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กลยุทธ์แฮ็กการเติบโตคืออะไร
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มื่อเกือบสองปีก่อนหน้านี้ในวันที่ดูเหมือนวันธรรมดาอีกวัน  
ผมขึน้ รถแล้วขับออกจากบ้านไปโดยคิดว่ามันคงไม่ตา่ งจาก
วันท�ำงานอื่น ๆ  ผมอ่านข่าวช่วงเช้า  คุยโทรศัพท์เพื่อแก้ไข
ปัญหาของพนักงาน  และยืนยันเวลานัดประชุมมื้อกลางวัน
ของวันนั้น  ก่อนจะตรงไปที่ศูนย์ฟิตเนสสุดหรูอายุนับร้อยปี
ที่เหล่าผู้บริหารในเมืองชอบมาใช้บริการ  ผมว่ายน�้ำและวิ่ง  
แล้วไปนั่งใช้ความคิดอยู่ในห้องซาวน่า
เมื่อเดินเข้าไปในห้องท�ำงานตอนประมาณ 10 โมงเช้า  
ผมพยักหน้าให้ผู้ช่วยแล้วนั่งลงตรงโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่   ไล่ดู
เอกสารทั้งหมดที่ผมต้องเซ็น  มีทั้งงานออกแบบโฆษณาที่รอ
การอนุมัติ  ใบเสนอราคาที่ต้องพิจารณา  งานอีเวนต์ที่ต้องจัด  
และเอกสารเสนองานที่ต้องอ่าน  นอกจากนี้   ผลิตภัณฑ์ใหม่
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ก็ใกล้จะเปิดตัว  ผมจึงต้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ส�ำหรับ
สื่อมวลชน  เมื่อนิตยสารกองหนึ่งถูกส่งมา  ผมก็ส่งต่อให้
ลูกน้องเอาไปจัดหมวดหมู่ในคลังสื่อ
ต� ำ แหน่ ง ของผมคื อ ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ายการตลาดของ  
American Apparel  ผมมีลูกน้องราวครึ่งโหล  ที่อีกฟากของ
อาคาร  จักรเย็บผ้าหลายพันเครื่องก�ำลังท�ำงานโดยมีคนงาน
ตัดเย็บเสือ้ ผ้าฝีมอื ฉกาจทีส่ ดุ ในโลกคอยควบคุม  ถัดไปไม่กหี่ อ้ ง
เป็นสตูดิโอถ่ายภาพที่ผมใช้ผลิตงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่าง ๆ  
ถ้าไม่นับเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ตโฟนแล้ว  วันท�ำงานของผมเริ่มต้นและด�ำเนินไปไม่ต่าง
จากทีผ่ บู้ ริหารด้านการตลาดทุกคนท�ำกันมาตลอด 75 ปี  ไม่วา่
จะเป็นการซื้อโฆษณา  การวางแผนจัดงานอีเวนต์  การพูดคุย
กับนักข่าว  การอนุมัติแผนโฆษณา  หรือการใช้ศัพท์แสงอย่าง  
“แบรนด์”  “ซีพเี อ็ม  (ต้นทุนต่อการแสดงโฆษณา 1’000 ครัง้ )”  
“การตระหนักถึงแบรนด์”  “พื้นที่สื่อที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”  
“แบรนด์อนั ดับหนึง่ ในใจ”  “คุณค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ”  และ  “ส่วนแบ่ง
การพูดถึง”  ทั้งหมดนี้คืองานของผม  และมันก็เป็นแบบนั้น
เสมอมา
ผมไม่ได้กำ� ลังบอกว่าผมเป็นดอน เดรเปอร์  หรือเอ็ดเวิรด์
เบอร์เนย์ส  แต่เราสามคนสามารถแลกออฟฟิศและท�ำงานแทน
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กันได้โดยแค่ปรับเปลีย่ นเพียงเล็กน้อยเท่านัน้   และผมก็เหมือน
ทุกคนในแวดวงการตลาดที่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เจ๋งมาก
แต่บทความหนึง่ ก็ทำ� ให้วนั ทีด่ ธู รรมดานัน้ พลิกจากหน้ามือ
เป็นหลังมือ  ชื่อบทความดังกล่าวโดดเด้งทะลุข่าวสารอื่น ๆ
ราวกับมันถูกยิงตรงมาถึงผมโดยเฉพาะ  
“นักแฮ็กการเติบโตคือรองประธานฝ่ายการตลาดรูปแบบ
ใหม่”
อะไรนะ
ผมเคยเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดและรักงานทีท่ �ำมาก
แถมผมยังท�ำผลงานได้ดดี ว้ ย  ผมขวนขวายหาความรู  ้ สร้างตัว
ขึ้นมาเอง  และผมในวัย 25 ปีก็ก�ำลังช่วยท�ำการตลาดให้กับ
บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งมี 250 สาขาใน 20 ประเทศและ
มีรายได้กว่า 600 ล้านดอลลาร์
แต่ผเู้ ขียนบทความทีช่ อื่ แอนดรูว์ เชน  ซึง่ เป็นนักเทคโนโลยี
และนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลกลับไม่แยแสเรื่องพวกนั้นเลย  ถ้า
อ้างอิงจากข้อเขียนของเขา  ผมกับเพือ่ นร่วมสายงานจะเตะฝุน่
ในไม่ช้า  ใครบางคนก�ำลังซุ่มรอที่จะเข้ามาแทนที่เราอยู่
ลักษณะงานใหม่ที่เรียกว่า “นักแฮ็กการเติบโต”
ก�ำลังหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมของซิลิคอนวัลเลย์ ซึ่งตอกย�้ำว่าปัจจุบันการเขียนโปรแกรม
9

SA

M

PL

E

และความสามารถทางเทคนิคคือส่วนส�ำคัญของ
การเป็นสุดยอดนักการตลาด นักแฮ็กการเติบโต
คือลูกผสมระหว่างนักการตลาดและโปรแกรมเมอร์
คือผู้ที่พิจารณาค�ำถามเดิม ๆ ที่ว่า “เราจะหา
ลูกค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร” แล้ว
ตอบด้วยการทดสอบเปรียบเทียบ (A/B testing)
หน้าเว็บรับลูกค้า (landing page) ปัจจัยการ
บอกต่อ (viral factor) การส่งอีเมลถึงมือ (email
deliverability) และการก�ำหนดเนื้อหาที่ต้องการ
แสดง (Open Graph)
ทีมการตลาดทั้งทีมก�ำลังถูกพลิกจากหน้า
มือเป็นหลังมือ แทนทีจ่ ะน�ำโดยรองประธานฝ่าย
การตลาดที่มีลูกน้องเป็นนักการตลาดที่ไม่รู้เรื่อง
เทคโนโลยี ทุกวันนี้การตลาดเป็นหน้าที่ของทีม
นักแฮ็กการเติบโตซึง่ น�ำโดยวิศวกรทีม่ ลี กู น้องเป็น
วิศวกร!1

นักแฮ็กการเติบโตคืออะไรกันแน่   วิศวกรจะมาท�ำงาน
ของผมได้อย่างไร
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แต่หลังจากนั้นผมก็ลองรวมมูลค่าของบริษัททั้งหลาย
ที่เชนกล่าวถึงในกรณีศึกษาต่าง ๆ  ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่เมื่อ
ไม่กี่ปีก่อนยังแทบจะไร้ตัวตนอยู่เลย  
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Dropbox
Zynga
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ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาล
มิคาห์ บอลด์วิน  ผู้ก่อตั้ง  Graphicly  และที่ปรึกษา
ของ  Techstars  รวมถึง  500 Startups  อธิบายว่า  “ในเมื่อ
ไม่มีเงินทุนก้อนโต  สตาร์ตอัพจึงศึกษาวิธีเจาะระบบ  (hack)  
เพือ่ สร้างบริษทั ของตัวเองขึน้ มา”2  การเจาะระบบของพวกเขา  
(ซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผม)  เปลี่ยนมุมมองทางการตลาดไป
แบบสุดขั้ว  เรียกได้ว่าล้างสมมุติฐานเดิม ๆ จนแทบไม่เหลือ  
แถมทางลัด  นวัตกรรม  และแนวทางแบบอาศัยช่องโหว่ของ
พวกเขายังก�ำลังท้าทายทุกสิ่งที่เราสอนกันมา
เราทุ ก คนอยากท� ำ ให้ น ้ อ ยลงแต่ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ม ากขึ้ น  
โดยเฉพาะส�ำหรับนักการตลาดและผู้ประกอบการแล้ว  ความ
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ย้อนแย้งดังกล่าวคือหน้าที่ของเราโดยแท้จริง  ในหนังสือเล่มนี้
เราจะส�ำรวจว่านักแฮ็กการเติบโตท�ำอย่างไรถึงช่วยให้บริษัท
อย่าง  Dropbox’ Mailbox’  Twitter’ Pinterest’  Facebook’
Snapchat’ Evernote’ Instagram’ Mint.com’  AppSumo  และ  
StumbleUpon  สร้างผลลัพธ์ได้มากมายโดยแทบไม่ต้องลงทุน
อะไรเลย
สิ่งที่ท�ำให้ผมตกตะลึงมากที่สุดคือ  บริษัทเหล่านี้ไม่ได้
ถูกสร้างขึ้นมาด้วยทักษะที่นักการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างผม
เชือ่ ว่าเป็นความพิเศษมาโดยตลอด  แถมส่วนใหญ่ยงั ถูกสร้างขึน้
โดยปราศจากทรัพยากรที่ผมมองว่าขาดไม่ได้   ผมไม่สามารถ
พูดได้ว่ามี  “นักการตลาด”  อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จดังกล่าว  
(ยิ่งบริษัทโฆษณายิ่งไม่ต้องพูดถึง)  เพราะไม่มีนักการตลาด
อยู่ในบริษัทเหล่านี้สักคน  กลยุทธ์แฮ็กการเติบโตได้ท� ำให้  
“การตลาด”  หมดความหมาย  หรืออย่างน้อยที่สุดมันก็ได้
วางแนวทางใหม่ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
ไม่วา่ คุณจะเป็นผูบ้ ริหารฝ่ายการตลาดหรือเด็กจบใหม่ที่
ก�ำลังจะเข้าสู่สายงานนี  
้ นักแฮ็กการเติบโตกลุ่มแรกได้บุกเบิก
หนทางใหม่ให้คณ
ุ แล้ว  กลยุทธ์บางอย่างของพวกเขาต้องอาศัย
ความรู้ทางเทคนิคและมีความซับซ้อนมาก  แถมกลยุทธ์ที่ว่านี้
ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อันที่จริงส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ผลแค่
ครัง้ เดียวเท่านัน้   หนังสือเล่มนีจ้ งึ มีความหนาไม่มากเพราะเน้น
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เนื้อหาส่วนที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ผมจะไม่ให้คุณต้อง
ปวดหัวไปกับแนวคิดหนัก ๆ อย่าง  “การวิเคราะห์กลุ่มเหมือน  
(cohort analysis)”  และ  “ค่าสัมประสิทธิ์การบอกต่อ  (viral
coefficients)”*  แต่จะเน้นไปทีก่ รอบคิด  (mindset)  ซึง่ มีความ
ส�ำคัญกว่ามาก
ในหนังสือเล่มนี  ้ ผมเริม่ ต้นและปิดท้ายด้วยประสบการณ์
ของตัวผมเอง  ไม่ใช่วา่ ผมเป็นคนเก่งกาจอะไรหรอกนะ  แต่เป็น
เพราะผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการตลาดยุคใหม่
ได้ดี   แนวทางแบบเดิม  (ซึ่งการสร้างผลิตภัณฑ์กับการตลาด
เป็นสิง่ ทีแ่ ยกขาดจากกัน)  ได้ถกู แทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว  เราทุกคน
ตกทีน่ งั่ เดียวกัน  นัน่ คือ  เราจ�ำเป็นต้องสร้างผลลัพธ์ให้มากขึน้
ด้วยการท�ำให้น้อยลง  แล้วเราก็พบว่ากลยุทธ์เดิม ๆ นั้นนับวัน
จะยิ่งใช้ไม่ได้ผล
ดั ง นั้ น    ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้    ผมจะน� ำ คุ ณ ไปพบกั บ
กระบวนการใหม่ทมี่ คี วามไหลลืน่ และท�ำซ�ำ้ ได้มากขึน้   นักแฮ็ก
การเติบโตไม่ได้มองว่าการตลาดคือสิ่งที่ใครบางคนสร้างขึ้น  
แต่เป็นสิ่งที่ใครบางคนใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์โดยตรง  จากนั้น
ผลิตภัณฑ์ก็ถูกปล่อยออกไป  ถูกบอกต่อ  และถูกปรับปรุง

* แต่ท้ายหนังสือเล่มนี้จะมีการอธิบายค�ำศัพท์และแนวคิดส�ำคัญ ๆ ไว้ให้
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ให้ดีขึ้น  (โดยที่มีการท�ำขั้นตอนเหล่านี้ซ�้ำหลายรอบ)  เพื่อการ
เติบโตครั้งใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว  บทต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้
จะเดินไปตามโครงสร้างดังกล่าว
แต่ก่อนอื่นเรามาแยกแยะระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ให้
ชัดเจนกันครับ
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กลยุทธ์แฮ็กการเติบโตคืออะไร

M

จุดหมายปลายทางของนักแฮ็กการเติบโตทุกคน
คือการสร้างจักรกลทางการตลาดนิรันดร์
ที่เข้าถึงคนเป็นล้าน ๆ ได้ด้วยตัวมันเอง
— อารอน จินน์

SA

ไม่มีธุรกิจใดที่เหมือนกับธุรกิจภาพยนตร์   แต่น่าแปลกที่ทีม
การตลาดทุกทีม  (ไม่ว่าจริง ๆ แล้วจะอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตาม)  
มักท�ำตัวเหมือนอยู่ในวงการนี้เวลาที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่  
ผมคิดว่าลึก ๆ แล้วนักการตลาดทีก่ �ำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตา่ งก็
ชอบจินตนาการว่าตัวเองก�ำลังเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อยู่  
และภาพลวงตาดังกล่าวก็ชี้น�ำและบิดเบือนการตัดสินใจด้าน
การตลาดของเราทุกครั้ง
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ถึงจะท�ำให้รู้สึกดี  แต่มันก็ผิดพลาดอย่างมหันต์
แนวคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวนักการตลาดคือการเปิดตัว
อย่างอลังการ  การแถลงข่าวใหญ่โต  การกระจายข่าวให้
สื่อมวลชน  หรือการออกสื่อใหญ่ ๆ  เรามักคิดว่าเราต้องมี
งบโฆษณา  เราอยากได้พรมแดงและคนดัง  ที่อันตรายที่สุด
คือเราคิดเอาเองว่าเราต้องได้ลูกค้าจ�ำนวนมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ภายในช่วงเวลาสั้น ๆ  และถ้ามันไม่ได้ผลทันทีเราก็
จะคิดว่าทุกอย่างผิดพลาด  (ซึ่งแน่นอนว่าเรายอมไม่ได้)  เรา
หลงผิดที่คิดว่าตัวเองควรเป็นภาพยนตร์เรื่อง  Transformers
ไม่ใช่เรื่อง  The Blair Witch Project
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นเป็นเรื่องผิดปกติ   แต่คุณกับผม
ก็ถูกสอนให้เดินตามแนวทางนี้มานานแสนนานโดยที่ไม่เคย
ตั้งค�ำถามเลย
แล้วมันผิดตรงไหน  เอาละ  ส�ำหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับ  
อย่างแรกเลยก็คือภาพยนตร์ส่วนใหญ่เจ๊ง
ถึ ง แม้ ต ลาดภาพยนตร์ จ ะมี เ สน่ ห ์ แ ละมี ภ าพจ� ำ จาก
การถลุงเงินให้กับการตลาดเป็นล้าน ๆ ดอลลาร์   (บ่อยครั้งก็
มากกว่าทุนสร้างภาพยนตร์เสียด้วยซ�้ำ)  แต่บริษัทภาพยนตร์
ก็มกั สรุปว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทเี่ จ๊งเป็นความล้มเหลวโดยไม่
สนใจมันอีก  หรือต่อให้มบี างเรือ่ งท�ำเงินถล่มทลาย  ก็ไม่มใี คร
บอกได้แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไร  ดังเช่นที่วิลเลียม โกลด์แมน  
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นักเขียนบทภาพยนตร์เคยกล่าวไว้จนเป็นที่โด่งดังว่า  ไม่มีใคร
รูอ้ ะไรเลย ไม่เว้นแม้แต่คนทีท่ ำ� งานตรงนัน้   มันเป็นการเสีย่ งดวง
ล้วน ๆ
ซึ่ ง นั่ น ก็ ไ ม่ เ ป็ น ปั ญ หา  เพราะระบบของพวกเขาถู ก
ออกแบบมาให้รองรับการขาดทุนทีเ่ กิดขึน้   รายได้จากภาพยนตร์
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจะชดเชยความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มากมาย  
แต่ทั้งนี้ก็มีช่องว่างมหึมาระหว่างพวกเขากับคนอื่น ๆ ในโลก  
คุณไม่อาจปล่อยให้สตาร์ตอัพของคุณล้มเหลวได้   ส่วนเพื่อน
ของคุณก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับธุรกิจใหม่ของเธอ  เช่นเดียวกับ
ผมที่ไม่ยอมให้หนังสือของตัวเองขายไม่ออก  พวกเราไม่ได้มี
โครงการอื่น ๆ อีก 10 โครงการที่จะมาทดแทน  นี่คือโครงการ
เดียวที่เรามี
เมื่อเวลาผ่านไป  วันหนึ่งก็มีคนฉลาดบางคนบอกว่า  
“ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบนั้นก็ได้   เครื่องมืออย่างอินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียช่วยให้เราสามารถติดตาม  ทดสอบ  ท�ำซ�้ำ  
และพัฒนาการท�ำการตลาดจนถึงจุดทีก่ ารเสีย่ งดวงครัง้ ใหญ่นนั้
ไม่เพียงไม่จำ� เป็น  แต่ยังไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงด้วย”
คนคนนั้นคือนักแฮ็กการเติบโตคนแรก
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หากระบบเก่าเป็นผลพวงจากวิธคี ดิ ทางการตลาดตลอด 100 ปี
ทีผ่ า่ นมาซึง่ ถูกออกแบบมาส�ำหรับบริษทั ยุคศตวรรษที่ 20  วิธคี ดิ
ทางการตลาดแบบใหม่ก็คงเริ่มต้นขึ้นตอนเข้าสู่สหัสวรรษใหม่  
โดยถูกสร้างขึน้ และพัฒนาต่อยอดเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ใหม่ของบริษทั สายพันธุใ์ หม่ทมี่   ี “นักการตลาด”  ตามแบบฉบับ
ของตัวเอง
ย้อนกลับไปในปี 1996  ก่อนที่   Hotmail  จะเปิดตัว
ในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอี เ มลผ่ า นเว็ บ ไซต์ ฟ รี ร ายแรก ๆ และ
กลายเป็นตัวอย่างยุคบุกเบิกของผลิตภัณฑ์ที่   “แพร่กระจาย
ราวกับไวรัส”  อดัม เพเนนเบิรก์   เล่าไว้ในหนังสือเรือ่ ง  Viral Loop
ว่าในการประชุมครั้งหนึ่ง  ซาเบียร์ บาเตีย  และแจ๊ค สมิท  
ผู้ร่วมก่อตั้ง  Hotmail  นั่งอยู่ที่ฟากหนึ่งของโต๊ะ  ประจันหน้า
กับทิม เดรเปอร์   นักลงทุนชื่อดัง  เดรเปอร์บอกสองคนนั้นว่า  
เขาคิดว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นเยี่ยมมาก  แต่ยังสงสัยอยู่ว่าจะ
โฆษณามันอย่างไร
สัญชาตญาณแรกของบาเตียคือเสนอวิธกี ารท�ำการตลาด
แบบดัง้ เดิมอย่างทีเ่ ราพูดถึงไป  “เราจะใช้ปา้ ยโฆษณาข้างถนน”
เขาบอก  แต่เดรเปอร์ไม่เห็นด้วยที่จะใช้เงินมากมายไปกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้ใช้ฟรี   ดังนั้น  พวกเขาจึงเสนอความคิด
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อื่น ๆ  โฆษณาทางวิทยุล่ะ  ปัญหาเดียวกันเป๊ะ  หรือจะส่ง
อีเมลไปหาทุกคนในอินเทอร์เน็ต  เดรเปอร์เสนอ  แต่นั่นก็เป็น
วิธีคิดแบบเดิม ๆ เหมือนกัน  มันจะกลายเป็นขยะที่ไม่มีใคร
อ่าน
จากนั้นเดรเปอร์ก็คิดวิธีที่เป็นกลยุทธ์แฮ็กการเติบโตได้
โดยบังเอิญ  เขาถามว่า  “พวกคุณสามารถใส่ข้อความลงไป
ที่ด้านล่างอีเมลของทุกคนได้ไหม”
“โธ่  ไม่เอาน่า  เราไม่อยากท�ำอย่างนั้น!”
“แต่ในทางเทคนิคพวกคุณท�ำได้ไหมล่ะ...ข้อความจะอยู่
ด้านล่างนั่นใช่ไหม  และถ้าเขาส่งอีเมลไปหาคนอื่น  พวกคุณ
ก็ใส่ข้อความลงไปในอีเมลฉบับนั้นได้ด้วยใช่ไหม”
“ใช่  เราท�ำได้”  พวกเขาตอบ
“งั้นก็ใส่ประโยค  ‘ป.ล. ฉันรักคุณ  สมัครอีเมลฟรีท  ี่
Hotmail’  ลงไปด้านล่าง”3

ก ารปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนี้กลับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง  
เพราะหมายความว่าอีเมลทุกฉบับที่ผู้ใช้   Hotmail  ส่งออกไป
จะกลายเป็นโฆษณา 1 ครั้งส�ำหรับผลิตภัณฑ์นี้   แถมยังมี
ประสิทธิภาพสูงมาก  ไม่ใช่แค่เพราะมันน่ารักและสร้างสรรค์  
แต่ยงั เป็นเพราะมันแสดงให้เห็นถึงสุดยอดผลิตภัณฑ์ทหี่ ลายคน
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ต้ อ งการและจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้    ผู ้ ใ ช้ แ ต่ ล ะรายจะดึ ง ดู ด ผู ้ ใ ช้
รายใหม่ ๆ เข้ามา  อีเมลแต่ละฉบับจะท�ำให้เกิดการส่งอีเมล
เพิ่มขึ้นและผู้ใช้ที่มีความสุขมากขึ้น  และที่สำ� คัญที่สุดคือ  เรา
สามารถติดตามและแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมเหล่านี้เพื่อดึงดูด
ผู้ใช้เข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นการปฏิวัติมากแค่ไหนในยุคนั้น  
เมือ่ เปรียบเทียบกับ  Pets.com  ทีใ่ นอีกสองสามปีตอ่ มาพยายาม
เปิดตัวด้วยการโฆษณาทางโทรทัศน์และป้ายโฆษณากลางแจ้ง
ในหลายเมือง  ก่อนจะบานปลายไปจนถึงขั้นลงโฆษณาใน
ซุปเปอร์โบวล์ด้วยเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์   และเข้าร่วมการ
เดินขบวนในวันขอบคุณพระเจ้าของห้างเมซีส์   หรือแม้แต่  
Kozmo.com  ทีใ่ ช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปกับแผนโฆษณา
ที่มีตัวเอกจากซีรีส์เรื่อง The Six Million Dollar Man  ก่อนที่จะ
เจ๊งไปเช่นเดียวกับ  Pets.com  ในช่วงฟองสบู่ดอตคอมแตก
แต่เมื่อท�ำตามค�ำแนะน�ำของเดรเปอร์   (หลังจากเวลา
ผ่านไปแล้วสองสามเดือนเพราะตอนแรกผูร้ ว่ มก่อตัง้ ยังคิดว่ามัน
ดูธรรมดาเกินไป)  Hotmail  ก็เติบโตแบบก้าวกระโดด  กล่าวคือ
พวกเขามีสมาชิกถึง 1 ล้านคนภายในเวลา 6 เดือน  แล้วเพิ่ม
ขึน้ ถึงสองเท่าในอีก 5 สัปดาห์หลังจากนัน้   พอถึงเดือนธันวาคม
ปี 1997  Hotmail  ก็มผี ใู้ ช้เกือบ 10 ล้านคน  และถูก  Microsoft  
ซือ้ กิจการไปในราคา 400 ล้านดอลลาร์  Hotmail  ใช้เวลาเพียง
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