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บทคัดย่อ

	 “ภาพหนึ่งภาพแทนความหมายกว่าร้อยพันค�า”	 อินสตาแกรม	(Instagram)	 จัดเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่สื่อความหมายของ
ประโยคดังกล่าวข้างต้นได้อย่างชัดเจน	 กอรปกับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่ชื่นชอบการ
ถ่ายภาพเพือ่แสดงออกถงึความเป็นตวัตนให้บคุคลอืน่ได้รบัรู้	จงึท�าให้อนิสตาแกรมกลายเป็นทางเลอืกแรกส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้สมาร์ทโฟนใน
ปัจจุบัน		ด้วยความง่ายในการใช้งาน	และด้วยจุดเด่นในเรื่องของโปรแกรมการแต่งภาพที่มีฟิลเตอร์	และเอฟเฟกต์ต่างๆ	ให้เลือกอย่าง
หลากหลาย	นอกจากนั้นความพิเศษที่อินสตาแกรมให้ได้มากกว่าการถ่ายภาพจากกล้องทั่วไปคือ	การได้แบ่งปันภาพถ่ายเหล่านั้นให้ผู้ใช้
รายอื่นๆ	ทั้งในอินสตาแกรม	และเครือข่ายสังคมออนไลน์วงกว้างอื่นๆ	อาทิ	Facebook	Twitter	เป็นต้นได้ติดตาม	และร่วมแสดงความ
คิดเหน็ต่อภาพถ่ายนัน้ๆ	ได้ทนัท	ีจากเหตผุลข้างต้นยิง่ท�าให้อนิสตาแกรมได้รบัความสนใจจากบรรดานกัการตลาด	และเจ้าของตราสนิค้า
ต่างๆ	เพื่อใช้เป็นช่องทางใหม่ในการเชื่อมต่อไปถึงกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้รู้จักและบอกต่อ	(Viral	marketing)	ถึง
สินค้าและตราสินค้าของตนไปยังผู้ใช้รายอื่นๆ	ในชุมชนย่อยๆ	บนสังคมออนไลน์แห่งนี้ด้วย

Abstract

	 “A	picture	is	worth	a	thousand	words.”	Instagram	is	an	application	which	clearly	illustrates	meaning	of	the	beginning	
quote.	Numbers	of	smart	phone	users	in	Thailand,	who	like	taking	a	photo	in	order	to	express	their	own	characteristic	and	
interest,	highly	increased.	Therefore,	Instagram	becomes	the	first	choice	of	many	smart	phone	users.	The	reason	is	Instagram	
offers	simple	functions	and	special	features	which	is	an	adjusted	photograph	program.	The	service	also	allows	users	to	take	
a	photo,	apply	a	digital	filter	and	various	effects	to	it.	Furthermore,	potential	of	Instagram	is	higher	than	a	normal	camera.	
The	service	allows	users	to	share	photos	on	a	variety	of	social	networking	service,	including	Instragram’s	own.	Also,	the	users	
are	able	to	share	their	comment	immediately.	This	is	the	reasons	why	many	marketing	people	and	brand	product	owners	
pay	their	attention	to	this	service	in	order	to	use	it	as	a	connecting	channel	to	their	target	market	who	will	quickly	spread	
product	information	(viral	marketing)	to	other	small	social	networking	on	this	global	online	society.

บทน�ำ

	 ในยคุทีเ่ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ถกูหลอมรวมเข้ากบัโลกแห่งความจรงิ	จนกระทัง่ได้กลายเป็นสงัคมแห่งใหม่ส�าหรบัผูบ้รโิภคเกอืบ
จะสมบรูณ์	ท�าให้การเตบิโตแบบก้าวกระโดดของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้เป็นแรงผลกัดนัส�าคญัทีส่่งผลต่อแรงบนัดาลใจใหม่ๆ	ส�าหรบั
ตราสินค้า	(Brand)	 ในการสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภค	 ผู้บริโภคสามารถสัมผัส	 และเกิดความผูกพันกับตราสินค้ามากกว่าในอดีต	
บทบาทของสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มพลังให้ตราสินค้าสามารถสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภคทางประสาทสัมผัสและอารมณ์ได้มากขึ้น	
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ตราสนิค้าในปัจจบุนัต้องแข่งขนักนัสร้างประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสหรือความรู้สึกที่มากกว่าการใช้สื่อในรูปแบบเดิมๆ	เพื่อเข้า
ครอบครองพืน้ทีใ่นจติใจของผูบ้รโิภค	(ลนิด์สตรอม	มาร์ตนิ,	2549)	
ผลตอบรบัทีเ่หน็ได้ชดัในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ร่วมกบัการ
สร้างประสบการณ์ไปสู่ผู้บริโภคคือ	 การได้รับความสนใจจากผู้
บริโภคอย่างแท้จริง	 และการได้แสดงถึงความล�้าสมัยของตรา		
สินค้าผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ถูกหลอมรวมเข้ากันอย่าง
ลงตัว	
	 ปัจจุบันการสะท้อนเรื่องราวของตนเองผ่านมุมมองภาพ
ต่างๆ	 ก�าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคออนไลน์	
พฤติกรรมการถ่ายรูปสิ่งต่างๆ	อาทิ	สถานที่ท่องเที่ยว	รูปตนเอง	
รปูสตัว์เลีย้ง	หรอืแม้แต่การถ่ายรปูอาหารก่อนรบัประทานแล้วแบ่ง
ปันบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	ได้กลบักลายเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา
ส�าหรบัผูบ้รโิภค		เหตดุ้วยพฤตกิรรมของมนษุย์ทีโ่ดยธรรมชาตชิอบ
ตดิต่อสือ่สาร	และยิง่ได้สือ่สารกบักลุม่คนทีช่ืน่ชอบในเรือ่งเดยีวกนั
แล้ว	ยิง่เป็นตวักระตุน้ทีด่จีนเกดิเป็นชมุชนย่อยบนโลกออนไลน์ของ
คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน	 ท�าให้ตราสินค้ามีทิศทางชัดเจนใน
การน�ารูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ	มาปรับใช้ในการ
สร้างประสบการณ์เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ									
ผู้บริโภค	(สมคิด	เอนกทวีผล,	2551)

กำรตลำดแบบบอกต่อ (Viral Marketing)

	 การตลาดแบบบอกต่อ	(Viral	Marketing)	 คือการตลาด
รูปแบบหนึ่งที่แพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่อีกหลายๆ	คนในรูปแบบ
โครงข่ายใยแมงมุม	หรือที่เรียกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใน
รปูของข้อมลูข่าวสาร	โดยอาศยัอนิเทอร์เนต็เป็นสือ่กลางในการส่ง
ผ่านข้อมูล	 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการตลาดแบบปากต่อปาก	
(Word	of	mouth)	แต่แตกต่างกนัตรงทีข่่าวสารจากการตลาดแบบ
บอกต่อไม่ได้ถูกบอกกล่าวด้วยค�าพูด	 แต่เป็นการบอกเล่าด้วยวิธี
ต ่างๆ	 ผ่านระบบ	 Social	Media	 อันได้แก่	 Facebook														
Twitter	Blog	และ	อินสตาแกรม	(Instagram)	การท�าการตลาด
ด้วยวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมาก	เนื่องด้วยลักษณะการเผยแพร่
ด้วยวธิดีงักล่าวนัน้สามารถสร้างความน่าเชือ่ถอืและการยอมรบัได้
มากกว่าโฆษณาผ่านสื่อทั่วๆ	 ไป	 เพราะเนื้อหาข่าวสารได้รับการ
ยืนยันโดยผ่านผู้น�าความคิดเห็น	(Opinion	Leader)	หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายมาก่อนทอดหนึ่ง	(อิงค์ควิตี้,	ม.ป.ป.)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงรูปแบบโครงข่ายใยแมงมุมของการตลาดแบบ
บอกต่อ	(Viral	Marketing)
ที่มา:	Hein	(2012)

	 ปัจจยัทีท่�าให้การตลาดแบบบอกต่อประสบความส�าเรจ็ได้
นั้นมีด้วยกันหลายประการ	ได้แก่	(พีรพล	กีรติธนากาญจน์,	2553)
	 1.	ความขดัแย้ง	(Controversial)	หมายถงึ	การใช้ประเดน็
เกีย่วกบัความขดัแย้งในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	มาสร้างให้เกดิกระแสการ
บอกต่อและถกเถียงกันในประเด็นนั้นๆ	 เช่นการที่ตราสินค้าน�า
เสนอภาพถ่ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงผ่านอินสตาแกรม	 แล้วท�าให้
กลุม่เป้าหมายเกดิความสงสยัและแสดงความคดิเหน็กนัร่วมกนัว่า
ภาพถ่ายดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่
	 2.	การมีรางวัลตอบแทน	(Give	Free	Stuff)	 เป็นวิธีที่
สามารถกระตุน้กลุม่เป้าหมายให้เกดิความสนใจได้เป็นอย่างด	ีและ
น�าไปสู่การแพร่กระจายข่าวสารในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว	ดังเช่น	
SB	Furniture	ทีจ่ดักจิกรรมถ่ายภาพเฟอร์นเิจอร์ในร้านเพือ่ชงิรางวลั
ผ่านอินสตาแกรม	 หรือ	Starbucks	 ที่ถ่ายภาพสินค้าตัวใหม่และ
การจัดร้านค้าใหม่ผ่านอินสตาแกรมให้ผู้ติดตามที่มีอยู่ประมาณ	
5,500	 คน	 ร่วมกันแสดงความคิดเพื่อชิงรางวัล	 ซึ่งที่ผ่านมา	
Starbucks	ได้จดัท�าแผนโฆษณาทีเ่ปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนร่วม
มาโดยตลอด
	 3.	ความบันเทิง	(Entertainment)	 ช่วยสร้างความสนใจ
ให้กบัทกุเรือ่งราวได้	และเมือ่กลุม่เป้าหมายเกดิความสนใจจะท�าให้
การส่งต่อเนื้อหานั้นจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น	 เช่น	 การใช้ความตลก
ขบขัน	 ความแปลกใหม	่ เป็นต้น	 ดังกรณีศึกษาของ	NH	Hotel	
โรงแรมในกรุงมาดริด	 ที่ท�าการจัดการประกวดภาพถ่ายผ่าน				
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมด้วยแนวคิดภาพหลังตื่นนอน	 โดยให้
ลูกค้าของโรงแรมเก็บภาพบรรยากาศกับอารมณ์ตอนตื่นนอนใน
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โรงแรม	แล้วร่วมแบ่งปันภาพเพื่อชิงรางวัล	หรือ	MTV	ใช้อินสตา-
แกรมมาเสริมภาพของการตลาดเชิงกิจกรรมให้ดูตื่นเต้นมากขึ้น	
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานแบ่งปันภาพบรรยากาศในงาน	ให้ผู้ใช้รายอื่น
ที่ไม่ได้มาร่วมงานได้รับชมทันที
	 4.	คุณค่าของความเป็นเนื้อหา	(Value)	 เนื้อหาที่ถูกน�า
เสนอต้องมคีณุค่า	และมปีระโยชน์ต่อกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่	เช่น	
ส�านกัข่าว	NBC	News	ทีไ่ด้รวมเหตกุารณ์ส�าคญัทีน่กัข่าวได้บนัทกึ
ภาพไว้ผ่านอินสตาแกรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นรายละเอียด
ของภาพเหตุการณ์ต่างๆ	 ได้ชัดเจนขึ้น	 เช่น	Brian	Williams									
ผู้ประกาศข่าวของส�านกัข่าว	NBC	News	ใช้แอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรม
ถ่ายภาพกับซากปรักหักพังหลังทอร์นาโดพัดผ่านรัฐอลาบามาไว้	
เป็นต้น	
	 5.	ข้อความลับหรือเรื่องที่คนทั่วไปอยากรู ้อยากเห็น	
(Confidential)	หมายถงึการน�าเรือ่งทีเ่ป็นความลบัต่างๆ	ทีไ่ม่เคย
เปิดเผยมาก่อนมาน�าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งก่อให้เกิดความ
สนใจและเกิดการบอกต่อได้เป็นอย่างดี	ดังเช่น	ตราสินค้า	Gucci	
ใช้อินสตาแกรมเพื่อสร้างความจดจ�าของผู้บริโภคต่อบุคลิกภาพ
ของตราสินค้าที่เน้นในเรื่องของความหรูหรา	มีระดับ	ทั้งภาพบน
เวที	 ภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร	 ภาพเบื้องหลังของบรรดาคนดัง
และดาราที่ถูกแอบถ่ายขณะใช้ผลิตภัณฑ์ของ	Gucci	รวมถึงภาพ
เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตที่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วไป	

ภาพที่ 2	 ภาพแสดง	Official	Account	 ของ	Gucci	 ในแอพ-					
พลิเคชั่นอินสตาแกรม
ที่มา:		Beccacaddy	(2011)

กำรใช้อินสตำแกรม (Instagram) ในกำรตลำดแบบบอกต่อ

	 ในปัจจุบันแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมประกอบไปด้วย				
นักถ่ายภาพมือสมัครเล่นจ�านวนมากที่ต้องการถ่ายทอดภาพถ่าย
ในมุมมองของตนเอง	 และมีอัตราผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้งผู้ใช้ที่ต้องการติดตามผลงานถ่ายภาพของผู้ใช้
รายอื่น	 และผู้ใช้ที่ต้องการใช้อินสตาแกรมเป็นพื้นที่แสดงผลงาน
ภาพถ่ายของตน	นั่นเป็นเหตุผลที่ตราสินค้าต่างๆ	ได้น�าแอพพลิ-	
เคชั่นอินสตาแกรมมาใช้เป็นสื่อเสริมในการสร้างกิจกรรมรณรงค์
ทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย	 เนื่องจากในมุมมอง
ของผู ้ใช้งานนั้นอินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ทั้งความ
สนุกสนานและง่ายต่อการเข้าถึง	ตราสินค้าต่างๆ	เพียงแค่ท�าการ
โพสต์ภาพสินค้า	และกิจกรรมต่างๆ	ผ่าน	Official	Account	ของ
ตน	 ซึ่งผสานเข้ากับความสามารถในการปรับแต่งภาพของแอพ-	
พลเิคชัน่ทีช่่วยให้กลุม่เป้าหมายได้รบัชมภาพสวย	ในทีถ่กูน�าเสนอ
ในมุมมองของงานศิลปะชิ้นเอก	ที่กลุ่มเป้าหมายไม่เคยได้เห็นบน
ช่องทางอื่น	วิธีการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเสริมให้ตราสินค้าเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคแล้วยังท�าให้ผู้บริโภคเต็มใจ
ที่จะเก็บภาพดังกล่าวไว้	 หรือ	 น�าภาพไปแบ่งปันให้ผู้ใช้รายอื่นๆ	
อีกด้วย	 	 โดยการท�าให้การตลาดแบบบอกต่อเกิดขึ้นผ่านอินสตา
แกรมได้นั้น	 นักสื่อสารการตลาดควรค�านึงถึงหลัก	 พื้นฐาน	3	
ประการดังนี้		(เอ็มมานูเอล	โรเซน,	2545)
	 ประการที่	 1	 การท�าให้สินค้ากลายเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการสื่อสารของผู้ใช้	 โดยการตลาดแบบบอกต่อจะเกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุกต่็อเมือ่สนิค้าชนดินัน้ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมอยูใ่น
บทสนทนาของผู้ใช้	ซึ่งวิธีการที่จะท�าให้ผู้ใช้อินสตาแกรมเกิดการ
บอกต่อเรือ่งราวของภาพสนิค้าทีป่รากฏในอนิสตาแกรมได้นัน้	ควร
ยึดหลัก	อาทิ	การตั้งชื่อให้น่าสนใจ	โดดเด่นและแตกต่าง	ควรมี
การเคลื่อนไหวในหน้า	Official	Account	 อยู่อย่างสม�่าเสมอทั้ง
การโพสต์รูปของตราสินค้าตนเอง	 และการแสดงความคิดเห็นต่อ
ภาพของผู้ใช้รายอื่น	 หรือการติดตามผู้ที่มีชื่อเสียงและใช้ผู้มีชื่อ
เสียงเป็นผู้น�าเสนอภาพสินค้าของตราสินค้าไปสู่ผู้ใช้รายอื่น	 แต่
อย่างไรก็ดี	 การใช้ผู้มีชื่อเสียงในการน�าเสนอควรเลือกให้มีภาพ
ลักษณ์ใกล้เคียงกับแบรนด์ของสินค้าด้วย	
	 ประการที่	 2	 การให้ผู ้ใช้สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้	
หมายความถึงการกระตุ้นให้ผู้ใช้ได้มีการพูดคุยกับผู้ใช้รายอื่นถึง
เรือ่งราวเกีย่วกบัตราสนิค้าของเรา	ดงัเช่น		Levi’s	ทีป่ระเทศบราซลิ	
ซึ่งได้สมัครบัญชีผู้ใช้ที่ชื่อ	levisbrasil	มาเป็นตัวหลักในการด�าเนิน
การรณรงค์ทางการโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม	 โดย	
Levi’s	ได้ท�าการน�าเสนอภาพเสื้อผ้าชุดใหม่ของ	Levi’s	ที่ก�าลังจะ
เปิดขาย	มาแสดงให้กลุ่มแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมของตน
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ได้เห็นก่อน	และมีโอกาสได้จับจองสินค้าก่อน	ซึ่งประเด็นที่	Levi’s	
ท�าได ้ดีกับการรณรงค ์ทางการโฆษณาผ ่านแอพพลิ เคชั่น															
อินสตาแกรมนั้นคือ	บัญชีผู้ใช้	levisbrasil	นั้นไม่ใช่เพียงการสร้าง
การรับรู้ต่อตราสินค้าเท่านั้น	 แต่เป็นการน�าคนที่มีลักษณะและ
บคุลกิภาพเหมอืนกบัตราสนิค้ามาเป็นผูท้�าการสือ่สาร	โต้ตอบ	และ
มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้รายอืน่	ซึง่นอกจากผูใ้ช้จะเกดิความประทบัใจ
แล้ว	ยงัเกดิความรูส้กึผกูพนักบัตราสนิค้าเหมอืนเป็นเพือ่นสนทิคน
หนึง่ของตนอกีด้วย	นอกจากนัน้ผูใ้ช้แต่ละรายยงัมกีารแสดงความ
คิดเห็นของตนผ่านภาพกางเกงยีนส์ชุดใหม่	และส่งต่อให้ผู้ใช้ราย
อืน่อกีด้วย	ท�าให้การรณรงค์ทางการโฆษณาชดุนีข้อง	Levi’s	กลาย
เป็น	Talk	of	The	Town	ในที่สุด	(บัญญพล	พูนสวัสดิ์,	2555ก)
	 ประการที่	3	การกระตุ้นให้ผู้ใช้เผยแพร่ภาพไปยังผู้ใช้ราย
อื่น	อาทิ	Michael	Kors	ตราสินค้าแฟชั่นชื่อดังในกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่น	
โดยนักการตลาดของ	Michel	Kors	เชื่อว่าคนสมัยใหม่จะให้ความ
สนใจที่จะร่วมสนุกกับสินค้าและตราสินค้าที่ตัวเองชอบ	 ดังนั้น	
Michael	Kors	จงึสร้างแผนการตลาดโดยการชวนแฟนคลบัถ่ายรปู
นาฬิกา	Michael	Kors	ที่ตัวเองมีอยู่แล้วอัปโหลดขึ้นอินสตาแกรม
แล้วติด	#MKTimeless	ที่รูป	 เพื่อชิงนาฬิกา	Michael	Kors	รุ่นที่
ผลิตมาจ�ากัด	 ซึ่งหากยิ่งผู้ใช้ติด	#MKTimeless	 ที่รูปมากเท่าไหร่			
ผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ได้รู้จักแคมเปญนี้ก็จะทราบแบบปากต่อปากได้
ทันที	ซึ่งแคมเปญดังกล่าวนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้อินสตาแกรม
ของ	Michael	Kors	มียอดผู้ใช้ถึง	18,500	รายแล้วยังต่อเนื่องไปถึง
สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ	อาทิ	แฟนเพจ	Facebook	ของ	Michael	
Kors	 ซึ่งมีผู้ชื่นชอบมากกว่าเดิมถึง	17,000	 ราย	 และภาพที่ชนะ
รางวัลก็จะถูกน�าไปโชว์ที่เว็บทางการของ	MichaelKors.com	ด้วย	
(มาร์เก็ตติ้ง	อุ๊ปส์,	2555)	ซึ่งการติดเครื่องหมาย	#	เพื่อลิงก์เข้าไป
ในหน้าทีร่วบรวมภาพ	เฉพาะทีต่ราสนิค้าสร้างขึน้นัน้	จดัได้ว่าเป็น
วธิทีีด่ใีนการช่วยเผยแพร่ภาพของตราสนิค้าไปยงัผูใ้ช้รายอืน่	ซึง่มี
สินค้าอีกหลายรายที่นิยมใช้วิธีดังกล่าวเพื่อเผยแพร่สินค้าของ
ตนเองไปยังผู้ใช้รายอื่น	 อาทิ	 งานมิวสิกวิดีโอของวงดนตรี	The	
Vaccine	 จากเกาะอังกฤษ	 ที่ให้แฟนเพลงส่งรูปที่ถ่ายด้วย	
Instagram	เข้ามาแล้วใส่	#vaccinevideo	ซึง่ผูใ้ช้ได้ให้ความสนใจ
การโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวเป็นจ�านวนมากเนื่องจากผู้ใช้ได้มี
โอกาสแบ่งปันรูปในมุมมองของตนเพื่อน�าไปเป็นแนวคิดในการ
สร้างในมิวสิกวิดีโอของ		The	Vaccine	ด้วย	นอกจากนั้น	@inattt	
ตราสินค้าที่จ�าหน่ายกลองคาฮอง	(Cajon)	 เครื่องดนตรีประเภท
ให้จังหวะแบบกลอง	ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมเจาะรู	โดย
ผู้เล่นจะนั่งทับบนกลองและใช้มือทุบเพื่อให้จังหวะ	 ที่สามารถส่ง
ออกไปขายทีต่่างประเทศได้เพราะผูใ้ช้หลายรายในประเทศไทยเผย
แพร่ภาพแสดงสินค้าต่อกันผ่านอินสตาแกรมเป็นจ�านวนมากจน

กระทั่งภาพสินค้านั้นไปถึงศิลปินในต่างประเทศ	 และได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากในเวลาต่อมา

ภาพที่ 3	ภาพแสดงหน้า	#MKTimeless	ของ	Michael	Kors	ใน
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม
ที่มา:	มาร์เก็ตติ้ง	อุ๊ปส์	(2555)

	 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้สถานการณ์การ
แข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 เจ้าของตราสินค้าจ�าเป็น
ต้องแสวงหาช่องทางและสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ที่ใช้งบประมาณ
ไม่มากนัก	 แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเฉพาะ
เจาะจงมากขึน้	การเกดิขึน้ของแอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรมได้กลาย
เป็นช่องทางใหม่ที่ตราสินค้าหลายรายเลือกใช้อินสตาแกรมเป็น
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นพร้อมๆ	 กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ออนไลน์ในปัจจุบันที่นิยมการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนเป็นหลัก	
และด้วยความสามารถของสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคแต่ละคน	ทั้งการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต	 รวมทั้งการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ตลอด
เวลา	 ท�าให้การแบ่งปันรูปภาพและติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นๆ
เป็นไปได้ง่ายขึ้น	(เวอร์ไทม์,	เคนท์	และ	เปนวิค,	เอียน,	2551)	ดัง
จะเหน็ได้จากอตัราการใช้สมาร์ทโฟน	(SmartPhone)	ของผูบ้รโิภค
ที่ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 สวนทางกับการเติบโตของโทรศัพท์มือถือ
แบบธรรมดา	(Feature	Phone)		
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ภาพที ่4		ภาพแสดงการเปรยีบเทยีบอตัราการใช้มอืถอืแบบ	Smart	
Phone	และ	Feature	Phone
ที่มา:	Cohen	(2012)

	 อินสตาแกรมจัดเป็นแอพพลิเคชั่นในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม	iOS	ที่เน้นการถ่ายภาพและแชร์รูปภาพ
เป็นหลกั	มฟัีงก์ชัน่ในการปรบัแต่งแสง	ส	ีและเงาของรปู	นอกจาก
นั้นยังสามารถระบุต�าแหน่งของสถานที่ที่ได้ท�าการเก็บภาพนั้นได้
ด้วย	และสิ่งที่ท�าให้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวกลายเป็นที่นิยมส�าหรับ
ผูบ้รโิภคอย่างสงูสดุ	กค็อืความสามารถในการแบ่งปันรปูภาพเหล่า
นัน้ให้ผูใ้ช้ในเครอืข่ายทีต่ดิตัง้แอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรม	ที่ติดตาม
ผู้ใช้ได้ติชม	(comment)	และแบ่งปัน	(share)	สู่เครือข่ายที่ได้รับ
ความนิยมอื่นๆ	 อย่าง	Facebook	Twitter	 	Foursquare	 หรือ	
Tumblr	ได้ด้วย	และในทางกลบักนัผูใ้ช้กส็ามารถเปิดดู	แสดงความ
ชื่นชอบ	(Likes)	และแสดงความคิดเห็น	(Comments)	ในรูปที่ผู้ใช้
อืน่ๆ	แบ่งปันไว้ได้ด้วยเช่นเดยีวกนั	ปัจจบุนัอนิสตาแกรม	มสีมาชกิ
มากกว่า	30	ล้านคนทัว่โลก		เวบ็ไซต์จดัอนัดบัสถติเิครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ของไทย		ZocialRank.com	ได้มกีารเปิดเผยการจดัอนัดบั
การใช้งานอินสตาแกรมเมื่อวันที่	22	 พฤษภาคม	2555	 พบว่า	
จ�านวนคนไทยที่ใช้แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมมีมากกว่า	252,668	
คน	มีภาพที่ถูกถ่ายและอัพโหลดมากกว่า	11	ล้านภาพ	โดยเฉลี่ย
แล้วผู้ใช้หนึ่งคนจะถ่ายภาพคนละ	100	 ภาพด้วยกัน	(บัญญพล		
พูลสวัสดิ์,	2555ข)
	 ฉกาจ	 ชลายุทธ	Social	Media	Manager	 ของ	Thoth	
Media	 ได้ให้ความคิดเห็นผ่านนิตยสาร	Positioning	 ไว้ว่า
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีใ่ช้ไอโฟนมกัเป็นกลุม่เป้าหมาย
ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป็นประจ�าอยู่แล้ว	และแม้ว่า	ไอโฟนจะมีแอพ-
พลเิคชัน่ทีช่่วยถ่ายภาพเป็นจ�านวนมาก	แต่ความง่ายของอนิสตา-
แกรมได้กลายเป็นจุดเด่นส�าคัญที่ท�าให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้

เป็นจ�านวนมาก	นอกจากนั้นแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมเหมาะสม
ที่จะใช้เป็นสื่อรองในการท�าโฆษณาในสินค้าบางประเภทเท่านั้น
อาทิ	 สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์หรือประติมากรรม	 งานประดิษฐ์
ต่างๆ	 เช่น	 เครื่องแต่งกาย	 เครื่องประดับ	 อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน	
รวมไปจนถงึสนิค้าทีจ่บัต้องได้ต่างๆ	เช่น	อาหาร	กจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาด	แต่โดยรวมแล้ว	จดุหลกัทีค่วรมุง่ประเดน็ให้ความส�าคญั
ก็คือ	ภาพที่ถ่ายออกมาต้องให้ความรู้สึกเหมือนงานศิลปะ	ซึ่งตรง
กับความคิดเห็นของ	ภาวุธ	พงษ์วิทยภานุ	กรรมการผู้จัดการ	เว็บ
อีคอมเมิร์ซ	TARAD.COM	ที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าทุกวันนี้อัตรา
ผู้ใช้อินสตาแกรม	 เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะในบรรดา			
ผู้มีชื่อเสียงและตราสินค้าต่างๆ	ที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับ
แฟนคลบัและผูส้นใจทัว่ไป	นอกจากนัน้เขาได้กล่าวถงึ	ปัจจยัทีท่�า
ให้อนิสตาแกรมประสบความส�าเรจ็ว่ามาจากตวัโปรแกรมในแอพ-
พลิเคชั่นที่ท�าให้การตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์เป็นไปได้อย่าง
สวยงามและมีความหลากหลายขึ้น	
	 แม้ผู ้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพก็
สามารถใช้งานได้โดยง่าย	นอกจากนั้นความสามารถในการเชื่อม
ต่อกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อืน่ๆ	อย่าง	Facebook	และ	Twitter	
ทีท่�าให้เกดิการแบ่งปันภาพถ่ายได้ในวงกว้างขึน้	ซึง่เป็นปัจจยัช่วย
ในการขยายฐานได้อกีทางหนึง่ด้วย		(องัสมุาลนิ	ศริมิงคลกจิ,	2555)
ในปัจจุบันแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมได้กลายเป็นเครื่องมือการ
ตลาดผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	
เนื่องด้วยภาพถ่ายหลายๆ	 ภาพที่ปรากฏขึ้นในอินสตาแกรมช่วย
ท�าให้ตราสนิค้านัน้ได้รบัการบอกต่อผ่านกลุม่ผูใ้ช้ด้วยกนัเองได้เป็น
อย่างดี	(Viral	Marketing)	โดยวิธีการที่หลายตราสินค้านิยมใช้ใน
การสร้างการบอกต่อของผู้ใช้ด้วยกันผ่านอินสตาแกรม	คือวิธีที่ให้
ผูใ้ช้งานอนิสตาแกรมทีม่ผีูต้ดิตามภาพถ่ายเป็นจ�านวนมากแบ่งปัน
ภาพถ่ายที่มีตราของสินค้า	หรือให้ตัวผลิตภัณฑ์ปรากฏอยู่ในภาพ	
ซึ่งคล้ายคลึงกับการโฆษณาแฝงลงในเนื้อหาทางสื่อต ่างๆ	
(Advertorial)	หรอืบางรายได้ใช้แผนรณรงค์ทางการตลาดด้วยการ
ให้ผูใ้ช้ค้นหาสญัลกัษณ์ตราสนิค้าภายในภาพถ่าย	และแบ่งปันเพือ่
เก็บสะสมเป็นคะแนนมาแลกของรางวัล	 โดยสินค้าที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายของอินสตาแกรมสามารถสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�า
ตราของสินค้าได้ง่ายใกล้เคียงกับสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์		
(บัญญพล	พูนสวัสดิ์,	2555ข)
	 นอกจากนั้น	 ภาวุธ	 พงษ์วิทยภานุ	 ผู ้เชี่ยวชาญด้าน	
E-Commerce	และ	E-Marketing	 ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการน�า
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมเข้าไปใช้ในการท�าตลาดของธุรกิจเพื่อ
ส่งผลให้เกิดการบอกต่อไว้ดังนี้	(ภาวุธ	พงษ์วิทยภานุ,	2555)	ตรา	
สนิค้าควรท�าการก�าหนดแทก็	(Hash	Tag)	ขึน้ใน	Official	Account	
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ของตน	 แท็กจะช่วยให้ตราสินค้าสามารถระบุลงไปในข้อมูลภาพ
เพือ่บ่งบอกให้ผูใ้ช้รายอืน่ๆ	ทราบว่าข้อมลูหรอืภาพๆ	นัน้เกีย่วข้อง
กับตราสินค้าหรือบริการของตราสินค้านั้นๆ	อาทิเช่นตัวอย่างของ	
Levi’s	ได้สร้างแท็ก	#levis	ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้อง
กับกางเกงยีนส์	Levi’s	สามารถใส่แท็กนี้ลงไปเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทางภาพถ่ายในมุมมองที่แตกต่าง
จากสื่ออื่นๆ	 ได้ง่ายขึ้น	 นอกจากนั้นตราสินค้าควรท�าการเชื่อม			
โยงอินสตาแกรมเข้าไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ	 เช่น							
Facebook	Twitter	 เป็นต้น	 ซึ่งจะท�าให้ตราสินค้าสามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพของการสือ่สารและยงัสามารถท�าให้ผูใ้ช้ในเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์อืน่ๆ	สามารถเข้าถงึอนิสตาแกรมได้ง่ายขึน้ด้วย	ต่อ
มาคือ	 การบอกเล่าหรือแสดงภาพบรรยากาศภายในองค์กรของ
ตราสินค้าหรือการแบ่งปันประสบการณ์ของลูกค้าคนอื่นๆ	ที่มีต่อ
ตราสินค้า	ก็จัดเป็นวิธีการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้า
กับลูกค้าได้อีกวิธีหนึ่ง	 ดังเช่น	Youtube	 ที่ใช้อินสตาแกรมเพื่อ
ถ่ายทอดภาพถ่ายเรื่องราวต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นของทีมงานในองค์กร
เปรียบเสมือนเป็นสมุดบันทึกประจ�าวัน	 ซึ่งช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย
รู้สึกเกิดความผูกพันลึกซึ้งเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในองค์กร	
นอกจากนั้น	 ควรมีการสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นให้ผู ้ใช้กดไลค์	
(Like)	โดยวิธีการหนึ่งที่หลายตราสินค้านิยมใช้คือการใช้ดาราที่มี
ชื่อเสียงเป็นผู้น�าเสนอสินค้าผ่านอินสตาแกรมของดาราเหล่านั้น
หรือในอินสตาแกรมของตราสินค้าเองก็ได้	 โดยอาจให้ดาราลง
ภาพถ่ายที่มีการใช้สินค้าของตราสินค้านั้นๆ	ลงในหน้า	Account	
ของดารา	 ซึ่งเมื่อผู้ใช้รายอื่นที่ติดตามอินสตาแกรมของดาราคน
นัน้ๆ	เหน็กจ็ะเกดิการสอบถามและเกดิการบรโิภคสนิค้าตามดารา
เหล่านั้นในที่สุด	 ดังเช่นในประเทศไทย	Club	21	 ที่น�าอินสตา-
แกรมมาใช้เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดของตัวเอง	 โดย
การน�ารปูภาพสนิค้า	บรรยากาศ	หรอืลกูค้าทีเ่ป็นบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง	
อาทิเช่น	ณเดชน์	คูกิมิยะ	มาแบ่งปันว่าปกติแล้วณเดชน์ซื้อสินค้า
รุน่ใดบ้าง	ผลทีต่ามมาคอืผูใ้ช้เกดิการสอบถามถงึรายละเอยีดของ
สนิค้าใต้ภาพถ่ายนัน้ๆ	และเกดิการแบ่งปันต่อให้ผูใ้ช้อืน่ๆ	ในอตัรา
ที่ค่อนข้างสูง	 และสุดท้ายตราสินค้าควรสร้างกิจกรรมที่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้ใช้ถ่ายภาพเกี่ยวกับตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	 ดังเช่น	
Topshop	ใช้วธิกีารให้รางวลัเป็นกลยทุธ์การตลาดเพือ่ดงึดดูลกูค้า
ให้เข้าร้าน	 ด้วยการสร้างแผนการรณรงค์ให้ลูกค้าเข้ามาถ่ายรูป
สินค้าภายในร้านผ่านอินสตาแกรม	แล้วน�ามาแสดงที่ร้านค้า	จาก
นั้นจะได้รับโปสการ์ดกลับไปเป็นที่ระลึก	เป็นต้น	

สรุป

	 แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมจัดเป็นเครื่องมือในการท�าการ
ตลาดแบบบอกต่อ	(Viral	Marketing)	 ได้เป็นอย่างดี	 หากตรา	
สินค้ามีการวางแผนการใช้งาน	และหาช่องว่างในการเข้าไปแทรก
ตัวได้อย่างเหมาะสม	 ด้วยเหตุเพราะเนื้อหาและภาพถ่ายบน				
แอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรมเมือ่เกดิการแบ่งปันจะสามารถกระจาย
แบบปากต่อปากได้อย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับการใช้งานที่ง่าย	
สะดวก	 รวดเร็ว	 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 มีผู้ใช้งานร่วมเป็นจ�านวน
มาก	พร้อมกบัหน้าจออนิเทอร์เฟสทีม่คีวามสวยงาม	และยิง่มดีารา	
ผู้มีชื่อเสียงนิยมใช้กันเป็นจ�านวนมากก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
กระแสของอนิสตาแกรมแรงขึน้ตามล�าดบั	ซึง่การเลอืกใช้อนิสตา-
แกรมมาเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาดไปยงัผูบ้รโิภคนัน้	มี
หลักที่ควรค�านึงถึง	3	ประการดังนี้	ได้แก่	การท�าให้สินค้าเข้าไป
อยู่ในประเด็นระหว่างการสื่อสารกันของผู้ใช	้ การให้ผู้ใช้สามารถ
สื่อสารโต้ตอบกันได้	 และ	 การกระตุ้นให้ผู้ใช้เผยแพร่ภาพของ
แบรนด์ไปยังผู้ใช้รายอื่น
	 โดยปัจจัยที่ช่วยสร้างให้ตราสินค้าถูกแบ่งปันและบอกต่อ
ในหมู่ผู้ใช้อินสตาแกรมได้ในวงกว้าง	 เจ้าของตราสินค้าอาจเลือก
ใช้วิธีการดังต่อไปนี้	อันได้แก่	การใช้ภาพที่สื่อถึงประเด็นเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	(Controversial)	มาสร้างให้เกิด
กระแสการบอกต่อ	หรืออาจใช้การให้รางวัลตอบแทน	(Give	Free	
Stuff)	 กับผู้ใช้ที่เข้ามาร่วมท�ากิจกรรมกับตราสินค้าในอินสตา-				
แกรม	 นอกจากนั้นการใช้ความบันเทิง	(Entertainment)	 ก็ช่วย
สร้างความสนใจให้กับทุกเรื่องราวได	้ และเมื่อกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความสนใจแล้วการส่งต่อเนื้อหานั้นจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น	ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวเหมาะกับตราสินค้าที่มีบุคลิกภาพแบบเน้นความ
สนุกสนาน	 (Excitement)	 การใช้คุณค่าของความเป็นเนื้อหา	
(Value)	 คือการน�าเสนอภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
ผูใ้ช้	ซึง่เหมาะกบัสนิค้าทีเ่น้นจดุขายในเรือ่งเชงิเหตผุล	(Rational)	
โดยสามารถใช้ภาพถ่ายมาอธิบายจุดเด่นของสินค้า	หรือองค์กรที่
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ภาพที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ใช้
รายอื่นๆ	โดยองค์กรที่นิยมใช้วิธีการดังกล่าว	อาทิเช่น	ส�านักข่าว
ต่างๆ	 และสุดท้ายคือการน�าเสนอภาพที่เป็นความลับ	 ภาพที่คน
ทั่วไปไม่เคยเห็นมาก่อน	(Confidential)	 เรื่องราวความลับต่างๆ	
ช่วยให้ผู้บริโภคสนใจในตราสินค้าได้เป็นอย่างด	ี โดยตราสินค้าที่
นยิมใช้วธิกีารนีม้กัเป็นตราสนิค้าแนวแฟชัน่	โดยมกีารน�าเสนอผ่าน
ภาพถ่ายของผู้มีชื่อเสียง
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