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บทคัดยอ
ปจจุบันการทําการตลาดเชิงเนื้อหาบนดิจิทัลแพลตฟอรม อยางการใชวิดีโอคอนเทนตไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย
นอกจากวัตถุประสงคในการสรางใหกลุม เปาหมายเกิดการรับรูแ ลว วิดโี อคอนเทนตยงั สามารถสรางปฏิสมั พันธกบั กลุม ผูบ ริโภค
เปาหมายไดเปนอยางดี เนือ่ งดวยวิดโี อคอนเทนตทด่ี แี ละมีคณ
ุ คามากพอ จะสงผลใหผทู ไ่ี ดพบเห็นเกิดความรูส กึ ทีด่ แี ละประทับใจ
ตอขอมูลที่ตนไดรับ จนยินดีจะสงตอขาวสารนั้นไปยังคนใกลชิดดวยความเต็มใจ
อยางไรก็ดี การจะสรางใหวิดีโอคอนเทนตเกิดการการบอกตอได ผูประกอบการหรือนักการตลาดควรใหความสําคัญ
อยางยิง่ กับสวนของเนือ้ หาและวิธกี ารเลาเรือ่ ง โดยประเด็นของเนือ้ หาทีน่ าํ มาถายทอดนัน้ ไมควรเปนการยัดเยียดหรือขายสินคา
จนมากเกินไป แตควรถายทอดเนื้อหาสารที่เปนประโยชน นาเชื่อถือ และสรางความจริงใจกับผูบริโภคอยางแทจริง สวนวิธกี าร
เลาเรือ่ งอาจมีการใชกลวิธตี า งๆ ทีส่ ามารถกระตุน หรือเราอารมณใหผบู ริโภคเกิดความรูส กึ บางประการ จนเกิดเปนความตองการ
หรือความประทับใจ จนอยากสงตอขอมูลที่ตนเองไดรับไปยังผูคนใกลชิด จนเกิดเปนกระแสการบอกตอขึ้นในที่สุด
คําสําคัญ: วิดีโอคอนเทนต การตลาดแบบบอกตอ การตลาดเชิงเนื้อหา
Abstract

Nowadays, content marketing on digital platform such as video content is widely used. Besides
the purpose of establishing awareness among the target group, video content also creates strong
engagement with target consumers. Good and quality video content can generate positive feelings and
information impressiveness among the receivers, so that they are willing to share it with intimate people
and companions.
However, to enable a video content to become viral marketing, entrepreneurs and advertisers should
emphasize on content and execution. Specifically, content story should not be forced or sound hard sell
to consumers, but should focus on usefulness, reliability, and sincerity to consumers. The execution of
content story may include tactics that effectively build emotions of consumers to reflect to their needs and
impression so that they want to transfer information to their friend. This will eventually create the viral
marketing.
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บทนํา

ในสภาวการณปจจุบัน สื่อสังคมออนไลนไดกลายเปน
ชองทางการสื่อสารสําคัญในการวางแผนการลงสื่อโฆษณา
ขององคกรตางๆ ดวยราคาคาสื่อโฆษณาที่คอนขางตํา แต
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวาง กอปรกับประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีและผูใชงานอินเทอรเน็ตที่ผสานกัน จนทําให
เกิดการแพรกระจายขอมูลขาวสารไปไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากนั้น ขอมูลขาวสารที่ปรากฏในโลกออนไลน
ได ถ ู ก หลอมรวมเข า กั บ กระแสสั ง คมของโลก กล า วคื อ
ประเด็นใดที่ไดรับความสนใจในโลกออนไลน ก็จะไดรับความ
สนใจในโลกแหงความเปนจริงดวย
ดังนัน้ องคกรตางๆ จึงพยายามคนหาวิธกี ารทีจ่ ะทําให
โฆษณาสินคาหรือบริการของตนนาสนใจ จนกลายเปนกระแส
นิยมของผูคน โดยปจจัยสําคัญที่จะทําใหขอมูลขาวสารที่
กระจายออกไปเปนกระแสในสังคมไดนั้น ผูสงสารควรมุงเนน
ในสวนของเนื้อหาสาร (content) ที่ตองสามารถสรางคุณคา
จนสามารถเขาถึงและสรางความประทับใจกับผูบริโภคได
นอกจากนั้น การเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการ
ถายทอดขาวสารก็มีความสําคัญเชนกัน จากผลสํารวจของ
Demand Metric and Vidyard ซึง่ ทําการศึกษาประสิทธิภาพ
ของเนือ้ หาสารในรูปแบบตางๆ พบวานักการตลาดรอยละ 70
ให ค วามคิ ด เห็ น ว า วิ ดี โ อคอนเทนต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ถายทอดเนื้อหาสาระไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหา
สารรูปแบบอืน่ ๆ โดยสาเหตุทว่ี ดิ โี อคอนเทนตไดรบั ความนิยม

คือ ราคาการผลิตทีไ่ มสงู นัก หรือในบางกรณีอาจไมมคี า ใชจา ย
แตสามารถดึงดูดความสนใจของผูรับสารไดดี ดวยการมี
ทั้งภาพและเสียงที่สามารถเราอารมณความรูสึกของผูบริโภค
รวมไปถึงความสามารถในการอธิบายเรือ่ งซับซอน เขาใจยาก
ใหกลายเปนเรื่องงาย และนาสนใจ นอกจากนั้น ยังสามารถ
เขาถึงไดดวยชองทางที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร แท็บเล็ต
และสมารทโฟน นอกจากนัน้ การไมมกี าํ หนดการออกอากาศ
ทีต่ ายตัวเหมือนสือ่ หลักประเภทอืน่ ผูบ ริโภคจึงสะดวกในการ
เลือกรับชม (TCDC, 2016)
ผลการสํารวจของบริษัทวิจัยทีเอ็น เอส โกลบอล
ซึ่งไดทําการสํารวจพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตจํานวน
55,000 คน จาก 50 ประเทศทัว่ โลกพบวา ผูใ ชงานอินเทอรเน็ต
รอยละ 60 เขาชมวิดีโอคอนเทนตทุกสัปดาห และผูใชงาน
อินเทอรเน็ตรอยละ 25 รับชมวิดีโอคอนเทนตเปนประจํา
ทุกวัน นอกจากนั ้น ผลสํารวจยั งระบุว าร อยละ 30 ของ
กลุมผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก มีอายุระหวาง 25-34 ป ซึ่งมี
พฤติกรรมการเปดรับชมวิดีโอคอนเทนตเปนประจําทุกวัน
และรอยละ 66 มีการรับชมไมตํากวาสัปดาหละครั้ง จาก
ขอมูลที่กลาวมาขางตน จึงสงผลใหวิดีโอคอนเทนตไดกลาย
เป น ช อ งทางสํ า คั ญ และตลาดแห ง ใหม สํ า หรั บ สิ น ค า
และบริการ เรือ่ งราวทีถ่ กู สรางสรรคในชองทางวิดโี อออนไลน
เป น ทั ้ ง พื ้ น ที ่ ใ นการโฆษณาสิ น ค า และบริ ก าร ตลอดจน
เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ และสรางภาพลักษณของ
แบรนดแกผูบริโภค (Brandbuffet, 2014)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงพฤติกรรมการรับชมวิดีโอออนไลนของกลุมผูใชอินเทอรเน็ต ในชวงอายุระหวาง 16-65 ป
ที่มา: Kantar TNS (2014)
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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การตลาดผานคอนเทนต (Content Marketing)
การตลาดผานคอนเทนต คือ การทําตลาดรูปแบบหนึง่
ในการสรางและแจกจายเนือ้ หาสารทีม่ คี ณ
ุ คา (value) ใหกบั
ผูบริโภค โดยสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การเขียน
บทความ การทําภาพกราฟก หรือการสรางคลิปวิดีโอ จากผล
สํารวจของเว็บไซต Socialbakers ของบริษัท Candytech
ซึ่งเปนเว็บไซตที่ตรวจสอบขอมูลทางสถิติของเฟซบุก พบวา
คลิ ป วิ ดี โ อเป น รู ป แบบของเนื้ อ หาสารที่ มี ผู ใ ช พ บเห็ น

มากที่สุด โดยเฉลี่ยรอยละ 8.7 ตอวัน รองลงมา คือ การโพสต
Status ซึ่งมีการเขาถึงผูบริโภคโดยเฉลี่ยรอยละ 5.8 ตอวัน
สวนการแปะลิงค (link) ตางๆ จะมีการเขาถึงรอยละ 5.3
และการโพสต ร ู ป ภาพ อยู  ใ นอั น ดั บ สุ ด ท า ยร อ ยละ 3.7
ตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบวา การโพสตเนือ้ หาผานวิดโี อนัน้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า การโพสต ผ า นข อ ความหรื อ ภาพ
เพียงอยางเดียว (Marketingoops, 2015)

คาเฉลี่ยในการเขาถึงกลุมเปาหมายแบบไมเสียเงิน

ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาใชเฉลี่ยการเขาถึงเนื้อหาสารในรูปแบบตางๆ ของผูใชเฟซบุก (โดยทําการวัดในโพสตของ
แบรนดที่ไมไดทําการซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทโพสต)
ที่มา: Socialbakers (2015)
อยางไรก็ดี การทําการสื่อสารกับผูบริโภคดวยรูปแบบ
ของวิดีโอออนไลน อาจไมสามารถยืนยันไดวาการสื่อสาร
เพื่ อ การตลาดในครั้ ง นั้ น จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบ
ความสําเร็จเสมอไป หากแตนักการตลาดและนักโฆษณา
จําเปนตองเขาใจธรรมชาติของสื่อที่เลือกใช และการสราง
เนื้อหาสารที่มีคุณคาอยางสรางสรรค (Growthbee, 2015)
การสรางวิดีโอคอนเทนตที่มีประสิทธิภาพ คือ การ
สรางและแจกจายเนื้อหาสารที่มีคุณคาผานคลิปวิดีโอ โดยมี
จุ ด ประสงค ใ ห ก ลุ ม เป า หมายที่ ไ ด รั บ ชมเกิ ด ความรู สึ ก
บางประการ และกลับมาสรางผลกําไรใหกับองคกรภายหลัง
ซึ่งเนื้อหาสารที่มีคุณคานั้น คือปจจัยสําคัญยิ่งในการสราง
วิดีโอคอนเทนตนั้น ตรงตามคํากลาวที่วา “Content is the
King” กลาวคือ การผลิตเนื้อหาสารที่มีความนาสนใจ เขาถึง
กลุมเปาหมายอยางเหมาะสม และกระตุนใหผูชมตัดสินใจ
เลือกรับสาร โดยไมทําใหผูบริโภครูสึกวากําลังถูกรบกวน
(interrupt) แตใหผูชมรับชมดวยความบันเทิงใจ และเกิด
ความประทับใจจนตองการทีจ่ ะสงตอเนือ้ หาสารทีม่ คี ณ
ุ คานัน้
ใหผูใกลชิดไดรับรูดวย (Bowdery, 2008)
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พลังการบอกตอ (Viral Marketing)
ผู บ ริ โ ภคในป จ จุ บั น ได ล ดความเชื่ อ ถื อ ต อ โฆษณา
และเริ่ ม เบื่ อ หน า ยข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ด รั บ จากการโฆษณา
มากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยผูบ ริโภคในยุคนีต้ อ งการเปดรับสารทีม่ าจาก
ผูบริโภคดวยกันเองมากกวา (Young, 2010) นอกจากนั้น
ผูบริโภคยังมีความรูเทาทันสื่อโฆษณามากขึ้น ดังนั้น การ
ทํ าโฆษณาแบบดั ้งเดิมโดยใชส ื่อหลัก เช น โทรทั ศ นห รื อ
หนังสือพิมพ ซึ่งนักโฆษณาเปนผูปอนขาวสารใหผูบริโภค
เพียงฝายเดียวจึงไมมีประสิทธิภาพมากพอ ทั้งนี้ ผูบริโภคใน
ปจจุบันตองการการสืบคนและแสวงหาขอมูลดวยตนเอง
และตองการเปนผูสงมอบขาวสารที่ตนคิดวาดีใหกับผูคน
ใกลชิดดวย (Fisk, 2011) ดังนั้น การตลาดแบบบอกตอจึง
เกิดขึน้ ซึง่ หมายถึงกลยุทธการตลาดโดยใชวธิ กี ารพูดแบบปากตอปากของผูค น มาใชในการสรางใหแบรนดเปนทีร่ จู กั มากขึน้
ในวงกวาง ดวยการใชสื่อสังคมออนไลน (social media) ที่มี
ประสิทธิภาพสูง และใชเงินลงทุนตํา โดยสิ่งสําคัญของการทํา
การตลาดแบบบอกตอใหมีประสิทธิภาพ คือ ความนาเชื่อถือ
และความนาสนใจของขอมูลขาวสาร ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ

ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคในการบอกต อ ข อ มู ล ข า วสาร
จากขอมูลการสํารวจของเว็บไซต Getambassador.com
ผูใหบริการขอมูลดานการตลาดพบวา กลยุทธการตลาด
แบบบอกตอมีอทิ ธิพลตอผูบ ริโภคในการกระตุน ใหเกิดการซือ้
สินคาสูงสุด โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ในขณะทีก่ ารตลาด
ผานสื่อหลักอื่นๆ เชน การโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุ
กลับมีอทิ ธิพลในการกระตุน การซือ้ สินคารองลงมา ซึง่ คิดเปน
สัดสวนเพียงครึ่งหนึ่งของกลยุทธแบบบอกตอ โดยอิทธิพล
ของการตลาดแบบบอกตอยังเปนสวนสําคัญที่สงผลกระทบ
ตอการซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากกวา
รอยละ 90 ของผูบริโภคทั้งหมด (Thumbsup, 2013)
อยางไรก็ดี การจะทําใหการตลาดแบบบอกตอประสบความสําเร็จนั้น นักการตลาดควรนํากลวิธีตางๆ มาใชเพื่อ
กระตุ  น ความสนใจของผู  บ ริโภค โดย Keeratitanakarn
(2010) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการตลาดแบบ
บอกตอประสบความสําเร็จไว 5 ประการดังนี้
1. การสร า งความขั ด แย ง คื อ การสร า งประเด็ น
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา ซึ่งอาจสรางผลบวกหรือ
กระแสตอตานก็ได หากผูบ ริโภคไมเห็นดวยกับความขัดแยงนัน้ ๆ
เช น วิ ด ี โ อคอนเทนต โฆษณาของช็ อ กโกแลต Snickers
Thailand ที่นําเสนอเรื่องราวโดยใหนักแสดงสาววัยรุนแสดง
พฤติกรรมไมพอใจ และขึน้ เสียงใสคนรอบขาง โดยการถายทํา
ใชกลองจากมือถือจึงทําใหมีลักษณะเหมือนการถูกแอบถาย
จนสั ง คมวิ พ ากษ ว ิ จ ารณ ว  า นั ก แสดงที ่ เรี ย บร อ ยคนนี ้ ม ี
พฤติกรรมเชนนั้นจริงหรือ หลังจากนั้นจึงเกิดกระแสการ
บอกตอและถกเถียงในสื่อสังคมออนไลนอยางกวางขวางวา
สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงหรือไม โดยตอมาทาง Snickers
Thailand ก็ไดเผยแพรวิดีโอคอนเทนตอีกเรื่องหนึ่งเพื่อ
เฉลยวาที่นักแสดงสาวแสดงพฤติกรรมดังกลาวเปนเพราะ
ความหิว ทําใหนักแสดงสาวไมเปนตัวของตัวเองและทําการ
โฆษณา Snickers ในตอนสุดทาย แมวาวิดีโอคอนเทนตชุดนี้
จะสรางปรากฏการณการบอกตออยางกวางขวาง แตผบู ริโภค
สวนใหญรูสึกไมพอใจที่แบรนดสรางเรื่องหลอกลวง จนทําให
เกิดกระแสในแงลบแทน ดังนั้น หากจะใชการสรางความ
ขัดแยงในสังคม นักการตลาดหรือนักโฆษณาควรใหความ
ใสใจในเรื่องการกําหนดเนื้อหาสารใหดีกอนทําการเผยแพร
2. การใหรางวัลตอบแทน เปนวิธีที่สามารถกระตุน
กลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจไดเปนอยางดี และนําไปสู
การแพรกระจายขาวสารในวงกวางไดอยางรวดเร็ว เชน การ
ทําโฆษณาออนไลนในรูปแบบของการรวมสนุกตอบคําถาม
เพื่อชิงรางวัล ซึ่งสามารถกระตุนใหกลุมเปาหมายเขามามี

สวนรวมไดคอนขางดี นอกจากนั้น นักการตลาดยังใชวิธี
ดังกลาวในการเก็บขอมูล (database) ของกลุมเปาหมายได
อีกดวย โดยทําการเชื่อมโยงควบคูไปกับแบบฟอรมเพื่อให
กลุมเปาหมายกรอกขอมูลสวนตัวเพื่อใชในการรับรางวัล
3. การใหความบันเทิง ชวยสรางความสนใจใหกับ
ทุกเรือ่ งราวได และเมือ่ กลุม เปาหมายเกิดความสนใจจะทําให
การสงตอเนื้อหานั้นจะเปนไปไดงายขึ้น เชน การใชความ
ตลกขบขัน ความแปลกใหม เปนตน อยางไรก็ดี การสราง
วิ ดี โ อคอนเทนต ที่ ส ร า งความตลกขบขั น กั บ กลุ ม ผู ช มใน
วงกวางนัน้ ไมใชเรือ่ งงาย จึงควรทําการทดสอบโดยนําเสนอให
กลุมตัวอยางกลุมเล็กไดรับชมกอนทําการเผยแพรจริง เพื่อ
ใหแนใจวาวิดีโอคอนเทนตที่สรางขึ้นนั้นทําใหผูบริโภคเกิด
ความรูสึกตามที่นักการตลาดตองการ
4. คุณคาของความเปนเนื้อหา กลาวคือ เนื้อหาที่ถูก
นําเสนอตองมีคุณคา และมีประโยชนเพียงพอ เชน วิดีโอ
คอนเทนตของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC ที่สราง
คลิปวิดีโอในชุด CHANGE SMEs “เปลี่ยนแลวรวย” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแนะนําแนวทางการออกแบบ และแนวทาง
การแกไขปญหาธุรกิจใหกับผูประกอบการ SMEs ซึ่งวิดีโอ
คอนเทนตชิ้นนี้ ไดแฝงขอมูลที่เปนประโยชนและมีคุณคา
สําหรับผูป ระกอบการ SMEs ไวมาก ทัง้ เรือ่ งของการวิเคราะห
กลุมเปาหมาย การสรางแบรนดที่ถูกตอง ฯลฯ โดยวิดีโอ
คอนเทนตชิ้นนี้ไดรับแชรตอ เปนจํานวนมาก เนื่องดวยเนื้อหา
ที่มีคุณคา และยังใหความบันเทิง โดยนําเสนอดวยเรื่องราวที่
เขาใจงายและใกลตัวผูคน
5. ขอความลับหรือเรื่องที่คนทั่วไปอยากรูอยากเห็น
หมายถึง การนําเสนอเรื่องที่ไมเคยไดรับการเปดเผยมากอน
ซึ่งกอใหเกิดความสนใจและเกิดการบอกตอไดเปนอยางดี
ดังเชน แบรนด Gucci ใชอินสตาแกรมเพื่อสรางความจดจํา
ของผูบริโภคตอบุคลิกภาพของแบรนดที่เนนความหรูหรา
มีระดับ ทั้งภาพบนเวที ภาพถายแฟชั่นในนิตยสาร ภาพ
เบื้องหลังของบรรดาคนดังและดาราที่ถูกแอบถายขณะใช
ผลิตภัณฑของ Gucci รวมถึงภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตที่
ไมไดเผยเคยไดเผยแพรออกสูสาธารณชน
การสรางวิดีโอคอนเทนต ใหเกิดพลังการบอกตอ
เว็บไซต HighQ ของ บริษัท Cloud Software ได
สรุปสถิตกิ ารเติบโตของสือ่ วิดโี อในป 2559 ไววา นักการตลาด
รอยละ 93 มีการใชวดิ โี อคอนเทนตในการทําการตลาดออนไลน
และติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย แตในขณะเดียวกันมี
นักการตลาดเพียงรอยละ 52 ที่เขาใจถึงกระบวนการสราง
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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วิดีโอคอนเทนต และตระหนักวาวิดีโอคอนเทนตเปนสื่อที่มี
ประสิทธิผลตอการสรางการรับรู และชวยสรางปฏิสัมพันธ
(engagement) กั บ กลุ  ม เป า หมาย จนนํ า ไปสู  ก ารเกิ ด
การตลาดแบบบอกตอ ทัง้ นี้ รูปแบบของวิดโี อคอนเทนตทพ่ี บ
ในปจจุบัน สามารถจําแนกไดหลายรูปแบบ อาทิ
1. Video Blog ที่สรางโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน
คลิปวิดีโอสอนการแตงหนาของแพรี่พายซึ่งเปน
ชางแตงหนา (make-up artist) หรือคลิปสอน
การทําอาหารโดย พล ตัณฑเสถียร โดยในแตละ
คลิปมักมีความยาวประมาณ 1-5 นาที
2. คลิ ป วิ ด ี โ อแบบสั ้ น ความยาว 6 วิ น าที โดยใช
แอปพลิเคชัน Vine ในการจัดการ
3. การใช Event Videos นํ า เสนอวิ ด ี โ อคลิ ป ใน
รูปแบบของการถายทําภาพเหตุการณที่มีความ
เกี ่ ย วข อ งกั บ แบรนด เช น คลิ ป วิ ด ี โ อถ า ยทอด
การเป ด ตั ว สิ น ค า หรื อ ถ า ยทอดการจั ด สั ม มนา
ตางๆ โดยมีแบรนดสินคาของนักการตลาดเขาไป
เกี่ยวของ
4. การทําวิดีโอในลักษณะการสัมภาษณบุคคลตางๆ
ซึง่ ควรเนนความนาเชือ่ ถือ และความเปนธรรมชาติ
ของบุคคลเปนสําคัญ
5. Video Presentation คือ การทําคลิปวิดีโอเพื่อ
นํา เสนอเรื่ องราวตางๆ โดยมั ก มีก ารรา งกรอบ
ความคิด (storyboard) ไวกอนการถายทํา ซึ่งมัก
นิยมใชในการทําวิดีโอคลิปเพื่อทําการโฆษณาของ
แบรนด ต  า งๆ จุ ด หลั ก คื อ ไม ค วรเน น การขาย
สิ น คา แบบโจ ง แจ ง แตใ หเ น นที่ก ารสร างความ
ผูกพันในระยะยาว และมอบคุณคาในเนื้อหาสาร
ที่กอใหเกิดประโยชนกับผูบริโภคใหไดมากที่สุด
6. การทํา Live Video หรือ Live Streaming คือ
รูปแบบของการถายทอดสดวิดีโอแบบเรียลไทม
ซึ ่ ง ได ร ั บ ความนิ ย มมากในป จ จุ บ ั น เนื ่ อ งจาก
ความงายของการใชงาน และสามารถเผยแพรทาง
สื่อสังคมออนไลนตางๆ ไดอยางงายดาย เชน Live
Video ใน Facebook หรื อ Live Streaming
ผานชองทางของ Youtube (Highq, 2016)
กระบวนการสร า งวิ ดี โ อคอนเทนต เ พื่ อ ให ผู ค นเกิ ด
ความประทับใจ กระทั่งเกิดการกระจายขอมูลขาวสารตอไป
ยังบุคคลอืน่ จนกลายเปน viral marketing ไดนน้ั นักการตลาด
ตองศึกษาขอมูลตางๆ ที่สําคัญ และนํามาวางแผนการคิด
อยางเปนขั้นตอน โดยขอมูลดังกลาว ไดแก
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1. การกําหนดวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสรางวิดีโอคอนเทนต คือ การ
กําหนดวัตถุประสงคของวิดีโอคอนเทนตที่จะสรางขึ้น อาทิ
เพื่อสรางใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อ
สรางความเขาใจหรือเพื่อสรางภาพลักษณ นอกจากนั้น การ
กํ า หนดกลุ ม เป า หมายและศึ ก ษาความต อ งการของกลุ ม
เปาหมายที่ตองการสื่อสารก็เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งควรกําหนดให
สอดคลองกับบุคลิกภาพของแบรนด เพื่อใหแนวทางในการ
นําเสนอเกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงกับกลุมเปาหมายได
กลาวคือ เมื่อนักการตลาดศึกษาจนทราบความตองการที่
แท จ ริ ง ในใจของผู  ก ลุ  ม เป า หมายแล ว เรื ่ อ งราวในวิ ด ี โ อ
คอนเทนตท ี่ ส ร างขึ้นก็จะสามารถสะทอนเรื ่องราว หรื อ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจของกลุมเปาหมาย (consumer
insight) ไดอยางแทจริง
2. การกําหนดกลวิธีการนําเสนอ
วิดีโอคอนเทนตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทําให
กลุ ม เป า หมายไม เ กิ ด ความรู สึ ก ว า เขากํ า ลั ง ชมโฆษณาอยู
ดังนั้น นักการตลาดควรหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบดั้งเดิมในการ
แสดงคุณสมบัติของสินคา และตราสินคาออกมาอยางเดนชัด
แตควรทําใหเรื่องราวที่นําเสนอดูทันสมัย และทําใหกลุม
เป า หมายรู สึ ก ว า ได เรี ย นรู บ างสิ่ ง บางด ว ยความสมั ค รใจ
การนําสินคาหรือบริการเขามาเปนสวนหนึ่งในเรื่องราวของ
วิดโี อคอนเทนตสามารถกระทําได หากแตควรใชอยางพอเหมาะ
และไมจําเปนตองแทรกตลอดเรื่องราวที่นําเสนอ (Marconi,
1997) นอกจากนัน้ ควรทําการสือ่ สารเฉพาะเรือ่ งราวทีแ่ บรนด
ควรสื่อสารเทานั้น โดยสื่อสารใหนอยและงายที่สุด แตทําให
นาสนใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสื่อสารในสิ่งที่
ซับซอนมากไป อาจทําใหกลุมเปาหมายแปลความหมายผิด
และไมเกิดการจดจํา โดยสามารถใสองคประกอบพื้นฐาน
ดังตอไปนี้
องคประกอบพื้นฐานของวิ ดี โอคอนเทนต ในขั ้น ตอนแรกควรมีกําหนดบทเปดเรื่อง คุณลักษณะของตัวละคร
(character) และฉาก จากนัน้ ควรมีการใสเรือ่ งราวของปญหา
หรือความทาทายที่ตัวละครกําลังประสบอยู ตอมาควรให
รายละเอียดในเรื่องของการเดินทางหรือการคนพบบางสิ่ง
บางอยาง เพือ่ นํามาสูแ นวทางการแกไข หรือการตัดสินใจของ
ตัวละคร และในสวนสุดทายควรมีการใสลิงคเพื่อใหผูชมคลิก
เขาไปในเว็บไซตของธุรกิจ เพื่อที่จะวัดประสิทธิผลของวิดีโอ
คอนเทนตที่จัดทําขึ้น โดยสรุปผลจากยอดผูเขาชมเว็บไซต

3. การกระตุนความสนใจ เพื่อสรางพลังบอกตอ
สิ่งสําคัญที่นักการตลาดควรใสใจในการสรางวิดีโอ
คอนเทนต คือ ไมควรใหกลุมเปาหมายรับชมโดยปราศจาก
ความรู สึ ก หรื อ ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลั บ มาสู วิ ดี โ อคอนเทนต ที่
สรางสรรคขึ้น แตตองทําใหกลุมเปาหมายไดแสดงอารมณ
ความรูส กึ ตางๆ ทันที ซึง่ หากกลุม เปาหมายมีการแสดงอารมณ
รวมกันมากขึ้น ก็จะยิ่งสรางใหเกิดพลังบอกตอในวงกวาง
มากขึ้นเชนกัน นอกจากนั้น วิดีโอคอนเทนตที่สรางสรรคขึ้น
ตองนาสนใจ ทันเหตุการณ และมีคุณคาเพียงพอจนสามารถ
ดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายได และควรเชื่อมโยงกับ
กลุมเปาหมาย และนําเสนอดวยความจริงใจ ไมจงใจที่จะ
ขายสินคาใหกับผูบริโภคมากเกินไป เชน วิดีโอคอนเทนต
ที่แบรนด ไมโลไดสรางสรรคขึ้น ในชื่อชุด “หรือฉันจะเปนแม
ที่แยที่สุด” โดยการนําเสนอเรื่องราววา “การเปนแมที่ดีตอง
ทําอยางไร” ซึง่ นําเสนอไดอยางนาสนใจในชวงเวลาใกลวนั แม
นอกจากนั้น ยังมีคุณคาในดานเนื้อหา ทั้งดานเนื้อหาเชิงเหตุผลทีใ่ หแงคดิ และคําแนะนําทีม่ ปี ระโยชนกบั กลุม เปาหมาย
และคุณคาเชิงอารมณที่กระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความ
สะเทือนใจ โดยเนื้อหาและวิธีการเลาเรื่องยังไดสะทอนถึงสิ่ง
ที่อยูในใจของกลุมเปาหมายอีกดวย
วิ ธี ก ารวั ด ผลการใช วิ ดี โ อคอนเทนต กั บ การตลาด
แบบบอกตอ
หลังจากทําการเผยแพรวดิ โี อคอนเทนตแลว สิง่ สําคัญ
ประการหนึ่งซึ่งนักสื่อสารการตลาดควรทําเปนอยางยิ่งคือ
การวัดผลประสิทธิภาพของวิดีโอคอนเทนต โดยอาจทําการ
วัดผลตามหัวขอดังนี้
1. การประเมิ น ผลในส ว นของกลุ ม เป า หมาย
(Demographic)
ควรมีการประเมินวาผูที่ทําการรับชมวิดีโอคอนเทนต
นั้นตรงกับกลุมเปาหมายที่วางไวหรือไม เชน หากทําการแชร
วิดีโอคอนเทนตผานเฟซบุก เฟซบุกไดทําการแสดงผลกลุม
เปาหมายทีเ่ ขาชมวิดโี อไวอยางละเอียด เชน เพศ และชวงอายุ
ของผูเ ขาชม จํานวนการชมวิดโี อทัง้ หมด (views) จํานวนผูช ม
วิดีโอโดยไมนับผูที่เห็นซําซอน (unique viewers) เปนตน
2. การตรวจสอบปฏิสัมพันธของกลุมเปาหมายตอ
วิดีโอคอนเทนต (Video Engagement)
หมายถึง การตรวจสอบจํานวนยอด Like Comment
Share ของกลุมเปาหมายตอวิดีโอคอนเทนต เพื่อศึกษา

แนวทางความชื่นชอบของผูชมตอเนื้อหาและวิธีการเลาเรื่อง
ที่นําเสนอ เพื่อเปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา
วิดีโอคอนเทนตในอนาคต
3. การเปรียบเทียบคาใชจา ยในการทําวิดโี อคอนเทนต
กับเปาหมายที่วางไว (Cost Per Action)
จากที่กลาวไวขางตนวาการกําหนดวัตถุประสงคที่
วางไวเปนสิ่งสําคัญการมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน จะสงผลให
การวัดผลทําไดโดยงาย เชน หากวิดีโอคอนเทนตที่สรางขึ้น
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ให กลุม เปาหมายทําการสัง่ ซือ้ สินคา เมือ่ ทํา
การวัดผลใหเปรียบเทียบคาใชจาย (คาใชจายในกระบวนการ
ผลิตวิดีโอ หรือคาใชจายในการซื้อโฆษณา) ตอจํานวนเงินใน
การสั่งซื้อสินคาแตละครั้ง ตลอดจนระดับความคุมคาในการ
ทําโฆษณา
บทสรุป
วิ ดี โ อคอนเทนต เ ป น ช อ งทางการสื่ อ สารที่ สํ า คั ญ
สําหรับองคกรขนาดเล็กและใหญในปจจุบัน ดวยความคุมคา
ทั้งดานงบประมาณ และความพึงพอใจของผูบริโภค จึงทําให
ผู ป ระกอบการหลายรายให ค วามสนใจในการโฆษณาบน
ดิจิทัลแพลตฟอรมดังกลาว การจะทําใหวิดีโอคอนเทนต
ประสบความสําเร็จและเกิดเปนกระแสบอกตอไดนั้น ตองมี
การวางแผน และติดตามอยางใกลชิด ประกอบกับตองมี
จุดประสงค และกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อสรางเนื้อหาของ
วิ ดี โ อให มี คุ ณ ค า และตรงกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค
อยางแทจริง โดยอาจเลือกใชปจจัย 5 ประการ เพื่อกระตุน
ความสนใจของผูบริโภค ไดแก การสรางประเด็นใหเกิดการ
ถกเถียงกันในสังคม การใชรางวัลเพื่อกระตุนความสนใจ
การใชความบันเทิงในรูปแบบตางๆ การสรางเนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ คา
และมีประโยชนมากพอตอผูคน หรือการนําเสนอเรื่องที่เปน
ความลับ เปนเรื่องที่กลุมเปาหมายตองการทราบ แตไมเคย
ไดรับรูมากอน
นอกจากนั ้ น การเล า เรื ่ อ งในวิ ด ี โ อคอนเทนต ต  อ ง
ไม เ ป น การมุ ง เน น การขายสิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ ม ากเกิ น ไป
โดยควรทําการสื่อสารใหนอยที่สุด แตสรางความนาสนใจ
ไดมากที่สุด และควรใชความจริงใจ และความตองการที่จะ
มอบประโยชนใหกับผูบริโภคเปนแกนหลักในการสรางสรรค
เนือ้ หา ซึง่ จะสงผลใหแบรนดเปนทีร่ กั และมีคณ
ุ คาในระยะยาว
ในสายตาของผูบริโภค

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
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