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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใน
ประเทศไทย (3) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ือประมวล
เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม การศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) พบว่ารูปแบบการ
สื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ รูปแบบภาพประกอบข้อความ 
รูปแบบวีดีโอประกอบข้อความและถ่ายทอดสด โดยการเลือกรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ย่อมมีผล
ต่อการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

จากการศึกษาสามารถสรุปกลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็น  กลยุทธ์ 
6C ได้แก่ Contemporary Content เนื้อหาร่วมสมัย  Creative Content เนื้อหาสร้างสรรค์  น่า
แบ่ งปัน  Clear Content เนื้ อหามีรายละเอียดชัดเจน  Channel-Diversified Content เนื้อหาที่
กระจายตามช่องทางที่หลากหลาย Characteristics-Consistent Content เนื้อหาที่สอดคล้องกับ
บุคลิกของแฟนเพจ และ Content-Marketing-Based Content เนื้อหาที่มีพ้ืนฐานบนการตลาดเชิง
เนื้อหา ในส่วนของจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถสรุปแนวคิด ETHIC ได้เป็น 5 หลักส าคัญ 
ได้แก่ Experience ต้องมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Timeliness ต้องตรงต่อเวลา Honest ต้อง
ซื่อสัตย์กับผู้ติดตาม Impartial การรีวิวต้องเป็นกลางและ Concerned of Society มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
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ABSTRACT  

ABSTRACT 
  

Title of Thesis Communication Patterns and Strategies and Ethics of 
Online Influencer in Thailand. 
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This research aims to (1) study Thailand online influencers’ marketing 

communication styles (2) study Thailand online influencers’ marketing communication 

strategies (3) study Thailand online influencers’ marketing communication ethics in 

order to compile into best practice guidelines. This is a qualitative research using 

document analysis and in-depth interview. The results revealed that online influencers’ 

communication can be separated into 3 styles including picture with accompanying 

text, video with accompanying text, and live broadcast. The use of various 

communication styles Inevitably affecting access to the content of online influencers 

From the study, it is possible to summarize content creation strategies of online 

influencers into 6C strategies including Contemporary Content, Creative Content, Clear 

Content, Channel-Diversified Content, Characteristic-Consistent Content, and Content-

Marketing-Based Content. As for the ethics of online influencers, the ETHIC concept can 

be summarized into 5 main principles including Experience (using the product), 

Timeliness, Honest (with followers), Impartial (reviewing), and Concerned of Society. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ในประเทศไทยส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า 
ความคิดเห็นและก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทั้ง 10 ท่าน ผู้ที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารตราสินค้า คุณว่านน้ า พันทิปและผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยงที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งท าให้ การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะและ ข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและก าลังใจแก่ผู้เขียนใน
การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณและผศ. 
ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าใน การศึกษาครั้งนี้รวมทั้งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน  และขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่
ของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการทุกท่าน ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆนิเทศ นิด้า รุ่น 9 ที่รักทุกคน ส าหรับก าลังใจและความ
ช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด 

ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์นี้  แด่
คุณสิริพิมล เฮงทรัพย์และคุณชุติพนธ์ วงษ์วิวัฒน์ ผู้ซึ่งเป็นคุณแม่และคุณพ่อของผู้เขียนถือเป็นแรงใจที่
ส าคัญยิ่งของผู้เขียน ตลอดมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามท่ีตั้งใจ 

 
ชัญญพัชญ์ วงษ์วิวัฒน์ 

พฤศจิกายน 2562 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1  ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย 

 
การตลาดในยุคดั้งเดิมนั้นเป็นการตลาดที่มีการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่ถูกออกแบบจาก

นักการตลาดโดยที่การตลาดแบบดั้งเดิมนั้นจะมีการสื่อสารผ่านสื่อเก่าเป็นส าคัญ เช่น การสื่อสารทาง
การตลาดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น หากแต่สถานการณ์การสื่อสารทาง
การตลาดนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยอิทธิพลของการสื่อสารดิจิทัล ที่ระบุไว้ว่าผู้บริโภคเชื่อมั่น
บุคคลที่ตนเองรู้จักมากกว่าโฆษณาในแหล่งอ่ืนๆ อ้างอิงจากผลส ารวจของ บริษัท นีลเส็น จ ากัด ที่
เผยแพร่ผลส ารวจความเชื่อมั่นโฆษณาของคนทั่วโลก (GLOBAL TRUST IN ADVERTISING) เมื่อ
เดือนกันยายน ปี 2015 พบว่า 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเชื่อ
ค าแนะน าจากบุคคลที่ตนเองรู้จัก ในขณะที่ความเชื่อมั่นต่อโฆษณาโทรทัศน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
นั้นอยู่ที่ 68% ความเชื่อมั่นต่อโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ 63% และความเชื่อมั่นต่อโฆษณาบน
นิตยสาร 60% ตามล าดับ (Nielsen, 2015) 

จากสถิติที่ส ารวจในปี 2015 ของบริษัทนีลเส็นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนั้นมี
แนวโน้มที่จะเชื่อมั่นบุคคลมากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อเก่า ด้วยแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้
หลายธุรกิจมีการใช้บุคคลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมเข้ามามีบทบาทในการโฆษณา เป็น
ตัวกลางในการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงน าเสนอเนื้อหาที่ตราสินค้าต้องการจะ
สื่อสารเป็นการบอกให้ผู้บริโภคทราบว่า สินค้าที่บุคคลที่มีชื่อเสียงแนะน านั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 
(Nielsen, 2015) 

ในขณะเดียวกันสื่อดิจิทัลเป็นตัวกลางส าคัญที่ก่อให้เกิดการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบ
ใหม่ๆ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นมีการ
ใช้งานสมาร์ทโฟนและใช้เวลาไปกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต จากการส ารวจของส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ สพธอ. พบว่า ในปี 2560 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 
นาทีต่อวันในวันปกติ สื่อสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้งานมีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
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โดยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ 
YouTube (ร้อยละ 97.1) อันดับที่ 2 Facebook (ร้อยละ 96.6) ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้มี
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น ได้แ ก่ การพัฒนาเครือข่ายระบบการสื่อสารของผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์ ให้มี ฟั งก์ชันที่ ตอบสนองผู้บ ริ โภคได้หลากหลาย  อัตราส่ วนจ านวนเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม (Mobile Penetration Rate) ที่เพ่ิมขึ้น และการเปลี่ยนถ่าย
นโยบายของภาครัฐมาสู่การมุ่งเน้นแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น (ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้นักการตลาดหันมาสนใจการสื่อสารทาง
การตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่าง
มากในการสื่อสารทางการตลาด เนื่องจากจะต้องมีการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสม เลือกรูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับกับสินค้า ในปัจจุบันการสื่อสารทางการตลาดโดยอาศัยผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล โดยที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นจะต้อง
เป็นผู้ที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ มีกลุ่มผู้ติดตามที่ไว้วางใจและเชื่อถือ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถ
ในออกแบบเนื้อหา น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งการสื่อสารทาง
การตลาดวิธีการนี้เรียกว่า การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  

สาเหตุที่ท าให้การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โอกาสในการ
น าเสนอสินค้า โดยนักการตลาดและผู้ผลิตมีความคาดหวังให้ผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มี
โอกาสได้เห็นสินค้า ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดตลอดจนวิธีใช้สินค้านั้นๆ ซึ่งในทุกๆ ครั้งของการ
น าเสนอเนื้อหา ย่อมมีผู้ติดตามส่วนหนึ่งที่เกิดความสนใจ ตัดสินใจและซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ 
ตามล าดับ ซึ่งหากนักการตลาดวิเคราะห์และมีความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงแล้วนั้น การ
สื่อสารโดยใช้การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ย่อมประสบความส าเร็จได้โดยง่าย เนื่องจากผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์เป็นบุคคลที่มีกลุ่มผู้ติดตามซึ่งความชื่นชอบตนเองอยู่แล้ว เมื่อเห็นหรือได้รับทราบ
ความคิดเห็นของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ จึงมีความรู้สึกร่วมและสามารถ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ตามได้โดยง่าย อีกทั้งนักการตลาดยังสามารถใช้เนื้อหาหรือรูปภาพ
ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอผ่านสื่อต่างๆ ซ้ าได้ไม่จ ากัด ซ่ึงเนื้อหาที่ได้รับการสร้างสรรค์มาจากผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์มักมีความเฉพาะตัวและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคได้มากกว่าเนื้อหาจาก
ที่สื่อสารมาจากตราสินค้าโดยตรง  

นอกจากประสิทธิผลของการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing) ทางด้าน
การซื้อสินค้าและบริการแล้ว การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมีประโยชน์ต่อระบบภายในเว็บไซต์
ของตราสินค้าด้วย เช่น อัตราการเข้าชมเว็บไซต์ของตราสินค้าที่สูงขึ้น การเพ่ิมเนื้อหาจากผู้ทรง
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อิทธิพลออนไลน์ลงในเว็บไซต์ส่งผลให้เว็บไซต์น่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
เป็นต้น จากข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ที่เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม 
ปี 2560 มีการคาดการณ์ว่า เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะมีมูลค่าประมาณ 12,195 ล้านบาท ซึ่งส่วนของ
การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing)  มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,134 ล้านบาท 
คิดเป็น 9% ซ่ึงเติบโตจากปี 2559 ราว 20% (สโรจ เลาหศิริ, 2560) 

จากผลส ารวจของบริษัท Linqia บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดด้วยเนื้อหาและ
การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ที่ชื่อว่า “The State of Influencer Marketing 2018” พบว่า 
92% ของนักการตลาดที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในปี พ.ศ. 
2560 เห็นตรงกันว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดย 39% ของนักการตลาดทั้งหมด
มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมงบประมาณในส่วนของการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยที่ 
30% ของนักการตลาดกลุ่มตัวอย่างบอกว่าจะใช้เงินราว 25 ,000 ถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 8 
แสนถึง 1.6 ล้านบาท) ต่อหนึ่งโครงการการสื่อสารทางการตลาด 
ตารางที่ 1.1 แสดงผลส ารวจเรื่องงบประมาณในการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

 
แหล่งที่มา: Linqia, 2018 

การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นได้รับความนิยมอย่างมาก โดยในปี 
2016 eMarketer ระบุว่างบประมาณในการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นมี
มูลค่ากว่า 570 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (Yuyu, 2017) จากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ mediakix.com มี
การคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2018 นักการตลาดอาจมีการใช้งบประมาณผ่านการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์กว่า 6.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยการคาดการณ์ดังกล่าวยังคาดการณ์ถึงงบประมาณที่
นักการตลาดวางแผนใช้อย่างน้อยที่สุดไว้ด้วยอยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (Evan, 2018) ดังภาพ
ที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 การคาดการณ์งบประมาณการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทั่วโลก 
ในช่วงปีค.ศ. 2015-2020 
แหล่งที่มา: Evan, 2018 

ความนิยมของการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่เพียงแต่สังเกตได้จาก
การคาดการณ์งบประมาณที่สูงแต่เพียงเท่านั้น หากแต่การค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ทางเว็บไซต์ Google ก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยในช่วงเวลา 6 เดือนมีคนค้นหา
ค าว่า “Influencer Marketing”เพ่ิมขึ้นถึง 5 เท่า จาก 500 ถึง 2,400 รายการในสหรัฐอเมริกา โดย
ความสนใจต่อการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ิมข้ึนจากปี 2017 กว่า 40%  

การสื่อสารผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นมักมีวิธีด าเนินการผ่านการน าเสนอเนื้อหาโดย
เนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะเป็นเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดยนักการตลาดกว่า 
81% วางแผนที่จะน าเนื้อหาดังกล่าวน าเสนอผ่านทางช่องทางการตลาดอ่ืนๆ กลยุทธ์นี้ถือเป็นกลยุทธ์
ด้านการลงทุนด้านเนื้อหาที่นอกเหนือจากการลงทุนช่องทางสื่อเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
เนื้อหาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์พบว่ากว่า 39% ของนักการตลาดมีความเห็นว่า
เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับมากกว่าเนื้อหาที่ถูกสร้าง
โดยตราสินค้า 
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ตารางที่ 1.2 แสดงผลส ารวจเรื่องประสิทธิภาพเนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และเนื้อหาจากตรา
สินค้า 

 
แหล่งที่มา: Linqia, 2018 
 ความส าคัญของการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ นอกจากจะเพ่ิมโอกาส
ในการน าเสนอสินค้าแล้วนั้น ทางบริษัท Linqia ยังท าการส ารวจประเภทของกิจกรรมการสื่อสารทาง
การตลาดที่นักการตลาดใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ผลักดันให้เกิด
ประสิทธิผลในด้านต่างๆ เผยแพร่ผ่ านเอกสารที่มีชื่อว่า “The CPG Influencer Marketing 
Playbook” โดยนักการตลาดกว่า 87% ยืนยันว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ผู้บริโภค ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะได้รับ
ข้อความที่เป็นการแนะน าสินค้าผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ นับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
รองลงมาคือ 60% ของนักการตลาดใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมอัตราการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดย
จากผลส ารวจพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 7 ใน 10 คนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านการน าเสนอ
เนื้อหามากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม ดังนั้นการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงมี
ประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ผู้บริโภคและตราสินค้า ซึ่งผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและพูดคุยอย่างจริงใจกับผู้ติดตาม 
ตลอดจนตอบค าถามหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ล าดับต่อมาคือขั้นการซื้อสินค้าที่
นักการตลาด 56% เห็นตรงกันว่ากลยุทธ์ดังกล่าวช่วยผลักดันให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ โดยเกือบ 40% 
ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ กล่าวว่า การบอกผ่านเกี่ยวกับสินค้าของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นท าให้พวกเขาซื้อ
สินค้าตาม ซึ่งประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดังกล่าวจะเกิดประสิทธิผลในการเพ่ิมยอดขายก็ต่อเมื่อสินค้า
นั้นๆ ถูกน าเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นเนื้อหาประเภทการใช้งานพ้ืนฐาน เช่น สูตรอาหาร 
บทความเกี่ยวกับวิธีการในการท าสิ่งต่างๆ (how-to) หรือวีดีโอเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ การซื้อสินค้าใน
กรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคต้องการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยมีการซื้อ
สินค้าตามรายการที่ได้รับการแนะน าเป็นหลัก ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1.3 
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ตารางที่ 1.3 แสดงประเภทของกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดที่นักการตลาดใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

 
แหล่งที่มา: Linqia, 2017 
 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จจากการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ ได้แก่ กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชีส ภายใต้ตราสินค้า “STELLA 
CHEESE” ที่มีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมการรับรู้ของผู้บริโภคในเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคในช่วง
เทศกาลที่แสนวุ่นวาย โดยมอบหมายให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สร้างสรรค์เมนูช่วงเทศกาลโดยมีชีสชอง
ตราสินค้า “STELLA CHEESE” เป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้
เพลิดเพลินการรับประทานชีสและไวน์ ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคโดย
การแจกรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ ส่งผลให้กิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ถึง 35 
ล้านราย ประสบความส าเร็จมากกว่าเป้าหมายของโครงการถึง 248% อีกตัวอย่างของกิจกรรมทาง
การตลาดที่ประสบความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
คือ กิจกรรมการระดมไอเดียในการผลิตรสชาติใหม่ของคุกกี้โอรีโอที่จัดกิจกรรมให้ ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์สร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ ของโอรีโอจากรสชาติเดิมที่มีอยู่ แคมเปญนี้รวมประสบการณ์ในการ
ซื้อโอรีโอและการถ่ายภาพภายในร้านค้าโดยการเลือกร้านค้า Walmart ส าหรับการสาธิตในร้านและ
ส่งไอเดียรสชาติใหม่ของตนเองส าหรับรสชาติใหม่ของโอรีโอ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการมีส่วนร่วมจาก
ผู้บริโภคทางออนไลน์มากกว่า 43,000 ครั้ง โดยมีการสร้างเนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ไม่ซ้ า
กันเกือบ 800 ชิ้นและเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 16.4 ล้านคน (Linqia, 2017)  
 จากความส าเร็จของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ท าให้นักการตลาดใช้วิธี
ดังกล่าวในการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทั้งนี้ 
การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยผลักดันให้การสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ประสบความส าเร็จ ซึ่งในการสื่อสารทางการตลาดในประเทศไทยนั้นมีการใช้กลยุทธ์การ
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สื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ผ่านหลายหมวดธุรกิจด้วยกัน เช่น หมวดความงาม 
หมวดการท่องเที่ยว หมวดสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งหมวดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ หมวด
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามโดยเฉพาะเมื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จัก ยกตัวอย่างเช่น กล
ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของคิวเพรส (Cute Press) ที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า ครีมกันแดด 
Pretty Genius Sunscreen SPF 50+ PA++++ โดยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยหนังสั้นสไตล์วัยรุ่น
และมีการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการเพ่ิมความน่าเชื่อถือ สร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภค ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อด้วยรีวิวการแต่งหน้าด้วยครีมกันแดด
ดังกล่าว ดังภาพที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

จากภาพที่ 1.2 แสดงภาพการสร้างสรรค์เนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  (คุณทราย 
Mhunoiii) ซึ่งคุณทรายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่ของผู้ชื่น
ชอบเครื่องส าอาง คุณทรายมีการสร้างสรรค์วีดีโอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวสินค้ามามากกว่า 
5 ปี โดยในวีดีโอตัวอย่างดังกล่าวคุณทรายน าเสนอเนื้อหาโดยการสาธิตวิธีใช้ครีมกันแดดของคิวเพรส
ในการแต่งหน้าสไตล์ไทยในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทศกาล ส่งผลให้
ผู้บริโภคสนใจ และต้องการซื้อครีมกันแดดมาประกอบในการแต่งหน้า เนื่องมาจากเหตุผลที่ครีมกัน
แดดเป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อต้องแต่งหน้าที่ต้องการความติดทน ดังค าพูดของคุณทราย (Mhunoiii) ภายใน
คลิป How To : แต่งหน้าท าผมใส่ชุดไทยในสไตล์ออเจ้า...เน้นความติดทน เป๊ะปัง กันน้ า กันเหงื่อ! ว่า 
“การเลือกกันแดดส าหรับลุคท่ีต้องการความติดทนเป็นอะไรที่ส าคัญมาก เลือกกันแดดผิดชีวิตเปลี่ยน
ได้เยอะเลยนะคะ” ถือเป็นประโยคเด็ดที่ตอกย้ าเหตุผลและโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อครีมกัน
แดดที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก าลังรีวิวอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ตาม นอกจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิดในการน าเสนอวิธีการใช้ ข้อดีของผลิตภัณฑ์แล้วนั้น การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และกลุ่มผู้ติดตามผ่านงาน
เปิดตัวสินค้าถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการเข้าร่วมงานอีเว้นท์เปิดตัวสินค้าของผู้
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ทรงอิทธิพลออนไลน์ จะท าให้สินค้าดูน่าสนใจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้า เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแต่งหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้บริโภคทั่วไปไว้วางใจและเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องส าอาง
เข้าร่วมงานเปิดตัวด้วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้ติดตามในที่สุด 

การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา การสื่อสารระหว่างนักการตลาดกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นต้องสานสัมพันธ์กันไว้
อย่างดี มากกว่าในอดีตที่จ้างงานต่องาน เนื่องจากพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของผู้บริโภคเน้นความ
กระชับ เข้าใจง่าย และความต่อเนื่องในการใช้สินค้าและบริการของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

นอกจากนี้ ผู้ที่มีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 10,000 คนขึ้นไปยังได้รับโอกาสจาก
ตราสินค้าในการท างานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น ความงาม การท่องเที่ยว 
และเทคโนโลยี เป็นต้น ฐานผู้ติดตามที่มีความเหนียวแน่น และการมีส่วนร่วมต่อการโพสต์สูงมาก 
หากตราสินค้ามีการติดต่อและสานสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ไว้เร็ว  โอกาสที่จะต่อรองและขยาย
กิจกรรมทางการตลาดในอนาคตก็จะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย (siwarotemarketeer, 2561) 

ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นเป็นผู้ที่มีการน าเสนอเนื้อหาต่อผู้ติดตามตลอดเวลา โดยมีรูปแบบ
การน าเสนอเนื้อหาเป็นข้อความ ภาพหรือวีดีโอดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ COUNDSHECKJOURNEY 
แหล่งที่มา: Coundsheck’s Journey [facebook.com/coundsheckjourney], 2561. 
 จากภาพ 1.3 แสดงเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของเมนูการถ่ายภาพที่สามารถท าได้ง่าย และกล่าวถึงคุณภาพ
ของกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์ ดังค ากล่าวที่ว่า “ทริปโซลครั้งล่าสุดของเรา ไปกะน้อง GALAXY 
S9+ มือถือที่ทุกคนบอกว่า เห้ยมึง กล้องมันดี! แล้วพอได้ลองก็รู้เลยว่า เอ้ออ ของเค้ามาหว่ะะะ งาน
แสงจ้าว่าดีแล้ว งานแสงน้อยคือ ดีงามแบบที่เค้าร่ าลือกันจริงๆ ยิ่งเราเป็นมนุษย์ชอบถ่ายรูปให้มัน
อันเดอร์นิดๆ ชอบถ่ายพวกแสงเงา อะไรแบบนี้ น้องคือเก็บดีเทลดีมาก ทั้งดีเทลของและดีเทลแสง 
เออ โอเคยอมม แล้วเท่าที่ใช้มาซักพัก บอกเลยว่า ถ้าขี้เกียจพกกล้องออกจากบ้าน ถ่ายจากมือถือ
แทนได้สบายๆ เอาไปแต่งต่อได้ด้วยเพราะเค้าถ่าย RAW ได้ด้วยจ้าาา ในพาร์ทนี้ทั้งหมดจบในมือถือ
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แบบว่า ถ่ายปุ้ป เอาเข้า VSCO แต่งสีนิดหน่อย อัพอวดเพ่ือนได้เลยย อ้ะ และนี่คือรูปบางส่วนจาก 
GALAXY S9+ อันใหม่ของเรา” นอกจากการบรรยายคุณภาพของกล้องถ่ายภาพที่เป็นจุดสนใจของ
ผู้ติดตามแล้ว ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมีการติดแฮชแท๊ก #GALAXYS9TH และเปิดหัวข้อการ
บรรยายภาพด้วยข้อความว่า “COUNDSHECKJOURNEY X SAMSUNG GALAXY S9TH” ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการรว่มมือกับตราสินค้าในการประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 จากการน าเสนอเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ COUNDSHECKJOURNEY เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ ส่งผลให้มีผู้บริโภคสนใจในเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ โดยมีการกดแสดงความรู้สึกที่อัลบั้มภาพ
กว่า 6 พันครั้งและมีผู้แบ่งปันเรื่องราวดังกล่าวกว่า 258 ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นอีกกว่า 46 
รายการ ซึ่ งความคิด เห็นทั้ งหมดเป็น ไปในทางเห็นด้วยกับการใช้งาน สนใจในผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และมีการกล่าวถึงบัญชีคนรู้จักของตนเอง เพ่ือดึงให้คนรู้จักของตนเห็น
อัลบั้มและพูดคุยเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ดังรูปที่ 1.4 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตาม COUNDSHECKJOURNEY บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
แหล่งที่มา: Coundsheck’s Journey [facebook.com/coundsheckjourney], 2561. 
 จากรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาที่ของผู้อิทธิพลทางความคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ทางการตลาด ส่งผลให้รูปแบบของการน าเสนอเนื้อหานั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้มี
อิทธิพลทางความคิดบางส่วนที่มีการด าเนินงานในลักษณะที่ตรงไปตรงมา มีการระบุชัดเจนว่าการ
น าเสนอเนื้อหาชิ้นใดที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า โดยมีการระบุข้อความไว้ว่า #Ad ซึ่งหมายถึง
การโฆษณาหรือ #Sponsored ดังแสดงตัวอย่างตามภาพท่ี 1.5 
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ภาพที่ 1.5 ตัวอย่างการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบข้อความของคุณของขวัน 
แหล่งที่มา: ของขวัน วาสินี [Twitter: @kkhwan], 2561. 

ในความซับซ้อนของการน าเสนอเนื้อหานั้นอาจท าให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอ
เนื้อหาที่ขัดต่อกับหลักจริยธรรม ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นเท็จ การกล่าวเกินจริง เป็น
ต้น ซึ่งในปัจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นยังไม่มีกรอบแนวคิดที่
ชัดเจน ท าให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางส่วนมีการน าเสนอเนื้อหาที่ ไม่ เหมาะสม ในขณะที่
จรรยาบรรณของการโฆษณานั้นมีการก าหนดไว้ว่า จรรยาบรรณของนักโฆษณาต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม  (สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย, 2561) ซึ่งจากค ากล่าวของคุณสุทธิชัย รัตนวิไลวรรณ ผู้บริหาร Motive Influence 
กล่าวถึงจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไว้ว่า “นอกเหนือจากการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลสินค้าแล้ว บริษัท (Motive Influence) ยังสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนต่อผู้บริโภค โดยการให้ผู้ทรง
อิทธิพลออน ไลน์  พิ ม พ์ข้อความ  #ได้ รับการสนั บสนุ น  (#Sponsored) หรือ  #ร่วมมื อกับ 
(#Partnerwith) ในเนื้อหาการน าเสนอเพ่ือบอกให้สังคม และผู้บริโภครับรู้เลยว่าเจ้าของโพสต์ได้รับ
ผลประโยชน์บางอย่างจากตราสินค้า เป็นการพยายามเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา และสร้างมาตรฐาน
ให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งแบรนด์ต่าง ๆ ก็เริ่มเห็นความส าคัญด้วยเช่นกัน เรื่องนี้มองเป็น 3 มิติ 
คือ แบรนด์ ผู้บริโภคและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์โดยที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งหมดจากการยืนหยัดใน
หลักการส าหรับการสร้างมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอุตสาหกรรมนี้” (ธัมส์ อัพ Mamaelle, 2018) 

การพิมพ์ข้อความที่แสดงถึงการได้รับการสนับสนุนในเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นอิง
มาจากประเทศท่ีมีมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมาตรฐานของ
คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission: FTC) เพ่ือใช้ในการคุ้มครอง
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ผู้บริโภค โดยท าหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้เกิดการหลอกลวงผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการท าการตลาด
รูปแบบใหม่ๆ (สกลกฤตา ลิมปิสวัสดิ์, 2559) 

จากข้อก าหนดดังกล่าวการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงต้องค านึงถึง
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายในประเทศไทย 
ยกตัวอย่างเช่น กรณีการสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มอบหมายให้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ด าเนินการถ่ายภาพขวดเครื่องดื่ม น าเสนอเนื้อหาผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในช่วงปี 
2558 ซึ่งจากการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นภาพที่ต้องการสื่อสารให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชิญชวนให้เกิดกระแสการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่าน สื่อสังคม
ออนไลน์ ดังแสดงตัวอย่างภาพที่ 1.6 

 

 
ภาพที่ 1.6 ตัวอย่างการน าเสนอเนื้อหากรณีการสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แหล่งที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558. 

การน าเสนอเนื้อหากรณีการสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ถือเป็นประเด็น
ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากถือเป็นการชักชวนให้เยาวชนปฏิบัติตามและ
พฤติกรรมดังกล่าวยังถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 มาตรา 32 ซึ่งห้าม
โฆษณา เชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยกรณีนี้มีความผิดทั้ งผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
รายละเอียดโทษดังต่อไปนี้ โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่จะมี
การพิจารณาตามฐานความผิด หากเป็นการกระท าผิดครั้งแรกจะปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ถ้าท าผิด
เป็นครั้งที่ 2 จะมีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และถ้ายังท าผิดอีกจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เป็น
ต้น (ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2551) 

จากบทเรียนเรื่องการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในปี 2558 ต่อมาปี 2561 การสื่อสารทาง
การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก็ได้พบกับบทเรียนครั้งใหญ่อีกครั้ง ได้แก่ ข่าวการจับกุม
เครือข่าย "บริษัท เมจิก สกิน" ที่ผลิตเครื่องส าอางและอาหารเสริมผิดกฎหมาย หลังพบโฆษณาเกิน
จริง ติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภท ผลิตอาหารเสริมไม่ได้มาตรฐาน ใช้เครื่องหมายการค้าและ
ทะเบียน อย. ปลอม ถือเป็นการหลอกลวงประชาชน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้กลยุทธ์ท าการตลาด
ผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์โดยการใช้ศิลปินดารามารีวิวสินค้าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ท า
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ให้ประชาชนหลงเชื่อ ตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเหล่านั้น โดยหนึ่งในดาราที่รีวิวและใช้
ผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย บริษัท เมจิก สกิน จ ากัดคือ "ม้า" อรนภา กฤษฎี นางแบบและพิธีกรชื่อดัง  ซึ่ง 
"ม้า" อรนภา ไม่ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าว และกล่าวว่า "เราไม่แน่ใจ เวลารีวิวสินค้าอะไรพวกนี้ ก็จะ
ทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์เดียวแล้วก็ลบไป แต่อาจจะมีซ้ าอยู่ 2-3 หน แต่ก็ไม่มากไปกว่านี้ ก็จะมีตัวใหม่ๆ 
มาจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่แค่อาทิตย์เดียว ถามว่าจ าได้ไหมก็จ าแทบไม่ได้ อีกอันหนึ่งท ารายการ
เกี่ยวกับเรื่องความงาม ทั้งรายการบันเทิงปากม้า และรายการของคุณยุวดี ที่ดิฉันท ามาตั้ง 7-8 ปีแต่
จ าชื่อไม่ได้แล้ว จะมีสินค้าต่างๆ เหล่านี้เข้ามาโฆษณาในรายการ ซึ่งมันจะเยอะมาก ผ่านมาก็ผ่านไป 
และจะจ าได้บ้างอันเท่านั้นเอง ที่มาซ้ าๆ บ่อยๆ เกือบทุกๆ เดือน เราก็จะจ าได้ แต่แบบที่ผ่านมาผ่าน
ไป มันเยอะมากๆ เลย ต้องขอโทษจริงๆ ที่ดิฉันจ าไม่ได้"  ดังภาพที่ 1.7 การน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (คมชัดลึก, 2561) 

 
ภาพที่ 1.7 การน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
แหล่งที่มา: เนชั่นทีวี, 2561. 

จากสถานการณ์การรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของดารานักแสดงนั้นก็มี ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์บางท่านออกมาให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในเรื่องการหลงเชื่อค าโฆษณาและรีวิวจากบุคคลที่
มีชื่อเสียง เช่น คุณครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ พิธีกรชื่อดัง บอกผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวมีใจความ
ว่า “ถึงเวลาที่ดารา คนดังทุกคนต้องระวังสินค้าที่ติดต่อเข้ามาให้รีวิวแล้ว เงินมันก็ต้องหา เข้าใจได้ 
แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมมันก็ต้องมีม้ัย? รับงานรีวิวสินค้า แต่ตัวเองยังไม่ใช้ยังไม่กล้ากิน นั่นคือเรา
ก าลังหลอกคนที่ตามเราที่รักเราทั้งนั้น ต่อจากนี้คดิกันนิดนึงเถิดหนา” ดังภาพที่ 1.8 

 
ภาพที่ 1.8 แสดงข้อความของคุณครูลูกกอล์ฟ คณาธิป ที่บอกผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว 
แหล่งที่มา: LoukgolfLG [LoukgolfLG], 2561 
 จากผลของใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของ "บริษัท เมจิก สกิน" ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นนักแสดง หากแต่มีผลกระทบกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นบล็อก
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เกอร์และนักรีวิวคนอ่ืนๆ ในเรื่องความน่าเชื่อถืออีกด้วย จนมีบล็อกเกอร์และนักรีวิวจ านวนหลายท่าน
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการรีวิวและการน าเสนอเนื้อหา เช่น คุณ Onnbaby 
(Beauty Blogger) ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวไว้ว่า  “จะพูดว่า “มีหน้าที่รีวิว 
จ้างมาก็ท างานให้จบ” แบบนี้มันไม่ใช่นะ! ก่อนรีวิว ต้องเช็คความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ เพราะต้อง
ลองใช้กับหน้าเรา ใช้แล้วเป็นยังไงก็สรุปผลลัพธ์ เป็นกระบอกเสียงบอกต่อคนอ่ืน  ถ้าคิดแค่ว่าถือ จับ 
รีวิว และท าให้จบ เพราะรับเงินแล้ว = ไร้ความรับผิดชอบ #เมจิกสกิน” ดังภาพที่ 1.9 ซึ่งถือเป็นการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการรับงานน าเสนอเนื้อหาแก่
ผู้ติดตาม  

 
ภาพที่ 1.9 แสดงข้อความของคุณ Onnbaby (Beauty Blogger) ที่บอกผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว 
แหล่งที่มา: Onnbaby [Onnbaby], 2561. 

การน าเสนอเนื้อหาเพ่ือการสื่อสารทางการตลาดของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นต้องอยู่ภายในการการ
ก ากับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการศึกษาพบว่า
ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ในฝั่งผู้
น าเสนอเนื้อหามีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่ผ่านการ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องหลายราย จากข้อมูลจากคู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้ระบุไว้
ว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น จะต้องมีการร่วมมือของแต่ละภาคส่วน
โดยแบ่งเป็น ผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน ต้องค านึงถึงจริยธรรมสื่อมวลชนและร่วมกันก ากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ติดต่อโฆษณาอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคต้องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา รู้และปกป้อง
สิทธิผู้บริโภครวมทั้งมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้
มาตรฐานหรือสุ่มเสี่ยง ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจ หมายรวมถึงผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้จัดท าโฆษณา
จะต้องปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายและค านึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อสังคม ส่วนสุดท้ายคือ ภาครัฐ ที่มี
หน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน  หาก
ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ปัญหาจากการโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพจะน้อยลง ในกรณีที่เกิดการ
กระท าผิดนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้โฆษณาและผู้รับผิดชอบสื่อ
โฆษณา ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในฐานะ “ผู้รับผิดชอบสื่อ
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โฆษณา” ควรศึกษาแนวทางและข้อห้ามปฏิบัติก่อนด าเนินการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านวิทยุ 
โทรทัศน์ สื่องสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ให้ชัดเจน(ฝ่ายเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาศูนย์จัดการ
เรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย & เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2558) 

การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นมีการน าเสนอข้อมูลที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม
ผู้ติดตาม เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้กลุ่มผู้ติดตามได้รับข้อมูลที่ถูกน าเสนออย่างต่อเนื่องเป็นประจ า นอกจากนี้  กลุ่ม
ผู้ติดตามยังมีความสัมพันธ์กับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความชื่นชอบ
เนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อยู่เสมอ การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ทางออนไลน์โดยศึกษา 4 มิติคือ ตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ กลุ่มผู้ติดตามผู้
ทรงอิทธพลทางความคิด และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการวางแผนและการจัดการการสื่อสารทางการตลาด
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รูปแบบการสื่อสาร จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการน าเสนอเนื้อหา
ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือรักษามาตรฐานในกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ โดยมีขอบเขตในการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในหมวดสุขภาพ
และความงาม 

 

1.2  ปัญหาน าวิจัย 

 
1. รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีรูปแบบใดบ้าง แต่ละรูปแบบมี

ความส าคัญต่อการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อย่างไร 
2. ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทยมีกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดอย่างไรในการ

ด าเนินงาน ตลอดจนจูงใจบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้สนใจสิ่งที่ตนน าเสนอ 
3. จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอเนื้อหา ควรมี

หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาจริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ือประมวลเป็นแนว

ปฏิบัติที่เหมาะสม 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ได้รับรู้รูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตาม  
2. ได้รับรู้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย เพ่ือน าไปใช้ใน

การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตลาด 
3. ได้ทราบถึงกรอบจริยธรรมในการด าเนินงานและการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล

ออนไลน์ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
4. ได้รับรู้ถึงแนวทางในการวางแผนและจัดการการสื่อสารการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แบบ

ครบวงจร 
5. เป็นประโยชน์ทางวิชาการในด้านเป็นแหล่งค้นคว้าของนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ รูปแบบ

การด าเนินงานและจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ือน าไปต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใน

ประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
(Content Analysis) และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือวิเคราะห์และรวบรวม
กลยุทธ์ทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing) รูปแบบการสื่อสารและศึกษา
จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยศึกษาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาใน
หมวดสุขภาพและความงาม 
 ระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลจนถึงการสรุปผล จะใช้ระยะเวลา ดังนี้ 
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1. การเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เวลา 3 เดือน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้เวลา 3 เดือน 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้มีความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง รูปแบบที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้สื่อสารกับผู้ติดตามของตน 

ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านภาพประกอบข้อความ รูปแบบการสื่อสารประเภท
วีดีโอประกอบข้อความและรูปแบบการสื่อสารประเภทการถ่ายทอดสด  

กลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมายของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ที่มีการวางแผนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้แก่ กลยุทธ์ในการ
น าเสนอเนื้อหา กลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอเนื้อหาและกลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตาม 

จริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติ แนวทางของการประพฤติ สิ่งที่ควรประพฤติ 
พฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการก าหนดบรรทัด
ฐาน แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  

จริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาด หมายถึง แนวทางของการประพฤติที่ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลในสังคมว่าเป็นความประพฤติที่กระท าในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
สื่อสารทางการตลาด 

นักรีวิว หมายถึง ผู้ที่น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่าประสบการณ์ในการใช้ การบอกต่อของที่ตนเองใช้แล้วประทับใจ หรือว่า
แจ้งโปรโมชั่นของสินค้าแก่ผู้ติดตาม นอกจากนี้นักรีวิวยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจให้
ผู้ติดตามสนใจในผลิตภัณฑ์ได้  

บล็อกเกอร์ หมายถึง ผู้ที่น าเสนอเนื้อหาผ่านบล็อกไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอด้วยข้อความ 
รูปภาพและวีดีโอ ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึงบล็อกเกอร์ด้านความงามและสุขภาพที่ไม่ได้น าเสนอเนื้อหา
ผ่านบล็อกแต่มีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและสื่อสังคมออนไลน์ของ
ตนเองอีกด้วย 

ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจของกลุ่มผู้ติดตาม 
โดยเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม อาจเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นพิเศษจนสามารถบอกต่อและน าเสนอเนื้อหาเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแกผู่้ติดตามได้  
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ผู้ติดตาม หมายถึง กลุ่มผู้บริโภคที่ติดตามการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ โดยจะมีการหาข้อมูลของสินค้าก่อนซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เสมอ และใช้ข้อมูล
ที่ถูกน าเสนอโดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ประกอบการตัดสินใจเสมอ 

การเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ หมายถึง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสามารถน าเสนอเนื้อหาและจูงใจผู้ติ ดตามให้สนใจ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ 

หลักในการท างานร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  หมายถึง แนวทางในการด าเนินงาน การ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และตราสินค้าเพ่ือให้การท างาน
นั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

การจูงใจผู้ติดตาม หมายถึง วิธีการที่ผู้ทรงอิทธิพลทางออนไลน์ใช้เพ่ือจูงใจผู้ติดตามให้สนใจ 
มีความเห็นร่วมและน าไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในที่สุด 

ประเภทของการสื่อสาร หมายถึง ประเภทของการสื่อสารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้สื่อสาร
กับผู้ติดตามของตนเอง 
 การเลือกช่องทางในการสื่อสาร หมายถึง แนวทางในการเลือกช่องทางในการสื่อสารของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและประสบความส าเร็จในการ
น าเสนอเนื้อหานั้น  ในวิจัยนี้จะกล่าวถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์



บทท่ี 2 
 

ทฤษฏ ีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา  

2.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.4 จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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2.1  แนวคิดเกี่ ยวกับการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  (Online Influencer 
Marketing) 

 
2.1.1 ความหมายของการตลาดผู้ ท รงอิทธิพ ลออน ไลน์  (Online Influencer 

Marketing) 
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หมายถึง ผู้น าทางความคิด ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียง

แต่สามารถสร้างอิทธิพลให้แก่คนได้ในวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักน าเสนอ
เนื้อหาผ่านทางสื่อสังคมต่างๆ ให้แก่ผู้ติดตามตน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เริ่มมีการน าเสนอเนื้อหา
ผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วง ปีค.ศ. 1990 ที่ผ่านมา เนื่ องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
ติดต่อสื่อสารและการเกิดขึ้นของบล็อกส่วนตัวที่จัดท าขึ้น เพ่ือเขียนเล่าเนื้อหา ประสบการณ์ 
ให้แก่ผู้ติดตาม ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีทั้งผู้ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในสังคม 
และบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่มีโอกาสได้ทดลองใช้สินค้าและบริการ ท าให้สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการใช้ ผ่านการน าเสนอข้อมูลอย่างละเอียดจนได้รับการยอมรับและได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ติดตาม ทั้งนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้
ตลอดเวลา การเป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
น าเสนอเนื้อหา การโน้มน้าวใจผู้ติดตาม ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
และผู้ติดตามของตน 

ความหมายของการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing) หมายถึง 
การท าการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นการท าการตลาดผ่านคนดังประเภทต่างๆ อาทิเช่น ดารา 
นักร้อง บล็อกเกอร์ นักรีวิวสินค้า เน็ตไอดอล เป็นต้น โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะด าเนินการ
ผลิตเนื้อหาและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ กลยุทธ์นี้ถือเป็นการสร้างในเกิดความต้องการในการซื้อ
สินค้าและบริการ โดยที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะได้รับสิ่งตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ตกลง 
เช่น เงินสด สินค้า บัตรที่พัก เป็นต้น (วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์และคณะ, 2559) 

ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ คือกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบการเขียนเล่า ประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆและน าเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ โดยมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านทาง
ออนไลน์ บุคคลเหล่านี้มักจะมีความสามารถในการชักจูง หรือชี้น าให้คนอ่ืนเกิดความเชื่อมั่นและ
คล้อยตามความคิดของตนเอง ท าให้ผู้ติดตามสนใจในสินค้าและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ผู้ทรงอิทธิพลเริ่มต้นมาจาก
ความชื่นชอบบางสิ่งเป็นพิเศษ น าไปสู่การสะสมความรู้ก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 
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ซึ่งผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางคนมีผู้ติดตามที่ติดตามอ่านข้อความจ านวนมากและพร้อมที่จะน า
ข้อความนั้นไปบอกต่อ การสื่อสารแบบนี้เรียกว่า One to Many และ Many to Many ซึ่ง
หมายถึง การน าเสนอเนื้อหากับคนเพียงไม่กี่คน แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนอีกจ านวนมาก (รติมา 
ศรีสมวงศ์, 2555) การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทยนั้นมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงผู้อื่น การยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ 
และความสามารถของการสื่อสารระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับการสื่อสารภายนอก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Roger (1995) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าทางความคิดที่มีลักษณะ
แตกต่างจากผู้ติดตามไว้ 4 ประการ ได้แก่ 

1) สื่อสารภายนอก (External communication) ผู้น าทางความคิดนั้นมีความสามารถ
ในการเข้าถึงสื่อมวลชน มีการเปิดรับข่าวสาร วิธีการหนึ่งที่ผู้น าทางความคิดสามารถท าได้คือการ
เป็นสื่อกลางระหว่าง 2 ฝ่าย เพื่อเชื่อมโยงความคิดและน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ผ่านทางสื่อต่างๆ  

2) เข้าถึงผู้อ่ืนได้ง่าย (Accessibility) ผู้น าทางความคิดมีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและผู้ติดตาม ส่งผลให้ผู้น าทางความคิดสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้ติดตามของตนเอง 
ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอผ่านผู้น าทางความคิดจะต้องมีลักษณะที่เข้าใจง่าย  

3) มีสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socioeconomic status) การติดตามของ
ผู้ติดตามผู้น าทางความคิดนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่ติดตามผู้น าทางความคิดที่มีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าตนเอง กล่าวคือ ผู้ติดตามโดยทั่วไปต้องการผู้น าทางความคิดที่มี
ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าตนเอง  

4) ความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม (Innovativeness) ผู้น าทางความคิดมักยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ๆ ก่อนผู้ติดตามของพวกเขา และน านวัตกรรมนั้นๆ ไปบอกกล่าวผู้ติดตามด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ 

2.1.2 พัฒนาการของการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตลาดแบบปากต่อปาก 

เนื่องจากการตลาดแบบปากต่อปากมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพล ซึ่งค าแนะน า 
ประสบการณ์ การกล่าวถึง เรื่องราวต่างๆ ล้วนเป็นประเภทของการตลาดแบบปากต่อปากและมี
ความเชื่อมโยงกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีรูปแบบหลากหลาย การตลาดแบบปากต่อปากนั้น
อาจมีบางส่วนที่กระท าในรูปแบบของการเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการตีพิมพ์ในหนังสือหรือการ
สื่อสารผ่านทางบทความหรือบล็อก หากแต่ 80% ของการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นมักเกิดใน
แวดวงที่เป็นลักษณะปิด คือมีความส่วนตัวในการสื่อสารระหว่างบุคคล (Brown & Hayes, 
2008) 
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การสื่อสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth, WOM) เป็นหนึ่งในรูปแบบของการตลาดที่
เก่าแก่ที่สุด โดยการสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจ
กัน ในอดีตการสื่อสารแบบบอกต่อ (การสื่อสารแบบปากต่อปาก) อาจจะเป็นการสื่อสารระหว่าง
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือคนรู้จัก แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลจึงท าให้มีช่องการในการสื่อสารแบบบอกต่อมากขึ้น เรียกว่า ‘การบอกต่อแบบออนไลน์’ มี
จุดเด่นตรงที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังกลุ่มบุคคล
จ านวนมากได้ ทั้งนี้การสื่อสารแบบการบอกต่อออนไลน์นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อ 
ทัศนคติ การด าเนินชีวิตของผู้รับสารที่เชื่อในค าบอกต่อนั้นๆ โดยเฉพาะกับผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรม
ใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งการสื่อสารแบบบอกต่อนั้นมี
อิทธิพลมากกว่าการสื่อสารจากแหล่งข้อมูลการตลาด โดยมีอิทธิพลในด้านการตระหนักรู้ ความ
ตั้งใจ ความคาดหวัง มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม Buttle (1998) อ้างถึงใน (กันต์นลิน เปรม
ใจสุข, 2559)  

นักคิดคนแรกๆ ที่สนใจเรื่องพลังของการสื่อสารแบบบอกต่อ คือ Johan Arndt (1967) 
ที่นิยามการสื่อสารแบบบอกต่อไว้ว่าเป็นการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตราสินค้า 
สินค้าหรือการบริการ ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่รับรู้ว่าไม่ได้สื่อสารเพ่ือการพาณิชย์ (กฤษดา 
นวลมี, 2559) สอดคล้องกับ Schiffman และ Knuck's (1997) ที่นิยามการสื่อสารแบบปากต่อ
ปากว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนหรือ
มากกว่า โดยบุคคลที่สื่อสารนั้นไม่ใช่ตัวแทนของตราสินค้าที่มีการสื่อสารเชิงพาณิชย์ หมาย
รวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์หรือภายในบริบทของกลุ่มแชทบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 
(Schiffman, 1997) กล่าวโดยสรุปแล้วการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นมีลักษณะที่ส าคัญ 3 
ประการคือ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ข้อความที่สื่อสารเป็นข้อความที่ไม่มีลักษณะเพ่ือการ
พาณิชย์และเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในระบบการพาณิชย์หรือที่เรียกว่าสินค้านั่นเอง  
(Zhang, 2010) ซึ่งการสื่อสารแบบบอกต่อนั้นมีความส าคัญมากกว่าโฆษณาในการเพ่ิมอัตราการ
ตระหนักรู้ และโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจทดลองใช้สินค้านั้นๆ (Sheth, 1971) 

ผู้บริโภคมักเลียนแบบกันและกันตามกระบวนทัศน์การเรียนรู้ทางสังคม (Hawkins; 
Best & Coney, 2004) การสื่อสารแบบบอกต่อ (WOM) นี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแบ่งปัน
ข้อมูลและความคิดเห็นที่มาจากผู้ซื้อสินค้าได้โดยตรง (Hawkins et al., 2004) ในกระบวนการ
การสื่อสารแบบบอกต่อนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกทางบวกและทางลบกับสิ่งที่ตนได้ซื้อ
หรือใช้บริการ (Litvin, 2008)เมื่อเกิดความรู้สึกแล้วจึงต้องการแบ่งปันให้คนที่ตนรู้จักหรือไม่รู้จัก
ได้รับทราบ ในกรณีที่เป็นการบอกต่อคนรู้จักจะเป็นการสื่อสารแบบบอกต่อแบบตัวต่อตัวและใน
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กรณีสื่อสารกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน สามารถเป็นได้ทั้งการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสาร
แบบตัวต่อตัวก็ได้ 

Litvin, Goldsmith และ Pan (2008) น าเสนอแบบจ าลองความคิดของกระบวนการ
การสื่อสารแบบบอกต่อที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสื่อสาร
แบบบอกต่อ ได้แก่ ความพอใจ ความเห็นแก่ผู้ อ่ืน ความสนใจส่วนตัวและการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นไม่เพียงเป็นความคิดเห็นที่มาจากผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ แต่ยังเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และกลุ่ม
ผู้ติดตามอีกด้วย การตลาดในลักษณะดังกล่าวเป็นการตลาดที่นักการตลาดต้องการให้บุคคลที่
สามมีความสัมพันธ์โดยการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่เกิดจากการใช้งานสินค้าและ
บริการ ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการการสื่อสารแบบบอกต่อได้ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงแบบจ าลองความคิดการสื่อสารแบบบอกต่อ 
แหล่งที่มา: Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in 
hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468. 

กระบวนการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ (Influencer Marketing) ที่เป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow 
theory) และทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองทฤษฎีถือว่าเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่
น ามาใช้อธิบายปรากฎการณ์ของการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การสื่อสารในยุคดิจิทัลมีส่วนส าคัญที่ท าให้การสื่อสารแบบบอกต่อนั้นเป็นหนึ่งในความ
ท้าทายส าหรับนักการตลาด โดย Dellarocas (2003) ได้อธิบายไว้ว่าการเข้าถึงเนื้อหาที่เก่ียวข้อง
กับการสื่อสารแบบบอกต่อนั้นจะเข้าถึงง่ายและมีต้นทุนที่ต่ า ขอบเขตที่กว้างขึ้นของเทคโนโลยียัง
ช่วยให้นักการตลาดสามารถควบคุมรูปแบบและประเภทการสื่อสารแบบบอกต่อได้ดียิ่งขึ้น แต่
การสื่อสารแบบบอกต่อในยุคดิจิทัลนี้อาจเกิดปัญหาใหม่ๆ โดยเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด การ
เข้าใจผิด นอกจากนี้การที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความคิดเห็นในการสื่อสารแบบบอกต่อได้ใน
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จ านวนมากๆ และเข้าถึงค าแนะน าจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น (Chrysanthos 
Dellarocas, 2003) 

1) ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory) 
การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing) เป็นไปตามทฤษฎีการ

สื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory) ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลที่เป็นผู้น าทางความคิดรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ บุคคลนั้นจะบอกต่อความคิดเห็นของตนเองส่งผ่านไปยังคนใกล้ชิด ค้นพบ
โดย Paul F. Lazarsfeld และคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับการที่สื่อมวลชน (Mass media) มีอิทธิพล 
(Effect) ต่อการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ (Intention) หรือการตัดสินใจของผู้ออกเสียงเลือกตั้งใน
สมัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สมัย ค.ศ. 1940 จริงหรือไม่ ซึ่งทฤษฎีการสื่อสาร
สองจังหวะ (Two-step flow theory)  ถือว่าผู้รับสาร (Audience) นั้นแยกได้เป็น 2 ประเภท
เท่านั้น คือ ผู้น าด้านความเห็น (Opinion leaders) และ ผู้ตาม (Followers) นอกจากนี้ยัง
ค้นพบปัจจัยแทรกที่ส าคัญระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร นั่นคืออิทธิพลของบุคคล (personal 
influence) หรือความเป็นผู้น าความคิดเห็น (opinion leadership) เรียกว่า "ผู้น าความคิดเห็น" 
(Opinion Leaders) ซึ่งเป็นบุคคลในสังคมซึ่งติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะความสัมพันธ์แบบ
ใกล้ชิดและมีอิทธิพลในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยผู้น าความ
คิดเห็น มักจะมีลักษณะไม่แตกต่างไปจากผู้ตาม (follower) มากนัก เนื่องจากการเป็นผู้น าความ
คิดเห็นนั้น ผู้น ากับผู้ตามมักจะต้องมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิด แต่โดยทั่วไปแล้วผู้น าความ
คิดเห็นมักจะมีการศึกษา มีรายได้ หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าผู้ตามและ
มักจะเปิดรับสื่อมวลชนสูงกว่า มีการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมมากกว่าผู้ติดตาม ทั้งนี้ ผู้น าความ
คิดเห็นตามทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory) แตกต่างจากผู้น า (leader) 
ในความเข้าใจทั่วไป คือไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้น าโดยต าแหน่งหรือแต่งตั้งเป็นทางการ (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุล
เจริญ, 2544) 

ลักษณะส าคัญของการติดต่อสื่อสารแบบต้องผ่านสองขั้นตอน (Significance of the 
two-step flow) การส่งผ่านข้อมูลแบบ 2 ขั้นตอนคือ แนวโน้มการส่งผ่านอิทธิพลของข่าวสาร
จากสื่อสารมวลชน (mass media) ไปยังผู้น าทางความคิด และส่งข้อมูลจากผู้น าทางความคิดไป
ยังสาธารณชนอีกทอดหนึ่ง อิทธิพลของผู้น าทางความคิดอาจเป็นแบบแนวขนาน (horizontal) 
หรือแบบแนวดิ่ง (vertical) การส่งผ่านข้อมูลตามแนวดิ่ง (vertical flow) คือ “การส่งข่าวสาร
จากผู้มีฐานะดีเป็นผู้น าของวงสังคมไปยังผู้บริโภคถัวเฉลี่ยโดยทั่วไป” ส่วนการส่งผ่านข้อมูลแบบ
แนวขนาน (horizontal flow) คือ “การส่งข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบของ
ข่าวสารจากบุคคลอ่ืนภายในกลุ่มชั้นเดียวกันกับของเขา” ในลักษณะเช่นนี้การส่งข่าวสารใน
แนวขนานจะมีความส าคัญมากกว่าในแนวดิ่ง (ศุภร เสรีรัตน์, 2544) 
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ภาพที่ 2.2 แสดงถึงการติดต่อสื่อสารแบบสองขั้นตอน 
แหล่งที่มา: ศุภร เสรีรัตน์. (2544). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส. 

ความส าคัญของผู้ น าทางความคิด ( Importance of opinion leaders) มีผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยผู้น าทางความคิดคือ ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นผู้ริเริ่มที่จะยอมรับเอาความเสี่ยง 
ความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ บริการ แนวความคิดทางตลาด ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเป็นที่นิยม
แพร่หลาย โดยผู้น าทางความคิด จะอธิบาย ประเมินผล และชี้แนะถึงการยอมรับความคิดใหม่ ๆ 
โดยทั่วไปให้กับผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ อิทธิพลส่วนบุคคลของผู้น าทางความคิดได้ชี้ให้ เห็นถึง
ความส าคัญที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเปลี่ยนร้านค้าส าหรับการซื้อสินค้า นอกจากนี้
อิทธิพลของสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้น าทาง
ความคิดด้วย ซึ่งผู้น าทางความคิด (Opinion leader) หมายถึง “ใครก็ตามที่มีอ านาจควบคุม

เหนือบุคคลอ่ืนผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตาม” (Hulberta9 Capon, 1972 อ้างถึงใน ศภุร เสรีรัตน์, 2544) 
ผลก็คือ ผู้น าทางความคิดจึงเป็นแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนส าคัญ หรือบุคคลที่อยู่ในสายตา
ของสาธารณชน ส าหรับสินค้าพวกแฟชั่น เครื่องประดับและอ่ืนๆ จึงมักใช้ผู้น าทางความคิด
โฆษณาสินค้าดังกล่าว นอกจากนี้ผู้น าทางความคิดอาจเป็นคนธรรมดาท่ีอยู่ภายในกลุ่มที่เขาเป็นผู้
ที่กลุ่มยอมรับได้ด้วย 

ต่อเนื่องจากทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory) ถูกต่อยอดเป็น
ทฤษฎีการไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน (Multi-Step Flow theory) กล่าวคือ เมื่อผู้น าทาง
ความคิดของกลุ่มต่างๆ ในสังคมรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อแล้วน าไปบอกต่อให้คนใกล้ชิดรับรู้ 
บุคคลใกล้ชิดย่อมเชื่อถือผู้น าทางความคิดและน าข้อมูลที่ได้รับบอกต่อแก่บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
บอกต่อขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่จ ากัด ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นที่มาของ การตลาดผ่านผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ (Influencer Marketing) (วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์และคณะ, 2559) 

2) ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) 



 
 

25 

 “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง
มาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น การน านวัตกรรมมาใช้จะท าให้การท างา
นาได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม นอกจากนี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย (อ านวย 
เดชชัยศรี, 2544) 

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่
ขึ้นมา ตามความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวคิดใหม่หรือใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือการท าในสิ่ง
ที่แตกต่างจากคนอ่ืนๆ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลาย
มาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (พันธุ์อาจ 
ชัยรัตน์, 2547) 

 การเผยแพร่ (Diffusion) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับและ
ถูกน าไปใช้โดยสมาชิกของกลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่จึงเป็นกระบวนการซึ่งนวัตกรรม จะถูก
น าไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสารในช่วงเวลาหนึ่งกับสมาชิกที่อยู่ในระบบสังคมหนึ่งให้
เกิดการยอมรับ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2546) 

นักวิจัยที่ท าการศึกษาและสังเคราะหผลการวิจัยตางๆ  แล้วน ามาสร้างทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรมจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับคือ Everett M. Rogers ในหนังสือชื่อ 
Diffusion of Innovations ตีพิมพครั้งแรกเมื่อปค.ศ.1960 หนังสือของ Rogers ไดเสนอทฤษฎีที่
เริ่มมีความชัดเจนขึ้นส าหรับงานการเผยแพรนวัตกรรม โดย Rogers ไดใชทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ถูกน าไปไชในงานการเผยแพรนวัตกรรมมากที่สุด และเปนฐานของการพัฒนาทฤษฎีการเผยแพร
นวัตกรรมดังตอไปนี้ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2546) 

1) ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม (The Innovation Decision Process 
Theory) ทฤษฎีนี้ Rogers (1995) ไดใหค าอธิบายวา การเผยแพรเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในช
วงของเวลาหนึ่งที่มีข้ันตอนของการเกิด 5 ขั้น ไดแก ขั้นของความรู (Knowledge) ขั้นของการถูก
ชั กน า  (Persuasion) ขั้ น ของการตั ดสิ น ใจ  (Decision) ขั้ น ของการน า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ 
(Implementation) ขั้นของการยืนยันการยอมรับ (Confirmation) 

ทฤษฎีนี้เริ่มจากผูที่มีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมนั้น จนมี
ความรูความเข้าใจในนวัตกรรมอยางดีและถูกชักน าโนมนาวใหเชื่อถือจากคุณงามความดีของตัว
นวัตกรรมนั้น หลังจากนั้นจะมีการตัดสินใจวาจะรับเอานวัตกรรมนี้มาใช เมื่อตัดสินใจแลวก็ลงมือ
ปฏิบัติน าเอานวัตกรรมสูการปฏิบัติและขั้นสุดทายคือ การยืนยัน (หรืออาจจะปฏิเสธ) การ
ตัดสินใจยอมรับและใชนวัตกรรมนั้นตอไป 
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2) ทฤษฎีความเปนนวัตกรรมในเอกัตบุคคล (The Individual Innovativeness 
Theory) Rogers (1993) ไดอธิบายไววา บุคคลที่ไดรับการกลอมเกลาใหเปนนักนวัตกรรม จะ
ยอมรับนวัตกรรมเร็วกวาผูที่ไมไดรับหรือรับการกลอมเกลามานอย ดังภาพที่ 2.3 กราฟรูประฆัง 
แสดงการกระจายของความเปนนวัตกรรมในเอกัตบุคคลและเปอรเซ็นตของผูที่มีศักยภาพในการ
ยอมรับนวัตกรรม ตามทฤษฎีนี้แยกความเปนนวัตกรรมในเอกัตบุคคลออกเปน 5 กลุม ไดแก 
กลุ่มผูไวตอการรับนวัตกรรม (Innovators) กลุมแรก ๆ ที่รับนวัตกรรม (Early Adopters) กลุ่ม
ใหญแรกที่รับนวัตกรรม (Early Majority) กลุมใหญหลังที่รับนวัตกรรม (Late Majority) และ  
กลมุสุดทายผูรับนวัตกรรม (Laggards)   

 
ภาพที่ 2.3 แสดงการกระจายของกลุมผูยอมรับนวัตกรรม 
แหล่งที่มา: Rogers, E. M. (2003) 

- กลุมผูไวตอการรับนวัตกรรม (Innovators) 2.5% คือ คนกลุ่มแรกใน
สังคม ที่นอกจากเป็นทั้งผู้ประดิษฐ์คิดค้นแล้วยังรวมไปจนถึงผู้ใช้งานที่มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี และชอบติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอนั่นเอง  
- กลุมแรก ๆ ที่รับนวัตกรรม (Early Adopters) 13.5% เป็นกลุ่มที่ชอบ
ลองอะไรใหม่ๆ และค่อนข้างมีฐานะ อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือคนดังในสังคม  
- กลมุใหญแรกที่รับนวัตกรรม (Early Majority) 34% กลุ่มนี้จะตัดสินใจได้
ต้องคิดหลายรอบแต่ต้องใช้งานได้ง่าย และมีประโยชน์การตัดสินใจเลือก
นวัตกรรมของกลุ่มนี้มักดูจากการตัดสินใจของสองกลุ่มแรก 
- กลุมใหญหลังที่รับนวัตกรรม (Late Majority) 34% กลุ่มนี้กว่าจะมีใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอาจจะเริ่มตกรุ่นไปแล้วและมีความจ าเป็นต้องการ
ใช้งานจริงๆ จึงจะใช้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใดเข้าถึงการยอมรับของคน
กลุ่มนี้ได้ถือว่าประสบความส าเร็จแล้ว 
- กลุมสุดทายผูรับนวัตกรรม (Laggards) 16% เป็นกลุ่มที่มีใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเมื่อตกรุ่นไปแล้ว และเป็นกลุ่มสุดท้ายในสังคม กลุ่มนี้จะ
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เลือกซื้อโดยสอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างโดยเฉพาะดูพฤติกรรมของคน
ในสังคมกลุ่มก่อนๆ 

ทฤษฎีกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมนี้ว่ามีตัวแปรหรือองค์ประกอบหลัก ที่
ส าคัญ 4 ประการ (Four main element in the diffusion of innovations) (เอกคณิต 
เอ่ียมภักด,ี 2556) คือ 

1) นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่ งใหม่ที่ จะแพร่กระจายไปสู่สั งคมเกิดขึ้น 
นวัตกรรมที่จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่
นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ ระบบสังคม และรับการสื่อสารแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มี
ความส าคัญ 

นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะต้องมีลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่มี
ลักษณะตรงกันข้ามกันกับ 5 ประการ ได้แก่ นวัตกรรมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามา
แท นที่  (Relative Advantage) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วัฒ นธรรม ในสั งคมที่ จ ะรับ 
(Compatibility) ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity) สามารถแบ่งทดลองครั้งละ
น้อยได้ (Trialability) สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability) 

2) การสื่อสารโดยผ่านสื่อทางใดทางหนึ่ง (Types of Communication) เพ่ือให้คน
ในสังคมได้รับรู้ระบบการสื่อสาร การสื่อสาร คือ การติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับ
ข่าวสาร โดยผ่านสื่อหรือตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งที่นวัตกรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิด
ไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม อันเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกันของมนุษย์ การสื่อสารจึงมี
ความส าคัญต่อการรับนวัตกรรมมาก  

3) เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) เพ่ือให้คนในสังคมได้รู้จัก
นวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อ
ท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมต้องอาศัย
ระยะเวลาและมีล าดับขั้นตอนเพ่ือให้บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิด
ใหม่ (a given time period) 

4) ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม 
ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่
ระบบของสังคมจะเอ้ือต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรับ (Rate of 
Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้ามา สังคมก็จะยอมรับได้ง่าย 
ส่วนสังคมโบราณหรือสังคมที่ติดยึดกับความเชื่อต่างๆ ซ่ึงเป็นสังคมล้าหลังจะมีลักษณะ
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ตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณที่จะรับ
นวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้ 

การยอมรับนวัตกรรมการยอมรับนวัตกรรมเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้น
ทางจิตใจภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระทั่งยอมรับน าไปใช้ในที่สุด 
ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) 
โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้มัก
เป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท าให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการ
วิทยาการใหม่ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ 

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่ เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียด
เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้
กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือวิธีการ
ใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิม
จะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ
วิทยาการใหม่นั้นด้วย 

3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือ
หาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้น
นี้จะแตกต่างจากขั้นอ่ืนๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมักจะคิด
ว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการ
แรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้อง
หรือไม่ โดยการให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นกับ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพ่ือจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้
บุคคลจะแสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น 

5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ 
นั้น ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็น
ประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว 
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ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ นั้ นจัดอยู่ ในกลุ่ มของกลุมผู ไวตอการรับนวัตกรรม 
(Innovators) และกลุ่มแรก ๆ ที่รับนวัตกรรม (Early Adopters) เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มักเป็นผู้ที่ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอและชอบลองอะไรใหม่ๆ ตลอดจนน าสิ่งที่
ตนเองยอมรับเผยแพร่ให้กับผู้ติดตามของตนเอง 

2.1.3 ความส าคัญของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่อการสื่อสารทางการตลาด 
ปัจจุบันการน าเสนอเนื้อหาของตราสินค้าจ าเป็นต้องมีการสื่อสารผ่านผู้ทรงอิทธิพล

ออนไลน์ เนื่องจากเนื้อหาที่สื่อสารโดยตราสินค้าไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ถึงแม้
เนื้อหาที่ตราสินค้าสื่อสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังไม่เชื่อเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดเหล่านั้นอยู่ดี ในขณะที่เนื้อหาที่ถูกสื่อสารโดยผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง (Brown & Hayes, 2008) ดังแสดง
แผนภาพในภาพที่ 2.4 

 
ภาพที่ 2.4 การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
แหล่งที่มา: Brown, D., & Hayes, N. (2008). Influencer marketing : who really influences 

your customer?. Oxford : Butterworth-Heinemen, 2008. 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมาก

เพราะเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลจากผู้บริโภคด้วยกันเอง (Peer to Peer) หรือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert toPeer) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าตนและคิดว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ ใช่การ
โฆษณา จึงยินดีที่จะเปิดรับโดยปราศจากอคติ (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556) 

2.1.4 ประเภทของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
พฤติกรรมการบริโภคสื่อดิจิทัลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งใน

ปัจจุบันผู้บริโภคมีการหาข้อมูลก่อนซื้อสินค้าและเชื่อรีวิวบนบล็อกและสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น 
และผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เร็วหากสินค้านั้นๆ มีการรีวิวจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
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รวมไปถึงพฤติกรรมการแบ่งปัน (share) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนก่อให้เกิดอาชีพใหม่บน
โลกออนไลน์ที่นิยมเรียกกันว่า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (influencer) หรือ “Geek” โดยผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์นั้นสามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ (รติมา ศรีสมวงศ์และคณะ, 2555) 

1) Amateur Reviewer บุคคล 1 คนที่สนใจเรื่องหนึ่งมาก ๆ น ามาเขียนรีวิวให้คนอ่ืน
อ่าน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้รู้หรือคนมีชื่อเสียงแต่อย่างใด เพราะหากเขียนได้น่าสนใจก็อาจมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืนได้ 

2) User Group เป็นการรวมกลุ่มของลูกค้าที่ใช้สินค้าเดียวกัน มักใช้เว็บบอร์ดหรือ 
Social Network เป็นจุดพูดคุยแปะข้อความและลิงค์ต่างๆ กระแสความคิดเห็นของคนมาก 
ๆ ย่อมมีอิทธิพลกับผู้อ่านเสมอ 

3) Customer Complain กลุ่มลูกค้าที่ผิดหวังจากสินค้าหรือบริการแล้วมาระบาย 
เตือนให้คนอ่ืนระวัง เจ้าของแบรนด์ต้องชี้แจงอย่างเป็นมิตรและชัดเจน 

จากการศึกษาของเอเยนซี่ United Entertainment Group ในปี 2016-2017 ใน
การวิเคราะห์และประเมิน Functional Intelligence platform ที่รวมเอาฐานข้อมูลของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์มาวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือวัดผลบนสื่อสังคมออนไลน์ สรุปเป็น 6 
รูปแบบของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีความแตกต่างกัน (thumbsupteam, 2016)  ได้แก่  

1) The Well-Rounded Life ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กลุ่มนี้จะต้องมีหน้าที่การงาน
หรือรูปแบบการรับประทานที่ดูดี โดยตราสินค้าที่ท าการตลาดผ่านกลุ่มนี้คือ Adidas, 
Banana Republic และ TAG Heuer  

2) The Team Player หรือผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มาเป็นกลุ่มและสามารถ
น าเสนอเนื้อหาได้หลายช่องทาง ตราสินค้าที่ใช้ผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มนี้คือ Coca-Cola และ 
Dunkin’ Donuts 

3) The Personal Touch หรือผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น
ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่ต้องยึดติดกับตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง ตราสินค้าที่ใช้ผู้
ทรงอิทธิพลกลุ่มนี้คือ ColourPop 

4) The Gaming Star หรือผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นกลุ่มดาวรุ่งนักเล่นเกม ตรา
สินค้าท่ีใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ กลุ่มนี้คือ Slim Jim, Tinder และ Red Bull 

5) The Quirky Cook หรือผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านอาหาร ตราสินค้าที่ใช้ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ กลุ่มนี้คือ Barilla, Subaru และ Hormel 

6) The Adventurer หรือผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กลุ่มที่เน้นการเดินทาง ซึ่งตรา
สินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเครือโรงแรม Marriott และ Skype ก็เลือกใช้ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์กลุ่มนี ้
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นอกจากนี้หลักเกณฑ์ในการแบ่งผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังสามารถแบ่งได้สองเกณฑ์
คือ จ านวนผู้ติดตาม (Followers) และพลังของการโน้มน้าวความคิด (Influencing Power) 
ซึ่งล าดับของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นมี 5 ล าดับ ได้แก่ ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นคนใกล้ตัว 
(Advocator) ผู้น าความคิด (Opinion Former) นักสร้างเนื้อหา (Content Creator) บุคคล
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ดารา เซเลบริตี้ นักร้อง นักแสดง (Social Connector) และสื่อมวลชน 
(Media Elite) เรียงล าดับจากพลังของการเข้าถึงมาที่สุดจนถึงพลังแห่งการโน้มน้าวมากท่ีสุด 
(สโรจ เลาหศิริ, 2560) ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงถึงประเภทของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
แหล่งที่มา: สโรจ เลาหศิริ, 2560. 

ความหมายและตัวอย่างของผู้ทรงแต่ละประเภทสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นคนใกล้ตัว (Advocator) เช่น เพ่ือน คนรู้จัก ผู้ใช้สินค้าจริง คน

ในเว็บบอร์ด คนเหล่านี้มีพลังสูงสุดเพราะเป็นคนใกล้ตัว หรือมีความใกล้เคียงผู้บริโภคมาก
ที่สุด 

2) ผู้ น าความคิ ด  (Opinion Former) เช่ น  นั กวิ เคราะห์  ผู้ น าองค์ กรต่ างๆ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดีไซเนอร์ชั้นน า บุคคลเหล่านี้แม้จะ
ผู้ติดตามไม่เยอะ แต่พลังในการโน้มน้าวความคิดเห็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีค่อนข้างมาก 
เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับการยอมรับในเรื่องเฉพาะด้าน 

3) นักสร้างเนื้อหา (Content Creator) ไม่ว่าจะในรูปแบบของบล็อก วิดีโอ แฟน
เพจ รูปภาพต่างๆ บุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาส าหรับผู้ติดตามให้
เข้าใจได้ง่าย มีการล าดับเรื่องราวต่างๆ ผ่านมุมมองของตนเองโดยมุ่งเน้นไปยังการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติหรือพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบ่งนักสร้างเนื้อหาได้ตามจ านวน
ผู้ติดตาม เพื่อใช้ในการพิจารณาพลังในการเข้าถึงหรือพลังในการโน้มน้าวใจ โดยจุดแบ่งอยู่ที่ 
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500-10,000 คน, 10,000-1,000,000 คน และระดับ 1,000,000 คนข้ึนไป ซึ่งจะกลายเป็นผู้
มีพลังในการเข้าถึงมาก แต่พลังในการโน้มน้าวน้อย  

4) บุคคลที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ดารา เซเลบริตี้ นักร้อง นักแสดง (Social Connector) 
ที่มีพลังการเข้าถึงมวลชนผ่านทางชื่อเสียงของตนเอง โดยกลุ่มนี้ เน้นการใช้ชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของคนจ านวนมากเพ่ือการโน้มน้าวในเชิงวัฒนธรรม 
เช่น แฟชั่น เพลง ไลฟ์สไตล์ ความสวยความงามต่างๆ 

5) สื่อมวลชน (Media Elite) สื่อมวลชนต่างๆ ที่มีพลังการกระจายข่าวในระดับสูง
มาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือดั้งเดิม สื่อทีวี ผู้สื่อข่าว ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในกลุ่มนี้
มักจะท าหน้าที่หลักในการส่งสาร เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนให้ได้มากที่สุด โดยพลังในการโน้มน้าว
เปลี่ยนแปลงความคิดจะข้ึนอยู่กับเนื้อหาและบุคคลที่ให้ข้อมูลดังกล่าว 

นอกจากนี้  ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีผู้ติดตามไม่เยอะยังถูกเรียกว่า ‘Micro-
Influencer’ และเรียกกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจ านวนมากว่า ‘Macro-
Influencer’ โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทั้งทั้ง 5 กลุ่มเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ ใน
บางครั้งประเด็นสังคมต่างๆ หรือกระแสมักเกิดขึ้นจาก  ‘Micro-Influencer’ และถูกขยาย
ผลกระจายต่อเป็นวงกว้างในล าดับขั้นบนๆ หรือในบางครั้ง เมื่อกระแสเกิดขึ้นจากฝั่ง 
‘Macro-Influencer’ ก็จะถูกแตกย่อยเป็นประเด็นต่างๆ เกิดเป็นแนวคิดมากมายจาก 
‘Micro-Influencer’ โดยนักการตลาดที่เข้าใจจุดนี้มักจะใช้วิธีจาก ‘Micro-Influencer’ ขึ้น
ไปสู่ ‘Macro-Influencer’ เพ่ือการโน้มน้าวที่ได้ผลมากที่สุด  (สโรจ เลาหศิริ, 2560) 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ประเภท Amateur 
Reviewer บุคคล 1 คนที่สนใจเรื่องหนึ่งมาก ๆ น ามาเขียนรีวิวให้คนอื่นอ่าน ซึ่งเป็นนักสร้าง
เนื้อหา (Content Creator) ไม่ว่าจะในรูปแบบของบล็อก วิดีโอ แฟนเพจ รูปภาพต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงาม ที่มีผู้ติดตาม 10,000 คนขึ้นไป เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ 
รูปแบบการสื่อสารและจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

2.1.5 บทบาทของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในกระบวนการตัดสินใจ  
หากพิจารณาในแง่บทบาทของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ จากการศึกษาของ Brown 

และ Hayes (2008)  ได้แบ่งบทบาทของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไว้ทั้งหมด 11 รูปแบบ ได้แก่  
1) Idea planters คือ ผู้ ทรงอิทธิพลที่ เป็นนักคิด เป็ นบุคคลที่ ต้ องการที่ จะ

เปลี่ยนแปลง และ มีความคิดที่แตกต่างจากผู้อ่ืน 
2) Predictors คือ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นผู้ท านายแนวโน้มของสิ่งต่างๆ ใน

อนาคต เช่นผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความนิยมในอนาคตซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวมาจากความ
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เชื่อของตนเองหรือมาจากการตกลงกันระหว่างผู้มีอิทธิพลทางความคิดกับตราสินค้าที่
ร่วมงานกัน 

3) Trendsetters คือ ผู้ทรงอิทธิพลประเภทที่มีความน่าเชื่อถืออยู่โดยเป็นผู้ทรง
อิทธิพลในช่วงแรกๆ ที่ผู้ติดตามเริ่มยอมรับ และเริ่มมีผลงานเข้าสู่ในวงการ  

4) Proclaimers คือ ผู้ทรงอิทธิพลที่ชี้แจงต่อผู้ติดตาม ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
โดยส่วนมากจะเป็นการท างานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และ
หน่วยงานรัฐ  

5) Aggregators/Communicators เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
โดยมีวิธีการท างานโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอผลงานผ่านสื่อที่ใช้อยู่  

6) Scopers คือ การที่ผู้ทรงอิทธิพลได้ชี้แจงข้อจ ากัด และขอบเขตของปัญหาก่อน 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ติดตามคิดว่า ตนเองมีปัญหาตามแบบที่กล่าวอยู่ พร้อมกับบอกวิธีการแก้ไข
โดยกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้  

7) Recommender คือ การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ตัดสินวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของตน ตลอดจนประเมินว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
หรือไม่  

8) Persuader คือ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดท่ีมีลักษณะคล้ายพนักงานขาย ที่มีการ
บอกกล่าวให้ผู้ติดตามให้โน้มเอียงตามความคิด ซึ่งท าโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นไปตามต้องการ  

9) Negotiators คือ การที่ผู้ทรงอิทธิพลสามารถบอกคุณลักษณะโดยทั่วไปของ
ผลิตภัณฑ์ บอกเหตุผลที่ผู้ติดตามควรซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ มักเป็นการแนะน าแบบมีการโฆษณา
แฝง 

10) Validators คือ การที่ผู้ทรงอิทธิพลสามารถบอกว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดที่มี
คุณภาพดี ซึ่งผู้ติดตามจะเชื่อถือและเข้าใจว่าการน าเสนอเนื้อหานั้นปราศจากโฆษณาแฝง  

11) Super-influencers คือ การที่ผู้ทรงอิทธพลสามารถท าให้ผู้ติดตามยอมรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตามได้ ซึ่งหาได้น้อยมากในสังคม เนื่องจากผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลกลุ่ม
นี้มักจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์โดยปราศจากการไตร่ตรอง 

ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นบุคคลที่ท างานกับสื่อสังคมออนไลน์และมีการน าเสนอ
เนื้อหาผ่านหลายแพลตฟอร์ม เช่น อินสตาแกรมเมอร์ ( Instagrammers) ซึ่งเป็นผู้ใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูปเบอร์ (YouTubers) คือบุคคลที่สร้างสรรค์
เนื้อหา มีผู้ติดตามและทรงอิทธิพลทางความคิดในเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) ตลอดจนบล็อก
เกอร์ซึ่งมีชื่อเสียงในกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา 

 
เนื้อหานับเป็นหัวใจส าคัญของการประชาสัมพันธ์มาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค

ดิจิทัล เพราะหากเนื้อหาที่น าเสนอไม่สามารถตอบสนองความต้องการแล้วผู้รับก็สามารถเปลี่ยนไปหา
ข้อมูลจากแหล่งอื่นได้อย่างสะดวกง่ายดายเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัส (Sedwick, 2013) 

แนวคิดของการตลาดเชิงเนื้อหานั้นเกิดขึ้นมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ได้แก่ ‘มิชลิน ไกด์’ (The Michelin Guide) ที่ริเริ่มการท าการตลาดเชิงเนื้อหาตั้งแต่ปี 2443 โดย 
André Michelin เนื้อหาของ ‘มิชลิน ไกด์’ นั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
รถ การค้นหาโรงแรม ซึ่งฉบับแรกนั้นถูกพิมพ์มากกว่า 350,000 ฉบับ จนกระทั่งในปี 2463-2472 
เป็นครั้งแรกที่คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ บรรจุรายชื่อโรงแรมในกรุงปารีส รายชื่อร้านอาหารโดยจ าแนกตาม
กลุ่มประเภท ตลอดจนยกเลิกการตีพิมพ์โฆษณาทั้งหมดในคู่มือและมีบทบาทและอิทธิพลเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ‘มิชลิน ไกด์’ เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการตลาดเชิงเนื้อหาที่ประสบความส าเร็จและสามารถต่อ
ยอดทางธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ (Pulizzi, 2013) 

2.2.1 นิยามของการตลาดเชิงเนื้อหา 
นิยามของการตลาดเชิงเนื้อหานั้นมีหลากหลายนิยาม จากค านิยามของ Content 

Marketing Institute (2015) นิยามความหมายของการตลาดเชิงเนื้อหาไว้ว่า การตลาดเชิง
เนื้อหาคือการตลาดและกระบวนการทางธุรกิจส าหรับสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าเพ่ือ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดการกระท าของผู้บริโภคเพ่ือน ามา
ซึ่งก าไรของธุรกิจ (Content Marketing Institute, 2015) สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดเชิงเนื้อหา Barry Graubart ที่ให้ค านิยามการตลาดเชิงเนื้อหาไว้ว่า “การตลาดเชิง
เนื้อหาเป็นวิธีการที่บริษัทพยายามที่จะเขียนหรือแชร์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างการส่ง
ข้อความจากตราสินค้าของตน ซึ่งการตลาดเนื้อหานั้นไม่ได้ท าเพ่ือสนับสนุนกระบวนการขาย
โดยตรง หากแต่เป็นการก าหนดต าแหน่งของบริษัท หรือต าแหน่งส่วนบุคคล” (Baltes, 
2015) 

การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เป็นกระบวนการทางการตลาดโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือดึงดูดความ
สนใจกลุ่ มเป้ าหมายให้ เกิดความประทับใจจนสามารถจดจ าตราสินค้าได้  (Brand 
Awareness) และสร้างปฏิสัมพันธ์จนท าให้ เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) น าไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ซ่ึงการท าการตลาดเชิงเนื้อหาจะไม่เน้นการ
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ขายแต่เป็นการให้ความส าคัญกับการท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและเป็น
แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า (เสกสรร รอดกสิกรรม, 2558) นอกจากนี้การตลาดเชิง
เนื้อหานั้นยังสามารถก าหนดกระบวนการจัดการที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของบริษัทได้ 
โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการใช้เนื้อหา
ดิจิทัลที่ส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังลูกค้า เป็นที่ทราบกันดีว่าในการท าการตลาดนั้น
ข้อมูลถือเป็นสิ่งที่มีส าคัญอย่างยิ่ง การตลาดเชิงเนื้อหาจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างการ
วิจัยทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
ก่อนวางแผนท าการตลาดเชิงเนื้อหาในแต่ละบริบท (Rowley, 2008) 

การตลาดเนื้อหาเป็นที่รู้จักกันว่าการตลาดแบบเรื่องราว (story marketing) ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของการประชาสัมพันธ์ โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกเล่า
เรื่องราวเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม โน้มน้าวใจลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างเนื้อหา
นั้นช่วยเพ่ิมการตระหนักรู้ เปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับตราสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งจูงใจที่ท า
ให้ลูกค้านั้นบอกเล่าเรื่องราวแก่คนอ่ืนๆ ตลอดจนซื้อสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามการท า
การตลาดเชิงเนื้อหานั้นต้องมีการสร้างเนื้อหาและสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้า
และลูกค้าผ่านการน าเสนออย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การน าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  (Sullivan, 2013) 
2.2.2 ความส าคัญของการตลาดเชิงเนื้อหา 

ความส าคัญของการตลาดเชิงเนื้อหานั้นมีความส าคัญในด้านการดึงดูดความ
สนใจจากลูกค้าและการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยท าให้กิจกรรมทางการตลาด
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการสร้างเนื้อหาผ่านสื่อใหญ่ๆ แต่
เพียงเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างเนื้อหาและกระจายข้อมูลที่มีอยู่ให้ผู้บริโภคได้รับรู้มาก
ที่สุด การตลาดเชิงเนื้อหานั้นเป็นแนวทางการตลาดที่ได้รับการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมา
เป็นเวลานาน แต่หลายๆ องค์กรกลับมีส่วนร่วมในการท าการตลาดประเภทนี้ได้ไม่นาน 
อย่างไรก็ตามการตลาดเชิงเนื้อหานั้นยังคงเป็นแนวทางในการท าการตลาดที่มีแนวโน้มที่
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งชอบค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้บริโภคจึง
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการอยู่เสมอ ส่งผลให้นักการตลาดไม่มี
ทางเลือกอ่ืนนอกจากการผลิตเนื้อหาที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสม เพ่ือส่งข้อมูล
ทั้งหมดของสินค้าและบริการช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคนั่นเอง  (Angel 
Wong An, 2015) 

2.2.3 ลักษณะของเนื้อหาในบริบทการตลาดเชิงเนื้อหา  
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ลักษณะของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอผ่านกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหานั้น สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557) 

1) เนื้อหาแบบสั้น (Short Form Content) หมายถึง เนื้อหาที่สามารถอ่านและท า
ความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว รายละเอียดของเนื้อหาต้องกระชับ ได้ใจความ 
ภาพประกอบเป็นภาพที่เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน หากเป็นข้อความควรมีความ
ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 

2) เนื้อหาแบบยาว (Long Form Content) หมายถึง เนื้อหาที่มีความยาว โดยที่
ผู้บริโภคต้องใช้เวลาในการอ่านและท าความเข้าใจข้อมูล เช่น บทความ บล็อก วีดีโอคลิป 
คลิปเสียง ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เนื้อหาแบบยาวนี้มักใช้ในการน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นข้อมูลเชิงลึก มีวัตถุประสงค์ในการอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วน  

3) เนื้อหาที่สนับสนุนการสนทนาและการแบ่งปันต่อ (Conversational and 
Sharing Content) เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นในยุคสื่อดิจิทัล เนื่องจากเป็น
เนื้อหาที่มาจากบทสนทนา โดยเนื้อหาประเภทนี้มักเกิดมาจากการน าเสนอเนื้อหาแบบสั้น
และเนื้อหาแบบยาว เมื่อเกิดการจุดประเด็น น ามาสู่การพูดคุยและต่อยอดประเด็นที่ริเริ่มไว้ 
น ามาสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขึ้น ความคิดเห็นทั้งหมดจะถือว่าเป็นเนื้อหาเช่นเดียวกัน 
ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าเนื้อหาต้นเรื่อง ความส าคัญของ
เนื้อหาประเภทนี้เป็นการเพ่ิมมิติต่อเนื้อหาแบบสั้นและเนื้อหาแบบยาวก่อนหน้านี้ ข้อควร
ระวังคือ นักการตลาดต้องพึงระวังไม่ให้บทสนทนานั้นเกินการควบคุมของตราสินค้า 
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเป็นการสนทนาในแง่ลบได้ 

กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหานั้น มีเนื้ อหาเป็นแกนส าคัญซึ่งผู้น าเสนอเนื้อหา
จ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะของเนื้อหาที่ดีเพ่ือที่ออกแบบ วางแผนและน าเสนอเนื้อหาแก่กลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเนื้อหาที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) เนื้อหาเป็นประโยชน์ วิธีที่จะท าให้ตราสินค้าประสบความส าเร็จในการเป็นตรา
สินค้าที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือ ต้องน าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ โดยการน าเสนอ
เนื้อหาที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย แนะน าวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่
ผู้บริโภคก าลังประสบอยู่ รวมถึงน าเสนอความบันเทิงทางจิตใจให้แก่ผู้บริโภค 

2) เนื้อหามีความเฉพาะเจาะจง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการระบุกลุ่ม
ผู้รับสารอย่างชัดเจน เพ่ือเนื้อหาที่ถูกน าเสนอจะตอบสนองความต้องการของผู้รับสารได้ดี
ที่สุด เช่น การน าเสนอ 
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 3) เนื้อหาที่ออกแบบเพ่ือกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเป็นพิเศษ เป็นต้น การ
ออกแบบเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจงจะท าให้เนื้อหานั้นๆ มีความส าคัญและมีความหมาย
มากกว่าเนื้อหาที่น าเสนอในเรื่องทั่วๆ ไป 

4) เนื้อหามีความชัดเจน การถ่ายทอดเนื้อหาต้องมีลักษณะที่ไม่สลับซับซ้อน 
สามารถท าให้ผู้รับสารท าความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเนื้อหาที่น าเสนอนั้นควรเป็นเนื้อหา
ที่มีทิศทางเดียว ไม่ท าให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้ง่าย 

5) เนื้อหามีคุณภาพสูง เนื้อหาที่ดีต้องมีการใช้ถ้อยค าในการน าเสนอควรมีลักษณะที่
ปราณีตและเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร หากเป็นเนื้อหาที่เป็นวีดีโอคลิปความละเอียดและ
คุณภาพของวีดีโอควรเป็นคุณภาพที่อยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป โดยที่ผู้น าเสนอเนื้อหานั้น
ต้องใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของคุณภาพเนื้อหานั้นๆ ด้วย 

6) น าเสนอเนื้อหาที่จริงใจ การน าเสนอเนื้อหาที่จริงใจจะสะท้อนให้ผู้รับสารเห็นถึง
ความตั้งใจของผู้น าเสนอและสามารถสร้างอารมณ์ร่วมกันได้มากกว่า  
2.2.4 มิติของการตลาดเชิงเนื้อหา (Dimensions of content marketing) 

จากการศึกษาของ Claesson and Jonsson (2017) พบว่ามิติส าคัญของการตลาด
เชิงเนื้อหานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ มิติด้านกิจกรรมและมิติ
ด้านผลลัพธ์ ซึ่งมิติแรกนั่นคือมิติด้านกลยุทธ์นั้นประกอบด้วย การก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
ที่เฉพาะเจาะจง การสะท้อนคุณค่าของบริษัทและภาพลักษณ์ของตราสินค้า และการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มิติต่อมาได้แก่ มิติด้านกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการ
สื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) การน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกัน การ
เล่าเรื่อง เนื้อหาที่ให้ข้อมูลโดยไม่ค านึงถึงยอดขายและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้รับอ่าน 
ส่วนมิติสุดท้ายคือผลลัพธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณค่าของเนื้อหา ความไว้วางใจและการกระท า
ของลูกค้าที่เกิดผลก าไร (Jonsson, 2017) สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

1) มิติด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
ก่อนวางแผนสร้างเนื้อหาที่ใช้ในการท าการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องมีการ

ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและค านึงถึงเนื้อหาที่จะสื่อสารออกไปให้
สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทและภาพลักษณ์ของบริษัท ตลอดจนการวางแผนให้
เนื้อหานั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย 

(1) การก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง (Target a specific audience) 
การตลาดเชิงเนื้อหาจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกลุ่มผู้ชมที่มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงเนื่องจากการก าหนกกลุ่มเป้าหมายที่ ถูกต้องนั้นจะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถออกแบบเนื้อหาให้ดึงดูดใจ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
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และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในที่สุด ซึ่งการก าหนดกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนั้น บริษัทจ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ผู้ชม วิเคราะห์
เป้าหมายรวมถึงการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของบริษัท เพ่ือที่จะ
ทราบว่าใครเป็นผู้อ่านที่มีศักยภาพ น าไปสู่การสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและ
ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านกลุ่มนั้น (PATRUTIU BALTES, 2015)  
(2) การสะท้อนคุณค่าของบริษัทและภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Reflect company 
values and brand image) 

สิ่งส าคัญที่นักการตลาดไม่ควรมองข้ามในใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาคือ
การก าหนดแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาที่สะท้อนคุณค่าของบริษัท ถึงแม้ว่า
เนื้อหานั้นๆ ไม่ ได้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท แต่บริษัทเองจะต้องสะท้อน
ภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านทางเนื้อหาที่สื่อสารไปยังผู้บริโภค ซึ่งภาพลักษณ์ของ
บริษัทนั้นประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ บุคลิกของตราสินค้า การวาง
ต าแหน่งของตราสินค้าและเอกลักษณ์ของตราสินค้า  (Escobar, 2016) 
(3) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer needs) 

ความต้องการของลูกค้านั้นเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่นักการตลาด
จ าเป็นต้องค านึงในการวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดเชิงเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่
บนความต้องการของลูกค้านั้นถือเป็นเนื้อหาที่ล้มเหลว (Pulizzi, 2013) สิ่งส าคัญ
ของการตลาดเชิงเนื้อหาคือการรับฟังลูกค้าจนทราบถึงความต้องการที่แท้จริง โดย
วิธีที่สามารถท าได้ง่ายที่สุดคือการส ารวจและเก็บรวบรวมความคิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านสื่อต่างๆ วิธีการนี้สามารถช่วยให้นักการตลาดสามารถ
ก าหนดความต้องการของลูกค้าและน าเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงจุด แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของบริษัทเท่านั้น 

 2) มิติด้านกิจกรรม (Activity) 
(1) การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication)  

ตราสินค้าควรเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่างตราสินค้ากับ
ลูกค้า ซึ่งการสื่อสารสองทางนั้นจะช่วยให้ตราสินค้าทราบข้อเสนอแนะและข้อมูล
จากลูกค้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารมักน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การตลาดเนื่องจากในยุคการตลาดแบบดั้งเดิมมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว คือ
การสื่อสารจากตราสินค้าไปยังลูกค้าเท่านั้น แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับตราสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เหตุผลนี้เองที่
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ท าให้ตราสินค้าควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้า
และกลุ่มผู้อ่านที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ใน
การตลาดเชิงเนื้อหานั้นไม่เพียงแต่หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับ
ลูกค้า หากแต่รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับลูกค้าที่มีโอกาสในการแบ่งปัน
และแสดงความคิดเห็นผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ อีกด้วย 
(2) การน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกัน (Delivering consistent content) 

การน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกันนั้นสามารถอธิบายถึงความสอดคล้องกัน
ได้ในสามมิติ ได้แก่ ความสอดคล้องด้านเวลา ความสอดคล้องด้านข้อมูลและความ
สอดคล้องด้านเสียง ซึ่งความสอดคล้องขององค์ประกอบดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ช่ วย
สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสามารถรักษาความน่าสนใจของลูกค้า
ที่มีต่อเนื้อหาที่น าเสนอ ตลอดสนับสนุนให้ลูกค้ากล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ เบื้องหลัง
เนื้อหานั้นๆ อีกด้วย (Pulizzi, 2013) 

(1) ความสอดคล้องด้านเวลา (time consistent) นั้นหมายถึงการที่นักการ
ตลาดส่งมอบเนื้อหาให้แก่สมาชิกที่ติดตามได้ตามค ามั่นสัญญาและมีการน าเสนอ
เนื้อหาอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง  

(2) ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ด้ า น ข้ อ มู ล  (consistent with information) 
การตลาดเชิงเนื้อหานั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
และภาพลักษณ์ของบริษัท หากเนื้อหาที่น าเสนอเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าและสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าจะส่งผลให้เกิดความภักดีและเกิดก าไรในที่สุด (Patrutiu 
Baltes, 2015) นอกจากนี้ เนื้อหาที่ใช้น าเสนอควรเป็นเนื้อหากลางที่สามารถน าไป
เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง เช่น การโพสต์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ด้วยข้อความ
หรือรูปภาพที่มีลักษณะเดียวกัน  เมื่อเนื้อหาที่น าเสนอแต่ละช่องทางเป็นสิ่งที่
สอดคล้องกันจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากช่องทางต่างๆ และเป็น
การเพ่ิมฐานผู้ชมเนื้อหานั้นๆ ให้กว้างขึ้นอีกด้วย (Cronin, 2016) 

(3) ความสอดคล้องด้านเสียง (Voice consistent) หมายความถึงวิธีในการ
สื่อสารข้อความไปยังผู้อ่านเนื้อหา โดยจะต้องมีการสอดคล้องกันของข้อความ 
ข้อความที่ใช้จะต้องเป็นข้อความระดับเดียวกัน ในขณะเดียวกันการปรับเนื้อหา
บางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสารก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ ยกตัวอย่าง
เช่น จดหมายข่าวควรมีข้อมูลรายละเอียดมากกว่าเนื้อหาที่น าเสนอผ่านทางโพสต์
ข อ ง เฟ ซ บุ๊ ก  (Facebook) (Holliman & Rowley, 2014 & Patrutiu Baltes, 
2015) 
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  (3) การเล่าเรื่อง (Storytelling)  
การตลาดเชิงเนื้อหาถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเดียวกับการเล่าเรื่อง แต่

เป็นการเล่าเรื่องในช่องทางใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเป็นกลยุทธ์การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ตราสินค้าหรือบริษัทเพ่ือที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ อย่างไรก็ตาม การเล่า
เรื่องเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
น าเสนอเรื่องราวที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านและให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สมาชิกผู้ติดตาม (Patrutiu Baltes, 2015) ซึ่งการเล่า
เรื่องอย่างสร้างสรรค์ย่อมสร้างอิทธิพลกับผู้อ่าน ตลอดจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อ่านได้เลยทีเดียว 

  (4) เนื้อหาที่ให้ข้อมูลโดยไม่ค านึงถึงยอดขาย (Informative content without the 
   perspective of sales) 
   ตราสินค้าควรสร้างเนื้อหาโดยการให้ข้อมูล โดยที่ข้อมูลนั้นจะเป็นส่วนหนึ่ง
  ในการตัดสินใจของผู้บริโภค และเกิดเป็นยอดขายตามมา ดังนั้นการใช้กลยุทธ์  
  การตลาดเชิงเนื้อหาจึงเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์และตอบสนองความ
  ต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงข้อมูลที่น าเสนอให้ลูกค้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
  ลูกค้าเป็นหลัก 
  (5) สร้างความสนุกสนานให้กับผู้อ่าน (Entertaining your audience) 

การดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนั้น นักการตลาดควรมีการสนับสนุนให้
ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับตราสินค้า โดยการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้อ่าน เมื่อผู้อ่าน
เกิดความสนุกแล้วนั้นจะท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกทางบวกกับเนื้อหาและให้ความ
สนใจกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนื้อหามากยิ่งขึ้น (Ashley & Tuten, 2015) 

 3) มิติด้านผลลัพธ์  
มิติสุดท้ายคือมิติด้านผลลัพธ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการตลาดเชิงเนื้อหา 

ผลลัพธ์แรกคือการประเมินคุณค่าของเนื้อหา ผลลัพธ์ต่อมาคือการประเมินเรื่องความ
ไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้าและผลลัพธ์สุดท้ายคือ การตลาดเชิงเนื้อหานั้นท าก าไรกับตรา
สินค้าหรือไม่ อย่างไร 

  (1) คุณค่าของเนื้อหา (Value) 
Rowley (2008) ระบุความหมายของการน าเสนอเนื้อหาคุณภาพที่เผยแพร่

ทางออนไลน์ไว้ว่า ผู้จัดท าเนื้อหานั้นๆ ไม่สามารถตัดสินคุณค่าของเนื้อหานั้นๆ ได้ 
เพราะคุณค่าของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอออกไปนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการ
อ่านเนื้อหาเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ผู้ผลิตเนื้อหาจะต้องท าความ
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เข้าใจผู้อ่านให้อย่างถ่องแท้เพ่ือที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่า สอดคล้องกับ
Patrutiu Baltes (2015) ที่เห็นว่า คุณค่าของเนื้อหานั้นขึ้นอยู่ที่ความสนใจจาก
ลูกค้า การได้รับความใส่ใจจากลูกค้าจนแปรเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่มีให้กับตรา
สินค้าในระยะยาว นอกจากนี้อีกหนึ่งค านิยามของเนื้อหาที่มีคุณค่า คือการน าเสนอ
เรื่องราวของบริษัท สร้างสรรค์ภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจและเนื้อหาที่สามารถ
โน้มน้าว ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ถ้าบริษัทสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่มี
ประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ถือว่าบริษัทนั้นมีการจัดการกลยุทธ์การตลาด
เชิงเนื้อหาที่มีคุณค่า  (Holliman & Rowley, 2014) 

  (2) ความไว้วางใจ (Trust) 
การสร้างความไว้วางใจถือเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการตลาดเชิงเนื้อหานั้นถือเป็น

กลยุทธ์การตลาดระยะยาวที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย หนึ่งวิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อ่านคือการน าเสนอข้อมูลที่
ช่วยให้ลูกค้าผ่านล าดับขั้นในการตัดสินใจของกระบวนการซื้อ  

  (3) การกระท าของลูกค้าทีเ่กิดผลก าไร (Profitable customer action) 
การตลาดเชิงเนื้อหานั้นสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้ เนื่องจากเป็น

การให้ข้อมูลและสร้างปฏิสัมพันธ์รระหว่างลูกค้าและตราสินค้า เมื่อลูกค้าทราบ
ข้อมูลที่เพียงพอและข้อมูลนั้นมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ได้โดยง่าย จนน าว่าสู่ผลก าไรของบริษัทในที่สุด 

มิติของการตลาดเชิงเนื้อหานั้นเป็นกระบวนการของการตลาดเชิงเนื้อหาที่
เริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา
และประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการท าการตลาดเชิงเนื้อหา ซึ่งผลที่ได้รับจากการใช้กล
ยุทธ์นี้จะสะท้อนถึงคุณค่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าตลอดจนสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ในที่สุด สามารถสรุปมิติทั้งสามของการตลาดเชิงเนื้อหาดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 แสดงมิติของการตลาดเชิงเนื้อหา (Dimensions of content marketing) 
แหล่งที่มา: Claesson and  Jonsson. (2017). The Confusion of Content Marketing A study 
to clarify the key dimensions of content marketing. 

 กลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหานั้ นมีความส าคัญกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์นั้นให้ความส าคัญกับเนื้อหา หาก
เนื้อหาที่น าเสนอนั้นมีความน่าสนใจและครบถ้วนในมิติของเนื้อหา จะส่งผลให้เนื้อหานั้นน่า
ติดตามและได้รับความนิยมจากผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และการก าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งการตัดสินใจเลือก (select)  หมายถึง
พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่
การตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ  
ล าดับต่อมาคือการซื้อ (purchase)  หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ
ที่ผู้บริโภคต้องการ ตั้งแต่การเลือกแหล่งที่จะซื้อและวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้า ต่อมาคือการที่
ผู้บริโภคน าสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวังซึ่งอยู่ในขั้นของการใช้ (use) และการก าจัด
ส่วนที่เหลือ (dispose) หมายถึง การน าส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ไปก าจัดทิ้ง เช่น การทิ้งใน
ถังขยะ การน าไปผลิตใหม่ (recycle) การน ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) (Solomon, 2009 อ้าง
ถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2558)  
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จากแนวความคิดของพฤติกรรมที่กลาวมานั้น สรุปความหมายของพฤติกรรมไววา 
พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของบุคคลที่ตอบสนองสิ่งเร้าอาจะเป็นการ
กระท าท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงคก์็ได้ 

 คุณค่าของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ 
ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถให้คุณค่าแก่ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง 
ในแง่ของการศึกษาทางการตลาด การเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจะท าให้เราเข้าใจปัญหา
อันน าไปสู่การพัฒนา แผนกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับปัญหาและในภาคส่วนของ
หน่วยงานของรัฐก็จ าเป็นต้องเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือจะได้ก าหนดนโยบายและ
ปฏิบัติต่อธุรกิจภาคเอกชนได้ (ศุภร เสรีรัตน์, 2544) 

 2.3.2 ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 ค าว่า “พฤติกรรม” หมายถึง การกระท าของบุคคลซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภทคือ พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) คือ การกระท าที่บุคคลอ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได้ อาจแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบวัจนภาษาและแบบอวัจนภาษาและพฤติกรรม
ภายใน (covert behavior) การกระท าที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งบุคคลอ่ืนไม่สามารถ 
สังเกตเห็นได้ เช่น ความรู้สึก การรับรู้ การคิด  ทัศนคติ ความเชื่อ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายในของบุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและพฤติกรรม
ภายนอกเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทราบถึงพฤติกรรมภายในของบุคคล (Sundel & Sundel, 2004 
อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2558) 

 ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยภายในนั้นเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค  (ชูชัย สมิทธิไกร, 2557)ได้แก่ 

1) การรับรู้ (perception) หมายถึง การเปิดรับให้ความสนใจ และแปลความหมายสิ่ง
เร้าที่ได้รับผ่านประสาทรับสัมผัสทั้งห้า 
2) การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโดยเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับ 
3) ความต้องการและแรงจูงใจ (needs and motives) หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลมี
ความต้องการและพลังที่จะท าบางสิ่งให้บรรลุผลที่ต้องการ 
4) บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลเป็นสิ่งก าหนดลักษณะ
ของความสัมพันธ์กับสถานการณ์ของบุคคลนั้นๆ 
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5) ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยระบุว่าสิ่งนั้นดี
หรือเลว มีประโยชน์หรือเป็นอันตราย 
6) ค่านิยมและวิถีชีวิต (values and lifestyles) ค่านิยมคือ รูปแบบของความเชื่อที่แต่
ละบุคคลยึดถือเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ส่วนวิถีชีวิตคือ 
รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจหรือความ
คิดเห็น  

นอกจากปัจจัยภายในที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลแล้ว ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคลยังมีสภาพแวดล้อมภายนอกตัวของผู้บริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
หรือที่เรียกว่า ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้ 

1) ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความเกี่ยวพันกันทาง
สายเลือด หรือการแต่งงาน หรือการรับเลี้ยงดูบุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน ในเชิง
สังคมครอบครัวอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ภายในบ้านเดียวกันอาจจะมีความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตหรือไม่มีก็ได้ 
2) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงจะถูกน าไปใช้เป็น
แนวทางส าหรับการแสดงพฤติกรรมต่างของบุคคล 
3) วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคม ที่
มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยู่ใน
สังคมนั้น และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
4) ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การจ าแนกกลุ่มบุคคลในสังคมออกเป็น
ชั้น ๆ โดยบุคคลที่อยู่ในชั้นเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านค่านิยม วิถีชีวิต 
ความสนใจ พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา 

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ผู้วิจัยจึงขอ
อธิบายเนื้อหาของกลุ่มอ้างอิงซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง 
Schiffman และ Kanuk (2000) ให้ความหมายของกลุ่มอ้างอิงไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเปรียบเทียบส าหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการก าหนดค่านิยม 
ทัศนคติและพฤติกรรม โดยลักษณะของกลุ่มอ้างอิง (Nature of Reference Groups) จะมี
ลักษณะพิเศษบางอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรง (ประวิทย์ พุ่มพา, 2559) โดยมี
ลักษณะต่อไปนี้ 

1) บรรทัดฐาน (Norms) คือ กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กลุ่มได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนั้นๆ เช่น การเลือกเครื่องแต่งกาย เป็นต้น 
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2) ค่านิยม (Values) คือ ความเชื่อที่กลุ่มมีร่วมกัน (Shared Beliefs) ในกลุ่มที่เป็น
สมาชิก ค่านิยมเป็นแนวความคิดร่วมกันที่มีต่อความนิยมชมชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะ
สะท้อนความมีตัวตนของกลุ่มนั้น ๆ  
3) บทบาท (Roles) คือ หน้าที่ที่บุคคลก าหนด หรือกลุ่มเป็นผู้ก าหนดให้แต่ละคนปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ก าหนดไว้ ทางด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในครัวเรือน นักการตลาดได้ก าหนดบทบาทผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ เป็นผู้ มี
อิทธิพลต่อการซื้อ (Influencer) ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decision maker) ผู้ซื้อ (Buyer) และ
ผู้ใช้ (User) เป็นต้น  
4) สถานภาพ (Status) คือ ต าแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่บุคคลด ารงอยู่ภายใน
กลุ่ม สังคม บุคคลที่มีสถานะสูงจะแสดงถึงอ านาจบารมีและอิทธิพลที่สูงด้วย เช่น 
สถานภาพทางสังคม การด ารง ต าแหน่งในหน้าที่การงานที่ทรงอิทธิพลชี้น าทางความคิด 
เช่น เมื่อเป็นผู้บริหาร การเลือกใช้รถยนต์ จะสะท้อนถึงความมีอ านาจและสถานภาพที่
ตนด ารงอยู่ เป็นต้น 
5) กระบวนการเรียนรู้ระเบียบแบบแผนทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการซึ่ง
บุคคลเรียนรู้บรรทัดฐานของกลุ่มและบทบาทที่คาดหวังในกระบวนการเรียนรู้นี้เพ่ือให้
ตนสามารถด ารงอยู่ในสถานะทางสังคมได้  
6) อ านาจบารมี (Power) เป็นลักษณะของอิทธิพลที่กลุ่มมีต่อบุคคล มีความสัมพันธ์
อย่าง ใกล้ชิดกับอ านาจบารมีของกลุ่ม มีประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ได้แก่
อ านาจต่อไปนี้ 

(1) อ านาจบารมีอันเกิดจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เป็นอ านาจที่บุคคล
ใดๆ หรือ กลุ่มบุคคลมีความรู้และประสบการณ์ในทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
เป็นที่ยอมรับ เช่น ผู้บริโภคอาจจะยอมรับเชื่อถือค าแนะน าจากทันตแพทย์ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปาก นักการตลาดมักจะน าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
มาเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในการชี้น า อ้างถึงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสินค้า
และบริการที่มีต่อ ความจ าเป็น ประโยชน์ คุณสมบัติ ความเชื่อถือ ที่มีต่อตราสินค้า
นั้น ๆ 
(2) อ านาจบารมีอันเกิดจากการอ้างอิง (Referent Power) เกิดจากการที่บุคคล
หนึ่งสามารถชี้น าทางความคิดต่อกลุ่ม ซึ่งท าให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนั้นต้องการเลียบ
แบบ ดังนั้น อ านาจบารมีอันเกิดจากการอ้างอิงจึงเป็นเรื่องของการยอมรับของกลุ่ม
ต่อความคิด ความเชื่อ และทัศนะ ต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคล เช่น ผู้น าด้านแฟชั่น เมื่อคน
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กลุ่มนี้เลือกใช้ เครื่องแต่งกายในรูปแบบใด ก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะก าหนดทิศทางของ
แฟชั่นได้นั่นเอง 
(3) อ านาจบารมีอันเกิดจากการให้คุณประโยชน์ (Reward Power) เป็นอ านาจอัน
เกิดจาก ความสามารถของกลุ่มที่จะให้คุณประโยชน์หรือรางวัล (Reward) ให้กับ
บุคคล ย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีอิทธิพลต่อกลุ่มโดยตรง เช่น ผู้บริหารย่อมมี
อ านาจบารมีอันเกิดจากการให้คุณประโยชน์ต่อกลุ่มพนักงาน เป็นต้น 

การแบ่งประเภทของกลุ่มอ้างอิงสามารถเป็นหลายประเภทโดยใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย
หากพิจารณาถึงทัศคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลุ่มอ้างอิง สามารถแบ่งประเภทของกลุ่มอ้างอิงได้ 
2 ลักษณะคือ กลุ่มสมาชิกเชิงบวก (ทัศนคติเชิงบวก) และกลุ่มไม่ยอมรับ (ทัศนคติเชิงลบ) 
(ประวิทย์ พุ่มพา, 2559) ได้แก่ 
 1) ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) ในกลุ่มที่ผู้บริโภคเป็นสมาชิกผู้บริโภคที่
พอใจในกลุ่มเกิดมาจากการมีแนวคิด อุดมคติร่วมกันทางความคิด รสนิยม หรือความคิดเห็น
อ่ืน ๆ จะมีการติดต่อกับสมาชิกในกลุ่มอยู่ เสมอ (Contractual Group) ผู้มี อิทธิพล 
(Influencer) ในกลุ่มวัยรุ่น คือ บุคคลที่วัยรุ่นมองว่าเป็นคนที่ทันสมัย เป็นตัวแบบของการ
ประพฤติของพวกเขาและเป็นกลุ่มใฝ่ฝันของพวกเขา ส่วนผู้ตาม (Conformer) ก็คือผู้ที่
ต้องการยอมรับโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการซื้อของตนให้เข้ากับผู้ที่มีอิทธิพล การส่งผล
ของทัศนคติเชิงบวก อันเกิดจากความคิดเห็นสอดคล้องคล้อยตามซึ่งกันและกัน มีพลังในการ
ชี้น าให้เกิด พฤติกรรมตามซึ่งกันและกันในกลุ่มนั้น ๆ 
 2) ทัศนคติเชิงลบ (Negative attitude) เป็นทัศนคติที่ไม่ดีต่อกลุ่มอ้างอิงที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่จึงไม่ยอมรับความสัมพันธ์กับกลุ่ม หรือเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีทัศนคติเชิงลบต่อกัน 
อันเป็นอิทธิพลจากการรับรู้และการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในเชิงลบ จนเกิดการตีความทาง
ความคิด และความรู้สึกไม่ชอบ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มไม่ยอมรับ (Disclaimant group) ซึ่ง
ในทางการตลาดแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงประเภทอ่ืน ๆ 
เช่น การสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการสื่อสารในแง่ลบ การตั้งกระทู้หรือ
ประเด็นทางสังคมในเชิงลบ เป็นต้น ดังนั้น นักการตลาดจะต้องพยายามสื่อสารองค์กร และ
ข่าวสารทางการตลาดทั้งสองด้านเพ่ือป้องกัน และแก้ไขได้อย่างทันถ่วงที 

การชี้น าพฤติกรรมทางการตลาดมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่ง
ผู้บริโภคโดยทั่วไปมักท าอะไร คล้อยตามผู้อ่ืนมากน้อยต่างกัน การคล้อยตามผู้อ่ืนมีสองแบบ
คือ การปฏิบัติตาม และการยอมรับส่วนตัว ซึ่ง หมายถึงบุคคลนั้นเปลี่ยนความเชื่อของตนเอง
ตามแนวทางของกลุ่ม โดยปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการ คล้อยตามของกลุ่ม 
ประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะของงานหรือสถานการณ์ ลักษณะเฉพาะของยี่ห้อสินค้า 
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ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม และลักษณะเฉพาะบุคคล สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ (ประ
วิทย์ พุ่มพา, 2559) 

1) ลักษณะเฉพาะของงานหรือสถานการณ์ หากงานหรือสถานการณ์มีความยุ่งยาก
หรือซับซ้อนและไม่ชัดเจน ผู้บริโภคมักคล้อยตามกลุ่มได้ง่าย บทบาทที่ส าคัญ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคคือบทบาทของการเป็นผู้ตัดสินใจ (Decider) ในกรณีที่มี
ความกดดันให้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วผู้บริโภคจะคล้อยตามได้ง่าย 
2) ลักษณะเฉพาะของยี่ห้อสินค้า ลักษณะเฉพาะของยี่ห้อสินค้ามีส่วนในการคล้อย
ตามกลุ่มโดยการคล้อยตามกลุ่มเกิดง่ายขึ้นเมื่อกลุ่มไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อนั้นหรือมี
ทางเลือกน้อย  
3) ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม การคล้อยตามกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงยึดเหนี่ยว มีความ
ดึงดูด มีความช านาญการ มีความน่าเชื่อถือ มีเป้าหมายชัดเจน มีขนาดพอเหมาะ
และมีความส าเร็จ  
ปัจจัยที่ถือว่าท าให้กลุ่มอิทธิพลมีอ านาจเหนือผู้บริโภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)  

ได้แก่ ข้อมูลและประสบการณ์ของกลุ่มอ้างอิง การที่นักการตลาดจะเลือกใช้ใครเป็นกลุ่ม
อ้างอิงนั้นต้องถือว่าบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้สินค้า ทั้งนี้ กลุ่มอ้างอิง
ยังจะต้องมีความน่าเชื่อถือ การดึงดูดใจ และอ านาจของกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงนั้นจะต้องมี
ความน่าเชื่อถือสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมาย และมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเป้าหมายได้  อีกปัจจัย
หนึ่งคือ ความเด่นเห็นชัดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคว่าสมาชิกกลุ่มอ้างอิง
ของเขาใช้สินค้าอะไร มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร ยิ่งสินค้าที่ใช้มีความเด่นชัด  การสร้าง
อิทธิพลเหนือสมาชิกของกลุ่มยิ่งมีมากขึ้น  

 2.3.3 ขั้นตอนในกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค 
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การกระท าการตัดสินใจของผู้บริโภคถือเป็นกิจกรรมปกติของผู้บริโภค ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีดังนี้ (ศุภร เสรีรัตน์, 2544)

 
ภาพที่ 2.7 แสดงถึงข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจส าหรับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
แหล่งที่มา: ศุภร เสรีรัตน์. (2544). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส. 

1) การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (Problem recognition) 
 ในชั้นของการเล็งเห็นปัญหาการตระหนักถึงความต้องการ ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงการมี
สินค้าไม่เพียงพอหรือไม่มี โดยมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 2 ประการคือ การเกิดขึ้นของปัญหา
ของผู้บริโภคและประเภทของปัญหาการซื้อ ดังนี้ 
 การเกิดขึ้นของปัญหาของผู้บริโภค (how consumer problem can arise) การ
เกิดขึ้นของปัญหาของผู้บริโภคจ าท าให้ผู้บริโภคได้เล็งเห็นปัญหา น าไปสู่การแก้ไขหรือบ าบัด 
ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) การหมดไปของสินค้าที่มีอยู่ เป็นการซื้อสินค้ามาใช้แทนที่สิ่งที่หมดไปซึ่งเป็น
เรื่องปกติ  
(2) ผลของการแก้ปัญหาในอดีตอาจน าไปสู่การเกิดของปัญหาใหม่ได้ เช่น ความ
นิยมในการเลือกรถโดยสารขนาดเล็กที่แบกรับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารถ
โดยสารขนาดใหญ่  
(3) สภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ก าเนิดบุตร เป็นต้น  
(4) การคาดหวังทางการเงินหรือฐานะการเงินที่แท้จริงหรือการเปลี่ยนแปลงในฐานะ
การเงิน 
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(5) การแก้ไขปัญหาหนึ่งของผู้บริโภคอาจน าไปสู่การเกิดปัญหาอ่ืนได้ เช่น การซื้อ
บ้านใหม่ 
(6) ผลการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงน าไปสู่การเล็งเห็นปัญหาใหม่ได้ 
(7) วิธีการหรือความพยายามทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การจัดแสดง
สินค้า เป็นต้น มักจะชี้ให้ผู้บริโภคเห็นได้ว่าความพอใจที่ได้รับจากสินค้าที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นยังไม่ดีพอ จ าเป็นต้องแสวงหาความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ขึ้นเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจ 

ประเภทของปัญหาการซื้อ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
1) ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ (product problems) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า เช่น 
คุณลักษณะของสินค้า ราคา คุณภาพ เป็นต้น 
2) ปัญหาร้านค้าที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาอยู่ (store related product)  
3) ปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีการใช้งานในการซื้อ (method of purchase) เช่นปัญหาที่
เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการซื้อ ระยะทางในการเดินทาง 

 ผู้บริโภคจะต้องกระท าการตัดสินใจปัญหาทั้งสามประเภท โดยปัญหาเหล่านี้จะ
เกิดข้ึนซ้ าตลอดเวลาในกระบวนการซื้อสินค้าเสมอ 
 1) การแสวงหาข้อมูล (Search for information)  

 การแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคต้องการได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการ โดยที่แหล่งข้อมูลของผู้บริโภคสามารถจ าเป็นได้เป็น 3 แหล่งคือ 
ประสบการณ์ส่วนบุคคล แหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่มอ้างอิงและแหล่งข้อมูลธุรกิจ  
2) การก าหนดความชอบส าหรับทางเลือกของปัญหา/ความต้องการ (Establish 
consumer preferences)  
 เป็นขั้นของการวิเคราะห์เพ่ือประเมินทางเลือกต่างๆ ที่จะท าให้สามารถ
ก าหนดความชอบที่มีต่อทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะได้ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่จะได้รับ
จากกระบวนการซื้อ  

  3) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
การตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคพร้อมจะกระท าการตัดสินใจส าหรับ

ทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้แล้วจากทางเลือกต่างๆ โดยทางเลือกนั้นจะเป็นทางเลือกท่ีดี
ที่สุดส าหรับการแก้ไขปัญหานั้น การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความ
ตั้งใจซื้อ สถานการณ์ในขณะตัดสินใจและระยะเวลาส าหรับการตัดสินใจ 

  4) การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase assessment) 
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เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคประเมินผลการตัดสินใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นที่
พอใจหรือไม่ สิ่งส าคัญส าหรับขั้นตอนนี้คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่นักการ
ตลาดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้จะเป็นทฤษฎีความกังวลหลังการซื้อจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข 
3 ประการคือ (1) ภายหลังการตัดสินใจที่ส าคัญหรือยาก (2) ภายหลังจากการถูก
บังคับให้พูดหรือท าในสิ่งตรงข้ามกับทัศนคติ (3) ภายหลังจากการได้รับข้อมูลที่ไม่
ตรงกับที่มีอยู่ 

 2.3.4 แบบจ าลองกระบวนการการบริโภค 
 

แบบจ าลอง (model) กระบวนการการบริโภคเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้น าเสนอ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากส าหรับ
การอธิบายว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีล าดับขั้นตอนการกระท าเป็นอย่างไร และได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยอะไรบ้าง ในที่นี้ขอเสนอแบบจ าลองของ Schiffman & Kanuk (2007 
อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ทีเ่สนอว่าการบริโภคประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นคือ ขั้นปัจจัย
น าเข้า ขั้นกระบวนการ และข้ันผลลัพธ์ (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) 
 1) ขั้นปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค (External 
influences) ประกอบไปด้วย ความพยายามด้านการตลาดของธุรกิจ  หมายถึงการที่บริษัท
ต่าง ๆ พยายามจัดกิจกรรมการตลาด ได้แก่ สินค้า (Product) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ราคา (Price) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels of distribution) 
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความต้องการในสินค้าหรือบริการ อีกปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural environment) เช่น ครอบครัว 
(Family) กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) ชั้นทางสังคม (Social class) แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่ไม่เป็นการค้า (Noncommercial sources)  วัฒนธรรม (Culture) และวัฒนธรรมย่อย 
(Subculture) 
 2) ขั้นกระบวนการ (Process) คือ การที่ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก
ท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเริ่มจากเกิดความตระหนักถึงความต้องการ
สินค้าหรือบริการจากนั้นจึงเริ่มท าการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ และการประเมิน ทางเลือก
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในของผู้บริโภคทาง
จิตวิทยา (Psychological field)  
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 3) ขั้นผลลัพธ์ (Output) คือ การที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วได้ทดลองใช้ อาจมีการซื้อซ้ าหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
ผู้บริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการในทุกครั้งที่ใช้ และส่งผลท าให้
เกิดประสบการณ์และความทรงจ า ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในครั้งถัดไป  

 
ภาพที่ 2.8 แสดงแบบจ าลองของ Schiffman & Kanuk (2007 อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) 
แหล่งที่มา: วุฒิ สุขเจริญ. (2555). พฤติกรรมผู้บริโภค. จี.พี. ไซเบอร์พรินท์: กรุงเทพฯ 
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 2.3.5 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลมีพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยผู้บริโภคยุคดิจิทัลนั้นมีลักษณะที่ชื่นชอบ
แบบส่วนบุคคล ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล มีความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ อยู่กับโลกของตัวเอง มีความ
ชื่นชอบและความต้องการที่แตกต่างจากคนอ่ืน จะเห็นได้จากการที่ตราสินค้าต่าง ๆ ท ากิจกรรมไปสู่
ผู้บริโภคที่เป็นลักษณะตัวต่อตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลยังชอบความสะดวกสบาย 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความสะดวกสบายจาก การใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตง่ายขึ้น การ
ที่ไม่ต้องเดินทางบนท้องถนนที่ใช้เวลานาน ประกอบอากาศท่ีร้อนเกือบตลอดทั้งปีท าให้ผู้บริโภคหันไป
สั่งซื้อสินค้าจากทางอินเทอร์เน็ต ด้วยความสะดวกสบายที่ง่ายดาย ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าการ
เสพสื่อหลายหน้าจอ (Multi-Screen) ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั้นลง
เรื่อยๆ ยิ่งเป็นการโฆษณายิ่งท าให้ผู้บริโภคสนใจในระยะเวลาอันสั้นลงไปอีก  (อริสรา ไวยเจริญ , 
2558) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัลนั้นมีการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน โอกาสนี้
ถือเป็นโอกาสอันดีของนักการตลาดในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และในการสื่อสารทาง
การตลาดผ่านดิจิทัลนั้นผู้บริโภคต้องการภาพ ไม่ใช่ ค าพูด ส่งผลให้เนื้อหาที่เป็นภาพกลายเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลมากกว่าเนื้อหาประเภทค าพูดหรือค าบรรยาย เนื่องจากเนื้อหาประเภทภาพสามารถสร้างการ
มีส่วนร่วมได้มากกว่าเนื้อหาประเภทอ่ืนๆ ที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์  

ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีพฤติกรรมการขอค าแนะน าผ่านโลกออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ ยกตัวย่างเช่น จะซื้อ Apple Watch ดีไหม?  อยากกินอาหารญี่ปุ่นแถวทองหล่อ มีร้าน
ไหนแนะน า? เป็นต้น เนื่องจาก“ผู้บริโภคต้องการตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ” ข้อมูลพ้ืนฐานที่เจ้าของ
สินค้าน าเสนอมาไม่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ แต่ผู้บริโภคต้องการคนที่เคยใช้สินค้าหรือเคย
มีประสบการณ์ตรงมาแล้ว มาให้ข้อมูลอีกด้านเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และหากเป็นคนที่มีชื่อเสียง
มาพูด ยิ่งท าให้มีน้ าหนักมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มี
ความส าคัญในการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล นอกจากการขอค าแนะน าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้ว 
ผู้บริโภคยุคดิจิทัลยังมีพฤติกรรมที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยมีข้อมูลอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นข้อมูลที่
สร้างขึ้นมาเอง เช่น การแบ่งปันรูปอาหารที่เพ่ิงไปกินมา การแชร์รูปภาพสถานที่ที่ไปเที่ยวมา กับอีก
ด้านคือข้อมูลที่รับมาอีกที ซึ่งหากถูกใจก็จะแบ่งปันทันท ีดังจ ะเห็นได้ว่าหากเจ้าของสินค้าท าหนัง
โฆษณาที่เข้าถึงความรู้สึกของผู้บริโภคได้ดี กระแสการแชร์ต่อๆ กันไปก็จะแรงขึ้น ซึ่งบางครั้งได้ผลดี
มากกว่าโฆษณาทีวีด้วยซ้ า เจ้าของสินค้าเองจึงควรต้องหาทางเข้าถึงเหล่าบรรดาผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ที่สามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้าที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ได้(ฐากร ปิยะ
พันธ์, 2559) 
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2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการโฆษณา 

 2.4.1 จริยธรรมทางการโฆษณา 

จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งข้อบังคับปฏิบัติที่ควบคุมบุคคลหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ใดวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งอาจก าหนดขึ้นเป็นมาตรฐานแห่งพฤติกรรมว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างใน
การด าเนินการประกอบวิชาชีพนั้นๆ ดังนั้นจริยธรรม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีอยู่ในวิชาชีพ
ต่างๆ และนักประชาสัมพันธ์จะต้องยึดในจริยธรรมดังต่อไปนี้ 

ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการโฆษณาในประเทศไทย มักปรากฏเป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาเรื่องการหลอกลวงผู้บริโภค การใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จ 
ข้อความเกินความจริงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
โดยการน าเสนอภาพที่ท าให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดความเสื่อมทรามในสังคม 
โฆษณาแฝงการยั่วยุหรือใช้ก าลัง สร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องให้แก่สังคม อีกท้ังโฆษณาที่น าเสนอ
ข้อความหรือภาพกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ นอกจากนี้การใช้ภาษาในโฆษณาก็ถือเป็น
สิ่งส าคัญโฆษณาที่เป็นประเด็นปัญหาจริยธรรมได้แก่โฆษณาท าลายวัฒนธรรมของภาษา โดย
การใช้ภาษาแปลกๆ ท าให้ถูกมองว่าเกิดภาษาวิบัติ 

  2.4.1.1 ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการโฆษณา 
ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการโฆษณาที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปราย

และมีข้อโต้แย้งกันอย่างหลากหลาย ในประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการโฆษณามี 8 
ประเด็นหลักดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550)  
1) การโฆษณาที่ ไม่เป็นความจริงหรือหลอกลวง (advertising as untruth or 
deceptive) ครอบคลุม 2 ประเด็น ได้แก่ การโฆษณาที่ผิดจากความเป็นจริง และ
การโฆษณาที่ยากแก่การพิสูจน์ 
 (1) การโฆษณาที่ผิดจากความจริง หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
หรือไม่เกี่ยวกับสินค้าที่ส่งให้เกิดความรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริงจนกลายเป็นการ
หลอกลวงหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค มีหลักเกณฑ์ และลักษณะการโฆษณาที่บ่งชี้
ว่าเป็นโฆษณาท่ีหลอกลวง ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การตัดสินว่าเป็นโฆษณาหลอกลวงเป็นหลักเกณฑ์ของ The 
Federal Trade Commission (FTC) สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 5 ประการ 
ได้แก่ การตั้งราคาหลอกลวง, การวิจารณ์ที่ผิดๆ เกี่ยวกับสินค้าของคู่แข่ง, การกล่าว
อ้างการทดสอบพิสูจน์ที่เป็นเท็จ, การรับประกันที่หลอกลวงและค ากล่าวที่มีสองนัย
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 การน าเสนอข้อเท็จจริงในการโฆษณาต้องมีเหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการกล่าว
อ้างอิง หากไม่มีข้อพิสูจน์ที่จะถือว่าเป็นโฆษณาที่หลอกลวง โดยสามารถพิจารณา
เพ่ือตัดสินว่าโฆษณาใดหลอกลวงได้จากเนื้อหาของโฆษณาที่จะท าให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญ นอกจากนี้ยังต้องใช้วิธีการพิจารณาโดยใช้มุมมองของผู้บริโภคที่มี
เหตุผลในการตัดสินว่าโฆษณาหลอกลวงหรือไม่ โดยดูในแง่ของการตีความหรือ
ปฏิกิริยาของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา อย่างไรก็ตาม โฆษณาที่หลอกลวงมักน าไปสู่
ความเสียหายและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค
 ลักษณะการโฆษณาที่บ่งชี้ว่าเป็นโฆษณาที่หลอกลวง ได้แก่ การอ้างอิงการ
รับรองที่เป็นเท็จ การเปิดเผยเพียงบางส่วนอธิบายไม่ครบถ้วน การเปรียบเทียบกับ
สินค้าของคู่แข่งโดยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การโฆษณาเสนอราคาที่ต่ ากว่าปกติ
มากเพ่ือดึงดูดใจคนให้เข้าร้าน แต่เวลาขายจริงเสนอให้ซื้อสินค้าที่ราคาสูงกว่า  ซึ่ง
โฆษณาหลอกลวงที่เห็นได้บ่อยในหมวดธุรกิจความงามได้แก่ การใช้ภาพที่บิดเบือน
หรือการน าเสนอที่ท าให้เข้าใจผิดด้วยการใช้เทคนิคของการถ่ายภาพ หรือเทคนิค
ของคอมพิวเตอร์และการใช้ตัวอักษรขนาดเล็กมากในการเสนอข้อจ ากัดของสินค้า 
หรือรูปแบบที่ยากแก่การอ่าน เพ่ือให้ผู้บริโภคไม่ทันได้สังเกต 
 (2) การโฆษณาที่ยากแก่การพิสูจน์  เป็นการโฆษณาที่มักใช้ภาษาที่
คลุมเครือเพ่ือสร้างคุณค่าด้วย ความบันเทิงและใช้สิ่งที่ยากต่อการพิสูจน์ (puffery) 
ได้แก่ การโฆษณาที่เกินจริง น าเสนออย่างคลุมเครือหรือกว้างจนไม่สามารถระบุถึง
ข้อเท็จจริงได้และการโฆษณาหรือการขายที่ยกย่องสิ่งที่จะขายด้วยความคิดเห็นส่วน
บุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
2) การโฆษณาเปรียบเทียบหรือเหยียดหยามสินค้าอ่ืน (comparative advertising) 
โดยมีการอภิปรายถกเถียงในประเด็นลักษณะทั่วไปของการโฆษณามักใช้การโฆษณา
เปรียบเทียบ เพื่ออ้างถึงการที่สินค้าของตนมีความพิเศษดีกว่าของคู่แข่ง  
3) การโฆษณาที่ไร้รสนิยม (bad taste advertising) ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีข้อ
โต้แย้งกันมากเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นการยากที่จะมีเกณฑ์
สากลมาช่วยตัดสินรสนิยมของโฆษณา ซึ่งต้นเหตุของการเกิดโฆษณาที่ไร้รสนิยมนั้น
เกิดได้จากสองแหล่ง คือ ประเภทของสินค้าและลักษณะในการน าเสนอโฆษณา ใน
ส่วนประเภทของสินค้าที่อาจท าให้เป็นรสนิยมที่ไม่ดีเช่น น้ ายาท าความสะอาด
เฉพาะที่ของสตรี และลักษณะในการน าเสนอโฆษณา ได้แก่ การโฆษณาที่มุ่ง
ประเด็นเรื่องเพศ การโฆษณาแฝงการยั่วยุและการใช้ก าลัง การโฆษณาที่ใช้จุดจูงใจ
ด้านความกลัวและการโฆษณาที่ล่วงล้ าความเป็นส่วนตัว (offensive advertising) 
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ที่เป็นการสื่อความหมายด้วยสาระของสารโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในเวลาหรือบริบท
นั้นๆ เช่น การโฆษณาน้ ายาอนามัยสตรีหรือชุดชั้นในสตรีในระหว่างเวลาอาหาร 
เป็นต้น รวมทั้งการโฆษณาที่ใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เสียงดังมากเกินไป 
เป็นต้น 
4) การโฆษณาที่ใช้ภาพโป๊เปลือยลามกอนาจาร (nudity in advertising and 
sexually suggestive ads) การโฆษณาใช้จุดจูงใจทางเพศได้กลายมาเป็นประเด็น
หลักเรื่องจริยธรรมที่เรียกว่า “soft issue” ตั้งอยู่บนรากฐานของปัจเจกบุคคล 
ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม และเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีข้อพิจารณา 3 
ประการ ได้แก่ เงื่อนไขของภาพลามกอนาจาร ลักษณะการโฆษณาที่ลามกอนาจาร 
และแหล่งก่อให้เกิดการโฆษณาลามกอนาจาร 
 (1) เงื่อนไขของภาพลามกอนาจาร มีเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ ภาพโฆษณา
นั้นจูงใจให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ก่อให้เกิดความรู้สึกน่ารังเกียจ และไม่มีการใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใด ๆ ขึ้นมา  
 (2) ลักษณะการโฆษณาที่ลามกอนาจาร มีการใช้ภาพหรือค าพูดที่มุ่งสู่
ประเด็นทางเพศและมักแสดงภาพของบุคคลในรูปแบบวัตถุทางเพศหรือใช้ภาพโป๊
เปลือย โดยที่นักแสดงในภาพไม่เก่ียวข้องกับสินค้านั้น ๆ  
 (3) แหล่งก่อให้เกิดการโฆษณาลามกอนาจาร มาจากสองแหล่ง ได้แก่ ภาพ
โป๊เปลือยและดนตรี และค าพูดที่ชวนให้นึกถึงเรื่องเพศ 
5) การโฆษณาต่อเด็ก (advertising to children)  สามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
ฝ่ายหนึ่งคัดค้านการโฆษณาต่อเด็ก เนื่องจากเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะ
ตัดสินใจได้  ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ งกลับไม่ได้ให้ความส าคัญ และเห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบของนักโฆษณาที่จะสร้างสรรค์โฆษณาที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งการโฆษณา
ต่อเด็กกลายมาเป็นประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการโฆษณา เนื่องมาจากประเด็น
ค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ ควรให้การโฆษณาพุ่งตรงสู่เด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
เด็กมีความสามารถแยกแยะมากน้อยแค่ไหน ควรปล่อยให้มีการโฆษณา สินค้า
ประเภทอาหารที่ไม่มีสารอาหารเพียงพอหรือไม่ และการโฆษณาเป็นตัวกระตุ้นเด็ก
ให้เกิดการซื้อสินค้าเกินความจ าเป็นหรือไม่ 
6) การโฆษณาสร้างค่านิยมเชิงลบ (negative value) ค่านิยมที่เกิดจากการโฆษณา
มักเป็นค่านิยมเชิงลบ ท าให้เกิดภาวะวัตถุนิยม ท าให้เกิดความโลภ เห็นแก่ตัว ขาด
ความร่วมมือของชุมชนเป็นการสูญเสียความมีจริยธรรม 
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7) การโฆษณาผ่านจิตใต้ส านึก (subliminal advertising) คือการโฆษณาใช้สิ่งเร้าที่
กระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ด้วยจิตใต้ส านึก พร้อมส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคโดยอัตโนมัติ การโฆษณาผ่านจิตใต้ส านึกมี 3 ได้แก่ สิ่งเร้าสื่อความหมาย
เป็นข้อความและภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งเร้าสื่อความหมายด้วยภาพที่มีการเคลื่อนไหว
ด้วยความเร็วสูง สิ่งเร้าสื่อความหมายด้วยเสียงระดับต่ า 
8) การโฆษณาสินค้าที่ยังโต้แย้งอยู่ (advertising controversial product) ได้แก่ 
สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากบางฝ่ายเห็นว่าเป็น
สินค้าท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ส่วนอีกฝ่ายกลับเห็นตรงกันว่าสามารถโฆษณาได้ 
เพราะเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น 

8 ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์จริยธรรมในการโฆษณายังคงเป็นที่
ถกเถียงกันและเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยี ก็ยังมีประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาเกิดขึ้นอยู่เสมอ จริยธรรมจึงเป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการผลิตงาน
โฆษณา เพราะโฆษณานั้นมักมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคม 

 2.4.2 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  2.4.2.1 จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 

จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเป็นแบบจ าลองการตัดสินใจทางจริยธรรมของ
นักวิชาชีพโฆษณา ซึ่งโดยทั่วไปจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นมิติหนึ่งของการศึกษา
จริยธรรมในสาขาจริยธรรมประยุกต์ (applied ethics) เป็นส่วนเชื่อมระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเป็นสื่อกลางน าความรู้จากอภิจริยศาสตร์ 
(Metaethics) และจริยธรรมเชิงบรรทัดฐาน (Normative Ethics) มาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขหรือลดความขัดแย้งทางศีลธรรม ทั้งนี้ การเกิดข้ึนของจรรยาบรรณวิชาชีพ
โฆษณามักเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักคือ ประเด็นปัญหาจริยธรรม ทางการโฆษณาที่
สังคมต้องเยียวยาแก้ไขโดยเร่งด่วน นักโฆษณาจึงจ าเป็นต้องสร้างบรรทัดฐานของ
ความประพฤติท่ีเหมาะสมของวิชาชีพตนขึ้น 

ตามหลักการของการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ ในแต่ละสาขาจะ
ครอบคลุมสาระส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประมวลจริยธรรม (code of ethics) 
ประมวลแนวทางปฏิบัติ (code of practice) และประมวลความประพฤติ (code 
of conduct) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550)  
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1) ประมวลจริยธรรม เป็นหลักการสะท้อนเป้าหมายการท างาน ชี้ให้เห็นถึง
ความมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อกลุ่มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
2) ประมวลแนวทางปฏิบัติ เป็นรายละเอียดของกฎและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ  
3) ประมวลความประพฤติ เป็นหลักต้องพ่ึงปฏิบัติยึดถือถ้าต้องการประกอบ
อาชีพนี้ 

 การโฆษณาส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม ท าให้นักโฆษณา
ตลอดจนผู้ที่ มีวิชาชีพ เกี่ยวกับการโฆษณาจ าเป็นต้องค านึ งถึงสั งคมและมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณนั้นเป็นประมวลมาตรฐานความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ซึ่งสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย อธิบายถึงหลักการ
พ้ืนฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณาไว้ว่า “การโฆษณาทุกชิ้นจะต้องถูก
กฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย์ และน าเสนอความจริง การโฆษณาไม่ควรมีความขัดแย้ง
กับศีลธรรมอันดีและระเบียบสังคมในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ควรกระท าด้วยการ
ตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้หลักของการแข่งขันที่
ยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจ การโฆษณาต้องไม่ท าให้สาธารณะ
ชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการโฆษณา” (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, 2561) 
โดยมีรายละเอียดปฏิบัติดังนี้  

1) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
และอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
2) ไม่ท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
4) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือความ
เชื่อ หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป 
5) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันท าให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับ สินค้า บริการ การแสดงหรืออ่ืนๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกิน
ความจริงจนท าให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความส าคัญผิด 
6) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใช้ความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรือ
เรื่องโชคลางมาเป็นข้อจูงใจ 
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7) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ค าขวัญ 
หรือข้อความส าคัญจากการโฆษณาของผู้อ่ืน อันท าให้ผู้อื่นเห็น หรือผู้อื่นได้
ยินเกิดความเข้าใจผิดหรือไขว้เขวเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือการแสดงของ
ผู้อื่น 
8) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิติ ผลการวิจัย หรืออ้างอิง
รายงานทางวิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่สมควร หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด
โดยที่สินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามที่อ้าง 
9) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยอ้างถึงตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่ ตัว
บุคคล หรือสถาบันนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงและไม่ได้ใช้สินค้าและบริการ หรือ
ชมการแสดงนั้นจริง 
10) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือผู้เยาว์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือท าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจโดยไม่
สมควร 

นอกจากนี้สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานของวิชาชีพโฆษณาไว้ 4 ประการได้แก่ โฆษณาทุกชิ้นต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย  โฆษณาทุกชิ้นต้องมีส านึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โฆษณาทุกชิ้นต้องมีการ
แข่งขันกันอย่างยุติธรรมและโฆษณาทุกชิ้นต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ ใน
งานวิจัยเล่มนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการโฆษณาผลิตภัณฑ์
โดยตรง หากแต่เป็นผู้วางแผน สร้างสรรค์เนื้อหาและเป็นผู้น าเสนอเนื้อหาให้แก่
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ทั้งนี้มีตราสินค้าจ านวนมากที่น าเนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ไปด าเนินการโฆษณาต่อ โดยเฉพาะการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เน้นการน าเสนอวิธีใช้งานเป็นหลัก ดังนั้นกฎหมาย จริยธรรมในวิชาชีพ
โฆษณาจึงเป็นแนวทางส าคัญที่ก าหนดการสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์และมีผลต่อการวางแผนเผยแพร่เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้วย 

  2.4.2.2 จรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์ 

 สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา  (Public Relation Society 
of America)  ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้  (ประภาศรี 
สวัสดิ์อ าไพรักษ์, 2561)  
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1) นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ประพฤติตนในทางที่ชอบธรรมต่อลูกค้าหรือ
นายจ้างของตนและให้ความเป็นธรรมต่อเพ่ือนสมาชิกและสาธารณชน 
2) ต้องยึดหลักการประกอบวิชาชีพการประชาสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณชนโดยรวม 
3) ต้องยึดมั่นในมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
4) ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่มีผลประโยชน์ขัดกันหรือแข่งขันอยู่โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนหรือกระท าการอันขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อลูกค้า 
นายจ้าง เพื่อนสมาชิกหรือสาธารณชน โดยไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงอันเก่ียวข้อง 
5) ต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางที่จะสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าหรือนายจ้างทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน 
6) ต้องไม่ปฏิบัติตนในทางทุจริตต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การและท าให้เกิด
ปัญหาในช่องทางการสื่อสารกับสาธารณชน 
7) ต้องไม่จงใจที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือชี้น าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดต่อองค์การ 
8) ต้องระบุให้สาธารณชนทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่รับผิดชอบ 
9) ต้องไม่ใช้บุคคลหรือองค์การที่ตนฝักใฝ่มาปฏิบัติงานเป็นตัวแทน โดยการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์อันไม่พึงเปิดเผยของตน ลูกค้า หรือ
นายจ้าง ด้วยการปฏิบัติการคล้ายกับเป็นอิสระไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
10) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการจงใจให้สมาชิกผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสีย 
11) ต้องไม่ใช้วิธีการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าของสมาชิกผู้อ่ืน 
นายจ้าง ผลิตภัณฑ์และองค์การของลูกค้าหรือของตน 
12) ต้องไม่รับค่าตอบแทน ค่านายหน้าหรืออ่ืนๆ จากบุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจาก
ลูกค้าหรือนายจ้างของตนเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม 
13) ต้องไม่ให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าหรือนายจ้างในรูปแบบที่ว่าค่าตอบแทนหรือค่า
ให้บริการขึ้นอยู่กับความส าเร็จของผลงาน และไม่ควรท าสัญญาหรือเจรจาให้
นายจ้างหรือลูกค้าต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปนั้นๆ 
14) ต้องไม่แทรกแซง ก้าวก่ายการรับจ้างงานตามวิชาชีพของสมาชิกผู้ อ่ืนใน
กรณีท่ีด าเนินงานสองแห่งพร้อมกันจะต้องไม่ขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
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15) ต้องละเว้นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การใดๆ ทันทีเมื่อทราบว่าการปฏิบัติงานให้
องค์การนั้นๆ จะยังผลในต้องละเมิดหลักการแห่งจรรยาบรรณ 
16) ต้องให้ความร่วมมือกับสมาชิกอ่ืนๆ ในการธ ารงรักษาให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ 
17) ผู้ได้รับเชิญให้มาเป็นสักขีพยานในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
จรรยาบรรณนี้จะต้องมาเป็นสักขีพยานตามค าเชิญ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย 

ส าหรับสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจรรยาบรรณ
ส าหรับนักประชาสัมพันธ์ไว้ ดังนี้ (สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, 2550 
อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2554 ) 

1) ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพตน 
2) เสียสละ อดทน เพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาการแห่งวิชาชีพอย่าง
สมศักดิ์ศร ี
3) ศรัทธาในหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
4) สามัคคี เอ้ืออาทร และเก้ือกูลระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน 
5) ให้ความส าคัญในการรักษาความลับ และเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
6) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
นิจ 
7) น าเสนอเนื้อหาอย่างสุจริตใจ และรักษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
8) เคารพรักษากฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคมไทย 
9) ใช้ปิยวาจา มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี (ประทุม ฤกษ์กลาง, 
2554) 

2.4.2.3 จรรยาบรรณของนักการตลาด 
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจึงได้จัดท าจรรยาบรรณนักการตลาดเพ่ือ

เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคคลในวงการธุรกิจและการตลาดเพ่ือให้อาชีพนักการ
ตลาดเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีโดยมีหลักการทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1) นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่ และบทบาทที่จะ
ช่วยกันเสริมสร้าง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
และของประเทศไทยในตลาดโลก  
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2) ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคม โดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อ
จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนคน
ไทยและชาติไทย 
3) รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน และพยายามทุกวิถีทางให้มั่นใจว่า
การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ของตนเป็นไปเพ่ือบ่งชี้ ตอบสนองและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวม  
4) ปฏิบัติตามกฎหมายและค่านิยมที่ดีทางสังคม 
5) ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้ซื้อ
ผู้ขาย ลูกจ้าง พนักงานและสาธารณชนทั่วไป 
6) กระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ร่วมอาชีพและบุคคลอื่น 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักการตลาด 
8) ละเว้นการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
9) ยิ น ดี เผ ย แ พ ร่ ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม า รถ ใน วิ ช าชี พ ข อ งต น เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน์ 
(กฤษดา นวลมี, 2559) 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความเป็นผู้น าทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้าน
ความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภค โดยใช้
การวิจัยเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร อายุ 16-32 ปี จ านวน 400 คนผลการส ารวจพบว่า คุณลักษณะของบล็อกเกอร์
ด้านความงามในด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการกระจายข้อมูล
หลายช่องทางมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภค โดยด้านที่มีผลต่อ
การรับรู้มากที่สุดคือความสามารถในการสร้างเนื้อหา หมายถึงการที่บล็อกเกอร์มีความสามารถ
ในการเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม นอกจากนี้ความสามารถใน
การกระจายข้อมูลหลายช่องทางของบล็อกเกอร์ด้านความงามส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ความงามเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิด Zero Moment of Truth ที่ว่าผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูล
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จากอินเทอร์เน็ตและอ่านเนื้อหารีวิวผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ  (อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์, 
2555) สอดคล้องกับ นฤมล รอดเนียม (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทความงามผ่านการแนะน าของบล็อกเกอร์ โดยการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ืออ่านหรือรับชมสินค้าประเภทความงามผ่าน
การแนะน าของบล็อกเกอร์ เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมาจากการที่บล็อกเกอร์มีรูปแบบการ
น าเสนอที่น่าสนใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบ ารุงผิวหน้ามากที่สุด (นฤมล รอดเนียม, 
2557) โดยสามารถสรุปปัจจัยรายด้านได้ดังต่อไปนี้  

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคชื่นชอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์สวยงาม โดยให้ความสนใจ
แก่บรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะค านึงถึงคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า 
2) ปัจจัยด้านราคา ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เมื่อรู้สึกว่าสินค้านั้นมี
คุณค่าของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา 
3) ปัจจัยด้านเนื้อหา ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ได้โดยง่าย หากมี
การชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ผ่านการน าเสนอของบล็อกเกอร์ 
4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสื่อของบล็อก ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการใช้คลิปวีดีโอในการแสดง
รายละเอียดของสินค้า เนื่องจากสามารถเข้าใจได้ง่าย แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งาน มีคว าม
ชัดเจน ตลอดจนการได้รับความรู้สึกใกล้ชิด สนิทสนมและเห็นการแสดงออกของบล็อกเกอร์
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ โดยแตกต่างจากข้อความและรูปภาพที่เขียนไว้ในบล็อกเพียง
อย่างเดียว 
5) ปัจจัยด้านบล็อกเกอร์ ผู้บริโภคยอมรับได้หากสินค้าที่ซื้อตามบล็อกเกอร์ไม่ได้ผลดีเหมือน
ที่ตนเองคาดหวังไว้ โดยผู้บริโภคยินยอมที่จะรับความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์  หากมีบล็อก
เกอร์ที่มีชื่อเสียงกล่าวถึงและทดลองใช้สินค้า 

 ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 3 คน ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 3 
รูปแบบ คือ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และเว็บไซต์วงใน และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล และติดตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ที่มีคนติดตามจ านวนมากประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อเท็จจริง การใช้
ภาษาที่เป็นกันเอง การพูดคุยโต้ตอบกับกลุ่มผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ และการโพสต์ข้อความอย่าง
ต่อเนื่อง การโพสต์ร้านอาหารที่มาจากสไตล์ความชอบส่วนบุคคลที่ตรงกับความสนใจของคนส่วนใหญ่ 
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และมีการน าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง ประเด็นต่อมาคือ ทัศนคติที่มีต่อคุณสมบัติของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ที่คนชื่นชอบและติดตาม และทัศนคติที่มีต่อข้อมูลรีวิวร้านอาหาร มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมในการท าตามท่ีบล็อกเกอร์น าเสนอ (ศศิมา อุดมศิลป์, 2557) 

นิตนา ฐานิตธนกรและปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง (2556) ศึกษาเรื่อง Beauty Blogger: ผู้
ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์ พบว่านักเขียนบล็อกทางด้านความงาม (Beauty blogger) 
ที่น าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ติดตามท าให้นักเขียนบล็อก
กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ด้วย
เหตุนี้ บล็อกจึงถูกน าใช้ในการเพ่ิมช่องทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความ

งาม โดยปัจจัยที่ท าให้บล็อกเกอร์กลายเป็น Influencer คือ ความเชี่ยวชาญของบล็อกเกอร์  มุมมอง
จากบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นมุมมองของผู้บริโภคด้วยกัน จึงท าให้บุคคลทั่วไปเชื่อถือบล็อกเกอร์มากกว่าการ
ที่ตราสินค้าน าเสนอเนื้อหานั้นๆ เอง ปัจจัยสุดท้ายคือความเป็นอิสระของบล็อกเกอร์ เนื่องจากบล็อก
เกอร์ไม่ได้ท างาน ภายใต้สังกัดบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภคเชื่อค าแนะน าของบล็อก
เกอร์เพราะเชื่อว่าบล็อกเกอร์นั้นได้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริงๆ จากนั้นจึงน าประสบการณ์ที่ได้รับมา
เล่าสู่กันฟัง (นิตนา ฐานิตธนกร:ปรัศนียากรณ ์สายปิมแปง, 2556) 

กัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์ (2558) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ Beauty Influencers ที่มีต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่เป็นกลุ่มวัยท างานตอนต้นเพศหญิงและเพศทางเลือก มีอายุระหว่าง 22-
34 ปี พบว่า ประเภทของ Beauty Influencers ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ 
พฤติกรรมการซื้อ และแนวโน้มพฤติกรรมหลังจากได้ท าการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่
แตกต่างกัน โดยที่ Stakeholder Influencers มีการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อ และ
แนวโน้มพฤติกรรมมากกว่า Brand Advocates การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ 
Beauty Influencers หลังจากได้ท าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องส าอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ทัศนคติที่ มี ต่อ Beauty Influencers มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่ มีต่อ  Beauty 
Influencers หลังจากได้ท าการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (กัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์, 
2558) 

อรนิตย์ เอ่งฉ้วน (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิด
ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด พบว่า กลุ่มการตลาดที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้านการตลาดดิจิทัล หรือการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด คือ กลุ่ม
การตลาดดิจิทัล โดยในส่วนของขั้นตอนการวางนโยบายการสื่อสารการตลาดออนไลน์นี้จะมีการรับ
นโยบายผู้บริหารระดับสูงมา ก่อนแล้วน ามาแตกย่อยเป็นรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเฉพาะทาง แล้วจึง
น ากลับขึ้นไปพิจารณาร่วมกับกลุ่มการตลาดอ่ืน ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
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นโยบายด้านการสื่อสารการตลาด ออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดนั้นได้วางไว้หลัก ๆ 5 
ประการด้วยกัน คือ 1) ปรับจุดยืนของ เครื่องสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือ 2) เพ่ิมการสื่อสาร
การตลาดแบบรายบุคคล 3) ใช้หลักการ ตลาดเชิงเนื้อหาในการสื่อสารการตลาด 4) สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลสาธารณะในโลกดิจิทัล 5) ปรับเปลี่ยนการสื่อสารการตลาดจากการใช้สื่อ
เดิม ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด โดยจากนโยบาย ดังกล่าว ถือได้ว่าบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัดนี้ 
ได้วางนโยบายมาเพ่ือให้เกิดการต่อยอดและน าไป ปรับใช้ได้จริง โดยเฉพาะกับกลยุทธ์ การสื่อสาร
การตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์นี้ ซึ่งบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ได้โดย
แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การสื่อสาร 3) สร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 4) เลือกช่องทางการสื่อสาร 5) การก าหนดงบประมาณ 
6) การก าหนดส่วนประสมการสื่อสาร ทางการตลาด และ 7) การประเมินผล โดยจากการศึกษาพบว่า 
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ได้ให้ความส าคัญกับทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการเลือกช่องทาง
การเลือกช่องทางการสื่อสาร ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ได้เลือกใช้ช่องทางบุคคลในการน าเสนอเนื้อหาสาร
จากบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด โดยจากการศึกษานั้นท าให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อ
สังคมออนไลน์ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มแรกคือ ดารา คนดัง หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม ซึ่งกลุ่มนี้
จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่อเสียงอยู่แล้ว ท าให้จ านวนผู้ติดตามค่อนข้างมากและกระจายวงกว้าง (Mass) กลุ่ม
ที่สอง คือ กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ อาจมี
ฐานะเป็นผู้สร้างเนื้อหาสารให้กับสังคมออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีผู้ติดตามบุคคลดังกล่าวเป็นจ านวน
มาก โดยฐานผู้ติดตามจะค่อนข้าง เฉพาะกลุ่ม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มที่สาม คือ กลุ่ม
บุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า (อรนิตย์ เอ่งฉ้วน, 2556) 

 
2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

ณัฐธนารีย์ วันหะรับ (2559) ศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างเนื้อหาและการสื่อสารของบล็อก
เกอร์ท่องเที่ยวโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 6 ท่าน 
พบว่ากระบวนการสร้างเนื้อหาสารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เริ่ม
จากการค้นหาจุดสมดุลที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาสารประกอบไปด้วย 1.) องค์ประกอบด้านทักษะ 
ความรู้ และสิ่งที่ชื่นชอบเข้ามารวมอยู่ด้วยกันเป็นการสร้างจุดแข็งของบล็อกเกอร์ 2.)  การก าหนด
ผู้อ่านผู้ติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงในวัยท างานที่มีความสนใจในเรื่องท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า
ผู้ชาย 3.) การก าหนดแนวทางการสื่อสารของบล็อกโดยก าหนดจากรูปแบบการท่องเที่ยว รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของตัวบล็อกเกอร์เอง และความสนใจของผู้อ่านผู้ติดตาม ล าดับต่อมา คือการสร้างเนื้อหา
สารที่แตกต่าง ซึ่งบล็อกเกอร์ได้มีการก าหนดการสร้างเนื้อหาสารโดยใช้ภาพถ่ายในการเล่าเรื่อง การ
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สร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างด้วยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง, วิธีการน าเสนอในแบบเฉพาะตัว และ
การก าหนดเป้าหมายการสร้างเนื้อหาสารเป็นการตั้งเป้าหมายจากการท าเนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้จริง สามารถเพ่ิมจ านวนผู้อ่านผู้ติดตามให้มากขึ้น และการ
เผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ ให้มากที่สุด นอกจากการท าบล็อกแล้ว บล็อกเกอร์เพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารโดยการท าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และ
วิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจต่างๆ การสอนบรรยายห้องเรียน หรือการสัมมนา
และรายได้จากการสร้างเนื้อหาหลังจากประสบความส าเร็จ (ณัฐธนารีย์ วันหะรับ, 2559) 

วรภัทร ปริญญาพรหม (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกับผู้ทรง
อิทธิพลบนสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคพบว่าผู้ทรงอิทธิพลประเภทดารา 
ผู้มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุดบนสื่อออนไลน์หมวด
มัลติมีเดีย ในส่วนของหมวดการรีวิวและแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ 
ผู้เขียนวิจารณ์สินค้า/บริการและผู้ให้ความเห็นเพ่ือปรับปรุงสินค้าและบริการ  โดยประเด็นเรื่อง 
Reviewer มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือการมีประสบการณ์ของ Reviewer และ ความน่าเชื่อถือ
ของ Reviewer (วรภัทร ปริญญาพรหม, 2557) 

ระชานนท์ ทวีผลและปริญญา นาคปฐม (2560) ศึกษาเรื่อง กระบวนการน าเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎีฐานราก ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่มเน็ตไอดอลที่มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์
ผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 7 คน โดยแต่ละคนมียอดผู้ติดตามมากกว่า  10,000 คนขึ้นไป พบว่า 
กระบวนการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน ‘เน็ตไอดอล’ ประกอบด้วย 4 
กระบวนการ ได้แก่ 1) การติดต่อและประสานงานเพ่ือท าข้อตกลง 2) การพิจารณาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็น 
ตัวแทน โดยศึกษาและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้วยตนเอง 3) การก าหนดเทคนิคการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ การบันทึกคลิปวิดีโอสาธิต การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
และการน าเสนอเป็นบทบรรยายที่ เชื่อมโยงกับกิจวัตรประจ าวัน และ 4) การจัดการผลตอบแทนทั้ง
ในรูปแบบมีมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ และความรู้สึก และการน าเสนอเนื้อหาผ่านเน็ตไอดอลสามารถท าได้ 
3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปภาพที่ถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ 2) คลิป วิดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ และ 3) 
การน าเสนอ บทบรรยายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงไปยังกิจวัตรประจ าวัน รวมทั้งเน็ตไอดอลจะ
พิจารณาการใช้ค าอธิบาย หรือบทบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น สรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ 
ส่วนประกอบส าคัญ หรือใส่เครื่องหมาย # ส าหรับการค้นหา อัจฉริยะ (Hashtags) ควบคู่กับการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ ในแต่ละครั้ง โดยเทคนิคในการน าเสนอ โดยผลตอบแทนที่เน็ตไอดอลจะได้รับ จะ
ปรากฏใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผลตอบแทนที่เป็น ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเน็ตไอดอลจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่
น าเสนอ ภายหลังจากกระบวนการน าเสนอเสร็จสิ้นลง ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดที่คงเหลือจะตกเป็นของเน็ต
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ไอดอลทันที 2) ผลตอบแทนที่มีมูลค่า โดยเน็ตไอดอลจะได้รับตามข้อตกลง ที่ปรากฏในสัญญากับทาง
ผู้ประกอบการตามจ านวนรอบ ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และ 3) ผลตอบแทน ที่เป็น
ความรู้สึกขึ้นอยู่กับภูมิหลังและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ประกอบการ (ระชานนท์ ทวีผล:ปริญญา นาค
ปฐม, 2560) 
 พัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง ภาษา และรูปแบบการสื่อสารของแฟนเพจ “ทูนหัว
ของบ่าว” พบว่า เจ้าของแฟนเพจมักน าเสนอตัวตนต่อสังคมในรูปแบบการสื่อสารด้านการแสดงความ
ใส่ใจและความเป็นตัวเองมากที่สุด ส าหรับการวิเคราะห์รูปภาพที่โพสต์ในแฟนเพจ ผู้วิจัยพบว่า 
รูปภาพส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นภาพลักษณ์หรือภาพที่มองเห็นมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่ น การใช้
รูปภาพที่แสดงการกระท าการแต่งกาย และความประพฤติของแมวมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพที่เป็น
ลักษณะดัชนีที่แมวแสดงพฤติกรรมหรือลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับอีกสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลจึงจะสามารถเข้าใจความหมายได้ (พัทธนันท ์เด็ดแก้ว, 2559) 
 วิภาภรณ์ นันทสุทธิวาร (2558) ศึกษาเรื่อง กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่องส าอาง
ผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นหญิงไทย พบว่า เน็ตไอดอลได้ใช้
กลวิธีการน าเสนอสินค้าเครื่องส าอางด้านภาพ 3 แบบ คือ 1) ถือตัวสินค้านั้นขึ้นมาโชว์หรือวางสินค้า
ไว้ใกล้ๆตัว 2) ท าท่าทางว่าใช้สินค้าอยู่ 3) ใช้จริงท าให้เห็นว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร ภาพจะมีลักษณะ
ดึงดูดใจ มีการจัดวางต าแหน่งภาพที่สมดุลกัน และมีกลวิธีการน าเสนอด้านข้อความทั้งหมด 4 แบบ 
คือ 1) น าเสนอผ่านตัวเองเป็นจุดขาย 2) ให้ความรู้ แนะน าเกี่ยวกับตัวสินค้า 3) ใช้เป็นช่องทางในการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน และใช้เป็นช่องทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด 4) ใช้ภาษาที่ไม่
เป็นทางการ เป็นกันเองและเข้าใจง่าย ข้อความจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวและไม่ระบุ เจาะจงว่าใช้วิธีใด
วิธีหนึ่ง (วิภาภรณ์ นันทสุทธิวาร, 2558) 
 อังฌุพร ตันติตระกูล (2558) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่
มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม พบว่า รูปแบบการสื่อสารการโพสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพ 
อาหารหรือภาพกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน จะมีเพียงบางท่านเท่านั้นที่สื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว
โดยสัดส่วนการน าเสนอความเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป และสื่อสารผ่าน
ภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพด้วยสมดุลกลางภาพเป็นหลัก รองลงมาคือการเน้น
จุดเด่นของภาพและทัศนมิติตามล าดับ ซึ่งอุปกรณ์หลัก มีความหลากหลายคละกันไป พร้อมกับการใช้
ค าบรรยายใต้ภาพที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลควบคู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวันที่เน้นเรื่องอาหารและการด าเนินชีวิตอ่ืนๆ เช่น การออกก าลังกาย การท่องเที่ยว หรือ
บทบาทอาชีพของแต่ละบุคคล โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม โดยช่วงเวลาที่นิยมโพสต์ภาพมาก
ที่สุดคือ เวลา 6.01น. – 9.00 น. และ 9.01 น.– 12.00 น (อังฌุพร ตันติตระกูล, 2558) 
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 บงกช ขุนวิทยา (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมรูปแบบของเนื้อหาที่ใช้ท าการ
สื่อสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจจะใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นรูปภาพมากที่สุด มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
ทั้ง 3 แฟนเพจ ส าหรับประเภทของเนื้อหา Biore Thailand และ Pond’s Thailand ใช้เนื้อหาที่
เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายมากที่สุด ในขณะที่ Neutrogena Thai ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
มากที่สุด ในส่วนของการวัดประสิทธิผลของการสื่อสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลักษณะ
ทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
2) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
แตกต่างกัน 3) ทัศนคติต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในเชิงบวก (บงกช ขุนวิทยา, 2556) 
 
 2.5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ศึกษาเรื่องจริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมใน
กระบวนการสื่อข่าวของสื่อไทยในยุคดิจิทัล พบว่าหลักจริยธรรมที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานข่าวบน
สื่อออนไลน์และสื่อสังคมได้แก่ประเด็นเรื่องความถูกต้อง จุดยืนเรื่องการแสดงออกทางความคิด  การ
รักษาสมดุล ความโปร่งใส ความเป็นกลางบทบาทในการคัดกรองข่าวสาร และการประสานสังคมไม่
สร้างความขัดแย้ง จากการวิเคราะห์กรอบปฏิบัติที่มีอยู่ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าการพัฒนา
กรอบจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมและสื่อออนไลน์ควรมีการก าหนดกรอบภาพกว้าง 
ควบคู่กับการให้ค าอธิบายเชิงเทคนิคในการใช้งานเพ่ือตอบโจทย์จริยธรรมภาพกว้าง เป็นคู่มือประกบ
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าไปปรับใช้งานได้จริง โดยการร่างกรอบจริยธรรมแนวปฏิบัติสื่อสังคมและสื่อออนไลน์
ควรใช้กรอบในการพิจารณา 5 เรื่อง คือ กรอบความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม, กรอบทางวิชาชีพ
, กรอบข้อบังคับทางกฎหมาย, กรอบการใช้งานประสิทธิภาพของสื่อออนไลน์และสื่อสังคม , กรอบ
เรื่องการตลาดและโมเดลทางธุรกิจขององค์กร และความเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรข่าว 
องค์กรวิชาชีพ และนักข่าวพลเมืองภาคประชาชนเพ่ือสร้างมาตรฐานเดียวกันในการใช้สื่อสังคมและ
สื่อออนไลน์เพื่อการรายงานข่าว (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557) 

เสรี สืบสงวนวงศ์ (2551) ศึกษาเรื่อง บทบาทเจ้าหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรม
ของบล็อกเกอร์และสมาชิกในเว็บบล็อก ซึ่งศึกษาทัศนคติของบล็อกเกอร์เกี่ยวกับกฎหมายและ
จริยธรรม ผ่านการวิเคราะห์ 2 รูปแบบ คือวิเคราะห์เว็บบล็อกในรูปแบบ Content Analysis ซึ่งการ
วิจัยนี้เรียกว่า Blog Analysis และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยท าการศึกษาเว็บบล็อกของ 3 
เว็บไซต์ ได้แก่ www.storythai.com, www.exteen.com และwww.bloggang.com ผลการศึกษา



 
 

68 

พบว่าเว็บบล็อกแสดงบทบาทในฐานะสื่อสมัครเล่น ที่แสดงบทบาทในด้านต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่
ทางปัญญา บทบาทหน้าที่ทางสังคมประกิต บทบาทหน้าที่ ในการหลีกเร้นจากโลกของความจริง 
บทบาทหน้าที่ในการผ่อนคลายความตึงเครียด บทบาทหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และบทบาทหน้าที่
ในการให้ความบันเทิง โดยบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนที่สุดของเว็บบล็อก คือ บทบาทหน้าที่ในการผ่อน
คลายความตึงเครียด อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ การศึกษาทัศนคติของบล็อกเกอร์เกี่ยวกับจริยธรรม
โดยแบ่งทัศนะด้านจริยธรรมเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความจริง (Truth) การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ปัญหาแอบแฝงเข้ามาท าธุรกิจ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งทัศนะของบล็อกเกอร์ใน
ประเด็นด้านความจริงนั้นพบว่า ความจริงในบล็อกเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากเนื่องจากเว็บบล็อกมีอิสระ
ในการน าเสนอสูง ความจริงในการน าเสนอขึ้นอยู่กับบล็อกเกอร์และความน่าเชื่อถือของบล็อกเกอร์ 
ซึ่งในแต่ละเว็บบล็อกอาจเป็นจริงทั้งหมด มีความจริงบางส่วนหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ ส่วนการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้นถือเป็นเรื่องที่ง่ายมากเนื่องจากในโลกอินเทอร์เน็ตมีความอิสระสูง บล็อก
เกอร์ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะน ารูปภาพของผู้อ่ืนมาใช้ตลอดจนละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
ประเด็นต่อมาคือการแอบแฝงเข้ามาท าธุรกิจ ซึ่งเว็บบล็อกเองมีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ โดย
เป็นสิทธิที่พึงกระท าได้ของบล็อกเกอร์ แต่ไม่ควรขายของที่ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักศีลธรรม 
ประเด็นสุดท้ายคือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ บล็อกเกอร์มีอิสระในการน าเสนอ
สูงมาก แต่การน าเสนอเรื่องราวนั้นควรเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีขอบเขตและไม่ใช้เว็บบล็อกเป็น
เครื่องมือสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนรวม (เสรี สืบสงวนวงศ์, 2551) 

บุหงา ชัยสุวรรณ (2545) ศึกษาเรื่องการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย
โดยการศึกษาวิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) การระบุลักษณะของโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคมไทย ศึกษาจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวแทนสังคม 4 กลุ่ม คือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สื่อมวลชน กลุ่มผลักดันทางสังคมและนักการตลาด (2) สาเหตุของการเกิดโฆษณาที่
ไม่พึงประสงค์ และแนวทางในการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศึกษาจาก
ผลการสัมมนาระดมสมอง สู่การก ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณา ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา และ (3) สร้างจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 
โดยการวิจัยเชิงส ารวจจากนักวิชาชีพโฆษณา ผลการวิจัยพบว่า โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ การน าเสนอข้อมูลที่ เป็นเท็จ หลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญ การน าเสนอโฆษณาที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และโฆษณาที่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มเป้าหมายในเชิงลบ สาเหตุเกิดจากตัวนักโฆษณา และเกิดจากลักษณะของโฆษณา แนวทางที่
ใช้ในการแก้ไขคือ การสร้างกลไกการก ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้
นักวิชาชีพโฆษณา มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง จากผลการวิจัยข้างต้น น ามาสร้างเป็น
ข้อความจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทยได้ 38 ข้อความ (บุหงา ชัยสุวรรณ , 2545)



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยในครังนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ “รูปแบบการสื่อสาร การด าเนินงานและกลยุทธ์
การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย” ซึ่งท าการศึกษาในหมวดความงามและสุขภาพ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารและศึกษาจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยการวิจัย
ชิ้นนี้จะศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) โดยมีขั้นตอนการศึกษาและรายละเอียด ดังนี้  

3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 
3.2 กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 ระยะเวลาในการท าวิจัย 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 



 

3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 
แหล่งที่มาของข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ  
 3.1.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร
ผ่านช่องทางการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าจาก 
ต ารา เอกสาร บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 
 3.1.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) เป็นแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง ได้แก่ 

 1) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของ
กลุ่มผู้ที่ท างานด้านการสื่อสารทางการตลาดของตราสินค้าที่มีการสื่อสารการตลาด
ผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ในประเทศไทย เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาด กลยุทธ์ และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 
 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของ
กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่น าเสนอเนื้อหาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในหมวด
สุขภาพและความงาม ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ และเป็นผู้ที่มีการน าเสนอเนื้อหาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรม
การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
 3) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการตลาดและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือศึกษาถึงกรอบในการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์และจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่สังคมคาดหวัง 

3.2  กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 กลุ่มตัวอย่างของแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) 

 ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยได้รวบรวมเนื้อหาที่
ใช้ในการสื่อสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นข้อความ (Text) รูปภาพ (Photo) 
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และวีดีโอคลิป Vdo clip) ที่ปรากฎบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในเดือน มิถุนายน 
2561 – พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 10 แฟนเพจ 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มผู้ที่ท างานด้านการสื่อสารทางการตลาดของตราสินค้า จ านวน 5 คน 
 (1) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์และมีประสบการณ์ในการประสานงานกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์โดยตรง  
 (2) เป็นผู้ที่เข้าใจกรอบในการด าเนินงานและใช้กลยุทธ์การสื่อสารทาง
การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

 2) กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (Influencer) จ านวน 10 คน 
  การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในหมวดสุขภาพและความงาม ใช้เกณฑ์
 พิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเนื้อหาและน าเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์  

  (2) เป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ติดตามในวงการนั้นๆ เป็นบุคคลที่มี
  ผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  (3) เป็นบุคคลที่น าเสนอเนื้อหาแก่ผู้ติดตามมากกว่า 1 ปี และน าเสนอ 
  เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ภายในเดือนมิถุนายน 2561 – พฤศจิกายน 2561 
  (4) เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานร่วมกับตราสินค้าที่มีจ าหน่ายทั่วไป 

 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการตลาด ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
 (1) เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการตลาด ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงาน 
 บทความ การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่ านผู้ทรง
 อิทธิพลออนไลน์  

(2) เป็นผู้ที่เข้าใจสื่อออนไลน์และใช้สื่อออนไลน์เป็นประจ า 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีการศึกษาโดยท าการวิเคราะห์

เอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  
  3.3.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
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ศึกษาวิจัยโดยการวิเคราะห์เอกสาร เนื้อหาที่ถูกน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ ผู้วิจัยได้จ าแนกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 รูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และประเภทเนื้อหาที่ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ โดยรูปแบบเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร คือลักษณะที่เป็นรูปแบบ 
(Format) ของเนื้อหา ได้แก่ รูปแบบเนื้อหาที่เป็นภาพประกอบข้อความ รูปแบบเนื้อหาที่
เป็นวีดีโอประกอบข้อความ และรูปแบบเนื้อหาประเภทการถ่ายทอดสด 

ประเด็นที่ 2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสาร คือ กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ 
กลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ กลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์และผู้ติดตาม 

3.3.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
ศึกษาด้วยวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มี

แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประกอบด้วย  
1) แนวค าถามที่ ใช้ ส าห รับการสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึก  (In-Depth 
Interview) ของกลุ่มตราสินค้า  

(1) วัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 
(2) กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
(3) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับตรา
สินค้า 
(4) จริยธรรมของตราสินค้าในการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ 
(5) จริยธรรมในการด าเนินงานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ตรา
สินค้าคาดหวัง 

 2) แนวค าถามที่ ใช้ ส าห รับการสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึก  (In-Depth 
 Interview) ของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

(1) วัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือสื่อสารการตลาดของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
(2) หลักในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่ม
ผู้ติดตาม 
(3) กลยุทธ์การสื่อสาร การจูงใจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่อ
ผู้ติดตาม 
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(4) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับตรา
สินค้า 
(5) จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

3) แนวค าถามที่ ใช้ ส าห รับการสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึก  (In-Depth 
Interview) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

(1) หลักในการเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ให้ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
(2) กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
(3) จริยธรรมของตราสินค้าในการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ 
(4) จริยธรรมในการด าเนินงานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่สังคม
คาดหวัง 

3.4 ระยะเวลาในการท าวิจัย 
 

ระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลจนถึงการสรุปผล จะใช้ระยะเวลา ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เวลา 6
เดือน 
2) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ใช้เวลา 4 เดือน 

3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย 
 
 การตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในลักษณะการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลทางด้านเอกสาร การวิเคราะห์เอกสารจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ การ
สัมภาษณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน มาตรวจสอบควบคู่กับสภาพความเป็นจริง 
 ข้อมูลประเภทบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถ
ตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลทางด้านเอกสารที่ได้รับจากการวิเคราะห์ของณัฐธนารีย์ วัน
หะรับ (2559) เรื่องกระบวนการสร้างเนื้อหาและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวผ่านเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Depth Interview) 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารที่ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์น าเสนอและข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) มาใช้วิธีตีความข้อมูล (Interpretation) เพ่ือรวบรวมประเด็นส าคัญและตอบ
ปัญหาน าวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคระห์เนื้อหาและการตีความเขียน
เป็นรายงานสรุปผลการวิจัยและน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย
บรรยายตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศ
ไทย 
3) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ื อ
ป ร ะ ม ว ล เ ป็ น แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ เ ห ม า ะ ส ม



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ ในส่วนของบทที่ 4 นี้ เป็นผลการศึกษาที่ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวิเคราะห์เอกสาร
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยตามบทที่ 1 ได้แก่ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาจริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ือประมวลเป็น
 แนวปฏิบัติที่เหมาะสม  

 จากวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยการศึกษาจากการวิเคราะห์
เอกสารที่ถูกน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจและการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึงสามารถแบ่งการ
น าเสนอข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัยเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยที่มาจากการวิเคราะห์เอกสาร เป็นการวิเคราะห์เอกสารผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามจ านวน 5 แฟนเพจ และเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพจ านวน 5 แฟนเพจ ประกอบด้วยผลการวิจัยใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ รูปแบบการสื่อสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจและ
ประเภทของเนื้อหาที่ถูกน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ จ านวน 10 ท่าน ตราสินค้า จ านวน 5 ตราสินค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จ านวน 3 
ท่าน ประกอบด้วยผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ  
 จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว สามารถน าเนื้อหาที่ได้รับมาวิเคราะห์  
จ าแนกข้อมูลเป็นส่วนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยท่ีมาจากการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เอกสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม และเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพจ านวนทั้งหมด 10 แฟนเพจ ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจด้านความงาม  

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสารจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม หรือเป็นที่
รู้จักกันในนาม “Beauty Blogger” ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้ในการศึกษานี้มา
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเนื้อหา
และน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ติดตามในวงการนั้นๆ เป็นเฟซบุ๊ก
แฟนเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน มีการน าเสนอเนื้อหาแก่ผู้ติดตามมากกว่า 1 ปี และ
น าเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ภายในเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ซึ่งผู้วิจัยได้มีการคัดเลือกผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านความงามจ านวน 5 แฟนเพจ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561) ดัง
ตารางที่ 4.1  
 
ตารางที่ 4.1 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามจ านวน 5 แฟนเพจ 

ล าดับ เฟซบุ๊กแฟนเพจ จ านวน
ผู้ติดตาม 

Url เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

1. Mhunoiii 177,723 https://www.facebook.com/Mhunoiiiifanpage/ 
2. Pretzel -  

Beauty 
35,908 https://www.facebook.com/Pretzzelreview 

3. พูดพูดไปงั้น 66,227 https://www.facebook.com/poodpoodpaingan 
4. Adearabitty 

blog 
20,714 https://www.facebook.com/adearabitty/ 

5. รี วิ ว เบ ๆ บ้ า น ๆ 
Foy's Beauty 
Diary 

35,912 https://www.facebook.com/FoyBeautyDiary 
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 การวิเคราะห์เอกสารที่ถูกน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถ
แบ่งการศึกษาได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา (2) รูปแบบการสื่อสาร
และประเภทของเนื้อหา สามารถอธิบายผลการวิจัยแยกรายละเอียดของแต่ละแฟนเพจ ได้ดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความงามโดยคุณทราย ปัจจุบันมี
จ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 177,723 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเรียก
ตนเองว่าทราย Mhunoiii ดังรายละเอียดเฟซบุ๊กแฟนเพจภาพ 4.1 

  

ภาพที่ 4.1 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii สามารถแบ่งประเด็นที่ศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหา (2) กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง (ภายในเดือน
มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 4.1.1.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii 

 รูปแบบการสื่อสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการใช้รูปแบบการสื่อสารประเภท
ภาพประกอบข้อความมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ และ
รูปแบบการสื่อสารประเภทการถ่ายทอดสดจ านวน 1-2 ครั้งในแต่ละเดือน 

 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Mhunoiii ประกอบไปด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมงานอีเวนท์ สไตล์การ
แต่งหน้า (Make up Looks) อาหาร การท่องเที่ยว การออกก าลังกาย การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ และการน าเสนอเนื้อหาประเภทข้อความที่น่าสนใจผ่านรูปภาพอธิบาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
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 (1) รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับความงาม โดยจะมีการถ่ายรูปและแนะน าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นผ่านภาพที่สวยงาม มี
รายละเอียดของสินค้าในแต่ละภาพที่ชัดเจนและมีการแสดงตัวอย่างของการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านภาพ
อีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

   

 ภาพที่ 4.2 การเสนอเนื้อหาประเภทรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

 (2) การเข้าร่วมงานอีเวนท์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมงานอีเวนท์โดยจะมีการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่นใหม่ๆ ราคา
สินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงบรรยากาศของงานอีเวนท์ดังกล่าวด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 ภาพที่ 4.3 การน าเสนอเนื้อหาประเภทการเข้าร่วมงานอีเวนท์ 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
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 (3) สไตล์การแต่งหน้า (Make up Looks) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการแต่งหน้าของตนเองในแต่ละวัน เพ่ือพูดคุยกับผู้ติดตามถึงผลิตภัณฑ์และอัปเดตข่าวสาร
เกี่ยวกับการแต่งหน้าต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักจะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มา
ใช้ในการแต่งหน้าลุคนั้นๆ ด้วย ในเนื้อหาประเภทนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการติดแท๊กค้นหา
อัจฉริยะ #MhunoiiiMakeup เพ่ือให้ผู้ติดตามของตนเองสามารถค้นหาเนื้อหาที่คล้ายกันได้อีกด้วย 
ดังแสดงในภาพที่ 4.4 

   

 ภาพที่ 4.4 การน าเสนอเนื้อหาประเภทสไตล์การแต่งหน้า (Make up Looks) 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

 (4) อาหาร เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานใน
แต่ละวัน โดยเนื้อหาดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ อาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
รับประทานที่ร้านอาหารจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าเมนูอาหารและรสชาติอาหารของทางร้าน ซึ่ง
เป็นการไปรับประทานด้วยตนเอง ไม่ใช่เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารนั้นๆ อีกประเภท
หนึ่งจะเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทานที่บ้านโดยจะมี
เนื้ อ ห า แ บ บ ก า ร ท า อ า ห า ร ที่ บ้ า น  (Home-Cooking) แ ล ะ ติ ด แ ท๊ ก ค้ น ห า อั จ ฉ ริ ย ะ 
#MhunoiiiMomCooking ที่แสดงถึงเมนูและการถ่ายภาพแบบง่าย การน าเสนอเนื้อหาด้านอาหารนี้
เองที่ช่วยให้ผู้ติดตามใกล้ชิดกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มากข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
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 ภาพที่ 4.5 การน าเสนอเนื้อหาประเภทอาหาร 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

 (5) การท่องเที่ยว เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ตนเอง โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะน าการ
เดินทาง รายละเอียดของการเดินทางตั้งแต่ขึ้นเครื่องบิน แนะน าโรงแรมที่ตนเองพัก การปฏิบัติตนเมื่อ
ไปยังสถานที่ต่างๆ เคล็ดลับการเดินทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตาม ตลอดจนการสรุปค่าใช้จ่ายของ
ตนเองที่ใช้ในการท่องเที่ยวทริปต่างๆ ในการน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายนี้เอง ท าให้   เฟซบุ๊กแฟน
เพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลาย และสามารถดึงความสนใจของผู้ติดตามกลุ่ม
อ่ืนๆ ได้ ไม่เพียงแต่มีการน าเสนอเรื่องความงามและการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเดียวเท่านั้น โดยผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการติดแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นมาเองในแต่ละทริปการเดินทาง เช่น 
#MhunoiiiHongKongTrip2018 เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4.6 

   

 ภาพที่ 4.6 การน าเสนอเนื้อหาประเภทการท่องเที่ยว 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
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 (6) การออกก าลังกาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย โดยแสดงถึงประเภทกีฬาที่ตนเองสนใจ ได้แก่แบดมินตันและการวิ่ง ในการน าเสนอเนื้อหา
ประเภทนี้เป็นการอัปเดตกับผู้ติดตามถึงการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยไม่ได้มีการน าเสนอเนื้อหา
รายละเอียดและสาระเก่ียวกับการออกก าลังกาย ดังแสดงในภาพที่ 4.7 

   

 ภาพที่ 4.7 การน าเสนอเนื้อหาประเภทการออกก าลังกาย 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

 (7) การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มี
การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นคลิปตลก คลิปแปลกๆ คลิปสัตว์
น่ารักๆ ดังแสดงในภาพที่ 4.8 

    

 ภาพที่ 4.8 การน าเสนอเนื้อหาการแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
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 (8) ข้อความที่น่าสนใจผ่านรูปภาพ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการน าเสนอข้อความที่
น่าสนใจผ่านรูปภาพ โดยเป็นการกล่าวถึงค าถาม ข้อแนะน าต่างๆ ที่ตนเองต้องการสื่อสารกับ
ผู้ติดตาม โดยการพิมพ์ข้อความสีขาวบนภาพสีพ้ืนนี้ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการดึงดูดความ
สนใจจากผู้ติดตาม เนื่องจากในปัจจุบันบนเฟซบุ๊กมีการน าเสนอเนื้อหาอย่างหลากหลาย หากมีการ
พิมพ์ข้อความอธิบายรายละเอียดเพียงอย่างเดียว อาจท าให้ผู้ติดตามไม่สนใจเนื้อหาและมองข้ามการ
น าเสนอเนื้อหาดังกล่าวไป ดังแสดงตัวอย่างของเนื้อหาประเภทนี้ในภาพที่ 4.9 

  

 ภาพที่ 4.9 การน าเสนอเนื้อหาประเภทข้อความที่น่าสนใจผ่านรูปภาพ 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

 จากเนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii ทั้ง 8 ประเภท จะเห็นได้ชัดว่าผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าตนเองเป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านงาม
แตม่ีการน าเสนอเนื้อหาเรื่องอาหาร การท่องเที่ยว การออกก าลังกายและการด าเนินชีวิตอ่ืนๆ อีกด้วย
ส่งผลให้เนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีเนื้อหาหลากหลายและน่าสนใจ การน าเสนอเนื้อหา
ที่หลากหลายนี้ท าขึ้นเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้ผู้อ่านรู้สึกไม่เบื่อหน่ายและจ าเจอยู่กับการน าเสนอ
เนื้อหาประเภทเดิมๆ  
 4.1.1.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการใช้กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C (วรัชญ์  ครุจิต, 2561)ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการเข้าถึงผู้ติดตามโดยการ
สร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะในเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอ 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) การเลือกพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชอบ 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii เป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มี
การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด และมีการแนะน าการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้ 
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 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) มีการน าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม 
  1) การสร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะในเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอ 
  การน าเสนอเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mhunoiii มีการสร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่
เฉพาะเจาะจงของตนเอง ในกรณีที่ผู้ติดตามต้องการค้นหาเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันกับเนื้อหาโพสท์ที่
ตนเองสนใจ สามารถค้นหาจากแท๊กค้นหาอัจฉริยะนี้ได้ โดยแท๊กค้นหาอัจฉริยะมักจะอยู่ในทุกๆ 
โพสท์ จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าแท๊กค้นหาอัจฉริยะท่ีคุณทรายใช้ในการน าเสนอเนื้อหาแบ่งออก
ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ แท๊กค้นหาอัจฉริยะเกี่ยวกับการแต่งหน้า แท๊กค้นหาอัจฉริยะที่เกี่ยวกับการ
ปาดสีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง แท๊กค้นหาอัจฉริยะที่ประกอบด้วยชื่อตราสินค้า แท๊กค้นหาอัจฉริยะที่
เกี่ยวข้องกับอาหารและแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่เก่ียวข้องกับการแต่งกาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 (1) แท๊กค้นหาอัจฉริยะเกี่ยวกับการแต่งหน้า  #MhunoiiiMakeup ซึ่งเป็นการ
รวบรวมภาพถ่ายการแต่งหน้าลุคต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่เป็นการแต่งหน้าในชีวิตประจ าวันของคุณทรายเอง เพ่ือให้ผู้ติดตามได้ทราบ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระแสการแต่งหน้าในปัจจุบันและเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่สื่อถึงการใช้
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วยตนเองอีกด้วย ดังแสดงตามภาพท่ี 4.10 

  

 ภาพที่ 4.10 แสดง แท๊กค้นหาอัจฉริยะเก่ียวกับการแต่งหน้า #MhunoiiiMakeup 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

(2) แ ท๊ ก ค้ น ห า อั จ ฉ ริ ย ะที่ เกี่ ย ว กั บ ก ารป าด สี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ งส าอ า ง 
#MhunoiiiColorSwatch #MhunoiiiLipSwatch เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับ
สีสันของเครื่องส าอาง โดยมีการปาดเนื้อสีให้ผู้ติดตามได้เห็น ในกรณีนี้มักเป็นการปาดที่
ท้องแขน หลังมือ หรือการใช้จริงบนต าแหน่งต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การทาลิปสติกแต่ละสีที่
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ริมฝีปาก เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ติดตามได้เห็นตัวอย่างการใช้งานลิปสติกแต่ละสีอย่างชัดเจน ดัง
แสดงตามภาพที่ 4.11 

 

 ภ า พ ที่  4.11 แ ส ด ง แ ท๊ ก ค้ น ห า อั จ ฉ ริ ย ะ ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รี วิ ว ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
#MhunoiiiColorSwatch 

แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
 (3) แท๊กค้นหาอัจฉริยะที่ประกอบด้วยชื่อตราสินค้า คุณทรายมีการสร้างแท๊กค้นหา
อัจฉริยะที่ประกอบด้วยชื่อตนเองและชื่อตราสินค้า ท าให้เนื้อหาที่ตนเองน าเสนอนั้นมี
ลักษณะเป็นหมวดหมู่ หากผู้ติดตามต้องการทราบว่าคุณทรายมีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ้าง
จากตราสินค้าดังกล่าว ผู้ติดตามสามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการจากแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่คุณ
ทรายสร้างขึ้นได้ทันที เช่น #MhunoiiiPhilosophy #MhunoiiiOrigins เป็นต้น ดังแสดง
ตามภาพท่ี 4.12 

  

 ภาพที่ 4.12 แสดงแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่ประกอบด้วยชื่อตราสินค้า 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
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(4) แท๊ กค้ นห าอัจฉริ ยะที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อาห ารและไล ฟ์ ส ไตล์ ของตน เอง 

iEatingMhunoii#  #MhunoiiiBurnout ซึ่งเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่นอกเหนือจากเนื้อหา
ด้านความงาม โดยมีจุดมุ่งหมายบอกต่ออาหารอร่อย เสนอเนื้อหาที่เป็นไลฟ์สไตล์ให้ใกล้ชิด
กับผู้ติดตามมากขึ้น ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่ท าให้

ผู้ติดตามสนใจ ดังแสดงตามภาพท่ี 4.13 

 

 ภาพที่ 4.13 แท๊กค้นหาอัจฉริยะที่เก่ียวข้องกับอาหาร 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

(5) แท๊กค้นหาอัจฉริยะที่ เกี่ ยวข้องกับ การแต่ งกาย   แท๊กค้นหาอัจฉริยะ

เป็นการรวบรวมสไตล์การแต่งกายของคุณทรายในโอกาสต่างๆ ท าให้ ioutfitiMhunoi#

ผู้ตดิตามสามารถดเูพ่ือเป็นแนวทางในการแตง่กายของตนเองได้ 
 

  

 ภาพที่ 4.14 แสดงแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่เก่ียวข้องกับการแต่งกาย 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
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การใช้กลยุทธ์สร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะในเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอนั้นมีข้อดีคือ เป็นการจัด
ระเบียบเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ ส่งผลให้เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ติดตามสามารถค้นหา
เนื้อหาที่ใกล้เคียงกันได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากการที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการติดแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่เป็นชื่อ
ตราสินค้า บุคคลทั่วไปที่มีการค้นหาเรื่องราวของตราสินค้านั้นๆ ก็สามารถพบเนื้อหาของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ได้ ข้อดีอีกประการของการติดแท๊กค้นหาอัจฉริยะคือ เมื่อผู้ติดตามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ติดตามเองสามารถค้นหาข้อมูลนั้นๆ ผ่านทาง
แท๊กค้นหาอัจฉริยะได้ ในขณะเดียวกันผู้น าเสนอเนื้อหายังสามารถค้นหาข้อมูลนั้นๆ จากแท๊กค้นหา
อัจฉริยะที่ตนเองสร้างไว้ ท าให้ง่ายต่อการตอบค าถามของผู้ติดตามอีกด้วย  
  2) การน าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  
 การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักพูดถึงรายละเอียดของสินค้าและความรู้สึก
หลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ แต่คุณทราย Mhunoiii เป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์หนึ่งในไม่กี่ท่านที่มีการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด และมีการแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้องอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้ ดังแสดงตามภาพท่ี 4.15 

 

 ภาพที่ 4.15 แสดงการน าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 

  3) การน าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม  
 คุณทรายมีการน าเสนอเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมีขั้นตอนในการใช้ที่ละเอียดอ่อน การแจ้งขั้นตอนการใช้อย่างละเอียดเป็น
สิ่งส าคัญที่ผู้ติดตามควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อ เพ่ือให้มีข้อมูลเพ่ิมเติมในการตัดสินใจและพิจารณา
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของตนเองที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กันได้หรือไม่ ดังแสดง
ตามภาพท่ี 4.16 
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 ภาพที่ 4.16 แสดงการน าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
 4) การเลือกพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชอบ  
 ในกรณีที่มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีผลิตภัณฑ์หลายชิ้น การน าเสนอเนื้อหาด้านความ

งามมักมีการน าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชิ้น กลยุทธ์ที่คุณทรายใช้ในการน าเสนอเนื้อหาจึง
เป็นการที่กล่าวถึงความชอบส่วนตัวและแนะน าผู้ติดตามของตนเอง เพ่ือให้ผู้ติดตามสามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ เหมาะกับตนเองได้โดยง่าย และมีแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่ชัดเจนมากกว่าการ
น าเสนอเนื้อหาเฉพาะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่างการน าเสนอเนื้อหา
ต่อไปนี้ 

 “จากทั้งหมด 12 เฉด สีที่โดนใจเค้าที่สุดยกให้เบอร์ 03 Embrace นู้ดโทนกลางๆที่
ไม่อ่อนและไม่เข้มไป สีเหมือนจะอมตุ่นๆแต่ทาแล้วดูสดใส เป็นสีแบบกันตายทาได้ทุกลุคทุก
วัน ส่วนใครชอบนู้ดจัดๆก็ไปที่เบอร์ 01 Hope ได้เลย ชมพูนู้ดนมๆ ให้ลุคแบ๊วลื้มมม ส่วน
โทนส้มมีให้เลือกสามเฉด ส้มที่เค้าว่าเข้ากับผิวเค้าสุดคือ 08 Boldness เป็นส้มสว่างที่ทา
แล้วขับผิวดีมาก” ดังแสดงตามภาพท่ี 4.17 
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 ภาพที่ 4.17 แสดงการเลือกพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชอบ ในกรณีที่มีการน าเสนอเนื้อหาที่มี
ผลิตภัณฑ์หลายชิ้น 

แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561. 
  5) การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
 กลยุทธ์ที่คุณทรายใช้แบ่งปันเนื้อหาจากแหล่งอ่ืนๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสวยความ
งาม เครื่องส าอาง สัตว์ต่างๆ ที่น่ารัก คลิปตลก รวมถึงสิ่งอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ คุณทรายมีกลยุทธ์ในการ
แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจอ่ืนๆ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง กลยุทธ์นี้ช่วยเรื่องการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดตามกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ตลกหรือ
เนื้อหาแปลกๆ ท าให้ผู้ติดตามสนใจที่จะแบ่งปันต่อและแสดงความคิดเห็นต่อโพสท์นั้นๆ ดังแสดงตาม
ภาพที่ 4.18 
 

  
 

 ภาพที่ 4.18 แสดงการแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

 แหล่งที่มา: ทราย [Mhunoiii], 2561.   

 4.1.2 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความงามโดยคุณเพรทเซ่ล 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 35,908 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เรียกตนเองว่าเพรทเซ่ล ดังรายละเอียดเฟซบุ๊กแฟนเพจภาพ 4.19 
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 ภาพที่ 4.19 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty 

แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561. 
 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty สามารถแบ่งประเด็นที่
ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของ
เนื้อหา (2) กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง 
(ภายในเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1.2.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty มีการรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความ
มากที่สุดรองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ โดย
ไม่มีการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ Pretzel - Beauty ประกอบไปด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ การรวบรวมรีวิวที่
ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์ การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจ และการแบ่งปันเนื้อหาด้านความ
งามจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty มีการรีวิวการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม โดยจะมีการถ่ายรูปและแนะน าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นผ่านรูปแบบการ
รีวิวภาพแบบจัตุรัส เป็นการรีวิวแบบผู้ใช้จริงและมีการบอกสถานที่จ าหน่ายสินค้านั้นๆ ไว้ด้วย ใน
กรณีที่เป็นโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจะมีการติดแท๊กอัจฉริยะไว้ตามรูปแบบที่ตราสินค้าได้ก าหนดไว้
การรีวิวของ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty จะมีรายละเอียดของสินค้าในแต่ละภาพที่ชัดเจน
และมีการแสดงตัวอย่างของการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านภาพอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.20 



 
 

90 

 

 ภาพที่ 4.20 การเสนอเนื้อหาประเภทรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561. 

 (2) การรวบรวมรีวิวที่ ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - 
Beauty มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมเนื้อหาที่ได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีจากทวิต
เตอร์มาน าเสนอเนื้อหาต่อบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty การน าเสนอเนื้อหาประเภทนี้เป็น
การน าเสนอเนื้อหาแบบรวมหลายผลิตภัณฑ์ ท าให้มีความหลากหลายและเป็นที่สนใจต่อผู้ติดตาม ดัง
แสดงในภาพที่ 4.21 

 

 ภาพที่ 4.21  การเสนอเนื้อหาประเภทการรวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์ 

 แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561. 

 (3) การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty มีการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น เทคนิคในการเขียวคิ้ว เป็นต้น โดยการน าเสนอเนื้อหา
ประเภทนี้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty มีการอัปโหลดภาพหรือวีดีโอที่เกี่ยวข้องใหม่อีก
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ครั้ง ไม่ใช่การแบ่งปันจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ตนเองสนใจ แต่มีการระบุเครดิตของเจ้าของผลงานไว้
อย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 4.22 

   

 ภาพที่ 4.22 การเสนอเนื้อหาประเภทการแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจ 

 แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561. 

 (4) การแบ่งปันเนื้อหาด้านความงามจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - 
Beauty มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจความงามอ่ืนๆ โดยจะมี
การแบ่งปันประกอบข้อความที่สนับสนุนเนื้อหานั้นๆ แบบสั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 4.23 

 

 ภาพที่ 4.23   การแบ่งปันเนื้อหาด้านความงามจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่นๆ  

 แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561. 
 4.1.2.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty มีการใช้
กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
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 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty มีการแบ่งปันเนื้อหาที่

น่าสนใจจากต่างประเทศเพ่ือเข้าถึงผู้ติดตามที่ชื่นชอบความแปลกใหม่  

 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) มีการตอบกลับผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอและมี

การตอบข้อความการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพของตนเอง 

 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าที่มีขายในร้านค้าที่

น่าเชื่อถือเพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการน าเสนอเนื้อหาให้เฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง 

 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 

Creation) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมเนื้อหาที่

ได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีจากทวิตเตอร์มาน าเสนอเนื้อหาต่อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากนี้ยังมี

การแบ่งปันเนื้อหาด้านความงามจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาที่หลากหลายบนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจของตนเองด้วย 

 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty ไว้ดังต่อไปนี้ 

  (1) การรวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมเนื้อหาที่ได้รับ
กระแสการตอบรับอย่างดีจากทวิตเตอร์มาน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel – Beauty 
การน าเสนอเนื้อหาประเภทนี้ เป็นการน าเสนอเนื้อหาแบบรวมหลายผลิตภัณฑ์ ท าให้มีความ
หลากหลายและเป็นที่สนใจต่อผู้ติดตาม โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ได้มีการทดลองใช้ด้วยตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.24 

 

 ภาพที่ 4.24 การเสนอเนื้อหาประเภทการรวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์ 

 แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561. 
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  (2) การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากต่างประเทศ  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Pretzel - Beauty มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหาที่
น่าสนใจจากต่างประเทศ กลยุทธ์นี้ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามและเกิดการแบ่งปันต่อเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ ยังไม่มีผู้น าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใน
เมืองไทย ท าให้เกิดกระแสนิยมและเข้าถึงผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็ว ดังแสดงในภาพที่ 4.25 

   

 ภาพที่ 4.25 การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากต่างประเทศ 
 แหล่งที่มา: เพรทเซ่ล [Pretzel - Beauty], 2561 

 4.1.3 เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปง้ัน 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความงามโดยคุณน้ าหอม ปัจจุบันมี
จ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 66,228 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรียก
ตนเองว่าคุณน้ าหอม พูดพูดไปงั้น  

 
 ภาพที่ 4.26 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น 

แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 
 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น สามารถแบ่งประเด็นที่ศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหา (2) กล
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ยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง (ภายในเดือน
มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1.3.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจพูดพูดไปงั้น 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความมาก
ที่สุดรองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ โดยไม่มี
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูด
พูดไปงั้น ประกอบไปด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ การรวมรีวิวที่น่าสนใจจากทวิต
เตอร์ พูดพูดไปงั้น การเข้าร่วมงานอีเวนท์ การน าเสนอเนื้อหาคู่เทียบ การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจ
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ และการสร้างเนื้อหารวมร้านค้าท่ีน่าสนใจ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) การรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ โดยมีการแจ้งราคาและสถานที่สั่งซื้อไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ยังมีการติดแท๊กอัจฉริยะ #พูดพูดไปงั้น ในเนื้อหาที่ตนเองน าเสนออีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 
4.27 

   

 ภาพที่ 4.27 การเสนอเนื้อหาประเภทรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 

 (2) การรวมรีวิวที่น่าสนใจจากทวิตเตอร์พูดพูดไปงั้น  เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการ
น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรวมรีวิวที่น่าสนใจจากทวิตเตอร์ พูดพูดไปงั้น โดยมีการถ่ายภาพ
หน้าจอและอัปโหลดเนื้อหาอีกครั้งรวมเป็นการน าเสนอแบบอัลบั้มในแต่ละเดือนและติดแท๊กอัจฉริยะ 
#รวมรีวิวไปงั้น ดังแสดงในภาพที่ 4.28 
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 ภาพที่ 4.28 การเสนอเนื้อหาประเภท การรวมรีวิวที่น่าสนใจจากทวิตเตอร์ พูดพูดไปงั้น 

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 

 (3) การเข้าร่วมงานอีเวนท์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าร่วมงานอีเวนท์ เนื้อหามีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บรรยากาศของงานอีเวนท์ 
รายละเอียดของการจัดจ าหน่ายและมีการติดแท๊กอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์และผลิตภัณฑ์อีก
ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.29 

   

 ภาพที่ 4.29 การเสนอเนื้อหาประเภทการเข้าร่วมงานอีเวนท์ 

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 

 (4) การน าเสนอเนื้อหาคู่เทียบ เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง
กับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีราคาสูงและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีราคาถูกแต่
สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เรียกเนื้อหาประเภทนี้ว่า Dupe ดังแสดงในภาพที่ 
4.30 
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 ภาพที่ 4.30 การเสนอเนื้อหาประเภทเนื้อหาคู่เทียบ 

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 

 (5) การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้นมีการ
แบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจมากจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ โดยมีการพิมพ์ข้อความสนับสนุนเนื้อหานั้นๆ 
แบบสั้นๆ อีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.31 

 

 ภาพที่ 4.31 การเสนอเนื้อหาประเภทการแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ 

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 

 (6) การสร้างเนื้อหารวมร้านค้าที่น่าสนใจ เป็นการรวมเนื้อหา ชี้เป้าเรื่องร้านค้าที่น่าสนใจ
ให้แก่ผู้ติดตาม เนื้อหาประเภทนี้มักได้รับความสนใจจากผู้ติดตาม เนื่องจากสามารถเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ติดตามได้ จึงมักเกิดการแบ่งปันเนื้อหาประเภทนี้ต่อ ดังแสดงในภาพที่ 4.32 
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 ภาพที่ 4.32 การเสนอเนื้อหาประเภทรวมร้านค้าท่ีน่าสนใจ  

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 
 4.1.3.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการใช้กลยุทธ์
ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการใช้กลยุทธ์การตกแต่ง
ภาพรีวิวด้วยตัวอักษรน่ารักๆ ท าให้เข้าถึงผู้ติดตามได้ง่าย ไม่ดูเป็นการขายของมากเกินไป 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการกลยุทธ์
แกะกล่องไปงั้น โดยเป็นการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตนเองได้รับ 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ โดยมีการแจ้งราคาและสถานที่สั่งซื้อไว้อย่างชัดเจน 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) การตกแต่งภาพด้วยข้อความที่ต้องการน าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรวม
รีวิวที่น่าสนใจจากทวิตเตอร์ การน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ที่มีราคาสูงและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีราคาถูก 
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตกแต่งภาพด้วยข้อความที่ต้องการน าเสนอ  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น มีการใช้กลยุทธ์การตกแต่งภาพรีวิวด้วยตัวอักษรน่ารักๆ ท าให้
เข้าถึงผู้ติดตามได้ง่าย ไม่ดูเป็นการขายของมากเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นเน้นย้ าการน าเสนอเนื้อหาที่
ส าคัญแก่ผู้ติดตามโดยตรง ในกรณีที่ผู้ติดตามมองข้ามเนื้อหารีวิวที่เป็นข้อความบรรยายรายละเอียดก็
ยังสามารถอ่านจับใจความเนื้อหาที่น่าสนใจจากข้อความบนภาพได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.33 
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 ภาพที่ 4.33 แสดงกลยุทธ์การตกแต่งภาพด้วยข้อความที่ต้องการน าเสนอ 

 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561. 

  (2) กลยุทธ์การแนะน าผลิตภัณฑ์ผ่านการเปิดกล่อง มีชื่อเฉพาะว่าแกะกล่องไปงั้น 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้นมีการใช้กลยุทธ์ แกะกล่องไปงั้น โดยเป็นการอัปเดตผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่ตนเองได้รับ ถือเป็นการแนะน า ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก่อนการทดลองใช้และจะ
น ามารีวิวเต็มๆ อีกครั้งในภายหลัง ซึ่งทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้นมักอัดวีดีโอการแกะกล่องไปงั้น
ผ่านช่องทางอินสตาแกรม และถ่ายภาพของทั้งหมดมาน าเสนอเนื้อหาลงเฟซบุ๊กแฟนเพจ พูดพูดไปงั้น
ด้วย ถือเป็นการเชิญชวนผู้ติดตามของตนเองให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแกะกล่องพัสดุ ใกล้ชิดกับผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์มากขึ้น วิธีนี้ส่งผลให้มีผู้ติดตามบางส่วนไปติดตามอินสตาแกรมของคุณน้ าหอม
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดกล่องทางผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการติด
แท๊กอัจฉริยะ #แกะกล่องไปงั้น อีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.34 

   

 ภาพที่ 4.34 กลยุทธ์แกะกล่องไปงั้น 
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 แหล่งที่มา: น้ าหอม [พูดพูดไปงั้น], 2561 

 4.1.4 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความงามโดยคุณเดียร์ 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 20,700 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้ก่อตั้งเรียกตนเอง
ว่า เดียร์ Adearabitty blog ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นกลุ่มนักศึกษา ดังแสดง
หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog ในภาพที่ 4.35 

 
 ภาพที่ 4.35 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog 

แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 
 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog สามารถ
แบ่งประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและ
ประเภทของเนื้อหา (2) กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 
เดือนย้อนหลัง (ภายในเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 
 4.1.4.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความ
มากที่สุด รองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ 
โดยมีข้อแตกต่างจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มักมีการแบ่งปัน
ลิงก์วีดี โอจากเว็บไซต์ยูทูปบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog เสมอ ทั้ งนี้ ไม่ปรากฎการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ Adearabitty blog ประกอบไปด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมงานอี
เวนท์ เนื้อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่หลากหลายตราสินค้า เนื้อหาประเภทการแจ้ง
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เตือนคลิปใหม่ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ youtube.com และ การแบ่งปันเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
น่าสนใจ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์  เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการรีวิวการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์แบบเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่เป็นกันเอง ผลิตภัณฑ์ที่หยิบมาน าเสนอมีความหลากหลายและมี
ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ราคาสามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากกลุ่มผู้ติดตามส่วน
ใหญ่เป็นวัยเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.36 

 

 ภาพที่ 4.36 การเสนอเนื้อหาประเภทรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 

 (2) การเข้าร่วมงานอีเวนท์  เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการน าเสนอเนื้อหา
ประเภทการเข้าร่วมงานอีเวนท์ โดยจะมีการถ่ายภาพบรรยากาศ กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของตรา
สินค้ามาน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตาม ดังแสดงในภาพที่ 4.37 

  

 ภาพที่ 4.37  การเสนอเนื้อหาประเภทการเข้าร่วมงานอีเวนท์ 

 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 
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 (3) เนื้อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่หลากหลายตราสินค้า เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
Adearabitty blog มีการน าเสนอเนื้อหาการรีวิวที่เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่
หลากหลายตราสินค้า เพ่ือน าเสนอถึงความแตกต่างและผลลัพธ์จากการทดลองใช้ที่แตกต่างกัน โดย
เนื้อหาประเภทนี้มักได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มผู้ติดตาม น าไปสู่การแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวบนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวของผู้ติดตาม ส่งผลให้เนื้อหานั้นๆ เข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 4.38 

    

 ภาพที่ 4.38 การเสนอเนื้อหาประเภทการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่หลากหลาย
ตราสินค้า 

 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 

 (4) การแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ อัปโหลดผ่านเว็บไซต์  youtube.com เฟซบุ๊ กแฟนเพจ 
Adearabitty blog มีการแจ้งเตือนผู้ติดตามของตนเองเมื่อมีการอัปโหลดวีดีโอใหม่ๆ บน เว็บไซต์ 
youtube.com โดยจะมีการโพสต์เป็นภาพหรือตัดต่อวีดีโอขนาดสั้นเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ผู้ติดตามได้
ทราบว่าคลิปใหม่นั้นๆ เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไร การน าเสนอเนื้อหาลักษณะนี้เป็นการส่งเสริมให้
ผู้ติดตามของตนเองทางเฟซบุ๊กได้มีโอกาสเข้าชมเนื้อหาใหม่ๆ ทางเว็บไซต์ยูทูปด้วย เป็นการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดเข้าชมในคลิปต่างๆ ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.39 

  

 ภาพที่ 4.39 การแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ youtube.com 
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 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 

 (5) การแบ่งปันเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่น่าสนใจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มี
การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ โดยการแบ่งปันนี้มีทั้งการแบ่งปันแบบไม่กล่าว
ข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาเพ่ิมเติมและการแบ่งปันแบบกล่าวข้อความที่สนับสนุนเนื้อหานั้นๆ เพ่ิมเติม
โดยการกล่าวข้อความเพ่ิมเติมนี้มีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ที่ชวนให้ผู้ติดตามกดอ่านเนื้อหาแบบเต็ม
ในโพสต์หลักของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 4.40 

  

 ภาพที่ 4.40  การแบ่งปันเนื้อหาด้านความงามจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่นๆ  

 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 
 4.1.4.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการใช้
กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการเข้าถึงผู้ติดตาม
โดยการน าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย ใช้ภาษาท่ีเป็นกันเองในการพูดคุยกับผู้ติดตาม   
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามโดยการ
จัดกิจกรรมแจกของ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการตั้งกติกาให้ผู้ติดตามกดถูกใจ กดแบ่งปันเนื้อหาที่
ตนเองต้องการ นอกจากนี้ยังมีการโพสต์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ 
youtube.com 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการเลือกผลิตภัณฑ์
ในการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) การน าเสนอเนื้อหาด้านการรวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์ กลยุทธ์การ
น าเสนอเนื้อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่หลากหลายตราสินค้า 
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 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  (1)  กลยุทธ์แจกของ สร้างกิจกรรมให้ผู้ติดตามได้ร่วมสนุก 
 หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คือการแจกของ โดยจะมีการตั้ง
กติกาให้ผู้ติดตามกดถูกใจ กดแบ่งปันเนื้อหาที่ตนเองต้องการและแสดงความคิดเห็นตามเรื่องที่ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ก าหนด ขอแจก 3 รางวัล รางวัลละ 1 แท่ง ก าหนดวันที่ประกาศรางวัลชัดเจนใน
ส่วนท้ายของโพสต์ ข้อดีของการแจกของคือได้สร้างกิจกรรมระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับ
ผู้ติดตาม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความมีส่วนร่วม นอกจากนี้การที่ก าหนดให้ผู้ติดตามแบ่งปัน
เนื้อหาข้อตนเอง ยังเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้พบเห็นเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ น าไปสู่จ านวน
ถูกใจเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.41 

  

 ภาพที่ 4.41 แสดงกลยุทธ์แจกของของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog  

 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561. 

  (2) การรวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการรวบรวมเนื้อหารีวิวที่น่าสนใจจากทวิตเตอร์มา
น าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังแสดงในภาพที่ 4.42 
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 ภาพที่ 4.42 แสดงกลยุทธ์การรวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากทางทวิตเตอร์ 
 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561 

  (3) กลยุทธ์การน าเสนอเนื้ อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่
หลากหลายตราสินค้า  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Adearabitty blog มีการน าเสนอเนื้อหาการรีวิวที่ เป็นการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองต้องการบอกต่อในแต่ละหมวด โดยมีการคัดเลือกจากตราสินค้าต่างๆ มารวมกันใน
เนื้อหาเดียว กลยุทธ์นี้มักได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มผู้ติดตามเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่มีการเปรียบเทียบ 
สามารถช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อของกลุ่มผู้ติดตามได้ นอกจากนี้การที่ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหารวมหลากหลายผลิตภัณฑ์ยังท าให้เนื้อหานั้นๆ น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็น
การสร้างสรรค์เนื้อหานั้นๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยไม่มีการสนับสนุนจากตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ดัง
แสดงในภาพที่ 4.43 

     

 ภาพที่ 4.43 แสดงกลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่
หลากหลายตราสินค้า 
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 แหล่งที่มา: เดียร์ [Adearabitty blog], 2561 

 4.1.5 เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความงาม
โดยคุณฟอยด์ ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 35,912 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้
ก่อตั้งเรียกตนเองว่าฟอยด์ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary ดังแสดงหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจในภาพ
ที่ 4.44 

 
 ภาพที่ 4.44 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary 

แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 
 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary สามารถ
แบ่งประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและ
ประเภทของเนื้อหา (2) กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 
เดือนย้อนหลัง (ภายในเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 
 4.1.5.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's 
Beauty Diary 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary มีการรูปแบบการสื่อสารประเภท
ภาพประกอบข้อความมากที่สุด รองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภท
วีดีโอประกอบข้อความ โดยไม่มีการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty 
Diary 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary เนื้อหาที่แสดง
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary ประกอบไปด้วย การเสนอเนื้อหาประเภท
รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ การเสนอเนื้อหาประเภทการแจ้งโปรโมชั่น การเข้าร่วมงานอีเวนท์ การ
แบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจและเนื้อหาการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านรูปแบบ
วีดีโอ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
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 (1) การเสนอเนื้อหาประเภทรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's 
Beauty Diary มีการรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ผ่านรูปแบบภาพ
ผลิตภัณฑ์ ภาพสีของผลิตภัณฑ์ที่ปาดลงบนแขน ภาพก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ และภาพผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์คู่กับผลิตภัณฑ์หรือภาพขณะที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก าลังใช้ผลิตภัณฑ์  ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.45 

     

 ภาพที่ 4.45 การเสนอเนื้อหาประเภทรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 

 (2) การเสนอเนื้อหาประเภทการแจ้งโปรโมชั่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's 
Beauty Diary มีการน าเสนอเนื้อหาเรื่องการแจ้งโปรโมชั่นแก่ผู้ติดตามของตนเองอยู่บ่อยครั้ง โดยจะ
เป็นการเชิญชวนให้ผู้ติดตามไปซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจัดโปรโมชั่นที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่ตนเองได้มีการ
ซื้อสินค้าโปรโมชั่นมา ดังแสดงในภาพที่ 4.46 

   

 ภาพที่ 4.46 การเสนอเนื้อหาประเภทการเสนอเนื้อหาประเภทการแจ้งโปรโมชั่น 

 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 
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 (3) การเข้าร่วมงานอีเวนท์ การเสนอเนื้อหาประเภทการแจ้งโปรโมชั่นมีการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานอีเวนท์ที่ตราสินค้าได้มีการจัดขึ้น โดยเป็นการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ภาพบรรยากาศในงานอีเวนท์และภาพตนเองคู่กับผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.47 

   

 ภาพที่ 4.47 การเสนอเนื้อหาประเภทการเข้าร่วมงานอีเวนท์ 

 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 

 (4) การแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ 
Foy's Beauty Diary มีการแบ่งปันเนื้อหารีวิวที่น่าสนใจจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ ซึ่งมักจะเป็นการ
แบ่งปันเนื้อหารีวิว ไม่ใช่เนื้อหาที่น่าสนใจอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ความงาม ดังแสดงในภาพที่ 
4.48 

   

 ภาพที่ 4.48 การแบ่งปันเนื้อหาด้านความงามจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่นๆ  

 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 

 (5) เนื้อหาการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านรูปแบบวีดีโอ เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ 
Foy's Beauty Diary มีการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านวีดีโอ ซึ่งท าให้ผู้ติดตามได้เห็นการใช้งาน
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ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวได้ชัดเจน แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบวีดีโอที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอเนื้อหาไว้
จ านวน 2 วีดีโอในระยะเวลาที่ศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 4.49 

   

 ภาพที่ 4.49 เนื้อหาการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านรูปแบบวีดีโอ 

 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการสื่อสารที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจน าเสนอเนื้อหาด้าน
ความงามมักมีการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นไปในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยเนื้อหาที่น าเสนอมากที่สุดคือ
เนื้อหาประเภทรีวิวสินค้าผ่านรูปภาพประกอบข้อความ 
 4.1.5.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty 
Diary มีการใช้กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary มี
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามเป็นประจ าเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามที่ชื่นชอบเนื้อหาด้านความงาม 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) มีการน าเสนอเนื้อหาเรื่องการแจ้งโปรโมชั่นแก่
ผู้ติดตามของตนเองอยู่บ่อยครั้ง โดยจะเป็นการเชิญชวนให้ผู้ติดตามไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการจัด
โปรโมชั่นที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ท่ีตนเองได้มีการซื้อสินค้าโปรโมชั่นมา 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) มีการใช้กลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอเพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ติดตาม 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary กลยุทธ์ภาพประกอบการน าเสนอ
เนื้อหาที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันเนื้อหารีวิวที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟน
เพจอื่นๆ 
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary ไว้

ดังต่อไปนี้ 
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  (1) กลยุทธ์ภาพประกอบการน าเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ชัดเจน  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary มีจุดเด่นตรงที่การใช้กลยุทธ์การ
น าเสนอภาพประกอบที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ชัดเจน ภาพรายละเอียดสูง และมักถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์ใน
ภาพสุดท้ายเสมอ ดังแสดงในภาพที่ 4.50 

 

 ภาพที่ 4.50 กลยุทธ์ภาพประกอบการน าเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ชัดเจน 

 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561. 

  (2) กลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอ  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
งานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบวีดีโอ ท าให้ผู้ติดตามได้เห็นการใช้ผลิตภัณฑ์และคล้อยตามค ากล่าวรีวิวของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.51 
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 ภาพที่ 4.51 กลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอ 
 แหล่งที่มา: ฟอยด์ [รีวิวเบๆบ้านๆ Foy's Beauty Diary], 2561 
 4.2 เฟซบุ๊กแฟนเพจด้านสุขภาพ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสารจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่ง
เกณฑ์ในการคัดเลือกเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้ในการศึกษานี้มาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเนื้อหาและน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เป็นบุคคล
ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ติดตามในวงการนั้นๆ เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน 
มีการน าเสนอเนื้อหาแก่ผู้ติดตามมากกว่า 1 ปี และน าเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ภายในเดือน
มิถุนายน - พฤศจิกายนซึ่งผู้วิจัยได้มีการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ จ านวน 5 แฟน
เพจ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561) ดังตารางที่ 4.2  
ตารางที่ 4.2 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามจ านวน 5 แฟนเพจ 
ล าดับ เฟซบุ๊กแฟนเพจ จ านวน

ผู้ติดตาม 
Url เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

1. แหมท าเป็นฟิต 62,858 https://www.facebook.com/doitfitforyou 
2. วิถีคนจะผอม 544,738 https://www.facebook.com/Viteekonjapom 
3. Palouis เ ฮ ล ตี้

ส า ย ชิ ล 
HealthyChill 

48,152 https://www.facebook.com/palouis/ 

4. เ ร า จ ะ ผ อ ม ไป
ด้ ว ย กั น  by 
Pitcha 

425,742 https://www.facebook.com/HealthyPitcha/ 

5. Fit Healthy 
Model 

522,591 https://www.facebook.com/PanFitHealthy/ 

 การวิเคราะห์เอกสารที่ถูกน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถ
แบ่งการศึกษาได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหา (2) กลยุทธ์ที่
ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา สามารถอธิบายผลการวิจัยแยกรายละเอียดของแต่ละแฟนเพจ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 4.2.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต 
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 เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความสุขภาพโดยคุณภัทร 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 62,858 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้ก่อตั้งเรียกตนเอง
ว่าภัทร แหมท าเป็นฟิต ดังแสดงในภาพที่ 4.52 

 
 ภาพที่ 4.52 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต 

แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 

 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต สามารถแบ่งประเด็นที่ศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 3 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหา (2) 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง (ภายใน
เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 4.2.1.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต มีการรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความมาก
ที่สุด โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยตนเอง รองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหา
ด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความซึ่งมักเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ออกก าลังกาย จากการศึกษาไม่พบการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
แหมท าเป็นฟิตประกอบไปด้วย เนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย เคล็ดลับการควบคุม
อาหาร รูปภาพตนเองพร้อมแนะน าการออกก าลังกาย รวมเนื้อหาที่น าเสนอผ่านทางทวิตเตอร์ 
แนะน าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพ อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) เนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีการสร้าง
เนื้อหาที่เป็นวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย โดยมีการท าในลักษณะการออกก าลังกายไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะสามารถออกก าลังกายไปพร้อมๆ กับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ได ้ดังแสดงในภาพที่ 4.53 
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 ภาพที่ 4.53 เนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 

 (2) เนื้อหาประเภทเคล็ดลับการควบคุมอาหาร เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับการควบคุมอาหารที่ผู้ติดตามสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนได้ เนื่องจากอาหารและโภชนาการถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ 
ตัวอย่างเนื้อหาที่ได้รับความนิยมเช่น ทริคตามสั่ง สั่งให้ผอม เป็นต้น สาเหตุที่เนื้อหาดังกล่าวได้รับ
ความนิยมคือ มีผู้ติดตามจ านวนมากที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารตามสั่งได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารสุขภาพหรือ
ปัจจัยส่วนตัว เมื่อมีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันเคล็ดลับจึงท าให้เกร็ดความรู้เรื่อง
เคล็ดลับการสั่งอาหารตามสั่งนี้ได้รับความนิยมจากผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.54 

   

 ภาพที่ 4.54 เนื้อหาประเภทเคล็ดลับการควบคุมอาหาร 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 
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 (3) เนื้อหาประเภทรูปภาพตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมี
การน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการให้ก าลังใจผู้ติดตามในการออกก าลังกาย โดยมักจะมีการ
น าเสนอรูปภาพของตนเองที่ก าลังสวมใส่ชุดออกก าลังกายเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้ติดตามมีก าลังใจใน
การออกก าลังกายต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 4.55 

   

 ภาพที่ 4.55 เนื้อหาประเภทรูปภาพตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 

 (4) เนื้อหาประเภทรวมเนื้อหาที่น าเสนอผ่านทางทวิตเตอร์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต 
มีการรวบรวมเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอผ่านช่องทางทวิตเตอร์มาน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งในรูปแบบ
ของการรวมภาพอัลบั้ม ดังแสดงในภาพที่ 4.56 

   

 ภาพที่ 4.56 เนื้อหาประเภทรวมเนื้อหาที่น าเสนอผ่านทางทวิตเตอร์ 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 
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 (5) เนื้อหาประเภทแนะน าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพ เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยท าเป็นแนวทางและแบ่งปันความรู้ที่ตนเองมี
ให้แก่ผู้ติดตาม ดังแสดงในภาพที่ 4.57 

 

 ภาพที่ 4.57 เนื้อหาประเภทเนื้อหาประเภทแนะน าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพ 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 
 4.2.1.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต มีการใช้กล
ยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีการรวบรวมข้อมูลและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ติดตามของตนเองได้มีข้อมูลใน
การประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านั้นๆ 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) การใช้กลยุทธ์การแจกของเพ่ือให้ผู้ติดตามได้
ร่วมกิจกรรม โดยรางวัลจากกิจกรรมเหล่านั้นมักเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย  ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์มีการรวบรวมข้อมูลแนวทางในการด าเนินชีวิตโดยจะมีการใช้กลยุทธ์เปิดหัวเรื่องด้วย
ค าถามท่ีคาดว่าผู้ติดตามอาจจะประสบปัญหาหรือไม่ทราบในรายละเอียดอยู่ 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีการน าเสนอเนื้อหาโดย
อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอย่างชัดเจนส่งผลให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีความน่าเชื่อถือ 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) กลยุทธ์การรวมข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบของคู่มือ การสร้างเนื้อหาที่เป็นวีดีโอแนะน าท่า
ออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาประเภทเคล็ดลับการควบคุมอาหารและเนื้อหาประเภทรูปภาพ
ตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ 
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) กลยุทธ์การรวมข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบของคู่มือ  
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 เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายจัดท า
เป็นคู่มือเผยแพร่แก่ผู้ติดตาม เป็นที่ทราบกันว่าข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดจ านวน
มากและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตได้มีการสรุป
ข้อมูลส าคัญจัดท าเป็นภาพประกอบข้อความท่ีเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ติดตามมีแนวทางในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 4.58 

 

 ภาพที่ 4.58 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การรวมข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบของคู่มือ 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 

  (2) กลยุทธ์แจกของ สร้างกิจกรรมให้ผู้ติดตามได้ร่วมสนุก 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต มีการใช้กลยุทธ์การแจกของเพ่ือให้ผู้ติดตามได้ร่วมกิจกรรม 
โดยรางวัลจากกิจกรรมเหล่านั้นมักเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย เช่น เชือกกระโดดไร้
สาย เป็นต้น ทั้งนี้ กลยุทธ์การแจกของมักมีกติกาให้ผู้ติดตามด าเนินการกดถูกใจและแบ่งปันเนื้อหา
ของผู้ทรงอิทธพลออนไลน์ จึงท าให้เนื้อหาดังกล่าวสามารถเข้าถึงผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอ่ืนๆ ได้มากขึ้นอีก
ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.59 
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 ภาพที่ 4.59 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์แจกของของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561 

  (3) กลยุทธ์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการแนะน าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตมีการรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องสุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ติดตามของตนเองได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อ
สินค้านั้นๆ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมักได้รับผลตอบรับจากผู้ติดตามค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มี
เนื้อหาชัดเจน และสามารถข่วยเรื่องการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ติดตามได้ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.60 

 

 ภาพที่ 4.60 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 
 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561 

  (4) กลยุทธ์เปิดเนื้อหาด้วยค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ติดตาม 

 นอกเหนือจากการแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิตแล้ว ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมีการรวบรวมข้อมูลแนวทางในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
อ่ืนๆ ด้วย โดยจะมีการใช้กลยุทธ์เปิดหัวเรื่องด้วยค าถามที่คาดว่าผู้ติดตามอาจจะประสบปัญหาหรือไม่
ทราบในรายละเอียดอยู่ เช่น ส้มต ากินอย่างไร ให้ผอม เป็นต้น โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้มีการ
ไตร่ตรองแล้ว ว่าผู้ติดตามของตนเองนิยมบริโภคอาหารหรือมีการด าเนินชีวิตแบบนั้นๆ แต่การด าเนิน
ชีวิตดังกล่าวอาจะไม่ถูกหลักโภชนาการหรือไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพทั้งหมด ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงมี
การสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้ติดตามต้องการทราบข้อมูล และเปิดเนื้อหาด้วยค าถามเพ่ือดึงความ
สนใจจากผู้ติดตาม ดังแสดงในภาพที่ 4.61 
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 ภาพที่ 4.61 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์เปิดเนื้อหาด้วยค าถาม 
 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561 

 4.2.2 เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความสุขภาพโดยคุณฟา ปัจจุบัน
มีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 544,742 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) ผู้ก่อตั้งเรียกตนเองว่าคุณฟา 
วิถีคนจะผอม ดังแสดงในภาพที่ 4.62 

 
 ภาพที่ 4.62 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม 

แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561. 

 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจวิถีคนจะผอม สามารถแบ่งประเด็นที่ศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหา (2) กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง (ภายในเดือน
มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 4.2.2.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความมาก
ที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมี
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การน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ และจากการศึกษาพบว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอมอย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถี
คนจะผอมประกอบไปด้วยเนื้อหาประเภทการแบ่งปันอาหารในแต่ละมื้อ เนื้อหาประเภทการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ เนื้อหาประเภทวีดีโอสอนท าอาหาร เนื้อหาประเภทกิจกรรมการส่งการบ้าน อธิบาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) เนื้อหาประเภทการแบ่งปันอาหารในแต่ละมื้อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปันอาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทานในแต่ละวัน โดยจะมี
การแนะน าการรับประทานอาหารในแต่ละวันในเนื้อหาประเภทนี้ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.63 

  

 ภาพที่ 4.63 เนื้อหาประเภทการแบ่งปันอาหารในแต่ละม้ือ 

 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561. 

 (2) เนื้อหาประเภทการแนะน าผลิตภัณฑ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะเป็นการแบ่งปันแนวคิดและแนะน าผลิตภัณฑ์
ต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ติดตามได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์อีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.64 
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 ภาพที่ 4.64 เนื้อหาประเภทการแนะน าผลิตภัณฑ์ 

 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561. 

 (3) เนื้อหาประเภทวีดีโอสอนท าอาหาร เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอมมีการน าเสนอเนื้อหา
ประเภทวีดีโอสอนท าอาหาร โดยจะมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ เป็น
ผู้สนับสนุนเนื้อหานั้นๆ ในวีดีโอสอนอาหารอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.65 

    

 ภาพที่ 4.65 เนื้อหาประเภทวีดีโอสอนท าอาหาร 

 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561. 

 (4) เนื้อหาประเภทกิจกรรมการส่งการบ้าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการน าเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งการบ้าน โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะแบ่งปันภาพถ่ายมื้ออาหาร
ของตนเอง และสร้างกิจกรรมให้ผู้ติดตามได้มีการแบ่งปันมื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของตนเอง อีกด้วย ดัง
แสดงในภาพที่ 4.66 
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 ภาพที่ 4.66 เนื้อหาประเภทกิจกรรมการส่งการบ้าน 

 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561. 
 4.2.2.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการใช้กลยุทธ์
ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) มีการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
สุขภาพซึ่งจะเป็นการแบ่งปันแนวคิดและแนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ติดตามได้มี
โอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการสร้าง
กิจกรรม ส่งการบ้านให้ผู้ติดตามร่วมสนุกโดยการแบ่งปันอาหารของตนเองในแต่ละมื้อ  และกลยุทธ์
การตอบผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอมมีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะ
น ามาเสนอเนื้อหาที่มีมาตรฐานและมกีารน าเสนอเนื้อหาที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ติดตาม 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) กลยุทธ์การแจกสูตรอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการท าเนื้อหาเป็นภาพถ่ายหรือวีดีโอ
ขั้นตอนในการท าอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้ติดตามสามารถท าตามได้โดยง่าย 
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจวิถีคนจะผอม ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมส่งการบ้าน  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการสร้างกิจกรรม ส่งการบ้านให้ผู้ติดตามร่วมสนุกโดยการ
แบ่งปันอาหารของตนเองในแต่ละมื้อ โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการเปิดเนื้อหาการส่งการบ้าน
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เป็นภาพถ่ายมื้ออาหารที่ตนเองรับประทานในแต่ละวันและให้ผู้ติดตามร่วมแบ่งปันภาพถ่ายมื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพของตนเอง โดยผู้ติดตามจะมีการช่วยแนะน าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้ติดตามด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.67 

  

 ภาพที่ 4.67 เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การสร้างกิจกรรมส่งการบ้าน 

 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561. 

  (2) กลยุทธ์แจกสูตรอาหาร วิธีท าอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอมมีกลยุทธ์การแจกสูตรอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการท า
เนื้อหาเป็นภาพถ่ายหรือวีดีโอขั้นตอนในการท าอาหารเพ่ือสุขภาพที่ผู้ติดตามสามารถท าตามได้
โดยง่ายและสามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 4.68 

 

 ภาพที่ 4.68 เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์แจกสูตรอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561 
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  (3) กลยุทธ์การตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ  

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิถีคนจะผอม มีการตอบกลับผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และผู้ติดตามอยู่ในเกณฑ์ที่สนิทสนม นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองน าเสนออีกด้วย ดัง
แสดงในภาพที่ 4.69 

 

 ภาพที่ 4.69 เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ตอบผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 แหล่งที่มา: ฟา [วิถีคนจะผอม], 2561 

 4.2.3 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความ
สุขภาพโดยคุณปุ๋ย ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 48,159 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้ 
ก่อตั้งเรียกตนเองว่าคุณปุ๋ย Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill ดังแสดงในภาพที่ 4.70 

  
 ภาพที่ 4.70 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill 

แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 

 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แหมท าเป็นฟิต สามารถแบ่งประเด็นที่ศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหา (2) 
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กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง (ภายใน
เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 4.2.3.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สาย
ชิลHealthyChill 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill มีการรูปแบบการสื่อสารประเภท
ภาพประกอบข้อความมากที่สุด รองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภท
วีดีโอประกอบข้อความ และการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill 
อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นกลยยุทธ์ที่ส าคัญของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิลHealthyChill เนื้อหาที่แสดง
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจประกอบไปด้วยเนื้อหาประเภทภาพตนเองพร้อมเทคนิคการออกก าลังกาย เนื้อหา
ประเภทการถ่ายทอดสด มื้ออาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทานในแต่ละวัน เนื้อหาประเภท
การร่วมงานกับตราสินค้าและการแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ  อธิบาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) ภาพตนเองพร้อมเทคนิคการออกก าลังกาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล 
HealthyChill มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อความที่กล่าวถึงเทคนิคและเคล็ดลับในการออกก าลัง
กายประกอบภาพถ่ายของตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.71 

  

 ภาพที่ 4.71 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับภาพตนเองพร้อมเทคนิคการออกก าลังกาย 

 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 

 (2) เนื้อหาประเภทการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill มี
การน าเสนอเนื้อหาด้านการออกก าลังกายผ่านการถ่ายทอดสด โดยในการถ่ายทอดสดหนึ่งครั้งผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์จะมีการตั้งประเด็นหัวข้อที่ต้องการสื่อสารกับผู้ติดตามไว้ เช่น 5 อาหารเฮลตี้ปลอม 
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เหมือนผอมแต่ว่าหลอกกัน เป็นต้น ประเด็นหัวข้อของการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งถือเป็นสิ่งส าคัญที่
ดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามให้เข้ามาชมการถ่ายทอดสดนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมี
การน าการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจอัปโหลดซ้ าผ่านทางเว็บไซต์ยูทูปอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 
4.72 

  

 ภาพที่ 4.72 แสดงเนื้อหาประเภทการถ่ายทอดสด 

 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 

 (3) มื้ออาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล 
HealthyChill มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารของตนเอง โดยมีการน าเสนอเคล็ดลับใน
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.73 

  

 ภาพที่ 4.73 แสดงเนื้อหาประเภทมื้ออาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทาน 

 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 

 (4) เนื้อหาประเภทการร่วมงานกับตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมักมีการ
ร่วมงานกับตราสินค้าในการท ากิจกรรมต่างๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill 
ถือเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจหนึ่งที่มีการร่วมงานกับตราสินค้าหลากหลายแบรนด์ โดยจะเป็นการท า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมด้านสุขภาพ ดังแสดงในภาพที่ 4.74 
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 ภาพที่ 4.74 แสดงเนื้อหาประเภทการร่วมงานกับตราสินค้า 

 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 

 (5) เนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล 
HealthyChill มีการสร้างเนื้อหาที่เป็นวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย โดยผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์จะสามารถออกก าลังกายไปพร้อมๆ กับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.75 

   

 ภาพที่ 4.75 แสดงเนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย 

 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 
 4.2.3.2 กลยุทธ์ที่ ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล 
HealthyChill มีการใช้กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill มีการ
เข้าถึงผู้ติดตามโดยการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้พูดคุยกับผู้ติดตามของ
ตนเองและมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล 
HealthyChill มีการขอก าลังใจจากผู้ติดตามโดยการกล่าวเชิญชวนให้ผู้ติดตามกดถูกใจและแสดง
ความคิดเห็นในรูปภาพที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ 
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 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill ถือ
เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจหนึ่งที่มีการร่วมงานกับตราสินค้าหลากหลายแบรนด์ โดยจะเป็นการท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมด้านสุขภาพ 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) กลยุทธ์การถ่ายทอดสด กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อความที่กล่าวถึงเทคนิคและ
เคล็ดลับในการออกก าลังกายประกอบภาพถ่ายของตนเอง เนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลัง
กาย และมื้ออาหารที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทาน 
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  (1) กลยุทธ์การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill มีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดสดเพ่ือ
น าเสนอเนื้อหาและพูดคุยกับผู้ติดตาม การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการถ่ายทอดสดเป็นผลดี ในแง่
ของความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามได้รู้จักผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มากกว่าการน าเสนอเนื้อหาเฉพาะรูปภาพและตัวอักษรเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 4.76 

  

 ภาพที่ 4.76 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การถ่ายทอดสด 

 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561. 

  (2) กลยุทธ์การขอก าลังใจจากผู้ติดตามและพูดคุยกับผู้ติดตาม 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill มีการขอก าลังใจจากผู้ติดตามโดยการ
กล่าวเชิญชวนให้ผู้ติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นในรูปภาพที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ 
กลยุทธ์นี้ส่งผลดีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจในแง่ของยอดเข้าชมและการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ที่
ติดตามอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.77 



 
 

127 

 

 ภาพที่ 4.77 กลยุทธ์การขอก าลังใจจากผู้ติดตาม 
 แหล่งที่มา: ปุ๋ย [Palouis เฮลตี้สายชิล HealthyChill], 2561 

 4.2.4 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความสุขภาพ
โดยคุณพิชชา ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 425,741 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้
ก่อตั้งเรียกตนเองว่าพิชชา เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha ดังแสดงในภาพที่ 4.78 

 
 ภาพที่ 4.78 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha 

แหล่งที่มา: พิชชา [เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha], 2561. 
 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha สามารถแบ่ง
ประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภท
ของเนื้อหา (2) กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือน
ย้อนหลัง (ภายในเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 4.2.4.1 รูปแบบการสื่อสารบนเฟซบุ๊กและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอม
ไปด้วยกัน by Pitcha 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha มีการรูปแบบการสื่อสารประเภท
ภาพประกอบข้อความมากที่สุด โดยจะมีการสร้างเนื้อหาที่มีลักษณะรวบรวมภาพหลายภาพในโพสต์
เดียวกัน รูปแบบการสื่อสารประเภทนี้มักจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  รองลงมาเป็นการ
น าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ ซึ่งมักเป็นวีดีโอเกี่ยวกับการ
ตอบข้อสงสัยของผู้ติดตามและวีดีโอเกี่ยวกับท่าออกก าลังกายที่ผู้ติดตามสามารถท าตามผู้ทรงอิทธิพล
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ออนไลน์ในแต่ฃะขั้นตอนได้ จากการศึกษาพบว่าไม่มีการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอม
ไปด้วยกัน by Pitcha 
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha ประกอบไปด้วย 
แนะน าการรับประทานอาหาร รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ วีดีโอออกก าลังกาย ภาพถ่ายผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ขณะอยู่ที่ยิม การน าเสนอเนื้อหาประเภทมีม (ภาพประกอบข้อความ) อธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 

 (1) แนะน าการรับประทานอาหาร เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha มีการ
สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการแนะน าผลิตภัณฑ์ เมนูอาหาร 
ตลอดจนภาพถ่ายมื้ออาหารในแต่ละวันของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มาน าเสนอให้แก่ผู้ติดตาม ดังแสดง
ในภาพที่ 4.79 

   

 ภาพที่ 4.79 เนื้อหาประเภทการรับประทานอาหาร  

 แหล่งที่มา: พิชชา [เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha], 2561. 

 (2) รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ เนื้อหาประเภทแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ เฟซบุ๊กแฟน
เพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย โดยจะมีการน ามาท าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ติดตาม 
ดังแสดงในภาพที่ 4.80 
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 ภาพที่ 4.80 แสดงเนื้อหาการรีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์  

 แหล่งที่มา: พิชชา [เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha], 2561. 

 (3) วีดีโอออกก าลังกาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitchaมีการน าเสนอ
เนื้อหาประเภทของวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย โดยจะมีการขึ้นหัวข้อของวีดีโอที่น่าสนใจ
และเป็นวีดีโอที่ออกก าลังกายทีละขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ติดตามสามารถออกก าลังกายตามตนเองได้  ดัง
แสดงในภาพที่ 4.81 

   

 ภาพที่ 4.81 แสดงเนื้อหาประเภทวีดีโอออกก าลังกาย  

 แหล่งที่มา: พิชชา [เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha], 2561. 

 (4) ภาพถ่ายผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ขณะอยู่ที่ยิม จัดเป็นเนื้อหาประเภทรูปภาพตนเองพร้อม
ข้อความให้ก าลังใจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha มีการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการที่ตนเองอยู่ภายในสถานที่ออกก าลังกาย โดยมักจะมีข้อความให้ก าลังใจเกี่ยวกับการ
ออกก าลังกายประกอบภาพถ่ายเหล่านั้นอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.82 
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 ภาพที่ 4.82 ภาพถ่ายผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ขณะอยู่ที่ยิม 

 แหล่งที่มา: พิชชา [เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha], 2561. 

 (5) การน าเสนอเนื้อหาประเภทมีม (ภาพประกอบข้อความ) เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไป
ด้วยกัน by Pitcha มีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของมีมที่มีข้อความสั้นประกอบเกี่ยวกับเรื่องการ
ออกก าลังกาย โดยจะมีทั้งการใช้รูปแบบภาพประกอบข้อความและการพิมพ์ข้อความลงบนพ้ืนหลังที่
เป็นสีขาว ซึ่งข้อความที่น ามาสร้างเนื้อหานั้น มักจะเป็นข้อความสั้นๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและสามารถ
ดึงดูดผู้ติดตามได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.83 

   

 ภาพที่ 4.83 แสดงการน าเสนอเนื้อหาประเภทมีม  

 แหล่งที่มา: พิชชา [เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha], 2561. 
 4.2.4.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by 
Pitcha มีการใช้กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
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 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) การน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเองอยู่ภายใน
สถานที่ออกก าลังกาย โดยมักจะมีข้อความให้ก าลังใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายประกอบภาพถ่าย ถือ
เป็นการเข้าถึงผู้ติดตามผ่านข้อความให้ก าลังใจ 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของมีมที่มี
ข้อความสั้นประกอบเกี่ยวกับเรื่องการออกก าลังกาย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้รับผลตอบรับจากผู้ติดตาม
อย่างดี 
 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha การสร้าง
วีดีโอที่เป็นเนื้อหาสั้นๆ เพ่ือตอบข้อสงสัยของผู้ติดตาม และยังมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) การน าเสนอเนื้อหาประเภทของวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย โดยจะมีการขึ้น
หัวข้อของวีดีโอที่น่าสนใจและเป็นวีดีโอที่ออกก าลังกายทีละขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพอีกด้วย 
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha ไว้
ดังต่อไปนี้ 
  (1) กลยุทธ์การท าวีดีโอสั้นเพ่ือตอบค าถามที่คาดว่าเป็นข้อสงสัยของผู้ติดตาม  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เราจะผอมไปด้วยกัน by Pitcha มีการสร้างวีดีโอที่เป็นเนื้อหาสั้นๆ เพ่ือ
ตอบข้อสงสัยของผู้ติดตาม เช่น กินของหวาน ท าให้อ้วนไหม เป็นต้น ซึ่งวีดีโอขนาดสั้นนี้มักได้รับ
ความสนใจจากผู้ติดตามเป็นอย่างดี เนื่องจากมีระยะเวลาในการชมที่สั้น ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 
ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 4.84 

  

 ภาพที่ 4.84 กลยุทธ์การท าวีดีโอสั้นเพ่ือตอบค าถามของผู้ติดตาม 

 แหล่งที่มา: ภัทร [แหมท าเป็นฟิต], 2561. 

 4.2.5 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model 
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 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านความสุขภาพโดยคุณป่าน 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 522,591 คน (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561) โดยผู้ก่อตั้งเรียกตนเอง
ว่าป่าน Fit Healthy Model ดังแสดงหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจตามรูปที่ 4.85 

 
 ภาพที่ 4.85 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model 

แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 จากการวิเคราะห์เอกสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model สามารถแบ่งประเด็นที่
ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) รูปแบบการสื่อสารและประเภทของ
เนื้อหา (2) กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 6 เดือนย้อนหลัง 
(ภายในเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 4.2.5.1 รูปแบบการสื่อสารและประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบ
ข้อความมากที่สุด รองลงมาเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบ
ข้อความ  
 ประเภทของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model เนื้อหาที่แสดงบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ Fit Healthy Model ประกอบไปด้วย อาหารเพ่ือสุขภาพ ภาพถ่ายคู่ลูกของตนเอง ภาพถ่าย
รูปร่างที่ดีของตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ ภาพบุคคลที่มีรูปร่างดี รีวิวผลิตภัณฑ์ วีดีโอออกก าลัง
กาย อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) อาหารเพื่อสุขภาพ จัดเป็นเนื้อหาประเภทการแบ่งปันอาหารในแต่ละมื้อและเคล็ดลับการ
คุมอาหาร เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ ซึ่ง
เป็นอาหารของตนเองและเคล็ดลับในการรับประทานอาหารบ่อยครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 4.86 
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 ภาพที่ 4.86 เนื้อหาประเภทอาหารสุขภาพ 

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 (2) ภาพถ่ายคู่ลูกของตนเอง เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการน าเสนอภาพถ่าย
ของตนเองคู่กับลูกเป็นประจ า เพ่ือเป็นการตอกย้ าแนวคิดหลักที่ว่า ใครๆ ก็สามารถดูแลรูปร่างของ
ตนเองได้ โดยเนื้อหาจะเป็นรูปภาพประกอบข้อความ มีทั้งภาพถ่ายตนเองคู่กับลูก และเนื้อหาที่เป็น
อาหารสุขภาพของลูกตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.87 

  

 ภาพที่ 4.87 แสดงเนื้อหาประเภทภาพถ่ายคู่บุตรของตนเอง 

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 (3) เนื้อหาประเภทรูปภาพตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ  เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy 
Model มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการให้ก าลังใจคู่กับภาพถ่ายรูปร่างที่ดีของตนเอง เพ่ือเป็น
ก าลังใจให้ผู้ติดตามได้มีความมุ่งมั่นในการออกก าลังกาย ดังแสดงในภาพที่ 4.88 
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 ภาพที่ 4.88 แสดงเนื้อหาประเภทภาพถ่ายรูปร่างที่ดีของตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ 

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 (4) ภาพบุคคลที่มีรูปร่างดีที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy 
Model มีการแบ่งปันภาพถ่ายบุคคลที่มีรูปร่างที่ดีพร้อมข้อความเชิญชวนผู้ติดตามให้ออกก าลังกาย 
ซึ่งภาพบุคคลที่มีรูปร่างที่ดีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพชาวต่างประเทศที่มีการแบ่งปันอยู่บนโลกออนไลน์
อยู่แล้ว ดังแสดงในภาพที่ 4.89 

   

 ภาพที่ 4.89 แสดงเนื้อหาประเภท ภาพบุคคลที่มีรูปร่างที่ด ี

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 (5) เนื้อหาประเภทแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับสุขภาพ  เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy 
Model มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ โดยเป็นการน าเสนอใน
รูปแบบของภาพประกอบข้อความ ดังแสดงในภาพที่ 4.90 
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 ภาพที่ 4.90 แสดงเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 (6) เนื้อหาประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มี
การน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอขั้นตอนในการออกก าลังกายที่ผู้ติดตามสามารถออกก าลังกาย
ไปพร้อมกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ทันที ดังแสดงในภาพที่ 4.91 

 

 ภาพที่ 4.91 แสดงเนื้อหาประเภทวีดีโอออกก าลังกาย 

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 
 4.2.5.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการใช้
กลยุทธ์ตามหลัก 2R2C ดังต่อไปนี้  
 1. การเข้าถึงผู้บริโภค (Reach) การน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ ซึ่งเป็นอาหาร
ของตนเองและเคล็ดลับในการรับประทานอาหาร 
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Relationship) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มี
ความสัมพันธ์กับผู้ติดตามโดยการตอบการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามอยู่เสมอ 
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 3. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีความน่าเชื่อถือใน
การน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพเนื่องจากคุณป่าน เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจมีใบรับรองประกาศนียบัตร
ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลด้าน 
 4. ความสามารถในการสื่ อสารและสร้างเนื้ อหา (Communication and Content 
Creation) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการน าเสนอเนื้อหาคู่กับลูกของตนเองอยู่บ่อยครั้ง 
กลยุทธ์แบ่งปันภาพบุคคลที่มีรูปร่างดี พร้อมค าคมให้ก าลังใจ  
 ผู้วิจัยสรุปกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model ไว้
ดังต่อไปนี้ 
  (1) กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาคู่กับลูกของตนเอง  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการน าเสนอเนื้อหาคู่กับลูกของตนเองอยู่บ่อยครั้ง 

เนื่องจากต้องการแสดงถึงการดูแลสุขภาพและหุ่นของคุณแม่ที่สามารถเป็นไปได้หากได้รับค าแนะน า

ในการดูแลรูปร่างที่ถูกต้องเหมาะสม กลยุทธ์นี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเนื่องจากในมุมมองความคิด

ของบุคคลทั่วไปมักมองว่าการมีบุตรจะท าให้รูปร่างของตนเองไม่สวยงามดังเดิม หรือบางคนอาจมี

มุมมองว่าตนเองไม่สามารถมีรูปร่างที่ดีได้เนื่องจากเคยมีลูกแล้ว คุณป่านจึงมักย้ าต่อผู้ติดตามของ

ตนเองเสมอ ว่าไม่ว่าใครก็สามารถมีรูปร่างที่ดีได้ หากตั้งใจท าและได้รับค าแนะน าในการดูแลรูปร่างที่

ถูกวิธี ดังแสดงในภาพที่ 4.92 

 

 ภาพที่ 4.92 กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาคู่กับบุตรของตนเอง 

 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561. 

 (2) กลยุทธ์แบ่งปันภาพบุคคลที่มีรูปร่างดี พร้อมค าคมให้ก าลังใจ 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fit Healthy Model มีการแบ่งปันรูปร่างของผู้ที่มีรูปร่างดีพร้อมค าคมให้
ก าลังใจเสมอ กลยุทธ์นี้แตกต่างจากเฟซบุ๊กแฟนเพจด้านสุขภาพอ่ืนๆ ที่มักแบ่งปันภาพถ่ายของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งภาพบุคคลที่มีรูปร่างที่ดีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพชาวต่างประเทศ
ที่มีการแบ่งปันอยูบ่นโลกออนไลน์อยู่แล้ว ดังแสดงในภาพที่ 4.93 
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 ภาพที่ 4.93 กลยุทธ์การแบ่งปันภาพบุคคลที่มีรูปร่างดี พร้อมค าคมให้ก าลังใจ 
 แหล่งที่มา: ป่าน [Fit Healthy Model], 2561 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
สื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ จ านวน 10 
ท่าน ตราสินค้า จ านวน 5 ตราสินค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 ประเด็นและแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ประเด็น แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 

กลยุ ท ธ์ ใน ก ารน า เสน อ
เนื้อหา 

- วัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหา 
- กลยุทธ์การสื่อสาร การจูงใจผู้ติดตาม 

 การท า งาน ร่ วม กั บ ต ร า
สินค้า 

- หลักในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหา
ต่อกลุ่มผู้ติดตาม 

 จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 

- จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
- การระบุประเภทเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน
ส าห รั บ เนื้ อ ห าที่ ได้ รั บ ก า รส นั บ ส นุ น จ าก
สปอนเซอร์ 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว สามารถน าเนื้อหาที่ได้รับมาวิเคราะห์ 
จ าแนกข้อมูลเป็นส่วนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3 ผลการวิจัยที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและ
ด้านสุขภาพด้านกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาและการท างานร่วมกับตราสินค้า 

 ผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม จ านวน 5 ท่านและผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ด้านสุขภาพจ านวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยใช้นามสมมติในการเขียนระบุค าสัมภาษณ์ของแต่ละ
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บุคคล เนื่องจากมีประเด็นด้านจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ในอนาคตได้  

 4.3.1 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและ
ด้านสุขภาพ 

 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม ได้แก่ การที่ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์เองต้องการบอกต่อของที่ตนเองใช้จริง การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รวมงานกับ
ตราสินค้าในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตราสินค้า การที่ตราสินค้าต้องการกระตุ้นยอดขาย
จึงมีการส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือน าเสนอแก่ผู้ติดตามและตรา
สินค้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคจึงมีการร่วมงานกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์น าเสนอเนื้อหาแก่ผู้ติดตามของตนเอง และวัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพประกอบด้วย การต้องการสื่อสารว่าการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องง่าย 
ต้องการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบันทึกชีวิตประจ าวัน ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
ผลประโยชน์ด้านธุรกิจอื่นๆ การเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีข้อได้เปรียบในการท าธุรกิจ เห็นได้ว่าทั้งผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ
เนื้อหาที่ตรงกันในข้อที่ว่าต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ดังอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 1) ต้องการบอกต่อของที่ตนเองใช้จริง วัตถุประสงค์หลักที่ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามมีการ
น าเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ จัดท าขึ้นมาเพ่ือต้องการบอกต่อของที่ตนเองใช้จริง เริ่มจากการ
รีวิว น าเสนอเนื้อหาแบบผู้บริโภคคนหนึ่งที่มีการใช้จริงรีวิวจริง หยิบของที่ตนเองใช้จริงมาพูดถึงบน
โลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ที่ตาม เช่น วิธีรักษาสิว เป็น
ต้น ท าให้ผู้ติดตามให้ความสนใจ และเชื่อมั่นในผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คนนั้นๆ เมื่อมีการน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับด้านความงามบ่อยครั้งขึ้น ท าให้ตนเองเป็นที่รู้จักและน ามาสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ด้านความงามในที่สุด 

 “เป็นคนที่เป็นสิวมาตั้งแต่เด็ก พอมีของเยอะๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากแนะน าจัง 
เราบอกเพ่ือนคนรอบข้าง ทุกคนก็แบบโอเค ดีหมดเลย หลายคนอินตาม เราก็เลยรู้สึกแบบ
ถ้าวันนึงเราโตขึ้น เรามีก าลังมากพอ คือสมัยก่อนเราดูรีวิวแล้วจะคิดแบบเขาจะต้องรวย เขา
ถึงทดลองหลายๆ แบรนด์ได้ จุดประสงค์หลักคือเราท ารีวิวเพราะเราอยากบอกต่อ” (IN02, 
สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
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 “จุดประสงค์หลักเลยที่อยากน าเสนอคือ อยากบอกต่อของที่ เราใช้” (IN05, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 2) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตราสินค้า ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการ
น าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า จะมีการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของสินค้า โดยตราสินค้าจะมีการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ได้ทดลองใช้และสร้างสรรค์เนื้อหาในการน าเสนอเนื้อหา ก่อนหรือพร้อมกับช่วงเวลาที่
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นวางจ าหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์จะเป็นของที่เป็นกระแส มีคนให้ความ
สนใจ ท าให้เนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ เป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอีกด้วย 

 “ส่วนใหญ่ถ้าแบรนด์ออกสินค้าใหม่มา เขาก็จะส่งมาให้รีวิว อาจจะมีโปรโมชั่นบ้าง 
รวมการซื้อสินค้าแล้วได้อะไรด้วย พวกของแถม รวมอยู่ ในหมวดนี้ด้วย มีบ้าง” (IN04, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 
 “อัปเดตของอะไรแบบนี้ การอัปเดตของใหม่เนี่ย คนจะรีบแชร์ ไวกว่าคนอ่ืน มันก็ดี
กับเราด้วย…” (IN05, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 3) กระตุ้นยอดขาย การน าเสนอเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถช่วย
กระตุ้นยอดขายได้ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเนื้อหาไปยังกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มลูกค้าโดยตรง โดย
จุดประสงค์ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดขายนี้เหมาะกับสินค้าที่มีระยะเวลาในการวางขายที่ยาวนาน 
เนื่องจากเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอไปจะปรากฎบนโลกออนไลน์ไปตลอด เมื่อต้องการ
ท าการโปรโมทอีกครั้งก็สามารถด าเนินการแบ่งปันเนื้อหานั้นๆ มาได้ทันที   

  “ต้องการเพ่ิมยอดขายกระตุ้นยอดขาย ให้ influencer รีวิวสินค้า เพ่ือที่จะกระตุ้น
ยอดขาย ซึ่งในส่วนนี้มันกลับมาดูกี่ปีมันก็ยังเป็นสินค้านั้น” (IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 
2561) 

 4) ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก การน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ เป็นการ
น าเสนอเนื้อหาเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ท าความรู้จักกับตัวสินค้า เข้าใจถึงวิธีการใช้งาน ประโยชน์ที่ผู้บริโภค
จะได้รับในการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับความนิยมจาก
ตราสินค้าและเป็นวัตถุประสงค์ข้อเดียวที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ด้านสุขภาพเห็นพ้องต้องกัน 

 “มีโปรโมทของออกใหม่ แต่ก็ไม่ใช่มากที่สุด มันจะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว ให้คนรู้จัก
มากขึ้น” (IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
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 “มีเป็นสินค้าที่เขาขายอยู่ตัวเดียว มันไม่ได้เป็นสินค้าใหม่ อาจจะเป็นสินค้าแค่ตัวเอง
ของเขา เขาก็จะส่งมาให้” (IN04, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 
 “สินค้าที่ล่าสุดเป็นตัวคนอร์ที่เขาออกแบบที่ไม่มีผงชูรสออกมา มันก็เป็นทางเลือกที่
ดีส าหรับกลุ่มพวกเรา บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนอร์ออกแบบที่ไม่มีผงชูรสออกมาแล้ว ซึ่ง
แบบปกติเนี่ยมันจะมีผงชูรส จะไม่ดีต่อร่างกาย แล้วพอเขาออกใหม่มาเราก็ยินดีที่จะน ามา
แชร์ให้ ถือเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่ง” (IN07, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 5) ต้องการสื่อสารว่าการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องง่าย  ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ
ต้องการสื่อสารแก่ผู้ติดตามว่าการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องง่าย โดยมีการน าความรู้ด้านสุขภาพมา
สรุปให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

 “วัตถุประสงค์จะเป็นตามชื่อเพจ อยากให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเข้าถึง
แล้วก็ไม่ยากจนเกินไป ก็คือเป็นเฮลท์ตี้สายชิล แต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดมาจากตัวเราตั้งแต่ 
ความคิด ความรู้และการลงมือท าจริงๆ เรามองเห็นว่า บางคนฟังคุณหมอฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ 
เราอยากท าให้มันย่อย ให้มันง่าย ให้มันเข้าใจได้ วัตถุประสงค์ก็คืออยากท าให้มันง่าย..” 
(IN08, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 
 “ถ้าเป็นคอนเทนท์ในเพจส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารค่ะ เป็นเหมือนปรับเปลี่ยน
เมนูอาหารที่เป็นปกติให้เป็นเมนูอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ เปลี่ยนอาหารขยะให้เป็นอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้คนเข้าถึงได้ง่าย” (IN07, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 6) ต้องการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบันทึกชีวิตประจ าวัน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการ
น าเสนอเนื้อหาแบบไดอารี่ที่ต้องการแบ่งปันว่าในแต่ละวันตนเองรับประทานอาหารอย่างไร และมี
การดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง ซึ่งท าให้ผู้ติดตามเข้าถึงเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 “สองปีที่แล้วเราตั้งใจลดน้ าหนัก เราท าเป็นไดอารี่ว่าเรากินอะไรในแต่ละวัน ตอน
แรกก็ท าเล่นๆ เมนูอาหารจะเน้นแบบปรับเปลี่ยนให้เวลาเห็นแล้วน่าสนใจ แล้วคนก็ท าได้
เหมือนๆ กัน…” (IN07, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 7) ผลประโยชน์ด้านธุรกิจอ่ืนๆ การเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีข้อได้เปรียบในการท าธุรกิจจึงมีผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านเริ่มต้นน าเสนอเนื้อหาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต  

 “…เราเป็นคนที่มี Passion ในด้านการท าธุรกิจ มีความเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนที่ มี
ชื่อเสียง ไม่ว่าเราจะท าธุรกิจอะไร เราก็จะสามารถท ามันไปได้...สุดท้ายก็เลยได้ท าเพจ คือ
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มองว่าการได้ท าเพจน่าจะมีความสุข นี่คือจุดเริ่มต้น” (IN06, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 
2561) 

 จุดประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามในระยะเริ่มต้นมัก
มาจากการที่ต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีประสบการณ์ในการทดลองใช้ โดยมักจะเป็นการใช้
จริงรีวิวจริงตามประสบการณ์ที่ตนเองได้รับมา แต่เมื่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เริ่มมีชื่อเสียงท าให้ตรา
สินค้าต่างๆ มองเห็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้กลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ได้รู้จัก จึงมีการเลือกการท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ในแง่ของการ
ประชาสัมพันธ์นี้ มีทั้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักและการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตราสินค้า น ามาสู่การส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทดลองใช้และรีวิวเพ่ือ
การกระตุ้นยอดขายในท่ีสุด 
 ในส่วนของจุดประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมักเริ่มต้น
มาจาก บันทึกชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของตนเอง น ามาสู่การสื่อสารต่อเพ่ือนๆ 
ตลอดจนผู้ติดตามว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถท าได้ เมื่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มี
ผู้ติดตามที่มากข้ึน ตราสินค้าจึงมีการวางแผนท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การน าเสนอเนื้อหาเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเป็นที่รู้จัก วัตถุประสงค์สุดท้ายจากการศึกษาด้วย
การสัมภาษณ์คือ วัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ด้านธุรกิจอ่ืนๆ เนื่องจากการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนั่น
จะมีข้อได้เปรียบในการท าธุรกิจจึงมีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านเริ่มต้นน าเสนอเนื้อหาเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต 
 4.3.2 กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้าน
สุขภาพ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ด้านความงามและด้านสุขภาพไว้ 7 กลยุทธ์ ได้แก่ การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อมูลด้านข้อเท็จจริงของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริโภค การน าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสมต่อผู้ติดตามแต่ละ
แพลตฟอร์ม การน าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง การน าเสนอเนื้อหาจากสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการ การ
น าเสนอเนื้อหาที่กระชับและเปิดเนื้อหาด้วยปัญหา การน าเสนอเนื้อหาที่เน้นประโยชน์ของผู้ติดตาม
เป็นส าคัญ การน าเสนอเนื้อหาที่คุ้มค่าต่อการแบ่งปัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อมูลด้านข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ผู้บริโภค 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว ซึ่งผู้ติดตามมักเลือกติดตามผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ที่มีสภาพผิวเหมือนกับตนเอง เพ่ือศึกษาเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก่อนการไปซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ขนาดจริงมาทดลองใช้ด้วยตนเอง การน าเสนอด้านข้อเท็จจริงจึงมีความส าคัญ และเป็น
เนื้อหาที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี 

 “เราเน้นให้ข้อมูลที่เป็น Fact พวกส่วนผสม เนื้อสัมผัสและเน้นเรื่องวิธีการใช้ คือเรา
ไม่ได้เน้นว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณต้องอยากซื้อของ เราอยากให้คน ดูแล้วทราบว่าของสิ่งนี้
เหมาะกับตัวเองไหม หรือว่าบางคนซื้อแล้วจะได้รู้ว่าวิธีใช้ยังไงที่จะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
เราก็พยายามอธิบายให้ชัดเจนว่าอันนี้มันเหมาะกับอะไร...ข้อมูลที่เราให้ มันจะท าให้คน
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า” (IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 2) การน าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสมต่อผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์ม การน าเสนอ
เนื้อหาแต่ละประเภทต้องค านึงถึงผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์ม เนื่องจากผู้ติดตามในแต่ละแพลตฟอร์ม 
มีช่วงอายุแตกต่างกัน นอกจากนี้ธรรมชาติในการน าเสนอเนื้อหาของแต่ละแพลตฟอร์มก็ต่างกันด้ วย 
ยกตัวอย่างเช่น ในเฟซบุ๊กมักจะเป็นรีวิวที่มีรูปสวยงาม มีความละเอียดในการน าเสนอเนื้อหาและมี
การบ่งบอกสถานที่หรือตราสินค้าชัดเจน ซึ่งในกรณีที่มีการน าเสนอเนื้อหาในทวิตเตอร์จะเป็นการ
น าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย ภาพที่ใช้เป็นรูปแบบธรรมชาติ ไม่มีการแต่งสี ไม่ใช่ การถ่ายท าแบบมือ
อาชีพ จะช่วยให้เข้าถึงง่ายและผู้ติดตามที่แนวโน้มที่จะชื่นชอบมากกว่า นอกจากนี้กลุ่มผู้ติดตามใน
ทวิตเตอร์ยังเป็นกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นวัยรุ่นและวัยเรียน ท าให้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดี ท าให้เวลา
น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับของถูกและดี หรือสิ่งที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะ จึงได้รับความสนใจจาก
ผู้ติดตามเป็นอย่างมาก 

 “ถ้าลง Facebook ลงอีกแบบลง ทวิตเตอร์ก็ลงอีกแบบ บางทีนะ ถ้าอันไหนที่แชร์
กันได้ก็จะลงทั้งคู่ แต่ถ้าเป็น Twitter จะพยายามท าให้เป็นกันเองมากกว่า เพราะว่าทวิต
เตอร์ ดูมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากกว่าในเพจ Facebook อย่างนี้ ถ้าลงใน Instagram อาจจะ
คุมโทนไปเลือกลงบางแบรนด์ที่เรารู้สึกว่ามันลงได้และดูเข้ากับไอจีเรา” (IN05, สัมภาษณ์ 24 
กรกฎาคม 2561) 
 “…จริงๆ เราท าคอนเทนท์ตามกลยุทธ์ประจ าปี อาจจะเป็นการถ่ายทอดสด เราจะ
ถ่ายทอดสดทุกอาทิตย์เพ่ือให้เรายังอยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของคนที่ติดตามเรา การคุย มันได้ผล
มาก ส าหรับการท าแฟนเพจในวันนี้ เพราะเขาได้คุยกับเรา เขาได้ส่งก าลังใจให้เรา เขาก็จะส่ง
เล่นกับเรา เหมือนว่าเราเป็นเพื่อนเขาได้มากขึ้น…”  (IN08, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 
 “…เราไม่ได้ท าแค่เพจอย่างเดียว เรามี Instagram มี Twitter แล้วเราก็ค้นพบว่า 
คนที่อยู่แต่ละที่ ก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน และวิธีที่จะท าให้มันบูมก็ไม่เหมือนกัน คือใน
ไอจีเน้นรูปเป็นหลัก และส าหรับเราเรามีมุมมองว่า ถ้าจะขายของไปขายในไอจีดีกว่า จะมีคน
มาถามว่า อันนี้ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไร แบบนี้ตลอดเวลา แต่ว่าถ้าเป็นในแฟนเพจนี่คือไม่มีเลย 
คือแฟนเพจนี่จะเป็นเหมือนสาระค่ะ” (IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
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 3) การน าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับความงามและผลิตภัณฑ์แล้ว 
ผู้ติดตามยังชื่นชอบเนื้อหาประเภทไลฟ์สไตล์ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท า
ให้ผู้ติดตามมีความรู้สึกร่วมระหว่างตนเองกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ สร้างความรู้สึกน่าติดตาม ใกล้ชิด
กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งไลฟ์สไตล์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ตนเองชื่นชอบคล้ายๆ กัน หรืองานอดิเรกของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ 

 “คนเรามันไม่มีใครติดตามอะไรอย่างเดียวหรอก มันก็จะเป็นฟีลที่อยากติดตามคนที่
มีอะไรเหมือนๆ กัน มีอะไรที่ชอบเหมือนกัน” (IN05, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมักมีการน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเช่นกัน มีการแบ่งปัน
เรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองได้ออกแบบไว้แตกต่างกันไปในแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องการการด าเนินชีวิต เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออก
ก าลังกาย ตลอดจนเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการให้ก าลังใจผู้ติดตาม 

 “เราจะตั้งเวลาโพสต์ แต่จะไม่ลงอะไรอย่างใดอย่างนึงค่ะ ไม่ได้ลงแค่รูปเราอย่ าง
เดียว ก็คือจะสลับๆ กันไป แต่การลงรูปตัวเองจะเน้นลงรูปคู่กับลูกค่ะ เพราะถ้าลงรูปตัวเอง
อย่างเดียวคนจะไม่คิดว่ามีลูกแล้ว” (IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

 4) การน าเสนอเนื้อหาจากสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการ กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาที่ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ใช้ในการคิดหัวข้อที่ต้องการน าเสนอเนื้อหา คือการตั้งค าถาม ซึ่งเป็นค าถามที่
ผู้ติดตามต้องการค าตอบ หรือมีความสงสัยในหัวข้อเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้การวิเคราะห์ผู้ติดตามยังถือ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ตรงใจผู้ติดตามมากยิ่งข้ึน  

 “หลักๆ ในการท าคอนเทนท์ของเรา จะมองว่าถ้าเราเป็นคนดูเราจะอยากดูอะไร มี
การดูข้อมูลหลังบ้าน ดูว่าเขามีผลตอบรับอย่างไรบ้าง เราก็จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคนที่ดูเรา
เป็นแบบไหน เราก็จะมีแนวทางการท าคอนเทนท์ที่แตกต่างกันออกไป เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
หรือบางทีคอนเทนท์ก็มาจากความชอบของเรา” (IN02, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 5) การน าเสนอเนื้อหาที่กระชับและเปิดเนื้อหาด้วยปัญหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการ
น าเสนอเนื้อหาโดนค านึงถึงความต้องการของผู้ติดตาม และเน้นเนื้อหาที่กระชับ เน้นตัวอักษรหรือ
ค าพูดที่ต้องการน าเสนออย่างชัดเจน และมักเปิดเนื้อหาด้วยข้อความที่เป็นปัญหาที่ผู้ติดตามของ
ตนเองก าลังประสบอยู่เพ่ือดึงความสนใจของผู้ติดตามและโน้มน้าวให้ผู้ติดตามอ่านเนื้อหาที่ตนเอง
น าเสนอต่อจนจบ 

 “เน้นอะไรที่สั้นๆ ง่ายๆ ในเมื่อคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ จะท ายังไงให้ตัวหนังสือที่
เขาเห็นมันชัดที่สุด อย่างสองบรรทัดแรกต้องเป็นการเน้นปัญหาที่เขามี หรือสิ่งที่เขาอยากให้
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มันเกิดขึ้นให้ได้ ให้ชัดเจน เช่น ‘ผิวหน้าไม่สดใส’ จะเป็นค าสั้นๆ ที่ท าให้เขารู้สึกว่า เนี่ย
แหละมันเป็นปัญหาที่เขาก าลังเจออยู่” (IN05, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 6) การน าเสนอเนื้อหาที่เน้นประโยชน์ของผู้ติดตามเป็นส าคัญ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใช้   
กลยุทธ์ที่เน้นการน าเสนอเนื้อหาโดยเน้นประโยชน์ของผู้ติดตามเป็นส าคัญ มีการวางแผนการน าเสนอ
เนื้อหาที่สร้างสรรค์เนื้อหาขึ้นมาเอง เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับผู้ติดตามมากท่ีสุด 

 “เน้น Owned Content จะเป็นคอนเทนท์ที่เราทดลองใช้ ต้องใช้จริง ถ้ามีการท า
คลิปในยูทูปเราจะไม่ท าเป็นรีวิวตัวนี้แบบเดียว สมมติว่าลูกค้าอยากให้ท าโปรโมทโฟมล้าง
หน้าส าหรับคนเป็นสิว เราก็จะน ามาคิดเป็นคอนเทนท์ เช่น ฮาวทูลดหน้ามัน เป็นสิว คือเป็น
คอนเทนท์ที่เราสบายใจในการท า ลูกค้าได้ขายของ และคนดูก็ได้ประโยชน์ด้วย แบบนี้ค่ะ” 
(IN05, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 7) การน าเสนอเนื้อหาที่คุ้มค่าต่อการแบ่งปัน ก่อนวางแผนที่จะด าเนินการน าเสนอเนื้อหา ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการวางแผนและออกแบบเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ มีคุณค่าต่อการที่
ผู้ติดตามจะแบ่งปันต่อให้เพ่ือนของพวกเขา ซึ่งต้องมีการใส่ใจรายละเอียดของแต่ละเนื้อหาเป็นพิเศษ 

 “เหมือนแฟนเพจมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะส่งต่อ เราจะคิดเสมอว่าการกดปุ่มแชร์มัน
หมายความว่า เขาจะท าสิ่งนี้ได้ คือเขาคิดแล้วว่ามันคุ้ม คือมันคุ้มค่าที่จะแชร์ มันมีข้อมูลที่
สมควรจะอยู่บนหน้าเฟซบุ๊กของฉัน เพราะฉะนั้นคอนเทนท์ที่ท าก็จะต้องใส่ใจรายละเอียด 
ถามตัวเองว่า ถ้าเป็นเรามันเป็นรูปเดียว อ่านแล้วก็จบ เราไม่อยากแชร์ แต่ถ้าเกิดมันมีคอน
เทนท์ที่มันมากนิดนึง เขาก็แบบจะอยากเก็บไว้ มันควรค่าต่อการเก็บ ต่อการที่จะแชร์…” 
(IN06, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีหลากหลายกลยุทธ์แต่สิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงในการน าเสนอเนื้อหาคือการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ติดตามแต่ละแฟลตฟอร์ม โดยเลือก
ออกแบบกลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของตนเองจากสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการและค านึงอยู่เสมอว่าเนื้อหา
ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอออกไปจ าเป็นต้องมีประโยชน์หรือมีความคุ้มค่าต่อการแบ่งปันเนื้อหา
นั้นๆ ของผู้ติดตาม ลักษณะนี้ถือเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นประโยชน์ของผู้ติดตามเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ความหลากหลายของเนื้อหาที่มีการน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากผู้ติดตามต้องการติดตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีความชอบหรือรสนิยมแบบเดียวกับตนเอง 
หากมีการน าเสนอเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากเกินไปอาจท าให้ผู้ติดตามรู้สึกเบื่อหน่ายได้ จาก
การศึกษายังพบอีกว่ากลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมักอยู่บน
พ้ืนฐานของการน าเสนอสาระความรู้ ข้อเท็จจริงเรื่องสุขภาพ อาหารและโภชนาการมากกว่าการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์เหมือนกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม 
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 4.3.3 กลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ 

 กลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วย การใช้ภาษาที่ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย การท าความเข้าใจในสิ่งที่
ต้องการน าเสนออย่างถ่องแท้ การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสเพ่ือดึงความสนใจของผู้ติดตาม การ
น าเสนอเนื้อหาที่ค านึงถึงส่วนร่วมของผู้ติดตาม การน าผลงานที่น่าสนใจของผู้อ่ืนมาแบ่งปันต่อ น า
เสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง การตอบค าถามของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ สามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 

 1) การใช้ภาษาท่ีผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย รายละเอียดของการน าเสนอเนื้อหาด้านความ
งามมักมีภาษาวิชาการของส่วนผสมต่างๆ ที่ผู้ติดตามอาจสับสนและไม่เข้าใจส่วนผสมที่เป็นชื่อ
วิชาการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงมีการใช้กลยุทธ์การใช้ภาษาท่ีผู้ติดตามสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย โดยแปลงจากภาษาเฉพาะทางเป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้เพ่ือจูงใจผู้ติดตามของตนเอง 

 “เราเนี่ยจะเป็นเน้นพูดในเรื่องส่วนผสม วิธีการใช้ ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะค่อนข้างมี
ความวิชาการมาก แต่เราจะพยายามหาวิธีที่อธิบายให้คนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ เข้าใจได้เหมือน
เรา นั่นคือความยากในการน าเสนอ เราจะต้องมานั่งคิดก่อนว่าเราจะแปลงเป็นภาษาทั่วไปได้
ยังไง เราอยากให้คนทั่วไปที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านนี้ หันมาสนใจเรื่องเล่านี้และเข้าใจได้เหมือน
เรา นั่นคือความยากในการท างานของเราว่าเราจะแปลภาษายังไงให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น” 
(IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 “การที่เข้าถึงง่าย อยากเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ใช่ influencer ที่แบบเข้าถึงยาก ก็
จะมีการโพสต์ทั้งเมนูอาหารและการออกก าลังกาย วิดีโอการออกก าลังกายก็มีค่ะ” (IN10, 
สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

 2) การท าความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนออย่างถ่องแท้ ก่อนน าเสนอเนื้อหาผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ต้องมีการท าความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการน าเสนอเพ่ือให้ตนเองมีความมั่นใจและให้
ผู้ติดตามมีความเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอ  

 “ก่อนจะอัดคลิป เราต้องอ่านเยอะมากและท าความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องน าเสนอ
เยอะมาก เพ่ือให้มันเรียบเรียงออกมาเป็นค าพูดที่เขาใจง่ายและสามารถพูดให้ได้ยาวในเทค
เดียว เรารู้สึกว่าเราท าแบบนี้แล้วเราแฮปปี้มากกว่า บอกเลยว่าเราก็ท าการบ้านเยอะมากใน
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แต่ละ 1 คลิป มันไม่ใช่งานที่แบบหยิบขึ้นมารีวิว พูดๆ ว่าใช้ดีๆ จบ” (IN01, สัมภาษณ์ 17 
กรกฎาคม 2561) 

 3) การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสเพ่ือดึงความสนใจของผู้ติดตาม การที่จะน าเสนอเนื้อหา
ให้ผู้ติดตามความสนใจนั้น ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามเองต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน
กระแสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเนื้อหา การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสจะท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามได้ใน
วงกว้างและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามใหม่ๆ ได้อีกด้วย 

 “รู้สึกว่าในเพจ ต้องท าอะไรให้เป็นไวรัล ต้องท าอะไรให้คนอิน คนแชร์ ยอดคน
ติดตามถึงจะเพ่ิม บางทีอันนี้ดีมากเลย แต่ท าไมคนไม่แชร์ การถ่ายภาพสวยบางทีมันไม่ได้
ช่วยเลยนะ คุณต้องมองให้ออกว่าอันไหนมันเป็นไวรัล อันไหนเป็นไวรัลแท้ อันไหนเป็นไวรัล
เทียม บางทีเป็นการรีวิวลิปสติก เราแค่สวอช มีคลิปวีดีโอสักอันนึง รูปลิปชัดๆ ท าให้ดูเรียล
หน่อย มันก็เป็นการจูงใจคนหลายๆ คน หลายๆ คนก็แท๊กเพ่ือนต่อกันใหญ่…” (IN02, 
สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 4) การน าเสนอเนื้อหาที่ค านึงถึงส่วนร่วมของผู้ติดตาม  การน าเสนอเนื้อหา ต้องท าให้
ผู้ติดตามเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในเนื้อหา จนท าให้ต้องการที่จะแบ่งปันต่อให้คนรู้จักได้อ่าน
และเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ เนื่องจากถ้าเป็นเนื้อหาที่กลุ่มผู้ติดตามสนใจ ผู้ติดตามจะมีการแบ่งปันเนื้อหา
นั้นโดยอัตโนมัติเอง 

 “…คนเราจะชอบการแชร์เนื่องจากว่าเขามีส่วนร่วมกับคอนเทนท์นั้นๆ เกิดจากการ
ที่เราท าคอนเทนท์ที่น่าสนใจ เขาก็จะเกิดการแชร์โดยอัตโนมัติเอง ต้องเป็นคอนเทนท์ที่
น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อเขาจริงๆ” (IN04, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีการสร้างกิจกรรมโดยให้ผู้ติดตามของตนเองมีการส่ง
การบ้าน ซึ่งเป็นการส่งภาพอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อโดยการแทรกภาพในกล่องความคิดเห็น
ของภาพที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์และผู้ติดตาม นอกจากนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้มีการแสดงความ
คิดเห็นและให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่ผู้ติดตามของตนเองได้รับประทานอีกด้วย 

 “เราเริ่มจากการส่งการบ้านค่ะ เมื่อก่อนจะโพสต์ทุกวันและโพสต์วันละ สามเมนู 
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยครบแล้วค่ะ คือเมื่อก่อนเพจจะยังไม่เยอะขนาดนี้” (IN07, สัมภาษณ์ 29 
สิงหาคม 2561) 
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 5) การน าผลงานที่น่าสนใจของผู้อ่ืนมาแบ่งปันต่อ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้
จูงใจกลุ่มผู้ติดตามคือการน าผลงานของนักสร้างสรรค์ผลงานคนอ่ืนมาแบ่งปันลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของตนเอง แต่สิ่งส าคัญคือต้องมีการให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่กลยุทธ์นี้ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มี
ความคลุมเครือในแง่จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา เนื่องจากในการน าเสนอเนื้อหาตามหลัก
จริยธรรมนั้น การน าผลงานของผู้อ่ืนมาอัปโหลดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองอีกครั้ง ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน ถึงแม้ว่ามีการให้เครดิตก็ยังถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ถ้าผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ไม่มีการแจ้งเจ้าของผลงานก่อนด าเนินการอัปโหลดผลงานอีกครั้ง 

 “ถ้าเรายังไม่มีผลงานเป็นของตัวเอง เราต้องหาอะไรที่เป็นไวรัล มาแชร์ลงเพจ แล้ว
ก็ให้ลูกเพจเล่นกัน ดูกัน ว่าชอบอะไรแบบไหน แต่สิ่งส าคัญคือ ต้องให้เครดิตด้วย” (IN02, 
สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 6) น าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม การน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ติดตามและผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มีการใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเพ่ือนที่คอยติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ
เพ่ือนตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 “…หลักๆ จะเป็นการลงไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะ อย่างเวลาถ่ายชุดออกก าลังกายก็จะเป็น
ชุดออกก าลังกายที่เราใช้จริงๆ เวลาโพสต์ก็จะโพสต์การใช้ชีวิตของเราจริงๆ อย่างให้คนรู้ว่า
การฟิตหุ่นมันไม่มีอะไรยาก กินคลีนอยู่ตลอด ออกก าลังกายอยู่ตลอด มันก็มีช่วงที่เราต้อง
ดูแลลูก มีช่วงที่ เราต้องเลือกทานอาหารนอกบ้าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์
มากกว่า…” (IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

 7) การตอบค าถามของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีการตอบ
ค าถามและข้อสงสัยของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ติดตามของตนเองได้รับค าแนะน าที่ถูกต้อง
และเพ่ือเป็นก าลังใจให้ผู้ติดตาม  
 “...เราเป็นหนึ่งคนที่เรามีความรู้แล้วเราอยากจะแชร์ เวลามีคนคอมเมนท์ถาม เราก็จะตอบ
ตลอดเวลา เหมือนเป็นหนึ่งก าลังใจ เหมือนจูงมือคนข้างๆ ให้ไปด้วยกัน เพราะถ้าเราไม่ตอบเขาก็จะ
ไม่อยากท า จริงๆ เรามีจุดประสงค์จริงๆ ว่ามีคนอยู่ข้างๆ เขานะ ชื่นชมเขา เป็นก าลังใจให้เขา เขาจะ
ได้มีเพ่ือนลดน้ าหนักค่ะ…” (IN07, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 ปัจจุบันบุคคลจ านวนมากที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้เป็นผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ และผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มผู้ติดตามเองก็มีการเลือกติดตามผู้



 
 

148 

ทรงอิทธิพลออนไลน์เฉพาะที่ตนเองสนใจ ด้วยเหตุนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงต้องมีการวางแผน      
กลยุทธ์ในการจูงใจผู้ติดตามให้ติดตามตนเอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.4 หลักในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ 
  หลักในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้ อหาต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์สามารถสรุปได้เป็น 8 ข้อ ได้แก่ การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง การคัดเลือกจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่ก าลังเป็นกระแส การคัดเลือกจากความ
น่าเชื่อถือของตราสินค้า การคัดเลือกน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาใกล้กัน 
การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนน าเสนอ จากการศึกษาหลักในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 
 1) การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการคัดเลือกสินค้าที่
จะน ามาเสนอเนื้อหาด้วยการใช้เกณฑ์การเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก มีมาตรฐานในการผลิตและ
วางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไปได้ 

 “…อย่างแรกเลยนะคะ เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป คือมีจ าหน่ายตาม
ห้าง ตามร้าน ตามช็อป คืออย่างน้อยต้องเป็นแบรนด์ที่เราคุ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ก็
ต้องแบรนด์ใหม่ที่มีมาตรฐานที่สามารถวางจ าหน่ ายโดยทั่ วไปได้  เพราะสิ่ งที่ เราให้
ความส าคัญมากก็คือ เมื่อคนดูเราแล้วเขาไปซื้อตามเรา ถ้ามันเกิดหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมา 
เขาสามารถแจ้งด าเนินเรื่องกลับไปได้ ถ้ามันเป็นสินค้าที่มีขายเฉพาะในเน็ตแบบเนี้ย มัน
เรียกร้องอะไรล าบากมาก อย่างแรกเลยก็คือคุณต้องเป็นของที่วางขายทั่ว ไป เพราะอย่าง
น้อยมันการันตีว่า คุณผ่านอย. ผ่านการตรวจสอบมาเยอะมากอยู่แล้ว”  (IN01, สัมภาษณ์ 
17 กรกฎาคม 2561) 
 “อันดับแรกก็ต้องเลือกที่แบบมีขายตามร้านที่น่าเชื่อถือ การเข้า eve and boy, 
Watsons ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการเสนอว่าสินค้าเขาเป็นแบบนี้ กว่าที่จะเข้าขายตามร้านได้ 
ลองให้ร้านเขาช่วยสกรีนได้อีกทีนึง ณ  ตอนนี้ก็คือดูที่มีขายตามร้านทั่วไปก่อน…” (IN03, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามมีการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากอย. หรือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการประกอบการธุรกิจต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
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อย่างละเอียดทั้งสถานที่ผลิต อุปกรณ์ในการผลิต กระบวนการผลิต การบ ารุงรักษาและท าความ
สะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีหรือ GMP ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงจะได้รับเครื่องหมาย อย.ให้
ติดอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยของสินค้าและ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค  

 “จะเลือกจากของที่มีอย. หรือว่าเราเคยเห็นผ่านตาไหม พอมีเรื่องเมจิกสกินเกิดขึ้น 
เราก็เลยต้องขอดูใบจดแจ้ง เพราะถ้าไม่มีก็จะไม่น่าเชื่อถือ พวกครีมเน็ตเราจะไม่ค่อยรับนะ 
น้อยมาก ถ้าสมมติไม่เคยผ่านตาเราก็คือจะไม่เลยนะ…” (IN04, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 
2561) 
 “…ก็เหมือนปกติค่ะ เช่น มีอ.ย. มีประโยชน์มากกว่าโทษ…” (IN07, สัมภาษณ์ 29 
สิงหาคม 2561) 

 3) การคัดเลือกจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ด้านความงามมีส่วนประกอบที่ซับซ้อน 
แต่ละบุคคลจะมีการแพ้สารต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ก่อนที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการรับทดลอง
ผลิตภัณฑ์จึงมีการขอทราบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพ่ือหลีกเลี่ยงสารที่ตนเองระคายเคืองอีกด้วย 

 “อย่างต่อมาคือเราจะดูว่าสินค้าตัวนั้นมันน่าสนใจจริงไหม ยิ่งถ้าเป็นสกินแคร์ เราจะ
ขอส่วนผสมมาดูก่อน ก็คือให้เขาส่งส่วนประกอบมาให้ดูก่อนค่ะ ว่าส่วนผสมมันเป็นยังไงและ
จุดขายเขาคืออะไรเพราะว่าเราเองต้องลองเองไง ตัวเราเองยังไม่กล้าลอง แล้วเราจะน ามา
เล่าต่อได้ยังไง เพราะฉะนั้น อะไรที่เราเลือกจะลองเอง เราก็ต้องดูแล้วว่าส่วนผสมมันโอเค
จริง ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ไม่ได้มีตัวที่เรารู้สึกว่ามันเสี่ยงจะแพ้” (IN01, 
สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 4) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความ
งามมักมีการบอกกล่าวกับผู้ติดตามถึงสภาพผิวของตนเอง ท าให้ในการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามสภาพผิวของตนเองด้วย เช่น ผู้ที่ผิวมัน มักจะมีการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมความมัน เป็นต้น 

 “อะไรที่เราใช้แล้วดี ใช้แล้วชอบ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มหน้ามัน เป็นสิวง่าย ถ้าเป็นส
กินแคร์จะเป็นสกินแคร์ที่ท าให้สิวไม่ขึ้น ไม่อุดตันอะไรแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นทางเรา
มากกว่า” (IN02, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
 “อย่างช่วงนึงดัชมิลล์ก็จะมาให้เรารีวิวเหมือนกัน แต่ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เรา ไม่ทาน
นมวัว คือเราก็ไม่รับเลย มันเป็นช่วงที่เราไปตรวจสุขภาพมาแล้วเป็นแบบแพ้แฝง แล้วหมอสั่ง
ให้งด แล้วเราจะมารีวิวได้ยังไง” (IN06, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
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 5) การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่ก าลังเป็นกระแส ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการเลือกสินค้าที่
ตนเองสนใจ โดยเป็นสินค้าในกระแสที่ตนเองมีความสนใจที่จะทดลองพอดี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพผิวของตนเองเป็นหลักด้วย 

“อีกอย่างหนึ่งคือสินค้าในกระแส ที่คนอยากรู้ คนนั้นก็บอกดี คนนี้ก็บอกดี เราก็อยากรู้แล้วก็
พิสูจน์ว่าจริงไหม แต่ถ้าเป็นสินค้าในกระแสที่ดูแล้วไม่น่าจะรอดกับผิวเรา เราก็ไม่ใช้” (IN02, 
สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 6) การคัดเลือกจากความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของตราสินค้ามีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการเลือกน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า
นั้นๆ ซึ่งนอกจากความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ยังมีความพิจารณาในเรื่องความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มาติดต่องานกับตนเองอีกด้วย เนื่องจากผู้ที่มา
ติดต่องานกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ถือเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทและตราสินค้านั้นๆ 

 “ดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก่อน คือดูแพ๊กเกจจิ้ง ดูวิธีการติดต่อ ดูคนน าเสนอ 
แม้กระทั่งอีเมลที่ติดต่อมา บางแบรนด์น่าเชื่อถือมากเลย แต่อีเมลไม่น่าเชื่อถือ วิธีการที่เขา 
น าเสนอตัวเองก็เหมือนหน้าตาบริษัท เขาก็เหมือนตัวแทนของสินค้านั้นๆ…” (IN04, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 
 “สิ่งที่เราจะเลือกน าเสนอ มันต้องน่าเชื่อถือจริงๆ เพราะว่ามันเป็นความปรารถนาที่
ดีกับคนที่ติดตามเรา สองคือมันเป็นความน่าเชื่อถือของเรา เราก็จะถือ (รีวิว) สิ่งที่เรากินอยู่
แล้ว” (IN08, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 
 “อย่างแรกคือต้องเป็นอันที่เราใช้จริง อย่างพวกชุดออกก าลังกาย เราใส่จริงๆ อยู่
แล้ว เน้นอันที่ เราใช้จริง เรารู้จักและก็มีการศึกษาข้อมูลมาพอสมควร ไม่ได้เลือกลง
สะเปะสะปะ…” (IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 
 “…เราจะไม่รับประเภทที่ขายแค่ในออนไลน์อย่างเดียว เราจะรับของที่มันค่อนข้าง
ใหญ่ มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยค่ะ เราอยากมีต าแหน่งที่น่าเชื่อถือด้วย” (IN10, 
สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

 7) การคัดเลือกน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาใกล้กัน เนื่องจากผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาต่อผู้ติดตากลุ่มเดิม หากมีการน าเสนอเนื้อหาจากผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันในระยะเวลาใกล้ๆ กัน อาจะท าให้ความน่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ล ด
น้อยลงด้วย เพราะเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า แต่ไม่ใช่การน าเสนอ
เนื้อหาจากการที่ตนเองมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจริงๆ 

 “หลักๆ ต้องไม่ซ้ ากับในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน เช่นช่วงนี้ถ้าเรารับสกินแคร์สิวเราก็
จะไม่รับตัวอ่ืน แล้วก็เลือกของที่มีขายทั่วไป” (IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
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 8) การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนน าเสนอ  เกณฑ์ในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
ตนเองน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาที่จัดสร้างเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือน าเสนอเนื้อหาแก่ผู้ติดตามโดยเฉพาะ 

 “อย่างแรกสุดเลยคือ เราจะไม่เลือกของที่ไม่เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเลยคือ ถ้าสปอนเซอร์มาให้ท าอะไรที่ ไม่เกี่ยวข้องแบบเนี้ยก็จะปฏิเสธไป มี
เหมือนกันที่ปฏิเสธไป คือตอนนั้นเขาให้ท าเรื่องคอนแทคเลนส์ แล้วเราท าเลสิคมาแล้ว ก็เลย
ปฏิเสธไป ถ้าเราไม่สามารถใช้ได้ เราก็จะไม่รีวิว…” (IN06, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องมีหลักในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาเสนอกับผู้ติดตาม 
เนื่องจากหากมีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอ อาจจะส่งผลร้ายต่อ
ผู้ติดตาม ในกรณีที่ผู้ติดตามเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้นๆ แล้วได้มีการทดลองใช้สินค้านั้นจริงๆ 
นอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ที่น ามาเสนอเนื้อหายังส่งผลต่อภาพลักษณ์  ความน่าเชื่อถือของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ และการร่วมงานระหว่างตราสินค้ากับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในอนาคตด้วย 

4.4 ผลการวิจัยที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและ
ด้านสุขภาพด้านจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ สามารถสรุป
จริยธรรมที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรยึดถือและปฏิบัติได้เป็น 7 ข้อ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ น าเสนอ
ข้อเท็จจริง น าเสนอเนื้อหาด้วยความจริงใจ ทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา  ไม่โจมตี
แนวความคิดที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตนเอง เว้นระยะรับงาน และให้ค าปรึกษาผู้ติดตามอย่าง
ตรงไปตรงมา อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 1) ความซื่อสัตย์ เป็นจริยธรรมข้อแรกที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กล่าวถึง เนื่องจากผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาต่อผู้ติดตาม ซึ่งความซื่อสัตย์นั้นจะสะท้อนออกมาจากการ
น าเสนอเนื้อหาและการตอบค าถามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง 

 “เราเลือกที่จะซื่อสัตย์กับผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคคือคนที่ท าให้เรายืนจุดนี้ค่ะ แบ
รนด์คือคนที่ ให้ เงินเรา ท าให้ เรามีรายได้  แต่แบรนด์อยู่ ไม่ ได้  ถ้าเราไม่มีคนติดตาม 
เพราะฉะนั้นโฟกัสหลักในการท างาน เราต้องมองผู้บริโภคเป็นหลัก” (IN01, สัมภาษณ์ 17 
กรกฎาคม 2561) 



 
 

152 

 “อันดับแรกเลยคือ ความซื่อสัตย์ ถ้าเราไม่ลองใช้ คือเราบอกไม่ได้เลยนะว่าอันนั้นมี
เนื้อสัมผัสยังไง ต่อให้แบรนด์เขียนสคริปต์มาว่าอันนี้ช่วยในเรื่องนี้ๆ แต่ถ้าเราไม่ได้ลองทาเอง 
เราก็ไม่สามารถตอบได้เนอะ” (IN05, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 2) น าเสนอข้อเท็จจริงและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง การน าเสนอข้อเท็จจริงเป็นสิ่งส าคัญที่ท า
ให้ผู้ติดตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ การน าเสนอเนื้อหาบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่
ผู้ติดตามสามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่มีการบิดเบือนความจริง ผู้ติดตามสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก 
หากมีการเกิดประเด็นค าถามขเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ผลเสียทั้งหมดจะตกอยู่
กับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง 

 “เราก็คือสื่อคนนึงที่น าเสนอเรื่องความสวยความงาม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหน 
คุณก็ต้องน าเสนอข้อเท็จจริงกับคนดู แค่นี้เอง” (IN01, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 “จริงๆ เรื่องสุขภาพยังมีเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ อีกมากเนื่องจากมันเป็นเรื่อง
อาหารการกิน แล้วมันท าให้ อาหารเกี่ยวกับพวกออกก าลังกาย ถ้ามันสุดโต่งมากไป มันจะมี
ผลกับร่างกายอย่างชัดเจน อย่างเช่นการอดอาหาร หรือว่าการทานอะไรบางอย่างที่มันผิด
หลักโภชนาการ…” (IN06, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 

 “มองแบบจริงๆ เลยคือคนที่มาติดตามเรา เขาก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบเรา ที่มั่นใจใน
ตัวเรา เวลาเราพูด เราเขียนอะไรลงไป เราก็ต้องหาข้อมูลที่มันลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ข้อมูลของตัว
สินค้า แต่เป็นข้อมูลทุกข้อมูลเลย เราพูดอะไรเขาเชื่อหมดค่ะ เราต้องหาข้อมูลที่ลึกซึ้ง ถ้าเรา
บอกผิดไป มันก็จะไม่ดีกับเขาค่ะ คนติดตามกว้างขวาง เขาอาจจะบอกต่อกัน มันก็จะคุม
ล าบากค่ะ ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องข้อมูลที่ลงไปมากๆ” (IN07, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 3) น าเสนอเนื้อหาด้วยความจริงใจ ความจริงใจในการน าเสนอเนื้อหาเป็นสิ่งที่ผู้ติดตาม
สามารถดูออกและเข้าใจได้ด้วยตนเอง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงจ าเป็นต้องมีความจริงใจในการ
น าเสนอเนื้อหาดังกล่าว 

 “เราจะไม่หลอกคนที่ติดตามเรา เราอยากมีความจริงใจอยู่ในงานที่เรารีวิว เรา
ทดสอบเองก่อนทุกตัว แต่เราจะไม่ท า Before After ที่หลอกลวง” (IN02, สัมภาษณ์ 17 
กรกฎาคม 2561) 

 “ความจริงใจต่อผู้ติดตาม เพราะถ้าเราไม่จริงใจ ถ้าเราท าไปนานๆ เข้า คนก็จะเลิก
ติดตาม เพราะว่าแบบมันดูมีแต่ไอเทมที่หลอกลวง แบบไม่ได้ ใช้จริง ในปัจจุบันก็มี 
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influencer ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่แบบ โดดเด่น น่าสนใจถึงจะมีคน
ติดตามเราแบบนานๆ…” (IN03, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 “ความจริงใจค่ะ ไม่ว่าจะยังไงเขาจะสัมผัสได้นะ มันจะออกผ่านตา น้ าเสียง ความ
จริงใจเป็นสิ่งส าคัญมากๆ เลย ถึงเราจะแสดงว่ามันใช้ดีมาก แต่เราก็รู้อยู่จริงใจ เรากล้าที่จะ
แนะน าคนในชีวิตจริงว่ามันดี ไม่ใช่แค่พูดอยู่แค่หน้ากล้อง” (IN07, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 
2561) 

 “สิ่งที่เราจะเลือกน าเสนอ มันต้องน่าเชื่อถือจริงๆ เพราะว่ามันเป็นความปรารถนาที่
ดีกับคนที่ติดตามเรา สองคือมันเป็นความน่าเชื่อถือของเรา นั่นก็คือจริยธรรมในใจของเรา 
การท าสายสุขภาพในตลาดเมืองไทย ท้าทายมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยาลดน้ าหนัก
ขายเกลื่อน แล้วก็ยาลดน้ าหนักจะมาในรูปแบบต่างๆ ที่ซอกแซก วิตามินบ้าง อาหารเสริม
บ้าง เราจะไม่รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด ที่ไม่ได้ท าให้เขาสุขภาพดีจริงๆ  หนึ่งคือเรา
ไม่ได้กิน สองเราไม่ได้เชื่อ สามเราไม่ได้คิดว่าคนที่ตามเราเขาเป็นคนอ่ืน เพราะว่าการรับงาน
ในฐานะที่เราเป็น influencer คนที่มีผลกับเราที่สุดก็คือผู้ติดตามเรานะ ไม่ใช่สปอนเซอร์ ทุก
คนที่อยู่ในเพจของเราคือคนที่สนับสนุนเรา ท าให้เรามีงานสปอนเซอร์” (IN08, สัมภาษณ์ 29 
สิงหาคม 2561) 

 “คือเรารีวิวจากตัวเราจริงๆ ไม่ใช่แค่เห็นจากตัวเม็ดเงิน คนตามเราเยอะ เขาจะเห็น
เราเป็นตัวอย่างที่ดี การพิมพ์ทรงอิทธิพลกับเขามาก เขาจะเชื่อเราทุกอย่าง ก็ควรเลือกที่มันดี
จริงๆ ไม่ใช่เขียนไปแล้ว ใช้แล้วมันไม่ได้จริงๆ…” (IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

 4) ทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการใช้ผลิตภัณฑ์จริง
ก่อนด าเนินการน าเสนอเนื้อหา ในกรณีที่ด าเนินการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว (ไม่ใช่
การพรีวิว) เพ่ือที่จะท าให้สามารถตอบค าถามและข้อสงสัยที่ผู้ติดตามต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 

 “มีคนถาม เทาไหมคะ ตอบไม่ได้อะยังไม่ได้ทา รู้แค่ว่าขาวมากเพราะแบรนด์เขียน
มา อย่างน้อยเราจะลองใช้สักวันนึง อย่างน้อยก็ตอบให้ได้ ส่วนใหญ่เราจะชอบบอกสภาพผิว
ของเราเอง เวลาเรารีวิวเราจะชอบแบบ ส่วนตัวนะคะ เราเป็นคนผิวแห้งค่ะ เราใช้แล้วเป็น
แบบนี้ค่ะ” (IN05, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 
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 “เราต้องเชื่อในสินค้านั้นๆ ลูกค้าก็จะแฮปปี้ที่เราเชื่อจริง ถ้าเราอินเราก็จะรีวิวได้ ใช้
แล้วมันดี เราก็พูดได้ เราต้องเชื่อก่อนแล้วถึงจะรีวิว เราไม่ได้คิดว่าคนที่เขาตามเรา เขาเป็น
คนอ่ืนนะ เราคิดว่าเขาเป็นเพ่ือนเรา เขาสนับสนุน เรา ฉะนั้นของที่จะเลือกมาพูดคือเราต้อง
กินจริงๆ”  (IN08, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 
5) ไม่โจมตีแนวความคิดที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตนเอง ปัจจุบันมีวิธีการที่หลากหลายใน

การดูแลสุขภาพ แต่ละวิธีมีการดูแล การปฏิบัติตนที่แตกต่างกัน วิธีการต่างๆ ถือเป็นความเชื่อที่ผู้ที่
ดูแลสุขภาพเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีนั้นๆ กับตนเอง ในประเด็นของจริยธรรมผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
คือต้องมีการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและไม่โจมตีวิธีการดูแลสุขภาพในรูปแบบอ่ืนๆ 

“ในเชิงเสนอข้อมูล คือสายสุขภาพจะมีวิจัยใหม่ทุกปี ในการที่เราน าเสนอวิธีในการ
ลดน้ าหนักอย่างหนึ่ง เราชอบเราก็น าเสนอการลดน้ าหนักแบบนี้ แต่ว่าเราอย่าไปโจมตีการลด
น้ าหนักแบบอ่ืนๆ เพราะว่าความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันคล้ายกับเรื่องศาสนา เรามอง
ว่ามันเป็นสิทธิในความเชื่อของเขาอะไรแบบนี้ค่ะ ที่ส าคัญคือเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่ทุกคนที่ท า
แล้วได้ผล คือเรากินอาหารแบบเดียวกัน ออกก าลังกายเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน 
อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ” (IN06, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561) 
6) เว้นระยะรับงาน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการเว้นระยะเวลาในการรับงานรีวิวที่เป็น

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากการรับงานที่ได้รับการสนับสนุนบ่อย อาจจะท าให้ความ
น่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่ าลง เกิดการตั้งค าถามของผู้ติดตามว่าเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์น าเสนอนั้น สามารถเชื่อถือได้จริงหรือไม่ 

“ถ้าเรารับงานบ่อยเขาจะคิดแล้วว่ามันใช่หรอ มันไม่ใช่ช่วงฉวยโอกาสอะไรแบบนั้น 
การรับงานบ่อยๆ ก็จะท าให้ความน่าเชื่อถือของเราต่ าลงด้วย แล้วระยะยาวมันไม่ใช่ 
เพราะว่าเราก็มีหลายคนที่เราแนะน าว่า ไม่ควรรับงานเยอะเกินไป เพราะมันดูไม่จริงแล้วนะ” 
(IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 
7) ให้ค าปรึกษาผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรตอบค าถามและให้

ค าปรึกษาผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากในการน าเสนอเนื้อหาผู้ติดตามที่มีความสนใจใน
เนื้อหามักมีการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ติดตามควรตอบ
ค าถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพราะความคิดเห็นของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ที่ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 

“อย่างมีงานติดต่อเรื่องอาหารแช่แข็งมา มันก็ไม่ได้มีคุณภาพเท่าอาหารสด ถ้าเทียบ
กันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเอเจนซี่ตลอดว่าถ้าเวลาเขียนแคปชั่นเราจะไม่เขียนตามเอ
เจนซี่ที่เขาในคีย์เวิร์ดมา ถ้ามีคนถามเรื่องโซเดียม เราก็จะบอกไปเลย ว่าโซเดียมสูง เพราะ
อาหารแช่แข็งโซเดียมสูงแน่นอน เราก็แนะน าต่อว่าจะต้องแก้โดยวิธีอะไร อย่างในคอมเมนท์
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จะมีคนถามว่าแล้วกินทุกวันได้ไหม เราก็จะบอกว่ากินทุกวันไม่แนะน าค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้มี
คุณค่าทางอาหารขนาดนั้น” (IN10, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

“เราก็แนะน าตามที่เรารู้สึกจริงๆ ถ้าเวลาใครมาถามเราก็จะบอกว่าตัวสปอร์ตบรา
โอเคนะ แต่ว่ากางเกงลองไปใส่ดูอีกทีแล้วกัน เพราะหลังจากที่เราลงไปปุ๊บ จะมีคนมาถามว่า
จะใส่ตามต้องซื้อที่ไหน เราก็แนะน าตามที่เรารู้สึกจริงๆ…” (IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 
2561) 
จริยธรรมพ้ืนฐานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้แก่ ความซื่อสัตย์ที่น ามาสู่การน าเสนอเนื้อหา

ด้วยความจริงใจ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการน าเสนอข้อเท็จจริงและมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา ให้ค าปรึกษาผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพจะต้องมีจริยธรรมในเรื่องการไม่โจมตีแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ
อ่ืนๆ ในส่วนของการท างานร่วมกับตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการวางแผนการเว้นระยะ
รับงาน เนื่องจากหากรับรีวิวที่เป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนมากเกินไป อาจจะท าให้ความน่าเชื่อถือ
ของตนเองต่ าลงได ้ 

4.5 ผลการวิจัยที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

ผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณว่านน้ า 
พันทิป (นามแฝง) บล็อกเกอร์ วิทยากร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยและผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีประวัติโดยสังเขป
ดังต่อไปนี้ 

ประวัติของคุณว่านน้ า พันทิป สมาชิกบนเว็บไซต์ pantip.com ที่เป็นหนึ่งในล็อคอินที่ มี
ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นทั้งนักวิจารณ์อาหารและเป็น
กรรมการคนแรกของรายการ Iron Chef Thailand ที่เป็นบล็อกเกอร์ และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 
LIPS 100 Online Influencers by Lips Magazine อีกด้วย 

ปัจจุบันคุณว่านน้ าเป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ บล็อกเกอร์และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

ประวัติของผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ตระหนักจิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วารสารศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโทนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต (การ
สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านการสื่อสารและการท่องเที่ยวจาก
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มหาวิทยาลั ยควีนส์ แลนด์  ป ระเทศออส เตรเลี ย  (Doctor of Philosophy in the field of 
Communication and Tourism , University of Queensland, Australia) 

ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบันผศ.ดร.ตระหนักจิตเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีประสบการการท างานในต าแหน่งผู้จัดการแผนก
การตลาด อาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (2543 - 2544) และเจ้าหน้าที่การตลาด 
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (2542) นอกจากนี้ ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยังเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบ
รนด์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรม
พัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

แนวค าถามค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้แก่ หลักในการเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ จริยธรรมในการ
สื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ และความคาดหวังของสังคมต่อประเด็นด้านจริยธรรม
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ดังอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

4.5.1 หลักในการเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้เหมาะสมกับกับผลิตภัณฑ์ในความคิดเห็นของคุณว่าน
น้ า พันทิปมองว่าควรเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของตราสินค้า นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังถือเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องน ามา
พิจารณาในการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันความส าคัญของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ถือได้ว่าเป็นกึ่งพรีเซนเตอรฺของตราสินค้าเลยทีเดียว 

“..จริงๆ แล้วมันก็เป็นหลักการพ้ืนๆ ทั่วไป แต่คนอาจจะลืมกันก็คือ มันไม่ใช่แค่เรื่อง
ว่าเป็นคนที่มีคนตามเยอะ ไลก์เยอะ เราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร กลุ่มเป้าหมายคือ
ใคร ต้องการสื่อสารกับใคร หนึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายที่
เราจะคุย สองที่ว่านจะให้ความส าคัญก็คือพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขา การวางตัวอะไรแบบนี้ 
ในบางกรณีเขามีความเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ในตัวด้วย ไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่ล าโพงของแบรนด์ แต่
หลายๆ ครั้งในหลายๆ งาน ความส าคัญของเขามีถึงกับว่ากึ่งๆ เป็นพรีเซนเตอร์ของทาง    
แบรนด์ด้วย ถ้าเราเลือกแต่คนที่มียอดไลก์เยอะ แต่ท าตัวสุ่มเสี่ยง ถ้าเกิดมีดราม่าขึ้นมา ว่าน
ว่ามันไม่คุ้ม...” (ว่านน้ า พันทิป, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2561) 
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 “อาจารย์คิดว่าเราควรเลือกผู้ทรงอิทธิพลที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วก็ไม่ควร
จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่โฆษณาหลายอย่างจนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอะไร 
ไม่ใช่สักแต่ว่าจะเอาคนดังอย่างเดียว ซึ่งมันก็ไม่ได้ผลดีกับสินค้าเรา เอาคนที่เขาเกี่ยวข้อง
จริงๆ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเซเลบดังสักทีเดียว แต่ว่าให้ดังในกลุ่มเป้าหมายแล้วคิดว่าคนในกลุ่ม 
เสพและรู้จัก” (ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561) 

ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ไม่ควรเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่
มีการน าเสนอเนื้อหาหลากหลายตราสินค้าจนเกินไป แต่ควรเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มี
อิทธิพลต่อคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆ 
4.5.2 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่มีกลยุทธ์ตายตัว ทั้งนี้กลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับ

ผลิตภัณฑ์และเวลา โดยสิ่งส าคัญคือตราสินค้าควรน าประเด็นสังคมมาเป็นจุดขาย เพ่ือให้ผู้ติดตาม
สนใจในการสื่อสารเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้คุณว่านน้ า พันทิปให้ความส าคัญกับการสื่อสารและการ
วางตัวของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการประพฤติตนไม่เหมาะสม อาจ
น ามาซึ่งภาวะวิกฤติของตราสินค้าได้ 

“.ไม่ได้มีกลยุทธ์ตายตัวหรอก ว่าผู้ทรงอิทธิพลจะต้องใช้แบบไหน เพราะว่าถ้ามี    
กลยุทธ์ตายตัวทุกแบรนด์จะท าเหมือนกันหมด กลยุทธ์ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของเรา สินค้าและ
เวลาเนอะ ถ้าเป็นจุดส าคัญจริงๆ จะเอาความเด่นเรื่องประเด็นนั้นๆ และน าประเด็นสังคมมา
เป็นจุดขาย กลยุทธ์ที่ดีการรู้จักปรับมุม ปรับเปลี่ยนแล้วก็ตามเทรนด์ และต้องเป็นผู้ทรง
อิทธิพลที่เขาไม่มีภาพลักษณ์ด่างพร้อย เป็นตัวแทนของเราได้อย่างเต็มที่ ถึงเลือกมาเป็นผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์” (ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561) 
4.5.3 จริยธรรมในการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
จากการศึกษาสามารถสรุปจริยธรรมในการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ผ่าน

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเป็น 5 ประการ ได้แก่ การรีวิวต้องไม่ใช่การโฆษณา ต้องเป็นไป
ตามความจริง ไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ และผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

1) การรีวิวต้องไม่ใช่การโฆษณา ปัจจุบันมีโฆษณาแฝงจากการรีวิวผลิตภัณฑ์มากมาย นักการ
ตลาดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสายงานอาชีพนี้จ าเป็นต้องตระหนักไว้อยู่เสมอว่า การรีวิวต้องไม่ใช่
การโฆษณา แต่การรีวิวคือการน าเสนอเนื้อหา ประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากการใช้สินค้าและ
บริการนั้นๆ ตามจริง ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบการรีวิวแต่แฝงไปด้วยการโฆษณา



 
 

158 

จ านวนมาก สังเกตได้จากการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความที่ตราสินค้าต้องการให้น าเสนอ ไม่ใช่การ
รีวิวที่มาจากการใช้งานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง ดังค าสัมภาษณ์ของคุณว่านน้ า พันทิปต่อไปนี้ 

“เราต้องมาท าความเข้าใจก่อนว่ามันมีโฆษณาในรูปแบบรีวิวแต่การรีวิวต้องไม่ใช่
การโฆษณา เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่า เห็นหลายแพลตฟอร์มที่โฆษณาว่าเป็นศูนย์
รวมของบล็อกเกอร์ influencer เรื่องจ้างนี่ไม่มีประเด็นเพราะอะไรที่เป็นอาชีพได้ก็ต้องมี
รายได้อยู่แล้ว แต่พอไปดูเนื้อหาที่เขาเขียน มันไม่ใช่การรีวิว มันเป็นการจ้างในคนๆ นั้นพูดใน
สิ่งที่แบรนด์อยากให้พูด บางทีก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ มีคุณสมบัติแบบนี้ๆ แฮชแท๊กนี้ ซึ่งมันก็
ไม่ใช่การรีวิว การรีวิวคืออะไร การรีวิวคือการที่เราทดลองใช้สินค้าและบริการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วเราก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสินค้านั้นๆ ใช่ไหม” (ว่านน้ า พันทิป, สัมภาษณ์ 
27 พฤศจิกายน 2561) 
2) ต้องเป็นไปตามความจริง การน าเสนอเนื้อหาประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไป

ตามความจริง ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาและรับฟังเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเองถือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อตรา
สินค้าในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

“โดยจริยธรรมแล้ว มันก็ควรต้องเป็นไปตามจริง ถ้าสมมติเกิดใช้แล้วแพ้ขึ้นมา ซึ่ง
การแพ้มันเป็นเรื่องบุคคล ไม่ได้จ าเป็นว่าผลิตภัณฑ์จะดีหรือไม่ดี แพ้มันเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อ
สารใดสารหนึ่ง ที่จริงอาจจะเป็นความซวยก็ได้ หรืออาจจะไม่ได้เกิดจากการแพ้ก็ได้ อาจจะ
เป็นความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ก็ได้ ถูกไหม ถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมา จริงๆ แล้วทางแบ
รนด์กับทางคนที่รีวิวก็ควรจะคุยกัน ถ้าเป็นกรณีของผู้ใช้ทั่วไป ก็ต้องบอกให้แบรนด์รู้ เพราะ
ไม่งั้นแบรนด์ก็ไม่รู้ว่าคนใช้แล้วเป็นยังไง” (ว่านน้ า พันทิป, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2561) 
3) ไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืน การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องเป็นธรรมและไม่

โจมตีตราสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งกับตราสินค้าที่ตนเองได้รับการสนับสนุนมา หากมีการน าเสนอ
เนื้อหาเปรียบเทียบควรน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อเท็จจริงและประสบการณ์ในการใช้ที่เป็นความจริงและ
ไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืนให้เสียหาย 

 “ถ้าคุณรับงานแบรนด์ A ก็ไม่ควรโจมตีแบรนด์อ่ืนที่เป็นแบรนด์คู่แข่ง อันนี้เป็น
จริยธรรม” (ว่านน้ า พันทิป, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2561) 
4) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความ

เคารพกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้มีการน าเสนอเนื้อหาไปยังผู้ติดตาม เนื่องจากผู้ติดตามได้ให้ความ
เชื่อถือกับเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ หากในความเป็นจริงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากการน าเสนอเนื้อหาออกไปจะส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองดูไม่ดีอีกด้วย 
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“คนที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลก็ควรให้ความเคารพต่อสินค้าด้วย ไม่ใช่เราเป็นแบรนด์แอม
บาสเดอร์สินค้านี้แต่ในชีวิตจริงใช้อีกยี่ห้อหนึ่ง อันนี้ก็ดูไม่ดี ทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีการเซ็นต์
สัญญา มีการตกลงชัดเจน” (ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561) 

5) น าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ การน าเสนอ
เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการค านึงถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศด้วย ในกรณีที่
เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สิ่งมอมเมาเยาวชนหรือประเด็นที่ส่อไปในทางเพศก็ควรมี
การระมัดระวังค าพูด ตรวจสอบรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การน าเสนอแต่ละเนื้อหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและอยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศไทยอีกด้วย 

“แล้วจริงๆ เรื่องผู้ทรงอิทธิพล ของที่เกี่ยวกับเด็ก มอมเมา หรือว่าอะไรที่เกินไปก็ไม่
ควรท า พวกสุรา เหล้าหรือเกม อย่าให้มันมากเกินไป แล้วอีกอย่างเรื่องประเด็นวาบหวามก็
ต้องให้เหมาะสมกับสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศเราด้วย” (ผศ.ดร.ตระหนัก
จิต ยุตยรรยง, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561) 

“ย้อนกลับมาเรื่องของจริยธรรม จริงๆ แล้วจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของความซื่อสัตย์ที่
เรามีต่อผู้ติดตามเราหรือต่อการรีวิวของเราเพราะนั่นไม่ควรเป็นจริยธรรมนั่นควรเป็นพื้นฐาน
ที่ต้องมีอยู่แล้ว มันไม่ควรที่จะต้องแบบเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ” (ว่านน้ า พันทิป , 
สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2561) 
จากความคิดเห็นของคุณว่านน้ า พันทิปมองว่า จริยธรรมไม่ใช่เรื่องของความซื่อสัตย์

เนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องมีอยู่แล้ว โดยความซื่อสัตย์นี้มี
ความหมายคือเป็นความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกหลวงผู้ติดตาม
ของตนเอง ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

4.5.4 ความคาดหวังของสังคมต่อประเด็นด้านจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
จากการศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเรื่อง

ความคาดหวังของสังคมต่อจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่าจริยธรรมของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์นั้นนอกจากเป็นสิ่งที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานแล้ว สังคมเอง
ต้องมีความเข้มแข็ง โดยที่ผู้บริโภคจ าเป็นต้องรู้เท่าทันการรีวิวที่แฝงไปด้วยโฆษณา หากผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์คนใดไม่น าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามพ้ืนฐานของจริยธรรม ผู้ติดตามหรือผู้บริโภคควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องการผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แบบใด หากความ
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คิดเห็นของผู้บริโภคเข้มแข็ง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องปรับปรุงการน าเสนอเนื้อหาให้เป็นไป
ตามจริยธรรมและตามความต้องการของผู้ติดตามหรือผู้บริโภคด้วย 

“สังคมควรจะแสดงออกไม่ใช่ผลักภาระให้ influencer อย่างเดียว สังคมเองก็ต้องเข้มแข็ง
ด้วย สังคมต้องลุกขึ้นมาเองด้วยว่าแบบนี้ไม่ถูก influencer คืออะไร คือคนที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของเรา แล้วคุณอยากได้คนที่มีอิทธิพลการตัดสินใจของคุณแบบไหนล่ะ แบบที่มาอ้ิบ ไม่บอก
คุณว่าได้รับของได้รับเงินมาฟรีแบบนั้นหรอ สังคมก็ควรออกมาบอกว่าคุณจะท ามาหากินเป็น 
influencer เนี่ย มันก็ไม่ได้แปลก มันก็มีมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์แล้ว แต่คุณเองก็ต้องท าตัวเองให้มัน
เปิดเผยให้มันถูกต้องด้วย มันต้องทั้งสองทาง สังคมก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะ ไม่ใช่บอกอ๋อหรอ อ๋อเป็น
อย่างนี้เองหรอ คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน มันไม่ใช่หน้าที่ของ influencer ฝ่ายเดียวแล้ว
ก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคฝ่ายเดียว มันเหมือนทุกอย่างในโลกนี้ เราอยู่กับเป็นสังคมเพราะฉะนั้นมัน
ต้องไปด้วยกัน” (ว่านน้ า พันทิป, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2561) 

ในขณะที่ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยงมีความคิดเห็นตรงกับคุณว่านน้ า พันทิปในประเด็น
ที่ว่าผู้บริโภคต้องมีการคุ้มครองกันเองและควรมีการออกมาตรการหรือกฎหมายอย่างจริงจังเกี่ยวกับ
การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ นอกจากนี้สื่อหลักยังถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง โดยจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและ
การใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าเนื้อหาประเภทใดน่าเชื่อถือและเนื้อหาประเภทใดแอบแฝงการ
โฆษณาผ่านการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

“อันนี้ก็อยากฝากนิดนึงว่าจริยธรรมส าคัญ ผู้บริโภคก็ต้องคุ้มครองกันเองด้วย และที่ส าคัญ 
พวกสื่อหลักก็ควรจะต้องมีการให้ความรู้ เสริมความคุ้มกัน มีการสั่งสอนเด็กๆ เยาวชนว่าทุกอย่างมัน
มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งของที่เห็นว่าใช้จริง เขาอาจจะไม่ได้ใช้จริงก็ได้ และที่ส าคัญกฎหมาย
กฎเกณฑ์ เป็นเสือกระดาษมานานแล้ว แต่ถึงเวลาจริงๆ เหมือนเป็นเสือกระดาษมากกว่า” (ผศ.ดร.
ตระหนักจิต ยุตยรรยง, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561) 

4.6 ผลการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน 

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการกฎหมายที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการ
แถลงต่อผู้อ่านหรือผู้ติดตามเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า ใน
การศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนได้
เป็นสองกลุ่มคือความคิดเห็นของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
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4.6.1 ความคิดเห็นของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับ
การสนับสนุน 

 มุมมองของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่อประเด็นการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน มีทั้งผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ที่เห็นด้วยกับการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นกับอีกมุมหนึ่งของ
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความเห็นว่าการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ
น าเสนอเนื้อหา โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความเห็นดังต่อไปนี้ 
 มุมมองของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เห็นด้วยกับการระบุเนื้อหาที่ ได้รับการสนับสนุนจากตรา
สินค้ามีความเห็นว่า การระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนท าให้ผู้ติดตามได้ไตร่ตรองเนื้อหาก่อน
ตัดสินใจ ถือว่าเป็นการกรองเนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์สร้างสรรค์ด้วยตนเองและเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า ซึ่งสุดท้าย
แล้วผู้ติดตามจะเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ 
ตลอดจนตัดสินใจกระบวนการสุดท้ายที่เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 “เราว่า 50-50 เพราะใจนึงเรามองว่าต่อให้เป็นสปอนเซอร์รีวิวเขาจะดูออก เราเองก็
ดูออกว่าอันไหนเป็นสปอนเซอร์ แต่บางคนเขาก็ไม่รู้นะ ใจเทไปว่าใส่มันก็ดีกว่า มันเหมือนกับ
การได้กรองอีกสเต็ปนึง มีการชั่งใจก่อน เราท าให้เรากรองได้ชัดเจนเลยว่าเราสามารถเชื่อได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาใช้จริงๆ นะ มันอยู่ที่ความจริงใจของเราในการท าด้วยแหละ” 
(IN03, สมัภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2561) 

 การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีความชัดเจน จึงต้องมีการระบุเนื้อหาที่
ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้าและการน าเสนอเนื้อหาควรเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่รีวิว
ประสบการณ์ใช้งานแบบที่ไม่จงใจตั้งใจขายผลิตภัณฑ์มากเกินไป 

 “มุม influencer อะไรที่ได้มาฟรีก็บอกไปเถอะว่าได้มาฟรี อะไรที่เขาจ้างก็บอกว่า
เขาจ้าง ไม่ต้องมีการแอ๊บว่าได้มาฟรีทั้งๆ ที่เป็นงานจ้าง การที่เรามีงานจ้างเข้ามา มันก็ไม่ได้
แปลว่าไม่ดี มันก็แปลว่า เรามีความน่าเชื่อถือ แบรนด์มั่นใจในการที่จะให้เราท างาน ถ้าสมมติ
ว่าแบรนด์ขอให้ไม่ต้องใส่ก็ควรจะคุยกับแบรนด์ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลย ว่าต้องใส่นะ ไม่มีใคร
คนไหนอยากอ่านการที่โดนยัดเยียดเหมือนแบบเอาคนขายตรงมาพูดอยู่ทุกวันหรอก เขาก็
อยากอ่านอะไรไปเรื่อยๆ คนเราอะไรที่มันอ่านไปทุกวันน่ะ ความคิดมันก็ จะเอนเอียงไป
ตามนั้นแทน” (IN01, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2561) 

 “เราว่าจ าเป็นต้องเขียน เพราะถ้าเราไม่เขียน เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสปอนเซอร์รีวิว 
ซึ่งเราเขียนไปเลยมันจะดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้ คนเขาศึกษาอินเทอร์เน็ต เขารู้มากกว่าเรา รู้
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ว่าโพสต์นี้ขายหรือไม่ได้ขายของ ลงรีวิวแบบสปอนเซอร์ได้แต่ขอให้รีวิวแบบตามจริง ตามที่
เราใช้งานจริงๆ ว่ามันเป็นยังไงมากกว่า” (IN09, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2561) 

 นอกจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เห็นด้วยกับการระบุการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน
จากตราสินค้าแล้ว ยังมีมุมมองของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ไม่เห็นด้วยกับการระบุเนื้อหาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากตราสินค้า เนื่องมาจากการที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่ต้องการให้ผู้ติดตามของตนเองเพ่ง
ความสนใจที่วิธีการที่ตนเองได้รับผลิตภัณฑ์ที่น ามาเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความเข้าใจว่า
หากระบุว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ผู้ติดตามจะคอยให้ความสนใจกับประเภทของ
เนื้อหามากกว่าเนื้อหาที่ตนเองได้สร้างสรรค์ข้ึนมา 

 “ตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกัน งานอาจจะน้อยลง เพราะคิดว่าแบรนด์อาจจะไม่ชอบ เรา
ก็อยากท า แต่อีกแง่นึงเราก็คิดว่าแบรนด์จะเป็นยังไง เราเลยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะท า แต่ว่าถ้า
ให้บอกว่าอันไหนซื้อมาเองเราก็ไม่ได้ท านะ ไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้เลย ถ้าเราโพสต์ลงไปว่า
ต่อไปนี้จะบอกว่าสปอนเซอร์หรือไม่ คนก็จะคอยมาโฟกัสตลอดว่าอันไหนเป็นสปอนเซอร์ 
ไหม เราต้องคิดถึงอนาคตตลอด จุดนั้นเราก็ต้องล าบากใจอยู่ดี” (IN03, สัมภาษณ์ 24 
กรกฎาคม 2561) 

 อีกสาเหตุที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องระบุชี้แจงเนื้อหาที่ได้รับการ
สนับสนุน เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความเข้าใจว่าผู้ติดตามของตนเองมีวิจารณญาณในการ
วิเคราะห์ว่าเนื้อหาประเภทใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า และอีกสาเหตุหนึ่งคือ
ตราสินค้าบางตราสินค้าไม่ต้องการให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ระบุว่าเนื้อหาที่ตนเองได้น าเสนอไปนั้น 
ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า แต่ต้องการให้เป็นการน าเสนอเนื้อหาแบบที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยตนเองจริงๆ  

 “…การเขียนสปอนเซอร์รีวิวดีส าหรับลูกเพจที่เพ่ิงเข้ามาศึกษาเรื่องรีวิว แต่ในอีกมุม
หนึ่งเราคิดว่าคนที่ติดตามรีวิวมาเรื่อยๆ จะรู้ว่าอันไหนเป็นรีวิวที่ได้รับการสปอนเซอร์ คือการ
เขียนและไม่เขียนในมุมคนที่ดูรีวิวตลอด ไม่ค่อยต่างกันมากนะ เพราะมันไม่มีใครหรอกซ้ือลิป 
10 สีมารีวิวทีเดียว คือจริงๆ แล้วเราก็รีวิวทั้งหมดนั่นแหละ แต่เราว่าไม่น่าจะต้องโฟกัสว่าแบ
รนด์ให้หรือไม่ให้ เน้นที่รีวิวดีกว่า คือเราเคยมีประสบการณ์การเขียนที่บอกว่าแบรนด์ส่งของ
มาให้แล้ว แล้วแบรนด์ก็มาขอให้เราลบข้อความพวกนั้นออก เราก็เลยพยายามไม่บอกที่มา
ของของที่ได้มาเท่าไร คือถ้ามีคนสนใจจริงๆ เขาจะส่งข้อความมาคุยกับเราต่อ”  (IN04, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 
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 “จริงๆ เราว่าทุกวันนี้เขาถึงวันที่ทุกคนรู้แล้วว่าอันไหนคือสปอนเซอร์ อันไหนไม่ใช่
สปอนเซอร์ ส่วนตัวของเราตอนที่ท าวีดีโอ เราก็จะขึ้นโลโก้แบรนด์เลย คือไม่ได้ระบุว่าเป็น
โพสต์สปอนเซอร์ คอนเทนท์จะเป็นคอนเทนท์ที่เอ้ือต่อสปอนเซอร์ 50% และเอ้ือผู้ฟัง 50% 
เช่น 5 วิธีผิวใสไร้สิว หนึ่งใน 5 ข้ออาจจะมีเจลแต้มสิวหนึ่งอัน และอีกสี่ข้อจะเป็นประโยชน์ที่
เขาจะได้รับจริงๆ เช่นการดื่มน้ าเยอะๆ การออกก าลังกาย โอเคเขาฟัง มันอาจจะมี
สปอนเซอร์อยู่ แต่มันมีประโยชน์มากกว่า” (IN08, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 นอกเหนือจากการไม่ต้องการให้ผู้ติดตามเพ่งเล็งประเภทของเนื้อหาว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับการ
สนับสนุนและการที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เข้าใจว่าผู้ติดตามของตนเองมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
เอกสารแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เห็นว่าการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนนั้นไม่
จ าเป็นเนื่องมาจาก การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนน ามาสร้างเนื้อหา
เพ่ือน าเสนอแก่ผู้ติดตามของตนเอง โดยที่เนื้อหานั้นไม่เน้นที่ผลิตภัณฑ์แต่เน้นเพ่ื อประโยชน์ของ
ผู้ติดตามเป็นส าคัญ 

 “จริงๆ ถ้าเป็นเพจเรา ถ้าอันไหนเป็นสปอนเซอร์เราจะไม่ได้เขียนว่าเป็นสปอนเซอร์ 
เพราะเนื้อหาข้างในมันไม่ได้ขายค่ะ ว่าต้องแบบนี้แบบนั้น แต่มันคือคอนเทนท์นึงที่เราน ามา
ประกอบลงในเพจเฉยๆ มันเป็นหนึ่งคอนเทนท์ที่เราจะท าอยู่แล้ว คือเป็นภาพที่เห็นว่ามีแบ
รนด์เขาเฉยๆ ไม่ได้เน้นที่ผลิตภัณฑ์ คือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค คือเราจะคุยกับสปอนเซอร์
ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ” (IN07, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2561) 

 จากการศึกษาพบว่าทั้งผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้าน
สุขภาพมีความคิดเห็นออกเป็นสองกลุ่มทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและ
กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วย โดยแต่ละบุคคลมีเหตุผลเป็นของตนเอง 

4.6.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเกี่ยวกับประเด็นการน าเสนอ
เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน 
ความคิดเห็นของน าวิชาการด้านการตลาดเกี่ยวกับประเด็นการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการ

สนับสนุนเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรระบุว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับ
การสนับสนุน โดยมีการกล่าวถึงกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยการบังคับให้ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ระบุการสนับสนุนเนื้อหานั้นๆ ให้ชัดเจนอีกด้วย 

“...การระบุการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นแต่เป็นสิ่งที่ต้องมี คืออย่างที่
อเมริกามันเป็นกฎหมายเลยนะ ต้องระบุว่าเป็นสปอนเซอร์รีวิวหรือ Advertorial ซ่ึง SR ของ 
pantip ก็มีระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามรับสิ่งตอบแทนเหนืออ่ืนใด คือถ้าเป็นรีวิวที่พักก็ต้องเป็นการ
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ได้ที่พักฟรีหรืออาหารฟรี แต่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนพร้อมใจจะลืมกัน แล้วถามว่าถ้า
ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ ก็ไม่เห็นเป็นไร ค านี้แหละมันจะน ามาซึ่งสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง...” (ว่านน้ า พัน
ทิป, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2561) 
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมีความคิดเห็นว่าการท่ีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เข้าใจว่า

ผู้ติดตามของตนเองมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตรา
สินค้านั้นถือเป็นความเพิกเฉยต่อสังคม ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความมั่นใจในการตัดสินใจ
และการน าเสนอเนื้อหาของตนเองจะไม่เกิดความกังวลในการระบุว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ได้รับการ
สนับสนุน ถึงแม้เป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนแต่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก็ยังน าเสนอเนื้อหาแบบ
ตรงไปตรงมา ไม่ใช่การที่ตราสินค้าจ่ายเงินให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอเนื้อหาตามที่ตราสินค้า
ต้องการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ หากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีวิจารณญาณท่ีดี ผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์จะสามารถตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อเนื้อหานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง 

“...จะบอกว่าคนรู้อยู่แล้วมันเป็นความเพิกเฉยต่อสังคม คุณกลัวว่าคนจะไม่ เชื่อคุณ
หรอ ถ้าคุณมีความแน่พอท าไมคุณไม่เปิดเผยไป ในส่วนของคนที่ต้องการให้เปิดเผย จะบอก
ไว้ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย จะขึ้นเป็นตัวแดง disclaimer อะไรก็ได้ ขอให้เปิดเผย 
เพราะอย่างน้อยก็เป็นการ discloser ตัวเองแล้ว อย่างว่านไม่มีปัญหาเลยว่าอันไหนต้องแจ้ง
ว่าเป็นสปอนเซอร์รีวิวนะ เพราะว่านมั่นใจในตัวเองว่าว่านมีวิจารณญาณท่ีดี คนที่ติดตามว่าน
มีวิจารณญาณที่ดีพอที่เขาจะมองเห็นถูกผิดได้ว่า อันนี้ดีไม่ดี ...” (ว่านน้ า พันทิป, สัมภาษณ์ 
27 พฤศจิกายน 2561) 
สอดคล้องกับผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยงที่เห็นว่าการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนนั้น

เป็นสิ่งที่ต้องท า เนื่องจากในสังคมประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม ผู้ติดตามบางกลุ่มอาจมีความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการโฆษณาแฝงผ่านการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ แต่บางกลุ่มอาจจะเข้าใจ
และเชื่อเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ การระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจึงเป็นสิ่ง
ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรกระท า 

“...เห็นด้วยมากเลยนะว่าจริงๆ แล้วถ้าเป็นสปอนเซอร์รีวิวก็ควรบอกให้ชัดเจน อันนี้
เป็นกฎเกณฑ์ส าคัญของต่างประเทศที่เขาท ามาตลอด เมืองไทยเราบางที บางอันก็เริ่มท าแล้ว 
บางอันก็คือยังเนียนๆ ท าเป็นแบบว่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรชัดเจน อันนี้คือส าคัญมาก อยากจะ
ให้ทุกอย่างออกกฎชัดเจนเลยว่าถ้าคุณเป็นสปอนเซอร์รีวิวเนี่ยก็ควรจะมีวงเล็บนิดนึงบอกว่า
รีวิวนี้ได้รับการสนับสนุน วีดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนต่างๆ อันนี้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะสมัยเนี้ยก็
ยังมีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่มีความเชื่อ มันจะมีคนระดับหนึ่งที่เขาเชื่อว่าอันนี้ดาราใช้จริง อันนี้
คนดังใช้จริง...” (ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561) 
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ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมองว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรระบุว่าเนื้อหาใด
เป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือเป็นการเปิดเผยต่อสังคมและไม่ปิดบังผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันฝั่งผู้ติดตามส่วนใหญ่พร้อมยอมรับหากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ชี้แจงว่าเนื้อหาใดบ้างเป็นเนื้อหา
ที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า 

4.7 ผลการวิจัยที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตราสินค้าเรื่องการสื่อสารทางการตลาด
ผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญที่ตราสินค้าต้องใส่ใจในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาด เนื่องจากเนื้อหาที่สื่อสารโดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
 4.7.1 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ได้แก่ สร้างการตระหนักรู้ 
(Brand Awareness)  ความไว้วางใจในตราสินค้ า (Brand Trust)  และเพ่ิมยอดขายสินค้ า 
(Increasing Sales) อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 1) สร้างการตระหนักรู้ (Brand Awareness) เป็นการสร้างการรับรู้อย่างเดียวและเป็นการ
น าเสนอภาพลักษณ์และจุดเด่นของตราสินค้าผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่
เป็นผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

 “เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ได้ง่ายขึ้นค่ะ เราอยากให้ลูกค้ารู้จัก
สินค้าเรามากขึ้น เราเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราว่าสินค้าเราดี เพราะบล็อกเกอร์ก็เหมือนเป็น 
ผู้ใช้คนหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงให้เรา ว่าถ้าใช้สินค้าเราแล้วเป็นยังไง ก็เป็นกระบอกเสียง
เพ่ือให้คนรู้จักมากขึ้นค่ะ…” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์  Kiehl’s, 
สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 

 2) ความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) ความเชื่อมั่นในตราสินค้าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้ผู้บริโภคจดจ าและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยความเชื่อมั่นนี้เกิดมาจากการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าและได้อ่านประสบการณ์ในการใช้ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์หรือได้มีประสบการณ์ในการใช้งาน
สินค้านั้นๆ มาก่อน ดังความเห็นต่อไปนี้ 

 “คิดว่า influencer เป็นตัวแทนที่ดี หมายถึงว่าเขามีคนติดตาม มีคนเชื่อใจในตัวเขา
อยู่แล้ว ดังนั้นการที่เขาจะรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรออกไป มันก็ท าให้คนเชื่อมั่นแล้วในระดับหนึ่ง 
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ก็เลยเลือกท่ีจะท าการตลาดผ่านทางนี้” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ IRA, 
สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2561) 

 3) เพ่ิมยอดขายสินค้า (Increasing Sales) การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ยังช่วยเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้กับตราสินค้าได้ โดยการเพ่ิมยอดขายสินค้า ถือเป็นจุดประสงค์
หลักของการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยจะมีเนื้อหาที่ใช้โปรโมทแตกต่างกัน 
ตัวอย่างเช่น การแจ้งโปรโมชั่นที่ส าคัญ การน าเสนอเนื้อหาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ขายดี การแนะน า
สินค้าใหม่ของตราสินค้า หรือเป็นการผลักดันยอดขายของสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนเป็นพิเศษ ตลอดจนแจ้งรายละเอียดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 “สิ่งที่ เราจะท าก็คือการโปรโมทที่นอกจากจะสร้าง Awareness แล้ว ก็คือการ
กระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อค่ะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Beauticool, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 “จุดประสงค์หลักเลยก็คือ ยอดขายของแบรนด์ ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในหมู่คนที่ยัง
ไม่รู้จัก คนไม่ค่อยมาติดตามเพจของแบรนด์อะไรแบบนี้หรอกเนอะ ส่วนใหญ่นะ ก็จะติดตาม
พวกบล็อกเกอร์ influencer ทั้งหลายมากกว่า เราก็เลยจะใช้เขาเป็นกระบอกเสียง ที่แจ้ง
โปรโมชั่น แจ้งส่วนลด แจ้งราคา แจ้งคุณภาพของสินค้าของเรา อะไรแบบนี้มากกว่า” (ผู้ที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Cosluxe, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 
 4.7.2 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า สามารถสรุป
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  ได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ กลยุทธ์การ
คัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์ในการติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ ดังอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 1) กลยุทธ์การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการสื่อสารการตลาด  
 การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ถือเป็นขั้นตอนส าคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ถือเป็นผู้ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของตราสินค้า หาก
เลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อาจส่งผลให้
การสื่อสารการตลาดครั้งนั้นไม่ประสบผลส าเร็จ หรืออาจน ามาสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้ในอนาคต โดยกลยุทธ์การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
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 (1) การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ตามกระแสนิยมหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ สิ่งส าคัญของการท าการตลาดออนไลน์นั้นคือความรวดเร็วและกระแสนิยม ซึ่งตราสินค้า
ต่างๆ มักพิจารณาถึงกระแสที่จะได้รับจากการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยมีการ
แบ่งผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ตามกระแสนิยม คือผู้
ที่มีผู้ติดตามเป็นจ านวนมากและมีการน าเสนอเนื้อหาตามกระแสต่างๆ เช่น การน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับข่าว การล้อเลียนสถานการณ์ในสังคม ตลอดจนน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องตลก เป็นต้น 
ลักษณะนี้เป็นการสื่อสารการตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ของตราสินค้า และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
หลากช่วงวัย ประเภทต่อมาคือ ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ด้านความงามหรือผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
เป็นพิเศษ การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ลักษณะนี้จะมีความน่าเชื่อถือ ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์จะมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้ติดตามของตนเองและกลุ่มผู้ติดตามจะคุ้นเคย
กับการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับความงามหรือเรื่องสุขภาพ 

 “ก็คือว่าเวลาเราใช้ influencer ที่เราเลือกออกมาแล้ว ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น
สองแบบ หนึ่งคือคนที่ตามกระแส ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่เน้นไปทางด้านของกลุ่มเป้าหมาย
เราโดยตรง เช่น คนที่เน้นบิวตี้โดยตรง แต่ถ้าเป็นแบบแรกอาจจะเป็นแบบคนอ่ืนๆ เช่น 
ค่อนคลุง พระนพดลอะค่ะ เน้นตลกเพ่ือให้คนรีทวิตเยอะๆ สร้าง Awareness อะค่ะ ทั้งสอง
แบบสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการบอกโปรโมชั่นให้คนที่เคยซื้อหรือไม่เคยซื้อได้เห็น” (ผู้ที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Beauticool, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 (2) การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย แต่ละกิจกรรม
ส่งเสริมการขายจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
อายุ หรือระดับของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาเป็นประจ า ดังค าอธิบาย
ของผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s ดังนี้ 

 “เป็นที่ตัวแคมเปญค่ะ เช่น Blind but Not Blind เราจะส่งข่าวสารให้ทุกคนเลย 
แต่ว่าใครจะลงหรือไม่ลงก็คือแล้วแต่ เพราะว่าโครงการนี้เหมือนเป็นโครงการการกุศลค่ะ จะ
ใครก็ได้ แต่อย่าง Sleeping Mask ตัวล่าสุด เราก็อาจจะไม่ได้สื่อสารผ่าน influencer ทุกคน 
อาจจะต้องเป็นคนที่เหมาะกับสินค้าเรา เราถึงจะแบบโอเค ใช้อันนี้แล้วโอเค” (ผู้ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 

 (3) การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มีความส าคัญต่อการพิจารณาว่าสินค้าตัวใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์คนนั้น โดยเฉพาะผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสไตล์การ
แต่งหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
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 “เราจะค่อยๆ ดูแล้วค่อยๆ ติดต่อไป เพราะว่าบางคนที่แบบเป็นสายฝอ (แต่งหน้า

สไตล์ฝรั่ง) ติดแต่ขนตา ไม่รีวิวแนวผิวเลย เราก็คงไม่ได้ติดต่อเขาไป เพราะสุดท้ายแล้วมันก็

ไม่ใช่ทางเขา อยู่ดีๆ จะให้เขาแบบถือครีม มันก็ดูแปลกนิดนึงอะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบใน

การสื่อสารผลิตภัณฑ์ Flawless Me, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2561) 

 (4) การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถคัดเลือก     

ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ตามกลุ่มอายุของผู้ติดตาม หรือคัดเลือกจากสถานะในช่วงเวลานั้นๆ เช่น 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับวัยรุ่นมักใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เป็นวัยรุ่นและมีผู้ติดตามเป็นวัยเดียวกัน เมื่อ

น าเสนอเนื้อหาที่ที่เหมาะสมกับผู้ติดตาม จะส่งผลให้สามารถโน้มน้าวและเรียกความสนใจจาก

ผู้ติดตามได้โดยง่าย หรือการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ก าลังตั้งครรภ์ ในการสื่อสารการตลาด

ด้านความงาม คุณแม่ท่ีก าลังตั้งครรภ์ต้องมีการระมัดระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆ เป็นพิเศษ ท า

ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้เหมาะสม เพ่ือที่จะได้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของตนเองได้ เป็นต้น ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

 “จะต้องเป็นวัยรุ่นนิดนึง เพราะอย่างกลุ่มสินค้าพ่ีลูกค้าก็จะเป็นอายุประมาณ 18-

35 คือจะเป็นตั้งแต่นักเรียน มหาวิทยาลัย หลังๆ ก็เริ่มมีการกระจายมาในส่วนของผู้หญิงที่

เริ่มเข้าวัยกลางคน หรือคนเป็นแม่ที่มีลูกน้อย สุดท้ายก็จะเจาะกลุ่มผู้หญิงในส่วนที่ว่าเน้นที่

งานผิว หรือแม้กระทั่งคนที่เน้นแป้งเน้นอะไรแบบนี้ มากกว่าคนที่จะมาใช้ color cosmetic 

มากกว่า” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Flawless Me, สัมภาษณ์ 26 

กรกฎาคม 2561) 

 (5) การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จากจ านวนผู้ติดตาม จ านวนผู้ติดตามของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเลือกร่วมงานกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น Influencer ที่มีคนติดตามตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และ Micro Influencer ที่มีผู้ติดตามน้อย
กว่า 10,000 คน ซึ่งตราสินค้ามักจะเลือกใช้ทั้ง Influencer และ Micro Influencer ดังค าอธิบาย
ต่อไปนี้ 

 “ของเราจะคละเลย อย่างที่ไปเข้าคอร์สเรียนการตลาดมา อาจารย์บางท่านก็จะ
แบบให้เรายิงคนที่คนติดตามเยอะๆ ไปเลยครั้งเดียวเวิร์คกว่า เรายังไม่เคยเจอว่าให้ใช้คน
ติดตามน้อยๆ แต่หลายๆ คน ค่าการตลาดมันแพงมาก ดังนั้นเราก็จะลองแบบ มีทั้งคนดังไป
เลยแล้วเราก็กันงบไว้ส่วนนึง อาจจะมีแค่แบบนิดนึง สมมติ 10% 20% มีคนดัง แต่ว่าของเรา
อีกสัก 80% ก็จะเป็นแบบว่าเป็นน้องๆ บล็อกเกอร์รุ่นใหม่ ก็ไม่ใช่ว่าคนตามไม่เยอะ แต่เราก็
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รู้สึกแบบเป็นตัวแทนที่ดีในการที่จะรีวิวสินค้าได้ดีค่ะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร
ผลิตภัณฑ์ IRA, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2561) 

 กลยุทธ์การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ขึ้นอยู่กับการวางแผนการสื่อสารการตลาดของแต่
ละตราสินค้า ซึ่งต้องพิจารณาจากความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่ส าคัญของสินค้า ตลอดจน
แนวคิดในการก าหนดต าแหน่งของสินค้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปกลยุทธ์การ
คัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้เป็น 5 กลยุทธ์ คือ การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ตามกระแส
นิยมหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จาก
จ านวนผู้ติดตาม 
 2) กลยุทธ์ในการติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ การติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ถือ
เป็นกระบวนการที่สองหลังจากได้มีการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้าแล้ว ส าหรับ    
กลยุทธ์ที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) การเลือกช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม การติดต่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในปัจจุบัน
สามารถท าได้ง่ายขึ้น โดยช่องทางการติดต่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

 - ติดต่อโดยตรง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์
มักมีรายละเอียดติดต่อตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ การส่ง
ข้อความโดยตรงในทวิตเตอร์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนช่องทางการติดต่อทางไลน์ ซึ่ง
การติดต่อในลักษณะนี้จะเป็นการคุยรายละเอียดของการท างานโดยตรงกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์เอง ในกรณีที่ตราสินค้าต้องการจ้างงาน มักจะมีการกล่าวทักทายผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ จากนั้นจึงสอบถามถึง Rate Card ซึ่งหมายถึง อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ในกรณี
นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายในการติดต่อให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอเนื้อหาของตราสินค้าพร้อม
ทั้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการท างานต่างๆ ให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทราบ 
และพิจารณาเรื่องการรับงานอีกครั้ง การติดต่อโดยตรงมักใช้ต่อเมื่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่
มีต้นสังกัด ซึ่งข้อดีของการติดต่อโดยตรงคือการได้พูดคุยรายละเอียดกับผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์เอง ท าให้มีความคล่องตัวในการท างาน การแก้ไขงานจะสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  
 - ติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนตัวหรือต้นสังกัด ในปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มี
ชื่อเสียงมักมีผู้จัดการส่วนตัวหรือต้นสังกัดที่คอยดูแลเรื่องการรับงาน ติดต่อกับตราสินค้า
แทนผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับต้นสังกัดนี้ริเริ่มมาจากการที่ทางต้นสังกัดเอง
ต้องการให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเข้ามาเป็นตัวกลางการติดต่อระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และ
ตราสินค้า ในกรณีนี้ ตราสินค้าจ าเป็นต้องติดต่อรายละเอียดงานกับทางผู้จัดการส่วนตัวหรือ
ต้นสังกัดโดยตรงซึ่งมีข้อดีคือการท างานจะเป็นรูปแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา ตราสินค้า
สามารถแจ้งรายละเอียดทุกอย่างผ่านทางต้นสังกัดได้ทันที นอกจากนี้หากตราสินค้าต้องการ
ว่าจ้างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้การน าเสนอเนื้อหาในแต่ละแคมเปญเป็นจ านวนหลายคน ก็
สามารถสอบถามต้นสังกัดถึงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ท่านอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการรับงานนั้นๆ 
ได้ทันที เนื่องจากทางต้นสังกัดจะมีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในสังกัดจ านวนหลายคนและมีการ
ติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ กลยุทธ์การติดต่อผ่านทางผู้จัดการส่วนตัว
หรือต้นสังกัดนี้จะส่งผลให้การท างานนั้นๆ มีความสะดวกมากข้ึน  

 (2) การสอบถามความต้องการของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ กลยุทธ์ในการติดต่อกับผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ที่ส าคัญคือการสอบถามความต้องการของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก่อนที่จะส่งของไป
ให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความชื่นชอบ หรือมีความต้องการที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อยู่แล้ว จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสินค้าและ
สามารถน าเสนอเนื้อหาออกมาได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

 “คือเราส่งของให้ influencer เราต้องถามความต้องการของเขาก่อน ว่าเขาสนใจใน
แบรนด์ของเราไหม เขาเคยลองใช้แบรนด์ของเรารึป่าว ถ้าเขาเคย เขาเคยใช้ตัวไหน ชอบ
หรือเปล่า อยากจะส่งไปให้ลองใช้อีก กลยุทธ์หลักของเราก่อนว่าเขาชอบแบรนด์เราไหม 
อยากลองหรือเปล่า เพราะว่าส่วนนึงมันเป็นสิ่งที่ท าให้เขารีวิวให้เราด้วย พอเขาเคยใช้ตัวนี้ 
พอเรายิ่งส่งให้ อ๋อนี่ไง ตัวนี้ที่ฉันชอบไง ฉันก็เลยรีวิวให้อีก” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
สื่อสารผลิตภัณฑ์ Cosluxe, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 เช่นเดียวกับผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Flawless Me ที่มองว่าการ
สอบถามความต้องการของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญ ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

 “ก็ค่อยๆดู อย่างบางคนอาจจะเหมาะกับแบรนด์แต่เขาก็ไม่ได้รับงานทั่วๆ ไป 
อาจจะติดสัญญา บางคนอาจจะไม่สะดวก คือพ่ีก็จะถามทุกคนก่อนเสมอว่าสะดวกหรือไม่
สะดวก ก็จะมีบางคนที่สะดวก บางคนไม่สะดวก ถ้าเราส่งหว่าน ส่งไปหมดอะ สุดท้ายแล้ว
เขาไม่ได้ลอง เขาก็รู้สึกแย่กับการที่เขาไม่ได้ลง แล้วของมันก็ไปจมอยู่เฉยๆ ในขณะที่ของอัน
นั้นอะ มันอาจจะไม่อยู่ ในมือใครอีกสักคน ที่แบบรอที่จะลองอยู่ก็ได้” (ผู้ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Flawless Me, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2561) 

 (3) การระมัดระวังเรื่องการใช้ค าพูดในการติดต่อ เนื่องจากหลายๆ ครั้งการติดต่อกับผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์จะเป็นการสื่อสารทางอีเมล หรือการส่งข้อความทางสื่อออนไลน์ ท าให้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์สามารถความเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ าเสียงหรือเนื้อหาที่ตราสินค้าต้องการจะสื่อได้โดยง่าย โดย
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สิ่งที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักจะไม่ชอบนั้นคือการเร่งงาน ในกรณีที่ตราสินค้ามีการส่งผลิตภัณฑ์มาให้
ทดลองใช้ ไม่ได้มีการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการเร่งและก าหนดวันให้น าเสนอเนื้อหาผ่าน
ทางช่องทางของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ จะท าให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตรา
สินค้า ดังค าอธิบายของผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Cosluxe ต่อไปนี้ 

 “แต่อีกอย่างที่เราจะไม่ท าคือแบบ โอ้ย ลงรีวิวให้ยังคะ เราก็ต้องใจเขาใจเราเนอะ 
ใจนึงเราก็อยากให้รีวิวแหละ ถ้ารีวิวมันก็เป็นผลดีกับแบรนด์เรา ถ้าเรายิ่งไปแบบจี้เขา เขาก็
อาจจะแบนแบรนด์เราไปเลย” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Cosluxe, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 การเลือกช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม การสอบถามความต้องการของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์และการระมัดระวังเรื่องการใช้ค าพูดในการติดต่อ ทั้งสามกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ตราสินค้าใช้
ในการติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ตราสินค้าจ าเป็นต้องทราบก่อนวางแผน
ร่วมงานกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ีช่วยให้ตราสินค้าด าเนินงานด้วยความราบรื่น 
เกิดปัญหาในการร่วมงานกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไว้ได้อย่างดีอีกด้วย 
 4.7.3 หลักในการท างานร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
  การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับตราสินค้า  มีทั้งแบบ
ความสัมพันธ์ที่ประสานงานกันแบบงานต่องาน และความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องที่ผู้ประสานงานของ
ตราสินค้าจะคอยติดต่อหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตราสินค้าและผู้ประสานงานเป็นหลัก 
โดยอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการติดต่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คือช่องทางการติดต่อ เนื่องจากผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือมีผู้จัดการส่วนตัวมักจะมีพ้ืนที่ส่วนตัวที่ตราสินค้าไม่
สามารถเข้าถึงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์โดยตรงได้  

  “พูดดีๆ แต่เราไม่ค่อยมีปัญหากับคนอ่ืนเยอะ เพราะเราจ้างเป็นงานๆ ไป ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยได้คุยกันต่อ แต่เราก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้ก่อน และเราจะเป็นฝ่ายยอม 
influencer มากกว่าค่ะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Beauticool, 
สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 “ก็เราจะไนซ์กบัทกุคน เราก็จะมีการติดตอ่กนัหลงัจากนัน้บ้าง เราก็จะแบบมีไลน์

ไปถาม หรืออยากแบบบางท่านท่ีเพิ่งเป็นประเด็นไป เราก็อาจจะไม่ได้ไปคยุ แตเ่ราก็จะมี

ส่งว่าเป็นก าลงัใจให้น้า ถ้าวนัเกิดแล้วเรารู้ เราก็จะมีแบบไปแฮปปีเ้บิร์ธเดย์บ้าง มนัก็อยู่

ท่ีว่าเราเข้าถึงแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหน เพราะบางท่านก็จะมี privacy space มี
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ผู้จัดการส่วนตวั เราก็อาจจะเข้าไม่ถึงแบบนีค้่ะ” (ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่ือสาร

ผลิตภณัฑ์ IRA, สมัภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2561) 

 4.7.4 ลักษณะของภาพ (เนื้อหา) ที่ตราสินค้าคาดหวังจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 การร่วมงานระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับตราสินค้า มักมีการน าเสนอเนื้อหาด้วยภาพนิ่ง
หรือวีดีโอ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีการสอบถามผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับภาพหรือมุมมองที่ตราสินค้าคาดหวังจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ภาพที่เกี่ยวโยงกับลักษณะของตราสินค้า การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ควรสอดคล้องกับลักษณะของตราสินค้า เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ถือเป็นตัวแทนในการสะท้อน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ดังค าอธิบายของผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s ที่
กล่าวไว้ว่า 

 “จริงๆ ภาพมันอยู่ที่ลักษณะของแบรนด์นะคะ อย่างน้อยคือแบรนด์เราเป็น      แบ
รนด์ที่มีความธรรมชาติ มีความแบบวิทยาศาสตร์เบาๆ รูปที่ออกมาจริงๆ คือ ถ้าเกิดตามไกด์
ไลน์ของแบรนด์อะค่ะ แบรนด์ก็อยากได้เป็นรูปแบบไลฟ์สไตล์สวยๆ หรือเป็นอะไรที่เรารู้สึก
ว่าไม่ได้ดูสีสันปรี๊ดปร๊าด ไม่ใช่ว่าการที่สีสันมากมันจะไม่ดีนะคะ แต่ว่าตัวไกด์ไลน์ของ    แบ
รนด์อะค่ะ มันจะเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่า มันก็คงจะคนละสไตล์กับ Urban Decay” (ผู้ที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 

 2)  ภาพที่สามารถน าไปใช้โปรโมทต่อได้ ภาพที่ตราสินค้าคาดหวังนั้น เป็นภาพที่สามารถ
น าไปใช้โปรโมทต่อได้ ไม่ว่าจะน าไปใช้ในเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของตราสินค้า โดยสิ่ งที่
ตราสินค้าคาดหวังไม่ใช่เพียงยอดไลก์หรือยอดการมองเห็นของผู้ติดตาม แต่รวมไปถึงการน าภาพที่ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอไว้ไปใช้ต่อไปในอนาคตด้วย 

 “อนัดบัแรกเลยคือเราจะดูว่าคนนีส้ามารถน ารูปมาใช้แล้วขายได้ดีไหม  คือเรา
อาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าเราจ้างไปแล้ว ไม่ค่อยมีคนกดไลก์เขาเลยอะ แต่เรามองว่าผลงาน
ของเขาเราสามารถน ามาใช้ตลอดทัง้ปีได้ไหม คือแบรนด์เราจะมองถึงภาพท่ีขายออก 
อยากเช่น คนนีถ้่ายรูปสวยมาก แต่ว่าขายของไม่ได้เลย เอามาแชร์ต่อ เอามารีโพสต์แล้ว
ลกูค้าไม่ได้รู้สึกอยากใช้ เราก็จะไม่จ้างคนนี ้สิ่งท่ีเราคาดหวงัจากบล็อกเกอร์คือ รูปขายได้ 
ดแูล้วขายออก ดเูรียลๆ บ้านๆ ก็จริง แต่สามารถขายได้ สามารถน ามาโพสต์ซ า้ได้ อะไร
แบบนี ้เราก็จะตกลงเลือกคนนี ”้ (ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่ือสารผลิตภัณฑ์ 
Cosluxe, สมัภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

 3) ภาพที่ถ่ายทอดสไตล์ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ นอกจากภาพที่ตรงกับลักษณะของตรา
สินค้าแล้ว ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ตราสินค้ายังคาดหวังให้ผู้ทรงอิทธิพล
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ออนไลน์ถ่ายทอดสไตล์ของตนเองลงไปในภาพหรือวีดีโออีกด้วย เนื่องจากสไตล์ของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ติดตามชื่นชอบและให้ความสนใจ 

 “การที่บล็อกเกอร์จะถ่ายรูปแบบไหนมา มันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวแบรนด์อย่างเดียว สิ่งนึง
ที่เราชอบนะ จากการรีวิวจากบล็อกเกอร์หลายๆ คนก็คือว่าเขาใส่ความเป็นตัวเองลงไป ใน
การรีวิวรูปแบบนั้นๆ มันก็ดูรู้ว่าโอเคมันเป็นสไตล์ของบล็อกเกอร์คนนี้ เราก็ไม่ติดนะที่แบบ
อาจจะไม่ใช่ตามไกด์ไลน์แบรนด์ขนาดนั้น แต่ก็ไม่ใช่แบบวางอยู่ในห้องน้ าที่ไม่สวยแล้วก็ถ่าย
เลยอะไรแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอนะคะแบบนั้น แต่ เราก็เห็นว่าหลายคนถ่ายสวยมาก 
ถ่ายสวยกว่าเราถ่ายลงแบรนด์อีก ส่วนใหญ่ก็จะโอเคอยู่แล้วอะค่ะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 

 4) ภาพก่อนและหลังที่มีผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบชัดเจน  การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มักอยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสม โดยทางตราสินค้ามักคาดหวังภาพก่อนและหลังจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดูมีความน่าสนใจ แตกต่างจากตอนแรกที่ยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้องการให้
ผู้ติดตามหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และได้ผลลัพธ์
เช่นเดียวกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และน าไปสู่ยอดขายในอนาคต 

“อย่างของเราเป็นโปรดักส์คิ้วเยอะ เราก็ต้องดูแล้วว่าคนนี้เขียนคิ้วสวยอะ เราไม่สนว่าถ้าเขา
โพสต์ไปแล้ว เขาจะบูสท์โพสต์ให้เราไหม คนจะกดไลก์เยอะรึป่าว อันนี้แบรนด์เราไม่ได้
คาดหวังนะ คาดหวังน้อยมากๆ แต่ว่าโอเค เขาดูตรงกับโปรดักส์ของเราที่สุดแล้ว เขาเขียน
คิ้วสวยมาก ก่อนแต่งเขาดูไม่มีคิ้วเลย แต่แต่งเสร็จแล้วเขาดูคิ้วสวย เพราะฉะนั้ นรูปเนี้ย เรา
สามารถน าไปขายได้” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Cosluxe, สัมภาษณ์ 
24 กรกฎาคม 2561) 

 จากมุมมองของตราสินค้าเนื้อหาที่ตราสินค้าคาดหวังจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คือ เนื้อหา
หรือภาพที่เก่ียวโยงกับลักษณะของตราสินค้า เนื้อหาหรือภาพที่สามารถน าไปใช้โปรโมทต่อได้ เนื้อหา
หรือภาพที่ถ่ายทอดสไตล์ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ และเนื้อหาหรือภาพก่อนและหลังที่มีผลจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์แบบชัดเจน 

4.7.5 จริยธรรมของตราสินค้าในการสื่อสารทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

การศึกษาจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้น นอกจากจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์แล้ว ทางผู้วิจัยยังได้มีการสัมภาษณ์ตราสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ในการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปจริยธรรมของตราสินค้าในการสื่อสาร
ทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  ได้ 3 ข้อ ได้แก่ ตราสินค้าเปิดโอกาสให้ผู้ทรงอิทธิพล
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ออนไลน์มีการสร้างสรรค์เนื้อหาของตนเอง ตราสินค้าให้เวลาในการทดลองใช้แก่ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ การระบุการสนับสนุนเนื้อหาของทางตราสินค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  (1) ตราสินค้าเปิดโอกาสให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการสร้างสรรค์เนื้อหาของตนเอง 
โดยที่ตราสินค้าจะมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้ เช่น การแนะน าให้บอกด้านดีของผลิตภัณฑ์ 
การกล่าวค าส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่ตราสินค้าต้องการน าเสนอ เป็นต้น 

 “เรามองว่าเวลาให้ influencer มารีวิว เราจะไม่ได้คิดแคปชั่นให้เขา เราจะบอก
โปรโมชั่นแล้วให้บล็อกเกอร์ได้คิดเอง เราก็จะบอกให้เขาไปดูในเว็บ ลองกดซื้ออะไรแบบนี้อะ
ค่ะ เขาจะได้สัมผัสจริงๆ เราอาจจะไม่ได้บอกข้อเสีย ข้อเสียเว็บอาจจะช้า หนืด กดไม่ดี อะไร
แบบนี้ เราก็จะให้เขาข้ามไปในด้านลบ ให้เขาพูดในด้านดีๆ มากกว่า แต่เราเน้นที่ให้เขา
สัมผัสเองว่าเป็นยังไง ให้เขาคิดของตนเองมาก่อน เช่น อันนี้ลดเยอะมากเลยนะ อันนี้
น่าสนใจนะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Beauticool, สัมภาษณ์ 24 
กรกฎาคม 2561) 

 “อย่างบล็อกเกอร์ที่เขียนรีวิว ส่งไปแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนแต่ข้อเสีย เพราะของทุกชิ้น
มันจะมีข้อดีของมัน เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ดีส าหรับทุกคน บางคนอาจจะปัญหา เช่น ใช้แล้ว
เป็นขุย หรือว่าใช้แล้วไม่ได้ว้าวเหมือนที่คนอื่นบอก แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกคน มันก็โอเคที่จะ
เขียนบอกว่าเป็นความคิดเห็นของเราเอง ที่เราใช้แล้วเป็นแบบนี้ เราก็ไม่ติดนะคะ เพราะถือ
ว่ามันเป็นเสียงของลูกค้าคนนึงเหมือนกันค่ะ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร
ผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 

 “อย่างที่เราเคยจ้างอย่างเนี้ย เราก็ชิลๆ นะ เพราะถือว่าเขาก็พูดตามตรง อย่าง
น้องนุ๊กไอดอ เขาก็พูดว่าอันนี้มันพอไปรอดกับหน้านุ๊ก พ่ีก็ชิลๆ เพราะเขาพูดตามสไตล์เขา 
ถ้าเขาเป็นคนพูดสไตล์นี้แล้ววันนนึ่งเขามาพูดแบบดีมากเลยค่ะ ชอบมากเลยค่ะ แน่นอนว่ามี
คนที่ไม่เชื่ออยู่แล้ว แล้วมันไม่ได้ส่งผลร้ายแค่ตัวเขานะ แต่สุดท้ายแบรนด์คือคนที่รับเป็น 
100-200% เลย เพราะเขาจะรู้อยู่ดีว่าน้องนุ๊กไม่มีทางเลือก น้องนุ๊กอาจจะพยายามแล้วแต่   
แบรนด์จงใจให้เป็นอย่างนี้ ยังไงคนที่รักน้องนุ๊กเขาก็พร้อมที่จะปกป้องอยู่แล้ว” (ผู้ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Flawless Me, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2561) 

  (2) ตราสินค้าให้เวลาในการทดลองใช้แก่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ก่อนน าเสนอเนื้อหา
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ ซึ่งตราสินค้ามีความเข้าใจ ว่าหลายๆ 
ผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมีช่วงเวลาในการทดลองใช้ก่อนน าเสนอเนื้อหา 
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 “เราไม่ได้จ ากัดทุกอย่าง ว่าอันนั้นอันนี้ต้องแก้ อย่างรีวิวครีมแบบนี้ ถ้าแบรนด์ขอ
ก่อนและหลังแล้วให้ส่งงานอาทิตย์หน้า คือมันเป็นไปไม่ได้ เพราะสกินแคร์มันต้องใช้เวลา ถ้า
จริยธรรมในเรื่องแบบนี้อะ เราโอเค เราเข้าใจ” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร
ผลิตภัณฑ์ Cosluxe, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 

  (3) การระบุการสนับสนุนเนื้อหาของทางตราสินค้า เรื่องการระบุเนื้อหาที่ถูก
สนับสนุนโดยตราสินค้า จากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งความเห็นได้ออกเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งมีทั้งตราสินค้า
ที่ต้องการให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่ระบุว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากทางแบรนด์และตรา
สินคา้ที่ยินดีให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ระบุว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน 
  

 “ทางแบรนด์เราเองไม่ได้ติดว่าแบบเขียนว่า SR หรือว่าแบรนด์ส่งมาให้อะ เราไม่ติด 
แต่เราไม่ใช่เชิงแบบว่าส่งไปแล้วต้องระบุนะว่ายูซื้อเอง ต้องเป็นทางบวกเท่านั้น ทาง     แบ
รนด์เราไม่เคยท าแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับผู้บริโภค” (ผู้ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561)  
 
 “เราโอเค เพราะเขาก็อยากจริงใจกับคนที่ติดตามเขาเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ซื้อมาเอง 
ก็จะมีบล็อกเกอร์บอกว่าขออนุญาตเขียนเป็นสปอนเซอร์นะคะ เราก็โอเคได้ค่ะ” (ผู้ที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ IRA, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2561) 
 
 “ใช่ จ้างก็คือจ้างอะ เรารู้ว่า เขียนไปเถอะ ลูกค้าเขามีวิจารณญาณพอ นึกออกป่ะ 
เขาสามารถตัดสินใจอะไรได้เองอะ ต่อให้บอกว่าแบรนด์เขียน หรือตัวเองเขียน สุดท้ายแล้ว
เขาก็ต้องไปลอง ไปนั่นไปนี่อยู่ดี เขาจะหน้ามืดตามัวก็แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละ เขาไม่ได้
หน้ามืดตามัวตลอดไปไง” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Flawless Me, 
สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2561) 

 “คือถ้าในมมุบล็อกเกอร์มนัก็อยากเขียนแหละเนอะ แต่ถ้าในมมุแบรนด์อะ มนัก็
อาจจะ 50-50 ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าแบรนด์สปอนเซอร์ให้เขาแล้ว แต่สิ่งท่ีเขาจะมารีวิว
เป็นสิ่งท่ีมาจากความรู้สึกเขาจริงๆ จากใจ ถ้าในกรณีของแบรนด์เยอะจริงๆ หลายชิน้
จริงๆ อะ เรายินดีท่ีจะให้เขาบอกวา่เป็นสปอนเซอร์” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร
ผลิตภัณฑ์ Cosluxe, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2561) 
 การระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้าตั้งอยู่บนวิจารณญาณและ
ข้อตกลงระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และตราสินค้า จากการสัมภาษณ์มีทั้งตราสินค้าที่ยินดี
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ให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ระบุว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และบางตราสินค้าต้องการ
ให้เป็นรีวิวแบบผู้ใช้จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และจ านวนสินค้าที่ได้รับ เนื่องจากหากเป็น
การรีวิวผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนมากและทุกเฉดสี ผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักจะ
ทราบโดยอัตโนมัติว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนจากตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับ
ผลิตภัณฑ์มาน าเสนอเนื้อหาแบบฟรีหรือการจ้างงานในการท าเนื้อหานั้นๆ  

  2) จริยธรรมในการด าเนินงานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ตราสินค้าคาดหวัง 
 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นบุคคลที่ร่วมงานกับตราสินค้าอยู่บ่อยครั้ง จากการศึกษาจริยธรรม
ในการด าเนินงานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ตราสินค้าคาดหวังพบว่าตราสินค้าคาดหวังจริยธรรม
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ บอกข้อเสียโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับสินค้าของ
ยี่ห้ออ่ืน ไม่ตัดสินใจแทนผู้ติดตาม มีความเป็นกลาง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์กับงานและผู้ติดตาม ดัง
อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) บอกข้อเสียโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับสินค้าของยี่ห้ออ่ืน  ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
สามารถแนะน าข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ได้ แต่ไม่ควรน าข้อเสียนั้นไปเปรียบเทียบกับสินค้าอ่ืน  

 “สมมติว่าเป็นโทนเนอร์ของเราแล้วเราชอบนะ แต่ถ้าบล็อกเกอร์ชอบของแบรนด์อื่น
มากกว่าแล้วมีลูกค้าคนอ่ืนมาถาม แล้วบล็อกเกอร์เขียนเลยว่าอันนี้ก็โอเคนะแต่ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ 
แล้วลูกค้ามาถามอย่างเนี้ย เราบอกว่าใช้แบรนด์นี้เถอะดีกว่า เราจะรู้สึกว่ามันเป็นการท าลาย
ตัวสินค้า การรีวิวแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นการรีวิวที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไร แต่ก็เข้าใจว่าของมัน
ต้องมีข้อเสียอยู่แล้ว แต่ก็สามารถบอกข้อเสียโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับสินค้าของยี่ห้ออ่ืน 
เรามองว่าบล็อกเกอร์ควรมีจริยธรรมในเรื่องแบบนี้มากกว่า แต่การที่คุณไปลิงก์หาแบรนด์อ่ืน 
หรือท าให้รู้สึกว่าเราจะต้องไม่ซื้อแบรนด์นี้ เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเค ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ…” 
(ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 

 (2) ไม่ตัดสินใจแทนผู้ติดตาม ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์หรือบล็อกเกอร์เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ 
ควรแนะน าประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมา ไม่จ าเป็นต้องตัดสินใจแทนผู้ ติดตาม 
แต่ควรท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามแทน 

 “แต่ก็เห็นบล็อกเกอร์บางคนที่รีวิว แบบ top 5 โทนเนอร์ อย่างนี้นะคะ การที่รีวิว
สินค้าจากหลายๆ แบรนด์ที่รวมกัน มันไม่ได้ผิดแล้วก็โอเคมากๆ ค่ะ แต่เห็นบล็อกเกอร์ที่เขา
รีวิว เขาจะรีวิวว่าตัวนี้มันดียังไง ไม่ดียังไงอะไรแบบนี้ แต่ไม่ใช่แบบตัวนี้อย่าซื้อเถอะ ไปซื้อ
ยี่ห้อนี้แทน อะไรแบบนี้ อันนี้คือยกตัวอย่างทั้งหมดนะคะ แต่เรารู้สึกว่าแบบนี้มันไม่โอเค” (ผู้
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2561) 
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 (3) มีความเป็นกลาง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีความเป็นกลางในการน าเสนอเนื้อหา 
เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักจะได้รับผลิตภัณฑ์จากหลากหลายตราสินค้าที่จะน ามาน าเสนอ
เนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงควรมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

 “คือรู้สึกว่าบล็อกเกอร์จะต้องมีความเป็นกลางระดับหนึ่ง เพราะจริงๆ บล็อกเกอร์
ลองทุกแบรนด์อยู่แล้ว เป็นเหมือนค าแนะน าเป็นเหมือนกระบอกเสียง ให้รู้สึกตัดสินใจซื้อได้
ง่ายขึ้น” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ Kiehl’s, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 
2561) 

 (4) ตรงต่อเวลา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องตรงต่อเวลา เนื่องจากการท างานทางด้าน
ออนไลน์มักจะมีการก าหนดเวลาในการลงงานแบบชัดเจน  

 “คือส่วนมากจะแฮปปี้นะ ทุกคนน่ารัก แต่ว่าปัญหาที่จะเจอก็คือเรื่องไทม์ไลน์ ปกติ
เราจะไม่ได้ก าหนดไทม์ไลน์แน่ชัดว่าจะต้องวันนี้ๆ เป๊ะๆ นะคะ แต่ถ้าจะให้ดีเราว่ามันจะต้อง
แบบ influencers ทุกคนอาจจะต้องพยายามรักษาเรื่องเวลา” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบใน
การสื่อสารผลิตภัณฑ์ IRA, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2561) 
 “เรื่องความตรงต่อเวลาเราซีเรียสมาก เราเป็นคนท างานเป๊ะตามเวลาและไทม์ไลน์
มาก รู้สึกว่าไทม์ไลน์มันเอฟเฟคนะ การที่จะเป็น influencers ที่ดีอะ จะต้องท างานตรงตาม
เวลาที่ เขาก าหนด” (ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์  Flawless Me, 
สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2561) 

 (5) ซื่อสัตย์กับงานและผู้ติดตาม ตราสินค้ามีมุมมองต่อการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ไว้ว่า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการใช้งานจริงก่อนน าเสนอเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน าเสนอเนื้อหาและมี
ผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งจริยธรรมที่ส าคัญของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คือการซื่อสัตย์ต่อผู้ติดตาม  

 “เรารู้ได้เลยว่าตั้งใจท าหรือไม่ตั้งใจท า อยากให้ซื่อสัตย์กับงานแล้วท าสิ่งที่คุณรัก
อย่างเต็มที่ เราดูออกแล้วลูกค้าจะดูไม่ออกได้ยังไง เขาไม่ได้ลองใช้เลยหรือเปล่า เขาพูด
ออกมาเป็นสคริปต์เหมือนที่เขียนออกมาจากหลังกล่อง เราอยากให้เขาใช้แล้วรีวิวจริงๆ ว่าดี
หรือไม่ดีอย่างไร คือเราดูออกเลยผู้บริโภคก็ดูออกเช่นกัน อยากให้เขาเต็มที่กับงาน” (ผู้ที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ IRA, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2561) 

 ตราสินค้าคาดหวังให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
กับการน าเสนอเนื้อหาและผู้ติดตามของตนเองโดยอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นกลาง นอกจากนี้ตราสินค้า
ยังคาดหวังให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอเนื้อหาโดยไม่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของตนเองกับตรา
สินค้าอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้บริโภค และไม่ตัดสินใจแทนผู้ติดตาม 
เนื่องจากตราสินค้ามองว่าผู้บริโภคควรมีโอกาสได้ตัดสินใจเลอกใช้แต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหลังจาก
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รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของตราสินค้าและวิธีการใช้งานสินค้าประเภทนั้นๆ จากการน าเสนอเนื้อหา
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แล้ว 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปว่าได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ
นั้นมีการใช้กลยุทธ์ที่เหมือนและแตกต่างกันในบางกลยุทธ์ ในส่วนของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้าน
ความงามมักใช้กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่หลากหลายตรา
สินค้า กลยุทธ์ภาพประกอบการน าเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ชัดเจน การน าเสนอเนื้อหาที่
กล่าวถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม การน าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านคิดค้นกลยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับตนเองใน
การน าเสนอเนื้อหา เช่น กลยุทธ์การตกแต่งภาพด้วยข้อความที่ต้องการน าเสนอ กลยุทธ์การแนะน า
ผลิตภัณฑ์ผ่านการเปิดกล่องและกลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอ รายละเอียดของเนื้อหาที่ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านความงามน าเสนอมักเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน เช่น รีวิวการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ การน าเสนอเนื้อหาคู่เทียบข้อดีข้อเสียแต่ละผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมงานอีเวนท์ เป็นต้น 

กลยุทธ์ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ ได้แก่ กลยุทธ์การรวมข้อมูลเผยแพร่ใน
รปูแบบของคู่มือ กลยุทธ์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการแนะน าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และกลยุทธ์
แจกของ สร้างกิจกรรมให้ผู้ติดตามได้ร่วมสนุก ในขณะที่มีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านมีการใช้กล
ยุทธ์ที่แตกต่างจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ท่านอื่นๆ เช่น กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมส่งการบ้าน กลยุทธ์
การตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ กลยุทธ์การถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาคู่กับลูกของตนเอง เป็นต้น เนื้อหาที่ได้รับความนิยมในการ
น าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ ได้แก่ เนื้อหาประเภทการแบ่งปันอาหารในแต่
ละมื้อและเคล็ดลับการคุมอาหาร เนื้อหาประเภทรูปภาพตนเองพร้อมข้อความให้ก าลังใจ เนื้อหา
ประเภทวีดีโอแนะน าท่าออกก าลังกายและเนื้อหาประเภทแนะน าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพ 

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารตามประเด็นสังคมที่ก าลังได้รับความ
สนใจอยู่เสมอ ซึ่งการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลนั้นสามารถคัดเลือกได้จากการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ตามกระแสนิยมหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการคัดเลือกผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์จากจ านวนผู้ติดตาม ยอดการมีส่วนร่วมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับผู้ติดตาม 

ด้านรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามมักในการน าเสนอ
เนื้อหาด้วยรูปภาพประกอบข้อความ ในขณะที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมักมีการน าเสนอ
เนื้อหาผ่านภาพประกอบข้อความและวีดีโอประกอบข้อความในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยัง
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พบว่ามีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพียง 2 จาก 10 ท่านที่ ใช้รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาผ่านการ
ถ่ายทอดสด 

จากการศึกษาพบว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ มีระยะเวลาในการทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา น าเสนอเนื้อหาที่เป็นความจริง 
ประสบการณ์จริงจากที่ตนเองได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และต้องมีการน าเสนอข้อเท็จจริง น าเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้องและน าเสนอเนื้อหาด้วยความจริงใจ ตลอดจนให้ค าปรึกษาผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา
ในขณะที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพต้องมีจริยธรรมที่จะต้องไม่โจมตีแนวความคิดที่ขัดแย้งกับ
ความเชื่อของตนเอง นอกจากการไม่โจมตีแนวคิดอ่ืนเอง จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังไม่
ควรโจมตีตราสินค้าอ่ืนๆ หรือพูดถึงตราสินค้าอ่ืนที่ตนเองไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้ให้ตราสินค้า
เหล่านั้นเสียหาย ซึ่งข้อนี้เองเป็นจริยธรรมที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า จริยธรรมข้อสุดท้ายที่มีความส าคัญในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ ได้แก่ การน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ  

ตราสินค้าเองถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้น าเสนอเนื้อหา
ผลิตภัณฑ์ จริยธรรมของตราสินค้านั้นต้องมีการพึงระลึกไว้เสมอว่า การรีวิวหรือการน าเสนอเนื้อหา
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องไม่ใช่การโฆษณา แต่ต้องเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่า
ประสบการณ์และความรู้สึกหลังใช้สินค้านั้นๆ ในส่วนนี้ตราสินค้าควรเปิดโอกาสให้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มีการสร้างสรรค์เนื้อหาของตนเอง และให้เวลาในการทดลองใช้แก่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
ตลอดจนยินยอมให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ท าการระบุในการน าเสนอเนื้อหาของตนเอง ว่าเนื้อหาใด
เป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเนื้อหาจากตราสินค้านั้นๆ 

นอกจากจริยธรรมของตราสินค้าข้างต้นนั้น ตราสินค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
เองยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ โดยมีความคาดหวังว่าผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรบอกข้อเสียของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับประสบการณ์การใช้งานด้วยตนเองโดยไม่
ต้องเปรียบเทียบกับสินค้าของยี่ห้ออ่ืน ทั้งนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่ควรไม่ตัดสินใจแทนผู้ติดตาม 
หากแต่ควรน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อเท็จจริงและมีความเป็นกลางในการน าเสนอเนื้อหา ด้านการ
ด าเนินงานตราสินค้าเองยังมีความคาดหวังให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด าเนินงานอย่างตรงต่อเวลา มี
ความกระตือรือร้นในการติดต่องาน และซื่อสัตย์กับงานและผู้ติดตามของตนเองด้วย 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการท าการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งนี้จาก
ผลการวิจัยทั้งหมด ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
  5.1.2 กลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
  5.1.3 จริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 
 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย” สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งหัวข้อออกเป็น กลยุทธ์ทางการสื่อสาร
ทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย จริยธรรมของการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพล ออนไลน์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย และสามารถสรุปผลวิจัยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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5.1.1 รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย  

  จากการศึกษา ผู้วิจัยพบประเภทของเนื้อหาที่น าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ 15 ประเภท ได้แก่ รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมงานอีเวนท์ สไตล์การ
แต่งหน้า (Make up Looks) อาหารและเคล็ดลับการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การแบ่งปัน
เรื่องราวที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ ข้อความที่น่าสนใจผ่านรูปภาพ การรวบรวมรีวิวที่ได้รับ
ผลตอบรับดีจากช่องทางอ่ืน การน าเสนอเนื้อหาการรีวิวผลิตภัณฑ์ประเภทคู่เทียบ การสร้างเนื้อหา
รวมร้านค้าที่น่าสนใจ การแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ youtube.com การเสนอเนื้อหา
ประเภทการแจ้งโปรโมชั่น เนื้อหาประเภทวีดีโอสอนท าอาหาร และ เนื้อหาประเภทการพูดคุยผ่าน
การถ่ายทอดสด ในการศึกษาสามารถสรุปแนวทางในการสื่อสารเนื้อหาผ่านรูปแบบต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้ 

  1) เนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักมีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ การน าเสนอแบบผ่านภาพประกอบข้อความจะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด ทั้งนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านยังมีการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบวีดีโอซึ่ง
ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามเป็นอย่างดี โดยการน าเสนอเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์นั้นผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์สามารถน าเสนอเนื้อหาผ่านประเภท รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการ
รีวิวการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการถ่ายรูปและแนะน าผลิตภัณฑ์โดยระบุรายละเอียดของสินค้าใน
แต่ละภาพที่ชัดเจนและมีการแสดงตัวอย่างของการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านภาพถ่ายอีกด้วย  ตลอดจน
การน าเสนอเนื้อหาการรีวิวผลิตภัณฑ์ประเภทคู่เทียบ การน าเสนอเนื้อหาการรีวิวรวมผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันแต่หลากหลายตราสินค้า เนื้อหาประเภทนี้มักได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มผู้ติดตาม
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่มีการเปรียบเทียบ สามารถช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อของกลุ่ม
ผู้ติดตามได้ นอกจากนี้การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหารวมหลากหลายผลิตภัณฑ์ยัง
ท าให้เนื้อหานั้นๆ น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหานั้นๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยไม่มีการ
สนับสนุนจากตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง การเสนอเนื้อหาประเภทสุดท้ายของด้านผลิตภัณฑ์คือการแจ้ง
โปรโมชั่น การน าเสนอเนื้อหาเรื่องการแจ้งโปรโมชั่นเป็นการเชิญชวนให้ผู้ติดตามไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
การจัดโปรโมชั่นที่ร้านค้าหรือเป็นการน าเสนอเนื้อหาโดยกล่าวถึงเว็บไซต์ที่ตนเองได้มีการซื้อสินค้า
โปรโมชั่นมาก่อนหน้านี้ 

  2) เนื้อหาด้านการแนะน าวิธีท า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการแนะน าวิธีท าที่เป็นแนวความรู้แก่ผู้ติดตาม ในมุมมองของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้าน
ความงามหมายถึงการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นการแนะน าเทคนิค วิธีการแต่งหน้าที่น่าสนใจให้แก่
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ผู้ติดตามผ่านเนื้อหาประเภทสไตล์การแต่งหน้า (Make up Looks) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความ
งาม มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าของตนเองในแต่ละวัน เพ่ือพูดคุยกับผู้ติดตามถึง
ผลิตภัณฑ์และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่น่าสนใจ และผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ
สามารถท าได้โดยการท าเนื้อหาประเภทแนะน าท่าออกก าลังกายและการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ
ผ่านเนื้อหาประเภทการสาธิตท่าออกก าลังกาย โดยการน าเสนอวีดีโอสาธิตท่าออกก าลังกายที่
ผู้ติดตามสามารถออกก าลังกายพร้อมผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้อีกด้วย และเนื้อหาประเภทวีดีโอสอน
ท าอาหาร ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนท าอาหารผ่าน
วีดีโอโดยจะมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้สนับสนุนเนื้อหานั้นๆ ในวีดีโอ
สอนอาหารอีกด้วย 

  3) เนื้อหาด้านอาหารและโภชนาการ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้าน
สุขภาพมีการน าเสนอเนื้อหาด้านอาหารและโภชนาการผ่านรูปแบบภาพประกอบข้อความ แตกต่าง
กันตรงที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามจะมีการน าเสนอเนื้อหาด้านการแนะน าอาหาร 
ร้านอาหารที่ตนเองชื่นชอบ แต่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพจะมีการแนะน าอาหารและเคล็ดลับ
การควบคุมอาหาร โดยเนื้อหาดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ เนื้อหาประเภทอาหาร
ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์รับประทานที่ร้านอาหาร หรือประกอบอาหารด้วยตนเอง อีกประเภทจะเป็น
การแนะน าการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ 
นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับการควบคุมอาหารที่ผู้ติดตามสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนได้ โดยจะเป็นเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
ตลอดจนเคล็ดลับในการซื้อสินค้าหรือเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผู้ที่ออกก าลังกาย เนื้อหาประเภท
นี้สามารถท าได้ผ่านการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาพประกอบข้อความ 

  4) เนื้อหาด้านการแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจ การน าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เน้นเรื่องการแบ่งปันเนื้อหาให้สมาชิกในสื่อสังคมออนไลน์คนอ่ืนๆ ดังนั้นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงควร
มีการแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจให้ผู้ติดตามของตนเอง โดยแนวทางในการเลือกเนื้อหาที่น ามาแบ่งปัน
นั้นสามารถเลือกได้จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเภทเนื้อหาของตนเอง เนื้อหาที่ตนเองชอบ สนใจ
หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแปลก เรื่องตลกที่จะน ามาสู่การที่ผู้ติดตามแบ่งปันเนื้อหานั้นๆ ต่อให้
เพ่ือนของตนเอง การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ นอกจากเนื้อหาการแบ่งปัน
สิ่งที่น่าสนใจจากแหล่งอื่น ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังสามารถสร้างเนื้อหาที่สนใจได้ด้วยตนเอง เช่นการ
น าเสนอข้อความที่น่าสนใจผ่านรูปภาพ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอข้อความที่น่าสนใจผ่าน
รูปภาพ โดยเป็นการกล่าวถึงค าถาม ข้อแนะน าต่างๆ ที่ตนเองต้องการสื่อสารกับผู้ติดตาม โดยการ
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พิมพ์ข้อความสีขาวบนภาพสีพ้ืนนี้ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการดึงดูดความสนใจจากผู้ติดตาม  
นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพยังมีการน าเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความให้
ก าลังใจแก่ผู้ติดตามของตนเองอีกด้วย และการสร้างเนื้อหารวมร้านค้าที่น่าสนใจ เป็นการรวมเนื้อหา 
ชี้เป้าเรื่องร้านค้าที่น่าสนใจให้แก่ผู้ติดตาม เนื้อหาประเภทนี้มักได้รับความสนใจจากผู้ติดตาม 
เนื่องจากสามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ติดตามได้ จึงมักเกิดการแบ่งปันเนื้อหาประเภทนี้ต่อ 
  5) เนื้อหาที่สนับสนุนให้ผู้ติดตามทราบช่องทางการติดตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บน
แพลตฟอร์มอ่ืนๆ เนื้อหาประเภทนี้เป็นการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ติดตามและเป็นการประชาสัมพันธ์
แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ของตนเองให้ผู้ติดตามทราบ ส่งผลให้ผู้ติดตามในแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ของผู้ทร ง
อิทธิพลออนไลน์เพ่ิมขึ้น สามารถน าเสนอในรูปแบบภาพประกอบข้อความและรูปแบบวีดีโอ เนื้อหา
ประเภทนี้ได้แก่ การแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ youtube.com มีการแจ้งเตือน
ผู้ติดตามของตนเองเมื่อมีการอัปโหลดวีดีโอใหม่ๆ บน เว็บไซต์ youtube.com โดยจะมีการโพสต์เป็น
ภาพหรือตัดต่อวีดีโอขนาดสั้นเพ่ือเป็นตัวอย่าง การน าเสนอเนื้อหาลักษณะนี้เป็นการส่งเสริมให้
ผู้ติดตามของตนเองทางเฟซบุ๊กได้มีโอกาสเข้าชมเนื้อหาใหม่ๆ ทางเว็บไซต์ยูทูปด้วย เป็นการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดเข้าชมในคลิปต่างๆ ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย  และการ
รวบรวมรีวิวที่ได้รับผลตอบรับดีจากช่องทางอ่ืน การน าเสนอเนื้อหาประเภทนี้เป็นการน าเสนอเนื้อหา
แบบรวมรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม ท าให้มีความหลากหลายและเป็นที่สนใจต่อผู้ติดตาม โดย
เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้มีการทดลองใช้ด้วยตนเอง 
มักพบเนื้อหาประเภทนี้บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม 
  6) เนื้อหาประเภทการถ่ายทอดสด ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจ านวนมากที่ชื่นชอบการเข้าชม
การถ่ายทอดสด ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงควรใช้รูปแบบการสื่อสารการถ่ายทอดสดเพ่ือสื่อสารกับ
ผู้ติดตาม โดยเป็นการน าเสนอเนื้อหาและพูดคุยกับผู้ติดตาม ผ่านการถ่ายทอดสดเป็นผลดีในแง่ของ
ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม การโต้ตอบและการขอก าลังใจจากผู้ติดตาม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ติดตามได้รู้จักผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มากกว่าการน าเสนอเนื้อหาเฉพาะรูปภาพและ
ตัวอักษรเท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการเข้าร่วมงานอีเวนท์ก็สามารถ
ถ่ายทอดสดได้ด้วยเช่นกัน 
  7) เนื้อหาด้านการท่องเที่ยว แม้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและสุขภาพจะ
ไม่ใช่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่การน าเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวนั้นถือ
เป็นการน าเสนอด้านไลฟ์สไตล์ที่ช่วยสะท้อนบุคลิกของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ สามารถท าการ
สื่อสารผ่านทางรูปแบบภาพประกอบข้อความและวีดีโอ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะน าการเดินทาง รายละเอียดของการเดินทางตั้งแต่ขึ้น
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เครื่องบิน แนะน าโรงแรมที่ตนเองพัก การปฏิบัติตนเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆ เคล็ดลับการเดินทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ติดตาม ตลอดจนการสรุปค่าใช้จ่ายของตนเองที่ใช้ในการท่องเที่ยวทริปต่างๆ 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในการน าเสนอเนื้อหา
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มากท่ีสุดคือรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความ รองลงมาคือ
รูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ และรูปแบบการสื่อสารประเภทการถ่ายทอดสด 
โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีการน าเสนอเนื้อหาประเภทวีดีโอประกอบข้อความมากกว่าผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม นอกจากนี้จากกการศึกษาพบว่ามีเพียงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้าน
ความงามท่านเดียวที่มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

5.1.2 กลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 

  5.1.2.1 กลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
สามารถสรุปได้เป็น 8 ข้อ ได้แก่ การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป การคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรอง การคัดเลือกจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่ก าลังเป็นกระแส การคัดเลือกจากความน่าเชื่อถือของตราสินค้า 
การคัดเลือกน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาใกล้กัน การคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนน าเสนอ จากการศึกษาหลักในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหา
ต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน ามา
เสนอเนื้อหาผ่านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายทั่วไป เป็นการเลือกจาก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก มีมาตรฐานในการผลิตและวางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่
จะน ามาเสนอเนื้อหายังต้องเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านรับการรับรองจากอย. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ด้านความงามมีส่วนประกอบที่ซับซ้อน แต่ละบุคคลจะมีการแพ้สาร
ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ก่อนที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการรับทดลองผลิตภัณฑ์ จึงมีการขอทราบ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพ่ือหลีกเลี่ยงสารที่ตนเองระคายเคืองอีกด้วย 
  2) ปัจจัยด้านตราสินค้า ตราสินค้าที่น่าเชื่อถือมักได้รับการตอบรับจากผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ง่ายกว่า เนื่องจากความน่าเชื่อถือของตราสินค้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ในการเลือกน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตราสินค้านั้นๆ ซึ่งนอกจากความ
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น่าเชื่อถือของตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมี การพิจารณาใน
เรื่องความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มาติดต่องานกับตนเองอีกด้วย เนื่องจากผู้ที่มาติดต่องานกับผู้ ทรง
อิทธิพลออนไลน์ถือเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทและตราสินค้านั้นๆ 
  3) ปัจจัยด้านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการคัดเลือกจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนน าเสนอ เกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น 
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามมักตอบรับการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว
และเครื่องส าอาง เป็นต้น การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเป็นการตอบวัตถุประสงค์ในการน าเสนอเนื้อหาที่จัดสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือน าเสนอ
เนื้อหาแก่ผู้ติดตามโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามมักมีการบอกกล่าวกับผู้ติดตามถึงสภาพผิวของตนเอง ท าให้ในการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามสภาพผิวของตนเองด้วย เช่น ผู้ที่ผิวมัน มักจะ
มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมความมัน เป็นต้น 
  4) ปัจจัยด้านกระแสความนิยม  ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถคัดเลือกจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ก าลังเป็นกระแสได้ เนื่องจากจะท าให้การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้รับ
ผลตอบรับอย่างดีของผู้ติดตามในขณะนั้น ทั้งนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรค านึงถึงการน าเสนอเนื้อหา
จากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในระยะเวลาใกล้ๆ กัน เนื่องจากอาจส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ลดน้อยลงด้วย เพราะเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า แต่
ไม่ใช่การน าเสนอเนื้อหาจากการที่ตนเองมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจริงๆ 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องมีหลักในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาเสนอกับผู้ติดตาม 
เนื่องจากหากมีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอ อาจจะส่งผลร้ายต่อ
ผู้ติดตาม ในกรณีที่ผู้ติดตามเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้นๆ แล้วได้มีการทดลองใช้สินค้านั้นจริงๆ 
นอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ที่น ามาเสนอเนื้อหายังส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ และการร่วมงานระหว่างตราสินค้ากับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในอนาคตด้วย 
  5.1.2.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ด้านความงามและสุขภาพ  
  จากการศึกษาพบว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ จ านวน 15 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะ กลยุทธ์น าเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ กลยุทธ์
การสร้างกิจกรรม กลยุทธ์บุคลิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอ กลยุทธ์
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การถ่ายทอดสด กลยุทธ์การรวมข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบของคู่มือ กลยุทธ์รวบรวมเนื้อหาที่ได้รับผล
ตอบรับดีจากช่องทางอ่ืน กลยุทธ์การแจกของ กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสมต่อ
ผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์ม กลยุทธ์การน าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาจาก
สิ่งที่ผู้ติดตามต้องการ สามารถแบ่งกลยุทธ์แต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้  
  1) กลยุทธ์ด้านบุคลิกภาพแฟนเพจ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการสร้างบุคลิกของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองให้เป็นที่น่าจดจ า การสร้างบุคลิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถท าได้ผ่าน
การถ่ายรูปที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง การใช้ภาษา เนื้อหาที่บรรยายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ รวมถึงสไตล์
การโต้ตอบระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และผู้ติดตาม เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจด้านความงามที่มีการ
ถ่ายภาพและจัดวางตัวอักษรบนภาพน่ารักๆ เพ่ือให้เนื้อหาดังกล่าวเข้าถึงผู้ติดตามที่เป็นวัยรุ่นได้มาก
ขึ้น เป็นต้น การสร้างบุคลิกภาพที่น่าจดจ าให้แก่เฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถท าได้ผ่านกลยุทธ์ การ
น าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเองด้วยเช่นกัน นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับความงามและผลิตภัณฑ์แล้ว 
ผู้ติดตามยังชื่นชอบเนื้อหาประเภทไลฟ์สไตล์ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท า
ให้ผู้ติดตามมีความรู้สึกร่วมระหว่างตนเองกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ สร้างความรู้สึกน่าติดตาม ใกล้ชิด
กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งไลฟ์สไตล์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ตนเองชื่นชอบคล้ายๆ กัน หรืองานอดิเรกของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ 
  2) กลยุทธ์ด้านข้อมูล ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถน าเสนอเนื้อหาผ่านการใช้กล
ยุทธ์ด้านข้อมูลผ่านการใช้กลยุทธ์น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การรวมข้อมูล
เผยแพร่ในรูปแบบของคู่มือ เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมมักได้รับความเชื่อถือจากผู้ติดตาม 
จากการศึกษามีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด 
เจาะลึก มีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบรับดีจากผู้ติดตาม ทั้งนี้ผลตอบรับที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้วย กลยุทธ์นี้รวมถึงการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อมูล
ด้านข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ไม่สามารถ
ใช้ได้กับทุกสภาพผิว ซึ่งผู้ติดตามมักเลือกติดตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีสภาพผิวเหมือนกับตนเอง 
เพ่ือศึกษาเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ก่อนการไปซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดจริงมาทดลองใช้ด้วยตนเอง 
การน าเสนอด้านข้อเท็จจริงจึงมีความส าคัญ และเป็นเนื้อหาที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ติดตาม
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การใช้กลยุทธ์การรวมข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบของคู่มือ เป็นกลยุทธ์ของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพ เนื่องจากเนื้อหาที่มีรายละเอียดจ านวนมาก ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงมี
การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นการสรุปข้อมูลโดยท าเป็นคู่มือในหัวข้อต่างๆ เช่น คู่มือการซื้ออาหารสุขภาพ
ในร้านสะดวกซ้ือ คู่มือการออกก าลังกายส าหรับคนที่ต้องการลดสัดส่วนช่วงขา เป็นต้น 
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  3) กลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถใช้กลยุทธ์การ
น าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสมต่อผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์ม การน าเสนอเนื้อหาแต่ละ
ประเภทต้องค านึงถึงผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์ม เนื่องจากผู้ติดตามในแต่ละแพลตฟอร์ม มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน ธรรมชาติในการน าเสนอเนื้อหาของแต่ละแพลตฟอร์มก็ต่างกันด้วย เช่นกลุ่มผู้ติดตามใน
ทวิตเตอร์ยังเป็นกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นวัยรุ่นและวัยเรียน ท าให้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดี ท าให้เวลา
น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับของถูกและดี หรือสิ่งที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะ จึงได้รับความสนใจจาก
ผู้ติดตามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในการน าเสนอเนื้อหาผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังควรเสนอเนื้อหาที่
กระชับและเปิดเนื้อหาด้วยปัญหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาโดนค านึงถึงความ
ต้องการของผู้ติดตาม และเน้นเนื้อหาที่กระชับ เน้นตัวอักษรหรือค าพูดที่ต้องการน าเสนออย่างชัดเจน 
และมักเปิดเนื้อหาด้วยข้อความที่เป็นปัญหาที่ผู้ติดตามของตนเองก าลังประสบอยู่เพ่ือดึงความสนใจ
ของผู้ติดตามและโน้มน้าวให้ผู้ติดตามอ่านเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอต่อจนจบ 
  4) กลยุทธ์ด้านกิจกรรม ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการใช้กลยุทธ์การสร้างกิจกรรม
เพ่ือโต้ตอบและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ติดตาม โดยการสร้างกิจกรรมผ่านทางการ
แสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพที่มีการน าเสนอเนื้อหาด้วยกล
ยุทธ์การสร้างกิจกรรมส่งการบ้าน โดยการให้ผู้ติดตามส่งภาพถ่ายอาหารที่ตนเองรับประทานในแต่ละ
วัน เป็นต้น กลยุทธ์นี้ส่งผลดีต่อผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดตามและเป็นการ
สร้างความเคลื่อนไหวให้เฟซบุ๊กแฟนเพจไม่เงียบเหงาอีกด้วย นอกจากกลยุทธ์การสร้างกิจกรรมแล้วผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังมีการใช้กลยุทธ์การแจกของเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม การแจก
ของของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะมีการก าหนดให้ผู้ติดตามท าตามกติกาที่ตนเองได้ตั้งไว้ เช่น กดถูกใจ
โพสท์ที่แจกของ แบ่งปันโพสท์ที่แจกของบนหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง แสดงความคิดเห็นพร้อมแท๊กชื่อ
ของเพ่ือนตนเองให้เชิญชวนเพื่อนมาเล่นกิจกรรมด้วย เป็นต้น 
   

 5) กลยุทธ์ด้านชุมชน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จจะเป็นผู้ที่มีการใช้
กลยุทธ์ในการสร้างชุมชนของตนเอง กลยุทธ์นี้สามารถท าได้โดยการสร้างเนื้อหาที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และผู้ติดตาม จากการศึกษาพบว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลนมี
การใช้กลยุทธ์รวบรวมเนื้อหาที่ได้รับผลตอบรับดีจากช่องทางอ่ืน เพื่อเป็นการยืนยันว่าเนื้อหาที่ตนเอง
ได้น าเสนอไปบนอีกแพลตฟอร์มได้รับผลตอบรับดีจากผู้ติดตามของตนเอง การใช้กลยุทธ์รวบรวม
เนื้อหานี้มีข้อดีตรงที่เป็นการจัดหมวดหมู่ของการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละเดือนและเป็นการขยายฐาน
ของผู้ติดตามตนเองในแพลตฟอร์มอ่ืนๆ อีกด้วย นอกจากนี้การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ยังถือเป็นการเสริมสร้างชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งและเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ
คล้ายๆ กันให้มาติดตามเพ่ิมมากขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดตาม
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กับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมักท าให้ผู้ติดตามสนใจที่จะแบ่งปันต่อและ
แสดงความคิดเห็นต่อโพสท์นั้นๆ ทั้งนี้ การแบ่งปันข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์สามารถท าได้ แต่ไม่รวมถึงการจงใจบันทึกรูป หรือคัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมาน าเสนอ
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง  

  
   
  6) กลยุทธ์ด้านการค านึงถึงผู้ติดตาม การน าเสนอเนื้อหาจากสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการ 
กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้ในการคิดหัวข้อที่ต้องการน าเสนอเนื้อหา คือ
การตั้งค าถาม ซึ่งเป็นค าถามที่ผู้ติดตามต้องการค าตอบ หรือมีความสงสัยในหัวข้อเรื่องนั้นๆ 
นอกจากนี้การวิเคราะห์ผู้ติดตามยังถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถน าเสนอ
เนื้อหาได้ตรงใจผู้ติดตามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังควรใช้กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาที่
คุ้มค่าต่อการแบ่งปัน ก่อนวางแผนที่จะด าเนินการน าเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการ
วางแผนและออกแบบเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ มีคุณค่าต่อการที่ผู้ติดตามจะแบ่งปันต่อให้เพ่ือนของ
พวกเขา ซึ่งต้องมีการใส่ใจรายละเอียดของแต่ละเนื้อหาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
จ าเป็นต้องวางแผนการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นประโยชน์ของผู้ติดตามเป็นส าคัญ เพ่ือให้เป็นประโยชน์
กับผู้ติดตามมากท่ีสุด 
  7) กลยุทธ์ด้านแพลตฟอร์มที่น าเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้อง
เรียนรู้และท าความเข้าใจถึงความรู้ของแพลตฟอร์มต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเนื้อหาของตนเอง กลยุทธ์
นี้สามารถท าได้โดยการใช้กลยุทธ์การสร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะ มีการสร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะที่
เฉพาะเจาะจงของตนเอง ข้อดีของการใช้กลยุทธ์สร้างแท๊กค้นหาอัจฉริยะคือ เป็นการจัดระเบียบ
เนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ ส่งผลให้เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ติดตามสามารถค้นหาเนื้อหาที่
ใกล้เคียงกันได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาผ่านวีดีโอยังได้รับผลตอบรับดีในเฟซบุ๊กแฟน
เพจ เนื่องจากกลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอ การสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์แบบวีดีโอช่วยให้
ผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง จาก
การศึกษาพบว่าผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามมีการใช้กลยุทธ์การสาธิตการใช้งานแบบวีดีโอน าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีการสาธิตท่าการออก
ก าลังกายผ่านรูปแบบวีดีโอ อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่ควรมองข้าม
คือ กลยุทธ์การถ่ายทอดสด เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดสดช่วยให้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์และผู้ติดตามมีโอกาสได้โต้ตอบ สื่อสารผ่านการพูดคุยและพิมพ์แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านใช้กลยุทธ์การถ่ายทอดสดในการขอก าลังใจจากผู้ติดตาม โดยใช้ค าว่า 
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‘ส่งก าใจ’ ซึ่งหมายถึงการขอก าลังใจจากผู้ติดตามโดยผู้ติดตามสามารถส่งก าลังใจได้จากการกดแสดง
ความรู้สึกรักหรือการกดหัวใจนั่นเอง 
 กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีหลากหลายกลยุทธ์แต่สิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงในการน าเสนอเนื้อหาคือการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ติดตามแต่ละแฟลตฟอร์ม โดยเลือก
ออกแบบกลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของตนเองจากสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการและค านึงอยู่เสมอว่าเนื้อหา
ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอออกไปจ าเป็นต้องมีประโยชน์หรือมีความคุ้มค่าต่อการแบ่งปันเนื้อหา
นั้นๆ ต่อของผู้ติดตาม ลักษณะนี้ถือเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นประโยชน์ของผู้ติดตามเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ความหลากหลายของเนื้อหาที่มีการน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากผู้ติดตามต้องการติดตามผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีความชอบหรือรสนิยมแบบเดียวกับตนเอง 
จากการศึกษายังพบอีกว่ากลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมักอยู่บน
พ้ืนฐานของการน าเสนอสาระความรู้ ข้อเท็จจริงเรื่องสุขภาพ อาหารและโภชนาการมากกว่าการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์เหมือนกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม 

  5.1.2.3 กลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้าน
สุขภาพ 

 กลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วย การใช้ภาษาที่ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย การท าความเข้าใจในสิ่งที่
ต้องการน าเสนออย่างถ่องแท้ การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสเพ่ือดึงความสนใจของผู้ติดตาม การ
น าเสนอเนื้อหาที่ค านึงถึงส่วนร่วมของผู้ติดตาม การน าผลงานที่น่าสนใจของผู้อ่ืนมาแบ่งปันต่อ น า
เสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง การตอบค าถามของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ สามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 

  1) การใช้ภาษาที่ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย รายละเอียดของการน าเสนอเนื้อหา
ด้านความงามมักมีภาษาวิชาการของส่วนผสมต่างๆ ที่ผู้ติดตามอาจสับสนและไม่เข้าใจส่วนผสมที่เป็น
ชื่อวิชาการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงมีการใช้กลยุทธ์การใช้ภาษาที่ผู้ติดตามสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ใช้เพ่ือจูงใจผู้ติดตามของตนเอง 

  2) การท าความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนออย่างถ่องแท้ ก่อนน าเสนอเนื้อหาผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ต้องมีการท าความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการน าเสนอเพ่ือให้ตนเองมีความม่ันใจและ
ให้ผู้ติดตามมีความเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอ กลยุทธ์นี้มักใช้กับการน าเสนอเนื้อหาประเภท
วีดีโอ เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาผ่านวีดีโอเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เห็นถึงพฤติกรรมและการ
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แสดงออกของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ หากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือ
หัวข้อที่ตนเองจะน าเสนออย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลให้ผู้ติดตามรับรู้ได้โดยง่าย 

  3) การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสเพ่ือดึงความสนใจของผู้ติดตาม การที่จะน าเสนอ
เนื้อหาให้ผู้ติดตามความสนใจนั้น ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามเองต้องมีการวิเคราะห์และ
ประเมินกระแสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเนื้อหา การน าเสนอเนื้อหาประเภทนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตาม
ใหม่ๆ ได้อีกด้วย 

  4) การน าเสนอเนื้อหาที่ค านึงถึงส่วนร่วมของผู้ติดตาม การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ต้องเอ้ือให้ผู้ติดตามเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในเนื้อหา จนท าให้ต้องการที่จะ
แบ่งปันต่อให้คนรู้จักได้อ่านและเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ในกรณีที่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ผู้ติดตามจะมีการ
แบ่งปันเนื้อหานั้นโดยอัตโนมัติ 

  5) การน าผลงานที่น่าสนใจของผู้อ่ืนมาแบ่งปันต่อ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ใช้จูงใจกลุ่มผู้ติดตามคือการน าผลงานของนักสร้างสรรค์ผลงานคนอื่นมาแบ่งปันลงในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของตนเอง แต่สิ่งส าคัญคือต้องมีการให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

  6) การน าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของ
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ติดตามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใกล้ชิดมาก
ยิ่ งขึ้น  เปรียบเสมือนเพ่ือนที่คอยติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเพ่ือนตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 
  7) การตอบค าถามของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมี
การตอบค าถามและข้อสงสัยของผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ติดตามของตนเองได้รับค าแนะน าที่
ถูกต้องและเพ่ือเป็นก าลังใจให้ผู้ติดตาม  

5.1.3 จริยธรรมการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
จากการศึกษาจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ผ่านการสัมภาษณ์ตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพล

ออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดพบว่าจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ส าคัญที่สุดคือ ความ
ซื่อสัตย์ ทั้งความซื่อสัตย์ของการน าเสนอเนื้อหา ความซื่อสัตย์ต่องานและความซื่อสัตย์ต่อผู้ติดตาม 
นอกจากนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมีทัศนะที่ตรงกันเกี่ยวกับจริยธรรม
ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เรื่องประเด็นการน าเสนอข้อเท็จจริงและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และการ
น าเสนอเนื้อหาที่ไม่โจมตีตราสินค้า และแนวคิดอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงสรุปจริยธรรมที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ควรยึดปฏิบัติได้เป็น 10 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ น าเสนอข้อเท็จจริงและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 
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น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว ไม่ใช่การโฆษณา ทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา ไม่
โจมตีแนวความคิดและไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืน เว้นระยะรับงาน ตรงต่อเวลา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้อง
ให้ความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ น าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของ
ประเทศและไม่ตัดสินใจแทนผู้ติดตามและมีความเป็นกลาง ดังอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 1) ความซื่อสัตย์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาต่อผู้ติดตาม ซึ่งความซื่อสัตย์
นั้นจะสะท้อนออกมาจากการน าเสนอเนื้อหาและการตอบค าถามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง 
นอกจากนี้การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรเป็นไปด้วยความจริงใจ และให้ค าปรึกษา
ผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรตอบค าถามและให้ค าปรึกษาผู้ติดตามอย่าง
ตรงไปตรงมา เนื่องจากในการน าเสนอเนื้อหาผู้ติดตามที่มีความสนใจในเนื้อหามักมีการสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ติดตามควรตอบค าถามเหล่านั้นอย่าง
ตรงไปตรงมา เพราะความคิดเห็นของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ ใช้ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 

 2) น าเสนอข้อเท็จจริงและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง การน าเสนอข้อเท็จจริงเป็นสิ่งส าคัญที่ท า
ให้ผู้ติดตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ การน าเสนอเนื้อหาบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่
ผู้ติดตามสามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่มีการบิดเบือนความจริง ผู้ติดตามสามารถตรวจสอบได้ ไม่ยาก 
หากมีการเกิดประเด็นค าถามเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ผลเสียทั้งหมดจะตกอยู่กับ
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง นอกจากการน าเสนอข้อเท็จจริงและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว การ
น าเสนอเนื้อหาต้องเป็นไปตามความจริงอีกด้วย 

 3) น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว ไม่ใช่การโฆษณา การรีวิวคือการน าเสนอเนื้อหา 
ประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ตามจริง ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบการรีวิวแต่แฝงไปด้วยการโฆษณาจ านวนมาก สังเกตได้จากการน าเสนอเนื้อหาที่เป็น
ข้อความที่ตราสินค้าต้องการให้น าเสนอ ไม่ใช่การรีวิวที่มาจากการใช้งานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
เอง 

 4) ทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการใช้ผลิตภัณฑ์จริง
ก่อนด าเนินการน าเสนอเนื้อหา ในกรณีท่ีด าเนินการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว เพื่อที่จะท า
ให้สามารถตอบค าถามและข้อสงสัยที่ผู้ติดตามต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 

5) ไม่โจมตีแนวความคิดและไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืน การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ต้องเป็นธรรมและไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งกับตราสินค้าที่ตนเองได้รับการ
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สนับสนุนมา หากมีการน าเสนอเนื้อหาเปรียบเทียบควรน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อเท็จจริงและ
ประสบการณ์ในการใช้ที่เป็นความจริงและไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืนให้เสียหาย 

6) เว้นระยะรับงาน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการเว้นระยะเวลาในการรับงานรีวิวที่เป็น
เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากการรับงานที่ได้รับการสนับสนุนบ่อย อาจจะท าให้ความ
น่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่ าลง เกิดการตั้งค าถามของผู้ติดตามว่าเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์น าเสนอนั้น สามารถเชื่อถือได้จริงหรือไม่ 

7) ตรงต่อเวลา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องตรงต่อเวลา เนื่องจากการท างานทางด้าน
ออนไลน์มักจะมีการก าหนดเวลาในการท างานแบบชัดเจน เริ่มตั้งแต่ระยะเวลาในการทดลองใช้สินค้า 
ระยะเวลาในการสร้างสรรค์เนื้อหา ตลอดจนระยะเวลาการลงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

8) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความ
เคารพกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้มีการน าเสนอเนื้อหาไปยังผู้ติดตาม เนื่องจากผู้ติดตามได้ให้ความ
เชื่อถือกับเนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ หากในความเป็นจริงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากการน าเสนอเนื้อหาออกไปจะส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองดูไม่ดีอีกด้วย 

9) น าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ  การน าเสนอ
เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการค านึงถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศด้วย ในกรณีที่
เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สิ่งมอมเมาเยาวชนหรือประเด็นที่ส่อไปในทางเพศก็ควรมี
การระมัดระวังค าพูด ตรวจสอบรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การน าเสนอแต่ละเนื้อหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและอยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศไทยอีกด้วย 
 10) ไม่ตัดสินใจแทนผู้ติดตามและมีความเป็นกลาง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์หรือบล็อกเกอร์
เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ควรแนะน าประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมา ไม่
จ าเป็นต้องตัดสินใจแทนผู้ติดตาม แต่ควรท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ติดตามแทน นอกจากนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีความเป็นกลางในการน าเสนอเนื้อหา เนื่องจาก
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักจะได้รับผลิตภัณฑ์จากหลากหลายตราสินค้าที่จะน ามาน าเสนอเนื้อหา ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์จึงควรมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 
 การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย” นั้น จากวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์
ทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย  2) เพ่ือศึกษารูปแบบของการ
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สื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของการสื่อสารทาง
การตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เพ่ือประมวลเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  ท าให้ได้ผลการวิจัยที่แบ่ง
ออกเป็นทั้ง 3 ด้าน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีประเด็นและมุมมองที่สามารถน ามาอภิปรายซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.2.1 แนวทางการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้ได้ใจผู้ติดตาม 

  การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ า เป็นต้องด าเนินการผ่านการวางแผน 
เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองมีต้นทุนเป็นเวลาและค่าใช้จ่ายในการซื้อโฆษณาจากเฟซบุ๊กเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ติดตามของตนเองสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ตนเองน าเสนอได้ ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหาจึง
ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์อย่างชัดเจน โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถก าหนดกลยุทธ์ของตนเองได้
จากแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1) น าเสนอเนื้อหาที่สดใหม่แก่ผู้ติดตามอยู่เสมอ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีความสดใหม่ น่าสนใจแก่ผู้ติดตาม ในด้านของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามสามารถ
ท าได้โดยการน าเสนอเกี่ยวกับการอัปเดตเครื่องส าอางที่ออกวางจ าหน่ายใหม่ๆ การน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่น่าสนใจ ตลอดจนการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
และโปรโมชั่นที่ผู้ติดตามควรรู้ ลักษณะของการน าเสนอเนื้อหาที่สดใหม่นี้ยังรวมถึงการที่ผู้ติดตาม
น าเสนอเนื้อหาโดยการแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่นๆ มายังเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง
อีกด้วย การน าเสนอเนื้อหาที่สดใหม่แก่ผู้ติดตามอยู่เสมอ สอดคล้องกับรมิตา ศรีสมวงศ์และคณะ 
(2555) ที่กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีการสื่อสาร
ภายนอกที่มีการเชื่อมโยงความคิดและมีการน าเสนอสิ่งใหม่ๆ โดยจะต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงผู้อื่นได้ง่าย 

 2) การน าเสนอเนื้อหาที่คุ้มค่าต่อการแบ่งปัน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการใช้กลยุทธ์การ
น าเสนอเนื้อหาที่คุ้มค่าต่อการแบ่งปัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหาที่กล่าวไว้ว่า วิธีที่
จะท าให้ตราสินค้าประสบความส าเร็จคือ ต้องน าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ โดยการน าเสนอเนื้อหาที่
ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย แนะน าวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริโภคก าลังประสบ
อยู่ รวมถึงน าเสนอความบันเทิงทางจิตใจให้แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิมา อุดมศิลป์ 
(2557) ที่กล่าวไว้ว่าภาพรวมของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีคน
ติดตามจ านวนมากประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อเท็จจริง ต้องเป็นเนื้อหาที่มี
คุณภาพสูง และสอดคล้องกับ นิตนา ฐานิตธนกรและปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง (2556) ทีศ่ึกษาเรื่อง 
Beauty Blogger: ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์ พบว่านักเขียนบล็อกทางด้านความ
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งาม (Beauty blogger) ที่น าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ติดตาม
ท าให้นักเขียนบล็อกกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
บนโลกออนไลน์ 

 3) การน าเสนอเนื้อหาที่มีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมี
การน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดสินค้า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค สามารถท าได้โดยการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
วิธีการใช้การผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม การรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติ
ตัวแก่ผู้ติดตาม ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมีการใช้การน าเสนอในรูปแบบอัลบั้มภาพ
เพ่ือเป็นคู่มือในการรับประทานอาหารแก่ผู้ติดตามของตนเอง ซึ่งอุปสรรคของการน าเสนอเนื้อที่มี
รายละเอียดค่อนข้างมากนั้นคือ การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องคิดหาแนวทางการน าเสนอ
เนื้อหาอย่างน่าสนใจ แนวทางนี้สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล รอดเนียม (2557) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทความงามผ่านการแนะน าของบล็อกเกอร์ พบว่าผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ได้โดยง่าย หากมีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
นั้นๆ ผ่านการน าเสนอของบล็อกเกอร์ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
อ่านหรือรับชมสินค้าประเภทความงามผ่านการแนะน าของบล็อกเกอร์และเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ
มาจากการที่บล็อกเกอร์มีรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ 

 4) การน าเสนอเนื้อหาแบบกระจายหลายช่องทาง นอกจากการน าเสนอเนื้อหาแบบมี
คุณภาพแล้ว ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรกระจายเนื้อหาของตนเองไปยังหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ นอกเหนือการน าเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเดียวเท่านั้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของอารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2555) ที่พบว่า คุณลักษณะของบล็อกเกอร์ด้านความงามใน
ด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการกระจายข้อมูลหลายช่องทางมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภค โดยด้านที่มีผลต่อการรับรู้มากท่ีสุดคือ
ความสามารถในการสร้างเนื้อหา หมายถึงการที่บล็อกเกอร์มีความสามารถในการเรียบเรียงและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม 

 5) การน าเสนอเนื้อหาผ่านการก าหนดบุคลิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจ การน าเสนอเนื้อหาของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหามาออกแบบเนื้อหาของตนเองเพ่ือให้มี
ความน่าสนใจ สอดคล้องกับ อรนิตย์ เอ่งฉ้วน (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน
กลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ที่พบว่า นโยบายด้าน
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดมีการใช้หลักการตลาดเชิงเนื้อหาใน
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การสื่อสารการตลาด สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลของ Beauty Influencers ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน
ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทของ Beauty Influencers ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
ข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อ และแนวโน้มพฤติกรรมหลังจากได้ท าการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ในส่วนของการสะท้อนคุณค่าของบริษัทและภาพลักษณ์ของตราสินค้านี้
เปรียบเสมือนผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นแบรนด์บุคคลที่ต้องมีการก าหนดบุคลิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
เพ่ือให้เฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองให้เป็นที่น่าจดจ าและสามารถเข้าถึงผู้ติดตามได้มากขึ้น ประเด็น
สุดท้ายของมิติด้านกลยุทธ์ คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมี
การใช้กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาจากสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการและมีการวิเคราะห์ผู้ติดตาม เนื่องจากการ
วิเคราะห์ผู้ติดตามนี้ที่จะช่วยให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ตรงใจผู้ติดตามมาก
ยิ่งขึ้น 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการสร้างบุคลิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองให้เป็นที่น่าจดจ า 
สอดคล้องกับณัฐธนารีย์ วันหะรับ (2559) ศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างเนื้อหาและการสื่อสารของ
บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) บล็อกเกอร์ได้มีการ
ก าหนดการสร้างเนื้อหาสารโดยใช้ภาพถ่ายในการเล่าเรื่อง การสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างด้วยการ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง, วิธีการน าเสนอในแบบเฉพาะตัว และการก าหนดเป้าหมายการสร้าง
เนื้อหาสารเป็นการตั้งเป้าหมายจากการท าเนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ได้จริง สามารถเพ่ิมจ านวนผู้อ่านผู้ติดตามให้มากข้ึน 

 6) การน าเสนอเนื้อหาผ่านการออกแบบตามมิติส าคัญของการตลาดเชิงเนื้อหา  

 มิติส าคัญประการหนึ่งของการตลาดเชิงเนื้อหาคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
(Customer needs) สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการกลยุทธ์การ
น าเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสมต่อผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์มซึ่งถือเป็นการก าหนดกลุ่มผู้ ชม
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทราบว่าในแต่ละแพลตฟอร์มผู้ติดตามของ
ตนเองเป็นเพศใด อายุเท่าไร จะช่วยให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถออกแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ผู้ติดตามของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี้มิติส าคัญของการตลาดเชิงเนื้อหายังมีมิ ติด้านกิจกรรมจากการศึกษาของ 
Claesson and Jonsson (2017) สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาที่
เป็นกลยุทธ์การสร้างกิจกรรม ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการใช้กลยุทธ์การสร้างกิจกรรมเพ่ือโต้ตอบ
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และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ติดตาม โดยการสร้างกิจกรรมผ่านทางการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งถือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยัง
ควรค านึงถึงการน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกัน (Delivering consistent content) ได้แก่ ความ
สอดคล้องด้านเวลา (time consistent) คือการที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการนัดหมายกับผู้ติดตาม
ของตนเองว่าจะมีการน าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นประจ าหรือต่อเนื่อง ในกรณีที่เป็นการน าเสนอเนื้อหา
ประเภทการถ่ายทอดสด ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์บางท่านจะมีการนัดหมายกับผู้ติดตามของตนเองก่อน
การถ่ายทอดสดในแต่ละรอบ ต่อมาคือ ความสอดคล้องด้านข้อมูล (consistent with information) 
เช่น การที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ด้วยข้อความหรือรูปภาพที่มีลักษณะ
เดียวกัน  เมื่อเนื้อหาที่น าเสนอแต่ละช่องทางเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อมโยงข้อมูลจากช่องทางต่างๆ และเป็นการเพ่ิมฐานผู้ชมเนื้อหานั้นๆ ให้กว้างขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ 
ศิลปะในการเล่าเรื่อง (Storytelling) และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้อ่าน (Entertaining your 
audience) ยังถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่ควรมองข้าม 

5.2.2 แนวทางในการเลือกรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

 1) รูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบข้อความ รูปแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมใน
การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มากที่สุดคือรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพประกอบ
ข้อความ รูปแบบการสื่อสารประเภทนี้เหมาะสมกับการน าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายก่อนและ
หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาพของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง ภาพอาหารและการด าเนินชีวิต ซึ่งควรเป็น
ภาพที่ชัดเจน มองแล้วเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับอังฌุพร ตันติตระกูล (2558) ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
สื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม พบว่า รูปแบบการสื่อสารการ
โพสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพ อาหารหรือภาพกิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้
ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของบงกช ขุนวิทยา (2556) ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมรูปแบบของเนื้อหา
ที่ใช้ท าการสื่อสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจจะใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นรูปภาพมากท่ีสุด 

 2) รูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ รูปแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยม
รองลงมาคือรูปแบบการสื่อสารประเภทวีดีโอประกอบข้อความ โดยการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ผ่านวีดีโอถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา นั่นคือ กลยุทธ์การสาธิตการใช้งาน
แบบวีดีโอ ซึ่งช่วยให้ผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้องและท าให้การรีวิวนั้นน่าเชื่อถือขึ้น สอดคล้องกับวรภัทร ปริญญาพรหม (2557) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษารูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกับผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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สินค้าของผู้บริโภค พบว่าประเด็น เรื่อง Reviewer มีผลต่อการตัดสินใจมากที่ สุดคือการมี
ประสบการณ์ของ Reviewer และ ความน่าเชื่อถือของ Reviewer นอกจากนี้รูปแบบการสื่อสารผ่าน
คลิปวีดีโอยังสอดคล้องกับการศึกษาของระชานนท์ ทวีผลและปริญญา นาคปฐม (2560) ที่ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพ่ือสร้าง
ทฤษฎีฐานราก พบว่า การน าเสนอเนื้อหาผ่านเน็ตไอดอลสามารถท าได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปภาพที่
ถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ 2) คลิปวิดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ และ 3) การน าเสนอ บทบรรยายการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงไปยังกิจวัตรประจ าวัน 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามมีการใช้กลยุทธ์การสาธิ ตการใช้งาน
แบบวีดีโอน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความงามและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านสุขภาพมี
การสาธิตท่าการออกก าลังกายผ่านรูปแบบวีดีโอ โดยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จะน าเสนอผ่านตนเอง มี
การให้ความรู้เรื่องการแต่งหน้า การใช้เครื่องส าอางตลอดจนความรู้เรื่องการออกก าลังกาย สอดคล้อง
กับวิภาภรณ์ นันทสุทธิวาร (2558) ที่ศึกษาเรื่อง กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเน็ต
ไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นหญิงไทย พบว่า เน็ตไอดอลมีกลวิธีการ
น าเสนอด้านข้อความทั้งหมด 4 แบบ คือ 1) น าเสนอผ่านตัวเองเป็นจุดขาย 2) ให้ความรู้ แนะน า
เกี่ยวกับตัวสินค้า 3) ใช้เป็นช่องทางในการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน และใช้เป็นช่องทางการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด 4) ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ เป็นกันเองและเข้าใจง่าย ข้อความจะไม่มี
รูปแบบที่ตายตัวและไม่ระบุเจาะจงว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง 
 3) รูปแบบการสื่อสารประเภทการถ่ายทอดสด อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาคือ กล
ยุทธ์การถ่ายทอดสด ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดสดช่วยให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และ
ผู้ติดตามมีโอกาสได้โต้ตอบ สื่อสารผ่านการพูดคุยและพิมพ์แสดงความคิดเห็น ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ด้านความงามและสุขภาพมักใช้การถ่ายทอดในการพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ แก่ผู้ติดตาม 
นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามเอง ยังมีการใช้รูปแบบการถ่ายทอดสดในการสอน
แต่งหน้า แนะน าและรีวิวผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

5.2.3 จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

 จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งข้อบังคับปฏิบัติที่ควบคุมบุคคลหรือผู้ประกอบวิชาชีพใด
วิชาชีพหนึ่ง ซึ่งอาจก าหนดขึ้นเป็นมาตรฐานแห่งพฤติกรรมว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างในการ
ด าเนินการประกอบวิชาชีพนั้นๆ ในปัจจุบันการที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับ
การสนับสนุน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และหันมาท างานด้านการน าเสนอ
เนื้อหาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองในรูปแบบของอาชีพ การวิจัยเรื่องจริยธรรมทางการสื่อสาร
ทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทยจึงมีความส าคัญในการหาข้อสรุปถึงจริยธรรมที่ผู้
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ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรประพฤติปฏิบัติโดยหากยึดตามการศึกษาเรื่องจริยธรรมในการโฆษณานั้น
สามารถอภิปรายผลจริยธรรมทางการสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทยได้
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องน าเสนอเนื้อหาที่เป็นความจริง 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีความซื่อสัตย์ น าเสนอเนื้อหาต่อผู้ติดตามที่
เป็นไปตามความเป็นจริง สอดคล้องกับการศึกษาของสกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ศึกษาเรื่องจริยธรรม
การใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าวของสื่อไทยในยุคดิจิทัล พบว่าหลักจริยธรรมที่มี
บทบาทในการปฏิบัติงานข่าวบนสื่อออนไลน์และสื่อสังคมได้แก่ประเด็นเรื่องความถูกต้อง การ
น าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้นสามารถพิจารณาได้จากเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาจริยธรรมทางการโฆษณา ที่กล่าวไว้ว่าปัญหาจริยธรรมการโฆษณาได้แก่การโฆษณาที่ไม่เป็น
ความจริงหรือหลอกลวง (advertising as untruth or deceptive) ครอบคลุม 2 ประเด็น ได้แก่ การ
โฆษณาที่ผิดจากความเป็นจริง และการโฆษณาที่ยากแก่การพิสูจน์  โดยสองข้อในหลักเกณฑ์การ
ตัดสินว่าเป็นโฆษณาหลอกลวงเป็นหลักเกณฑ์ของ The Federal Trade Commission (FTC) 
สหรัฐอเมริกา คือ การรับประกันที่หลอกลวง ในส่วนของการรับประกันที่หลอกลวงนี้เองที่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในแง่การน าเสนอข้อเท็จจริงและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ติดตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์  สอดคล้องกับบุหงา ชัย
สุวรรณ (2545) ที่ศึกษาเรื่องการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทยพบว่า โฆษณาที่
ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ การน าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ การน าเสนอโฆษณาที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และ
โฆษณาที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายในเชิงลบ ทั้งนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ควรมีจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาโดยไม่โจมตีแนวความคิดและไม่โจมตีตราสินค้าอ่ืน 
เนื่องจากถือเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบหรือเหยียดหยามสินค้าอ่ืน (comparative advertising) 
โดยมีการอ้างถึงการที่สินค้าที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอว่ามีความพิเศษดีกว่าของคู่แข่งในหมวด
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน  
 การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นไปตามความจริงยังสอดคล้องกับการศึกษาของเสรี สืบสงวนวงศ์ 
(2551) ที่ศึกษาเรื่องบทบาทเจ้าหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรมของบล็อกเกอร์และ
สมาชิกในเว็บบล็อก การศึกษาทัศนคติของบล็อกเกอร์เกี่ยวกับจริยธรรมโดยแบ่งทัศนะด้านจริยธรรม
เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความจริง (Truth) การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ปัญหาแอบแฝงเข้ามาท าธุรกิจ 
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งความจริงในการน าเสนอขึ้นอยู่กับบล็อกเกอร์และความ
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น่าเชื่อถือของบล็อกเกอร์ ในแต่ละเว็บบล็อกอาจเป็นจริงทั้งหมด มีความจริงบางส่วนหรือไม่เป็นความ
จริงก็ได้  

2) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องน าเสนอเนื้อหาที่ เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมของประเทศ 

การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการค านึงถึงสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศ ในกรณีที่เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สิ่งมอมเมาเยาวชนหรือประเด็นที่ส่อไป
ในทางเพศก็ควรมีการระมัดระวังค าพูด ตรวจสอบรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหา ตลอดจนพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการน าเสนอแต่ละเนื้อหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นปัญหาด้าน
จริยธรรมโฆษณาเรื่องการโฆษณาที่ใช้ภาพโป๊เปลือยลามกอนาจาร (nudity in advertising and 
sexually suggestive ads) และการโฆษณาต่อเด็ก (advertising to children) เนื่องจากเด็กยังไม่มี
วุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจได้ 

3) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องน าเสนอเนื้อหาด้วยความจริงใจ  
 การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรเป็นไปด้วยความจริงใจ และให้ค าปรึกษา
ผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจาก การน าเสนอเนื้อหาที่จริงใจจะสะท้อนให้ผู้รับสารเห็นถึงความ
ตั้ งใจของผู้น าเสนอและสามารถสร้างอารมณ์ ร่วมกันได้มากกว่า  สอดคล้องกับสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่ได้ก าหนดจรรยาบรรณส าหรับนักประชาสัมพันธ์ไว้ ไว้ว่านัก
ประชาสัมพันธ์น าเสนอเนื้อหาอย่างสุจริตใจ และรักษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา (สมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, 2550 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2554 ) 
 4) ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรีวิว ไม่ใช่การโฆษณา  
 การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบการรีวิวคือการน าเสนอเนื้อหา ประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจาก
การใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ตามจริง ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบการรีวิวแต่แฝงไป
ด้วยการโฆษณาจ านวนมาก สังเกตได้จากการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความที่ตราสินค้าต้องการให้
น าเสนอ ไม่ใช่การรีวิวที่มาจากการใช้งานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบการรีวิวนี้เอง ส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองก่อน
น าเสนอเนื้อหา เพ่ือที่จะท าให้สามารถตอบค าถามและข้อสงสัยที่ผู้ติดตามต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 
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ภาพที่ 5.1 ภาพรวมรูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 

 

5.2.4 ภาพรวมรูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทยผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

 

 
รูปแบบการสื่อสาร  

กลยุทธ์และจริยธรรม
การตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย 

รูปแบบการสื่อสาร 
- รูปแบบภาพประกอบข้อความ 
- รูปแบบวีดีโอประกอบข้อความ 
- ถ่ายทอดสด 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 6C Strategies 

- Contemporary Content เนื้อหาร่วมสมัย  
- Creative Content เนื้อหาสร้างสรรค์ น่า

แบ่งปัน  
- Clear Content เนื้อหามีรายละเอียดชัดเจน  
- Channel-Diversified Content เนื้อหาที่

กระจายตามช่องทางท่ีหลากหลาย  
- Characteristics-Consistent Content 

เนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกของแฟนเพจ  
- Content-Marketing-Based Content 

เนื้อหาที่มีพ้ืนฐานบนการตลาดเชิงเนื้อหา 
 

จริยธรรมทางการตลาด 
- Experience ต้องมีประสบการณ์ ในการใช้

ผลิตภัณฑ์  
- Timeliness ต้องตรงต่อเวลา  
- Honest ต้องซื่อสัตย์กับผู้ติดตาม  
- Impartial การรีวิวต้องเป็นกลาง 
-  Concerned of Society มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
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รูปแบบการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ รูปแบบ
ภาพประกอบข้อความ รูปแบบวีดีโอประกอบข้อความและถ่ายทอดสด โดยการเลือกรูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลาย ย่อมมีผลต่อการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 

กลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ (6C Strategies) จากการศึกษา
สามารถสรุปกลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ เป็น กลยุทธ์ 6C ได้แก่ 
Contemporary Content เนื้อหาร่วมสมัย Creative Content เนื้อหาสร้างสรรค์ น่าแบ่งปัน Clear 
Content เนื้อหามีรายละเอียดชัดเจน Channel-Diversified Content เนื้อหาที่กระจายตาม
ช่องทางที่หลากหลาย Characteristics-Consistent Content เนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกของแฟน
เพจ และ Content-Marketing-Based Content เนื้อหาที่มีพ้ืนฐานบนการตลาดเชิงเนื้อหา สามารถ
อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

1) Contemporary Content เนื้อหาร่วมสมัย ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรสร้างเนื้อหาที่
ทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ก าลังเป็นที่นิยม 
จะท าให้ผู้ติดตามสนใจเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจูงใจให้
ผู้ติดตามแบ่งปันเนื้อหานั้นๆ อีกด้วย 

2) Creative Content เนื้อหาสร้างสรรค์ น่าแบ่งปัน ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการสร้าง
เนื้อหาที่เอ้ือต่อการแบ่งปันของผู้ติดตาม โดยในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการสร้างเนื้อหาที่มีความ
สร้างสรรค์เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ติดตาม 

3) Clear Content เนื้อหาที่มีรายละเอียดชัดเจน ผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมักมีช่วงเวลา
ในการอ่านเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในระยะเวลาที่จ ากัด เนื่องจากเนื้อหาที่ถูกน าเสนอผ่าน 
เฟซบุ๊กแฟนเพจมีจ านวนมาก ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงควรสร้างเนื้อหาที่มีรายละเอียดชัดเจน เข้าใจ
ง่ายในระยะเวลาที่จ ากัด 

4) Channel-Diversified Content เนื้ อหาที่กระจายตามช่องทางที่หลากหลาย การ
น าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านหลายช่องทาง ในกรณีที่เป็น
สื่อสังคมออนไลน์ หากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีช่องทางที่ได้รับความนิยมเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
แล้วสื่อสังคมออนไลน์นั้นเกิดปัญหา ไม่สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ จะส่งผลกระทบต่อการน าเสนอ
เนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ และการที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด าเนินการกระจายเนื้อหา
หลากหลายช่องทางถือเป็นข้อดีที่ท าให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 

5) Characteristics-Consistent Content เนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกของแฟนเพจ ผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ควรมีการน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกของแฟนเพจตนเอง เพ่ือให้เนื้อหาที่
น าเสนอมีเอกภาพและเป็นที่จดจ าของผู้ติดตาม 
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6) Content-Marketing-Based Content เนื้อหาที่มีพ้ืนฐานบนการตลาดเชิงเนื้อหา การ
น าเสนอเนื้อหาผ่านการตลาดเชิงเนื้อหาจะท าให้เนื้อหานั้นๆ ของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้รับความ
นิยมและเป็นที่ถูกใจของผู้ติดตาม  

ผู้วิจัยสามารถอธิบายจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แบบสรุปผ่านแนวคิด ETHIC ได้
เป็น 5 หลักส าคัญ ได้แก่ Experience ต้องมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Timeliness ต้องตรง
ต่อเวลา Honest ต้องซื่อสัตย์กับผู้ติดตาม Impartial การรีวิวต้องเป็นกลางและ Concerned of 
Society มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถได้ดังต่อไปนี้  

1) E (Experience) ต้องมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนการน าเสนอเนื้อหา เพ่ือบอกกล่าวถึงประสบการณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
ทั้งนี้ระยะเวลาส าหรับทดลองผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า หากเป็นผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ด้านความงาม เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเครื่องส าอาง สามารถทดลองใช้แล้วน าเสนอ
เนื้อหาได้ภายในระยะเวลา 1-2 วัน หากแต่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงผิว 
ระยะเวลาในการทดลองใช้จ าเป็นต้องยาวนานขึ้นเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาจเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 วันไปจนถึงระดับปี 

2) T (Timeliness) ต้องตรงต่อเวลา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จ าเป็นต้องตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการติดต่อกับตราสินค้าหรือเอเจนซี่โฆษณาอยู่เป็นประจ า 
ในกรณีที่ส่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ อาจท าให้เกิดผลกระทบกับงานและลดความ
น่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ลงได้ 

3) H (Honest) ต้องซื่อสัตย์กับผู้ติดตาม การรีวิวต้องไม่ใช่การโฆษณา แต่การรีวิวคือการ
น าเสนอเนื้อหา ประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ตามจริง ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ต้องน าเสนอเนื้อหาประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามความจริง 

 4) I (Impartial) การรีวิวต้องเป็นกลาง ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีความเป็นกลางในการ
น าเสนอเนื้อหา เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มักจะได้รับผลิตภัณฑ์จากหลากหลายตราสินค้าที่จะ
น ามาน าเสนอเนื้อหา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จึงควรมีความเป็นกลาง ปราศจากอคต ิ

5) C (Concerned of Society) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมและน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น าเสนอเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยง เช่น เรื่องไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สิ่งมอมเมา
เยาวชนหรือประเด็นที่ส่อไปในทางเพศ นอกจากนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องให้ความเคารพกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้มีการน าเสนอเนื้อหาไปยังผู้ติดตาม เนื่องจากผู้ติดตามได้ให้ความเชื่อถือกับ
เนื้อหาที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอ หากในความเป็นจริงผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการใช้ผลิตภัณฑ์
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ที่แตกต่างจากการน าเสนอเนื้อหาออกไปจะส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองดูไม่น่าเชื่อถือและไม่
เป็นที่ยอมรับของผู้ติดตามอีกด้วย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการน าเสนอผลการวิจัยทั้งหมด เพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น า
ผลวิจัยทั้งหมดมาอภิปรายผลเกี่ยวกับกลยุทธ์ รูปแบบการสื่อสารและจริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย ผู้วิจัยขอน าผลการวิจัยทั้งหมดมาสรุปเป็นการน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้ 

5.3.1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับตราสินค้าในการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 

 การร่วมงานระหว่างตราสินค้าและผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เริ่มต้นจากการที่ตราสินค้ามีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ น าไปสู่การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่
เหมาะสมในการสื่อสารการตลาด 
 1) กลยุทธ์การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
 ตราสินค้าต้องมีการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีกลุ่มผู้ติดตามเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการคัดเลือกนี้สามารถท าการคัดเลือกได้จากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ตามกระแสนิยมหรือ
ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ซึ่งแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการขายจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ อายุ หรือระดับของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีการ
น าเสนอเนื้อหาเป็นประจ า การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่
บุคลิกภาพของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีความส าคัญต่อการพิจารณาว่าสินค้าตัวใดเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์คนนั้น ตลอดจนการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จากจ านวน
ผู้ติดตาม ทั้งนี้สิ่งที่ตราสินค้าควรพิจารณาคือไม่ควรเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์จากยอดไลก์เพียง
อย่างเดียว แต่ตราสินค้ายังต้องค านึงถึงเรื่องพฤติกรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ เนื่องจากในอนาคต
หากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มีเรื่องเสื่อมเสียอาจน ามาสู่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้ 
นอกจากนี้ ตราสินค้ายังไม่ควรเลือกผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาหลากหลายตรา
สินค้าในผลิตภัณฑ์หมวดหมู่เดียวกันจนเกินไป เช่น รีวิวครีมกันแดด 5 ผลิตภัณฑ์ใน 1 สัปดาห์ เป็น
ต้น เนื่องจากจะท าให้ผู้ติดตามเกิดการสับสนว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เป็นตัวแทนของตราสินค้าใดกัน
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แน่ และการน าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันยังส่งผลให้ความ
น่าเชื่อถือของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต่ าอีกด้วย 
 2) กลยุทธ์ในการติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ 
 การติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ถือเป็นกระบวนการที่สองหลังจากได้มีการคัดเลือกผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้าแล้ว ตราสินค้าควรเลือกการเลือกช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม ซึ่ง
มีทั้งการติดต่อโดยตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยการติดต่อในลักษณะนี้จะเป็นการคุยรายละเอียด
ของการท างานโดยตรงกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เอง ตราสินค้าสามารถสอบถามถึง Rate Card ซึ่ง
หมายถึงค่าใช้จ่ายในการติดต่อให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์น าเสนอเนื้อหาของตราสินค้าพร้อมทั้งชี้แจง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการท างานต่างๆ ให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ทราบ และพิจารณา
เรื่องการรับงานอีกครั้ง นอกจากการติดต่อโดยตรงแล้วยังมีการติดต่ออีกรูปแบบคือ ติดต่อผ่าน
ผู้จัดการส่วนตัวหรือต้นสังกัด ในปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมักมีผู้จัดการส่วนตัวหรือ
ต้นสังกัดที่คอยดูแลเรื่องการรับงาน หากตราสินค้าต้องการว่าจ้างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ให้การ
น าเสนอเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นจ านวนหลายคน ก็สามารถสอบถามต้นสังกัดถึง
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ท่านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการรับงานนั้นๆ ได้ทันที  
 กลยุทธ์ในการติดต่อกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่ส าคัญคือการสอบถามความต้องการของผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์ก่อนที่จะส่งของไปให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ในกรณีที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มี
ความชื่นชอบ หรือมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อยู่แล้ว จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสินค้าและสามารถน าเสนอเนื้อหาออกมาได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ข้อ
ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ค าพูดในการติดต่อ เนื่องจากจะเป็นการสื่อสารทางอีเมล หรือการส่ง
ข้อความทางสื่อออนไลน์ ท าให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถความเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ าเสียงหรือ
เนื้อหาที่ตราสินค้าต้องการจะสื่อได้โดยง่าย 

5.3.1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ   
 1) กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ 
 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบุคลิกของ      
เฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง เนื่องจากบุคลิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นจุดส าคัญที่ท าให้ผู้ติดตามจดจ า
แฟนเพจของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ได้ นอกจากนี้ในการน าเสนอเนื้อหาผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมี
การสร้างเนื้อหาที่สนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้ติดตามกับตนเองอย่างสม่ าเสมอผ่านการสร้าง
กิจกรรม การตอบค าถามหรือแม้แต่กลยุทธ์การแจกของ ทั้งนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรน าเสนอ
เนื้อหาที่หลากหลาย นอกเหนือจากการน าเสนอเนื้อหาที่ตนเองเชี่ยวชาญแล้ว ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ควรมีการน าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเอง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ติดตามมีความรู้สึกร่วมระหว่าง
ตนเองกับผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ไม่เพียงแต่เนื้อหาที่หลากหลายเท่านั้น ในการสื่อสารของผู้ทรง
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อิทธิพลออนไลน์ยังควรสื่อสารผ่านรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยควรมีการน าเสนอเนื้อหาผ่านวีดีโอและ
การถ่ายทอดสดเป็นครั้งคราวเพ่ือให้ผู้ติดตามได้ท าความรู้จักตนเองผ่านวีดีโอและมีการโต้ตอบพูดคุย
กันผ่านการถ่ายทอดสดอีกด้วย 

 การน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและ
ค านึงถึงสิ่งที่ผู้ติดตามต้องการอยู่เสมอ ในกรณีที่มีการน าเสนอเนื้อหาใดๆ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควร
ออกแบบให้เนื้อหานั้นๆ มีความกระชับ เข้าถึงง่าย คุ้มค่าต่อการแบ่งปันต่อของผู้ติดตามและเหมาะสม
กับผู้ติดตามแต่ละแพลตฟอร์ม  

2) กลยุทธ์การจูงใจผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและด้านสุขภาพ 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ควรใช้ภาษาที่ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการน าเสนอเนื้อหาที่
ค านึงถึงส่วนร่วมของผู้ติดตาม นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังต้องมีการตอบค าถามของผู้ติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากผู้ติดตามเป็นผู้ที่ไว้วางใจผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในการสอบถามข้อมูลหรือ
ปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังควรมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นกระแสเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามและแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กแฟน
เพจอ่ืนๆ เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ของตนเองให้เข้มแข็งและมีเนื้อหาที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ติดตามของตนเองได้อย่างเพียงพอ กลยุทธ์จูงใจผู้ติดตามที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ไม่ควรมองข้ามคือการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ติดตามของตนเอง เนื่องจากมิติด้านความบันเทิงเป็น
หนึ่งในมิติของกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา หากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์สามารถน า เสนอเนื้อหาที่
ประกอบไปด้วยความบันเทิงแล้ว นอกจากจะท าให้ผู้ติดตามชื่นชอบเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
แล้ว ผู้ติดตามยังยินดีที่จะแบ่งปันต่อเนื้อหาเหล่านั้นให้กลุ่มเพ่ือนของตนเองอีกด้วย 

 3) กลยุทธ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มผู้ติดตามของผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ 

 ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาเสนอเนื้อหาจากผลิตภัณฑ์ที่มี
จ าหน่ายทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ติดตามและถูกต้องตามกฎหมายของ
ประเทศไทยโดยงดเว้นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมอมเมาเด็กและ
เยาวชน นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังควรเลือกน าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง
และไม่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาใกล้กันอีกด้วย 
 4) จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านความงามและสุขภาพ 
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 จริยธรรมพ้ืนฐานของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ น าเสนอเนื้อหาด้วยความ
จริงใจ เป็นไปตามความจริงตามที่ตนเองทดลองใช้และผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ต้องมีการทดลอง
ผลิตภัณฑ์ใช้ด้วยตนเองก่อนน าเสนอเนื้อหา ทั้งนี้ ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ยังต้องน าเสนอข้อเท็จจริงที่
ไม่โจมตีแนวความคิดหรือตราสินค้าอ่ืนๆ มีความเป็นกลางในการน าเสนอเนื้อหาและไม่ตัดสินใจแทน
ผู้บริโภค โดยเนื้อหาทั้งหมดที่ตนเองได้น าเสนอเนื้อหานั้นจะเป็นข้อมูลส าคัญที่มีส่วนช่วยในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคเอง นอกจากนี้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองยังต้องมีการเว้นระยะรับ
งานสินค้าประเภทเดียวกับในเวลาที่ใกล้เคียงกัน และผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองยังต้องให้ค าปรึกษา
ผู้ติดตามอย่างตรงไปตรงมา สิ่งส าคัญที่ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ไม่ควรมองข้ามในการน าเสนอเนื้อหา
อย่างมีจริยธรรมคือ การน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกัมสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ
และผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เองยังต้องให้ความเคารพต่อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้รับการสนับสนุนจากตรา
สินค้าอีกดว้ย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพล
ออนไลน์ในประเทศไทย” มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตดังต่อไปนี้ 
 1. การวิจัยในครังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารและศึกษาจริยธรรมของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และวิเคราะห์เอกสาร
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื่องจากมีการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ตราสินค้าและ
ผู้เชี่ยวชาญการตลาด ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจะท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมากเพ่ือ
น ามาอภิปรายและขยายผลการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
 2. การวิจัยในครังนี้มีการสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แบบเจาะลึกในหมวดของความงาม
และสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่น าเสนอเนื้อหาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่าหมวด
ความงามและสุขภาพ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ และ
จริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทยที่มีการน าเสนอเนื้อหาในหมวดหมู่อ่ืนๆ เช่น 
ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านการศึกษา ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้านอาหาร ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ด้าน
แฟชั่น ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์เด็กและครอบครัว เป็นต้น 
 3. การวิจัยในครังนี้มีการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ ตราสินค้าและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ในการขยายผลการศึกษาในอนาคตควรมีการท าการศึกษาความคิดเห็นด้าน
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จริยธรรมของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ผ่านผู้ติดตาม เนื่องจากผู้ติดตามถือเป็นบุคคลส าคัญที่มีการรับ
ข้อมูลจากผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์และเป็นผู้ตัดสินใจ ไว้วางใจและใช้ข้อมูลของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของตนเอง 
 4. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่ท างานใน
ส่วนของตราสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์พบว่าการด าเนินงานของผู้ทรง
อิทธิพลออนไลน์ยังมีบุคคลที่มีส่วนส าคัญในส่วนงานคือเอเจนซี่โฆษณาที่มีการรับงานจากตราสินค้า
และส่งงานต่อให้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์อีกครั้ง ในการศึกษาวิจัยในอนาคตจึ งควรศึกษาเรื่องหลักใน
การท างานระหว่างผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์กับเอเจนซี่โฆษณา เนื่องจากเอเจนซี่โฆษณาถือเป็นตัวกลาง
ที่มีความส าคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย 
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