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Chief Marketing Officer  บริษทั มารเ์กต็ต้ิงไดออ็กไซด ์จ ากดั 

           ในวงการการตลาดออนไลน์ชัว่โมงนี้ตอ้งยกให ้Content Marketing เป็นกระแสการตลาดทีน่่าจบัตามองมากเพราะดว้ย 
Marketing Concept ทีด่งึดดูใจ  สรา้งตวัตนขึน้มาดว้ยความ Creative ทีล่ว้งลกึเขา้ไปในจติใจของผูบ้รโิภค (Consumer Insight) 
เป็นมนตเ์สน่ห ์ ทีท่ าให ้Content Marketing กลายมาเป็นกลยุทธก์ารตลาดออนไลน์ในกระแสหลกัตอนน้ี  วนัน้ีเราจะมาเรยีนรูก้นั
ว่า Content Marketing คอือะไร ส าคญัอย่างไร และจะน าไปใชอ้ย่างไรใหเ้กดิประโยชน์ 
           Content Marketing คอื เทคนิคดา้นการตลาดในการสรา้ง (Create) และแจกจ่าย (Distribute) Content ทีม่ ี“คณุค่า” 
กบักลุ่มเป้าหมายได ้ “เน้ือหาท่ีมีประโยชน์” ตรงกบัผูบ้รโิภคตอ้งการ โดยมจีุดประสงคห์ลกักค็อื เพื่อท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึ
ประทบัใจจนสามารถจดจ า Brand สนิคา้ได ้และเกดิความความจงรกัภกัดใีน Brand สนิคา้(Brand Loyalty)  ในทีส่ดุโดยหวงัให้
กลุ่มเป้าหมายกลบัมาสรา้งรายไดใ้หเ้รา ส าหรบั Content ในทีน่ี้สามารถเป็นเนื้อหาในสือ่ใดกไ็ด ้    ตวัอย่างของสือ่ทีไ่ดร้บัความ
นิยมมากกค็อื  1) บทความ ขอ้เขยีนในหน้าเวบ็ไซตต่์าง ๆ หรอืการโพสตเ์น้ือหายาว ๆ ลงในเวบ็ไซตท์ีต่รงกบัความตอ้งการของ
ผูอ้่านหรอืเกีย่วขอ้ง  2) กราฟฟิก ก่อนหน้านี้กม็เีทรนดก์ารท า Infographic สวย ๆ ทีย่่อขอ้เขยีนยาว ๆ ใหอ้่านง่ายขึน้ดว้ยรปู
เขา้ใจง่าย โพสตล์งใน Facebook แลว้ไดร้บัความนยิมมาก ถงึขนาดมบีรษิทัทีเ่ปิดขึน้มารบัท า Infographic โดยเฉพาะเลย 3) 
วีดิโอ การท าวดีโิอไดร้บัความนยิมมากขึน้เรื่อย ๆ เพราะม ีYoutube.com ทีแ่บรนดส์ามารถสรา้ง Video Channel ของตวัเองได้
ฟร ีแถมมฐีานผูใ้ชม้หาศาล ซึง่ถา้ตดิตาม Cannes Award จะเหน็วดีโิอไดร้างวลัหลายตวัเลยทีส่รา้งขึน้มาท า Content Marketing 
และทีส่ าคญัการท าใหเ้ป็น Viral Video เป็น Content ทีม่ยีอด View เป็นจ านวนมากเพราะเกดิจากการแชรก์นัเป็นลกูโซ่ซึง่ตอ้งใช้
เทคนิคการเล่าเรื่องหรอืสรา้งจุดสนใจใหแ้ต่ละคนอดทีจ่ะแชรใ์หเ้พื่อนๆ ไม่ได ้   4) Social Media เป็นช่องทางทีส่ามารถสือ่สาร
กบัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็มากทีส่ดุช่องทางหนึ่ง  ท าใหเ้ราสรา้งแฟนเพจของ Brand ขึน้มา แลว้คอยอพัเดทขา่วสาร คอยตอบ
ค าถามใหค้วามช่วยเหลอืเวลามผีูบ้รโิภคสงสยัอะไรดว้ยถอ้ยค าทีแ่สดงถงึความยนิดแีละจรงิใจ เพยีงเท่านี้ เรากจ็ะสามารถสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั Brand ของเราไดแ้ลว้  5) รายการวิทยุ (Podcast) แมจ้ะไม่ค่อยนิยมในไทยแต่ในต่างประเทศการอดัเสยีง
ตวัเองพดูเรื่องอะไรสกัอย่างแลว้เผยแพร่ทาง iTune , เวบ็ไซตส์ว่นตวั เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมมาก นกัพดูเก่งๆ กลายเป็นคนดงั 
มคีนเชญิไปเป็น Speaker ในงานต่างๆ อย่างมากมาย 
         Content Marketing คอื การสรา้ง “คุณค่า” ไม่ว่าเราจะท า Content สือ่ใดกแ็ลว้แต่ ถา้มนัม ี“คุณค่า” กบักลุ่มเป้าหมายของ
เรา ยงัไงกลุ่มเป้าหมายของเรากต็อ้งเขา้มาด ู Content ทีเ่ราน าเสนอ เช่น  ตวัอย่างง่าย ๆ ของการสรา้งคุณค่า เช่น 
เวบ็ไซต ์Designil.com เขยีนบทความเกีย่วกบัเรื่อง Web Design ทีล่ะเอยีดมาก ๆ และอพัเดทเรื่องใหม่ ๆ น่าสนใจตลอดเวลา  
ถอืเป็นการสรา้ง Content ทีม่ ี“คุณค่า” ท าใหค้นทีส่นใจเรื่อง Web Design ตอ้งแวะเขา้มาอา่นทุกครัง้ทีเ่หน็ใน News Feed 
อย่างไรกต็าม ค าว่า “คุณค่า” ไม่ไดห้มายถงึความรูท้ีม่ปีระโยชน์เท่านัน้ ขอแค่เป็น Content ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายกไ็ด้
เช่นกนั อกีตวัอย่างหนึ่ง ถา้คนทีก่ าลงัสนใจ Content ดา้น Branding หากเราโพสตเ์น้ือหาทางดา้น Brand ไวเ้ชื่อมโยงกบัเวบ็การ
ใหค้ าปรกึษา  ขอรบัประกนัว่าจะไดง้านดา้นการสรา้งแบรนดอ์ย่างแน่นอนอย่างน้อยอาจไดร้ายนามลกูคา้หรอื Email หรอื 
Contact ID เป็นอย่างน้อยไวท้ าการตลาดในภายหลงั  
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ข้อดีของการท า Content Marketing  
1) ช่วยให้ผูค้นจดจ า Brand ได ้ ท าใหผู้บ้รโิภครูว้่าม ีBrand ของเราอยู่บนโลกใบนี้ หลายๆ คนอาจไม่เคยไดย้นิชื่อ Brand ของ
เรามาก่อน แต่เคา้กม็ารูจ้กัเราจากการบอกต่อๆ กนั 2) ลูกค้ารกัเรา เมื่อสรา้ง Brand Awareness ไดแ้ลว้ สิง่ทีค่วรสรา้งต่อมาก็
คอื Loyalty ทีผู่บ้รโิภคมใีหก้บัเรา ดงันัน้เราควรแน่ใจว่าเนื้อหาทีเ่ราสรา้งขึน้มานัน้มปีระโยชน์กบัผูบ้รโิภคจรงิๆ  3)ได้ลูกค้าเพ่ิม 
เมื่อผูบ้รโิภคสามารถจดจ า Brand ไดแ้ละเคา้ยงัรกัเราอกีดว้ย จงึมแีนวโน้มว่าเราจะไดล้กูคา้เพิม่มากขึน้ และหากเรามเีวบ็ไซต์
หรอืแฟนเพจ การทีม่ลีกูคา้เพิม่ขึน้ย่อมจะท าให ้traffic ของเวบ็ไซตเ์ราเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย การประชาสมัพนัธข์า่วสารอะไรกจ็ะ
สามารถท าไดส้ะดวก 4) ยอดขายเพ่ิมขึน้ สดุทา้ยแลว้เงนิกไ็มห่นีไปไหน เมื่อเราสามารถท าใหผู้บ้รโิภคยนิยอมจ่ายเงนิใหเ้ราได้
อย่างเตม็ใจทีส่ดุ โดยทีเ่ราไมจ่ าเป็นตอ้งไปโฆษณาอะไรมากมายเลย (อ่านต่อฉบบัหน้า) 

******************* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


