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Kerin, Hartley และ Rudelius นักการตลาดช่ือดังของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า “เราทุกคน

มีความชํานาญในเร่ืองการตลาดอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพราะเราทํากิจกรรมการตลาดทุกวัน ประสบการณ์จาก
การซื้อใช้สินค้า...ทําให้เราเกิดความเข้าใจโลกการตลาดชัดเจนขึ้น แต่...เรามักจะเก่ียวข้องกับการตลาดใน
ฐานะของผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย”  

Kotler และ Armstrong นักการตลาดช่ือดังระดับโลก ได้กล่าวไว้ว่า “การตลาดเป็นมากกว่าการขาย 
เพราะกิจกรรมทางการตลาดเริ่มต้นก่อนหน้าน้ัน ระหว่าง และภายหลังจากที่การขายเกิดขึ้นไปแล้วองค์กร 
เจ้าของธุรกิจจะต้องเข้าใจความจําเป็น ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคเสียก่อน จึงจะสามารถ
กําหนดแนวทางการทําตลาดท่ีถูกต้องได้ ต้องมีการวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างละเอียดรอบคอบ การทําตลาดท่ี
จะประสบความสําเร็จในการแข่งขันได้ จะต้องมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอาศัยการส่งมอบ
ค่านิยมที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน” 

หลักการทําตลาดในยุคปัจจุบันนี้ จึงเป็นการทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ซึ่งมีค่านิยม 
(Value) ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ตามท่ี Grewal และ Levy ได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง 
“M Start here: Marketing” โดยใช้กระบวนการสื่อสาร การจัดจําหน่าย กลยุทธ์ด้านราคา ในการส่งมอบ
ค่านิยม ประโยชน์ต่างๆ ที่ปรารถนา (Desire) และการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว (Long term 
relationship) ตามท่ี McDanial, Lamp และ Hair ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “Marketing Essentials”  

ดังน้ัน การที่บริษัทจะประสบความสําเร็จในการทําตลาดได้ ต้องประยุกต์ความจําเป็น ความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม กระแสนิยมต่างๆ ในกลยุทธ์การทํา
ตลาด เม่ือไรก็ตาม...ที่ผู้บริโภคตอบสนองต่อกลยุทธ์การตลาดในระดับสูงสุด ก็จะถือว่า การทําตลาดนั้น
ประสบความสําเร็จ ตามคํากล่าวของ Assael และ Solomon นักวิชาการช่ือดังระดับโลกด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค กลยุทธ์ในการตลาดจึงต้องปรับมุมมองจากมุมมองของผู้ขาย องค์กร เจ้าของธุรกิจ เจ้าของตราสินค้า 
หรือผู้ทําตลาด เป็นมุมมองของผู้ซื้อ ลูกค้า หรือผู้บริโภค  

ปัจจุบันนี้ การโฆษณายังคงเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างตราสินค้าที่ยังทรง
อานุภาพ หากแต่ว่า....การโฆษณาในปัจจุบันน้ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิตอล 

คํานํา 
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Lane, King และ Russell นักวิชาการช่ือดังทางด้านการโฆษณา กล่าวว่า “หากปราศจากการ
โฆษณา หลายๆ ธุรกิจอาจจะไม่สามารถที่จะแนะนําสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้...เพราะการสื่อสารด้วย
ช่องทางอ่ืนๆ ไม่สามารถสร้างความดึงดูดใจได้เท่าการทําโฆษณา นอกเหนือจากน้ีแล้ว...การโฆษณายังทํา
ให้ธุรกิจสามารถต้ังราคาสินค้าได้ดีขึ้น มีส่วนต่างของกําไรกับต้นทุนมากขึ้น เกิดการพัฒนา การผลิต และการ
กระจายสินค้าได้มากย่ิงขึ้น และสิ่งสําคัญที่สุด คือ การโฆษณามีส่วนช่วยเพิ่มพูนความภักดีในตราสินค้า 
(Brand loyalty) ให้มีมากยิ่งขึ้น” 

หนังสือเล่มนี้เป็นความวิริยะ อุตสาหะ และความภาคภูมิใจของผู้เขียน เป็นส่วนผสมของความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทต่างๆ นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า 
นักกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด นักโฆษณา นักวิจัย และอาจารย์ที่สั่งสมความรู้ทั้งในฐานะนักปฏิบัติและ
นักวิชาการ หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือที่ให้เพียงแค่ความรู้ แต่ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
ได้จริงกับในการทําตลาดกับผู้บริโภคผ่านการสื่อสารด้วยการโฆษณา เป็นคู่มือสําหรับการทําโฆษณา อย่าง
มีกลยุทธ์ ชั้นเชิง และร่วมสมัย 

ผู้อ่านจะได้ความรู้ นับต้ังแต่...การปูพ้ืนฐานด้านการตลาด การโฆษณา พฤติกรรมผู้บริโภคและ
รวมทั้งการติดต้ังเครื่องมือที่เปรียบเสมือนอาวุธ..การใช้กลยุทธ์ทางด้านต่างๆ ของการโฆษณา เช่น การ             
กําหนดกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณา กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา 
สําหรับการเข้าถึงเบ้ืองลึกในจิตใจของผู้บริโภค หรือ “Consumer insight” ได้อย่างถ่องแท้...ทําให้นักการ
ตลาด นักโฆษณาสามารถรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลาย ทั้งเด็กๆ ที่มีสื่อ
ดิจิตอลเป็นเผ่าพันธ์ุ (Digital native) วัยรุ่นหน้าจอ (Screenager) ผู้บริโภคท่ีมีความเหน่ือยล้า เรียกร้อง และ
ทํางานหนัก (Frazzle consumer) และอื่นๆ อีกมากมาย ทําให้ “การโฆษณา” ยังคงเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมการ ทําตลาด และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทรงอานุภาพอยู่เช่นเดิม และตลอดไป... 

 
 

 ดร.ปฐมาพร  เนตินันทน์ 
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