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หนังสือเลมน้ีเปนอีกหนึ่งผลงานที่มีอิทธิพล
ทางความคิด ตอนักการตลาดหลายทานและองคกร
ชั้นนำในประเทศไทยหลายแหง  โดยผูแตงคือ Philip 
Kotler และ Hermawan Kartajaya ไดใหโมเดล
การตลาดสมัยใหมที่มุงเนนการสงมอบคุณคาเพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainability) โดย Kotler มองวา 
คุณคาที่ผูบริโภคตองการในชีวิตไมมีอะไรมากกวา
การไดอยูอาศัยในสังคม และส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น 
นาอยูอาศัยมากข้ึน (To Make Society a Better 
and Ideal Place to Live in)  ดังนั้นสินคาหรือการ
บริการท่ีมีใหผูบริโภคเลือกไดหลากหลาย มีบริการ
หลังการขาย  หรือศูนยบริการลูกคาเพ่ือรองรับการ
แกไขปญหาจากการใชงานสินคา  หรือแมกระท่ังรับ
ขอรองเรียนของลูกคา  เหลาน้ีลวนแตยังไมไดสงมอบ
คุณคาอยางแทจริง  สิ่งที่ตอบโจทยความรูสึกภายใน
ใจของผูบริโภคไดดีกวา คือ ความเขาใจและสงมอบ

สิ่งท่ีชวยแกปญหาจากการใชงานสินคาในระยะยาว  
ชวยลดตนทุนการซื้อ หรือซื้อซ้ำในอนาคต  และ
ลดการทำลายส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ 
“สังคมนาอยู” ของผูบริโภค

เพ่ือใหเขาใจไดอยางเปนรูปธรรม  ผูเขียนขอ
ยกตัวอยางโครงการอสังหาริมทรัพยแหงหน่ึงคือ 
แม็กโนเลีย ซึ่งพัฒนาเปนโครงการระดับหรูทั้ง
บานเดี่ยว บานพักในบรรยากาศรีสอรทเขาใหญ  
และคอนโดมิเนียม  ดวยคอนเซ็ปต “คิดและสราง

เพื่อความยั่งยืนของมนุษย” (Think and Create for 
Human Sustainability) จึงเนนหลักการ 3 
ขอในการพฒันาโครงการคอื (1) อนรุกัษและพฒันาโลก 
(Absolute World Care)  การกอสรางและวัสดุที่
เลือกใชจะไมทำลายสิ่งแวดลอมในโลก (2) ที่สุด
ของการออกแบบ (Boundless Life-Quality Design) 
เพื่อใหบานเปนศูนยรวมของการอยูอาศัยตั้งแต
เจเนอเรชั่นที่ 1 ถึง 3 อยางมีความสุข และ (3) 
ทีส่ดุของ ชมุชนแหงรกัและอบอุน (Ultimate Loving 
Community)  ทั้งหมดน้ีถูกพัฒนาเพ่ือสรางความ
ยั่งยืนและความสุขความอบอุนในการเขาอยูอาศัย
จากรุนหนึ่งไปยังอีกหลายๆ รุน 

ÂØ¤ Marketing 1.0  
เนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด

อยางสม่ำเสมอเพื่อใหลูกคามีทางเลือกที่หลากหลาย 

(Product – Centric Era)

ÂØ¤ Marketing  2.0  
เนนการวิจัยและคนหาความตองการของ

ลูกคา เพ่ือตอบสนองลูกคาใหสามารถอยูกับองคกร
ไปไดระยะเวลายาวนาน (Customer-Centric Era)

ÂØ¤ Marketing  3.0  
ความย่ังยืนกลายเปนคุณคาท่ีผูผลิตควรนำมา

สงมอบใหกับลูกคา (Human Centric Era)
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* รองศาสตราจารย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• • ÁØÁÁÍ§¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í 
Marketing 3.0 : Values-Driven Marketing • •

ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ* 
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ผูบริโภคในความหมายของการตลาดยุค 3.0 
ถูกมองวาเปนมนุษยชาติ (Human) ที่มีคุณลักษณะ 
3 ประการคือ (1) มีความกระตือรือรน (Active) (2) 
แตภายในใจมีความกังวลบางอยาง (Anxious) 
เรียกอีกอยางไดวา ความตองการที่แฝงเรน (Latent 
Needs) (3) ผูบรโิภคมคีวามคิดสรางสรรค (Creative) 
ธรุกจิจงึควรเปดโอกาสใหผูบรโิภคแสดงความคดิของ
ตนอยางอิสระ ผานชองทางตางๆ เชน คอลลเซน็เตอร 
การอภิปรายกลุมยอย หรือสังคมออนไลน

ดังนั้นการสงมอบคุณคาใหผูบริโภคเพ่ือความ
ยั่งยืน ตองเปนคุณคาท่ีสามารถแกไขปญหาอยางท่ี
แฝงเรนในใจ เปดโอกาสใหผูบริโภครวมความคิดและ
รวมสรางสรรค (Co-Creation) และการสรางแบรนด
ของคณุคาดังกลาวใหกลายเปนสวนหนึง่ทางความคิด
คำนึงของผูบริโภคตลอดเวลา สะทอนตัวตนของ
ผูบริโภคออกมาอยางชัดเจน (Iconic Branding) 

 Philip Kotler และ Hermawan Kartajaya 
ไดคำอธิบายคุณลักษณะของกลยุทธ Marketing 3.0 
ไว 3 ประการ

1. Participation and Collaborative Value
Creation ผูบริโภคเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยตนเอง และมีสวนรวมกับผูผลิตในการ

สรางสรรคคุณคาจากผลิตภัณฑดังกลาว โดย
ผูผลิตสามารถหาพนัธมติรเพือ่รวมสรางสรรค
คุณคาดังกลาว

2. Globalization & Iconic Branding สราง
แบรนดใหมีเอกลักษณสะทอนตัวตนของ
ผูบริโภค

3. Consumer Creativity and Independent
Communication เปดโอกาสใหผูบริโภค
ใชความคิดสรางสรรค พรอมทั้งหาวิธีการ
สือ่สารท่ีเปนสวนตวั เปนกนัเองระหวางผูผลติ
กับผูบริโภค

และคุณลักษณะ 3 ประการดังกลาวของ 
Marketing 3.0 ดังกลาวท่ีเปนองคประกอบสำคัญ
ของโมเดลทางการตลาดที่เนนการสงมอบคุณคาเพ่ือ
ผูบริโภค

องคกรชั้นนำอยางเอสซีจี ไดนำแนวคิด 
Marketing 3.0 ไปท่ีพัฒนาเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร
ของทุกกิจการในกลุม เรียกวา กลยุทธ Human-
Value Marketing โดยไดเริ่มแนะนำกับพนักงาน
และผูบริหารภายในทุกหนวยธุรกิจ และแนะนำกับ
องคกรภายนอก ตั้งแตป 2554 ดวยองคประกอบ 3 
องคประกอบ ตามภาพที่ 1-1

2) Innovations
Sustainable 
Development

นวัตกรรมที่สรางความยั่งยืน
ผานแบรนด SCG Eco Value

1) Understanding
ผลิตภัณฑเกิดขึ้นจาก

ความเขาใจและ

การแกไขปญหาแฝงเรน

(Latent Needs)

3) Co-Creation
การสรางสรรครวมกันระหวาง

เอสซีจีกับลูกคาหรือ 

เอสซีจีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ÀÒ¾·Õè 1:  แนวคิด Human Value Marketing
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กลาวไดวากลยุทธ Marketing 3.0 กลายเปน
วาระแหงชาติที่ผูผลิตจำเปนตองนำมาประยุกตกับ
กลยุทธการตลาดที่ธุรกิจนำมาใชในปจจุบัน

 ดวยความที่ Kotler ถายทอดความคิดแบบ 
Marketing 3.0 ไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการยกตัว
อยางธุรกิจในทางปฏิบัติประกอบ ทำใหอานทำ
ความเขาใจไดงาย ขนาดของหนังสือก็กระทัดรัด เมื่อ
เขาใจแลวจึงนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเปน
หนังสือท่ีเรียกวาเปนปรมาจารยทางการตลาด
สมัยใหมทีเดียว
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