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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง วธีิการส่ือสารของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นมาของนักเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณา
ออนไลน์ รวมถึงศึกษาบทบาทหน้าท่ี ความส าคญั และคุณสมบติัของนักเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ 
ตลอดจนศึกษาวิธีการส่ือสารของนักเขียนเชียร์สินค้าผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) และจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Source) ผลการศึกษาวจิยัพบวา่  
 ความเป็นมาของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ เกิดจากววิฒันาการของส่ือท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
จากส่ือออฟไลน์สู่ส่ือออนไลน์ ท าให้ผูท่ี้เคยท างานในด้าน Content Writer หรือผูเ้ขียนขอ้ความโฆษณา ท่ีจะตอ้ง
สร้างสรรคเ์น้ือหา ขอ้มูล และเร่ืองราวลงบนส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการท างาน วิธีการเขียน การใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีต้องอาศัยส่ืออินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย ซ่ึงปัจจุบันเรียกต าแหน่งน้ีว่า Online Content Writer หรือ
นกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
 ในส่วนของบทบาทหนา้ท่ีของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ คือจะตอ้งเป็นผูท่ี้ท าให้แบรนด์
เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยม โดยการใช้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเขียนโฆษณาให้มีความโดดเด่น 
น่าสนใจ เพ่ือถ่ายทอดความคิด ถ่ายทอดภาพของความเป็นแบรนด์ออกไปสู่สายตาประชาชนผ่านการเขียนโฆษณาลง
บนส่ือออนไลน์ เพ่ือใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้น  
 ความส าคญัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์นั้นไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัองคก์รธุรกิจในยคุสมยั
น้ี เพราะส่ือออนไลน์มีความรวดเร็วและเขา้ถึงผูค้นไดม้าก ทุกๆ บริษทัจึงหนัมาใหค้วามส าคญัในเร่ืองของเน้ือหาท่ีจะ
น าเสนอ จึงมองหาผูท่ี้จะมาเขียนเชียร์สินคา้ของตนให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อสร้างคุณค่าและการตระหนักรู้ในตราสินคา้ 
ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เป้าหมาย 
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 คุณสมบติัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ ตอ้งเป็นคนท่ีมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เปิดรับ
ส่ิงใหม่ เรียนรู้ส่ิงรอบตวัตลอดเวลา ชอบคิด อ่าน เขียน คุยกบัผูค้นเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความทนัต่อกระแส
สังคม ท่ีส าคญัคือตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัน าเทรนด์ปัจจุบนัมาประยกุตใ์ช ้และท่ีส าคญัท่ีสุดคือจะตอ้งมี
วินัย มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในงานเขียนของตนเอง เพราะส่ิงน้ีจะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน และถือเป็น               
การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ จะตอ้งท างานให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้โดยเร่ิมจากการรับบรีฟเพ่ือคุยรายละเอียดจากลูกคา้เพ่ือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท า
ความเขา้ใจและวางแผนการเขียนเชียร์สินคา้ หลงัจากนั้นก็ประชุมงานกบัทีมเพ่ือสรุปรายละเอียดทั้งหมด และเม่ือ
ความคิดตกผลึกแลว้เราก็เร่ิมเขียนเชียร์สินคา้ด้วยค าหรือขอ้ความท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย ให้มีความน่าสนใจ โดย
ก่อนท่ีจะเผยแพร่นั้นเราตอ้งน าเสนองานลูกคา้อีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง และเม่ือลูกคา้พึงพอใจแลว้จึงเผยแพร่
โฆษณาสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย จนมาถึงขั้นตอนทา้ยท่ีสุดก็คือการประเมินผลเพ่ือพฒันางานให้ดี
ยิง่ข้ึนไปในอนาคต 
 ส าหรับวิธีการส่ือสารของนักเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์นั้นจะเป็นไปตามองค์ประกอบของ
กระบวนการส่ือสาร ไดแ้ก่ 1) ผูส่้งสาร (Sender) คือ ผูท่ี้เป็นนกัเขียนเชียร์สินคา้ท่ีตอ้งการจะส่งสารออกไปยงัผูรั้บสาร 
2) สาร (Message) คือ เน้ือหาหรือคอนเทน้ตท่ี์ไม่วา่เป็นขอ้ความรูปภาพ ฯลฯ ท่ีจะช่วยดึงให้ผูค้นติดตามแบรนด์นั้นๆ 
มากข้ึน 3) ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือ ส่ือออนไลน์ เพราะส่ือน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั 4) ผูรั้บสาร 
(Receiver) คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือผูรั้บสารทัว่ไป และ 5) ผลตอบกลบั (Feedback) คือ ปฏิกิริยา
ของผูรั้บสารแสดงการตอบกลบัไปยงัผูส่้งสารหลงัจากไดรั้บสารนั้นแลว้ 
 
ค ำส ำคญั: วิธีการส่ือสาร นักเขียนเชียร์สินค้าผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ 

 
Abstract 
 This research is a qualitative research on the topic of “Communication Methods of Online Content Writers 
for Online Advertisement”.  The purposes are to study the history of online content writers for online advertisements 
including the role, importance and quality of online content writers for online advertisements as well as how writers 
communicate through online media. The collecting data were collected from in-depth interviews and from 
documentary sources. 
 The development of online content writers for online advertisements is due to the evolution of offline 
media to online media. It makes those who worked as a content writer or copy writer who create a content, 
information, and stories on print media change the way they work, using various tools on the Internet to help, and 
become what is now called online content writers whose main job is to write to promote the products 
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 Considering the duty, online content writers for online advertisements generally, make the brand well-
known and popular by using the knowledge, talent and advertise writing skills to convey ideas and brand image out to 
the public on online media so that recipients aware will recognize the products.  
 The key of online content writers for online advertisements has taken on the role of business organizations 
in this era because online media is fast and reachable for people. Therefore, every company has turned its attention 
to the content of the offer, they are looking for people who will make their products well-known and create value 
and brand awareness. It also builds strong relationships with the target audience. 
 The online content writers for online advertisements must constantly develop. They must, open their mind 
to new ideas as it may lead to new opportunity like thinking, reading, writing, talking with people to share ideas and 
keep up with the current social trends. In addition, they must be creative and know the current trends so that they 
could apply those to their writings. Plus, they must have disciplines and, be honest in their writings because this will 
help your business grow sustainably and it is a social responsibility as well. 
 The operation of online content writers for online advertisements must work as planned, starting from 
discussing details and customers’ needs to understand and plan to write about the product. After that, they must join in 
a meeting with the team to summarize all the details. When the idea is clear, they begin to write about the product with 
words or texts that are short, easy to understand and interesting. Before publishing, we have to present the writing to 
the client again to verify the accuracy and when the customer is satisfied then the writing will be published through 
online media to the target audience. Finally, it is an evaluation to develop a better job in the future. 
 The author's approach to communicate product through online media is based on the elements of the 
communication process including 1) sender is a writer who wants to send a message to the recipient, 2) message is a 
content that is not just only a picture message that will help attract more people and follow up with the brand,           
3) channel is digital media because it is very popular for nowadays, 4) receiver is a direct target audience or a 
general audience and, 5) the effect or respondent's reaction which shows the response to the messenger after the 
substance has been received.  
 
Keyword: Communication Methods, Online Content Writer 

 
1. บทน า 

ในสงัคมปัจจุบนันวตักรรมใหม่ๆ เทคโนโลย ีและความทนัสมยัไดก้า้วเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวติของ
มนุษยม์ากข้ึน ซ่ึงก็มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีเคล่ือนไหวผา่นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเรียกวา่ส่ือออนไลน์และส่ือประเภทน้ีได้
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกวนัน้ี  โดยมากมักนิยมหยิบ
โทรศพัท์มือถือ หรือเปิดคอมพิวเตอร์ เพ่ือเขา้ถึงส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเขา้ชม ในขณะเดียวกนั
กระแสความนิยมท่ีคนเราชอบเข้าถึงส่ือออนไลน์นั้ น ยงัรวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยซ้ือของผ่านออนไลน์ ใน
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ปัจจุบนัปฎิเสธไม่ไดเ้ลยวา่อินเทอร์เน็ต (Internet) ถือเป็นส่ือกลางในการเขา้ถึงสินคา้ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเลือกชม
สินคา้ โฆษณาสินคา้ ช าระเงินค่าสินคา้ และอีกมากมาย เรียกไดว้า่อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัการซ้ือขายของ
ผ่านทางระบบออนไลน์ในทุกขั้นตอนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจากส่ือออนไลน์สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายได้สูง ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์ได้เร่ิมพฒันาโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือสร้างหรือส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ให้แขง็แกร่ง น่าเช่ือถือ โดยการบอกถึงวสิยัทศัน์ และภาพรวมต่างๆ ท าให้สินคา้นั้นๆ ท่ีออกมาในนามของ
องค์กรไดรั้บการยอมรับ ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในองค์กรและในตราสินคา้ ส่งผลให้ฝ่ายการตลาดท างานในการ
สร้างคุณค่าเพ่ิมเติมให้กบัสินคา้ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงความนิยมของส่ือออนไลน์น้ีส่งผลให้การเขียนรีวิวหรือการเขียนเชียร์
สินคา้ กลายมาเป็นอาชีพใหม่ในแวดวงโฆษณาออนไลน์ท่ีเรียกกนัวา่ นกัเขียนเชียร์สินคา้ออนไลน์ (Online Content 
Writer) เม่ือประมาณ 3 ปี ก่อน ต าแหน่งนักเขียนเชียร์สินค้าออนไลน์  เร่ิมเป็น ท่ีต้องการของบริษัทต่างๆ                         
อย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่าหลายๆ บริษทั ตั้ งแต่บริษทัขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ต่างมีความตอ้งการบุคลากร           
ในต าแหน่งน้ีดว้ยการทั้งส้ิน เช่น บริษทัท่ีเก่ียวกบั Digital Agency Online คือการท าการตลาดโฆษณาออนไลน์ เป็นตน้ 

จากผลส ารวจจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 
(เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยวา่พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตปี 2560 และยอดการซ้ือสินคา้และ
บริการทางออนไลน์เติบโตต่อเน่ือง ในส่วนของเพยพ์าว (PayPal) หน่ึงในผูน้ าดา้นการช าระเงินแบบดิจิทลัระดบัโลก 
และอิปซอสส์ (Ipsos) ร่วมกนัท าวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกวา่ 28,000 คนใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคคนไทย 
800 คน สะทอ้นว่าการซ้ือของผ่านออนไลน์ขา้มประเทศของคนไทยก็ก าลงัเติบโต (Positioningmag, 2017) และผล
ส ารวจยงัพบวา่ ยอดใชจ่้ายออนไลน์ทั้งหมดของผูบ้ริโภคชาวไทยในปี 2559 อยูท่ี่ 325,614 ลา้นบาท เติบโต 19% จากปี 
2558 โดยคนไทยท่ีซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ มีประมาณ 7.9 – 8 ลา้นคนของประชากรไทยทัว่ประเทศ ซ่ึงค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคน อยู่ท่ี 41,215 บาท โดยในจ านวนคนไทยท่ีซ้ือของผ่านออนไลน์ มี 2 ลา้นคน ท่ีซ้ือขายออนไลน์ขา้มประเทศ 
(Cross-Border Commerce) ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 30,892 บาท คิดเป็นยอดใชจ่้ายรวมกวา่ 60,000 ลา้นบาท ขณะท่ีในปี 
2560 ประมาณการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 16% จากปีก่อน คิดเป็นยอดใช้จ่ายอยู่ท่ี 376,753 ลา้นบาท พร้อมทั้ ง
คาดการณ์วา่ยอดการซ้ือขายขา้มประเทศของคนไทย จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 84% นอกจากน้ี คาดการณ์วา่ในปี 2561 
ยอดใชจ่้ายออนไลนข์องนกัชอ้ปคนไทย จะเพ่ิมข้ึนเป็น 426,655 ลา้นบาท (Brandbuffet, 2017) 
 การเขียนของนักเขียนเชียร์สินคา้ออนไลน์ พ้ืนฐานท่ีส าคญั คือตอ้งเขา้ใจและรู้จักส่ิงท่ีจะเล่าอย่างลึกซ้ึง
เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ต้องมีการค้นหาข้อมูล (Research) หากจะเขียนและเผยแพร่เร่ืองราวออกไป              
ตอ้งมัน่ใจก่อนว่า ส่ิงท่ีคิดกบัส่ิงท่ีทุกคนคิดตรงกนัหรือไม่ โดยการสอบถาม ส ารวจ และหาขอ้มูลให้ได้มากท่ีสุด            
และมาขมวดขอ้มูลจากการท่ีการคน้หาขอ้มูลไดม้าวิเคราะห์และสรุปให้เป็นภาษาของตวันักเขียนบทความ เขา้ใจ             
ได้ง่าย และสร้างสรรค์งานให้ออกมาอย่างมีสไตล์ และถ้าหากต้องเขียนให้กับองค์กร บริษัท หรือแบรนด์ต่างๆ 
นกัเขียนจะตอ้งเปรียบเสมือนแบรนดน์ั้นๆ โดยตอ้งใชว้ธีิการของตวันกัเขียนและกลยทุธ์ทุกอยา่งในการท่ีจะขายไม่วา่
จะเป็นการโปรโมท หรือชกัจูงใหค้นอยากซ้ือดว้ยภาษาท่ีเป็นมิตร 
 ดงันั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพนักเขียนเชียร์สินคา้ออนไลน์ ได้กลายมาเป็นอาชีพเทรนด์ใหม่ในโลกออนไลน์             
และไดมี้ความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจต่างๆ ในหลายๆ ประเภท ฉะนั้นกระบวน การความคิดและวิธีการส่ือสารเพ่ือส่ือ
ถึงสินคา้ในต่างๆ ความสามารถท่ีท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือของและเช่ือถือได้ นับเป็นปัจจยัส าคญัขององค์กรธุรกิจต่างๆ              
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ท่ีก าลงัจะปรับกลยทุธ์ หรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ท่ีก าลงัเกิดใหม่การในการตลาดออนไลน์ยุคน้ี เพราะความส าคญัของ
การเขียนบทความเหล่านั้ น จะช่วยบ่งบอกความเป็นแบรนด์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ สร้างความเป็นมืออาชีพ                  
และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค  
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นมาของนกัเขียนเชียร์สินคา้ออนไลน์วา่ไดเ้กิดมาเป็นอาชีพไดอ้ยา่งไร 
มีวิธีการส่ือสารและการเขียนอย่างไรบ้าง รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ี ความส าคญั และคุณสมบัติของนักเขียนเชียร์             
สินค้าออนไลน์ว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือเป็นประโยชน์ในแง่การตลาดต่อองค์กร ธุรกิจต่างๆ ท่ีได้ให้ความสนใจหรือ            
ท่ีก าลงัจะให้ความสนใจต่อนกัเขียนเชียร์สินคา้ออนไลน์ เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกและเชิงกวา้ง เป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ยงัท าให้ไดรู้้ถึงวธีิการส่ือสารและคุณสมบติัของอาชีพน้ีวา่มีความส าคญัอยา่งไร และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพนกัเขียน
หรือนกัส่ือสารต่างๆ ใหไ้ดพ้ฒันาความรู้และความคิดท่ีดียิง่ข้ึนไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
2.2 เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ี ความส าคญั และคุณสมบติัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
2.3 เพื่อศึกษาวธีิการส่ือสารของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก             
(In-depth Interview) เพ่ือท่ีจะศึกษาประเด็นเก่ียวกับความเป็นมา วิธีการส่ือสาร บทบาทหน้าท่ี  ความส าคัญ               
และคุณสมบติัของนักเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ โดยสัมภาษณ์กบับุคคล 2 กลุ่ม คือ บุคคลท่ีมีอาชีพ
นกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ จ านวน 7 คน และบุคคลท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการตลาด จ านวน 3 คน 
 
4. ผลการวจิยั 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

4.1 ความเป็นมาของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
 อาชีพนักเขียนเชียร์สินค้าออนไลน์ถือก าเนิดมาจากแวดวงของการโฆษณาท่ีมีกุญแจดอกส าคัญของ                   
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์ยา่งผูท่ี้ท างานต าแหน่ง Copy Writer หรือผูเ้ขียนขอ้ความโฆษณา ท่ี
จะตอ้งสร้างสรรคเ์น้ือหา ขอ้มูล และเร่ืองราวลงบนส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ แต่เม่ือยคุสมยัเปล่ียนแปลงไป การส่ือสารบนส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมาก การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ในเร่ืองของแบรนด ์             
จึงตอ้งเปล่ียนตาม เพราะคนส่วนใหญ่มกัเปิดรับขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้จากการอ่านรีววิบนส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งเวบ็ไซต์
และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงส่งผลให้หลายๆ บริษทัมีต าแหน่งงานท่ีเรียกวา่นกัเขียนเชียร์สินคา้ออนไลน์
ข้ึนมาโดยเฉพาะ และต าแหน่งดังกล่าวน้ีมกัเรียกกันว่า Online Content Writer ท าหน้าท่ีในการสร้างสรรค์เน้ือหา          
ให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ช่องทางส่ือออนไลน์เหล่าน้ีจะช่วยท าให้ธุรกิจสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
ง่ายดายมากข้ึน 
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4.2 บทบาทหนา้ท่ีของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
 นักเขียนเชียร์สินค้าผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์มีบทบาทหน้าท่ีในการท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักและได้รับ               
ความนิยม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเขียนโฆษณาให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ เพ่ือถ่ายทอดความคิด 
ถ่ายทอดภาพของความเป็นแบรนด์ออกไปสู่สายตาประชาชนผ่านการเขียนโฆษณาลงบนส่ือออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media) เพื่อให้ผูรั้บสารได้รับรู้เก่ียวกับสินคา้นั้ น และสร้างกระแส             
ความนิยมในสินคา้ 

4.3 ความส าคญัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
 นกัเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัองคก์รธุรกิจท่ีจะท าการตลาดเพ่ือการขาย
สินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนทัว่ไปหรือ
กลุ่มเป้าหมายของบริษทั องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้ งขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจรวมไปถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนดว้ย เพราะต่างก็ตอ้งการพฒันาส่ือโฆษณาของตนให้โลดแล่นและเป็นท่ีรู้จกั โดยเฉพาะในยคุ
สมยัน้ีท่ีส่ือออนไลน์มีความรวดเร็วและเขา้ถึงผูค้นไดม้าก ทุกๆ บริษทัจึงหันมาให้ความส าคญัในเร่ืองของเน้ือหาท่ีจะ
น าเสนอ จึงมองหาผูท่ี้จะมาเขียนเชียร์สินคา้ของตนให้เป็นท่ีรู้จกั เพ่ือสร้างคุณค่าและการตระหนักรู้ในตราสินคา้ 
ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เป้าหมาย 

4.4 คุณสมบติัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
การเป็นนักเขียนเชียร์สินคา้จะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตวั เป็นผูท่ี้มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เปิดรับส่ิงใหม่ 

เรียนรู้ส่ิงรอบตวัตลอดเวลา ชอบคิด อ่าน เขียน คุยกบัผูค้นเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความทนัต่อกระแสสังคม              
ท่ี ส าคญัคือตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักน าเทรนด์ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กบัการเขียน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
จะต้องมีวินัย มีความซ่ือสัตย์สุจริตในงานเขียนของตนเอง เพราะส่ิงน้ีจะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน                        
และถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

4.5 ขั้นตอนการด าเนินงานของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
การด าเนินงานของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์จะตอ้งท างานเป็นขั้นเป็นตอน ใหเ้ป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว ้การรับบรีฟเพ่ือคุยรายละเอียดจากลูกคา้ (เจา้ของแบรนด)์ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าความเขา้ใจและวางแผนการเขียนเชียร์สินคา้ เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ 
หลงัจากนั้นก็ประชุมงานกบัทีมเพ่ือสรุปรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบังานช้ินน้ี ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลผลิตภณัฑ ์Mood & 
Tone แบรนด์ลูกคา้ โครงสร้างเน้ือหา รูปภาพท่ีตอ้งการ ฯลฯ เพราะจะได้ไม่หลุดคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ และเม่ือ
ความคิดตกผลึกแลว้จึงเร่ิมเขียนเชียร์สินคา้ดว้ยค าหรือขอ้ความท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย ใหมี้ความน่าสนใจ โดดเด่นกวา่
แบรนด์อ่ืน จนก่อนท่ีจะเผยแพร่เราตอ้งน าเสนองานลูกคา้อีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือพฒันาหรือแกไ้ขให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเม่ือลูกค้าพึงพอใจแล้ว ก็เผยแพร่โฆษณาสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย จนมาถึงขั้นตอนท้ายท่ีสุดก็คือ การประเมินผลหลงัจากเผยแพร่งานเขียนนั้นไปแลว้ ว่ามีผลตอบรับ
อยา่งไรบา้ง ถา้เป็นไปในเชิงบวกก็น าไปใชใ้นคร้ังต่อไป หากเป็นไปในเชิงลบก็น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้มากยิง่ข้ึน 
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4.6 วธีิการส่ือสารของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
กระบวนการส่ือสารของนักเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ ตามองค์ประกอบของการส่ือสาร 

สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
4.6.1 ผูส่้งสาร (Sender) คือ ผูท่ี้เป็นนกัเขียนเชียร์สินคา้ท่ีตอ้งการจะส่งสารออกไปยงัผูรั้บสาร โดยการใชส่ื้อ

ออนไลน์เป็นตวักลาง ซ่ึงผูส่้งสารตอ้งให้ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายก่อนวา่พวกเขาตอ้งการอะไร เพ่ือจะไดส่ื้อสาร
ออกไปใหต้รงจุด การวางแผนและหารูปแบบการส่ือสารท่ีผูรั้บสารพึงพอใจจะน ามาซ่ึงความตอ้งการสินคา้นั้นๆ ได ้

4.6.2 สาร (Message) คือ เน้ือหาหรือคอนเทน้ตท่ี์ไม่วา่เป็นขอ้ความ รูปภาพ ฯลฯ ท่ีจะช่วยดึงให้ผูค้นติดตาม
แบรนดน์ั้นๆ มากข้ึน โดยเร่ืองราวจะตอ้งมีความน่าสนใจ น าเสนอรายละเอียดของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย และ
ตอ้งมีเน้ือหาท่ีสามารถสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างตวัสินคา้กับผูรั้บสาร เพราะจะท าให้ลูกคา้อยากมีปฏิสัมพนัธ์กับ          
แบรนด์ หรือใช้คอนเท้นต์ท่ีเป็นค าเช้ือเชิญไวส้ั้ นๆ เพ่ือให้ผู ้อ่านเกิดความสงสัย และอยากคลิกเข้าไปดูเน้ือหา 
ผสมผสานกบักระแสใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม นอกจากน้ี เน้ือหาตอ้งมีความหลากหลาย เร่ืองราวท่ีน าเสนอจะตอ้งไม่
ซ ้ ากบัแบรนด์อ่ืน สอดแทรกดว้ยการอา้งอิงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัสินคา้ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ  และท่ีส าคญัตอ้ง
สร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีมีคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภค 

4.6.3 ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือ นกัเขียนเชียร์สินคา้ในยคุปัจจุบนั ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารท่ีเป็นส่ือ
ออนไลน์ เพราะทุกๆ คนสามารถเขา้ถึง แสดงความคิดเห็น หรือรับรู้ข่าวสารได ้การเลือกใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) ไม่วา่จะเป็น Line, Instagram, Facebook, YouTube ฯลฯ ช่องทางเหล่าน้ีเป็นช่อทางการส่ือสารท่ีคนส่วนใหญ่
ใช้ และยงัดีต่อการเผยแพร่เน้ือหาท่ีหลากหลาย ทั้ งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงข้อดีของการใช้ส่ือออนไลน์น้ี คือ               
การส่ือสารแบบสองทาง ท่ีผูส่้งสารกบัผูรั้บสารสามารถส่ือสารกนัไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็วและโตต้อบขอ้ความกลบั
ไดใ้นทนัที 

4.6.4 ผู ้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับสารจากผู ้ส่งสารอาจเป็นผู ้รับสารท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงท่ีผูส่้งสารตั้ งใจจะส่งไปถึงหรือผูรั้บสารทั่วไป เพ่ือให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสินค้า / 
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

4.6.5 ผลตอบกลบั (Feedback) คือ ปฏิกิริยาของผูรั้บสารแสดงตอบกลบัไปยงัผูส่้งสารหลงัจากไดรั้บสาร 
ถอดรหัส และแปลความหมายของสารนั้นแลว้ อาจเป็นการตอบกลบัในเชิงบวก ท่ีแสดงถึงการยอมรับ ความพอใจ 
และการสนบัสนุนของผูรั้บสาร หรือปฏิกิริยาตอบกลบัเชิงลบ ท่ีแสดงถึงการคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย ความไม่พอใจ และ
การต่อตา้นของผูรั้บสาร เม่ือไดผ้ลตอบกลบัจากผูรั้บสารแลว้ นกัเขียนเชียร์สินคา้ก็จะน ามาปรับปรุง พฒันา และแกไ้ข
ใหดี้ข้ึนไปในอนาคต 

 
5. อภิปรายผลการวจิยั 
 5.1 ความเป็นมา บทบาทหนา้ท่ี ความส าคญั และคุณสมบติัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
 ขอ้คน้พบของงานวจิยัพบวา่ ความเป็นมาของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์นั้นพฒันามาจาก
นักเขียนโฆษณาสินคา้อย่าง Copy Writer แต่เม่ือยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแปรเปล่ียน การ
ส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เจา้ของแบรนด์จึงตอ้งเปล่ียนตามเพื่อให้ทนัยุคสมยั
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โดยในหลายๆ บริษทัไดมี้ต าแหน่งงานท่ีเป็น Online Content Writer ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีในการสร้างสรรคเ์น้ือหาใหอ้อกมา
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ด้วยการใชส่ื้อออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zeff and Aronson (1999) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ การโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ตเหมือนกบั
การโฆษณาท่ีพยายามเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือท่ีจะส่งผลต่อผูซ้ื้อและผูข้าย แต่แตกต่างจากส่ืออ่ืนๆ ตรงท่ีวา่ผูบ้ริโภค เป็นคน
ท่ีจะตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัโฆษณาโดยผูบ้ริโภคสามารถคลิกโฆษณาเพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม จนไปสู่การซ้ือสินคา้ ในทุก
ขั้นตอนของเวบ็ไซตส์ามารถท่ีจะเกิดการโตต้อบไดใ้นทนัที  
 นอกจากน้ี กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553 : 90) ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค
วา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคแบบออนไลน์นั้นมีลกัษณะหรือการท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปเพราะดว้ยรูปแบบ            
การน าเสนอส่ือพนัธ์ุต่างๆ แบบออนไลน์จะสามารถดึงดูดให้สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ได้สามารถเขา้ไปคน้หาไดแ้ละ 
เลือกชมสินคา้ไดง่้ายดว้ยตวัเองปราศจากแรงกดดนัใดๆ จากพนกังานขาย 
 ส าหรับบทบาทหนา้ท่ีของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ ขอ้คน้พบของงานวจิยัพบวา่ นกัเขียน
เชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์มีบทบาทหนา้ท่ีในการท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยม เพ่ือถ่ายทอด
ความคิด ถ่ายทอดภาพของความเป็นแบรนด์ออกไปสู่สายตาประชาชนผ่านการเขียนโฆษณาลงบนส่ือออนไลน์ ไม่วา่
จะเป็นเวบ็ไซตห์รือส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media) เพื่อใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์  (2554) ท่ีได้อธิบายว่า อาชีพนักเขียนต้องสร้างความบันเทิงให้ผู ้อ่านได้รับ                   
ความเพลิดเพลินแลว้ยงัไดข้อ้คิดดีๆ ท่ีแฝงมาในงานเขียน อาชีพนกัเขียนประเภทน้ีจึงไม่ตกยคุตกสมยัไดรั้บความนิยม
ในหมู่ผูอ่้านเร่ือยมา นอกจากน้ีอาชีพนักเขียนตอ้งน าเสนอในส่ิงท่ีผูอ่้านอยากรู้ โดยการไปค้นควา้หาค าตอบมา           
เพ่ือคลายความสงสยัใหก้บันกัอ่าน ซ่ึงก็บรรลุเป้าหมายคือ นกัอ่านเม่ืออ่านจบสามารถคลายความสงสยัได ้ 
 ในส่วนของความส าคญัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบวา่ นกัเขียนเชียร์
สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์มีความส าคญัอยา่งมากกบัทุกๆ บริษทัในเร่ืองของการเขียนเชียร์สินคา้นั้นจะเป็นการ
เขียนเพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนทัว่ไปหรือกลุ่มเป้าหมาย เพราะ
องคก์รธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดยอ่ม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็
ตอ้งการพฒันาส่ือโฆษณาของตนใหโ้ลดแล่นและเป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดจาก Mathuros (2016) 
ท่ีไดอ้ธิบายวา่ อาชีพนกัเขียนเป็นท่ีตอ้งการของบริษทัต่างๆ เพราะปัจจุบนัมีเวบ็ไซตห์รือส่ือออนไลน์เกิดข้ึนมากมาย 
ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการขายสินคา้และบริการจึงมีความจ าเป็นตอ้งใชบ้ทความไปใส่ในเวบ็เป็น จ านวนมาก ท าใหค้นท่ี
มีอาชีพนกัเขียนบทความเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยา่งสูงนกัเขียนส่วนใหญ่ก็จะมีงานลน้มือ ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่นกัเขียน
มีส่วนผลกัดนัให้เวบ็ไซตเ์ป็นท่ีรู้จกั และมีการซ้ือสินคา้เพ่ิมมากข้ึน อาชีพนกัเขียนตอ้งตอบสนองในส่ิงท่ีผูอ่้านอยากรู้ 
ใหป้ระโยชน์แก่ นกัอ่านโดยตรง อาชีพนกัเขียนถือเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับในสงัคม ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่
อาชีพนกัเขียนเป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีผูมี้พรสวรรคแ์ละพรแสวงสามารถฝึกฝนจนประสบความส าเร็จไดทุ้กคน 
 จากการศึกษาคุณสมบติัของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ ผูว้จิยัไดข้อ้คน้พบวา่ คุณสมบติัของ
นกัเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ จะตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยการเรียนรู้และเปิดรับส่ิงใหม่ๆ 
รอบตวั เพื่อน ามาปรับใชใ้นทุกวนัของการท างาน พฒันาทกัษะกระบวนการคิด อ่าน เขียน เพื่อวิเคราะห์แนวทางมา
ปรับใช้ในงานเขียนเชียร์สินคา้ของตน รู้จกัสนทนาส่ือสารกับผูอ่ื้น เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติและความคิดเห็น ทัน
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สถานการณ์และกระแสใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม รู้จกัใชเ้คร่ืองมือการติดต่อส่ือสารรูปแบบใหม่ใหท้นักบัเทคโนโลย ีท่ี
เปล่ียนแปลงไป ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรมในตวัเอง และท่ีส าคญัตอ้งมีใจรักในงานท่ีท า ซ่ึงจาก
ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุทธิชยั ปัญญโรจน์ (2554) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ คุณสมบติัของนกัเขียนท่ีดีตอ้ง 
เป็นคนท่ีรักในงานเขียนเป็นนักอ่าน เป็นคนท่ีมีวินัยในตนเอง เป็นคนท่ีมีประสบการณ์ในชีวิตพอสมควร มี
ความสามารถในการใชส้ านวน ภาษา ถอ้ยค าไดดี้ ตอ้งทุ่มเท ขยนั หมัน่ฝึกฝนตนเอง พฒันาตนเอง แกไ้ขปรับปรุง 
ตวัเองตลอดเวลา เป็นนกัจ า นกัจด มีใจกวา้ง พร้อมท่ีจะยอมรับค าวจิารณ์ของผูอ่ื้นได ้

5.2 ขั้นตอนการด าเนินงานและวธีิการส่ือสารของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์ 
ขอ้คน้พบของงานวจิยัพบวา่ การด าเนินงานของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผา่นส่ือโฆษณาออนไลน์จะตอ้งมีขั้นตอน ดงัน้ี  

1) การรับบรีฟเพื่อคุยรายละเอียดจากลูกคา้ (เจา้ของแบรนด)์ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ  
 2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าความเขา้ใจและวางแผนการเขียนเชียร์สินคา้  
 3) ประชุมงานกบัทีมเพ่ือสรุปรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบังาน  
 4) เขียนเชียร์สินคา้ดว้ยค าหรือขอ้ความท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย ใหมี้ความน่าสนใจ  
 5) น าเสนองานลูกคา้อีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 6) เผยแพร่โฆษณาสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย  
 7) การประเมินผล  
 ซ่ึงจากขอ้คน้พบดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ มณีสว่างวงศ์ (2539) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การ
วเิคราะห์กระบวนการการท างานของนกัเขียนนกัข่าว Outlook Section จากหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์ ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ ขั้นตอนในการเขียน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นตอนการประชุม 
2) ขั้นตอนการมอบหมายงานเขียนและความรับผดิชอบ 
3) ขั้นตอนการตรวจงานเขียนสารคดีก่อนตีพิมพ ์ 

 นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัช้ีใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างานภายในแผนก Outlook ท่ีมีการวางระบบเอาไวซ่ึ้งการ
ท างานของนกัเขียนนกัข่าว Outlook นั้นจะมีลกัษณะ 2 ลกัษณะ คือ  
 1) การวางกรอบและใหอิ้สระ 
 2) การท างานแบบเป็นทีมและใหน้กัเขียนนกัข่าวแต่ละคนไดแ้สดงความสามารถโดยกลไกท่ีส าคญัท่ีส่งผล
ใหร้ะบบการท างานภายในแผนก Outlook ด าเนินไปไดด้ว้ยดีนั้นพบวา่ประกอบดว้ย การจดัใหมี้การประชุมทุกอาทิตย ์
และการมอบหมายงานเขียนและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู ่
 จากการศึกษา วิธีการส่ือสารของนักเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ งานวิจยัน้ีได้ขอ้คน้พบว่า 
วิธีการส่ือสารของนกัเขียนเชียร์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์นั้นเป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสาร
ของลาสเวลล์ท่ีประกอบไปดว้ย ผูส่้งสาร สาร ส่ือ ผูรั้บสาร และผลของการส่ือสาร โดยผูส่้งสารก็คือนักเขียนเชียร์
สินคา้ท่ีตอ้งการจะส่ือสารบางอยา่งไปยงัผูรั้บสารและให้เกิดผลในเชิงบวก สารคือเน้ือหาหรือคอนเทน้ตท่ี์เป็นขอ้มูล
ของสินคา้หรือแบรนด์นั้นๆ ช่องทางการส่ือสารคือส่ือออนไลน์ท่ีนกัเขียนเชียร์สินคา้ไดเ้ลือกใช ้ไม่วา่จะเป็นเวบ็ไซต ์
หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ผูรั้บสารคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์หรือประชาชนทัว่ไปท่ีไดรั้บสาร
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นั้น และผลตอบกลบัคือปฏิกิริยาของผูรั้บสารแสดงตอบกลบัไปยงัผูส่้งสารหลงัจากไดรั้บสารนั้นแลว้ ไม่วา่จะเป็นไป
ในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม ซ่ึงข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับกระบวนการส่ือสารของ Lasswell (1948 as cited in 
Schramm, 1960) ท่ีไดอ้ธิบายว่า องค์ประกอบของการส่ือสารจะประกอบไปด้วย ผูส่้งสาร (Sender) สาร (Message) 
ช่องทางการส่ือสาร (Channel) ผูรั้บสาร (Receiver) และผลตอบกลบั (Effect) นัน่คือ ใคร พูดอะไร ผ่านส่ือใด ถึงใคร 
เพื่อใหเ้กิดผลอะไร (Who say what in which channel to whom with what effect) 
 ส าหรับการเลือกใช้เน้ือหาสารหรือคอนเท้นต์ท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายนั้น นักเขียนเชียร์สินคา้จะ
เลือกใชล้กัษณะการเขียนขอ้ความท่ีสั้นกระชบัไดใ้จความเขา้ใจง่าย โดยบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ เพราะจะท าให้
ผูอ่้านชอบโดยเฉพาะ ในยุคน้ีท่ีผูรั้บสารใช้ส่ือออนไลน์ นั่นคือพวกเขาตอ้งการความรวดเร็วในการเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารเพราะถ้าเราใช้เน้ือหาท่ีค่อนข้างยาวและใช้ข้อความท่ีไม่น่าสนใจผู ้รับสารก็ไม่อยากอ่านต่อ  ดังนั้ น                    
นักเขียนเชียร์สินคา้จึงตอ้งใชค้อนเท้นต์ท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดจาก (อมรพรรณ              
ซุม้โชคชยักลุ, ม.ป.ป.) ท่ีไดอ้ธิบายถึงขอ้เขียนท่ีปรากฏทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นขอ้ความท่ีสั้นกระชบั
เน้นประเด็นส าคญัของเน้ือหาเพ่ือขอ้ความท่ีใชใ้นการส่ือสารจะได้ไม่ยาวเกินไปมีเน้ือหาท่ีมุ่งน าเสนอจุดเด่นของ
สินคา้นั้นๆโดยตรง และมีการใชภ้าพประกอบในการอธิบายเน้ือหานั้นให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผูรั้บสารเขา้ถึงขอ้มูล        
ไดส้ะดวกและเขา้ใจไดใ้นทนัที 
 นอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิสรา ป่ินจันทร์ (2549) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์กลวิธี                 
การเขียนและการใช้ภาษาของบทความเชลล์ชวนชิม พบว่า ในการส่ือสารท่ีท าให้ผูรั้บสารเกิดความประทบัใจ คือ                
มีการใชภ้าษาเพ่ือสร้างความเป็นกนัเอง ความสะดุดตา และมีการใชน้ ้ าเสียงเพ่ือแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก 

 
6. บทสรุป 

การวิจัยคร้ังน้ีช่วยให้เข้าใจเร่ืองการเขียนเชียร์สินค้า ความส าคญั ความเป็นมา และวิธีการเขียน โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

6.1 พาดหวัข่าวหรือเน้ือหาตอ้งเขียนใหแ้ปลกตา ควรเขียนขอ้ความบรรทดัแรกของโพสต์ ให้ดึงความสนใจ
ของผูท่ี้เห็น เช่น การใชท่ี้ดึงดูดในเชิงบวก หรือสาระความรู้ท่ีตอ้งติดตาม เพ่ือสร้างกระแสใหเ้กิดการแชร์โพสต ์

6.2 การเขียนเน้ือหาไม่ควรยาวเกินไป แต่ต้องครอบคลุมรายละเอียดทั้ งหมด ตัวอักษร ต้องอ่านง่าย                    
เพราะคนส่วนใหญ่จะอ่านแบบรวดเร็วเรา จึงตอ้งดึงความสนใจให้ไดด้ว้ยขอ้ความท่ีกระชบั แต่ตรงประเด็น เช่น ราคา 
รูปแบบ ช่องทางการติดต่อ ขอ้เสนอพิเศษ ลด แลก แจก แถม เพ่ือใหเ้กิดการแชร์ 

6.3 เน้นใช้ Keyword เพื่อการคน้หา ควรใช้ค  าพูดทั่วไปท่ีนิยมคน้หากัน แต่ตอ้งสามารถส่ือถึงสินคา้หรือ          
แบรนดข์องเราดว้ย 

6.4 จดัองคป์ระกอบภาพสินคา้ใหส้วยงามเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของสินคา้ และอาจท าใหลู้กคา้อยากเลือกซ้ือ
สินคา้ของเรา ดว้ยการเพ่ิมมิติสินคา้ไดภ้าพหลายมุม เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ห็นลกัษณะสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น 

6.5 โพสต์ภาพแทนขอ้ความ เพราะภาพท่ีสะดุดตาจะดึงดูดให้ผูเ้ห็นสนใจและแชร์ภาพออกไป ซ่ึงจะเป็น
ส่วนช่วยในการเพ่ิมจ านวนคนกดถูกใจให้กบัเพจของเรา หากใส่ขอ้ความในภาพ ก็ควรสั้น กระชบั ชดัเจน และส่ือถึง
สินคา้ไดต้รงประเด็น 
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6.6 เรียกความสนใจดว้ยแฮชแท็ก (#) เพราะจะเป็นการเพ่ิมโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจ Search หาค านั้นๆ  
6.7 โพสต์วิดีโอลงในการน าเสนอเน้ือหาบ้าง เพราะจะเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจในรูปแบบของ

ภาพเคล่ือนไหว เน่ืองจากโพสตท่ี์มีวดีีโอก าลงัไดรั้บความนิยมและมีผลในการเขา้ถึงและสามารถช่วยโนม้นา้วให้ผูช้ม
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

6.8 แท็กสินคา้ในโพสตเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางขาย ในการเขียนโพสตบ์นเพจนั้นเราสร้างเน้ือหาแนวภาพโฆษณา
เชิญชวนหรือขอ้ความต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสนใจแลว้ติดแท็กสินคา้ลงบนภาพนั้น เพื่อดึงดูดใหผู้เ้ห็นโพสตค์ลิกเขา้ไปดู
รายละเอียดและสัง่ซ้ือสินคา้ 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ผศ.ดร.อมรรัฏค ์เจริญโชติธรรม 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่
อยา่งดียิ่ง และตอ้งกราบขอบคุณ รศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ ประธานกรรมการสอบ และ รศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกในคร้ังน้ี ท่ีคอยใหค้  าช้ีแนะในเร่ืองเก่ียวกบัการท างานเป็นอยา่งดี 
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