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กลยุที่ธ์์ที่างด้้านการต็ลาด้

ไวรอลมาร์เก็็ตต้�ง (Viral Marketing)

การื่
ติลาดีออนไลน์ยุค่ใหม่ ติ�องอาศัึยโลกของอินเท่อร์เน็ติ 

โลกของการใชิ� Social Network และ Social Media 

ซึึ่�งสิ�งหนึ�งที่�ติ�องสมค่วัรท่ำาอย่างยิ�ง หากว่ัาติ�องการให�เป็นที่�ร้�จัก 

อย่างรวัดีเร็วัหรือเติิบิโติอย่างรวัดีเร็วั นักการติลาดีท่าง Social Network 

และ Social Media จะติ�องร้�จักการท่ำาไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral 

Marketing)

ไวรอล มาร์เก็ตติ�ง (Viral Marketing) คื่อ การตลาดแบบ

ไวรัส ซึึ่�งค่ำาว่ัา “ไวัรัส” หมายถึึง การแพิ่ร่กระจายอย่างรวดเร็ว 

เหมือนกับิ “ไวัรัสโค่วิัค่” ที่�กำาลังแพร่กระจายไปทั่�วัโลกในปัจจุบัิน 

สำาหรับิไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) ที่�เขานิยมท่ำากันในปัจจุบินั

ก็คื่อ การท่ำาค่ลิปหรือเรื�องราวัต่ิางๆ ให�เป็นที่�น่าสนใจ เช่ิน สนุกสนาน 

มีแง่คิ่ดี แปลก ใหม่ ทั่นสมัย เป็นติ�น แล�วัก็มีการแชิร์ การส่งต่ิอกันและ

กันอีกมากมาย ผู่้านท่าง Social Network และ Social Media ซึ่ึ�งท่ำาให�

เนื�อหาหรือเรื�องราวัหรือค่ลิปนั�นๆ โด่ีงดัีงขึ�นอย่างรวัดีเร็วั 

ไวรอลมารเ์ก็ตติ�ง (Viral Marketing) เปน็กลยุท่ธ์ุหนึ�ง ที่�ท่ำาให�

ปลาเล็กสามารถึเอาชินะปลาใหญ่ไดี� ซึึ่�งการท่ำาไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง 

(Viral Marketing) ใชิ�เงินทุ่นในการสร�างติำ�า เพียงอาศัึยค่วัามคิ่ดีในการ

สร�างสรรค์่ ผู่้านเนื�อหา ผู่้านเรื�องราวัต่ิางๆ แติกต่ิางจากในอดีีติ

ในอดีีติ ปลาใหญ่ (บิริษัท่ขนาดีใหญ่) มีเงินทุ่นหนา (เงินทุ่น

มาก) สามารถึใชิ�เงินซืึ่�อโฆษณาผู่้านสื�อต่ิางๆ เช่ิน โท่รทั่ศึน์ วิัท่ยุ 

หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ดี�วัยราค่าที่�แพงมากๆ ถึึงแม�เนื�อหาหรือเรื�องราวัจะ

ด้ีธุรรมดีา ไม่น่าสนใจ แต่ิผู้้�ค่นที่�ด้ีโท่รทั่ศึน์ ฟังวิัท่ยุ ด้ีหนังสือพิมพ์ ก็จะ

เห็นผู่้านท่างสายติา ผู่้านท่างการฟัง ซึึ่�งในอดีีติ ปลาเล็ก (บิริษัท่ขนาดี

เล็ก) ไม่สามารถึท่ำาไดี� เนื�องจากทุ่นจำากัดี แต่ิปัจจุบัิน ปลาเล็ก (บิริษัท่

ขนาดีเล็ก) ไม่ติ�องเสียเงินลงโฆษณาเลย เพียงแต่ิท่ำาเรื�องราวัหรือ

เนื�อหาดีีๆ แล�วัลงใน Social Network หรือ Social Media หากมีการ

แชิร์ มีการส่งต่ิอกัน (ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง Viral Marketing) ก็จะท่ำาให�

เป็นที่�ร้�จักไดี�มากกว่ัาบิริษัท่ขนาดีใหญ่เสียอีก

ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) สามารถึท่ำาไดี�หลาก

หลายร้ปแบิบิ เช่ิน ร้ปภัาพ ค่ลิปวิัดีีโอ เกมส์ นิท่าน เรื�องราวั โดียผู่้าน

ช่ิองท่างต่ิางๆ เช่ิน Youtube, Twitter, Blog, e-mail, eBooks, SMS, 

Facebook, Hi5, Line, Instagram เป็นติ�น
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ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) ติ�องมีเนื�อหาหรือ 

เรื�องราวัอย่างไร นักการติลาดีส่วันใหญ่จะเล่น เนื�อหาให�โดีนค่วัามร้�สึก 

เช่ิน เรื�องติลก เรื�องที่�ประทั่บิใจ เรื�องค่วัามเศึร�า เรื�องค่วัามรัก เรื�องของ

ค่วัามสุข เป็นติ�น

ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) มีข้้อดี คื่อ ประหยัดี 

งบิประมาณ, การกระจายข�อม้ลข่าวัสารไดี�รวัดีเรว็ั, เข�าถึึงกลุ่มเป้าหมาย 

ไดี�ดีี, น่าเชืิ�อถืึอ เพราะมีค่นแชิร์ ค่นส่งต่ิอมาก และฝึึกฝึนค่วัามค่ิดี

สร�างสรรค์่

ส่วนข้้อเสีย อายุสั�นหรือมีค่วัามนิยมสั�นๆ เมื�อเวัลาผู่้านไปค่น

ก็จะลืมหรือไปเล่นเรื�องราวัใหม่ๆ แท่น และหากท่ำาไม่ดีีกจ็ะมีผู้ลกระท่บิ 

ต่ิอแบิรนด์ีของสินค่�าหรือผู้ลิติภััณฑ์

ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) ถึึงแม�จะเป็นกลยุท่ธ์ุที่�ดีี 

แต่ิก็มีเรื�องหรือข�อที่�ค่วัรระมดัีระวััง เชิน่ การสื�อเรื�องราวั วิัดีีโอ ติ�องกลั�น

กรองพอสมค่วัร ไม่ใช่ิอยากดัีง อยากให�แพร่กระจายอย่างรวัดีเร็วั แต่ิ

ท่ำาให�ภัาพลักษณ์ของสินค่�าหรือองค์่กรเสียไป เช่ิน นักการเมืองหลายๆ 

ค่น อยากดัีงไวั อยากให�ค่นร้�จักไวั เลยใชิ�กลยุท่ธ์ุแบิบิ ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง 

(Viral Marketing) สรุปคื่อ ดัีงไวัค่รับิ แต่ิท่ำาให�เสียภัาพลักษณ์ของ

บุิค่ค่ลนั�นๆ ไป ตัิวัอย่าง นักการเมืองหรือบุิค่ค่ลมีชืิ�อเสียงหลายๆ ค่น 

ชิอบิเกาะกระแส เมื�อมีข่าวัดัีงหรือข่าวัค่นดัีง ท่ำาผิู้ดีพลาดี ก็จะเข�าไป

ด่ีา ไปว่ัา ไปติำาหนิ ซึึ่�งแน่นอนว่ัา มีค่นบิางกลุ่มไม่ชิอบิแต่ิไม่กล�าด่ีา 

ไม่กล�าว่ัา เมื�อนักการเมืองหรือบุิค่ค่ลมีชืิ�อเสียงนั�นๆ ไปด่ีา ไปว่ัาให� ค่น

บิางกลุ่มที่�ไม่ชิอบิจะสะใจ และเข�าไปเป็นแฟนค่ลับิหรือ FC 

สำาหรับิปัจจัยที่�ท่ำาให� ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) 

ประสบิค่วัามสำาเร็จมี ดัีงนี�

1. ค่�นหากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มล้กค่�าของตินเอง เราติ�องร้�

เสียก่อนว่ัา กลุ่มล้กค่�าเป้าหมายของเราคื่อใค่ร เพราะจะท่ำาให�เราท่ำา

เนื�อหา และกำาหนดีชิอ่งท่างในการสื�อสารให�ติรงหรอืสอดีค่ล�องกับิกลุ่ม

ล้กค่�าเป้าหมายของเรา ถึ�าจะให�ดีีจงวิัเค่ราะห์ลึกไปถึึง

เรื�องของ เพศึ อายุ สถึานะภัาพ รายไดี� การศึึกษา 

ภ้ัมิประเท่ศึ เป็นติ�น

2. เลือกใชิ�โซึ่เชีิยลมีเดีียหรือสื�อให�เหมาะสม 

เพราะปัจจุบัินมีสื�อหลากหลาย มากมาย เราติ�องเลือก

ใชิ�สื�อให�สอดีค่ล�องกับิสื�อที่�กลุ่มเป้าหมายใชิ� เช่ิน 

กลุ่มเป้าหมายใชิ� Facebook เราก็ค่วัรเอาเนื�อหาของเรา 

ลงใน Facebook แต่ิถึ�ากลุ่มเป้าหมายชิอบิเล่น Twitter 

แต่ิเราเอาลงใน Facebook ก็ค่งไดี�รับิผู้ลลัพธ์ุที่�น�อยลง

3. สร�าง Content หรือเนื�อหาให�เป็นที่�น่าสนใจ 

เช่ิน ติลก ค่วัามสุข ค่วัามรัก ค่วัามเศึร�า ค่วัามประทั่บิใจ 

โดียใชิ�ค่วัามคิ่ดีอย่างสร�างสรรค์่ 

4. เพิ�มการเข�าถึึง Content ของเราดี�วัยการโฆษณา ในบิางค่รั�ง

การท่ำาการติลาดีกมี็ค่วัามจำาเปน็จะติ�องลงท่นุ เพราะจะท่ำาให�เกิดีการ

แพร่กระจายไดี�รวัดีเร็วัยิ�งขึ�น การโฆษณาจะท่ำาให�เรามีช่ิองท่างเพิ�มอีก 

ทั่�งผู้้�ค่นหรือกลุ่มเป้าหมายให�ไดี�มากยิ�งขึ�น

5. หาค่วัามร่วัมมือกับิ Social media influencer คื่อ ให�กลุ่ม

ที่�มีบิท่บิาท่หรือมีชืิ�อเสียง เช่ิน เน็ติไอดีอล ค่นดัีง เพจดัีง เว็ับิไซึ่ต์ิดัีง 

บิล็อกเกอร์ดัีง ท่ำาการโปรโมท่หรือเผู้ยแพร่ค่ลิปหรือเนื�อหาของเรา ก็ยิ�ง

จะท่ำาให�เนื�อหาหรือ Content ของเราเป็นที่�น่าสนใจยิ�งขึ�น

6. ตัิ�งชืิ�อ หัวัข�อ ค่ำาสำาคั่ญที่�ใชิ�ค่�นหา จำานวันค่นด้ี จำานวันค่ลิก 

การถ้ึกพบิเห็นหรือเข�าถึึง มีค่วัามสำาคั่ญต่ิอการท่ำาไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง 

(Viral Marketing)    

ตัิวัอย่าง ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) ที่�ประสบิค่วัาม

สำาเร็จ เช่ิน วิัดีีโอดัีงจากไท่ยประกันชีิวิัติ ที่�มีชืิ�อว่ัา Silence of Love 

ออกมาเผู้ยแพร่แค่่ 2 วััน แต่ิมีค่นด้ีกว่ัา 130,000 ค่น ซึึ่�งเป็นเรื�องราวั

ของพ่อที่�พิการเป็นใบิ� มีล้กสาวัวััยรุ่นที่�ถ้ึกเพื�อนล�อเรื�องพ่อที่�เป็นใบิ� 

จึงท่ำาให�เกิดีปมดี�อยภัายในจิติใจ แติ่สุดีท่�ายก็ร้�ว่ัาพ่อที่�พิการเป็นใบิ� 

รักตินเองมากขนาดีไหน ซึึ่�งโฆษณานี�ถ้ึกแชิร์ และแปลเป็นภัาษา 

ต่ิางประเท่ศึต่ิางอีกดี�วัย ท่่านสามารถึด้ีโฆษณา Silence of Love นี� 

โดียผู่้าน Youtube 

ดัีงนั�น นักการติลาดีในยุค่ปัจจุบัินหรือผู้้�ประกอบิการที่�มี 

งบิประมาณในการโฆษณา และประชิาสมัพันธ์ุน�อย ก็ค่วัร ศึึกษา และ

ผู้ลิติสื�อ ในลักษณะ ไวัรอล มาร์เก็ติติิ�ง (Viral Marketing) มาใชิ�เพื�อ

ประหยัดีงบิประมาณ และติ�นทุ่นรายจ่าย เมื�อประหยัดีติ�นทุ่น ก็จะ

ท่ำาให�องค์่กรหรือบิริษัท่ไดี�กำาไรมากขึ� น

TPA News 292.indb   46TPA News 292.indb   46 31/3/2564 BE   11:0331/3/2564 BE   11:03


