการส่ งต่อข้อมูลผ่านทางผูน้ าํ ความคิด (Opinion Leader)
ทําให้การส่ งต่อข้อมูลหรื อการตอบกลับอาจทําได้ไม่ทวั่ ถึงและไม่รวดเร็ วมากนัก แต่ในปั จจุบนั การ
สื่ อสารได้มีการพัฒนามากยิง่ ขึ้น การส่ งต่อข้อมูลหรื อการโต้ตอบกันสามารถทําได้ทนั ทีซ่ ึ งเป็ นการ
สื่ อสารสองทาง โดยสื่ อสารผ่านทางเว็บบอร์ ด แชทรู ม หรื อแอปพลิเคชันแชทต่างๆ รวมไปถึงตัว
ผูน้ าํ ความคิด (Opinion Leader) ด้วยเช่นกัน ผูน้ าํ ความคิดในยุคปั จจุบนั มักจะใช้การสื่ อสารและส่ ง
ต่อข้อมูลผ่านทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ ซึ่ งสามารถโต้ตอบกับทางผูร้ ับสารได้รวดเร็ วกว่าเดิม ซึ่ งอาจ
กล่าวได้ว่าการสื่ อสารออนไลน์ในยุคนี้ น้ นั ส่ งผลทําให้การดําเนิ นชี วิตของคนในปั จจุบนั แตกต่าง
จากยุคก่อนๆ โดยสิ้ นเชิง
จากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet
User Profile 2014) โดยสํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) “พบว่า
ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเตอร์ เนตต่อสัปดาห์เพิ่มสู งขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรื อใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชัว่ โมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มเป็ น 50.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อใช้เวลา
โดยประมาณ 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน ในปี 2557 ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ ให้เห็นว่าระยะเวลาเพียงหนึ่ งปี ผูใ้ ช้
อินเตอร์ เนตในบ้านเราใช้เวลากับการท่องอินเตอร์ เนตเพิ่มสู งขึ้นถึง 56 เปอร์ เซ็นต์ หรื ออาจจะกล่าว
ได้วา่ ปั จจุบนั นี้คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเตอร์ เนต” (Thailand Internet User
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Profile 2014, p.39) ทําให้เห็นว่าอินเตอร์ เนตเข้ามามีบทบาทสําคัญกับการใช้ชีวิตของคนในปั จจุบนั
มากขึ้นเรื่ อยๆ
และจากผลการสํ า รวจพฤติ ก รรมผู ใ้ ช้อิ น เตอร์ เ นตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand
Internet User Profile 2014) โดยสํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะ
เห็ น ได้ว่ า จํา นวนชั่ว โมงการใช้ ง านเฉลี่ ย ต่ อ วัน เปรี ย บเที ย บตามอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเข้า ถึ ง
อินเตอร์ เนต พบว่าการใช้สมาร์ ทโฟนเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์ เนตเป็ นที่นิยมมากและมีการใช้งานเฉลี่ย
ต่อวันสู งถึง 6.6 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งมากกว่าเครื่ องมือสื่ อสารชนิ ดอื่นๆ อย่างคอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเวลาและสถานที่อีกต่อไป

ภาพที่ 1.1 ร้อยละของผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตและจํานวนชัว่ โมงการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน เปรี ยบเทียบตาม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
แหล่งทีม่ า: Thailand Internet User Profile 2014, 2557, p.45.
เมื่อเครื่ องมื อสื่ อสารอย่า งสมาร์ ทโฟนได้กลายเป็ นช่ องทางหลัก ในการสื่ อสาร ซึ่ ง เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารที่พกพาสะดวกและในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ สมาร์ทโฟนเป็ นอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับ
หลายๆ คน ที่ ทาํ ให้เราสามารถเชื่ อมต่อโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา รวมไปถึ งการรับส่ งข้อมูลก็
สามารถทําได้สะดวกมากขึ้น เรี ยกได้วา่ การใช้อินเตอร์ เนตเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยหลักในการดําเนิ นชี วิต
ของคนในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั เรานิยมค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์ เนตมากกว่าจากสื่ อใน
ช่องทางอื่นๆ เนื่ องจากเครื่ องมือสื่ อสารอย่างสมาร์ ทโฟนสามารถตอบสนองความต้องการและใช้
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เชื่อมต่ออินเตอร์ เนตได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้การค้นคว้าหาข้อมูลไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป และสมาร์ ท
โฟนยังเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการเชื่อมถึงสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่ งในสังคมออนไลน์มกั จะมี
ข่าวสารมากมายในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งผูส้ ่ งสารที่ตอ้ งการเผยแพร่ ขอ้ มูลไปสู่ ผรู ้ ับสารสามารถทําได้
สะดวกมากขึ้นโดยผ่านช่องทางของสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งในปั จจุบนั มีมากมายหลากหลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของเว็บไซต์ การแชร์ ภาพถ่ายหรื อคลิปวิดีโอ รวมไปถึงการใช้งานในส่ วน
ของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ไว้พูดคุยติดต่อสื่ อสารกัน
เนื่องจากสื่ อสังคมออนไลน์ปัจจุบนั นี้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทําให้คน
ทัว่ ไปสามารถทําความรู ้จกั กันได้อย่างง่ายดายในโลกออนไลน์ ทําให้เครื อข่ายของคนรู ้จกั ขยายวง
กว้างมากขึ้น โดยในโลกออนไลน์เราสามารถเลือกเข้าไปทําความรู ้จกั หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมกับกลุ่ม
คนที่มีความชอบในสิ่ งเดียวกันได้ตลอดเวลา ซึ่ งจะเป็ นสังคมแห่ งใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และข้อมูลต่างๆ ของผูท้ ี่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกัน การที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์ทาํ ให้การเลือกเปิ ดรับ
สื่ อในโลกออนไลน์สามารถทําได้อย่างเต็มที่ นอกจากจะทําให้สามารถเลื อกเปิ ดรับสื่ อต่างๆ ได้
ตามใจแล้ว การที่ผูร้ ับสารจะกลายเป็ นผูส้ ่ งสารเสี ยเองก็สามารถทําได้เช่ นเดี ยวกัน การบอกต่อ
ข้อมูลต่างๆ สามารถทําได้อย่างรวดเร็ วและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นเราจึงเห็ นได้ว่าใน
ปัจจุบนั จะมีผสู ้ ่ งสารอิสระเกิดขึ้นมากมายในโลกออนไลน์ ซึ่ งบุคคลเหล่านี้แท้จริ งเป็ นเพียงบุคคล
ทัว่ ไปที่ตอ้ งการสื่ อสารโดยการพูดคุ ย บอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ กับคนอื่นๆ ทัว่ ไปในโลกออนไลน์
จากการที่แสดงความคิดเห็ น หรื อนําเสนอบทความในแง่มุมต่างๆ การบอกต่อการแชร์ เรื่ องราวใน
โลกออนไลน์จากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกคนหลายๆ คน ทําให้บุคคลธรรมดาๆ เหล่านี้ ได้กลายมาเป็ น
กลุ่มคนที่ มีบทบาทกับกลุ่ มคนอี กกลุ่มที่ ชื่นชอบหรื อสนใจในเรื่ องเดี ยวกัน หรื อที่ เรี ยกว่าผูท้ รง
อิทธิพลในโลกออนไลน์
ในปั จจุ บ ันผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ มี บ ทบาทอย่า งมากในเรื่ อ งของการกระจาย
ข่าวสารหรื อข้อมูลต่างๆ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีกลุ่มผูต้ ิดตามที่ให้ความสนใจและเชื่ อใจและพร้อม
ที่จะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ จะเห็นได้วา่ หน่วยงานหรื อองค์กร
ต่างๆ รวมไปถึงตราสิ นค้าและบริ การได้ชกั ชวนให้ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมกับกิ จกรรมที่ จดั ขึ้นเพื่อต้องการจะให้กลุ่ มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ช่วยเผยแพร่
ข้อมูลและทําให้เกิดกระแสการบอกต่อ ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นการช่วยกระจายข่าวหรื อการทําโฆษณาใน
อีกรู ปแบบหนึ่ งนั่นเอง ผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์เปรี ยบเสมื อนเป็ นสื่ ออี กช่ องทางหนึ่ ง ซึ่ ง
สามารถกระจายข่าวได้รวดเร็ วและยังเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ชดั เจนอีกด้วย
ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้จะมีความรู ้ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง ซึ่ ง
อาจจะถนัดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นพิเศษ และมี กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนื้ อหาที่มีความน่าสนใจ
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และมี คุณภาพ เพื่อที่ จะดึ งดู ดความสนใจจากบุคคลอื่นๆ และทําให้การเกิ ดพลังของการบอกต่อ
เนื้ อหานั้นๆ ดังนั้นการสร้ างเนื้ อหาให้ดีและเกิ ดการบอกต่อได้น้ นั เป็ นสิ่ งสําคัญของผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์ เพื่ อที่ จ ะทํา ให้ มี ก ารติ ด ตามอย่า งต่ อ เนื่ องและได้รั บ ความไว้วางใจจากกลุ่ ม
ผูต้ ิดตามนัน่ เอง การสร้างเนื้อหาในโลกออนไลน์น้ นั ปั จจุบนั ทําได้หลายแบบ ซึ่ งการเลือกช่องทาง
การสื่ อสารสําหรับเผยแพร่ เนื้ อหานั้นก็ตอ้ งเลือกให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและผูร้ ับสารจึงจะประสบ
ความสําเร็ จในการสื่ อสารหรื อเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เราต้องการมากที่สุด ผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์ จึ ง จะต้อ งศึ ก ษาและเข้า ใจถึ ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ และความก้า วหน้า ของ
เทคโนโลยี ร วมไปถึ ง เครื่ องมื อ สื่ อ สารที่ ใ ช้เ พื่ อ ที่ จ ะได้ว างแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการสื่ อ สารให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามให้ได้มากที่สุด
จากการสื่ อสารที่พฒั นาอย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั ทําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลง
ไป การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในโลกออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การเป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้รวดเร็ ว นอกเหนือจากการหาข้อมูลจากสื่ อที่ทางตราสิ นค้านั้นๆ ได้
มีไว้คอยบริ การแล้ว อย่างเช่น แผ่นพับ หรื อป้ ายโฆษณาต่างๆ การหาข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การจาก
ทางกลุ่มผูใ้ ช้ดว้ ยกันเอง หรื อจากบทความที่มีการเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานของตัว
สิ นค้าจากทางผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคมักจะนํามาใช้ใน
การประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ จะต้องเป็ นผูท้ ี่รู้จริ งเกี่ยวกับตัว
สิ นค้า หรื อบริ ก าร มี ก ารใช้ง านจริ ง มี ป ระสบการณ์ จริ ง ในการใช้สิ นค้า หรื อบริ ก าร และมี ก าร
นําเสนอเนื้ อหาอย่างตรงไปตรงมาและจริ งใจ รวมไปถึงการที่ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ ัน
หากมีผตู ้ ิดตามเป็ นจํานวนมาก หรื อเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ก็จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
นอกจากการสร้ างเนื้ อหาที่ ดีมีคุณภาพและน่ าสนใจแล้วนั้น การสร้ างการมีส่วนร่ วมกับ
กลุ่มผูต้ ิดตามก็ถือว่าเป็ นส่ วนสําคัญ ซึ่ งจะทําให้เกิดความใกล้ชิดและเกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น
ด้วยเหตุ น้ ี เองกลุ่ ม ผู ต้ ิ ด ตามจึ ง ต้อ งการมี ส่ ว นร่ วมหรื อพูด คุ ย เพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น หรื อ
ต้องการสอบถามถึ งข้อมูลในเชิ งลึ กจากผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากกว่าการมีส่วนร่ วมกับ
ทางตราสิ นค้า บางครั้งการสร้างการมีส่วนร่ วมอาจไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเสนอเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์
เสมอไป การบอกเล่าเรื่ องราวชี วิตประจําวันก็สามารถทําให้กลุ่มผูต้ ิดตามเข้าถึงตัวตนหรื อรู ้สึกมี
ส่ ว นร่ ว มได้เ ช่ น กัน ความรู ้ สึ ก ที่ ใ กล้ชิ ด เหมื อ นเพื่ อ น เหมื อ นญาติ พี่ น้อ ง ทํา ให้เ กิ ดความรู ้ สึ ก
ไว้วางใจในตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากกว่าคําโฆษณาของตราสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
กลุ่มผูต้ ิดตามที่มีความชื่ นชอบในตัวของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ส่ วนใหญ่มกั จะ
เป็ นคนที่มีความชอบในสิ่ งเดี ยวกัน และต้องการทราบข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวจากทางผู ้
ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่จะเป็ นคนนําเสนอเนื้อหาในรู ปแบบต่างๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์ โดย
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การสื่ อสารนี้ จะทําให้เกิ ดการบอกต่อๆ กันไป ทําให้เนื้ อหานั้นๆ แพร่ กระจายไปในวงกว้าง และ
ส่ งผลถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจของกลุ่มผูต้ ิดตามในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
ซึ่งจากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet
User Profile 2014) โดยสํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้แสดงให้
เห็ นว่าการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้นมี ด้วยกันหลายปั จจัย จะเห็ นได้ว่า กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคมีการค้นคว้าข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งการให้ขอ้ มูลสิ นค้าหรื อ
บริ การต่างๆ จากทางผูผ้ ลิตเองก็มีส่วนสําคัญมากเช่นกัน และอีกส่ วนหนึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
นั้นก็เป็ นผลมาจากการที่เพื่อนๆ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองมาแสดงความคิดเห็ นต่อตัวสิ นค้า
หรื อบริ การไว้ รวมไปถึ งการอ่านข้อมู ล จากบล็ อกของกลุ่ มผูท้ รงอิท ธิ พลในโลกออนไลน์ด้วย
นัน่ เอง

ภาพที่ 1.2

ร้ อยละของผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตจําแนกตามระดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า/บริ การต่างผ่านอินเตอร์ เนต
แหล่งทีม่ า: Thailand Internet User Profile 2014, 2557, p.57.
ซึ่ งสอดคล้องกับบทวิจยั ของ Nielsen Global Online Consumer Survey สํารวจทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบโฆษณาต่างๆ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเชื่ อถือคําแนะนําจากคนรู ้จกั 90% เชื่ อความ
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คิดเห็นบนโลกออนไลน์ 70% เชื่อโทรทัศน์ 62% เชื่อหนังสื อพิมพ์ 61% เชื่อวิทยุ 55% (อ้างถึงใน นิ
ติชชั , 2556)
พลัง การบอกต่ อ ของผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ท าํ ให้ต ราสิ น ค้า ต่า งๆ ได้เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ เนื่องจากผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มกั มี
เครื อข่ายกลุ่มผูต้ ิดตามของตนเอง ตราสิ นค้าต่างๆ จึงต้องการให้ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เป็ น
เสมื อ นผู น้ ํา ความคิ ด เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ข่ า วสารต่ า งๆ ถึ ง กลุ่ ม ผู ้ติ ด ตามในเครื อ ข่ า ย เพราะในปั จ จุ บ ัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคหันไปสนใจการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์มากกว่าการโฆษณาของตราสิ นค้า เพราะต้องการข้อมูลที่มาจากประสบการณ์การใช้
จริ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความเชื่ อใจ เนื่ องจากเนื้ อหาและบทความต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมายในโลกออนไลน์
ทําให้กลุ่ มผูบ้ ริ โภคต้องการเลื อกที่จะเปิ ดรั บเฉพาะเรื่ องที่ ตนเองให้ความสนใจ และการที่กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคได้นํา ข้อ มู ล เหล่ า นั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อสิ นค้า จึ ง ทํา ให้ผูท้ รง
อิท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ เป็ นอี ก ช่ องทางหนึ่ งที่ ตราสิ นค้าเลื อกที่จะให้เป็ นอี ก หนึ่ งช่ องทางการ
สื่ อสารให้ถึงกลุ่มบริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูต้ ิดตาม เรี ยกได้วา่ เป็ นผูน้ าํ ความคิดของกลุ่ม
และยังมีผตู ้ ิดตามจํานวนมากที่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกัน นอกจากนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ม
ผูต้ ิดตาม และมีการใช้สื่อออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอีกด้วย
จากผลสํารวจของ Zocial inc. (2557) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 พบว่า
คนไทยมีอตั ราการใช้งานสื่ อออนไลน์กนั มากขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้พฤติกรรมคนในปั จจุบนั เปลี่ยนตาม
ไปด้วย ข้อมู ล ครั้ งนี้ เป็ นการรวบรวมพฤติ ก รรมการใช้ง านสื่ อออนไลน์ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มจาก
ผูใ้ ช้งานคนไทย ซึ่ งมี 4 ตัวหลัก ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube โดยผลสรุ ป
ของสื่ อออนไลน์แต่ละชนิดมีดงั นี้
1) Facebook (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
(1) ประเทศไทยมีประชากร Facebook อยูท่ ี่ 26 ล้านคน โดยเป็ นผูใ้ ช้ประเภท
Active 85% และ Inactive 15%
(2) จากผลสํารวจกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้ Facebook 9,450 คน พบว่ามีการโพสรู ป
มากที่สุดอยูท่ ี่ (57%) รองลงมาคือ Check-in (33%), โพสพร้อมแนบ Link (5%), โพส Video (3%)
และโพสข้อความ Status เพียง (2%) ตามลําดับ
(3) ช่ วงเวลาที่โพสแล้วได้รับ Engagement สู งสุ ด คือช่ วงเวลา 2.00 PM
(490,000 Engagement)
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(4) เพศชาย แชร์ ภ าพจาก Instagram ลงสู่ Facebook มากที่ สุ ด (70%)
รองลงมาคือ YouTube (18%) และ Twitter (12%) ส่ วนเพศหญิง แชร์ ภาพจาก Instagram ลงสู่
Facebook มากที่สุด (86%) รองลงมาคือ YouTube (9%) และ Twitter (5%)
2) Twitter (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556)
(1) ประเทศไทยมีประชากร Twitter อยู่ที่ 4.5 ล้านคน โดยเป็ นผูใ้ ช้ประเภท
Active 39% และ Inactive 61%
(2) ช่วงเวลาที่มีคาํ Tweet สู งสุ ดคือ 3 ทุ่ม – 4 ทุ่ม (ประมาณ 436,000 Tweets)
ผลก็น่าจะมาจากละครหลังข่าว
3) Instagram (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557)
(1) ประเทศไทยมีประชากร Instagram อยูท่ ี่ 1.6 ล้านคน โดยเป็ นผูใ้ ช้ประเภท
Active 48% และ Inactive 52%
(2) ช่วงเวลาที่โพสแล้วได้รับ Engagement สู งสุ ด แบ่งตามประเภทผูใ้ ช้
(2.1) ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป 23:00
(2.2) Celebrity 9:00
(2.3) Influencer 6:00
4) YouTube (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557)
(1) มีวดี ีโอทั้งหมด 2.98 ล้านคลิป ที่โพสโดยคนไทยในปี 2013
(2) ช่วงเวลาที่มีการอัพโหลด วีดีโอ โดยคนไทยสู งสุ ดคือ 16.00 น. – 16.59 น.
(3) Channel ที่มียอด View สู งสุ ด ทุกช่องเกี่ยวกับเพลงหมด ได้แก่
(3.1) GMM GRAMMY OFFICIAL (1,765,158,849 View)
(3.2) RSfriends (991,940,889 View)
(3.3) welovekamikaze (820,094,393 View)
จากผลสํารวจข้างต้น สื่ อสังคมออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมดังกล่าวนี้มีคุณลักษณะของการใช้งาน
แต่ละชนิ ดแตกต่างกัน ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ท้ งั หลายจะต้องรู ้ว่าควรใช้สื่อชนิ ดไหนกับ
กลุ่มผูต้ ิดตามของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมและการโต้ตอบของกลุ่มผูต้ ิดตาม ซึ่ ง
สื่ อสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสื่ อสารของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
จึงจะต้องรู ้ จกั วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นอย่างดีเพื่อที่จะได้ใช้สื่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้
มากที่สุด
Facebook เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผูใ้ ช้งานมากที่สุดในโลก ที่มีจาํ นวนผูใ้ ช้มากกว่า
1,100 ล้านคน และประเทศไทยก็มียอดผูใ้ ช้งานที่ตอนนี้ มีมากกว่า 26 ล้านคน (ในปี 2557)
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Facebook เป็ นสื่ อ ออนไลน์ ที่ มี ก ารใช้ง านมากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกับ สื่ อชนิ ด อื่ น เพราะสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็ นการโพสข้อความผ่านทางกระดานข้อความ
หรื อการส่ งข้อความส่ วนตัว และยังสามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดได้อีก ด้วย ซึ่ ง เรา
สามารถสร้าง Facebook Page เพื่อเป็ นร้านค้าออนไลน์หรื อสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อติดต่อสื่ อสาร
กับบุคคลที่มีความสนใจชื่ นชอบในสิ่ งเดียวกัน และตราสิ นค้าต่างๆ ยังสามารถใช้ช่องทางนี้ ในการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย การกด Like ในหน้า Page ยังมี
ส่ วนทําให้หน้า Page นั้นเป็ นที่รู้จกั และแพร่ กระจายมากขึ้น ซึ่ งจะทําให้กระจายไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย
มากขึ้นเช่นกัน นอกจากความสามารถเหล่านี้ Facebook ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ
อย่าง Twitter, Instagram รวมไปถึง YouTube เพื่อแชร์ ขอ้ มูล รู ปภาพหรื อคลิ ปวิดีโอมาที่หน้า
Facebook ได้อีกด้วย เรี ยกได้วา่ Facebook ได้กลายเป็ นเครื่ องมือการตลาดชั้นยอดที่นกั การตลาด
และกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ตอ้ งให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
Twitter เป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกตัวหนึ่ ง มีผใู ้ ช้งานในประเทศไทย
มากกว่า 1 ล้านคน (ในปี 2557) และตัว Twitter เองก็ใช้งานง่าย เป็ นแอปพลิเคชันประเภทไมโค
รบล็อกที่มีการจํากัดความยาวของข้อความที่โพสในแต่ละครั้ง ซึ่ งสามารถโพสข้อความได้ไม่เกิน
140 ตัวอักษร เน้นการบอกเล่าหรื อส่ งต่อข้อความสั้นๆ อาจจะเป็ นการรายงานข่าว หรื อการอัพเดท
ข้อมูลสั้นๆ หรื อรู ปภาพ และยังสามารถแชร์ ขอ้ ความต่อๆ กันไปได้ Twitter จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น
กระบอกเสี ยง และเป็ นที่นิยมของตราสิ นค้าหรื อกลุ่ มผูน้ าํ ความคิดในการโพสข้อความเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค และยังสามารถแชร์ ขอ้ ความ
เหล่านั้นมาที่หน้าเพจของ Facebook ได้ดว้ ยเช่นกัน
Instagram เป็ นแอปพลิ เคชันอีกตัวหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมมากในสมาร์ ทโฟน สําหรับผูท้ ี่
ชื่นชอบในการถ่ายภาพและยังสามารถตกแต่งภาพให้ดูสวยงามก่อนที่จะแชร์ ออกสู่ โลกออนไลน์ได้
อีกด้วย Instagram เป็ นเครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ในการแชร์ รูปภาพ และยังสามารถ
แชร์ ไปยังหน้าเพจของ Facebook ได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยความที่ใช้รูปภาพเป็ นสื่ อในการสื่ อสาร ทํา
ให้ Instagram ได้ถูกนํามาใช้เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งของการสื่ อสารการตลาด เนื่ องจากว่ารู ปภาพมี
ความน่ าสนใจมากกว่าตัวอักษร ซึ่ งบางครั้งการสื่ อสารด้วยภาพถ่ ายนี้ สามารถสื่ อความหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการสื่ อสารผ่านตัวอักษรอีกด้วย
YouTube เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายขนาดใหญ่ที่เปิ ดให้ใช้บริ การฟรี ในด้านของการแชร์ ขอ้ มูล
ในรู ปแบบของคลิ ปวิดีโอ โดยจํากัดการอัพโหลดคลิ ปวิดีโอแต่ละครั้งต้องมีความยาวไม่เกิน 15
นาที ซึ่ งการอัดคลิ ปวิดีโอสามารถทําได้อย่างง่ายดายโดยใช้สมาร์ ทโฟนและยังสามารถแชร์ เข้าสู่
โลกออนไลน์ผา่ นทาง YouTube ได้ทนั ที จึงได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู ง และยังสามารถแชร์ คลิป
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วิดีโอต่อๆ กันไปในสื่ อสังคมออนไลน์ชนิดอื่นได้อีกด้วย จึงทําให้ YouTube เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่
ทางตราสิ นค้าต่างๆ สามารถนําไปใช้ในการสื่ อสารการตลาดและยังช่วยประหยัดงบของสื่ อโฆษณา
ได้อีกด้วย
จะเห็นได้วา่ ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube จะมีการใช้งานแบบ Follow
หรื อ Subscribe เพื่อให้กลุ่มผูต้ ิดตามได้เกาะติดความเคลื่อนไหวของข่าวสารหรื อเนื้ อหาที่ผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้จดั ทําขึ้นเพื่อสื่ อสารถึงกลุ่มผูต้ ิดตามได้รวดเร็ วและสะดวกมากยิง่ ขึ้น
นอกจากสื่ อหลักที่กล่าวมาแล้ว กลยุทธ์ในการสื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ก็เป็ นสิ่ งที่
ผูท้ รงอิทธิ พลต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ตอ้ งมีการวางแผนการ
ใช้สื่ อและการสร้ า งเนื้ อหาในการนํา เสนอรวมไปถึ ง รู ป แบบที่ จะนํา เสนอเพื่อที่ จะให้เนื้ อหาที่
สื่ อสารนั้นตรงกลุ่มเป้ าหมายและส่ งผลถึงพฤติกรรมของผูร้ ับสาร เช่ นทําให้เกิดการบอกต่อ หรื อ
เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ เป็ นต้น
ในปั จจุบนั มีกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เกิดขึ้นอยูเ่ รื่ อยๆ ในแทบจะทุกวงการ ซึ่ ง
ในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้เจาะจงศึ กษาไปที่กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในหมวดของผลิตภัณฑ์ความงามและใน
หมวดของร้านอาหารและการท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้ว่าผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้บาง
คนเป็ นบุคคลที่หลายๆ คนรู ้ จกั กันดีและมีชื่อเสี ยงมาจากทางสื่ ออื่นๆ ก่อนหน้านี้แล้ว เช่น อาจจะ
เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ ง หรื ออาจจะเป็ นนักแสดง หรื อนักร้องแล้วได้กลายมาเป็ นผูท้ รง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ ยกตัวอย่างในหมวดของผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น

ภาพที่ 1.3 รายการโมเมพาเพลิน
แหล่งทีม่ า: SpokeDark TV, 2555.
คุณโมเม นภัสสร บูรณศิริ หรื อที่ รู้จกั กันในสื่ อสังคมออนไลน์ว่า “โมเมพาเพลิน” มีการ
จัดทําเนื้ อหาเกี่ยวกับวิธีการแต่งหน้า การเลื อกใช้เครื่ องสําอางหรื อการบอกเล่าถึ งคุ ณสมบัติของ
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ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ จนทําให้เกิดกระแสการบอกต่อในตัวผลิตภัณฑ์และมีการพูดถึงรายการ
“โมเมพาเพลิ น” จนทําให้เกิ ดกระแสสิ นค้าขาดตลาดเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคหลายๆ คนให้ความสนใจ
และตามไปเลือกซื้ อสิ นค้าที่คุณโมเมได้มีการกล่าวถึงหรื อนํามาใช้ในคลิปวิดีโอการสอนแต่งหน้า
นัน่ เอง กล่าวได้ว่าคุ ณโมเมก็เป็ นบุคคลที่เป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์อนั ดับต้นๆ สําหรับ
สาวๆ ที่ชื่นชอบในเรื่ องของเครื่ องสําอางและแฟชัน่
และสําหรับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์อีกกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งจะเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทํา
วิจยั ชิ้นนี้ คือเป็ นบุคคลที่ไม่เคยมีชื่อเสี ยงในสื่ อใดๆ มาก่อน เป็ นเพียงบุคคลธรรมดาที่เพิ่งเข้ามามี
บทบาทในสังคมออนไลน์จนกลายเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มสังคมออนไลน์ของกลุ่ มคนที่ชื่นชอบในสิ่ ง
เดี ย วกัน โดยเริ่ มจากการที่ ช อบใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการเขี ย นบทความ และบอกเล่ า
ประสบการณ์ ในการได้ทดลองใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ จนเกิ ดเป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มคนทัว่ ๆ ไป
ยกตัวอย่างในหมวดของผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น

ภาพที่ 1.4 คุณพีรญา ป้ อมอาษา (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558.
คุณพีรญา ป้ อมอาษา หรื ออีกชื่อที่เป็ นที่คุน้ เคยในสังคมออนไลน์คือ “Erk-Erk” ก่อนหน้า
นี้คุณพีรญาเป็ นเพียงบุคคลธรรมดาที่ชื่นชอบในการแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์ความงามรวมไปถึงการ
ดู แลผิวพรรณเหมือนผูห้ ญิงทัว่ ๆ ไป แต่โดยส่ วนตัวของเธอเองแล้วชอบที่จะบอกเล่าเรื่ องราวใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึ งประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการแต่งหน้ารวมถึงขั้นตอนการดูแล
ผิวพรรณในสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ เนื่ องจากปั ญหาสิ วที่คอยกวนใจ ทําให้คุณพีรญาต้องค้นคว้า
หาข้อมูลการรักษาสิ วจากผูเ้ ชี่ยวชาญและเอกสารบทความต่างๆ จนสามารถดูแลผิวพรรณและรักษา
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สิ วได้เป็ นผลสําเร็ จ และได้นาํ วิธีการเหล่านั้นมาเผยแพร่ ให้กบั คนอื่นๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์จนทํา
ให้เกิดกระแสเกี่ยวกับการรักษาสิ วที่สาวๆ หลายๆ คนให้ความสนใจหันมาดูแลผิวพรรณและใช้วิธี
รักษาสิ วเช่นเดียวกับเธอ ทําให้คุณพีรญากลายเป็ นบุคคลที่มีคนรู ้จกั ในวงกว้างและกลายเป็ นผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์อีกคนหนึ่ งที่เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับเรื่ องความสวยความงามและผิวพรรณมา
จนถึงปัจจุบนั
สําหรับในหมวดของร้านอาหารและการท่องเที่ยวนั้น ในสมัยก่อนร้านอาหารดังๆ ที่ข้ ึนชื่อ
มักจะนิ ยมมีตราสัญลักษณ์ ของ เชลล์ชวนชิ ม หรื อเปิ บพิสดาร เพื่อเป็ นการยืนยันถึงคุณภาพของ
อาหารและรสชาติอาหารที่อร่ อยถูกปาก

ภาพที่ 1.5 ตราสัญลักษณ์เชลล์ชวนชิม (ภาพซ้าย), หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: Es-Vector, 2558. , มติชนออนไลน์, 2551.
สําหรับเชลล์ชวนชิ มนั้น มีหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ เป็ นผูแ้ นะนําร้านอาหารและ
จัดระดับความอร่ อยของร้านอาหาร โดยมีการนําเสนอผ่านทางคอลัมน์ “เชลล์ชวนชิม” ในนิ ตยสาร
มติชนสุ ดสัปดาห์ ซึ่ งจากการที่ร้านอาหารต่างๆ ได้มีป้ายของเชลล์ชวนชิ มไปติดที่ร้านนั้น ทําให้
ร้ า นมี ชื่อเสี ยงและเป็ นที่ นิยมมากยิ่งขึ้ น กล่ าวได้ว่า ป้ า ยของเชลล์ชวนชิ มนั้นสร้ า งรายได้ให้ก ับ
เจ้าของร้านได้อย่างมากมาย
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ภาพที่ 1.6 ตราสัญลักษณ์เปิ บพิสดาร (ภาพซ้าย), คุณสันติ เศวตวิมล (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: แม่ชอ้ ยนางรํา [maechoicefanpage], 2555.
เช่นเดี ยวกับป้ าย “เปิ บพิสดาร” ที่มีการรับประกันความอร่ อยโดยแม่ช้อยนางรํา หรื อคุ ณ
สันติ เศวตวิมล ซึ่ งคุ ณสันติดาํ เนิ นรายการโดยการพาไปชิ มร้านอาหารต่างๆ และนําเสนอรายการ
อาหารที่น่าสนใจของร้านนั้นๆ และป้ ายเปิ บพิสดารนี้ไม่วา่ จะไปติดที่ร้านอาหารร้านไหนก็มกั จะทํา
ให้ร้านอาหารนั้นๆ ได้รับความนิยมและมีชื่อเสี ยงมากยิง่ ขึ้น
ส่ วนในยุคปั จจุบนั ถ้าพูดถึงผูม้ ีอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในหมวดของร้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวนั้น ขอยกตัวอย่าง

ภาพที่ 1.7 ตราสัญลักษณ์ลุงอ้วนกินกะเที่ยว (ภาพซ้าย), คุณอนุสร ตันเจริ ญ (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [KinKaTiew], 2557, 2558.
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คุณอนุ สร ตันเจริ ญ หรื ออีกชื่อที่รู้จกั กันดีในสังคมออนไลน์คือ “ลุงอ้วน กินกะเที่ยว” เป็ น
บุคคลทัว่ ไปที่ชื่นชอบในการแสวงหาร้านอาหารอร่ อยๆ ตามไปชิมตามร้านอาหารต่างๆ และนํามา
บอกต่อในสื่ อสังคมออนไลน์จนมีผตู ้ ิดตามอ่านเป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นที่รู้จกั กันดีในกลุ่มของผูท้ ี่ชื่น
ชอบในการแสวงหาร้านอาหารอร่ อยๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทําให้คุณอนุสรเป็ นอีกคน
หนึ่งที่ได้กลายมาเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในเรื่ องของร้านอาหารและการท่องเที่ยวนัน่ เอง
ปั จจุ บนั เมื่ อผูท้ รงอิ ทธิ พลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าต่างๆ เพื่อจัดทําเนื้ อหาและเผยแพร่ ในสื่ อสังคมออนไลน์ให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามหรื อผูบ้ ริ โภคที่
เปิ ดรับข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และเมื่อการตลาดของตราสิ นค้า
ต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําเนื้ อหา อาจทําให้ความน่าเชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์ลดน้อยลง
จุดเริ่ มต้นของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เริ่ มมาจากความเชื่อใจของกลุ่มผูต้ ิดตาม ตัวผู ้
ทรงอิ ท ธิ ผ ลในโลกออนไลน์ จึ ง กลายเป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางการโฆษณาสิ น ค้า ตราสิ น ค้า ต่ า งๆ
ต้องการมี กระบอกเสี ย งของตนเองที่ เข้าถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย จึ งหันมาพึ่ง พาผูท้ รงอิ ทธิ พ ลในโลก
ออนไลน์เหล่านี้ ในการช่ วยเป็ นกระบอกเสี ยงให้แทน ซึ่ งจะทําหน้าที่ในการแนะนําตัวสิ นค้าหรื อ
บริ การให้เกิ ดกระแสการบอกต่อ เราจะเห็ นได้ว่าการเปิ ดตัวสิ นค้าหรื อบริ ก ารต่างๆ ในปั จจุบ นั
มักจะมีเหล่าผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้เข้าร่ วมในกิจกรรมนั้นๆ ด้วยเช่นกัน ส่ วนหนึ่งคือทาง
ตราสิ นค้าต้องการให้ผทู ้ รงอิทธิ พลเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการส่ งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มผูต้ ิดตามของ
ตนเอง เพื่อที่จะได้เกิดการรับรู ้และเป็ นกระแสบอกต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ ว เมื่อมีการตลาด
เข้า มาเกี่ ย วข้องทํา ให้ ใ นบางครั้ งความเชื่ อ ใจที่ ก ลุ่ ม ผูต้ ิ ด ตามเคยมี ใ ห้ก ับ ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์เหล่านี้ ลดลงไป และเกิดคําถามขึ้นมาว่าสิ่ งที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์กาํ ลังนําเสนอ
อยู่น้ นั เกิดจากประสบการณ์ที่ใช้จริ งหรื อเกิ ดจากการรับจ้างโฆษณาสิ นค้า ดังนั้นตัวผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์เองจึ งต้องรักษามาตรฐานของตนเองและมีความซื่ อสัตย์ จริ งใจในการเผยแพร่
เนื้อหาที่มีคุณภาพ
โดยในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ต้ งั ใจศึกษาถึงกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์
ความงาม และในหมวดร้ า นอาหารและการท่องเที่ ย ว เนื่ องจากว่า ทั้ง ผลิ ตภัณฑ์ค วามงาม และ
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว มีให้เลือกมากมายจนทําผูบ้ ริ โภคเกิดความสับสนหรื อเกิดการลังเลใน
การเลื อกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ ก ารนั้นๆ ทั้งยังมี การแข่ง ขันกันสู งและมีก ารสื่ อสารการตลาดเข้า มา
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และในงานวิจยั จะมุ่งศึกษาไปที่กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่เป็ น
บุคคลธรรมดาที่กลายมาเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์และมีชื่อเสี ยงจนเป็ นที่ยอมรับมาถึ ง
ปั จจุบนั การที่ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ สามารถสื่ อสารจนมีกลุ่มผูต้ ิดตามจํานวนมาก
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และให้ความเชื่อใจ หรื อสามารถชักจูงหรื อเป็ นแรงจูงใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามให้เกิดความสนใจใน
ตัวสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ที่ตนเองได้กล่าวถึง จึงทําให้ตราสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ให้ความสนใจ
จนได้เข้า มามี บ ทบาทกับ การสื่ อสารการตลาดในยุค ปั จจุ บ ัน ด้วยหลัก การของการบอกต่อเล่ า
เรื่ องราวแบบปากต่อปาก การแชร์ ขอ้ มูลที่เหมือนเป็ นการบอกเล่า ทําให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคต่างพากันให้
ความไว้วางใจ และเชื่อถือมากกว่าการทําการตลาดของตราสิ นค้านั้นๆ
จากการที่กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เริ่ มมีอิทธิ พลต่อทัศนคติของกลุ่มคนจํานวน
มากในการเลื อกซื้ อสิ นค้า การสื่ อสารแบบบอกต่อของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ทําให้
ทางตราสิ นค้าต่างๆ ให้ความสนใจ โดยเริ่ มให้กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาท
ในการเปิ ดตัว สิ น ค้า ทํา ให้ใ นปั จ จุ บ ันกลุ่ ม ผู ท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ เหล่ า นี้ กลายเป็ นอี ก
ช่องทางหลักของการสื่ อสารการตลาด การวิจยั ในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติ ของกลุ่มผูต้ ิ ดตาม ซึ่ งจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของผูบ้ ริ โภคก่อนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ารวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ ซึ่ ง
การที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคหันมาเชื่อใจและมีทศั นคติที่ดีต่อกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั การ
สื่ อสารเป็ นสิ่ งที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั ที่มีการสื่ อสารการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่ งผล
ให้การสื่ อสารของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั

1.2 ปัญหานําวิจยั
1) กลยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีผลต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม
อย่างไร

2) พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผูต้ ิดตามที่ติดตามกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
เป็ นอย่างไร
3) ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตามอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่ม
ผูต้ ิดตาม
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผูต้ ิดตามที่ติดตามกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์
3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ในการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
2) เพื่อทราบถึงการเลือกเปิ ดรับสื่ อและทัศนคติของผูต้ ิดตามก่อนการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื้ อสิ นค้า
3) เพื่อทราบถึงผลกระทบของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม
4) เพื่อทราบถึงรู ปแบบการสื่ อสารในยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

1.5 ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึ กษาถึ งกลยุทธ์การ
สื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม ในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในหมวดผลิตภัณฑ์ความงามและในหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว
รวมไปถึ งศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากการเปิ ดรับสื่ อของผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีการแนะนําหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ใน
หมวดผลิตภัณฑ์ความงามและในหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการทําวิจยั ตั้งแต่เริ่ มเก็บข้อมูลจนถึงการสรุ ปผล จะใช้ระยะเวลา ดังนี้
1) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เวลา 3 เดือน
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล ใช้เวลา 1 เดือน
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1.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรต้ น
กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พล
ทางความคิดในโลกออนไลน์

ตัวแปรตาม
ทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม

• รู ปแบบการสื่ อสาร, สื่ อที่ใช้

• พฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับสื่ อ

• การสร้างการมีส่วนร่ วม

• ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ท้ รงอิ ท ธิ พ ล
ทางความคิดในโลกออนไลน์

• การสร้างแรงจูงใจ
• การสร้างความน่าเชื่อถือ
ภาพที่ 1.8 กรอบแนวคิดงานวิจยั

1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้การวิจยั ในครั้งนี้มีความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดคํานิยามที่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ (Online Influencer) หมายถึ ง บุ คคลที่ มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญในตัวสิ นค้าหรื อบริ การเฉพาะทางนั้นๆ เป็ นพิเศษ มีประสบการณ์ ในการใช้สินค้าหรื อ
บริ การจริ งและสามารถให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องหรื อเผยแพร่ เนื้ อหาต่อกลุ่มผูต้ ิดตามหรื อบุคคลทัว่ ไปโดย
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาก่อน
แต่มีพลังในการบอกต่อทําให้เกิดความไว้วางใจจากกลุ่มผูต้ ิดตามหรื อผูบ้ ริ โภค โดยในการวิจยั ครั้ง
นี้ ผู ว้ ิจ ัย จะมุ่ ง ศึ ก ษาไปที่ ก ลุ่ ม ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ใ นหมวดความงามและในหมวด
ร้านอาหารและการท่องเที่ยว
กลุ่มผูต้ ิดตาม (Follower) ในงานวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง กลุ่มคนทัว่ ไปหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
ติดตามผลงานของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์และมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
และมักจะมีการค้นคว้าหาข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ จากการอ่านบทความของผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์ที่ได้กล่าวถึงตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
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สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นช่องทางการสื่ อสาร หรื อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สื่อสาร
ในโลกออนไลน์ ซึ่ งสื่ อออนไลน์ในปั จจุบนั เกิดขึ้นมากมาย สําหรับในงานวิจยั ชิ้นนี้จะเน้นไปที่สื่อ
หลักที่ทางกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม ซึ่ ง
เป็ นสื่ อออนไลน์ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั อย่างเช่น Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube เป็ นต้น
การสื่ อสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth) เป็ นการสื่ อสารกันระหว่างบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลแบบการบอกเล่าต่อกันเป็ นทอดๆ แบบปากต่อปาก ในปั จจุบนั การบอกต่อนี้ สามารถพบได้
ในสื่ อสังคมออนไลน์เช่นกัน เป็ นการแพร่ กระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ วจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ไ ปสู่ กลุ่ มผูต้ ิ ดตามหรื อการบอกต่อในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคด้วยกันเอง ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและส่ งผลไปถึงการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ เป็ นการวางแผนการสื่ อสารเพื่อให้
สื่ อสารถึ งกลุ่มผูต้ ิดตามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดทําเนื้ อหาให้น่าสนใจในหลายๆ รู ปแบบ
เช่นรู ปภาพ บทความหรื อคลิปวิดีโอ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางในการสื่ อสารซึ่ งสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามได้อย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูต้ ิดตามเพื่อที่จะทํา
ให้เกิดความสนิทสนมและความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในงานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งเน้นในพฤติกรรมของกลุ่มคนที่มีการใช้
งานอินเตอร์ เนตเป็ นประจําทุกวันไม่ว่าจะใช้งานในเวลาใดก็ตาม โดยมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การอยู่เป็ นประจํา และมี การติ ดตามข่าวสาร
อย่า งต่ อ เนื่ อ งรวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มกับ ทางผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ผ่า นทางสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ต่างๆ
ผลกระทบของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ศึกษา
ถึงกลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เมื่อมีการสื่ อสารการตลาดเข้ามาเกี่ ยวข้อง
เมื่อกลุ่มผูต้ ิดตามได้รับข้อมูลจากทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ไม่วา่ จะจากสื่ อสังคมออนไลน์
ชนิ ดใดก็ตาม ทําให้กลุ่ มผูต้ ิดตามนั้นเกิ ดปฏิ กิริยาตอบกลับ อย่างเช่ น มีการคล้อยตามและอยาก
ทดลองใช้สินค้าหรื อบริ การต่างๆ รวมไปถึงการตัดสิ นใจซื้ อมาใช้ และมีการส่ งต่อข้อมูลนั้นๆ บอก
ให้เพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ได้เข้ามาดูหรื อใช้สินค้าหรื อบริ การเช่นเดียวกัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อ
ทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม” ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้

2.1 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องในหมวดของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing)
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทําการตลาดโดยใช้เนื้อหา (Content Marketing)
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิ พล (Influencer Marketing)
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบปากต่ อปาก (Word of Mouth Marketing)
การตลาดแบบปากต่อปาก คือกลยุทธ์หนึ่ งทางการตลาดที่เน้นไปที่การสร้างการรับรู ้ของ
ตราสิ นค้าและบริ การ โดยอาศัยการบอกต่อแบบตั้งใจและไม่ต้ งั ใจในกลุ่มคนที่เรารู ้จกั ให้ขยายกลุ่ม
กว้างขึ้น แตกตัวเหมือนไวรั ส จึงเรี ยกกลยุทธ์ น้ ี ว่า Viral Marketing ที่ใช้ช่องทางของสื่ อสังคม
ออนไลน์ใ นการแพร่ กระจายข่าวสาร เนื่ องจากสื่ อสังคมออนไลน์สามารถส่ งต่อข้อมู ลได้อย่า ง
รวดเร็ ว ทําให้การทําการตลาดแบบบอกต่อ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งทั้งนี้การตลาดแบบบอกต่อ
นั้น ไม่ด้ าํ กัดเพี ย งแค่ ก ารใช้สื่ อ ออนไลน์เท่า นั้น แต่นัง สามารถพบเห็ นได้จากสื่ ออื่ นๆ เช่ นสื่ อ
โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ แต่การแพร่ กระจายอาจจะไม่รวดเร็ วเท่าสื่ อออนไลน์นนั่ เอง
ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549, น.117) ได้ให้แนวคิดไว้ในส่ วนประสมของการสื่ อสาร
การตลาดว่าการสื่ อสารแบบปากต่อปากเป็ นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีความสําคัญโดยเฉพาะกับธุ รกิจ
บริ การ ซึ่ งการสื่ อสารแบบปากต่อปากนี้สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลได้ท้งั ในแง่บวกและในแง่ลบ
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เอ็มมานู เอล โรเซน (2545) กล่าวว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปากคือกลยุทธ์ทางการตลาด
ซึ่งกระตุน้ ให้เกิดการส่ งต่อของข่าวสารจากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ งโดยบอกต่อกันไปเรื่ อยๆ
ถือเป็ นการกระจายข่าวสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งสามารถจํากัดความออกได้เป็ น 2 ประเภท แยกตามสื่ อที่ใช้ในการส่ งข่าวสารดังนี้
1) การส่ ง ผ่า นข่ า วสารโดยใช้ก ารพู ด แบบปากต่ อ ปาก (Word of Mouth
Marketing) จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ทําให้เกิดเป็ นเรื่ องที่คนพูดถึง (Talk of the town)
2) การส่ งผ่านข่าวสารต่อๆ กันไปโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (Viral Marketing)
ได้แก่ Email ทําให้เกิดการแพร่ กระจายของข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ที่ เ ทคโนโลยี ท างอิ น เตอร์ เ นตมี ค วามก้า วหน้า อย่า งมาก ทํา ให้ วิ ธี ก าร
แพร่ กระจายข่าวสารด้วยวิธีน้ ีเป็ นที่นิยมมาก
ประเภทของการสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Types of Word of Mouth Communication)
ริ ชินส์ และรู ท-แชฟเฟอร์ (Richins and Root-Shaffer, quoted in Assael, 1998: p.605-606)
ได้แบ่งประเภทของ Word of Mouth ออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ
1) ข่าวเกี่ ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ (Product News) ได้แก่ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ เช่นลักษณะ รู ปร่ าง คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์
2) การให้คาํ แนะนํา (Advice Giving) ได้แก่การให้ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์
3) ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) ได้แก่ขอ้ วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคเอง จากการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั หรื อเป็ นการให้เหตุผล
ว่าทําไมเขาจึงซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั
ในส่ วนของข่าวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ Word of Mouth จะเป็ นไปตามข้อเท็จจริ ง แต่ในส่ วน
ของการให้คาํ แนะนํา และประสบการณ์ส่วนตัว Word of Mouth อาจจะสามารถเป็ นไปในทางบวก
หรื อทางลบก็ได้ และเพื่อพิจารณา Word of Mouth ทั้ง 3 รู ปแบบก็จะเห็นได้วา่ Word of Mouth จะ
ทําหน้าที่ 2 อย่างเพื่อให้ขอ้ มูล (To Inform) และเพื่อให้มีอิทธิพล (To Influence) นั้นคือ ข่าวเกี่ยวกับ
ตัวผลิตภัณฑ์จะเป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภค ส่ วนการให้คาํ แนะนําและประสบการณ์ส่วนตัว จะมี
ลักษณะเพื่อให้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Process of Word of Mouth Communication)
กระบวนการไหลไปของข่าวสารจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ (Engel, Blackwell and Miniard, 1993,
p.154-155) มีอยู่ 3 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้คือ
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1) ทฤษฎี การกระจายข่าวสารลงสู่ ขา้ งล่าง (Trickle-down Theory) เป็ นทฤษฎี
เก่าแก่มากที่สุดที่เชื่อว่าชนชั้นตํ่ากว่ามักจะเลียนแบบคล้อยตามพฤติกรรมของชนชั้นที่สูงกว่า กล่าว
อีกนัยก็คือ ข่าวสารจะถูกส่ งผ่านระดับชั้นของสังคมตามแนวดิ่ง จากชนชั้นระดับสู งกว่าลงสู่ ชนชั้น
ระดับตํ่า โดยเฉพาะเกี่ ยวกับแฟชัน่ และแบบสไตล์ใหม่ๆ การกระจายของข่าวสารตามทฤษฎีน้ ี ไม่
ค่อยจะปรากฎให้เห็นมากนักในปั จจุบนั โดยเฉพาะในประเทศที่พฒั นาแล้วในทางเศรษฐกิจ เหตุผล
ก็คือแฟชัน่ ใหม่ๆ ในปั จจุบนั สามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ วเพียงชัว่ เวลาขามคืนโดยผ่านทาง
สื่ อมวลชนต่างๆ แต่รูป แบบของการกระจายข่าวสารที่ ป รากฎให้เห็ นมากกว่า คื อ รู ป แบบการ
กระจายข้อมู ลข่าวสารในกลุ่มเดี ยวกัน ซึ่ งมีระดับชั้นสังคม อายุ การศึกษา และลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้วยเหตุที่คนกลุ่มนี้มีพ้นื ฐานทางสังคมเหมือนๆ กัน มีความคิด ความสนใจในสิ่ ง
ต่างๆ คล้ายคลึ งกัน จึงมีการพูดคุ ยเป็ นสมาชิ กติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม อันเกิดจาก
อิทธิ พลที่เรี ยกว่า อิทธิ พลของความเป็ นสมาชิกกลุ่มเดียวกัน (Homophilous Influence)
2) ทฤษฎีการไหลไปของข่าวสารสองขั้นตอน (Two-Step Flow Theory) ในปี
ค.ศ. 1948 Katz and Lazarsfeld (1975 quoted in Assael, 1998: p.606) เป็ นนักวิจยั กลุ่มแรกที่เชื่อว่า
กระบวนการสื่ อสารแบบปากต่อปาก หรื อ Word of Mouth เป็ นการไหลไปของข่าวสาร 2 ขั้นตอน
คือข่าวสารจะไหลจาก สื่ อมวลชน (Mass Media) ไปยัง ผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion Leaders) และ
จากผูน้ าํ ทางความคิดไปยังผูต้ าม (Follower) พวกเขาเชื่อว่าผูน้ าํ ทางความคิดจะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่ อมวลชนมากกว่าผูต้ าม ผูน้ าํ ทางความคิดจะทําหน้าที่เป็ นคนกลาง (Intermediaries) ระหว่าง
สื่ อมวลชนกับผูบ้ ริ โภคอื่นๆ คนส่ วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภค เป็ นผูร้ ับข้อมูลข่าวสารที่เฉื่ อยชาวางเฉย ไม่
ตื่ น ตัว (Passive Recipients) และการไหลไปของข่ า วสารจะไหลไปทางเดี ย ว (One-way
Communication)
3) ทฤษฎีการไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน (Multi-Step Flow Theory or
Multistage Interaction) แม้ว่าทฤษฎี ที่สองมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้เข้าใจถึ งกระบวนการอิ ทธิ พล
ทางด้านบุคคล แต่ก็ยงั มีขอ้ ผิดพลาดหลายประการ ในส่ วนของการไหลไปของข่าวสาร และทิศทาง
ของอิทธิ พลอันเกิดจากผูร้ ับและผูส้ ่ งข่าวสาร โดยมีเหตุผล 3 ประการ คือ
3.1) ผูต้ ามไม่ใช่เป็ นผูเ้ ฉื่ อยชาวางเฉยอย่างที่เข้าใจ แต่เขาอาจเป็ นผูเ้ ริ่ มต้น
สอบถามหาข้อมูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผูอ้ ื่นที่ไม่ได้เรี ยกร้องอีกด้วย
3.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารในขณะเดียวกัน ยังเป็ นผูร้ ับข่าวสารด้วย นัน่ คือ
ผูน้ าํ ทางความคิดได้รับอิทธิ พลมาจากผูต้ ามด้วย เช่นเดียวกัน หรื อในทางกลับกัน ผูแ้ สวงหาข้อมูล
จากผูอ้ ื่นก็จะให้ขอ้ มูลต่อผูอ้ ื่นด้วยนัน่ เอง อิทธิ พลของการไหลไปของ Word of Mouth จึงเป็ นไป
ในลักษณะ 2 ทิศทางระหว่างผูส้ ่ งข่าวสารกับผูร้ ับข่าวสาร
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3.3) ผูน้ าํ ทางความคิ ดไม่ใ ช่ เป็ นเพียงผูเ้ ดี ยวที่ รับข้อมู ล ข่าวสารมาจาก
สื่ อมวลชน ผูต้ ามก็ได้รับอิทธิ พลมาจากโฆษณาด้วยเหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้น ผูน้ าํ ทางความคิดก็ไม่
อาจจะควบคุมการไหลไปของข่าวสารจากสื่ อมวลชนได้ท้ งั หมดที่จะส่ งผ่านไปยังกลุ่มผูต้ าม เพราะ
ยังมีผูร้ วบรวมข้อมูล (Gatekeeper or Information Gatherers) ทําหน้าที่พิจารณาตัดสิ นใจว่าข้อมูลที่
ได้รับจากสื่ อมวลชนควรส่ งผ่านไปยังกลุ่มผูร้ ับหรื อไม่อีกต่อหนึ่ง ผูร้ วบรวมข้อมูลจะแตกต่างจาก
ผูน้ าํ ทางความคิดคือจะทําหน้าที่แนะนําความคิดและข้อมูลให้กลุ่มผูร้ ับรู ้แต่อาจจะไม่มีอิทธิ พลต่อ
กลุ่มผูร้ ับรู ้
ผลการวิจยั ของลาซาร์ สเฟลด์และคณะ นอกจากจะชี้ ให้เห็นว่าข่าวสารของสื่ อมวลชนมิได้
เข้าถึงและมีอิทธิ พลโดยตรงต่อผูร้ ับแล้ว ยังมีการค้นพบปั จจัยแทรกที่สําคัญระหว่างผูส้ ่ งสารกับ
ผูร้ ับสาร นัน่ คืออิทธิ พลของบุคคล (Personal Influence) หรื อความเป็ นผูน้ าํ ความคิดเห็น (Opinion
Leadership) ซึ่ งแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิ พลของบุคคลที่เราเรี ยกว่า "ผูน้ าํ ความคิดเห็น" (Opinion
Leaders) นี้ได้กลายเป็ นหัวข้อที่ศึกษากันอย่างกว้างขวางอยูร่ ะยะหนึ่ ง และได้มีการนําแนวความคิด
เกี่ยวกับผูน้ าํ ความคิดเห็นไปทําการวิจยั ในหลายสาขาวิชา นอกเหนือจากการสื่ อสาร เช่น การตลาด
โดยเน้น ในเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลและบทบาทของผู ้นํา ความคิ ด ในการชัก จู ง ให้เ กิ ด การยอมรั บ ในตัว
ผลิตภัณฑ์
ผูน้ าํ ความคิดเห็ น (Opinion Leaders) เป็ นบุคคลในสังคมซึ่ งติดต่อกับบุคคลอื่นๆ ใน
ลักษณะความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด หรื อแบบกลุ่มปฐมภูมิ เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนร่ วมงาน
และมีอิทธิ พลในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการเกี่ยวกับความคิดเห็น หรื อการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
พฤติกรรมการเป็ นผูน้ าํ ความคิดเห็นนี้ มีปรากฎอยูท่ วั่ ไปในสังคมส่ วนต่างๆ ไม่วา่ ที่บา้ น ที่
ทํางาน โรงเรี ยน หรื อที่ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดขึ้น ผูน้ าํ ความคิดเห็นบางคนอาจจะมี
อิทธิ พลในหลายด้าน แต่ส่วนมากมักจะมีอิทธิ พลต่อความคิดเห็นเฉพาะเรื่ องเช่นเรื่ องแฟชัน่ การแต่ง
กาย การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เป็ นต้น
ผูน้ าํ ความคิ ดเห็ น มักจะมี ลกั ษณะไม่แตกต่างไปจากผูต้ ิดตาม (Follower) มากนัก ทั้งนี้
เนื่ องจากการเป็ นผูน้ าํ ความคิดเห็นนั้น ผูน้ าํ กับผูต้ ามมักจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างใกล้ชิด
ดังนั้นทั้งสองฝ่ ายจึงต้องมีความคล้ายคลึงกันพอสมควร แต่โดยทัว่ ไปแล้วผูน้ าํ ความคิดเห็นมักจะมี
การศึกษา มีรายได้ หรื อมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสู งกว่าผูต้ ามเล็กน้อย นอกจากนั้นผูน้ าํ
ความคิดเห็ นมักจะติดต่อกับโลกภายนอกมากกว่า เช่ นเปิ ดรับสื่ อมวลชนสู งกว่า เข้าร่ วมกิ จกรรม
สังคมมากกว่า เดินทางไปต่างถิ่นบ่อยกว่า และติดต่อกับบุคคลที่มีความรู ้หรื อความเชี่ยวชาญบ่อย
กว่า
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2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการทําการตลาดโดยใช้ เนื้อหา (Content Marketing)
การทําการตลาดโดยใช้เนื้อหาเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสําหรับการทําการตลาด ซึ่ งมีมาตั้งแต่สมัยสื่ อ
เก่าอย่างสื่ อวิทยุ โทรทัศน์หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ แต่ในปั จจุบนั เมื่อมีเทคโนโลยีการสื่ อสารที่พฒั นา
ยิง่ ขึ้นไปเรื่ อยๆ ทําให้การทําการตลาดโดยใช้เนื้ อหามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้มีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ยงั เป็ นส่ วนสําคัญในการที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและเกิดการบอก
ต่อในที่สุด ซึ่ งทําให้นกั การตลาดในปัจจุบนั หันมาให้ความสําคัญในการสร้างเนื้ อหาเพราะว่าในยุค
การสื่ อสารออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ วนั้นจะทําให้ตราสิ นค้าเติบโตได้อย่างรวดเร็ วเช่นกัน
Content Marketing เป็ นการจัดทําเนื้ อหาในด้านการตลาด โดยเนื้ อหาที่ดีมีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายนั้นต้องเป็ นเนื้ อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความ
น่าสนใจ และต้องเลือกช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะกับเนื้อหานั้นๆ หรื อให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เราต้องการจะสื่ อสารด้วยเช่ นกัน ไม่เช่นนั้นเนื้ อหาที่เราสร้ างขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างที่ต้งั ใจก็เป็ นได้
จุดประสงค์หลักที่นกั การตลาดต้องสร้างเนื้อหาให้มีความน่าสนใจมีดงั นี้
1) เพื่อสร้างการรับรู ้ต่อตราสิ นค้า (Brand Awareness)
2) เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
3) เพื่อกระตุน้ ยอดขาย
4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม
การสร้างเนื้ อหาที่ดีน้ นั ทําให้กลุ่ มเป้ าหมายได้รับประโยชน์ เกิ ดการแบ่งปั นเนื้ อหา และ
แนะนํากลุ่มลูกค้าใหม่มาสู่ ธุรกิจ โดยเนื้อหาที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1) Be Creative สร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคติ ไลฟ์ สไตล์และความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย
2) Be Useful เป็ นเนื้อหาที่ให้ขอ้ มูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู ้และให้ความบันเทิง
แก่กลุ่มเป้ าหมาย
3) Call to Action เป็ นเนื้ อหาที่เชิญชวนกลุ่มเป้ าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ลงทะเบียนรับข่าวสาร สมัครสมาชิก หรื อคลิกร่ วมกิจกรรม
4) Accurate ใช้คาํ ศัพท์ หลักไวยากรณ์และการสะกดคําที่ถูกต้อง
5) Linked เนื้ อหาทั้ง หมดควรจะเขี ย นเชื่ อมโยงเกี่ ย วกับ สิ น ค้า และบริ ก ารอย่า ง
แนบเนียน ไม่ Hard Sale จนเกินไป
6) Clearly มีเนื้อหาไม่เยิน่ เย้อบอกวัตถุประสงค์ชดั เจน
7) SEO Friendly เขียนคียเ์ วิร์ด ชื่อเรื่ อง และคําบรรยายที่ช่วยในเรื่ อง Search Engine
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ทั้ง 7 องค์ประกอบข้างต้นนี้ คือปั จจัยหลักๆ ที่จะทําให้เนื้ อหาเป็ น The King of Marketing
แต่นอกเหนื อจากองค์ประกอบทั้งหมดแล้ว สิ่ งสําคัญไม่แพ้กนั คือผูเ้ ขียนบทความจะต้องมีทกั ษะ
ด้านการเขี ยน อี กทั้ง ต้องทราบข้อมู ล เกี่ ย วกับเรื่ องที่ จะเขี ยนเป็ นอย่างดี ซึ่ ง จะเอื้ อให้เนื้ อหาตรง
ประเด็น น่าสนใจ อ่านสนุ ก เข้าใจง่าย และส่ งผลให้เกิด Call to Action ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2557: น.138-139)
Pulizzi (อ้า งถึ ง ใน ณัฐ พัช ญ์ วงษ์เ หรี ย ญทอง, 2557: น.54-55) หนึ่ ง ในนัก Content
Marketing ชื่ อดังได้อธิ บายถึ ง Content Marketing ไว้ว่า Content Marketing คือเทคนิ คการทํา
การตลาดในการสร้างและเผยแพร่ คอนเทนต์ที่มีเนื้อหา มีประเด็น และมีคุณค่ากับผูร้ ับสาร เพื่อที่จะ
สามารถดึงดูด และสร้างปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนําไปสู่ การกระทํา
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทางธุ รกิ จ และยังเป็ นเหมือนเทคนิ คและศิลปะของการสื่ อสารที่นกั การ
ตลาดจะต้องกระทําต่อกลุ่มเป้ าหมายของตนเอง
นิ วฒั น์ ชาตะวิทยากูล (DigiThun.com, 2014) ที่ปรึ กษาด้านการตลาดดิ จิทลั นักคิ ด
นักเขียน คอลัมนิ ส ด้านโฆษณา และการตลาดดิจิทลั นิตยสารและหนังสื อพิมพ์ช้ นั นํา ได้กล่าวถึง
Content Marketing ในความหมายที่เข้าใจง่าย ก็คือการใช้ประโยชน์จากรู ปแบบเนื้ อหาหลากหลาย
ในการโฆษณา โดยเน้นไปที่ความเป็ นมิตรกับผูช้ มและผูอ้ ่าน ก่อให้เกิดการส่ งต่อเนื้ อหาแล้วแฝง
วัตถุประสงค์ในทางธุ รกิจเข้าไปในการนําเสนอเนื้อหาในทางใดทางหนึ่ ง โดยถือเป็ นการประโยชน์
ในการใช้สื่อโฆษณารู ปแบบใหม่ๆ ในยุคที่ผบู ้ ริ โภคไม่เชื่อถือสื่ อโฆษณารู ปแบบเดิมได้เป็ นอย่างดี
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดออนไลน์ เชิงอิทธิพล (Influencer Marketing)
ในปั จจุ ปันที่ พ ฤติ กรรมการเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป จากเดิ มที่เคยได้รับ
ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากทางตราสิ นค้าผ่านทางโฆษณาชวนเชื่อในรู ปแบบต่างๆ แต่ใน
ยุค นี้ ผู บ้ ริ โ ภคสามารถเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อได้ก ว้า งมากขึ้ น ทุ ก วัน นี้ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคมี ค วามเชื่ อ ถื อใน
โฆษณาน้อยลงเนื่ องจากอินเตอร์ เนตเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และสื่ อที่ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับเพื่อช่วยใน
การตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้านั้นมักจะเป็ นบทความ ความคิดเห็นต่างๆ จากผูท้ ี่เคยใช้จริ งและ
จากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากกว่าสื่ อโฆษณาจากทางตราสิ นค้า ซึ่ งจะเห็นได้วา่ กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะเชื่ อถือในตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ จึงทําให้ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เพราะกลุ่มผูบ้ ริ โภคมักต้องการทราบข้อมูล
สิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ จากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือนัน่ เอง
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ผูท้ รงอิทธิ พล หรื อ Influencer นั้น จะมีการนําเสนอในรู ปแบบที่แตกต่างจากการโฆษณา
ทัว่ ไปที่เน้นการชวนเชื่ อและนําเสนอแต่แง่บวกของสิ นค้า แต่ผทู ้ รงอิทธิ พลจะเน้นนําเสนอข้อมูลที่
เป็ นความจริ ง จากประสบการณ์ที่ได้ใช้จริ ง โดยใช้คาํ พูดที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายเสมือนการพูดคุย
แบบคนรู ้ จกั และมีการบอกถึงข้อดีและข้อเสี ยของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมา โดย
เป็ นคําพูดที่ออกมาจากตัวผูท้ รงอิทธิ พลเองจริ งๆ ที่ตราสิ นค้าไม่สามารถบังคับหรื อร้องขอให้เขียน
เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าได้ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคต้องการและให้ความสนใจ รวมไปถึ ง
การวางตัวของผูท้ รงอิทธิ พล ซึ่ งจะต้องเสมอต้นเสมอปลาย จริ งใจต่อการนําเสนอเนื้ อหา และไม่
นําเสนอเนื้ อหาในเชิ งการค้าจนเกิ นไป การที่ผูท้ รงอิทธิ พลมีการนําเสนอข้อมูลของสิ นค้าแบบเชิ ง
ลึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา อาจจะทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ส่ งผลให้การเข้าถึงสิ นค้า
หรื อบริ การต่างๆ นั้น เป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ง่ายสําหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นผลดีของทั้งสองฝ่ ายคือทั้ง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคและตราสิ นค้านั้นเอง
วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (2556: น.117-118) ที่ปรึ กษาการตลาดและธุ รกิจดิ จิทลั ได้กล่าวถึง
การตลาดแบบใช้ “ผูท้ รงอิทธิ พล” (Influencer Marketing) มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาดคือ การชัก
จูง โน้มน้าว จูงใจ กลุ่มเป้ าหมายให้มาสนใจในตัวสิ นค้าต่างๆ หรื อต้องการสร้างกระแสให้มีการพูด
ถึงและบอกต่อเกี่ยวกับตัวสิ นค้าออกไปในวงกว้าง นอกจากจะใช้บรรดาผูท้ รงอิทธิ พลเป็ นตัวกลาง
ในการสร้างกระแส หรื อชักจูง โน้มน้าว จูงใจแล้ว ซึ่ งทําได้โดยการจ้างกลุ่มคนเหล่านี้โดยตรง และ
ยังทําได้อีกทางหนึ่ งโดยการมองคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่ ม ลู กค้าเป้ าหมายแล้วก็ทาํ การตลาดกับกลุ่ม นี้
แทนที่จะทํากับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของเราทั้งหมดที่อาจจะใหญ่กว่าและใช้งบประมาณสู งกว่า เช่น
วิธีการฉายหนังรอบสื่ อ เป็ นต้น
การตลาดออนไลน์เชิ งอิทธิ พล หรื อ Influencer Marketing นั้น เป็ นสิ่ งที่ตราสิ นค้าต่างๆ
ต้องหันมาให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับการทําการตลาดออนไลน์เชิ งอิทธิ พล โดยการให้
กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ มาเป็ นสื่ อกลางในการกระจายข่าวสารข้อมูลของสิ นค้า
หรื อบริ การต่างๆ เพื่อกระตุน้ ยอดขาย โดยการใช้การสร้างฐานลูกค้าผ่านทางกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์ เนื่ องจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีกลุ่มเครื อข่ายผูต้ ิดตามและยังสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามจนเกิดกระแสการบอกต่อได้อีกด้วย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั การ
แถลงข่าวเปิ ดตัวสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ นอกจากจะมีสื่อมวลชนทัว่ ไปแล้วมักจะมีการเชิ ญผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์มาร่ วมงานในการเปิ ดตัวสิ นค้าด้วย เพราะเป็ นอีกบุคคลที่ถือว่าสามารถ
กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วและตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
การเลื อกผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ใ ห้เหมาะกับสิ นค้าหรื อบริ ก าร จะต้องเลื อกให้
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า รวมไปถึงการนําเสนอเนื้ อหาที่มีคุณภาพและมีรูปแบบที่
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เหมาะสมกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ นอกจากนี้ การวิเคราะห์กลุ่ มผูต้ ิดตามก็มีส่วนสําคัญในการ
คัดเลือกตัวผูท้ รงอิทธิ พลด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าการที่มีผตู ้ ิดตามเยอะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจะได้ผล
ตอบรับที่ดี ในทางกลับกันผูท้ รงอิทธิ พลที่มีกลุ่มผูต้ ิดตามจํานวนไม่มากแต่มีพลังในการสื่ อสารได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยัง สามารถสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ก ับ กลุ่ ม ผู ้ติ ด ตามนั้น ได้ถื อ ว่า ประสบ
ความสํา เร็ จมากกว่า ซึ่ งสามารถดู ไ ด้จ ากการสร้ า งการมี ส่ วนร่ ว มของผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลและกลุ่ ม
ผูต้ ิดตาม หากยิง่ มีการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกนั อยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็นว่าผูท้ รงอิทธิ พลนั้น
ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผูต้ ิดตามแล้วนัน่ เอง
วรวิสุ ทธิ์ ภิ ญโญยาง (2556: น.118-120) ได้กล่ า วถึ งความเข้าใจผิดที่ เกิ ดขึ้นเกี่ ยวกับ
Influencer ไว้ดงั นี้
1) ดาราและ Influencer อาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกัน
หนังสื อพิมพ์ชื่อดังจากอังกฤษ “The Daily Telegraph” ได้ตีพิมพ์บทความที่นาํ มา
จากงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย “Northwestern” ใช้ชื่อว่า “Pulse of The Tweeters” ที่ทีมผูว้ ิจยั นํา
“ทวีต” หลายสิ บล้านข้อความต่อวัน วิเคราะห์และประมวลผลมาจัดอันดับ “Influencer” ตามหัวข้อ
ฮิตของวัน (Trending Topic)
ทีมผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า “ทวีต” ของดารา หรื อบรรดาผูม้ ีชื่อเสี ยง ที่มี Follower อยูน่ บั ล้าน
ไม่ได้รับความสนใจจากบรรดาผูต้ ิดตามของเขาอย่างที่ หลายๆ คนคิ ด แต่ “ทวีต” ที่ได้รับความ
สนใจมากกว่ากลับกลายเป็ นของบุคคลที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในหัวข้อที่ได้รับความนิ ยมนั้นๆ แม้ว่า
จํานวน Follower ต่างกันถึง 100 เท่าก็ตาม
ดาราดัง ๆ แม้ว่ า จะมี ชื่ อ เสี ย ง มี ค นติ ด ตามมาก แต่ ค ํา พู ด ของดาราจะมี ค วาม
น่ าเชื่ อถื อน้อยกว่าจากปากของผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ เพราะดาราไม่ได้สร้ าง “Trust” กับคน
ติดตาม (คนติดตามเพราะผลงานและความมีชื่อเสี ยง) และดาราไม่ได้มี “Creditability” เฉพาะทาง
(ดาราดังจากงานแสดง ร้องเพลง ละคร แต่ไม่ใช่การรี ววิ โทรศัพท์หรื อรอบรู ้เรื่ องรถยนต์)
2) Followers เยอะๆ อาจจะไม่ใช่ Influencer เสมอไป
จากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร “Harvard Business Review” ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2553 เป็ นการสัมภาษณ์ผเู ้ ขียนงานวิจยั หัวข้อ “The Million Follower Fallacy” ที่เผยแพร่
อยูใ่ นงาน “International Conference on Weblogs and Social Media 2010” ประเด็นหลักที่ HBR ชี้
คือเอเยนซี โฆษณามักจะจ้างคนที่มี Follower เยอะๆ มาช่วยทวีตข้อความโปรโมทสิ นค้าต่างๆ และ
ทําให้แบรนด์ต่างๆ เกิดการปั่ นตัวเลข Follower ให้เยอะๆ เพื่อเพิ่ม “อิทธิพล” ของตัวเอง
จากผลสรุ ปของงานวิจยั นี้ จํานวนของ Follower บ่งบอกแค่จาํ นวนของคนที่มี
โอกาสเห็ นข้อความที่ทวีตเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีคนตามเยอะๆ จะมีความสามารถใน
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การโน้มน้าว ชักจูงให้คนที่ตามเชื่ อในสิ่ งที่เค้าบอก และมีหลายทวีตจากเหล่าคนดัง อย่าง Lady
Gaga, Ashton Kutcher และ Britney Spears ที่ทวีตแล้วแทบจะหายไปกับสายลม ทั้งที่มี Follower
อยู่หลายล้านคนและในจํานวนหลายล้านคนก็ยงั มีจาํ นวนมากที่เป็ นผูใ้ ช้ที่แทบจะไม่ได้เล่นแล้ว
หรื อเป็ นบัญชี สแปม บอทต่างๆ แตกต่างจากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่อาจจะมีผูท้ รงอิทธิ พลอย่างสื่ อใหญ่ และ
ผูใ้ ช้ที่แอคทีฟมากๆ คอยติดตาม เนื่องจากได้ความรู ้ เนื้ อหาสาระ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้ คุณค่าที่ได้จากการตามแตกต่างกัน
สิ่ ง ที่ ต้อ งพิ จ ารณาคู่ ก ับ จํา นวนคนตาม คื อ การสร้ า ง Engagement ระหว่ า ง
Influencer กับผูต้ ิดตาม เพราะยิง่ มากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดความไว้เนื้ อเชื่อใจต่อกันก็จะยิ่งเพิ่มมาก
ขึ้นเท่านั้น การพูดอะไรก็จะได้รับความสนใจและมีคนฟังมากขึ้นเช่นกัน
ประเด็นสุ ดท้ายคือ “ความเนียน” ของการโฆษณา การใช้ Influencer พูดแบบไหน
หรื อการใช้ Influencer แบบไหนจะเป็ นประโยชน์กบั แบรนด์ บล็อกเกอร์ หรื อ Influencer บางคน
อาจจะ “ชํ้า” จากการถูกใช้งานเชิ งพาณิ ชย์ เนื่องจากเอเยนซี หรื อแบรนด์ป้อนงานให้มากเกินไป ซึ่ ง
อาจเป็ นเพราะไม่ ค่อยมี ตวั เลื อ กหรื อ ไม่รู้ จกั ว่า ใครเป็ นใคร พอเสนอใครมาก็เอาคนนั้น ความ
น่าเชื่อถือ (Trust & Creditability) ของ Influencer คนนั้นจะถูกบัน่ ทอน เพราะเหล่า Follower จากที่
เคยมอง Influencer คนนั้นเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ กลับมองเป็ นสื่ อโฆษณาอีกสื่ อหนึ่ งที่สามารถ “ซื้ อได้”
และมี บ่อยครั้ งที่ แอบแฝงโฆษณาแต่ถูกจับ ได้ หรื อแฝงโฆษณาโดยปราศจากความจริ ง ใจ เชี ย ร์
สิ นค้าออกนอกหน้าหรื อเกินความเป็ นจริ ง
ในโลกของโซเชี ยลมีเดีย “Influencer” ก็คือ “Trust Agent” ที่มีความน่าเชื่อถือสู ง
มีผคู ้ นให้ความเชื่อถือ มีความคิดสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ ถ้า “ผูท้ รงอิทธิ พล” สู ญเสี ยความ
น่าเชื่อถือเมื่อไร อิทธิ พลที่มีอยูก่ ็จะหมดไป กลายเป็ นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป

2.2 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องในหมวดของกลุ่มผู้ติดตาม
2.2.1 ทฤษฎีการเปิ ดรับข่าวสาร (Media Exposure)
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
2.2.1 ทฤษฎีการเปิ ดรับข่ าวสาร (Media Exposure)
การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงพฤติกรรมการสื่ อสารของแต่ละบุคคล
ว่า ความแตกต่ างกันทางสภาพส่ วนบุ คคลหรื อสภาพจิตวิทยามี ผลต่ อการเปิ ดรั บข่ า วสาร โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกัน
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โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960, p.19-25) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการเลือกรับ
ข่ า วสารหรื อเปิ ดรั บ ข่ า วสารเปรี ยบเสมื อ นเครื่ องกรองข่ า วสารในการรั บ รู ้ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นตามลําดับดังต่อไปนี้
การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่ อสารบุคคลจะ
เลือกเปิ ดรับสื่ อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้ อหนังสื อพิมพ์
ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิ ดวิทยุกระจายเสี ยงสถานีใดสถานีหนึ่ งตามความสนใจและความต้องการ
ของตนอีกทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรู ้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน บางคนถนัดที่จะฟัง
มากกว่าอ่าน ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสื อเป็ นต้น
การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจ
ข่า วจากแหล่ ง ใดแหล่ ง หนึ่ ง โดยมัก เลื อกตามความคิ ดเห็ น ความสนใจของตน เพื่อสนับ สนุ น
ทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ละหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ ความเข้าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจที่เรี ยกว่าความไม่สอดคล้องทางด้าน
ความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
การเลือกรับรู ้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช่วา่ จะรับรู ้ ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสารเสมอไปเพราะคนเรา
มักเลือกรับรู ้ และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้น
แต่ละคนอาจตี ความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่ วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทําให้
ข่าวสารบางส่ วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็ นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคล
ด้วย
การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่ วนที่ตรงกับความ
สนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลื มหรื อไม่นาํ ไปถ่ ายทอดต่อในส่ วนที่
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็ นด้วย หรื อเรื่ องที่ขดั แย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือก
จดจําไว้น้ นั มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนความรู ้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรื อความ
เชื่อของแต่ละคนที่มีอยูเ่ ดิมให้มีความมัน่ คงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนําไปใช้เป็ น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่ วนหนึ่งอาจนําไปใช้เมื่อเกิดความรู ้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาํ ให้ไม่สบาย
ใจขึ้น
สําหรับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด์ ฮันท์ และ เบ
รนท์ ดี รู เบน (Hunt & Ruben, 1993, p.65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น.122-124) ได้
กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดงั นี้
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ความต้องการ (Need) ปั จจัยที่สําคัญที่สุดปั จจัยหนึ่ งในกระบวนการเลื อกของมนุ ษย์คือ
ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุ ษย์ท้ งั ความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการ
ระดับสู งและความต้องการระดับตํ่า ย่อมเป็ นตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ตอ้ งการ เพื่อแสดงรสนิ ยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความ
พอใจ ฯลฯ
ทัศนคติและค่านิ ยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอี ยง
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่ องต่างๆ ส่ วนค่า นิ ยมคือหลักพื้ นฐานที่เรายึดถื อ เป็ น
ความรู ้ สึกที่ว่าเราควรจะทําหรื อไม่ควรทําอะไรในการมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและคนซึ่ ง
ทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งยิ่ง ต่ อ การเลื อ กใช้สื่ อ มวลชน การเลื อ กข่ า วสาร การเลื อ ก
ตีความหมายและการเลือกจดจํา
เป้ าหมาย (Goal) มนุ ษย์ทุกคนมีเป้ าหมาย มนุษย์ทุกคนกําหนดเป้ าหมายในการดําเนินชีวิต
ทั้งในเรื่ องอาชี พ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้ าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่เรากําหนดขึ้นนี้ จะมี
อิทธิ พลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อ
สนองเป้ าหมายของตน
ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ ย วกับ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง รวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิ พลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้
การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม
ในการที่จะเข้าใจ และจดจําข่าวสารที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ลีลาในการสื่ อสาร (Communication Style) การเป็ นผูร้ ับสารของเรานั้นส่ วนหนึ่ ง ขึ้นอยูก่ บั
ลีลาในการสื่ อสารของเรา คือความชอบหรื อไม่ชอบสื่ อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ
บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ ีหมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใ่ นสถานการณ์ การ
สื่ อสาร สิ่ งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิ พลต่อการเลือกของผูร้ ับสาร การมีคนอื่นอยูด่ ว้ ย มีอิทธิ พลตรงต่อการ
เลื อกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็ น
อย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดว่า
คนอื่นคิดว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิ พลต่อการเลือกของเรา
ประสบการณ์และนิ สัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารแต่ละคน
พัฒนานิสัยการรับสารอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบ
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สื่ อชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดังนั้นเราจึ งเลื อกใช้สื่อชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
สนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1973, p.121-122) ยังได้ช้ ี ให้เห็นถึงองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดังนี้
1) ประสบการณ์ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผรู ้ ับส่ งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน
2) การประเมิ นสาระประโยชน์ของข่าวสารที่ผูร้ ับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง
จุดประสงค์ของตนอย่างหนึ่งอย่างใด
3) ภูมิหลังที่แตกต่างกันทําให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดล้อมทําให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลื อกรับ
สาร
5) ความสามารถในการรั บ สาร ซึ่ งเกี่ ย วกับ สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ท าํ ให้
พฤติกรรมการเปิ ดรับสารแตกต่างกัน
6) บุ ค ลิ ก ภาพ ทํา ให้มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ การโน้ม น้า วใจ และ
พฤติกรรมของผูร้ ับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับสารจะทําให้เข้าใจความหมายของข่าวสาร
หรื ออาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้
8) ทัศ นคติ จะเป็ นตัว กํา หนดท่ า ที ข องการรั บ และตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า หรื อ
ข่าวสารที่ได้พบเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารนั้น
สําหรับความหมายของการเปิ ดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Becker, 1972) ได้ให้
ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารคือ
การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหา ข้อมูลเมื่อต้องการ
ให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป
การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเพื่อทราบ
ข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู ้ สนใจ หากมีขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่
อ่านหรื อดูหรื อฟังเป็ นพิเศษ
การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะเปิ ดรับข่าวสาร
เพราะต้องการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
สํา หรั บ เหตุ ผ ลในการที่ ม นุ ษ ย์เลื อกสนใจหรื อตั้ง ใจรั บ ข่า วสารอย่า งไรจากสื่ อใดนั้นมี
นักวิชาการหลายท่านที่มีความเห็นสอดคล้องกันดังนี้
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ในเรื่ องของวัตถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสาร หรื อการบริ โภคข่าวสารของผูร้ ับสารนั้น
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น.40-44) ก็ได้จาํ แนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิ ดรับข่าวสารไว้ 4
ประการ คือ
1) เพื่อการรับรู ้ (Cognition) คือผูร้ ับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพื่อ
สนองต่อความต้องการและความอยากรู ้
2) เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิ ดรับสื่ อเพื่อแสวงหาความเร้าใจ
ตื่นเต้น สนุกสนาน รวมทั้งการพักผ่อน
3) เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึ ง การต้องการสร้ าง
ความคุน้ เคยหรื อการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เช่ น การใช้ภาษาร่ วมสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจํา
หรื อหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง
4) การผละสังคม (Withdrawal) เป็ นการเปิ ดรับสื่ อหรื อเข้าหาสื่ อเพื่อหลีกเลี่ยง
งานประจําหรื อหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง
แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979: p.51-52) ได้ให้แนวคิดว่า
โดยทัว่ ไปบุคคลแต่ละคนมี การเปิ ดรับข่าวสารหรื อการเปิ ดรับสื่ อเพื่อตอบสนองความต้องการ 4
ประการคือ
1) เพื่อให้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวจากการเปิ ดรับข่าวสาร ทําให้คนเป็ นที่ทนั เหตุการณ์
ทันสมัย
2) เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision) การเปิ ดรับข่าวสารทําให้บุคคลสามารถกําหนด
ความเห็ นของตนต่ อสภาวะหรื อเหตุ การณ์ ต่า งๆ รอบตัว เพื่อการตัดสิ นใจโดยเฉพาะในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องชีวติ ประจําวัน
3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้
ในการพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
4) เพื่อการมีส่วนร่ วม (Participation) เพื่อรับรู ้และมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ความ
เป็ นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบๆ ตัว
จากทฤษฎี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารจะเห็ น ได้ ว่ า ข่ า วสารเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการนํา มา
ประกอบการตัดสิ นใจของบุคคล เมื่อบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง บุคคลย่อม
ต้องการเปิ ดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้บุคคลจะทําการเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะเรื่ องที่ตนให้ความ
สนใจเท่านั้นเนื่ องจากข่าวสารในปั จจุบนั มีมากเกินกว่าที่ผูร้ ับสารจะรับไว้ท้ งั หมดได้ จึงทําให้เกิด
กระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่
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แตกต่างกันตามลักษณะส่ วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ รวมไปถึงวัตถุประสงค์หรื อ
ความต้องการที่จะเปิ ดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมทําให้มีพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันได้ดว้ ย
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มี
ผลต่อการแสดงออก (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท 2538, น.86)
กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Process of Behavior)
Leavitt (1984) ได้กล่าวไว้วา่ ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมาจะมี
มูลเหตุที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมขึ้นก่อน ซึ่ งเรี ยกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” และกระบวนการ
ของพฤติกรรมมนุษย์ มีลกั ษณะคล้ายกัน 3 ประการ ดังนี้
1) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาํ ให้เกิด (Behavior is caused) คือการที่
คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดออกมา จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้เกิดและสิ่ งที่เป็ นสาเหตุก็
คือความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์นนั่ เอง
2) พฤติ ก รรมจะเกิ ด ขึ้ น ได้จ ะต้อ งมี สิ่ ง จู ง ใจหรื อ แรงกระตุ ้น (Behavior is
motivated) เมื่อคนเรามีความต้องการเกิดขึ้ นแล้ว คนเราก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการ
พื้นฐานจนกลายเป็ นแรงกระตุน้ หรื อแรงจูงใจ (Motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น
3) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย (Behavior is Goal Directed) การที่
คนเราแสดงพฤติ ก รรมอะไรก็ แ ล้ว แต่อ อกมานั้น มิ ไ ด้ก ระทํา ไปอย่า งเลื่ อ นลอยโดยปราศจาก
จุดมุ่งหมายหรื อไร้ ทิศทาง ตรงกันข้ามกลับมีจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายที่จะให้บรรลุ ผลสําเร็ จตาม
ความต้องการของตน
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Decision Process)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้น
ไป ในกระบวนการซื้ อทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธิ์ 2544,
น.118) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู ้ถึงปั ญหา (Need Recognition)
การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อการรับรู ้ ปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการซื้ อจะเกิ ดขึ้น
เมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึ งปั ญหาหรื อความต้องการของเขา ซึ่ งความต้องการอาจถู กกระตุน้ โดยสิ่ งเร้ า
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ภายในและภายนอก ผูซ้ ้ื อจะเรี ย นรู ้ วิธี ที่ จะจัดการกับ สิ่ ง กระตุ ้น ทํา ให้เขารู ้ ว่า จะตอบสนองสิ่ ง
กระตุน้ อย่างไร ซึ่ งนักการตลาดต้องระบุสถานการณ์ที่กระตุน้ ความต้องการขึ้นมาให้ได้
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search)
ในขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ภายในก่อน (Internal Search) จากหน่วยความจํา (Memory) ที่สั่งสมไว้ในสมอง เพื่อนํามาใช้ในการ
ประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก (External
Search) โดยแหล่งข้อมูลข่าวสาร จะแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (Kotler, 1986, p.246)
1) แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คนรู ้จกั
2) แหล่งการค้า ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหน่ าย บรรจุภณ
ั ฑ์
การสาธิ ต
3) แหล่งชุ มชน ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตลอดจนหน่ วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
4) แหล่งทดลอง ได้แก่ การจัดการ การตรวจสอบ และการใช้ผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิณผลทางเลือก (Evaluation Alternative Solution)
ขั้นนี้ผบู ้ ริ โภคจะนําข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสี ยที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งในลักษณะการเปรี ยบหาทางเลือกที่ดีที่สุดและหาความคุม้ ค่าที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding on the Appropriate Solution)
หลังการประเมินผลทางเลือกในการแก้ปัญหา ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละ
ทางเลือก หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
ทางเลื อกที่เลือกได้ คือ ประเภทของสิ นค้าที่จะใช้แก้ปัญหาที่มีผลดี มากที่สุดและมีผลเสี ย
น้อยที่สุด สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นขณะนั้น สอดคล้องกับความพอใจ มีราคาที่เหมาะสม มี
แนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต ตลอดจนมีผลกระทบต่อเนื่องกับสังคม สิ่ งแวดล้อมและบุคคล
อื่นน้อยที่สุด
การตัดสิ นใจของบุคคลมักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเอง
และผูอ้ ื่น ซึ่ งปั จจุบนั การสื่ อสารที่ดีและทันสมัยสามารถทําได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นทําให้บุคคล
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ดีข้ ึน
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation)
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายภายหลังจากการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคก็จะนําผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้และใน
ขณะเดี ย วกันก็จะทํา การประเมิ นผลผลิ ตภัณฑ์น้ ันไปด้วย โดยการเปรี ย บเทีย บการใช้ง านหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริ งกับความคาดหวังที่คาดคิดไว้ หากผลที่ได้เป็ นไปตาม
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ความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็ นอย่างที่คาดหวังไว้ก็
จะทําให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซึ่ งผลลัพธ์ท้งั สองทางนี้ อาจนําไปสู่ การแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรงนั้น หรื ออาจเปลี่ยนความเชื่ อ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อ

2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ ตนา ฐานิ ตธนกร และ ปรั ศ นี ย ากรณ์ สายปิ มแปง (2554) ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง
“Beauty Blogger : ผูท้ รงอิทธิ พลด้านความงามบนโลกออนไลน์” โดยผลการศึกษาพบว่าปั จจุบนั
บริ การเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมแพร่ หลายจากผูค้ นทัว่ โลก ประกอบกับการ
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้โดยตรงได้รับความนิยมมากขึ้น การตลาดความสวยความ
งามผ่านบิวตี้ บล็อกเกอร์ จึงได้รับความนิยมจากนักการตลาดและธุ รกิจต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากเป็ น
การทําการตลาดที่ตน้ ทุนตํ่าแต่มีประสิ ทธิ ภาพ ยอดขายเครื่ องสําอางหลายแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นมีผลมา
จากผูค้ นในเครื อข่ายชุมชนออนไลน์ที่ติดตามอ่านบล็อกที่เป็ นกระแสและซื้ อมาใช้ตามเพื่อนๆ ที่อยู่
ในชุ มชนดังกล่าว นอกจากนี้ บิวตี้ บล็อกเกอร์ มกั จะเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและบริ การทางด้านความ
งามโดยตรงและได้นาํ ประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์มาเขียนแสดงความคิดเห็นหรื อบอก
เล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ผา่ นบล็อก จึงมีผอู ้ ่านให้ความสนใจและติดตามอ่านเนื้อหาจํานวน
มาก เพราะผูค้ นส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองมากกว่าเชื่อข้อมูลหรื อเนื้ อหาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยตรงของทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ สิ่ งสําคัญที่บิวตี้ บล็อกเกอร์
ต้องรักษาไว้ คือ ความซื่ อสัตย์ต่อสิ นค้าหรื อบริ การที่นาํ เสนอและเป็ นคนที่มุมมองแนวบวก โดย
เขียนนําเสนอสิ นค้าหรื อบริ การด้วยความเป็ นกลาง ซื่ อสัตย์ และความจริ งใจ เพียงเท่านี้บิ้วตี้บล็อก
เกอร์ ก็จะยังคงเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลต่อความคิดและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบรรดาเหล่า
ผูร้ ักสวยรักงามบนโลกออนไลน์ต่อไป
ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์กบั พลัง
การบอกต่อ” เพื่อศึ กษาถึ งการใช้สื่อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้า จากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับข้อมูลที่ได้รับจาก
บุคคลที่น่าเชื่ อถือในโลกออนไลน์ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การมากขึ้น ผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์จึงกลายเป็ นเครื่ องมือการตลาดที่ตราสิ นค้าต้องแสวงหาเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการ
ติดต่อกับผูบ้ ริ โภค ผูท้ รงอิทธิ พลในสื่ อออนไลน์ควรมีความเชี่ยวชาญในด้านใดก็ตามที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค และสามารถเป็ นตัวแทนของผลิ ตภัณฑ์ได้ และควรมีขอ้ มูลมากพอที่
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สามารถอธิ บายข้อมูลให้ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ตราสิ นค้า โดยผูท้ รงอิทธิ พลควรสร้างเรื่ องราวให้ผูบ้ ริ โภค
คล้อยตามจนเชื่ อ ใจผูท้ รงอิ ท ธิ พ ล และที่ สํา คัญที่ สุ ด คื อ ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลควรเป็ นบุ ค คลที่ มี ความ
น่าเชื่อถือและมีอาํ นาจในการชักจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคคล้อยตามด้านทัศนคติและพฤติกรรม
ขนิ ษฐา สุ ขสบาย (2555) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดของบิวตี้
บล็อกเกอร์ บนสังคมออนไลน์” จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า บล็อกเกอร์ แต่ละคนมีลกั ษณะที่
แตกต่างกัน ทั้งบุคลิกภายนอก การแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านวัจนภาษา และการแสดงออกผ่า
นอวัจนภาษารวมถึงความคิดสร้ างสรรค์ในการนําเสนอผลงานของตัวเองบนสังคมออนไลน์ สรุ ป
ได้วา่ บิวตี้ บล็อกเกอร์ ทุกคนมีจุดเริ่ มต้นที่ไม่ต่างกัน คือเริ่ มต้นมากจากการเขียนไดอารี่ ออนไลน์ที่
ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่ อสารและปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นผูเ้ ขียน
หรื อสร้างเว็บบล็อกแฟนเพจหรื อช่องทางการสื่ อสารบนสังคมออนไลน์เป็ นของตัวเอง โดยมีวิธีการ
สื่ อสารในรู ปแบบการสื่ อสารเป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง มีการเล่าเรื่ องราว
ที่เป็ นประสบการณ์ตรงของตนเองอาจมีการใช้ภาพหรื อคลิปวิดีโอเป็ นส่ วนประกอบ ที่สําคัญคือมี
การนําเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดมาใช้ประกอบร่ วมด้วยในการสื่ อสาร เช่น การบอกเล่าแบบ
ปากต่อปาก การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกรณี ที่จดั กิจกรรมนอก
สถานที่โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็ นผูส้ นับสนุน ทั้งนี้การใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดของบิวตี้
บล็อกเกอร์ น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ เวลา สถานที่และโอกาสในการเอื้ออํานวยอีกด้วย เราจะเห็น
ได้ว่าช่ องทางการเปิ ดรับข้อมูลจากบิวตี้ บล็อกเกอร์ ยงั คงเป็ นช่ องทางที่ผูต้ ิดตามผลงานของบิวตี้
บล็อกเกอร์ รวมถึ งบุคคลทัว่ ไปสามารถเปิ ดรับชมและเข้าถึ งได้ง่ายในการค้นหาข้อมูล เนื่ องด้วย
ความสะดวก รวดเร็ วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนอกจากนั้นยังพบว่าบิวตี้ บล็อกเกอร์ มี
กลยุทธ์หลักในการติดต่อสื่ อสารบนสังคมออนไลน์ โดยการใช้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีเครื่ องมือการสื่ อสารอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็นจากแฟน
เพจหรื อผูต้ ิดตามผลงาน การร่ วมกิจกรรมนอกสถานที่ การบอกต่อแบบปากต่อปากและการแนะนํา
พูดคุ ยเกี่ ยวกับความสวยความงามในช่ องทางการสื่ อสารบนสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง
การตลาดแบบไวรัสที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารบนอินเตอร์ เนตเป็ นตัวกระจาย
ข่าวสารให้กลุ่มเป้ าหมายรับทราบและการกระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น เช่น การกดไลค์
หรื อแชร์ ซึ่งบิวตี้ บล็อกเกอร์ เองไม่ได้ระบุเจาะจงหรื อใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่เป็ นการผสมผสานเพื่อให้
การสื่ อสารการตลาดบนสังคมออนไลน์เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ พลมากยิง่ ขึ้น
วนัส นัน ท์ ร่ ม โพธิ์ (2555) ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจ ัย เกี่ ย วกับ “การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับเมนู อาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง” โดย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ภาพรวมและคุณลักษณะของเนื้ อหาเกี่ ยวกับเมนู อาหาร
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และร้านอาหารในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
3 ประการ ได้แก่ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล ความเชื่ อถือในเว็บไซต์ และการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต โดยมี รูป แบบการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณด้วยวิธี ก าร
สํารวจ ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วย
วิธีการวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษาภาพรวมและคุณลักษณะของเมนูอาหารและร้านอาหารที่ปรากฏ
ในเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง ทั้งนี้ เลือกมาเป็ นกรณี ศึกษาจํานวน 2 เว็บไซต์ ได้แก่
www.wongnai.com และ www.tongkatsu.com ผลการวิจยั พบว่า
1) ภาพรวมของเนื้ อหาในเว็บ ไซต์ที่ มี เ นื้ อหาสื่ อที่ ผูบ้ ริ โ ภคสร้ า งเองเกี่ ย วกับ
เมนู อาหารและร้ านอาหาร ประกอบด้วย คุ ณลักษณะของเมนู อาหารและร้ านอาหาร บทวิจารณ์
ความโดดเด่น/เอกลักษณ์ และรู ปภาพ
2) พฤติ ก รรมการแสวงหาข้อ มู ล มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความเชื่ อ ถื อ ใน
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเองเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหาร
3) พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาสื่ อที่ผูบ้ ริ โภคสร้ างเอง
เกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
4) ความเชื่ อถื อในเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาสื่ อที่ผูบ้ ริ โภคสร้างเองเกี่ยวกับเมนู อาหาร
และร้านอาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับ “กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิด
ในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม” ซึ่ งทําการศึกษาในหมวดของผลิตภัณฑ์ความ
งามและในหมวดของร้านอาหารและการท่องเที่ยว เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารและวิธีการสร้างเนื้อหาของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่
ทําให้เกิดพลังการบอกต่อ จนเป็ นที่ติดตามและมีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั ทําให้ผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ ของทางกลุ่มผูต้ ิดตาม รวม
ไปถึงการที่เข้ามามีส่วนร่ วมกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยการวิจยั ชิ้น
นี้จะทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีข้ นั ตอนการศึกษาและรายละเอียด
ดังนี้
3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล
3.2 กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 ระยะเวลาในการทําวิจยั
3.5 การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล

3.1 แหล่งทีม่ าของข้ อมูล
เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ รวบรวมจากกลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล โดยการจดบัน ทึ ก และการ
บันทึกเสี ยง ได้แก่
1) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์ ในหมวดของผลิตภัณฑ์ความงามและในหมวดของร้านอาหารและการท่องเที่ยว ผู ้
ทรงอิท ธิ พลในโลกออนไลน์น้ ี จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถอย่างแท้จริ งในตัวเพื่อที่จะ
สิ นค้า หรื อบริ ก ารนั้นๆ และมี ชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั กันอย่า งกว้า งขวาง รวมไปถึ ง การใช้สื่อสัง คม
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ออนไลน์อย่างต่อเนื่ องในการสร้างเนื้ อหา ศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารและการสร้างการมีส่วนร่ วม
รวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม
2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่มผูต้ ิดตาม ที่มี
การใช้สื่ อออนไลน์ อย่า งสมํ่า เสมอและติ ดตามผู ท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง มี
พฤติกรรมในการค้นคว้าหาข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ จากผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์อยู่
เป็ นประจํา ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้น ๆ ทั้ง นี้ เพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง
พฤติกรรมการติดตามและการเลื อกเปิ ดรับสื่ อ รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ

3.2 กลุ่มตัวอย่ างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วจิ ยั ครั้งนี้ มีท้ งั หมด 2 กลุ่มคือ
3.2.1 กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ (Online Influencer) จํานวน 6 คน
3.1.1.1 หมวดผลิตภัณฑ์ความงาม จํานวน 3 คน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม
ดังนี้

1) เป็ นบุคคลที่เคยได้รับรางวัล Thailand Blogger Award ในหมวด

ผลิตภัณฑ์ความงาม
2)
3)
4)
5)
6)
ลึกซึ้ ง

เป็ นบุคคลที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสี ยงมาจนถึงปัจจุบนั
เป็ นบุคคลที่ไม่เคยมีชื่อเสี ยงมาจากสื่ ออื่นๆ
มีการสร้างเนื้อหาเพื่อนําเสนอแก่ผตู ้ ิดตามอย่างต่อเนื่อง
เป็ นบุคคลที่เคยร่ วมงานกับตราสิ นค้าต่างๆ
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องผลิตภัณฑ์และความงามอย่าง

ประกอบด้วย
1) คุณพีรญา ป้อมอาษา
Beauty Blogger ที่กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้จกั กันในนามว่า “เอิ๊ก เอิ๊ก” (Erk-Erk)
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ภาพที่ 3.1 คุณพีรญา ป้ อมอาษา (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558.
ในปี 2013 ได้รับตําแหน่ง Popular Vote ในหมวด Shopping & Beauty
Blog ในงานประกวด Thailand Blog Award และในปี 2014 ได้มีผลงานพอคเกตบุคความงามชื่อว่า
"สวย 360 องศา" กับ STEPS ในเครื อสํานักพิมพ์อมริ นทร์ เป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงมาจากการค้นคว้าหาวิธี
รักษาสิ วด้วยตนเองและมีความรู ้ เรื่ องการรักษาสิ วที่หลายๆ คนให้ความสนใจ มีความรู ้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านความงามต่างๆ เป็ นอย่างดี และเคยร่ วมงานกับตราสิ นค้าต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง
ปัจจุบนั มีผตู ้ ิดตามในแฟนเพจไม่ต่าํ กว่า 140,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.2 หน้าแฟนเพจ Erk-Erk.com
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558ก.
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นอกจากแฟนเพจที่เป็ นช่องทางหลักที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามแล้วยังมี
การใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น
เว็บไซต์ www.erk-erk.com ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นบทความ
หรื อคลิปวิดีโอที่ได้ทาํ ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มผูต้ ิดตามค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 3.3 หน้าเว็บไซต์ Erk-Erk.com
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [www.erk-erk.com], 2558.
YouTube Channel: wwwerkerkcom เป็ นอีกช่องทางที่กลุ่มผูต้ ิดตามให้
ความสนใจ ซึ่ งมีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 63,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.4 YouTube Channel: wwwerkerkcom
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2557ง.
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Instagram: wwwerkerkcom มีผูต้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 60,000 คน (ข้อมูลเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.5 Instagram: wwwerkerkcom
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558ค.
2) คุณสุ อารี ทรรศนกุลพันธ์
Beauty Blogger ที่กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้จกั กันในนามว่า “แป้ง Kirari” (Kirarista)

ภาพที่ 3.6 คุณสุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
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เคยได้รับรางวัล Second Best Beauty and Shopping Blog ในงานประกวด
Thailand Blog Award ในปี 2010 และ 2012 เป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบในเรื่ องความสวยความงามและมีความ
สนใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ค วามงามต่ างๆ มีจุดเด่ นในเรื่ องของการนําเสนอโดยจะเน้นแนวทางการ
แต่งหน้าทําผมในสไตล์ของญี่ปุ่นและเกาหลี เป็ นหลัก ทําให้มีผูต้ ิดตามผลงานจํานวนมาก และยัง
ได้รับตําแหน่ง Miss Popular Vote Cawaii Girl 2004 (Cawaii Magazine) อีกด้วย ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดตาม
ในแฟนเพจไม่ต่าํ กว่า 74,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.7 หน้าแฟนเพจ Kirarista
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
นอกจากแฟนเพจที่เป็ นช่องทางหลักที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามแล้วยังมี
การใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น
เว็บไซต์ www.kirarista.com ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นบทความ
หรื อคลิปวิดีโอที่ได้ทาํ ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มผูต้ ิดตามค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 3.8 หน้าเว็บไซต์ Kirarista
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [www.kirarista.com], 2558.
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YouTube Channel: Kirari TV มีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 19,000 คน (ข้อมูลเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.9 YouTube Channel: Kirari TV
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirari TV], 2558.
Instagram: kirarista มีผูต้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 36,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.10 Instagram: Kirarista
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
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3) คุณชนกกานต์ วีรคติธรรม (Tuniez83)
Beauty Blogger ที่กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้จกั กันในนามว่า “ตูนน์” (Tuniez83)

ภาพที่ 3.11 คุณชนกกานต์ วีรคติธรรม (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
ในปี 2011 เคยได้รับรางวัลในหมวด Shopping & Beauty Blog ในงาน
ประกวด Thailand Blog Award เป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญในเรื่ องผลิตภัณฑ์ความงามและมีความรู ้
ความสามารถในการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ห ลากหลายชนิ ด ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน รวมไปถึ ง
ความสามารถทางด้านดนตรี ทําให้ปัจจุบนั มีผลงานเพลงที่อยูภ่ ายใต้สังกัด Classy Record ปั จจุบนั มี
ผูต้ ิดตามในแฟนเพจไม่ต่าํ กว่า 47,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.12 หน้าแฟนเพจ Tuniez83
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
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นอกจากแฟนเพจที่เป็ นช่องทางหลักที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามแล้วยังมี
การใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น
เว็บไซต์ www.tuniez83.com ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นบทความ
หรื อคลิปวิดีโอที่ได้ทาํ ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มผูต้ ิดตามค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 3.13 หน้าเว็บไซต์ Tuniez83
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [www.tuniez83.com], 2558
YouTube Channel: tuniez83 มีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 18,000 คน (ข้อมูลเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.14 YouTube Channel: tuniez83
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83], 2558
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Instagram: tuniez83 มีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 35,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.15 Instagram: tuniez83
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83], 2558.
3.1.1.2 หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จํานวน 3 คน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในหมวดร้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)

เป็ นบุคคลที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสี ยงมาจนถึงปั จจุบนั
เป็ นบุคคลที่ไม่เคยมีชื่อเสี ยงมาจากสื่ ออื่นๆ
มีการสร้างเนื้อหาเพื่อนําเสนอแก่ผตู ้ ิดตามอย่างต่อเนื่อง
เป็ นบุคคลที่เคยร่ วมงานกับตราสิ นค้าต่างๆ
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องร้านอาหารและการท่องเที่ยว

เป็ นอย่างดี
ประกอบด้วย
1) คุณมงคล อภิสุทธิ สาร
Food & Travel Blogger ที่กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้จกั กันในนามของผูจ้ ดั ทําแฟนเพจ
“Eat and Travel Diary”
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ภาพที่ 3.16 คุณมงคล อภิสุทธิ สาร (Food & Travel Blogger)
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2556.
เป็ นผูท้ ี่ ชื่นชอบในการแสวงหาร้านอาหารอร่ อยๆ และชอบที่จะท่องเที่ยว
ไปในทุกๆ ที่ เริ่ มจากการเขียนเล่าประสบการณ์เรื่ องราวต่างๆ ที่ได้ไปพบเจอมาให้เพื่อนๆ ได้อ่าน
จนกระทัง่ มีคนให้ความสนใจเข้ามาพูดคุยสอบถามและติดตามผลงานมากขึ้นจึงได้จดั ทําแฟนเพจที่
นํา เสนอเรื่ องราวเกี่ ย วกับ ร้ า นอาหารและการท่องเที่ ย วทั้ง ในและต่า งประเทศขึ้ นมา ปั จจุ บ นั มี
ผูต้ ิดตามในแฟนเพจไม่ต่าํ กว่า 159,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.17 หน้าแฟนเพจ Eat and Travel Diary
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2558ก.

47
Instagram: eatandtraveldiary มีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 800 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่
20 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.18 Instagram: eatandtraveldiary
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2558ข.
2) คุณอนุสร ตันเจริ ญ
Food & Travel Blogger ที่กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้จกั กันในนามว่า “ลุงอ้วน กินกะเที่ยว”

ภาพที่ 3.19 คุณอนุสร ตันเจริ ญ (Food & Travel Blogger)
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [KinKaTiew], 2558.
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เป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบในการสรรหาร้ านอาหารอร่ อยๆ นานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น
ร้ านอาหารริ มทางราคาถู กหรื อร้ านอาหารหรู หราราคาแพง และชื่ นชอบในการเผยแพร่ บอกเล่า
ข้อมูลต่างๆ บนโลกออนไลน์ จากการเขียนบอกเล่าเรื่ องร้านอาหารอร่ อยๆ อยูเ่ ป็ นประจํา จึงทําให้มี
ชื่ อเสี ย งในเรื่ องของการแนะนําร้ านอาหาร จนมีผูต้ ิดตามอย่างกว้า งขวางในสื่ อสัง คมออนไลน์
ปัจจุบนั มีผตู ้ ิดตามในแฟนเพจไม่ต่าํ กว่า 47,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.20 หน้าแฟนเพจ ลุงอ้วนกินกะเที่ยว
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [KinKaTiew], 2558.
นอกจากแฟนเพจที่เป็ นช่องทางหลักที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามแล้วยังมี
การใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น
เว็บไซต์ www.fattyuncleeattravel.com ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็ นบทความหรื อคลิปวิดีโอที่ได้ทาํ ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มผูต้ ิดตามค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 3.21 หน้าเว็บไซต์ ลุงอ้วนกินกะเที่ยว
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [www.fattyuncleeattravel.com], 2558.
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Instagram: fattykinkatiew มีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 2,600 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่
17 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.22 Instagram: fattykinkatiew
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [fattykinkatiew], 2558.
3) คุณชุดาอร อุบลสมุทร
Food & Travel Blogger ที่กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้จกั กันในนามว่า “เมเม่พาชิม”

ภาพที่ 3.23 คุณชุดาอร อุบลสมุทร (Food & Travel Blogger)
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2557.
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ด้วยความที่ ชื่นชอบในรสชาติ ข องอาหารและชอบถ่า ยภาพ จึ ง ชอบที่ จะ
ถ่ายทอดเรื่ องราวบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ผ่านทางสื่ อออนไลน์ให้เพื่อนๆ ได้ติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงการแนะนําร้านอาหารอร่ อยๆ ให้เพื่อนๆ ได้ไปลองชิม จนกระทัง่ มีผทู ้ ี่ชื่นชอบสไตล์ในการ
นําเสนอและการถ่ ายทอดเรื่ องราวต่างๆ จากการเขียนไดอารี่ ทวั่ ๆ ไป จึงได้มีการสร้ างแฟนเพจ
ขึ้นมาเพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกัน ปั จจุบนั มีผูต้ ิดตามในแฟนเพจไม่ต่าํ กว่า 5,800
คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.24 หน้าแฟนเพจ เมเม่พาชิม
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2558.
นอกจากแฟนเพจที่เป็ นช่องทางหลักที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามแล้วยังมี
การใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น
เว็บไซต์ www.maymey.com ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นบทความ
หรื อคลิปวิดีโอที่ได้ทาํ ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มผูต้ ิดตามค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 3.25 หน้าเว็บไซต์ เมเม่พาชิม
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [www.maymey.com], 2558.
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Instagram: dj_maymey มีผตู ้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 1,400 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.26 Instagram: dj_maymey
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [dj_maymey], 2558
Twitter: dj_maymey มีผูต้ ิดตามไม่ต่าํ กว่า 34,000 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2558)

ภาพที่ 3.27 Twitter: dj_maymey
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [dj_maymey], 2558
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3.2.2 กลุ่มผู้ติดตาม (Follower) จํานวน 12 คน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผูต้ ิดตาม ดังนี้
1) เป็ นบุคคลที่ติดตามผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ในหมวดนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
2) เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมในการค้นคว้าหาข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลื่อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
3) มีการใช้สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องทุกวัน
4) เป็ นผูท้ ี่เคยมีส่วนร่ วม และไม่เคยมีส่วนร่ วมกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผูต้ ิดตามที่แตกต่างกันไป
5) เป็ นกลุ่มคนที่อยูใ่ นช่วงวัยทํางานที่มีอาํ นาจในการใช้จ่ายในการเลื อกซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การด้วยตัวเอง
ประกอบด้วย
3.2.2.1 กลุ่มผูต้ ิดตามในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม จํานวน 6 คน
1) คุณวิภาฉัตร คัณฑานันท์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 26 ปี
2) คุณวิลาสิ นี สงวนวงศ์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 27 ปี
3) คุณนิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์
อายุ : 24 ปี
4) คุณมัลลิกา ปานนพภา
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
5) คุณพรรณภรณ์ พันธ์นรา
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
6) คุณพันธิภา พิณเหลือง
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 31 ปี
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3.2.2.2 กลุ่มผูต้ ิดตามในหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จํานวน 6 คน
1) คุณพรรณราย เปรมปรี วรรณ
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
2) คุณอาทิตย์ สธนกุลพานิช
อาชีพ : กิจการส่ วนตัว
อายุ : 34 ปี
3) คุณประภาพร จิบสู งเนิน
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 37 ปี
4) คุณโอริ สสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 27 ปี
5) คุณวิชุดา รังสาคร
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
6) คุณกชมน ศรี รักษ์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 28 ปี

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์ที่มีแนวคําถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ซึ่ งเป็ นแนวคําถามที่ออกแบบภายใต้กรอบ
การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมและเกิดพลังการบอกต่อ ประกอบด้วย
1) แนวคําถามที่ใช้สาํ หรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุ่มผูท้ รง
อิทธิพลในโลกออนไลน์
(1) จุ ด เริ่ ม ต้น ของการเริ่ ม สร้ า งเนื้ อ หาต่ า งๆ จนได้เ ป็ นผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์อย่างในปั จจุบนั นี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
(2) กลยุทธ์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
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(3) ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ก่อนจะสร้ างเนื้ อหาเพื่อ
สื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
(4) วิธีการสร้างเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้ าหมายและเกิดการบอกต่อ
(5) ภาษาหรื ออัตลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสาร
(6) การสื่ อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม
(7) การมี ส่ วนร่ วมกับกลุ่ม ผูต้ ิ ดตาม เพื่อให้ผูต้ ิดตามรู ้ สึก ใกล้ชิ ดและเกิ ดความ
ไว้วางใจ
(8) การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
(9) การปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่น่าเชื่อถือเมื่อได้รับหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสื่ อสาร
การตลาดให้กบั ตราสิ นค้า
2) แนวคําถามที่ใช้สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ของกลุ่ ม
ผูต้ ิดตาม
เป็ นแนวคําถามเพื่อต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการติดตามและทัศนคติและการยอมรับที่มี
ต่อการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
(1) ความรู ้ของผูต้ ิดตามที่มีเกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
(2) การเลือกติดตามผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
(3) การสื่ อสารโต้ตอบกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์หรื อการมีส่วนร่ วมกับผู ้
ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
(4) ความน่ าเชื่ อถือของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เมื่อมีเรื่ องของการสื่ อสาร
การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง
(5) รู ปแบบการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่ให้ความสนใจเป็ น
พิเศษ
(6) การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้า
(7) ความไม่น่าเชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
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3.4 ระยะเวลาในการทําวิจัย
ดังนี้

ระยะเวลาในการทําวิจยั ตั้งแต่เริ่ มเก็บข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปผล ใช้ระยะเวลา
1) ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลรวม 3 เดือน
2) ระยะเวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล ใช้เวลา 1 เดือน

3.5 การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั โดยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) มาใช้วธิ ี การตีความข้อมูล (Interpretation) เพื่อสรุ ปรวมประเด็นสําคัญและตอบปั ญหานํา
วิจยั ที่ ได้ก าํ หนดไว้ โดยนําข้อมูล ที่ไ ด้จากการตี ความมาเขีย นเป็ นรายงานสรุ ปผลการวิจยั และ
นําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยบรรยายตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่ม
ผูต้ ิดตาม
2) เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผูต้ ิดตามที่ติดตามกลุ่ มผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์
3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อ
ทัศนคติข องกลุ่ มผูต้ ิดตาม” ในครั้ ง นี้ ได้ทาํ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กกับกลุ่ มผูท้ รงอิ ทธิ พ ลทาง
ความคิดในโลกออนไลน์และกลุ่มผูต้ ิดตาม ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญได้ว่า
กลุ่ มผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั มีอิทธิ พลต่อความคิดและทัศนคติของกลุ่ มผูต้ ิดตาม โดย
สามารถสร้างความน่าเชื่ อถื อและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามได้ กลุ่ม
ผู ้ติ ด ตามเห็ น ว่ า การรี วิ ว สิ นค้า ของผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
ตรงไปตรงมา และนําเสนอข้อมู ล ทั้งในแง่ บวกและแง่ล บ สามารถนํามาประกอบการตัดสิ นใจ
เบื้องต้นได้ ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าและยังมีความน่ าเชื่ อถือมากกว่าโฆษณาอื่นๆ ดัง
ผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
ผลการวิจยั การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
การวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาํ การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด จํานวน 18 คน ดังต่อไปนี้
1) การสัมภาษณ์กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ จํานวน 6 คน โดยแบ่งเป็ น
(1) หมวดผลิตภัณฑ์ความงาม 3 คน
(2) หมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว 3 คน
2) การสัมภาษณ์กลุ่มผูต้ ิดตาม จํานวน 12 คน โดยแบ่งเป็ น
1) ผูต้ ิดตามในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม 6 คน
2) ผูต้ ิดตามในหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว 6 คน

4.1 การสั มภาษณ์ กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
4.1.1 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ หมวดผลิตภัณฑ์ ความงาม
จํานวน 3 คน ดังต่ อไปนี้
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1) คุณพีรญา ป้ อมอาษา
วันที่สัมภาษณ์ : 22 มกราคม 2558

ภาพที่ 4.1 คุณพีรญา ป้ อมอาษา (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558.
เป็ น Beauty Blogger ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ และ
เคยร่ วมงานกับตราสิ นค้าต่างๆ มากมาย

ภาพที่ 4.2 ภาพจากงาน Oriental Princess Society 44 Green Agenda Party
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [www.erk-erk.com], 2557.
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และยังมีผลงานพอคเกตบุคบุคความงามชื่อว่า "สวย 360 องศา" ในเครื อสํานักพิมพ์
อมริ นทร์

ภาพที่ 4.3 ภาพจากงานเปิ ดตัวหนังสื อ "สวย 360 องศา"
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้อมอาษา [www.erk-erk.com], 2557.
2) คุณสุ อารี ทรรศนกุลพันธ์
วันที่สัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2558

ภาพที่ 4.4 คุณสุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
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เป็ น Beauty Blogger ที่โดดเด่นในเรื่ องของการนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวแฟชัน่ ของ
ญี่ปุ่นและเกาหลี ที่มีกลุ่มผูต้ ิดตามให้ความสนใจจํานวนมากและได้รับเชิญให้ร่วมงานเปิ ดตัวสิ นค้า
หลากหลายชนิด

ภาพที่ 4.5 ภาพจากงาน "YSL" Happy 2nd Anniversary in Thailand
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.

ภาพที่ 4.6 ภาพจากงาน SAMSUNG S6 Event
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
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3) คุณชนกกานต์ วีรคติธรรม
วันที่สัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2558

ภาพที่ 4.7 คุณชนกกานต์ วีรคติธรรม (Beauty Blogger)
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
เป็ น Beauty Blogger ที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง สไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใคร
และความสามารถในการวาดรู ปและร้ องเพลง ทําให้มีผูท้ ี่ชื่นชอบและติดตามผลงานจํานวนมาก
และยังได้ร่วมงานกับตราสิ นค้าอีกมากมาย และจากการที่มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงและเล่น
ดนตรี ทําให้มีผลงานเพลงในอัลบั้มแรก THE WAY WE FIRST MET เป็ นของตัวเอง

ภาพที่ 4.8 คุณชนกกานต์ วีรคติธรรมและผลงานเพลงอัลบั้มแรก
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2557.
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โดยสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1) จุดเริ่ มต้นของการเริ่ มสร้างเนื้อหาต่างๆ จนได้เป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์อย่าง
ในปั จจุบนั นี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “เริ่ มจากเขียนไดอารี่ ออนไลน์มาเมื่อประมาณ 6 ปี ตอนนี้ ทาํ
บล็อกมา 5 ปี รวมเป็ น 11 ปี แล้ว เขียนเล่าเรื่ องราวไปเรื่ อยๆ ว่าเราทําอะไรบ้าง พอเริ่ มเข้ามาใน
วงการแต่งหน้า พอมาเห็นรุ่ นพี่ๆ ที่เป็ นบล็อกเกอร์ เราก็คิดว่าเรามีบล็อกอยูแ่ ล้ว เราแค่เปลี่ยนคอน
เทนต์มนั ดังนั้นเลยมาเขียนไดอารี่ ในเรื่ องของความงาม ส่ วนวัตถุประสงค์แบ่งเป็ น 2 อย่าง อย่าง
แรกเราเขียนไดอารี่ ประจําวันก็แค่เขียนเป็ นเล่าเรื่ องราวไม่มีอะไร แค่อยากบอกอยากแชร์ ไม่ได้คิด
ว่าใครจะเข้ามาอ่านแต่ก็มีคนเข้ามาอ่าน ส่ วนเรื่ องที่ทาํ เกี่ยวกับบิวตี้ก็แน่นอนว่าแชร์ เรื่ องความงาม
จนกระทัง่ ตอนนี้โตขึ้นมาในระดับหนึ่งก็จะมีเรื่ องประวัติส่วนตัว ไลฟ์ สไตล์บา้ ง แต่หลักๆ ก็จะเป็ น
บิวตี้”
สุ อ ารี ทรรศนกุ ล พัน ธ์ กล่ า วว่ า “สมัย นั้ น ชอบเล่ น เว็บ บอร์ ด ตอนนั้น เล่ น เว็บ ไซต์
Jeban.com โพสกระทู ้ How to แต่งหน้า ก็เล่นมาเรื่ อยๆ จนมีคนติดตาม ก็เลยมีหลายๆ คน เรี ยกร้อง
ว่าไปเปิ ดบล็อกเถอะ ก็เลยเป็ นจุ ดเริ่ มให้มาทําบล็อกค่ะ เป็ นแนวบอกเล่าเหมือนเป็ นไดอารี่ ของ
ตัวเอง เป็ นบันทึกประมานนี้ มีหลากหลายค่อนข้างเป็ นเรื่ องบิวตี้ อันไหนเราซื้ อมา อันไหนเราได้มา
บ้าง ช่วงไหนเราไปซื้ อ ไปเที่ยวอะไรมา เป็ นเรื่ องหลากหลาย ไม่ใช่วา่ เรื่ องบิวตี้อย่างเดียว”
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “ชอบเขียนบล็อกเกี่ยวกับเรื่ องราวชีวติ ประจําวันของตัวเอง
เขียนเรื่ องทัว่ ๆ ไปว่าได้ทาํ อะไรไปบ้าง ซื้ อของอะไรมา ไปทานข้าวหรื อทํากิจกรรมอะไรที่ไหน
เป็ นคนชอบเขียนคือในโลกออนไลน์เราสามารถทําอะไรก็ได้ แต่ถา้ ในสถานการณ์จริ งที่มีคนเยอะๆ
เราจะอาย เป็ นคนขี้อาย เลยชอบที่จะสื่ อสารในโลกออนไลน์มากกว่า อย่างในเว็บไซต์ Pantip.com
ก็จะตั้งกระทูท้ าํ How to แต่งหน้าในแบบต่างๆ จนมีคนเริ่ มให้ความสนใจติดตามมากขึ้นเรื่ อยๆ”
จะเห็ นได้ว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เริ่ มต้นจากการที่ชอบเขียนไดอารี่ ออนไลน์ เป็ นการเขียนเล่า
เรื่ องราวในชีวติ ประจําวันทัว่ ๆ ไปโดยที่ไม่คิดว่าใครจะเข้ามาอ่านหรื อติดตามอะไร แต่พอเขียนไป
เรื่ อยๆ ก็เริ่ มมีคนเข้ามาอ่านมาติดตาม โดยเฉพาะในเรื่ องของความงาม ซึ่ งเนื้ อหาที่เขียนในไดอารี่
จะมีเรื่ องอื่นๆ ในชี วิตประจําวันทัว่ ๆ ไปรวมอยูด่ ว้ ย ไม่ได้เป็ นเรื่ องความงามอย่างเดียว แต่คนส่ วน
ใหญ่เลือกที่จะติดตามเรื่ องความงาม จนทําให้เรื่ องที่เขียนเกี่ยวกับความงามมีคนให้ความสนใจมาก
ที่สุด และเกิดมีการบอกต่อกันไปเรื่ อยๆ จนมีคนติดตามอ่านมากขึ้น รวมไปถึงการตั้งกระทูใ้ นเว็บ
บอร์ดเพื่อบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความงามหรื อการสอนแต่งหน้าในโอกาสต่างๆ ทําให้มีคน
เริ่ มรู ้จกั มากขึ้น จึงได้สร้างบล็อกและแฟนเพจขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม ซึ่ งเนื้ อหาหลักที่เขียนก็
จะเปลี่ยนจากที่เขียนเรื่ องราวทัว่ ๆ ไป ก็จะมาเน้นที่เรื่ องของความงามเสี ยส่ วนใหญ่
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2) กลยุทธ์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
2.1) รู ปแบบการสื่ อสาร
พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “โดยส่ วนตัวไม่ได้มีการวางแผนว่าจะต้องทําคอนเทนต์บ่อย
แค่ไหนแต่ก็จะพยายามอัพเดทให้ทุกวัน อาจจะเป็ นรู ปภาพหรื อข้อความพูดคุ ยสั้นๆ เพื่อที่กลุ่ ม
ผูต้ ิดตามจะได้ไม่รู้สึกว่าเราหายไปไหน ส่ วนเนื้ อหาที่จริ งจังก็จะมีประมาณ 2-4 ครั้งต่อเดือน เน้น
การนํา เสนอเป็ นบทความกับ รู ปภาพมากสุ ด รองลงมาก็จะเป็ นวิดี โอ ช่ องทางหลัก ๆ ก็จะเป็ น
Facebook, Twitter, Socialcam, Google Chat แต่ละอย่างก็ใช้แตกต่างกันไป จํานวนติดตามเยอะมาก
ที่สุดก็จะเป็ น Facebook จะเข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามมากที่สุด สื่ อแต่ละชนิ ดก็ใช้งานแตกต่างกันไป
Facebook จะเป็ นเรื่ องราวที่ ทนั สมัยหน่ อย ใน Twitter จะใช้ในการสื่ อสารที่ ส้ ันๆ ได้ใ จความ
รวดเร็ ว มีความใกล้ชิดมากกว่า มีการโต้ตอบกันได้ง่าย คุยกันสั้นๆ ก็รู้ว่าพูดถึงอะไร ส่ วนใหญ่จะ
เข้า Facebook, Instagram เป็ นหลัก อาจจะไม่ได้ใช้ทุกสื่ อพร้อมๆ กัน”

ภาพที่ 4.9 รู ปแบบการสื่ อสารผ่านทาง Twitter
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [erk_erk], 2558.
ส่ วนการถ่ า ยทอดเรื่ องราวที่ โดดเด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ ของตัวเองนั้น “จะเน้นการใช้
ประสบการณ์จริ งมาเขียน หรื อถ้าไม่ใช่ประสบการณ์จริ งจากตัวเองก็จะต้องเป็ นประสบการณ์จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นๆ คือต้องหาข้อมูลที่เป็ นความจริ ง จากการ
ค้นคว้าสอบถาม หลักๆ ข้อมูลที่นาํ เสนอจะเป็ นข้อมูลจริ งและเป็ นเรื่ องราวของตนเอง จะเน้นยํ้าลง
ไปตลอดเวลาว่าเป็ นเรื่ องราวของคนที่มีสภาพผิวแบบนี้ และพยายามจะเขียนอธิ บายให้มากที่สุด ซึ่ ง
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จะคํานึ งถึงคนอ่านว่าอยากรู ้อะไร อ่านไปแล้วจะมีคาํ ถามว่าอะไร ก็จะอธิ บายใส่ รายละเอียดไปให้
หมดในบทความนั้นๆ”
สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “เนื่องจากว่าทํางานประจําไปด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ ยต้อง
เขียนตามใจอาจจะไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าคือถ้าว่างเมื่อไหร่ ก็ลง แต่ก็พยายามอย่างน้อยก็
อาทิตย์ละหนึ่ งครั้ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นบล็อก, Facebook, Instagram แล้วแต่วา่ สื่ อตัวไหนจะเข้าถึง
กลุ่มผูต้ ิดตามมากที่สุด อย่างถ้าอยากได้เนื้ อหาเต็มๆ ก็จะเป็ นบล็อก คนที่ติดตามอยูแ่ ล้วก็จะเข้ามา
อ่านอยู่เรื่ อยๆ หรื อถ้าจะเอาเนื้ อหาหลากหลายคนเห็ นเยอะๆ ก็น่าจะเป็ น Facebook, Instagram
อะไรแนวๆ นี้ ค่ะ ส่ วน YouTube ไม่ได้ใช้เป็ นหลักเท่าไหร่ อย่างหลายๆ คนเขาเน้นเป็ นแนวพูด ก็
จะเป็ นทาง YouTube ของเราถ้ามีเวลาว่างก็จะเขียน ก็เลยจะเน้นไปทางบล็อกมากกว่า เน้นบทความ
มากกว่าวิดีโอ”

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการนําเสนอโดยการดึงจุดเด่นของตัวเอง
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
จากภาพเป็ นการนํา เสนอในรู ปแบบที่ ดึ ง จุ ด เด่ น ของตัว เองที่ เ น้ น ในเรื่ องของ
ภาพลักษณ์ที่ออกแนวญี่ปุ่น เป็ นการอัพเดทเทรนด์แฟชัน่ ที่มาจากญี่ปุ่นและยังนําเสนอในรู ปแบบ
ของภาษาญี่ปุ่นที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญอีกด้วย
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ส่ วนการถ่ายทอดเรื่ องราวที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองนั้น “คนส่ วนใหญ่ที่รู้จกั
และติดตามกันอยู่จะทราบกันดี ว่าภาพลักษณ์ของเราจะเป็ นแนวญี่ปุ่น เวลาคนคิดถึงเราก็จะนึกถึ ง
ภาพลักษณ์ที่เป็ นญี่ปุ่น ก็เลยนําจุดนี้ข้ ึนมาเป็ นจุดเด่น เนื่ องจากว่าในปั จจุบนั นี้บล็อกเกอร์ มีจาํ นวน
เยอะมาก ถ้าไม่ดึงบุคลิกของตนเองให้โดดเด่นออกมาก็จะไม่มีใครสามารถจดจําได้ เรี ยกได้วา่ สร้าง
การจดจําให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามได้ยากเหมือนกัน ซึ่ งโดยส่ วนตัวชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้ว ก็
เลยจะเน้นนําเสนอเนื้อหาแนวพวกนี้เป็ นหลัก อย่างเช่นเครื่ องสําอาง หรื อเรื่ องที่กาํ ลังเป็ นกระแสอยู่
ในตอนนั้น รวมไปถึงเรื่ องท่องเที่ยว ชอปปิ้ ง ส่ วนการเขียนจะเขียนด้วยความจริ งใจ จะเขียนบอกว่า
ใช้แล้วรู ้สึกยังไงก็บอกไปตามความเป็ นจริ ง จุดเด่นในการเขียนบทความคือจะมีการสรุ ปจุดเด่น-จุด
ด้อยของสิ่ งที่เขียนอยู่ พยายามจะเขียนให้ละเอียดที่สุด ให้คนที่เข้ามาอ่านแล้วรู ้สึกว่าไม่ตอ้ งไปหา
อ่านจากที่ไหนอีก”
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “มีการวางแผนไว้แต่ทาํ ไม่ได้ตามแผน ตั้งใจไว้ว่าใน
เดือนหนึ่งต้องรี วิวหนึ่ งตัว ถ้ามากกว่านั้นได้ก็ดีแต่อย่างน้อยต้องหนึ่ งตัว อย่างใน Instagram ก็จะมี
เรื่ องของความงาม แฟชัน่ รวมไปถึงเรื่ องทัว่ ไปในชี วิตประจําวันทุกๆ วันอยูแ่ ล้ว แต่ก็จะขึ้นอยูก่ บั
ข้อจํากัดในแต่ละวันด้วย รู ปภาพจะมีคนให้ความสนใจมาก ส่ วนสื่ อก็จะเลือกใช้ตวั หลักๆ อย่าง
Facebook, Instagram, YouTube และเว็บไซต์ส่วนตัวที่ทาํ ขึ้นไว้รวบรวมบทความหรื อคลิปวิดีโอ
ต่างๆ ที่ได้ทาํ ขึ้นมา จะเลื อกใช้สื่อตามความเหมาะสม ส่ วนตัวเป็ นคนชอบถ่ายรู ปและโพสลงสื่ อ
ออนไลน์ตลอดเวลา จึงเลือกใช้ Instagram เป็ นหลัก และเป็ นคนชอบร้องเพลงก็ทาํ คลิปวิดีโอลง
YouTube ด้วย แล้วก็คลิปวิดีโอ How to เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าด้วย”

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการนําเสนอเนื้อหาในรู ปแบบคลิปวิดีโอ
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83], 2558.
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ตัวอย่างการนําเสนอในรู ปแบบของคลิปวิดีโอที่อธิ บายถึงผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ภายในคลิปวิดีโอได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้และผลจากการที่ได้ทดลอง
ใช้
สําหรั บการถ่ายทอดเรื่ องราวที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเอง “คิ ดว่าการเป็ นตัว
ของตัวเอง เป็ นคนสบายๆ บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับไลฟ์ สไตล์ของตัวเอง จะทําให้คนที่ติดตามเรา
อยู่รู้ว่าเราเป็ นคนยังไง การเขียนบทความก็จะใช้คาํ พูดที่เป็ นตัวของตัวเองเพื่อจะได้เข้าใจง่ายและ
เป็ นกันเอง”

ภาพที่ 4.12 การนําเสนอไลฟ์ สไตล์ที่เป็ นตัวของตัวเอง
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83], 2558.
ด้วยความที่ มีไลฟ์ สไตล์เป็ นคนง่ายๆ สบายๆ ภาพการเป็ น Beauty Blogger จึงไม่
จําเป็ นต้องแสดงให้เห็ นถึ งความสวยงามแบบผูห้ ญิงทัว่ ๆ ไป แต่การนําเสนอไลฟ์ สไตล์ที่เป็ นตัว
ของตัวเองก็สามารถดึงดูดให้มีคนสนใจและติดตามสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือน Beauty Blogger
คนอื่นๆ ทําให้เกิดความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา
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2.2) การสร้างการมีส่วนร่ วม
การสร้ างการมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูต้ ิดตามเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นการสร้าง
ความสั ม พันธ์ ที่ ดีต่อกัน ทํา ให้เกิ ดความคุ ้นเคยและทํา ให้ก ลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามจะรู ้ จกั ตัวตนของผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์มากขึ้นซึ่ งจะทําให้เกิ ดความเชื่ อใจและไว้วางใจ แต่การจัดกิจกรรมแจก
ของรางวัลนั้น ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรจะมีการแจกของรางวัล
บ่อยเกินไปเพราะจะทําให้กลุ่มคนที่เข้ามาติดตามสนใจแต่ตวั ของรางวัลและไม่ได้ให้ความสนใจใน
เนื้อหาที่ทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้ต้งั ใจนําเสนอมากนัก จากการสัมภาษณ์ผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์ท้ งั สามคนได้ความดังนี้
พีรญา ป้ อมอาษา กล่ าวว่า “การสร้ างความสัม พันธ์กบั ผูต้ ิดตามจะอยู่ในระดับปาน
กลาง จะมีคาํ ถามส่ งมาทางหลังไมค์ (กล่องข้อความส่ วนตัว) อยูเ่ รื่ อยๆ ก็จะสื่ อสารกันทางนั้น แต่ก็
พยายามให้โพสทางหน้าแฟนเพจเพราะจะได้แชร์ กบั คนอื่นๆ ด้วย ส่ วนกิจกรรมร่ วมสนุ ก ค่อยข้าง
น้อยเพราะไม่อยากให้ใครเข้ามาเพราะอยากได้ของฟรี แล้วก็ออกไป เราจะให้ในเรื่ องของเนื้ อหา
มากกว่า อย่างแจกของจะเป็ นกรณี พิเศษมากกว่า ล่ าสุ ดปี ใหม่ก็เพิ่งแจกกล้อง แจกหนังสื อ ไม่มี
สปอนเซอร์ ส่ วนสปอนเซอร์ จะเป็ นของเล็กๆ น้อยๆ อย่างนํ้ายาทําความสะอาดผิวหน้า ก็มีติดต่อ
เข้ามาเพื่ออยากให้แจกอยูแ่ ล้ว”
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ภาพที่ 4.13 การพูดคุยกับกลุ่มผูต้ ิดตามเพื่อสร้างความสัมพันธ์
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558ข.
จากภาพจะเห็ นได้ว่าผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ผูต้ ิดตาม โดยการตอบคําถามและให้คาํ แนะนําให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามอยูส่ มํ่าเสมอ
สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “กิจกรรมก็มีหลายครั้งที่ทางแบรนด์เขาให้ผลิตภัณฑ์มา
ให้เรารี ววิ เราก็ขอว่าไม่คิดค่าบล็อกนะแต่ขอของรางวัลมาให้แฟนเพจได้ไหม หรื อบางทีมีมาเสนอ
ว่ามีของอยากให้ช่วยแจกก็มี แต่ก็ไม่อยากทําให้มนั เยอะเกินไปเพราะมันจะเหมือนเป็ นเพจที่แจก
ของ ตรงนี้ก็กงั วัลเหมือนกัน คือหลายคนพยายามหลอกล่อลูกเพจให้มากดไลค์เยอะๆ โดยการที่เอา
ของรางวัลมาล่อ แต่เพจเหล่านั้นคนที่ติดตามก็จะเป็ นอีกกลุ่มหนึ่ งไปเลยคือเป็ นนักล่ารางวัล คือ
สนใจแต่ตวั ของรางวัลแล้วไม่ได้สนใจคอนเทนต์ของเรา ไม่ได้สนใจตัวตนของเรา ซึ่ งเราอยากจะ
เน้นให้คนมาหาเราเพราะสนใจเนื้อหาที่เราทํามากกว่า”
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ภาพที่ 4.14 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีสปอนเซอร์
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
จากภาพเป็ นการร่ วมกิจกรรมแจกของรางวัลโดยมีสปอนเซอร์ ซึ่ งทําให้เกิดการรับรู ้ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิ ดตัวขึ้นมาใหม่ และในตัวกิจกรรมยังก่อให้เกิดการบอกต่อได้โดยผ่านการใช้
Hashtag อย่าง #KiraristaWing และ #Meybelline อีกด้วย
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “สําหรับกิจกรรมก็จะทําเท่าที่หาสปอนเซอร์ ได้หรื อ
ว่างๆ ก็จะมีเล่นเกมส์แจกของในแฟนเพจ เอาของที่ซ้ื อมาเองแล้วใช้ไม่ทนั หรื อของที่แบรนด์ให้มา
จะเอามาแจก ถ้าเป็ นบางคนที่ติดตามผลงานกันมานานจะชวนมาเข้ากรุ๊ ปที่สนิ ทสนมเพื่อที่จะพูดคุย
ใกล้ชิดกันเป็ นครอบครัวมากขึ้น ก็มีนดั เจอนัดทานข้าวกันตามจังหวะที่เหมาะสม ไม่ได้นัดเป็ น
เรื่ องราวแค่บอกว่าอยูแ่ ถวนี้ใครสะดวกก็มาเจอกัน นานๆ ทีจะมีนดั แบบเป็ นทางการสักที”
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ภาพที่ 4.15 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
จากการที่ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศและยังไม่ได้มีโอกาสได้สร้างเนื้ อหาใหม่ๆ ทางผู ้
ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จึงได้จดั กิจกรรมแจกของรางวัลโดยใช้งบประมาณของตัวเอง เพื่อเป็ น
การสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่ายังนึกถึงกลุ่มผูต้ ิดตามของตนเองอยูเ่ สมอ
2.3) การสร้างแรงจูงใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กล่าวว่า ไม่เคยคาดหวังว่าจะมีใครไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ตามที่
ตนเองได้เขียนแนะนําไว้ และไม่เคยได้ไปสอบถามทางกลุ่มผูต้ ิดตามว่าได้ไปซื้ อมาทดลองใช้บา้ ง
หรื อไม่ แต่ก็คิดว่าจากการที่ตนเองได้เขียนรี วิวสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ นั้น สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ให้ ก ับ กลุ่ ม ผูต้ ิ ด ตามได้พ อสมควร ซึ่ งผูต้ ิ ด ตามบางคนก็ มี ก ารมาพู ด คุ ย
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้ลองซื้ อมาใช้ หรื อบางคนก็มีมาบอกว่าซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ตวั นี้เพราะได้อ่านบทความจากทางผูใ้ ห้สัมภาษณ์
พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “ปกติจะนําเสนอข้อมูลแบบตรงๆ พูดกันตรงๆ ส่ วนทางคน
ที่อ่านจะเชื่ อหรื อไม่ก็เป็ นวิจารณญาณของเขา ส่ วนมีคนไปซื้ อตามบ้างหรื อเปล่า อันนี้ไม่รู้วา่ มีคน
ไปซื้อตามไหม แต่มีมาบอกบ้างว่าซื้ อมาลองเพราะเรา”
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สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “จะมีหลายๆ คนที่เวลาเราเขียนบล็อกอะไรไป เขาก็
ชอบเข้ามาถามว่าผิวอย่างเขาใช้ได้ไหม เขาเหมาะกับสี อะไร เราก็คิดว่าน่าจะมีผลกับการตัดสิ นใจ
ของเขา แต่ก็ไม่ได้มานัง่ เช็คว่าตลาดเป็ นยังไงคือเราก็เขียนในสิ่ งที่เราอยากทําอยากเขียนค่ะ ถ้าตัว
ไหนที่เราชอบมากๆ เราก็จะเชียร์ ออกนอกหน้ามากๆ ถ้าเป็ นเครื่ องสําอางเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกล้าที่
จะเขียนว่ามันดีนะ ดีมากๆ เพราะว่าเครื่ องสําอางมีความเสี่ ยงค่อนข้างน้อย คือเหมือนว่าผิวแต่ละผิว
อย่างรองพื้นคือพื้นฐานแล้วมันค่อนข้างเหมือนกัน แต่ถา้ เป็ นสกินแคร์ แล้ว มันจะมีผิวแห้ง ผิวมัน
เราจะไม่ค่อยกล้าพูดว่ามันดีนะไม่แพ้ เพราะว่ามันไม่เหมือนกันว่าใช้แล้วไม่แพ้ คนที่ใช้แล้วดีมนั ก็
มี แต่ใช้แล้วไม่ดีมนั ก็มี เราจะแบบพยายามบอกว่ามันดียงั ไงกับตัวเรามากกว่า”
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “คือเราก็บอกแค่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา น่ าสนใจ
ลองแล้วเป็ นยังไง แต่ก็ไม่เคยตามดูว่ามีใครซื้ อตามเราบ้างหรื อเปล่า แต่คิดว่าน่ าจะเกิ ดแรงจูงใจ
ให้กบั ผูต้ ิดตามพอสมควรเพราะเขาคอยติดตามอัพเดทจากเราอย่างต่อเนื่อง”

ภาพที่ 4.16 การประชาสัมพันธ์งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
จากภาพจะเห็ น ได้ว่ า ทางผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ไ ด้รั บ เชิ ญ ไปทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งมีการเปิ ดตัวและวางจําหน่าย การโพสรู ปภาพพร้อมคําโปรยเพียงสั้นๆ ก็สามารถ
ดึงดูดความสนใจได้
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2.4) การสร้างความน่าเชื่อถือ
เมื่อได้มีโอกาสร่ วมงานกับตราสิ นค้าต่างๆ ทางกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ก็ยงั
ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ของตนเองคือเลือกที่จะนําเสนอข้อมูลที่เป็ นความจริ งให้กบั ผูบ้ ริ โภค ไม่มีการ
เขียนเพื่อเชี ยร์ สินค้าหรื อบริ การใดๆ จนเกินความเป็ นจริ งและหากได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์
ต่างๆ ก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งการที่ชดั เจนลงไปตั้งแต่ตน้ นั้นทําให้ผูท้ ี่ติดตามอ่านรู ้สึกถึ ง
ความจริ งใจที่มีการบอกกล่าวกันตรงๆ โดยผูอ้ ่านจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสิ นใจ
ต่อไป
พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “ส่ วนใหญ่ถา้ มีสปอนเซอร์มาแบบนี้คนที่อ่านมักจะเข้าใจอยู่
แล้ว ส่ วนหนึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็ นการโฆษณา แต่ตวั เราเองคิดว่าเสน่ห์ของการที่เราทําบล็อกเอง เรา
คิดว่ามันไม่เหมือนเพราะเราได้ลงไปเล่นกับตัวสิ นค้านั้นจริ งๆ และมีประสบการณ์ร่วมจริ งๆ ถ้าอัน
ไหนเราใช้เราก็สามารถบอกได้คือพูดง่ายๆ ว่าเราเอาข้อมูลมาคุยกัน บางทีเรามีภาพก่อนใช้และหลัง
ใช้มาเปรี ยบเทียบให้ดู ดังนั้นเราพูดกันตรงๆ ว่าสภาพผิวเราเป็ นยังไงในช่วงนั้นๆ ส่ วนการรับงานก็
มักจะเลื อกก่อนอยู่แล้ว จะไม่ได้รับงานทุกอย่างก็จะเลือกเอาที่เหมาะกับเรา ไม่แพ้ ปลอดภัยกับ
ผูบ้ ริ โภค เราก็จะเลื อกตั้ง แต่ ด่า นแรกเลยไม่ต้องถึ ง คนอ่านว่า เรารั บ แค่ น้ ี นะ ไม่ไ ด้รับ งานเยอะ
สําหรับการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ต่างๆ ก็ไม่ได้นาํ เสนอแตกต่างจากที่เรา
ทําเองสักเท่าไหร่ แต่ว่าอย่างที่ทาํ ให้แบรนด์เราก็ตอ้ งคิดนิ ดหน่อย คือส่ วนหนึ่ งเราก็ตอ้ งดูก่อนว่า
ภาพลักษณ์ของแบรนด์เขาเป็ นอย่างไร เหมาะกับเราหรื อไม่ ภาพลักษณ์เขาดีหรื อไม่ คุณภาพสิ นค้า
เป็ นอย่างไร คือเราจะได้สบายใจ ส่ วนของเนื้อหาที่เขียนเราจะเขียนก็ละเอียดเหมือนกัน บางครั้งเรา
จะใช้สีตวั หนังสื อที่มนั เข้ากับแบรนด์ของเขา ให้มนั ไปทิศทางเดี ยวกัน เราจะเน้นการใช้สีอะไร
แบบนี้ มากกว่า อย่างการแต่งตัวก็จะแต่งตัวให้เหมาะสมกลมกลืนไปกับแบรนด์ ส่ วนตัวเป็ นคน
ชอบเล่นที่รายละเอียดแบบนี้ เพราะฉะนั้นเรื่ องเนื้ อหาที่ทาํ เองกับที่มีสปอนเซอร์ มนั ก็จะเหมือนกัน
เพียงแต่เราคํานึงว่าเวลาเราทํางานให้ลูกค้า เราก็พยายามทําให้ภาพลักษณ์สอดคล้องไปกับตัวสิ นค้า
ของเขา”
สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “บล็อกเกอร์ ในปั จจุบนั มีการทําเป็ นอาชี พซึ่ งมีหลาย
รู ปแบบกันไป อย่างถ้ามีเรื่ องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็ นค่าความเสี่ ยงในการทดลองใช้สินค้า ก็จะได้
ค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นหรื อเป็ นตัวสิ นค้าไป แต่ส่วนตัวต้องบอกเลยว่าถ้ารับงานมาแล้ว
ทดลองใช้แล้วไม่ชอบก็จะปฏิ เสธงานไปเลย คือไม่เขียนเลยเพราะว่าเขียนไปมันก็เขียนได้ไม่ดี
เหมือนไปเขียนทําลายตัวสิ นค้าเขาเปล่าๆ ก็เลยต้องปฏิเสธงานนั้นไป ส่ วนการสร้างเนื้ อหาก็จะมี
การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่ อถือได้ ในส่ วนข้อมูลของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ อย่างเช่น มีรางวัลกา
รันตีมาว่าดี หรื อมีบทความวิชาการเกี่ยวกับส่ วนผสม ก็จะนํามาเขียนอ้างอิงลงไปในบทความด้วย”
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ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “ส่ วนใหญ่คนที่ติดตามเราจริ งๆ รู ้อยูแ่ ล้วว่าไลฟ์ สไตล์
เราเป็ นคนยังไง เราเป็ นคนที่ซ้ื อของตลอดเวลา ต่อให้ดีหรื อไม่ดียงั ไงเราก็สามารถมาพูดอธิ บายได้
ว่ามันเป็ นยังไง ไม่คิดว่าความน่าเชื่อถือของตัวเองจะลดน้อยลงเพราะคนที่ติดตามเราเขาจะรู ้วา่ อันนี้
มันคืองานอดิ เรก สําหรับ บล็อกเกอร์ บางคนเขาทํา กันเป็ นงานจริ งจัง ในกรณี น้ ี ความน่ า เชื่ อถื อ
อาจจะลดน้อยลงเพราะทุกครั้งที่เขาไปงาน หรื อเขียนบทความเกี่ยวกับตัวสิ นค้าขึ้นมา มันเป็ นงาน
ของเขา แต่ สํา หรั บ เราคนส่ วนใหญ่จะรู ้ ว่า เราเป็ นนัก ร้ อง มี กิ จการส่ วนตัว แล้วก็ ท าํ บล็อกด้วย
เพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยมีเหตุผลที่เราจะต้องมาเขียนชื่นชมสิ นค้าทุกตัวเพื่อจะให้เป็ นงานของเรา ซึ่ ง
จริ งๆ มันน่าจะเกี่ ยวกับการวางตัวตั้งแต่แรกด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั จะมีบล็อกเกอร์ ที่เกิดขึ้นเพื่อมาเป็ น
บล็อกเกอร์ มาทําเป็ นงานโดยตรงเลย ซึ่ งจะเป็ นภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่ ง ซึ่ งไม่เหมือนของเรา อย่าง
เราเองถ้าเราเขี ยนขึ้ นมาแล้ว คนที่ติดตามส่ วนใหญ่จะรู ้ ว่า ถ้าพูดถึ ง เรื่ องนี้ ก็ แสดงว่า เราต้องลอง
มาแล้ว อย่างถ้ามีครี มบํารุ งผิวติดต่อมาให้เขียน เราก็ตอ้ งกําหนดไว้เลยว่าต้องลองใช้ 3 สัปดาห์นะ
ไม่ง้ นั เราไม่รับงาน หลังจากที่ลองใช้แล้วบางอย่างที่เราใช้แล้วแพ้ เราก็เขียนบอกเลยว่าเราแพ้ตวั นี้
นะ ส่ วนตัวอื่นๆ ที่ใช้แล้วไม่แพ้เราก็บอกว่าเราไม่แพ้ เราก็มีสิทธิ์ ที่จะเขียนเรื่ องพวกนี้ ถึงเขาไม่มา
เป็ นสปอนเซอร์ ให้ เราก็ซ้ื อมาใช้เองอยู่ดี เราก็มีสิทธิ์ ที่จะเขียนในความเป็ นจริ ง สําหรับงานที่มี
ค่าจ้างให้ ค่าจ้างนี่คือค่าเสี ยเวลาของเราไม่เกี่ยวกับการจ้างให้เราเขียนเพื่อเชียร์ สินค้าของเขา คือเรา
ก็จะบอกก่อนรับงานอยู่แล้ว และทางสปอนเซอร์ ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะมาบังคับให้เรา
เขียนอะไรก็ได้ แต่เราเองก็ไม่ได้เป็ นคนที่จะไปพูดร้ายให้กบั สิ นค้าของเขา เราจะไม่ค่อยเอาข้อเสี ย
โดยที่ ใช้ตวั เองเป็ นคนตัดสิ นว่ามันไม่ ดี แต่ จะเขี ยนว่า อย่า งสิ นค้า ตัวนี้ ผสมซิ ลิ โคน ถ้าใครแพ้
ซิ ลิโคนก็ควรจะเลี่ยง ซึ่ งทางสปอนเซอร์ เขาก็เข้าใจ เพราะมันเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งว่าเราแพ้ ทุกอย่าง
มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่เราตั้งใจจะบอกผูบ้ ริ โภค ส่ วนในเรื่ องของความแตกต่างในการนําเสนอเนื้ อหา
ที่มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราทําเองทั้งหมดนั้นไม่แตกต่างกัน แต่เนื้อหาข้างในอาจจะ
ละเอียดไม่เท่ากัน ถ้าเป็ นของสปอนเซอร์ เขาจะชอบให้ขอ้ มูลมาเยอะ อยากให้ใส่ รายละเอียดของ
สิ นค้าว่าอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ ซื้ อได้ที่ไหน ส่ วนผสมมีอะไรบ้าง แต่ถา้ เราซื้ อมาลองใช้เองเราจะ
เขียนตามแบบของเราเอง เราก็จะไม่พูดถึงเรื่ องส่ วนผสม จะระบุแค่วา่ ปริ มาณเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่
หาซื้อได้ที่ไหน ประมาณนี้มากกว่า”
3) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ก่อนจะสร้างเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารกับ
กลุ่มผูต้ ิดตาม
ในส่ วนของความเข้า ใจในตัวผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ท้ งั สามคนกล่ าวว่า ได้มี ก าร
ค้นคว้าหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่ มเขียนบทความ ซี่ งมักจะมีการหาข้อมูลจากทางผูผ้ ลิตโดยตรงรวมไป
ถึงจากแหล่งข่าวอื่นๆ ด้วย
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พีรญา ป้ อมอาษา กล่ าวว่า “ตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้ แต่เราก็ตอ้ งหาข้อมู ลจาก
ผูผ้ ลิตก่อน หลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลมาเขียนตามที่เราเข้าใจ อันไหนเราไม่รู้ก็บอกไปว่าเราไม่รู้ เรา
คงไม่เขียนไปทั้งๆ ที่เราไม่รู้”
สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “ก่อนที่จะรับมารี วิว ต้องมีการเลือกก่อนแล้วว่าน่าเชื่ อถือ
แค่ไหน คือถ้าเป็ นแบรนด์ที่รู้จกั อยูแ่ ล้ว เคยใช้อยูแ่ ล้วก็รับได้เลย แต่ถา้ เป็ นแบรนด์ใหม่หรื อว่าเป็ น
แบรนด์ที่ทาํ เองก็จะไม่รับเลย นอกจากว่าเราเชื่อใจผูผ้ ลิตจริ งๆ เหมือนกับว่ามีความคุน้ เคยหรื อรู ้จกั
กับโรงงานผูผ้ ลิตจริ งๆ ถึ งจะรับ แต่ว่าปกติก็ไม่ได้รับ แล้วพอรับงานมาก็จะต้องดู ว่าส่ วนผสมมี
อะไรบ้าง แล้วก็ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม สมมติวา่ มันเป็ นสิ นค้าที่เปิ ดตัวในต่างประเทศก่อน ก็ไปดู
ว่าของบล็อกเกอร์ ต่างประเทศเป็ นไงบ้าง ก็อ่านแล้วลองใช้ ขั้นตอนลองใช้นี่ก็กาํ หนดไว้เลยว่าอย่าง
น้อยประมาณ 3 สัปดาห์ ในช่ วง 3 วันแรกจะไม่ลองที่หน้า จะลองที่แขนที่คอก่อนเพราะส่ วนตัว
เป็ นคนผิวแพ้ง่าย แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยลองใช้ แล้วก็ค่อยเขียนสรุ ปผลค่ะ”
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “ก็มีความรู ้ในตัวสิ นค้าในระดับหนึ่ง ก่อนจะมาเขียนเรา
ต้องหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาเขียนให้คนอ่านได้เข้าใจและได้ความรู ้จากเนื้ อหาของ
เรา”
4) วิธีการสร้างเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้ าหมายและเกิดการบอกต่อ
4.1) การจัดทําเนื้อหา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า การสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจและเกิดการบอกต่อนั้น ส่ วนใหญ่
มักจะมีจุดเริ่ มที่วา่ ผลิตภัณฑ์หรื อเรื่ องนั้นๆ มันมีความน่าสนใจหรื อเปล่า มีจุดเด่นในด้านไหน ดึง
เนื้อหาที่เป็ นจุดเด่นที่คนกําลังสนใจและอยากรู ้มาเขียน ทําให้มีคนสนใจและบอกต่อๆ กันไป
พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “ส่ วนใหญ่เวลาที่เราทําคอนเทนต์มนั จะมีท้ งั ส่ วนที่เราทําเอง
และมีสปอนเซอร์ เข้ามาเกี่ยวด้วย ของสปอนเซอร์ นี่จะทําออกมายังไงก็ตอ้ งดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์น้ นั
ช่วยดูแลปั ญหาของผูบ้ ริ โภคยังไง หลังจากทดลองใช้แล้วรู ้วา่ มันสามารถแก้ปัญหาได้จริ งๆ ก็เอามา
บอกเล่ากันมากกว่า อย่างครี มกันแดดนี่ก็เกี่ยวกับเรื่ องผิว เราก็จะชอบรณรงค์ให้ใช้ครี มกันแดดอยู่
แล้ว คนก็จะแชร์ ต่อไม่ยากเพราะมันเป็ นเรื่ องของสภาพผิวที่เราไม่ตอ้ งลงทุนแพง แล้วผิวเราก็จะดู
อ่อนเยาว์ระยะยาว คงเป็ นเรื่ องตามเทรนด์มากกว่า”
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ภาพที่ 4.17 การรี ววิ สิ นค้าในรู ปแบบของบทความ
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [www.erk-erk.com], 2558.
จากภาพเป็ นการรี ววิ ผลิตภัณฑ์กนั แดดรุ่ นใหม่ที่ทดลองซื้ อมาใช้เอง โดยในบทความมี
การระบุระยะเวลาที่ใช้และอธิ บายถึงสภาพผิวในแต่ละช่วงเวลาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์
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สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “จริ งๆ มันต้องมาจากจุดเริ่ มที่วา่ ผลิตภัณฑ์หรื อหัวข้อ
นั้นๆ มันน่าสนใจหรื อป่ าว เราอาจจะดึงผลิตภัณฑ์ที่คนกําลังอยากได้ กําลังเป็ นกระแสที่เมืองนอก
เราก็ไปหาซื้ อมาก่อน บางทีแบรนด์เขาก็จะชอบส่ งมาให้ลองก่อนอยู่แล้ว ถ้าสมมติเป็ นแบรนด์ที่
สนิทกันเขาก็จะส่ งตัว Demo มาให้ลองก่อนเลย ก็จะมีเวลาทํารี ววิ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะวางขาย”
ชนกกานต์ วีรคติ ธรรม กล่าวว่า “เราจะดึ งเนื้ อหาที่เป็ นจุดเด่นที่คนกําลังสนใจและ
อยากรู ้ มาเขียน ถ้าเป็ นเรื่ องที่กาํ ลังเป็ นกระแสและน่ าสนใจในช่วงเวลานั้นก็มีการบอกต่อกันไป
เรื่ อยๆ เพราะมีหลายคนที่อยากรู ้และให้ความสนใจ”

ภาพที่ 4.18 การแนะนําสิ นค้าใหม่ที่มีความน่าสนใจ
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
การโปรโมทการเปิ ดตัวสิ นค้าชุดชั้นในคอลเลคชัน่ ใหม่ จะเห็นได้วา่ ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มผูต้ ิดตามและมีการแชร์ ขอ้ มูลเกิดขึ้น รวมไปถึงมีแนวโน้มของการตัดสิ นใจซื้ อด้วยนัน่ เอง
4.2) ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามและการเขียนบทความ
มักจะเป็ นภาษาที่เป็ นตัวตนของตนเอง เป็ นภาษาที่ใช้บอกเล่าทัว่ ๆ ไป โดยเน้นให้อ่านง่ายที่สุด โดย
ที่คนอ่านไม่ตอ้ งมาตีความทีหลังว่าหมายความว่ายังไงอีก และเพื่อเป็ นการเข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามจึงมัก
ใช้ภาษาการพูดคุยที่เป็ นกันเองไม่เป็ นทางการมากนัก
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พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “ถ้าเป็ นการคุยในบล็อกหรื อในหน้าเพจ เป็ นการคุยกันแบบ
พี่ๆ น้องๆ ก็จะคุยเป็ นตัวของตัวเอง แต่อย่างบางทีถา้ เราต้องไปคุยกับแพทย์ คุยกับผูใ้ หญ่เราก็จะใช้
ภาษาที่ดูเป็ นทางการมากขึ้น”
สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “ใช้ภาษาไม่ทางการ เป็ นสไตล์บอกเล่าทัว่ ไป คนอ่าน
จะได้เข้าใจง่าย”
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “เป็ นภาษาที่ใช้อยูท่ ุกๆ วัน เหมือนคุยกับเพื่อนๆ ก็ไม่
ถึงกับเป็ นทางการมากนัก”
4.3) การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้คาํ ตอบไปในทางเดียวกันว่า ไม่ได้มีการสร้างภาพลักษณ์หรื อสร้าง
ตัวตนในโลกออนไลน์ เน้นการเป็ นตัวของตัวเอง และกลุ่มผูต้ ิดตามก็จะชอบในตัวตนที่แท้จริ ง จึง
ได้ติดตามกันมาตลอดเรื่ อยๆ โดยอาจจะมี การวางตัวให้เหมาะสมในแต่ล ะสถานการณ์ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องบ้าง
พีรญา ป้ อมอาษา กล่าวว่า “เป็ นคนพูดตรงๆ อยูแ่ ล้ว มีอะไรก็คุยกันตรงๆ ไม่มีหมกเม็ด
คือไม่มีการสร้างตัวตน เพราะมันจะทําได้แค่ภายนอก ส่ วนตัวแล้วเป็ นคนที่ภูมิใจในตัวเอง ไม่ค่อย
จะสนใจถ้าเราเป็ นแบบนี้แล้วใครจะไม่ชอบเรา เป็ นคนตรงๆ มากกว่า”
สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ กล่าวว่า “เหมือนกันเลยทั้งตัวจริ งและในออนไลน์ ไม่มีการ
สร้างตัวตน”
ชนกกานต์ วีรคติธรรม กล่าวว่า “ไม่ได้มีการสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ เป็ นคน
ที่คิดอะไรก็พูดตรงๆ ในโลกออนไลน์ก็จะสื่ อออกมาตรงๆ เหมือนกัน โดยส่ วนตัวแล้วเป็ นคนขี้อาย
เลยชอบใช้สื่อออนไลน์ในการสื่ อสารและเผยแพร่ ขอ้ มู ล ถ้าต้องไปเป็ นพิธีกรในงาน ภาพที่เห็ น
อาจจะไม่เหมือนกับที่เห็นในสื่ อออนไลน์ อาจจะดูเกร็ งขึ้นกว่าเดิมเนื่ องจากคนเยอะเราก็จะกดดัน
หน่ อย แต่ถ้าเป็ นการทําอะไรที่อยู่ที่บา้ นจะเฮฮาเป็ นตัวของตัวเองมากกว่า ถ้าถามว่าต่างกันหรื อ
สร้างภาพพจน์หรื อเปล่า ก็ไม่ได้มีการสร้างภาพพจน์ แต่อาจจะด้วยปั จจัยหลายๆ อย่างที่เป็ นอยูใ่ น
ขณะนั้น บางคนอาจจะมองว่าหยิง่ หรื อเปล่า เป็ นบล็อกเกอร์ เป็ นนักร้องแล้วหยิ่งหรื อเปล่า ก็เลยไม่
กล้าเข้ามาทัก แต่จริ งๆ คือเข้ามาทักได้เพราะเป็ นคนธรรมดาทัว่ ไป แต่คนอาจจะมองว่าเป็ นคนใน
สื่ อเลยไม่กล้าเข้ามาคุยด้วย แต่จริ งๆ คือนอกจอเป็ นยังไงในจอก็เป็ นอย่างนั้น เป็ นคนค่อนข้างเงียบ
ถ้าอยูค่ นเยอะๆ จะไม่ค่อยพูดยกเว้นว่าเป็ นกลุ่มคนสนิทกัน”
4.1.2 ผู้วจิ ัยได้ สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ หมวดร้ านอาหารและการ
ท่ องเทีย่ ว จํานวน 3 คน ดังต่อไปนี้
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1) คุณมงคล อภิสุทธิ สาร
วันที่สัมภาษณ์ : 17 มีนาคม 2558

ภาพที่ 4.19 คุณมงคล อภิสุทธิ สาร (Food & Travel Blogger)
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2556.
เป็ น Food & Travel Blogger ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างดีในเรื่ องของร้านอาหารและ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีโอกาสได้รับเชิญไปร่ วมงานกับตราสิ นค้าและร้านอาหารต่างๆ และมีกลุ่ม
ผูต้ ิดตามผลงานอยูจ่ าํ นวนมาก
2) คุณอนุสร ตันเจริ ญ
วันที่สัมภาษณ์ : 10 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพที่ 4.20 คุณอนุสร ตันเจริ ญ (Food & Travel Blogger)
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [KinKaTiew], 2558.
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เป็ น Food & Travel Blogger ที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องกินๆ เที่ยวๆ เป็ นคนที่ชอบหา
ร้านอาหารอร่ อยๆ ไม่ว่าจะราคาถูกหรื อแพง ได้รับเชิ ญไปงานเปิ ดตัวร้านอาหารอยู่บ่อยครั้งและมี
โอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรต่างๆ อย่างททท. และการบินไทย เป็ นต้น
3) คุณชุดาอร อุบลสมุทร
วันที่สัมภาษณ์ : 26 มกราคม 2558

ภาพที่ 4.21 คุณชุดาอร อุบลสมุทร (Food & Travel Blogger)
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2557.
เป็ น Food & Travel Blogger ที่หลายๆ คนชื่นชอบ ด้วยความที่ชอบการทานอาหาร
และชอบถ่ ายภาพ จึ งชอบที่จะถ่ า ยทอดเรื่ องราวบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ผ่า นทางสื่ อออนไลน์ใ ห้
เพื่อนๆ ได้ติดตามอย่างสมํ่าเสมอ และยังเคยได้รับเชิญไปงานร้านอาหารต่างๆ ด้วยเช่นกัน
โดยสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1) จุ ด เริ่ มต้น ของการเริ่ มสร้ า งเนื้ อ หาต่ า งๆ จนได้เ ป็ นผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์อย่างในปั จจุบนั นี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้น ของการที่ ไ ด้ม าเป็ นผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์ไว้ว่า เริ่ มต้นจากการที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวและแสวงหาร้านอาหารอร่ อยๆ และเริ่ ม
จากการเขียนไดอารี่ ออนไลน์บอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จนมีคนเข้า
มาอ่านและติ ดตามอ่านมาเรื่ อยๆ จนบอกต่อๆ กันไป ทําให้เรื่ องราวที่เขียนกระจายออกไปในวง
กว้างทําให้มีคนรู ้จกั มากขึ้นและมาติดตามอ่านกันมากขึ้น
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มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “เริ่ มจากการที่เราชอบกินชอบเที่ยวอยูแ่ ล้ว ก็เลยเข้ามา
หาข้อมูลในเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่ งก็เคยมีคนมารี วิวไว้อยูแ่ ล้ว เราก็เลยได้ขอ้ มูลแล้วตามไปชิม ก็
เลยกลับมารี วิวต่อ เริ่ มจากรี วิวที่เที่ยวก่อน พวกโรงแรมที่พกั แถวหัวหิ นเป็ นหลัก แล้วพอรี วิวพวก
โรงแรม มันก็จะมีพวกร้ านอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยรวมเป็ นที่กินที่เที่ยว พอเราเขียนรี วิวไปสัก
พักก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่สนิ ทๆ กันที่คุยกันเรื่ องเดียวกันในออนไลน์ ก็มีมาพูดคุยสอบถามข้อมูลกัน
เรื่ อยๆ”
ชุ ดาอร อุ บลสมุ ทร กล่าวว่า “จุดเริ่ มต้นเริ่ มจากเขียนไดอารี่ ออนไลน์เล่ าเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันทัว่ ๆ ไป เป็ นคนชอบถ่ายภาพ พอเขียนไปเรื่ อยๆ ก็จะมีคนเริ่ มติดตาม เขียนไดอารี่
ออนไลน์อยู่ประมาณ 5 ปี ก็เริ่ มมาเล่นเว็บไซต์ Pantip.com ส่ วนวัตถุ ประสงค์ในการเขียนใน
ขณะนั้นก็เป็ นการเขียนไดอารี่ ให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน พอหลังๆ เพื่อนๆ เริ่ มมีเอาไดอารี่ ของเราไปให้
เพื่อนเขาอ่านอีกที ก็เลยกลายเป็ นเหมื อนบอกต่อกันเป็ นทอดๆ ไปเรื่ อยๆ กลายเป็ นว่าเพื่อนของ
เพื่อนก็มารู ้จกั เราด้วยจากการที่ได้อ่านไดอารี่ ของเรา”
อนุ สร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “จากการที่เราเป็ นคนชอบกินชอบเที่ยว ไปเที่ยวนู่นกินนี่
เลือกแต่ละร้านที่อร่ อยๆ ขวนขวายใครบอกที่ไหนอร่ อยก็ขบั รถตามไปกินตั้งแต่สมัยไม่มีสื่ออะไร
พวกนี้ จนมาได้เล่นเว็บไซต์ Pantip.com นี่ คือจุดเริ่ มต้นคือตั้งกระทูค้ รั้งแรกในพันทิปจนเริ่ มมีคน
ติดตามเยอะก็เลยมามีแฟนเพจ คนก็ติดตามมาเรื่ อยๆ ในพันทิปเนี่ยมันเปิ ดกว้างเป็ นชุมชนสาธารณะ
เพราะฉะนั้นมันมีใครต่อใครมารุ มชื่นชมบ้าง รุ มด่าบ้าง ซึ่ งก็มีคนมาพูดอีกหน่อยดังก็จะออกไปเปิ ด
หนังสื อเอง มีคนเชิญไปกิน มีการรับเงิน ซึ่ งตอนนั้นบอกตรงๆ ว่าไม่ได้สนใจเลย”
2) กลยุทธ์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
2.1) รู ปแบบการสื่ อสาร
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เลือกใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่หลากหลายมากนักเนื่องจากการนําเสนอ
ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นรู ปภาพที่ช่วยดึงดูดให้น่าสนใจและบทความที่เขียนบรรยายอย่างละเอียดโดยใช้
ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จึงเลือกใช้เฉพาะสื่ อหลักๆ อย่าง Facebook และเว็บไซต์ส่วนตัวในการ
เผยแพร่ เนื้อหา
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “เลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารผ่านทาง Facebook และ
Bloggang เป็ นหลัก ไม่ได้ทาํ คลิปวิดีโอ เนื่องจากส่ วนตัวทํางานประจําอยู่ ไม่มีเวลาว่างมากพอใน
การทําคลิปวิดีโอ สะดวกนําเสนอในรู ปแบบของรู ปภาพและการเขียนบรรยายเป็ นข้อความเพิ่มเติม
มากกว่า” ซึ่ งเอกลักษณ์ ที่โดดเด่ นในการนําเสนอ “น่ าจะมาจากรู ปภาพมันดู สวยแล้วน่ าติดตาม
มากกว่า เราก็เขียนบรรยายในแบบของเราว่าเจออะไรมายังไง ก็เล่าเรื่ องไปตรงๆ บอกในสิ่ งที่เราเจอ
มันก็หลากหลายในเรื่ องของเนื้ อหา เรื่ องของสถานที่ ของข้อมู ลอะไรพวกนี้ ส่ วนเนื้ อหาที่ กลุ่ ม
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ผูต้ ิดตามให้ความสนใจกันมากก็น่าจะเป็ นรู ปภาพเพราะเข้าถึงง่ายกว่า และติดตามความเคลื่อนไหว
ผ่านทางแฟนเพจมากกว่า ส่ วนในบล็อกก็จะเป็ นบทความก็จะมีการอัพเดทสถานที่กินที่เที่ยวอยู่
เรื่ อยๆ”

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการรี ววิ สถานที่พกั
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [littlesquidy.bloggang.com], 2554.
จากภาพเป็ นการรี วิวสถานที่พกั Pullman Pattaya Aisawan Resort & Spa ที่มี
การอธิ บายบรรยากาศภายในห้องพัก ในบทความทั้งหมดจะมีการอธิ บายถึงบรรยากาศโดยรอบ สิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารภายในโรงแรม ซึ่ งเล่าโดยการถ่ายภาพให้เห็นทุกมุม
ของโรงแรมในบรรยากาศต่างๆ ประกอบกับคําอธิ บายที่ละเอียดทําให้ดึงดูดให้คนติดตามเข้ามา
อ่าน
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ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “เลือกใช้สื่อออนไลน์หลากหลายรู ปแบบทั้งบล็อก,
Website, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest แต่ที่คนจะเห็นแล้วมี feedback กลับมาเร็ วก็จะเป็ น
Twitter เพราะว่าจริ งๆ การโพสในแฟนเพจก็สามารถเชื่ อมต่อไป Twitter ได้เลยทันที ก็จะมีการ
Retweet ได้เลย ส่ วนในแฟนเพจจะมีเป็ นรู ปภาพมากกว่า คนส่ วนใหญ่จะสนใจรู ปภาพ ในส่ วนของ
ร้านอาหารหรื อสถานที่ท่องเที่ยว จะเป็ นภาพสวยมาเป็ นอันดับหนึ่ ง เน้นว่าภาพต้องสวยจะโพสทั้ง
ในแฟนเพจและในเว็บไซต์ส่วนตัว สําหรับในเว็บไซต์ส่วนตัวคนที่ติดตามอ่านจะเป็ นคนที่ชอบ
อ่านเรื่ องราวประกอบภาพไปด้วย แต่ความสนใจจะมาที่ภาพก่อนเป็ นหลัก คือภาพสวยก็ดึงดูดให้
คนอยากมาเข้ามาอ่าน”

ภาพที่ 4.23 การนําเสนอเนื้อหาด้วยรู ปภาพที่น่าสนใจ
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [www.maymey.com], 2558.
เลือกเมนู เด่นขายดีของร้าน Taper Restaurant & Bar มานําเสนอ การถ่ายรู ปให้
น่าสนใจ ก็สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาติดตามอ่านและอยากไปลองชิมได้เช่นกัน
อนุ สร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “สื่ อออนไลน์ที่ใช้อยู่เป็ นประจํามีเว็บไซต์ส่วนตัวและ
แฟนเพจ และตั้งกระทูใ้ นเว็บไซต์พนั ทิป” ส่ วนการนําเสนอเนื้ อหาที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ตนเองนั้น “จะอัพเดทเรื่ องราวทุกวันลงแฟนเพจ ในวันหนึ่ งก็จะลงอาหารสักมื้อหรื อสองมื้อ เป็ น
คนที่สามารถถ่ายรู ปข้าวแกงจานเดียวแล้วก็เขียนเล่าเรื่ องขึ้นมาเองได้”
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ภาพที่ 4.24 การแนะนําร้านอาหาร
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [KinKaTiew], 2558.
จากภาพเป็ นการรี ววิ แนะนําร้านขนมจีบที่เป็ นร้านเล็กๆ ขายอยูร่ ิ มถนนแต่ได้รับ
ความนิ ยมมาอย่างยาวนาน เนื่ องจากเป็ นอาหารที่มีราคาไม่แพง สามารถจับต้องได้ ทําให้หลายๆ
คนให้ความสนใจและอยากตามไปลิ้มลอง รวมไปถึ งกลุ่มคนที่อยู่ในระแวกร้ านนั้นที่เป็ นลู กค้า
ประจํา ต่างก็มายืนยันกันด้วยว่าร้านนี้อร่ อยจริ งๆ
2.2) การสร้างการมีส่วนร่ วม
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมกับผูต้ ิดตามนั้น มีการทําอยู่อย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะการพูดคุย สอบถามเรื่ องราวต่างๆ ในหน้าแฟนเพจ แต่สําหรับการแจกของรางวัลนั้นก็
ไม่ได้มีบ่อยมากนัก โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นสปอนเซอร์มาให้ช่วยแจก
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “อย่างกิจกรรมแจกรางวัลก็มีเรื่ อยๆ มีคนเอาของมา
ให้ แ จก หรื อ บางที เ ราได้ม าเราก็ เ อามาแจกให้ ก ับ ผู ้ติ ด ตามในแฟนเพจเราบ้า ง คื อ มัน ก็ มี ท้ ัง
สปอนเซอร์ และบางอย่างเราก็ซ้ือมาแจกเอง”
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ภาพที่ 4.25 การจัดกิจกรรมร่ วมสนุกลุน้ รับของรางวัลจากทางสปอนเซอร์
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2558.
จากภาพเป็ นการร่ วมสนุ ก ลุ ้นรับ ของรางวัลจากทางสปอนเซอร์ โดยให้ก ลุ่ ม
ผูต้ ิดตามร่ วมแสดงความคิดเห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป
ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “ก็เคยมีการจัดมีตติ้งเล็กๆ ประมาณสองครั้ง เพราะ
เราก็ไ ม่รู้ว่า กลุ่ มผูต้ ิ ดตามเราอยู่ไ หนกันบ้าง บางทีเราไปร้ านอาหาร เราก็จะชวนว่า ใครว่างใคร
สะดวกก็ไปเจอกันได้นะ อาจจะเป็ นกลุ่มคนที่เคยเจอกันทัว่ ๆ ไปอยู่แล้ว แล้วก็มาเจอกันอย่างเป็ น
ทางการอีกที่ร้านนี้ ส่ วนกิจกรรมอื่นๆ ที่จดั ขึ้นจะมีแบบว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาก็จะมีของฝากของที่
ระลึ กเล็กๆ น้อยๆ ติ ดมาด้วย ก็จะเอามาเล่นเกมส์ ในหน้าแฟนเพจของเรา ไม่มีสปอนเซอร์ จากที่
ไหนแค่เราเอาของที่ระลึกมาฝากเพื่อนๆ เท่านั้นเอง ใครอยากได้ก็มาร่ วมสนุกตอบคําถามกันเล็กๆ
น้อยๆ แล้วเราก็ส่งของไปให้เขา แต่ถา้ เป็ นสปอนเซอร์ ก็จะมีแบบบัตรสมนาคุณของทางร้านอาหาร
มาให้แจก แต่ก็อยู่ที่แต่ละรายเขาจะให้มา บางที่เขาก็ให้เรามาแต่เราก็จะเอาไปใช้เองคนเดียวก็ไม่
หมดเราก็มาแบ่งๆ ให้เพื่อนๆ ในแฟนเพจอีกที”
อนุ สร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “มีการพูดคุยสมํ่าเสมอ แต่ในโลกออนไลน์ก็คือโลก
ออนไลน์ อย่างบางคนบอกจัดมีตติ้งหน่อย ผมก็ตกลงบางทีผมเคยจัดที่ร้านก็มากันไม่กี่คนแต่ผมก็
ไม่อะไรหรอก ส่ วนใหญ่เขาก็เข้ามาดูก็ติดตาม แต่ส่วนมากที่เข้ามาดูผมก็จะเป็ นกลุ่มที่มาดูแล้วตาม
ไปทานได้อะไรแบบนี้มากกว่า”
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2.3) การสร้างแรงจูงใจ
การที่กลุ่มผูต้ ิดตามเข้ามาอ่านบล็อกหรื อบทความรี วิวต่างๆ นั้นสามารถทําให้
เกิดแรงจูงใจในการอยากที่จะไปลองชิมลองเที่ยว โดยที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์คิดว่ามีส่วน
ช่วยกลุ่มผูต้ ิดตามในการที่จะเลือกตัดสิ นใจในการเลือกที่จะไปทานอาหารร้านนั้นๆ เหมือนกัน
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “เห็นมีคนตามไปกิ น ตามไปเที่ยวเยอะเหมือนกัน
อย่างบางร้านเวลาไปกิน ร้านที่อยูใ่ กล้ๆ กันเขาก็ตอบกลับมาว่ามีคนตามมาชิม เขาบอกว่ามาจากเพจ
นี้ ร้านที่ไม่อร่ อยหรื อไม่ชอบ เราก็จะไม่พูดถึง คือจะไม่บอกว่าไม่ควรไปหรื ออะไร แค่ไม่รีวิวลงแค่
นั้นเอง เราก็รีวิวในแบบของเราว่า เราเจอมายัง ไง เราก็ บ อกไปตรงๆ บอกในสิ่ ง ที่ เราเจอ มัน ก็
หลากหลายในเรื่ องของคอนเทนต์ เรื่ องของสถานที่ ของข้อมูลอะไรพวกนี้”
ชุ ด าอร อุ บ ลสมุ ท ร กล่ า วว่า “เราจะใช้ค วามจริ ง ในการนํา เสนอ คื อ ไปเจอ
อย่างไรมาเราก็เขียนอย่างนั้น จะทําให้เป็ นที่น่าเชื่ อถือเพราะข้อมูลทุกอย่างคือเป็ นข้อมูลจริ งที่เรา
ประสบพบเจอมาเองทั้งหมด ก็อาจจะมีส่วนในการตัดสิ นใจของคนที่เข้ามาอ่านแต่ก็จะอยู่ที่วา่ เขา
จะตัดสิ นใจไปตามเราหรื อเปล่า”

ภาพที่ 4.26 การแนะนําร้านอาหารด้วยรู ปภาพที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใจ
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [maymey.lifestyle], 2558
จากภาพจะเห็นได้วา่ เพียงภาพอาหารเพียงภาพเดียวจากร้านอาหารเล็กๆ ทัว่ ไป
ก็สามารถทําให้เกิดแรงจูงใจในการอยากไปลองได้เช่นกัน
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อนุสร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “ร้านไหนอร่ อยเราก็เขียนลง ร้านไหนไม่อร่ อยเราก็ไม่
เขียนลง แต่ถา้ พอทานได้เราก็เขียน เราก็จะออกแนวเฮฮาไปเรื่ อยๆ คือเขียนบอกว่ามาร้านนี้ มีอาหาร
แบบนี้ ราคาเท่านี้ ปริ มาณเท่านี้ อยู่บริ เวณนี้ ซึ่ งมันสามารถเป็ นข้อเปรี ยบเทียบให้กบั บางคนได้ว่า
งบประมาณเท่าไหร่ เหมาะที่จะตามไปทานหรื อไม่ ถ้าถามว่าอร่ อยทุกร้านเลยหรื อเปล่า ก็ตอ้ งบอก
ว่าทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะไม่มาฟันธงว่าร้านนี้ อร่ อย ร้านนี้ ไม่อร่ อย เรา
จะไม่พูดถึ งจุ ดนี้ เด็ดขาด ก็จะให้ไปชิ มแล้วตัดสิ นใจกันเอาเอง แต่ถา้ เป็ นร้านที่เราไปลองมาแล้ว
รสชาติไม่ผา่ นเลยก็จะไม่เอามาพูดถึงเลย”
2.4) การสร้างความน่าเชื่อถือ
การรั บ งานที่ มี ส ปอนเซอร์ ม ัก เป็ นเรื่ อ งปกติ สํ า หรั บ ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์ แต่การวางตัวที่เหมาะสมและทําให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อไปเรื่ อยๆ นั้น ทางผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ได้กล่าวว่า ยังเน้นการนําเสนอที่เป็ นตัวของตัวเองอยู่ และไม่มีการกล่าวอ้างเกินจริ งให้กบั สิ นค้า
นั้นๆ เพราะเมื่อมีคนตามไปลองแล้วไม่ได้ดีอย่างที่ได้กล่าวอ้างไว้ ผลเสี ยจะไปอยูท่ ี่ความน่าเชื่อถือ
ในตัวของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ซึ่ งจะลดน้อยลงทันที ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จึงเลือกที่จะนําเสนอ
ความเป็ นจริ งแก่ผบู ้ ริ โภค
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “มีการตกลงกับทางสปอนเซอร์ ไว้ก่อนเลยว่าเราจะ
นําเสนอในรู ปแบบของเรา อย่างร้านอาหารบางร้านที่รสชาติมนั ไม่ได้จริ งๆ เราก็จะบอกเขาตรงๆ
ว่าเราจะขอเขียนเฉพาะเนื้ อหาว่าที่ร้านมีโปรโมชัน่ อะไร มีเมนูอะไร ราคาเท่าไหร่ แต่เราจะไม่พูด
ถึงเรื่ องรสชาติเลย ก็จะให้คนที่เขาอยากลองเขาไปลองใช้บริ การดูเอง คือเราก็จะไม่ได้เขียนเชี ยร์
อะไรมากมาย” ส่ วนการนําเสนอเนื้ อหาที่มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น “ไม่แตกต่าง คือจะรี วิวใน
สไตล์ของตัวเองเลย เหมือนกันหมด อาจจะมีขอ้ มูลเพิ่มเติมประเภทเมนู เด่นของร้านเขาคืออะไร
จุดเด่ นเขาคื ออะไร ซึ่ ง โดยทัว่ ไปเราก็จะบอกอยู่แล้วด้วยว่า เมนู น้ ี เป็ นจุ ดเด่ นของร้ า น เรื่ องการ
บริ การอะไรประมาณนี้ คือถ้าเราไปเองเราก็จะแนะนําเขาอยูแ่ ล้วด้วย จริ งๆ ก็ไม่ได้ต่างกันมาก”
ชุ ดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “ส่ วนใหญ่เราก็เขียนเหมือนที่เราเคยเขียน อย่างอัน
ไหนดีเราก็เขียนเลย อันไหนไม่ดีเราก็แนะนํา เราไม่เคยเปลี่ยนแนว คือไม่เคยเขียนเกินจริ ง อย่างบาง
ร้านเราไป บางโรงแรมเราไปแล้วมันไปเจอสิ่ งที่มนั ไม่ประทับใจ นอกจากที่เราบอกจากทางที่เราไป
แล้วเนี่ ย เราก็จะมาเขียนแนะนําเล็กๆ ว่าอาหารที่นี่รสชาติหวานไปนะ เค็มไปนะ อะไรประมาณนี้
ใครชอบหวานอาจจะถูกปาก คือมีวธิ ีใช้คาํ พูดที่ไม่ทาํ ร้ายจิตใจทั้งคนชวนเราไปแล้วก็คนที่อ่านด้วย
เราก็มีวธิ ี ถนอมนํ้าใจกัน เราก็ยงั ยืนยันว่าเราก็ไม่อยากโกหก ส่ วนใหญ่ถา้ เป็ นร้านอาหารจะไม่ค่อยมี
จ้างไป จะเหมื อนไปให้ชิ มฟรี อะไรแบบนี้ ม ากกว่า แต่เราก็ระบุ ไว้ว่า มีทางร้ านนี้ เชิ ญมาให้รีวิว
เหมือนระบุไว้ต้ งั แต่ตน้ เลยว่าเชิ ญมาหรื อมาเอง ส่ วนความแตกต่างของการนําเสนอเนื้ อหานั้น จะ
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แตกต่างในเรื่ องของข้อมูลเชิงลึกมากกว่า อย่างบางทีร้านที่เขาเชิ ญเราไป เขาก็มีขอ้ มูลที่อยากให้เรา
เขียนบอกมาด้วย อย่างเช่นข้อมูลของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้ ก็จะมีใส่ เป็ นข้อมูลเพิ่มเติม แต่ร้านที่เราไป
ทานมาเอง เราก็ไม่รู้หรอกว่าร้านนี้ เขาไปเอาวัตถุดิบอะไรมาจากไหน เราก็จะไม่ได้เขียนระบุลงไป
เท่านั้นเอง”
อนุ สร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “จะบอกทางร้านทุกครั้งว่าอาหารที่มานําเสนอเรานั้น
ต้องเป็ นอาหารเมนู เดี ยวกันกับที่คุณทําขายให้กบั ลูกค้าคนอื่นๆ นะ ต้องเหมือนกันทั้งหน้าตาและ
ปริ มาณ คือเราถือมากๆ เลยจุดนี้ โดยส่ วนตัวข้อสําคัญของเราคืออย่าโกหก ต้องจริ งใจกินฟรี ก็บอก
ว่ากินฟรี ความลับมันไม่มีในโลก ร้านอาหารบางที่เขาจะมีแผ่นพับของทางร้านมาให้มีรายละเอียด
ที่อยากให้ช่วยเขียนลงไปในรี วิว เราจะใช้คาํ พูดบ้านๆ ถ้าจะมาอธิ บายว่าวัตถุดิบอันนี้ มาจากแหล่ง
นู ้น คนบางคนเขาบ้านๆ จะมาอธิ บายอะไรแบบนี้ เขาไม่รู้หรอก อย่างปูอลาสก้ามาจากที่ไหนไม่
ต้องบอกหรอก ไม่มีใครเขารู ้ ไม่มีคนอ่านนะ เราไปอ่านของคนอื่นเรายังไม่อ่านเลย ใจความมันอยู่
ที่วา่ นี่คืออาหารอะไร กินแล้วชอบแค่น้ นั เรื่ องอร่ อยหรื อไม่อร่ อย ส่ วนตัวเราแล้วอาจจะอร่ อยแต่คน
อื่นอาจจะบอกว่าไม่อร่ อยก็ได้ เราก็จะใช้คาํ ว่าชอบหรื อว่าไม่ชอบมากกว่า”
3) ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารต่า งๆ ก่ อนจะสร้ า งเนื้ อหาเพื่ อ
สื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า มีการหาข้อมูลของร้านอาหารหรื อสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ก่อนแล้ว
และเริ่ มเก็บข้อมูลอีกครั้งตอนที่ได้ไปสถานที่จริ ง อย่างเช่นเมนูเด่นของร้านหรื อสถานที่น้ นั มีอะไร
น่าสนใจ เป็ นต้น
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่ าวว่า “ก็มีหาข้อมูลไปบ้างเล็กน้อย อย่างเช่ นสถานที่ เวลาเปิ ด-ปิ ด
หรื อราคา เราก็ตอ้ งเตรี ยมข้อมูลไว้บา้ งเหมือนกัน”
ชุ ดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “อย่างในร้ านอาหารที่เราไป เราก็จะเก็บข้อมูลโดยเริ่ มจาก
บรรยากาศโดยรอบ หลังจากที่ทานแล้วก็จะกลับมาดูขอ้ มูลอย่างในเว็บไซต์หรื อแฟนเพจของทาง
ร้านนั้นว่ามีประวัติหรื อข้อมูลอะไรบ้างหรื อเปล่า ถ้ามีรายละเอียดอะไรก็จะนํามาอ้างอิง หรื อบางที
เป็ นร้ านเปิ ดใหม่ ที่เรารู ้ จกั กับ เจ้าของร้ า น เราก็จะดึ งจุ ดเด่ นที่อาจจะไม่มี ใครพูดถึ งมาใช้ แล้วก็
แนะนําเมนูเด่นๆ ของร้านนั้น”
อนุ สร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “ใครบอกที่ไหนอร่ อยเราก็ตามไปกิน แต่ก่อนวันหนึ่ งสามมื้อก็
เขียนทั้งสามมื้อ คนก็วา่ อะไรผ่านปากก็อร่ อยไปหมด จนตอนหลังเราเริ่ มรู ้วา่ คนติดตามเราเยอะ การ
จะลงอะไรเนี่ ยถ้าไม่มีคุณภาพ รู ปไม่สวย เราก็จะไม่ลง เราก็มีความรู ้สึกว่า เราก็จะเลือกภาพ เลือก
เฟ้นอะไรหลายๆ อย่างให้ลงให้ดีๆ ไม่ใช่วา่ หลับหู หลับตาเอาอะไรมาลงแล้วมันจะทําให้ตวั เองด้อย
คุณภาพลงไป”
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4) วิธีการสร้างเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้ าหมายและเกิดการบอกต่อ
4.1) การจัดทําเนื้อหา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า ไม่ได้มีการบังคับคนอ่านว่าต้องเผยแพร่ บทความ
ต่อ แต่เนื้อหาที่คนนําไปเผยแพร่ บอกต่อๆ กันนั้น มักจะเป็ นเนื้ อหาที่น่าสนใจและกําลังเป็ นที่นิยม
อยูใ่ นขณะนั้นหรื อเป็ นร้านอาหารที่เพิ่งเปิ ดตัวได้ไม่นาน
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “ไม่ได้เชี ยร์ ว่าให้ไปบอกต่อๆ กันไป ใครอยาก
แสดงความคิดเห็ นหรื ออยากถามอะไรหลังไมค์ (กล่องข้อความส่ วนตัว) เข้ามาเราก็ยินดีให้ขอ้ มูล
หมด”
ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “ในส่ วนของเนื้ อหาที่คิดว่าน่าจะนําไปบอกต่อได้
ควรจะเป็ นเนื้ อหาที่มีอะไรใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ อย่างพวกร้านอาหารที่เปิ ดใหม่คนยังไม่เคยไป เท่าที่
สังเกตจากผลตอบรั บจากบล็อกของตัวเองอย่างอันไหนที่มนั กําลังเป็ นกระแสในช่วงนั้น มาใหม่
สุ ดๆ คนจะมีการบอกต่อและมีการค้นหากันเยอะ เราจะใช้คาํ โปรยที่มนั ดึงดูด ก็ช่วยให้น่าสนใจ
และมีการบอกต่อได้เหมือนกัน”

ภาพที่ 4.27 การแนะนําร้านอาหารเปิ ดใหม่ที่กาํ ลังได้รับความนิยม
แหล่งทีม่ า: ชุดาอร อุบลสมุทร [www.maymey.com], 2558.
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การรี ววิ เมนูใหม่ที่กาํ ลังเป็ นกระแสและมีคนให้ความสนใจอยูใ่ นขณะนั้น ทําให้
เกิดการบอกต่อๆ กันไปได้ เนื่ องจากว่ายังไม่มีใครพูดถึงมากนัก ในบทความรี วิวมีการนําเสนอใน
รู ปแบบคลิ ปวิดีโอที่ แสดงให้เห็ นถึ งวิธีการรับประทานควบคู่ไปด้วย ทําให้เนื้ อหาน่ าสนใจมาก
ยิง่ ขึ้น
อนุสร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “ถ้าบางร้านเป็ นร้านเล็กๆ แล้วของเขาดีจริ งผมจะเชียร์
เพราะคนอ่านคงรู ้อยูแ่ ล้วว่าร้านเล็กๆ แบบนี้ ไม่มีเงินมาจ้างไปรี วิวหรอก แต่ถา้ เป็ นร้านใหญ่ๆ มีงบ
ทําการตลาดผมจะไม่เชี ยร์ ผมจะปล่อยไปตามธรรมชาติมากกว่า ส่ วนมากคนที่เข้ามาดูผมก็จะเป็ น
กลุ่มที่มาดูแล้วตามไปทานได้อะไรยังงี้มากกว่า ทุกทีที่ผมไปกินผมไม่เคยเช็ค feedback ตัวเอง ผม
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ร้านพวกนี้ เพราะฉะนั้นผมกินเสร็ จผมกลับบ้าน ผมก็ไม่เคยไปถามใครว่าร้าน
นั้นอร่ อยไหมหรื อผมลงรี ววิ แล้วขายดีไหม”
4.2) ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความนั้น จะใช้ภาษาง่ายๆ ที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้
เลย ไม่ ต้อ งให้ ค นอ่ า นมาตี ค วามที ห ลัง เป็ นภาษาที่ คุ ย กัน เหมื อ นเพื่ อ นที่ เ ข้า มาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กนั
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความเพื่อสื่ อสารในโลก
ออนไลน์น้ นั จะใช้ภาษาที่เป็ นตัวของตัวเอง ไม่ได้เป็ นภาษาวัยรุ่ นอะไรมากมาย จะเป็ นภาษาที่อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย”

ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างการใช้ภาษา
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2558.
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ชุดาอร อุบลสมุทร กล่าวว่า “ถ้าในบล็อกก็จะเป็ นภาษาทางการมากขึ้น คือไม่พูด
เล่นเยอะ ถ้าเป็ นพวกโซเชียลเราจะเป็ นกันเองในการโพส เพื่อที่จะแบบเหมือนเพื่อนคุยด้วย เหมือน
เพื่อนบอกต่อ ในบล็ อกเนื้ อหาจะเยอะกว่า ถึ งจะต้องมี อาทิ ตย์ล ะหนึ่ ง โพส แต่ว่า ไม่ไ ด้กาํ หนด
ตายตัว อย่างถ้าเป็ นโซเชียลเป็ นไปได้ก็จะโพสทุกวัน”
อนุ สร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความเป็ นภาษาที่ตนเองใช้
อยูเ่ ป็ นประจําทุกๆ วัน เป็ นภาษาง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย คือจะไม่มาพูดจาฉอเลาะมันไม่ใช่ตวั ตน
เรา เราจะพูดตรงๆ ไปเลย เป็ นภาษาที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้เลย”
4.3) การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กล่าวว่าไม่ได้มีการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ จะใช้คาํ พูดและ
บุคลิกของตนเองในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ถ่ายทอดออกมาจากความเป็ นตัวเอง เพื่อความสนิ ท
สนมและเป็ นกันเองมากขึ้น
มงคล อภิสุทธิ สาร กล่าวว่า “จะเหมือนกันทั้งในโลกออนไลน์และในชี วิตจริ ง
ไลฟ์ สไตล์ก็จะเป็ นอย่างที่เห็นนัน่ เลย”
ชุ ดาอร อุบลสมุทร กล่ าวว่า “ไม่ได้มีการสร้ างตัวตนขึ้ นมาใหม่ คือจะเน้นตัว
ของตัวเองบุคลิกของตัวเองในการนําเสนอเนื้ อหา เพราะฉะนั้นคนที่เป็ นเพื่อนเราหรื อคนที่ติดตาม
เราก็จะมีความรู ้สึกที่เหมือนกันก็คือเหมือนเราเป็ นเพื่อนด้วยเลย หรื อการพูดคุยในแฟนเพจเราก็จะ
ใช้ภาษาที่เราใช้อยูใ่ นทุกๆ วัน จะพูดคุยกันเหมือนเพื่อนๆ กัน คือจะเป็ นตัวเองเลยทั้งในออนไลน์
และออฟไลน์ ทําให้กลุ่มผูต้ ิดตามรู ้สึกใกล้ชิดและเหมือนเป็ นเพื่อนกันมาเล่ามาคุยเรื่ องนูน้ เรื่ องนี้ ให้
ฟัง”
อนุสร ตันเจริ ญ กล่าวว่า “เป็ นตัวเองตลอดเวลา ไม่ได้มีการสร้างภาพลักษณ์ เรา
ใช้ความจริ งทุกอย่าง เราจะไม่ทาํ อะไรที่มนั ไม่ใช่ตวั ตนเรา”

4.2 การสั มภาษณ์ กลุ่มผู้ติดตาม
4.2.1 ผู้วจิ ัยได้ สัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดตาม หมวดผลิตภัณฑ์ ความงาม จํานวน 6 คน ดังต่ อไปนี้
1) คุณวิภาฉัตร คัณฑานันท์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 26 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 16 มีนาคม 2558
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2) คุณวิลาสิ นี สงวนวงศ์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 27 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 22 มีนาคม 2558
3) คุณนิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 24 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 25 มีนาคม 2558
4) คุณมัลลิกา ปานนพภา
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 20 มีนาคม 2558
5) คุณพรรณภรณ์ พันธ์นรา
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2558
6) คุณพันธิ ภา พิณเหลือง
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 31 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2558
โดยสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1) พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ข องผู ้ติ ด ตามที่ ติ ด ตามกลุ่ ม ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์
1.1) ความรู ้ที่มีเกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความรู ้ในตัวผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ มาบ้างในระดับหนึ่ ง แต่ก็ยงั
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ จึงมาหาข้อมูลเพิ่มในอินเตอร์ เนต และ
เมื่อได้อ่านบทความจากทางบล็อกเกอร์ ก็จะช่วยให้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้านั้นๆ ง่ายขึ้น เนื่องจากมี
คําอธิ บายและวิธีการใช้ค่อนข้างละเอียด ทําให้เข้าใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น
วิภาฉัตร คัณฑานันท์ กล่าวว่า “มีความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั มาบ้างในระดับหนึ่ ง หาก
ได้อ่านรี ววิ จากทางบล็อกเกอร์ ก็จะช่วยให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้านั้นๆ ง่ายมากขึ้น”
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นิ รั ณ ญาน์ นวิน วรณกรณ์ กล่ า วว่า “แล้ว แต่ ตวั สิ น ค้า ค่ะ บางตัวก็ อาจเคยเห็ นตาม
ห้างสรรพสิ นค้ามาก่อน แล้วเราก็มาหาอ่านรี วิวในอินเตอร์ เนตเพิ่มเติม บางตัวก็ไม่เคยรู ้จกั เลย เพิ่ง
มารู ้จกั จากที่บล็อกเกอร์ รีววิ ก็อ่านรี ววิ เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้รู้ขอ้ มูลสิ นค้ามากขึ้นด้วย”
มัลลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “มีความรู ้ในตัวสิ นค้ามาบ้างแต่ก็ได้ความรู ้และความหลาย
หลายของสิ นค้ามากขึ้น”
พรรณภรณ์ พันธ์นรา กล่าวว่า “มีความรู ้ ในตัวผลิ ตภัณฑ์อยู่บา้ ง แต่ไม่ได้ศึกษารู ้ ลึก
จริ งจัง”
พันธิ ภา พิณเหลือง กล่าวว่า “จะรู ้จกั แค่ชื่อผลิ ตภัณฑ์ แพคเกจ และวิธีการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ”
วิลาสิ นี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “ส่ วนมากเลยคือไม่มีขอ้ มูลมาก่อนค่ะ พอเห็นการรี วิวและ
ภาพสวยๆ ความคิดแรกเลยคืออยากไปซื้ อตามก็เก็บรู ปเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ ออีก
ขั้นหนึ่ง กับอีกแบบหนึ่งคือมีความรู ้อยูบ่ า้ งแล้วนิดหน่อยแต่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ”
1.2) การเลือกติดตามผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า รู ้จกั ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จากการเข้าไปอ่านกระทูใ้ น
เว็บไซต์ต่างๆ และได้ติดตามอ่านมาเรื่ อยๆ เพราะมีการเขียนบรรยายตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการใช้
อย่างละเอียด และรู ้ สึกว่าการอ่านรี วิวหรื อดู คลิปวิดีโอจากทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ ัน
สามารถจับต้องได้และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาจากทางสื่ ออื่นๆ
วิ ภ าฉัต ร คัณ ฑานัน ท์ กล่ า วว่ า “รู ้ จ ัก คุ ณ เอิ๊ ก (พี ร ญา ป้ อ มอาษา) จากเว็บ ไซต์
Pantip.com และเว็บไซต์ Jeban.com ที่เลือกติดตามเพราะเป็ นคนที่รีวิวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ แบบละเอียด
เช่น บอกส่ วนผสม อธิ บายว่าส่ วนผสมแต่ละตัวเป็ นอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้ตามจริ งและประกอบกับ
ช่วงที่ติดตามคุ ณเอิ๊กช่ วงนั้นรักษาสิ วอยูพ่ อดี แล้วพบรี วิวของคุณเอิ๊กแล้วรู ้สึกว่าการรักษาสิ วด้วย
ตัวเองของคุ ณ เอิ๊ ก เห็ นผลและจับ ต้องได้เลยติ ดตามตั้งแต่น้ ันเป็ นต้นมา ... ถึ ง แม้เราจะรู ้ ว่านี่ คื อ
การตลาดและการโฆษณาอย่างหนึ่ ง แต่เราก็พร้ อมเปิ ดรับเพราะเราเชื่ อในตัวบล็อกเกอร์ คนนั้นๆ
อย่างเช่น ถ้าคุณเอิ๊กมาแนะนําผลิตภัณฑ์รักษาสิ วเราก็พร้อมจะเปิ ดใจ เพราะเราได้รับรู ้และเห็นการ
รี ววิ การรักษาสิ วด้วยตัวเองแล้วประสบผลสําเร็ จของคุณเอิ๊กมาแล้ว”
นิ รัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “ก็รู้จกั คุ ณตูนน์ (ชนกกานต์ วีรคติ ธรรม) จากใน
Pantip.com ก่อนตอนที่เขามารี วิว แต่ก่อนคุณตูนน์เขาทํา How to แต่งหน้าบ่อย ช่วงยุคแรกๆ เลยที่
เขาเริ่ ม ทํา กัน ก็ ช อบดู เ พราะสไตล์ก ารแต่ ง หน้า ของเขาแต่ ง ตามได้ง่ า ย ส่ ว นใหญ่ เ ขาจะรี วิ ว
เครื่ องสําอางและสกินแคร์ ชอบติดตามแบบที่เป็ นคลิปวิดีโอมากกว่าบทความ อย่างถ้าเป็ น How to
มันดูแล้วทําตามได้เลยเป็ นขั้นตอน บางทีเป็ นภาพมันยังไม่ชดั เจนมากนัก ที่ติดตามเพราะรู ้สึกว่ามัน
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มาจากความเห็นของคนที่ใช้สินค้านั้นจริ งๆ อย่างโฆษณาเวลาเราดูจะไม่ค่อยมีความรู ้สึกร่ วมเพราะ
เหมือนเป็ นแบบเตรี ยมการมา ตัวพรี เซนเตอร์เขาอาจไม่ได้ใช้จริ งก็ได้ ”
มัลลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “รู ้จกั จากการแชร์ ของเพื่อนๆ ผ่านหน้าเฟสบุค เข้าไปอ่าน
และก็สนใจการเลือกใช้สินค้าและการนําสิ นค้ามารี วิวที่สามารถจับต้องได้ ราคาไม่แพงและทําตาม
ได้ มีการรี วิวที่ค่อนข้างละเอียดและบอกข้อดี-ข้อเสี ยของสิ นค้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่เชียร์ สินค้า
จนเกิ น ไป มี ก ารใช้จ ริ ง ลองจริ ง จะเลื อ กติ ด ตามเฉพาะช่ อ งทางที่ ส ะดวกคื อเฟสบุ ค เนื่ อ งจาก
ข้อความ รู ปภาพ คลิปวิดีโอของบล็อกเกอร์ จะถูกนํามาแชร์ ในเฟสบุคอยูแ่ ล้ว”
พรรณภรณ์ พันธ์นรา กล่าวว่า “รู ้ จกั คุณแป้ ง (สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์) เป็ นการส่ วนตัว
ติดตามผลงานมาตลอดจนเมื่อเขาโด่งดังก็ยงิ่ ชื่นชม เห็นว่าเขาใช้จริ ง ศึกษาด้วยตัวเองและให้ขอ้ มูล
ได้ละเอียด หลายๆ อย่างก็มีความรู ้นาํ ไปใช้ได้จริ ง ไม่ได้ติดตามตลอดเนื่ องจากไม่มีเวลา แต่เมื่อมี
เวลาว่างบางทีก็อ่านดูยอ้ นหลัง ส่ วนใหญ่ไม่ได้อ่านละเอียด จะอ่านคร่ าวๆ สิ่ งไหนที่มีประโยชน์ก็
จะเลือกอ่านเป็ นพิเศษ”
พันธิ ภา พิณเหลือง กล่าวว่า “ส่ วนใหญ่จะเป็ นการติดตามจากคนกลุ่มใหญ่ เช่น จํานวน
คนในการติดตามแฟนเพจของบล็อกเกอร์ น้ นั ๆ ในการเลือกติดตามจะติดตามบล็อกเกอร์ ที่มีความรู ้
เรื่ องสิ นค้าอย่างละเอียดเนื่ องจากเขาเป็ นคนกลุ่มแรกที่ได้ลองผลิตภัณฑ์และได้รับเชิ ญไปในการ
เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งก็จะได้รับความรู ้ และรายละเอียดผลิ ตภัณฑ์เป็ นอย่างดี ที่เลือกติดตาม
เพราะลักษณะในการอธิ บายตัวผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเข้าใจง่าย มีการทดลองทําให้ดูในหลายๆ รู ปแบบ ส่ วน
ใหญ่จะดู จาก YouTube เพราะการโชว์ผลิ ตภัณฑ์น้ ันสามารถดู ไ ด้ง่ า ยกว่า มี บอกข้อดี -ข้อเสี ย
ค่อนข้างชัดเจนและบอกรายละเอียดสิ นค้า ทั้งราคา สถานที่ซ้ื อ มีการทดลองในการใช้ผลิตภัณฑ์ใน
เงื่อนไขต่างๆ เช่น ทาทิ้งไว้ 6-8 ชัว่ โมงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
วิล าสิ นี สงวนวงศ์ กล่ า วว่า “ติ ดตามจากผลงานไม่ ว่า จะเป็ นการรี วิว การแต่ง หน้า
เทคนิคในการนําเสนอ ไม่พูดมาก ไม่น่าเบื่อ ที่สาํ คัญคือถ้าเกิดขายของมากจนเกินเหตุจะเลิกติดตาม
ทันทีเพราะดูปลอม ถ้าแต่งแล้วสวยจริ งเครื่ องสําอางที่แนะนําพอใช้ตามแล้วแบบดีจริ งๆ ไม่โม้ มัน
ดูน่าเชื่อถือกว่าการที่ตวั ผลิตภัณฑ์ออกมาพูดเอง มันดูจบั ต้องได้มากกว่า”
จะเห็ นได้วา่ ประเด็นสําคัญที่ทางกลุ่มผูต้ ิดตามให้ความสนใจในผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์น้ ันเป็ นเพราะว่า มีการบอกเล่าที่ค่อนข้างละเอียดและมีการบอกข้อดี -ข้อเสี ยของสิ นค้า
อย่างตรงไปตรงมา ไม่พูดอวดอ้างสรรพคุ ณสิ นค้าจนเกินไป มีการทดลองใช้ มีประสบการณ์จาก
การใช้สินค้าจริ งๆ
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1.3) การมีส่วนร่ วมกับผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีการสื่ อสารโต้ตอบหรื อร่ วมกิจกรรมกับทางผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์มากนัก นานๆ ถึงจะมีร่วมเล่นเกมส์ สักครั้ง หรื ออาจจะมีสอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์บา้ งเล็กน้อย แต่ก็อยากให้ทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการสร้างความสัมพันธ์กบั
กลุ่มผูต้ ิดตาม อย่างเช่น การพูดคุ ยสอบถามข้อมูลต่างๆ กันในหน้าแฟนเพจจะทําให้ความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึ้น
วิภ าฉัตร คัณ ฑานันท์ กล่ าวว่า “ไม่เคยร่ วมกิ จกรรม แต่ บล็อกเกอร์ ค วรมีก ารสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มผูต้ ิดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการรักษาฐานกลุ่มผูต้ ิดตามของตัวเอง และควร
สร้างคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและจับต้องได้ให้กลุ่มผูต้ ิดตามได้อ่านเพื่อขยายฐานกลุ่มผูต้ ิดตามใหม่
ให้มากขึ้น”
นิ รัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่ าวว่า “เคยมี ไปร่ วมเล่นเกมส์ ค่ะ เขาให้ไปแสดงความ
คิดเห็นใต้ภาพ แต่ก็ไม่ได้ของรางวัลนะคะ เหมือนเขาจะคัดที่โดนใจเขาอะไรประมาณนี้ ส่ วนใหญ่
ที่ไม่เคยร่ วมคือรู ้สึกยุง่ ยากบางทีเราขี้เกียจ แบบต้องแต่งหน้าให้เข้ากับกิจกรรมของเขา หรื อบางทีก็
ของที่เขาแจกเรามีแล้วหรื อไม่ได้อยากได้”
มัลลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “เคยมีร่วมกิจกกรรมบ้าง แต่ไม่ทุกครั้ง ชอบที่มาตอบข้อ
สงสัยที่มีผอู ้ ื่นมาถามไว้ ถ้าคําถามตรงใจเรา เราก็จะได้รู้คาํ ตอบด้วยเลย”
พรรณภรณ์ พันธ์นรา กล่าวว่า “มีร่วมกิจกรรมบ้างถ้ามีเวลา แต่ก็เห็นเขามีการตอบและ
ทํากิจกรรมอยูเ่ รื่ อยๆ”
พันธิ ภา พิณเหลื อง กล่ าวว่า “ไม่เคยร่ วมกิ จกรรม แต่คิดว่าการจัดกิ จกรรมควรมี อยู่
เรื่ อยๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์”
วิลาสิ นี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “ไม่เคยร่ วมกิ จกรรมค่ะ แต่ชอบเวลาที่เขาเอาของมาแจก
แต่ถา้ เป็ นกิจกรรมนอกสถานที่คงไม่ไป”
1.4) รู ปแบบการสื่ อสาร
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ม กั จะสะดวกติ ดตามทาง Facebook เพราะว่า ได้ติดตาม
ข่าวสารจากทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้โดยตรงและสะดวกในการติดตาม และส่ วนใหญ่
ชอบดู ในรู ปแบบการนําเสนอที่เป็ นรู ปภาพมากที่สุดเพราะมีความดึงดูดให้ดูให้เข้าไปอ่านเนื้ อหา
ข้างใน ซึ่ งมีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางท่านชอบรู ปแบบของคลิปวิดีโอ
เนื่องจากว่าถ้าเป็ นการสอนแต่งหน้าดูตามคลิปวิดีโอแล้วสามารถทําตามได้เลยเป็ นขั้นตอน และดู
แล้วรู ้ สึกเหมือนมีคนมาพูดคุ ยให้ฟัง มีมาครบทั้งภาพและเสี ยง บางทีถา้ เป็ นภาพนิ่ งในบทความ
อาจจะยังไม่ละเอียดพอ
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วิภาฉัตร คัณฑานันท์ กล่าวว่า “ติดตามผ่าน Facebook และ YouTube เพราะว่าได้
ติดตามข่าวสารจากบล็อกเกอร์ โดยตรงและสะดวกต่อการติดตามมากกว่าทาง Instagram ส่ วนตัว
แล้วชอบรู ปภาพเพราะเข้าใจง่ายกว่า”
นิ รั ณ ญาน์ นวิ น วรณกรณ์ กล่ า วว่ า “ติ ด ตามใน Facebook มากที่ สุ ด ค่ ะ รองมาก็
Instagram กับ YouTube พอๆ กัน เพราะ Facebook มันก็จะเป็ นเชื่อมโยงไป YouTube ค่ะ ชอบดู
เป็ นคลิปวิดีโอ”
มัลลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “ติดตามผ่าน Facebook และ YouTube ดูได้ท้ งั บทความ
รู ปภาพและวิดีโอ”
พรรณภรณ์ พันธ์นรา กล่าวว่า “สะดวกสุ ดคือ Facebook ชอบดูรูปภาพและบทความ
สรุ ปสั้นๆ”
พันธิ ภา พิณเหลือง กล่าวว่า “ติดตามทาง YouTube, Instagram ชอบ YouTube เพราะ
มีครบทั้งภาพและเสี ยง”
วิลาสิ นี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “ติดตามทาง Facebook เพราะใช้งานเป็ นประจํา ที่ชอบ
อันดับ 1 คือรู ปภาพ มันดึงดูดให้ดู อับดับ 2 คือคลิปวิดีโอ แต่ตอ้ งไม่ยาวมาก ชอบสั้นๆ ได้ใจความ
และรู ้เรื่ อง”
2) ผลกระทบที่มีต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม
2.1) ความน่าเชื่อถือของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
การรี ววิ สิ นค้าของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้า
ขึ้นอยูก่ บั ตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เอง ถ้าในกรณี ที่มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องกลุ่มผูต้ ิดตาม
ก็จะพยายามไปหาข้อมูลจากทางอื่นเพิ่มเติมในการตัดสิ นใจ
วิภาฉัตร คัณฑานันท์ กล่าวว่า “การรี วิวสิ นค้าของบล็อกเกอร์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าตัวนั้นๆ ขึ้นอยูก่ บั บล็อกเกอร์ เองหากรี ววิ สิ นค้าโดยที่เน้นงานขายมากเกินไปจนกลุ่มผูต้ ิดตาม
รับรู ้ได้ ก็จะทําให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้นๆ ลดลง แต่หากรี วิวโดยผลที่มาจากการใช้จริ งและเห็น
ผลจริ ง จะทําให้การรี วิวสิ นค้านั้นๆ มีความน่าเชื่ อถือและทําให้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าสู ง
และรวดเร็ วขึ้น”
นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “ก็เชื่อแบบกลางๆ ค่ะ ถ้าในกรณี แบบนี้จะพยายาม
ไปหารี วิวอื่นๆ อ่านเพิ่มอี ก ถ้าสนใจสิ นค้านั้นจริ งๆ บล็อกเกอร์ ส่วนใหญ่เขาจะบอกนะคะว่าอัน
ไหนมีสปอนเซอร์ เหมื อนสมัยก่อนจะมีหน้าม้าในเว็บไซต์ Pantip.com แล้วก็เป็ นกระแสไปพัก
หนึ่ง หลังจากนั้นก็เห็นส่ วนใหญ่จะบอกหมด ก็มีบางทีก็จะชะงักให้คิดนิดหนึ่งว่าแบบดีจริ งไหมนะ
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แต่ถา้ แบบกระแสส่ วนใหญ่คนธรรมดาที่ไม่ใช่บล็อกเกอร์ ก็มารี วิวแบบว่ามันดีจริ งนะ เราก็อาจจะ
ซื้อตามได้”
มัล ลิ กา ปานนพภา กล่า วว่า “ถ้า มีก ารแจ้งว่า สิ นค้าตัวนี้ เจ้าของสิ นค้า ส่ งมาให้ล อง
ความน่าเชื่อถือจะลดลงนิดหน่อย ไม่เท่ากับตัวที่บอกว่าซื้อมาลองใช้เอง”
พรรณภรณ์ พันธ์ นรา กล่ าวว่า “ส่ วนตัวค่ อนข้า งเชื่ อและมี ผลต่อการตัดสิ นใจด้วย
เหมือนกัน”
พันธิ ภา พิณเหลือง กล่าวว่า “ส่ วนใหญ่ดูไว้ประกอบการพิจารณาในการซื้ อ เพราะส่ วน
ใหญ่การตลาดมักจะใช้ให้บล็อกเกอร์ เป็ นตัวแทนในการเข้าถึงลูกค้า แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ
ด้วย เช่ น ลัก ษณะทางกายภาพ ถ้า บล็อกเกอร์ ผิวขาวมากแต่ ผูต้ ิดตามผิวคลํ้า มากก็อาจจะมี บ าง
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถซื้อตามได้”
วิลาสิ นี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “เอาจริ งๆ ความเชื่อจะลดลงทันที เพราะเราเรี ยนการตลาด
มาเราเลยรู ้ทนั แต่จะมีผลในการตัดสิ นใจซื้ อเมื่อเห็นคนใช้จริ งมากกว่า”
2.2) ความไม่น่าเชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า เมื่อผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เริ่ มไม่เป็ นตัวของตัวเองและ
มีการเขียนเนื้ อหาเกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ที่ดูเน้นขายของจนมากเกิ นไปหรื อมีการกล่าวอ้างเกิ นจริ ง
และมีโฆษณาแฝงเยอะก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง ถ้าเป็ นแบบนี้ต่อไปเรื่ อยๆ ก็จะทําให้เลิก
ติดตามผลงานของบล็อกเกอร์ คนนั้นไป
วิภาฉัตร คัณฑานันท์ กล่าวว่า “เมื่อบล็อกเกอร์ เริ่ มไม่เป็ นตัวของตัวเองและมีการรี วิว
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการขายมากเกินไปจะลดความน่าเชื่อถือลง จากนั้นก็จะทําให้เลิกติดตามไป”
นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “ถ้าดูแล้วเน้นขายสิ นค้าโจ่งแจ้งจนเกินไปแบบรี วิวดู
แล้วไม่น่าเชื่อถือเราก็จะไม่อยากติดตาม”
มัลลิ กา ปานนพภา กล่าวว่า “มีการกล่าวเกินจริ ง ไม่ได้ใช้สินค้าจริ ง มีโฆษณาแฝงถี่
เกินไป”
พรรณภรณ์ พันธ์นรา กล่าวว่า “ถ้าเขามีทศั นคติที่ไม่ดี มีความคิดที่ไม่ดี ไม่ได้มีการใช้
สิ นค้าจริ ง และเน้นขายของเกินไปมันก็ไม่น่าสนใจ”
พันธิ ภา พิณเหลือง กล่าวว่า “การตลาดที่มากเกินไปโดยขาดความเป็ นตัวเองของบล็อก
เกอร์ มีการให้น้ าํ หนักของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ในทางบวกอย่างเกินจริ ง และการที่บล็อกเกอร์ บางคนเริ่ ม
ดังก็เริ่ มที่จะไม่เปิ ดใจรับฟังผูต้ ิดตาม”
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วิลาสิ นี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “เน้นขายของแบบจะขายอย่างเดียว พูดเยอะ อย่างนี้ จะไม่
ชอบเลย ไม่ดูไม่ติดตาม คือถ้าจะขายต้องมี ข้ นั ตอนในการขายหน่ อย อย่าเน้นขายจนเหมือนยัด
เยียด”
2.3) การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ เห็ นตรงกันว่า ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้า เพราะถ้าหากตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เองมีความน่าเชื่อถือและมี
ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ และมีการทดลองใช้จริ ง แต่การตัดสิ นใจก็จะใช้วิจารณญาณส่ วนตัว
ร่ วมด้วยว่าเหมาะสมกับตนเองหรื อไม่
วิภาฉัตร คัณฑานันท์ กล่าวว่า “คิ ดว่าบล็อกเกอร์ มีผลต่อการตัดสิ นซื้ อสิ นค้า เพราะ
หากตัวบล็อกเกอร์ มีความน่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ประกอบกับข้อมูลที่มีจะช่วย
เพิ่มความรวดเร็ วในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น”
นิรัณญาน์ นวินวรณกรณ์ กล่าวว่า “มีผลมาก อย่างแรกเลยสิ นค้าที่รีวิวคนก็จะเข้าถึงได้
ง่ายกว่า แล้วยิง่ มีคนรี วิวเยอะเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเห็นผ่านตาบ่อยเท่านั้นเพราะเราก็เล่นสื่ อออนไลน์
ตลอดพอเห็ นบ่อยๆ ก็จะรู ้ สึกว่าเราต้องมีบา้ งแล้ว ต้องลองบ้างแล้วไหม อย่างล่าสุ ดก็ไปซื้ อตาม
มาแล้ว คือมีพวกเนตไอดอล บล็อกเกอร์ ดารามารี วิวนะ ดูก็รู้วา่ แบบดาราอาจจะไม่ได้ใช้จริ งหรอก
แต่กระแสมาแรงมาก บล็อกเกอร์ ที่เราติดตามก็มารี ววิ สิ นค้าตัวนี้ แล้วสภาพผิวเราเหมือนเขาเลย พอ
เขาบอกใช้แล้วดีเราก็ซ้ือตามเลย”
มัลลิกา ปานนพภา กล่าวว่า “ก็มีผลให้ซ้ือมาทดลองใช้ แต่จะใช้สินค้าต่อไปหรื อไม่อยู่
ที่วา่ ใช้แล้วเหมาะกับเราหรื อเปล่า ใช้แล้วไม่แพ้ ได้ผลลัพธ์กบั ตัวเราหรื อเปล่า”
พรรณภรณ์ พันธ์นรา กล่าวว่า “มีผล บางทีอยากซื้ อเครื่ องสําอาง ก็จะไปหาอ่านรี วิว
ของเขาเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ”
พันธิ ภา พิณเหลื อง กล่าวว่า “มีผล เพราะผลิ ตภัณฑ์บางอย่างราคาค่อนข้างแพงและ
อาจจะยังไม่เป็ นที่รู้จกั มากนัก เราจึงไม่แน่ใจว่าซื้ อมาจะใช้ได้คุม้ ค่าหรื อไม่ เพราะฉะนั้นมีบุคคลที่
สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ โดยทดสอบหรื อทดลองใช้ใ ห้ดูท าํ ให้เราสามารถ
ตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น”
วิลาสิ นี สงวนวงศ์ กล่าวว่า “เต็ม 100 ให้ 50 คะแนน ที่เหลื อคือวิจารณญาณส่ วนตัว
เพราะเจ็บมาเยอะ คือแบบเคยซื้ อมาใช้จริ งแล้วไม่เหมาะกับเรา”
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4.2.2 ผู้วจิ ัยได้ สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ติดตาม หมวดร้ านอาหารและการท่องเที่ยว จํานวน 6 คน
ดังต่ อไปนี้
1) คุณพรรณราย เปรมปรี วรรณ
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 23 มีนาคม 2558
2) คุณอาทิตย์ สธนกุลพานิช
อาชีพ : กิจการส่ วนตัว
อายุ : 34 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 20 มีนาคม 2558
3) คุณประภาพร จิบสู งเนิน
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 37 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2558
4) คุณโอริ สสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 27 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 23 มีนาคม 2558
5) คุณวิชุดา รังสาคร
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 34 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 17 มีนาคม 2558
6) คุณกชมน ศรี รักษ์
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั
อายุ : 28 ปี
วันที่สัมภาษณ์ : 25 มีนาคม 2558
โดยสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1) พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ข องผู ้ติ ด ตามที่ ติ ด ตามกลุ่ ม ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์
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1.1) ความรู ้ที่มีเกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางคนพอจะมีความรู ้ในเรื่ องร้านอาหารอยูบ่ า้ ง ร้านไหนอร่ อย ร้านไหน
กําลังนิยม และมาหาข้อมูลทางอินเตอร์เนตเพิ่มเติม ส่ วนบางท่านไม่ได้มีขอ้ มูลมาก่อน จึงมาค้นคว้า
หาดูเพิ่มเติมจากอินเตอร์ เนตเพิ่มค้นหาจากรี วิวต่างๆ เพื่อประกอบในการตัดสิ นใจ ทําให้มีตวั เลือก
เพิ่มมากขึ้น และสามารถเตรี ยมตัวก่อนที่จะไปสถานที่น้ นั ๆ
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่าวว่า “มีความรู ้ มีขอ้ มูลมาก่อนบ้าง จากคําบอกเล่าหรื อ
การอ่านรี ววิ จากที่อื่นๆ”
อาทิตย์ สธนกุลพานิช กล่าวว่า “บางครั้งไม่เคยมีขอ้ มูลมาก่อน มาอ่านเจอในรี ววิ ”
ประภาพร จิบสู งเนิ น กล่าวว่า “โดยส่ วนตัวชอบกิน ชอบทําทานอยูแ่ ล้ว ที่ติดตามคุณ
เมเม่ (ชุดาอร อุบลสมุทร) เพราะว่าเขาจะไปทานคนละสไตล์กบั เรา ทําให้เรารู ้สึกเหมือนว่าเป็ นการ
เปิ ดโลกของเราอีกโลก”
โอริ สสา รัฐกิ จวิจารณ์ ณ นคร กล่ าวว่า “ไม่มีข ้อมู ลก่ อนเลย เพราะอยากรู ้ เพิ่มขึ้นจึ งได้
ค้นหาจากรี วิวต่างๆ เพื่อประกอบในการตัดสิ นใจ มันทําให้เรามีตวั เลื อกเพิ่ มมากขึ้นและให้เรา
เตรี ยมตัวศึกษาก่อนที่จะไปสถานที่น้ นั ๆ ช่วยทําให้ไม่เสี ยเวลาในการค้นหาข้อมูลเวลาไปถึง”
วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “มีความรู ้ในตัวสิ นค้าพอสมควร หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้ามา
บ้างก่อนจะติดตาม”
กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “มีขอ้ มูลมาก่อนบ้าง แต่ค่อนข้างน้อย เลยต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากรี ววิ ต่างๆ”
1.2) การเลือกติดตามผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า เวลาอยากไปทานอาหารหรื อไปเที่ยวที่ไหนก็จะมาหาข้อมูลจาก
อินเตอร์ เนตก่อน ทําให้ได้มาเจอบทความที่ทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้เขียนแนะนําไว้ก็
รู ้สึกว่าน่าสนใจ ชอบที่ถ่ายรู ปสวย มีรูปมาให้ดูเยอะและเขียนบรรยายเนื้ อหาได้ละเอียดก็เลยติดตาม
อ่านโดยเลือกอ่านของคนที่เขียนแล้วเข้าใจง่าย มีการนําเสนอที่น่าสนใจ
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่ า วว่า “ไม่ไ ด้ติดตามต่อเนื่ องเท่ าไหร่ จะมาหาข้อมู ล
เพิ่มเติมเวลาต้องการข้อมูลสถานที่ที่จะไปเท่านั้น และคิดว่าเป็ นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ได้นาํ เสนอแค่
ด้านเดียวเหมือนอย่างโฆษณา”
อาทิตย์ สธนกุลพานิ ช กล่าวว่า “จะเลือกติดตามจากสํานวน ข้อความ และเนื้ อหาที่
นําเสนอ ชอบตามอ่านบทความ คลิปวิดีโอมีบา้ งแต่ถา้ ยาวไปก็ข้ ีเกียจดูจนจบ”
ประภาพร จิบสู งเนิ น กล่าวว่า “ชอบที่สไตล์การนําเสนอน่ารัก มีการนําเสนออาหารที่
เป็ นตัวของตัวเอง มี การโพสรู ปตัวเองลงไปด้วยดู น่ารั กดี บล็อกเกอร์ คนอื่ นก็ตามอยู่เหมื อนกัน
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ท่องเที่ยวต่างๆ อาหารต่างๆ ในความคิดเราถ้าเป็ นโฆษณาจากทางร้านโดยตรงยังไงของเขาก็ตอ้ งดี
อยู่แล้ว เขาจะไม่นาํ เสนอข้อด้อยหรื อจุดอ่อนของเขา เขาจะนําเสนอจุดเด่นเพื่อเป็ นการเรี ยกลูกค้า
แต่ถา้ เป็ นรี วิวจากคนที่ไปทานมาจริ งๆ ถ้าไม่ดีจริ งๆ เขาก็ตอ้ งมีคอมเมนต์ออกมา ไม่อย่างนั้นถ้ามี
คนตามรอยไปแล้วไปเจอแบบที่เขาไม่ได้พูดไว้ เขาก็อาจจะโดนตําหนิได้”
โอริ สสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “เริ่ มติดตามจากการค้นหาในสื่ อออนไลน์ต่างๆ
มันสะดวกสบายในการค้นหา ที่ชอบติดตามคือบุคคลนั้นสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวได้อย่างน่าสนใจ
และน่าติดตามต่อไปเรื่ อยๆ ทําให้เรารู ้สึกอยากค้นหาตามไปด้วย ชอบอ่านรี วิวร้านค้าหรื อสถานที่
ท่องเที่ยวเพราะว่าเป็ นคนชอบกินและเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ อยู่แล้ว อย่างร้านอาหาร เราก็จะ
คอยดูวา่ มีร้านไหนบ้างที่มีของอร่ อยขึ้นหน้าขึ้นตาหรื ออยูแ่ ถวบ้านเรา เราก็จะตามไปกินดูวา่ อร่ อย
จริ งหรื อเปล่า หรื อถ้าได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็จะไปอ่านรี วิวว่าจังหวัดที่เราจะไปนั้นมีร้านอะไร
อร่ อยหรื อที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังบ้าง เราก็จะตามไปกิน และสถานที่ท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันคือก่อนที่เรา
จะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ตอ้ งศึกษาก่อนว่าที่น้ นั ๆ เป็ นอย่างไร ควรเตรี ยมอะไรไปบ้าง มีอะไรที่โดด
เด่นบ้างที่เราควรไป พอเราทําการบ้านไปก่อนแล้ว มันก็จะทําให้เราสามารถจัดการกับเวลาได้ง่าย
ขึ้น ได้ใช้เวลาให้คุม้ ค่า และสนุกกับสิ่ งที่เราจะต้องไปเจอ”
วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “เพราะเป็ นคนชอบท่องเที่ยว สนใจในการหาร้านอาหารเพื่อ
ลองร้ านใหม่ๆ ส่ วนใหญ่จะอ่านตามบทความ อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ และสามารถค้นหาในสิ่ งที่
อยากรู ้ได้เกือบครบทุกอย่าง”
กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “ติดตามเพราะไลฟ์ สไตล์เขาน่าสนใจ ได้มุมมองใหม่เพิ่มมาก
ขึ้น ได้รู้แหล่งที่เที่ยวที่กินที่น่าสนใจ”
1.3) การมีส่วนร่ วมกับผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
ส่ วนใหญ่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไม่เคยมีการสื่ อสารโต้ตอบกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
มากนัก เพราะเน้นเข้าไปอ่านบทความเพื่อหาข้อมูลมากกว่า และบางท่านอาจจะเคยสอบถามถึ ง
ข้อมูลเพิ่มเติม หรื อร่ วมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลบ้างบางครั้ง ส่ วนการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ผูต้ ิดตามนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ รู้สึกเฉยๆ เพราะต้องการข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร
มากกว่า แต่การสร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูต้ ิดตามอื่นๆ ในแฟนเพจก็คิดว่าควรจะมีโต้ตอบเพื่อ
สร้างความสนิทสนมและคุน้ เคยกันไว้
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่าวว่า “ไม่เคยร่ วมกิจกรรม ที่ติดตามเพราะต้องการข้อมูล
เท่านั้น”
อาทิตย์ สธนกุลพานิ ช กล่าวว่า “ไม่เคยร่ วมกิจกรรมหรื อพูดคุย ตามอ่านแต่รีวิวอย่าง
เดียว”
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ประภาพร จิ บสู งเนิ น กล่าวว่า “เคยพูดคุ ยในหน้าแฟนเพจ พูดคุ ยสอบถามเกี่ ยวกับ
ร้านอาหารข้อมูลทัว่ ๆ ไป เคยมีการร่ วมกิจกรรมโดยเป็ นการแจกของที่ระลึกแล้วก็เคยได้รางวัลมา
ก็มีร่วมเล่นสนุกอยูเ่ รื่ อยๆ มีการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพอยูเ่ ป็ นประจํา ไม่แน่ใจว่าของที่นาํ มาแจก
จะเป็ นเงิ น ส่ วนตัวของบล็ อกเกอร์ หรื อ เป็ นสปอนเซอร์ แต่ ม องว่า ที่ จ ัดกิ จ กรรมแบบนี้ จะเป็ น
สิ นนํ้า ใจสํา หรั บคนที่ ติดตามความเคลื่ อนไหว แต่ไม่ ไ ด้เป็ นการโฆษณาหรื อดึ งดู ดอะไรให้เรา
ติดตาม เพราะว่าเราติดตามมาก่อนที่จะรู ้วา่ มีกิจกรรมแบบนี้ ที่ติดตามไม่ได้อยากได้ของหรื ออะไร
แต่อยากได้ขอ้ มูลที่เขานําเสนอมากกว่า”
โอริ สสา รัฐกิ จวิจารณ์ ณ นคร กล่ าวว่า “ไม่เคยร่ วมกิ จกรรมใดๆ นอกจากอ่านรี วิว
เท่านั้น”
วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “ยังไม่เคยร่ วมกิ จกรรม แต่อยากให้บล็อกเกอร์ มีการพูดคุ ยกะ
แฟนเพจ อัพเดทข่าวสารบ่อยๆ”
กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “ยังไม่เคยทํากิจกรรม แต่คิดว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกจะทําให้
มีความคุน้ เคยกันมากขึ้น”
1.4) รู ปแบบการสื่ อสาร
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่สะดวกติดตามผ่านทาง Facebook คือเป็ นช่องทางที่สะดวก
ที่สุด และส่ วนใหญ่จะให้ความสนใจกับข้อมูลที่เป็ นรู ปภาพและบทความ เพราะรู ปภาพจะมีความ
น่าสนใจให้อยากรู ้วา่ เนื้อหาข้างในมันคืออะไร ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จะนําเสนอรู ปภาพมา
ในหลายๆ มุม ทําให้ได้เห็นมุมต่างๆ ของสถานที่น้ นั ๆ มากขึ้น
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่ าวว่า “ติ ดตามทาง Facebook เพราะชอบอ่า นที่ เป็ น
บทความและรู ปภาพ”
อาทิตย์ สธนกุลพานิ ช กล่าวว่า “เล่น Facebook บ่อยที่สุด จะเน้นอ่านที่เป็ นบทความ
และดูรูปภาพประกอบ”
ประภาพร จิบสู งเนิ น กล่าวว่า “จะติดตามทาง Facebook และ Twiiter ชอบดูรูปภาพ
มากกว่าเพราะว่าเวลาเข้าไปดู จะดู ผ่านมือถือ ถ้าเข้าไปดู คลิปวิดีโอมันจะกระตุก ยกเว้นว่าอยู่หน้า
คอมจะดูเป็ นคลิปวิดีโอ แต่โดยส่ วนตัวแล้วชอบเป็ นภาพนิ่งมากกว่า”
โอริ ส สา รั ฐ กิ จ วิ จ ารณ์ ณ นคร กล่ า วว่า “ติ ด ตามทุ ก ช่ อ งทางที่ เ ราเล่ น Facebook,
YouTube, Instagram ชอบที่เป็ นรู ปภาพเพราะคิดว่ารู ปภาพสามารถบรรยายเป็ นบทความได้อย่าง
มากมาย”
วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “ติดตามทาง Facebook และ Instagram เน้นที่เป็ นรู ปภาพและ
บทความที่ไม่มากจนเกินไป”
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กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “ดูผา่ น Facebook บ่อยที่สุด ถ้าเป็ นคลิปวิดีโอจะชอบดู”
2) ผลกระทบที่มีต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม
2.1) ความน่าเชื่อถือของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า ถ้ารู ้ วา่ ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการรับจ้างมา
เขี ย นหรื อมี ผ ลประโยชน์ จ ากการเขี ย นบทความนั้น ๆ ความน่ า เชื่ อถื อก็จ ะลดลงไปอี ก ก็จ ะใช้
วิจารณญาณของตนเองในการตัดสิ นใจอีกครั้งว่าน่าสนใจจริ งหรื อไม่
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่าวว่า “ก็มีส่วนในการตัดสิ นใจ ก็เชื่อครึ่ งๆ เพราะว่าบล็อก
เกอร์ ได้ผลประโยชน์ แล้วส่ วนใหญ่อาหารที่ทาํ แล้วเชิญไปชิมมันก็ตอ้ งดีอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ในกรณี มีการ
ลดราคาหรื อมีโปรโมชัน่ พิเศษก็น่าสนใจ ที่จะทําไห้ตดั สิ นใจเลือกบริ การ”
อาทิตย์ สธนกุลพานิช กล่าวว่า “ถ้ามีการโฆษณาหรื อมีสปอนเซอร์ ก็จะมีให้คิดบ้าง แต่
ก็ไม่ท้งั หมด อยูท่ ี่วา่ นําเสนอน่าสนใจหรื อเปล่า”
ประภาพร จิบสู งเนิ น กล่าวว่า “เท่าที่ ติดตามมา ถ้าเป็ นสปอนเซอร์ เขาจะลงบอกว่า
ได้รับเชิญ เราก็จะพิจารณาดูอีกที อย่างถ้าเป็ นบุฟเฟ่ โรงแรมที่ราคาสู งเราก็เข้าไม่ถึง แต่ถา้ เป็ นบุฟเฟ่
ราคา 399 - 499 บาท เราก็สามารถเข้าถึงได้ ถ้าราคาแพงเราก็ไม่สามารถไปลองได้”
โอริ สสา รัฐกิ จวิจารณ์ ณ นคร กล่ าวว่า “ก็เชื่ อถื อในระดับหนึ่ งแต่ไม่ได้ว่าทั้ง หมด
เพราะเราก็ตอ้ งเปรี ยบเทียบจากหลายๆ คน อ่านดูหลายๆ อย่าง แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกันเองก่อน
การตัดสิ นใจ แต่ถ้ามีการสื่ อสารการตลาดเข้ามาก็คิดว่าน่ าจะมีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่เหมือนกัน
เพราะทุกๆ คนย่อมต้องการของที่ถูก ฟรี และมีของแถม”
วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “มีการเลื อกตัดสิ นใจอีกครั้งด้วยก่อนจะเลื อกใช้บริ การนั้นๆ
ต้องดูวา่ เหมาะกับตัวเองมากน้อยแค่ไหน”
กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “ก็เชื่อเล็กน้อย เพราะช่วยเป็ นฐานข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อ”
2.2) ความไม่น่าเชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า การกล่าวอ้างเกินจริ งหรื อนําเสนอข้อมูลที่เป็ นเท็จก็จะทําให้ตวั
ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เองขาดความน่าเชื่อถือ หากรู ้วา่ ข้อมูลที่นาํ เสนอนั้นไม่เป็ นความจริ ง
ก็จะเลิกติดตามไปในที่สุด
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่าวว่า “ถ้ารู ้ว่าบล็อกเกอร์ โดนจ้างมา หรื อมีผลประโยชน์
กับสิ นค้าหรื อร้านนั้นๆ ก็จะลดความน่าเชื่อถือของรี วิวลงไปอีก อีกอย่างคือถ้าบล็อกเกอร์ นาํ เสนอ
แค่มุมมองด้านเดียวก็จะไม่ค่อยเชื่อ เวลาอ่านเราชอบอ่านว่ามันมีขอ้ เสี ยอะไรบ้างมากกว่า”
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อาทิตย์ สธนกุลพานิ ช กล่าวว่า “ถ้าพูดโม้เกินจริ ง โพสบ่อยเกินไป มีแง่ลบเยอะคือถ้า
มันมีแง่ลบมากก็ไม่ตอ้ งนําเสนอก็ได้ มันก็ดูไม่น่าสนใจ”
ประภาพร จิบสู งเนิ น กล่าวว่า “ตอนนี้ ตอบตรงๆ ว่าคิดไม่ออกว่าจะเลิ กติ ดตามด้วย
เหตุผลอะไร ถ้าวันไหนเขาหลุดออกมาจากตัวตนของตัวเองก็อาจจะเลิกติดตามได้ แต่ตอนนี้ ไม่รู้วา่
จะมีสาเหตุใดที่จะทําให้เลิกติดตาม เพราะชอบสไตล์การนําเสนอของเขา”
โอริ สสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “ในกรณี ที่เราไปตามที่เขาได้นาํ มารี วิวไว้แล้ว
มันไม่ได้เป็ นไปอย่างที่เราอ่านมา นัน่ แปลว่าเขาโกหกและจะทําให้หมดความน่าเชื่อถือลงไป ต่อไป
ถ้าเราอยากจะไปที่ไหนก็จะไม่เลือกอ่านรี ววิ ของเขาอีก”
วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “ยังไม่คิดว่าจะเลิกติดตาม อาจจะเป็ นเรื่ องของเวลามากกว่า ถ้า
ไม่สะดวกหรื อไม่วา่ งก็อาจจะไม่ได้ติดตาม”
กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “ถ้าให้ขอ้ มูลไม่เป็ นจริ ง และเกิ นความเป็ นจริ งก็ทาํ ให้ความ
น่าเชื่อถือลดลง ก็ไม่อยากติดตามต่อ”
2.3) การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า จากการที่คน้ หาข้อมูลในอินเตอร์ เนตแล้วมาเจอบทความของผู ้
ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่เขียนถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่กาํ ลังอยากจะไปทําให้คิดว่าส่ วนหนึ่งก็มี
ผลกับ การตัดสิ น ใจ อย่า งการเลื อ กที่ พ กั หรื อ ร้ า นอาหารของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วนั้นๆ คื อ ถ้า ดู แล้ว
น่าสนใจ ก็จะเลือกตามที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์แนะนํา หรื อถ้ามีบอกว่าไม่ดีก็อาจจะไม่ไป
ใช้บริ การนั้นๆ แต่ท้ งั นี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ อย่างเปรี ยบเทียบอย่างเช่น ร้านอาหารแนวเดียวกัน
แต่มีร้านที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เคยเขียนแนะนําไว้ ก็อาจจะทําให้ตดั สิ นใจง่ายขึ้นนัน่ เอง
พรรณราย เปรมปรี วรรณ กล่าวว่า “มีผลบ้าง ถ้าเราจะซืั อสิ นค้าหรื อในกรณี น้ ี จะไป
ทานอาหารที่ร้านนั้นอยูแ่ ล้ว ถ้าเขารี ววิ ว่าไม่ดีก็จะไม่ไปเลย แต่ถา้ รี วิวว่าดีก็จะยังไม่ตดั สิ นใจไปเสี ย
ทีเดียว ก็ขอดูรีววิ อื่นๆ อีก ดูโปรโมชัน่ อื่นๆ ร่ วมด้วย”
อาทิตย์ สธนกุลพานิช กล่าวว่า “มีส่วนบ้าง อาจจะเป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจ”
ประภาพร จิบสู งเนิ น กล่าวว่า “มีผลต่อการตัดสิ นใจ เรี ยกว่าชี้นาํ ก็ได้ เหมือนเขาชี้ นาํ
ว่า มี ร้า นนี้ อยู่ตรงนี้ ถ้า ไม่ไ ด้ติด ตามก็ อาจจะไม่ รู้ก็ ไ ด้ว่า มี ร้า นนี้ อยู่ตรงนี้ ก็เรี ย กว่า มี ผ ลที่ ท าํ ให้
ตัดสิ นใจไปกิน”
โอริ สสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กล่าวว่า “คิดว่ามีผลในการตัดสิ นใจ เพราะถ้ามารี วิวว่าดี
อย่างนี้อย่างนั้น เราก็อยากจะไปเห็นเองบ้างว่าดีจริ งหรื อเปล่า”
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วิชุดา รังสาคร กล่าวว่า “มี ส่วนบ้างเล็กน้อย แต่สุดท้ายการตัดสิ นใจก็ตอ้ งขึ้นอยู่กบั
ความเหมาะสมกับตัวเอง”
กชมน ศรี รักษ์ กล่าวว่า “ก็ตอ้ งยอมรับว่าเขามีอิทธิ พลในการโน้มน้าวในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ”

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
นวัตกรรมการสื่ อสารในปั จจุบนั ได้พฒั นามาอย่างต่อเนื่ องและได้มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินชี วติ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่ อสารผ่านทางอินเตอร์ เนตไม่วา่ จะเป็ นการส่ งข้อความ
หรื อการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และยังเข้ามามีบทบาทในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า ปั จจุบนั การ
ค้นคว้าหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ สามารถทําได้ง่ายในโลกออนไลน์ โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภค
สามารถเลือกเปิ ดรับสื่ อได้เท่าที่ตนเองต้องการ จึงทําให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่ อง
เดียวกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่ องของความงาม หรื อกลุ่มคนที่สนใจในการ
ท่องเที่ยว การเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มคนที่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกันทําให้เกิดความสนิทสนม และ
ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ส่ งผลให้พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
มักจะให้ความเชื่อใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองหรื อเชื่อใจในตัวผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
มากกว่าโฆษณาสิ นค้าจากตราสิ นค้าโดยตรง เพราะว่าการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าหรื อ
บริ การต่างๆ จากปากผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองนั้นดูมีน้ าํ หนักและจับต้องได้มากกว่าคําโฆษณานัน่ เอง
จากการวิจยั ในเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มี
ผลต่อทัศนคติของกลุ่มผูต้ ิดตาม” สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์และกลุ่ม
ผูต้ ิดตาม จํานวน 18 คน ดังต่อไปนี้
1) ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์หมวดผลิตภัณฑ์ความงาม และหมวดร้านอาหารและ
การท่องเที่ยว จํานวน 6 คน
2) ผูต้ ิดตามในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม และหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยว จํานวน
12 คน
โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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5.1.1 ผลการวิจัยในส่ วนของกลยุทธ์ การสื่ อสารออนไลน์ ของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
มีผลต่ อกลุ่มผู้ติดตาม สามารถสรุ ปได้ ว่า
ในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์มี พฤติก รรมในการใช้สื่อออนไลน์เป็ น
ประจําทุกวันและชอบแชร์ ขอ้ มูลต่างๆ รวมถึงเขียนเล่าเรื่ องราวต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่ องของความสวยความงาม ร้านอาหารอร่ อยๆ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
จนทําให้เกิดการบอกต่อของข้อมูลหรื อเรื่ องราวนั้นๆ อย่างต่อเนื่ องในโลกออนไลน์ ซึ่ งสามารถ
สื่ อสารและส่ งต่อข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เหล่านี้ เป็ นที่
รู ้จกั ในวงกว้างขึ้น จึงทําให้มีกลุ่มผูต้ ิดตามผลงานมากขึ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน จากปกติที่เป็ นเพียงบุคคล
ทัว่ ไปที่ชอบเขียนบันทึกเรื่ องราวบนโลกออนไลน์จนกลายมาเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
อย่างในปั จจุบนั นี้ ทําให้มีการใช้สื่อออนไลน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ งปรับเปลี่ยนตามรู ปแบบของ
ข้อมูลที่ตอ้ งการนําเสนอนัน่ เอง ในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์ที่ใช้กนั เป็ นประจํามักจะเป็ น Facebook ซึ่ ง
กลุ่ ม ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ม กั จะใช้ Facebook เป็ นศู นย์ก ลางในการสื่ อสารกับ กลุ่ ม
ผูต้ ิดตาม เนื่องจากว่า Facebook เข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามได้มากที่สุด สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ทนั ทีและ
ยังสามารถเชื่ อมโยงกับสื่ อออนไลน์อื่นๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น Instagram, YouTube และ Twitter
ซึ่ งสะดวกกับกลุ่มผูต้ ิดตามในการติดตามข้อมูลต่างๆ

ภาพที่ 5.1 การแชร์ บทความในเว็บไชต์ผา่ นทางหน้าแฟนเพจ
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.

106
จากรู ป จะเห็ นได้ว่าผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการนําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบของ
บทความที่นาํ เสนอผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว แต่เนื่องจากว่ากลุ่มผูต้ ิดตามมักจะเฝ้าติดตามข่าวสาร
เรื่ องราวต่ า งๆ ผ่า นทาง Facebook ดัง นั้น ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์จึ ง ต้องใช้พ้ื น ที่ ข อง
Facebook ในการกระจายข่าวและสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามด้วยเช่นเดียวกัน และจะเห็นได้วา่ จากใน
หน้าของ Facebook นั้นได้มีการแชร์ เนื้ อหาต่อไปอีก ซึ่ งทําให้เกิ ดการบอกต่อไปเรื่ อยๆ ของตัว
เนื้อหานั้นเอง
ในการเขี ย นบทความหรื อ การถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวรวมถึ ง การพู ด คุ ย สื่ อ สารผ่า นทางสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ กับกลุ่มผูต้ ิดตามนั้น ทางกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เน้นการนําเสนอเนื้ อหา
ในแบบฉบับของตนเอง ใส่ ความเป็ นตัวเองในการเล่าเรื่ อง โดยไม่ได้มีการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ใน
โลกออนไลน์ ซึ่ งทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์กล่าวว่าการเป็ นตัวของตัวเองในการพูดคุยหรื อ
สื่ อสารต่างๆ กับกลุ่มผูต้ ิดตามนั้นจะทําให้เกิดความสนิ ทสนมและใกล้ชิดเหมือนได้พูดคุยกับเพื่อน
การใช้ภาษาจะเน้นที่เป็ นตัวของตัวเอง สื่ อสารกันแบบธรรมชาติเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ทําให้ผูท้ ี่
ติดตามอ่านไม่ตอ้ งมาตีความใหม่ในภายหลัง และเรื่ องที่นาํ มาเขียนนั้นจะต้องเป็ นเรื่ องที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างการใช้ภาษา
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558.
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จากรู ป เป็ นการนําเสนอการใช้ผลิตภัณฑ์แบบคร่ าวๆ โดยใช้คาํ พูดที่ดูเป็ นกันเองเหมือน
เพื่อนเล่าสู่ กนั ฟัง และเห็นได้วา่ การใช้คาํ ศัพท์หรื อการสะกดคํายังคงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ไม่ได้ใช้ภาษาแชทหรื อการสะกดคําที่ผดิ หลักไวยากรณ์ในการสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
สําหรับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม มักจะต้องมีการทดลอง
ใช้สินค้าจริ งก่อนที่จะมาเขียนรี วิวถึงตัวสิ นค้านั้นๆ และสําหรับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ใน
หมวดของร้ านอาหารและการท่องเที่ยว ก็จะต้องมีการไปลองรับประทานอาหารของร้านอาหาร
นั้นๆ มาแล้วหรื อมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ มาแล้วเช่นกัน ผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์จะต้องหาข้อมูลให้มากพอในการเขียนรี วิวแต่ละครั้งเพราะรายละเอียดต่างๆ ที่เขียน
ลงไปในบทความนั้นต้องเขียนลงรายละเอียดให้มากที่สุด โดยคํานึงถึงคนที่เข้ามาอ่านว่าเค้าอยากรู ้
อะไรจากบทความนั้นบ้าง
รู ปแบบในการนําเสนอเนื้ อหาของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จากงานวิจยั ชิ้ นนี้
พบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 5.1 รู ปแบบการนําเสนอเนื้อหาของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
รู ปแบบการนําเสนอ
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จากตารางข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์
ความงามมีการนําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบที่หลากหลายกว่า โดยมีการนําเสนอแบบคลิปวิดีโอเพิ่ม
เข้ามา เนื่ องจากว่าการรี วิวสิ นค้าหรื อการสอนแต่งหน้าผ่านทางคลิ ปวิดีโอมักจะมีความน่ าสนใจ
มากกว่าภาพนิ่ งเพราะสามารถเห็นถึงรายละเอียดและเข้าใจได้ง่ายกว่าการดูภาพนิ่ งนัน่ เอง ซึ่ งต่าง
จากหมวดร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่นิยมนําเสนอเนื้ อหาด้วยรู ปภาพและบทความ เนื่องจากว่า
การถ่ายภาพอาหารหรื อสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมุมสวยๆ เพียงมุมเดียวประกอบกับบทความที่อธิ บาย
ถึงภาพถ่ายนั้นก็สามารถดึงดูดใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามได้แล้ว
รู ป แบบการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายและการเลื อ กนํา เสนอผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ที่ เ หมาะสม
นอกจากจะทําให้ดึงดูดและเกิดความน่าสนใจแล้ว ยังทําให้เกิดการบอกต่อได้เช่นกัน ผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์กล่ าวว่าการสร้างเนื้ อหาที่ทาํ ให้เกิ ดการบอกต่อนั้นมักจะเป็ นเนื้ อหาที่กาํ ลังเป็ น
กระแสที่คนให้ความสนใจ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่หรื อร้านอาหารเปิ ดใหม่ เป็ นต้น ซึ่ งผู ้
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ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั จะต้องติดตามข่าวสารในเรื่ องนั้นๆ อยูเ่ ป็ นประจําและเป็ นคนที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถนํามาเขียนอธิ บายให้ขอ้ มูลในเชิงลึกได้
จากผลการวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ การสร้ า งแรงจู ง ใจนั้น ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ไ ด้มี
ความเห็ นว่า บทความหรื อเรื่ องราวต่า งๆ ที่ไ ด้จดั ทํา เผยแพร่ ใ นโลกออนไลน์ มี ส่ วนทํา ให้ก ลุ่ ม
ผูต้ ิดตามคล้อยตามและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เนื่องจากว่า
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคต่างหันมาให้ความเชื่ อใจกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากกว่าโฆษณาจาก
ตราสิ นค้า แต่เนื่ องจากว่ากลุ่ มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้มีการร่ วมงานกับตราสิ นค้าด้วย
เช่นกัน ทําให้ตอ้ งวางตัวให้คงความน่าเชื่ อถือไว้โดยการซื่ อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่โกหกและไม่กล่าว
อ้างเกินความเป็ นจริ งและไม่ยดั เยียดสิ นค้าจนเกินไป

ภาพที่ 5.3 การนําเสนอเนื้อหาด้วยรู ปภาพพร้อมคําอธิ บาย
แหล่งทีม่ า: มงคล อภิสุทธิ สาร [eatandtraveldiary], 2558.
จากภาพจะเห็นว่า เพียงแค่รูปภาพเดี่ยวๆ ก็สามารถอธิ บายถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมา
ทั้งหมดได้ และมีการบอกเล่าประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงข้อดี-ข้อเสี ยของร้านนั้นๆ ให้ผทู ้ ี่
ติดตามได้พิจารณาและตัดสิ นใจด้วยตัวเองอีกครั้ง

109
การสร้ างการมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูต้ ิดตามนั้น ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการสื่ อสาร
กับกลุ่มผูต้ ิดตามอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการพูดคุ ยผ่านทาง Facebook, Email หรื อการจัด
กิจกรรมร่ วมสนุกเพื่อแจกของรางวัล ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์บางท่านมีความเห็นว่าการแจก
ของรางวัลเหมือนเป็ นการตอบแทนที่กลุ่มผูต้ ิดตามได้ให้ความไว้วางใจและติดตามผลงานกันมา
ตลอด และสําหรับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์บางท่านเห็นว่าการแจกของรางวัลไม่ควรมีมาก
หรื อบ่อยจนเกินไป เพราะอาจจะทําให้ผทู ้ ี่เข้ามาร่ วมสนุกนั้นหวังของรางวัลมากกว่าที่จะเข้ามาเพื่อ
ติดตามผลงานจริ ง ๆ นั่นเอง แต่ท้ งั นี้ ก ารมี กิจกรรมกับทางกลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามนั้นถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ พึง
กระทําเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทําให้เกิดความสนิทสนมกันมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 5.4 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์
แหล่งทีม่ า: ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez83.th], 2558.
จากภาพ เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมกับผูต้ ิดตามโดยการแจกของรางวัล ซึ่ งเป็ นของรางวัล
ที่ทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จดั หามาเพื่อตอบแทนกลุ่มผูต้ ิดตามที่ติดตามผลงานกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาพที่ 5.5 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่มีสปอนเซอร์
แหล่งทีม่ า: อนุสร ตันเจริ ญ [KinKaTiew], 2558.
จากภาพด้ า นบนนี้ เป็ นการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ วมโดยจัด กิ จ กรรมทางการตลาดที่ มี
สปอนเซอร์ ให้การสนับสนุนของรางวัล โดยให้กลุ่มผูต้ ิดตามเข้ามาร่ วมสนุ กในการทํากิจกรรมผ่าน
ทางสื่ อออนไลน์เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ตวั สิ นค้าและเกิดการบอกต่อ
เมื่อผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาททางการตลาดให้กบั ตราสิ นค้าต่างๆ
ทําให้การนําเสนอเนื้อหานั้นแตกต่างไปจากเดิม ดังตารางด้านล่างนี้
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ตารางที่ 5.2 ความแตกต่างของการนําเสนอเนื้อหาที่มีสปอนเซอร์ และไม่มีสปอนเซอร์
การจัดทําเนื้อหา
Beauty Blogger

ไม่มีสปอนเซอร์
• มีการระบุชดั เจนว่าซื้ อ
สิ นค้ามาเอง
• เขียนรี วิวจาก
ประสบการณ์ที่ตนเองได้
ทดลองใช้สินค้า
• ไม่ได้เน้นรายละเอียดใน
เรื่ องของส่ วนผสมหรื อ
ปริ มาณของสิ นค้ามากนัก

•
•

•

•

Food & Travel
Blogger

• มีการระบุชดั เจนว่าได้ใช้
บริ การด้วยตนเอง
• เขียนตามประสบการณ์ที่
ได้พบเจอมา
• แนะนําจุดเด่นที่ข้ ึนชื่อของ
สถานที่น้ นั ๆ และมีการ
กล่าวถึงจุดด้อยของ
สถานที่น้ นั เช่นกัน

•
•
•

มีสปอนเซอร์
มีการระบุชดั เจนว่ามี
สปอนเซอร์
มีการกําหนดการทดลอง
ใช้สินค้าก่อนเขียนรี ววิ
อย่างน้อย 3 สัปดาห์
มีเพิ่มเติมรายละเอียด
ของสิ นค้า เช่นส่ วนผสม,
ปริ มาณสิ นค้า, จุดเด่น
ของสิ นค้า, ราคา,
สถานที่ซ้ื อ
เขียนตามความจริ ง ทาง
สปอนเซอร์ ไม่สามารถ
บังคับให้เขียนได้
มีการระบุชดั เจนว่ามี
สปอนเซอร์
เขียนตามประสบการณ์ที่
ได้พบเจอมา
เพิ่มเติมรายละเอียดใน
ส่ วนของจุดเด่นที่ร้านค้า
ต้องการให้นาํ เสนอ เช่น
วัตถุดิบที่นาํ มาใช้ หรื อ
เมนูอาหารแนะนํา เป็ น
ต้น

จากตารางข้า งบนนี้ จะเห็ นได้ว่า การเขี ย นรี วิวสิ นค้า หรื อ ร้ า นอาหารรวมไปถึ ง สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ หากว่ามีการโฆษณาเข้ามาเกี่ ย วข้องมักจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในส่ วนของ
ข้อ มู ล ในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ สถานที่ แต่ โ ดยรวมแล้วการเขี ย นหรื อ การใช้ค าํ พู ดมัก จะเป็ นการ
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นําเสนอที่เป็ นสไตล์ของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั เอง ทั้งคําพูดและความคิดเห็นถูกกําหนด
โดยผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ โดยที่สปอนเซอร์ ไม่สามารถบังคับให้เขียนสรรพคุณเกินจริ ง
จากที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้ทดลองใช้สินค้าได้ และในบทความมักจะมีการระบุชดั เจน
ว่าบทความนี้ หรื อรี วิวสิ นค้านี้ มีสปอนเซอร์ สนับสนุ นหรื อได้รับเชิ ญให้ไปทดลองสิ นค้าเพื่อการ
โฆษณา ซึ่งการระบุให้ชดั เจนแบบนี้ ทาํ ให้กลุ่มผูต้ ิดตามต้องใช้วิจารณญาณส่ วนตัวในการตัดสิ นใจ
แต่ยงั ทําให้ความน่าเชื่อถือของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ยงั คงน่าเชื่ อถืออยูเ่ พราะมีความชัดเจน
ให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม
5.1.2 ผลการวิจัยในส่ วนของพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ของผู้ติดตามทีต่ ิดตามกลุ่มผู้
ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ สามารถสรุ ปได้ ว่า
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูต้ ิดตามมีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์ เนตอย่างสมํ่าเสมอและ
มีการค้นคว้าหาข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ โดย
เลือกที่จะรับข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่ตนเองชื่ นชอบและให้ความสนใจใน
รู ปแบบการนําเสนอของบุคคลนั้นๆ และผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มกั จะเป็ นบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี ทาํ ให้เกิดความน่าเชื่อถือรวมไปถึงข้อมูลที่ทางผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์นาํ เสนอนั้นมีรายละเอียดครบถ้วน ทําให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
ซึ่งช่องทางหลักในการติดตามนั้นส่ วนใหญ่มกั จะเป็ น Facebook เพราะเข้าถึงได้สะดวกและใช้งาน
อยูเ่ ป็ นประจํา การเลื อกติดตามผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั กลุ่มผูต้ ิดตามมักจะเลือกติดตาม
คนที่นาํ เสนอเนื้ อหาอย่างจริ งใจ มีการอธิ บายเนื้ อเรื่ องอย่างละเอียด น่าสนใจ และสามารถจับต้อง
ได้ สําหรับรู ปแบบในการนําเสนอข้อมูลที่ทางกลุ่มผูต้ ิดตามให้ความสนใจเป็ นพิเศษนั้น ส่ วนใหญ่
จะเป็ นรู ปภาพและบทความมากกว่าคลิปวิดีโอ เนื่ องจากว่ารู ปภาพสร้างแรงดึงดูดและดูน่าสนใจ
กว่า ส่ วนผูต้ ิดตามบางท่านให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอโดยขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาที่นาํ เสนอ อย่างเช่นการ
สอนแต่งหน้า ซึ่ งสามารถดูจากคลิปวิดีโอแล้วเข้าใจง่ายกว่าการดูจากภาพนิ่งนัน่ เอง
ผูต้ ิ ดตามบางท่านเคยมี ส่วนร่ วมกับกิ จกรรมที่ ทางผูท้ รงอิท ธิ พลในโลกออนไลน์จดั ขึ้ น
อย่างเช่น การร่ วมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัล การเข้าร่ วมกิจกรรม Workshop หรื อร่ วมพูดคุยแสดงความ
คิดเห็น ซึ่ งทางกลุ่มผูต้ ิดตามกล่าวว่าการที่มีกิจกรรมร่ วมกันหรื อมีการพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอเป็ น
สิ่ งที่ควรกระทําเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผูต้ ิดตามกับตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์เอง ทําให้ผูต้ ิดตามรู ้สึกว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิง่ ขึ้น เหมือนได้พูดคุยกับเพื่อนที่ชอบ
ในสิ่ ง เดี ย วกัน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าํ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ ใจและไว้ว างใจในตัว ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์ ซึ่ งทํา ให้ มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารของกลุ่ ม ผูต้ ิ ด ตาม สํา หรั บ
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ผูต้ ิดตามบางท่านอาจจะไม่ได้มีส่วนร่ วมกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากนัก เพียงเพราะแค่
ต้องการติดตามข่าวสารใหม่ๆ หรื อเข้ามาหาข้อมูลสนับสนุ นในการเลือกซื้ อสิ นค้า ซึ่ งก็สามารถ
กล่าวได้วา่ ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีส่วนสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าได้เช่นกัน
เมื่อผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ทําให้ตราสิ นค้าต่างๆ ให้ความสนใจและเริ่ มให้ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เข้ามีบทบาทในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ตวั สิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ทําให้กลุ่มผูต้ ิดตามบางท่านมองว่าความน่าเชื่ อถือใน
ตัวของผูท้ รงอิ ทธิ พลในโลกออนไลน์อาจจะลดน้อยลงไป แต่ก็ยงั เชื่ อใจอยู่เนื่ องจากว่าตัวผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์มีความโปร่ งใสและจริ งใจในการนําเสนอเนื้ อหา ข้อมูลที่นาํ มาบอกกล่าว
นั้นยังสามารถนํามาประกอบในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าได้ กลุ่มผูต้ ิดตามเองก็ยงั ใช้วิจารณญาณ
ของตัวเองเป็ นหลักในการตัดสิ นใจ แต่เมื่อผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการนําเสนอเนื้ อหาใน
เชิงพาณิ ชย์มากเกิ นไป หรื อไม่ซื่อสัตย์ในการจัดทําเนื้ อหานั้นเนื่ องจากได้รับผลตอบแทนจากทาง
สปอนเซอร์ กลุ่มผูต้ ิดตามก็จะไม่เชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั อีกต่อไป เพราะว่า
กลุ่มผูต้ ิดตามส่ วนใหญ่ตอ้ งการข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง เป็ นประสบการณ์จริ งจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์เพราะน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาของตราสิ นค้าที่เน้นเสนอขายสิ นค้าอย่างเดียว
5.1.3 ผลกระทบทีม่ ีต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม สามารถสรุ ปได้ ว่า
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ ผูต้ ิดตามส่ วนใหญ่มีการคล้อยตามเมื่อได้อ่านรี วิวจากทางผูท้ รง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ ซึ่ งกลุ่มผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มักจะนําเสนอเนื้ อหาที่กาํ ลังมาแรง
หรื อเป็ นเรื่ องราวที่ใหม่ที่หลายๆ คนให้ความสนใจโดยหลังจากที่เนื้ อหาเหล่านั้นได้เริ่ มเผยแพร่
ออกไปทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ ที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ก็จะเริ่ ม
เกิดเป็ นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผูต้ ิดตามซึ่ งสามารถแชร์ ขอ้ มูลต่อๆ กันไปได้อย่างง่ายดายโดย
ผ่านทางสื่ อออนไลน์หลักที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เลือกใช้อย่าง Facebook ที่มีกลุ่มผูต้ ิดตาม
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และด้วยเนื้อหาที่มีความดึงดูดความสนใจทําให้กลุ่มผูต้ ิดตามเกิดความคล้อยตาม
และมี ก ารอยากทดลองใช้สิ น ค้า เกิ ด ขึ้ น ตัว อย่า งเช่ น การรี วิ ว ร้ า นอาหารเปิ ดใหม่ แ ละกํา ลัง มี
โปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ รวมไปถึ งเมนู ที่ทางร้านนําเสนอว่าเป็ นเมนูเด็ดและไม่เหมือนใคร ยิ่งทําให้
กลุ่มผูต้ ิดตามเกิ ดความสนใจและตามไปลองชิ มกันอย่างหนาแน่นจนทําให้กระแสของร้านค้านั้น
แรงขึ้นมา หรื อการรี วิวแนะนําสิ นค้าที่เพิ่งเปิ ดตัวและมีวางจําหน่ายได้ไม่นาน ทําให้กลุ่มผูต้ ิดตาม
พากันไปซื้ อมาใช้จนเกิ ดปรากฎการณ์ สินค้าขาดตลาด หรื อสิ นค้าบางชนิ ดที่มีวางขายเฉพาะใน
ต่างประเทศก็ยงั ทําให้เกิ ดการสั่งซื้ อผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์อีกเช่ นกัน สามารถกล่าวได้ว่าสิ่ ง
เหล่านี้เป็ นผลมาจากอิทธิ พลการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์นนั่ เอง
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แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มผูต้ ิดตามที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูล
จากทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
บอกต่อข้ อมูล

คล้ อยตาม

ทดลองใช้

ภาพที่ 5.6 พฤติกรรมของกลุ่มผูต้ ิดตามที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลจากทางผูท้ รงอิทธิ พล
เมื่อได้มีการทดลองใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ แล้วเกิดความพึงพอใจก็จะก่อให้เกิดการบอก
ต่อไปอีกเรื่ อยๆ และในทางกลับกันหากผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็ นที่พอใจ การบอกต่อก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน
แต่จะเป็ นการบอกต่อในเชิงลบนัน่ เอง

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1) จากการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่
มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตาม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่ อสาร
กับกลุ่ มผูต้ ิ ดตามโดยเลื อกใช้สื่อออนไลน์หลากหลายชนิ ด เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นาํ เสนอ
และให้กลุ่มผูต้ ิดตามได้เลือกช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสมกับตนเองได้มากขึ้น
ขั้นตอนการสื่ อสารของผูท้ รงอิ ทธิ พ ลในโลกออนไลน์น้ ัน จะทําการเลื อกช่ องทางการ
สื่ อสารที่เข้าถึ งกลุ่มผูต้ ิดตามมากที่สุด โดยให้เหมาะสมกับเนื้ อหาที่จะนําเสนอ ซึ่ งสามารถอธิ บาย
ได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้
Sender
• ผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์

Channel
•

ช่องทางการ
สือ่ สาร เช่น
Facebook,
Youtube,
Twitter,
Instagram,
Website

ภาพที่ 5.7 รู ปแบบการสื่ อสารที่ได้จากผลการวิจยั

Message
• รูปแบบการ
นําเสนอ เช่น
คลิปวิดีโอ,
บทความ, รูปภาพ

Receiver
• กลุม่ ผู้ติดตาม
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จากแผนภาพแสดงให้ เ ห็ น ว่า แบบจํา ลองการสื่ อ สารได้เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ซึ่ ง
ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและความเหมาะสมของการสื่ อสารในช่วงเวลานั้นๆ ต่างจากแบบจําลองการ
สื่ อสารแบบเดิมที่มีการจัดทําข้อมูลก่อนที่จะเลือกช่องทางการสื่ อสาร ดังแผนภาพด้านล่าง
Sender

• ผู้สง่ สาร

Message

• เนื ้อหาที่
ต้ องการส่ง

Channel

• ช่องทางการ
สื่อสาร

Receiver

• ผู้รับสาร

ภาพที่ 5.8 แบบจําลองการสื่ อสารของเบอร์โล (Berlo)
ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการสื่ อสารในยุคก่อน ช่องทางการสื่ อสารก็จะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ
หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบของเนื้อหาที่จดั ทําขึ้นมาว่าเหมาะกับการนําเสนอใน
ช่องทางไหนนัน่ เอง ในบางครั้งจะเห็นว่ามีการทําสื่ อออกมาในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นโฆษณาทาง
โทรทัศน์ และสปอตโฆษณาทางวิทยุ รวมไปถึงการตีพิมพ์ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งเป็ นการใช้สื่อแบบ
กระจายในทุ กช่ องทางซึ่ งใช้งบประมาณสู งมาก และยังไม่สามารถเจาะลึกลงไปที่กลุ่มเป้ าหมาย
ได้ม ากนัก ต่ า งจากการสื่ อสารของผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ใ นยุค ปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารเลื อ ก
ช่ องทางการสื่ อสารให้เหมาะสมและจัดทําเนื้ อหาที่มีความน่ าสนใจ นําเสนอออกมาให้กบั กลุ่ม
ผูต้ ิดตามได้อย่างตรงกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้ และยังทําให้เกิดการบอกต่อๆ กันไปของกลุ่มผูต้ ิดตาม
ทําให้ไม่ตอ้ งใช้งบประมาณมากเหมือนสมัยก่อน เพียงแค่สร้างเนื้ อหาที่มีคุณภาพและเลือกช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสมก็ถือว่าประสบความสําเร็ จในการสื่ อสารแล้วนัน่ เอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการทําการตลาดโดยใช้เนื้ อหา (Content Marketing) ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2557) ที่กล่าวถึง
การสร้ างเนื้ อหาที่ดีน้ นั จะต้องมีการสร้างสรรค์ที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ไม่เยิ่นเย้อมี
วัตถุประสงค์ชดั เจน ไม่เน้นการขายของจนเกินไป การใช้ชื่อเรื่ องที่สามารถค้นหาได้ง่าย นําเสนอ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และความบันเทิง ใช้ภาษาที่ถูกต้อง และสามารถทําให้เกิดการโต้ตอบจากทาง
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ เช่ น การร่ ว มกิ จ กรรม การพู ด คุ ย สอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เป็ นต้น และจาก
ผลการวิจยั จะเห็ นได้ว่ากลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์สามารถทําสร้างการรับรู ้ต่อตราสิ นค้า
สร้างความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า สร้างการมีส่วนร่ วมและสามารถกระตุน้ ยอดขายได้เป็ นอย่างดี
โดยการจัดทําเนื้ อหาสามารถเลื อกเผยแพร่ ผ่านสื่ อออนไลน์ได้หลายชนิ ด ซึ่ งจากการวิจยั ชิ้ นนี้ จะ
เห็ นได้ว่ามีการเลือกใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ กันไปตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงจะเห็ นได้ว่าผูท้ รง
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อิทธิ พลในโลกออนไลน์หนึ่ งคนมีการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าหนึ่ งชนิ ดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมา ทั้ง นี้ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามนั่นเอง ตัว อย่า งเช่ น คลิ ป วิดีโอจะ
นําเสนอผ่านทางสื่ อออนไลน์อย่าง YouTube เนื่องจากว่าเนื้ อหาที่ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
ต้องการนําเสนอนั้นเหมาะสมที่จะทําในรู ปแบบของคลิปวิดีโอมากกว่ารู ปแบบอื่นๆ เพราะทําให้
กลุ่มผูต้ ิดตามเข้าใจง่ายและสามารถทําตามได้นนั่ เอง

ภาพที่ 5.9 การนําเสนอเนื้อหาในรู ปแบบคลิปวิดีโอ
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [wwwerkerkcom], 2558.
หรื อถ้าเป็ นรู ปภาพมักจะนิ ยมใช้กบั สื่ อออนไลน์อย่าง Instagram มักจะเป็ นการสื่ อสารด้วย
รู ปภาพที่ตอ้ งการสื่ อสารให้จบภายในภาพเดียว ไม่ตอ้ งมีการอธิ บายมากนัก โดยในภาพนั้นอาจจะ
แสดงให้ เห็ นว่า มี สิ นค้า ออกใหม่น่ า สนใจ หรื อ เพี ย งรู ป อาหารเมนู จ านเด็ ด เพี ย งจานเดี ย วของ
ร้านอาหารก็สามารถทําให้กลุ่มผูต้ ิดตามให้ความสนใจได้แล้ว
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ภาพที่ 5.10 การสื่ อสารด้วยรู ปภาพผ่านทาง Instagram
แหล่งทีม่ า: สุ อารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], 2558.
การส่ งข้อความสั้นๆ เพื่อแจ้งข่าวหรื อบอกกล่าวข้อความสั้นๆ ผ่านทาง Twitter มักจะใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสั้นๆ เป็ นการส่ งข่าวหรื อข้อความทักทายทัว่ ๆ ไป ที่สามารถโต้ตอบพูดคุ ย
กันได้อย่างรวดเร็ ว

ภาพที่ 5.11 รู ปแบบการสื่ อสารผ่านทาง Twitter
แหล่งทีม่ า: พีรญา ป้ อมอาษา [erk_erk], 2558.

118
จะเห็นได้ว่าสื่ อออนไลน์ที่ทางกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์นาํ มาใช้น้ นั เรี ยกได้ว่า
ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผูต้ ิดตาม ไม่วา่ จะเป็ นเนื้ อหาในรู ปแบบไหนก็ตาม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดของบิวตี้ บล็อกเกอร์ บนสังคมออนไลน์”
(ขนิษฐา สุ ขสบาย : 2555) ที่ผลการวิจยั ได้กล่าวว่า บิวตี้ บล็อกเกอร์ มีวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบการ
สื่ อสารเป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง มีการเล่าเรื่ องราวที่เป็ นประสบการณ์
ตรงของตนเองอาจมีการใช้ภาพหรื อคลิปวิดีโอเป็ นส่ วนประกอบ ที่สําคัญคือมีการนําเครื่ องมือการ
สื่ อสารการตลาดมาใช้ประกอบร่ วมด้วยในการสื่ อสาร และมีกลยุทธ์หลักในการติดต่อสื่ อสารบน
สัง คมออนไลน์ โดยการใช้ก ารสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ ที่ มี เครื่ องมื อการสื่ อสารอย่า ง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็นจากแฟนเพจหรื อผูต้ ิดตามผลงาน การ
ร่ วมกิ จกรรมนอกสถานที่ การบอกต่อแบบปากต่อปากและการแนะนําพูดคุ ยเกี่ ยวกับความสวย
ความงามในช่ องทางการสื่ อสารบนสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งการตลาดแบบไวรัสที่ใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารบนอินเตอร์ เนตเป็ นตัวกระจายข่าวสารให้กลุ่มเป้ าหมาย
รับทราบและการกระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2) จากผลการวิจยั สามารถตอบปั ญหานําวิจยั ในเรื่ องพฤติ กรรมการใช้สื่อออนไลน์ของ
ผูต้ ิดตามได้ว่า กลุ่ มผูต้ ิ ดตามมี การเลื อกเปิ ดรั บสื่ อเฉพาะเรื่ องที่ ตนเองให้ความสนใจซึ่ งสามารถ
ค้นคว้าได้เองจากอินเตอร์ เนต โดยมีการค้นหาจากเรื่ องที่ตอ้ งการอยากรู ้และได้ศึกษาในรายละเอียด
ของเรื่ องนั้นๆ จากเนื้ อหาที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้จดั ทําไว้ ซึ่ งกลุ่มผูต้ ิดตามในงานวิจยั
ชิ้นนี้เลือกที่จะเปิ ดรับข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากกว่าเปิ ดรับสื่ อโดยตรงจาก
ตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปิ ดรับข่าวสารที่ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
หรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้ของมนุ ษย์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการ
เลือกเปิ ดรับ 4 ขั้นตอนด้วยกัน (Klapper, J.T., 1960, 19-25) โดยกลุ่มผูต้ ิดตามมีการเลือกเปิ ดรับ
เฉพาะสิ่ งที่ตนเองกําลังให้ความสนใจเท่านั้น (Selective Attention) เพื่อต้องการเป็ นข้อมูลเพิ่มเติม
สําหรับสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองหรื อช่วยในการตัดสิ นใจ และเลือกที่จะรับฟังจากบุคคลที่
ตนเองให้ความเชื่ อใจและชื่ นชอบในรู ปแบบการนําเสนอของบุคคลนั้น (Selective Exposure) ซึ่ ง
หลังจากที่กลุ่มผูต้ ิดตามเลือกเปิ ดรับสื่ อจากทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์แล้วนั้นก็จะมีการใช้
วิจารณญาณของตนเองในการตัดสิ นใจอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งอยู่ในกระบวนการของการเลื อกรับรู ้ และ
ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และมีการเลือกที่จะจดจําในสิ่ งที่ตนเอง
สนใจเพื่อนําไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อไป (Selective Retention) ซึ่ งกลุ่มผูต้ ิดตามได้ให้เหตุผลว่ากลุ่ม
ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีความจริ งใจและน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะมีการนําเสนอข้อมูลทั้งใน
แง่บวกและแง่ลบ ซึ่งความน่าเชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์น้ นั เกิดขึ้นมาจากการที่เป็ น

119
ตัวของตัวเอง นําเสนอเนื้ อหาที่ตรงไปตรงมาและไม่มีนยั ยะแอบแฝงมาตั้งแต่ตน้ ทําให้ผทู ้ ี่ติดตาม
ผลงานให้ความไว้วางใจและเชื่อใจในคําพูดของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ซึ่ งแตกต่างจากการ
โฆษณาชวนเชื่อของตราสิ นค้าที่นิยมบอกแต่ขอ้ ดีของตนเองเท่านั้น
จะเห็ นได้ว่า พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามนั้น สอดคล้องกับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็ นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้
สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก (ดํารง
ศักดิ์ ชัยสนิ ท 2538, น.86) ซึ่ งในส่ วนของกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Decision Process)
ผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธิ์ 2544, น.118) ซึ่ งมีข้ นั ตอนของการรับรู ้
ปั ญหา (Problem Recognition) อย่างเช่นต้องการที่จะหาข้อมูลของสิ นค้า ก็มีการค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่ งที่ตนเองอยากรู ้ (Information Search) ซึ่ งก็จะเป็ นข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ และเมื่ อได้อ่า นรี วิวจากทางผูท้ รงอิ ท ธิ พลในโลกออนไลน์ก็จะนําข้อมู ลมาวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บอี กครั้ งหนึ่ งก่ อนที่ จะตัดสิ นใจ (Evaluation Alternative Solution) และในที่ สุ ดก็
ตัดสิ นใจเลื อกในสิ่ ง ที่ ตนเองเหมาะสม อาจจะด้วยราคาและคุ ณภาพ หรื อด้วยปั จจัย อื่ นๆ ของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นๆ (Deciding on the Appropriate Solution) เมื่อภายหลังจากได้ทดลองซื้ อมาใช้แล้วก็จะ
มีการประเมิณผลอีกครั้งหนึ่ ง (Post Purchase Evaluation) ว่าสิ นค้านี้ เหมาะกับตนเองหรื อไม่ ได้รับ
ประโยชน์อย่างที่คาดหวังไว้หรื อไม่ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การรี วิวสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ของกลุ่มผู ้
ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าของกลุ่มผูต้ ิดตาม ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั เรื่ อง “ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์กบั พลังการบอกต่อ” (ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย, 2556) ที่
ผลการวิจ ัย ได้ก ล่ า วว่า ผู บ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ จากบุ ค คลที่ น่า เชื่ อ ถื อ ในโลก
ออนไลน์ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การมากขึ้น ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จึงกลายเป็ น
เครื่ องมือการตลาดที่ตราสิ นค้าต้องแสวงหาเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อกับผูบ้ ริ โภค ผูท้ รง
อิ ท ธิ พ ลในสื่ อออนไลน์ ค วรมี ค วามเชี่ ย วชาญในด้า นใดก็ ต ามที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค และสามารถเป็ นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ได้ และควรมีขอ้ มูลมากพอที่สามารถอธิ บายข้อมูล
ให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ตราสิ นค้า โดยผูท้ รงอิทธิ พลควรสร้ างเรื่ องราวให้ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามจนเชื่ อใจผู ้
ทรงอิทธิ พล และที่สําคัญที่สุดคือ ผูท้ รงอิทธิ พลควรเป็ นบุคคลที่มีความน่าเชื่ อถือและมีอาํ นาจใน
การชักจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามด้านทัศนคติและพฤติกรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง
“การตัดสิ นใจซื้ อของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาสื่ อ
ที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง” (วนัสนันท์ ร่ มโพธิ์ , 2555) โดยผลการวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า พฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาสื่ อที่ผูบ้ ริ โภคสร้างเองเกี่ยวกับเมนู อาหารและร้านอาหารมีผลต่อการ
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ตัดสิ นใจซื้ อและสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั ผูใ้ ช้อินเตอร์ เนต ซึ่ งสามารถทําให้เกิดการคล้อยตามได้
เช่นกัน
3) จากผลการวิจยั สามารถตอบปั ญหานําวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มผูต้ ิดตามได้วา่ ผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีแรงจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมของกลุ่มผูต้ ิดตามที่มกั จะตัดสิ นใจ
หรื อให้ความสนใจกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้กล่าวถึงมากกว่าสิ นค้า
หรื อบริ การที่ไม่เคยกล่าวถึง และมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบโดยการตามไปทานอาหารหรื อตามไป
ซื้ อสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกัน การที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์สามารถชักจูงหรื อโน้มน้าวจิตใจกลุ่ม
ผูต้ ิ ดตามได้น้ ันเป็ นเพราะการเข้าใจในความต้องการของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่ องเดี ยวกัน
เป็ นบุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญและรู ้ จริ งในเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งสามารถสร้ าง Trust และ Creditability
ให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามได้ การนําเสนอเนื้อหาจึงมีความน่าสนใจและมีขอ้ มูลที่ครบถ้วน รวมไปถึงการ
มีประสบการณ์ จริ งในตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ทําให้เกิดความน่าเชื่ อถือและมีความซื่ อสัตย์ต่อ
ตนเองและกลุ่มผูต้ ิดตาม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์สามารถชักจูงหรื อ
โน้ม น้า วจิ ตใจของผูบ้ ริ โภคได้นน่ั เอง ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การตลาดออนไลน์เชิ ง
อิ ท ธิ พ ล (Influencer Marketing) ซึ่ งตราสิ นค้า หันมาให้ค วามสํา คัญกับ ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
ออนไลน์กนั มากขึ้นเนื่ องจากว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจและเชื่ อถือในตัวผูท้ รงอิทธิ พล ทําให้ตรา
สิ นค้าต่างหันมาพึ่งพาผูท้ รงอิทธิ พลในการประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรง
จุด โดยการเลื อกผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ให้เหมาะกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้น จะต้องเลือกให้
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และการที่มีผูต้ ิดตามเยอะนั้นอาจจะไม่ได้แปลว่าจะได้ผล
ตอบรับที่ดี เพราะผูต้ ิดตามบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อล่าของรางวัลและไม่ได้สนใจในเนื้อหาที่จดั ทํา
ขึ้นมานัน่ เอง ดังนั้น การพิจารณาผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เพื่อมาร่ วมงานนั้นสามารถดูได้จาก
การสร้างการมีส่ วนร่ วมกับกลุ่ มผูต้ ิดตาม หากมีการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างสมํ่าเสมอ
แสดงให้เห็ นว่า ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลนั้นได้รับ ความไว้วางใจจากกลุ่ ม ผูต้ ิดตามแล้วนั่นเอง กลุ่ม ผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ นั มักจะมีเครื อข่ายของตนเองอยู่แล้วและยังสามารถสร้างกระแสให้เกิ ด
การบอกต่อได้อีกด้วย ซึ่ งตรงกับผลของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเรื่ อง “Beauty Blogger : ผูท้ รงอิทธิ พล
ด้านความงามบนโลกออนไลน์” (นิตนา ฐานิ ตธนกร และ ปรัศนี ยากรณ์ สายปิ มแปง, 2554) ที่มี
ผลการวิจยั ว่า การตลาดความสวยความงามผ่านบิวตี้ บล็อกเกอร์ ได้รับความนิ ยมจากนักการตลาด
และธุ รกิ จต่า งๆ มากขึ้ น เนื่ องจากเป็ นการทํา การตลาดที่ ต้นทุ นตํ่า แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ยอดขาย
เครื่ องสําอางหลายแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากผูค้ นในเครื อข่ายชุ มชนออนไลน์ที่ติดตามอ่านบล็อก
ที่เป็ นกระแสและซื้ อมาใช้ตามเพื่อนๆ ที่อยูใ่ นชุมชนดังกล่าว นอกจากนี้ บิวตี้ บล็อกเกอร์ มกั จะเป็ น
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ผูบ้ ริ โ ภคสิ น ค้า และบริ ก ารทางด้า นความงามโดยตรงและได้นํา ประสบการณ์ ที่ ไ ด้จากการใช้
ผลิ ตภัณฑ์มาเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นหรื อบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ผ่านบล็อก จึงมี
ผูอ้ ่านให้ความสนใจและติดตามอ่านเนื้ อหาจํานวนมาก เพราะผูค้ นส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่ อ
ผูบ้ ริ โภคด้วยกันเองมากกว่าเชื่ อข้อมูล หรื อเนื้ อหาการโฆษณาประชาสัม พันธ์ โดยตรงของทาง
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและบริ การ สิ่ งสําคัญที่บิวตี้ บล็อกเกอร์ ตอ้ งรักษาไว้ คือ ความซื่ อสัตย์ต่อสิ นค้า
หรื อบริ การที่นาํ เสนอและเป็ นคนที่มุมมองแนวบวก โดยเขียนนําเสนอสิ นค้าหรื อบริ การด้วยความ
เป็ นกลาง ซื่ อ สั ตย์ และความจริ ง ใจ เพี ย งเท่า นี้ บิ้ วตี้ บ ล็อกเกอร์ ก็ จ ะยัง คงเป็ นผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความคิดและการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบรรดาเหล่าผูร้ ักสวยรักงามบนโลกออนไลน์
ต่อไป

5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1) จากการวิจยั พบว่า ในปัจจุบนั ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้มีบทบาทเป็ นอย่างมาก
ต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภค และมีการเกิดขึ้นใหม่ของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่ อยๆ แต่ท้ งั นี้การ
ที่จะเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่ดีได้น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่าย ซึ่ งจากการวิจยั จะเห็นได้ว่าผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มผูต้ ิดตามจํานวนมาก และสามารถสร้างแรงจูงใจ รวมไปถึ งการ
สร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามได้น้ นั จะต้องเป็ นบุคคลที่มีบุคลิกเป็ นตัวของตัวเอง มีการ
ดึ งจุ ดเด่นของตัวเองออกมาให้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความจริ งใจในการนําเสนอเนื้ อหา
แสดงความคิดเห็ นอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูต้ ิดตามที่ควรจะมี
อย่างสมํ่าเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดกิจกรรมร่ วมสนุกหรื อการพูดคุยโต้ตอบกันไปมา สําหรับเนื้ อหา
ที่นาํ เสนอต้องมีความน่ าสนใจและสดใหม่ทนั สมัยอยู่เสมอ และควรมีการวางแผนการนําเสนอ
เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และศึกษาข้อมูล ขยันหาความรู ้เพิ่มเติมรวมไปถึงการเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ เพื่อมา
ต่อยอดกับความรู ้เดิมทําให้เกิดงานชิ้นใหม่ๆ ขึ้นมา
2) ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ในปั จจุบนั บางรายที่เกิดขึ้นมาใหม่อาจจะมีทางลัดที่ทาํ
ให้ตนเองโด่งดังและเป็ นที่น่าสนใจขึ้นมาได้ แต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมากนัก การกล่าวอ้างเกิน
จริ ง หรื อไม่นาํ เสนอเนื้ อหาอย่างตรงไปตรงมา มีการหมดเม็ดและไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและกลุ่ ม
ผูต้ ิ ดตาม ในบางรายที่ มี ก ารรั บ งานจากสปอนเซอร์ แต่ป กปิ ดไว้ จงใจโฆษณาให้ก ับ ตราสิ นค้า
เพื่อที่จะได้ค่าจ้างตอบแทนหรื อเป็ นเพราะอยากให้มีคนเชื่อว่าเป็ นประสบการณ์ที่ลองมาแล้วด้วย
ตัวเองจริ ง ๆ แต่ ก ลับ กลายเป็ นว่า ไม่ส ามารถซื้ อความไว้วางใจกับ กลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามได้ ทํา ให้ก ลุ่ ม
ผูต้ ิ ดตามเลิ ก ให้ค วามสนใจและไม่ ติดตามในที่ สุ ด การวิจยั ชิ้ นนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า การที่ จะเป็ นผูท้ รง
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อิ ทธิ พ ลในโลกออนไลน์ได้อย่างยาวนานนั้น การวางตัวเป็ นสิ่ ง สําคัญ ควรจะมี แนวทางในการ
ดําเนิ นงาน เนื้ อหาที่ท าํ ขึ้ นมานั้นจะต้องไม่เป็ นการโฆษณาเกิ นจริ ง การนําเสนอควรจะทําแบบ
ตรงไปตรงมา พูดถึงข้อดีและข้อเสี ยของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ให้ชดั เจน และไม่นาํ เสนอข้อมูลที่
ยัดเยียดการขายสิ นค้าจนเกิ นไป หากมีสปอนเซอร์ สนับสนุ นควรจะระบุให้ชัดเจนเพื่อแสดงถึ ง
ความจริ งใจและซื่ อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค
3) จากการวิจยั จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมักจะให้ความสนใจในเนื้อหาจากทางผูท้ รงอิทธิ พล
ในโลกออนไลน์มากกว่าโฆษณาจากสื่ อของตราสิ นค้า ดังนั้นการที่ตราสิ นค้าจะให้ผูม้ ีอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์เ ข้า มาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการทํา การตลาดให้ก ับ ตราสิ นค้า นั้น ถื อว่า เป็ นวิธี ที่
น่าสนใจ แต่ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตของความพอดีที่ไม่มีการยัดเยียดการขายจนเกินไปและผูท้ รงอิทธิ พล
ไม่สูญเสี ยความเป็ นตัวเอง ซึ่ งในปั จจุบนั ก็ได้มีการเชิ ญชวนให้ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เข้า
ร่ วมงานเปิ ดตัวสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เพื่อช่วยเป็ นส่ วนหนึ่ งในการโปรโมท ผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ถือว่าเป็ นบุคคลที่มีสื่ออยูใ่ นมือและมีกลุ่มผูต้ ิดตามอยูจ่ าํ นวนมาก การทําประชาสัมพันธ์
ผ่านทางผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์น้ ี สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากกลุ่ม
ผูต้ ิดตามก็คือกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกับที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีความเชี่ยวชาญนั้นเอง
ซึ่ งวิธีน้ ีจะทําให้ทางตราสิ นค้าสามารถลดงบประมาณในส่ วนของการประชาสัมพันธ์ไปได้ เพราะ
เป็ นการทําการตลาดผ่านช่ องทางสื่ อออนไลน์ของผูท้ รงอิทธิ พล ตัวอย่างเช่น การแชร์ ขอ้ มูลโดยผู ้
ทรงอิทธิ พลที่มีคนเห็น 3,000 คน สามารถประหยัดค่าแผ่นพับโฆษณาสิ นค้าได้ถึง 3,000 ใบนัน่ เอง
4) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสิ นค้าและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม เพราะฉะนั้นผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ ต้อ งมี จ รรยาบรรณในการนํา เสนอเนื้ อ หาและการชวนเชื่ อ ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า
ตัวอย่างเช่น การแนะนําผลิตภัณฑ์ในการบํารุ งผิว หากว่าเป็ นสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อเป็ นสิ นค้า
ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุ ณเกิ นจริ งอย่างการใช้แล้วเห็นผลทันทีซ่ ึ งอาจจะมีสารอันตรายปนเปื้ อน
เช่ นเดี ยวกับการแนะนําร้ านอาหารหากไม่ได้ดีจริ งตามที่กล่าวอ้างจะทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ
ร้ านอาหารนั้นๆ รวมไปถึ งตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เอง ซึ่ งการซื่ อสัตย์ต่อการนําเสนอ
เนื้อหาเป็ นสิ่ งสําคัญ ในปั จจุบนั เราจะเห็นว่ามีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาวางขายอยูม่ ากมายบนโลก
ออนไลน์ซ่ ึ งสามารถหาซื้ อได้อย่างง่ายดาย โดยสิ นค้าเหล่านี้ อาจจะมีส่วนผสมที่เป็ นอันตรายหรื อ
อาจจะทําให้เกิดอันตรายเมื่อมีการใช้ผิดวิธี ดังนั้นการที่ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์สามารถโน้ม
น้าวใจกลุ่มผูต้ ิดตามได้น้ นั ผูท้ าํ วิจยั มีความเห็นว่า กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ควรให้ความรู ้
เรื่ องผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอันตรายหรื อไม่ควรนํามาใช้ให้กบั กลุ่ มผูต้ ิดตามได้เข้าใจ โดยอาศัย
ช่องทางของสื่ อออนไลน์ที่มีอยูใ่ นมือ อย่างเช่น การแชร์ ขอ้ มูลผ่านทาง Facebook ที่มีกลุ่มผูต้ ิดตาม
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ให้ความสนใจติดตามอยู่เป็ นจํานวนมาก จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มผูต้ ิดตามให้ความสนใจในการ
นําเสนอที่ เป็ นรู ปภาพ ดังนั้นผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์อาจจะนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบของ
Infographic เพื่อดึ งดู ดความสนใจและทําให้เกิ ดการบอกต่อ หรื อการส่ งข้อความสั้นๆ ผ่านทาง
Twitter เพื่อให้กลุ่มคนที่ติดตามได้ส่งต่อข้อความออกไปเรื่ อยๆ โดยคําพูดที่ใช้ควรจะเป็ นข้อความ
ที่เป็ นกันเองเหมือนบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนฟั งซึ่ งจะทําให้ขอ้ ความนั้นน่าสนใจมากกว่าข้อความที่ดู
เป็ นทางการ เพราะพฤติ กรรมของกลุ่มผูต้ ิ ดตามจะให้ความสนใจในความเป็ นกันเองของผูท้ รง
อิทธิ พลในโลกออนไลน์และชอบอ่านข้อความที่เข้าใจง่ายๆ ไม่ตอ้ งตีความมากนัก ซึ่ งการส่ งต่อ
ข้อมู ล เหล่ า นี้ จะทํา ให้เกิ ดความเข้า ใจกับ ผูบ้ ริ โภคในวงกว้า งและจะช่ วยลดอันตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์อนั ตรายเหล่านี้ ได้ และเนื่องจากผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีสื่ออยูใ่ นมือ รวมถึ งมี
ผูต้ ิ ดตามอยู่จาํ นวนมาก จึ ง ต้อ งระวัง การใช้สื่ อหรื อการนํา เสนอเรื่ องราวต่า งๆ เป็ นพิ เศษ การ
นําเสนอข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อไม่กลัน่ กรองข้อมูลให้ดีเสี ยก่อนอาจจะทําให้เกิดความเสี ยหายทั้งต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่นได้

5.4 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) การวิจ ัย ในครั้ งนี้ มี ก ารเก็บ ข้อ มู ล ในกลุ่ ม ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ แ ละกลุ่ ม
ผูต้ ิ ดตามในหมวดความงาม และหมวดร้ านอาหารและการท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรจะทําการศึกษากลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ออนไลน์ในหมวดอื่นๆ เพิ่มขึ้น
2) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการวิจยั เพิ่มขึ้นในส่ วนของการทําการตลาดของตราสิ นค้า
ที่มีการเลือกผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การ
ต่างๆ รวมถึ งผลตอบรับที่ได้จากการทําการตลาดผ่านผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ซึ่ งจะทําให้
เนื้อหาของงานวิจยั น่าสนใจและมีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
3) งานวิจยั ชิ้นนี้เน้นศึกษารู ปแบบการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ที่กาํ ลังได้รับความนิ ยมใน
ปั จจุบนั ผูท้ าํ วิจยั มีความเห็ นว่าในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ในอนาคตการสื่ อสารออนไลน์อาจมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น สื่ อสังคมออนไลน์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อมีช่องทางการสื่ อสาร
ใหม่ๆ เกิ ดขึ้น ดังนั้นควรทําการศึกษาวิจยั ในช่องทางของสื่ อสังคมออนไลน์ในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อ
จะได้ขอ้ มูลที่มีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แนวคําถามที่ใช้ สําหรับการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึกของ
กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์
1. จุดเริ่ มต้นของการเริ่ มสร้างเนื้อหาต่างๆ จนได้เป็ นผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์
อย่างในปั จจุบนั นี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
1) อะไรเป็ นจุดเริ่ มต้นในการเริ่ มสร้างเนื้อหาต่างๆ ผ่านทางสื่ อออนไลน์จนมาถึงการได้เป็ นผู ้
ทรงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์อย่างในปั จจุบนั นี้
2) วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารถึงกลุ่มผูต้ ิดตามหรื อบุคคลอื่น
2. กลยุทธ์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
1) ปั จจุบนั คุณมีการใช้สื่อออนไลน์ชนิดไหนบ้างในการสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม และสื่ อ
ออนไลน์ชนิดไหนที่เข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามมากที่สุด และเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้สื่อออนไลน์
เหล่านี้
2) คุณมีวธิ ี ในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ อย่างไรให้โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองและ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย อย่างเช่น วิธีที่ทาํ ให้กลุ่มผูต้ ิดตามชื่ นชอบในผลงาน ติดตามผลงาน
และเชื่อถือในตัวตนของคุณ
3) คุณคิดว่าเนื้อหาการนําเสนอในรู ปแบบไหนที่กลุ่มผูต้ ิดตามให้ความสนใจมากที่สุด
3. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ก่อนจะทําสร้างเนื้อหาเพื่อสื่ อสารกับกลุ่ม
ผูต้ ิดตาม
4. คุณมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรื อต้องมีความรู ้ในตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน
ก่อนที่คุณจะทําการเขียนรี ววิ ถึงตัวสิ นค้านั้นๆ วิธีการสร้างเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้ าหมายและ
เกิดการบอกต่อ
1) จากการที่คุณได้สร้างเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตาม คุณคิดว่าเนื้อหาประเภทไหนที่
ได้รับการสนใจและเกิดการบอกต่อมากที่สุด และคุณมีวิธีใดที่จะทําให้เนื้อหานั้นน่าสนใจ
จนเกิดการบอกต่อ
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5. ภาษาหรื ออัตลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสาร
1) การใช้ภาษาในการสื่ อสารกับกลุ่มผูต้ ิดตามมีการใช้ภาษาหรื อแสดงออกในลักษณะใด
6. การสื่ อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม
1) คุณคิดว่าการสื่ อสารของคุณสร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
หรื อไม่
2) คุณมีแนวทางหรื อวิธีการในการสื่ อสารอย่างไรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ รวมไปถึงการบอกต่อ
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
7. การมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูต้ ิดตาม เพื่อให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกใกล้ชิดและเกิดความไว้วางใจ
1) ความถี่ในการสื่ อสาร เช่น การเขียนบทความ เขียนรี ววิ สิ นค้า มีการวางแผนไว้หรื อไม่วา่ จะ
มีการเขียนเรื่ องอะไร บ่อยแค่ไหน
2) คุณมีวธิ ี การสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูต้ ิดตามอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกใกล้ชิด
กับคุณและติดตามคุณต่อไปเรื่ อยๆ เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
หรื อการจัดกิจกรรมกับกลุ่มผูต้ ิดตาม
8. การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
1) ระหว่างตัวตนที่แท้จริ งและตัวตนในโลกออนไลน์เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร มีการสร้าง
ตัวตนหรื อสวมบทบาทใหม่ในโลกออนไลน์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผูต้ ิดตาม
หรื อไม่
9. จากการที่คุณได้เป็ นผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ ทําให้ตราสิ นค้าต่างๆ ให้ความ
สนใจในการใช้กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดในโลกออนไลน์ เพื่อมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
สื่ อสารการตลาด ซึ่ งอาจทําให้ตวั คุณขาดความน่าเชื่อถือในการรี ววิ สิ นค้า
1) คุณมีวธิ ี การนําเสนอข้อมูลหรื อมีการปฏิบตั ิตนอย่างไร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
ตนเองหรื อและสายงานนี้
2) การสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าต่างๆ คุณมีวธิ ี การนําเสนอแตกต่าง
จากเนื้อหาที่ไม่มีการตลาดจากตราสิ นค้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรื อไม่ อย่างไร

ภาคผนวก ข
แนวคําถามที่ใช้ สําหรับการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึกของกลุ่มผู้ตดิ ตาม
1. ความรู ้ของผูต้ ิดตามที่มีเกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
1) จากการที่คุณติดตามผูม้ ีอิทธิ พลในโลกออนไลน์ คุณมีความรู ้ในตัวสิ นค้ามาก่อนแล้ว
หรื อไม่ หรื อมีความรู ้ในตัวสิ นค้ามากน้อยแค่ไหน
2. การเลือกติดตามผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
1) คุณรู ้จกั ผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ได้อย่างไร ทําไมคุณถึงเลือกติดตามผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์
2) เพราะอะไรถึงทําให้คุณชื่ นชอบในตัวบุคคลที่คุณติดตามอยู่ คุณติดตามทุกการสื่ อสารจาก
กลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์หรื อไม่ เช่นตามอ่านบทความ ตามดูคลิปวิดิโออย่าง
ต่อเนื่องหรื อไม่
3) เพราะเหตุใดคุณจึงเลือกอ่านรี ววิ สิ นค้าจากกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ คุณคิดว่ามี
ความแตกต่างจากโฆษณาทางสื่ ออื่นๆ อย่างไร
3. การสื่ อสารโต้ตอบกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์หรื อการมีส่วนร่ วมกับผูท้ รงอิทธิ พลใน
โลกออนไลน์
1) คุณมีการสื่ อสารโต้ตอบกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์หรื อมีการร่ วมกิจกรรมที่ทางผู ้
ทรงอิทธิ พลในโลกออนไลน์จดั ขึ้นหรื อไม่
2) คุณต้องการให้ผทู ้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม
หรื อไม่
4. ความน่าเชื่ อถือของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์เมื่อมีเรื่ องของการสื่ อสารการตลาดเข้ามา
เกี่ยวข้อง
1) คุณเชื่อถือในการรี ววิ สิ นค้าของกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์มากแค่ไหน เมื่อมีการ
สื่ อสารการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อไม่
5. รู ปแบบการสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
1) ช่องทางการสื่ อสารชนิดไหนที่คุณสนใจเป็ นพิเศษและสะดวกต่อการติดตาม เช่น
Facebook, YouTube, Instagram
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2) รู ปแบบการสื่ อสารชนิดไหนที่คุณสนใจเป็ นพิเศษและสะดวกต่อการติดตาม เช่น บทความ,
รู ปภาพ หรื อไฟล์วดิ ีโอ
6. การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
1) คุณคิดว่าผูน้ าํ ความคิดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของคุณหรื อไม่ อย่างไร
7. ความไม่น่าเชื่อถือในตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์
1) มีสาเหตุใดบ้างที่จะทําให้คุณเลิกติดตาม หรื อไม่เชื่อถือในตัวผูน้ าํ ความคิด

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวรัฐญา มหาสมุทร

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อประสม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา 2550

ประสบการณ์การทํางาน

พ.ศ. 2557
ผูป้ ระสานงานโครงการ
บริ ษทั ไพพ์ ซัพพอร์ ท เอเชีย จํากัด
บางพลี สมุทรปราการ 10540
พ.ศ. 2555-2556
เจ้าหน้าที่การตลาด
บริ ษทั เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
พ.ศ. 2551-2553
ผูป้ ระสานงานโครงการ
บริ ษทั ไอเอ็มไอ โพรเซส อินสตรู เมนท์ จํากัด
บางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220

