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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถที่จะแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้ที่จะรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ด้วยการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดต่อกันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อนึ่งการสื่อสารการตลาดแบบไวรัล กำ�ลัง
ได้รบั ความนิยมอย่างมาก ซึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าวมีบทบาทสำ�คัญ บทความนีท้ �ำ การศึกษาว่าการสือ่ สารการตลาด
ลักษณะใดที่จะสามารถมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ได้อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของการ
ตลาดแบบไวรัลสามารถเพิ่มจำ�นวนผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ให้สูงขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้สามารถเรียน
รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้สื่อด้วยภาพถ่าย ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ และ
สามารถส่งต่อๆ กันระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค (การตลาดแบบปากต่อปาก) ได้ และที่สำ�คัญคือต้องมีการเชื่อม
โยงกับสื่อในรูปแบบอื่นๆ ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ได้นั้น ต้อง
อาศัยบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพล ทีเ่ คยใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ เป็นผูจ้ ดุ ประเด็นการสือ่ สารด้วยการตลาดแบบไวรัล จึงเป็น
หนึง่ ในกลยุทธ์การตลาดแห่งศตวรรษที่ 21 ทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่หนั เข้าสูจ่ อคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มากกว่า
ที่จะเป็นจอโทรทัศน์อย่างเช่นในอดีตนั้นอีกแล้ว
คำ�สำ�คัญ: การสื่อสารการตลาด ผู้บริโภค เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ การตลาดแบบปากต่อปาก
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ABSTRACT
At present, the technological advancement makes communication modern and
widespread the information to people rapidly, especially electronic communication. This makes
the communication easier and more convenient. In addition, Viral Marketing has become very
popular, so the advancement of technology plays an important role. This article aims to study
how Viral Marketing communication can attract Generation B consumers. The result showed
that Viral Marketing could increase the number of Generation B consumers. They were able to
learn about the technological advancement very rapidly, through pictures with larger size of
words, sharing them to others, and connect to each other among consumers (word-to mouth
marketing). Besides, it is necessary to connect to other forms of media. An effective way of
communication can be achieved by influential consumers. Viral Marketing, therefore, is one
of the marketing strategies used in the 21st century because most people turn to computers
and cell phones rather than television as it was used to be in the past.
KEYWORDS: Marketing Communication, Consumer, Generation B, Baby Boomers,
Viral Marketing
บทน�ำ

จากการเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ มนุษย์มีความต้องการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่ อตอบสนองความต้องการให้กับตนเอง
รวมถึงบุคคลรอบข้างให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและ
ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น จึงท�ำให้มนุษย์ต้อง
แสวงหาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ตนเอง
มีความสุข ซึ่งส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2556 จากประชากรโลกทั้งหมด
7,100 ล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 11.5 ซึง่ เรียกได้วา่ โลกเรา
กลายเป็ น สั ง คมสู ง วั ย แล้ ว (United Nations,
2012) องค์การสหประชาชาติ ได้ท�ำการประเมิน
สถานการณ์ว่า พ.ศ. 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงวัย หมายถึง การมีประชากรโลกที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวม
ทั้งโลก (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) ประเทศไทยมี

จ�ำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และเห็นได้อย่างชัดเจน โดยปี พ.ศ. 2537 มีผู้สูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ใน
พ.ศ. 2545 2550 2554 และ 2557 ประชากร
เพิม่ ขึน้ เป็น   รอ้ ยละ 9.4 10.7 12.2 และร้อยละ 15.3
ตามล�ำดั บ หรื อ อาจกล่ า วได้ ว ่ า ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหนึ่ ง ในอาเซี ย นที่ เข้ า สู ่ สั ง คมของผู ้ สู ง วั ย
(Aging Society) การเป็นสังคมสูงวัย คือ การที่มี
จ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยเด็กและ
แรงงานลดน้อยลงเรื่อยๆ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2557) ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างของอายุประชากรไทย
เปลี่ยนแปลงไป การสูงวัยของประชากรย่อมมีผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ค่าใช้จ่ายของรัฐและครอบครัว
ในเรื่ อ งสวั ส ดิ ก าร และสุ ข ภาพอนามั ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
อย่างมาก จากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของประชากร
สูงวัยส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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ขยายตลาดสินค้าและการบริการ แต่อีกด้านก็เป็น
ภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมอื ไปสูแ่ หล่งทีม่ ผี ลตอบแทนสูง และการเข้ามาของ
ผู ้ สู ง วั ย จากประเทศอื่ น เข้ า มาพร้ อ มความเชื่ อ
วัฒนธรรมและภาษาของตน ตลอดจนรูปแบบการ
บริโภคสินค้าและบริการ ส่งผลให้เลือกใช้สินค้าจาก
ประเทศแม่ ข องตนมากกว่ า ใช้ สิ น ค้ า ของไทย
(ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558)
ซึ่ ง เป้ า หมายในการใช้ ชี วิ ต บั้ น ปลายของ   
ผูส้ งู วัยหรือเจเนอเรชันเบบีบ้ มู เมอร์ (ผูท้ เี่ กิดระหว่างปี
พ.ศ. 2489-2507) (จาริณี แซ่ว่อง, 2556; Strauss
& Howe, 2007 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยประชากร
และสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, 2559) คื อ การ
ใช้ชีวิตที่มีความสุข อันประกอบด้วยสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี การมีสขุ ภาพจิตทีด่ เี ป็นการตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจ และการมีสุขภาพกาย
ที่ ดี ก็ เ ป็ น การตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า น
ร่างกาย กล่าวคือ ต้องการมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์ จะต้องมาจากการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์        
การพั ก ผ่ อ นที่ เ พี ย งพอและการออกก�ำลั ง กาย
ที่ เ หมาะสมในปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ ต ามผู ้ บ ริ โ ภค        
เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers หรือ
Generation B) เป็นกลุ่มที่มีเงินสด มีเงินเก็บพร้อม
ทีจ่ ะใช้จา่ ย และมีความทันสมัยมากขึน้   ซึง่ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ และธุรกิจต่างๆ พยายามหาสินค้ามารองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้
นักการตลาดจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสาร
ทางการตลาดไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภค Generation B โดย
การเลือกใช้สื่อผ่านช่องทางทางการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ ทัง้ ช่องทางแบบดัง้ เดิม (Traditional Channel)
หรือช่องทางสมัยใหม่ (Modern Channel) อาทิ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น (อ�ำพล
นววงศ์เสถียร, 2561) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้บริโภคได้
เกิดการรับรู้ในตราสินค้า และสามารถจดจ�ำได้ง่าย
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การสื่อสารทางการตลาด
ผูบ้ ริโภคในแต่ละรุน่ จะพบความแตกต่างกัน
ในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านความคิด ค่านิยม ลักษณะ
นิสัย ตลอดจนพฤติกรรมในการแสดงออกต่างๆ ใน
แต่ละรุ่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
ทีท่ �ำให้คนในแต่ละช่วงวัยจะมีความคิดและพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันเป็นเพราะจากสภาพทางสังคมในช่วง
นั้นๆ ที่เป็นปัจจัยทางความคิดและท�ำให้เกิดการ
แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา โดยเฉพาะกลุ่ม
Generation B เมื่อได้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่งผล
ให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศตาม
ไปด้ ว ย และจะช่ ว ยให้ นั ก การตลาดสามารถมอง
เห็นภาพของพฤติกรรมในแต่ละรุ่น โดยเฉพาะรุ่น
Generation B ในการที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาด
หรือการใช้กลยุทธ์ที่จะน�ำมาใช้ในการมัดใจให้กับ
กลุ่ม Generation B เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสินค้า
หรือการบริการได้ประสบความส�ำเร็จกับผู้บริโภค
Generation B ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ผู้บริโภค Generation B มีลักษณะของการเป็น  
นักอนุรกั ษ์นยิ ม มีความผูกพันกับสินค้าทีต่ นเองคุน้ เคย
และในการตัดสินใจซื้อจะอ้างอิงมาจากกลุ่มอ้างอิง
ทีม่ อี ทิ ธิพลจากประสบการณ์ และเคยมีประสบการณ์
มาอย่างมากมายจากการใช้สินค้าหรือการบริการ
ที่ตนเองเคยได้สัมผัสมา จึงก่อให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเองสูง ซึ่งการสื่อสารการตลาดให้กับผู้บริโภค
Generation B ให้ทราบถึงสินค้าหรือบริการของ
ผู้ผลิต ในอดีตสามารถด�ำเนินการสื่อสารโดยการใช้
สือ่ ในหลายๆ ประเภทในการน�ำเสนอ ได้แก่ สือ่ ทีเ่ ป็น
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ วารสาร
สื่อที่เป็นการกระจายเสียง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และ
สื่ออื่นๆ ที่ผู้บริโภค Generation B ได้รับข่าวสาร
จากแหล่ ง เดิ ม และยึ ด ติ ด กั บ สิ่ ง ดั้ ง เดิ ม ที่ ต นเองให้
ความเชื่อถือ แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนยุทธวิธี
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ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็วและมีความ
ทันสมัยมากขึ้นในโลกของความเป็นจริงคือการเปิด
รับสื่อใหม่ จึงท�ำให้ผู้บริโภค Generation B ต้อง
เปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทางสือ่ สังคม (Social
Medias)และยังเป็นการพัฒนาตนเองมากขึ้นให้เข้า
กับสังคมในปัจจุบันเช่นกัน ซึ่งนักการตลาดจึงต้องใช้
เทคนิคการท�ำการตลาดแบบใช้สื่อ Social Medias
คือ การตลาดแบบไวรัล หรือ Viral Marketing ซึ่ง
เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ อาจจะเป็นข้อเท็จจริง ความคิด
ความรู้สึกหรือเนื้อหาต่างๆ จากบุคคลไปสู่บุคคล
ผู้ส่งสาร

การเข้ารหัส

หรือจากบุคคลไปสู่กลุ่ม หรือจากกลุ่มไปสู่กลุ่ม เพื่อ
ให้เกิดความรู้และการสร้างความเข้าใจ การชักจูงใจ
หรือการท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระท�ำ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง (ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร, 2558) ซึ่ ง
กระบวนการสือ่ สารประกอบด้วย ผูส้ ง่ สาร (Sender)
การเข้ า รหั ส (Encoding) ข่ า วสาร (Message)
ช่ อ งทางข่ า วสาร (Channel of media) การ
ถอดรหัส (Decoding) ผู้รับข่าวสาร (Receiver)
การตอบสนอง (Response) ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(Feedback) และสิ่ ง รบกวน (Noise) (พรพิ ม ล
กาบบัว, 2557)  ดังภาพที่ 1

ช่องทางข่าวสาร
ข่าวสาร

การถอดรหัส

ผู้รับข่าวสาร

สิ่งรบกวน
ข้อมูลป้อนกลับ

การตอบสนอง

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการติดต่อสื่อสาร
ที่มา: Kotler and Armstrong, 2006 อ้างถึงใน  พรพิมล กาบบัว, 2557
ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือ
องค์กรที่ต้องการส่งข่าวสารไปให้กับผู้รับสาร ซึ่งจะ
มีอิทธิพลต่อการยอมรับสารและการเปลี่ยนแปลง
ทั ศ นคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภค โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้รับสาร ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติหรือพฤติกรรม และ
การตอบสนองในทิศทางที่ผู้ส่งสารต้องการ ซึ่งผู้
ส่ ง ข่ า วสารต้ อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ ง ในด้ า นความ
สามารถ ความไว้วางใจ โดยสามารถเลือกใช้ ค�ำพูด

สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อเป็นการแสดง
ถึงการถ่ายทอดไปยังผู้รับสารนั้น
การเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง การ
ใส่ความคิด ความรู้สึก หรือข้อมูลข่าวสารในรูปของ
สัญลักษณ์ แสดงถึงความหมาย โดยผู้รับข่าวสาร
ต้องสามารถถอดรหัสได้   และมีความเข้าใจในอย่าง
เดียวกัน โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือค�ำพูดทีจ่ ะน�ำออก
มาใช้ ต้องสามารถสื่อความหมายและถ่ายทอดทาง
ความคิดได้
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ข่าวสาร (Message) หมายถึง ไม่ใช่เนื้อหา
สาระที่เป็นถ้อยค�ำหรือภาษาเท่านั้น แต่ยังหมายรวม
ถึงอารมณ์และความรูส้ กึ อีกด้วย ในแง่ของการโฆษณา
หรือการประชาสัมพันธ์ โดยเนื้อหาที่ท�ำให้ผู้บริโภค
สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างตราสินค้า
ต่างๆ ได้คือ การสื่อสารนั้นได้เน้นย�้ำถึงคุณลักษณะ
เฉพาะหรื อ คุ ณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ไม่
(Stewart & Furse, 1985)   โดยผ่านกระบวนการ
เข้ารหัสแล้ว เพื่อจะส่งไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งอาจอยู่
ในรูปของค�ำพูดหรือไม่ใช่ค�ำพูด ซึ่งสามารถเป็นได้
ทั้งข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร สัญลักษณ์ต่างๆ
หรืออย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ผูส้ ง่ สาร จะท�ำการ
ก�ำหนดที่จะสื่อให้กับผู้รับสารทราบได้อย่างไร
ช่องทางข่าวสาร (Channel of media)
หมายถึ ง ตั ว กลางหรื อ สื่ อ ที่ น�ำมาใช้ เ ป็ น ช่ อ งทาง
เพื่อช่วยในการส่งข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สื่อที่ใช้บุคคล
ได้แก่ พนักงานขาย ตัวแทนขาย และสื่อที่ไม่ใช้ตัว
บุคคลหรือสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคม (Social
Medias) ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น  
การถอดรหั ส (Decoding) หมายถึ ง
กระบวนการถ่ายทอดหรือแปลข่าวสารที่ได้รับจาก
ผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นการรับรู้หรือการเกิดความเข้าใจของ
ผูร้ บั ข่าวสาร และการถอดรหัสเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันของผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร จึงจะท�ำให้การสือ่ สาร
นั้นประสบความส�ำเร็จ
ผู้รับข่าวสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มคน ซึ่งผู้ส่งข่าวสารต้องการส่งข่าวสารนั้น
ไปถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ในข่าวสารนั้น ซึ่งอาจเป็น
ผูบ้ ริโภคหรือกลุม่ เป้าหมายด้วยการผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร
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การตอบสนอง (Response) หมายถึ ง
ปฏิกิริยาที่ผู้รับข่าวสารได้แสดงออกมาภายหลังจาก
การที่ได้รับข่าวสารนั้น ซึ่งเกิดจากการได้เห็น ได้ยิน
ได้ฟัง หรือการที่ผู้รับข่าวสารเคยได้รับ ซึ่งในการ
ตอบสนองของผู้รับข่าวสารสามารถแสดงออกเป็น
พฤติกรรมทีเ่ ปิดเผยสังเกตเห็นได้ เช่น การตัดสินใจซือ้
สินค้าหลังจากที่ได้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสังคม
(Social Medias) หรือการได้ยินจากทางวิทยุ และ
ในบางครัง้ ไม่มกี ารแสดงออกซึง่ พฤติกรรมเพราะผูร้ บั
ข่าวสารจะเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจ�ำ และแสดงออก
ในภายหลัง
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ปฏิกริ ยิ า
ของผู้รับข่าวสารที่ส่งกลับคืนมายังผู้ส่งข่าวสาร เช่น
การตอบสนองในการซื้ อ สิ น ค้ า ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ
สินค้าจากพนักงานขาย สามารถสังเกตได้จากการ
แสดงออกทางสีหน้า ค�ำพูด หรือการแสดงความ
ขั ด แย้ ง ซึ่ ง ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เหล่ า นี้ จ ะสามารถรั บ
ได้ทันที ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดที่จะน�ำ
ไปปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งข้อมูลย้อนกลับจะเป็นการประเมิน
ความส�ำเร็จของกระบวนการสื่อสารทางการตลาด
สิง่ รบกวน (Noise) หมายถึง สิง่ ใดๆ ทีเ่ ข้ามา
แทรกระหว่างช่วงใดช่วงหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร
ซึง่ เป็นอุปสรรคหรือกีดขวาง และสร้างปัญหาซึง่ ท�ำให้
ในการถ่ายทอดในการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกิดการ
สะดุด และไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้
อย่างราบรื่น เช่น สัญญาณภาพไม่ชัด เสียงรบกวน
จากข้างบ้าน เสียงดังจากวิทยุ ซึ่งเป็นสิ่งรบกวนต่อ
การรับรู้ของผู้รับข่าวสารและอาจท�ำให้เกิดการแปล
ความหมายผิดและไม่ตอบสนองต่อการซือ้ สินค้าหรือ
บริการนั้นๆ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความหมาย Viral Marketing การตลาดแบบ
ปากต่อปากทางออนไลน์
กลยุทธ์การบอกต่อซึ่งเป็นพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็น
สังคม มีการติดต่อสือ่ สารซึง่ กันและกัน และด้วยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันยังท�ำให้รูปแบบ
ในการติดต่อสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกต่อกัน
แบบตัวต่อตัวเพียงเท่านัน้ แต่จะเป็นการบอกต่อด้วย
วิธกี ารต่างๆ โดยผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารทีก่ า้ วหน้า
โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
(รั ฐ วิ ท ย์ ทองภั ก ดี , 2555) ซึ่ ง ภพพรหมิ น ทร์
วโรตม์ วั ฒ นานนท์ (2558) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า
การตลาดแบบไวรัล เป็นการสร้างกระแสผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้กลายเป็นช่องทางการ
สื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลสูง แต่ก็ไม่เสมอไป
เพราะว่ า การตลาดแบบไวรั ล นั้ น ยั ง สามารถแพร่
กระจายไปตามสื่อเดิม (Traditional Media) เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ได้เช่นกัน เช่นเดียวกับ
Kitchen and Pelsmacker (2004) กล่าวว่าในการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-communication) ที่ใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ได้ดีกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพียงแต่
ถ้าใช้การบอกต่อผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้
รับความนิยมและได้ผลมากกว่า โดยใช้แนวคิดจาก
การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นหลัก ซึ่งการตลาด
แบบไวรัลนี้ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และใช้ผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันต่างๆ หรือผ่านทางเว็บไซต์ เช่น
Facebook, Twitter, Youtube เช่นเดียวกับ นธกฤต
วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวว่า การตลาดแบบไวรัลหรือการ
ตลาดแบบปากต่อปากทางออนไลน์ (Viral Marketing/
Word of Mouth (WOM)) เทคนิ ค การท�ำการ
ตลาดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet Marketing)
ทีใ่ ช้สอื่ Social Medias ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ไปยังกลุม่ เป้าหมาย
ที่มีความสนใจในข่าวสารนั้น ซึ่งผู้รับข่าวสารได้รับ

ข่าวสารนั้นๆ แล้วก็จะถูกร้องขอให้ส่งข่าวสารนั้น
ต่อไปยังกลุ่มเพื่อนๆ ของตนเองอีกครั้ง ซึ่งเป็นการ
สือ่ สารระหว่างบุคคลในลักษณะการบอกต่อแบบปาก
ต่อปากตามปกติ (Word of Mouth Communication)
เป็นวิธีการที่ท�ำให้ข่าวสารแพร่กระจายออกไปอย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
การสื่อสารการตลาดโดยใช้การตลาดแบบไวรัล
เป็นวิธกี ารสือ่ สารทางการตลาดแบบทางตรง
ระหว่างผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารกับผูส้ ง่ ข้อมูลข่าวสาร ตัง้ แต่
สองคนขึน้ ไปในสือ่ สังคมออนไลน์ โดยผูส้ อื่ สารต่างฝ่าย
ต่างเป็นผู้รับและส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล ความรู้สึก
ความเข้าใจและความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สื่อสาร
กัน (Assael, 1998) อีกสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้การบอกต่อ
ได้ รั บ ความนิ ย มเนื่ อ งจากในยุ ค การสื่ อ สารผ่ า น
อินเทอร์เน็ตที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น “การสื่อสาร
ในรูปแบบสองทางหรือโต้ตอบ” ทั้งนี้เนื่องจากได้
มีการสร้างงานประชาสัมพันธ์โดยการส่งข้อมูลใน
รูปแบบฟอร์เวิร์ดเมล์หรือการส่งต่ออีเมล์ท่ีได้รับถึง
บุคคลอื่นเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์และท�ำให้เกิดการประหยัดต้นทุนใน
การด�ำเนินงานได้ ซึง่ Kotler and Lee (2008)  ยังได้
กล่าวถึงลักษณะของสังคมออนไลน์ไว้ว่า เป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นจากเพื่อนผ่าน
การพูดคุยโดยผ่าน Blog E-mail Podcast YouTube
และ MySpace จนท�ำให้เกิดการบอกต่อแบบปาก
ต่อปาก (Word of Mouth) ที่ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและการตัดสินใจของผู้รับสารได้โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของ Generation B ที่มีแนวโน้มในการใช้
เป็นจ�ำนวนมากขึ้น ดังนั้นเครือข่ายออนไลน์ (Social
Networking) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของสื่อสังคม
(Social Media) ทีท่ �ำให้ผใู้ ช้ได้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์กนั
ได้มีการท�ำความรู้จัก พูดคุย เกิดการแพร่กระจาย
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยวิธีการสื่อสารอย่าง
ไม่เป็นทางการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่ง
ปันประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่มีความสนใจร่วม
กันและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยที่ไม่ต้องมา
เผชิญหน้ากัน แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยรูปแบบการบริการ
ที่เรียกว่า “บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Networking Service: SNS)” ของเว็บไซต์ได้ถูก
ออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และได้แสดงถึง
ความเป็นตัวตนบนเครือข่ายทางสังคม ด้วยการเขียน
แนะน�ำตัว รวมถึงความสนใจที่ได้ท�ำเพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงกับความสนใจของบุคคลอื่น และในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
การใช้งานที่ง่ายขึ้นกับสังคมใน Generation B และ
วรวรรณ องค์ครุฑรักษา (2553) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์ท่ี
ใช้แบ่งปันเรื่องราว ข้อมูล รูปภาพและประสบการณ์
เท่านัน้ แต่ในองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้น�ำเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาพัฒนาเป็นช่องทางในการสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่องค์กร
ท�ำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรใน
การแนะน�ำสินค้า รวมถึงได้เปิดโอกาสให้สมาชิกใน
เครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกได้ ซึ่งจะท�ำให้องค์กร
ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาต่างๆ
และยังทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
จะได้น�ำข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านั้นมาปรับปรุง
แก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการ และยังเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ ขององค์กร
โดยที่ นิตนา ฐานิตธนกร (2555) ได้อธิบาย การตลาด
แบบไวรัล (Viral Marketing) ไว้ว่า การท�ำการตลาด
แบบไวรัลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคนิคการ
ท�ำตลาดที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากใน
ปัจจุบนั มีผบู้ ริโภคซึง่ อยูใ่ นช่วงอายุของ Generation B
ที่ได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น การตลาดแบบไวรัล จึงเป็น
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เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
เพื่อให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายทางการตลาดด้านต่างๆ
เช่น การขายสินค้าและบริการได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ การตลาด
แบบไวรัล เปรียบเหมือนกับกระบวนการแพร่ไวรัส ซึง่
เป็นลักษณะของการบอกต่อหรือแชร์ขอ้ มูลจากผูร้ บั สาร
ไปเรื่อยๆ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ
1. การตลาดผ่ า นทางอี เ มล์ (E-mail
Marketing) เป็ น การท�ำตลาดแบบไวรั ล บน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีแรกๆ แต่ก็ยังพบจุดอ่อนคือ
การหาอีเมล์ของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นท�ำได้
ยาก อาจท�ำให้การสื่อสารไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
ในปัจจุบันก็ยังมีสิ่งที่นิยมท�ำกันคือ การใช้การส่งต่อ
อีเมล์ต่อไปเรื่อยๆ ของผู้ใช้นั่นเอง ซึ่งในการใช้ในการ
ท�ำตลาดผ่านทางอีเมล์ เจ้าของตราสินค้าต้องมั่นใจ
ในสิ่งที่ก�ำลังจะส่งต่อให้กับบุคคลอื่นและควรค�ำนึง
ถึงเสมอว่า เมื่อได้ส่งอีเมล์ไปแล้วจะท�ำอย่างไรให้คน
เปิดอีเมล์และอ่านข้อความในอีเมล์   
2. การส่งต่ออีเมล์ (Forward E-Mail) ทันที
หลังจากอ่านจบ เนื้อหาไม่ควรท�ำให้ดูว่าเป็นการ
โฆษณาขายสินค้ามากเกินไป เพราะอาจท�ำให้ผู้ที่ได้
รับอีเมล์เกิดความไม่พึงพอใจ และอาจส่งผลให้เกิด
ทัศคติในแง่ลบต่อสินค้าและบริการได้
3. การตลาดผ่ า นทางคลิ ป วิ ดี โ อ (VDO
Marketing) การใช้คลิปวิดีโอในการท�ำการตลาด   
ก็เป็นการท�ำการตลาดแบบไวรัลแบบหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีทงั้ ภาพและเสียงทีส่ ามารถ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ โดยการน�ำวิดีโอที่
ถ่ายมาอัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ต อาจจะเกิดจาก
ความตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจก็ได้   ซึง่ คลิปวิดโี อทีอ่ ปั โหลด
ขึ้ น ไปบนอิ น เทอร์ เ น็ ต อาจได้ รั บ ความสนใจจาก
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่นั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา
หรือวิธีการน�ำเสนอว่าถูกใจพวกเขามากน้อยเพียงใด
เพราะถ้าหากคลิปวิดโี อได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก
คลิ ป วิ ดี โ อนั้ น ก็ จ ะถู ก บอกต่ อ เกิ ด กระแสการแชร์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิปวิดีโอให้กับผู้อื่นเว็บไซต์ที่นิยมในการอัปโหลด
คลิปวิดีโอก็คือ Youtube และการท�ำตลาดที่มีความ
น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็คือ
4. การท�ำการตลาดผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
สังคมออนไลน์ (Social Network Marketing) คือ
เว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานโต้ตอบกันจนเกิดเป็นสังคมหรือ
ชุมชน จนกระทั่งมีการเชื่อมโยงกันกลายเป็นเครือ
ข่าย (Network) ที่โยงใยไปทุกพื้นที่ทั่วโลก และได้
รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter

เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสียก่อน
ส่วนเว็บไซต์ประเภทนีจ้ ะไม่นยิ มในการเก็บค่าบริการ
และในการสมัครก็จะมีการใส่ขอ้ มูลพืน้ ฐาน เช่น ชือ่ จริง
นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น โดยที่ผู้บริโภค
Generation B สามารถที่จะเรียนรู้ และชอบทดลอง
ในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นความท้าทายไปในตัวด้วย อีกทั้ง
ยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิดที่ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบไวรัล
ที่มา: วรมน บุญศาสตร์ (2558)
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ลักษณะของเจเนอเรชันต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งตามช่วงอายุ ได้ดังภาพที่ 3 ดังนี้

Silent
2468-2488

Baby Boomer
2489-2507

Gen-X
2508-2522

- ยุคสงครามโลก
ครั้งที่2
- ยุคเศรษฐกิจตกต�่ำ
- เคร่งครัดต่อระเบียบ
- ผู้หญิงเริ่มออกมา
ทำ�งาน

- ยุคหลัง
- ยุคที่โลกมั่งคั่ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 - ให้ความสำ�คัญกับ
- ยุคขาดแรงงาน ความสมดุลระหว่าง
จึงนิยมมีลูกหลาน งานกับครอบครัว
มากๆ
- มีความคิด
- เป็นพวกอนุรักษ์ สร้างสรรค์
นิยม
- ไม่ยึดติดกับ  
- เป็นคนที่มี
ขนบธรรมเนียม
ชีวิตเพื่อทำ�งาน ประเพณี
ประหยัดและ
อดออม
ภาพที่ 3 แสดง Generation/ ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ
ที่มา: เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2561)
Generation คือ ยุคหรือสมัยของกลุ่ม
คนตามแต่ละช่วงอายุ ซึ่งเป็นการพยายามแบ่งกลุ่ม
คนในแต่ละช่วงวัย เนื่องจากมีความคิดที่แตกต่าง
กันในแต่ละยุคและจากสภาพสังคมในยุคนั้นๆ ท�ำให้
ความคิดพฤติกรรมต่างๆ ได้เปลีย่ นแปลงไปตามยุคใน
แต่ละ Generation ซึง่ จะเกิดความแตกต่างกันหลาย
ด้าน เช่น ความคิด ค่านิยม อุปนิสัย และพฤติกรรมที่
แตกต่าง น�ำไปสู่การเกิดพฤติกรรมความคิด ทัศนคติ
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Gen-Y
2523-2540

Gen-Z
2540-…….

- อินเตอร์เน็ทเข้า
มามีบทบาทในชีวติ
ประจำ�วัน
- มีความเป็นตัว
เองสูง
- เป็นคนมองโลกใน
แง่ดี แต่ไม่มีความ
อดทน

- ยุคที่พ่อแม่ออกไป
ทำ�งานทั้งคู่
- เติบโตมากับ  
เทคโนโลยี
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ได้เร็ว

ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ และค่านิยม โดย
ปัจจุบนั ได้มกี ารจัดแบ่งกลุม่ คนออกเป็น Generation
ที่พบ (เกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ, 2561) ได้แก่
1. Lost Generation คนกลุ่มนี้เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2426-2443 หรือในช่วงทศวรรษที่ 80 ปัจจุบัน
คนกลุม่ นีเ้ สียชีวติ ไปหมดแล้ว เหตุการณ์ทสี่ �ำคัญทีเ่ กิด
ขึ้นในชีวิตของคนยุคนี้คือ สงครามโลกครั้งที่ 1

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. Greatest Generation คนกลุ่มนี้เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2444-2467 เป็นยุคก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสงบเกิดสภาพเศรษฐกิจตกต�่ำ
ไปทั่วโลก เกิดความต้องการแรงงานในการฟื้นฟูและ
พัฒนาเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ผู้คนในยุคนี้
จะมีความเป็นทางการสูงผู้ชายจะใส่สูทผูกเนคไท
เมื่อออกจากบ้าน คนในสังคมจะมีแบบแผนในการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความคิด ความเห็น
ความเชือ่ เดียวกัน เชือ่ มัน่ รัฐบาล อ�ำนาจรัฐ มีจติ ส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองร่วมกัน
3. Silent Generation คนกลุ่มนี้เกิดในช่วง
ปี พ.ศ. 2468-2488 ประชากรรุ่นนี้จะมีน้อยเพราะ
เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
ตกต�่ำ  ดังนั้นผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล�ำบาก
ต้องท�ำงานหนักในโรงงาน คนรุน่ นีจ้ งึ มีความเคร่งครัด
ต่อระเบียบแบบแผนในการท�ำงานมาก มีความจงรัก
ภักดีต่อนายจ้างและประเทศชาติสูง มีการเคารพ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นยุคที่ผู้หญิงเริ่มออก
มาท�ำงานนอกบ้าน กระทั่งเวลาผ่านไปเศรษฐกิจเริ่ม
ฟืน้ ตัว คนในรุน่ นีจ้ งึ ได้รบั โอกาสมากขึน้ มีชอ่ งทางการ
สร้างกิจการของตัวเอง รวมทัง้ มีบทบาทในการพัฒนา
เทคโนโลยีเป็นรากฐานจนถึงปัจจุบัน
4. ยุ ค Baby Boomer Generation
หรือ Generation B เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507
(จาริณี แซ่ว่อง, 2556) ได้เสนอว่า เป็นกลุ่มที่เกิดหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ผู้ชายจะไปท�ำหน้าที่เป็นทหาร และจาก
สภาวะสงครามโลกท�ำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจ�ำนวน
มาก จึงเป็นเหตุที่ท�ำให้ประชากรในแต่ละประเทศ
ลดลง จึงไม่สามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงสนับสนุนให้
แต่ละครอบครัวมีบุตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
จ�ำนวนประชากร จึงเป็นยุคที่มีจ�ำนวนทารกเกิดขึ้น

เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นยุคที่มีประชากรมากที่สุด
คนกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อสูง รู้คุณค่าของเงิน ขยัน อดทน
แต่งงานเมือ่ อายุยงั น้อย  ในบัน้ ปลายชีวติ มักจะใช้ ชีวติ
ในการเดินทางท่องเที่ยว และสินค้าที่ให้ความสนใจ
คือ อาหารชีวจิต อาหารเพือ่ สุขภาพ บริการท่องเทีย่ ว
และชอบในการออกก�ำลั ง กาย โดยที่ ชนกพร
ไพศาลพานิช (2554) ได้กล่าวว่า เจเนอเรชันเบบีบ้ มู เมอร์
คือ กลุ่มคนที่เกิดในระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964
หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 เป็นกลุ่มคนที่
เติบโตมาในช่วงการเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจจึงท�ำให้คนกลุม่ นีม้ ลี กั ษณะพิเศษ
คือ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ดีและ เกริดา
โคตรชารี (2555) ได้เสนอว่า เจเนอเรชันเบบีบ้ มู เมอร์
คือ ผู้ที่มีอายุ 50-68 ปีในปัจจุบัน โดยเป็นรุ่นลูก
หรือรุ่นหลานของกลุ่มไซเลนท์ เจเนอเรชัน เป็นยุคที่
เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว มีการจ้างงานเต็มที่ ลักษณะ
นิสัยของกลุ่มนี้จึงมีความยืดหยุ่นผ่อนคลายมากกว่า
ยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ และมีบางส่วนทีค่ ดิ นอกกรอบ
5. ยุค Extraordinary Generation หรือ
Generation X ผู ้ ท่ี เ กิ ด ในปี พ.ศ. 2508-2519    
(จาริณี แซ่ว่อง, 2556) ได้เสนอว่าเป็นยุคที่มั่งคั่ง เป็น
ผู้ที่เกิดหลังยุค Baby Boomer แต่มีขนาดเล็กกว่า
เนือ่ งจากภายหลังจากทีม่ ปี ระชากรมากเกินไปจึงยาก
แก่การพัฒนาประเทศให้เกิดความทั่วถึง รัฐบาลจึงมี
การรณรงค์ให้มีการคุมก�ำเนิด จ�ำนวนเด็กๆ จึงลดลง
เป็นยุคที่ต้องการความมีอิสระภาพทางความคิดและ
การด�ำเนินชีวติ รูปแบบใหม่ ด้วยคนกลุม่ นีม้ กี ารศึกษา
สูงขึน้ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูง เป็นยุคทีผ่ หู้ ญิงออก
ไปท�ำงานนอกบ้าน และกลุม่ นีม้ แี นวความคิดแต่งงาน
ช้า ชอบการจับจ่ายใช้สอย ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคน
กลุม่ นี้ เช่น อุปกรณ์ท�ำความสะอาดบ้าน บริการเสริม
ความงาม สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เครื่องดูดฝุ่น และ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
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6. ยุค Why Generation หรือ Generation Y
ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2520-2533 (จาริณี แซ่ว่อง, 2556)
ปัจจุบันเป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่การท�ำงาน และยังเป็นการ
เข้าสู่เทคโนโลยี กลุ่มนี้มีความกล้าที่จะแสดงออก
มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบ ใช้เทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมีความทันสมัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะกั บ คนกลุ ่ ม นี้ เช่ น เทคโนโลยี
เครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์ เป็นต้น
7. ยุค Z Generation หรือ Generation Z
ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2534–ปัจจุบัน (จาริณี แซ่ว่อง,
2556) ได้กล่าวว่า เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
ในอดีต มีบุตรน้อยลง มีอ�ำนาจในการซื้อสูง มีความ
เป็นส่วนตัวสูง ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะกับ
ตนเอง ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ชอบสินค้าทีม่ ตี รายีห่ อ้
และผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าคือเพื่อน โดยสินค้า

ส่วนใหญ่ทนี่ ยิ มคือ อาหารทางตะวันตก พิซซ่า โยเกิรต์
สมาร์ทโฟนใช้ระบบ Touch Screen เป็นต้น
จากที่กล่าวมาสามารถกล่าวได้ว่า การแบ่ง
กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคออกเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ
กลุ่มอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา ถิ่นที่อยู่อาศัย หรือปัจจัยอื่นๆ โดยกลุ่ม
เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ มีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่
แตกต่างกันและรวมถึงลักษณะการบริโภคทีค่ อ่ นข้างแตก
ต่างไปจากกลุม่ เจเนอเรชันอืน่ ๆ  เช่น คนในเจเนอเรชัน
เบบี้บูมเมอร์ นิยมบริโภคสื่อ ประเภทต่างๆ ที่เป็น
สื่อเก่า และเป็นที่ชื่นชอบมีความอนุรักษ์ เพราะใน
แต่ละช่วงอายุจะได้รบั    การเลีย้ งดู ปลูกฝังจากสภาพ
แวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในแต่ละยุคที่แตกต่างกันด้วย

เป้าหมายที่ผู้บริโภค

เป้าหมายที่ธุรกิจ

ริเริ่มโดยธุรกิจ

B2C (ธุรกิจสู่ผู้บริโภค)

B2B (ธุรกิจสู่ธุรกิจ)

ริเริ่มโดยผู้บริโภค

C2C (ผู้บริโภคสู่ผู้บริโภค) C2B (ผู้บริโภคสู่ธุรกิจ)

ภาพที่ 4 รูปแบบออนไลน์ (Online Domains)
ที่มา: นันทสารี สุขโต และคณะ (2555)
รูปแบบการใช้ Viral Marketing มัดใจ Generation B
นันทสารี สุขโต และคณะ (2555) ได้ท�ำการ
สรุ ป การแบ่ ง ประเภทของการตลาดแบบ Viral
Marketing พบว่ารูปแบบของการตลาดมีด้วยกัน
ทั้งหมด 4 แบบ ดังภาพที่ 4
1. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจ
สู่ธุรกิจ (Business to Business : B2B) คือการที่
ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต การ
ท�ำตลาดในลั ก ษณะนี้ ธุ ร กิ จ จะใช้ เว็ บ ไซต์ อี เ มล์
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แค็ตตาล็อกออนไลน์ เครือข่ายการค้าออนไลน์และ
แหล่งออนไลน์อื่นๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าธุรกิจรายใหม่
เพื่อให้บริการลูกค้าปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายและเพื่อให้
ได้ราคาที่ดีกว่า
2. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูบ้ ริโภค
สู่ผู้บริโภค (Consumer to Consumer : C2C) คือ
การที่ผู้บริโภคท�ำการประกาศขายสินค้าของตนเอง
และผู้บริโภคอีกรายซื้อสินค้านั้นๆ ไป การตลาดใน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลักษณะนี้เป็นการสื่อสารที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบน
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตจะถูกน�ำมาใช้ ท�ำให้ผู้บริโภค
สามารถซื้ อ และขายสิ น ค้ า หรื อ ข้ อ มู ล ได้ โ ดยตรง
ระหว่างกัน ซึ่งในปัจจุบันลูกค้ากลุ่ม Generation B
จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารและการติดตามสือ่ ต่างๆ อย่าง
มากมาย จึงได้มีการน�ำมาใช้และเป็นประโยชน์อย่าง
มากและการน�ำมาใช้กับ Generation B ในการมัดใจ
Generation B ให้ได้ในการสื่อสารนั้น
3. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูบ้ ริโภค
สู่ธุรกิจ (Consumer to Business : C2B) คือการ
ติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่
จะเชิญผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าให้ส่งค�ำแนะน�ำ
ข้อซักถามส่งผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ผูบ้ ริโภคยังสามารถ
ค้นหาผูข้ ายเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับข้อเสนอสินค้าและเริม่
ท�ำการสร้างธุรกิจการซื้อขายกับธุรกิจได้
4. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจสู่
ผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C) คือการ
ทีธ่ รุ กิจขายสินค้าและบริการให้แก่ผใู้ ช้งานขัน้ สุดท้าย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าและบริการได้เกือบทุกอย่าง
Generation B อยูใ่ นช่วงของการเป็นผูใ้ หญ่
และเป็นผูอ้ าวุโส ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ จากในอดีตทีผ่ า่ นมาในทุกๆ ด้าน ผูบ้ ริโภคกลุม่
นี้มีพฤติกรรมที่จะสังเกตการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
ของผู้อื่นและเรียนแบบการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
ที่พบเห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นทั้งในเชิง
บวกหรือเชิงลบ (Solomon, 2009) ย่อมจะท�ำให้ใน
การสือ่ สารต่างๆ จะสามารถด�ำเนินกิจกรรมไปได้ดว้ ย
ดีด้วยการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม และวิธีการที่
จะท�ำให้การสื่อสารการตลาดประสบความส�ำเร็จกับ
Generation B ด้วยการใช้การสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก (รัฐวิทย์ ทองภักดี, 2555) ดังนี้

1. การใช้ผู้ทรงอิทธิพลที่ได้ใช้สินค้าหรือ
บริการ ในการน�ำเสนอสินค้าหรือการบริการผ่าน
Viral Marketing ไปยังกลุม่ Generation B ทีม่ คี วาม
รู้จักหรือคุ้นเคยกันโดยท�ำให้เกิดการซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า
ให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. การจุดประเด็นที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้คนน�ำ
ไปสนทนาต่อ ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็น
เรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ ท�ำให้ลูกค้า
Generation B น�ำไปพูดต่อ เพือ่ เป็นการสร้างกระแส
และท�ำให้คนรู้จักกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นมากขึ้น
3. การใช้ Viral Marketing หรือสังคม
ออนไลน์ ด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าหรือ
บริการที่ครบถ้วนที่เป็นประโยชน์และไม่ปิดบัง
4. การท�ำตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม เป็นการ
แสดงถึงเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการน�ำ
เสนอแนวคิดในเรื่องของความห่วงใยสังคมร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นการให้ Generation B
ได้หันมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
แต่อย่างไรก็ตามพืน้ ฐานของกลยุทธ์การบอก
ต่อควรจะมีการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ในการ
รับข่าวสารจากบุคคลที่คุ้นเคยหรือรู้จัก และข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปควรจะมีข้อเท็จจริงเป็นพื้น
ฐานไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงหรือการสร้างเรือ่ งขึน้ มา
เพือ่ หวังผลในการโฆษณาเท่านัน้ (วิรยิ ะ แก้วเจริญศรี,
2557)
        ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องค้นหาวิธีการที่
จะต้องเร่งรัดให้ผู้บริโภค Generation B ตัดสินใจใน
การซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้วยวิธกี ารต่างๆ ให้
เร็วขึ้น (สิฏฐากร ชูทรัพย์ และ   สายชล วิสุทธิ์สมุทร,
2558) ดังนี้
1. การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของผู้ประกอบการ ที่จะท�ำให้ผู้บริโภคเห็นว่า
สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร
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2. ลดความรู้สึกของผู้บริโภคถึงความเสี่ยง
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ
ผู้บริโภคว่าสินค้าได้คุณภาพดีจริงและมีการรับรอง
คุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานในการผลิต หรือการ
บริการ และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เช่น มีการ
ยืนยันถึงคุณภาพที่ท�ำให้ผู้บริโภคสบายใจ บอกถึง
ประสบการณ์ในการท�ำงานคือจ�ำนวนปีในการด�ำเนิน
ธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ เี สมอมาของตราสินค้า
การอ้างถึงบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ และการรับ
ประกันในสินค้า เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งและความ
ไม่สบายใจของผู้บริโภคนั่นเอง
3. การสร้างสิ่งล่อใจ ในการสร้างสิ่งล่อใจให้
กับผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจในการซือ้ สินค้า โดยเฉพาะ
การจั ด กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขาย เช่ น มี ก าร
ลดราคาพิเศษ การแจกของรางวัล การให้ของแถม
และควรมีการก�ำหนดวันหมดเขตด้วย   จะช่วยให้
การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเร็วขึ้น
ตามความคิ ด ของผู ้ เขี ย นการสื่ อ สารการ
ตลาดมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ด้วย
Viral Marketing เป็นการสื่อสารทั้งสองฝ่ายโดย
ต่างฝ่ายต่างเป็นผูร้ บั และเป็นผูส้ ง่ ข้อมูลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะในกลุม่ ของผูบ้ ริโภค เจเนอเรชันเบบีบ้ มู เมอร์
วิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทัง้ ในด้าน
ความคิด และความรู้สึกที่จะน�ำมาใช้ในการสื่อสาร
กันในเรื่องของสินค้าหรือบริการ ควรที่จะเน้นไปที่
ตราสินค้าและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(Assael, 1998) เพราะข่าวสารหรือข้อมูลทีจ่ ะปรากฏ
ขึ้นในสังคมออนไลน์นั้นควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ที่
สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้งา่ ยและควรใช้
ข้อมูลมากกว่าภาพ ยังส่งผลต่อตัวผูบ้ ริโภคทัง้ ในด้าน
ของความคิด การยอมรับและความเชื่อ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Shojaee & Azman, 2013 อ้างถึง
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ใน อ�ำพล นววงศ์เสถียร, 2561) พบว่า การสือ่ สารแบบ
ปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลต่อความเชือ่ ถือ
ในตราสิ น ค้ า ดั ง นั้ น ในการสื่ อ สารการตลาดที่ จ ะ
สามารถมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ได้นั้น
ต้องสร้างความพึงพอใจ และสร้างความน่าเชื่อถือใน
ข้อมูลของตราสินค้านั้น
บทสรุป

การสือ่ สารการตลาดมัดใจผูบ้ ริโภค Generation B
ด้วย Viral Marketing ในปัจจุบนั ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทีม่ คี วามทันสมัยและช่วยในการติดต่อ
สือ่ สารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทีจ่ ะแพร่กระจาย
ของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผูท้ จี่ ะรับข่าวสารให้เกิด
ความทั่วถึง กว้างขวาง ติดต่อกันและสะดวกมากขึ้น
ซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล เป็นการ
สือ่ สารด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ โดยเฉพาะในการ
สือ่ สารแบบปากต่อปากหรือการตลาดแบบไวรัล ก�ำลัง
ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะรูปแบบการด�ำเนิน
ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปท�ำให้มีทางเลือกมากขึ้น
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งลักษณะของ
Viral Marketing เป็นแนวคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative) ที่สามารถจะจับกระแสของผู้บริโภคใน
กลุ่มต่างๆ ได้ โดยเฉพาะ Generation B ที่จัดได้
ว่าเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนมากขึ้นอีกไม่นานและกลุ่ม
Generation B ก็ยงั สามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึง่ การสือ่ สารต้องก่อให้
เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายในการสื่อสาร โดยสามารถ
น�ำภาพหรือข้อความที่จะน�ำมาส่งต่อควรมีขนาด
ใหญ่ชัดเจน และควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการแชร์ต่อๆ กันระหว่าง
ผูบ้ ริโภคกับผูบ้ ริโภคบอกต่อกันเองโดยมีการบูรณาการ
กับสื่อในรูปแบบอื่นๆ และที่ส�ำคัญในการสื่อสารที่
จะมัดใจผู้บริโภคกลุ่ม Generation B ได้นั้น ต้อง
อาศัยผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มอ้างอิงที่ได้ใช้สินค้านั้นได้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น�ำเสนอในการใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ในการสือ่ สารด้วย
Viral Marketing จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ที่ ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ หั น เข้ า สู ่
จอคอมพิวเตอร์ และหน้าจอโทรศัพท์มากกว่าที่จะ
เป็นจอโทรทัศน์อย่างเช่นในอดีตนั้น
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตการสื่อสารทางการตลาดมีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะผูบ้ ริโภค Generation B ทีม่ ี
แนวโน้มเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้   จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัย
วิธกี ารในการสือ่ สารทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผู้บริโภคในอนาคต ที่ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
การบอกต่อ Word of Mouth (WOM) E - Word of
Mouth (e-WOM) ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือ
และการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ
ผูผ้ ลิตผ่านสังคมออนไลน์และการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภค ยังจะส่งผลให้ทราบถึงแนวโน้มค่านิยม
และการใช้สอื่ ว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ ย่อมส่งผล
ถึงธุรกิจที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กร
ธุรกิจจากสินค้าหรือบริการในระยะยาวได้อย่างยัง่ ยืน
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