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Net Idol เมื่อต้อง
สื่อสารแบรนด์
ผ่าน Caleb Online

ทุ ก วั น นี้ นั ก การตลาดส่ ว นใหญ่ ไ ด้
เบนเข็ ม หั น มาใช้ ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล เป็ น สื่ อ หลั ก
สำ�หรับสร้างแบรนด์ และการสื่อสารการตลาด
ด้วยเหตุผลของความรวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคได้
ครอบคลุม จนกล่าวได้ว่ามาแรงแซงโค้ง หรือทำ�หน้าที่ทดแทน
การสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดิม ทำ�ให้ยอดการเติบโตของช่องทาง
ดังกล่าว ขยายตัวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายพันล้านบาทต่อปี
เพราะเหตุใดนักการตลาดหันมาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล
ทดแทน หรือควบคูไ่ ปกับการสือ่ สารในรูปแบบเดิม
ต้องยอมรับว่า ความทันสมัยและความรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีได้
ส่งผลต่อการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ทำ�ให้สอ่ื และช่องทางดิจทิ ลั มีความก้าวหน้า ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงของนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา ได้เปลีย่ นรูปแบบการใช้
ชีวติ ของผูค้ น และทำ�ให้ชอ่ งทางการสือ่ สารมากระจุกตัวอยูใ่ น Social Media โดย
เฉพาะในช่องทางของ Facebook Twitter Instagram และ Youtube เนือ่ งจากมี
ความแพร่หลาย มีปริมาณจำ�นวนผูเ้ ข้าถึงและใช้งานในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
สือ่ สารระหว่างกัน รวมถึงการเป็นช่องทางสือ่ สารทางการตลาดด้วย
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสือ่ ดิจทิ ลั ทำ�ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เรือ่ งราวของ
แบรนด์ สินค้า เหตุการณ์ ได้เกิดการรับรูอ้ ย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
ขณะทีบ่ คุ คลต่างๆ สามารถมีชอ่ื เสียงขึน้ มาได้อย่างไม่ทนั ข้ามคืน รวมถึงได้
เกิดบุคคลอีกกลุม่ ขึน้ มา ได้เป็นทีร่ จู้ กั เป็นทีช่ น่ื ชอบของสาธารณชนทีไ่ ม่ตา่ งจาก
ศิลปิน ดารา นักร้อง ทีเ่ ป็นคนดังในวงการ Social Media นัน่ คือ Net Idol ซึง่ ก็คอื
คนดังทีเ่ กิดขึน้ จากการสร้างกระแสความน่าสนใจ
Net Idol มีบทบาทมากในสังคมออนไลน์ พวกเขาอาจเป็นคนธรรมดาทีต่ อ่
มากลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์ได้ในเวลาไม่นาน อันเป็นผลมาจากคะแนน
นิยมจากยอด View กด Like และ Share โดยอาจไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าตาดี หุ่นดี ไม่
จำ�กัดอายุ แต่มีจุดเด่นที่ดึงดูดโดยอาศัยพลังของผู้คนในโลก Social Media ได้
เกิดความสนใจ เป็นหนึ่งในเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสาร
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หมายถึง คนที่ใช้
ชีวติ อย่างเต็มที่ หรือมีความโดดเด่นด้านใด
ด้านหนึง่ จนได้รบั ความชืน่ ชอบ คลัง่ ไคล้
หรื อ มี ค นติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวอยู่
ตลอด โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นดารา ที่มี
ความหล่อ ความสวย หน้าตาดี ความน่ารัก
หรือมีชื่อเสียงมาก่อนเสมอไป เพียงแต่
เขาสามารถสร้างความโดนใจผู้คนในโลก
ออนไลน์อย่างสม่ำ�เสมอ จนมีคนติดตาม
เป็นแฟนคลับ จากการที่สื่อสารผ่านภาพ
พฤติกรรม ข้อความ จากการโพสต์ที่
มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ มุ ม มอง ความคิ ด
สือ่ สารให้ผพ
ู้ บเห็นได้เกิดความสุข ข้อคิด
ความรู้ ความบันเทิง กำ�ลังใจ ให้รอยยิ้ม
เสียงหัวเราะ ความสะใจ หรือความประทับใจ
ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง แก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น Social
Media

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

Net Idol กับการเปน
เครื่องมือทางการตลาด
Influencer Marketing
หากจะพิจารณาทางการตลาดแล้ว Net Idol จัดเป็น
เครื่องมือการตลาดที่อยู่ในรูปแบบ Inﬂuencer Marketing เป็น
วิธีเดียวกันกับวิธีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เซเลบริตี้ หรือ ศิลปิน
ดารา นักร้อง ทีใ่ ช้กลุม่ คนเหล่านีม้ าเป็นผูน้ าำ เสนอสินค้า บริการ
หรือแบรนด์ต่างๆ ที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ต้องการใช้
หรือซื้อตามในที่สุด
การเกิ ด ความชื่ น ชอบ คลั่ ง ไคล้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ กระแส
Net Idol นับว่ามีมากขึน้ เรือ่ ยๆ และจำานวนของ Net Idol ถือได้วา่
เกิดขึน้ ใหม่ตลอดเวลา ในขณะทีค่ นเก่าๆ ก็โดนแซงหน้าไปบ้าง
อาจถูกลืม หรือไม่ก็หายไปเลย ซึ่งเสน่ห์ของพวกเขาก็คือการ
เป็นบุคคลธรรมดาที่เหมือนกับคนทั่วไป แตกต่างจากดารา
นักแสดง นักร้อง ทีเ่ ป็นทีน่ า่ สนใจแต่ขาดความใกล้ชดิ เพราะอาจ
เข้าถึงยาก ความเป็นบุคคลธรรมดาแต่มีการสื่อสารทำาความ
รู้จักได้ง่ายไม่ยุ่งยาก พูดคุยได้สะดวกผ่านเครือข่ายออนไลน์
ทำาให้มีผู้ติดตามกันเป็นจำานวนมาก จนหลายคนถือว่าเป็น
ผู้มีอิทธิพลในเครือข่าย สามารถสร้างความสนใจได้ สามารถ
ทำาการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าได้ไม่ต่างจาก Presenter
ที่มีชื่อเสียง โดยราคาค่าตัวการ Review หรือแนะนำาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ สร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้
นำาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นแบบการแนะนำาตรงๆ หรือโฆษณาแฝง
เช่น ผ่านการโพสต์ จัดวาง การพูดถึง หรือทำาเสมือนเหตุการณ์
บังเอิญ ให้ผู้ที่อยูใ่ นเครือข่ายออนไลน์เห็นเรื่องราวหรือข่าวสาร
นั้นๆ ได้มีการบอกต่อจากบรรดา Net Idol ซึ่งวิธีนี้กำาลังเป็น
ที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หลายต่อหลายแบรนด์ได้เลือกใช้พ้ืนที่
สื่อของกลุ่ม Net Idol ให้เป็นผู้พูด หรือส่งเนื้อหาไปยังกลุ่ม
เป้าหมายในเครือข่ายออนไลน์ ด้วยการโพสต์แนะนำาสินค้า
บอกเล่าประสบการณ์ เป็นผู้เสนอแคมเปญกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด เล่าเรือ่ งราวทีเ่ ป็นการกระตุน้ หรือสร้างกระแสให้เป็น
ประเด็นที่น่าติดตาม

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

Net Idol มีดีอย่างไร
ทำไมต้อง Net Idol
การเลือกใช้ Net Idol สำาหรับทำาการตลาดแบบ Inﬂuencer
Marketing นั้น โดยทั่วไปใช้งบประมาณอยู่ที่หลักพันไปจนถึง
หลักแสน บางทีสำาหรับคนดังทางสังคม ดารา นักร้อง ศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ผันตัวเองมาเป็น Net Idol ด้วย ทำาให้
บางคนก็พว่ งไปกับการเป็น Net Idol ไปพร้อมๆ กับทำาหน้าทีใ่ นสือ่
อืน่ ๆ ด้วย เช่น การถ่ายภาพนิง่ ภาพยนตร์โฆษณา การปรากฏตัว
ในการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เบ็ดเสร็จรวมทั้ง
แคมเปญ ก็อาจเป็นเงินหลายล้านบาท
ในส่วนของ Net Idol ทั่วไปในแต่ละแคมเปญอาจเลือกใช้
เดี่ยวๆ หรือใช้เป็นกลุ่ม 5-20 คนพร้อมกันเพื่อให้เกิดผลหรือ
กระแสความน่าสนใจทีร่ วดเร็ว ในสือ่ ทีห่ ลากหลายทีว่ างแผนไว้
เช่น Facebook Instagram Twitter Line ส่วนใหญ่ในอันดับแรกๆ
มักดูที่จำานวนยอดผู้ติดตาม หากเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ถือว่าไป
ถูกทาง ให้เกิดการติดตาม ชื่นชอบ และ Share อย่างเหมาะสม
จากนัน้ จึงดูทค่ี วามเห็น หรือ Comment ว่าเป็นไปในทิศทางบวก
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ซึง่ ส่วนทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื ความน่าเชือ่ ถือ การนำ�เสนอ
ออกมาทั้งภาพและข้อความที่น่าสนใจ ไม่เกินจริง ไม่เกิด
กระแสต่อต้าน การควบคุมสถานการณ์หรือการโต้ตอบ
ที่หลักแหลม ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยทักษะ การฝึกฝน
ประสบการณ์หรือความเข้าใจแบรนด์และคุณลักษณะของ
แต่ละสือ่ ทีใ่ ช้ได้เป็นอย่างดี มิฉะนัน้ อาจเกิดผลเสียมายัง Net
Idol และ แบรนด์เองด้วย

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 ความรับผิดชอบต่อการทำ�งาน
5. Communications Skill : หา Net Idol ทีม่ คี วามรู้ หรือทักษะทางการสือ่ สาร

ที่ดี สอดแทรกเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างน่าเชื่อถือ เหมาะสมไม่เกินจริง
6. Experience : Net Idol ต้องมีประสบการณ์ เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริง
7. Issue Setting : Net Idol ได้มีข้อตกลง หรือทราบประเด็นหลักของแบรนด์ได้
กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
8. Content : Net Idol สามารถสร้างเนื้อหา ประเด็น ภาพและ Action ได้อย่าง
น่าสนใจ น่าติดตามอยู่เสมอ
9. Integrated communication : การสื่อสารผ่าน Net Idol สอดคล้อง
หรือส่งเสริมกับการสือ่ สารในเรือ่ งราวเดียวกันของแบรนด์ ในช่องทางสือ่ อืน่ ๆ ของแผนการ
สื่อสารในภาพรวม
10. Active : ความกระตือรือร้น และความเป็นมืออาชีพของ Net Idol เป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ฉับไว ใช้เชิงรุก สร้างกระแสและควบคุมสถานการณ์ได้

ทัศนคติของผู้รับสารหรือผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เป็นสิ่งสำ�คัญมาก การที่แบรนด์
เลือกใช้ Net Idol เป็นผู้นำ�เสนอสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น นอกจาก
จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อได้แล้ว ขณะเดียวกันก็มีข้อพึง
ระวังหลายประการที่ผู้บริหารงานสื่อสารจะต้องศึกษา และกำ�หนดแนวทางที่เหมาะสม
ตั้งแต่การคัดเลือก Net Idol การกำ�หนดรูปแบบวิธีการ รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ประกอบ
กับช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการสื่อสารการ
ตลาดของแบรนด์ให้มากที่สุด
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