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บทคัดย่อ 
 การติดต่อสื่อสารกันของมนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความรวดเร็วและสามารถแพร่กระจายข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคแห่งการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล การ
ติดต่อกันด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ มักจะมีลักษณะรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก
หรือ Viral Marketing เพราะเป็นการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงและให้ประสิทธิผลที่ดี เมื่อมีการ
เปรียบเทียบกับการตลาดด้านอ่ืน ๆ ทั้งยังมีน้้าหนักในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคมากกว่า
การโฆษณาในรูปแบบอ่ืน เพราะการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่จ้าเป็นที่ผู้ส่ง
สารกับผู้รับสารจะต้องมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันจึงจะก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อมั่นใน
ตัวสินค้าและบริการนั้น ๆ หากแต่เป็นผู้บริโภคกับผู้บริโภคบอกต่อกันเอง และส่งผลให้สินค้าและ
บริการที่ผ่านกระบวนการการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัลนี้เกิดความน่าเชื่อถือในระดับที่สูง
มาก 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารแบบปากต่อปาก การบอกต่อ ไวรัล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อในยุค
ดิจิทัล 
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บทน า 
ปัจจุบันรูปแบบของการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นตามการ

พัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย การสื่อสารแบบปากต่อปากหรือการบอกต่อ 
(Word of mouth) แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้คนก็มักจะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา 
อารมณ์ ความต้องการ แม้กระท่ังเรื่องของสินค้า การบริการ และตราสินค้า ผ่านทางการใช้เทคโนโลยี
ที่สามารถโต้ตอบกันในรูปแบบสื่อสังคม บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงใหม่ในรูปแบบของชุมชนออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทิศทางของ
การด้าเนินธุรกิจ โดยใช้วิธีการน้าเอาพลังอ้านาจของการสื่อสารแบบปากต่อปากมาใช้เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การใช้สื่อที่มีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดี ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน้าการสื่อสาร
การตลาดแบบปากต่อปากไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและบริการ 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจมากขึ้น Lake (2015) กล่าวถึงการสื่อสารแบบปากต่อปากว่ามี
ส่วนประกอบที่ส้าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้  

ประการที่ 1 คือให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ  
ประการที่ 2 คือให้แนวทางในการระบุหากลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลโดยการบอก

ต่อ  
ประการที่ 3 คือการจัดหาเครื่องมือสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูล 
ประการที่ 4 คือศึกษาวิธีการ เวลา และสถานที่ในกระบวนการแบ่งปันข้อมูลโดยการบอกต่อ  
ประการที่ 5 คือการรับฟังความคิดเห็นและโต้ตอบกันกับผู้ที่มาแบ่งปันข้อมูล 

 ในยุคดิจิทัลนี้ท้าให้โลกกลายเป็นเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้จาก
ทั่วทุกแห่ง ด้วยสาเหตุนี้การสื่อสารแบบปากต่อปากจึงเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ก่อให้เกิดสังคมออนไลน์
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)” เป็นสังคมที่สื่อสารกันผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บอกเล่าสิ่งที่
ได้พบได้เห็นให้คนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ได้รับรู้ การท้าการตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
นี้ นักการตลาดเรียกกว่า Viral Marketing เป็นเทคนิคการท้าการตลาดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram, Line และอ่ืน ๆ ในการน้าเสนอสินค้าและบริการให้กลุ่มผู้บริโภค
รู้จักมากขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่ง Viral Marketing นี้ มีความน่าเชื่อถือมาก 
เนื่องจากจะถูกส่งหรือแชร์ข้อมูลจากเพ่ือนสู่เพ่ือนต่อไปเรื่อย ๆ ท้าให้ข่าวสารสามารถกระจายไปได้
อย่างรวดเร็ว 
 อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัล ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจและ
นักการตลาดควรเลือกใช้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค
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เกิดความเชื่อถือ เกิดการซื้อ และเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ ผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จนกระทั่งเกิดเป็นกระแสบอกต่อแบบปากต่อปากในรูปแบบ Viral Marketing 
 

ความแตกต่างระหว่าง Word of Mouth Marketing กับ Viral Marketing 
ความแตกต่างการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) กับการตลาดแบบ

ไวรัล (Viral Marketing) มีเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดที่เหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่
บ้าง ในส่วนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการส่งสารหรือบอกต่อนั้น ถ้าเป็นการตลาดแบบปากต่อปาก ผู้ที่อยู่
เบื้องหลังในการบอกต่อจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักการตลาด แต่การตลาดแบบไวรัล ผู้ที่อยู่
เบื้องหลังในการบอกต่อนั้นคือ ผู้บริโภคจะเป็นผู้สื่อสารและกระจายข้อมูลไปสู่ผู้บริโภคด้วยกันเอง 
ส่งผลให้เกิดการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยการบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ Lake (2015) นอกจากนี้ 
การตลาดแบบปากต่อปากถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ 
พร้อมทั้งสร้างเติบโตให้แก่ธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มเปิดกิจการ ซึ่งจะมีขอบเขตการบอกต่อกันในกลุ่มเพ่ือน 
ครอบครัว และคนรู้จัก การแพร่กระจายข้อมูลจะอยู่ในวงที่แคบกว่าการตลาดแบบไวรัล เนื่องจาก
การตลาดแบบไวรัลนี้มีผู้รับสารซึ่งเป็นผู้บริโภคช่วยกระจายสารหรือบอกต่อออกไปในวงกว้างและ
รวดเร็ว โดยไม่มีขอบเขตจ้ากัดว่าผู้รับสารนั้นจะต้องเป็นกลุ่มคนที่คุ้นเคยหรือรู้จักกัน การตลาดแบบ
ไวรัลมักจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการบอกต่อ เช่น ไฟล์มัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียง 
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้าให้ประสิทธิภาพของการส่งต่อข้อมูล
หรือการบอกต่อสามารถท้าได้อย่างรวดเร็วและกระจายออกไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างไม่มีข้อจ้ากัดได้ทุกที่
ทุกเวลา 
 

พัฒนาการของการตลาดแบบปากต่อปากสู่การตลาดแบบไวรัล 
 รากฐานการตลาดแบบไวรัล เริ่มจากลักษณะการใช้ชีวิตเชิงสังคมของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการ
ร่วมกลุ่ม การแบ่งปันทรัพยากร การสร้างความเป็นตัวตน และความต้องการการยอมรับกันและกัน 
การตลาดแบบไวรัลด้าเนินไปตามกระบวนการการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : 
WOM) ทฤษฎีการตลาดแบบไวรัล เป็นรูปแบบกลยุทธ์ที่มุ่งกระตุ้นให้บุคคลส่งต่อข้อความทาง
การตลาดของบริษัทไปยังบุคคลอ่ืน การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งเสริมความ
แข็งแร่งของกลยุทธ์การตลาดแบบไวรัล การเข้าถึงเนื้อหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโต
ขึ้นจนเป็นวิถีใหญ่ในการด้ารงชีวิตมนุษย์ กล่าวได้ว่าอัตราการแพร่กระจายเนื้อหาจึงอาจสูงถึงระดับ
ทวีคูณ คือมีการส่งต่อเนื้อหานั้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพให้กับการท้าตลาด
แบบไวรัลส้าหรับผู้ประกอบการ การส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้นสามารถอธิบายผ่านทฤษฎีด้าน
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ดั้งเดิม อย่างเช่น ทฤษฎีเอฟไออาร์ไอ (FIRO) ของชุทส์ วิลเลี่ยม William 
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(1966) ระบุว่าบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใดก็ตาม ต้องแสดงออกถึงความต้องการส่วนบุคคลอย่าง
น้อยหนึ่งในสามประการดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือต้องการได้รับความสนใจ ความต้องการนี้เริ่ม
จากการที่มนุษย์ต้องการที่จะได้รับแตกต่างของตนเองในหมู่สังคม  มนุษย์จึงมีแนวโน้มที่
จะสื่อสารแบบปากต่อปากในเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ของตนเอง เพ่ือจะ
ได้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน มีความคิดเช่นไร โดยเฉพาะบุคคลที่มีต้าแหน่งสูง เพราะมี
ความสามารถในน้าเสนอความคิดเห็นของตน 

2) ความรักความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นรูปแบบของความต้องการที่จะรักษา และด้ารงไว้
ซึ่งความสัมพันธ์ที่พึงพอใจ น้ามาซึ่งความสนิทสนม ความอบอุ่น ความรู้สึกทางอารมณ์
ต่าง ๆ ท้าให้ผู้รับบริการมีแนวโน้มสูงที่จะส่งต่อข้อมูล เพ่ือแสดงออกถึงความรักและ
มิตรภาพที่ดี 

3) ความต้องการเป็นผู้ควบคุมในสังคม โดยพฤติกรรมนี้จะมีการเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่จะ
ประสบความส้าเร็จในเป้าหมาย และการมีอิทธิพลเหนือจากผู้อ่ืน พฤติกรรมเหล่านี้จะมี
ส่วนช่วยในการเข้าถึงและสร้างข้อมูล บุคคลสามารถแบ่งปันข้อมูลหรือเรื่องราวที่มีความ
สนใจได้ 

ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัล 

 จากจุดนี้จะพบว่า ปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัล
จะประสบผลส้าเร็จได้นั้น นักการตลาดหรือนักสื่อสารการตลาดควรพิจารณาปัจจัยที่มีความส้าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ (Goods and Services) 
ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่จะน้ามาเป็นหัวข้อในการสนทนาหรือเกิด

กระแสการตลาดแบบปากต่อปากได้นั้น ควรเป็นสินค้าที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม
ของลูกค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นหรือหน้าสนใจ เช่น สินค้าที่มีความแปลกใหม่ไป
จากของที่มีอยู่ในท้องตลาด ก็ยิ่งมีโอกาสในการบอกต่อแบบปากต่อปากมากขึ้นเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ทาง
นวัตกรรม ผู้คนในปัจจุบันชอบพูดถึงความประทับใจในความทันสมัย การได้ครอบครองผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ก็ย่อมก่อให้เกิดการแชร์ข้อมูลให้ผู้คนได้รับรู้อย่างเช่น เครื่องมือสื่อสารที่
เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล มนุษย์ชอบน้าเอาประสบการณ์ หรือ
ความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของตน น้าไปบอกต่อก็ย่อมท้าให้เกิดกระแสการตลาดแบบปาก
ต่อปากได้แน่นอน เช่น ในธุรกิจโรงแรม สายการบิน รถยนต์ ร่วมไปถึงการอุปโภคบริโภค 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่หายากหรือของส้าหรับการสะสม เช่น สินค้าที่ผลิตขึ้นมาจ้านวน
จ้ากัด ย่อมได้รับการกล่าวถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ที่สังเกตเห็นได้อย่างเช่น 
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เสื้อผ้า เครื่องประทับ เป็นต้น เพราะมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะพูดถึงสิ่งที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ร่วม
หรือได้รับการบอกเล่ามา ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นก็เป็นหัวใจส้าคัญอีกประการ
หนึ่งของการตลาดแบบปากต่อปาก ธุรกิจจึงควรมีการพัฒนาสินค้าและบริการอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่ง
สามารถท้าได้หลายวิธี เช่น การส้ารวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคนั้นเปรียบเหมือนแนวทางในการ
พัฒนาสินค้าให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 

สินค้า (Goods) คือ สิ่งของหรือตัวสินค้าที่อยู่ในรูปลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ 
และน้าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือน้าไปบริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ตัวสินค้าดังกล่าวนี้จะ
มีส่วนช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยังสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะพบรูปแบบหรือลักษณะนี้เป็นส่วนมาก ในการด้าเนินกิจกรรมทางการตลาด ค้าอธิบายข้างต้นมี
ความสอดคล้องกับ ณัฐา ฉางชูโต (2556 : หน้า 7) ที่ได้ให้ความหมาย สินค้า ว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
น้าเสนอขาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสินค้าที่น้าเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ ดังนั้น สินค้า อาจอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ความคิด สถานที่ หรือบุคคล แต่ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า โดยต้องตระหนักถึง
เป้าหมายขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องและให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

การบริการ (Services) เป็นสิ่งส้าคัญในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ เป็นการรักษาระดับ
การให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2543 : หน้า 127-128) ซึ่งเกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการมี
ดังต่อไปนี้ การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องสามารถอ้านวยความสะดวกในด้าน
เวลาและสถานที่แก่ลูกค้า โดยไม่ท้าให้ลูกค้ารอนาน อันแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ควรใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย ความสามารถ (competence) การ
ให้บริการที่นั้น บุคคลที่ให้บริการควรมีความช้านาญ และมีความรอบรู้ในบริการเป็นอย่างดี  ความมี
น้้าใจ (Courtesy) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) และความไว้วางใจ (Reliability) โดยผ่านทางการให้บริการแก่ลูกค้า การ
สร้างบริการที่ให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) การให้บริการที่ลูกค้าได้รับจะท้าให้สามารถลูกค้าคาดคะเนถึง
คุณภาพของการบริการได้ ถ้าคุณภาพของการให้บริการเกินความคาดหวังตั้งแต่ตอนแรก ลูกค้าก็จะมี
ความรู้สึกว่าบริการนั้น ๆ ดีที่สุด ท้าให้ลูกค้าพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งจะ
สามารถสร้างผลก้าไรให้กับธุรกิจในระยะยาวได้มากขึ้น แต่ถ้าการให้บริการท้าได้เพียงเสมอกับความ
คาดหวังในตอนแรก ลูกค้าก็จะรู้สึกในระดับพึงพอใจเท่านั้น หากการให้บริการไม่ได้เป็นไปตามที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ในตอนแรก ลูกค้าก็จะรู้สึกในระดับที่ไม่พอใจและอาจน้าไปสู่การบอกต่อในแง่ลบ ซึ่งจะท้า
ให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจได้ จากข้อมูลข้างต้นพบว่าคุณภาพของการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวัง
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ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนักการตลาดสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางการตลาดเพ่ือรับมือกับ
ความคาดหวังของลูกค้าให้ได้ 

การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เป็นความพยายามในการสร้างตราสินค้า หรือให้แตกต่าง
จากตราสินค้าอ่ืน ๆ ในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน หรือการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าก็ได้ 
เครื่องมือที่น้ามาสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ก็คือ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ 
(Trademarks and Service marks) ตราสินค้า (Brands) ก็มีส่วนส้าคัญต่อภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ ลักษณะของตราสินค้านั้น เป็นได้ทั้ง ชื่อ  (Name) ค้า (Term) 
สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบภาพกราฟิก (Graphic Design) หรือน้าส่วนต่างเหน่านี้มา
ประกอบกัน เพ่ือระบุบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและบริการให้ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าและบริการนั้นเป็น
ของใคร ความส้าคัญของตราสินค้าจะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นจดจ้าสินค้าและบริการได้ง่ายมากขึ้น ทั้งนี้
ตราสินค้ายังสามารถก้าหนดต้าแหน่งทางการตลาดให้กับสินค้าด้วย มัก จะนิยมจดลิขสิทธิ์ 
(Copyrights) เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 ปัจจัยด้านผู้บริโภค (Consumer)  

ปัจจัยด้านผู้บริโภคหรือลูกค้าที่เป็นกลุ่มหมายแต่ละคนก็จะมีความโปรดปราน ความสนใจใน
ตัวสินค้าและบริการแตกต่างกันไป ฉะนั้นการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือการพูดคุยบอกต่อในสินค้า
และบริการนั้น ๆ จึงอยู่กับ เพศของกลุ่มเป้าหมาย เช่น โดยปกติเพศหญิงจะมีความอยากรู้อยากเห็น 
หรือถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าเพศชาย เพศหญิงนั้นยังเป็นกลุ่มคนที่ชอบการจับกลุ่มพูดคุยกันในเรื่อง
ต่าง ๆ และสนใจในสิ่งรอบข้างมากกว่าเพศชาย การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถแบ่งได้ตาม 
Generation Marketing โดยทั่วไปการแบ่งส่วนตลาดปกติจะแบ่งตามเพศ อายุ รายได้ ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่เพียงพอควรเจาะลึกลงถึงระดับพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง Generation 
ตามแนวคิดสังคมวิทยาคือ Cohort เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงเวลาที่มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
ในเรื่องของประสบการณ์ วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในสังคมร่วมกัน ได้รับการเลี้ยงดู ให้การศึกษาใกล้เคียง
กัน อาจสรุปได้ว่า กลุ่มแต่ละกลุ่มเหล่านี้แบ่งปันประสบการณ์ทางสังคมทั้งที่ดีและยากล้าบากร่วมกัน 
จึงมีแนวโน้มที่จะมีแนวคิด ค่านิยม ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแนวทางเดียวกัน พิภพ อุดร (2554) ได้
แบ่งกลุ่มของผู้บริโภคทางการตลาดดังต่อไปนี้  

1) กลุ่ม Baby Boomer เป็นคนที่รักการท้างานเป็นชีวิตจิตใจ ยึดมั่นในกฏกติกา มีความ
อดทนสูง มีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก โดยนักการตลาดในหลาย ๆ ประเทศ
เน้นท้าการตลาดกับกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีก้าลังในการซื้อที่สูง และมี
ทัศนคติต่อการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพ่ือตัวเองและคนใกล้ชิด  

2) กลุ่ม Generation X เป็นคนที่มีพฤติกรรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ สร้าง
สมดุลระหว่างงานกับครอบครัวได้ดี  มีแนวคิดและการท้างานได้เพียงล้าพังโดยไม่ต้อง
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พ่ึงพาใคร มีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีการจ่ายใช้ฟุ่มเฟ่ือย เพราะชอบรูปแบบการใช้ชีวิตที่
ทันสมัย  

3) กลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ชอบแสดงออก มีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่อยู่ในกรอบและเงื่อนไข ต้องการความชัดเจนในการท้างานว่าจะ
มีผลอย่างไรต่อตนเองและองค์กร ชื่นชอบการติดต่อสื่อสารและสามารถท้างานหลาย ๆ 
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน คนในกลุ่มนี้มักมีการแต่งงานที่ช้าลง นิยมใช้บัตรเครดิต  

4) กลุ่ม Generation M เป็นรุ่นที่ได้รับความสะดวกสบายอย่างมาก เนื่องจากได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษจากครอบครัว กลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคแห่งความ เนื่องจากผู้ใหญ่
คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไขความพลาดที่ตนท้าในอดีต มีความชื่นชอบคอมพิวเตอร์ 
ภาษา ไม่ชอบการเป็นลูกจ้าง อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็ก ๆ มีอิสระในชีวิต การที่
นักการตลาดจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้จะต้องสามารถสื่อสารโดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลักส้าคัญ 

ผู้บริโภคท้ัง 4 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มผู้อพยพ
สู่ยุคดิจิทัลและกลุ่มผู้ก้าเนิดในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวความคิดของ Prensky (2001) โดยมีความ
แตกต่างระหว่างสองกลุ่มดังต่อไปนี้ กลุ่มผู้อพยพสู่ยุคดิจิทัล (Digital Immigrants) เป็นกลุ่มของคนที่
เกิดและเติบโตก่อนที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัล คนในกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างไปจากกลุ่มของคนที่ซึ่งก้าเนิดในยุคดิจิทัล 
กลุ่มผู้ก้าเนิดในยุคดิจิทัล (Digital Native) เป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกหรือหลานของกลุ่มผู้อพยพสู่ยุคดิจิทัล 
เพราะคนกลุ่มนี้เกิดและเติบโตพร้อม ๆ กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความถนัดใน
การใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน วิดีโอเกม และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก  

เมื่อน้ากลุ่มผู้อพยพสู่ยุคดิจิทัลกับกลุ่มผู้ก้าเนิดในยุคดิจิทัลหลอมรวมกันก่อให้เกิดกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า กลุ่มเน็ตเจนเนอร์ หรือ Net Generation (อ้างอิงจาก Tapscott, 2009) 
คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการเป็นผู้บริโภคในยุคอนาล็อก (Consumer) สู่การเป็น
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Prosumer) ท้าให้เริ่มมีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “Free Culture” โดยเฉพาะ Free 
to Share บนโลกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว มีอิสระใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มเน็ตเจนเนอร์นี้ยังสามารถเลือกรับสื่อและสารได้ด้วยตนเอง  ทั้งยังมีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารของสินค้าและบริการระหว่างกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการแชร์ข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอคลิป รูปภาพ หรือบทความแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภคด้วยกัน มีการแพร่กระจายต่อกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่เรียกว่า 
การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)  
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ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relation Management : 
CRM) 
 ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิธีการสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยใช้วิธีการดึงคุณค่าของลูกค้าออกมาและสร้างเป็นคุณระยะ
ยาว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะท้าให้ลูกค้ามีความซื่อสัตย์ใน
ตราสินค้า ถ้าองค์กรธุรกิจสามารถที่จะรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจได้ก็จะช่วยลดต้นทุนได้ ท้าให้โอกาส
ในการสร้างผลก้าไรของธุรกิจส่วนหนึ่งมากจากการการซื้อต่อเนื่อง (Cross Selling) และการซื้อต่อ
ยอด (Up Selling) ทั้งนี้นักการตลาดต่างเชื่อว่าต้นทุนในการแสวงหาลูกค้าใหม่มีค่ามากถึง 5 เท่าของ
ต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิมไว้ 

สุชิต ผลเจริญ (2554) ได้แนะน้ากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ 2 รูปแบบ คือ 
CRM เชิงรุก (Proactive Marketing) คือกลยุทธ์ที่เน้นใช้สื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อกับลูกค้าโดย
ผ่านช่องทางประเภทต่าง ๆ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการให้เกิดความน่าสนใจแก่
ผู้บริโภค รวมถึงเกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคในระยะยาว และ CRM 
เชิงรับ (Reactive Marketing) คือกลยุทธ์ที่ธุรกิจเป็นฝ่ายตั้งรับเมื่อผู้บริโภคติดต่อเข้ามา ด้วยการ
สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า เช่น การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ การ
สั่งซื้อสินค้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 

การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Customer Satisfaction in The Digital 
Age) เป็นการท้าให้สินค้าและบริการสามารถตอบสนองระดับความพึงพอใจในความต้องการของ
ผู้บริโภคบรรลุผล ท้าให้ผู้บริโภคมีสัมพันธภาพที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะประเมินสินค้าและ
บริการนั้น ๆ ว่าตอบสนองความต้องการของตนได้ตามที่คาดหวังได้มากน้อยเพียงใด ถ้าสินค้าและ
บริการเหล่านั้นตรงตามความคาดหวังไว้ ผู้บริโภคหรือลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าไม่ตรงตาม
ความคาดหวังไว้ก็จะไม่พึงพอใจ หรือเรียกว่า Dissatisfaction วิธีที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
เช่น การบริการที่น่าประทับใจ มีการให้บริการที่เป็นกันเอง เน้นให้ความส้าคัญต่อลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง
ด้วยวิธีการน้าเสนอบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน มอบสิทธิพิเศษหรือจัดบริการเสริม การเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการแปลกใหม่ ประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย และที่ส้าคัญ
การเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกและมีความรวดเร็ว ก็มีส่วนในการช่วยให้ผู้บริโภคพึงพอใจได้
มากเช่นกัน 

วิธีวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล สามารถท้าได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะว่า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ใช้วิธีสร้างระบบรับเรื่องร้องเรียน ค้าแนะน้าหรือติเตียน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือ
แม้กระทั่งการท้าวิจัยตลาด โดยออกแบบส้ารวจเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจผ่านระบบแบบสอบถาม
ออนไลน์อย่าง Google Forms ก็สามารถอ้านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายได้จ้านวนมาก ไม่ว่า
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องค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถน้าวิธีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ปัจจัยด้านการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)  

ปัจจัยด้านการตลาดแบบไวรัล เป็นการสร้างกระแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  แต่ก็ไม่
เสมอไป เพราะว่าการตลาดแบบไวรัลนั้นยังสามารถแพร่กระจายไปตามสื่อเดิม (Traditional Media) 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ได้เช่นกัน เพียงแต่ถ้าใช้การบอกต่อผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งได้รับความนิยมและได้ผลมากกว่า โดยใช้แนวคิดจากการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นหลัก 
การตลาดแบบไวรัลนี้ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มักใช้ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ เช่น Facebook, Twitter, Youtube เป็นต้น 
 นิตนา ธานิตธนกร (2555) ได้อธิบายและยกตัวอย่าง Viral Marketing ไว้ว่า การท้า
การตลาดแบบไวรัลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคนิคการท้าการตลาดที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพ่ือให้ส้าเร็จตามเป้าหมายทางการตลาด
ด้านต่าง ๆ  เช่น การขายสินค้าและบริการได้เพ่ิมขึ้น ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่ง
การตลาดแบบไวรัลเปรียบเหมือนกับกระบวนการแพร่ไวรัส ซึ่งเป็นลักษณะของการบอกต่อหรือแชร์
ข้อมูลจากผู้รับสารไปเรื่อย ๆ มีรูปแบบที่ส้าคัญอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การตลาดผ่านทางอีเมล์ (E-mail Marketing) เป็นวิธีการแรก ๆ ของการท้าการตลาด
แบบไวรัลบนอินเทอร์เน็ต แต่ก็ยังพบจุดอ่อนอยู่บ้างคือ การหาอีเมล์ของผู้ใช้ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายนั้นท้าได้ยาก อาจท้าให้การสื่อสารไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการ
สูญเสียเวลาโดยใช่เหตุ ปัจจุบันก็ยังมีสิ่งที่นิยมท้ากันที่สุด ก็คือ การใช้การส่งต่ออีเมล์
ต่อไปเรื่อย ๆ ของผู้ใช้นั่นเอง ในการใช้การท้าตลาดผ่านทางอีเมล์ เจ้าของตราสินค้าสินค้า
ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่ก้าลังจะส่งต่อให้กับบุคคลอ่ืนและควรค้านึงเสมอว่า เมื่อได้ส่ง
อีเมล์ไปแล้วท้าอย่างไรให้คนเปิดอีเมล์และอ่านข้อความในอีเมล์  

2) การส่งต่ออีเมล์ (Forward E-Mail) ทันทีหลังอ่านจบ เนื้อหาไม่ควรท้าให้ดูว่าเป็นการ
โฆษณาขายสินค้ามากเกินไป เพราะอาจท้าให้ผู้ที่ได้รับอีเมล์เกิดความไม่พึงพอใจ และ
อาจส่งผลให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อสินค้าและบริการได้  

3) การตลาดผ่านทางคลิปวิดีโอ (VDO Marketing) การใช้คลิปวิดีโอในการท้าการตลาด ก็
เป็นการท้าการตลาดแบบไวรัลอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมี
ทั้งภาพและเสียงที่สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ โดยการน้าวิดีโอที่ถ่ายมาอัพ
โหลดลงบนอินเทอร์เน็ต อาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ คลิปวิดีโอที่อัพโหลด
ขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตอาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่นั้นก็อาจจะขึ้นอยู่
กับเนื้อหาหรือวิธีการน้าเสนอว่าถูกใจพวกเขามากน้อยเพียงใด เพราะถ้าหากคลิปวิดีโอ
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ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาคลิปวิดีโอนั้น ก็จะถูกบอกต่อเกิดกระแสการแชร์คลิปวิดีโอ
ให้กับผู้อ่ืน เว็บไซต์ที่นิยมในการอัพโหลดคลิปวิดีโอก็คือ Youtube ตัวอย่างคลิปวิดีโอที่
ประสบความส้าเร็จในการส่งต่อมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อประมาณปี 2553 คือ คลิป
วิดีโออาจารย์ปาโทรศัพท์ของนักศึกษาในห้องเรียน ซึ่งในช่วงแรกคนที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้ 
ต่างวิพากษ์วิจารณ์ ว่าจริงหรือไม่ ดูรุนแรงไปหรือไม่ ในท้ายที่สุดก็มีการเฉลยว่าเป็นการ
จัดฉากเพ่ือโปรโมทสินค้าตัวใหม่ของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่ง คลิปวิดีโอที่แบ่งปันให้
ผู้อ่ืนชมนั้นถ้าท้าแบบง่ายเกินไป ก็อาจไม่มีความแตกต่างอะไรกับการโฆษณาทั่วไปชิ้น
หนึ่ง เพราะฉะนั้น หากจะเลือกการท้าการตลาดผ่านทางคลิปวิดีโอ เพ่ือส่งเสริมการขาย
หรือบอกต่อก็ควรค้านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแปลกใหม่จะได้เกิดกระแสการส่งต่อ
ทันที การท้าการตลาดที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นก็คือ  

4) การท้าการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Marketing) คือ
เว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานโต้ตอบกันจนเกิดเป็นสังคมหรือชุมชน จนกระทั่งมีการเชื่อมโยงกัน
กลายเป็นเครือข่าย (Network) ที่โยงใยไปทุกพ้ืนที่ทั่วโลก ตัวอย่างของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้จะต้อง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกเสียก่อน ส่วนเว็บไซต์ประเภทนี้จะไม่นิยมเก็บค่าบริการ ในการสมัคร
ก็จะมีการใส่ข้อมูลพ้ืนฐาน อย่างเช่น ชื่อจริง นามสกุล อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เหมาะส้าหรับการสร้างแบรนด์สินค้ามากกว่า
ขายสินค้า เพราะแบรนด์สินค้าที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง จะใช้เพียงเพ่ือส่งเสริมการขาย
รวมถึงเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายจาก Social Network ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพียงเท่านั้น  

จากข้อมูลที่ได้อธิบายมานั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริต้า อานิต้า ฟันเดอรวาว
เดอะ (2557) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยการแบ่งปันวิดีโอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่ามีการแบ่งปัน
คลิปมัลติมีเดียเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ตลกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ผู้อ่ืน โดยที่วิดีโอคลิปที่มีความสร้างสรรค์ในแง่ศิลปะจะมีการส่งต่อหรือแชร์ต่อจากเพ่ือนที่มีความ
น่าเชื่อถือ และสุดท้ายคือเพ่ือแสดงความเป็นตัวตน ส่วนปัจจัยที่ท้าให้ไม่ส่งต่อหรือแชร์คลิปนั้นคือ 
เมื่อส่งต่อไปแล้วกลัวถูกมองไม่ดี รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารไม่มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และไม่มีความ
บันเทิง สนุกสนาน และตลก 
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 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และผู้ทรงอิทธิพล (The Way of Business 
Strategy and Influencer) 

ปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และผู้ทรงอิทธิพล ในการ
เลือกใช้ Viral Marketing นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละองค์กร ควรจะ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการใช้แผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน วิเคราะห์ถึงความ
สอดคล้องกับเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่น้ามาใช้ การด้าเนินธุรกิจโดยใช้การตลาดแบบไวรัลนี้ส่งผลให้
ผู้ประกอบการทุกขนาด สามารถใช้แสวงหาโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการหรือส่งเสริมการ
ขายได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งยังมีอ้านาจในการสื่อสารที่เข้าถึงมวลชนได้จ้านวนมหาศาล เนื่องจากกว่า
การท้าการตลาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารการตลาดที่มีต้นทุนต่้า และมีโอกาสในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับว่าการด้าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการนั้นสามารถน้าเครื่องมือต่าง ๆ ในการท้าการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์หรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องสรรหาวัตถุดิบในการสร้าง
การตลาดแบบไวรัลที่ได้รับความนิยมและเห็นผลตอบรับในระดับที่สูง และน้าสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดต่อการด้าเนินธุรกิจ  

จากงานวิจัยของ ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์ (2551) ได้ท้าการศึกษาการสื่อสารแบบบอกต่อใน
ธุรกิจไทย ในด้านบทบาทของการสื่อสารแบบบอกต่อ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารแบบบอกต่อ และ
ปัจจัยที่ท้าให้การสื่อสารแบบบอกต่อประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลว จากผลการวิจัยพบว่า การ
สื่อสารแบบบอกต่อมีบทบาทในธุรกิจไทย 11 ประการ โดย 3 อันดับแรกนั้น ได้แก่ ช่วยประหยัด
งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สื่อมวลชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาเป็นสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้าได้ และให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่มีข้อจ้ากัดทางด้าน
กฎหมายในการโฆษณาได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามล้าดับ ส้าหรับกล
ยุทธ์ทางการตลาดของการสื่อสารแบบบอกต่อที่นักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดนิยมใช้พบว่า มี
ลักษณะเหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยทั่วไป ซึ่ง 3 อันดับแรกที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การ
น้าเสนอให้โดนใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น การผสมผสานสื่ออย่างลงตัว และการทราบกลยุทธ์
คู่แข่ง ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่า การสร้างกลยุทธ์ให้สินค้าเกิดที่มีการพูดถึงจะให้ความส้าคัญกับ
กระบวนการใช้เครื่องมือ เช่น สร้างสารอย่างไร ผ่านสื่อใดจึงจะเกิดการบอกต่อและกระจายข้ อมูล
อย่างรวดเร็วโดยอาจไม่ต้องสร้างยอดขาย แต่ท้าให้ผู้คนเกิดการรับรู้ในสินค้าหรือบริการและน้าไป
พูดคุยกันหรือบอกต่อกัน ส่วนปัจจัยที่ท้าให้การสื่อสารแบบบอกต่อประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลว
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านตัวสินค้าหรือบริการ ปัจจัยด้านการสร้างสาร ปัจจัยด้านการ เลือกใช้สื่อ 
ปัจจัยด้านผู้รับสาร ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ทั้งนี้การสื่อสาร
แบบบอกต่อไม่ว่าจะผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือช่องทางที่เป็นที่นิยม
ตามยุคสมัยอย่างอินเทอร์เน็ตจะประสบความส้าเร็จได้นั้นควรมีเครือข่ายการสื่อสารทางสังคม 
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(Social Network) ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และส่งสารโดยผู้ส่งสารที่ได้รับการยอมรับหรือมี
ความน่าเชื่อถือ 
 นอกจากนี้ ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารก็สามารถก่อให้เกิดกระแสการบอกต่อได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการชาพร้อมดื่ม “อิชิตัน” คุณตัน ภาสกรนที ที่ใช้ตนเองเป็นแบรนด์แอม
บาสเดอร์ให้กับสินค้าของตนอยู่บ่อยครั้ง  

 
ที่มา: http://www.ichitangroup.com/upload/company/our-team/thumb/video/1.jpg 

 
การสร้างกระแสโน้มน้าวใจผู้บริโภคในปัจจุบัน ถ้าหากใช้เพียงการโฆษณาผ่านสื่อดั้งเดิม อาจ

ไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา สื่อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นอีกช่องทางมีเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล 
และช่วยอ้านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค แม้ว่าความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณาในสื่อ
หลักอาจลดน้อยลงแต่ในอีกทิศทางกลับพบว่าผู้บริโภคหันมาให้ความส้าคัญกับข้อมูลที่ได้รับจาก
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ผู้ทรงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์จึงกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ตราสินค้าต้องแสวงหาเพ่ือใช้เป็นสื่อสารกลางใน
การติดต่อกับผู้บริโภค รวมไปถึงเจ้าของกิจการเองก็สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดได้เช่นกัน 
หากว่าเป็นบุคคลที่มวลชนรู้จัก อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลควรค้านึงถึงช่วงเวลา ภาพลักษณ์
ของตราสินค้าและเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคด้วย เพราะว่าสิ่งที่ผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการ
มากที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ ซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักจากงานโฆษณาในสื่อดั้งเดิม The 
Nielsen Company (2009) ได้ท้าการส้ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อความเชื่อถือในสื่อโฆษณา 13 
รูปแบบ พบว่า การตลาดแบบบอกต่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการได้สูงที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 51 จากการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคจะ
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ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นหากได้รับข้อมูลจากผู้ทรงอิทธิพล ( Influencer) ที่มีความ
น่าเชื่อถือ  

จากบทความวิชาของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ได้ให้ความหมาย ผู้ทรงอิทธิพล ว่าคือ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลของผู้บริโภค ในการก้าหนดค่านิยม (Value) ทัศนคติ 
(Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง Shiffman & Kanuk (2004) ได้นิยาม 
ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ ว่าหมายถึงการใช้ผู้ที่มีอิทธิพลด้านความคิดในสื่อออนไลน์ให้เป็นผู้
เผยแพร่ข้อมูลของสินค้าและบริการออกไปในวงกว้าง ซึ่งปรากฏได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่ง เสรี วงศ์
มณฑา (2542) ได้แบ่งประเภทของบุคคลที่นักการตลาดเลือกใช้เป็นผู้ทรงอิทธิพลไว้ ประเภทแรกคือ 
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities) เนื่องจากกลุ่มคนประเภทนี้จะมีอ้านาจดึงดูดใจให้ผู้บริโภค
คล้อยตาม และโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เลียนแบบพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่น นักแสดง 
บุคคลชั้นสูงในสังคม นักธุรกิจที่ประสบความส้าเร็จ เป็นต้น อีกวิธีการหนึ่งที่ตราสินค้านิยมใช้ในการ
สร้างกระแสกับผู้บริโภคโดยผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงก็คือ การน้าเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยหรือเป็นเรื่องลับ
ของบุคคลเหล่านั้นมาโยงเข้ากับตราสินค้าและน้าเสนอไปยังผู้บริโภค การใช้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง 
ๆ ที่มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และมีอิทธิพลมากเพียงพอในการโน้มน้าวในผู้บริโภค นักวิชาการ 
หรือผู้มีความรู้ความสามารถก็มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้เช่นกัน  

ในบางกรณีอาจใช้บุคคลธรรมดาที่มีอิทธิพลพอที่จะท้าให้ผู้ติดตาม (Follower) รู้สึกเชื่อถือ
และคล้อยตามได้อาจแบ่งผู้ทรงอิทธิพลออกเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี้  

1) บุคคลทั่วไปที่เป็นกูรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วสามารถถ่ายทอดและแบ่งปันเรื่องราวที่ตน
ให้ความสนใจ จนกระท่ังมีอิทธิพลกับผู้อื่น  

2) กลุ่มของบุคคลที่มีประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน มักใช้เว็บ
บอร์ดหรือสร้างกลุ่มบน Facebook เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น กระแสที่เกิดจาก
กลุ่มคนเหล่านี้ส่งอิทธิพลต่อผู้อ่านรายอื่น  

3) กลุ่มของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่มีทัศนคติในแง่ลบต่อสินค้าหรือบริการแล้วใช้พ้ืนที่ใน
สังคมออนไลน์ ระบายความรู้สึกคับข้องใจของตนเพ่ือเตือนผู้บริโภครายอ่ืนได้รับรู้ 

  

บทสรุป 
 การสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นเป็นการสื่อการตลาดที่มีพลัง และมีน้้าหนักในการสร้างความ
เชื่อถือมากกว่าการโฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากข้อมูลข่าวที่มีการส่งต่อหรือบอกต่อกันในโลก
สังคมออนไลน์ มักจะเป็นการส่งมาจากบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน องค์กรธุรกิจที่มีต้นทุนไม่สูง 
สามารถท้าการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการของหน่วยงานตนเองได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึง
ผู้บริโภคในวงกว้าง การสื่อสารแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัลเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่
น่าสนใจเนื่องจากใช้ต้นทุนไม่มาก  แต่การที่จะท้าให้ผู้บริโภคประทับใจและส่งต่อได้นั้นคงจะไม่ง่าย
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นัก ดังนั้นองค์กรต้องมั่นใจว่าสื่อที่ก้าลังจะส่งออกไปมีเนื้อหา เรื่องราวที่สร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ด้าน
บวกแก่ธุรกิจ หรือตราสินค้า เพราะว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากนี้ เปรียบเหมือนดาบสองคม มีทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ การกระจายการรับรู้ในเชิงบวก ก็จะเกิดผลตอบรับกลับมาอย่างดีเยี่ยม ทั้งจาก
ยอดขายและเป็นที่รู้จักของสังคมผู้บริโภค แต่หากท้าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกในเชิงลบก็ท้าให้เกิดผล
เสียได้ จากพลังแห่งการบอกต่อในเรื่องในแง่ลบต่อสินค้า บริการ และตราสินค้าได้เช่นกัน ดังนั้น
ปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ได้น้าเสนอไว้ข้างต้นล้วนมีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัล
ทั้งสิ้น 
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