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 หนงัสอืเลม่นีพ้ยายามท าให้ภาพดงักลา่วชดัเจน และน าไปสูแ่นวทางที่ลงตวัส าหรับทกุฝ่าย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในมิติของธุรกิจ ได้อธิบายวิวฒันาการของการตลาดนบัตัง้แต่ยคุที่พอจะสรุปความได้วา่เป็นยคุที่หนึง่มา
จนถึงยคุปัจจบุนั ยคุที่ทฤษฎีการตลาดทัง้หมดยงัคงน ามาใช้ได้แตว่ิธีคิดและวิธีน ามาใช้นัน้กลบัต่างออกไป การ
ขยายตวัของสงัคมดิจิทลัปรับเปลี่ยนสงัคมตัง้แต่ระดบัการด าเนินชีวิตเป้าหมาย และความคิด ด้วยอ านาจที่มี
มากขึน้ ผู้บริโภควิ่งเข้าหาสิง่ที่พวกเขาต้องการ และให้ความส าคญักบัสิง่ที่น าพวกเขาไปสู่เป้าหมาย ท าให้เราได้
เห็นสภาวะที่ผู้บริโภคจ านวนมากเปลีย่นตวัเองเป็นผู้ประกอบการ กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจจึงเกิดการพลกิกลบั 
จากที่แบรนด์เป็นผู้ เขียนกฎเกณฑ์ในการท าธุรกิจสู่การเลียนแบบกลไกท่ีผู้ บริโภคใช้เพื่อตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายสงูสดุของตนเอง หรือที่เรียกว่า re: consumer ซึ่งนบัเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัภายใต้ยุคที่เรียกว่า 
Hubrandity: เมื่อคนกลายเป็นแบรนด์ และแบรนด์กลายเป็นคน การมีชีวิตของแบรนด์จ าเป็นจะต้องมองให้

มากกวา่แคเ่ร่ืองของธุรกิจ แบรนด์ต้องเข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบผสมผสานของผู้บริโภค เพื่อที่จะท าให้
แบรนด์มีชีวิตและสร้างสายสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคได้ ท้ายที่สดุแล้วการสร้างแบรนด์ไม่ได้ให้ความส าคญัเพียงแค่
เร่ืองของก าไรหากแต่เป็นการให้ความส าคญักบัโลกใบนีใ้นระดบัยทุธศาสตร์ เมื่อแบรนด์บรรลเุป้าหมายได้ ผล
ก าไรก็จะตามมาโดยธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นกุญแจที่น าพาแบรนด์ไปสูค่วามยัง่ยืนอย่างแท้จริง โดยมีการน าเสนอ
เนือ้หาทัง้สิน้จ านวน 9 บทโดยในแตล่ะบทมีรายละเอียดดงันี ้
 บทที่ 1: จุดเร่ิมต้นของสิ่งที่เรียกว่า “การตลาด” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อ
วิวฒันาการการตลาดร่วมกนั ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค กลยทุธ์การตลาด และบทบาท
ของแบรนด์เป็นตวัขบัเคลือ่น 
      เพ่ือสร้างการจดจ าในมิติของภาพ ท าให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้  เทคนิคดงักล่าว
นบัเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้โลกได้รู้จักกับค าว่าแบรนด์ (brand) โดยแบรนด์มีบทบาทส าคญัในการเป็นตวับ่งชี ้
(brand as an identifier) ที่ผู้บริโภคใช้เช่ือมโยงสนิค้าเข้ากบัผู้ขายแตล่ะราย โดยกลา่วถึงยคุของการตลาดทัง้ 3 
ยุค #การตลาด 1.0 กล่าวถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการพืน้ฐาน ผลิตมากขึน้ การแข่งขนัสงูขึน้  ปัจจัย
ดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้ นให้ภาคอุตสาหกรรมมีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่มาของยุคปฏิวัติ
อตุสาหกรรม (industrial revolution) หรือยุค #การตลาด 1.0 โดยผู้ผลิตได้น าเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีอนั
ทนัสมยัเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มก าลงัและประสิทธิภาพการผลิต #การตลาด 2.0 กล่าวถึงเมื่อข้อมูลและความรู้ถูก
เช่ือมโยงเข้าด้วยกนัราวปี ค.ศ.1980 โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัอีกครัง้ด้วยเคร่ืองมือที่ช่ือ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (internet) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) นบัเป็นครัง้แรกที่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตถกูน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ช่วงเวลาดงักลา่วได้น าพาสงัคมเข้าสู ่#ยคุการตลาด 2.0 หรือ
ยคุปฏิวตัิสารสนเทศ (information revolution) ผู้บริโภคในยคุนีส้ามารถเข้าถงึข้อมลูและความรู้ได้ง่ายขึน้สะดวก
ขึน้ จากการเข้าถึงข้อมลูสูก่ารซือ้ขายออนไลน์ การเติบโตและพฒันาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นอีก
ช่องทางที่น าไปสูก่ารด าเนินธุรกิจรูปแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ การค้าอิเลก็ทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-commerce) 
(#การตลาด 2.5) จากยคุ #การตลาด 2.0 ที่โลกออนไลน์เป็นช่องทางส าคญัในการเข้าถึงข้อมลู สูย่คุ #การตลาด 
3.0 พลงัแห่งเครือข่ายสงัคมออนไลน์ หรือยุคเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นยุคที่เพ่ิมความสามารถในการ
สือ่สารและการเข้าถึงข้อมลูระหวา่งบคุคล (interpersonal communication) 
 บทที ่2: จาก #การตลาด 3.0 สูย่คุแหง่ “สงัคมดิจิทลั” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจการเปลีย่นแปลง
ของระบบนิเวศทัง้หมด และผลกระทบจาก #การตลาด 3.0 มาสูส่งัคมดิจิทลั รวมทัง้น าเสนอจุดเปลี่ยนส าคญัที่
ก่อให้เกิดการปฏิวตัิแนวคิดในการสร้างแบรนด์และการบริหารจดัการธุรกิจ 
      รูปแบบการด าเนินชีวิตและการท างานของผู้บริโภคภายใต้ยคุ #การตลาด 3.0 ถกูหลอ่หลอมอย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไปและเกิดเปลีย่นแปลงอยา่งช้า ๆ โดยมีเทคโนโลยีและนวตักรรม (innovation) เป็นหวัใจส าคญัที่
แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตวั  ผู้บริโภคทุกคนก าลงัก้าวเข้าสู่ยุค สงัคมดิจิทัล (digital 
society) ดิจิทลัเร่ิมต้นมาจากเทคโนโลยีที่เติบโตขึน้มาและแทรกซมึจนเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตและสงัคมของ
ผู้บริโภคอยา่งกลมกลนื 
 บทที ่3: กลยทุธ์ #การสร้างแบรนด์ 4.0 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอกฎ #การสร้างแบรนด์ 4.0 ซึง่จะ
เป็นหวัใจในการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสงูสดุของแบรนด์ภายใต้
สงัคมดิจิทลั 
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มากกวา่แคเ่ร่ืองของธุรกิจ แบรนด์ต้องเข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบผสมผสานของผู้บริโภค เพื่อที่จะท าให้
แบรนด์มีชีวิตและสร้างสายสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคได้ ท้ายที่สดุแล้วการสร้างแบรนด์ไม่ได้ให้ความส าคญัเพียงแค่
เร่ืองของก าไรหากแต่เป็นการให้ความส าคญักบัโลกใบนีใ้นระดบัยทุธศาสตร์ เมื่อแบรนด์บรรลเุป้าหมายได้ ผล
ก าไรก็จะตามมาโดยธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นกุญแจที่น าพาแบรนด์ไปสูค่วามยัง่ยืนอย่างแท้จริง โดยมีการน าเสนอ
เนือ้หาทัง้สิน้จ านวน 9 บทโดยในแตล่ะบทมีรายละเอียดดงันี ้
 บทที่ 1: จุดเร่ิมต้นของสิ่งที่เรียกว่า “การตลาด” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อ
วิวฒันาการการตลาดร่วมกนั ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค กลยทุธ์การตลาด และบทบาท
ของแบรนด์เป็นตวัขบัเคลือ่น 
      เพื่อสร้างการจดจ าในมิติของภาพ ท าให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้  เทคนิคดงักล่าว
นบัเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้โลกได้รู้จักกับค าว่าแบรนด์ (brand) โดยแบรนด์มีบทบาทส าคญัในการเป็นตวับ่งชี ้
(brand as an identifier) ที่ผู้บริโภคใช้เช่ือมโยงสนิค้าเข้ากบัผู้ขายแตล่ะราย โดยกลา่วถึงยคุของการตลาดทัง้ 3 
ยุค #การตลาด 1.0 กล่าวถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการพืน้ฐาน ผลิตมากขึน้ การแข่งขนัสงูขึน้  ปัจจัย
ดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้ นให้ภาคอุตสาหกรรมมีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด จนเป็นท่ีมาของยุคปฏิวัติ
อตุสาหกรรม (industrial revolution) หรือยุค #การตลาด 1.0 โดยผู้ผลิตได้น าเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีอนั
ทนัสมยัเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มก าลงัและประสิทธิภาพการผลิต #การตลาด 2.0 กล่าวถึงเมื่อข้อมูลและความรู้ถูก
เช่ือมโยงเข้าด้วยกนัราวปี ค.ศ.1980 โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัอีกครัง้ด้วยเคร่ืองมือที่ช่ือ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (internet) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) นบัเป็นครัง้แรกที่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตถกูน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ช่วงเวลาดงักลา่วได้น าพาสงัคมเข้าสู ่#ยคุการตลาด 2.0 หรือ
ยคุปฏิวตัิสารสนเทศ (information revolution) ผู้บริโภคในยคุนีส้ามารถเข้าถงึข้อมลูและความรู้ได้ง่ายขึน้สะดวก
ขึน้ จากการเข้าถึงข้อมลูสูก่ารซือ้ขายออนไลน์ การเติบโตและพฒันาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นอีก
ช่องทางที่น าไปสูก่ารด าเนินธุรกิจรูปแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ การค้าอิเลก็ทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-commerce) 
(#การตลาด 2.5) จากยคุ #การตลาด 2.0 ที่โลกออนไลน์เป็นช่องทางส าคญัในการเข้าถึงข้อมลู สูย่คุ #การตลาด 
3.0 พลงัแห่งเครือข่ายสงัคมออนไลน์ หรือยุคเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นยุคที่เพิ่มความสามารถในการ
สือ่สารและการเข้าถึงข้อมลูระหวา่งบคุคล (interpersonal communication) 
 บทที ่2: จาก #การตลาด 3.0 สูย่คุแหง่ “สงัคมดิจิทลั” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจการเปลีย่นแปลง
ของระบบนิเวศทัง้หมด และผลกระทบจาก #การตลาด 3.0 มาสูส่งัคมดิจิทลั รวมทัง้น าเสนอจุดเปลี่ยนส าคญัที่
ก่อให้เกิดการปฏิวตัิแนวคิดในการสร้างแบรนด์และการบริหารจดัการธุรกิจ 
      รูปแบบการด าเนินชีวิตและการท างานของผู้บริโภคภายใต้ยคุ #การตลาด 3.0 ถกูหลอ่หลอมอย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไปและเกิดเปลีย่นแปลงอยา่งช้า ๆ โดยมีเทคโนโลยีและนวตักรรม (innovation) เป็นหวัใจส าคญัที่
แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตวั  ผู้บริโภคทุกคนก าลงัก้าวเข้าสู่ยุค สงัคมดิจิทัล (digital 
society) ดิจิทลัเร่ิมต้นมาจากเทคโนโลยีที่เติบโตขึน้มาและแทรกซมึจนเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตและสงัคมของ
ผู้บริโภคอยา่งกลมกลนื 
 บทที ่3: กลยทุธ์ #การสร้างแบรนด์ 4.0 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอกฎ #การสร้างแบรนด์ 4.0 ซึง่จะ
เป็นหวัใจในการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสงูสดุของแบรนด์ภายใต้
สงัคมดิจิทลั 
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      จากคณุคา่สูม่ลูคา่ยคุของการสร้างแบรนด์ 4.0 ความส าเร็จทางธุรกิจในยคุ #การสร้างแบรนด์ 4.0  
แบรนด์ต้องมีทัง้ know who และ know how โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรู้จกัและเข้าใจตวัตนของแบรนด์เอง (know 
yourself) เพื่อเป็นจดุเร่ิมต้นในการถ่ายทอดคณุคา่ของแบรนด์ผา่นสายสมัพนัธ์ที่มตีอ่ผู้บริโภคและสงัคมรอบข้าง 
#การสร้างแบรนด์ 4.0 การเร่ิมต้นสร้างสายสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้บริโภคจะมีบทบาทส าคญัในการเปลี่ยนพวกเขา  
ให้กลายมาเป็นลกูค้า การสร้างแบรนด์ในยคุ 4.0 คือการก้าวข้ามจากการระบเุพียงแคจ่ดุยืนของแบรนด์ (brand 
positioning) หรือต าแหนง่ทางการตลาด ไปสูก่ารท าให้แบรนด์มีชีวิต (brand personification) นัน่เอง 
 บทที ่4: ท าให้แบรนด์มีชีวิต โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจเหตผุล องค์ประกอบและกลไกในการท าให้
แบรนด์ที่เคยเป็นเพียงสญัลกัษณ์ทางธุรกิจ ก้าวสูก่ารเป็นแบรนด์ที่มีชีวิต และมีบทบาทในสงัคมผู้บริโภค 
      แบรนด์ต้องพาตวัเองก้าวข้ามผา่นกรอบที่ช่ือวา่ “การท าธุรกิจ” ไปสูก่รอบของ “การมีชีวิต” แบรนด์
จ าเป็นต้องมีแก่นแท้เพื่อก าหนดวิธีคิดและตวัตน เพราะสองสิ่งนีจ้ะหลอมรวมกนัจนเป็นบุคลิกภาพของแบรนด์ 
ซึง่ถือเป็นศนูย์รวมความเป็นแบรนด์ ผู้บริโภคจะรับรู้แบรนด์ผา่นลกัษณะเฉพาะตา่ง ๆ  และเพื่อให้แบรนด์มีจดุยืน
พร้อมทัง้เป็นที่ยอมรับของสงัคม แบรนด์จึงต้องมีการออกแบบและเช่ือมโยงระบบอตัลกัษณ์ผ่านสินค้า บริการ 
และการสื่อสาร ทัง้นีค้ณุค่าของแบรนด์ทัง้หมดขึน้อยู่กบัความสามารถในการเช่ือมโยงกลยทุธ์ธุรกิจกบักลยทุธ์
การสือ่สารเข้าด้วยกนั 
 บทที่ 5: การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในสงัคมดิจิทลั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจเง่ือนไข วิธีการ 
และสิง่ที่จ าเป็นในการน าพาแบรนด์ที่มีชีวิตเข้าสูส่งัคมผู้บริโภคให้สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง
สายสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริโภคจนน าไปสูก่ารเป็นลกูค้า 
      จากสายสมัพนัธ์สู่การตดัสินใจ (ซือ้) กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัคือ เช่ือมโยงแบรนด์กบัผู้บริโภคเข้าด้วยกนัจนน าไปสูก่ารเป็นลกูค้า แต่แตกต่างกนัตรงที่การตลาดมอง
การซือ้ (purchasing) เป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จ ขณะที่การสร้างแบรนด์มองสายสมัพนัธ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์
เป็นหลกั และมองการตดัสินใจซือ้เป็นสว่นหนึ่งของประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์ (brand experience) หากแบ
รนด์มีสายสมัพนัธ์ที่มีคณุค่ากบัผู้บริโภค แบรนด์ที่มีชีวิตจะมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภค จนน าไปสู่
ประสบการณ์การด าเนินชีวิตรูปแบบใหมข่องผู้บริโภคในยคุ #การสร้างแบรนด์ 4.0 
 บทที ่6: การด าเนินชีวิตของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัแบรนด์ในสงัคมดิจิทลั โดยมีวตัถปุระงค์เพื่อให้เข้าใจ
เง่ือนไข วิธีการ และสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างสายสมัพนัธ์ระหว่างแบรนด์ที่มีชีวิตกบัผู้มีส่วนได้สว่นเสียในแต่ละ
กลุม่ เพื่อบรรลเุป้าหมายสงูสดุที่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีแตล่ะกลุม่กบัแบรนด์มีร่วมกนั 
      ยุคแห่ง #การสร้างแบรนด์ 4.0 เร่ิมต้นจากการท าให้แบรนด์มีชีวิตและมีตัวตนเมื่อแบรนด์มี
บคุลกิภาพที่ชดัเจน แบรนด์จึงสามารถเร่ิมสร้างสายสมัพนัธ์ที่มีชีวิตกบัผู้บริโภคได้ จนกระทัง่น าไปสูก่ารเปลี่ยน
ผู้บริโภคเหล่านัน้ให้กลายมาเป็นลกูค้าของแบรนด์  กระบวนการดงักลา่วเกิดขึน้กับผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด 
การมีความสมัพนัธ์ที่ดีและการที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียรับรู้และเช่ือมโยงเข้ากบัคณุค่าของแบรนด์ จึงเป็นรากฐาน
ส าคญัที่ช่วยให้แบรนด์เติบโต และประสบความส าเร็จในยคุสงัคมดิจิทลัได้ 
 บทที่ 7: 8 พฤติกรรมของแบรนด์ในฐานะ “เพื่อนที่ดี” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจ 8 พืน้ฐาน
พฤติกรรมที่แบรนด์พงึจะมีและปฏิบตัิ เพื่อรักษาสายสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริโภคและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในยคุดิจิทลั 
      ในยคุการสร้างแบรนด์ 4.0 แบรนด์ต้องเป็นผู้ ริเร่ิมน าเสนอมุมมองในฐานะคนคนหนึ่งที่มองเห็น
ปัญหาบางอยา่ง และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้จนน าไปสูก่ารเร่ิมต้นธุรกิจ เป้าหมายของการสร้าง
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      จากคณุคา่สูม่ลูคา่ยคุของการสร้างแบรนด์ 4.0 ความส าเร็จทางธุรกิจในยคุ #การสร้างแบรนด์ 4.0  
แบรนด์ต้องมีทัง้ know who และ know how โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรู้จกัและเข้าใจตวัตนของแบรนด์เอง (know 
yourself) เพื่อเป็นจดุเร่ิมต้นในการถ่ายทอดคณุคา่ของแบรนด์ผา่นสายสมัพนัธ์ที่มตีอ่ผู้บริโภคและสงัคมรอบข้าง 
#การสร้างแบรนด์ 4.0 การเร่ิมต้นสร้างสายสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้บริโภคจะมีบทบาทส าคญัในการเปลี่ยนพวกเขา  
ให้กลายมาเป็นลกูค้า การสร้างแบรนด์ในยคุ 4.0 คือการก้าวข้ามจากการระบเุพียงแคจ่ดุยืนของแบรนด์ (brand 
positioning) หรือต าแหนง่ทางการตลาด ไปสูก่ารท าให้แบรนด์มีชีวิต (brand personification) นัน่เอง 
 บทที ่4: ท าให้แบรนด์มีชีวิต โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจเหตผุล องค์ประกอบและกลไกในการท าให้
แบรนด์ที่เคยเป็นเพียงสญัลกัษณ์ทางธุรกิจ ก้าวสูก่ารเป็นแบรนด์ที่มีชีวิต และมีบทบาทในสงัคมผู้บริโภค 
      แบรนด์ต้องพาตวัเองก้าวข้ามผา่นกรอบที่ช่ือวา่ “การท าธุรกิจ” ไปสูก่รอบของ “การมีชีวิต” แบรนด์
จ าเป็นต้องมีแก่นแท้เพื่อก าหนดวิธีคิดและตวัตน เพราะสองสิ่งนีจ้ะหลอมรวมกนัจนเป็นบุคลิกภาพของแบรนด์ 
ซึง่ถือเป็นศนูย์รวมความเป็นแบรนด์ ผู้บริโภคจะรับรู้แบรนด์ผา่นลกัษณะเฉพาะตา่ง ๆ  และเพื่อให้แบรนด์มีจดุยืน
พร้อมทัง้เป็นที่ยอมรับของสงัคม แบรนด์จึงต้องมีการออกแบบและเช่ือมโยงระบบอตัลกัษณ์ผ่านสินค้า บริการ 
และการสื่อสาร ทัง้นีค้ณุค่าของแบรนด์ทัง้หมดขึน้อยู่กบัความสามารถในการเช่ือมโยงกลยทุธ์ธุรกิจกบักลยทุธ์
การสือ่สารเข้าด้วยกนั 
 บทที่ 5: การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในสงัคมดิจิทลั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจเง่ือนไข วิธีการ 
และสิง่ที่จ าเป็นในการน าพาแบรนด์ที่มีชีวิตเข้าสูส่งัคมผู้บริโภคให้สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง
สายสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริโภคจนน าไปสูก่ารเป็นลกูค้า 
      จากสายสมัพนัธ์สู่การตดัสินใจ (ซือ้) กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัคือ เช่ือมโยงแบรนด์กบัผู้บริโภคเข้าด้วยกนัจนน าไปสูก่ารเป็นลกูค้า แต่แตกต่างกนัตรงที่การตลาดมอง
การซือ้ (purchasing) เป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จ ขณะที่การสร้างแบรนด์มองสายสมัพนัธ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์
เป็นหลกั และมองการตดัสินใจซือ้เป็นสว่นหนึ่งของประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์ (brand experience) หากแบ
รนด์มีสายสมัพนัธ์ที่มีคณุค่ากบัผู้บริโภค แบรนด์ที่มีชีวิตจะมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภค จนน าไปสู่
ประสบการณ์การด าเนินชีวิตรูปแบบใหมข่องผู้บริโภคในยคุ #การสร้างแบรนด์ 4.0 
 บทที ่6: การด าเนินชีวิตของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัแบรนด์ในสงัคมดิจิทลั โดยมีวตัถปุระงค์เพื่อให้เข้าใจ
เง่ือนไข วิธีการ และสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างสายสมัพนัธ์ระหว่างแบรนด์ที่มีชีวิตกบัผู้มีส่วนได้สว่นเสียในแต่ละ
กลุม่ เพื่อบรรลเุป้าหมายสงูสดุที่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีแตล่ะกลุม่กบัแบรนด์มีร่วมกนั 
      ยุคแห่ง #การสร้างแบรนด์ 4.0 เร่ิมต้นจากการท าให้แบรนด์มีชีวิตและมีตัวตนเมื่อแบรนด์มี
บคุลกิภาพที่ชดัเจน แบรนด์จึงสามารถเร่ิมสร้างสายสมัพนัธ์ที่มีชีวิตกบัผู้บริโภคได้ จนกระทัง่น าไปสูก่ารเปลี่ยน
ผู้บริโภคเหล่านัน้ให้กลายมาเป็นลกูค้าของแบรนด์  กระบวนการดงักลา่วเกิดขึน้กับผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด 
การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและการที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียรับรู้และเช่ือมโยงเข้ากบัคณุค่าของแบรนด์ จึงเป็นรากฐาน
ส าคญัที่ช่วยให้แบรนด์เติบโต และประสบความส าเร็จในยคุสงัคมดิจิทลัได้ 
 บทที่ 7: 8 พฤติกรรมของแบรนด์ในฐานะ “เพื่อนที่ดี” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจ 8 พืน้ฐาน
พฤติกรรมที่แบรนด์พงึจะมีและปฏิบตัิ เพื่อรักษาสายสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริโภคและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในยคุดิจิทลั 
      ในยคุการสร้างแบรนด์ 4.0 แบรนด์ต้องเป็นผู้ ริเร่ิมน าเสนอมุมมองในฐานะคนคนหนึ่งที่มองเห็น
ปัญหาบางอยา่ง และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้จนน าไปสูก่ารเร่ิมต้นธุรกิจ เป้าหมายของการสร้าง

แบรนด์ไมใ่ช้การสร้างสายสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคอย่างฉาบฉวย หากแต่เป็นการสร้างความสนิทสนมจนกลายเป็น
เพื่อนกบัผู้บริโภคในท้ายที่สดุ ความสมัพนัธ์ระหวา่งแบรนด์กบัผู้บริโภคจะยัง่ยืนหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะนิสยั
และพฤติกรรมที่แสดงออกตอ่ผู้บริโภค ถ้าแบรนด์สามารถท าได้ทัง้ 8 แนวทางแบรนด์ก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีกบั
ผู้บริโภคได้ 
 บทที ่8: การประเมินคณุภาพและตรวจสขุภาพแบรนด์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของ
สายสมัพันธ์ การพฒันาและการยกระดับสายสมัพนัธ์ ไปจนถึงแนวทางการตรวจวดัระดบัสายสมัพันธ์ เพื่อ
เช่ือมโยงเข้ากบัเป้าหมายทางธุรกิจ 
      คุณค่าที่เกิดขึน้จากสายสมัพนัธ์กับผู้คนน าไปสู่มูลค่าทางธุรกิจ ยุค #การสร้างแบรนด์ 4.0 ให้
ความส าคญักบัยทุธศาสตร์และการด าเนินการเพื่อท าให้แบรนด์เข้าไปนัง่อยู่ในใจของผู้บริโภค การสร้างแบรนด์
ตามแนวทางดังกล่าวเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าแบรนด์นัน้เป็นคนที่ประสบ
ความส าเร็จคนหนึง่ โดยมุง่เน้นไปท่ีการท าให้ตวัตนของแบรนด์มีความชดัเจนเช่ือมโยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ในทกุ ๆ ด้านของการด าเนินชีวติและด าเนินไปอยา่งไมส่ิน้สดุ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย #การสร้างแบรนด์ 4.0 คือ
การท าให้แบรนด์เป็นคนและท าให้คนเป็นแบรนด์โดยตา่งฝ่ายต่างมีบทบาทในการขบัเคลือ่นสงัคมร่วมกนั 
 บทที่ 9: ก้าวสูแ่บรนด์ที่ยัง่ยืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจบทบาทสิ่งที่เป็นคณุค่าส าคญัในการ
น าพาแบรนด์ให้ก้าวข้ามขีดจ ากดัด้านธุรกิจ (มองแต่ผลก าไรเป็นหลกั) สูก่ารเป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จ
อยา่งยัง่ยืน 
      การสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จในยคุนีน้บัเป็นความท้าทายของนกัสร้างแบรนด์และนกัการ
ตลาดท่ีต้องท าความเข้าใจบริบทของสงัคมดิจิทลัที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่นอกเหนือจากความส าเร็จ
แล้วการท าให้แบรนด์ยัง่ยืนกลบัเป็นสิ่งที่ท าให้เป็นจริงได้ยากกว่า ความยัง่ยืนไม่ใช่เร่ืองของความมากไปหรือ
น้อยไป แตเ่ป็นเร่ืองของความสมดลุที่คนเราทกุคนควรให้ความส าคญั 
 ในยคุที่ทกุคนสามารถสร้างแบรนด์ให้กบัตวัเองได้ นัน่เท่ากบัว่าทกุคนบนโลกใบนีม้ีสว่นส าคญัในการ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึน้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ความยัง่ยืนท่ีแท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจาก
การที่เราทุกคนร่วมมือกนัในขอบเขตและบริบทที่ตนเองสามารถรับผิดชอบได้เพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน นัน่คือ 
การสร้างสงัคมแหง่ความยัง่ยืน (sustainable society) 
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