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บทคัดย่อ

	 	 การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น	 และมีการใช้การสื่อสารออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น	 โดยมี
การติดต่อกันผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ	 นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ที่จะให้ได้ประสิทธิภาพนั้น	 ก็มักจะมาในรูปแบบของการบอก
ต่อหรือ	Viral	Marketing	 เพราะถือว่าเป็นการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง	 เมื่อเปรียบเทียบกับการโฆษณาหรือการท�า
ตลาดด้านอืน่ๆ	อกีทัง้ยงัมพีลงัหรอืมนี�้าหนกัในการสร้างความเชือ่ถอืมากกว่าโฆษณาแบบอืน่ๆ	เพราะมกีารบอกต่อและยนืยนัโดยเพือ่นๆ	
ของผู้รับเอง	

Abstract

	 	 Today’s	communication	and	interaction	between	people	have	been	conducted	widely	through	online	media	
and	various	forms	of	Websites.	In	addition,	effective	public	relations	usually	come	in	a	form	of	viral	marketing	or	word	or	
mouth	because	it	is	an	affordable	and	cost	effective	marketing	tool	compared	to	other	advertising	or	marketing	tools.	It	
also	has	an		impact	or	power	to	build	trust	among	customers	than	other	ads	because	the	message	is	passed	on	and	
verified	by	the	recipient’s	friends.

บทน�ำ

	 	 ปัจจบุนัรปูแบบและช่องทางการสือ่สารในเชงิธรุกจิและในชวีติประจ�าวนัมคีวามหลากหลายมากขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัย	การสื่อสารแบบปากต่อปากหรือการบอกต่อ	(Word	of	Mouth)	เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ	เกิดขึ้นจาก
การที่ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ	 จึงมีการบอกต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น	 ซึ่งท�าให้ข่าวสารสามารถ
กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว	 ไม่ว่าผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบรับเชิงบวกหรือเชิงลบ	 การสื่อสารแบบบอกต่อก็จะน�าข้อมูลนั้นส่งต่อไปอย่าง
รวดเร็วเช่นกัน	จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์การใช้สื่อที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดี	และอาจมีข้อ
จ�ากดัในเรือ่งของงบประมาณ	ทัง้นีผู้ป้ระกอบการทีเ่พิง่เริม่กจิการสามารถน�าการสือ่สารการตลาดแบบปากต่อปากหรอืการบอกต่อ	(Word	
of	Mouth	Marketing)	ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าหรือบริการและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ	ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดลักษณะนี้มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	5	ประการ	คือ	1)	เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ	2)	เป็นแนวทางในการระบุหา	
กลุม่ผูบ้รโิภคทีต้่องการแบ่งปันข้อมลูหรอืบอกต่อ	3)	เป็นการจดัหาเครือ่งมอืสือ่สารในการแสดงความคดิเหน็และแบ่งปันข้อมลู	4)	เป็นการ
ศึกษาวิธีการ	เวลา	และสถานที่ในการเริ่มต้นที่จะแบ่งปันข้อมูลโดยการบอกต่อ	และ	5)	เป็นการรับฟังความคิดเห็นและโต้ตอบกับเสียง
ของผู้ที่มาแบ่งปันข้อมูลหรือบอกต่อ	(Lake,	2010)
	 	 การพัฒนาและก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตท�าให้โลกในปัจจุบันเปรียบเสมือนโลกที่ไร้พรมแดนที่ผู้คน
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก	อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	อินเทอร์เน็ตยังก่อให้เกิดสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่
เรียกว่า	เครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network)	ที่เปรียบเสมือนสังคมของโลกมนุษย์จริงๆ	ที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน	ทั้งการพูดคุย	แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น	 บอกเล่าสิ่งที่ตนเองได้พบหรือได้กระท�ามาให้เพื่อนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ได้รับทราบ	 ในการนี้ผู้ประกอบการและ
นักการตลาดสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าวในการท�าการตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า	Viral	Marketing	ที่มีลักษณะคล้ายกับการ
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ตลาดแบบปากต่อปาก	 ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ
และทรงพลังมากกว่าการโฆษณาแบบต่างๆ	ที่เคยใช้มา		ทั้งนี้ใน
มุมมองทางการตลาด	สินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่บอกเล่ากันต่อๆ	
ในระหว่างเพื่อนหรือบุคคลอื่นในสังคมออนไลน์นี้	จะมีพลังและมี
น�า้หนกัในการสร้างความเชือ่ถอืได้มากกว่าการโฆษณาจากบรษิทั
ผูผ้ลติสนิค้าเอง	เพราะเป็นถอืว่าการบอกต่อเป็นการแบ่งปันความ
คิดเห็นหรือประสบการณ์ตรงจากผู้บริโภคด้วยกันเอง

กำรตลำดแบบไวรัส (Viral Marketing)

	 	 “การตลาดแบบไวรัส”	 หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า	“Viral	Marketing”	มีลักษณะเป็นการแพร่กระจายข่าวสารไม่
ว่าในทางบวกหรือทางลบระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง	 ซึ่งเป็น
กลยทุธ์ทางการตลาดทีส่ร้างการรบัรูใ้นเรือ่งของ	แบรนด์ผลติภณัฑ์	
โดยอาศยัการบอกต่อในวงจรคนรูจ้กั	(Circle	of	Friends)	การตลาด
แบบบอกต่อนีม้มีานานก่อนทีจ่ะมกีารน�าไปใช้ในอนิเทอร์เนต็	หรอื
สังคมออนไลน์	(อุไรพร	ชลสิริรุ่งสกุล,	2553)	โดยเรียกกันว่า	การ
ตลาดแบบปากต่อปาก	(Word	of	Mouth)	 นั่นเอง	 ส่วนหนึ่งนั้น	
การบอกต่อเกิดจากลักษณะของสังคมที่มีการแบ่งปันนั่นเอง	 เช่น	
เมื่อเราพบสิ่งประทับใจ	 ก็มักจะบอกต่อเพื่อนๆ	 ให้ได้รับรู้ด้วย	
ท�าให้ข้อมูลกระจายและเพื่อนในกลุ่มได้รับรู้กันจนทั่ว	 แต่ความ
แพร่หลายของข้อมูลข่าวสารจะกระจายอยู่เพียงในกลุ่มสังคม
หนึ่งๆ	 เท่านั้น	 เพราะหากไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจอย่างแท้จริง	 การ
ตลาดแบบบอกต่อก็ยากที่จะท�าให้ผู้คนรับรู้ได้ในระดับประเทศ	
และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	 หากเป็นการท�าให้ผู้คนรับรู้ในระดับ
โลก	(ภิเษก	ชัยนิรันดร์,	2552)	อย่างไรก็ตาม	อินเทอร์เน็ตท�าให้
ก�าแพงแห่งการรบัรูข่้าวสารพงัทลายลง	และท�าให้การตดิต่อสือ่สาร
กับคนทุกมุมโลกเป็นเรื่องที่ง่ายมาก	 จากเดิมที่รับรู้กันเพียงแค่
สังคมเล็กๆ	 สังคมหนึ่ง	 กลายเป็นการรับรับรู้ของสังคมต่างๆ	
หลายๆ	กลุ่มได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่นาน	
	 	 เดิมทีการท�า	Viral	Marketing	 นั้น	 ผู้ประกอบการจะ
กระท�าผ่านอีเมล์เป็นหลัก	 หรือที่เรียกว่า	 การฟอร์เวิร์ดเมล		
(Forward	Mail)	ต่อมาในภายหลงั	อทิธพิลของการบอกต่อบนโลก
อนิเทอร์เนต็กม็คีวามสามารถสงูขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี	
ท�าให้ผู้บริโภคที่เล่นอินเทอร์เน็ตสามารถบอกต่อเกี่ยวกับสินค้า	
บริการ	 หรือความบันเทิงที่ชื่นชอบผ่าน	 เครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างๆ	(Social	Network)	ส่งผลให้สารทีต้่องการสือ่นัน้แพร่กระจาย
ไปได้อย่างรวดเร็วราวกับเชื้อไวรัส	 จึงเป็นที่มาของค�าว่า	 “Viral	
Marketing”	นั่นเอง	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้ใช้	Facebook	 สามารถน�า
คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่ตนเองชื่นชอบมาเป็นส่วนหนึ่งของ		
Facebook	ของตน	เมื่อเพื่อนที่เข้ามาเห็นและชอบคลิปเหล่านั้น
ก็สามารถน�าไปใส่ไว้ใน	Facebook	ของตนเองได้เช่นกัน	

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Word of Mouth กบั Viral Marketing

	 	 นกัวชิาการได้ลงความเหน็ว่า	การตลาดแบบปากต่อปาก	
(Word	of	Mouth	Marketing)	 กับการตลาดแบบไวรัส	(Viral	
Marketing)	มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดเหมือนกัน	แต่
กลับพบความแตกต่างกันหลักๆ	 คือ	 การตลาดแบบปากต่อปาก
นั้น	ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการส่งสารหรือบอกต่อนั้น	ส่วนใหญ่เป็นผู้
ประกอบการหรือนักการตลาด	 แต่การตลาดแบบไวรัส	 ผู้บริโภค
จะเป็นผูส้ือ่สารและกระจายข้อมลูอย่างรวดเรว็โดยการบอกต่อกนั
เป็นทอดๆ		(Lake,	2010)	นอกจากนั้น	การตลาดแบบปากต่อปาก	
ยังเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
กิจการ	และมีขอบเขตการบอกต่อกันในหมู่เพื่อน	ครอบครัว	และ
คนรู้จัก	 ซึ่งการแพร่กระจายข้อมูลจะอยู่ในวงแคบกว่าการตลาด
แบบไวรสัซึง่มผีูร้บัสารและการกระจายสารหรอืมกีารบอกต่อไปใน
วงกว้างและรวดเรว็	โดยไม่จ�ากดัว่าผูท้ีร่บัสารหรอืมกีารบอกต่อนัน้
ต้องเป็นบุคคลที่คุ้นเคยหรือรู้จักกัน		และมักจะใช้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เป็นเครือ่งมอืในการบอกต่อ	เช่น	วดิโีอคลปิ	อนิเทอร์เนต็	หรอื
สือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ	เป็นต้น	ซึง่ท�าให้ประสทิธภิาพส่งต่อข้อมลู
หรอืบอกต่อนัน้สามารถท�าได้อย่างรวดเรว็และเป็นวงกว้างถงึระดบั
ประเทศหรือระดับโลกได้

อิทธิพลของกำรใช้ Viral Marketing 

	 Viral	Marketing		เป็นรปูแบบหนึง่ในการท�าการตลาดผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันในต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค	
รวมทั้งในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน	
เพราะเป็นการท�าการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก	 รวมทั้งมีต้นทุน
ท่ีต�่ำ	 และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาแบบอื่นๆ	 อีกทั้ง
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่แต่ก่อนผู้บริโภคท�าได้แค่รับสารเพียงอย่างเดียว	แต่ในปัจจุบันผู้
บริโภคสามารถสร้างข่าวสารและกระจายข่าวสารได้ด้วยตัวเอง
อย่างรวดเรว็ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็		ทัง้นีเ้หตผุลทีท่�าให้แบรนด์
ต่างๆ	เลือกใช้		Viral	Marketing	ในการท�าการตลาด	คือ	การ
ปรับตัวให ้ เข ้ากับพฤติกรรมของผู ้บริ โภค	 ที่ทุกวันนี้การ
โฆษณาชวนเชือ่ของแบรนด์ต่างๆ	ไม่ทรงพลงัเหมอืนอย่างเมือ่ก่อน	
เมื่อผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นทั้งในเรื่องของสินค้าและการใช้
สื่อ	 เพราะฉะนั้น	Viral	Marketing	 ที่ใช้คนใกล้ตัวหรือคนรอบๆ	
ข้างตัวผู ้บริโภคเองเป็นสื่อในการส่งต่อข้อความของแบรนด์	
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าโฆษณาชวนเชื่อของ
แบรนด์	
	 ในปัจจบุนัองค์กรหลายแห่งซึง่ใช้	Viral	Marketing	ในการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา	 อย่างเช่นคลิปการปาโทรศัพท์มือถือ	
ซึ่งถือว่าเป็นการท�าการตลาดแบบรุนแรง		และผู้ที่ออกความคิดนี้
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ก็ตระหนักดีว่า	 ในสังคมไทยมักมีการส่งต่อ	หรือบอกต่อ	ยิ่งเป็น
สิ่งที่เป็นกระแสความนิยมสังคมแล้วด้วยนั้น	 ย่อมเกิดการส่งต่อ
หรือบอกผ่านปากต่อปากอย่างรวดเร็ว	 หรือแม้กระทั่งการเปิดตัว
สินค้า	Krispy	Kreme	ก็ถือว่ามีการใช้	Viral	Marketing	ได้อย่าง
ถกูวธิเีลยทเีดยีว	โดยมกีารประชาสมัพนัธ์ไปในสือ่ต่างๆ	ว่า	มกีาร
ให้รับประทานฟรี	1	ปี	ส�าหรับผู้ที่มาเป็นคนแรก	จึงเกิดการกระ
จายข่าวในหมูผู่้ที่ได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว	และตรงไปยังผูท้ี่เป็น
เป้าหมายลกูค้าส�าคญั	โดยทีไ่ม่ต้องลงทนุไปกบัค่าการตลาดอย่าง
การโฆษณาหรือการจ้างพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาให้กับ
สินค้าหรือแม้แต่ร้านขนมที่มีชื่ออย่าง	After	You	ซึ่งเกิดจากร้าน
เล็กๆ	 ใจกลางกรุงเทพ	 ซึ่งเกิดการบอกต่อในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์	เมื่อผู้บริโภคเกิดความประทับใจ	
	 สิ่งที่ท้าทายในการท�า	Viral	Marketing	 คือ	 ผู้สร้างไม่
สามารถบังคับให้เกิดการบอกต่อได้	 เพราะผู้บริโภคจะเป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนให้มีการสื่อสารกระจายออกไป	 แต่สิ่งที่
สามารถท�าได้	คอื	การก�าหนดตวัเร่งการแพร่ของสารโดยใช้เครือ่ง
มือต่างๆ	เช่น	E-mail,	Youtube,	Facebook		เป็นต้น	เพื่อที่จะ
เป็นกระบอกเสียงในการกระจายข้อความ	 หลังจากนั้น	 ต้องรอ
ติดตามผลของเนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นว่า	จะได้รับการตอบรับและ
บอกต่อในชุมชนสังคมออนไลน์และออฟไลน์มากน้อยเพียงใด			
(อุไรพร	ชลสิริรุ่งสกุล,	2553)	นอกจากนี้	การใช้	Viral	Marketing	
นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย	เนื่องจากผู้ประกอบการหรือนักการตลาด
ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่แน่นอนได้	เช่น	ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง
ซึง่มปีระสบการณ์ในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการท�า	Viral	
Marketing	ซึง่มปีระสทิธภิาพในการกระจายข่าวสารและข้อมลูใน
วงกว้าง	แต่หากเกิดข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แล้ว	 เช่น	
ลกูค้าสามารถต�าหนสินิค้าหรอืการให้บรกิารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	
ได้	 ดังนั้น	 ผู้ใช้สื่อต่างๆ	 ในการท�าการตลาดจะต้องสามารถแก้
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที	 เนื่องจากจะมีการแพร่กระจายข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและควบคุมยาก	(ธีรศานต์	สหัสสพาศน์,	2553)

Viral Marketing บนโลกอินเทอร์เน็ต

	 การท�า	Viral	Marketing	บนอินเทอร์เน็ต	คือ	เทคนิคการ
ท�าการตลาดที่ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือช่วยใน
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 หรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการตลาดด้านอื่นๆ	 เช่น	 สามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น	
โดยเปรยีบเสมอืนกบักระบวนการแพร่ไวรสั	ซึง่เป็นลกัษณะของการ
บอกต่อของผู้ที่ได้รับสื่อหรือข้อมูลข่าวสาร	 โดยมีรูปแบบที่ส�าคัญ
ด้วยกัน	ดังนี้

 1. E-mail Marketing	 เป็นวิธีแรกของการท�า	Viral	
Marketing	บนอนิเทอร์เนต็	แต่การหาอเีมล์ของผูใ้ช้ทีเ่ป็นกลุม่เป้า
หมายนั้นท�าได้ยาก	อาจท�าให้การสื่อสารไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	
แต่ยังมีสิ่งที่นิยมท�ากันที่สุด	ก็คือ	การ	Forward	Mail	ต่อๆ	ไป
ของผูใ้ช้นัน่เอง	ในการใช้	E-mail	Marketing	นัน้	ทางแบรนด์สนิค้า
ผู	้Forward	ต้องมคีวามมัน่ใจในสิง่ทีก่�าลงัจะส่งต่อให้กบับคุคลอืน่
และจะต้องค�านึงถึงเสมอว่า	 ท�าอย่างไรให้คนเปิดอีเมล์และอ่าน
ข้อความในอีเมล์	แล้วต้อง	Forward	mail	ทันทีที่อ่านจบ	แต่ต้อง
ระวังมิให้ดูเป็นการโฆษณาขายสินค้าจนเกินไปเพราะอาจท�าให้
ผู้รับร�าคาญ	และมีความรู้สึกในด้านลบกับแบรนด์ได้
 2. VDO Marketing	เป็นการใช้คลปิวดิโีอในการท�าการ
ตลาด	ถือเป็นการท�า	Viral	Marketing		ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด	โดย
การน�าวีดิโอที่ถ่ายมาอัพโหลดลงบนอินเทอร์เน็ต	 อาจเป็นความ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้		แต่สิ่งที่อัพโหลดบนอินเทอร์เน็ตอาจได้รับ
ความนิยมจากคนทั่วไปที่ได้ชม	 อาจเป็นเพราะเนื้อหาหรือ
พฤติกรรมในคลิปวิดีโอที่ถูกใจของบุคคลที่ได้ชมจนกระทั่งเกิด
เป็นกระแส	และมีการบอกต่อขึ้นมา	มีการส่งต่อคลิปวิดีโอให้กับผู้
อืน่	โดยเวบ็ไซต์ทีน่ยิมในการอพัโหลดคลปิวดิโีอนัน่กค็อื	YouTube		
ตัวอย่างคลิปวีดิโอที่มีการส่งต่อมาก	 เช่น	 คลิปวิดีโออาจารย์ปา
โทรศพัท์มอืถอืของนกัศกึษาในห้องเรยีน	ซึง่ในตอนแรกคนทีไ่ด้ชม
คลิปวิดีโอนี้	ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์	ว่าจริงหรือไม่	รุนแรงไปหรือไม่	
แต่สุดท้ายก็มีการเฉลย	 ซึ่งเป็นการจัดฉากเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่
ของ	Burger	King	นั่นเอง	ทั้งนี้	คลิปวิดีโอที่แบ่งปันให้ผู้อื่นชมนั้น	
ถ้าท�าแบบง่ายๆ	เหมือนการขายสินค้า	ก็ไม่มีความแตกต่างอะไร
กับโฆษณาธรรมดาๆ	 ชิ้นหนึ่ง	 ดังนั้น	 การที่จะใช้คลิปวีดีโอเป็น
เครื่องมือในการท�า	Viral	Marketing	เพื่อการส่งเสริมการขายหรือ
บอกต่อนั้น	ต้องค�านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกแปลก	เป็นสิ่งใหม่	และ
เมื่อชมจบแล้วผู้ชมส่งต่อทันที	

ที่มา:	http://www.YouTube.com/watch?v=zd0qWTH3swM		

ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างคลิปปาโทรศัพท์มือถือ
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 3. Social Network	เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้ตอบโต้กันจน
เกิดเป็นสังคมหรือชุมชน	 จนกระทั่งมีการเชื่อมโยงกันกลายเป็น
เครอืข่าย	(Network)	ทีโ่ยงใยไปทัว่โลก	ตวัอย่างของเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์	 ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน	 เช่น	Facebook,	Hi5,	
Blogger,	My	Space,	Twitter	เป็นต้น	ซึ่งผู้ใช้ต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสังคมออนไลน์นั้นๆ	 ก่อน	 โดยมีการใส่ข้อมูลพื้นฐาน	
เช่น	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	เพศ	การศึกษา	สถานที่ท�างาน	งานอดิเรก	
เป็นต้น	Social	Network		ต่างๆ	ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เหมาะส�าหรับ
การสร้างแบรนด์สินค้ามากกว่าขายสินค้า		เพราะแบรนด์สินค้าที่
มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง	จะใช้	Social	Network	เหล่านี้ในการส่ง
เสริมการขายรวมถึงอาจจะดึงลูกค้าจาก	Social	Network	 ไม่ว่า
จะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เหล่านี้ได้อีกด้วย	
                                                                         
Viral Marketing กับธุรกิจ SMEs

	 จากการตลาดออนไลน์ผ่าน	Social	Network		ต่างๆ	โดย
ใช้กลยทุธ์	Viral	Marketing	ทีเ่กดิขึน้	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม	 สามารถใช้แสวงหาโอกาสเพิ่มมูลค่าสินค้า
หรอืส่งเสรมิการตลาดได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั	อกีทัง้ยงัมอี�านาจในการ
สื่อสารที่เข้าถึงมวลชนจ�านวนมหาศาลได้อย่างเท่าเทียมกับผู้
ประกอบการขนาดใหญ่	 เนื่องจากการท�าการตลาดบนโลก
อินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารการตลาดที่ต้นทุนต�่า	 และมีโอกาสใน
การเข้าถงึตลาดและกลุม่เป้าหมายของตนได้อย่างมีประสทิธภิาพ
สูงสุดและรวดเร็ว	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นจะ
สามารถน�าเครือ่งมอืต่างๆ	ในการท�าการตลาดบนโลกอนิเทอร์เนต็
มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้อย่างสร้างสรรค์หรือไม่	ดังนั้นผู้
ประกอบการต้องมองหาวัตถุดิบในการสร้าง	Viral	Marketing		
ออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนยิมและเหน็ผลตอบรบัมากทีส่ดุ	และน�าสือ่
ต่างๆ	เหล่านัน้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์และคณุค่ามากทีส่ดุกบัธรุกจิ
ของตนเอง	
	 ตัวอย่างที่ดีและเห็นผลได้ชัดเจนของผู้ประกอบการธุรกิจ	
SMEs	 รุ่นใหม่ของไทยนั้น	 ได้แก่	 ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ	 “เจ๊กเม้ง”	
ก๋วยเตีย๋วเนือ้ต้นต�ารบัเพชรบรุ	ีซึง่จ�าหน่ายก๋วยเตีย๋วเนือ้ทีเ่ป็นทีข่ึน้
ชื่อของจังหวัดเพชรบุรี	รวมทั้งก๋วยเตี๋ยว	ไก่	หมู	และอาหารตาม
สั่ง	 อีกทั้งยังมีของหวานต่างๆ	 รวมทั้งยังมีบริการรับจัดเลี้ยงและ
บริการจัดชุดของว่างส�าหรับงานพิธีและงานสัมมนา	 โดยเจ้าของ
ธุรกิจได้น�าสื่ออินเทอร์เน็ต	ทั้งการสร้างเว็บไซต์	www.jekmeng-
noodle.com	และ	Social	Network	ต่างๆ	ทัง้	Facebook,	Twitter,	
Hi5,	Flickr	รวมทั้งการน�าคลิปวิดีโอลงใน	YouTube	มาเป็นเครื่อง
มือทางการตลาดในการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 และสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้า	โดยการน�ารูปภาพอาหารเมนูต่างๆ	ทั้งใหม่และ

เก่า	 รวมถึงรูปถ่ายจากลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านมาลงใน	Social	
Network	 ของทางร้านเอง	 นอกจากนั้น	 ยังมีคลิปวิดีโอแนะน�า
อาหารจานเด็ดของทางร้าน	 รวมถึงบรรยากาศภายในร้านหรือ			
โปรโมชัน่ต่างๆ	ทีท่างร้านจดัในช่วงเวลานัน้	ซึง่ผูป้ระกอบการร้าน
เจ๊กเม้งได้น�า	Social	Network	ที่มีมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และดี
เยี่ยมท�าให้คนในสังคมออนไลน์รู้จักร้านเจ๊กเม้ง	และเกิดการบอก
ต่อๆ	กัน	(Viral	Marketing)	ถึงร้านเจ๊กเม้งในกลุ่มสังคมออนไลน์
กันอย่างแพร่หลาย	 ท�าให้ร้านเจ๊กเม้งสามารถเพิ่มยอดขายให้สูง
ขึ้นจากในอดีตที่มียอดขาย	5-6	 พันบาทต่อวัน	 เพิ่มขึ้นเป็น	2-3	
หมื่นบาทต่อวัน	และ	4-5	หมื่นบาทต่อวันในช่วงวันศุกร์-อาทิตย์		

เทคนิคในกำรท�ำ Viral Marketing

	 จากตวัอย่างต่างๆ	ทีไ่ด้น�าเสนอไปก่อนหน้านี	้นบัได้ว่าการ
ท�าการตลาดแบบบอกต่อ	(Viral	Marketing)	 เป็นกลยุทธ์ที่ชาญ
ฉลาดและเห็นผลมากในปัจจุบัน	 อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยเช่น
กัน	คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	หรือมีต้นทุนที่ต�่ามาก	เพียงแต่ผู้
ประกอบการต้องหาวิธีที่จะสามารถให้คนกลุ่มต่างๆ	 ในสังคม
ออนไลน์	 น�าสินค้าหรือบริการของตนเองที่ท�าการตลาดเหล่านี้ไป
บอกต่อๆ	กัน	ซึ่งการท�า	Viral	Marketing	ที่ดีนั้นมีเคล็ดลับและ
วิธีการดังต่อไปนี้
	 1.	กระตุ ้นความรู ้สึกของผู ้เข้าชม	 การที่จะท�า	Viral	
Marketing	ให้ได้ผลดีนั้น	ต้องคิดไว้เสมอว่าเมื่อผู้ชมดูแล้วต้องมี
อารมณ์ร่วมไปกบัสิง่ทีเ่ราจะสือ่	เสมอืนเป็นตวัละครทีอ่ยูใ่นนัน้ด้วย	
รู้สึก	ตื่นเต้น	เร้าอารมณ์	กระตุ้นความรู้ที่รุนแรง	เคล็ดลับที่ส�าคัญ
ที่สุดก็คือ	 การสร้างให้โฆษณาชิ้นนั้นมีการถ่ายทอดความรู้สึก

ที่มา:		http://thumbsup.in.th/2011/01/power-socialnetwor/		

ภาพที่ 2 เครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต
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อารมณ์ออกมาอย่างชัดเจน	รุนแรง	เกลียด	มีความสุข	หรือก�าลัง
โกรธอย่างไร้เหตุผล	 ต้องให้ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นออก
มาได้เป็นค�าพดู	สามารถตดัสนิสิง่ทีถ่่ายทอดออกมาได้ว่าต้องการ
สื่ออารมณ์แบบไหน	 แต่ทั้งนี้เมื่อมีการน�าเสนอโฆษณา	 เราก็ต้อง
มองดูผลในทางตรงข้ามด้วยเช่นกัน	 เพราะโฆษณาต้องมีทั้งคนที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	 เพราะฉะนั้นเราต้องท�าให้มีคนที่ไม่เห็น
ด้วยกับเราน้อยที่สุด	 และถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบโฆษณาที่กระตุ้น
อารมณ์หรอืความรูส้กึมากเพยีงใด	เนือ้หาในโฆษณานัน้กต้็องเป็น	
กลางเช่นเดียวกัน
	 2.	ท�าสิ่งที่เหนือความคาดหมาย	 การที่จะท�าโฆษณาให้
ส�าเร็จนั้น	 จ�าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดคือ	ต้องคิดว่าโฆษณาแบบนี้มี
ใครท�ามาก่อนหรือไม่	ต้องมีการฉีกแนวการท�าโฆษณาแบบเดิมๆ	
หรอืเหนอืกฎเกณฑ์จากธรรมชาติ	แล้วจะท�าให้คนดสูนใจในความ
แตกต่าง	ท�าให้คนดูสงสัย	จนที่สุดกลายเป็นความสนใจของผู้ชม
ได้ในท้ายที่สุด
	 3.	อย่าให้ดูเหมือนเป็นการโฆษณา	 วิธีการโฆษณาที่น�า
ดาราทีม่ชีือ่เสยีงมาเป็นพรเีซน็เตอร์และน�าเสนอสนิค้าบนเวทถีอืว่า
เป็นวิธีการโฆษณาแบบเก่าๆ	 ดังนั้น	 ต้องน�าเสนอโฆษณาใหม่ๆ	
ให้มคีวามสร้างสรรค์	เช่น	ในโฆษณาหลายชิน้จะเหน็ได้ว่า	เจ้าของ
สินค้าไม่ได้เน้นเรื่องของตัวสินค้ามากนัก	 แต่จะมุ ่งไปที่การ
สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ	และน่าสนใจมากกว่า	
	 4.	มเีรือ่งราวต่อเนือ่ง	เมือ่โฆษณาได้รบัการตอบรบัทีด่ี		สิง่
ที่เกิดขึ้นคือคนดูจะสนใจโฆษณานั้นเป็นพิเศษ	จึงควรคิดค้นตอน
ต่อไปของโฆษณา	 ซึ่งจะได้ผลมากทีเดียวในการน�าเสนอ	 เพราะ
คนดูให้ความส�าคัญกับโฆษณาเดิมอยู่แล้ว	และโฆษณาที่เป็นตอน
ต่อเนื่องมักจะได้รับความสนใจจากผู ้ชมจ�านวนมากเช่นเดิม	
เปรียบเสมือนว่าให้ผู้ชมได้ติดตามโฆษณาที่จะมีตามมาและเกิด
การบอกต่อได้ในที่สุด
	 5.	เปิดให้แบ่งปัน	 หรือดาวน์โหลด	 และน�าไปแสดงบน
เว็บไซต์อื่นได	้ การแบ่งปัน	(share)	 คือ	 หัวใจของการท�า	Viral	
Marketing	 จึงต้องอนุญาตให้ผู ้ชมท�าสิ่งเหล่านี้ได้	 นั่นคือ												
1)	สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในรูปแบบไฟล์ทั่วๆ	ไปได้	เช่น	ไฟล์

รปูภาพในรปูแบบของ	JPG	ไฟล์วดิโีอในรปูแบบของ	MPG	เป็นต้น	
2)	 ต้องท�าให้ผู้ชมสามารถน�าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาไปน�าเสนอบน	
Social	Network	 ของเขาได้	 ซึ่งขนาดของไฟล์ก็มีความส�าคัญ	
เพราะถ้าใหญ่เกนิไปกท็�าให้ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ความเรว็ต�า่ไม่สามารถ
เปิดชมผ่านออนไลน์ได้		3)	ยอมให้ส่งต่อไปยังเพื่อนหรือผู้อื่น	ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วมักจะส่งเป็นลิงค์ไปให้	หรือจะให้ส่งเนื้อหานั้นไปยัง
ผู้อื่นโดยตรงก็ได้	4)	 น�าไปน�าเสนอในเว็บไซต์หลากหลาย	 เช่น	
Digg.com,	YouTube.com	เป็นต้น	และ	5)	อนุญาตให้ผู้ชมเพิ่ม
เว็บไซต์นั้นเข้าไปใน	Bookmark	ของเขาเอง	
	 6.	ไม่จ�ากัดการเข้าชม	Viral	Marketing	 เหมือนกับการ
ท�างานของไวรัส	 สามารถส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ง่ายๆ	 เพียงแต่ไม่มี
อนัตรายหรอืน่ารงัเกยีจเหมอืนกบัไวรสัเท่านัน้เอง	เพราะถ้ายิง่แพร่
กระจายมากเท่าไหร่	 ยิ่งหมายถึงความส�าเร็จของการท�า	Viral	
Marketing	มากเท่านั้น

บทสรุป

	 การท�าการตลาดแบบปากต่อปาก	(word	of	mouth)	หรือ
การสร้างการตลาดแบบไวรสั	(Viral	Marketing)	ให้ประทบัใจผูช้ม
มากพอที่จะส่งต่อไปนั้นคงจะไม่ง่ายนัก	ผู้ประกอบการต้องมั่นใจ
ว่ามีเนื้อหาที่สร้างสรรค์	 และเมื่อน�าเสนอสู่เครือข่ายบนสังคม
ออนไลน์	จะสร้างการรับรู้ด้านบวกต่อแบรนด์อย่างแท้จริง	เพราะ
การท�า	Viral	Marketing	เปรียบเหมือนดาบ	2	คม	มีทั้งด้านบวก
และด้านลบ	ถ้ากระจายข้อมูลไปสู่ผู้ชมแล้วเป็นด้านบวก	ก็จะเกิด
ผลตอบรบักลบัมาอย่างดเียีย่ม	ทัง้ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และการทีเ่ป็น
รู้จักของสังคมมากขึ้น	แต่ถ้าข้อมูลที่กระจายให้กับผู้ชมแล้วท�าให้
รู้สึกเป็นลบ	 ก็จะเกิดผลเสียจากพลังการบอกต่อในเรื่องลบกับ
แบรนด์ได้เช่นกัน	 ซึ่งอาจจะเร็วและแรงกว่าด้านบวกอีกด้วย	 ผล
ท้ายที่สุดแล้วจะประสบความส�าเร็จหรือไม่นั้น	ก็ขึ้นอยู่ว่า	องค์กร
ธุรกิจที่น�ากลยุทธ์การท�าการตลาด	แบบ	Viral	Marketing	ไปใช้
จะสามารถน�าไปประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์กับสินค้าของตนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้ดีเพียงใด



Executive Journal22

บรรณำนุกรม

ณัฐพล	ขาวส�าลี.	(2553,	15	พฤษภาคม).	Internet	Marketing	คืออะไร?	มีอะไรบ้าง	?.	สืบค้นเมื่อ	  
	 16	มิถุนายน	2553,	จาก	http://www.nattaphon.com/internet-marketing/22-what-is-	 	
	 internet-marketing.html.																																																										
ณัฐพล	ขาวส�าลี.	(2553,	11	มิถุนายน).	Viral	Marketing	คืออะไร?	สืบค้นเมื่อ	16	มิถุนายน	2553,	  
	 จาก	http://www.nattaphon.com/internet-marketing/24-what-is-viral-marketing.html.																																																																																			
ตุ้ยรุ่ง.	(2554,17	มกราคม).	พลังแห่ง	Social	Network	เปลี่ยนชีวิตใครบางคน.	สืบค้นเมื่อ	15		 	
	 มีนาคม	2554,	จาก	http://thumbsup.in.th/2011/01/power-social-networ/
ธัญธร	ฉัตรละออง.	(2553,	12	เมษายน).	Viral	Marketing	ส่งต่อไอเดียแบบปากต่อปาก.	สืบค้นเมื่อ			
	 15	มีนาคม	2553,	จาก	http://www.mkttwit.com/2010	/04/12/viral-marketing.	
ธีรศานต์	สหัสสพาศน์.	(2553).	เมื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกออนไลน์.	สืบค้นวันที่	18	มีนาคม	2553		
	 จาก	http://www.manager.co.th/Cyberbiz/viewNews.aspx?NewsID=953000014228.																																																																					
ฟันนี่	บิซ.	(2553).	Viral	Marketing	การตลาดแบบปากต่อปาก	ทุ่นแรงไม่เปลืองทุน.	สืบค้นเมื่อ	
	 15	มีนาคม	2553,	จาก	http://funnybiz.ws/01-internet-marketing-knowledge/
	 viral-marketing.
ภิเษก		ชัยนิรันดร์.	(2552,	มิถุนายน).	Viral	Marketing	พลังแห่งการบอกต่อ.	สืบค้นเม่ือ	15	มีนาคม			
	 2553,	จาก	http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=80105
เล็ก...อสินา	(2553).	Social	Web/Viral	Marketing	อาวุธธุรกิจในยุค	Social	Network	(3).	สืบค้น
	 เมื่อ	15	มีนาคม	2553,	จาก	http://lekasina.wordpress.com/2010/03/18/%E2%80%9
	 Csocial-webviral-marketing.																																													
อุไรพร	ชลสิริรุ่งสกุล.	(2553,	9	กรกฎาคม).	Viral	Marketing	พลังบอกต่อที่นักการตลาดต้องการ.		 	
	 สืบค้นเมื่อ	30	สิงหาคม	2553,จาก	http://www.bangkokbiznews.com.
	“ไอเดียการท�าการตลาดแบบ	Viral	Marketing	บนโลกไอที”.	(2553).	สืบค้นเมื่อ	16	มีนาคม	2553,	 
	 จาก	http://www.sutenm.com/ไอเดียการท�าการตลาดแบบ-viral-mark.																																																													
“Viral	Marketing	ท�าอย่างไรจึงจะประสบความส�าเร็จ”.	(2553).	สืบค้นเมื่อ	15	มีนาคม	2553	
	 จาก	http://www.drsuntzu.tk/2	/post/2010/10/viral-marketing.html
Lake,	L.	(2010).	Word-of-mouth	marketing	vs.	viral	marketing:	What’s	the	difference?		 	
	 Retrieved	on	March	30,	2010,	from	http://marketing.about.com/od/marketingmethods/
	 a/womvsviral.htm




