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“คุณค่า” กบักลุม่เป้าหมายทีม่โีอกาสเป็นลกูค้า โดยมจีดุประสงค์เพือ่

ดงึดดูความสนใจ สร้างปฏสิมัพนัธ์ และน�าไปสูก่ารสร้างโอกาสในรปู

แบบต่างๆ นีค่อื ความหมายโดยสรปุของ Content Marketing ทีเ่ข้าใจ

ได้ง่าย ซึ่งจริงๆ แล้ว Content Marketing ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่มี

การใช้มานานแล้ว แต่เพิ่งจะบูมหรือมีการพูดกันในวงกว้างในยุคที่ 

Social Media Marketing ได้เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่ง

ลองนกึถงึตลอดชวีติประจ�าวนัของเรา ทีจู่่ๆ  กน็กึอยากรูอ้ะไร

ขึน้มา เช่น มือ้เทีย่งนีจ้ะกินอะไรดี ร้านไหนอร่อย ทานเสรจ็แล้ว อยาก

ดูหนังอะไรดีที่ก�าลังฉายอยู่ ฯลฯ แค่นี้ก็ท�าให้เราเข้าสู่วงโคจรของ 

Content Marketing อย่างไม่รูตั้ว โดยสามารถอธบิายพฤติกรรมแบบ

ใหม่ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลด้วยแนวคิด Zero Moment of Truth 

(ZMOT) เมื่อความอยากรู้เกิดขึ้นแล้ว (Stimulus) ก็ต้องพยายามหา

ในชวีติประจ�าวนัของเราทกุวนันี ้คงจะพบเหน็โฆษณามากมาย

อยูร่อบตวั โดยโฆษณาเหล่าน้ีมกัจะเน้นไปท่ีการขายสนิค้า

หรอืบรกิารต่างๆ ไม่ว่าโฆษณานัน้จะออกมาในรปูแบบใด แต่สุดท้าย

กม็กัจะลงเอยทีก่ารโน้มน้าวให้เราเลอืกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารอยูด่ ีและ

ในยุคนี้ที่การสื่อสารออนไลน์มีความส�าคัญ และอิทธิพลมาก และ 

คงเป็นเร่ืองยากท่ีแบรนด์ต่างๆ ยังคงใช้การโฆษณาผ่านสื่อดั้งเดิม 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะยุค

ดจิติอลท่ี Smartphone อยูใ่นมอืของผูบ้รโิภค แค่คลกิกพ็ลกิธรุกจิเรา

ให้โด่งดังได้ไม่ยาก 

“Content Marketing อยู่กับพวกเรามานานแล้ว เพียงแต่เรา

ไม่เคยรู้ตัวหรือท�าความเข้าใจกับมันแบบเป็นเรื่องราว (สักที)”

เทคนิคด้านการตลาดในการสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี 

(ตอนที่ 1)

Content Marketing
สารซ่อนเร้น ที่เห็นๆ กันอยู่ เธียรทศ ประพฤติชอบ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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ในการใช้ชีวิต

●	 การได้รับข้อมูลจาก content ท�าให้ท�างานหรือใช้ชีวิตได้

สะดวกขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น

●  Content ท�าให้เกดิความบนัเทงิแก่ตนเอง และคนรอบข้าง

●	 ข้อมูลจาก content ท�าให้ลดความวิตกกังวล ความกลัว 

ลดความไม่แน่นอน และลดความรู้สึกผิด

●	 ความรู้ที่ได้รับจากการเสพ content สามารถน�าไปสร้าง

รายได้และโอกาสทางธุรกิจได้

●	 ฯลฯ

การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล จนเกิดส่ือมากมายหลาย-

ชนิด โดยเฉพาะสื่อใหม่ ซึ่งก้าวข้ามข้อจ�ากัดแบบเดิมๆ ที่เปิดโอกาส

ให้แบรนด์เล็กแบรนด์น้อยเติบโต เป็นเจ้าของสื่อแทนที่จะต้องจ่าย

เงินซื้อสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของตนเองแบบสมัยก่อน จนเกิดเป็น

ประโยคที่ว่า “จะมียุคไหนที่เราสามารถสร้าง Content และท�าการ

เผยแพร่ได้เองอย่างมปีระสทิธภิาพไปกว่ายคุดจิทิลั” ทีใ่ครๆ กส็ร้าง

ได้ โต้ตอบได้ และเข้าถึงได้ อย่างเช่นตัวอย่างด้านล่าง “ร้านหมูทอด

เจ๊จง” ร้านค้าขนาดเล็ก ที่ขยายธุรกิจจนเติบโตด้วย Facebook หรือ 

“VRZO” รายการวาไรตีส้�าหรบัวนัรุน่เดก็แนว ทีอ่อกอากาศทาง You-

tube channel จนโด่งดัง ตัวอย่างทั้งสองเป็นเพียงแค่บางส่วนที่

สามารถเล่า content ของตนเองผ่านสื่อของตนเองได้แบบไม่เสียค่า

ใช้จ่าย มคีนเข้ามาเย่ียมชม “โต้ตอบ” และ “สนทนา” ได้ และสามารถ

เข้าถึงได้ตลอดเวลาเพียงแค่มี Smartphone

ข้อมูลให้เร็วที่สุด ด้วยการ Search (ZMOT) เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ผ่าน Website, Blog เป็นต้น ก่อนจะมุ่งหน้าสู่จุดจ�าหน่ายสินค้าหรือ

บริการ (First Moment of Truth) และเกิดเป็นประสบการณ์หลังใช้

การสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ (Second Moment of Truth) ดงัปรากฏผ่าน

แผนภาพด้านล่าง

ที่มา : Zero Moment of Truth จาก https://www.thinkwithgoogle.com

จะเห็นได้ว่า Content คือ สิ่งขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีเหตุผลที่หลากหลายว่า

ท�าไม Content คือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราตลอดเวลา

●	 การเสพข้อมลูจาก content ท�าให้ตวัเองได้รบัความสนใจ 

ได้รับการยอมรับ ได้รับการชื่นชม

●	 การเสพ content ท�าให้มีความรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่มา : “ร้านหมูทอดเจ๊จง” จาก https://www.facebook.com/JehJong
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สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการตอกย�้าว่า Content Marketing ส�าคัญ

อย่างไร จึงขอน�าเสนอแนวโน้มของการตลาดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

กับ Content Marketing ดังนี้

●	 Content Marketing เป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญของการ

ตลาดในปัจจุบัน

●	 Content Marketing กระจายสู ่Platform ทีม่มีากกว่าเดิม

●	 ไม่ใช่แค่ Social Media Marketing แต่ต้องมี Content 

Marketing ด้วย

●	 บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาเพิ่มงบประมาณในส่วนของ Con-

tent Marketing มากขึ้น

จากบทความที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า Content Marketing 

ไม่ใช่เร่ืองยากส�าหรับท�าการตลาดในยุคปัจจุบัน เพราะมีเครื่องมือ

คอยอ�านวยความสะดวกมากมาย เช่น Facebook, Instagram,  

twitter, LINE เป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับการสร้าง Content 

Marketing ให้ประสบความส�าเร็จ 

สุดท้ายนี้ หัวข้อ “Content Marketing สารซ่อนเร้น ที่เห็นๆ 

กันอยู่” ยังสามารถติดตามต่อไปในฉบับหน้า ซึ่งจะหยิบประเด็น การ

จัดการ และการด�าเนินงาน Content Marketing มาพูดซ�้า ย�้าเตือน

ว่า Content Marketing สารซ่อนเร้น ที่เห็นๆ กันอยู่ มันส�าคัญจริงๆ 

บอกเลย!
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http://www.growthbee.com/what-is-content-marketing/

http://thumbsup.in.th/tag/content-marketing/

ที่มา : “VRZO” จาก https://www.youtube.com/user/VrzoChannel

ต่อฉบับหน้าอ่าน


