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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ของ

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด” นี้  ใช้แนวทางการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ด้วยการวิจัยทั้งจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและการน ากลยุทธ์การสื่อสารไปปฏิบัติและการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 

Research) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทั้งหมด 4 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาถึงความส าคัญ

ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของ

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ประการที่สาม 

เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อ

สังคมออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด และประการสุดท้าย เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการใช้ผู้น า

ทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสารการตลาดในอนาคตของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มการตลาดที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการตลาดเชิงดิจิทัล 

หรือ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด คือ กลุ่มการตลาดดิจิทัล โดยใน

ส่วนของการวางนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์นี้จะเป็นการวางแบบภายใน กล่าวคือ 

มีการรับนโยบายการตลาดกลางมาก่อนแล้วน ามาแตกย่อยเป็นรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเฉพาะทาง แล้ว

จึงน ากลับขึ้นไปพิจารณาร่วมกับกลุ่มการตลาดแผนกอ่ืนๆอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด จะเน้นในเรื่อง

ของการใช้ช่องทางสื่อสารผ่านออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการสร้าง

แบรนด์ และเป็นช่องทางการในสื่อสารโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกับลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือ

ใหม่ๆในโลกออนไลน์เพ่ือสร้างโอกาสในการขายในอนาคตอีกด้วย โดยเฉพาะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ ทางกลุ่มการตลาดดิจิทัลได้ให้ความส าคัญตลอดมา ด้วย

เหตุเพราะการสื่อสารการตลาดในธุรกิจค้าปลีกนั้น ต้องอาศัยกลุ่มคนที่หลากหลายในการช่ว ยส่งต่อและ

กระจายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากเลือกใช้กลุ่มผู้น าทางความคิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะช่วยให้การ

ส่งต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทรงประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป 

จ ากัด แบ่งกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. กลุ่มดารา คนดัง หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่อเสียงอยู่แล้ว ท าให้จ านวน

ผู้ติดตามค่อนข้างมากและกระจายวงกว้าง (Mass)  

2. กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ อาจมีฐานะเป็น

ผู้สร้างเนื้อหาสารให้กับสังคมออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีผู้ติดตามบุคคลดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

โดยฐานผู้ติดตามจะค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. กลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า  ซึ่งปัจจุบันทาง

บริษัทฯยังไม่ได้เริ่มด าเนินงานกับกลุ่มนี้ แต่เล็งเห็นแล้วว่ามีศักยภาพสูงไม่แพ้กลุ่มอ่ืน 

ดังนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดไม่ได้มองผู้น าทางความคิดเพียงในแง่ของความมี

ชื่อเสียงหรือมียอดผู้ติดตามจ านวนมาก หากแต่ได้มองลึกไปถึงคุณภาพของฐานผู้ติดตามของผู้น าทาง

ความคิดแต่ละคน และยังมองว่าลูกค้าทุกคนสามารถเป็นผู้น าทางความคิดได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ

ท่านมีอิทธิพลต่อใคร มีลักษณะทางประชากรแบบไหน ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้เดอะมอลล์กรุ๊ป สามารถ

สื่อสารกับลูกค้าได้ในระดับบุคคลมากขึ้น 

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์การสื่อสารผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิด ในสื่อสังคม

ออนไลน์นี้ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด โดยกลุ่มการตลาดดิจิทัลจะเป็นผู้วางกลยุทธ์และน าเสนอ
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แผนงานเป็นการภายใน รวมถึงในขั้นตอนการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ การติดตามผล รวบรวม

รายงานนั้นจะไม่มีการใช้บริษัทตัวแทนใด ๆ ในการด าเนินงานส่วนนี้ แต่อาจมีข้อยกเว้นได้บ้างในบางกรณี 

หากติดต่อผู้น าทางความคิดดังกล่าวผ่านบริษัทตัวแทนแล้วได้สิทธิประโยชน์ต่อทางบริษัทฯมากกว่าที่

บริษัทฯติดต่อเองโดยตรง ก็จะเลือกด าเนินงานตามข้ันตอนต่างๆผ่านบริษัทตัวแทน ซึ่งมักเกิดในกรณีเป็น

โครงการที่ต้องเลือกใช้ผู้น าทางความคิดประเภทดารา-คนดังเป็นส่วนใหญ่ โดยในส่วนของการตัดเลือก

ผู้น าทางความคิดแต่ละคนนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน หรือ มี

ฐานผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการว่ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และ

เป็นโครงการของสาขาไหน ทั้งนี้ อาจสรุปได้ว่าการด าเนินงานทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการเป็นหลัก 

ด้วยความที่ทางบริษัทฯ มีโครงการลดราคาที่หลากหลาย ท าให้ไม่มีหลักการตายตัวในการคัดเลือกแต่

อย่างใด ในขณะเดียวกันก็มองเป็นความยืดหยุ่นที่ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลา 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ 

จะเน้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ (Awareness) เป็นหลัก โดยใช้ตัวเลขค่าปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีต่อ

เนื้อหาสารที่ผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ได้กระจายออกไป รวมไปถึงการใช้คนในการตรวจสอบ

ไปถึงการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสารนั้น ๆ ว่ามีการพาดพิงถึงตราสินค้าในแง่บวก หรือ แง่ลบอย่างไร

บ้าง ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมส าหรับเก็บสถิติต่าง ๆ ออกมาให้ได้ใช้งานอยู่มากมาย 

ด้านทิศทางและแนวโน้มในอนาคตในการใช้ผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสาร

การตลาดของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด นั้นจะยังคงเป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มการตลาดให้ความส าคัญเป็น

ล าดับต้น ๆ โดยในส่วนของผู้น าทางความคิดที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงนั้นจะต้องมีการสร้างสรรค์วิธีการ

น าเสนอแบบใหม่ๆขั้นมา เพราะคนกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นกระบอกเสียงที่ดีหากต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง 

(Mass) ประกอบกับการผลักดันให้มีการใช้กลุ่มผู้น าทางความคิดประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Micro 

Blogger) ให้มากขึ้น เพราะในกลุ่มนี้แม้ตัวเลขยอดผู้ติดตามจะไม่สูงเท่ากลุ่มแรก แต่ก็มีการคัดกรอง

กลุ่มเป้าหมายแล้วในระดับหนึ่ง ท าให้การสื่อสารการตลาดได้ตรงจุดมากกว่า มีศักยภาพมากกว่า 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของแนวคิดที่ว่าลูกค้าทุกคนต่างก็สามารถเป็นผู้น าทางความคิดให้กับคนอื่น ๆ ได้นั้น 

ก็จะมีการเพ่ิมความส าคัญและมองหาวิธีการสื่อสารผ่านคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ บริษัท 

เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดได้วางนโยบายรองรับการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคม

ออนไลน์ไว้แล้วด้วยการน าแนวคิดนี้ไปต่อยอดและวางเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักประจ าปีนี้ เป้าหมายเพ่ือ
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สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ในทุกๆระดับ (Digital PR) โดยได้มี

การมอบหมายให้มีผู้ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะและมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็น

รูปธรรมมากขึ้นกว่าในปีก่อน ๆ และนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่ม

ผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ 

 

ค าส าคัญ กลยุทธ์, การสื่อสารการตลาด, ผู้น าทางความคิด, ผู้มีอิทธิพล, สื่อสังคมออนไลน์, บริษัท 

เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้งแต่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองของการสื่อสารผ่านการเข้ารหัสแบบดิจิทัลหลังการเริ่มต้น

สหัสวรรษใหม่ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมากมายแบบก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนาใน

ด้านของอุปกรณ์การสื่อสารและการพัฒนาสัญญาณเครือข่าย จวบจนวันนี้ในปี 2557 ผู้คนต่างมี

พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา มี

พฤติกรรมการเปิดรับสารผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบประกอบกับแรงผลักดัน

จากพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าว ท าให้ผู้คนใกล้ชิดกับการสื่อสารผ่าน“สื่ออินเทอร์เน็ต”เพ่ิมขึ้น

มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ เป็นพิเศษ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ก่อให้เกิดนวกรรม

การสื่อสารใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ“สื่อสังคมออนไลน์”ที่ได้เข้ามามีบทบาทและส่งผ่านอิทธิพลทาง

ความคิดต่าง ๆ ด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทแนวหน้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย

โดยมีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าภายใต้เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป ถึง 14 สาขาทั่วประเทศและแต่ละสาขา

ก็มีความหลากหลายในเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเป็นอย่างมาก ดังนั้น ก่อนวางกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในแต่ละระดับของแต่ละห้างสรรพสินค้าและ

ศูนย์การค้าเป็นพิเศษ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสม 

เพ่ือในที่สุดแล้วจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้ น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด เลือกใช้อยู่บ่อยครั้ง และแม้ว่าการท างานกับ

เครื่องมือการตลาดอย่างผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นัก และนักวิชาการ

ด้านการตลาดหลายท่านอาจเริ่มมีความเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่เสื่อมและถดถอยลงไป แต่ด้วยความที่โลก

ออนไลน์และพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคของธุรกิจ

ค้าปลีกที่พ้ืนฐานธุรกิจมีความหลากหลาย มีกลุ่มเป้าหมายหลายประเภท หลายระดับแล้ว ท าให้เดอะ

มอลล์กรุ๊ปต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่อง มองหาวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆอยู่เสมอ กล่าวคือ การ

เลือกใช้เครื่องมือเดิมในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง  

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางและความส าคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของ

การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์

กรุ๊ป จ ากัด เพราะนอกจากพลังของการสื่อสารที่ได้ย้ายจากสื่อดั้งเดิมมาอยู่ที่สื่อออนไลน์แล้ว กลุ่มผู้น า

ทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยวันนี้ ก็ได้ขยายตัวและเริ่มทรงอิทธิพลต่อความคิดความ

อ่านของผู้คนในสังคมได้อย่างจริงจัง ประกอบกับบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ที่มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน มีศูนย์การค้าภายใต้การดูแลของบริษัทฯหลายสาขาและต่างกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การสื่อสาร

การตลาดเป็นพันธกิจส าคัญที่จะต้องท าให้ส าเร็จ นอกจากนี้ การบริหารงานสื่อสารการตลาดในกลุ่มธุรกิจ

ค้าปลีกนั้น ก็แทบจะไม่มีกฏตายตัวเป็นกรอบเกณฑ์ให้ยึดเป็นหลักแต่อย่างใด อีกทั้ง ในปัจจุบันมีการ

แข่งขันทางการตลาดที่สูงมาก ดังนั้น กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านผู้น าทางความคิดในสื่อสังคม

ออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดนี้  จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะท าการศึกษาอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในแง่ของการวางแผนงาน การด าเนินงาน และวิธีการวัดผลส าเร็จ ของโครงการต่างๆ 

นอกเหนือจากนั้น สิ่งที่ส าคัญคือแนวโน้มและอนาคตของการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มคน

เหล่านี้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคม

ออนไลน์ได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงความส าคัญในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษาถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ของ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

3. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

4. เพ่ือส ารวจแนวทางการใช้ผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสารการตลาดใน

อนาคตของ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ของ

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด” นี้  ใช้แนวทางการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ด้วยการวิจัยทั้งจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและการน ากลยุทธ์การสื่อสารไปปฏิบัติและการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 

Research) เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษา

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้วยวิธีการน าเสนอผลการวิจัยเปนขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) พรรณนา อภิปรายข้อมูล และบรรยายสรุป โดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท เดอะ

มอลล์กรุ๊ป จ ากัด นั้น สามารถแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาได้เป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาด้านการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ของบริษัท 

เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด  

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ได้มีการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ในปีนี้ไว้ 5 

ประการ ดังนี้ 

1. Re-Positioning Owned Digital Platform หรือการปรับจุดยืนของเครื่องสื่อสารออนไลน์ต่างๆ

ที่มีอยู่ในมือ แบ่งกระจายตามจุดยืนของแต่ละห้างฯเพ่ือให้สื่อสารการตลาดง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. Personalized Communication หรือการสื่อสารแบบรายบุคคล เป็นการน าฐานข้อมูลลูกค้าที่

มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายก่อนส่งข่าวสารออกไป 

3. Content Marketing หรือการตลาดที่เน้นการน าเสนอเนื้อหาสารเป็นหลัก การท าการตลาดแบบ

อัดโฆษณาและการส่งเสริมการขายในการตลาดแบบเดิม ๆ นั้น ไม่ทรงประสิทธิผลอีกต่อไป การ

สร้างเนื้อหาสารให้โดดเด่น น่าสนใจ จึงเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการสื่อสารกับลูกค้า 

4. Digital Public Relations หรือการสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณะในโลกดิจิทัล โดยจะเน้นไปที่

การสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ทั้งหมดทุกระดับ 

5. Transform to Digital หรือการปรับเปลี่ยนจากการใช้สื่อเดิม ๆ ทั้งหลายในห้างฯให้เป็นระบบ

ดิจิทัล เพ่ือที่จะดึงภาพลักษณ์ความทันสมัยให้กับตัวห้างฯด้วยการน าเอาเทคโนโลโลยีด้านการ

สื่อสารต่าง ๆ มาใช้ และ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อดั้งเดิมต่าง ๆ ที่ค่อนข้างบานปลาย

และไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ต่อบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

 จากการศึกษาพบว่า นโยบายและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของบริษัท เดอะ

มอลล์กรุ๊ป จ ากัด จะเน้นในเรื่องของการใช้ช่องทางสื่อสารผ่านออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่

ของการเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ และเป็นช่องทางการในสื่อสารโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกับ

ลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือใหม่ๆในโลกออนไลน์เพ่ือสร้างโอกาสในการขายในอนาคตอีกด้วย 

โดยเฉพาะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ทางกลุ่ม

การตลาดดิจิทัลได้ให้ความส าคัญตลอดมา ด้วยเหตุเพราะการสื่อสารการตลาดในธุรกิจค้าปลีกนั้น ต้อง

อาศัยกลุ่มคนที่หลากหลายในการช่วยส่งต่อและกระจายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากเลือกใช้กลุ่มผู้น าทาง

ความคิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะช่วยให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทรงประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด แบ่งกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. กลุ่มดารา คนดัง หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่อเสียงอยู่แล้ว ท าให้จ านวน

ผู้ติดตามค่อนข้างมากและกระจายวงกว้าง (Mass)  

2. กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ อาจมีฐานะเป็น

ผู้สร้างเนื้อหาสารให้กับสังคมออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีผู้ติดตามบุคคลดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

โดยฐานผู้ติดตามจะค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. กลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า  ซึ่งปัจจุบันทาง

บริษัทฯยังไม่ได้เริ่มด าเนินงานกับกลุ่มนี้ แต่เล็งเห็นแล้วว่ามีศักยภาพสูงไม่แพ้กลุ่มอ่ืน 

ดังนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดไม่ได้มองผู้น าทางความคิดเพียงในแง่ของความมี

ชื่อเสียงหรือมียอดผู้ติดตามจ านวนมาก หากแต่ได้มองลึกไปถึงคุณภาพของฐานผู้ติดตามของผู้น าทาง

ความคิดแต่ละคน และยังมองว่าลูกค้าทุกคนสามารถเป็นผู้น าทางความคิดได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ
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ท่านมีอิทธิพลต่อใคร มีลักษณะทางประชากรแบบไหน ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้เดอะมอลล์กรุ๊ป สามารถ

สื่อสารกับลูกค้าได้ในระดับบุคคลมากขึ้น 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ แผนงานและข้ันตอนด าเนินงานสื่อสารการตลาดผ่าน

กลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์การสื่อสารผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคม

ออนไลน์นี้ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด โดยกลุ่มการตลาดดิจิทัลจะเป็นผู้วางกลยุทธ์และน าเสนอ

แผนงานเป็นการภายใน รวมถึงในขั้นตอนการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ การติดตามผล รวบรวม

รายงานนั้นจะไม่มีการใช้บริษัทตัวแทนใด ๆ ในการด าเนินงานส่วนนี้ แต่อาจมีข้อยกเว้นได้บ้างในบางกรณี 

หากติดต่อผู้น าทางความคิดดังกล่าวผ่านบริษัทตัวแทนแล้วได้สิทธิประโยชน์ต่อทางบริษัทฯมากกว่าที่

บริษัทฯติดต่อเองโดยตรง ก็จะเลือกด าเนินงานตามข้ันตอนต่างๆผ่านบริษัทตัวแทน ซึ่งมักเกิดในกรณีเป็น

โครงการที่ต้องเลือกใช้ผู้น าทางความคิดประเภทดารา-คนดังเป็นส่วนใหญ่ โดยในส่วนของการให้ค านิยาม

หรือการตัดสินว่าใครคือผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์บ้างนั้น ทางกลุ่มการตลาดดิจิทัลไม่ได้มอง

แต่เพียงปัจจัยด้านยอดจ านวนผู้ติดตามกับความมีชื่อเสียงของบุคคลเท่านั้น แต่ต้องมองประกอบกันแบบ

องค์รวม มองไปถึงเนื้อหาสารที่คนๆนั้นโพสต์ออกไป มองที่ลักษณะทางประชากรของฐานผู้ติดตาม เพ่ือ

น ามาเปรียบเทียบตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการตามกลุ่มเป้าหมายไป ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการว่ามี

กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และเป็นโครงการของสาขาไหน จึงอาจสรุปได้ว่าการด าเนินงานทั้งหมดจะขึ้นอยู่

กับแต่ละโครงการเป็นหลัก ด้วยความที่ทางบริษัทฯ มีโครงการลดราคาที่หลากหลาย ท าให้ไม่มีหลักการ

ตายตัวในการคัดเลือกแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันก็มองเป็นความยืดหยุ่นที่ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข

ได้ตลอด 

ส่วนที ่4  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ 

จะเน้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ (Awareness) เป็นหลัก โดยใช้ตัวเลขค่าปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีต่อ

เนื้อหาสารที่ผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ได้กระจายออกไป รวมไปถึงการใช้คนในการตรวจสอบ
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ไปถึงการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสารนั้น ๆ ว่ามีการพาดพิงถึงตราสินค้าในแง่บวก หรือ แง่ลบอย่างไร

บ้าง ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมส าหรับเก็บสถิติต่าง ๆ ออกมาให้ได้ใช้งานอยู่มากมาย 

ส่วนที่ 5 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้กลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารการตลาด 

 ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบในการด าเนินงานมีทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

กล่าวคือ ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลที่เป็นผู้น าทางความคิด ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องของการจัดคิวเพ่ือมา

ถ่ายท า ปัญหาด้านการสร้างเนื้อหาสารที่ไม่สะท้อนข้อความของโครงการที่บริษัทฯต้องการจะสื่อ หรือใน

กรณีเป็นงานที่ต้องมีการรายงานสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้น าทางความคิดนั้น ๆ แต่บุคคลนั้นไม่

สามารถมาที่งานได้ โดยหากมองในภาพรวมจะพบว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทั้งสิ้น ก็ต้องอาศัยการเจรจา

และไหวพริบของผู้ปฏิบัติงานในการตกลงและท าความเข้าใจกับผู้น าทางความคิดนั้นๆ โดยไม่เป็นการบีบ

บังคับจนมากเกินไปและเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้ เพราะในปัจจุบัน แม้ผู้น าทางความคิด

ส่วนใหญ่ จะมีการรับเงินค่าจ้างในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้หมายรวมว่าจะรับงานจากทุก ๆ 

บริษัทฯไป บางรายต้องมีเส้นสายกันมาก่อนถึงจะยอมรับงาน นอกจากนี้ก็เป็นปัญหาภายในองค์กร อย่าง

ปัญหาการไม่เห็นพ้องต้องกันในการตัดสินเลือกผู้น าทางความคิดมาใช้ในแต่ละโครงการระหว่างกลุ่ม

การตลาดดิจิทัลกับกลุ่มการตลาดดั้งเดิม โดยกลุ่มการตลาดดั้งเดิมจะยังยึดติดกับจ านวนตัวเลขผู้ติดตาม

สูงๆ ซึ่งทางกลุ่มการตลาดดิจิทัลก็ต้องมีการอธิบายถึงเหตุผลในการพิจารณาเลือกตามฐานผู้ติดตามว่าตรง

ตามกลุ่มเป้าหมายมากกว่า อย่างไร เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกันของกลุ่มการตลาดโดยรวม 

ส่วนที ่6 ผลการศึกษาเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการใช้กลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

เพื่อการสื่อสารการตลาดของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ในอนาคต 

ด้านทิศทางและแนวโน้มในอนาคตในการใช้ผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสาร

การตลาดของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด นั้นจะยังคงเป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มการตลาดให้ความส าคัญเป็น

ล าดับต้น ๆ โดยในส่วนของผู้น าทางความคิดที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงนั้นจะต้องมีการสร้างสรรค์วิธีการ

น าเสนอแบบใหม่ๆขั้นมา เพราะคนกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นกระบอกเสียงที่ดีหากต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง 

(Mass) ประกอบกับการผลักดันให้มีการใช้กลุ่มผู้น าทางความคิดประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Micro 
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Blogger) ให้มากขึ้น เพราะในกลุ่มนี้แม้ตัวเลขยอดผู้ติดตามจะไม่สูงเท่ากลุ่มแรก แต่ก็มีการคัดกรอง

กลุ่มเป้าหมายแล้วในระดับหนึ่ง ท าให้การสื่อสารการตลาดได้ตรงจุดมากกว่า มีศักยภาพมากกว่า 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของแนวคิดที่ว่าลูกค้าทุกคนต่างก็สามารถเป็นผู้น าทางความคิดให้กับคนอื่น ๆ ได้นั้น 

ก็จะมีการเพ่ิมความส าคัญและมองหาวิธีการสื่อสารผ่านคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งใน

ภาพรวม หากสามารถใช้ทั้งสามกลุ่มไปพร้อมๆกันได้ ก็จะท าให้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าง

นี้ประสบความส าเร็จได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัดได้มีการวางนโยบายรองรับการ

สื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ไว้แล้วด้วยการน าแนวคิดนี้ไปต่อยอดและ

วางเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักประจ าปีนี้ เป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อ

สังคมออนไลน์ในทุกๆระดับ (Digital PR) โดยได้มีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะและมีการ

จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปธรรมมากข้ึนกว่าในปีก่อน ๆ และนับเป็นการเริ่มต้น

ที่ดีของการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ 

ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด มีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดใน

สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมสามารถศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน

เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อ่ืน ๆ ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

การพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น การท าไวรอลวิดีโอออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบถึง

ประสิทธิผลว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 2. ผู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมในครั้งต่อไป อาจใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มี

ต่อการรับรู้โครงการต่าง ๆ ที่บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือจะได้ศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้รับสาร และทราบถึง



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 12 
 

ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดจากผู้ส่งสาร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประเมินวัดผลความส าเร็จของการใช้

กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าว ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะได้นะมาปรับกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาสามารถศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทาง

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด ในเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งได้ ว่ามี

ความเหมือนหรือแตกต่างกันในรายละเอียดและแนวคิดอย่างไรบ้าง 

4. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดใน

สื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวม เป็นลักษณะทั่วไป ไม่ได้มีการย่อยลงไปในรายโครงการ การศึกษาในครั้ง

ต่อไป ผู้ศึกษาอาจจะศึกษาในระดับย่อยลงไปในรายโครงการ หรือรายกิจกรรมมากขึ้น โดยผลจาก

การศึกษาดังกล่าว อาจท าให้เห็นข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

5.จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบริษัท เดอะมออล์กรุ๊ป จ ากัด มีความซับซ้อนในรูปแบบโครงสร้าง

องค์กร ประกอบกับเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งแผนกจ าหน่ายสินค้าและมีการสร้าง

ภาพลักษณ์ตราสินค้าแยกกันไปเป็นรายแผนก ดังนั้น ผู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม ยังสามารถที่จะศึกษาย่อย

ลงไปในรายแผนกถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มผู้น าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ใน

การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของแผนกนั้นๆ หรืออาจจะท าการศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ดังกล่าวในรายห้าง เนื่องจากภาพลักษณ์ตราสินค้าของแต่ละห้างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท าให้

อาจมีความแตกต่างหรือเหมือนกันในบางประการได้ 
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