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Content Marketing เมพขิงขิง...ท าอย่างไร ? 

1. หาเหตุผลให้ได้ก่อนว่า ท าไม (Why)  เราถึงต้องท า Content  Marketing  รวมทั้งต้องหาความ

สนใจ หรือความช านาญในเร่ืองนั้นๆ 

ใช่ว่าอยู่ดีดีคนเราจะคิดท าอะไรโดยไม่มีเหตุผลรองรับ...ดังนัน้การท่ีเราจะลุกขึ้นมาท า 

Content Marketing นั้นต้องตอบค าถามตัวเองอย่างจริงจังก่อนว่า  เหตุใดเราจึงต้องมาท า Content 

Marketing ? จะต้องมาวิเคราะห์และตอบค าถามในเชิงท่ีว่า Content Marketing จะช่วยให้การ

ท างานขององค์กร มีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง ? และจะสามารถน าไปถึงเป้าหมายท่ีองค์กรได้วางไว้

หรือไม ่เหมือนกับการตอบค าถามว่า ท าไมเราต้อง Rebranding นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นในกรณี

ดังต่อไปนี้ นะครับ 

1. เมื่อต้องการสร้างตัวตน เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องเครื่องส าอางเป็นพิเศษ  อย่างเช่น ถ้ามีคน

หรือกลุ่มอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับครีมกันฝ้า หน้าเด้ง หน้าของเราต้องปรากฏปิ๊งขึ้นใน

ความคิดของผู้คนเหล่านั้นกันเลยทีเดียวเชียว 

2. เมื่อพบว่า Content ท่ีผลิตออกไปในแต่ละรูปแบบ หรือช่องทางนั้นไม่ได้รับความสนใจ

จากกลุ่มเป้าหมาย  มีการกล่าวถึงน้อยมากถึงไม่มีเลยในกลุ่มเป้าหมาย  

3. เมื่อเข้าใจว่า Content Marketing มีเอาไว้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

เมื่อได้นั่งทบทวนตัวเอง และหากพบค าตอบว่า “ใช่” สถานการณ์ด้านการส่ือสารและความต้องการ

ของเราหรือองค์กร ตกอยู่ในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือท้ังสามข้อ ก็จงอย่ารีรอท่ีจะมาทบทวน 

Content กันเสียแต่ตอนนี้เลย  

2. ก าหนดบทบาท (Character) 

หลังจากหาค าตอบได้แล้วว่าท าไมเราถึงจะต้องท า Content Marketing ทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอน

ของการก าหนดบทบาทกันแล้วว่า เราจะเล่นบทบาทใดกันดี  ยกตัวอย่าง “ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือเรียกส้ันๆว่า อย. เป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีดูแลควบคุม ก ากับผลิตภัณฑ์สุขภาพ...

หรือจะเรียกให้เท่ห์ๆเป็นภาษาฝรั่งว่าส านักงานนี้ท าหน้าท่ี “Regulator” นั่นเอง แต่ถ้าเป็น

กระบวนการส่ือสารกับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพละครับ...อย. จะเล่นเป็นใคร ? ค าตอบนี้จะออกมา

ได้เมื่อนักสร้าง Content เข้าใจว่า “Brand as a publisher not an Advertiser.” 

ชวนให้ผู้อ่านมาครุ่นคิดสักนิดหนึ่งว่า  มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีจะน ามาเป็นข้อพิจารณาในการ

ก าหนดบทบาท ด้านการส่ือสารกับผู้บริโภค 
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2.1 เนื้อหา (Content) 

- สมมติว่าถ้าเนื้อหาท่ีเราจะส่ือสารออกไปนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเสริม เราจะ

ส่ือมันออกไปในรูปแบบใด  จะเป็นเนื้อหาวิชาการแบบเข้มข้นมีแต่เรื่องผลิตภัณฑ์

สุขภาพ  หรือเป็นเนื้อหาสนุกสนานแต่สอดแทรกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

- ถ้าบอกว่าจะท า Content ให้เภสัชกร หรือนักเรียน นักศึกษา ได้อ่านเพื่อท่ีจะได้

น าไปอ้างอิง ในกิจกรรมต่างๆ บุคลิกของ อย. ต่อกลุ่มเป้าหมายในลักษณะนี้ควร

เป็น นักวิยาศาสตร์สมองเปรื่อง  หรือเป็นคุณหมอ แม้กระท่ังคุณครูวิทยาศาสตร์ใจ

ดี ใช่หรือไม่ ถ้าจะท า Content เกี่ยวกับเครื่องส าอางเป็นท่ีพึ่งให้สาวๆ ได้มั่นใจ 

บุคลิกการส่ือสารของเราควรเป็นแบบใด นั้นควรเป็นพี่สาว เป็นคุณแม่ หรือเพื่อน

สาว ใช่หรือไม่ ให้ช่วยกันขบคิดให้ดีนะครับ 

หากว่าพิจารณาปัจจัย 2 ข้อนี้แล้ว ก็ให้ท าการก าหนดบทบาทของ อย. ในการท า Content 

ตามส่ือต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการส่ือสารที่เรียบง่ายเป็นกันเองกับกลุ่มผู้บริโภค 

Content เหล่านั้น 

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และท าการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อท า Content ของเรานั้น เราต้องมองกลุ่มเป้าหมายให้เป็น

คนจริงๆ  ไม่ใช่แค่เพียงมองว่ากลุ่มเป้าหมายเป็น เพศ อายุ อาชีพ เท่านั้น ส่ิงท่ีนักสร้าง Content 

ต้องท าการศึกษาให้รู้มากกว่าท่ีจะมองกลุ่มเป้าหมายแค่ผิวเผินเป็น Info-graphic  คือดังต่อนี้  

3.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย  
- ประกอบด้วย เพศ  อายุ    

3.2 การศึกษา อาชีพ  
- กลุ่มเป้าหมายอ่านหนังสือออกไหม 

3.3 ค่านิยม วัฒนธรรม ความเช่ือ พื้นท่ีเป้าหมาย ความสนใจ 

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยว่า มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อ  ความสนใจ การตัดสินใจ 

ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จะท าให้เรามองเห็นภาพของกระบวนการส่ือสารใน

บริบทพื้นท่ีนั้นๆ (ศึกษาเพิ่มเติมจากทฤษฎี Interaction + แนวคิด Social Context) 



ห น้ า  | 3 

 

3.4 พฤติกรรม  ได้แก่ 

- พฤติกรรมการส่ือสาร   

ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีบนโลก Online หรือ Offline ต้องรู้ให้ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมี

พฤติกรรมการส่ือสารกันอย่างไร  ใช้เครื่องมืออะไรในการส่ือสาร รูปแบบของ 

Content เป็นอย่างไร เช่น  

 บนส่ือประเภทออนไลน์  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เครื่องมือส่ือสารออนไลน์  มีหลายประเภท ซึ่ง

นักสร้าง Content  เองต้องศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีแตกต่างกันเหล่านั้น เป็นอย่างไร  ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง

อายุ 14 – 20 สนใจเรื่องเครื่องส าอาง  ต่ืนนอนตอน 6 โมงครึ่ง ชอบดูข่าว

สรยุทธ์ ตอน 7 โมง ตอน 7 โมงครึ่งกินข้าวเช้าระหว่างกินข้าวเช้าชอบเปิด 

Facebook ดูข่าวสารอัพเดตเรื่องเครื่องส าอาง  ขึ้นรถไฟฟ้าไปท างาน ไม่

ชอบดู Facebook บนรถไฟฟ้า เพราะกลัวล้ม มาถึงท่ีท างานเปิด 

Facebook ท้ิงไว้ตลอดเพื่อตามข่าวสารใช่หรือไม่ หรือเข้าเว็บไซต์ท่ีเป็น 

Community Online หรือเปล่า ต้องหาข้อมูลให้ได้กระท่ังว่าวนัหนึ่ง

กลุ่มเป้าหมายใช้ส่ือออนไลน์ประเภทใดบ้าง  กี่ช่ัวโมง กี่นาที เวลาไหน 

ซึ่งถึงตรงนี้แล้วอาจจะดูว่าเยอะไปไหม  แต่ส าคัญมากท่ีนักสร้าง 

Content ต้องร็ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะไปช่วยเราในแง่การวางแผนการ

ส่ือสาร  ว่าควรจะส่ือสารข้อมูลแบบใดเวลาใด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีว่านั้นได้มากท่ีสุด 

 

 บนส่ือประเภทออฟไลน์ 

ต้องท าการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เช่น วันหยุดท า

อะไรบ้าง อ่านหนงัสือพิมพ์ไหม ดูรายการโทรทัศน์อะไร ไปเท่ียวที่ไหน  

หรือชอบไปพูดคุยกับเพื่อนตามร้านเสริมสวย ฯลฯ  เป็นต้น ซึ่งประโยชน์

ของข้อมูลพฤติกรรมการส่ือสารของผู้บริโภคเหล่านี้ก็เหมือนกับของส่ือ

ประเภทออนไลน์นั่นละ  
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3.5 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนี้ก็เป็นข้อท่ีส าคัญท่ีสุดข้อหนึ่งท่ีขาดเสียไม่ได้  

เพราะอย่างท่ีบอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องราวท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแล้ว  พวกเขา

ก็ไม่อยากรับรู้  ไม่อยากท่ีจะค้นคว้าสืบหาต่อไป  

ดังนั้นในขั้นตอนของการก าหนดกลุ่มเป้าหมายนี้ เราจึงควรรู้ว่า กลุ่มเป้าหมาย

เรามีความต้องการอะไรในชีวิตแน่นอนเสียก่อน   เช่น กลุ่มหญิงอ้วนอยากผอม  แต่ไม่

อยากออกก าลังกาย, เป็นคนผิวด าแต่อยากขาวนวลเป็นหลอดไฟ เป็นต้น...ถามว่าความ

ต้องการจริงๆ ของหญงิอ้วนอยู่ท่ีอาการอ้วนใช่หรอืไม่  ความขาวใช่ความต้องการจริงๆ

หรือเปล่า  ค าตอบคือ “ไม่ใช่ท้ังหมด” เพราะต้นตอของความต้องการจริงๆแล้วก็คือ 

ความต้องการได้รับการยอมรับ  ต้องการเป็นท่ีหมายตาหมายใจ  ให้ผู้คนช่ืนชมเสีย

มากกว่า   

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะท าให้เรามองออกเลยว่าควรจะท า Content ให้เป็นไปใน

รูปแบบใด (มีประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมรณรงค์ได้อีกด้วย) เราอาจจะเลือกเล่น 

Content ท่ีเกี่ยวกับความต้องการความขาวโดยส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมาย  หรือจะเล่น

กับค่านิยมของสังคมท่ีบกว่าผู้ขาวเท่านั้นถึงจะสวย ? 

 หลักง่ายๆ ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นเนื้อหา คือ หาความ

เหมือน หรือความสัมพันธ์กัน (Relevant) ระหว่างส่ิงท่ีเราอยากบอก กับส่ิงท่ี

กลุ่มเป้าหมายอยากรู้ให้เจอ  

 

3.6 ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายคืออะไร 

เอาเข้าจริงแล้วเราก็ต้องมาขบคิดกันให้แตกว่าจริงๆแล้ว ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายท่ี

เราจะท า Content คืออะไร  ซึ่งก็ต้องกลับไปดูว่า ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

มันคืออะไรกนัแน่   

ดังท่ีได้ยกตัวอย่างเรื่อง ผิวด า-ผิวขาว ว่าแท้ท่ีจริงแล้วผิวด านี่ใช่ปัญหาหรือเปล่า ต้น

ตอของปัญหาท่ีผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ใช้กลูต้าไธโอน มันเป็นต้นตอของ

ปัญหาหรือเปล่า?เพราะบรรดานักการตลาดท้ังหลายต่างก็ศึกษาความต้องการ และของ

ผู้บริโภค ท าให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ผิวด า...อยากให้ขาว ก็ขาวได้  ผมด า...อยากให้แดงเหมือนแหม่มฝรั่งก็เสกส่ังได้  จุดนี้นี่
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แหละท่ีนักสร้าง Content ต้องเข้าไปท าการศึกษา “เหตุ” ให้ลึกซึ้งว่ามันเกิดขึ้นอย่าง

นั้นได้อย่างไร  (ดูท่ี หัวข้อย่อยท่ี 3.3) เพราะมีความสัมพันธ์กัน โดยความท่ีมนุษย์เป็น

สัตว์สังคม  มีวัฒนธรรม มีค่านิยม และความเช่ือ ดังนั้นพฤติกรรมท่ีแสดงมาจึงเป็นส่ิงท่ี

สะท้อนจากปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้น 

 

4. สร้างรูปแบบเนือ้หาให้ตรงกับความพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ปรับการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารให้สอดคล้องกับธรรมชาติการส่ือสารของ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานราชการหลายแห่งมักจะตกม้าตายกับเรื่องการส่ือสารเพราะว่ายัง

ติดรูปแบบของการส่ือสารด้วยภาษาท่ีเป็นทางการ  หรือศัพท์เทคนิค  เข้าใจยาก  ใน

การสร้าง Content ต้องพยายามส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย อย่า

มุทะลุท่ีจะใช้ภาษาวิชาการกับงานส่ือสาร นักสร้าง Content จ าเป็นต้องใช้ภาษา

เดียวกับกลุ่มเป้าหมาย (แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถึงขนาดจะต้องหยาบคาย) ให้รู้สึกว่า

เป็นพวกเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน จนอาจจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์เข้าขั้นเครือญาติท่ี

หวังดีขนาดนั้นเลย  

 

4.2 ออกแบบรูปแบบของส่ือ (Form of Content) และลงมือผลิตส่ือ 

หลังจากท่ีได้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมาประเมิน

กันว่า Content ท่ีเราสร้างขึ้นนั้นจะต้องผลิตออกมาในรูปแบบของส่ือใด ท่ีจะสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะท าออกมาเป็น Infographic เป็นส่ือ

ส่ิงพิมพ์ หรือมัลติมีเดีย ฯลฯ เท่าท่ีโลกนี้จะพึงมี  เมื่อเราได้ข้อมูลในส่วนนี้  ก็ก าหนด

รูปแบบของ Content ได้เลย จากนั้นก็ทดสอบด้วยนะครับว่า  ท าออกมาแล้วดูรู้เรื่อง

ไหม ลองให้คนอื่นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายดูว่าเข้าใจไหมก่อนนะครับ  ไม่ใช่ดูกันเองแล้ว

บอกว่าดี  อันนี้ผิดหลักการ 

5. เลือกช่องทาง และช่วงเวลาที่จะสื่อสาร  

นักสร้างจะน า Content ท่ีสร้างมานั้นจะเอาไปส่ือสารในช่องทางใดดี  (ลองกลับไปดูท่ีหัวข้อท่ี 

3.4) ซึ่งนักสร้าง Content ต้องระลึกเสมอว่าเราไม่ได้ท า Content ให้เราดูเอง  



ห น้ า  | 6 

 

แต่เราท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรา  

ท า Content เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีท่ีใช้ในวงการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเราก็คือพี่น้อง

เกษตรกร ซึ่งเราจะต้องดูว่ากิจกรรมในชีวิตประจ าของเกษตร เป็นอย่างไร  ต้ังแต่เช้าจนเข้านอน  ดูว่า

ช่วงใดของในแต่ละวันท่ีกลุ่มเป้าหมายจะใช้เวลามาดู  มาชม เรื่องบันเทิง    เรื่องการท ามาหากิน หรือ

เรื่องวิชาการ  อ่านหนังสือออกไหม  ชอบดูชอบอ่านหนังสืออะไร  ถ้าอ่านหนังสือได้ พวกเขาใช้เวลากับ

การอ่านหนังสือในแต่ละวันกี่ช่ัวโมง  กี่นาที  กี่เล่ม กี่เรื่อง  นักสร้าง Content ต้องรู้ให้ลึกซึ้งในแต่ละ

วันเขาดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นแชท เล่นไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ หรือเปล่าถ้าเล่น  ส่วนใหญ่จะเล่นวลาใด หรือ

ในแต่ละเดือน  แต่ละสัปดาห์ มีการประชุมลูกบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ส่วนใหญ่เข้าร่วมหรือเปล่า มี

งานชุมชน งานรื่นเรงิอะไรที่เขาสนใจ เรื่องพวกนีก้็ต้องดู  ต้องสังเกต  เราต้องเก็บข้อมูลให้ได้

รายละเอียดกันขนาดนี้เลย อ๊ะ! อย่าเพิ่งถอดใจ หรือบ่น หรือคิดว่า มันยาก  ท าไม่ได้หรอก  จริงครับว่า

มันยาก  แต่มันก็อยู่ในวิสัยท่ีท าได้อยู่ 

จากนั้นก็น าข้อมูลท้ังหลายมาประมวลดูว่าเราควรจะปล่อย Content สู่กลุ่มเป้าหมายใด  ด้วย

รูปแบบอย่างไร  ตามช่องทางส่ือใด และเวลาใด 

5.1 รูปแบบของ Content  

5.1.1   Short FormContent  

- ข้อดี     คือ ฆ่าเวลา  เสพง่าย เร็วกระชับ  เข้าถึงคนหมู่มาก   

- ข้อเสีย  คือ ไม่รู้ว่ามันคืออะไร 

5.1.2    Long Form Content 

- ข้อดี    คือ รายละเอียดเยอะ  เหมาะส าหรับคนท่ีสนใจจริงๆ ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม  

เป็นเรื่องท่ีคนจะค้นหาใน Google เหมาะส าหรับคนท่ีมีประเด็นหรือมี

ความเกี่ยวพันกับเรื่องนั้นๆ 

    - ข้อเสีย  คือ มันยาวไป 

 

เคล็ดลับให้คิด...ส าหรับนักสร้าง Content 

 หัวใจของ Content  

- ท าเพ่ือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เพ่ือตัวคุณเอง 

- ท าเพ่ือช่วยเหลือ ไม่ใช่เพ่ือขาย 

- ท าเพ่ือให้ฟรี 
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- ไม่ได้ท าเพ่ือความต้องการของทุกคน 

- เรื่องราวที่ดี...มันจะเย่ียม 

- เรื่องราวไม่ดี...มันจะแย่ 

- เป็นเรื่องเล่าที่มีคุณค่า 

- มีคุณภาพในกมาผลิต 

 เมื่อใดที่ผู้คนจะ Share Content 

- เมื่อคนรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้ 

- เมื่อรู้สึกว่า Content น้ันเป็นประโยชน์ 

- เมื่อเตือนภัย 

- เมื่อให้ความบันเทิง 

- สร้างแรงบันดาลใจ 

- สร้างความรู้สึกมหัศจรรย์ 

- เมื่อต้องการสร้างความร่วมแรงใจเป็นหน่ึงเดียงกัน 

 หลักในการสร้าง Content 

- ดูไม่ยุ่งยาก 

- เหนือความคาดหมาย 

- เป็นที่ประจักษ์ชัด 

- น่าเชื่อถือ 

- เร้าอารมณ์ 

- เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า............  


