
9TPA news

Modern Innovation

M
o
d
e
r
n
 
In
n
o
v
a
t
io
n

January 2016 ●  No. 229

ได้ รวมถึงต้องวางกลยุทธ์ให้สามารถส่ง Content นั้นถึงกลุ ่ม 

เป้าหมายได้อย่างเตะตา ต้องใจ และบอกต่อให้คนรู้จักโดยทันที

ดังนั้นเนื้อหา “Content Marketing สารซ่อนเร้น ที่เห็นๆ กัน

อยู”่ ฉบบันีจ้งึเป็นตอนจบทีจ่ะท�าให้ท่านผูอ่้านสามารถน�าหลกัการไป

ปฏิบัติให้เกิดผลต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอน�าเสนอ 

รูปแบบ Content แบบไหนที่ส่งผลให้เกิดการแชร์ได้โดยทันที มีดังนี้

คือ

● Content ต้องสนุกสนาน สร้างความเพลิดเพลิน แม้

เนือ้หาจะดูวิชาการหรอืทางการอย่างไร ถ้าต้องการให้คนดูเยอะ และ

บอกต่อทันที ก็ต้องปรับให้น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น การจะท�าวิดีโอคลิป

เพือ่ขายของจะน�าเสนอเพยีงเพือ่เน้นขายอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องสร้าง

สวัสดี
ท่านผู้อ่านทุกท่าน และขอสวัสดีปีใหม่ ปี 2559 

ย้อนหลังด้วยเช่นกัน ในช่วงเทศกาลต้อนรับ 

ปีใหม่ที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านคงเห็นกิจกรรมมากมายที่ห้างสรรพสินค้า

หรือร้านค้าได้น�าเสนอโปรโมชั่น ทั้งรายการลด แลก แจก แถม หรือ

แม้แต่ให้ข้อมลูข่าวสารต่างๆ เยอะจนเราเองเพลดิเพลนิในการจบัจ่าย

ในดินแดนสนทนาแห่งการชอปปิ้งสะแล้ว จากที่ได้เกริ่นมานั้น จะ

เป็นการตอกย�้าว่า โลกดิจิตอลที่การสื่อสารสามารถท�าได้แค่ผ่าน 

มอืถือของทกุคน ทกุคนมโีอกาสเปิดรบัข้อมลูข่าวสารทีต้่องการได้โดย

ง่าย และรวดเร็ว แต่ก็สามารถปฏิเสธข้อมูลที่ไม่ต้องการได้ทันทีด้วย

เช่นกัน ดังนั้นการออกแบบ Content ให้น่าสนใจยังไม่เพียงพอ ต้อง

มกีารเรยีนรู้สงัคมแห่งการบอกต่อจนเกดิเป็น WOM (Word of Mouth) 

Content Marketing
สารซ่อนเร้น ที่เห็นๆ กันอยู่ เธียรทศ ประพฤติชอบ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้วต่อ

(ตอนจบ)
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อารมณ์ให้ดูสนุกสนาน สร้างบรรยากาศให้ชวนติดตาม เช่น 

สวมเสื้อผ้าปกติให้นักแสดง ไม่ต้องแต่งชุดท�างาน มีการสอดแทรก

มุขตลกบ้าง เป็นต้น

● Content ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเลือกเนื้อหาให้

เกีย่วข้องนัน้ส�าคญัมาก มหีลายครัง้ทีแ่บรนด์เน้นท�าเนือ้หาตลกอย่าง

เดียว แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเลยแม้แต่น้อย ซึ่งถึงแม้จะได้

ยอดวิวเยอะ ก็จะได้จากกลุ่มคนที่ไม่ต้องการ และไม่มาซื้อสินค้าใน

ตอนท้าย ต้องวิเคราะห์พฤติกรรม การด�าเนินชีวิต ความนิยมชมชอบ

ของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง เพื่อการผลิต Content ที่ตรงประเด็น 

และไม่เป็นการลงทุนแบบเสียเปล่า

● Content ต้องมีความสม�่าเสมอ หมายถึง เน้ือหา และ

ระยะเวลาของการออกในการเผยแพร่ Content ใหม่ คนส่วนใหญ่

ชอบสิ่งที่มีความสม�่าเสมออยู่

● Content ต้องแสดงออกถึงความจริงใจ ต้องท�าให้ผู้ชม

รู้สึกว่า ผู้ผลิตจริงใจในการน�าเสนอ ไม่มีการแอบ Tie-in โฆษณาที่

บางครั้งไม่ค่อยเนียน กลายเป็นท�าให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดีเหมือนโดนหลอก

● Content ต้องสร้างคุณค่า หัวใจหลักของ Content  

Marketing คือ การสร้างเนื้อหาที่มี “คุณค่า” ตราบใดที่ท�า Content 

โดยค�านึงถึงเรื่องนี้ จะไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้แน่นอน

ที่ส�าคัญต้องท�าความเข้าใจด้วยเช่นกันว่า การแชร์หรือการ

บอกต่อ นอกเหนือจากเป็นการแบ่งปันเนื้อหาข้อมูลแล้ว ยังเป็นการ

แสดงออกของผูแ้ชร์ทีต้่องการส่ือสารบางอย่างไปยังคนรูจ้กั หรอืเรยีก

ให้เข้าใจง่ายๆ คือ การโฆษณาตัวเอง จึงต้องออกแบบเนื้อหาให้

สร้างสรรค์ และง่ายในการแชร์ และที่ส�าคัญที่สุด “หากมี Content 

ใดๆ เข้ามาให้เรารับรู้ ซึ่งท�าให้เราเองก็ไม่อยากแชร์ต่อหรืออยาก 

จะลบมันออกจาก” หากท่านคิดแบบนี้ จงอย่าออกแบบ Content  

แบบนี้เช่นกัน !

เมื่อทราบถึงพฤติกรรมการแชร์หรือบอกต่อในโลกสังคม

ออนไลน์แล้ว ต่อไปจะน�าท่านผูอ่้านเข้าสูเ่ครือ่งมอื และกลวธิสี�าหรบั

จัดท�า Content Marketing แบบมีชั้นเชิง ดังนี้

ที่มา: http://www.webmarketinggroup.co.uk/

1. Idea: ก�าหนดแนวคิดของ Content Marketing โดยผ่าน

การวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์คู่แข่ง และที่

ขาดไม่ได้ คือ ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท�าครั้งนี้

2. Content Targeting: ระบุบทบาทของ Content ใน 

การไปถึงเป้าหมาย มีการก�าหนด Key Message ที่ผสมผสานใน 

 Content โดยต้องท�าให้ผู้บริโภครู้สึก “Ah-ha!” หรือ ว้าว! ให้ได้
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3. Select Format: เลือกรูปแบบของ Content ที่สะท้อน 

ภาพลกัษณ์ขององค์กร (Brand Image & Character) ท่ีเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องตรงตาม Life style ที่เป็นจริง

4. Select Channel: ก�าหนดสื่อที่ต้องการใช้ในการสื่อสาร 

โดยอาจจะเป็นสื่อลักษณะ Paid, Earned หรือ Owned ตามความ

เหมาะสม

5. Measure: ก�าหนดการวัดผล ซึ่งสามารถก�าหนดเป็นเชิง

ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพได้ตามความเหมาะสม หรือตรงตามที่

ก�าหนดในวัตถุประสงค์ของการท�า Content Marketing ตั้งแต่แรก

6. Iterate: กระท�าการซ�้าๆ ตั้งแต่กระบวนการที่ 1-5 เพื่อ

เรียนรู้สิ่งที่ผิดผลาด และน�ากลับมาแก้ไขได้อย่างทันเวลา

การสร้างเนื้อหา หรือ Content ที่น่าสนใจหรือโดนใจ ที่จะดึง

ความสนใจของคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ และต้องต่อเน่ือง ต้องมีหลาย 

รูปแบบ และต้องเผยแพร่หลายๆ ช่องทาง ที่หลายองค์กรก�าลังสนใจ

ในเรือ่งของ Content Marketing แต่ทีส่�าคญัทีส่ดุของการท�า Content 

Marketing คือ ต้องสร้างผลประโยชน์ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งต่อองค์กร 

ซึ่งที่ต้องอาศัยนวัตกรรมของการสร้าง และเผยแพร่ Content ที่ท�า 

ให้กลุ่มเป้าหมาย เข้ามาหาสินค้าหรือบริการเอง หรืออาจจะเจอโดย

ไม่ตัง้ใจ และเกดิความสนใจ ได้รบัประสบการณ์จากสนิค้าหรอืบรกิาร 

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ และติดตามสินค้าหรือบริการนั้นๆ ต่อไป จน

บอกต่อไปยังคนรู้จักได้ หลายต่อหลายครั้งที่ Content ถูกหยิบมา 

พูดคุยกันในวางสนทนาว่ามันดีจริงหรือไม่? ลงทุนไปคุ้มหรือเปล่า? 

เนื่องจากเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมของ 

ผู้บริโภคในการวัดผลประสบความส�าเร็จ แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า 

“Content” กเ็หมอืนสสารจ�าพวกหนึง่ทีฟุ่ง้กระจายอยูท่ัว่ไป และหาก

วันหนึ่งสสารนั้นท�าให้คุณนึกถึงแบรนด์ใดขึ้นมา อยากซื้อสินค้านั้น

เหลือเกิน ... วันนั้นแหละ! สสารนั้นจะไม่ซ่อนเร้นอีกต่อไป
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