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การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ มีความส�าคัญมากในการ

ท�าการตลาดในยุคปัจจุบัน เพราะถ้าสินค้า บริการ จะดี

อย่างไร แต่ถ้าคนไม่รู้จัก ก็ไม่สามารถสร้างก�าไร และความเติบโตให้

กับองค์กร ให้กับธุรกิจ ซึ่งยุคนี้ นักการตลาดที่เก่งมักจะใช้การตลาด

แบบผสมผสานกัน และต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด

อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ยคุนี ้เป็นยคุของข้อมลูข่าวสาร ยุคของการใช้ส่ือทีม่มีากมาย 

และเปิดกว้างกว่าในอดตี ยิง่ในยคุนีเ้รามอีนิเทอร์เนต็ จงึท�าให้เกดิสือ่

ที่ทันสมัย ใช้งานสะดวกสบาย โดยเฉพาะส่ือ Social Media เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram,Blog, Linkedin, Myspace, Hi5, 

Line ฯลฯ และสื่อเหล่านี้ ก็สามารถเชื่อมโยงกับสื่อสมัยใหม่ได้อีก

มากมายเช่น Youtube, E-mail, GOOGLE, FLICKR ฯลฯ เป็น 

เครอืข่ายทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างมากมาย จงึท�าให้ลูกค้าได้รบัข่าวสารได้

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย มากยิ่งขึ้น

Viral Marketing (ไวรอล มาร์เก็ตติ้ง) หรือการตลาดแบบ

ไวรัส จึงคือค�าตอบในการใช้ท�าการตลาดกับสื่อที่ทันสมัยเหล่านี้  

ซึ่งการใช้ Viral Marketing ในการท�าการตลาดจะท�าให้แบรนด์ของ

เราเป็นที่รู้จักมากขึ้น และสามารถขายผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ได้

ง่ายขึ้น Viral Marketing ถ้าหากเปรียบแล้วจะเหมือนกับการแพร่ 

ไวรัสไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการบอกต่อ ปากต่อปาก หรือที ่

เรียกว่า Word-of-Mouth (WOM)

ส�าหรับวิธีการท�า Viral Marketing ควรเริ่มจาก กลุ่มคนกลุ่ม

หนึ่ง แล้วท�าการส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ 

ไปยังคนกลุ่มนี้ โดยข้อมูลข่าวสารที่ส่งควร เร้าใจ โดนใจ สนุกสนาน 

ตื่นเต้น หรือพูดง่ายๆ ควรเป็นข้อมูลข่าวสารที่ คนอ่านแล้วประทับใจ

แล้วอยากทีจ่ะส่งข้อมลูข่าวสารนัน้ให้แก่เพือ่นๆ หรอืคนอืน่ๆ ได้ด ูได้

ฟัง ถ้าท�าเช่นนีไ้ด้ ข้อมลูข่าวสารกจ็ะเกดิการทวีคูณ และแพร่กระจาย

เหมือนลักษณะของไวรัส เสมือนการติดเชื้อจากไวรัส แล้วเกิดการ

ลุกลามเหมือนโรคระบาด

 นักการตลาดสามารถใช้  Viral Marketing ได้หลายรูปแบบ 

เช่น

●  Video Clips หมายถึงการใช้สื่อคลิปวิดีโอในการท�าการ

ตลาดโดยสามารถเข้าไปลงใน YouTube แล้วก็การแชร์คลิปวดิโีอ ไป

Viral Marketing
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ยังสื่อต่างๆ ใน Social Media 

●  Images หมายถึงการใช้รูปภาพในการท�าการตลาด รูป

มีความส�าคัญมาก เพราะรูปเพียง 1 รูป สามารถอธิบายแทนค�าพูด

ได้เป็นพันค�า เราสามารถโพสต์รูปภาพลงในส่ือต่างๆ ใน Social 

Media

●  ดารา หรอืผูม้อีทิธพิลทางความคดิ หมายถงึ การท�า Viral 

Marketing หากว่าเราใช้คนธรรมดาในการน�าเสนอสินค้า บริการ 

เปรียบเทียบกับเราใช้ดาราหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด ผลที่ได้ก็จะ

มีความแตกต่างกัน การใช้ดาราหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด เมื่อคน

ดู และคนเห็นแล้ว ก็มักจะมีการส่งต่อ พูดถึง มีการแสดงความคิด

เห็นมากกว่า การใช้คนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงในการน�าเสนอสินค้า 

บริการ 

ตัวอย่าง ป๋าเทพ โพธิ์งาม มีประวัติของการต่อสู้ชีวิตมาอย่าง

ยาวนาน กล่าวคือ ท�าธุรกิจล้มเหลวมาหลายธุรกิจ แต่ก็สู้เปิดกิจการ

ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ล่าสดุได้เปิดร้านขายขนมเป๊ียะชือ่ “ขัน้เทพ” โดย

มีการโปรโมทผ่านอินสตาแกรม จนมีคนเข้าไปช่วยซื้อขนมเปี๊ยเป็น

จ�านวนมาก แล้วมีคนไปพูดต่อ ปากต่อปาก อีกท้ังยังมีการเขียนลง

ในเวบ็ไซต์ของพนัทปิ กระทูร้วีวิชือ่ ร้านของป๋าเทพ “ครวัคณุเทพ” ร้าน

ล่าสุดของแมวเก้าชีวิต “เทพ โพธิ์งาม” ... ชื่อนี้ไม่มีวันตาย ! จนท�าให้

คนเข้าไปดูไปแสดงความคิดเห็นเป็นจ�านวนมาก

●  เน็ตไอดอล Net Idol หมายถึง คนที่เป็นดารา คนที่มีชื่อ

เสียง รวมทั้งคนที่ไม่ได้เป็นดาราหรือมี

ชื่อเสียง แต่นิยมโพสต์รูปตัวเอง โพสต์ข้อความต่างๆ ลงใน

สื่อออนไลน์ จนท�าให้คนดูคลั่งไคล้ ชื่นชอบอย่างมากมาย บนโลก

อินเทอร์เน็ต ท�าให้มีแฟนคลับเป็นของตนเอง และมีโอกาสเข้าวงการ

บันเทิง

ทัง้นี ้Viral Marketing (ไวรอล มาร์เกต็ติง้) หรอืการตลาดแบบ

ไวรัส จะได้ผลก็ต่อเมื่อถูกการส่งต่อไปยังเพื่อนเป็นจ�านวนมาก และ

เพือ่นๆ กส่็งต่อให้กนัอกีจ�านวนมาก และเมือ่เพือ่นๆ ได้ด ูอ่าน ฟังแล้ว

ก็มันจะมีการพูดถึง เขียนถึงหรือมีการโต้ตอบ พูดคุยกันในสื่อต่างๆ 

แต่ข้อควรระวังก็คือบริษัทบางแห่งโดยเฉพาะบริษัทใหม่ๆ 

ต้องการให้ลูกค้ารู้จักสินค้า รู้จักบริษัทอย่างรวดเร็ว เลยใช้กลยุทธ์ 

Viral Marketing แต่เป็นการส่งข้อมลูข่าวสารในทางลบหรอืท�าให้เสยี

ภาพพจน์ ปรากฏว่า การท�า Viral Marketing ได้ผลคนรู้จักบริษัท 

สินค้า อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน การท�า Viral Marketing 

ลักษณะนี้ กับส่งผลในแง่ภาพพจน์กับบริษัทในระยะยาว ซ่ึงกว่าจะ

ท�าให้ภาพพจน์ของบริษัทดีขึ้น คงต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะท�าให้

คนดู คนฟัง ลบภาพในทางลบออกจากหัวใจของคนได้

การใช้ดาราดงักเ็ช่นกนั เนือ่งจากคนเราไม่ใช่ วตัถสุิง่ของ หรอื

เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต จึงต้องควรระวัง คนเรามีอารมณ์ มีพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้ดาราในการน�าเสนอสินค้า หรือ

บริการท�าให้ผู้คนรู้จัก สินค้า บริการของเราอย่างรวดเร็วก็จริง แต่ถ้า

วันใด ดาราคนนั้น ไปท�าความเสื่อมเสีย เช่น ไปตีคนอื่น เมาแล้วขับ 

เสพยาเสพติด ค้ายาเสพติด ฯลฯ ภาพพจน์ของบริษัท ของสินค้า 

บริการ ของเราก็จะเสื่อมเสียหรือเสียหายไปด้วย

อีกทั้งการท�า Viral Marketing ควรระวังเรื่องของ ภาษา 

วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี กฎหมาย ข้อบังคับ เพราะเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะสินค้าที่ขายได้ทั่วโลก เช่น การใช้ภาษา  

การใช้ความตลก ความสนุกสนาน ในการน�าเสนอ เราสามารถใช้ได้

เฉพาะบางประเทศ การน�าเสนอคลิปที่ตลกๆ สนุกสนานของชาว

อเมริกา คนไทยดูแล้วอาจไม่รู้สึกตลกหรือสนุกสนานเลยก็ได้ TPA
news


