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หาก
พูดถึง Marketing 3.0 แล้ว หลายคน ก็คงจะถามผมซ�้า

อีกว่า แล้ว Marketing 1.0 และ Marketing 2.0 คือ อะไร

Marketing 1.0 เป็นการตลาดเพื่อการผลิต กล่าวคือ เป็นยุค

ของการผลิตสินค้า เป็นจ�านวนมาก เพื่อลดต้นทุน และเพื่อที่จะได้

ขายในราคาที่ถูก ในยุคนี้ท�าให้นายทุนขนาดใหญ่ได้เปรียบนายทุน

ขนาดเล็ก อีกทั้งสินค้าในยุคนี้ แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย มี

ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

Marketing 2.0 เป็นการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นยุคท่ีเน้นไปยังความต้องของผู้บริโภคหรือลูกค้า

เป็นส�าคญั มีการวเิคราะห์ความต้องการของลกูค้า มกีารวางต�าแหน่ง

ผลติภณัฑ์ มีการท�า CRM เพือ่สร้างสายสมัพนัธ์กบัลกูค้า มกีารบรกิาร

หลังการขาย ในยุคนี้นักการตลาดคิดว่า หากว่าลูกค้าพอใจจะน�ามา

ซึ่งผลก�าไร และสร้างความยั่งยืนได้ 

Marketing 3.0 เป็นการตลาดเพือ่เน้นค่านยิม มกีารมองลกูค้า

หรือผู้บริโภค ว่าเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึก และลูกค้าหรือ 

ผู้บริโภค สามารถสื่อสารมายังผู้ผลิตได้ในยุคนี้ นักการตลาดจะมอง

ว่าลูกค้าต้องการหาคุณค่าในการบริโภค ดังนั้น นักการตลาดในยุคนี้ 

จะท�าอย่างไรเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่า และความหมายไปยังตัว 

ผู้บริโภค

ซึง่ Marketing 3.0 เกดิขึน้จาก เทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว และปัจจัยทางด้านสังคม ด้านการใช้ชีวิตของคนใน

ยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในยุคปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ต เรา

มกีารสือ่สารทีส่ามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเรว็เพยีงแค่เสีย้ววนิาที

เดียวก็สามารถติดต่อถึงกันได้ ซึ่งแตกต่างจากในอดีต เรามี Social 

media ซึง่ท�าให้เราทราบถงึพฤติกรรมของคนทัว่ทกุมมุโลก อกีทัง้การ

ด�ารงชวิีต การท�างานในยุคปัจจบุนั คนเราจะเน้นเรือ่งของคณุค่ามาก

ยิ่งขึ้น คนจ�านวนมากเริ่มท�างานในงานที่ตนเองมีคุณค่าหรือต้องการ

ท�าหรอืชอบ แล้วก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ ต่อสงัคม ต่อสิง่แวดล้อม 

ต่อโลก

เราจะเห็นได้ว่า คนในยุคปัจจุบัน เริ่มให้ความส�าคัญในเรื่อง

เงิน ในเรื่องการสร้างความมั่งคั่งโดยการเอาเปรียบผู้อื่น เอาเปรียบ

ธรรมชาต ิลดน้อยลงเรือ่ยๆ แต่จะเน้นในเรือ่งของการสร้างความม่ังคัง่

โดยการเน้นคุณค่าของตนเองว่า ตนเองจะท�าตัวให้เป็นประโยชน์กับ

ผูอ้ืน่ได้มากขนาดไหน ในยคุนีเ้ราจะเหน็ว่าคนเรามกีารสร้างสรรค์สิง่

ต่างๆ มากขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกมากขึ้น

การท�าการตลาดในยุค Marketing 3.0 จะต้องมีความแตก

ต่างจากยุค Marketing 1.0 และ Marketing 2.0 ในยุคก่อนเรา

สามารถวเิคราะห์กลุม่เป้าหมายของลกูค้าได้ง่ายกว่า มกีารแบ่งลกูค้า

3.0
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ออกเป็นกลุ่มๆ เป็นวัยต่างๆ แต่ในยุคนี้ ลูกค้าไม่นิ่ง ลูกค้ามีความ

ต้องการทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา และถ้านักการตลาดคนใดจับจุด

ถกู คนทีจ่ะขยายตลาดให้แก่ธุรกิจของเราก็คอืตวัของลูกค้าเอง เพราะ

ถ้าลกูค้าซือ้สนิค้า เนือ่งจากเหน็คณุค่า ลกูค้ากพ็ร้อมทีจ่ะกระจายข่าว

ให้แก่เราโดยการบอกต่อผู้อื่น บอกไปยังสื่อต่างๆ

เช่นกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หากน�าแนวคิดของ 

Marketing 3.0 ไปใช้ก็คงต้องเน้นสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวของผู้

บริโภค โดยเน้นการท่องเที่ยวเพื่อให้ลูกค้าเกิดการเรียนรู้ เกิดการมี

ส่วนร่วม เกดิความประทับใจ เกิดการยอมรบัจนกระทัง่ลูกค้าเกดิการ

บอกต่อ เพื่อให้เพื่อนๆ หรือคนรู้จักได้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ

เกิดความประทับใจที่ได้มาท่องเที่ยว

เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ ตัวสินค้า ตัวของบริการในยุคปัจจุบัน 

ลูกค้าในยุค Marketing 3.0 มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้น

ออกแบบ จนถงึขัน้มส่ีวนร่วมในการผลติ ซึง่แตกต่างกันอดตีทีน่กัการ

ตลาด ผลิต แล้วน�าสินค้ามาน�าเสนอขายโดยผ่านการโฆษณา สินค้า

บางอย่างโฆษณาเกินจริงด้วยซ�้าไป เช่น บอกว่า ดีที่สุด ถูกที่สุด ไว

ที่สุด ฯลฯ ซึ่งหากมีการโฆษณาแบบนั้นในยุคนี้ อาจจะเกิดการต่อ

ต้านจากลูกค้าในยุค Marketing 3.0 ได้

ฉะนัน้ นกัการตลาดในยคุปัจจบุนั จงึต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้า

มามส่ีวนร่วมมากขึน้ เปิดประตทูางด้านเทคโนโลยเีพือ่ให้ลกูค้าได้มา

ใช้ในการสื่อสารมากย่ิงขึ้น และควรใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บข้อมูล

ของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงมีความส�าคัญเป็นอันมาก 

และในยคุน้ีกมี็เทคโนโลยเีป็นจ�านวนมาก ทีส่ามารถเป็นเครือ่งมอืทาง

ด้านการตลาด เช่น

●  เทคโนโลยีทาง TV เรามี Analog TV, Digital TV, Cable 

TV, Satellite TV, Internet TV เป็นต้น

●  เทคโนโลยทีางอนิเทอร์เนต็ เรามเีครือ่งมอืโดยผ่าน Face-

book, Blog, Twitter, เว็ปไซต์ เป็นต้น

●  เทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถือ เราสามารถใช้โทรศัพท ์

มือถือในการท�างานต่างๆ ได้ อย่างง่ายดาย และแทบไม่น่าเชื่อว่า

ปัจจุบันเรามีเลขหมายของโทรศัพท์มือถือมากถึง 75 ล้านเลขหมาย 

ซึ่งมากกว่าคนไทยทั้งประเทศเสียอีกเนื่องจากในยุคปัจจุบัน คนบาง

คนมีโทรศัพท์มากกว่า 1 เครื่อง (บางคนมี 2-3 เครื่อง จึงใช้ 2-3 

หมายเลข) 

ดังนั้น การตลาดในยุคนี้ Marketing 3.0 นอกจากเราจะ 

ขายของให้แก่ลูกค้ายังไม่เพียงพอ แต่เราต้องเห็นความส�าคัญของ

ความเป็นมนษุย์ของเขาหรอืเหน็คณุค่าทีม่อียูภ่ายในตวัของลกูค้าด้วย 

ซึ่งกระผมขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 

หากเราอยู่ในธุรกิจขายนม ในยุค Marketing 1.0 เราจะต้อง

น�าเสนอขายนมที่มีปริมาณมาก ขวดใหญ่ ขายในราคาถูก ในยุค 

Marketing 2.0 เราจะต้องน�าเสนอขายนมโดยมีหลายรสชาติ ขวดมี

หลายประเภท หลายขนาด ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และส�าหรบั Market-

ing 3.0 เราต้องน�าเสนอขายนม โดยให้ลกูค้ามส่ีวนร่วม ในการก�าหนด 

รสชาติ อีกหน่อยเราอาจเห็นการขายนมสด โดยให้ลูกค้าผสมรสชาติ

ต่างๆ ตามใจตนเอง ชอบแบบเข้มข้น ชอบแบบหวาน จืด ลูกค้า

สามารถชงเองเติมเองได้ รวมถึงกระทั่งการก�าหนดสูตรรสชาติต่างๆ 

ด้วยตนเอง และท�าอย่างไรให้ลูกค้าเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นโดยค�านึง

ถึงเรื่องสุขภาพ และลูกค้าจะเลือกดื่มนมจากแหล่งผลิตที่อนุรักษ์

ธรรมชาติ ซึ่งท�าให้ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจ แล้วบอกต่อ

สรปุ กค็อื ยคุที ่1 จะเน้นผลติภณัฑ์ ยคุที ่2 จะเน้นลกูค้า และ

ยุคที่ 3 จะเน้นการเข้าสู่จิตวิญญาณของมนุษย์

การสร้างแบรนด์ก็เช่นกัน ยุคที่ 1 นักการตลาดจะต้องสร้าง

แบรนด์ โดยคดิถงึเรือ่งของการผลติเป็นด้านหลกั ยคุที ่2 นกัการตลาด

จะต้องสร้างแบรนด์โดยค�านึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และยุคที่ 3 

นกัการตลาดจะต้องสร้างแบรนด์โดยค�านงึถงึการส่งมอบคุณค่า และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อน�าไปสู่จิตวิญญาณของลูกค้า

ดังค�าพูดของกูรูทางการตลาด ฟิลิป คอตเลอร์ เคยพูดไว้ว่า 

“จะขายสินค้าได้ก็ต้องชนะจิตใจผู้บริโภค แต่อนาคตเราต้องขาย 

จิตวิญญาณ” 

ส�าหรับบริษัทของไทยเราที่ ฟิลิป คอตเลอร์ ยกตัวอย่างและ

ชืม่ชมว่าเป็นต้นแบบของการตลาดในยคุที ่3 หรอื Marketing 3.0 คอื 

บริษัท AA (บริษัท ดับเบิ้ล เอ 1991) ซึ่งผลิตกระดาษ โดยเฉพาะ A4 

ทีพ่วกเราเหน็กันในท้องตลาด ฟิลิป คอตเลอร์ ให้เหตุผลว่า บรษิทั AA 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ เริ่มจากการปลูกต้นกระดาษ (ยูคาลิปตัส) 

เอง โดยไม่ต้องไปซื้อไม้จากแหล่งอ่ืน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต

กระดาษ อกีทัง้ยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม จงึท�าให้ลกูค้าเกดิการจงรกั

ภักดีต่อแบรด์ของ AA สูงถึง 70-90 % เลยทีเดียว TPA
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