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ใน
การท�าการตลาด สือ่มคีวามส�าคญั และมคีวามจ�าเป็นเป็นอัน

มาก เพราะสือ่สามารถท�าให้ลกูค้าหรอืผูบ้รโิภค รบัรูถ้งึ ข้อมลู 

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า ของบริษัท ของผลิตภัณฑ์ 

ของตนเองดังนั้น นักการตลาดที่ต้องการที่จะประสบความส�าเร็จจะ

ต้องให้ความส�าคัญกับการใช้สื่อเป็นอย่างยิ่ง

สื่อในยุคปัจจุบัน มีหลากหลาย มีความทันสมัย มีความ

รวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคา มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงกว่าอดีตเป็นอย่างยิ่ง  

เหตุเพราะยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

มนษุย์เราสามารถคดิค้นสือ่ใหม่ๆ ทีม่คีณุภาพทัง้เสยีง และภาพดขีึน้

มาเรื่อยๆ

อีกทั้งสื่อก็มีลักษณะที่ผสมผสานกัน เช่น เราสามารถดู

โทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นอินเทอร์เน็ต ดูภาพยนตร์ ดูหนังสือพิมพ์ โดย

ผ่านโทรศพัท์มอืถอื และเราสามารถใช้สือ่ทีเ่ราผลติขึน้มากระจายไป

ยังสื่อต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น เราท�ารายการวิทยุ เราก็สามารถ

ถ่ายทอดผ่านจานดาวเทียม ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านไปยังสถานีวิทยุ

ต่างๆ ทัว่ประเทศโดยมกีารเชือ่มโยงกันผ่านระบบเครอืข่าย ฉะนัน้ เรา

จึงควรที่จะเรียนรู้สื่อให้มากขึ้น ส�าหรับสื่อการตลาด มีดังนี้

1. โทรศพัท์มอืถอื สือ่อ�านาจใหม่ โทรศทัพ์มอืถอื ถอืว่าเป็น

สื่อที่ก�าลังมาแรงเป็นอย่างยิ่ง เพราะโทรศัทพ์มือถือสามารถท�าอะไร

ได้หลายอย่าง อีกทั้งยังสามารถพกพาไปไหนได้สะดวก มีความเล็ก

กะทัดรัด และราคาก็ไม่สูงมากนัก โทรศัทพ์มือถือสามารถรับ และส่ง

ข้อมูลได้หลายวิธี เช่น การรับ และส่ง SMS การใช้ Line การใช้ 

Facebook การช�าระเงินผ่านมือถือ การใช้มือถือน�าทางโดยผ่าน

โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ

2.  สื่อออนไลน์ สนามรบใหม่ การสร้างเว็บไซต์ การสร้าง

ข้อมลูผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ ถอืว่าจ�าเป็นจะต้องมถ้ีาเราต้องการทีจ่ะ

เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านการตลาด ซึ่งส่ือออนไลน์

มลีกัษณะทีพ่เิศษหลายอย่าง เช่น ราคาถกู สามารถปกปิดตวัตนของ

ตนเองได้ เป็นการเพิ่มช่องทาง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้า อีกทัง้ยังมคีวามรวดเรว็อีกด้วย หากเกิดอะไรขึน้เราสามารถรบั

รู้ได้เพียงเสี้ยววินาที เพราะถ้ารอหนังสือพิมพ์ กับข่าวโทรทัศน์ก็ต้อง

ใช้เวลาที่นานกว่า

3.  ฟุตบอลเป็นสื่อ ในยุคนี้ เราจะเห็นได้ว่ามีบริษัทใหญ่ๆ

ของประเทศไทยเราหลายบริษัทที่เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอล

ในสโมสรองักฤษ ไม่ว่าจะเป็นเบยีร์ช้าง เบยีร์สงิห์ เพราะกฬีาฟตุบอล

เป็นกฬีาทีค่นทัว่โลกนยิมดโูดยเฉพาะฟตุบอลของสโมสรฟตุบอลของ

ประเทศอังกฤษ

4.  สือ่ทางด้านวฒันธรรม เมือ่โลกมคีวมเป็นหนึง่เดยีวมาก

สื่อการตลาด
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ขึ้น เราก็จะเห็นสินค้าทั่วโลกมีลักษณะที่คล้ายกัน อีกทั้งรสนิยมของ

ผู้บริโภคเร่ิมมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น คนทั่วโลกเริ่มมีการใส่เสื้อ

สูทมากขึ้น เริ่มมีการบริโภคที่คล้ายคลึงกัน เราเริ่มมีการรับประทาน

อาหารประเภทสะดวกซือ้ สะดวกทาน กนัมากขึน้ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ 

กาแฟสด โดนัท 

5.  สื่อตราสินค้า การสร้างตราสินค้าไม่ว ่าจะเป็นชื่อ

สัญลักษณ์ สี เป็นสิ่งที่ต้องสร้าง และจะต้องน�าไปจดลิขสิทธิ์ เพราะ

หากไม่จด เมื่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เลียนแบบหรือมีการจดก่อน 

เรากจ็ะเป็นฝ่ายทีเ่สยีเปรยีบ ท้ังๆ ท่ีเราได้สร้างตราเหล่าน้ันขึน้มาก่อน 

เพราะการใช้สื่อตราสินค้าจะท�าให้มีลูกค้าประจ�า และมีลูกค้าราย

ใหม่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มยอดขายอีกด้วย

6.  สือ่หนงัสอืพมิพ์ ถึงแม้ปัจจบุนัส่ือสมยัใหม่จะมเีพิม่มาก

ขึน้ทกุขณะ แต่หนงัสอืพมิพ์กยั็งคงเป็นสือ่ทีไ่ด้รบัความนยิมอยูด่ ีเนือ่ง

มาจากว่ายงัมคีนอกีจ�านวนมากทีย่งัเข้าไม่ถงึสือ่ใหม่ๆ เพราะมรีาคา

ที่แพงกว่า มีความยุ่งยากในการใช้กว่า อีกทั้งยังมีข้อจ�ากัด เช่น หาก

ไม่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถดูได้ หนังสือพิมพ์จึงเป็นที่นิยม

ของประชาชนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง

7.  สือ่วทิย ุส�าหรบัประเทศไทยเรา ยงัคงเป็นทีน่ยิมในสงัคม

ชนบท โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ที่ชอบพก

วิทยุไปฟังเพลง ฟังข่าวสารข้อมูลในขณะท�างาน ยิ่งในยุคปัจจุบันมี

วิทยุชุมชน วิทยุผ่านดาวเทียม ยิ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ลูกค้า

มากยิ่งขึ้น

8.  สือ่โทรทศัน์ มทีัง้ภาพ และเสียง ซึง่แตกต่างกับวทิยทุีร่บั

ฟังแต่เสียง การโฆษณาผ่านโทรทัศน์จึงสามารถโน้มน้าวใจได้ดีกว่า 

เพราะสามารถเห็นภาพ เห็นตัวอย่างของสินค้า แต่สื่อโทรทัศน์อาจมี

ค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า ตัวเครื่องรับโทรทัศน์ก็แพงกว่าเครื่องรับวิทยุ 

9.  สื่อภาพยนตร์ หรือเรียกเป็นภาษาพูดว่า “หนัง” เป็นสื่อ

ทีส่ร้างความบนัเทงิ และสามารถน�าไปใช้โฆษณาชวนเชือ่ได้เป็นอย่าง

ดี อีกทั้งสื่อภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน เราไม่มีความจ�าเป็นจะต้องไปดู

ที่โรงภาพยนตร์เหมือนในอดีต แต่เราสามารถชมภาพยนตร์ ในบ้าน 

ในรถยนต์ ในที่สาธารณะได้อย่างง่ายดายโดยผ่าน “หนังแผ่น” ผ่าน

ทางโทรศัพท์ ผ่านทางโทรทัศน์

10. สื่อเคลื่อนที ่ เป็นสื่อทางการตลาดที่สามารถเคลื่อนไหว

ได้ เคลื่อนย้ายได้ เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดตามรถยนต์ ติดตาม 

เครื่องบิน ติดตามรถไฟฟ้าบนดินหรือใต้ดิน ติดตามรถเข็น 

11. สือ่ทีว่างไว้ ณ จดุขาย เช่น สติกเกอร์ ป้ายโฆษณา ใบปลวิ 

ต่างๆ ที่ติดไว้อยู่ชั้นวางสินค้า หรือภายในร้านหนังสือก็จะมีการ

โฆษณาหนังสือติดตามหน้าร้าน

12. สื่อปากต่อปาก เป็นสื่อบุคคลที่มีคุณภาพ และอนุภาพ

มาก เป็นเครือข่ายที่ยากจะมองเห็น และเป็นเครือข่ายการติดต่อ

สือ่สารระหว่างบคุคล เพราะค�าพดูทีพ่ดูออกไปท�าให้เกดิการซ้ือสนิค้า 

และบริการ ในขณะเดียวกันค�าพูดที่พูดออกไปท�าให้เกิดการท�าลาย

ภาพพจน์ความน่าเชื่อถือของสินค้า และบริการเช่นกัน 

13. สือ่เนต็เวร์ิก เป็นการใช้สือ่แบบเครอืข่ายหลายชัน้ ท�าให้

เกดิการแพร่กระจายข่าวสารข้อมลูทางการตลาดได้อย่างด ีเช่นเดยีว

กับธุรกิจเครือข่าย MLM ของบริษัทต่างๆ การส่ือสารทางการตลาด

แบบเนต็เวิร์กจงึท�าให้เกิดการแพร่กระจายสินค้า และบรกิารได้อย่าง

รวดเร็ว

14. สื่อคนดัง การใช้คนดังเป็นสื่อในการขายสินค้า และ

บริการ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน อีกทั้งในยุค

ปัจจุบัน คนที่เป็นเจ้าของสินค้า และบริการถึงกับลงมาเล่นหรือออก

มาสือ่สารขายสนิค้า และบรกิารด้วยตนเอง ท�าให้เกดิการสร้างแบรนด์

ส่วนบุคคลกับการสร้างแบรนด์ของสินค้า และบริการไปพร้อมๆ กัน

ฉะนั้นการใช้สื่อการตลาดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ความจริงยังมีอีก

หลายๆ สื่อการตลาดที่กระผมยังไม่ได้กล่าวถึง แต่นักการตลาดจะ

ประสบความส�าเร็จในการใช้สื่อการตลาดหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น หากสินค้ามีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน  

อีกทั้งการใช้ส่ือการตลาดก็ไม่มีความแตกต่างกัน ก็คงประสบความ

ส�าเร็จได้ยากกว่า คู่แข่งที่มีการสร้างความแตกต่างของสินค้า และ

บริการ อีกทั้งยังมีความสามารถในการใช้ส่ือการตลาดที่มีความ 

แตกต่างโดดเด่น เหมาะสมกับสถานการณ์

ส่ิงทีส่�าคัญส�าหรบันกัการตลาด หากต้องการใช้ส่ือการตลาด

อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควรสร้างแตกต่าง อีกทั้งต้องอาศัยความคิดที่

สร้างสรรค์ จงัหวะในการออกสนิค้า และบรกิาร จงัหวะในการออกสือ่

แต่ละตัวก็มีความส�าคัญบางครั้งออกโฆษณาไปก่อน ในขณะที่ยัง

ไม่มีตัวสินค้าขายตามร้าน ก็ท�าให้สูญเสียเวลา และค่าใช้จ่าย สื่อ

ทางการตลาดต้องมีความเหมาะสมกับตัวของสินค้า และบริการจึง

จะประสบความส�าเร็จ 


