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ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

การตลาดส่ือใหม่ นับวันย่ิงเพิ่มบทบาทและความส�าคัญต่อการเจริญเติบโต 

ความเจริญรุ่งเรือง และชื่อเสียงของกิจการทุกกิจการ เดิมการตลาดเน้นรูปแบบ

ของการโฆษณาสินค้าเป็นหลัก แต่เมื่อการแขง่ขันเข้มข้นขึ้น ผูบ้ริโภคฉลาดมากขึ้น  

มีความต้องการและพิถีพิถันมากขึ้น รูปแบบและความลึกซึ้งของการตลาดต้อง

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัวมากขึ้น ในลักษณะ “กว่าจะรู้ตัวก็รักเสียแล้ว”

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก อีกทั้งหลากหลาย และมีศักยภาพขีด

ความสามารถลกึซึง้พลิกึพลิัน่ อย่างทีไ่ม่เคยพบเคยเหน็มาก่อน การตลาดจงึต้อง

เปลี่ยนจากรูปแบบที่รู้ และเสนอแต่สิ่งที่เราอยากเสนอแก่ผู้บริโภค มาเป็นต้องรู้จัก

ผู้บริโภค การเข้าถึงผู้บริโภคและเข้าถึงใจของผู้บริโภค ซึ่งมีมากมายหลายกลุ่ม

หลายพวก หลายสภาพทางสังคม หลายรสนิยม หลายความสนใจ และหลาย

ความต้องการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์เรื่องเทคโนโลยีนับว่ามีความส�าคัญมาก 

คนรุ่นใหม่สามารถซึมซับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีใน

ทางการตลาดสมัยใหม่ เน่ืองจากเป็นการส่ือสารการตลาดที่สามารถตอบโต้และ

เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

หนังสือของคุณณัฐพล ใยไพโรจน์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง จนต้อง

จดัพมิพ์ใหม่เป็นครัง้ที ่2 ในเวลาอนัรวดเรว็ ย่อมเป็นบทพสิจูน์ถงึคณุภาพของ

หนังสือเล่มนี้อย่างมิต้องสงสัย โดยเฉพาะคุณณัฐพลนั้นถือเป็นบุคลากรที่ทรง

คุณค่าและเป็นก�าลังส�าคัญในงานด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยรังสิต เนื้อหาที่

กลั่นกรองออกมาย่อมเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้อ่านที่สนใจการ

ตลาดบนสื่อใหม่ ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ประสบความส�าเร็จและขายดียิ่งขึ้นไปอีก
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ความรูส้กึแรกทีไ่ด้รบัหนงัสอืในมอืเล่มนีม้าคอื Digital Marketing คอือะไร ? ท�าไม

ถึงต้องเรียนรู้ ? มันส�าคัญขนาดที่เราต้องอ่านหนังสือทั้งเล่มจริงหรือ ?

ความรูส้กึทีต่ามมาเมือ่พลกิหน้ากระดาษคอื ความสงสยัใคร่รูต่้อสิง่ทีผู่เ้ขยีนสือ่สาร

มาในหนังสือ เช่น

ผู้เขียนกล่าวในค�าน�าว่า “มีกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศพิสูจน์แล้วว่า การ

ท�าการตลาดรปูแบบนีส่้งผลให้หลายต่อหลายธรุกจิประสบผลส�าเรจ็มานบัไม่ถ้วน” ผมไม่ใช่

คนที่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีเหตุผล ในฐานะที่ผมใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาไม่น้อยกว่า 20 

ปี จึงเกิดความรู้สึกกังขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค�าถามคือ จริงหรือ ? และถ้าจริง ความ

จริงนั้นเป็นอย่างไร ? และอีกเรื่องหนึ่ง ในเมื่อมีผู้กล่าวไว้ว่า “คนไทยอ่านหนังสือเพียงปี

ละ 8 บรรทัด” หนังสือเล่มนั้นๆ ที่คนไทยเลือกมาอ่าน ก็ควรตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องที่

ใคร่รู้ในเวลาอันรวดเร็ว

ผมค้นพบว่า ทัง้ 12 บทในหนงัสอืเล่มนี ้สามารถตอบทกุโจทย์ของการตลาดในยคุ

ดิจิตอลทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภคให้รู้เท่าทันแบบกระชับ อ่านแล้วไม่สับสน สื่อเรื่องด้วย

ภาพ สร้างความสนใจตามหลัก “กระบวนการเรียนรู้และจดจ�าของมนุษย์” อีกทั้งกลยุทธ์

โดนใจที่ไม่ควรพลาด เช่น “8 วิธีท�าลายธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ล้มไม่เป็นท่า” และ “สั้น

แต่เด็ด... ท�าการตลาดให้เวิร์คบน Social Network” เป็นต้น 

แต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไร สามารถค้นพบค�าตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวคุณ

เองครับ

ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

ผู้อ�านวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
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ส�าหรบัอะตอม หนงัสอืการตลาดทีด่ทีีส่ดุ ไม่จ�าเป็นต้องเขยีนโดย ศาสตราจารย์, 

ด็อกเตอร์  หรือจากนักบริหารมืออาชีพของบริษัทดังๆ ก็ได้ ส�าหรับอะตอมแล้วการ

ที่ได้อ่านหนังสือที่เขียนโดย  นายณัฐพล ใยไพโรจน์ (พี่ขนุน) ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้ว 

โดยปกติก่อนจะอ่านหนังสือทุกเล่มจะชอบเปิดอ่านตรงค�าน�าก่อน เพราะรู้สึกเหมือน

ได้เปิดประตูบ้านทักทายกัน ท�าความรู้จักกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปนั่งคุยกันต่อในบ้าน 

(ถ้าอ่านแล้วไม่ชอบค�าน�าก็ไม่ค่อยอยากตามเข้าไปอ่านข้างใน) แต่หนังสือเล่มนี้ แค่

ค�าน�าก็ได้ใจเลย ทีแรกด้วยขนาดความหนาของหนังสือกะว่าจะอ่านเล่มนี้สัก 3-4 วัน 

เพราะไม่ค่อยมีเวลา ต้องท�างานทุกวัน อีกอย่างไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเล่มหนาๆ แต่

ส�าหรบัหนงัสอืเล่มนีเ้นือ้หาและความรูท้ีไ่ด้รบั มคีวามเชือ่มโยงต่อเนือ่ง น่าสนใจ เขยีน

เข้าใจง่าย ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยเหมือนผู้เขียนได้ยกโลกของการตลาด Digital มาสรุป

ไว้ให้แล้วเรียบร้อยในหนังสือเล่มนี้ ทั้งรูปแบบการน�าเสนอที่มีสีสันสวยงาม ไม่ลายตา 

บางหน้ามีภาพ มีตัวการ์ตูน ท�าให้น่าอ่าน และไม่น่าเบื่อ  จึงท�าให้อะตอมอ่านจบได้

ทันทีภายใน 3 ชั่วโมง เพลินจนลืมพัก ผู้เขียนท�าให้เข้าใจระบบการตลาด Digital  

ขึ้นมาอีกเยอะ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักการตลาดยุคใหม่และผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่ รวมถึงตัวอะตอมเองก็จะน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับโรงเรียนสอนร้องเพลงทั้ง 2 

สาขาของอะตอมด้วย สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่หนุน (ผู้เขียน) มากๆ ที่เขียนหนังสือเล่มนี้

ขึน้มา เพราะจะเสียใจมากถ้าไม่ได้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคนรุน่ใหม่

ที่คิดจะท�าธุรกิจ หรือนักศึกษา ก็ควรสละเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นทางลัดของ

ความส�าเร็จในการท�าการตลาดแบบคนรุ่นใหม่ต่อไป

กฤชกนก สวยสด (อะตอม ไมค์ ไอดอล)

ผู้บริหารสถาบัน We Shine By Atom
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“มัน ใช่ อะ” เป็นค�าที่ผมอุทานขึ้นมาหลังอ่านหนังสือเล่มนี้จบ

 

ต้องยอมรบันะครบัว่าในยุคปัจจบุนัทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยูร่อบตวัเรา ล้วนเป็นเครือ่งมอืทางการ

ตลาดโดยที่เราไม่รู้ตัว (เผลอ^^)  ทั้งของกิน ของใช้ รวมไปถึง Social Network ที่เราใช้กันทุกวัน 

ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, Twitter ที่เป็นเครื่องมือของ “ผู้รู้มากกว่า” 

หนังสือ Digital Marketing : Concept & Case Study อัพเดต 2015 เล่มนี้จะช่วยเปลี่ยน

คณุจาก “ผู้รู้” ให้กลายเป็น “ผู้รู้มากกว่า” โดยผ่านการถ่ายทอดเรือ่งราวประสบการณ์ของพ่ีหนนุ ณฐั

พล ใยไพโรจน์ ที่ท�าให้ผมอ่านแล้ว... วางไม่ลง... อ่านรวดเดียวจบ... พร้อมตัวอย่างที่เราเห็นและ

เคยตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดมาแล้วทั้งสิ้น 

อ่านจบแล้วคงจะต้องงัดไอเดียเด็ดจากหนังสือเล่มนี้ไปขายของบ้าง.. อิอิ

นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์  (หมอบิ้วด์)

แพทย์/ผู้ประกาศข่าว MCOT
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ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกยุคนี้กันติดปากว่า

ยุคดิจิตอล ได้เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในยุคนี้ไปจากอดีตมากมายนัก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ การค้นหา

ข้อมลูท่ีเราต้องการ ยุคสมัยนีเ้ราสามารถค้นหาข้อมูลทีต้่องการได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็ ข่าวสารทีเ่คย

มีให้ติดตามทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ (สื่อออฟไลน์) ถูกแทรกด้วยข่าวสารทางสื่อออนไลน์ที่รวดเร็ว

และทันเหตุการณ์กว่า เราจะพบเห็นว่าเมื่อข่าวสารถูกอัพเดตขึ้น จะถูกแชร์และบอกต่อๆ กันอย่างรวดเร็ว

บนสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่างเฟสบุ๊ค

ก้าวเข้าสู ่ยุคดิจิตอล อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น จึงไม่แปลกที่

หลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเพิ่มช่องทางบนอินเทอร์เน็ตไว้ให้ผู ้บริโภคได้เข้าถึง โลกของการตลาด

ก็เช่นกัน แต่เดิมที่มีเฉพาะส่วนของออฟไลน์ จ�าเป็นจะต้องน�าพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ ยิ่งหาก

ใครขยับช้าก็อาจจะโดนคู ่แข่งทางธุรกิจน�าหน้าไปหลายช่วงตัว ดังนั้น ธุรกิจของคุณจ�าเป็นต้อง

มีช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และต้องท�าการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการตลาดในยุคนี้ที่เป็นยุคของดิจิตอล  น�าเอาเนื้อหาการ

ตลาดเดมิๆ มาเปลีย่นให้น�ามาใช้กบัยคุดจิติอลเปลีย่นให้เป็นการตลาดออนไลน์ แม้ท่านผูอ่้านจะไม่มคีวามรู้ 

ในเรื่องการตลาดเลยก็ตาม ถ้าโจทย์ของผู้อ่านคือ ต้องการท�าการตลาดในยุคดิจิตอลยุคนี้ หนังสือเล่มที่

เปิดอ่านอยู่นี้ไม่ท�าให้ท่านผิดหวังแน่นอน

สดุท้ายน้ี หนังสือเล่มน้ีเป็นเล่มท่ีปรับปรุงอพัเดตเนือ้หาให้เป็นไปตามกระแสการตลาดยคุดิจติอลที่

ต้องเปลีย่นแปลงไปตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การตลาดบางอย่างทีเ่คยใช้ได้ผลแต่ปัจจบุนัมนัเอาต์ไปแล้ว

ก็ถูกปรับออก บางสิ่งที่เป็นกระแสก�าลังมา ผู้เขียนก็น�ามาเสนอเพื่อให้น�าไปใช้แล้วได้ผลในทันที 

 

ยินดีต้อนรับสู่การตลาดยุคดิจิตอล 2015 ครับ 

ชนะ เทศทอง

บทบรรณำธิกำร
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หากพดูถงึเครือ่งมอืในการท�างานของสาขาอาชพีต่างๆ นัน้แน่นอนว่าต้องแตกต่างกนัออก

ไป เครือ่งมอืของช่างตดัเสือ้ผ้าคงหนไีม่พ้นจกัรเยบ็ผ้า เครือ่งมอืของช่างแกะสลกัคอื สิว่และค้อน 

เครื่องมือของนักข่าวภาคสนามคือ เครื่องบันทึกเสียง เช่นกันครับ นักการตลาดก็มีเครื่องมือ 

ทางการตลาดเป็นอาวธุประจ�ากายเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิ 

การขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นทฤษฎีท่ีมีอยู่ในต�าราการ

ตลาดมาช้านานแล้ว ที่ผมกล่าวถึงเครื่องมือของอาชีพต่างๆ เพราะอยากจะบอกว่าไม่ว่าอาชีพ

ไหนก็ตาม หากไม่รู้จักดูแลเครื่องมือของตัวเองให้ดี ปล่อยให้ทื่อหรือบิ่น งานที่ได้ก็จะขาดซึ่ง

คุณภาพที่ดีตามไปด้วย ยิ่งการท�าการตลาดในยุคสมัยนี้ด้วยแล้ว เรายิ่งต้องหมั่นพัฒนาทักษะ

ทางการตลาดให้มากยิ่งข้ึน ไม่ใช่ว่าเคยเรียนมาแบบนี้ เคยท�ามาแบบนี้ก็ใช้จ�าเจมันอยู่อย่าง

นั้น ด้วยเหตุที่ว่ามันเคยได้ผลดี โดยไม่มองว่าตอนนี้โลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลโดยสมบูรณ์แล้ว 

อนัทีจ่รงิแล้วผูเ้ขยีนเองกไ็ม่ใช่นกัการตลาดทีจ่บเลศิจบหรมูาจากเมอืงนอกเมอืงนา เพยีง

แต่เป็นคนทีค่ดิเสมอว่า หากเราท�างานในแบบเดมิๆ ใช้เพยีงทฤษฎกีารตลาดแบบทีเ่คยเรยีนในต�ารา

สุดท้ายการท�าการตลาดนัน้กจ็ะขาดซึง่ความคดิสร้างสรรค์ ไม่ทนัโลก ไม่ทนัสมยั นานวนัไปงานที่

เราท�ากจ็ะกลายสภาพเป็นโคลนดดู ทีก่ว่าจะรูต้วัอกีทเีรากก็ลายเป็นนกัการตลาดทีจ่มโคลนดดูจน

ไม่เหลอืหทูีจ่ะฟัง และดวงตาทีจ่ะเปิดรบักระแสการท�าการตลาดใหม่ๆ เพือ่พฒันางานของเราแล้ว  

และเพราะไม่อยากเป็นนักการตลาดที่พึ่งแต่ทฤษฎีเดิมๆ เพียงอย่างเดียว ผมจึงพยายามศึกษา

หาความรู้เกี่ยวกับเทรนด์การท�าการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับการน�าทฤษฎีและความรู้ใน

การท�าการตลาดมาเล่าสู่ให้คุณได้รับทราบกัน 

ค�ำน�ำ
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ซึ่งในปีนี้รวมถึงปีต่อๆ ไปนั้น สิ่งที่นักการตลาดต้องให้ความส�าคัญกันมากก็คือ การท�าการตลาด

แบบ Digital Marketing ที่มีกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พิสูจน์แล้วว่าการท�าการตลาด 

รปูแบบนีส่้งผลให้หลายต่อหลายธรุกจิประสบความส�าเรจ็มานบัไม่ถ้วนแล้ว อ้อ แล้วไม่จ�าเป็นนะว่าผูอ่้าน 

หนังสือเล่มนี้จะต้องเป็นนักการตลาดเท่านั้น เพราะหากคุณเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และต้องการทราบวิธี

ด�าเนินธุรกิจให้ไปรุ่งไปรอดและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้ถือว่าช่วยให้แง่มุมทางการท�าการตลาดสมัยใหม่

ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ป.ล. อย่าเผลอด�าดิ่งลงในโคลนดูดกันนะครับ

ด้วยความปรารถนาดี

      ณัฐพล ใยไพโรจน์

Special Thanks

การคิด การวิเคราะห์ และการน�าไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น นอกจากตนเองและ

องค์กรจะประสบความส�าเร็จแล้ว ยังจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง...  

น่ีคือส่ิงท่ีผู้เขียนคิดไว้อยู่ในใจเสมอ แต่ก็เป็นแค่คิดอยู่ในใจของตนเอง จนมาพบกับคุณชนะ เทศทอง  

บรรณาธิการ ผู้ให้โอกาสผมได้น�าความคิดที่คิดอยู่ในใจนั้น กลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือที่ท่านก�าลังถืออยู่

ในมือ ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 แล้ว

นอกจากขอบคุณคุณชนะแล้ว ยังมีองค์กรต่างๆ ที่ผลิตสื่อในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจให้ผมน�า

มาเป็น Case Study ในหนังสือเล่มนี้

ทั้งนี้ผู้ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ผู้อ่านทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ โดยผู้เขียนมีความหวังอย่าง

ยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของผู้อ่านทุกท่าน ให้ทันยุคทันสมัย และตอบโจทย์

ยุคดิจิตอลอย่างในปัจจุบัน

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ณัฐพล ใยไพโรจน์
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