EXPERT
COMMUNICATIONS

ต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้การสื่อสารในเชิงเนื้อหา บนสื่อดิจิทัล หรือ การใช้ Content ผ่าน Social Media
และแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั ความนิยม และถูกน�ำมาใช้ในการสร้างแบรนด์และสือ่ สารทางการตลาด โดยใช้
กลยุทธ์ทางการสื่อสารเพื่อน�ำเสนอเรื่องราว เนื้อหาที่มีคุณค่าไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง เครือข่าย สื่อและ
เครื่องมือดิจิทัล ด้วยความต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับเนื้อหานั้น เกิดความพึงพอใจ ตอบรับ ให้การสนับสนุน
แบรนด์นั้นๆ ในที่สุด
การสื่อสารที่เน้นเนื้อหา ผ่านเรื่องราวที่ผลิตเป็นตัวหนังสือ
ข้ อ ความ ข้ อ เขี ย น บทความ สั ม ภาษณ์ อิ น โฟกราฟิ ก คลิ ป
การผลิตทั้งสื่อภาพนิ่ง สื่อเคลื่อนไหว ล้วนเป็นเนื้อหาที่ต้องการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทางใดทางหนึง่ ไม่วา่ จะเป็น
อรรถประโยชน์ การให้ความรู้ ความบันเทิง สนุกสนาน ดึงดูดใจ
ความผูกพัน สนใจ ท�ำให้เกิดการตอบรับ ปฏิสมั พันธ์ ทีจ่ ะส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ รวมถึงการส่งต่อเนื้อหาไปยัง
ผู้อื่นในโลกดิจิทัล ด้วยกัน
ลักษณะของเนื้อหาในการสื่อสารแบรนด์

ลักษณะโดยทั่วไปของการใช้เนื้อหาส�ำหรับสื่อสารแบรนด์
เพื่อนําเสนอ ไปยังผู้บริโภคโดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้
การให้เนือ้ หาข้อมูลเกีย่ วกับความเป็นมาของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
การให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับความเคลือ่ นไหวของแบรนด์
ผลิตภัณฑ์
การให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพือ่ สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์
กับผู้บริโภค
การให้ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย กิจกรรมหรือ
การจัดกิจกรรมพิเศษ เล่นเกม ชิงรางวัล แจกคูปอง แจกสินค้า
เป็นต้น
การให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านช่องทางการสือ่ สารระหว่างแบรนด์
กับผู้บริโภค  เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
การให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้เข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ เช่น สถานที่ ร้านค้า สาขา จุดจ�ำหน่าย
การให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์
94 marketplus

รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเพื่อสื่อสารแบรนด์ผ่านเครือข่ายดิจิทัล

1.Text
     เป็นการนําเสนอข้อความตัวอักษรต่างๆ ได้แก่ News
ข่ า วสาร เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามน่ า สนใจอยู ่ ใ นขณะนั้ น ,
Anecdote เกร็ดเรือ่ งราว ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ให้เกิดความน่าสนใจ และมีการแชร์
ส่งต่อเรือ่ งราวเหล่านัน้ , Question การถามค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับแบรนด์
หรือผลิตภัณฑ์ , Advertisement of service/Events ได้แก่ การแจ้ง
การประกาศ หรือโฆษณาของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและเรือ่ งราวทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้องกับแบรนด์, Feedback การตอบกลับโพสต์ต่างๆ การแสดง
ความคิดเห็น
2.Photo
         ได้แก่ รูปภาพต่างๆ ทีใ่ ช้สอื่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมาย ทีอ่ าจ
จะเป็น ภาพเดีย่ ว ภาพหมู่ ภาพบุคคล ผลิตภัณฑ์ ภาพทีส่ อื่ ความหมาย
จัดท�ำเป็น e-Poster ที่ได้เป็นการจัดวางภาพและข้อความไว้ในกรอบ
เดียวกัน, Edited Photo  ซึ่งเป็นภาพที่น�ำมาตัดต่อตกแต่ง ใส่กราฟิก
หรือลวดลาย ให้เกิดความน่าสนใจขึน้ , Collage Photo เป็นการน�ำภาพ
หลายๆ ภาพมาจัดรวมในกรอบภาพเดียวกัน , Photo Album เป็นการ
น� ำ ภาพเรื่ อ งราวเดี ย วกั น หลายๆ ภาพ มาไว้ ร วมชุ ด ในที่ เ ดี ย วกั น
Capture Album เป็นการน�ำภาพบางส่วนจากภาพยนตร์ ชิน้ งานโฆษณา
แอปพลิเคชัน มานําเสนอไว้
3.Video
          โพสต์เป็นภาพเคลือ่ นไหวต่างๆ ทีผ่ ลิตขึน้ คลิป โฆษณา
นําเสนอผ่าน YouTube, Facebook Video, Instagram Video
4.Link
         การเชือ่ มโยงไปยังภาพ ข้อความเนือ้ หาอืน่ เพือ่ ให้เข้าถึงได้
และเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงการสร้างกลุ่ม
ข้อความเพือ่ การเข้าถึงกลุม่ ค�ำได้งา่ ยขึน้ เช่น สัญลักษณ์แฮชแท็ก เป็นต้น

ปัจจัยในการสื่อสารเนื้อหา
ผ่านดิจิทัลให้น่าสนใจ ได้การตอบรับ
เนื้อหาข้อมูลที่มีความแปลกใหม่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการน�ำเสนอท�ำให้เกิดความน่าสนใจ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
เนื้อหามีคุณค่า สร้างความประทับใจ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาได้
ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
เนื้อหาเชื่อมโยงเรื่องราวที่ทันเหตุการณ์ ก�ำลังเป็นกระแส
มีการเชื่อมโยงผ่านบุคคล หรือเหตุการณ์ ให้เกิดความสัมพันธ์กัน
จุดเด่นของแบรนด์หรือเนื้อหา กระตุ้นให้เกิดการติดตาม
เป็นเนื้อหาที่ให้ความบันเทิง สนุกสนาน
เนื้อหาที่สามารถ ปลุกเร้าความรู้สึก เช่น เศร้า ตื้นตัน อิ่มเอมใจ
การผลิตเนื้อหาที่ชี้น�ำให้กระท�ำสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
การผลิตเนื้อหาที่สร้างความรู้สึกเป็นพรรคพวก หรือกลุ่มเดียวกัน
เนื้อหาที่สร้างความโดนใจ สะใจ แทนความรู้สึกลึกๆ ของผู้รับสาร

สื่อสารเนื้อหาอย่างไร ที่จะได้ใจผู้บริโภค และส่งเสริมแบรนด์

การสื่อสารเนื้อหาของแบรนด์ในสื่อดิจิทัลนั้น ที่จริงไม่ได้เป็น
เรือ่ งทีย่ ากเลย แต่หวั ใจส�ำคัญก็คอื การทีจ่ ะได้รบั ความสนใจ ตอบรับ
จากผู้บริโภค ที่ต้องมีความโดดเด่น ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
Creating valuable content
การสร้างเนื้อหาให้มีคุณค่านั้น ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในงาน
น�ำเสนอ ความน่าเชือ่ ถือของเนือ้ หาทัง้ ด้านการอ้างอิง บุคคล สถานที่
ความเป็นมาและแหล่งอ้างอิง ย่อมจะได้รบั การยอมรับ ดังนัน้ ในการ
สร้างเนือ้ หาจึงควรจัดเตรียม ข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องสมบูรณ์  สามารถ
ท�ำให้มีความเชื่อมั่นน�ำไปขยายผล ต่อยอดได้
Very useful content
เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ ตรงกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวัง
ซึง่ ประโยชน์ทกี่ ล่าวถึงนีเ้ ป็นประโยชน์ทไี่ ด้รบั ในทางใดทางหนึง่ และ
อาจไม่ใช้สาระเพียงอย่างเดียว อาจเป็นความสุข ข้อแนะน�ำ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อย เพื่อความบันเทิง หรือผ่อนคลาย ก็ได้

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Understanding Your Target Audience
การมีความเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างดีและลึกซึ้ง
จะท�ำให้การผลิตเนื้อหาสามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
Brand Identity and Simplicity content
เนื้ อ หาที่ ส ะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ ในแบบฉบั บ ของตนเอง โดย
น�ำเสนอผ่านองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การใช้ชดุ สี ชนิดตัวอักษร กราฟิก
ที่สามารถสะท้อนหรือบ่งบอก ถึงลักษณะเด่นของแบรนด์ โครงสร้าง
ของการเขียน ส�ำนวนเนื้อหา เอกลักษณ์ของภาพที่ใช้ ลายน�้ำใน
ภาพถ่าย พรีเซนเตอร์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจ�ำได้ และถือเป็น
การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ขณะที่ความชัดเจน เรียบง่าย
ไม่ซับซ้อน น�ำเสนอแต่สิ่งที่จ�ำเป็น เรื่องราว ภาพ และตัวอักษร
ไม่วุ่นวายมากจนเกินไป เข้าใจและใช้งานได้อย่างสะดวก
Consistently produce high quality content
การผลิตเนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ใส่ใจในรายละเอียด เช่น คุณภาพ
ความคมชัดของภาพหรือวิดีโอในการถ่ายท�ำ และมาตรฐานของการ
ผลิตชิน้ งาน ความคิดสร้างสรรค์ทจี่ ะส่งผลต่อประสบการณ์ การจดจ�ำ
และความประทับใจที่มีต่อแบรนด์
     ขณะเดียวกันการสื่อสารเนื้อหาแบรนด์ผ่านเครือข่ายดิจิทัล
ต้องสอดคล้อง ตอบโจทย์กับบริบทเฉพาะของการใช้งาน และง่าย
ต่อการรับสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงในแต่ละแพลตฟอร์มด้วย   
         เป็นแน่นอนว่าการสื่อสารและการตลาดเชิงเนื้อหา ได้รับความ
นิยมและสนใจ ในฐานะที่เป็นช่องทางและรูปแบบที่สามารถเข้าถึง
และสร้างความเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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