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ประเภทของ Content Marketing ซึ่งถือเป็นเนื้อหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

ดังนี้

วัฏจักรการพัฒนา Content Marketing

หลายๆ คนคงเคยได้ยินส่วนประสมทางการตลาด (Market-

ing Mix) ทีป่ระกอบด้วย 4P (Product, Price, Place และ Promotion) 

กันมาบ้างแล้ว แต่ในโลกของ Content Marketing นักการตลาด 

ผู้มีชื่อเสียง ชื่อ Pam Didner ได้น�าเสนอส่วนประสมทางการตลาด

คอนเทนต์ระดับโลก (Global Content Marketing) ที่ประกอบด้วย 

4P (Plan, Produce, Promote และ Perfect) ไว้อย่างน่าสนใจผ่าน

แบบจ�าลอง ดังรูป

หลังจากท�าความรู้จัก Content Marketing ผ่านแบบ

จ�าลอง และกรณีศึกษาบางส่วนกันไปแล้ว เนื้อหา

ฉบบันีเ้ป็นตอนที ่2 จากท้ังหมด 3 ตอนซึง่จะอธิบาย Content Market-

ing ให้ดยีิง่ขึน้ และท้ายท่ีสุดผู้อ่านสามารถน�าแนวปฏิบตัท่ีิได้น�าเสนอ

ไว้ในบทความไปประยกุต์ใช้กบัธรุกจิตามความเหมาะสม แต่อย่าลืม 

Update ข่าวสาร และ Trend ของประเทศไทย และของโลก รวมถึง

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไวเหลือเกิน เพราะ Content Mar-

keting เกดิขึน้ได้ และจกัประสบความส�าเรจ็น้ัน ต้องม ี3 องค์ประกอบ

ข้างต้นขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

ต่อไปจะขอน�าเสนอเนือ้หาส่วนที ่2 จะกล่าวถึง ซึง่จะน�าเสนอ

วัฏจักรการพัฒนา Content Marketing และส่วนท้ายจะกล่าวถึง

(ตอนที่ 2)

Content Marketing
สารซ่อนเร้น ที่เห็นๆ กันอยู่ เธียรทศ ประพฤติชอบ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้วต่อ
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โดยองค์ประกอบต่างๆ จากแบบจ�าลองได้เชื่อมโยงกันเป็น

วงจร เพื่อส่งเสริมให้ Content Marketing ท่ีลงทุนลงแรงไป มี

ประสิทธิภาพในการสื่อสารแบรนด์ และเกิดผลสัมฤทธิตามที่องค์กร

ต้องการ ซึ่งขออธิบายแต่ละองค์ประกอบอย่างคร่าวๆ ไว้ดังนี้

●	 Plan ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการสื่อสาร

แบรนด์ ก่อนท�าการผลิตคอนเทนต์

●	 Produce เริ่มต้นผลิตคอนเทนต์หรือแคมเปญ ด้วย 

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์

●	 Promote กระจายคอนเทนต์ หรือแคมเปญ สู่โลกดิจิทัล

ให้ถูกที่ถูกเวลา

ที่มา: Pam Didner’s 4 P’s of the Global Content Marketing Cycle

●	 Perfect มีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าข้อมูลมาช่วย

ส่งเสรมิประสทิธภิาพหรอืขบัเคลือ่นให้ Content Marketing นัน้มพีลงั

ทางการตลาด และการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ Content Marketing

Content Marketing ไม่ใช่แค่การท�า Facebook หรือ In-

stragram เพียงอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้มีการพูดถึงการท�า Blog และ 

Press Release เข้ามาเก่ียวข้องมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของ

แบรนด์ต่างๆ ถูกพบเห็นบนโลกออนไลน์มากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ Con-

tent Marketing ของแต่ละรูปแบบจึงมีความเฉพาะทางในตัวมันเอง 

ซึง่ผูน้�าไปใช้งานจ�าเป็นจะต้องเข้าใจว่าอะไรคอืสิง่ทีพ่วกเขาควรเลอืก

ท�าเพื่อที่จะใช้งานช่องทาง และวิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดัง

ตัวอย่างเช่น

1) Short Form Content เป็นคอนเทนต์ที่ง่ายในการรับสาร 

มีอายุของสารสั้น คือ ผู้รับสารสามารถชมหรือเข้าถึงได้โดยทันที ไม่

เสียเวลาในการตีความ ท�าความเข้าใจ ใช้ข้อความสั้นๆ กระชับ ได้ใจ

ความ หรือใช้รูปภาพเป็น Key Visual ในการสร้างจุดมอง และเข้าใจ

สาร จึงเหมาะกับสารที่ใช้เพื่อดึงความสนใจ เช่น ข้อความใน Twitter 

ภาพโฆษณาใน Facebook หรอื ภาพใน Instragram เป็นต้น ตวัอย่าง

ดังรูป

ที่มา : Twitter จาก PPTV News
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

2) Long Form Content คือ การใช้คอนเทนต์ที่เน้นความยาว หรือเนื้อหาสารมีปริมาณมาก ผู้รับสารจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการรับสาร

นาน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ บล็อก วิดีโอคลิป คลิปเสียง เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอเนื้อหาเชิงลึกอีกขั้นนึง ตัวอย่างดังรูป

ที่มา : Twitter จาก PPTV News

3) Conversations and Sharing Content คือ คอนเทนต์ที่มาจากการ

พูดคุย และน�ามาขยายต่อในลักษณะการแสดงความคิดเห็นต่อยอดไปเรื่อยๆ 

ในสมัยก่อนมักพบ Conversations and Sharing Content ในลักษณะกระทู้

สนทนา แต่ในปัจจุบันจะพบเห็นได้จาก Facebook, Youtube หรือ Instragram 

เป็นต้น ซึง่คอนเทนต์ประเภทนีเ้ป็นมติใิหม่ทีส่ร้างประสบการณ์ให้กบัผูร้บัสารใน

ลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) 

เมือ่ทราบถงึท่ีมาของ Content Marketing ในตอนที ่1 และเพิม่เตมิด้วย

วัฏจักรการพัฒนา และประเภทของ Content Marketing ในตอนที่ 2 ก็คงสร้าง

องค์ความรู้ให้ผูอ่้านได้เพิม่มากขึน้ และในฉบบัหน้าจะเป็นตอนสดุท้ายของหวัข้อ 

ซึ่งจะกล่าวถึงกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้ Content Marketing ประสบความส�าเร็จ

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเน้นการแชร์ และบอกต่อ ปล่อยคอนเทนต์ช่องทาง

ไหนดทีีส่ดุ ลกัษณะผูรั้บสารแบบไหนทีเ่หมาะต่อสารประเภท Content Market-

ing เริ่มน่าสนใจแล้ว ติดตามกันฉบับหน้านะครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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