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บทคัดย่อ

	 การตลาดแบบไวรัส	(Viral	Marketing)	เป็นแนวคิดการตลาดที่กล่าวถึงการกระจายของข้อความ	สาร	หรือข้อมูลของสินค้าและ
บรกิารส่งไปยงัผูร้บัสาร	หรอืลกูค้าภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ครอบคลมุพืน้ทีก่ว้างขวางและตรงกลุม่เป้าหมาย	โดยใช้แนวคดิการสือ่สาร
แบบปากต่อปาก	(Word	of	Mouth)	เป็นหลกั	ผ่านช่องทางเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ซึง่นบัวนัจะมบีทบาทมากขึน้	เนือ่งจากจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร
ทางอนิเทอร์เนต็ทวจี�านวนขึน้อย่างไม่หยดุยัง้	การด�าเนนิกลยทุธ์ตามทฤษฎกีารตลาดแบบไวรสัในปัจจบุนัจ�าเป็นต้องอาศยัความเข้าใจใน
องค์ประกอบ	 และพื้นฐานแนวคิดของการสื่อสารแบบปากต่อปาก	 โดยเฉพาะการพยายามท�าความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้รับสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต	และน�าไปสู่การกระตุ้นให้ผู้รับสารตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินค้าและบริการของผู้ส่งสาร	บนพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	
และความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างผูร้บัและผูส่้งสาร	บทความนีศ้กึษากรณกีารใช้กลยทุธ์การตลาดแบบไวรสัทีป่ระสบความส�าเรจ็	พร้อมเสนอ
แนะวิธีการท�าตลาดด้วยการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว	พร้อมกับข้อควรระวังไว้ร่วมด้วย

Abstract

	 Viral	Marketing	is	a	marketing	concept	through	which	marketers	spread	information	to	a	large	member	of	receivers	
or	clients	located	in	vast	area	in	a	short	period	of	time.	Based	on	the	Word-of-Mouth	strategy,	senders	send	information	
through	the	internet	network.	Nowadays,	the	internet	has	an	important	role	to	connect	people	together.	The	internet	clients	
in	Thailand	in	2009	are	around	12.3	million	people.	Organizations	should	understand	internet	user	behavior	and	the	ways	
to	stimulate	them	to	buy	goods	or	services.	This	article	gives	some	suggestions	about	the	methods	that	enhanced	the	
usage	of	viral	marketing	via	social	network,	the	cuations	have	presented	in	this	article	for	mistakes	avoidance.	

ค�ำส�ำคัญ		การตลาดแบบไวรัส	เครือข่ายทางสังคม	การตลาดแบบปากต่อปาก

บทน�ำ

	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจทฤษฎีการตลาดแบบไวรัส	(Viral	Marketing)	 ซึ่งปัจจุบันก�าลังเข้ามามีบทบาทใน
การท�าการตลาดของธรุกจิอย่างมาก	เนือ่งจากในปัจจบุนัมอีตัราการเตบิโตของเครอืข่ายทางสงัคมบนโลกอนิเทอร์เนต็เพิม่สงูขึน้หลายเท่า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	อีกทั้งยังมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่างๆ	จนน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารของผูบ้รโิภคและเพือ่เป็นการแนะแนวทางในการประกอบธรุกจิ
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ	ผู้เขียนจึงได้ศึกษาถึงระดับแนวคิด	พัฒนาการ	ประเภท	จนกระทั่งการพิจารณาถึงความส�าคัญของทฤษฎีการ
ตลาดแบบไวรสัในโลกของการแข่งขนัในปัจจบุนั	ตลอดจนกรณศีกึษาทีเ่กีย่วข้อง	และในท้ายทีส่ดุน�าเสนอวธิกีารส�าหรบัธรุกจิในการสร้าง
ประโยชน์จากทฤษฎีโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างยั่งยืน		
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พัฒนำกำรของกำรตลำดแบบไวรัส 
	 พัฒนาการของการตลาดแบบไวรัส	 เริ่มขึ้นจากลักษณะ
การใช้ชวีติเชงิสงัคมของมนษุย์	ลกัษณะการเป็นสิง่มชีวีติเชงิสงัคม
นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มรวมกลุ่ม	การแบ่งปันทรัพยากร	และการ
สร้างความเป็นตัวตน	และความต้องการการยอมรับของมนุษย์ใน
สงัคม	พฤตกิรรมเฉพาะนีเ้ป็นรากฐานส�าคญัของการเกดิการตลาด
แบบไวรัสทั้งสิ้น	 การตลาดแบบไวรัสด�าเนินไปด้วยวิธีการสื่อสาร
แบบปากต่อปาก	(Word-of-Mouth:	WOM)	คือ	ผู้ใช้บริการจะท�า
หน้าที่เป็นผู้ส่งสารต่อไป	หากจะนิยามทฤษฎีการตลาดแบบไวรัส	
อาจกล่าวได้โดยสังเขปได้ว่า	 “ทฤษฎีการตลาดแบบไวรัส	 คือ	
กลยทุธ์ใดกต็ามทีมุ่ง่กระตุน้ให้บคุคลส่งต่อข้อความทางการตลาด
ของบริษัทไปยังบุคคลอื่น	 ด้วยศักยภาพการเติบโตอย่างทวีคูณ”	
(Wilson,	2005)	เมื่อไม่ได้อยู่บนโลกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	กลยุทธ์
การตลาดนี	้อาจถกูใช้ในรปูแบบของการสือ่สารในวธิธีรรมชาตขิอง
มนุษย์	 แต่ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแพร่กระจายของ
สารทางการตลาดก็มิอาจมีมากเท่าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
	 การพฒันาเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิ
ความแขง็แกร่งของกลยทุธ์การตลาดแบบไวรสั	กล่าวคอื	นบัตัง้แต่
เกดิโลกเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ในยคุที	่1	คอื	เวบ็	1.0	(web	1.0)	ซึง่
มีลักษณะข้อมูลเป็นแบบสถิติ	(Static	web)	คือเป็นการน�าเสนอ
ข้อมูลทางเดียวให้กับผู้รับบริการ	ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มี
อยู่เดิมให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล	 โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้	แต่ไม่สามารถมส่ีวนร่วมในการสร้างข้อมลูได้	และต่อมา
เมื่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพัฒนาเข้าสู่ยุคที่	2	(web	2.0)	เป็น
ยคุทีเ่ครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มศีกัยภาพมากขึน้	เน้นให้ผูใ้ช้งานมส่ีวน
ร่วมในการสร้างสรรค์	 แบ่งปัน	 และเผยแพร่เนื้อหาลงบนเว็บไซต์
ร่วมกันได้	ทั้งในระดับบุคคล	กลุ่ม	และองค์กร	ตลอดจนสามารถ
โต้ตอบแบบสองทิศทางได้	 จนกระทั่งเกิดเครือข่ายทางสังคมบน
อนิเทอร์เนต็	(web	3.0)	ทีส่ามารถเชือ่มโยงถงึกนัได้อย่างไม่มทีีส่ิน้
สุด	 พัฒนาเป ็นเครือข ่ายทางสังคมเสมือนจริง	 (Vi r tual	
Communities)	และในปัจจบุนัเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ก�าลงัก้าวเข้า
สู่ยุคที่	3	(web	3.0)	เห็นได้จากการเติบโตของเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	(เศรษฐพงศ์	มะลิ
สุวรรณ,	2553)	

กำรตลำดแบบไวรสักบักำรใช้เครอืข่ำยทำงสงัคมบนอนิเทอร์เนต็

	 ในปัจจบุนันีอ้นิเทอร์เนต็ได้พฒันาเตบิโตขึน้จนเป็นวถิใีหม่
ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	
สั่งจองสินค้าและบริการ	 การเดินทาง	 ค้นหางาน	 รวมไปถึงการ
ค้นหาคู่ผ่านสื่อออนไลน์	 เป็นต้น	 การเข้าถึงเนื้อหาผ่านเครือข่าย	

ผู ้ใช้มีแนวโน้มสูงที่จะแนะน�าแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและเกิด
ประโยชน์ให้กับเพื่อน	หรือญาติสนิท	นอกจากนั้นการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ	 ส�าหรับผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ท�าได้ง่ายมากขึ้น	
เพียงการส่งต่อยูอาร์แอล	(URL)	หรือที่อยู่ของเว็บไซต์	กล่าวได้ว่า
อัตราการแพร ่กระจายเนื้ อหาจึ งอาจสู งถึ งระดับทวีคูณ	
(Exponential)	คอืมกีารส่งต่อเนือ้หานัน้ไปเรือ่ยๆ	อย่างไม่มวีนัจบ
สิ้น	การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมบนอินเตอร์เน็ตนี้	จะ
เพิม่ศกัยภาพให้กบัการท�าตลาดแบบไวรสัส�าหรบัผูป้ระกอบการได้
เป็นอย่างดี
	 พฤติกรรมของการส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนี้	 เกิดขึ้นโดยสามารถอธิบายผ่านทฤษฎีด ้าน
ปฏสิมัพนัธ์ของมนษุย์ดัง้เดมิ	อย่างเช่น	ทฤษฎเีอฟไออาร์โอ	(FIRO)	
ของชทุส์	วลิเลีย่ม	(William,	1966)	ซึง่ระบวุ่าบคุคลจะมปีฏสิมัพนัธ์
กับผู้ใด	 ก็เพราะต้องการแสดงออกถึงความต้องการส่วนบุคคล
อย่างน้อยหนึ่งในสามประการ	 ได้แก่	 ประการที่หนึ่ง	 คือความ
ต้องการเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่	หรอืต้องการได้รบัความสนใจ	ความ
ต้องการนี้เริ่มจากการที่มนุษย์ต้องการที่จะได้รับการยอมรับใน
ความแตกต่างของตนเองในหมู่สังคม	 และในขณะเดียวกันก็
ต้องการให้กลุม่มนษุย์	หรอืสงัคมนัน้	ยอมรบัความแตกต่างนัน้ด้วย	
มนษุย์จงึมแีนวโน้มทีจ่ะสือ่สารแบบปากต่อปากในเนือ้หาทีม่คีวาม
ใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ส่วนบุคคลของตนเอง	 เพื่อที่จะบอกว่า	
ตนเองเป็นใคร	 และคิดอย่างไร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 บุคคลที่มี
ต�าแหน่งสูงในสังคม	มักมีความประสงค์ที่แรงกล้ามากกว่าในการ
ทีจ่ะน�าเสนอความคดิเหน็ของตน	ประการทีส่อง	คอืความรกัความ
ห่วงใยในผู้อื่น	ซึ่งอยู่ในรูปแบบของความต้องการที่จะรักษา	ด�ารง
ไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่พึงพอใจ	 น�ามาซึ่งความสนิทสนมของบุคคล	
ความอบอุ่น	และความรู้สึกทางอารมณ์ต่างๆ	นั่นคือ	ผู้ใช้บริการ
มแีนวโน้มสงูทีจ่ะส่งต่อข้อมลูเพือ่เป็นการแสดงออกถงึความรกัและ
มิตรภาพ	 และประการที่สาม	 คือความต้องการเป็นผู้ควบคุมใน
สังคม	พฤติกรรมนี้เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่จะประสบความส�าเร็จ
ในเป้าหมาย	 และการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในสังคม	 พฤติกรรมนี้
อธบิายว่าไม่เพยีงแต่มนษุย์จะมคีวามต้องการทีจ่ะสร้างความแตก
ต่างในสังคมของตนเท่านั้น	 หากต้องการที่จะกล่าวได้ด้วยตนเอง
ว่า	 การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไร	
พฤตกิรรมเหล่านีม้ผีลต่อการขยายตวัของข้อมลูข่าวสารในลกัษณะ
ไวรสั	และเป็นทีม่าของการตลาดแบบไวรสัในทีส่ดุ	นอกจากนีแ้ล้ว
ด้วยธรรมชาติของการเข้าถึงและสร้างข้อมูล	 บุคคลสามารถแบ่ง
ปันข้อมลูหรอืเรือ่งราวทีต่นสนใจได้	กต่็อเมือ่ต้องเข้าไปในเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต	 แนวโน้มการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจึงมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นในระดับเร็วมาก
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	 ความเป็นไปได้ของศกัยภาพการใช้การตลาดแบบไวรสับน
สังคมอินเทอร์เน็ตนั้น	 อาจพิจารณาได้จากอัตราการเติบโตของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(2553)	โดยมข้ีอมลู
ที่ท�าการส�ารวจในปีพุทธศักราช	2552	ระบุว่ามีจ�านวนประชากรที่
มีอายุ	6	ปีขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ	61.3	ล้านคน	ในจ�านวนนี้มีผู้ใช้
คอมพิวเตอร์	17.9	ล้านคน	(ร้อยละ	29.3)	เพิ่มจากปี	พ.ศ.	2551	
ที่มีอยู่เพียง	16.99	ล้านคน	และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	12.3	ล้านคน	
(ร้อยละ	20.1)	เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	2551	ที่มีจ�านวน	10.96	ล้าน
คน	 โดยในเขตเทศบาลมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์	7.9	 ล้านคน	(ร้อยละ	
42.0)	และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	6.2	ล้านคน	(ร้อยละ	32.7)	ในขณะ
ที่นอกเขตเทศบาลมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์	10.0	ล้านคน	(ร้อยละ	23.6)	
และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	6.2	ล้านคน	(ร้อยละ	14.5)	เหล่านี้เป็นการ
ยนืยนัถงึอตัราการเตบิโตของการใช้อนิเทอร์เนต็ในไทยได้เป็นอย่าง
ดี	 ดังนั้นส�าหรับประเทศไทยแล้ว	 เครือข่ายทางสังคมบนโลก
อนิเทอร์เนต็จงึเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส�าคญัในการใช้การตลาดแบบ
ไวรัสเพื่อส่งข่าวสารไปยังลูกค้าเป้าหมาย

ปัจจัยที่สนับสนุนกำรใช้กลยุทธ์กำรตลำดแบบไวรัสกับเครือขำ่ย

ทำงสังคมบนอินเทอร์เน็ต

	 ดร.ราฟ	เอฟ.	วลิสนั	(Wilson,	2005)	กล่าวถงึปัจจยัทีท่�าให้
เกิดกลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส	 โดยพิจารณาลักษณะร่วมกันบาง
ประการของการสื่อสารการตลาดแบบไวรัส	 ที่ใช้เครือข่ายทาง
สังคมบนโลกอินเทอร์เน็ตจนประสบความส�าเร็จโดยสรุป	ดังนี้
	 1.	การตลาดแบบไวรสั	เป็นการให้บรกิารทีไ่ม่มค่ีาใช้จ่าย
กบัผูใ้ช้	(Free	service)	จดุเริม่ต้นส่วนใหญ่ของการตลาดแบบไวรสั	
เริ่มจากการให้บริการสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าโดยไม่คิดค่า
บริการจากผู้ใช้บริการ	เพื่อดึงดูดความสนใจ	ตั้งแต่การให้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น	 ฮอทเมลล์	(www.hotmail.
com)	ในช่วงเริ่มต้น	หรือการให้บริการข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ
ที่สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง	โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงคือ
ความต้องการให้เกดิการแพร่กระจายความนยิมในหมูผู่ใ้ช้ไปอย่าง
รวดเรว็	นอกจากนีแ้ล้วการให้บรกิารพืน้ทีส่�าหรบัเผยแพร่บทความ	
หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ	 ก็เป็นบริการทรงคุณค่าที่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
	 2.	การส่งต่อของผูใ้ช้เป็นสิง่ทีท่�าได้โดยง่าย	ตวักลางต่างๆ	
ที่ใช้สื่อสารในกลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส	 สามารถส่งต่อในหมู่ผู้
ใช้ได้ง่ายมาก	ไม่ว่าจะเป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต์	
ซอฟต์แวร์	(Software)	หรือการเป็นสมาชิกบนเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ต	เพราะด้วยลักษณะของข้อมูลดิจิทัล	(Digital	format)	

ที่สามารถส่งต่อได้ง่าย	 และประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลของ
อปุกรณ์ในปัจจบุนัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	ประกอบกบัความสะดวก
ในการเข้าถงึทีอ่ยูอ่เิลก็ทรอนกิส์ของเวบ็ไซต์	(Website	URLs)	ท�าให้
การกระจายของข้อความเกิดขึ้นได้ในระดับทวีคูณ
	 3.	กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัสมุ่งค้นหาแรงผลักดัน	และ
พฤตกิรรมร่วมกนัของมนษุย์	ด้วยการเตบิโตขึน้ของเครอืข่ายสงัคม
บนอินเทอร์เน็ต	 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล	 และการ
เติบโตขึ้นแบบทวีคูณของเครือข่ายผู้ใช้บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย	
ท�าให้ข้อมูลต่างๆ	 ของผู้ใช้บริการสามารถถูกน�ามาจัดเรียง	 แบ่ง
ประเภท	และเข้าถึงได้ง่าย	ด้วยแนวคิดนี้นักสื่อสารทางการตลาด
สามารถส่งข้อความทางการตลาดทีต้่องการไปยงักลุม่เป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวกลางในอดีต	 และยิ่งไปกว่านั้น	
การมุ่งเน้นข้อความที่เข้าถึงพฤติกรรม	 และแนวคิดของกลุ่มเป้า
หมาย	 สามารถท�าให้ข้อความกระจายไปในกลุ่มทั้งในและนอก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
	 4.	การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของผู้ใช้บริการที่มีอยู่
ก่อน	ด้วยแนวคดิการเป็นสิง่มชีวีติเชงิสงัคมของมนษุย์	บคุคลส่วน
ใหญ่มีเครือข่ายตามธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็น	ครอบครัว	เพื่อนสนิท	
บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน	เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา	
เป็นต้น	ซึ่งอาจมีมากถึงหนึ่งร้อย	หรือพันคน	ขึ้นกับต�าแหน่งทาง
สังคมของบุคคลนั้น	 การใช้การตลาดแบบไวรัส	 จึงเป็นการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่แล้วของกลุ่มผู้ใช้บริการ
อินเทอร ์ เน็ต	 เห็นได ้ชัดจากการสะสมที่อยู ่ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคล	 การสะสมที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ	
(Favorite	website	URLs)	ตลอดจนการค้นหาเพือ่น	หรอืผูใ้ช้บรกิาร
รายอื่นซึ่งอาจเป็นที่รู้จักผ่านที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดย
อัตโนมัติ	 เพื่อส่งค�าเชิญให้เข้าร่วมในเครือข่ายต่างๆ	เป็นต้น	วิธี
ดงักล่าวนีจ้งึช่วยส่งเสรมิการมเีครอืข่ายทางสงัคมของมนษุย์	และ
ยังเอื้อประโยชน์ต่อนักการตลาดที่จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือ
ข่ายดั้งเดิมเหล่านั้น
	 5.	การใช้ทรัพยากรของผู้อื่น	 การสื่อสารทางการตลาด
แบบไวรัสที่ประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่วางแผน	 และด�าเนินการ
ที่จะใช้ทรัพยากรของผู้อื่นเพื่อส่งสารทางการตลาดของตน	 เช่น	
การเผยแพร่ภาพเคลือ่นไหวสัน้ผ่านเวบ็ไซต์ยทูปู	(www.youtube.
com)	 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถท�าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และเมื่อ
ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจ	จะเกิดการบอกต่อแบบ
ปากต่อปาก	 และท�าให้เกิดความสนใจในหมู่มาก	 เป็นการแพร่
กระจายอย่างรวดเร็วมากในระยะเวลาอันสั้น
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กรณศีกึษำธรุกจิในประเทศไทยที่ ใช้กำรตลำดแบบไวรสัได้ประสบ

ควำมส�ำเร็จ

	 เพื่อให้เห็นความส�าคัญและแนวทางในการท�าการตลาด
แบบไวรสัผ่านสือ่เครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้	บทความนีจ้ะน�า
เสนอกรณีศึกษาตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จในการใช้
กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส	 ในที่นี้ได้ยกกรณีความส�าเร็จของ
โรงแรมเมโทรพอยท์	กรุงเทพฯ	(MetroPoint	Bangkok)	โรงแรม
แห่งนี้เป็นโรงแรมขนาด	172	 ห้องพักตั้งอยู่บริเวณถนนลาดพร้าว
ซอย	130	เจ้าของกจิการเป็นผูท้ีม่พีืน้ฐานในธรุกจิคอมพวิเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดี	คือเคยเป็นผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลของ
ลูกค้าบนอินเทอร์เน็ตมานานกว่า	8	 ปี	 ทั้งลูกค้าส่วนมากของ
เจ้าของธรุกจินี	้ยงัเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิการโรงแรมและการท่อง
เที่ยวอีกด้วย	ข้อได้เปรียบเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่
ท�าให้เจ้าของธรุกจิโรงแรมนีส้ามารถใช้กลยทุธ์การตลาดแบบไวรสั
ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	โดยกลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเป็นชาว
เอเชีย	เช่น	ชาวจีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง	เป็นต้น	(ภิเษก	ชัยนิรันดร์,	
2553)
	 ก้าวแรกของการท�าการตลาดในเครือข่ายของธุรกิจนี้	คือ
การเปิดเว็บไซต์ของโรงแรม	(http://www.metropointbangkok.
com)	 ในเว็บไซต์นี้	 นอกจากแนะน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
ทั้งในรูปแบบของตัวองค์การ	รูปภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหวแล้ว	ยัง
น�าเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว	 และสถานที่น ่าสนใจใน
กรงุเทพมหานครและส่วนอืน่ๆ	ของประเทศไทย	เป็นบรกิารข้อมลู
ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว	จดัเรยีงและน�าเสนอในรปูแบบทีง่่ายต่อความ
เข้าใจ	 และครบถ้วนทั้งเนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยว	 และแผนที่ที่
ใช้ส�าหรับการเดินทาง
	 นอกจากในส่วนของเว็บไซต์หลักของโรงแรมแล้ว	ยังมีใน
ส่วนของเครือข่ายสังคมเสมือนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามี
บทบาทอย่างมาก	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมใน
เว็บไซต์หลักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 โดยกลยุทธ์ที่ใช้ใน
เครือข่ายสังคมเสมือนนั้น	ได้เน้นการสร้างเนื้อหาอย่างเอาจริงเอา
จงัและสม�า่เสมอ	และสอดคล้องผสานกนัไปในหลายส่วน	ไม่ว่าจะ
เป็นในเฟสบุ๊ค	(Facebook)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	ยูทูบ	(Youtube)	
และการสร้างแนวร่วมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ไม่ว่าจะเป็นบน
บล็อก	(Blog)	ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	และยังรวมไปถึงการด�าเนิน
การปรบัแต่งเวบ็ไซต์	ผ่านกระบวนการออกแบบ	และมกีารปรบัปรงุ
และพฒันาลงิค์ทีป่รากฏอยูใ่นเวบ็ไซต์ช่วยค้นหา	(Search	engine)	
ต่างๆ	เช่น	กเูกิล้	(Google)	เพือ่ให้เวบ็ไซต์สามารถตดิอนัดบัต้นๆ	
ในการค้นหาของเครื่องมือในการค้นหา	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ผู้รับ
บริการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของโรงแรมได้ง่ายยิ่งขึ้น

	 การด�าเนินการที่ได้กล่าวมานี้	 ส่งผลให้โรงแรมเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในโลกสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมเสมือน
เป็นอย่างมาก	โดยส่วนมากเกดิจากการสือ่สารแบบบอกต่อระหว่าง
แขกและเพือ่นทีไ่ด้เข้าชมเวบ็ไซต์ของโรงแรม	หรอืเข้าชมเนือ้หาใน
ส่วนของสังคมเสมือนที่โรงแรมได้สร้างไว้	 ไม่ว่าจะเป็นในเฟสบุ๊ค	
หรอืทวติเตอร์กต็าม	ทัง้หมดนีส้ามารถท�าให้โรงแรมมอีตัราเข้าพกั
มากถึงร้อยละ	70	ในปีแรกที่เปิดให้บริการ	(ปีพุทธศักราช	2552)	
ด้วยต้นทุนในการท�าการตลาดที่ต�่ามาก	 เมื่อเทียบกับต้นทุนการ
ท�าการตลาดในธุรกิจโรงแรมทั่วไป	 ทั้งยังสามารถได้รับประโยชน์
ในการใช้เครื่องมือในเครือข่ายสังคมเสมือนในการตอบปัญหาข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย
	 เห็นได้ชัดว่าการด�าเนินการต่างๆ	ของโรงแรมสอดคล้อง	
และสามารถน�าจุดเด่นของแนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ตลอดจนการตลาดแบบไวรัสมาด�าเนินการใช ้ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 เมื่อผู้ใช้บริการคนหนึ่งเข้าชม
เนือ้หาในเวบ็ไซต์ของโรงแรมกเ็กดิความประทบัใจและบอกต่อกนั	
ท�าให้ผู้ใช้บริการ	 ผู้รับสาร	 หรือลูกค้าคนอื่นเกิดแรงผลักดันที่จะ
ศึกษาข้อมูลของทางโรงแรมมากขึ้น	 น�าไปสู่ขั้นของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของทางโรงแรมในที่สุด

ข้อเสนอแนะกลวิธีกำรท�ำตลำดแบบไวรัสบนเครือข่ำยทำงสังคม

บนอินเทอร์เน็ต

	 เดอ-บรันและลิเลียน	(De	Bruyn	&	Lilien,	2008)	ได้เสนอ
แนวคิดของการน�ารูปแบบการส่งสารแบบปากต่อปาก	(Word-of-
Mouth:	WOM)	มาใช้ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบรกิารของลกูค้า	เดอ-บรนัและลเิลยีนได้อธบิายถงึการสือ่สาร
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ ว่าผู้รับสารจะเปิดอ่านสารต่างๆ	 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการสื่อสาร
นี้	เดอ-บรันและลิเลียนได้เสนอกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักได้อย่างน้อย	3	ขั้นตอน		ขั้นที่หนึ่ง	
คอื	ขัน้รบัรู	้	(Awareness)	ในขัน้นีล้กูค้าจะเริม่พจิารณาว่าเขาควร
เปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือไม	่ โดยเขาอาจจะพิจารณาจาก
หัวข้อเรื่อง	(Subject)	ชื่อผู้ส่ง	และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและ
ผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น	 ส�าหรับประโยชน์ที่เป็นไปได้ว่า
ลูกค้าจะได้รับนั้นก็อาจจะเป็นเนื้อหาของจดหมายที่เชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	ในขณะเดียวกันก็
มต้ีนทนุและความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากจดหมายขยะอเิลก็ทรอนกิส์	
(Spam)	 และอันตรายต่างๆ	 ที่อาจแฝงมาพร้อมกับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น	ได้กลายมาเป็นปัญหาส�าหรับช่องทางการ
ตลาดนี้	ขั้นที่สอง	คือ	ขั้นให้ความสนใจ	(Interest)	ในขั้นนี้ผู้รับ
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สารจะตระหนกัถงึวตัถปุระสงค์ของจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่่งมา
ให้	(เช่น	ต้องการให้บอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการหนึ่งๆ	)	ขั้น
ตอนนี้เองที่ผู้บริโภคจะท�าการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์จาก
การเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น	 เช่น	 เขาอาจคิดว่า
จากพื้นความรู้ที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน	 เขาจ�าเป็นต้องหาข้อมูลอื่นๆ	
เพิม่เตมิหรอืไม่	หากเขาเหน็ว่าจ�าเป็นหรอืมปีระโยชน์เพยีงพอ	เขา
ก็จะติดตามลิงค์หรือยอมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ผู้ส่งได้ส่งต่อให้	
และในขั้นที่สาม	คือ	ขั้นตัดสินใจ	(Final	decision)	คือการที่ลูกค้า
รับรู้แล้วว่าตนเองมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 ดัง
นั้นเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการหรือไม่	 ก็ขึ้นอยู่กับการ
เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์นั้น	
	 จากแนวคิดการประสานระหว่างการใช้การส่งเสริมแบบ
ปากต่อปาก	ควบคูไ่ปกบักระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคข้างต้น
นี้	 ผู้เขียนได้น�ามาเป็นแนวทางในการน�าเสนอกลวิธีที่ควรปฏิบัติ
ตลอดจนข้อควรหลีกเลี่ยง	 ในการใช้การตลาดแบบไวรัสบนเครือ
ข่ายทางสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต	ดังนี้

ข้อควรปฏิบัต ิ
	 1)	 การสร้างสือ่ให้มคีวามคุม้ค่าส�าหรบัผูร้บัสาร:	เมือ่ผูร้บั
ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	หรือได้เห็นสื่อต่างๆ	ในระหว่างการ
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 สิ่งแรกที่ผู้รับสารใช้ในการพิจารณา
ถึงคุณค่าของข้อมูลที่เขาได้รับ	และสมควรที่ให้ความสนใจ	คือผู้
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น	การ
ใช้ชือ่เรือ่ง	(Subject)	และตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูส่้งและผูร้บัสารผ่านการตัง้ชือ่เรือ่งของสารนัน้	ผูร้บัสารหรอืลกูค้า
จะพิจารณาถึงโอกาสและประโยชน์ที่อาจได้รับ	ได้แก่	คุณค่าของ
ข้อมูลในเนื้อหาของข้อความ	 และบทบาทที่ข้อความนั้นมีในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นของผู้ส่ง	ในขณะที่ต้นทุนโอกาส
หรือโอกาสเสี่ยงที่อาจได้รับ	ได้แก่	โอกาสที่จะเป็นการเสียเวลาใน
การอ่านหรือพิจารณาข้อความ	 การเป็นเหยื่อของจดหมายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์	และการเปิดข้อความที่เป็นอันตราย	เช่น	ข้อความ
ที่อาจบรรจุไวรัส	(Virus)	 เป็นต้น	 ซึ่งลูกค้าจะพิจารณาโอกาสทั้ง
สองประการนี	้ ผลต่างที่มากกว่าของโอกาสในประโยชน์ที่อาจได้
รับกับโอกาสในต้นทุนหรือความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งส�าคัญที่จะผลักดัน
ให้ลกูค้าเกดิความตระหนกัในสนิค้าหรอืบรกิารน�าไปสูข่ัน้ต่อไป	ดงั
นั้นในมุมมองของการออกแบบสารแบบปากต่อปาก	 ผู้ออกแบบ	
หรอืนกัสือ่สารทางการตลาด	ควรจะตระหนกัถงึการพจิารณาข้อนี้
ของลูกค้าหรือผู้รับ	และสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ	ที่เป็นปัจจัยใน
การเพิม่โอกาสทีล่กูค้าจะได้รบัประโยชน์	และลดโอกาสทีจ่ะก่อให้

เกิดความเสี่ยงที่ผู้รับจะรับรู้ได้ให้น้อยที่สุด	 การด�าเนินการนี้อาจ
ท�าได้หลายวิธี	 เช่น	 การใช้ชื่อของบุคคลที่ผู้รับรู้จัก	 รูปถ่ายของ
บุคคล	 ชื่อสถาบันการศึกษา	 สถานที่ท�างาน	 ลดการดาวน์โหลด	
(Download)	ข้อมูล	แฟ้มข้อมูลที่ไม่จ�าเป็น	เป็นต้น
	 2)	 การเชือ่มต่อเครอืข่ายของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย:	ธรุกจิ
ต้องสร้างเครือข่ายให้เข้าถึงสังคมให้ได้มากที่สุด	 จากพฤติกรรม
ของความเชือ่ในสิง่ทีไ่ด้รบัจากการบอกต่อจากเพือ่นหรอืญาตสินทิ	
ธรุกจิต้องพยายามเชือ่มความสมัพนัธ์เข้าไปเป็นเพือ่นกบัลกูค้าให้
ได้	 ทั้งนี้สามารถด�าเนินการผ่านแนวคิดพื้นฐานทางด้านความ
สมัพนัธ์ของผูส่้งและผูร้บั	เนือ่งจากมกีารศกึษาพบว่า	ความสมัพนัธ์
ส่วนบคุคลทีแ่น่นแฟ้นท�าให้เกดิความไว้วางใจในสารมากกว่า	หรอื
ในอีกทางหนึ่งพบว่า	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เข้มแข็งนี้มีผลต่อ
การเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 หรือในการอ่านสารและข้อ
ความอื่นๆ		(ชลลดา	แสงเดือน,	2549)	เช่นเดียวกับการศึกษาของ
เดอ-บรันและลิเลียน	(De	Bruyn	&	Lilien,	2008)	เองที่พบว่าในขั้น
ตอนแรกหรอืขัน้รบัรูน้ัน้	ผูร้บัสารจะเปิดสารหรอืไม่ขึน้อยูก่บัความ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้รับสารและส่งสาร	 ดังนั้นหากธุรกิจ
สามารถสนับสนุนให้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งผ่านในฐานะ
จดหมายที่ได้รับค�าแนะน�าและรับรองจากผู้ส่งสารที่น่าเชื่อถือ	ก็มี
แนวโน้มว่าจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์หรอืแม้แต่เวบ็ไซต์ของธรุกจินัน้	
จะได้รับการเปิดและเผยแพร่ต่อจากเครือข่ายของผู้ส่งสารนั้นด้วย
	 3)	 การจัดตั้งหน่วยตรวจจับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ลบ:	 เนื่องจากการตลาดแบบไวรัสมีคุณสมบัติที่แพร่กระจายด้วย
ความรวดเร็ว	ข่าวสารใดๆ	ของหน่วยธุรกิจที่ถูกเผยแพร่ย่อมมีทั้ง
ในแง่บวกและลบ		และบ่อยครัง้ทีก่ารละเลยการตรวจจบัจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ด้านลบ	 ท�าให้ผู้รับสารหลงเชื่อโดยง่ายเมื่อปล่อย
เวลาให้ผ่านไปนาน	 ดังตัวอย่างการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เกีย่วกบัผงชรูสยีห้่อหนึง่ทีเ่มือ่ผสมกบัโคล่าแล้วจะกลายสภาพเป็น
ยาสลบได้	จดหมายนี้ถูกน�าส่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ซึ่ง
พบว่าเมือ่บรษิทัมกีารแจ้งเพือ่แก้ไขกล่็าช้าเกนิไป	และข้อความทาง
ลบมักมีการส่งต่ออย่างรวดเร็วในขณะที่จดหมายที่แก้ไขความผิด
พลาด	 กลับมีการแพร่กระจายได้น้อย	 ดังนั้นการรู้ข่าวในด้านลบ
ขององค์กรก่อนย่อมถือเป็นความได้เปรียบในการแก้ไขปัญหาได้
ด้วย	มิเช่นนั้นแล้วข้อมูลใดก็ตามที่ถูกส่งผ่านจากองค์กรนั้นจะได้
รับการปฏิเสธจากผู้รับสาร	เนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มค่าเพียงพอที่จะ
เปิดสารที่ได้รับนั้น
	 4)	 การดึงดูดผู้รับข่าวสารด้วยการจัดท�านวัตกรรมบน
เว็บไซต์:	จุดเริ่มต้นของการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนใจและเชื่อถือ
ในสินค้าและบริการของธุรกิจจากสื่อออนไลน	์ คือ	 ต้องมีการจัด
สร้างเว็บไซต์ของแบรนด์ธุรกิจของตนเองให้มีความน่าสนใจก่อน
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เป็นล�าดับแรก	 โดยส่วนประกอบในเว็บไซต์ต้องมีนวัตกรรม	 โดย
ควรมเีวบ็ไซต์อืน่ๆ	เข้ามาส่งเสรมิตวัสนิค้าหรอืบรกิารของธรุกจิให้
มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นควบคู่ไปด้วย	 การจัดท�าให้เว็บไซต์ของตนมี
ความน่าสนใจ	โดดเด่น	และมนีวตักรรมนัน้	ถอืเป็นการสร้างคณุค่า
ให้กับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชม	 คุณค่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ส่งและรับ
สารเห็นประโยชน์ของการส่งต่อลิงค์ขององค์กรนั้นๆ	 ดังนั้นผู้
ประกอบการจงึควรศกึษาเรือ่งของซอฟต์แวร์ทีท่นัสมยั	เพือ่พฒันา
รูปแบบของเว็บไซต์ให้เท่าทันความต้องการของผู้รับสาร		จากนั้น
จึงเชื่อมโยงควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 รูปแบบ	
Social	Network	ซึง่ถอืเป็นรปูแบบสือ่ออนไลน์ทีส่ามารถสร้างเครอื
ข่ายธุรกิจและฐานลูกค้าได้เป็นจ�านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว	
สามารถน�าเสนอและกระจายข้อมูลให้กับลูกค้าได้รับทราบถึง
ลักษณะของธุรกิจ	เช่น	Facebook,	Twitter	เป็นต้น		รูปแบบวิดีโอ	
คอื	สือ่ทีม่รีปูแบบเป็นวดิโีอทีใ่ช้น�าเสนอสิง่ทีธ่รุกจิต้องการเสนอต่อ
ลูกค้า	เช่น	Youtube	และรูปแบบของ	Blog	ส่วนตัวของเจ้าของ
ธุรกิจ	 คือ	 บล็อกเว็บไซต์ส่วนตัวที่เจ้าของธุรกิจสร้างขึ้นมา	 เพื่อ
การเชือ่มความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มคีวามแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้	ซึง่
สามารถท�าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกันระหว่าง
ลูกค้ากับเจ้าของธุรกิจได้	 อีกทั้งยังท�าให้เจ้าของธุรกิจได้ทราบถึง
แนวโน้มพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของลกูค้าอกีด้วย		โดยรปูแบบ
ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดการรับ
สาร	 อ่านสารและเชื่อถือข้อมูลในสารที่ผู้ส่งบอกต่อ	 และส่งต่อ
ข้อมูลกันต่อไปเรื่อยๆ
	 5)	 การสร้างกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับธุรกิจบนสื่อ
ออนไลน์:	 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้าง
ความภกัด	ี(Loyalty)	ต่อธรุกจิ	การสร้างกจิกรรมให้ลกูค้าได้มส่ีวน
ร่วมบนสือ่ออนไลน์	ช่วยเพิม่ประสบการณ์และความรูส้กึทีเ่ป็นบวก
และสร้างการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการเข้าถงึข้อมลูขององค์กรนัน้ๆ	
เช่น	บรษิทั	โออชิ	ิกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้สร้างเกมออนไลน์	Oishi	
Cafe’	City	บน	Facebook	เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ
กลุ่ม	Pre-teen	หรือกลุ่มวัยที่พ้นช่วงวัยเด็กแต่ก็ไม่ใช่วัยรุ่น	จัดอยู่
ช่วงอายุ	8-12	ปี	นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม	Teenage	หรือวัยรุ่นที่มีอายุ	
13-19	ปี	โดยลกัษณะของกลุม่เป้าหมายนีจ้ะชอบความสนกุสนาน	
และเป็นกลุม่ทีม่เีครอืข่ายสงัคมออนไลน์สงู	ท�าให้เกดิความใกล้ชดิ
กันระหว่างโออิชิกับกลุ่มเป้าหมาย	 เกิดกิจกรรมที่กระท�าร่วมกัน	
รวมไปถงึสามารถท�าให้โออชิกิลายเป็นแบรนด์ทีอ่ยูใ่นความทรงจ�า	
จนเกิดเป็นความภักดีต่อตรายี่ห้อ	(Brand	Loyalty)			

ข้อควรหลีกเลี่ยงในกำรท�ำกำรตลำดแบบไวรัส

	 1)	 การใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่ยากต่อการใช้งาน:	
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมทีใ่ช้เพือ่เข้าถงึข้อมลูทีอ่งค์กรต้องการเสนอ
ให้กับผู้รับสารไม่ควรเป็นซอฟต์แวร์ที่มีผู้ใช้น้อย	 เข้าถึงยาก	 หรือ
เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่อย่างยิ่ง	จนมีผู้ใช้จ�านวนน้อย	ท�าให้การเข้าถึง
ข้อมูลนั้นต้องใช้ความพยายามในการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์พิเศษนั้นเสียก่อน	ซึ่งพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคทั่วไปมักจะมีความอดทนต่อการรอคอยต�่า	รวมถึงความ
ซับซ้อนในวิธีการเข้าถึงข้อมูลก็เป็นประเด็นที่ผู ้รับสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตไม่ต้องการอีกด้วย	 ดังเช่นงานวิจัยของมุทิตา	 นนทรี	
(2543)	ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารระบบอนิเทอร์เนต็
ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ�านวน	1,000	ราย	พบ
ว่า	ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่กค็อืความรวดเรว็ในการเข้าถงึเวบ็ไซต์	
สะท้อนให้เห็นว่าหากการเข้าถึงข้อมูลท�าได้ช้า	 จะท�าให้ผู้เข้าใช้
บริการมีน้อยลงไปด้วย
	 2)	 การให้ข้อมลูโดยปราศจากการตรวจสอบความถกูต้อง:	
ข้อมูลที่ใช้แพร่กระจายสื่อสารกับลูกค้าบนสื่อออนไลน์จะต้องมี
ความถกูต้อง	และรายละเอยีดของข้อมลูต้องไม่มข้ีอบกพร่อง	หาก
เกดิผดิพลาดนัน่หมายถงึภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงด้านลบของธรุกจิ	
จนท�าให้ลดความน่าเชื่อถือของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน
เว็บไซต์ที่กระท�าในนามขององค์กรได้	
	 3)	 การเสนอข้อมลูในเชงิพาณชิย์เป็นทีต่ัง้:	เป็นเรือ่งปกติ
ทีผู่ร้บัสารมกัจะปฏเิสธข้อมลูข่าวสารทีส่่งผ่านมาให้ในลกัษณะเชงิ
พาณิชย์อย่างโจ่งแจ้งจนเกินไป	 ทั้งนี้เพราะผู้รับสารย่อมไม่อยาก
จะเป็นเครื่องมือทางการค้าในฐานะผู้ส่งต่อข้อความไปยังผู้ที่ตนมี
เครือข่ายอยู่	 อีกทั้งไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับจะมีความน่าเชื่อถือ
เพยีงใดอกีด้วย	การเสนอข้อมลูในเชงิพาณชิย์เป็นทีต่ัง้นี้	อาจท�าให้
ผู้รับสารพิจารณาว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นปราศจากคุณค่าที่
จะติดตามลิงค์	ตลอดจนส่งต่อไปยังบุคคลอื่นต่อไป	ดังนั้นข้อมูล
ทีน่�าเสนอในลกัษณะการให้ข้อมลูความรูห้รอืความบนัเทงิเป็นทีต่ัง้
โดยมข้ีอมลูเชงิพาณชิย์แอบแฝง	ย่อมจะน�าไปสูค่วามเตม็ใจในการ
อ่านข้อความและการส่งต่อได้ง่ายกว่าไปด้วย
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บทสรุป

	 การท�าการตลาดแบบไวรัสเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่ผู้ประกอบ
การธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความส�าคัญต่อการเข้ามามีบทบาทใน
การท�าการตลาดในยุคปัจจุบัน	 คือยุคที่	 3.0	 ยุคที่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการท�าธุรกิจ	 ตลอดจนการ
เตบิโตของเครอืข่ายทางสงัคมบนโลกออนไลน์	ท�าให้ผูบ้รโิภคมแีนว
โน้มพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารเปลีย่นแปลงไป	ดงันัน้	
ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ	 ของการเกิดการ
ตลาดแบบไวรัส	 ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ	รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติการท�าการตลาดแบบ
ไวรสัผ่านการใช้เครอืข่ายทางสงัคมบนอนิเทอร์เนต็ให้ประสบความ
ส�าเรจ็	อาท	ิการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ	บนเวบ็ไซต์หลกั
ของบรษิทั	การท�าให้สือ่มคีณุค่ากบัผูร้บัสาร	การรูจ้กัเชือ่มต่อเครอื
ข่ายของกลุ่มเป้าหมาย	 มีการจัดตั้งหน่วยตรวจจับข้อมูลจาก
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ป็นข่าวด้านลบ	และการสร้างกจิกรรมให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมบนโลกออนไลน์	 และส�าหรับข้อควรหลีกเลี่ยงใน
การท�าการตลาดแบบไวรัส	 อาทิ	 การเลือกใช้โปรแกรมและ
ซอฟต์แวร์ที่ยากต่อการใช้งาน	การให้ข้อมูลที่ปราศจากการตรวจ
สอบความถกูต้อง	และการเสนอข้อมลูบนความต้องการเชงิพาณชิย์
เป็นที่ตั้ง	นั่นเอง
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