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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	กลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์

ของบริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(Depth	Interview)	ผู้ที่

เกีย่วข้องกบัการก�าหนดนโยบายจนถงึการน�ากลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ

ไปปฏบิตั	ิได้แก่	ผูบ้รหิารบรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และตวัแทนทีป่รกึษา

ประชาสัมพันธ์บริษัทเวเบอร์	 แชนด์วิค	 และของบริษัทมีเดียพลัส	 และการศึกษา

จากเอกสารข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในการศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

การสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ในด้านกลยุทธ์การส่ือสาร	

อันได้แก่	การวางแผน	และการจัดการ,	ความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

ผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์,	 ข้ันตอนการด�าเนินงานในการส่ือสาร	 

และผลส�าเรจ็ของการใช้กลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์

ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 จากการศึกษาพบว่า	 บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 มีการรับ

นโยบายการสื่อสารมาจากส�านักงานใหญ่	ณ	ประเทศเยอรมนี	และท�าการศึกษา

กรณีศึกษาของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารจากประเทศต่างๆ	ที่น่าสนใจและประสบ

ความส�าเร็จ	 และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะผู้รับสาร	 กลุ่มเป้าหมายของ

ประเทศไทย	โดยหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารที่บริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

เลือกใช้เป็นกลยุทธ์ส�าหรับสื่อสารตราสินค้า	 กิจกรรม	 หรือผลิตภัณฑ์	 คือ	 การ

สื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 โดยความส�าคัญของการสื่อสาร

ลักษณะนี้	 คือ	 เป็นการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 และ

สามารถกระจายสารออกไปได้อย่างกว้างขึ้นมากกว่าการสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิม

	 ขัน้ตอนการด�าเนนิการการสือ่สารผ่านผูน้�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์

นี้	บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ได้มอบหมายให้บริษัทเวเบอร์	แชนด์วิค	

เป็นผูน้�าเสนอแผนงานและน�าแผนงานไปปฏบิตัใิห้เกดิผลส�าเรจ็	รวมทัง้การตดิตาม

ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 37

	 ส�าหรบับคุคลทีไ่ด้รบัคดัเลอืกมาเป็นผูน้�าความคดินัน้	จะต้องเป็นบคุคล

ทีม่ลีกัษณะน่าเชือ่ถอื	เป็นผูท้ีม่คีวามชืน่ชอบ	เชีย่วชาญ	หรอืมคีวามสนใจเกีย่วกบั

ผลติภณัฑ์	หรอืกจิกรรมของอาดดิาสเป็น	และเทคนคิในการด�าเนนิการสือ่สารผ่าน

ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 คือ	 การรักษาความสม�่าเสมอในการส่งมอบ

ข้อมูลของตราสินค้า	ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมให้ผู้น�าความคิดทราบอยู่เสมอ	

	 การวัดผลส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	

ใช้การวัดผลจากการที่กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ตราสินค้า	 (Brand	 Awareness)	

และมีการแลกเปลี่ยน	 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสารที่ผู้น�าความคิดส่ือสารออก

ไปถงึกลุม่เป้าหมาย	ซึง่ปัจจัยทีท่�าให้การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิประสบผลส�าเรจ็

ได้แก่	ความแข็งแกร่งของตราสินค้าที่มีชื่อเสียง	และได้รับการยอมรับจากทั้งผู้น�า

ความคิด	และผู้บริโภค	ที่พร้อมจะเปิดรับข้อมูลให้ความสนใจและติดตามข่าวสาร

ความเคลือ่นไหวของตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆ	อยูเ่สมอ	ลกัษณะเด่นของการ

เป็นผู้น�าความคิดคือชอบที่จะเปิดรับสารใหม่ๆ	 และเป็นการเปิดรับข่าวสารที่เร็ว

กว่าบุคคลทั่วไป	

	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิด	 ได้แก่	 บาง

ครั้งผู้น�าความคิดไม่น�าสารไปสื่อสารต่อถึงกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมา

จากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในครั้งแรกของการติดต่อประสานงานถึงวัตถุประสงค์	

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยุทธ์การสื่อสาร, กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิด, ส่ือสังคม

ออนไลน์, ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์
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บทน�า

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกจิเปิดกว้างขึน้	ท�าให้เกดิการแข่งขนักนัในเชงิธรุกจิ

การตลาดสงูข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั	องค์กรต่างๆ	ต้องมกีารปรบัตวัและพฒันากลยทุธ์

การสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด	

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 จึงได้เกิดกระแสของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่าง

แพร่หลายในประเทศไทย	อีกทั้งยังมีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	การสื่อสาร

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	และสภาวิชาชีพข่าว

วิทยุและโทรทัศน์ไทยได้บัญญัติความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า	สื่อสังคม

ออนไลน์	(Social	Media)	หมายถงึ	ช่องทางในการสือ่สารผ่านเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผูใ้ช้สามารถสร้างสรรค์เนือ้หาได้ด้วยตนเอง	อาท	ิtwitter.com,	facebook.com,	

youtube.com	และ	webblog	ต่างๆ	เป็นต้น	(สบืค้นเมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2555,	

จาก	 http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=292)	 ซึ่งไม่เพียง

เฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่หันมาให้ความส�าคัญ	 และใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น

ช่องทางในการส่งข่าวสาร	องค์กรธรุกจิทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างกห็นัมาใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารสารต่างๆ	ไปยังผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย	อาทิ	ใช้

สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	 สร้างภาพลักษณ์ให้

กับองค์กร	ธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม	

หากจะกล่าวถึงตราสินค้าหรือแบรนด์	(Brand)	ของบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาและไลฟ์

สไตล์ระดับโลกอาดิดาส	นับได้ว่าเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วโลกนึกถึง	เนื่องด้วย

อาดิดาสได้ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬาที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในการแข่งขันให้กับ

นักกีฬาระดับโลกมาแล้วจ�านวนมาก

	 อาดิดาส	 เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาและไลฟ์สไตล์ที่ให้ความส�าคัญกับ

กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดมาเป็นระยะเวลานาน	 เริ่มตั้งแต่การใช้ผู้น�า

ความคิดที่เป็นผู้มีชื่อเสียง	 เช่น	 นักกีฬาระดับโลก	 เช่น	 ลีโอเนล	 เมสซ่ี	 เดวิด	 

เบ็คแฮม	 นักร้องชื่อดังอย่าง	 เคที่	 เพอร์ร่ี	 และต่อมาเมื่อสื่อสังคมออนไลน์เริ่ม 

เข้ามามีอทิธพิลมากข้ึน	อาดดิาสจึงเริม่ปรบัตวัและขยายการใช้กลยทุธ์การสือ่สาร
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ผ่านผูน้�าความคดิทางสือ่สารมวลชน	มาสูก่ารสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคม

ออนไลน์เพิม่เข้าไปด้วย	บรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์

และความส�าคัญของการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 ที่

สามารถท�าให้ตราสนิค้า	(Brand)	เข้าใกล้ผูบ้รโิภคหรอืกลุม่ผูร้บัสารทีเ่ป็นเป้าหมาย

มากขึน้และยงัเป็นการสร้างความภกัดใีนตราสนิค้าให้เกดิกบัผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มผูร้บั

สารที่เป็นเป้าหมายได้ด้วย

	 นอกจากนัน้การสือ่สารผ่านผูน้�าทางความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์ยงัเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่สะท้อนกลับไปเสริมสร้างการเพิ่มยอดขายทางการตลาดได้อีก

ทางหนึ่ง	 บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 จึงได้มีการก�าหนดแนวทางการ

สื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดไว้ในแผนการสื่อสารต่างๆ	 โดยมอบหมายให้บริษัท

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สองบริษัท	 ได้แก่	 บริษัทเวเบอร์	 แชนด์วิค	 (ดูแลด้าน 

การสื่อสารในส่วนผลิตภัณฑ์กีฬา)	และบริษัทมีเดีย	พลัส	คอนเน็คชั่น	 (ดูแลด้าน

การสือ่สารในส่วนผลติภณัฑ์แนวแฟชัน่กฬีา)	เป็นผูก้�าหนดแนวทางและด�าเนนิการ

ใช้กลยทุธ์ดงักล่าว	ดงันัน้	จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจอย่างยิง่ในการทีจ่ะศึกษาถงึกลยทุธ์

การสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมถึงแนวทางการวางแผน	

สาเหตุและความส�าคัญในการใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านผู้น�าความคิดในส่ือสังคม

ออนไลน์	กระบวนการการสือ่สารผ่านผูน้�าทางความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์	และ

ความส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ในรอบปีที่

ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารอันได้แก่	 การวางแผน	 การจัดการ	

และการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิด	 ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษาถึงความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านผู้น�า 

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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	 3.		เพือ่ศกึษาถงึขัน้ตอนการด�าเนนิงานในการสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ

ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 4.		เพื่อศึกษาถึงผลส�าเร็จของการใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านผู้น�า 

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อ

สังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	

ใช้ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ระหว่างเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน	พ.ศ.

2555	โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจาก	2	แหล่ง	ดังนี้

 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ:	แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคลนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(Depth	Interview)	จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	จ�านวน	4	คน	ซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้แก่

	 1.	 ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้แก่	

คุณวรวรรธน์	 เตชะมนตรีกุล	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด	 ดูแลรับผิดชอบฝ่าย

สื่อสารการตลาด

	 2.	 เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์	 ของบริษัทอาดิดาส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้แก่	บริษัทเวเบอร์	แชนด์วิค	ประเทศไทย	และบริษัทมีเดีย	

พลัส	คอนเน็คชั่น	จ�านวนทั้งหมด	3	คน	ได้แก่

	 	 -	 ฤทัยวรรณ	ศิลปาจารย์	Account	Director	บริษัทเวเบอร์	แชนด์

วคิ	ประเทศไทย	ดแูลด้านการวางแผนกลยทุธ์การสือ่สาร	และการน�านโยบายการ

สื่อสารผ่านผู้น�าความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปปฏิบัติ

	 	 -	 รุ่งนภา	ชาญวิเศษ	ผู้จัดการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์	บริษัทเวเบอร์	

แชนด์วิค	ประเทศไทย	ดูแลด้านการน�านโยบายการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ไปปฏิบัติ



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 41

	 	 -	 จิรภา	 ราชาสุธี	 Communications	 Executive	บริษัทมีเดีย	พลัส	

คอนเน็คชั่น	ดูแลด้านการน�านโยบายการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดไปปฏิบัติ

 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ:	แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร

	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์	 ประเภทหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 ที่มี

ข่าวเกี่ยวกับบริษัทอาดิดาส	 เพื่อใช้ประกอบการศึกษา	 ทั้งนี้ยังมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นการศึกษาถึงการบริหารการส่ือสารผ่านผู้น�า

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและในสื่อออนไลน์ต่างๆ	จึง

มีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง	 ผู้ศึกษาจึงเลือกเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ	ที่มีข่าวเกี่ยวกับบริษัทอาดิดาส	เพื่อใช้ในการประกอบการศึกษา

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

	 จากการศกึษากลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์

ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สามารถอภิปรายผลโดยน�าผลการศึกษา

มาวเิคราะห์โดยใช้กรอบแนวคดิด้านการสือ่สาร	การสือ่สารแบบสองขัน้ตอน	(Two-

step	 Flow	 of	 Communication	 Theory)	 และแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�าทางความคิด	

(Opinion	Leader)	ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 ข้อสรุปที	่1	 กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู ้น�าความคิดในส่ือสังคม 

	 	 	 ออนไลน์	ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 รับนโยบายการสื่อสารจาก 

ส�านกังานใหญ่ประเทศเยอรมน	ีและศกึษากลยทุธ์การสือ่สารแบบต่างๆ	จากหลาย

ประเทศ	 แล้วน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบผู้บริโภคของประเทศไทย	 โดยหนึ่ง 

ในกลยทุธ์ทีบ่รษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	น�ามาใช้เป็นกลยทุธ์ในการสือ่สาร	

คือ	 การสื่อสารผ่านผู ้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 อาดิดาสเล็งเห็นว่า

สื่อมวลชนเร่ิมมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายลดลง	 และส่ือบุคคลประเภทคนที่เป็น

ผู้น�าความคิดมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 ดังนั้น	 บริษัท 

อาดดิาส	(ประเทศไทย)	จงึเลอืกใช้สือ่บคุคลเข้ามาเป็นกลยทุธ์ส�าคัญในการส่ือสาร

ตราสนิค้า	ผลติภณัฑ์หรอืกจิกรรมต่างๆ	สอดคล้องกบัแนวคดิการสือ่สารแบบสอง
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จงัหวะ	(Two-step	Flow	of	Communication	Theory)	ของ	พอล	เอฟ.ลาซาร์เฟลด์	

(Paul	F.	Lazarsfeld,	1960,	p.	50,	อ้างถงึใน	เสถยีร	เชยประทบั,	2525)	ว่า	ข่าวสาร

จากสื่อมวลชนมิได้เข้าถึงหรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสาร	ปัจจัยที่ส�าคัญต่อการ

วิจัยระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร	คืออิทธิพลของบุคคล	(Personal	influence)	หรือ

ความเป็นผู้น�าความคิดเห็น	(Opinion	Leader)

	 การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่ือสารผ่าน

ตัวกลางคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางที่ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์หรือเป็นตัวกลางเช่ือม

ระหว่างผู้ส่งสาร	 อันได้แก่	 ผู้น�าความคิด	 และผู้รับสาร	 ซึ่ง	 Everett	 M.	 Rogers	

(1962	อ้างถงึใน	กาญจนา	แก้วเทพ,	2545,	น.	121-122)	นกัทฤษฎกีลุม่เทคโนโลยี

เป็นตัวก�าหนดได้กล่าวไว้ว่า	 การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์สามารถแลก

เปลีย่นข้อมลูข่าวสารซึง่กนัและกนัได้อย่างรวดเรว็	และเกดิสลับบทบาททีผู่ร้บัสาร

สามารถกลายเป็นผู้ส่งสารได้	โดยข่าวสารถูกส่งผ่านตัวกลางอย่างคอมพิวเตอร์

	 ข้อสรุปที่	2	 ความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�า 

	 	 	 ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

	 บริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เล็งเห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสารผ่าน

ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เหมาะสมกับคุณลักษณะ	 จุดยืน	 และกลุ่ม 

เป้าหมายของอาดิดาสที่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อดิจิตอลมากกว่าสื่อดั้งเดิม	

Rogers	(1983,	p.	282)	ได้กล่าวว่า	บคุคลหรอืกลุม่คนทีเ่ป็นผูน้�าความคดิจะมกีาร

เปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือนวกรรมต่างๆ	 ได้เร็วกว่าบุคคลอื่น	 บริษัทอาดิดาส	 

จึงเลือกส่งสารที่ต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กับผู้น�าความคิดที่ชอบเปิดรับ

ข้อมูลใหม่ๆ	และมีการเปิดรับเร็วกว่าคนอื่น	ท�าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารแทนบริษัท

	 นอกจากนั้น	ผู้น�าความคิดจะมีลักษณะเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มอ้างอิงที่

มีอิทธิพลต่อผู ้รับสารหรือผู ้บริโภค	 เนื่องด้วยกลุ่มผู ้น�าความคิดจะเป็นผู ้ที่มี

คุณสมบัติ	 ดังต่อไปน้ี	 	 1)	 เป็นผู้ที่มีข้อมูลประสบการณ์โดยรับข้อมูลมาจาก

สื่อมวลชน	หรืออาจได้มาจากการบอกเล่าของบุคคลใกล้ชิด		2)	มีความน่าเชื่อถือ	

และสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเป้าหมายได้	 พัชนี	 

เชยจรรยา	และคณะ	(2538,	น.	191)	ได้กล่าวไว้ว่าผู้น�าความคิด	คือบุคคลที่ได้รับ
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ความเชื่อถือจากบุคคลอ่ืนในสังคม	 และมีหน้าที่จะต้องแจ้งข่าวสาร	 เสนอความ

คิดเห็นและการตัดสินใจต่อกลุ่มต่างๆ	 ดังน้ัน	 การส่ือสารผ่านผู้น�าความคิด 

จึงเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งน่าจะเกิดประสิทธิผล

มากกว่าการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนแบบเดิม

	 นอกจากนัน้การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์ยงัเป็นการ

สื่อสารที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการเปิดรับข่าวสาร	 การตีพิมพ์หรือการออก

อากาศ	 ซึ่งส่งผลให้ทุกวันนี้ผู้รับสารไม่จ�าเป็นต้องพึ่งเนื้อหาต่างๆ	 จากสื่อดั้งเดิม

หรือสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

	 ข้อสรุปที่	3	 ขัน้ตอนการด�าเนนิงานในการสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ 

	 	 	 ในสื่อสังคมออนไลน์

	 การด�าเนินงานใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู ้น�าความคิดในสื่อสังคม

ออนไลน์อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์	 ได้แก่	 บริษัท	 

เวเบอร์	แชนด์วคิ	ประเทศไทย	โดยบรษิทัทีป่รกึษาประชาสัมพนัธ์	จะน�าเสนอแผน

งานการสื่อสารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ	 ตามที่ได้รับนโยบายจาก	 บริษัท	 

อาดิดาส	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 โดยมีการเริ่มเตรียมการ

ศึกษาสิ่งที่อาดิดาสต้องการสื่อสาร	 เช่น	 สื่อสารผลิตภัณฑ์อะไร	 ส่ือสารกิจกรรม

ประเภทใด	 แล้วคัดเลือกผู้น�าความคิดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่

ต้องการสือ่สารแล้วด�าเนนิการตดิต่อส่งมอบข้อมูล	รวมทัง้ผลิตภณัฑ์จรงิให้กบัผูน้�า

ความคิดได้ทดสอบ	 ในการคัดเลือกผู้น�าความคิด	 บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

จะใช้วิธีการสังเกต	(Observation)	จากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีอยู่	ผู้น�าความคิด

ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู ้น�าความคิดของอาดิดาสจะมีคุณสมบัติคือ	 มี

ประสบการณ์หรอืมคีวามสนใจในเรือ่งเกีย่วกบัผลติภณัฑ์	 หรอืกจิกรรมของอาดดิาส	

อยู่เป็นพื้นฐานแล้ว	มีความน่าเชื่อถือ	มีอิทธิพลหรือมีผู้ติดตาม	(Follow)	มากพอ

สมควร	โดยดูจากจ�านวนการเข้าชมการใช้งาน	และมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอใน

สื่อสังคมออนไลน์	 การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการ

สื่อสารแบบไวรัส	 (Viral	 Communication)	 ซึ่งเป็นเทคนิคทางการส่ือสารผ่าน

อินเทอร์เนต็ในรปูแบบต่างๆ	เช่น	การสือ่สารผ่านอเีมล	เวบ็ไซต์	สือ่สงัคมออนไลน์	
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กระจายไปอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนการแพร่เช้ือ
ของไวรัสเป็นเทคนิคที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยเสริม
สร้างให้เกดิการพบเหน็ตราสนิค้า	(Brand	Awareness)	และเป็นการกระจายข้อมลู
ข่าวสารในลักษณะของการบอกปากต่อปาก	ซึ่งอาจจะเกิดจากการพูดคุยผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์เกีย่วกบัเรือ่งราวทีผู่น้�าความคดิน�าเสนอออกมา	และกระจายออก
ไปยังสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์อื่นๆ	 ที่ไม่ใช่แค่เพียงเว็บไซต์หรือหน้าสังคม
ออนไลน์ทีผู่น้�าความคดิน�าเสนอข่าวสารหรอืข้อมลูเท่านัน้	ซึง่สิง่ส�าคญัทีท่�าให้การ
สื่อสารแบบไวรัส	 แพร่กระจายไปได้รวดเร็ว	 คือ	 สื่อสังคมออนไลน์	 (Stone	 &	
Jacobs,	2008)

 ข้อสรุปที่	4	 ผลส�าเรจ็ของการใช้กลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ 
   ในสื่อสังคมออนไลน์
	 จากผลการศึกษาพบว่า	 การวัดผลความส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�า
ความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์ของอาดดิาสใช้การวดัการรบัรูข้องผูบ้รโิภค	(Aware-
ness)	ว่า	ผูบ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑ์ของอาดดิาสเพิม่มากขึน้หรอืไม่	มกีารเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นตอบกลับ	(Feedback)	เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้น�าความคิดสื่อสารออกไปหรือ
ไม่	โดยความคดิเหน็ทีโ่ต้ตอบดงักล่าวหมายรวมถงึความคดิเหน็ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ	ซึง่การตอบกลบั	(Feedback)	เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการสือ่สารระหว่างบคุคล 
(พรทิพย์	สัมปัตตะวนิช,	2539,	น.	105)	ซึ่งในที่นี้หมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้น�า
ความคิดและผู้รับสารโดยปัจจัยที่ท�าให้การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคม
ออนไลน์ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่	ความแข็งแกร่งของตราสินค้าที่มีชื่อเสียง	จน
ได้รบัการยอมรบัจากทัง้ผูน้�าความคดิและผูบ้รโิภค	ทีพ่ร้อมจะเปิดรบัข้อมูลและให้
ความสนใจทีจ่ะตดิตามข่าวสารความเคลือ่นไหวของตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆ	
อยู่เสมอ	 นอกจากน้ันลักษณะเด่นของการเป็นผู้น�าความคิดคือมีความเร็วในการ
รับนวกรรม	 (Innovativeness)	 ได้เร็วกว่าผู้ตามทางความคิด	 (Rogers,	 1983,	 
p.	 282)	 ท�าให้เป็นการตอบโจทย์ซ่ึงกันและกันระหว่างผู้น�าความคิดที่มีลักษณะ
ชอบเปิดรับนวกรรมอย่างรวดเร็ว	 และยังได้มีการค้นพบปัจจัยแทรกที่ส�าคัญ
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร	นั่นคือ	อิทธิพลของบุคคล	(Personal	influence)	หรือ
ความเป็นผู้น�าทางความคิดเห็น	(Opinion	Leader)
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	 ข้อสรุปที่	5	 ปัญหา	 อุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการสื่อสารผ่าน 

	 	 	 ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารผ่านผู้น�า 

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 ของบริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 ได้แก่	บางครั้ง

ผูน้�าความคดิไม่ได้น�าสารจากบรษิทัฯ	สือ่สารต่อไปยงัผูบ้รโิภค	ซึง่อาจมสีาเหตมุา

จากการประสานงานในขั้นต้นไม่ชัดเจนในเรื่องของความต้องการของทั้งฝ่าย

ระหว่างบริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 และผู้น�าความคิด	 อีกหนึ่งปัญหา	 ได้แก	่

ปัญหาเรือ่งภาพลกัษณ์ของอาดดิาส	เนือ่งด้วยการสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่

สังคมออนไลน์เป็นการสื่อสารที่เปิดกว้าง	ไม่สามารถก�าหนดและควบคุมสารที่จะ

ถูกสื่อออกมาได้บางคร้ังอาจจะมีค�าวิจารณ์	 หรือข้อคิดเห็นจากทั้งผู้น�าความคิด

และผู้รับสารทางด้านลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมของอาดิดาส	 ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของการสือ่สารทีต่รงกบัทีล่าซาเฟลและคณะ	(Lazarffeld,	P.	and	Manzel,	

H.,1960)	 กล่าวไว้ในทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ	 (Two	 -	 step	 Flow	 of	Com-

munications)	ว่า	กลุ่มผู้น�าความคิดเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะน�าเรื่องที่เขาได้ทราบ

มาเล่าต่อให้บุคคลอ่ืนฟัง	 โดยมิใช่การเล่าเฉพาะส่ิงที่ทราบเท่านั้น	 แต่จะเล่าจาก

การตีความของตนเอง	 เนื่องจากในบางครั้งการตีความหรือการบิดเบือนข้อมูลที่

ผดิพลาดจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าได้	แต่ทัง้นี	้ผูน้�าความคิดทีอ่าดดิาส

คัดเลือกมาเป็นแหล่งสารที่สื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้มี 

ความน่าเชื่อถือ	มีความซื่อสัตย์	ได้รับการยอมรับและมีความน่าไว้วางใจในระดับ

ที่ผู้รับสารประเมินแล้วว่าสามารถเชื่อถือได้	 ตามคุณสมบัติของกลุ่มอ้างอิงที่มี

อิทธิพลต่อผู้บริโภค	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์,	2538,	น.	261)	เห็นว่า	ความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งสารเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	 โดยความน่าเชื่อถือของสารสนเทศขึ้นอยู่กับพื้นฐานสองอย่าง	 คือ	

ความน่าไว้วางใจ	 การไม่มุ่งเพียงเพ่ือชักจูง	 โน้มน้าวใจ	 อีกทางหนึ่งคือ	 ความ

เชี่ยวชาญ	 ความรู้ความสามารถโดยผู้น�าความคิดที่อาดิดาสคัดเลือกมาต้องมี

ลักษณะเป็นกลางไม่มีอคติกับตราสินค้า	 รวมทั้งมีความเป็นกลางในการน�าเสนอ

สาร	เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย	และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

	 1.		จากผลการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิพบว่า	 กลยุทธ์การส่ือสารผ่าน

ผู ้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่ือสารที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายได้มากกว่าการสือ่สารผ่านสือ่ดัง้เดมิ	ดงันัน้	บรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	

น่าจะน�ากลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์ไปใช้กับ 

การสื่อสารผลิตภัณฑ์	กิจกรรมต่างๆ	ของผลิตภัณฑ์แนวแฟชั่นกีฬา	(Sport	Style)	

เพิ่มเติม	

	 2.	 การวัดผลส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดด้วยการวัดการรับ

รู้ตราสินค้า	 (Brand	 Awareness)	 เป็นการวัดผลความส�าเร็จที่เห็นภาพไม่ชัดเจน	

บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ควรให้ความส�าคัญกับการประเมินผลของ

ความส�าเร็จที่เกิดจากการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น	

โดยอาจจะใช้เครื่องมือวัดที่แน่นอน	 หรือท�าการส�ารวจจากผู้บริโภคข่าวสารจาก

ผูน้�าความคดิด้วยว่า	เมือ่ผูบ้รโิภครบัสารเหล่านัน้จากผูน้�าความคดิแล้วมคีวามรูส้กึ

ด้านบวกหรือลบอย่างไร	มีอิทธิพล	หรือมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด
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