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กลยุทธ์สื่อสาร Online Content
เพื่อให้เกิดการรับรู้ บอกเล่าและส่งต่อ
เรื่องราวให้เกิดกระแสสังคม

การไหลเวียน ส่งข้อมูลข่าวสารจึงเปลีย่ นแปลงไป รูปแบบการสือ่ สารบนโลก
ออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ทีแ่ ตกต่างจากใน
อดีต การสือ่ สารข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ออนไลน์และดิจทิ ลั ได้รบั ความสนใจมาก
ขึ้นกว่าการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนในแบบดั้งเดิมในขณะที่เครื่องมือสื่อสาร
ประเภทสมาร์ทโฟนอยูต่ ดิ ตัวผูบ้ ริโภค ประกอบกับข้อมูลข่าวสารบนสือ่ ออนไลน์
มีลักษณะที่น่าสนใจ น�ำเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึง
คุณสมบัติพิเศษกว่าสื่ออื่นๆ เช่น ในการปฏิสัมพันธ์   ด้วยการสื่อสารโต้ตอบ
กันได้ทันที   เชื่อมโยงถึงกันแบบไร้สาย สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารถึงผู้คน
ทั้งรายบุคคล หรือรายกลุ่มส่งข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
มีราคาทีไ่ ม่สงู เกินไป และเข้าถึงง่าย

การสร้าง Content ข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณค่า น่าน�ำเสนอหรือกระจายต่อ

Content ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารผ่านเครือข่ายดิจทิ ลั หมายถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ได้สร้าง ขึ้นมาและมีคุณค่าน่าสนใจ ทั้งใน
ด้านการน�ำเสนอหรือกระจายต่อไปยังกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
สร้างโอกาสในการรับรู้ เข้าถึงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ท�ำให้เกิด
การบริโภคข้อมูล เนื้อหาหรือข่าวสารดังกล่าวเช่น เว็บไซต์
ของสถาบันความงามที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เขียนเรื่องราว
บทความ บทสัมภาษณ์ ตอบค�ำถาม เคล็ดลับความงาม เนือ้ หา
ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับเรือ่ งการดูแลสุขภาพและความงาม ทั้งผิว
พรรณ รูปร่าง ผลิตภัณฑ์ความงามที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
ในแง่มุมต่างๆ ย่อมท�ำให้เกิดความสะดวกต่อการค้นคว้า
ของกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ต ้ อ งการหา
เรือ่ งราวเกีย่ วกับความงาม ให้เข้ามา
ติดตามเนื้อหา ข้อมูลทีน่ ำ� เสนอนัน้
ถือเป็นการสร้าง Content ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ในเรือ่ งราวเหล่านัน้
โลกดิจิทัล ได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์ ท�ำให้สามารถเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตได้งา่ ยขึน้ ผลจากการพัฒนาโครงข่ายคอมพิวเตอร์
สามารถเชือ่ มโยงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึง่ จากข้อมูล
ปริมาณการใช้ซมิ โทรศัพท์มอื ถือในประเทศไทยในปี 2558 มียอด
ผู้ใช้งาน กว่า 94 ล้านเลขหมาย ขณะที่จ�ำนวนประชากรไทย ในปี
2558 มีจ�ำนวนเพียง 65,124,716 คน ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตเข้าถึงสือ่ ออนไลน์ทสี่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง
96 marketplus

Content บนออนไลน์นั้นประกอบด้วย
ข้อเขียน บทความ

เป็นการน�ำเสนอ ข้อมูลที่เป็น สกู๊ปข่าว, ข้อความ,
ข้อเขียน, บทความ เกี่ยวกับเรื่องราว ความรู้ ความเคลื่อนไหว
เล่ า เรื่ อ ง ประสบการณ์ หรื อ เทคนิ ค ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง
ข้อมูลลักษณะนี้จะใช้น�ำเสนอในเว็บไซต์ หรือการโพสต์บน
เครื อ ข่ า ย ออนไลน์ อาจมีเนื้อหาที่ส�ำคัญหรือยาว มีภาพ
ประกอบหรือไม่ก็ได้

กราฟก

การสร้างภาพนิ่ง หรือภาพเคลือ่ นไหว จะป็นสิง่ ทีท่ า� ให้
เข้าใจง่าย เกิดการจดจ�าได้รวดเร็ว การสรุปประเด็นสั้นๆ น่า
สนใจไม่เยิ่นเย้อ เป็นการอ�านวยความสะดวกทั้งการใช้งาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงสือ่ สารมวลชน
แขนงอืน่ ๆ ด้วย นับเป็นแนวโน้มการบริโภคข้อมูลข่าวสารบน
ออนไลน์ของคนยุคใหม่ ต้องการเนื้อหาสาระที่ง่าย กระชับ
เข้าใจ ได้รบั ความนิยมมากกว่าข้อเขียนยาวๆ สะดวกส�าหรับ
การส่งต่อ หรือ Share กันในสังคมออนไลน์

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

มัลติมีเดีย
ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ

การผลิตมัลติมเี ดีย ภาพเคลือ่ นไหวหรือ
วิดีโอ เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่ ง ที่ ได้ รั บ ความ
นิยมมากเนื่องจากมีทั้งภาพและเสียง ที่จะเข้า
ถึงผู้รับผ่านเครือข่ายได้จ�านวนมหาศาลโดย
เฉพาะช่องทางผ่านเครือข่าย YouTube ทีร่ องรับ
File น�าเสนอในรูปแบบวิดโี อ โดยการสร้างช่อง
ทางVideo Channel ของแบรนด์ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

วิดีโอ Content
ผ่านช่องทาง facebook
อีกตัวอย่างของการสื่อสารทางเลือก
ที่ท้าทาย

ด้วยจ�านวนผู้ใช้ facebook ในประเทศมีมากถึง
กว่า 26 ล้านราย ในป 2558 และวิดีโอคอนเทนต์ยังคง
มีความส�าคัญ และมีความแรงต่อเนื่อง
3 ข้ อ พื้ น ฐานนี้ จ ะสร้ า ง Facebook Videoให้
ประสบความส�าเร็จ มากขึ้น
ตัววิดีโอจะต้องสามารถดึงความสนใจผู้ชมได้ใน 5

โดยปกติแล้วผู้ใช้เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย
จะเป็นการใช้งานแบบกวาดสายตาคร่าว ๆ เมือ่ บวกกับ
ฟเจอร์เล่นวิดโี อแบบอัตโนมัตขิ อง facebook แล้ว 5 วินาที
แรกจึงส�าคัญมากที่จะท�าให้คนดูวิดีโอต่อจนจบหรือไม่
ความยาวของวิดโี อ มีผล หากยาวเกินไป ผูช้ มจะ
ปด เลิกดูไปเสียก่อน วิดีโอที่มีความยาวพอเหมาะ ควร
มีความยาวประมาณ 30 วินาทีถือว่าก�าลังดี แต่หาก
เนื้อหาวิดีโอที่จะน�าเสนอนั้นมีความน่าสนใจเพียงพอ
สามารถที่จะให้ประโยชน์ หรือมอบความสุข ความ
บันเทิงให้ผู้ชมได้ ตัววิดีโอสามารถยาวขึ้นได้ อาจจะ 2
นาที หรือแล้วแต่ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะน�าเสนอ แต่ส�าคัญว่า
จะต้องน่าสนใจเพียงพอให้ผู้ชมดูต่อจนจบ
วิดโี อโฆษณานัน้ จะต้องดูไม่ยดั เยียด ผูค
้ นส่วนใหญ่
ทีใ่ ช้ facebook มักเข้ามาเพื่ออัพเดทข่าวสารของเพื่อน ๆ จึงมักไม่
ค่อยสนใจโฆษณาเชิงพาณิชย์นัก ดังนั้นวิดีโอที่น�ามาใช้จะต้องให้
ประโยชน์ หรือมอบความบันเทิง และเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของ
พวกเขา และทีส่ า� คัญต้องไม่ดเู ป็นการโฆษณาอย่างโจ่งแจ้งจะดีทสี่ ดุ
วินาทีแรก
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สร้างความน่าสนใจให้กับ
Online Content
Online Content ทีเ่ หมาะสม ต้องศึกษาวิธกี ารเขียนและน�ำเสนอ
ซึง่ มีรปู แบบ ลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างกับงานเขียนในประเภทอืน่
การศึกษาข้อจ�ำกัดระหว่าง ช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆ
Website  , Facebook , BLOG, YouTube ,Social Media
การที่ Online Content จะให้ผลลัพธ์ในระยะสัน้ หรือยาว ขึน้ อยู่
กับหลายปัจจัย เช่น ชิน้ งาน ข้อความทีโ่ ดนใจ  ตรงกับความสนใจ
ของสังคม กลุม่ เป้าหมายให้ความสนใจเพราะคุณค่า การบอกต่อ
จากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีอิทธิพลทางความคิด
ตั้งวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนกับ Online Content ที่ใช้ว่าต้องการ
การสร้างการรับรูใ้ นเชิงภาพลักษณ์และแบรนด์ หรือส่งเสริมการขาย
โดยทั่วไป Online Content มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สูง
มาก แต่สง่ ผลในเชิงการขายได้ไม่สงู นักนอกจากในระยะสัน้ และ
มีความแรง หรือน่าสนใจเพียงพอ
ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน ว่าต้องการน�ำเสนอใครทีจ่ ะเป็น
ผู้รับสาร เพื่ออะไร ต้องก�ำหนดเป้าหมายให้ชัด
เนื้อหาที่สื่อสาร ต้องท�ำให้ผู้รับสารชอบ ประทับใจในมุมที่มิใช่
ในมุมที่ผู้ส่งสารหรือแบรนด์ชอบ เพราะเนื้อหาสาระมีผลต่อการ
รับสารและส่งต่อข้อมูล
ประเด็นเนือ้ หา ทีม่ แี รงดึงดูด เช่น ข้อมูลมีประโยชน์ สร้างความ
โดนใจ สนุก ตลกขบขัน กระแทกใจ หรือเศร้า สะเทือนใจ
มีความน่าจดจ�ำ ภาพโดน ภาษาโดน ใจความโดน
เนื้อหาต้องมี ความกระชับ สอดแทรกประเด็นผสมผสาน
กลมกลืน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ส่งผลให้เกิดการกล่าวถึง
ในวงกว้าง
การสื่อสารสร้างความน่าสนใจเช่น บุคคลน่าสนใจ เรื่องราวน่า
สนใจ เหตุการณ์นา่ สนใจ สถานทีน่ า่ สนใจ เนือ้ หาน่าสนใจ การน�ำ
เสนอน่าสนใจ  ภาษาน่าสนใจ ห้วงเวลาน่าสนใจเป็นต้น
สร้างความรูส้ กึ ไม่อยากเก็บไว้คนเดียว การขยายผลหรือส่งต่อ
เป็นสิ่งที่ต้องท�ำให้ได้ เพราะเรื่องราวเหล่านั้นไม่อาจเก็บไว้
สร้างเนื้อหาที่สื่อสารให้มีแรงกระตุ้นผลักดันให้กระท�ำบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น ประโยชน์เกิดขึ้นจริงต้องส่งต่อเพราะห่วงใย  การ
บริโภคทันทีเพราะมีประโยชน์ทางด้านการค้าหรือสังคม ต้องให้
ความช่วยเหลือเพราะสะเทือนความรู้สึก
ข้อมูล เนื้อหา ที่มีการน�ำเสนอต้องมีความต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
เพื่อสร้างให้เกิดการติดตามและขยายเวลาการสื่อสารให้นาน
การออกแบบเนือ้ หา วิธกี ารเหมาะสมกับช่องทางการรับรูท้ เี่ ลือก
ใช้ กับสื่อดิจิทัลนั้นๆ กระตุ้นการติดต่อกลับ สนับสนุนประเด็น
เนื้อหา สร้างโอกาสในการขยายผล
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สื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล วิธีการ รูปแบบ
ที่มีหรือใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยัน
ความส� ำ เร็ จ หรื อ หยุ ด นิ่ ง เพี ย งเท่ า นี้ เพราะมี
ผู้พัฒนาช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ บน
โลกออนไลน์ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
พัฒนาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรูปแบบ
การสื่อสารใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และมี
ผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยไม่มีข้อ
จ�ำกัดเรือ่ งเพศ วัย การศึกษา สถานะ อาชีพ รายได้
สถานทีอ่ ยูอ่ นั เป็นคุณสมบัตขิ องผูร้ บั สารทีส่ ำ� คัญ  
สื่อออนไลน์จึงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการ
สื่อสาร   ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ภาพลักษณ์อนั ดีให้กบั แบรนด์ขององค์กร กิจการ
บุคคล ไปจนถึงสินค้าและบริการ โดยการอาศัย
จุดเด่น และศักยภาพต่างๆ เพือ่ ร่วมสนับสนุนการ
สื่อสารข้อมูลในเชิงโน้มน้าว เพื่อสร้างการรับรู้
สร้างความน่าเชื่อถือ ผูกสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย
และสาธารณชนทัว่ ไปในระยะยาว ทีแ่ บรนด์หรือ
ผู้ส่งสาร ไม่ควรพลาด

