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หนังสือเล่มนี ้พยายามทาให้ ภาพดังกล่าวชัดเจน และนาไปสูแ่ นวทางที่ลงตัวสาหรับทุกฝ่ าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมิติของธุรกิจ ได้ อธิบายวิวฒ
ั นาการของการตลาดนับตังแต่
้ ยคุ ที่พอจะสรุปความได้ วา่ เป็ นยุคที่หนึง่ มา
จนถึงยุคปั จจุบนั ยุคที่ทฤษฎีการตลาดทังหมดยั
้
งคงนามาใช้ ได้ แต่วิธีคิดและวิธีนามาใช้ นนกลั
ั ้ บต่างออกไป การ
ขยายตัวของสังคมดิจิทลั ปรับเปลี่ยนสังคมตังแต่
้ ระดับการดาเนินชีวิตเป้าหมาย และความคิด ด้ วยอานาจที่มี
มากขึ ้น ผู้บริ โภควิ่งเข้ าหาสิง่ ที่พวกเขาต้ องการ และให้ ความสาคัญกับสิง่ ที่นาพวกเขาไปสู่เป้าหมาย ทาให้ เราได้
เห็นสภาวะที่ผ้ บู ริ โภคจานวนมากเปลีย่ นตัวเองเป็ นผู้ประกอบการ กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจจึงเกิดการพลิกกลับ
จากที่ แ บรนด์ เ ป็ นผู้ เขี ย นกฎเกณฑ์ ใ นการท าธุ ร กิ จ สู่ ก ารเลี ย นแบบกลไกที่ ผ้ ู บริ โ ภคใช้ เพื่ อ ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายสูงสุดของตนเอง หรื อที่เรี ยกว่า re: consumer ซึ่งนับเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญภายใต้ ยุคที่เรี ยกว่า
Hubrandity: เมื่อคนกลายเป็ นแบรนด์ และแบรนด์กลายเป็ นคน การมีชีวิตของแบรนด์ จาเป็ นจะต้ องมองให้
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มากกว่าแค่เรื่ องของธุรกิจ แบรนด์ต้องเข้ าใจรู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบผสมผสานของผู้บริ โภค เพื่อที่จะทาให้
แบรนด์มีชีวิตและสร้ างสายสัมพันธ์ กบั ผู้บริ โภคได้ ท้ ายที่สดุ แล้ วการสร้ างแบรนด์ไม่ได้ ให้ ความสาคัญเพียงแค่
เรื่ องของกาไรหากแต่เป็ นการให้ ความสาคัญกับโลกใบนี ้ในระดับยุทธศาสตร์ เมื่อแบรนด์บรรลุเป้าหมายได้ ผล
กาไรก็จะตามมาโดยธรรมชาติ ซึ่งจะเป็ นกุญแจที่นาพาแบรนด์ไปสูค่ วามยัง่ ยืนอย่างแท้ จริ ง โดยมีการนาเสนอ
เนื ้อหาทังสิ
้ ้นจานวน 9 บทโดยในแต่ละบทมีรายละเอียดดังนี ้
บทที่ 1: จุดเริ่ มต้ นของสิ่งที่เรี ยกว่า “การตลาด” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่มีต่อ
วิวฒ
ั นาการการตลาดร่ วมกัน ประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อม พฤติกรรมผู้บริ โภค กลยุทธ์ การตลาด และบทบาท
ของแบรนด์เป็ นตัวขับเคลือ่ น
เพื่อสร้ างการจดจาในมิติของภาพ ทาให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ และเข้ าถึงสินค้ าได้ ง่ายขึ ้น เทคนิคดังกล่าว
นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทาให้ โลกได้ ร้ ู จักกับคาว่าแบรนด์ (brand) โดยแบรนด์มีบทบาทสาคัญในการเป็ นตัวบ่งชี ้
(brand as an identifier) ที่ผ้ บู ริ โภคใช้ เชื่อมโยงสินค้ าเข้ ากับผู้ขายแต่ละราย โดยกล่าวถึงยุคของการตลาดทัง้ 3
ยุค #การตลาด 1.0 กล่าวถึงสินค้ าที่ตอบโจทย์ ความต้ องการพื ้นฐาน ผลิตมากขึ ้น การแข่งขันสูงขึ ้น ปั จจัย
ดัง กล่ า วเป็ นตัว กระตุ้น ให้ ภ าคอุต สาหกรรมมี วิ วัฒ นาการอย่ า งก้ าวกระโดด จนเป็ นที่ ม าของยุค ปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม (industrial revolution) หรื อยุค #การตลาด 1.0 โดยผู้ผลิตได้ นาเครื่ องจักร และเทคโนโลยีอนั
ทันสมัยเข้ ามาใช้ เพื่อเพิ่มกาลังและประสิทธิ ภาพการผลิต #การตลาด 2.0 กล่าวถึงเมื่อข้ อมูลและความรู้ ถูก
เชื่อมโยงเข้ าด้ วยกันราวปี ค.ศ.1980 โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญอีกครัง้ ด้ วยเครื่ องมือ ที่ชื่อ เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต (internet) และเทคโนโลยี สารสนเทศ (information technology) นับเป็ นครัง้ แรกที่เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตถูกนามาใช้ ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ช่วงเวลาดังกล่าวได้ นาพาสังคมเข้ าสู่ #ยุคการตลาด 2.0 หรื อ
ยุคปฏิวตั ิสารสนเทศ (information revolution) ผู้บริ โภคในยุคนี ้สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและความรู้ได้ ง่ายขึ ้นสะดวก
ขึ ้น จากการเข้ าถึงข้ อมูลสูก่ ารซื ้อขายออนไลน์ การเติบโตและพัฒนาของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ กลายเป็ นอีก
ช่องทางที่นาไปสูก่ ารดาเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรี ยกกันว่า การค้ าอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีคอมเมิร์ซ (e-commerce)
(#การตลาด 2.5) จากยุค #การตลาด 2.0 ที่โลกออนไลน์เป็ นช่องทางสาคัญในการเข้ าถึงข้ อมูล สูย่ คุ #การตลาด
3.0 พลังแห่งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อยุคเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็ นยุคที่เพิ่มความสามารถในการ
สือ่ สารและการเข้ าถึงข้ อมูลระหว่างบุคคล (interpersonal communication)
บทที่ 2: จาก #การตลาด 3.0 สูย่ คุ แห่ง “สังคมดิจิทลั ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจการเปลีย่ นแปลง
ของระบบนิเวศทังหมด
้
และผลกระทบจาก #การตลาด 3.0 มาสูส่ งั คมดิจิทลั รวมทังน
้ าเสนอจุดเปลี่ยนสาคัญ ที่
ก่อให้ เกิดการปฏิวตั ิแนวคิดในการสร้ างแบรนด์และการบริ หารจัดการธุรกิจ
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการทางานของผู้บริ โภคภายใต้ ยคุ #การตลาด 3.0 ถูกหล่อหลอมอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปและเกิดเปลีย่ นแปลงอย่างช้ า ๆ โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม (innovation) เป็ นหัวใจสาคัญที่
แทรกซึมเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชี วิตโดยที่เราไม่ร้ ู ตัว ผู้บริ โภคทุกคนกาลังก้ าวเข้ าสู่ยุค สังคมดิจิทัล (digital
society) ดิจิทลั เริ่ มต้ นมาจากเทคโนโลยีที่เติบโตขึ ้นมาและแทรกซึมจนเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิต และสังคมของ
ผู้บริ โภคอย่างกลมกลืน
บทที่ 3: กลยุทธ์ #การสร้ างแบรนด์ 4.0 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอกฎ #การสร้ างแบรนด์ 4.0 ซึง่ จะ
เป็ นหัวใจในการสร้ างและบริ หารจัดการแบรนด์ให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายสูงสุดของแบรนด์ภายใต้
สังคมดิจิทลั
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จากคุณค่าสูม่ ลู ค่ายุคของการสร้ างแบรนด์ 4.0 ความสาเร็ จทางธุรกิจในยุค #การสร้ างแบรนด์ 4.0
แบรนด์ต้องมีทงั ้ know who และ know how โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จกั และเข้ าใจตัวตนของแบรนด์เอง (know
yourself) เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์ผา่ นสายสัมพันธ์ที่มตี อ่ ผู้บริ โภคและสังคมรอบข้ าง
#การสร้ างแบรนด์ 4.0 การเริ่ มต้ นสร้ างสายสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้บริ โภคจะมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนพวกเขา
ให้ กลายมาเป็ นลูกค้ า การสร้ างแบรนด์ในยุค 4.0 คือการก้ าวข้ ามจากการระบุเพียงแค่จดุ ยืนของแบรนด์ (brand
positioning) หรื อตาแหน่งทางการตลาด ไปสูก่ ารทาให้ แบรนด์มีชีวิต (brand personification) นัน่ เอง
บทที่ 4: ทาให้ แบรนด์มีชีวิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจเหตุผล องค์ประกอบและกลไกในการทาให้
แบรนด์ที่เคยเป็ นเพียงสัญลักษณ์ทางธุรกิจ ก้ าวสูก่ ารเป็ นแบรนด์ที่มีชีวิต และมีบทบาทในสังคมผู้บริ โภค
แบรนด์ต้องพาตัวเองก้ าวข้ ามผ่านกรอบที่ชื่อว่า “การทาธุรกิจ” ไปสูก่ รอบของ “การมีชีวิต” แบรนด์
จาเป็ นต้ องมีแก่นแท้ เพื่อกาหนดวิธีคิดและตัวตน เพราะสองสิ่งนี ้จะหลอมรวมกันจนเป็ นบุคลิกภาพของแบรนด์
ซึง่ ถือเป็ นศูนย์รวมความเป็ นแบรนด์ ผู้บริ โภคจะรับรู้แบรนด์ผา่ นลักษณะเฉพาะต่าง ๆ และเพื่อให้ แบรนด์มีจดุ ยืน
พร้ อมทังเป็
้ นที่ยอมรับของสังคม แบรนด์จึงต้ องมีการออกแบบและเชื่อมโยงระบบอัตลักษณ์ผ่านสินค้ า บริ การ
และการสื่อสาร ทังนี
้ ้คุณค่าของแบรนด์ทงหมดขึ
ั้
้นอยู่กบั ความสามารถในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ ธุรกิจกับกลยุทธ์
การสือ่ สารเข้ าด้ วยกัน
บทที่ 5: การดาเนินชีวิตของผู้บริ โภคในสังคมดิจิทลั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจเงื่อนไข วิธีการ
และสิง่ ที่จาเป็ นในการนาพาแบรนด์ที่มีชีวิตเข้ าสูส่ งั คมผู้บริ โภคให้ สอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินชีวิต เพื่อสร้ าง
สายสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้บริ โภคจนนาไปสูก่ ารเป็ นลูกค้ า
จากสายสัมพันธ์ ส่กู ารตัดสินใจ (ซื ้อ) กลยุทธ์ การตลาดและการสร้ างแบรนด์ล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือ เชื่อมโยงแบรนด์กบั ผู้บริ โภคเข้ าด้ วยกันจนนาไปสูก่ ารเป็ นลูกค้ า แต่แตกต่างกันตรงที่ การตลาดมอง
การซื ้อ (purchasing) เป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็ จ ขณะที่การสร้ างแบรนด์มองสายสัมพันธ์ ที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อแบรนด์
เป็ นหลัก และมองการตัดสินใจซื ้อเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์ (brand experience) หากแบ
รนด์มีสายสัมพันธ์ ที่มีคณ
ุ ค่ากับผู้บริ โภค แบรนด์ ที่มีชีวิตจะมีบทบาทในชีวิตประจาวัน ของผู้บริ โภค จนนาไปสู่
ประสบการณ์การดาเนินชีวิตรูปแบบใหม่ของผู้บริ โภคในยุค #การสร้ างแบรนด์ 4.0
บทที่ 6: การดาเนินชีวิตของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับแบรนด์ในสังคมดิจิทลั โดยมีวตั ถุประงค์เพื่อให้ เข้ าใจ
เงื่อนไข วิธีการ และสิ่งที่ จาเป็ นในการสร้ างสายสัมพันธ์ ระหว่างแบรนด์ที่มีชีวิต กับผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียในแต่ละ
กลุม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียแต่ละกลุม่ กับแบรนด์มีร่วมกัน
ยุคแห่ง #การสร้ างแบรนด์ 4.0 เริ่ มต้ นจากการทาให้ แ บรนด์ มี ชีวิต และมี ตัวตนเมื่อแบรนด์ มี
บุคลิกภาพที่ชดั เจน แบรนด์จึงสามารถเริ่ มสร้ างสายสัมพันธ์ ที่มีชีวิตกับผู้บริ โภคได้ จนกระทัง่ นาไปสูก่ ารเปลี่ยน
ผู้บริ โภคเหล่านันให้
้ กลายมาเป็ นลูกค้ าของแบรนด์ กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
้
การมีความสัมพันธ์ ที่ดีและการที่ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียรับรู้ และเชื่อมโยงเข้ ากับคุณค่าของแบรนด์ จึงเป็ นรากฐาน
สาคัญที่ช่วยให้ แบรนด์เติบโต และประสบความสาเร็ จในยุคสังคมดิจิทลั ได้
บทที่ 7: 8 พฤติกรรมของแบรนด์ในฐานะ “เพื่อนที่ดี” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจ 8 พื ้นฐาน
พฤติกรรมที่แบรนด์พงึ จะมีและปฏิบตั ิ เพื่อรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้บริ โภคและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในยุคดิจิทลั
ในยุคการสร้ างแบรนด์ 4.0 แบรนด์ต้องเป็ นผู้ริเริ่ มนาเสนอมุมมองในฐานะคนคนหนึ่งที่มองเห็น
ปั ญหาบางอย่าง และเสนอแนวทางในการแก้ ปัญหาเหล่านันจนน
้
าไปสูก่ ารเริ่ มต้ นธุรกิจ เป้าหมายของการสร้ าง
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แบรนด์ไม่ใช้ การสร้ างสายสัมพันธ์ กบั ผู้บริ โภคอย่างฉาบฉวย หากแต่เป็ นการสร้ างความสนิทสนมจนกลายเป็ น
เพื่อนกับผู้บริ โภคในท้ ายที่สดุ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริ โภคจะยัง่ ยืนหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ลักษณะนิสยั
และพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้บริ โภค ถ้ าแบรนด์สามารถทาได้ ทัง้ 8 แนวทางแบรนด์ก็สามารถเป็ นเพื่อนที่ดีกบั
ผู้บริ โภคได้
บทที่ 8: การประเมินคุณภาพและตรวจสุขภาพแบรนด์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจความหมายของ
สายสัมพันธ์ การพัฒนาและการยกระดับสายสัมพันธ์ ไปจนถึงแนวทางการตรวจวัดระดับสายสัมพันธ์ เพื่อ
เชื่อมโยงเข้ ากับเป้าหมายทางธุรกิจ
คุณค่าที่เกิดขึ ้นจากสายสัมพันธ์ กับผู้คนนาไปสู่มูลค่าทางธุรกิ จ ยุค #การสร้ างแบรนด์ 4.0 ให้
ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ และการดาเนินการเพื่อทาให้ แบรนด์เข้ าไปนัง่ อยู่ในใจของผู้บริ โภค การสร้ างแบรนด์
ตามแนวทางดังกล่าวเป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึน้ อย่างเป็ นธรรมชาติเหมือนกับว่าแบรนด์นนั ้ เป็ นคนที่ประสบ
ความสาเร็ จคนหนึง่ โดยมุง่ เน้ นไปที่การทาให้ ตวั ตนของแบรนด์มีความชัดเจนเชื่อมโยงเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง
ในทุก ๆ ด้ านของการดาเนินชีวติ และดาเนินไปอย่างไม่สิ ้นสุด เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย #การสร้ างแบรนด์ 4.0 คือ
การทาให้ แบรนด์เป็ นคนและทาให้ คนเป็ นแบรนด์โดยต่างฝ่ ายต่างมีบทบาทในการขับเคลือ่ นสังคมร่วมกัน
บทที่ 9: ก้ าวสูแ่ บรนด์ที่ยงั่ ยืน โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจบทบาทสิ่งที่เป็ นคุณค่าสาคัญในการ
นาพาแบรนด์ให้ ก้าวข้ ามขีดจากัดด้ านธุรกิจ (มองแต่ผลกาไรเป็ นหลัก ) สูก่ ารเป็ นแบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืน
การสร้ างแบรนด์ให้ ประสบความสาเร็ จในยุคนี ้นับเป็ นความท้ าทายของนักสร้ างแบรนด์และนักการ
ตลาดที่ต้องทาความเข้ าใจบริ บทของสังคมดิจิทลั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว แต่นอกเหนือจากความสาเร็ จ
แล้ วการทาให้ แบรนด์ยงั่ ยืนกลับเป็ นสิ่งที่ทาให้ เป็ นจริ งได้ ยากกว่า ความยัง่ ยืนไม่ใช่เรื่ องของความมากไปหรื อ
น้ อยไป แต่เป็ นเรื่ องของความสมดุลที่คนเราทุกคนควรให้ ความสาคัญ
ในยุคที่ทกุ คนสามารถสร้ างแบรนด์ให้ กบั ตัวเองได้ นัน่ เท่ากับว่าทุกคนบนโลกใบนี ้มีสว่ นสาคัญในการ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นเช่นเดียวกัน ดังนันความยั
้
ง่ ยืนที่แท้ จริ งจึงไม่ได้ เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจาก
การที่เราทุกคนร่ วมมือกันในขอบเขตและบริ บทที่ตนเองสามารถรับผิดชอบได้ เพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน นัน่ คือ
การสร้ างสังคมแห่งความยัง่ ยืน (sustainable society)
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