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พวก
เราท่ีได�เรียนวิิช่าการตลาด คงได�ยินคำาวิา่ “Cus-

tomer is King” หรือ “ล้กค�าคือพึ่ระเจ่�า” แต่ถื�า

พึ่วิกเราเรียนเรื่องการสื่อสาร “Content is King” คงสามารถูนำามา

เปร่ยับเท่ยับกันได้ ในเร่�องการส่�อสารทางการตล้าดออนไล้น์ Con-

tent (คอนเทนต์) ม่ความสำาคัญ่มากๆ เราจะทำาอยั่างไรให้้ Content 

(คอนเทนต์) ข้องเราเป็นท่� น่าสนใจ น่าเร้าใจ แล้ะเกิดความแตกต่าง

จาก Content (คอนเทนต์) ข้องค้่แข้่งข้ันทางการตล้าด

ผมเคยัไปเป็นวิทยัากรบรรยัายัให้้ความร้้ทางด้านการตล้าด

เคยัม่คนเข้้ารับการอบรมถูามผมว่า คอนเทนต์มาร์เก็ตติ�งคืออะไร? 

คำอนเทนติ์์มาร์เกิ็ติ์ติ์ิ�ง (Content Marketing) ห้มายัถูึง

การทำาการตล้าดในห้ล้ากห้ล้ายัร้ปแบบไม่ว่าจะเป็นการผล้ิตข้่าว 

บทความ ร้ปภาพ เร่�องราว เส่ยัง ห้ร่อวิด่โอแล้้วนำาไปเผยัแพร่ห้ร่อล้ง

ในส่�อต่างๆ ซึ�งปัจจุบันนิยัมล้งใน Social Media ซึ�งการทำา ‘เน่�อห้า’ 

เราต้องไม่ห้วังผล้ด้านการข้ายัห้ร่อกำาไรโดยัตรง แต่เพ่�อกระตุ้นให้้

ล้้กค้าเกิดความสนใจ เกิดการติดตาม สินค้า ผล้ิตภัณฑ์์ในแบรนด์

ข้องเรา คอนเทนต์มารเ์ก็ตติ�ง (Content Marketing) ท่�ดม่กัสรา้งความ

สมัพนัธิร์ะห้วา่งสนิคา้ ผล้ติภณัฑ์์ แบรนดก์บักลุ้ม่ล้ก้คา้เกา่ แล้ะกลุ้ม่

ล้้กค้าให้ม่ได้เป็นอยั่างด่

กอ่นท่�เราจะพ้ดถูงึ การสรา้ง Content (คอนเทนต)์ ท่�นา่สนใจ 

นา่เร้าใจ แล้ะเกิดความแตกต่าง เพ่�อการส่�อสารอย่ัางมป่ระสิทธิิภาพ

 เราต้องร้้จักก่อนว่า

  ลูกิคำ้าของเราคำือใคำร เป็นเด็ก เป็นวัยัรุ่น เป็นวัยัทำางาน

เป็นคนวัยัชรา รวมถูึงต้องร้้ว่า เป็นผ้้ห้ญ่ิง ห้ร่อผ้้ชายั ถู้าม่ทั�งผ้้ห้ญ่ิง 

แล้ะผ้้ชายัใช้สินค้าข้องเรา เราก็ควรวิเคราะห้์ไปจนถูึงว่า ผ้้ห้ญ่ิงห้ร่อ

ผ้้ชายั ใครได้ใช้สินค้าข้องเรามากกว่ากัน ถู้าเป็นห้ล้ักวิชาการตล้าด 

ก็จะเป็นเร่�องข้องการแบ่ง section ยั่อยัๆ เช่น การแบ่งเร่�องข้อง เพศู

วัยั อายัุ อาช่พ การศูึกษา ระดับรายัได้  เป็นต้น การวิเคราะห้์ล้งไป

ถูงึล้ก้ค้าห้รอ่การแบ่ง section จะทำาให้เ้ราเห็้นภาพข้องล้ก้ค้าชดัเจน

มากข้ึ�น

  กิารสิร้าง Content (คำอนเทนติ์์) ที�ดี เราต้องร้้ว่า 

อตัลั้กษณ์ข้องตวัเราห้รอ่ข้ององคก์รเรากอ่น วา่เราเปน็ใคร มล่้กัษณะ

อย่ัางไร รวมไปถูึงภาพพจน์ในใจข้องล้้กค้าห้ร่อกลุ่้มเป้าห้มายัว่า 

มองเราอย่ัางไร สำาห้รับการสร้างแบรนด์ข้องสินค้าห้ร่อผลิ้ตภัณฑ์์ 
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ล้้กค้าห้ร่อกลุ้่มเป้าห้มายัส่วนให้ญ่่มักจะจำาเราได้ จาก โล้โก้ (Logo) 

แล้ะส่ (Color) ตัวอยั่างเช่น พวกเราคงจดจำาได้ว่า ธินาคารต่างๆ ใช้

ส่อะไรเป็นส่ประจำาธินาคาร เช่น ธินาคารกรุงศูร่ใช้ส่เห้ล้่อง ธินาคาร

ออมสนิใช้สช่มพ ้ธินาคารกรงุเทพใชส้น่ำ�าเงนิ ธินาคารธินชาตใิช้สส่ม้

เป็นต้น โล้โก้ ก็เช่นกัน พวกเราคงจดจำาได้ว่า ธินาคารแต่ล้ะแห้่งใช้

โล้โก้อะไรบ้างเป็นสัญ่ล้ักษณ์ข้องธินาคาร

การสรา้ง Content (คอนเทนต)์ ท่�นา่สนใจ นา่เรา้ใจ แล้ะเกดิ

ความแตกตา่ง เพ่�อการส่�อสารอย่ัางมป่ระสทิธิิภาพ จะช่วยัสรา้งภาพ

ท่�จดจำาข้องแบรนด์ในใจล้ก้ค้า ได้มากกว่าคอนเทนต์ธิรรมดาทั�วไป ท่�

มค่อนเทนตท์่�เห้มอ่นๆ กนั แล้ะมเ่ปน็จำานวนมากในระบบอนิเทอรเ์นต็  

ซึ�งเป็นท่�ทราบกันด่ว่า ‘กี่ารผล่่ต้คอนื่เที่นื่ต์้’ เป็นห้ัวใจท่�ม่ความ

สำาคญั่ในยัคุปจัจบุนัสำาห้รบัการทำาการตล้าดออนไล้น ์บทความฉบบั

น่� จึงข้อนำาเสนอเทคนิคไอเด่ยัการผล้ิตคอนเทนต์มาฝ้ากกันดังน่�

1. Picture มีความสำาคัญ

พวกเราคงจะเคยัได้ยัินคำาว่า “ภาพเพ่ยังแค่ 1 ภาพ แทน

คำาพ้ดได้เป็น 1,000 คำา” ซึ�งเป็นความจริงมากท่เด่ยัว การนำาเสนอ  

Content (คอนเทนต์) ท่�น่าสนใจ น่าเร้าใจ แล้ะเกิดความแตกต่าง 

ถ�าท�านอยากประสู่บัความสู่ำาเร็จในการติลี่าดออนไลี่น์
สู่ร�างคอนเทนต์ิเพื�อการสืู่�อสู่ารอย�างม่ประสิู่ทธิุภาพ
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เพ่�อการส่�อสารอยั่างม่ประสิทธิิภาพ จึงต้องอาศูัยัภาพในการ 

นำาเสนอ ภาพท่�เราจะนำาเสนอ เราต้องการส่�ออะไร แล้ะสามารถูส่�อ

ได้ตรงกันกับความเข้้าใจข้องกลุ้่มล้้กค้าเป้าห้มายัห้ร่อไม่ สำาห้รับ

การทำา Content (คอนเทนต์) ในปัจจุบันมักจะนำาเสนอในร้ปแบบ

ภาพ Infographic เพราะด้แล้้วทำาให้้เกิดความเข้้าใจ แล้ะด้สวยังาม

ภายัในร้ปภาพเพ่ยังแค่ 1 ภาพ

2. Story Marketing ช่วยสร้างการจดจำา

การสร้าง Story ท่�ด่ ท่�น่าสนใจ แล้ะทำาให้้ต่�นเต้น มักทำาให้้

เกดิเป็น Viral ห้รอ่การบอกต่อ ได้อย่ัางรวดเร็ว ซึ�ง Story สามารถูช่วยั

สร้างความร้้สกึห้รอ่ความเช่�อมโยังกับตัวข้องสินค้าห้รอ่ผลิ้ตภัณฑ์์ได้

เป็นอยั่างด่ ห้ล้ากห้ล้ายัแบรนด์ได้นำา Story ทางด้านประวัติศูาสตร์

มาเช่�อมโยังกับสนิคา้ข้องตน จนทำาให้้เกิดความน่าเช่�อถู่อ แล้ะล้ก้ค้า

เกิดความเช่�อมั�นในตัวข้องสินค้ามากยัิ�งข้ึ�น

3. Value Content ที�มีคุณค่า ทำาให้สินค้ามี

คุณค่าตามไปด้วย

นำาเสนอคอนเทนต์ท่�มอบคุณค่า มอบประโยัชน์ ให้้กับล้้กค้า

ห้ร่อผ้้บริโภค ซึ�งทำาให้้ล้้กค้า แล้ะผ้้บริโภคได้รับประโยัชน์จาก Value 

Content ท่�เรามอบให้้ แล้ะสามารถูนำาเอาไปใช้ประโยัชน์ได้จริงๆ

จะทำาให้้ล้้กค้าห้ร่อผ้้บริโภค คิดถึูงเรา แล้ะอยัากท่�จะตอบแทนเรา 

อาจจะโดยัการซ่�อสินค้าข้องเราห้ร่อบอกต่อให้้คนอ่�นๆ มาซ่�อสินค้า

ข้องเรา

4. คอนเทนต์ที�สร้างแรงบันดาลใจ

ข้้อความ บทความ คำาคม ภาพห้ร่อแนวความคิดท่�ทำาให้้เกิด

กำาล้ังใจ เกิดการม่พล้ัง อาจจะเป็นคำาพ้ดสั�นๆ ห้ร่อเร่�องราวท่�ได้ใจ

ความ ก็สามารถูส่งเสริมให้้เกิดการติดตาม เกิดการคลิ้กอ่าน แล้ะ

เกิดการจดจำาได้ บางเน่�อห้าท่�เราส่�อสามารถูสร้างการเปล่้�ยันแปล้ง

ให้้กับช่วิตข้องผ้้อ่านห้ร่อม่การแชร์ต่อไปยัังคนจำานวนมากอ่กด้วยั 

5. คอนเทนต์ที�ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือหา

ทางออก

การสร้างสรรค์ห้ร่อทำาคอนเทนต์จากปัญ่ห้าข้องกลุ้่ม 

เปา้ห้มายั จะทำาให้้กลุ้ม่เปา้ห้มายันำาเอาไปใชใ้นการแกไ้ข้ปัญ่ห้าห้รอ่

ห้าทางออก ซึ�งเม่�อกลุ้่มเป้าห้มายัแก้ไข้ปัญ่ห้าได้ กลุ้่มเป้าห้มายัจะ

ประทับใจเรา แล้้วจะเป็นท้ตให้้กับสินค้าข้องเรา โดยัการบอกต่อว่า

สนิคา้ข้องเราด่ มป่ระโยัชน ์อก่ทั�งกลุ้ม่เปา้ห้มายัยัังแชร์ Content ข้อง

เราอ่กด้วยั เม่�อ Content ถู้กแชร์มากๆ ทำาให้้เกิดเป็นไวรัล้ Content 

ได้ ท่น่�เราล้องมาวิเคราะห้์ด้กันว่าจริงๆ แล้้ว การทำาคอนเทนต์เข้า 

ทำากนัอยัา่งไรให้เ้กิดความนา่สนใจ เราสามารถูแบ่งการทำาคอนเทนต์

ท่�ทำาให้้สนใจม่ ดังน่�

1. เรื�องราวดราม่า ห้นังดราม่า ร้ปภาพดราม่า บทความ

ดราม่า เร่�องราวดราม่า มักจะทำาให้้คนสนใจ อ่าน ฟััง ด้ ติดตาม

มากกว่าเร่�องราวธิรรมดาทั�วๆ ไป สำาห้รับผมชอบโฆษณาข้องไทยั

ประกันช่วิต มักเอาเร่�องราวความรักข้อง พ่อ แล้ะแม่ มานำาเสนอ 

บางครั�งผมด้ไปนำ�าตาคล้อไป ซึ�งไมใ่ชผ่มคนเด่ยัวท่�เห้น็แล้ว้นำ�าตาคล้อ

ห้ล้ายัๆ คนเห้็นก็ต้องนำ�าตาคล้อแบบผม

2.  เรื�องราวที� ติ์ลกิ และสินุกิสินาน สงัคมไทยัชอบเร่�องตล้ก 

แล้ะสนุกสนาน สังคมไทยัไม่นิยัมความเคร่ยัด เราจะสังเกตเห้็นว่า

ตล้กเม่องไทยัยัังข้ายัได้ เช่น ห้นังตล้ก ทอล้์คโชว์ เด่�ยัวไมโครโฟัน 

คณะตล้ก เป็นต้น ยัังทำารายัได้ แล้ะทำากำาไรได้อยั่างเป็นกอบเป็นกำา

ในสังคมไทยั การนำาเสนอคอนเทนต์ท่�ตล้ก แล้ะสนุกสนานจะทำาให้้

ล้้กคา้จดจำาแบรนดไ์ด้งา่ยัข้ึ�น แล้ะรวดเรว็ข้ึ�น สำาห้รบัแบรนดใ์ห้ม ่แล้ะ

แบรนด์เก่า ก็ยัิ�งยัำ�าเต่อนความทรงจำาได้เป็นอยั่างด่

3. เรื�องราวแบบข่าวหน้า 1 ในหนังสิือพิมพ์ ข้่าว อุบัติเห้ตุ

 ความรุนแรง อาชญ่ากรรม ปล้้น จ่� ฆ่า ข้่มข้่�น ผ้้คนมักสนใจมากกว่า

ข้่าวปกติ ดังเราจะสังเกตเห็้นตามห้น้าห้นังส่อพิมพ์ห้น้าท่� 1 มักจะ

ล้งเร่�องราวพวกน่� เพ่�อจงใจให้้ผ้้อ่านซ่�อห้นังส่อพิมพ์ แล้ะอยัากอ่าน

เน่�อห้ารายัล้ะเอย่ัดภายัในห้นังสอ่พมิพ์ แต่กต็อ้งระวงั แล้ะกล้ั�นกรอง

ว่า เราจะเสนอในแง่มุมไห้นห้ร่อจะนำาแง่มุมไห้นมานำาเสนออยั่าง

สร้างสรรค์ ไม่ใช่เชิงทำาล้ายั

4.  เรื�องราวปีระวัติิ์ศาสิติ์ร์หรือย้อนอดีติ์ เป็นอ่กร้ปแบบ

ท่�นักการตล้าดออนไล้น์นำามาใช้กันมาก เล้่าถูึงต้นกำาเนิด การก่อตั�ง 

ยั้อนไปเป็นร้อยัสองร้อยัปีไปเล้ยัก็ม่ การข้ายัประวัติศูาสตร์ห้ร่อยั้อน

อด่ตความเป็นไปความเป็นมาท่�เก่�ยัวข้้องกับสินค้า ผล้ิตภัณฑ์์ ห้ร่อ

บริการข้องเราจะทำาให้้ผ้้บริโภคห้ร่อล้้กค้า สนใจอยัากจะฟัังเร่�องราว

เห้ล้่านั�น

 ดังนั�น เราติ์้องสิร้างคำอนเทนติ์์ที�ดี ที�น่าสินใจ้ ที�มีคำวาม

แติ์กิต่ิ์าง เพื�อกิารสิื�อสิารอยา่งมปีีระสิทิธภิัาพ ถา้ทา่นอยากิปีระสิบ

คำวามสิำาเรจ็้ในกิารติ์ลาดออนไลน์ เพราะคำอนเทนต์ิ์เปีน็สิิ�งที�มคีำวาม

สิำาคำัญเปี็นอันมากิในกิารทำากิารติ์ลาดในรูปีแบบติ์่างๆ ไม่เว้นแม้

กิระทั�งกิารทำากิารติ์ลาดออนไลน์ TPA
news




