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อาวุธทางการตลาด.... สื่อนอกบ้าน

ปัจ

จุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัย ราคาถูก ใช้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด จึงท�ำให้การท�ำงานในองค์กรต่างๆ ในธุรกิจ
ต่างๆ ในฝ่ายต่างๆ ดูงา่ ยขึน้ รวดเร็วขึน้ มีคณ
ุ ภาพขึน้ ทันสมัยขึน้
ส�ำหรับการท�ำงานทางด้านการสื่อสารทางการตลาดก็เช่น
เดียวกัน ปัจจุบนั เรามีโปรแกรมต่างๆ ซึง่ สามารถใช้เทคโนโลยีหรือใช้
โปรแกรมต่างๆ ท�ำงานได้อย่างง่ายดายกว่าในอดีต จึงท�ำให้การ
สือ่ สารทางการตลาดในยุคปัจจุบนั ท�ำให้ลกู ค้าสามารถติดต่อสือ่ สาร
กับเจ้าของสินค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ดขี นึ้ เช่น ได้รบั ข้อมูลทีม่ ากขึน้
ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยขึ้น ฯลฯ
สือ่ ทางการตลาดทีใ่ ช้ในการสือ่ สารก็มใี ห้เลือกมากขึน้ กว่าใน
อดีต ที่การจะใช้สื่อหลักๆ อย่าง ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ จะมีราคาแพง
หรือเสียค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาในราคาแพง จึงท�ำให้มีต้นทุนสูง
แต่ยุคปัจจุบัน สื่อหลายตัวสามารถลงโฆษณาได้ฟรีๆ โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ในสภาพการแข่งขัน การท�ำงาน การใช้ชีวิต ในยุคปัจจุบัน
คนเราต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น ออกไปใช้ชีวิตประจ�ำวัน
นอกบ้านมากขึน้ กว่าในอดีต โดยเฉพาะคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ๆ

เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ฯลฯ
มีการวิจัยว่าในช่วง 10 ปีก่อน คนไทยใช้ชีวิตนอกบ้านโดย
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ช่วง 5 ปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 9 ชั่วโมง ปัจจุบัน เพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยเป็น 10 ชั่วโมง ต่อวัน ซึ่งการใช้ชีวิตนอกบ้านของคนไทยมี
จ�ำนวนเวลาที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่าง
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ก็เช่นเดียวกัน คนใช้เวลาอยู่นอกบ้าน
ก็มีจ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
สือ่ นอกบ้านจึงมีความส�ำคัญมากขึน้ ไม่วา่ สือ่ เคลือ่ นทีไ่ ด้โดย
โฆษณาตามรถต่างๆ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน รถตู้ รถเก๋ง
การโฆษณาตามถนนหนทางข้างทาง การสือ่ สารโฆษณาโดยผ่านทีวี
คอมพิวเตอร์ จอ LCD สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ตามที่ต่างๆ นอก
บ้าน เช่น ตามห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน หรือตาม
ข้างถนนสายหลักๆ ฯลฯ
จึงท�ำให้ปจั จุบนั ภาพพจน์ของสือ่ นอกบ้านทีโ่ ฆษณาผ่านทาง
LCD จึงเป็นสือ่ นอกบ้าน ทีถ่ กู มองว่าเป็นส่วนหนึง่ ของทิวทัศน์ระหว่าง
การเดินทาง ท�ำให้เกิดการเพลิดเพลิน ความทันสมัย ความสนุกใน
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เทคโนโลยีท�ำให้อะไรอะไรง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น
ฉะนั้น เราจึงเห็นลูกค้า ผู้บริโภค สามารถติดต่อสื่อสารนอกบ้าน ผ่าน
สื่อต่างๆ ภายนอกบ้านได้มากยิ่งขึ้น เช่น บางคนคงที่จะได้รับ SMS
หรือข้อความผ่านทางมือถือ เมือ่ เดินเข้าห้างสรรพสินค้า พอเดินเข้าก็
จะมี SMS หรือข้อความเกีย่ วกับสินค้า การลดราคาสินค้า ข้อมูลสินค้า
ที่มีขายภายในห้างหรือบางบริษัทได้ใช้เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน
เครื่องช�ำระเงินในการให้บริการ อีกทั้งภายในเครื่องก็ยังให้ข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ของสินค้าอีกด้วย
แต่สิ่งที่ส�ำคัญ คือ เทคโนโลยีสามารถท�ำให้บริษัท ห้างร้าน
หรือแม้กระทั่งนักการตลาดสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แต่ขึ้นอยู่
ที่ว่าใครจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้มากกว่ากัน
ดังเช่น เช็คอินของแอร์เอเชียได้ให้ความบันเทิงกับลูกค้าที่ติดต่อผ่าน
เครื่อง ในบริเวณตัวอาคารของสนามบินหรือในประเทศที่เจริญทาง
เทคโนโลยีบางประเทศ เขามีการใช้มือถือเล่นเกมส์ผ่านจอ LCD
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นทีส่ นใจของกลุม่ ลูกค้าหรือผูพ้ บเห็น
เป็นต้น
มือถือเป็นสื่อนอกบ้าน และในบ้านที่ทรงพลังในยุคนี้ โดย
เฉพาะ “คนกรุงเทพในยุคนี้ ที่ใช้ชีวิตที่รวดเร็ว รีบด่วน วุ่นวายมากขึ้น
จากปัญหารถติด การเสียเวลารอคอย คนกรุงเทพฯ จึงใช้อุปกรณ์
สื่อสารประเภทโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากขึ้น ซึ่งมือถือสมาร์ท
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โฟน มีความทันสมัยสามารถท�ำงานได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์ โทรศัพท์ ฟังวิทยุ ดู
โทรทัศน์ บันทึกข้อมูล ถ่ายรูป ฯลฯ อีกทั้งยังท�ำงานแทนคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวได้อีกด้วย จึงท�ำให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นที่นิยมกัน
ทั่วโลก อีกทั้งในแง่ของการตลาด โทรศัพท์มือถือสมาร์โฟน ท�ำให้
ติดต่อกับเพือ่ นทางโซเชียลเน็ทเวิรค์ได้อย่างง่ายดาย จึงท�ำให้นกั การ
ตลาดใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น”
ทัง้ นี้ การใช้สอื่ นอกบ้านจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่หรือจะ
เป็นที่นิยมอยู่หรือไม่ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือลูกค้า ว่าจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร และให้ความส�ำคัญมากน้อยเพียงใด
อีกทั้งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เนื่องจากยุคปัจจุบันเป็นยุค
ของการเปลี่ ย นแปลง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
เทคโนโลยี ทางด้านสังคมโลก ทางด้านวัฒนธรรมโลก
นักการตลาดขั้นเทพ จึงเป็นนักการตลาดที่ต้องมีการปรับ
เปลีย่ นกลยุทธ์อยูต่ ลอดเวลา ไม่ใช้กลยุทธ์เดิมๆ แต่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ตัวเอง ปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่จะถูกสถานการณ์บังคับให้
เกิดการเปลีย่ นแปลง นักการตลาดขัน้ เทพบางคนจึงกล่าวว่า “นักการ
ตลาดจ�ำนวนมากไม่ชอบการเปลีย่ นแปลงก็จริง แต่นกั การตลาดจะ
เจริญก้าวหน้าก็ด้วยการเปลี่ยนแปลง” จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้า
ท่านต้องการประสบความส�ำเร็จ TPA
news

