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Growth Hacking ... แคก่ารตลาดสรา้งกระแสเทา่นัน้หรอื?? 

HIGHLIGHT : 

 รูจ้กัและเขา้ใจประโยชน์ของการท า Growth Hacking เพื่อการเตบิโตแบบ 10 เท่า (10X) 
 ศาสตรท์ีส่ตารท์อพัจ าเป็นตอ้งใชใ้นการขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ยกลยุทธแ์บบ Growth Hacking 
 ความแตกต่างระหว่าง Growth Hacking กบั Digital Marketing ซึง่การท า Growth Hacking เป็น Scientific Marketing 

แบบหนึ่ง ทีต่อ้งใชค้วามรูท้ ัง้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร์ 
 ตวัอย่างธุรกจิสตารท์อพัทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทย ทีเ่ตบิโตโดยใชว้ธิ ีGrowth Hacking 

 

เวลาในการอ่าน  3  นาท ี

 
 
  “HACK” เป็นค าที่อาจจะฟังดูมีความหมายในแง่ลบ เนื่องจากถูกน ามาใช้ในความหมายของการเจาะเข้าระบบ 
การแฮกขอ้มูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต (และผดิกฎหมาย) แต่ในปัจจุบนั ค านี้ถูกน ามาใชใ้นวงการสตาร์ทอพักนัอย่างแพร่หลาย    
ซึ่งใชก้นัในความหมายด้านบวก โดย Hack หมายถึงการคดิหาวธิแีปลกใหม่ หาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ แตกต่างไปจาก
แบบเดมิๆ ตวัอย่างของ Hack ทีถู่กน ามาใช้ เช่น Hackathon มาจากค าว่า Hack รวมกบัค าว่า Marathon หมายถงึ การท า
กจิกรรมระดมสมองในการคดิหาไอเดยี หรอืการหาและพฒันานวตักรรมการแกไ้ขปัญหาสนิคา้บรกิาร โดยงานจะจดัแบบต่อเนื่อง 
ซึง่มตีัง้แต่ 12 ชม. – 72 ชม. เพื่อใหไ้ด ้Solutions หรอื MVP  
  
 Growth Hacking เป็นอกีค าศพัท์ที่ใช้พูดถึงเรื่องการเติบโตของธุรกิจ แต่ไม่ได้หมายถึงการเติบโตแบบทัว่ๆ ไป        
ในวงการสตารท์อพัจะหมายถงึ การใช้วิธีการหรอืกระบวนการท่ีจะท าให้กิจการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการ
น าเทคนิคและเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมฐานลูกค้า ซึง่ในบทความนี้ จะมาไขขอ้ขอ้งใจ (ของหลายๆ คน) ว่า Growth Hacking 
คอือะไร เหมอืนหรอืต่างจากการท าการตลาดอย่างไร ท าไมสตารท์อพัถึงต้องใชก้ลยุทธ์ Growth Hacking ในการท าใหธุ้รกจิ
เตบิโตแบบ 10X 
  
 เรื่องแรกทีอ่าจจะเป็นความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้องนัก เมื่อหลายๆ คนมองว่า Growth Hacking กเ็หมอืนการท าการตลาด 
เน่ืองจากการจะท าใหธุ้รกจิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ วธิทีีไ่ดผ้ลมากทีส่ดุกค็อืการท าการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนลกูคา้หรอืผูใ้ชง้านเขา้
มานัน่เอง แต่ในความเป็นจรงิแลว้ Growth Hacking ไม่ใช่เรื่องการท าการตลาดเพยีงอย่างเดยีว Growth Hacking เป็นเสมือน
ส่วนผสมของศาสตรท่ี์หลากหลาย ซ่ึงได้รวมทัง้เรือ่งการตลาดเชิงสรา้งสรรค ์(Creative Marketing) บวกด้วยการเข้าใจ
และน าพฤติกรรมผู้บริโภคมาวิเคราะห ์ทดสอบและติดตาม (Behavioral Tracking/ Behavior Psychology + Data 
Analytics) และการน าเทคโนโลยี (Technology & Automation) มาใช้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าและบริการได้
ง่ายท่ีสุด ดงันัน้ Growth Hacking จงึถอืว่าเป็น Scientific Marketing ทีต่อ้งใชค้วามรูท้ ัง้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์โดยผู้
ทีเ่ป็น Growth Hacker จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะตัง้แต่สงัเกต ทดลอง เรยีนรูโ้ดยการสรา้งสมมตฐิาน หาสาเหตุของปัญหาหรอืความ
ตอ้งการจากขอ้มลูเชงิลกึ (Insights) แลว้น าขอ้มูลเหล่านัน้ มาวเิคราะหเ์พื่อน ามาทดสอบหรอืใชป้รบัปรุงแกไ้ข และน าไปวดัผล
ต่อไป 
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 ดงันัน้ เพื่อใหผู้้อ่านเขา้ใจและเหน็ความแตกต่างระหว่างการท า Growth Hacking กบั Digital Marketing (การท า
การตลาดโดยน าความคดิสรา้งสรรค ์มาผสานเขา้กบัเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่สือ่สารขอ้ความ /แคมเปญไปยงักลุ่มเป้าหมาย) ผูเ้ขยีน
ขอสรุปความแตกต่างไวต้ามตารางดา้นล่าง พรอ้มตวัอย่างประกอบของธุรกจิสตารท์อพัทีใ่ชก้ลยุทธ ์Growth Hacking สรา้งการ
เตบิโต สามารถเพิม่จ านวนผูใ้ชส้นิคา้บรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็  
 

Growth Hacking Digital Marketing 

ใช้ได้กบัธรุกิจท่ีเลยช่วง Product /Market fit (สินค้า
บริการ ต้องได้รบัผลตอบรบัทีดี่จากตลาดแล้ว) โดย
เฉล่ียต้องท าธรุกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปี 

ใชไ้ดก้บัทุกชว่งการเตบิโตของธรุกจิ  

ท าการตลาดโดยมุ่งเน้นไปท่ีลกูค้ากลุ่ม Early Adopter 
ก่อน แต่เน้นกลยุทธก์ารสรา้งกระแส เพื่อให้กลายเป็น
ไวรลัในเวลาอนัสัน้ให้ได ้

ครอบคลุมไปทีล่กูคา้กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช่ และสือ่สารขอ้ความ /
แคมเปญดว้ยเน้ือหาทีก่ระชบัและตรงจุด (อาจจะกลายเป็น
ไวรลัหรอืไม่เป็นกไ็ด)้ 

ใช้ทรพัยากร (งบประมาณและคน) น้อย ท าการตลาด
แบบต้นทุนต า่ แต่มุ่งเน้น Impact 

ใชง้บประมาณโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ มเีดยีต่างๆ (ทัง้
ออฟไลน์ ออนไลน์) เน้นการสรา้ง Brand value 

ใช้วิธีการวดัผลแบบ AARRR ในทุกกระบวนการ แต่เน้น
ท่ี Retention คือลูกค้าต้องมาใช้ซ า้ 

เน้นทีก่ารหาลกูคา้ใหรู้จ้กัธุรกจิ /สนิคา้บรกิารเป็นหลกั 

มี OKRs เป็นตวัขบัเคลื่อนในการทดลองโปรเจคต่างๆ 
สามารถน าไอเดีย และรปูแบบการตลาดทุกอย่างมาใช้
ทดลองได้ โดยดวู่าอะไรเวิรค์หรือไม่เวิรค์ในระยะสัน้ๆ 
(เรียนรูเ้รว็ มีโอกาสโตเรว็) 

มีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขัน้ตอน เช่นปีนี้
ธุรกจิต้องการสร้าง Brand awareness กจ็ะหาวธิกีารหรอื
ช่องทางในการท ากลยุทธด์า้นน้ีเป็นหลกั 

 
  

Creative Marketing 

Technology & 
Automation 

Growth  
Hacking Behavior Psychology + 

Data Analytics 
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 ตวัอย่างธุรกจิสตารท์อพัต่างประเทศ 
 Spotify (Platform การฟังเพลงออนไลน์ /บรกิารสตรมีมิง่เพลงออนไลน์ทีม่ผีูใ้ชง้านมากถงึ 217 ลา้นคน) ซึง่ Spotify 
ท า Growth Hacking ในช่วงต้นของธุรกจิด้วยการเกาะติดไปกบั Facebook โดยการเชื่อมบญัชีผู้ใช้งานเขา้กบั FB เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารฟังเพลงผ่าน Spotify จะสามารถแชรเ์พลงทีต่วัเองฟังบน FB ใหเ้พื่อนๆ เหน็ และเมื่อเพื่อนๆ คลกิไปที ่Spotify กจ็ะ
ท าใหไ้ปเดง้ขึน้ในหน้า FB ของตวัเอง จงึท าใหก้ารขยายวงผูใ้ชแ้พร่หลายในวงกวา้งอย่างรวดเรว็ จ านวนผูเ้ขา้มาใชง้านจงึเตบิโต
อย่างกา้วกระโดด 
 
 ตวัอย่างธุรกจิสตารท์อพัในประเทศไทย 
 Joylada หรือจอยลดา  “นิยายแชต” แอพพลิเคชันเขียนและอ่ านนิยายแชตรูปแบบ UGC (User-
Generated Content) ของเครืออุ๊กบี โดยวิธีการท า Growth Hacking ของจอยลดานัน้ เริ่มจากวิเคราะห์พฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย (ผูห้ญงิอายุ 13 – 24 ปี) ทีช่อบแชตกนัเป็นประจ าอยู่แลว้ หากแต่งนิยายแนวใหม่ทีเ่ป็นแบบแชต ซึง่เป็นขอ้ความ
แบบสัน้ๆ กระชบัๆ กน่็าจะดงึดดูความสนใจของกลุ่มนี้ไดม้ากขึน้ บรษิทัจงึเริม่ดว้ยการปล่อยนิยายแชตกว่า 100 เรื่องไปยงักลุ่ม 
Early Adopter (กลุ่มเครอืข่ายในอุ๊กบทีัง้จากธญัวลยั และ Storylog) ปรากฏว่าจอยลดาตดิตลาดอย่างรวดเรว็ เกดิกระแสการ
บอกต่ออย่างแพร่หลาย รวมถงึตดิเทรนดใ์น Twitter ทีม่กีารตดิแฮชแทก็ชื่อนิยายเด่นๆ ดงึดดูใหค้นเขา้แอพฯ สม ่าเสมอ ปัจจุบนั
มผีูใ้ชง้านมากกว่า 2 ลา้นคนต่อเดอืน  
  
 เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ผู้อ่านคงพอจะเข้าใจและเห็นภาพบ้างแล้วว่า สตาร์ทอัพต้องใช้ความรู้ ทักษะและเครื่องมือ
อะไรบา้งในการท า Growth Hacking เพื่อสรา้งกระแสสูก่ารเตบิโตอย่างกา้วกระโดดใหก้บัธุรกจิ แต่เหนือสิง่อื่นใด ผูป้ระกอบการ
ตอ้งอย่าลมืว่า สิง่ส าคญัมากกว่าแค่การสรา้งกระแส คอืเรื่องคุณภาพของสนิคา้บรกิารของเรา เพราะเมื่อใดทีลู่กคา้เขา้มาซือ้หรอื
ใชง้านของเราแลว้เกดิไม่ประทบัใจ การทีเ่ขาเหล่านัน้จะกลบัมาใชซ้ ้าอกีย่อมเป็นเรื่องทีย่าก รวมถงึอาจจะไปสรา้งกระแสในด้าน
ลบใหก้บัธุรกจิเรากเ็ป็นได ้ดงันัน้ การเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทลัน้ี คือการเติบโตโดยการให้สินค้าบริการท่ีมีคณุภาพ
และต้องจริงใจกบัผูใ้ช้เท่านัน้ ถึงจะรอด 

 
เขยีนโดย :  นุชนาถ คุณความด ี
ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ 
ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ขอ้มลูอา้งองิ : growthbee.com, wjames.co 
 

 
 
 

https://wjames.co/

