
 

บริหารคอนเทนต์แบบ 

“คลกิ” ใจลูกค้า 

05 
LIKE…สิ่งที่คณุก าลังท า 

MENT…สิ่งที่คุณก าลังท า ให้ดีขึ้น 

SHARE…สิ่งที่คุณก าลังท า  

 แม้ว่ามันจะดีขึ้น หรือแย่ลงก็ตาม 

 
 



 

คุณขายอะไร? 
ขอใหทุ้กคนตอบผมครับ นบั 1, 2, 3 

ค าตอบของคุณคืออะไร ??? 

… 

 … 

…  

ตอนน้ีไดค้  าตอบท่ีอยูใ่นใจแลว้ใช่มั้ยครับ  

ดูเหมือนเป็นค าถามง่ายๆ ท่ีทุกคนคงตอบไดว้่าธุรกิจของเราขาย

สินคา้/บริการอะไรอยู่ บางคนขายเส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดบั… 

แต่ส่ิงท่ีผมก าลงัถามอยูน่ั้นไม่ไดต้อ้งการค าตอบแบบน้ีครับ ลองมองให้ลึก

กวา่นั้น  

ลกูค้า ซ้ือเส้ือผ้าของเรา เพราะชอบท่ีใส่แล้วนุ่ม สบาย ? 

ลูกค้า ซ้ือเคร่ืองส าอางของเรา เพราะแม่ค้าหน้าเด้ง (คิดว่าถ้าใช้

บ้างจะเด้งเหมือนแม่ค้า) ? 

ลูกค้า ซ้ือเคร่ืองประดับของเรา เพราะมันแตกต่าง ไม่ใช่ของ

โหลๆ ? 

ลองตอบใหม่อีกคร้ังครับ “คุณขายอะไร?” 

ตอนน้ีไดค้  าตอบแลว้ใช่มั้ยครับ  

 

ท่ีผมหยิบยกประเด็นน้ีข้ึนมาพูด เพียงแค่ก าลงัจะบอกถึงหัวใจ

ของการท า Content Marketing ครับ ตอ้งเพียรถามตวัเองอยูเ่สมอว่าเรา

ก าลงัขายอะไร และพยายามส่ือสารส่ิงนั้นไปสู่ลกูคา้ของเรา 



Content Marketing จึงเป็นการบริหารจดัการเน้ือหาในทุกส่วน 

ไม่ว่าจะอยู่บนเวบ็ไซต์ อีเมลท่ีส่งหาลูกคา้ การเขียนบทความ การโพสต์

ขอ้ความในโซเชียลมีเดีย การสร้างสรรคว์ิดีโอออนไลน์ หรือแมแ้ต่เน้ือหาท่ี

แสดงในโมบายแอพพลิเคชนั ท่ีส่ือสารถึงคุณค่าของสินคา้/บริการของเรา

ใหก้บัลกูคา้ไดรั้บรู้  

ลองไปชมตวัอยา่งการท า Content Marketing ในรูปแบบวิดีโอ ท่ี

ท าความเขา้ใจกบัสินคา้ L’Oreal Men Expert BB MEN ในรายการ VRZO 

ซ่ึงนอกจากจะท าได้อย่างสนุกสนานแล้ว ย ังสามารถส่ือได้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูช้ายรุ่นใหม่ท่ีสนใจเร่ืองบุคลิกภาพ และมีความ

ทนัสมยั http://www.youtube.com/watch?v=koJIQsWmUj8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



CONTENT IS KING  
Website / Newsletter / Blog / Social Network 

Online Video & Viral /Mobile Apps 

ผสานส่ือ Offline / Online  
เราสามารถใชก้ลยทุธ์การตลาดทั้ง Offline Media และ Online 

Media เพ่ือส่ง Key Massage ท่ีตอ้งการส่ือสารไปบอกให้กลุ่มเป้าหมาย

ไดรั้บรู้ อยา่ละเลยส่ือดั้งเดิม ซ่ึงถือเป็นการตลาดท่ีจบัตอ้งได ้อยา่งเช่น การ

แจกแผ่นพบั ใบปลิว ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ เพราะมนัยงัใชไ้ดผ้ลหากเรามีการ

วางแผนท่ีดี ไม่ใช่เพียงแค่ต  าน ้ าพริกละลายแม่น ้ า ยิ่งหากมีการผสมผสาน

ส่ือออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นการตลาดท่ีสัมผสัได ้ในจงัหวะท่ีเหมาะสมดว้ยแลว้ 

ก็เหมือนเสือติดปีก ท าให้ลูกคา้สัมผสัและจบัตอ้ง Brand ของเราไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพท่ีสุดครับ 

 

Offline Media การตลาดท่ีจบัตอ้งได ้ 

เช่น แผน่พบั ใบปลิว โทรทศัน์ วทิย ุป้าย

โฆษณา 

 

Online Media การตลาดท่ีสัมผสัได ้ 

เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล โซเชียลมีเดีย 

 

 

 



ท าไมต้องสร้าง Content? 
 การสร้างสรรค์ Content ท่ีน่าสนใจนั้น จะท าไดดี้ข้ึนถา้เรามี

วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน ซ่ึงส่วนใหญ่นักการตลาดมกัจะมีวตัถุประสงค์ใน

การสร้าง Content ดงัน้ี 

o สร้างการรับรู้ในแบรนดสิ์นคา้ 

o สร้างความภกัดีในแบรนดสิ์นคา้ 

o กระตุน้ใหเ้กิดความคึกคกับนเวบ็ไซต ์

o สร้างกระแสบอกต่อ 

o กระตุน้ยอดขาย 

 

5W+1H สร้าง Content ให้ “คลกิ” ใจลูกค้า  
 ผมเคยอธิบายถึงการวิเคราะห์ธุรกิจโดยใชห้ลกัการน้ีไปแลว้ใน

คลิกท่ี 3 ซ่ึงน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อบริหารจดัการ Content ไดด้ว้ย พดูง่ายๆ ก็

คือถา้เราสามารถวิเคราะห์ธุรกิจไดแ้บบทะลุปรุโปร่ง กจ็ะช่วยใหก้ารสร้าง 

Content มีคุณภาพและมีความสร้างสรรคไ์ดง่้ายมากข้ึนเดียวครับ 

  

Step1: Who >>> น าเสนอให้ใคร 

ขอ้น้ีส าคญัมากนะครับ เราตอ้งรู้ก่อนวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่ือสาร

นั้นเป็นใคร เป็นเดก็ ผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุผูห้ญิง ผูช้าย หรือแมแ้ต่กลุ่มเพศท่ีสาม 

ถา้เป็นเดก็กอ็าจตอ้งเลือกใช ้Content ง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น เนน้การน าเสนอเชิง

ให้ความสนุกสนานสมวยัเด็ก หรือถา้เป็นผูห้ญิง ก็อาจส่ือสารโดยเนน้การ

ใชค้วามรู้สึก อารมณ์ เป็นตวักระตุน้การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 

 



 Step2: Why >>> ท าไมจึงต้องน าเสนอ 

ขอ้น้ีก็ลองยอ้นกลบัไปดูวตัถุประสงคข์องการสร้าง Content ว่า

ท าไปเพื่ออะไร  

o สร้างการรับรู้ในแบรนดสิ์นคา้ 

o สร้างความภกัดีในแบรนดสิ์นคา้ 

o กระตุน้ใหเ้กิดความคึกคกับนเวบ็ไซต ์

o สร้างกระแสบอกต่อ 

o กระตุน้ยอดขาย 

 

 Step3: How >>> น าเสนออย่างไร 

เป็นการพิจารณาถึง Content ท่ีน าเสนอซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคใ์นการสร้าง Content ซ่ึงแต่ละวตัถุประสงคจ์ะมีรูปแบบการ

น าเสนอท่ีแตกต่างกนั เช่น ถา้เนน้กระตุน้ยอดขาย Content อาจเป็นลกัษณะ

ของการลด แลก แจก แถม แต่ถา้เนน้สร้างการรับรู้ในแบรนด์ อาจส่ือสาร

ในลกัษณะของการให้ความรู้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักถึง

ความจ าเป็น หรือเห็นความส าคญัของสินคา้ของเรา 

 

Step4: What >>> น าเสนออะไร 

 ขั้นตอนถัดมาเม่ือรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร และ

วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร คือการก าหนดรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม เช่น 

ถา้เป็นเด็กก็อาจใชว้ิธีการน าเสนอแบบวิดีโอการ์ตูน ถา้เป็นผูห้ญิงอาจเนน้

ท าเป็นภาพ Infographic สวยๆ ถา้เป็นผูช้ายกท็  าเป็นบทความใหดู้น่าเช่ือถือ   

 



 Step5: Where >>> จะน าเสนอที่ไหน 

 ถึงตอนน้ีเราคงได ้Content ท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายแลว้ 

จึงตอ้งมาพิจารณาเร่ืองช่องทางเผยแพร่ Content เช่น จะไปวางบนเวบ็ไซต ์

ส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือแมก้ระทัง่ส่ือออฟไลน์ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 

 Step6: When >>>จะน าเสนอเมือ่ไหร่ 
 แมว้่า Content ท่ีสร้างข้ึนดูแลว้สร้างสรรค ์และเลือกส่ือไดต้รง

กลุ่มเป้าหมาย แต่ถา้ท าไม่ถูกเวลาก็อาจจะเสียของไดน้ะครับ ดงันั้น การ

เลือกส่ือและเวลาในการน าเสนอท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นเร่ืองท่ีมี

ความสัมพันธ์กันชนิดท่ีแยกกันไม่ออก เ ช่น ถ้า เรา เ ลือกส่ือไปยัง

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก ในช่วงเวลาหลงัเท่ียงคืนก็คงไม่ผล เพราะคงนอน

หลบักันหมดแลว้ และอีกประเด็นในเร่ืองน้ีก็คือความสม ่าเสมอในการ

ส่ือสารดว้ย เราอาจก าหนดเป็นงานประจ าว่าแต่ละส่ือควรปล่อยออกไปถ่ี

แค่ไหน บางส่ือแค่เดือนละคร้ังกพ็อ แต่บางส่ืออาจตอ้งท าเป็นประจ าทุกวนั  

 

ใช้หลกั AIDA…สู่ Content ขั้นเทพ 
ผมเคยกล่าวไวใ้นคลิกท่ี 4 วา่ “เวบ็สวยกเ็หมือนสาวงาม มีหนุ่มๆ 

มารุมล้อม” ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎ 5 ขอ้ของการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดี นัน่คือ

การสร้าง Attractiveness โดยใชห้ลกั AIDA ดึงดูดผูช้มให้ประทบัใจ ซ่ึง

หลกัการน้ียงัน ามาใชส้ร้างสรรค ์Content ไดเ้ป็นอยา่งดีทีเดียวครับ มาลอง

ดูกนั 

 

 



A - Attention ลองหาวิธีน าเสนอ Content ท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมาย

ของเราเห็นแลว้ตอ้งเหลียวหลงัมามองแบบไม่ละสายตา ซ่ึงแนวโน้มของ

ผูค้นสมยัน้ี ชอบอะไรท่ีเป็นรูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ (สั้ นๆ) มากกว่าการ

น าเสนอในเชิงบทความท่ีดูจริงจงัและไม่น่าสนใจในคร้ังแรกท่ีเห็น 

 

 
ตวัอยา่ง Infographic ท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวไดแ้บบไม่น่าเบ่ือ 

รูปจาก http://www.flashfly.net/wp/?p=48606 

 

I - Interest เป็นการสังเคราะห์เน้ือหาท่ีกระจดักระจายให้

กลายเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ โดยก าหนด Topic เป็นค าสั้นๆ ง่ายๆ แต่

ชดัเจนท่ีชวนใหคิ้ด หรือตั้งเป็นขอ้ค าถามใหคิ้ดตาม  

 



D – Desire ถา้เราเป็นธุรกิจอาหาร การถ่ายรูปคนท่ีก าลงัหยิบ

อาหารเขา้ปาก แสดงสีหนา้ฟินสุดๆ ท่ีจะไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารเลิศรส ดู

จะเป็นอะไรท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ห็นภาพน้ีอยากซ้ืออยากลองชิมดูบา้ง น่ีเป็น

ตวัอยา่งง่ายๆ ของการท าใหก้ลุ่มเป้าหมายอยากซ้ือสินคา้ของเรา ลองหาวิธี

ท่ีจะท าให้ลูกคา้น ้าลายสอ แอบกลืนน ้าลายทนัทีท่ีเห็น Content ของเรานะ

ครับ 

 

 
ซูชิร้านน้ีน่ากินมั้ย? 

รูป http://board.postjung.com/724453.html 

 

A – Action จงัหวะน้ีเหมือนการตะคลุบเหยือ่ ท่ีจะตอ้งท าใหเ้ร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้ม่ือลูกคา้คลอ้ยตามเราแลว้ ดงันั้น Content ท่ีน าเสนอใน

ส่วนน้ีมกัจะเป็นกระตุน้อารมณ์ให้เกิด Action อะไรบางอยา่ง ถา้เนน้ขาย

สินคา้ กม็กัจะจบลงดว้ยค าสั้นๆ ใหค้ลอ้ยตาม เช่น สั่งซ้ือเด๋ียวน้ี รับฟรีทนัที 

อย่ารอช้า ทดลองใชไ้ดแ้ลว้วนัน้ี แต่ถา้ไม่เน้นการขาย ก็อาจจะจบลงใน

ลกัษณะท่ีท้ิงประเด็นชวนคิด หรือน าเสนอเป็นสโลแกนองค์กรเพื่อสร้าง

การรับรู้ใน Brand เป็นตน้ 



Great Content 
View / Like / Comment / Share / Subscribe 

 

ตัวช้ีวดั Content ที ่“คลกิ” ใจลูกค้า 
คุณภาพของ Content ท่ีสร้างสรรคข้ึ์น สามารถประเมินง่ายๆ วา่ดีจริงๆ 

โดนใจลกูคา้ จากการมีส่วนร่วมของลกูคา้ในส่ือโซเชียลมีเดีย 

 

CASE STUDY 

Silence of Love โฆษณาสุดซ้ึงจาก…ไทยประกนัชีวิต 

กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจคือโฆษณาชุด Silence of Love จากไทย

ประกนัชีวติ นอ้ยคร้ังท่ีลกูคา้จะเดินเขา้บริษทัประกนัแลว้ขอท าประกนัชีวิต

เอง สาเหตุท่ีธุรกิจแห่งเหตุผล แปลงโฉมไปเป็นอารมณ์ เพราะไทยประกนั

ชีวิต เป็นเพียงบริษทัเลก็ๆ เม่ือเทียบกบับริษทัประกนัขา้มชาติ ท่ีเสียเปรียบ

ทั้งดา้นเงินทุน เทคโนโลยี หรือแมแ้ต่ความน่าเช่ือถือเม่ือเทียบกบัแบรนด์

ระดบัโลก เม่ือจุดอ่อนมีมากและลว้นแลว้เป็นจุดอ่อนท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของเหตุผล จึงตอ้งหกัลบดว้ยจุดแขง็ ไทยประกนัชีวิตตอ้งสร้างแบรนดด์ว้ย

การสร้างความรู้สึกใกลชิ้ดระหวา่งแบรนดก์บัผูบ้ริโภค 



  

Silence of Love โฆษณาสุดซึง้จาก…ไทยประกันชีวติ 

(อารมณ์ล้วนๆ) 

โฆษณาซ้ึงๆ ของไทยประกนัชีวิต Silence of Love เก่ียวกบัพ่อ

และลูก ท่ีสามารถเป็น Viral & Guerrilla Marketing โดยไม่ตอ้งซ่อน Brand 

ท่ีทะลุ 130,000 View ภายใน 2 วนั และถูกแชร์ใน Facebook เป็นจ านวน 

20% ของ Traffic ทั้งหมด 

โฆษณาชุดน้ีได้เขา้ถึงจิตใจของลูกในสมัยวยัรุ่นได้ค่อนข้างดี 

เพราะช่วงวยัรุ่นของหลายๆ คน จะมีปัญหาบ่อยๆกบัพ่อแม่ ซ่ึงมกัจะคิด

เสมอว่า พ่อหรือแม่ไม่ดีเหมือนกบัครอบครัวอ่ืนๆ แต่แทจ้ริงแลว้ พ่อแม่น่ี

แหละคือคนท่ีรักลูกตวัเองท่ีสุด ช่วงสุดทา้ยของโฆษณาชุดน้ีมีการใส่ Hint 

ของสินค้าว่า “ดูแลคนท่ีดูแลคุณ” เพื่อต่อยอดไปยงัสินค้าประกัน ด้วย

ความส าคญัของการท่ีเขา้ใจ และเจาะลึกเขา้ถึงความรู้สึกของคนไดดี้ ท าให ้

Content Marketing น้ี สามารถท ายอดผูช้มทะลุ 130,000 คร้ัง ในระยะเวลา

เพียงแค่ 2 วนัเท่านั้น 

จากโฆษณาท่ีสร้างความประทับใจให้คนดูได้เสมอ มาจนถึง

สินคา้ท่ีสร้างความรู้สึกว่าตวัเองมีอ านาจในการ “เลือก” ไทยประกนัชีวิต 



จึงเป็นบริษทัประกนัอนัดบัหน่ึงของคนไทย ท่ีบริษทัประกนัขา้มชาติรบไม่

ชนะ  

ความส าเร็จท่ีตามมา  

o Traffic มาจาก Facebook ร่วมๆ 19%  

o Traffic มาจากการโพสในเวบ็หลกั 20.2%  

       (Pantip + Sanook + Dek-D + Teenee + MThai) 

o Traffic มาจากมือถือ 11.4%  

o Traffic มาจาก Search 7% 

 


