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กลยุทธ์แฮ็กการเติบโตคืออะไร

บทน�ำ

	 มื่อเกือบสองปีก่อนหน้านี้ในวันที่ดูเหมือนวันธรรมดาอีกวัน		 

	 ผมขึ้นรถแล้วขบัออกจากบ้านไปโดยคดิว่ามนัคงไม่ต่างจาก 

วันท�างานอื่น	ๆ		ผมอ่านข่าวช่วงเช้า		คุยโทรศัพท์เพื่อแก้ไข

ปัญหาของพนักงาน		และยืนยันเวลานัดประชุมมื้อกลางวัน 

ของวันนั้น		ก่อนจะตรงไปที่ศูนย์ฟิตเนสสุดหรูอายุนับร้อยปี 

ที่เหล่าผู้บริหารในเมืองชอบมาใช้บริการ		ผมว่ายน�้าและวิ่ง		

แล้วไปนั่งใช้ความคดิอยู่ในห้องซาวน่า

เมื่อเดินเข้าไปในห้องท�างานตอนประมาณ	10	โมงเช้า		

ผมพยักหน้าให้ผู้ช่วยแล้วนั่งลงตรงโต๊ะท�างานตัวใหญ่		ไล่ดู

เอกสารทั้งหมดที่ผมต้องเซ็น		มีทั้งงานออกแบบโฆษณาที่รอ

การอนมุตัิ		ใบเสนอราคาที่ต้องพจิารณา		งานอเีวนต์ที่ต้องจดั		

และเอกสารเสนองานที่ต้องอ่าน		นอกจากนี้		ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เ
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ก็ใกล้จะเปิดตัว		ผมจึงต้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ส�าหรับ

สื่อมวลชน		เมื่อนิตยสารกองหนึ่งถูกส่งมา		ผมก็ส่งต่อให ้

ลูกน้องเอาไปจดัหมวดหมู่ในคลงัสื่อ

ต�าแหน่งของผมคือผู ้อ�านวยการฝ่ายการตลาดของ		

American	Apparel		ผมมีลูกน้องราวครึ่งโหล		ที่อีกฟากของ

อาคาร		จักรเย็บผ้าหลายพันเครื่องก�าลังท�างานโดยมีคนงาน

ตดัเยบ็เสื้อผ้าฝีมอืฉกาจที่สดุในโลกคอยควบคมุ		ถดัไปไม่กี่ห้อง

เป็นสตูดิโอถ่ายภาพที่ผมใช้ผลิตงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่าน

สื่อต่าง	ๆ		

ถ้าไม่นับเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์และ

สมาร์ตโฟนแล้ว		วันท�างานของผมเริ่มต้นและด�าเนนิไปไม่ต่าง

จากที่ผูบ้รหิารด้านการตลาดทกุคนท�ากนัมาตลอด	75	ปี		ไม่ว่า

จะเป็นการซื้อโฆษณา		การวางแผนจัดงานอเีวนต์		การพูดคยุ

กบันกัข่าว		การอนมุตัแิผนโฆษณา		หรือการใช้ศพัท์แสงอย่าง		

“แบรนด์”		“ซพีเีอม็		(ต้นทนุต่อการแสดงโฆษณา	1’000	ครั้ง)”		

“การตระหนักถึงแบรนด์”		“พื้นที่สื่อที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”		

“แบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจ”		“คณุค่าที่เพิ่มขึ้น”		และ		“ส่วนแบ่ง

การพูดถึง”		ทั้งหมดนี้คืองานของผม		และมันก็เป็นแบบนั้น

เสมอมา

ผมไม่ได้ก�าลงับอกว่าผมเป็นดอน	เดรเปอร์		หรอืเอด็เวร์ิด 

เบอร์เนย์ส		แต่เราสามคนสามารถแลกออฟฟิศและท�างานแทน
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กนัได้โดยแค่ปรบัเปลี่ยนเพยีงเลก็น้อยเท่านั้น		และผมกเ็หมอืน

ทกุคนในแวดวงการตลาดที่คดิว่านั่นเป็นสิ่งที่เจ๋งมาก

แต่บทความหนึ่งกท็�าให้วนัที่ดธูรรมดานั้นพลกิจากหน้ามอื

เป็นหลังมือ		ชื่อบทความดังกล่าวโดดเด้งทะลุข่าวสารอื่น	ๆ	

ราวกบัมนัถูกยงิตรงมาถงึผมโดยเฉพาะ		

“นกัแฮก็การเตบิโตคอืรองประธานฝ่ายการตลาดรปูแบบ

ใหม่”

อะไรนะ

ผมเคยเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดและรกังานที่ท�ามาก  

แถมผมยงัท�าผลงานได้ดด้ีวย		ผมขวนขวายหาความรู	้	สร้างตวั

ขึ้นมาเอง		และผมในวัย	25	ปีก็ก�าลังช่วยท�าการตลาดให้กับ

บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งมี	250	สาขาใน	20	ประเทศและ 

มรีายได้กว่า	600	ล้านดอลลาร์

แต่ผูเ้ขยีนบทความที่ชื่อแอนดรว์ู	เชน		ซึ่งเป็นนกัเทคโนโลยี

และนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลกลับไม่แยแสเรื่องพวกนั้นเลย		ถ้า

อ้างองิจากข้อเขยีนของเขา		ผมกบัเพื่อนร่วมสายงานจะเตะฝุน่

ในไม่ช้า		ใครบางคนก�าลงัซุ่มรอที่จะเข้ามาแทนที่เราอยู่

ลกัษณะงานใหม่ที่เรยีกว่า  “นกัแฮก็การเตบิโต”  

ก�าลังหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมของซิลิคอน- 

วัลเลย์  ซึ่งตอกย�้าว่าปัจจุบันการเขียนโปรแกรม
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และความสามารถทางเทคนิคคือส่วนส�าคัญของ

การเป็นสดุยอดนกัการตลาด  นกัแฮก็การเตบิโต

คอืลกูผสมระหว่างนกัการตลาดและโปรแกรมเมอร์  

คือผู้ที่พิจารณาค�าถามเดิม ๆ ที่ว่า  “เราจะหา

ลูกค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร”  แล้ว

ตอบด้วยการทดสอบเปรยีบเทยีบ  (A/B testing)  

หน้าเว็บรับลูกค้า  (landing page)  ปัจจัยการ 

บอกต่อ  (viral factor)  การส่งอเีมลถงึมอื  (email 

deliverability)  และการก�าหนดเนื้อหาที่ต้องการ

แสดง  (Open Graph)

ทมีการตลาดทั้งทมีก�าลงัถูกพลกิจากหน้า

มอืเป็นหลงัมอื  แทนที่จะน�าโดยรองประธานฝ่าย

การตลาดที่มีลูกน้องเป็นนักการตลาดที่ไม่รู้เรื่อง

เทคโนโลยี  ทุกวันนี้การตลาดเป็นหน้าที่ของทีม

นกัแฮก็การเตบิโตซึ่งน�าโดยวศิวกรที่มลีกูน้องเป็น

วศิวกร!1

นักแฮ็กการเติบโตคืออะไรกันแน่		วิศวกรจะมาท�างาน

ของผมได้อย่างไรSAMPLE
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แต่หลังจากนั้นผมก็ลองรวมมูลค่าของบริษัททั้งหลาย 

ที่เชนกล่าวถึงในกรณีศึกษาต่าง	ๆ		ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่เมื่อ 

ไม่กี่ปีก่อนยงัแทบจะไร้ตวัตนอยู่เลย		

• Dropbox

• Zynga

• Groupon

• Instagram

• Pinterest

ปัจจบุนับรษิทัเหล่านี้มมีูลค่ามหาศาล

มิคาห์	บอลด์วิน		ผู้ก่อตั้ง		Graphicly		และที่ปรึกษา 

ของ		Techstars		รวมถงึ		500	Startups		อธบิายว่า		“ในเมื่อ

ไม่มีเงินทุนก้อนโต		สตาร์ตอัพจึงศึกษาวิธีเจาะระบบ		(hack)		

เพื่อสรา้งบรษิทัของตวัเองขึ้นมา”2		การเจาะระบบของพวกเขา		

(ซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผม)		เปลี่ยนมุมมองทางการตลาดไป

แบบสุดขั้ว		เรียกได้ว่าล้างสมมุติฐานเดิม	ๆ	จนแทบไม่เหลือ		

แถมทางลัด		นวัตกรรม		และแนวทางแบบอาศัยช่องโหว่ของ

พวกเขายงัก�าลงัท้าทายทกุสิ่งที่เราสอนกนัมา

เราทุกคนอยากท�าให้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น		 

โดยเฉพาะส�าหรบันกัการตลาดและผู้ประกอบการแล้ว		ความ
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ย้อนแย้งดงักล่าวคอืหน้าที่ของเราโดยแท้จรงิ		ในหนงัสอืเล่มนี้

เราจะส�ารวจว่านักแฮ็กการเติบโตท�าอย่างไรถึงช่วยให้บริษัท

อย่าง		Dropbox’  Mailbox’		Twitter’  Pinterest’		Facebook’  

Snapchat’  Evernote’  Instagram’  Mint.com’		AppSumo		และ		

StumbleUpon		สร้างผลลัพธ์ได้มากมายโดยแทบไม่ต้องลงทุน

อะไรเลย

สิ่งที่ท�าให้ผมตกตะลึงมากที่สุดคือ		บริษัทเหล่านี้ไม่ได้

ถูกสร้างขึ้นมาด้วยทักษะที่นักการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างผม 

เชื่อว่าเป็นความพเิศษมาโดยตลอด		แถมส่วนใหญ่ยงัถกูสร้างขึ้น 

โดยปราศจากทรัพยากรที่ผมมองว่าขาดไม่ได้		ผมไม่สามารถ

พูดได้ว่าม	ี	“นักการตลาด”		อยู่เบื้องหลงัความส�าเรจ็ดงักล่าว		

(ยิ่งบริษัทโฆษณายิ่งไม่ต้องพูดถึง)		 เพราะไม่มีนักการตลาด 

อยู่ในบริษัทเหล่านี้สักคน		กลยุทธ์แฮ็กการเติบโตได้ท�าให้		

“การตลาด”		หมดความหมาย		หรืออย่างน้อยที่สุดมันก็ได ้

วางแนวทางใหม่ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชงิ

ไม่ว่าคณุจะเป็นผูบ้รหิารฝ่ายการตลาดหรอืเดก็จบใหม่ที่

ก�าลงัจะเข้าสู่สายงานนี้		นกัแฮก็การเตบิโตกลุ่มแรกได้บกุเบกิ

หนทางใหม่ให้คณุแล้ว		กลยทุธ์บางอย่างของพวกเขาต้องอาศยั

ความรู้ทางเทคนคิและมคีวามซบัซ้อนมาก		แถมกลยทุธ์ที่ว่านี้

ยงัเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา		อนัที่จรงิส่วนใหญ่กใ็ช้ได้ผลแค่

ครั้งเดยีวเท่านั้น		หนงัสอืเล่มนี้จงึมคีวามหนาไม่มากเพราะเน้น
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เนื้อหาส่วนที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา		ผมจะไม่ให้คุณต้อง

ปวดหวัไปกบัแนวคดิหนกั	ๆ	อย่าง		“การวิเคราะห์กลุ่มเหมอืน		

(cohort	analysis)”		และ		“ค่าสัมประสิทธิ์การบอกต่อ		(viral	

coefficients)”*		แต่จะเน้นไปที่กรอบคดิ		(mindset)		ซึ่งมคีวาม
ส�าคญักว่ามาก

ในหนงัสอืเล่มนี้		ผมเริ่มต้นและปิดท้ายด้วยประสบการณ์

ของตวัผมเอง		ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเก่งกาจอะไรหรอกนะ		แต่เป็น

เพราะผมคดิว่ามนัสะท้อนให้เหน็ภาพรวมของการตลาดยคุใหม่

ได้ดี		แนวทางแบบเดิม		(ซึ่งการสร้างผลิตภัณฑ์กับการตลาด

เป็นสิ่งที่แยกขาดจากกนั)		ได้ถกูแทนที่เรยีบร้อยแล้ว		เราทกุคน

ตกที่นั่งเดยีวกนั		นั่นคอื		เราจ�าเป็นต้องสร้างผลลพัธ์ให้มากขึ้น

ด้วยการท�าให้น้อยลง		แล้วเราก็พบว่ากลยทุธ์เดมิ	ๆ	นั้นนบัวนั

จะยิ่งใช้ไม่ได้ผล

ดังนั้น	 	 ในหนังสือเล ่มนี้	 	 ผมจะน�าคุณไปพบกับ

กระบวนการใหม่ที่มคีวามไหลลื่นและท�าซ�้าได้มากขึ้น		นกัแฮก็ 

การเติบโตไม่ได้มองว่าการตลาดคือสิ่งที่ใครบางคนสร้างขึ้น		 

แต่เป็นสิ่งที่ใครบางคนใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์โดยตรง		จากนั้น

ผลิตภัณฑ์ก็ถูกปล่อยออกไป		ถูกบอกต่อ		และถูกปรับปรุง 

*	แต่ท้ายหนงัสอืเล่มนี้จะมกีารอธบิายค�าศพัท์และแนวคดิส�าคญั	ๆ	ไว้ให้
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ให้ดขีึ้น		(โดยที่มกีารท�าขั้นตอนเหล่านี้ซ�้าหลายรอบ)		เพื่อการ

เตบิโตครั้งใหญ่ในเวลาอนัรวดเรว็		บทต่าง	ๆ	ของหนงัสอืเล่มนี้

จะเดนิไปตามโครงสร้างดงักล่าว

แต่ก่อนอื่นเรามาแยกแยะระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ให้

ชดัเจนกนัครบั

กลยุทธ์แฮ็กกำรเติบโตคืออะไร

จุดหมายปลายทางของนักแฮ็กการเติบโตทุกคน

คือการสร้างจักรกลทางการตลาดนิรันดร์
ที่เข้าถึงคนเป็นล้าน ๆ ได้ด้วยตัวมันเอง

— อารอน จินน์

ไม่มีธุรกิจใดที่เหมือนกับธุรกิจภาพยนตร์		แต่น่าแปลกที่ทีม 

การตลาดทุกทีม		(ไม่ว่าจริง	ๆ	แล้วจะอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตาม)		

มักท�าตัวเหมือนอยู่ในวงการนี้เวลาที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่		 

ผมคดิว่าลกึ	ๆ	แล้วนกัการตลาดที่ก�าลงัเปิดตวัผลติภณัฑ์ต่างก็

ชอบจินตนาการว่าตัวเองก�าลังเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อยู่		

และภาพลวงตาดังกล่าวก็ชี้น�าและบิดเบือนการตัดสินใจด้าน

การตลาดของเราทกุครั้ง

SAMPLE
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ถงึจะท�าให้รู้สกึด	ี	แต่มนักผ็ดิพลาดอย่างมหนัต์

แนวคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวนักการตลาดคือการเปิดตัว 

อย่างอลังการ		การแถลงข่าวใหญ่โต		การกระจายข่าวให้

สื่อมวลชน		หรือการออกสื่อใหญ่	ๆ		เรามักคิดว่าเราต้องมี 

งบโฆษณา		เราอยากได้พรมแดงและคนดัง		ที่อันตรายที่สุด 

คือเราคิดเอาเองว่าเราต้องได้ลูกค้าจ�านวนมากที่สุดเท่าที่จะ 

เป็นไปได้ภายในช่วงเวลาสั้น	ๆ		และถ้ามันไม่ได้ผลทันทีเราก็

จะคิดว่าทุกอย่างผิดพลาด		(ซึ่งแน่นอนว่าเรายอมไม่ได้)		เรา

หลงผิดที่คิดว่าตัวเองควรเป็นภาพยนตร์เรื่อง		Transformers  

ไม่ใช่เรื่อง		The Blair Witch Project

ไม่ต้องบอกก็รู ้ว่านั่นเป็นเรื่องผิดปกติ		แต่คุณกับผม 

ก็ถูกสอนให้เดินตามแนวทางนี้มานานแสนนานโดยที่ไม่เคย 

ตั้งค�าถามเลย

แล้วมันผิดตรงไหน		 เอาละ		ส�าหรับผู้ที่ไม่รู ้นะครับ		

อย่างแรกเลยกค็อืภาพยนตร์ส่วนใหญ่เจ๊ง

ถึงแม้ตลาดภาพยนตร์จะมีเสน่ห์และมีภาพจ�าจาก 

การถลุงเงินให้กับการตลาดเป็นล้าน	ๆ	ดอลลาร์		(บ่อยครั้งก็

มากกว่าทุนสร้างภาพยนตร์เสียด้วยซ�้า)		แต่บริษัทภาพยนตร์ 

กม็กัสรปุว่าภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ที่เจ๊งเป็นความล้มเหลวโดยไม่

สนใจมนัอกี		หรอืต่อให้มบีางเรื่องท�าเงนิถล่มทลาย		กไ็ม่มใีคร

บอกได้แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไร		ดังเช่นที่วิลเลียม	โกลด์แมน		

SAMPLE
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นกัเขยีนบทภาพยนตร์เคยกล่าวไว้จนเป็นที่โด่งดงัว่า		ไม่มใีคร

รูอ้ะไรเลย  ไม่เว้นแม้แต่คนที่ท�างานตรงนั้น		มนัเป็นการเสี่ยงดวง

ล้วน	ๆ

ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นปัญหา		 เพราะระบบของพวกเขาถูก

ออกแบบมาให้รองรบัการขาดทนุที่เกดิขึ้น		รายได้จากภาพยนตร์

ที่ประสบความส�าเรจ็จะชดเชยความผดิพลาดที่เกดิขึ้นมากมาย		

แต่ทั้งนี้ก็มีช่องว่างมหึมาระหว่างพวกเขากับคนอื่น	ๆ	ในโลก		

คุณไม่อาจปล่อยให้สตาร์ตอัพของคุณล้มเหลวได้		ส่วนเพื่อน

ของคุณก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับธุรกิจใหม่ของเธอ		เช่นเดียวกับ

ผมที่ไม่ยอมให้หนังสือของตัวเองขายไม่ออก		พวกเราไม่ได้มี

โครงการอื่น	ๆ	อกี	10	โครงการที่จะมาทดแทน		นี่คอืโครงการ

เดยีวที่เรามี

เมื่อเวลาผ่านไป		วันหนึ่งก็มีคนฉลาดบางคนบอกว่า		

“ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนั้นก็ได้		 เครื่องมืออย่างอินเทอร์เน็ต 

และโซเชียลมีเดียช่วยให้เราสามารถติดตาม		ทดสอบ		ท�าซ�้า		

และพฒันาการท�าการตลาดจนถงึจดุที่การเสี่ยงดวงครั้งใหญ่นั้น

ไม่เพยีงไม่จ�าเป็น		แต่ยงัไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชงิด้วย”

คนคนนั้นคอืนกัแฮก็การเตบิโตคนแรกSAMPLE
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หนทำงใหม่

หากระบบเก่าเป็นผลพวงจากวธิคีดิทางการตลาดตลอด	100	ปี

ที่ผ่านมาซึ่งถกูออกแบบมาส�าหรบับรษิทัยคุศตวรรษที่	20		วธิคีดิ

ทางการตลาดแบบใหม่ก็คงเริ่มต้นขึ้นตอนเข้าสู่สหัสวรรษใหม	่	

โดยถกูสร้างขึ้นและพฒันาต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการ

ใหม่ของบรษิทัสายพนัธุใ์หม่ที่ม	ี	“นกัการตลาด”		ตามแบบฉบบั

ของตวัเอง

ย้อนกลับไปในปี	1996		ก่อนที่		Hotmail		จะเปิดตัว 

ในฐานะผู ้ให้บริการอีเมลผ่านเว็บไซต์ฟรีรายแรก	ๆ	และ 

กลายเป็นตัวอย่างยุคบุกเบิกของผลิตภัณฑ์ที่		“แพร่กระจาย

ราวกบัไวรสั”		อดมั	เพเนนเบร์ิก		เล่าไว้ในหนงัสอืเรื่อง		Viral Loop  

ว่าในการประชุมครั้งหนึ่ง		ซาเบียร์	บาเตีย		และแจ๊ค	สมิท		 

ผู้ร่วมก่อตั้ง		Hotmail		นั่งอยู่ที่ฟากหนึ่งของโต๊ะ		ประจนัหน้า

กบัทมิ	เดรเปอร์		นกัลงทนุชื่อดงั		เดรเปอร์บอกสองคนนั้นว่า		

เขาคิดว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นเยี่ยมมาก		แต่ยังสงสัยอยู่ว่าจะ

โฆษณามนัอย่างไร

สญัชาตญาณแรกของบาเตยีคอืเสนอวธิกีารท�าการตลาด

แบบดั้งเดมิอย่างที่เราพดูถงึไป		“เราจะใช้ป้ายโฆษณาข้างถนน”  

เขาบอก		แต่เดรเปอร์ไม่เห็นด้วยที่จะใช้เงินมากมายไปกับ

ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้ใช้ฟรี		ดังนั้น		พวกเขาจึงเสนอความคิด 

SAMPLE
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อื่น	ๆ		โฆษณาทางวิทยุล่ะ		ปัญหาเดียวกันเป๊ะ		หรือจะส่ง

อเีมลไปหาทกุคนในอนิเทอร์เนต็		เดรเปอร์เสนอ		แต่นั่นกเ็ป็น

วิธีคิดแบบเดิม	ๆ	เหมือนกัน		มันจะกลายเป็นขยะที่ไม่มีใคร

อ่าน

จากนั้นเดรเปอร์ก็คิดวิธีที่เป็นกลยุทธ์แฮ็กการเติบโตได้

โดยบังเอิญ		เขาถามว่า		“พวกคุณสามารถใส่ข้อความลงไป 

ที่ด้านล่างอเีมลของทกุคนได้ไหม”

“โธ่		ไม่เอาน่า		เราไม่อยากท�าอย่างนั้น!”

“แต่ในทางเทคนคิพวกคณุท�าได้ไหมล่ะ...ข้อความจะอยู่

ด้านล่างนั่นใช่ไหม		และถ้าเขาส่งอีเมลไปหาคนอื่น		พวกคณุ

กใ็ส่ข้อความลงไปในอเีมลฉบบันั้นได้ด้วยใช่ไหม”

“ใช่		เราท�าได้”		พวกเขาตอบ

“งั้นก็ใส่ประโยค		‘ป.ล.	ฉันรักคุณ		สมัครอีเมลฟรีที่		

Hotmail’		ลงไปด้านล่าง”3

การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนี้กลับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง		

เพราะหมายความว่าอเีมลทกุฉบบัที่ผู้ใช้		Hotmail		ส่งออกไป

จะกลายเป็นโฆษณา	1	ครั้งส�าหรับผลิตภัณฑ์นี้	 	แถมยังมี

ประสิทธิภาพสูงมาก		ไม่ใช่แค่เพราะมันน่ารักและสร้างสรรค์		

แต่ยงัเป็นเพราะมนัแสดงให้เหน็ถงึสดุยอดผลติภณัฑ์ที่หลายคน
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ต้องการและจ�าเป็นต้องใช้	 	ผู ้ใช้แต่ละรายจะดึงดูดผู ้ใช้ 

รายใหม่	ๆ	เข้ามา		อีเมลแต่ละฉบับจะท�าให้เกิดการส่งอีเมล

เพิ่มขึ้นและผู้ใช้ที่มคีวามสขุมากขึ้น		และที่ส�าคญัที่สดุคอื		เรา

สามารถติดตามและแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมเหล่านี้เพื่อดึงดูด 

ผู้ใช้เข้ามาให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นการปฏิวัติมากแค่ไหนในยุคนั้น		

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั		Pets.com		ที่ในอกีสองสามปีต่อมาพยายาม

เปิดตวัด้วยการโฆษณาทางโทรทศัน์และป้ายโฆษณากลางแจ้ง

ในหลายเมือง		ก่อนจะบานปลายไปจนถึงขั้นลงโฆษณาใน 

ซุปเปอร์โบวล์ด้วยเงิน	1.2	ล้านดอลลาร์	 	และเข้าร่วมการ 

เดินขบวนในวันขอบคุณพระเจ้าของห้างเมซีส์	 	หรือแม้แต่		 

Kozmo.com		ที่ใช้เงนิหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปกบัแผนโฆษณา

ที่มตีวัเอกจากซรีสี์เรื่อง	 The Six Million Dollar Man		ก่อนที่จะ

เจ๊งไปเช่นเดยีวกบั		Pets.com		ในช่วงฟองสบู่ดอตคอมแตก

แต่เมื่อท�าตามค�าแนะน�าของเดรเปอร์		 (หลังจากเวลา

ผ่านไปแล้วสองสามเดอืนเพราะตอนแรกผูร่้วมก่อตั้งยงัคดิว่ามนั

ดธูรรมดาเกนิไป)		Hotmail		กเ็ตบิโตแบบก้าวกระโดด		กล่าวคอื  

พวกเขามสีมาชกิถงึ	1	ล้านคนภายในเวลา	6	เดอืน		แล้วเพิ่ม

ขึ้นถงึสองเท่าในอกี	5	สปัดาห์หลงัจากนั้น		พอถงึเดอืนธนัวาคม

ปี	1997		Hotmail		กม็ผีูใ้ช้เกอืบ	10	ล้านคน		และถูก		Microsoft		

ซื้อกจิการไปในราคา	400	ล้านดอลลาร์		Hotmail		ใช้เวลาเพยีง	
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