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กลยุทธ์ทางการตลาด คือ การให้คนดัง คนมีชื่อเสียงต่างๆ ชี้น ากลุ่มเป้าหมายให้เห็นคล้อยตาม เกิด
ความน่าเชื่อถือในสินค้านั้นๆ จนส่งผลบวกต่อแบรนด์ การน ากลยุทธ์ KOL มาใช้ในจีนท าให้หลายธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ และเป็นกลยุทธห์ลักในการน าพาแบรนด์จากต่างประเทศไปสู่ความส าเร็จ หากลองดู
กราฟด้านล่างนี้จะเห็นว่าในช่องทาง Weibo และ WeChat มีการแสดงบัญชียอดติดตามของบรรดาคนมี
ชื่อเสียงที่ทางธุรกิจเลือกให้พวกเขาเป็น KOL มากกว่าบัญชีอย่างเป็นทางการของแบรนด์

Key Opinion Leader หรือ KOL คือ ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ด้านใดด้านหนึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคน และต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค KOL มีความสามารถในเรื่องการ
โน้มน้าวใจผู้บริโภคให้หันมาสนใจสินค้าหรือแบรนดน์ั้นๆ ปัจจุบันการใช้ KOL ในการโฆษณาสินค้าถือว่าเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มาแรงมากในปัจจุบันนี้

1. ด้านความคิด
- Influencers มีอิทธิพลทางด้านความคิดของผู้บริโภค แต่มีความสามารถในด้านการโน้มน้าวใจคนน้อย

กว่า KOL
- KOL มีอิทธิพลทางด้านความคิดของผู้บริโภค และมีความสามารถในด้านการโน้มน้าวใจคนมากกว่า 

Influencer
2.   ด้านช่องทางการสื่อสาร
- Influencerใช้ YouTube, Facebook, Instagram ในการสื่อกับผู้ติดตาม
- KOL บางกลุ่มไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักในการสร้างคอนเทนต์ แต่ใช้แพลตฟอร์ม Weibo, WeChat 

และ Zhihu เพื่อการสื่อสารกับผู้ติดตาม
3. ด้านกลุ่มเป้าหมาย
- Influencer น าเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายมากกว่า โดยเน้นไปที่ไลฟ์สดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่

หลากหลายกว่า KOL
- KOL สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า
4. ด้านการให้ความรู้
- Influencer ช่วยแนะน าและแสดงความคิดเห็น
- KOL สามารถช่วยให้ความรู้ในด้านที่ตนเชี่ยวชาญ
5.   ด้านอิทธิพล
- Influencer อาจจะมีแฟนคลับที่มาจากชาติอื่น หรือมาจากทั่วโลกก็เป็นได้ 
- KOL มักจะมีอิทธิพลกับกลุ่มผู้บริโภคในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผู้มีอิทธิพลในระดับเมือง หรือ

ระดับชาติ
6. ด้านความนิยม
- Influencer มักได้รับความชื่นชอบมากกว่า 
- KOL มักได้รับความชื่นชอบน้อยกว่า Influencer แต่ได้รับความนิยมมากในจีน

1. KOL เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
2. KOL เป็นกระบอกเสียงให้แก่แบรนด์ 
3. KOL สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์สินค้า
4. KOL ท าให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง  
5. KOL บุคคลที่ผู้บริโภคไว้ใจ 
6. KOL ช่วยให้เป้าหมายของธุรกิจประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้น 
7. KOL เสียงพูดที่ดังกว่า เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่า

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตราประจ า
สถาบันของท่าน 

(ถ้าม)ี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

KOL กับการตลาดในประเทศจีน 

กรณีศึกษาการใช้ KOL กระตุ้นยอดขายสินค้า และธุรกิจบน
ออนไลน์ได้จริง 

จากกรณีศึกษา Zhang Dayi มีจ านวนผู้ติดตามมากกว่า 4 ล้านคนอยู่บน Weibo ซึ่งเป็นโซเชียล
มีเดียยอดนิยมของจีน Zhang Dayi ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในการถ่ายทอดสดเพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้า ซึ่ง
ปรากฏว่าสามารถท ายอดขายเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ได้สูงถึง 9 ล้านหยวน ที่ส าคัญคือการถ่ายทอดสดและ
ยอดขายดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีการศึกษาเรื่องของการใช้ 
KOL ในการตลาดออนไลน์เท่าที่ควร ในขณะที่ตลาดจีนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นมากและขาดไม่ได้ ถ้า
ผู้ประกอบการต้องการท ายอดขายหรือสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จ KOL จะมีส่วนช่วยให้สินค้าของ
ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และช่วยตัดทางเลือกของลูกค้าที่มองหาสินค้าประเภทเดียวกันจากแบ
รนด์อื่นๆ ออกไปได้ เพราะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกวัน คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่แค่การขายหรือแนะน าสินค้า
ของผู้ประกอบการให้ลูกค้ารู้จักแต่เป็นการกระตุ้นยอดขายและให้เกิดความอยากซื้อด้วยเช่นกัน

4 KOL ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ในจีน

1. Li Jiaqi ฉายา “เจ้าพ่อลิปสติกแห่ง Taobao” 
2. Luo Younghao ไลฟ์สด e-commerce 
3. Li Ziqi บล็อกเกอร์สายอาหาร
4. Viya KOL ระดับท๊อปของประเทศจีน 

บทสรุป
KOL คือคนที่ท าหน้าที่ในการโปรโมทสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ มีความสามารถในเรื่องโน้มน้าว

ใจผู้คนท าให้คนคล้อยตามและเลือกที่จะซื้อสินค้าชิ้นนั้น หากต้องการน าสินค้าไปขายที่จีนจ าเป็นต้องใช้ KOL
เพราะในประเทศจีน KOL ได้รับความนิยมสูงมาก คนจีนส่วนใหญ่มักจะซื้อสินค้าจากการดูรีวิวหรือไลฟ์สด
จากบุคคลเหล่านี้ KOL หลายคนที่ดังในจีนสามารถท ายอดขายได้หลายล้านหยวนจากการไลฟ์สดเพียงไม่กี่
นาที ถ้าหากต้องการติดตลาดจีนและเป็นแบรนด์ที่คนจีนรู้จักต้องใช้ KOL ในการช่วยโปรโมทสินค้า 
ยกตัวอย่างเช่น หลี่เจี่ยฉี ฉายา Lipstick King ชายผู้ขายลิปสติกได้มากที่สุดในประเทศจีน เจ้าของสถิติขาย
ได้ 15,000 ชิ้น ภายในเวลาเพียง 5 นาที

บทบาทของ KOL ในธุรกิจออนไลน์จีน
ศักดิ์ชัย รัตนปรณ์1, กวิสรา ศรีผ่องบ ารุง2
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ในอดีตหากโฆษณาชิ้นไหนที่มีนักแสดงหรือดารายอดนิยมเป็นผู้น าเสนอให้แก่แบรนด์ใดก็ตาม 
สินค้าและบริการชิ้นนั้นมักจะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งในปัจจุบันกลยุทธ์การใช้นักแสดงหรือดารา
ยอดนิยมนั้นมีแนวทางที่เปลี่ยนไปจากอดีต โดยผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องเป็น ศิลปิน หรือดารา
เพียงอย่างเดียว แม้แต่บุคคลธรรมดาที่เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งบนโลกออนไลน์ซึ่งมีอิทธิพลทางด้านความคิด
ต่อผู้บริโภค หรือเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ก็สามารถโปรโมทสินค้าผ่านทางโลก
ออนไลน์ได้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้ โดยทางการตลาดเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า Key Opinion 
Leader หรือ KOL 

การท าการตลาดออนไลน์โดยการน า KOL มาเป็นผู้ช่วยในการโปรโมทแบรนด์สินค้าและบริการใน
ประเทศจีนถือว่าเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต กลยุทธ์การตลาดใน
ประเทศจีนจะมีการน าบุคคลธรรมดาทั่วไป มาช่วยสร้างคอนเทนต์เพื่อวิจารณ์สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ โดยช่องทางที่ใช้น าเสนอแบรนด์ หรือโปรโมทสินค้ามีหลากหลายมากกว่า
แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไป เช่น YouTube, Facebook,  หรือ Instagram แต่การตลาดในจีนจะเจาะ
กลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ซึ่งแบรนด์ในจีนจะใช้ 
Weibo, WeChat และ  Zhihu ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
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