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Ce
lebrity Marketing (เซเลบรติี ้มาร์เกต็ติง้) คอื กำรน�ำบคุคล 

คนดัง คนมีชื่อเสียง เช่น ดำรำ นักร้อง นักกำรเมือง นัก

สือ่สำรมวลชน นกักฬีำชือ่ดงั มำช่วยในกำรท�ำกำรตลำด เพรำะบคุคล 

คนดัง มักจะเป็นที่รู้จักของสำธำรณชนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลำใน

กำรแนะน�ำตวั อกีท้ัง บคุคล คนดงั มกัจะมแีฟนคลบัหรอืคนทีติ่ดตำม

ผลงำนอยู่เป็นจ�ำนวนมำก 

ดงัน้ัน บคุคล คนดงั มกัจะเป็นผูน้�ำทำงควำมคดิ จติวญิญำณ 

เป็นต้นแบบ ของผู้ติดตำม จึงท�ำให้บุคคลที่เป็นแฟนคลับหรือผู้

ตดิตำมเลยีนแบบทัง้ทำงด้ำนพฤตกิรรม เลียนแบบกำรใช้ชวีติ เครือ่ง

แต่งกำย ทรงผม รวมไปถึงกำรใช้สินค้ำ และบริกำรของบุคคล คนดัง

หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบ กำรตลำดสมัยใหม่จึงน�ำสิ่งเหล่ำนี้มำ

ประยุกต์ใช้ ซึ่งบำงบริษัทสำมำรถน�ำเอำไปใช้จนได้ผลท�ำให้เกิด

กระแสโด่งดังขึ้นในสังคม ซึ่งการตลาดแบบ Celebrity Marketing มี

ประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจหลายอย่าง ดังนี้

1. Celebrity Marketing ช่วยท�ำให้สินค้ำติดตลำดได้อย่ำง

รวดเร็ว

2.  Celebrity Marketing ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรซื้อสินค้ำ 

และบริกำรเป็นจ�ำนวนมำก เป็นกำรเพิ่มยอดขำย 

3.  Celebrity Marketing ช่วยส่งเสริมภำพพจน์หรือภำพ

ลักษณ์ในตัวของสินค้ำ และบริกำร

4.  Celebrity Marketing ช่วยให้ภำพกำรวำงต�ำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฉะนั้น จำกข้อควำมข้ำงต้น กำรใช้บุคคล คนดัง หรือ Celeb-

rity Marketing มีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่งถ้ำรู้จักประยุกต์ใช้ เพรำะจะ

ท�ำให้สินค้ำ และบริกำรของเรำ ติดตลำดในช่วงเวลำอันสั้น เมื่อ 

เปรียบเทียบกับกำรใช้บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ 

สืบเนื่องมำจำก เมื่อผู้บริโภคเห็นบุคคล คนดัง ก็มักจะนึกถึงสินค้ำ 

และบริกำร ที่บุคคล คนดัง โฆษณำ ประชำสัมพันธ์หรือเมื่อผู้บริโภค

เห็นสินค้ำ และบริกำรที่โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ก็จะคิดถึงบุคคล  

คนดัง อีกทั้งช่วยให้เกิดยอดขำยเป็นจ�ำนวนมำก เมื่อเกิดยอดขำย

มำกขึ้น ธุรกิจก็มีโอกำสในกำรคืนทุนได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส�าหรับข้อด้อยในการใช้  Celebrity Marketing คือ กำรใช้

บคุคล คนดงัมำเป็นพรเีซน็เตอร์ต้องใช้เมด็เงนิเป็นจ�ำนวนมำกในกำร

ว่ำจ้ำงบุคคล คนดัง อีกทั้งเมื่อบุคคล คนดัง มีปัญหำคือมีคดี ขึ้นศำล 

หรอืท�ำตวัให้ภำพลกัษณ์ของตนเองเสยีหำย กจ็ะส่งผลกระทบกบัตวั

สินค้ำ และบริกำรตำมไปด้วย ดังนั้นกำรเลือก พรีเซ็นเตอร์ จะต้องใช้

Celebrity Marketing
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เวลำในกำรตัดสินใจ และใคร่ครวญว่ำจะใช้ใครมำเป็น Celebrity 

Marketing  

ส�ำหรับเรทค่ำตวัดำรำชำย และดำรำหญงิในประเทศไทยเรำ 

6 อันดับแรก (ข้อมูลจำกเว็บไซต์ สยำมดำรำ http://www.siamdara.

com/hot-news/thai-news/1071916)

อันดับที่ 1 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย สปอนเซอร์เจ้ำใด 

กระเป๋ำหนักสำมำรถจ่ำยค่ำตัวที่สูงลิบลิ่วเกือบ 30 ล้ำนบำทได้ ก็จะ

ได้ตวัซปุเปอร์สตำร์ยอดนยิมอย่ำง “ป๋ำเบร์ิด” ไปเป็นพรเีซน็เตอร์สนิค้ำ

อย่ำงแน่นอน

อนัดบัที ่2 อ้ัม พชัรำภำ ไชยเชือ้ บรรดำเจ้ำของสนิค้ำแบรนด์

ดังต่ำงแย่งชิงตัวกันชุลมุน ถึงแม้ว่ำค่ำตัวของสำว Hot (ฮอต) รำยนี้

จะสูงลิบไม่ต�่ำว่ำ 10 ล้ำนบำท

อนัดบัที ่3 ชมพู่ อำรยำ เอฮำร์เก็ต ในฐำนะแบรนด์แอมบำส- 

เดอร์เครื่องส�ำอำงดังกับรำคำค่ำตัวที่ไม่ต�่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำทเช่นกัน

อันดับที่ 4 ณเดชน์ คูกิมิยะ มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ มำจับจองกัน

แทบไม่เว้น เรตค่ำตัว “ณเดชน์” สูงถึง 10 ล้ำนบำท

อันดับที่ 5 ใหม่ ดำวิกำ โฮร์เน่ ค่ำเหนื่อยของ “ใหม่-ดำวิกำ” 

สนนรำคำจิ๊บๆ เพียงแค่ 10 ล้ำนเท่ำนั้น! 

อนัดบัที ่6 ญำญ่ำ อรุสัยำ สเปอร์บนั “ญำญ่ำ” ด�ำรงต�ำแหน่ง

พรเีซน็เตอร์อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ปีนี ้“สำวญำญ่ำ” คว้ำพรเีซน็เตอร์ไปกว่ำ 

30 ตัวเลยทีเดียว! กับรำคำเบำๆ ไม่แรงเท่ำรุ่นพี่ 7-10 ล้ำนบำท

เท่ำนั้น!

ฉะนั้น Celebrity Marketing (เซเลบริตี้ มำร์เก็ตต้ิง) คือ 

กลยุทธ์ทำงกำรตลำดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัท สำมำรถน�ำเอำกลยุทธ์

ทำงกำรตลำดไปใช้กับสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ บริกำรได้ หำกประยุกต์ใช้ 

ปรับใช้อย่ำงได้ผล ก็จะท�ำให้เกิดยอดขำย เม็ดเงิน ผลก�ำไร กลับคืน

มำยังบริษัทอย่ำงมหำศำล 

ทั้งนี้ กำรใช้ Celebrity Marketing ที่ดีควรใช้ผสมผสำนหรือ

พิจำรณำปัจจัยทำงกำรตลำดกับกลยุทธ์อื่นๆ ด้วย ก็จะยิ่งท�ำให้

ประสบควำมส�ำเร็จได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ เช่น กลยุทธ์ 

IMC (Integrated Marketing Communication) 

เรำจะเห็นได้ว่ำกำรใช้กลยุทธ์ IMC (Integrated Marketing 

Communication) จะท�ำให้เกิดกำรต่อยอด และท�ำให้กำรใช้กลยุทธ์ 

Celebrity Marketing ประสบควำมส�ำเร็จ โดยเฉพำะกำรใช้สื่อสมัย

ใหม่ช่วย เช่น  กำรใช้ Twitter, Facebook, Line, Instagram เป็น

เครื่องมือท�ำกำรตลำดบน Social Media 

ซึ่งกำรใช้บุคคล คนดัง เพื่อท�ำ Celebrity Marketing ควร

ค�ำนงึถึงแบรนด์ บคุคลหรอืคนดังด้วยว่ำสอดคล้องหรอืมภีำพลกัษณ์

ไปกับสินค้ำ บริกำรของเรำด้วยหรือไม่ ซึ่งแบรนด์บุคคลหรือคนดัง ที่

น�ำมำใช้ควรมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ ดังนี้

●  มคีวำมน่ำเชือ่ถือ (Believe) และมคีวำมไว้วำงใจ (Trust) 

กล่ำวคอืสำมำรถสร้ำงภำพลกัษณ์ให้กบัตรำสนิค้ำ (Credibility) ของ

เรำได้

●  มีภำพลักษณ์ที่มีเสน่ห์ และสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ

ลูกค้ำหรอืผู้บรโิภคให้มำสนใจตรำสินค้ำ (Attractiveness) ของเรำได้ 

ตวัอย่ำงเช่น ไทเกอร์ วูด้ นกักฬีำกอล์ฟมอือำชพีอนัดบั 1 ของ

โลก ส่วนใหญ่บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับไม้กอล์ฟ รองเท้ำกีฬำ เสื้อผ้ำ 

กำงเกง หมวก กีฬำ มักจะใช้ ไทเกอร์ วู้ด เป็นพรีเซ็นเตอร์ โฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์ ให้กับสินค้ำของตนเอง 

ส�ำหรับข้อที่ควรค�ำนึงถึงในกำรใช้ฟรีเซ็นเตอร์ คือ กำรใช้

บุคคล คนดัง ควรมีบุคลิกภำพ นิสัย ใจคอ ตรงกับแบรนด์ของสินค้ำ, 

กำรใช้บุคคล คนดัง ที่ Hot (ฮอต) มำกๆ ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ

สนิค้ำหลำยตวั อำจจะท�ำให้ผูบ้รโิภคจดจ�ำไม่ได้ว่ำเป็นพรเีซน็เตอร์ให้

กับสินค้ำใด แบรนด์ใดบ้ำง เรำควรหลีกเลี่ยงพรีเซ็นเตอร์นั้น, กำรใช้

บุคคล คนดัง ไม่ควรผูกติดกับคนๆ เดียว เพรำะกำรใช้คนๆ เดียว  

มีทั้งประโยชน์ และโทษ คือ ประโยชน์ท�ำให้ลูกค้ำ ผู้บริโภค จดจ�ำ 

บุคคล คนดังกับสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ของเรำ ส่วนข้อด้อยคือเมื่อบุคคล 

คนดัง คนนั้นตำยไปก็ย่อมส่งผลกระทบต่อแบรนด์ได้เช่นกัน

ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ช่วยส่งเสริมให้ Celebrity Marketing  

ประสบควำมส�ำเร็จ เช่น กำรวำงต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์, กำรวิเครำะห์

กลุ่มเป้ำหมำย, กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น TPA
news


