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 ทุกวันนี้ นักการตลาดส่วนใหญ่ได้
เบนเข็มหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นสื่อหลัก 

สำาหรับสร้างแบรนด์ และการส่ือสารการตลาด 
ด้วยเหตุผลของความรวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคได้

ครอบคลุม จนกล่าวได้ว่ามาแรงแซงโค้ง หรือทำ หน้าที่ทดแทน
การสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดิม ทำ ให้ยอดการเติบโตของช่องทาง
ดังกล่าว ขยายตัวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายพันล้านบาทต่อปี

Net Idol เมื่อต้อง
สื่อสารแบรนด์

ผ่าน Caleb Online 

Net Idol หมายถึง คนที่ใช้
ชีวิตอย่างเต็มท่ี หรือมีความโดดเด่นด้านใด
ด้านหน่ึงจนได้รับความช่ืนชอบ คล่ังไคล้
หรือมีคนติดตามความเคลื่อนไหวอยู่
ตลอด โดยไม่จำ เป็นต้องเป็นดารา ท่ีมี
ความหล่อ ความสวย หน้าตาดี ความน่ารัก 
หรือมีชื่อเสียงมาก่อนเสมอไป เพียงแต่
เขาสามารถสร้างความโดนใจผู้คนในโลก
ออนไลน์อย่างสม่ำ เสมอ จนมีคนติดตาม
เป็นแฟนคลับ จากการที่สื่อสารผ่านภาพ 
พฤติกรรม ข้อความ จากการโพสต์ท่ี
มีบุคลิก ลักษณะ มุมมอง ความคิด
สือ่สารให้ผูพ้บเหน็ไดเ้กดิความสขุ ขอ้คิด 
ความรู้ ความบันเทิง กำ ลังใจ ให้รอยยิ้ม
เสียงหัวเราะ ความสะใจ หรือความประทับใจ
ด้านใดด้านหนึ่งแก่ผู้ที่อยู่ใน Social 
Media

	 เพราะเหตุใดนักการตลาดหันมาเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารบนส่ือดิจิทัล	
ทดแทน	หรือควบคู่ไปกับการส่ือสารในรูปแบบเดิม
	 ต้องยอมรับว่า	ความทันสมัยและความรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีได้
ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ทำาให้ส่ือและช่องทางดิจิทัลมีความก้าวหน้า	ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของนวัตกรรมใหม่ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา	 ได้เปล่ียนรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้คน	และทำาให้ช่องทางการส่ือสารมากระจุกตัวอยู่ใน	Social	Media	โดย
เฉพาะในช่องทางของ	Facebook	Twitter	 Instagram	และ	Youtube	เน่ืองจากมี
ความแพร่หลาย	 มีปริมาณจำานวนผู้เข้าถึงและใช้งานในการติดตามข้อมูลข่าวสาร	
ส่ือสารระหว่างกัน	รวมถึงการเป็นช่องทางส่ือสารทางการตลาดด้วย	
	 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของส่ือดิจิทัล	ทำาให้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 เร่ืองราวของ
แบรนด์	สินค้า	เหตุการณ์	ได้เกิดการรับรู้อย่างรวดเร็ว	และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
	 ขณะท่ีบุคคลต่างๆ	สามารถมีช่ือเสียงข้ึนมาได้อย่างไม่ทันข้ามคืน	รวมถึงได้
เกิดบุคคลอีกกลุ่มข้ึนมา	 ได้เป็นท่ีรู้จัก	 เป็นท่ีช่ืนชอบของสาธารณชนท่ีไม่ต่างจาก	
ศิลปิน	ดารา	นักร้อง	ท่ีเป็นคนดังในวงการ	Social	Media	น่ันคือ	Net	Idol	ซ่ึงก็คือ
คนดังท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างกระแสความน่าสนใจ	
	 Net	Idol	มบีทบาทมากในสงัคมออนไลน	์พวกเขาอาจเปน็คนธรรมดาทีต่อ่
มากลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์ได้ในเวลาไม่นาน	อันเป็นผลมาจากคะแนน
นิยมจากยอด	View	กด	Like	และ	Share	โดยอาจไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าตาดี	หุ่นดี	ไม่
จำากัดอายุ	แต่มีจุดเด่นที่ดึงดูดโดยอาศัยพลังของผู้คนในโลก	Social	Media	ได้
เกิดความสนใจ	เป็นหนึ่งในเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสาร
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย 

Net Idol กับการเปน
เครื่องมือทางการตลาด 
Influencer Marketing
 
	 หากจะพิจารณาทางการตลาดแล้ว	 Net	 Idol	 จัดเป็น
เครื่องมือการตลาดที่อยู่ในรูปแบบ	Infl	uencer	Marketing	เป็น
วิธีเดียวกันกับวิธีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง	เซเลบริตี้	หรือ	ศิลปิน	
ดารา	นักรอ้ง	ทีใ่ชก้ลุม่คนเหลา่นีม้าเปน็ผูน้ำาเสนอสนิค้า	บรกิาร	
หรือแบรนด์ต่างๆ	ที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ	ต้องการใช้
หรือซื้อตามในที่สุด
	 การเกิดความชื่นชอบ	 คลั่งไคล้	 ที่เกิดขึ้นต่อกระแส	
Net	Idol	นับว่ามีมากข้ึนเร่ือยๆ	และจำานวนของ	Net	Idol	ถือได้ว่า
เกิดขึน้ใหมต่ลอดเวลา	ในขณะทีค่นเก่าๆ	ก็โดนแซงหนา้ไปบา้ง	
อาจถูกลืม	หรือไม่ก็หายไปเลย	ซึ่งเสน่ห์ของพวกเขาก็คือการ
เป็นบุคคลธรรมดาที่เหมือนกับคนท่ัวไป	 แตกต่างจากดารา	
นกัแสดง	นักร้อง	ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจแต่ขาดความใกล้ชิด	เพราะอาจ
เข้าถึงยาก	ความเป็นบุคคลธรรมดาแต่มีการสื่อสารทำาความ
รู้จักได้ง่ายไม่ยุ่งยาก	 พูดคุยได้สะดวกผ่านเครือข่ายออนไลน์	
ทำาให้มีผู้ติดตามกันเป็นจำานวนมาก	 จนหลายคนถือว่าเป็น
ผู้มีอิทธิพลในเครือข่าย	สามารถสร้างความสนใจได้	 สามารถ
ทำาการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าได้ไม่ต่างจาก	Presenter	
ที่มีชื่อเสียง	 โดยราคาค่าตัวการ	 Review	 หรือแนะนำาสินค้า	
ผลิตภัณฑ์	 สร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ท่ีพวกเขาได้
นำาเสนอ	 ไม่ว่าจะเป็นแบบการแนะนำาตรงๆ	หรือโฆษณาแฝง	
เช่น	ผ่านการโพสต์	จัดวาง	การพูดถึง	หรือทำาเสมือนเหตุการณ์
บังเอิญ	ให้ผู้ที่อยูใ่นเครือข่ายออนไลน์เห็นเรื่องราวหรือข่าวสาร
นั้นๆ	 ได้มีการบอกต่อจากบรรดา	Net	 Idol	 ซึ่งวิธีน้ีกำาลังเป็น
ที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	 หลายต่อหลายแบรนด์ได้เลือกใช้พ้ืนท่ี
สื่อของกลุ่ม	 Net	 Idol	 ให้เป็นผู้พูด	 หรือส่งเนื้อหาไปยังกลุ่ม
เป้าหมายในเครือข่ายออนไลน์	 ด้วยการโพสต์แนะนำาสินค้า	
บอกเล่าประสบการณ์	 เป็นผู้เสนอแคมเปญกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด	เลา่เรือ่งราวท่ีเปน็การกระตุน้	หรอืสรา้งกระแสใหเ้ปน็
ประเด็นที่น่าติดตาม

Net Idol มีดีอย่างไร 
ทำ ไมต้อง Net Idol
 
				การเลือกใช้	Net	Idol	สำาหรับทำาการตลาดแบบ	Infl	uencer	
Marketing	 น้ัน	 โดยทั่วไปใช้งบประมาณอยู่ที่หลักพันไปจนถึง
หลักแสน	บางทีสำาหรับคนดังทางสังคม	ดารา	นักร้อง	ศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ผันตัวเองมาเป็น	 Net	 Idol	 ด้วย	 ทำาให้
บางคนก็พ่วงไปกับการเป็น	Net	Idol	ไปพร้อมๆ	กับทำาหน้าท่ีในส่ือ
อืน่ๆ	ดว้ย	เชน่	การถ่ายภาพน่ิง	ภาพยนตร์โฆษณา	การปรากฏตัว
ในการแถลงข่าว	การให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน	 เบ็ดเสร็จรวมท้ัง
แคมเปญ	ก็อาจเป็นเงินหลายล้านบาท	
						ในส่วนของ	Net	Idol	ทั่วไปในแต่ละแคมเปญอาจเลือกใช้
เดี่ยวๆ	หรือใช้เป็นกลุ่ม	 5-20	คนพร้อมกันเพื่อให้เกิดผลหรือ
กระแสความน่าสนใจทีร่วดเรว็	ในสือ่ทีห่ลากหลายทีว่างแผนไว้	
เช่น	Facebook	Instagram	Twitter	Line	ส่วนใหญ่ในอันดับแรกๆ
	มักดูที่จำานวนยอดผู้ติดตาม	หากเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ถือว่าไป
ถูกทาง	ให้เกิดการติดตาม	ชื่นชอบ	และ	Share	อย่างเหมาะสม	
จากน้ันจึงดูท่ีความเห็น	หรือ	Comment	ว่าเปน็ไปในทศิทางบวก	
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10 ประเด็น สำ หรับแบรนด์
เมื่อสื่อสารการตลาดผ่านNet Idol

1. Image & Personality : เลือก	Net	Idol	ที่มีบุคลิกเหมาะสมกับแบรนด์	
วางตัวได้เหมาะสมกับสังคม	ภาพลักษณ์ดี	ไม่มีเรื่องเสียหาย	
2. LifeStyle : รูปแบบการใช้ชีวิตของ	Net	 Idol	 เด่นชัด	ตรงกับคุณลักษณะของ
แบรนด์
3. Follower : ผู้ติดตามของ	Net	Idol	เป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่แบรนด์ต้องการ
4. Ethics : ใช้	Net	Idol	ที่มีจรรยาบรรณ	ความรับผิดชอบต่อการทำางาน	
5. Communications Skill : หา	Net	Idol	ทีม่คีวามรู	้หรอืทักษะทางการสือ่สาร
ที่ดี	สอดแทรกเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างน่าเชื่อถือ	เหมาะสมไม่เกินจริง
6. Experience : Net	Idol	ต้องมีประสบการณ์	เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริง
7. Issue Setting : Net	Idol	ได้มีข้อตกลง	หรือทราบประเด็นหลักของแบรนด์ได้
กำาหนดไว้อย่างชัดเจน
8. Content : Net	 Idol	สามารถสร้างเนื้อหา	ประเด็น	ภาพและ	Action	ได้อย่าง
น่าสนใจ	น่าติดตามอยู่เสมอ
9. Integrated  communication : การสื่อสารผ่าน	Net	Idol	สอดคล้อง
หรอืสง่เสรมิกับการสือ่สารในเรือ่งราวเดยีวกันของแบรนด	์ในชอ่งทางสือ่อืน่ๆ	ของแผนการ
สื่อสารในภาพรวม	
10. Active : ความกระตือรอืรน้	และความเปน็มอือาชพีของ	Net	Idol	เปน็สิง่สำาคญั	
ที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ฉับไว	ใช้เชิงรุก	สร้างกระแสและควบคุมสถานการณ์ได้

	 ซึง่สว่นท่ีสำาคญัท่ีสดุก็คอืความน่าเชือ่ถือ	การนำาเสนอ
ออกมาท้ังภาพและข้อความที่น่าสนใจ	 ไม่เกินจริง	 ไม่เกิด
กระแสต่อต้าน	 การควบคุมสถานการณ์หรือการโต้ตอบ
ที่หลักแหลม	 ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยทักษะ	 การฝึกฝน	
ประสบการณ์หรือความเข้าใจแบรนด์และคุณลักษณะของ
แตล่ะสือ่ทีใ่ชไ้ดเ้ปน็อย่างด	ีมฉิะนัน้อาจเกิดผลเสยีมายัง	Net	
Idol	และ	แบรนด์เองด้วย

	 ทัศนคติของผู้รับสารหรือผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เป็นสิ่งสำาคัญมาก	 การที่แบรนด์	
เลือกใช้	Net	 Idol	 เป็นผู้นำาเสนอสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น	นอกจาก
จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อได้แล้ว	ขณะเดียวกันก็มีข้อพึง
ระวังหลายประการที่ผู้บริหารงานสื่อสารจะต้องศึกษา	และกำาหนดแนวทางที่เหมาะสม	
ตั้งแต่การคัดเลือก	Net	Idol	การกำาหนดรูปแบบวิธีการ	รูปแบบ	เนื้อหา	และการใช้ประกอบ
กับช่องทางอื่นๆ	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ในการสื่อสารการ
ตลาดของแบรนด์ให้มากที่สุด	


