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คํานํา 

 
  ในปจจุบันนี้ เราอยูในโลกของธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงดวยเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่
ทําใหธุรกิจมีชองทางในการจัดจําหนายและสื่อสารไปยังลูกคามากขึ้น ธุรกิจใดที่ไมมีเว็บไซตเปนของตัวเองไมวา 
จะเปนชองทางการสื่อสารหรือชองทางการจัดจําหนายนับวาตกยุคเลยทีเดียว และการนําธุรกิจไปสูระบบออนไลน
ทําใหผูบริโภคและลูกคาของธุรกิจกลายเปนแรงผลักดันใหเกิดสินคาหรือบริการใหมๆ และเปนผูมีอิทธิพลตอการ
กําหนดราคาของผลิตภัณฑเหลานั้นใหตรงตามความตองการของตน เราเรียกรูปแบบการตลาดในยุคปจจุบันนี้ได
วาเปนการตลาดที่ผลักดันโดยลูกคา (Customer-Driven Marketing)  
  ในยุคแรกเริ่มของธุรกิจออนไลน มีธุรกิจจํานวนไมนอยที่เติบโตในสมรภูมินี้ แตตอมาภายหลัง
ธุรกิจจํานวนมากไมรูจักใชแนวคิดทางการตลาดและตองปดตัวลงไป เพราะไมรูจักปรับตัว ธุรกิจที่อยูไดต้ังแตยุค
แรกเริ่มของธุรกิจออนไลนถือวามีวิสัยทัศนที่กาวไกล เพราะการทําธุรกิจออนไลนเปนสิ่งที่ยาก เพราะจะตองทําให
สิ่งที่จับตองไดยากเปนสิ่งที่สัมผัสได โดยเฉพาะการทําใหลูกคาที่ไมไดเห็นหนากันมั่นใจที่จะซื้อ  
  หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมเอากลยุทธดานการตลาดของธุรกิจออนไลนตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ
ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ โดยเฉพาะ Amazon.com ที่เปนตนแบบของธุรกิจออนไลนระดับโลกที่ไมมี 
หนาราน แตสามารถขายความมั่นใจและความพอใจใหลูกคาไดทั่วโลก โดยการสรรหาผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ ใน
ราคาที่สมเหตุผล ใชชองทางดานเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการตลาดไดอยางนาดึงดูด และบริการที่
สามารถกระชับความสัมพันธกับลูกคาได เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ไดเนนไปทางการตลาดเชิงกลยุทธ โดยใชทฤษฎี
ดานการตลาดมาประยุกตกับสถานการณจริง โดยเริ่มจากการวิเคราะหสถานการณ กําหนดวัตถุประสงค การบริหาร
ดานผลิตภัณฑ การบริหารดานราคา การบริหารดานชองทางการจัดจําหนาย การบริหารดานการสงเสริมการตลาด 
การบริหารดานลูกคาสัมพันธ การปฏิบัติจริง และการควบคุมเพื่อใหการทําการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีแนวทาง
ที่จะประสบความสําเร็จไดมากขึ้น 
  ขอขอบคุณ ดร.ไกรฤกษ  ปนแกว สําหรับขอแนะนําที่เปนประโยชน ที่ทําใหหนังสือเลมนี้สมบูรณ
มากยิ่งขึ้น ผูจัดทําหวังวาหนังสือเลมนี้เปนประโยชนตอผูสนใจ และสามารถทําใหผูอานมีแนวคิดในการเขามาทํา
ธุรกิจนี้มากขึ้น หากมีขอผิดพลาดประการใด กรุณาแจงผูจัดทําเพื่อความสมบูรณของหนังสือมากขึ้น 
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