
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบปากตอปาก  
(Word of Mouth Marketing: WOM) 

 

ดร. สุชิต  ผลเจริญ 

 
 การสื่อสารเปนพฤติกรรมที่สําคัญอยางหน่ึงของคนในสังคมตองมีการปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกัน การสื่อสารเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง (Fact) ทัศนะ 
(Viewpoint) ความคิดเห็นและประสบการณตางๆ (Experience) จากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคล
หนึ่ง การติดตอส่ือสารจึงเปนกระบวนการพิเศษ (Special Process) ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยา
สัมพันธ (Interaction) ที่ดีระหวางกัน   
 
การติดตอส่ือสาร (Communication) 

การส่ือสาร เปนการถายทอดสงขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ โดยผูสงมีจุดมุงหมายใหผูรับ
มีการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรม ดังนั้น การติดตอส่ือสารจึงประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญคือ มีการถายทอดและมีจุดมุงหมาย  
 โดยทั่วไปรูปแบบของการติดส่ือสาร แบงเปน 

1. การส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เปนการตดิตอส่ือสารใน
ลักษณะที่ผูสง (Sender) สงขาวสาร (Message) ไปยังผูรับ (Receiver) โดยผูรับไมมีโอกาสโตตอบ
หรือซักถามขอสงสัยใดๆ 
 

S M R  
 

2. การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เปนการส่ือสารที่ผูรับสารมี
การตอบสนองและมีปฏิกิรยิาปอนกลับไปยังผูสงสาร สามารถโตตอบ ปรึกษาหารอื และ
แลกเปลีย่นความคิดกันได  

 

 

S/R R/S  M1/M2 
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กระบวนการติดตอสื่อสารกระบวนการติดตอสื่อสาร((Communication ProcessCommunication Process))

เสียง (Noise)/อุปสรรค(Barriers)/ตัวกรอง (Filters)

ท่ีมา (Source)/ 
ผูสง (Sender)

ความหมายที่
จงใจจะส่ือ
(Intended 
Meaning)

การใสรหัส
(Encoding)

ผูรับ (Receiver)

ความหมายท่ี
รับรู
(Perceived 
Meaning)

การถอดรหัส
(Decoding)

ขาวสาร (Message)

ชองทางการสื่อสาร
(Communication Channel)

เสียง (Noise)/อุปสรรค(Barriers)/ตัวกรอง (Filters)

ขอมูลปอนกลับ
(Feedback)

 
 
ผูสง (Sender) หมายถึง ตนแหลงของขาวสาร ไดแก ผูพูด ผูเขียน ผูแสดงความคิดเห็น

หรือความหมายที่ตองการสงไป ผูสงเรียบเรียงความคิดเปนคําพูด สัญลักษณ การแสดง การใส
รหัส (Encoding) เปนส่ิงที่จําเปนเพราะขาวสารจะสงผานไปถึงผูอ่ืนไดดวยการมีสื่อ ถาผูสงสาร
ใชสื่อไดถูกตองและงายก็จะสะดวกตอผูรับสาร ขาวสาร (Massage) แบงเปนคําพูด และขาวสาร
ที่ไมใชคําพูด เชน สัญลักษณ  

ชองทางการสื่อสาร (Channel) วิธีการหรือเคร่ืองมือที่ใชในการถายทอดสูทางที่เลือกใช
เพ่ือที่จะนําขาวสารไปสูผูรบัไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูรับ (Receiver) ผูรับขาวสารไดดีตองสอดคลองกับสื่อ ถาส่ือดวยคําพูดผูรับตองเปน
ผูฟงที่ดี ถาส่ือดวยการเขียนผูรับตองอานและจับใจความใหได  

การถอดรหัส (Decoding) เปนกระบวนการตีความหมายของผูรับขึน้กับประสบการณ 
และการประเมินผลของผูรับ  

สิ่งรบกวน (Noise) เปนสิ่งที่จะทําใหการสงสารเกิดความผิดพลาด เขาใจผิด และ
ตีความหมายผิดไป อาจหมายถึงอุปสรรคตางๆ เชน ความไมตั้งใจฟง สื่อขาดประสิทธิภาพ 
เสียงไมชัดเจน เปนตน 

ขอมูลปอนกลบั (Feedback) เปนการกลบัของกระบวนการติดตอส่ือสาร ถึงความรูสึก
ของผูรับสาร และผูรับสารจะกลายเปนผูสงสาร ตามกระบวนการเชนเดิมตอไป 
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การส่ือสารกับการบริหารการตลาด 
วิธีการสื่อสารแบบด้ังเดิมอาศัยการพบปะพูดคุย พูดตอกันปากตอปาก ถึงแมจะเปนวิธี

ที่ดูเรียบงายและแสนจะธรรมดา แตปจจุบันนักการตลาดสวนใหญนํามาเปนเครื่องมือในการ
บริหารการตลาด เรียกวา “การตลาดแบบบอกตอ” (Buzz Marketing) การตลาดแบบปากตอ
ปาก (Word of Mouth Marketing) 

 
ความหมายและความสําคัญ 
การสื่อสารแบบปากตอปากกอใหเกิดขาวสารบอกตอ (Buzz) ในทางการตลาดเรียกวา  

“ปากตอปาก” (Word of Mouth : WOM) ซึ่งหมายถึง การติดตอสื่อสาระหวางผูบริโภคดวย
กันเอง นับเปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่อยูในรูปแบบของการสื่อสารบอกตอขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพล (Influencer) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  

การบอกตอมีความสําคัญในการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน เพราะถาผูบริโภคประทับใจก็จะ
กลายเปนผูบอกตอ (Talker) โดยการถายทอดประสบการณจากการใชสินคาหรือบริการไปยัง
บุคคลใกลชิดรอบๆ ตัว เสมือนการสรางเครือขายสังคมของตนเอง (Social Network) นอกจากนี้
ยังอาจผสมผสานกับความรูสึกสวนตัว อารมณ ความประทับใจที่อยากใหคนที่เขารูจักมีโอกาส
ใชสินคาหรือบริการน้ันๆ  ประการตอมา ผูบอกตอยังสามารถเลือกกลุมเปาหมายไดตรงกวา ไม
วาจะเปนบุคคลในครอบครัว เพ่ือนฝูง การบอกตอนอกจากจะเปนส่ือที่มีความนาเชื่อถือแลว ยัง
มีความสามารถในการชักจูงโนมนาวบุคคลใกลชิดใหใชสินคาและบริการไดดีอีกดวยจนปจจุบัน
นักการตลาดยอมรับวาการส่ือสารการตลาดตลาดรูปแบบนี้เปนสื่อที่ผูบริโภคสรางขึ้นที่มีความ
นาเชื่อถือมากที่สุด  

เม่ือเดือนเมษายน 2552 ที่ผานมา บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ไดสํารวจความ
เชื่อในโฆษณารูปแบบตางๆ พบวา คําแนะนําจากคนรูจัก และบทความทางหนังสือพิมพมี
บทบาทสําคัญอยางมากในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคชาวไทยมากถึง 85% 
เชื่อคําแนะนําจากบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบของโฆษณาตางๆ  นั่นแสดงใหเห็นวาการสื่อสารแบบ
ด้ังเดิมหรือการบอกตอปากตอปากยังคงเปนชองทางที่ผูบริโภคเชื่อถือมากที่สุด นอกจากน้ีผล
การสํารวจยังพบส่ือชนิดอ่ืนๆ ที่ผูบริดภคใหความเชื่อถือ ดังนี้ 
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ความเชื่อในโฆษณารูปแบบตางๆ 

85% คําแนะนําจากผูบริโภคคนอื่นๆ 

72% บทความทางหนังสือพิมพ 

70% เว็บไซดของสินคา 

65% โทรทัศน 

60% ความคิดเห็นของผูโภคออนไลน 

47% วิทยุ 

24% ขอความโฆษณาผานมือถือ 

                          ท่ีมา: บริษัท นีลสัน (ประเทศไทย) จํากัด 

  
ขอจํากัดของการบอกตอ 
การบอกตอเปรียบเสมือนดาบสองคม ยอมมีทั้งดีและไมดี กลาวคือ การบอกตอจะให

คุณก็ตอเม่ือผูบริโภคพึงพอใจและประทับใจในสินคาและบริการ ซึ่งผูบอกตอจะกลายเปนนัก
ประชาสัมพันธที่ดีในการแพรกระจายขาวสารไปโดยปริยายที่ธุรกิจไมตองเสียงบประมาณใดๆ 
ตัวอยางธุรกิจที่ไดรับผลดีจากการบอกตอ เชน ตลาดหลังการบินไทย (รานเจเล็ง) การบอกตอ
ของลูกคาจึงเปรียบเสมือนการที่ลูกคาทําการโฆษณาใหกับสินคาหรือบริการและธุรกิจนั่นเอง 

ในทางตรงกันขาม “การบอกตอ” อาจสงผลรายแกธุรกิจไดเชนกันหากผูบอกตอไมพอใจ
ในสินคาหรือบริการน้ันๆ ซึ่งคําบอกตอในดานลบนี้จะแพรกระจายไปเร็วกวาคําชื่นชมเสียอีก 
เพราะไมมีใครควบคุม  

สวนจํานวนตัวเลขของผูบริโภคที่บอกตอมีจํานวนเทาใดน้ัน โจ จีรารด (Joe Girard) 
พนักงานขายรถที่กินเนสสบุคสไดจัดอันดับใหเขาเปนพนักงานขายรถที่ยิ่งใหญที่สุด (The 
Greatest Salesman) โดยขายรถไดมากที่สุดในโลก โจ จีรารด ใชวิธีการสังเกตดวยตัวเองและ
เชื่อวาลูกคา 1 คนจะบอกตอไปยังลูกคาอ่ืนๆ อีกถึง 150 บางตํารากลาวถึงอัตราสวนของการ
บอกตอวาเทากับ 1:10 คือลูกคา 1 คนจะบอกตอไปยังคนอ่ืนๆ อีก 10 คน บางตําราก็วา 1:20 
ไมวาอัตราสวนของการบอกตอจะเปนเทาใด ถาธุรกิจไมสนใจในรายละเอียดก็เทากับเสียลูกคา
เกาแลวยังไมสามารถหาลูกคาใหมไดอีกดวย 

 
  กลยุทธการตลาดแบบบอกตอ 

ปจจุบัน นักการตลาดสามารถสรางเครือขายการส่ือสารแบบบอกตอใหกวางขวางได
ยิ่งขึ้น โดยอาจทําไดทั้งในเชิงการสรางสรรคแรงกระตุน เพ่ือใหเกิดเปนเครือขายการบอกตอ
แบบปากตอปากในกลุมผูบริโภคดวยกันเอง หรือทําเปนเครือขายแบบการบอกตอผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการตลาดแบบแพรระบาด (Viral Marketing) เปนการบอกตอผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต Website / E-Mail / Twitter / hi5 / Facebook / Blog ซึ่งปจจุบันกําลังได
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 1. คุณภาพของสินคาและบริการ  ถือเปนหัวใจสําคัญของการตลาดแบบปากตอปาก 
ธุรกิจจึงควรปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการอยูเสมอๆ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน สํารวจ
ความคิดเห็นจากลูกคา ทั้งคําถาม คําวิจารณ หรือคําติชม เพราะขอมูลตางๆ เหลาน้ีเปรียบ 
เสมือนแนวทางในการพัฒนาสินคาใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภค และยังจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคณุภาพของสินคาและบริการ  
 2. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา (Customer Relation Management : CRM)  
หรือการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งหมายถึง วิธีการสราง รักษา และความพยายามในการดึง 
Customer Value ออกมาและสรางเปนคุณคาระยะยาว Life time Customer Value ดังน้ัน 
CRM จึงเปนเรื่องของการเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคาจะทําใหลูกคามีความซื่อสัตยใน
ตราสินคา (Brand Loyalty) ซึ่งถาสามารถรักษาลูกคาใหอยูกับธุรกิจไดก็จะชวยลดตนทุนของ
ธุรกิจ เพราะโอกาสในการทํากําไรของธุรกิจสวนหนึ่งมาจากการทํา Cross Selling คือการซื้อ
ตอเน่ือง และ Up Selling คือการซ้ือตอยอด นอกจากนี้นักการตลาดตางเช่ือวาตนทุนในการ
แสวงหาลูกคาใหมมีคาเปน 5 เทาของตนทุนในการรักษาลูกคาเดิมไว  
     กลยุทธการสรางความสัมพันธกับลูกคา (1) CRM เชิงรุก (Proactive Marketing) 
เปนกลยุทธที่เนนใชสื่อมวลชนเปนตัวกลางในการติดตอกับลูกคาโดยผานส่ือประเภทตางๆ เพ่ือ
สรางภาพพจนใหลูกคาสนใจ รวมถึงความสัมพันธอันดีตอกันระหวางธุรกิจกับลูกคาในระยะยาว 
และ (2) CRM เชิงรับ (Reactive Marketing) เปนกลยุทธที่ธุรกิจเปนฝายตั้งรับเม่ือลูกคาติดตอ
มาดวยการสรางความพอใจและประทับใจใหกับลูกคา เชน การสอบถามขอมูลสินคา การสั่งซ้ือ
สินคา และแกไขปญหาตางๆ เปนตน  
    รูปแบบในการสรางความสัมพันธกับลูกคา ไดแก (1) การใหผลประโยชนเพ่ิมเติม
สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใหสวนลด ใหของขวัญพิเศษแกลูกคารายใหญ ใหรางวัล
พิเศษแกลูกคาประจําหรือใหของแถม เปนตน (2) การติดตอกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ โดยการ
ติดตามความพึงพอใจของลูกคาทั้งกอนซื้อ ขณะซื้อ หลังซ้ือและการใชสินคาและบริการเพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงการเอาใจใสตอความรูสึกและความตองการของลูกคา แสดงถึงความจริงใจใน
การพัฒนาปรับปรุงสินคาบริการและบริการ (3) การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
โดยการใหคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือตอบขอสงสัย และ (4) การจัดกิจกรรมพิเศษ 
(Event Marketing) โดยใหลูกคามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีถือเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จของการสรางสัมพันธภาพกับลูกคาไดเปนอยางดี  
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 3. สรางความพึงพอใจแกลูกคา  ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจในความตองการของลูกคาถูกนําไปทําใหบรรล ุลูกคาจะประเมิน
สินคาหรือบริการน้ันๆ วาตอบสนองความตองการของตนไดตามที่คาดหวังหรือไม ถาไดตาม
ที่ตั้งความหวงัไวลูกคาจะมีความพึงพอใจ ถาไมไดตามที่คาดหวังไวลูกคาก็จะไมพึงพอใจ หรือ
เรียกวา Dissatisfaction วธิีที่จะสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เชน  
    การบริการที่ประทับใจ  ดวยบริการที่เปนกันเอง เนนใหความสําคัญตอลูกคาในทุกๆ 
เรื่องดวยการนําเสนอบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน เชน สงมอบสินคาดวยความรวดเร็วถูกตอง 
มอบสิทธิพิเศษตางๆ หรือจัดบริการเสริมอ่ืนๆ  
    เพ่ิมคุณคาแกผลิตภัณฑ ดวยการแปรรูป ประยุกตใหเหมาะสมกับยุคสมัย หรือคิดคน
สินคาแปลกใหมๆ 
    พนักงานใหบริการ พนักงานถือเปนหัวใจสําคัญโดยเฉพาะธุรกิจที่เนนดานการบริการ 
พนักงานตองพรอมสําหรับการใหบริการที่ดี มีอัธยาศัย รวมถึงกิริยามารยาท การตอนรับ การ
แตงกาย และความรอบรูในรายละเอียดของสินคาและบริการ 
             การใชของสมมนาคุณและงบการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด การที่ลูกคาไดทดลองใช
สินคายอมทําใหเกิดประสบการณตรง และพรอมที่จะเปนนักประชาสัมพันธที่ดีใหแกธุรกิจ 
 วิธีวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction : CS) สามารถทําได ดังนี้ 
           (1) การใหคําแนะนําหรือติเตียนเปนการวัดประเมินเชงิรับ คือการสรางระบบรับ
เรื่องรองเรียน คําแนะนําตางๆ  
  (2) การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเน่ือง เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือใหสินคาและบริการเขาถึงความตองการและตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา
มากที่สุด วิธทีี่นิยมใชคือการวิจัยตลาด โดยออกแบบสํารวจเพ่ือคนหาระดับความพึงพอใจ 
  (3) วิเคราะหลูกคากลุมเปาหมาย ศึกษาวิธีการเลือกซ้ือสินคา/บริการของลูกคา 
เชน เชิญกลุมลูกคาหลักที่มีศักยภาพมาวเิคราะหจุดออน-จุดแข็งเม่ือจะทําการเลือกซื้อสินคา/
บริการของตนเองกับของคูแขงพรอมทั้งรวมกันระบุปญหาที่มี 
            (4) วิเคราะหลูกคาเกาที่หายไป เชน สัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไปใชสินคา/
บริการจากทีอ่ื่น 
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   นอกจากกลยุทธหลักดังกลาวแลว ปจจุบันความโปรงใสในการทําธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอสังคมกําลังเปนแทรนดที่ผูบริโภคใหความสําคัญและเปนปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ดวยเชนกัน 

การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส  เพ่ือใหผูเก่ียวของตรวจสอบและการทําธุรกิจตองไม
มุงหวังผลกําไรจนกลายเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  

    ความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social Responsibility: CSR)  การเอาใจใสกับ
สิ่งแวดลอมและคืนใหสังคม เพราะผูบริโภคหลายรายกลับมาซ้ือสินคากับธุรกิจที่ใหความสําคัญ
กับ CSR เพราะเห็นวาเงินที่ผูบริโภคเสียไปจะกลับคืนสังคม ปจจุบันกําลังไดรับความนิยม และ
เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ธุกิจนํามาใชในการสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรและมีผลสืบเนื่องใน
การสรางยอดขายสินคาและบริการใหมากยิ่งขึ้น 

   นอกจากนี้ ฟลิป คอตเลอร กูรูดานการตลาดยังไดเสนอแนะการทํากลยุทธ “ปากตอ
ปาก” ใหประสบผลสําเร็จไดดี (1) ตองทําใหโดนใจ (2) ตองทําใหแตกตาง และ (3) ตองสราง
การรับรูไดทันที   

 
ยุคที่มีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน ธุรกิจตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบดานทั้ง

ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค การทําการตลาดรูปแบบ 
เดิมเพ่ือใหธุรกิจอยูรอดคงเปนไปไดยาก นักการตลาดจึงหันมาทําการตลาดรูปแบบใหมๆ เพ่ือ
สรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน กลยุทธสื่อสารการตลาด “ปากตอปาก” ที่หากนักการ
ตลาดสามารถทําใหเกิดประโยชนก็จะชวยรักษาลูกคาเกาและเพ่ิมฐานลูกคาใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดีดวย แตในทาง
ตรงกันขามกลยุทธนี้จะสงผลดานลบกับธุรกิจไดเชนกัน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


