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รูป 1 ยุคก่อนการตลาด



จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า “การตลาด”

หลายร้อยปีมาแล้ว...
ผมมีสิ่งที่คุณต้องการ คุณมีสิ่งที่ผมต้องการ เราแลกเปลี่ยนกัน

โลกของเรารู้จักคำว่าการตลาดครั้งแรกในฐานะส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

อุปสงค์และอุปทาน ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการดำรงชีวิต ผลผลิต 

ทีเ่หลอืจากการบรโิภคจะถกูนำมาแลกเปลีย่นกบัสิง่ทีต่นเองตอ้งการ และนัน่เปน็จดุเริม่ตน้ของ ระบบ 

การแลกเปลี่ยนสินค้า (barter system) 

ต่อมาเม่ือผลผลิตจากการเกษตรมีมากเกินกว่าการแลกเปล่ียนเพ่ือการบริโภค รูปแบบการแลกเปล่ียน 

สินค้าจึงถูกพัฒนาเข้าสู่ระบบการซื้อขาย  (selling) โดยผู้ซื้อหรือเรียกได้อีกอย่างว่าผู้บริโภค  

(consumers) และผู้ผลิต (producers) ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ผลิตทำหน้าที่เป็นผู้ขาย (sellers)  

ด้วยตัวเอง โดยมีสิ่งที่เรียกว่าเงิน (money) เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน การซื้อขายส่วนใหญ่ 

ยงัคงมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ (goods) ทีต่อบสนองความตอ้งการในการดำรงชวีติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (ปัจจัย 4 – อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย) ตลาด (market) ในยุคเร่ิมต้น 

จึงครอบคลุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกันภายในชุมชนของตนเองและสังคมขนาดเล็ก
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รูป 2  ยุค #การตลาด 1.0 



หลังจากนั้นไม่นาน...

เนือ่งจากมผีูบ้รโิภคทีต่อ้งการสนิคา้เปน็จำนวนมาก และผูผ้ลติ (ผูข้าย) กต็อ้งการขายสนิคา้ปรมิาณ 

มากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้สังคมเข้าสู่ยุคเริ่มต้นอุตสาหกรรม (industrialization) โดยมุ่งเน้น 

ไปที่การผลิตสินค้า (products) ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในปริมาณที่มากขึ้น ยุคเริ่มต้น 

อตุสาหกรรมยงัใหค้วามสำคญักบัการพฒันาระบบขนสง่เพือ่สนบัสนนุการกระจายสนิคา้ใหค้รอบคลมุ 

พื้นที่ที่กว้างขึ้น 

ในยุคดังกล่าว ผู้บริโภคไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)  

สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (ซึ่งก่อนหน้านี้การเข้าถึงมีอยู่อย่างจำกัด) พวกเขาตัดสินใจซื้อโดย 

พจิารณาจากประโยชนพ์ืน้ฐานทีไ่ดจ้ากตวัสนิคา้โดยตรง เทยีบกบัราคา (price) ทีพ่วกเขาตอ้งจา่ย  

ดงันัน้ ผูผ้ลติทีม่กีำลงัการผลติสงูกวา่ และมตีน้ทนุในการผลติทีต่ำ่กวา่ ยอ่มทำราคาขายได ้

ดีกว่า และครอบครองตลาดส่วนใหญ่ การแข่งขันที่เกิดขึ้นในยุคเริ่มต้นอุตสาหกรรมเป็นที่มา 

ของการนำ เทคนิคการตลาด (marketing techniques) มาใช้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า 

ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่และในราคาที่พวกเขาพร้อมจะจ่าย

ถึงแม้ว่าลักษณะของสินค้าที่ผลิตออกมาในยุคดังกล่าวจะยังไม่มีความหลากหลายและอยู่ภายใต ้

การผลิตของผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย แต่เมื่อสินค้าเหล่านั้นถูกนำออกสู่ตลาดโดยผู้ขายหลายราย  

(ผู้ขายกับผู้ผลิตเริ่มแยกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเจน) ผู้ขายจำเป็นที่จะต้องนำเทคนิคการตลาด 

บางอยา่งมาใชเ้พือ่ชว่ยใหผู้บ้รโิภคจดจำและแยกแยะผูข้ายแตล่ะรายออกจากกนัได ้ เบือ้งตน้ผูข้าย 

จงึตัง้ชือ่ (naming) สนิคา้ใหม้คีวามเฉพาะเจาะจง โดยทัว่ไปมกัเปน็ชือ่เดยีวกนักบัชือ่ของผูข้ายเอง 

เพื่อให้จดจำง่าย ในขณะที่ผู้ขายบางรายทำตราสัญลักษณ์ (symbol) เพื่อสร้างการจดจำในมิติ 

ของภาพ ทำใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละเขา้ถงึสนิคา้ไดง้า่ยขึน้ เทคนคิดงักลา่วนบัเปน็จดุเริม่ตน้ทีท่ำใหโ้ลก 

ได้รู้จักกับคำว่าแบรนด์ (brand) โดยแบรนด์มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวบ่งชี้ (brand as an  

identifier) ที่ผู้บริโภคใช้เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับผู้ขายแต่ละราย
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รูป 3 ยุค #การตลาด 1.0



กรณีศึกษาต้นแบบในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคงจะหนีไม่พ้น  “ฟอร์ด โมเดล ที  
(Ford Model T)” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบกระบวนการที่บุกเบิก 
อตุสาหกรรมยานยนต ์ ถงึแมว้า่รถยนตจ์ะเปน็สนิคา้ทีม่คีวามตอ้งการเปน็จำนวนมาก  
แตด่ว้ยราคาทีส่งูและขอ้จำกดัดา้นการผลติ ทำใหม้ผีูบ้รโิภคจำนวนไมม่ากทีส่ามารถ 
เปน็เจา้ของได ้ Ford Model T ประสบความสำเรจ็ในการกา้วขา้มขอ้จำกดัเหลา่นัน้  
โดยถือเป็นรายแรกที่นิยามตัวเองว่า เป็น  รถยนต์ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ 
บทพิสูจน์ความสำเร็จดังกล่าวคือ การที่เฮนรี่ ฟอร์ด ใช้เวลาเพียง 10 ปีในการ 
ขับเคลื่อนรถยนต์ Ford Model T กว่า 15 ล้านคันออกจากสายพานการผลิตไปสู่ 
มอืผูบ้รโิภค กรณดีงักลา่วเปน็ตวัจดุประกายความสำเรจ็ทีน่ำพาอตุสาหกรรมรถยนต์ 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

#การตลาด 1.0 

สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐาน ผลิตมากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้น
 
สินค้าของคุณเหมือนของอีกคน ทำไมผมต้องซื้อของคุณ

หลงัจากนัน้ไมน่านผูข้ายยงัคงตอ้งการผลติสนิคา้ใหไ้ดม้ากขึน้ เนือ่งจากสนิคา้นัน้  ๆยงัเปน็ทีต่อ้งการ 

ของผู้บริโภคจำนวนมาก อีกทั้งการผลิตสินค้าจำนวนมากยังช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นต่ำลง  

(ทำใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาสงูขึน้) ปจัจยัดงักลา่วเปน็ตวักระตุน้ใหภ้าคอตุสาหกรรม 

มีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่มาของ  ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial revolution)  

หรอื ยคุ #การตลาด 1.0 ในยคุดงักลา่ว ผูผ้ลติ ไดน้ำเครือ่งจกัรและเทคโนโลยอีนัทนัสมยัเขา้มาใช้ 

เพื่อเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยียังมีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งและ 

การกระจายสินค้า ซึ่งเรียกได้ว่าครอบคลุมการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  

ทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ผู้ขายมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  

อุตสาหกรรมการผลิตจึงกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากในยุคนั้น
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แนวคดิหลกัของ #4Ps เกดิจากมมุมองของผูข้ายทีต่อ้งการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั เมือ่ 

สนิคา้สว่นใหญใ่นตลาดมคีณุลกัษณะคลา้ยคลงึกนัและมจีำนวนมาก ผูข้ายจำเปน็ทีจ่ะตอ้งออกแบบ 

และปรบัปรงุคณุสมบตับิางอยา่งของสนิคา้เพือ่สรา้งความแตกตา่ง (แนน่อนวา่ตอ้งสามารถผลติได)้  

ที่จะเติมเต็มความต้องการของตลาดในส่วนที่ยังไม่มีใครเข้าถึง (หรือครอบครอง) สิ่งที่สามารถ 

บง่บอกความแตกตา่งไดเ้ปน็อนัดบัตอ่มาคอื ราคาสนิคา้ ผูข้ายพยายามทำใหต้น้ทนุสนิคา้ของตวัเอง 

ต่ำลง เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าผู้ขายรายอื่น แน่นอนว่าผู้บริโภคย่อมเลือกซื้อสินค้า 

ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน (หรือใกล้เคียงกัน) ในราคาที่ถูกกว่า หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามที่ต้องการถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่า

จดุเดน่ในยคุการปฏวิตัอิตุสาหกรรมคอืความสำเรจ็ในการผลติสนิคา้จำนวนทีม่ากพอตอ่ความตอ้งการ 

ของผู้บริโภคในระดับมวลชน (mass) และยังสามารถลดต้นทุนต่อชิ้นให้ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ  

อย่างไรก็ดี เมื่อจำนวนสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น การแข่งขันในฟากของการขายจึงสูงขึ้นอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ขายต้องพัฒนาวิธีสนับสนุนการขายใหม่  ๆ จากเดิมที่ใช้แค่เทคนิคการตลาด  

(product และ price) ซึ่งไม่มีความซับซ้อนมากนัก สู่การวางแผน กลยุทธ์การตลาด (strategic  

marketing) ที่เป็นระบบ ซึ่งเข้ามาปรับเปลี่ยนกลไกในการทำธุรกิจให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็น 

ได้ชัด ในอดีตผู้ขายตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะผลิตอย่างไร (how) จนเข้าสู่ยุค #การตลาด 1.0  

ผู้ขายต้องตั้งคำถามว่าจะผลิตอะไร (what) และจะขายอย่างไรเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

เพือ่ตอบคำถามขา้งตน้ ผูข้ายจงึเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโดยเพิม่ขอ้เสนอการขายผา่นกลยทุธ์ 

การตลาดที่เรียกว่า #4Ps กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยกำหนดแนวทางในการออกแบบ การผลิต และ 

การขายสินค้าให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอันประกอบไปด้วย:-

Product
สินค้า

Price
ราคา

Place
สถานที่จัดจำหน่าย

Promotion
การส่งเสริมการขาย

#4Ps
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รูป 4 กลยุทธ์การตลาด #4Ps



นอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งในการขายสินค้าก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ หากผู้ขายเลือก 

หรอืไดส้ทิธิก์ารขายในทำเลทีม่ผีูบ้รโิภคสญัจรหรอือยูอ่าศยัเปน็จำนวนมาก โอกาสในการขายสนิคา้ 

ก็จะเพิ่มสูงขึ้น เพราะผู้บริโภคจะมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าง่ายขึ้น และท้ายที่สุดเพื่อสร้างความ 

แตกตา่งใหช้ดัเจน ผูข้ายจงึเริม่นำกลยทุธก์ารสง่เสรมิการขายมาใชเ้พือ่เชญิชวนใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ 

ซื้อสินค้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การแจกของแถม การซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น เพื่อ 

ที่จะออกแบบ #4Ps ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้ขายจำเป็นต้องศึกษาถึงความ 

ตอ้งการของพวกเขาผา่น การทำวจิยัการตลาด (market research) เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิสำคญั 

ในการออกแบบกลยุทธ์ ยุค #การตลาด 1.0 จึงนับเป็นช่วงเวลาที่โฟกัสกับการขายสินค้ามากกว่า 

ที่จะแข่งขันกันในส่วนของความสามารถในการผลิต (ซึ่งสินค้าขายได้ด้วยตัวมันเอง)

ในยุคนี้เริ่มมีการกล่าวถึงคำว่าแบรนด์ (brand) กันมากขึ้น เพราะเมื่อการขายเข้ามา 

มีบทบาทต่อความสำเร็จทางธุรกิจมากกว่าการผลิต ผู้ขายในยุค #การตลาด 1.0  

จึงต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงคุณสมบัติของสินค้า (product features) และ 

ความต้องการของตลาดเข้าด้วยกัน แบรนด์จึงถูกยกระดับจากการเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วย 

แยกแยะที่มาของสินค้าสู่การเป็นเครื่องหมายการค้า (trademark) ที่แสดงถึงคุณภาพ 

ของสินค้าและข้อเสนอทางการตลาด (สอดคล้องกับ #4Ps) ที่ผู้ขายมอบให้กับผู้บริโภค

เมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสกับแบรนด์ พวกเขาก็สามารถเชื่อมโยงมาตรฐานของสินค้าได้ ไม่ว่าจะซื้อ 

จากใครหรือที่ไหนก็ตาม แบรนด์จึงเป็นตัวกลางที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกครั้งที่มีการ 

ซือ้สนิคา้ แนน่อนวา่การขายสนิคา้ทีม่แีบรนดจ์ะทำไดง้า่ยขึน้ มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และครอบคลมุ 

พื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้น

จากข้อสังเกตข้างต้น สิ่งที่น่าสนใจคือ บทบาทและนิยามของคำว่า  “แบรนด์”  ที่เปลี่ยนไปจาก 

ยุคก่อนหน้า ซึ่งชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การตลาด แบรนด์กลายเป็น 

เครือ่งมอืสำคญัทีผู่ข้ายและนกัการตลาด (marketer) ใชเ้พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และ 

สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติบางอย่างของสินค้าที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง (product differentiation)  

นกัการตลาดระดบัโลกหลายทา่นไดใ้หน้ยิามของคำวา่ “แบรนด”์ ในชว่งเวลาดงักลา่วไวอ้ยา่งนา่สนใจ

13
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โดยสรุปแล้วบทบาทของแบรนด์ในยุค #การตลาด 1.0 
อยู่ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการขายและกลยุทธ์การตลาดให้กับผู้ขาย 

จนนำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้นและความสำเร็จทางธุรกิจ

การสรา้งแบรนดใ์หป้ระสบความสำเรจ็ในยคุ #การตลาด 1.0 ไดร้บัอทิธพิลอยา่งมากจากการสือ่สาร 

ดว้ยวธิ ีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ การสือ่สารในรปูแบบดงักลา่วแตกตา่งจากในอดตีตรงทีเ่นน้ 

การสือ่สารเชงิรบั (สนิคา้ขายตวัเอง ผูบ้รโิภควิง่เขา้หา) สูก่ารสือ่สารเชงิรกุ (ผูข้ายวิง่เขา้หาผูบ้รโิภค  

เพื่อเสนอสินค้า) โดยอาศัยสื่อกลาง (medias) ที่เข้าถึงในระดับมวลชน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา 

ทางโทรทัศน์ สปอตวิทยุ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ หรือการจัดกิจกรรม 

ทางการตลาด

สือ่เหลา่นัน้เปน็ชอ่งทางในการนำสง่ขอ้มลูและขอ้เสนอของกลยทุธก์ารตลาดไปยงัผูบ้รโิภคขนาดใหญ ่ 

ซึ่งผู้บริโภคมีสถานะเป็นผู้รับสารเป็นหลัก พวกเขาจึงตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาจาก 

ผูข้าย ถา้ขอ้มลูดงักลา่วสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกม็แีนวโนม้สงูวา่พวกเขาจะซือ้สนิคา้ของแบรนด ์ 

รูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในยุค  #การตลาด 1.0 จึงเป็นเพียง 

ชั่วครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าโดยตรง

A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies  
one seller’s good or service as distinct from those of other sellers.  
The legal term for brand is trademark. A brand may identify one item,  
a family of items, or all  items of that seller.  If  used for the firm  
as a whole, the preferred term is a trade name. 
 – American Marketing Association

A brand is a name, term, sign, symbol, design or a combination  
of them, intended to identify the goods and services of one seller or  
group of sellers and to differentiate them from those of the competitor.
 – Philip Kotler

Seller Customer

C
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รูป 6 ยุค #การตลาด 2.0



#การตลาด 2.0 

เมื่อข้อมูลและความรู้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

การหลั่งไหลของข้อมูล...
ผู้บริโภครู้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้น เรียกร้องมากขึ้น

ราวป ีค.ศ. 1980 โลกเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้สำคญัอกีครัง้ดว้ยเครือ่งมอืทีช่ือ่ เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็  

(internet) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล 

ให้ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลลดลงอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเคยถูกนำมาใช้เพื่อ 

ประโยชน์ทางการทหารนานแล้ว แต่นี่นับเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์ ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าสู่สังคมอย่างรวดเร็ว 

จนกลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค และแน่นอนว่าส่งผลต่อ 

ภาคธุรกิจเช่นเดียวกัน ช่วงเวลาดังกล่าวได้นำพาสังคมเข้าสู่ #ยุคการตลาด 2.0 หรือยุคปฏิวัติ 

สารสนเทศ (information revolution) ผู้บริโภคในยุคนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้น  

สะดวกขึ้น เพราะปัจจัยเรื่องระยะทางมีอิทธิพลน้อยลง

การปฏิวัติสารสนเทศทำให้ผู้บริโภคฉลาดและรอบรู้มากขึ้น ส่งผลให้ช่องว่างด้านความรู้ระหว่าง 

ผู้บริโภคกับผู้ขายแคบลง ผู้ขายไม่สามารถขายสินค้าบนความไม่รู้ของผู้บริโภคได้อีกต่อไป (จาก 

ในอดีตที่ความรู้คือตัวแปรหนึ่งที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ) การสื่อสารและให้ข้อมูลอย่าง 

เปดิเผยจากผูข้ายจงึกลายเปน็สิง่สำคญั โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจและเตม็ใจ 

ทีจ่ะจา่ยเงนิเพือ่ซือ้สนิคา้ (มากกวา่การถกูโฆษณาชวนเชือ่ใหซ้ือ้) กระบวนการดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ 

ว่าอำนาจทางการตลาดในยุคนี้ตกอยู่ในมือของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

แทนท่ีจะต้องเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีอยู่แล้วในท้องตลาด ผู้บริโภคเร่ิมค้นหาและเรียกร้องสินค้าท่ีตอบสนอง 

ความต้องการของพวกเขาได้มากที่สุด โดยความต้องการนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความ 

เข้าใจที่มี ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความ 

ต้องการของพวกเขาเป็นสำคัญ ยิ่งผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลและข่าวสารจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาก 

เท่าไร กระแสและความสนใจของสังคมจะมีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้น
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นั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สินค้ายอดนิยมมักประสบความสำเร็จในท้องตลาด กลยุทธ์การตลาด 

จึงถูกพัฒนาข้ึนอีกข้ันหน่ึงเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ต่อยอดจากยุค #การตลาด 1.0  

ท่ีให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นศูนย์กลาง (#4Ps) สู่กลยุทธ์ท่ีให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 

หรือที่เรียกว่า #4Cs สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

Product (สินค้า) > Customer  

(ความต้องการของผู้บริโภค)

Price (ราคา) > Cost (ต้นทุน 

ของผู้บริโภค)

Place (สถานที่จัดจำหน่าย) >  

Convenience (ความสะดวก 

ในการซื้อ)

แทนที่จะมองหาสินค้าที่มีคุณสมบัติทั่วไป ผู้บริโภคเรียกร้องหา 

สินค้าที่แตกต่างไปจากเดิม สินค้าดังกล่าวยังต้องสามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการใหม่  ๆ  ซึ่งกำลังเป็นนิยมในสังคมได้  

เช่น ผูบ้รโิภคไมไ่ดต้อ้งการแคร่องเทา้เพือ่การสวมใส ่ แตต่อ้งการ 

รองเท้าที่เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ

แทนท่ีจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภค 

เริม่ใหค้วามสำคญักบัคา่ใชจ้า่ย ทัง้หมดทีพ่วกเขาตอ้งจา่ยตลอด 

เส้นทางการซื้อ (path of purchasing) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า  

ตวัอยา่งเชน่ สนิคา้มรีาคา 100 ดอลลาร ์ แตผู่บ้รโิภคตอ้งจา่ยคา่ 

เดินทางเพื่อไปซื้อมากถึง 300 ดอลลาร์ ในมุมมองของผู้บริโภค  

พวกเขาจะรู้สึกว่าราคาสินค้ามีค่าเท่ากับ 400 ดอลลาร์

แทนที่จะไปซื้อสินค้า ณ สถานที่จัดจำหน่าย ผู้บริโภคจะเลือก 

ซือ้สนิคา้จากสถานทีห่รอืชอ่งทางทีใ่หค้วามสะดวกสบายกบัตนเอง  

ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึทัง้ในเรือ่งของระยะทาง (เลอืกสถานทีใ่กล)้ หรอื 

ตามความเคยชิน เช่น ซื้อสินค้าจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินขณะ 

กลับบ้านซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านเป็นประจำอยู่แล้ว

#4Cs

Cost

Price

Convenience

Place

Communication

Promotion

Customer

Product
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รูป 7 กลยุทธ์การตลาด #4Cs



Promotion (การส่งเสริมการ 

ขาย) > Communication (การ 

สื่อสาร)

แทนท่ีจะสนใจโปรโมช่ันลดแลกแจกแถมเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภค 

ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ 

และภาพลักษณ์ของสินค้า ข้อมูลดังกล่าวจึงต้องสามารถเช่ือมโยง 

เข้ากับเหตุผลและความรู้สึกของผู้บริโภคได้ การส่ือสารทางอารมณ์  

(emotional communication) ได้กลายมาเป็นตัวแปรใหม่ท่ีจะ 

ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากข้ึน และนับเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของการส่ือสารท่ีสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สินค้ากับลูกค้า (product and customer relationship) ได้

คงไม่เกินไปที่จะกล่าวว่า ผู้บริโภคในยุค #การตลาด 2.0 เป็นผู้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ  

กลยุทธ์การตลาดที่นำมาใช้เพียงเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าจึงไม่เพียงพอ แต่ยังต้องนำไปสู่ความ 

พงึพอใจ (satisfaction) ของผูบ้รโิภคอกีดว้ย ความทา้ทายของผูข้ายในยคุนีค้อืการทีพ่วกเขาจะตอ้ง 

รู้จัก เข้าใจ และต้องเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภคโดยอาศัยมุมมองจากทางฝ่ังของผู้บริโภค 

อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่อาศัยสิ่งที่พวกเขาคิดว่าผู้บริโภคต้องการ

การทำวิจัยการตลาดจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผู้บริโภคไม่เพียงแค่ในระดับความ 

ต้องการ แต่เป็นในระดับ การวิจัยเชิงพฤติกรรม (consumer behaviors) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา 

วิเคราะห์และประเมินหาเหตุผลรองรับการตัดสินใจของผู้บริโภค ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วย 

สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์การตลาดให้ประสบความสำเร็จภายใต้งบประมาณที่จำกัด
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การเติบโตของอินเทอร์เน็ตที่พัฒนามาจนถึงอีคอมเมิร์ซดูเหมือนว่าจะส่งผลดีทั้งต่อผู้บริโภคและ 

ผู้ขาย แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีผู้คนจำนวนมากเกี่ยวข้องกันในระบบ กลยุทธ์การตลาดที่ 

ผู้ขายนำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โลกแห่ง 

การสื่อสารข้อมูลทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็นำมาซึ่งผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและ 

ความต้องการที่แตกต่าง ความต้องการดังกล่าวมีส่วนผสมทั้งในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้า  

(functional benefits) และความรู้สึกที่ได้รับจากสินค้า (emotional benefits) 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ทำใหผู้บ้รโิภคเริม่ใหค้วามสำคญักบัสิง่ทีเ่รยีกวา่ “คณุคา่ของสนิคา้ (product  

values)” มากขึ้น คุณค่าดังกล่าวเชื่อมโยงกับมุมมอง ความคิด ความต้องการ รวมไปถึง 

ประสบการณ์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ต่างกัน คุณค่าที่ตอบสนอง 

ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้คือมูลค่าเพิ่ม (market values added) ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาท 

สำคัญต่อการแข่งขันในยุคนี้

ตัวอย่างธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่หลายคนคงรู้จัก ได้แก่ แอมะซอน (Amazon) แหล่ง 
ซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอีเบย์ (eBay) แหล่งซื้อขายสินค้า 
ออนไลน์โดยอาศัยวิธีการประมูล ทั้งสองบริษัทนับเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
จนประสบความสำเร็จ มีฐานผู้ซื้อและผู้ขายขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก  
ความสำเร็จดังกล่าวกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการ 
เติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

จากการเข้าถึงข้อมูล (Data Acquisition) 
สู่การซื้อขายออนไลน ์ (E-Commerce)

การเติบโตและพัฒนาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นำไปสู่การดำเนิน 

ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) (# การ 

ตลาด 2.5) ผูบ้รโิภคสามารถใชอ้นิเทอรเ์นต็ในการคน้หาและเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่นเองตอ้งการไดจ้าก 

ร้านค้าท่ัวโลก ข้อดีของอีคอมเมิร์ซในฝ่ังของผู้บริโภค คือการเข้าถึงตลาดท่ีมีสินค้าให้เลือกจำนวนมาก 

จากผู้ขายที่มีอยู่ทั่วโลก เท่ากับว่าอีคอมเมิร์ซได้ช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการซื้อสินค้าที่ 

ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง ในขณะที่ผู้ขายเองก็สามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลงได้มาก 

เพราะไมจ่ำเปน็ตอ้งมหีนา้รา้น (ขายผา่นหนา้เวบ็ไซตไ์ด)้ อกีทัง้ยงัเปดิขายสนิคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง
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ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ผู้ขายจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจน 

และเฉพาะเจาะจงว่าต้องการทำตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มไหน เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการและคุณค่าที่กลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นให้ความสำคัญ  เป้าหมายทางการตลาด 

จึงเปลี่ยนแปลงจากการทำตลาดมวลรวม  (mass marketing) มาสู่การทำตลาดเฉพาะส่วน  

(segmented market) หรือที่นักการตลาดมักเรียกผู้บริโภคในส่วนที่ผู้ขายเลือกทำตลาดด้วยว่า 

เป็นกลุ่มเป้าหมาย (targeted group) การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสามารถทำได้โดยอาศัยกลไก 

การวิจัยผู้บริโภคเข้ามาช่วยในการแยกแยะและจัดกลุ่ม กลยุทธ์การตลาดที่นำมาใช้จึงเป็นการ 

ผสมผสานระหว่างกลยุทธ ์ #4Cs และกลยุทธ ์ #STP (Kotler, 1994) ซึ่งประกอบไปด้วย:-

S (segmentation)

T (targeting)

คอื การแบง่กลุม่ผูบ้รโิภคตามลกัษณะเฉพาะทีส่ามารถจดักลุม่ได ้

โดยแบ่งตามลักษณะพื้นฐานประชากรศาสตร์ (demographic)  

ความชอบและรูปแบบการใช้ชีวิต (psychographic) พฤติกรรม 

ผู้บริโภค (behavioral) หรือพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อม (geographic)  

เป็นต้น

คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกผู้บริโภคกลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่งตามที่ได้แบ่งกลุ่มไว้ การตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

อาจพจิารณาจากขนาดของกลุม่เปา้หมาย โอกาสในการขยายตวั 

ของกลุม่ โอกาสในการสรา้งผลกำไร จำนวนคูแ่ขง่ในตลาด และ 

แนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ขายเป็นสำคัญ

#STP + #4Cs#4Cs
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P (positioning) คือ การระบุตำแหน่งคุณลักษณะของสินค้าให้มีความสอดคล้อง 

ตามเงื่อนไข #4Cs และกลุ่มเป้าหมายที่ได้เลือกไว ้ เพื่อให้ผู้ขาย 

สามารถผลติสนิคา้ออกมาใหต้รงตามลกัษณะดงักลา่ว ตลอดจน 

สามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง 

โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้

ตัวอย่างการนำกลยุทธ์ #STP และ #4Cs มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จคือ  
ยูนิลีเวอร ์ (Unilever) แบรนด์ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ส่วนตัวและภายใน 
บ้าน รวมไปถึงอุตสาหกรรมไอศกรีมของโลก ยูนิลีเวอร์ได้ทำการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค  
(S) ตามลักษณะพื้นฐานคือ อายุและเพศ จากนั้นกำหนดเป้าหมาย (T) โดยการ 
เลือกกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้หญิง แล้วจึงพัฒนาสินค้า (P) ไอศกรีม Lemon Age  
Lolly เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นเด็ก และไอศกรีม Solero  
Berry Berry เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง

นอกจากนีย้นูลิเีวอรย์งัแบง่กลุม่ผูบ้รโิภค (S) ตามพฤตกิรรมการบรโิภค โดยคำนงึถงึ 
คุณประโยชน์และพฤติกรรมการซื้อ จากนั้นกำหนดเป้าหมาย (T) โดยเลือกกลุ่ม 
ผู้บริโภคที่กังวลเรื่องสุขภาพและกลุ่มผู้ปกครองที่เลือกซื้อสินค้าให้กับลูก แล้วจึง 
พัฒนาสินค้า (P) ออกมาเป็น Cornetto Mini เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคท่ีต้องการควบคุมสัดส่วนการบริโภค และ Milk Time ไอศกรีมมีแคลเซียมสูง  
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าให้ลูก

ในยุค #การตลาด 2.0 บทบาทของแบรนด์นอกจากจะมีสถานะเป็นเครื่องหมายทางการค้าแล้ว  

แบรนด์ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับคุณค่าซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาให้กับสินค้า ทั้งในส่วน 

ของประโยชน์ใช้สอยและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสกับสินค้า แบรนด์ช่วยให้ผู้บริโภค 

สามารถเชือ่มโยงไดว้า่สนิคา้ดงักลา่วถกูพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและรสนยิมของพวกเขา 

ในยุคนี้

ผูบ้รโิภคไดท้ำใหบ้ทบาทของแบรนดม์คีวามสำคญัเพิม่ขึน้ไปอกีขัน้ ทัง้นีเ้พราะพวกเขามองหาสนิคา้ 

ที่ตนเองต้องการโดยพิจารณาจากแบรนด์ที่ตนเองเชื่อถือและยอมรับควบคู่กันไปกับตัวสินค้า ด้วย 

มูลค่าประเมิน (estimated market value) ที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์ นักการตลาดหลายท่านเริ่ม 

กล่าวถึงแบรนด์ในฐานะ ทรัพย์สินทางธุรกิจ (business asset) ท่ีต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 

อย่างเป็นรูปธรรม คำจำกัดความดังกล่าวสอดคล้องกับทั้งกลยุทธ์และการดำเนินกิจกรรมทาง 

การตลาดที่มุ่งไปในทิศทางที่เพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์

C
hapter 1 \ จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า “การตลาด”

22



กระบวนการเหล่านั้นช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า และยังมีผลทำให้ผู้ขายสามารถขาย 

สินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้ (เพราะมีคุณค่ามากขึ้น) จุดเปลี่ยนดังกล่าวเริ่มทำให้ผู้บริโภคเชื่อมโยง 

กับแบรนด์มากกว่าที่จะมองไปที่สินค้าหรือตัวผู้ขาย (from seller to brand)

เมื่อสินค้าถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอย่างเฉพาะเจาะจง การ 

บริหารความสัมพันธ์จึงเริ่มมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบการสื่อสารระหว่างแบรนด ์

และผู้บริโภคกลายเป็น การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ด้วยการสนับสนุน 

ทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล ทำให้ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น 

และความรูส้กึไปยงัแบรนดไ์ดม้ากขึน้ พวกเขามจีดุมุง่หมายเพือ่ใหแ้บรนดป์รบัปรงุสนิคา้และบรกิาร 

ตรงตามความต้องการของตนเอง ในขณะที่แบรนด์ก็ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อทำความเข้าใจ 

และรับรู้ความต้องการที่แท้จริงเช่นกัน (ซึ่งบางครั้งไม่สามารถทำได้โดยอาศัยการวิจัยพฤติกรรม 

ของผู้บริโภคโดยตรง)

Seller Brand

Customer

Brand Customer
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รูป 10 ผู้บริโภคเชื่อมโยงกับแบรนด์แทนที่จะเป็นผู้ขาย

รูป 11 การสื่อสารแบบสองทาง



ในอีกประเด็นหนึ่ง การที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารกลับมาที่แบรนด์ได้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเอง
 

ได้รับการเอาใจใส่ เพราะมีคนรับฟังความคิดเห็น เช่นเดียวกันกับแบรนด์ที่ต้องการให้ผู้บริโภค
 

เกิดความรู้สึกที่พิเศษกับตนเอง รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์ที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้การสื่อสารแบบสองทางเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญ
 

ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าประเมินของแบรนด์ และนับเป็นวิวัฒนาการด้านการสื่อสารที่ทำให้ความ
 

สัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น
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รูป 12 ยุค #การตลาด 3.0



#การตลาด 3.0 
พลังแห่งเครือข่ายสังคมออนไลน์

เมื่อผู้บริโภครวมกลุ่มกันเป็นสังคม ผู้บริโภคก็จะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน แบรนด์ก็ต้องใส่ใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้น 

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคสามารถ 

ติดต่อสื่อสารกันได้กว้างไกลและครอบคลุมมากขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผล 

ให้สังคมโดยรวมเข้าสู่รูปแบบการดำเนินชีวิตออนไลน์ (ผู้บริโภคใช้เวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

มากขึ้น)

นอกเหนือจากการใช้งานในเชิงข้อมูลและข่าวสาร (ซ่ึงโดยท่ัวไปเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ผู้บริโภค 

เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  (lifestyle)  

กับ คนรอบข้าง (เพื่อนและคนที่ตนเองรู้จัก) ทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน พฤติกรรมดังกล่าว 

เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเครื่องมือชนิดใหม่ในโลกออนไลน์ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 

สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (social media) จนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก (social network)

 

 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เครือข่ายสังคม 

ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ทวิตเตอร์  (Twitter)  เครือข่ายสังคม 

ออนไลนจ์ำพวกไมโครบล็อก (microblog)  

ผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140  

ตัวอักษร โดยเรียกการส่งข้อความชนิดนี้ 

ว่าทวีต (Tweet)

ยูทูบ  (YouTube) เครือข่ายสังคม 

ออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลด 

และแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอ

กูเกิลพลัส (Google+) เครือข่ายสังคม 

ออนไลน์ที่ให้บริการโดยกูเกิล

C
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รูป 13 ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์



หัวใจของสื่อสังคมออนไลน์ในยุคแรกเกิดขึ้นจากความสามารถในการเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าด้วยกัน 

โดยตรง เพ่ือทำให้การส่ือสารและแลกเปล่ียนเร่ืองราวเป็นพฤติกรรมท่ีทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

สือ่สงัคมออนไลนส์ามารถตอบสนองการสือ่สารไดท้ัง้ในรปูแบบบคุคลกบับคุคล (person to person  

communication) เช่น ผู้บริโภคส่ือสารกับคนรอบข้างผ่านการพิมพ์สนทนา (chat และ messenger)  

หรือในรูปแบบของบุคคลกับกลุ่ม (broadcasting communication) ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการ 

สื่อสารในยุค #การตลาด 2.0 ที่ผู้บริโภคจะรับและส่งข้อมูลได้เฉพาะกับภาคธุรกิจหรือหน่วยงาน 

ภาครฐัเปน็หลกั (เนือ่งจากการสรา้งตวัตนในโลกออนไลนส์มยันัน้มคีา่ใชจ้า่ยสงู) แตเ่มือ่มสีือ่สงัคม 

ออนไลนก์ท็ำใหผู้บ้รโิภคมอีำนาจในการสือ่สารระหวา่งผูบ้รโิภคดว้ยกนัมากขึน้อยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น

สื่อสังคมออนไลน์ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม (engaging) กับข้อมูลและเรื่องราวที่ 

เกิดขึ้นในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในเฟซบุ๊กจะมีปุ่มไลค์ (Like) ซึ่งใช้แสดงการรับรู้หรือความ 

ชืน่ชอบ ปุม่แชร ์ (Share) ซึง่ผูบ้รโิภคใชแ้บง่ปนัเรือ่งราวทีต่นเองสนใจใหก้บัคนรอบขา้งได ้ ปุม่แสดง 

ความคิดเห็น (Comment) ซึ่งผู้บริโภคใช้แสดงความคิดของตนเองในรูปแบบตัวอักษร กลไก 

ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ทำให้โลกอันกว้างใหญ่ 

แคบลงเหลอืเพยีงปลายนิว้สมัผสั จากยคุ #การตลาด 2.0 ทีโ่ลกออนไลนเ์ปน็ชอ่งทางสำคญัในการ 

เขา้ถงึขอ้มลู สูย่คุ #การตลาด 3.0 หรอืยคุเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่เปน็ยคุทีเ่พิม่ความสามารถ 

ใน การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลระหว่างบุคคล (interpersonal communication) มากขึ้น 

การเชื่อมโยงกันของผู้บริโภคได้เข้ามามีบทบาทต่อความคิดและการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเริ่มปล่อยให้  “เรื่องราว (content/story)” ที่มีการอัพเดตผ่านเครือข่ายสังคม 

ออนไลนเ์ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในกระบวนการคดิและการตดัสนิใจ เชน่ ผูบ้รโิภคมกัใหค้วามสำคญักบั 

เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นหรือกระแสสังคม (talk of the town) และหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้น 

มาเป็นหัวข้อสนทนาภายในกลุ่ม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และทัศนคติที่ 

หลากหลาย นั่นเป็นผลมาจากการที่สื่อสังคมออนไลน์เอื้อให้เกิด  การสื่อสารแบบโต้ตอบ  

(interactive communication) ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

Brand

Consumers

รูป 14 การสื่อสารแบบโต้ตอบ
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ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมาก 

ยิง่ขึน้ เพราะการรบัรูข้อ้มลูจากหลากหลายดา้น การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคจงึมกัไดร้บัอทิธพิลมาจาก 

คำแนะนำหรอืขอ้คดิเหน็ของคนรอบขา้ง ซึง่เปน็คนทีพ่วกเขาเชือ่มัน่และไวใ้จ โดยอาจเรยีกสถานะ 

โดยรวมของกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นเพื่อน (friends)

ด้วยวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้นักการตลาดต้องมีการปรับ 

กระบวนทัพครั้งใหญ่อีกครั้ง เพราะนอกจากแบรนด์จะต้องสามารถนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว แบรนด์ยังต้องอาศัยการตลาดเชิงสร้างสรรค์  

(creative marketing) เขา้มาชว่ยสรา้งความนา่สนใจ เพือ่ทำใหส้นิคา้และแบรนดม์คีวามแตกตา่ง 

และโดดเดน่จากคูแ่ขง่ บนความเขา้ใจพืน้ฐานทีว่า่ เมือ่ผูบ้รโิภคมอีำนาจในการเลอืกรบัเรือ่งราวและ 

ข้อมูล พวกเขาจะสนใจเฉพาะสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น (จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รายล้อม 

พวกเขา)

อีกประเด็นหนึ่ง การอยู่รวมกลุ่มกันในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ทำให้แบรนด์ 

ปรับโฟกัสจากการให้ความสำคัญเฉพาะกับสินค้ามาสู่การสื่อสารบทบาทของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเปน็ไปของสงัคมและผูบ้รโิภค เพือ่ตอบสนองตอ่ความรูส้กึ ความกงัวล และความคาดหวงัที ่

สังคมมีร่วมกัน หรือเรียกว่า เป็นการวางแผน  กลยุทธ์การตลาดโดยมีสังคมเป็นศูนย์กลาง  

(social based strategic marketing)

หนงัสอื การตลาด 3.0 เขยีนโดยฟลิปิ คอตเลอร,์ เฮรมาวนั การตะจายา (Hermawan Kartajaya)  

และอีวาน เชเตียวาน (Iwan Setiawan) ชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้บริโภครวมกลุ่มกันและอยู่ร่วมกันเป็น 

สงัคมขนาดใหญ ่ (ทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน)์ พวกเขาจะแบง่ปนัความกงัวลและความสนใจพืน้ฐาน 

ทีม่รีว่มกนัในระดบัจติวญิญาณของความเปน็มนษุย ์ (human spirit) แนวคดิดงักลา่วเปน็ตวักำหนด 

สิ่งที่แบรนด์ควรสื่อสารและควรทำเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและสังคมของพวกเขา  

ส่งผลให้แบรนด์มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น แบรนด์ต้องให้ความสำคัญมากกว่าแค่ผลประโยชน์ 

ที่ตนเองได้จากการดำเนินธุรกิจ (ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าและบริการ)  

แต่ยังต้องใส่ใจต่อความเป็นไปของสังคมรอบด้าน

ในยคุทีผู่บ้รโิภคเริม่มอีำนาจในการตอ่รองสงูขึน้ (รวมตวักนัมากขึน้) ทำใหแ้บรนดเ์ริม่สญูเสยีอำนาจ 

ในการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภค (ผู้บริโภคให้เวลากับการสื่อสารกันเองและเชื่อพวกเดียวกัน) เมื่อ 

พิจารณาในมิติของกลยุทธ์การตลาดจะพบว่า นอกเหนือจาก #4Cs ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แบรนด์ต้อง 

ดำเนนิการเพือ่ความสำเรจ็ทางธรุกจิแลว้ พวกเขายงัตอ้งนำประเดน็ความสนใจของสงัคมเขา้ไปเปน็ 

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็น
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P•   ที่มาจาก politics (การเมือง)

P•   ที่มาจาก poverty (ความยากจน)

E•   ที่มาจาก economy (สภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างราคา) 

E•   ที่มาจาก environment (สิ่งแวดล้อม)

E•   ที่มาจาก education (การศึกษา)

และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

แบรนด์ที่จะดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้ประสบความสำเร็จในยุค #การตลาด 3.0 จะต้องแสดง 

ความใส่ใจต่อความคาดหวังที่มากขึ้นเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ โดยคอตเลอร์ให้หลักยึดสำคัญ 

อยู่ 3 องค์ประกอบที่เรียกว่า #3i ได้แก่ อัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) ซึ่งเกิดขึ้นได้ 

จากการตลาดเชิงสร้างสรรค์ คุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ (brand integrity) ซึ่งแบรนด์จะต้อง 

ดำเนินการอย่างโปร่งใสและจริงใจ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ (brand image) ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

ปรากฏต่อสายตาผู้บริโภค

เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังต่อแบรนด์มากขึ้น แบรนด์จึงต้องพยายามทำให้องค์ประกอบ 

ทั้งสามข้อมีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ จากปัจจัยข้างต้น 

และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นเท่าไร คำว่าแบรนด์ก็ยิ่งมี 

ความสำคัญต่อจุดยืนและอนาคตของธุรกิจมากเท่านั้น

หนังสือ  การตลาด  3.0 ยังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแบรนด์ทิมเบอร์แลนด์   
(Timberland) ท่ีสามารถอธิบายได้โดยใช้  #3i  ตำแหน่งลักษณะสินค้าของ 
ทิมเบอร์แลนด์คือ อุปกรณ์และรองเท้าที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตกลางแจ้ง (ตำแหน่ง 
ของแบรนด์ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์) โดยมี 
ความแตกต่างของแบรนด์ในมิติต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน  (brand identity) การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน  (brand  
integrity) และการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม (brand image) เป็นต้น ซึ่ง 
ทั้งหมดประกอบกันออกมาเป็นกลยุทธ์  #3i  ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแบรนด์  
ทิมเบอร์แลนด์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ #การตลาด 3.0 ได้เป็นอย่างดี
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ข้อสรุปจาก #การตลาด 3.0 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการที่แบรนด์จะต้องแสดง  

ความรับผิดชอบทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ของสังคมบนพื้นฐานของความ 

กังวลที่ผู้บริโภคมีร่วมกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจโดยอาศัย การตลาดเชิงคุณค่า  

(value-driven marketing) ต่อสังคมเป็นหลัก เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ของผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและบริการเพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณค่าของแบรนด์ 

ที่มีต่อสังคมของพวกเขา

นั่นเป็นเพราะผู้บริโภคฟังและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเพื่อนและคนรอบข้าง ซึ่งสะท้อน 

ให้เห็นว่า หากแบรนด์สนใจแต่เพียงผลกำไรของตนเอง พวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้นิยามและความหมายของคำว่า  “แบรนด์”  เติบโตขึ้นอีกครั้ง และ 

เมื่อผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณค่าของแบรนด์ที่มีต่อสังคมและสินค้าในระดับที่ใกล้เคียงกัน  

จึงทำให้แบรนด์กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าการตลาด

1

2

3
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รูป 15 กลยุทธ์การตลาด #3i



ในยุคนี้แบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบ่งชี้หรือบ่งบอกมาตรฐานความพึงพอใจ 

เท่านั้น แต่ได้กลายเป็น  “ตัวเชื่อม”  ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภค รวมไปถึง 

สังคมที่เกิดขึ้นทั้งในโลกออฟไลน์และบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้แบรนด์ยังเป็น 

ตัวแทนของสินค้าที่แสดงถึงความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มคุณค่าให้กับทั้ง 

องค์กรธุรกิจ สินค้า และตัวของแบรนด์เอง (brand values added) นักการตลาดและนักสร้าง 

แบรนด์หลายท่านให้นิยามคำว่าแบรนด์ที่สอดคล้องกับระดับความสำคัญของตัวแบรนด์เองในยุค  

#การตลาด 3.0 ตามมุมมองและบริบทที่มีการนำไปใช้ เช่น

คุณค่าของแบรนด์เหล่านั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างไร แน่นอนว่าการสื่อสารในยุคที่ข้อมูลและข่าวสาร 

มีปริมาณมหาศาลและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการสื่อสารสองทางสู่การสื่อสารสองทางแบบโต้ตอบ ซึ่งมีลักษณะ 

คล้ายบทสนทนามากกว่าการรับส่งข้อมูล การสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคจึงต้องเข้าสู่ 

การสื่อสารในลักษณะของบทสนทนาเช่นเดียวกัน 

ดว้ยรปูแบบดงักลา่ว แบรนดจ์งึตอ้งมคีวามพรอ้มในการสือ่สารรอบดา้น ทัง้ยงัตอ้งพจิารณาถงึผลด ี

และผลเสียในการสื่อสารเป็นหลัก ถึงแม้ว่ารูปแบบการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคจะไม่ 

แตกต่างจากการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง แต่ความรับผิดชอบที่แบรนด์มีต่อการสื่อสาร 

เหล่านั้นสูงกว่าผู้บริโภคมาก เพราะส่งผลกระทบต่อตัวแบรนด์เองและสังคมในวงกว้าง นั่นเป็น 

ปจัจยัทีท่ำใหแ้บรนดต์อ้งมกีารปรบัตวัเพือ่ความพรอ้มในการสือ่สารทัง้ในเชงิรบั (รอใหผู้บ้รโิภคเขา้มา 

หาแบรนด)์ และเชงิรกุ (โดยการนำเสนอเรือ่งราวของแบรนดไ์ปสูผู่บ้รโิภค) อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ  

เพื่อสร้างความรู้สึกที่  “ดี”  ต่อแบรนด์ อันจะเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ 

ในอนาคตอันใกล้

“A brand is not a product: it is the product’s source, its meaning, and its  
direction, and defines its identity in time and space.” 

– Jean-Noel Kapferer

“A set of assets (or liabilities) linked to a brand’s name and symbol that  
adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service…”

– David Aaker
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สรุปจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าการตลาด

เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ผู้ซ้ือ (ผู้บริโภคท่ีกลายมาเป็นลูกค้า) และผู้ขาย (หรือผู้ผลิตใน #การตลาด 1.0 และ #การตลาด  

2.0) จะพบว่า กลยุทธ์การตลาดที่นำมาใช้กระตุ้นกระบวนการซื้อขายสินค้าเป็นศาสตร์และศิลป์ 

ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานนับศตวรรษ เช่นเดียวกันกับคำว่าแบรนด์ที่เริ่มมีบทบาทและทวี 

ความสำคัญควบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาด ซึ่งถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับในแต่ละ 

ช่วงเวลา เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการดำเนินธุรกิจ

แบรนด์เติบโตขึ้นจากที่เคยมีสถานะเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของชื่อหรือ  

ตราสัญลักษณ์ (identifier) ในยุคเริ่มต้น สู่การเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับรอง 

คุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าและบริการในยุค  #การตลาด  1.0 หลังจากนั้นแบรนด์ได้ 

กลายมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่ม (values added) ให้กับสินค้าและธุรกิจ สอดคล้อง 

กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคในยุค #การตลาด 2.0 จนในที่สุด ยุค #การ 

ตลาด 3.0 แบรนด์กลายมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงของกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมีบทบาทในการ 

ขับเคลื่อนธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึก ความคิด และความกังวลพื้นฐานของมนุษย์ 

ในด้านต่าง  ๆ  ที่สูงขึ้น ซึ่งได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การเติบโตของ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคเรียกร้องให้แบรนด์มีบทบาท 

ในการตอบสนองความต้องการของพวกเขาทั้งต่อตัวเอง  (สินค้าและบริการ)  และต่อสังคม  

แนวโนม้ดงักลา่วจะเขม้ขน้และทวคีวามรนุแรงมากขึน้ จนกระทัง่โลกกา้วเขา้สูจ่ดุเปลีย่นครัง้สำคญั  

จุดเปลี่ยนที่เป็นปัจจัยในการนำตลาดเข้าสู่อีกยุคหนึ่ง...ยุค #การตลาด 4.0
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คำสำคัญประจำบท (Words Takeaway)

การตลาด 1.0 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial revolution)

การตลาด 2.0 ยุคปฏิวัติสารสนเทศ (information revolution) 

การตลาด 3.0 ยุคเครือข่ายสังคมออนไลน ์ (online social network)

ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า (barter system)

เทคนิคการตลาด (marketing techniques): #2Ps

กลยุทธ์การตลาด (strategic marketing): #4Ps

การซื้อขายออนไลน ์ (e-commerce)

กลยุทธ์การตลาดโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (consumer based strategic marketing): #4Cs

กลยุทธ์การตลาดแบบแบ่งกลุ่มกำหนดเป้าหมายระบุตำแหน่ง: #STP

กลยุทธ์การตลาดโดยมีสังคมเป็นศูนย์กลาง (social based strategic marketing): #3i

การทำวิจัยการตลาด (market research)

การวิจัยเชิงพฤติกรรม (consumer behaviors)

การสื่อสารทางเดียว (one-way communication)

การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication)

การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลระหว่างบุคคล (interpersonal communication)

การตลาดเชิงคุณค่า (value - driven marketing)

การสื่อสารแบบโต้ตอบ (interactive communication)
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Circumstance

Driven Factor

Marketing
Strategy

Brand As

Values Required

Barter System Oriented

Excessively Harvested Goods

-

Identifier

Functional Benefit

Seller Oriented

Production

#4Ps

Trademark

Functional Benefit

Goods
#4Ps
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รูป 16 แผนภาพสรุปวิวัฒนาการ โครงสร้าง และองค์ประกอบทางการตลาด



Seller Oriented

Production

#4Ps

Trademark

Functional Benefit

Consumer Oriented

Internet and Information

#4Cs + #STP

Asset

Functional/Emotional Benefit

Society/Human Oriented

Social Network via Social Medias

#3i (#STP + #4Cs + Social Values)

Business Positioning and Differentiation

Functional/Emotional/Spiritual Benefit

Branding

Marketing

#4Cs
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