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ปัจจุบัน
เรำคงเคยได้ยินค�ำว่ำ “Content Marketing” 

กันอย่ำงมำกมำยโดยเฉพำะโลกยุคปัจจุบัน 

เป็นโลกยคุของอนิเทอร์เนต็ ยคุข้อมลูข่ำวสำร “Content Marketing” 

อยูใ่นวงกำรกำรตลำดออนไลน์หรอืยคุ Digital Marketing กม็กีำรพดู

ถึง Content Marketing ไว้เยอะมำกๆ

อะไรคือ Content Marketing ????

Content Marketing คอื เครือ่งมอืทำงด้ำนกำรตลำด ทีใ่ช้ใน

กำรแจกจ่ำย Content ที่มี “คุณค่ำหรือมีประโยชน์” ให้กับกลุ่ม 

เป้ำหมำยหรอืเป็นทีโ่ดนใจลูกค้ำจะท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยซือ้สินค้ำ และ

ใช้ซ�้ำ ซึ่งจะน�ำมำซึ่งรำยได้ให้เรำ

หรืออำจสรุปได้ว่ำ “Content Marketing” คือกำรสร้ำง 

“คุณค่ำหรือสิ่งที่มีประโยชน์” ให้กับลูกค้ำแล้วน�ำมำซึ่งรำยได้

ตัวอย่ำง Youtube ช่องวิดีโอของ Disney มี ผู้ติดตำม 17.4 

ล้ำน ซึ่งบำงคลิปวิดีโอ มีคนดูมำกถึง 370 ครั้งเลยทีเดียว ถ้ำพวกเรำ

เข้ำไปเปิดดูในช่องของ Disney เรำจะพบคลิปที่เกี่ยวข้องกับ ควำม

สนุกสนำน เพลงสไตล์ Disney ซึ่งเป็นที่ถูกใจของทั้งกลุ่มเป้ำหมำย

ที่เป็นวัยรุ่น รวมทั้งเด็ก กำรสร้ำงเนื้อหำ Content ในลักษณะนี้ใน 

Youtube ถกูแมจ้ะให้ดูฟร ีแตผ่ลตอบแทนที่ได้มำคอื ท�ำให้เดก็ และ

วัยรุ่น (วัยหนุ่มสำว) อยำกไปเที่ยว Disneyland 

ลักษณะของ Content ที่ดี ??????? 

●  Content ต้องสนุกสนำน เพลิดเพลิน โดนใจ ตลก 

●  Content ต้องมีประโยชน์ 

●  Content ต้องมีควำมประทับใจ จริงใจ

●  Content ต้องมีควำมสม�่ำเสมอ

●  Content Marketing มคีวำมส�ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำร

ท�ำกำรตลำดในยุคใหม่ เพรำะถ้ำหำกเรำท�ำ Content ท่ีธรรมดำ 

เหมอืนคนอ่ืนๆ ก็มกัจะไม่โดนใจลูกค้ำหรอืได้รบักำรแชร์ หรอืกดไลค์

เยอะๆ จำกบุคคลผู้พบเห็น ซึ่งกำรท�ำ Content Marketing ที่ดีควร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
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ค�ำนงึถงึ Strategy และควรมกีำรวำงแผน Content Marketing อย่ำง

เป็นระบบ ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งต้องควร

พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร

นักกำรตลำดมืออำชีพ ต้องรู้ว่ำ กลุ่มลูกค้ำของตนคือใคร 

เช่น เพศ (ชำย หญิง) วัย (เด็ก วัยรุ่น หนุ่มสำว ชรำ) คนท�ำงำน (ใช้

แรงงำน ท�ำงำนในส�ำนักงำน) รำยได้ (น้อย ปำนกลำง สูง) รสนิยม 

(ชอบซื้อของถูก ของรำคำแพง) ทันสมัย (ชอบใช้เทคโนโลยี ไม่ชอบ

ใช้เทคโนโลยี) ฯลฯ

2. รูเ้ขา (รูค้วามต้องการของกลุม่เป้าหมาย) รู้เรา 

(สินค้าของเราสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้

มากน้อยแค่ไหน) 

สินค้ำแบรนด์ดังๆ หลำยแบรนด์ ขำยดี และท�ำกำรสื่อสำร

ทำงกำรตลำด และสร้ำง Content ได้ดีอย่ำงไม่น่ำเชื่อ ก็เนื่องจำก

บริษัทเขำมีกำรวิจัยลูกค้ำหรือรับทรำบควำมต้องกำรกลุ่มลูกค้ำ เขำ

สร้ำง Content ได้โดนใจกลุ่มเป้ำหมำย อีกท้ังยังมีสินค้ำที่สำมำรถ

ตอบสนองกลุม่เป้ำหมำยได้มำก จงึท�ำให้สินค้ำขำยด ีและสร้ำงควำม

ร�่ำรวยให้กับเจ้ำของกิจกำร

3. โปรโมตหรอืทำาการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์หรอื

ทำาการสื่อสาร Content ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อมีกำรวำงแผน และสร้ำง Content แล้ว บริษัทควรจัดหำ

งบประมำณหรือเงินทุนในกำรโปรโมตหรือท�ำกำรโฆษณำ และ

ประชำสมัพนัธ์หรอืท�ำกำรสือ่สำรไปยงักลุม่เป้ำหมำย เพรำะถ้ำบรษิทั

ไม่จดังบประมำณ กำรรบัรู ้และรบัทรำบของกลุ่มเป้ำหมำยกจ็ะมน้ีอย 

และอยู่ในวงแคบๆ อีกทั้งต้องใช้เวลำในกำรท�ำกำรตลำดไปยังกลุ่ม

เป้ำหมำย

4. ใช้หลักวงจรการบริหารงานแบบ PDCA มา

วางแผน Content 

P (Planning) กำรวำงแผน เป็นกจิกรรมล�ำดบัแรกของนกักำร

ตลำดที่ต้องกำรสร้ำง Content ต้องมีกำรจัดกำรวำงแผนกำรท�ำงำน

หรอืมกีำรวำงแผนในกำรสร้ำง Content ก่อน จงึจะท�ำให้เหน็ภำพรวม 

ภำพที่กว้ำง และไกลขึ้น

D (Do) กำรลงมอืท�ำ นกักำรตลำดต้องปฏบิตัติำมแผนในกำร

สร้ำง Content ต้องลงมือท�ำ เพรำะกำรด�ำเนินตำมแผนจะน�ำไปสู่

เส้นทำงที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

C (Check) ตรวจสอบ และประเมินตนเอง นักกำรตลำดต้อง

หมั่นตรวจสอบ และประเมินเมื่อลงมือ กระท�ำตำมแผนกำรในกำร

สร้ำง Content ที่วำงเอำไว้

A (Action) กำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำ เมื่อท�ำตำมวงจร 

PDC แล้วขั้นตอนต่อไปต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำ เพื่อที่

จะได้น�ำไปวำงแผนในกำรสร้ำง Content ใหม่อีกครั้ง

สุดท้ายนี้ กระผมหวังว่าท่านผู ้อ่านคงได้รับประโยชน์ 

ในเรื่อง Content Marketing และกระผมหวังว่าท่านจะน�าเอาความรู้ 

ไปศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ต่อยอด อกีทัง้น�าไปใช้ประยกุต์ในการท�างาน

ทางด้านการตลาดของท่านต่อไป TPA
news


