คำวว่าว Content Marketing สำวหรับบวงท่าวนอวจจะรั้สสกกว่าวเป็นนเรั่อองใหม่า หรั่อ
อวจคิดเลยไป็ว่าวเป็นนเรั่อองยวกไกลตบว่ แตาจรัิงๆ แลสว่เช่ออไหม่ครับบว่าว Content
Marketing ค่อสิองท่ีอเรัวพบเจอในชีว่ติ ป็รัะจำวว่บนโดยท่ีบอ วงครับงง เรัวอวจไม่ารั้สตว่บ
ในคว่วม่เป็นนจรัิงแลสว่ Content Marketing ก็ค่อกวรัโฆษณวนบนอ เอง แตา
เป็นนกวรัโฆษณวในลบกษณะท่ีอเนียนกว่าวโฆษณวท่บอว่ไป็ ผ้สอาวนหรั่อผ้สชม่จะไม่ารัส้ส กกว่าวกำวลบงถู้ก
ขวยสินคสวหรั่อบรัิกวรัอย้า เน่อองจวกเน่งอหวท่ีนอ ำวเสนอนบนง สาว่นใหญ่จาจะเป็นนกวรัใหสคว่วม่รั้ส
และสวรัะป็รัะโยชน แตาสิองท่ีอแฝงม่วกบบ Content Marketing ก็ค่อ กวรัสรัสวงภวพ
ลบกษณ และคว่วม่นาวเช่ออถู่อของแบรันดหรั่อองคกรั... พ้ดงาวยๆ ค่อไม่าไดสเนสนขวยสินคสว
แตาเป็นนกวรัฝังภวพลบกษณท่ีดอ ีของแบรันดลงไป็ในหบว่ใจและ คว่วม่รั้สสกกของผ้สอาวน/ผ้สชม่
นบนอ เอง ซกองป็ัจจุบนบ เรัวสวม่วรัถูพบเห็นเน่อง หวท่ีอเป็นนลบกษณะ Content Marketing
ไดสหลวยรั้ป็แบบ เชาน บท่คว่วม่ , รั้ป็ภวพ , ว่ีดโี อ และโซเชียลม่ีเดีย เป็นนตสน
กวรัท่ำว Content Marketing แบบ Offline (นิตยสวรั, หนบงส่อตาวงๆ) จะไดส
ผลตอบกลบบไม่าดีเท่าวกวรัท่ำว Content Marketing แบบ Online เน่ออ งจวกกวรัท่ำว
Content Marketing แบบ Online สวม่วรัถูตอบสนองคว่วม่อยวกรั้อส ยวกเห็น
ของคนไดสม่วกกว่าว เชาน กวรัลิงคในเน่อง หว และ ว่ีดโี อ เป็นนตสน... ซกองคว่วม่แตกตาวงในจุด
นีเง อง กวรัท่ำว Content Marketing แบบ Online จกงม่ีกวรัสอดแท่รัก SEO
(Search Engine Optimization) เขสวไป็ดสว่ย เพรัวะนอกจวกจะไดสป็รัะโยชนใน
กวรัสรัสวงแบรันดแลสว่ ยบงสวม่วรัถูชาว่ยใหสกวรัติดอบนดบบใน Search Engine ดีขนกง อีก
ตาวงหวก

Content Marketing เป็นนสิองจำวเป็นนม่วกสำวหรับบคนท่ีม่อ ีเว่็บไซต ยิงอ ถูสวเป็นน
เว่็บไซตท่ีอใชสในเชิงธุรักิจยิงอ เป็นนสิองจำวเป็นน เพรัวะไอเดียดีๆ , สินคสวดีๆ หรั่อ กวรับรัิกวรัดีๆ
จะไรัสคาวท่บนท่ีถูสวไม่าม่ีกวรันำวเสนอไป็ยบงกลุาม่เป็หวหม่วย
ป็รัะโยชนท่ีไอ ดสจวกกวรัท่ำว Content Marketing
• ไดสผ้สเขสวชม่เว่็บไซตผาวน Search Engine ม่วกขกงน (ซกองเป็นนผลจวกกวรัท่ำว SEO
ในเน่อง หว)
• ไดสผ้สเขสวชม่เว่็บไซตผาวน Social Media (Facebook, Twitter) เพิอม่ขกนง
(โดยกวรัแชรัของผ้สชม่)
• ไดส User Engagement ซกองเป็นนขสอคว่วม่แสดงคิดเห็นในหนสวเน่อง หว และม่ี
ผลดีตาอ SEO โดยป็รัิยวย
• เพิอม่คว่วม่นาวเช่ออถู่อใหสกบบแบรันด/องคกรั
• ชาว่ยเพิอม่ยอดขวยในรัะยะยวว่ เพรัวะแบรันดไดสรับบ คว่วม่เช่ออถู่อม่วกขกงน
เรั่อองของกวรัท่ำว Content Marketing ไม่าม่ีอะไรัซบบซสอน ทุ่กคนสวม่วรัถู
ท่ำวไดส... เรัิอม่ตสนดสว่ยคว่วม่เป็นนตบว่ของตบว่เอง พรัสอม่กบบกวรันำวเสนอในสิองท่ีเอ รัวรั้สและ
สนใจ แตาสิองท่ีอตสองจำวไว่สเสม่อก็ค่อ นำวเสนอสิองท่ีอเป็นนป็รัะโยชนตาอสาว่นรัว่ม่ และอยาวท่ำวใหส
ผ้สอาวน/ผ้สชม่รั้สสกกว่าวเรัวกำวลบงขวย และจบลงดสว่ยกวรัแสดงตบว่ว่าวเรัวค่อใครั
หลบงจวกท่ีอเรัวไดสจดบ ท่ำวเน่งอหว เชาน บท่คว่วม่ หรั่อว่ีดีโอ เสรั็จเรัียบรัสอย... สิองท่ีเอ รัว
จะตสองท่ำวตาอไป็ค่อ กวรัเล่อกใชสเครั่อองม่่อในกวรัเผยแพรัา เพ่ออใหสเน่งอหวของเรัวเขสวถูกง
กลุาม่เป็หวหม่วยใหสม่วกท่ีอสุด ดสว่ยตสนทุ่นท่ีอตอำวท่ีอสุด

เครั่อองม่่อแรักท่ีออยวกแนะนำวสำวหรับบท่ำว Content Marketing ค่อรัะบบ
Email Marketing ซกงอ เป็นนเครั่อองม่่อท่ีอไดสรับบคว่วม่นิยม่เป็นนอยาวงม่วก เน่อองจวกเป็นน
เครั่อองม่่อกวรัตลวดท่ีอม่ีป็รัะสิท่ธิภวพส้ง ม่ีผลตอบรับบคาอนขสวงดี,เรั็ว่ และม่ีตนส ทุ่นเฉลีอย
คาอนขสวงตอำว
เครั่อองม่่อถูบดม่ว เป็นนเครั่อองม่่อยอดนิยม่ม่วกป็ัจจุบนบ นบอนค่อ Social Media
เน่ออ งจวก Social Media เป็นนชุม่ชนออนไลนขนวดใหญ่จา ม่ีกวรัใชสงวนกบนอยาวงกว่สวง
ขว่วง ตลอด 24 ชบอว่โม่ง ท่ีอสำวคบญ่จค่อ Social Media ไม่าไดสม่ีแคา FaceBook เท่าวนบนง
แตายงบ ม่ี Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Line และ ฯลฯ ซกอง
Social Media แตาละตบว่ ตาวงก็ม่ีจำวนว่นผ้สใชสอย้าม่วกม่วย ถูสวเรัวสวม่วรัถูเขสวถูกงกลุาม่ผ้ส
ใชสเหลาวนีงไดสก็จะท่ำวใหสโอกวสของเรัวม่ีม่วกขกงน
เท่คนิคในกวรัท่ำว Content Marketing อยาวงงาวยท่ีอสุด ค่อกวรัใชสเว่็บไซตของ
เรัวเป็นนศ้นยกลวงของ Content... ว่ิธีกวรั ค่อ "นำวเน่อง หวหรั่อ Content ทุ่กอยาวงท่ีอ
เรัวม่ี ม่วใสาไว่สในเว่็บไซต" ขสอสำวคบญ่จค่อในเว่็บไซตของเรัวจะตสองสวม่วรัถูแชรัขสอม่้ลไป็ยบง
Social Media ตาวงๆ ไดส
เท่คนิคกวรัใชสเว่็บไซตเป็นนศ้นยกลวงของ Content จะเป็นนกวรัท่ำวงวนท่ีอ
สอดคลสองกบบกวรัท่ำว Email Marketing และ สอดคลสองกบบกวรัท่ำว Social Media
Marketing นบนอ ค่อ... เม่่ออม่ีกวรัคลิกจวกผ้สท่ีอไดสรับบอีเม่ล หรั่อคลิกม่วจวกผ้สชม่ใน
Social Media จะเป็นนกวรัเพิอม่ยอดจำวนว่นผ้สเขสวชม่เว่็บไซตส้งขกงนตวม่ไป็ดสว่ย และเม่่ออ
ผ้สชม่คลิกเขสวม่วในเว่็บไซต พบเน่งอหวอ่อนๆ ท่ีนอ าวสนใจ ม่ีโอกวสท่ีจอ ะคลิกแชรัเรั่อองท่ีอนวา
สนใจนบงนออกไป็ยบง Social Media ในกลุาม่ของตบว่เองตาอไป็อีก
นอกจวกกวรัม่ีจำวนว่นผ้สเขสวชม่เว่็บไซตม่วกขกงนแลสว่ สิงอ สำวคบญ่จท่ีอจะไดสรับบอีกอยาวงค่อ

"คว่วม่นาวเช่ออ ถู่อ" เพรัวะเว่็บไซตจะชาว่ยใหสล้กคสวรับบท่รัวบถูกงกวรัม่ีตบว่ตนของเรัว โดย
พิจวรัณวจวกขสอม่้ลและเน่งอหวท่บงง หม่ดในเว่็บไซต ซกองกวรัท่ำวธุรักิจบนโลกออนไลนแลสว่
สิองสำวคบญ่จท่ีอสุดค่อ "คว่วม่เช่ออ ใจและคว่วม่ไว่สว่วงใจ"... ดบงนบงนคว่รัใหสคว่วม่สำวคบญ่จกบบ
เว่็บไซต เพรัวะถู่อเป็นนหบว่ใจในกวรัท่ำว Online Marketing
เม่่ออท่รัวบถูกงเท่คนิคและว่ิธีกวรัในกวรัท่ำว Content Marketing เบ่งองตสนแลสว่
หวกตสองกวรัเพิอม่ยอดขวย หรั่อตสองกวรัเพิอม่ยอดผ้สเขสวชม่เว่็บไซต ใหสลองกลบบไป็ตรัว่จ
สอบคว่วม่พรัสอม่ของเว่็บไซตท่ีอใชสอย้าในป็ัจจุบบนว่าว
- เว่็บไซตท่ีอเรัวใชสงวนอย้าสวม่วรัถูรัองรับบกวรัแชรัไป็ยบง Social Media ไดสไหม่,
แชรัไดสกตีอ บว่ แตาละตบว่ใชาตบว่หลบกๆ หรั่อไม่า
- เว่็บไซตท่ีอเรัวใชสงวนอย้าม่ีเครั่อองม่่อในกวรัท่ำว Email Marketing หรั่อไม่า
ถูสวคำวตอบท่ีอใชายงบ ไดสไม่าครับท่บงง สองขสอ เป็หวหม่วยในกวรัท่ำว Content Marketing
ของคุณจะยวกขกงน และในรัะยะยวว่คุณจะตสองม่ีควา ใชสจาวยในกวรัท่ำว PR ม่วกขกงนและ
ตสองจาวยกบบแบบยวว่เลยท่ีเดียว่ เน่อองจวกเว่็บไซตท่ีอคณ
ุ ใชสอย้าไม่าม่ีเครั่อองม่่อใหสนนบอ เอง
สำวหรับบท่าวนท่ีอกำวลบงม่องหวเว่็บไซตเพ่ออใชสงวนไม่าว่าวจะเป็นนรัสวนคสวออนไลน หรั่อ
เว่็บสำวหรับบองคกรั/บรัิษท่บ สิองท่ีออยวกฝวกไว่สใหสพิจวรัณวค่อ คว่รัม่องหวเว่็บไซตท่ีม่อ ีเรั่ออง
ม่่อในกวรัท่ำว Marketing ไดส เพรัวะจะชาว่ยป็รัะหยบดงบป็รัะม่วณกวรัโฆษณวในรัะยะ
ยวว่ไดสอยาวงม่หวศวล ไม่าว่าวจะเป็นนรัะบบกวรัแชรัผาวน Social Media, รัะบบชาว่ย
โป็รัโม่ท่เว่็บไซต, เครั่อองม่่อชาว่ยท่ำว SEO เชาน URL Submission และเครั่อองม่่อชาว่ย
ท่ำวกวรัตลวด นบอนค่อ รัะบบ Email Marketing

สำวหรับบบวงท่าวนท่ีอยงบ ไม่าเขสวใจว่าวรัะบบ Email Marketing ม่ีคว่วม่สำวคบญ่จและม่ี
ป็รัะโยชนอยาวงไรั? สวม่วรัถูชาว่ยในเรั่อองกวรัท่ำวตลวดและกวรัป็รัะชวสบม่พบนธไดสผลแคา
ไหน? ผม่แนะนำวใหสไป็หวอาวนรัวยละเอียดใน E-Book เรั่ออง “ท่ำวไม่ตสอง Email
Marketing?” ครับบ
โดย : สุพจน ท่รังเผาว
ผ้สบรัิหวรั บรัิษบท่ เพวเว่อรัเว่็บ แอพพลิเคชบอน จำวกบด

http://www.prthai.com/ebook

เกียอ ว่กบบ เพวเว่อรัเว่็บ แอพพลิเคชบนอ จำวกบด
จวกคว่วม่สนใจเรั่อองคอม่พิว่เตอรั และเรัิอม่เขียนโป็รัแกรัม่สำวหรับบเครั่ออ ง PC
ตบงง แตาป็ี 2536 จนเม่่ออไดสเรัิอม่รั้สจกบ กบบอินเตอรัเน็ตเป็นนครับงง แรักในป็ี 2542 จกงเรัิม่อ ใหส
คว่วม่สนใจ กวรัพบฒนวเว่็บไซตตบงง แตานนบง เป็นนตสนม่ว และตบงงแตาป็ี 2544 เป็นนตสนม่ว ไดสม่ี
โอกวสท่ำวหนสวท่ีอ Web Programmer ในบรัิษบท่หลวยแหาง เพ่ออเก็บเกีอยว่
ป็รัะสบกวรัณ
หลบงจวกเรัิม่อ ท่ำวหนสวท่ีอ Web Programmer ไดสไม่านวน หลบงจวกไดสท่าอง
เว่็บไซตของตาวงป็รัะเท่ศ ท่ำวใหสเกิดคว่วม่คิดว่าวเรัวนาวจะท่ำวรัะบบเว่็บไซตสำวเรั็จรั้ป็ ท่ีอผ้สใชส
สวม่วรัถูจบดกวรัสาว่นตาวงๆ ไดสเองโดยท่ีอไม่าตสองม่ีคว่วม่รั้ภส วษวในกวรัเขียนเว่็บ แคาใชส
คอม่พิว่เตอรัและอินเตอรัเน็ตเป็นน ก็สวม่วรัถูท่ำวไดส ท่ีอสำวคบญ่จค่อ รัวควตสองไม่าแพง
เน่ออ งจวกในเว่ลวนบงนกวรัม่ีเว่็บไซตสบกเว่็บด้เป็นนเรั่อองยุงา ยวกและม่ีรัวควแพง ม่วก
นอกจวกแพงแลสว่ยบงตสองรัอนวนอีกอีกตาวงหวก
เม่่ออคิดไดสดบงนบนง จกงเรัิอม่ท่ำวกวรัออกแบบรัะบบเว่็บสำวเรั็จรั้ป็ขกงน ม่ว โดยกวรัเขียนผบง
รัะบบกวรัท่ำวงวนและรัะบบท่วงเดินของขสอม่้ล พรัสอม่กบบออกแบบรัะบบฐวนขสอม่้ลลงใน
กรัะดวษเก็บเอวไว่สเพ่ออใชสเป็นนพิม่พเขียว่ใน กวรัพบฒนวรัะบบเว่็บสำวเรั็จรั้ป็ดบงกลาวว่ และ
เรัิอม่ลงม่่อพบฒนวท่บนท่ีหลบงจวกท่ีอกวรัออกแบบเรัียบรัสอย จนไดสออกม่วเป็นนเว่็บสำวเรั็จรั้ป็
เว่อรัชบอนแรักช่ออว่าวรัะบบ SME Solution ซกองรัะบบนีจง ะเป็นนเว่็บสำวเรั็จรั้ป็รัะบบรัสวนคสว
ออนไลนเป็นนหลบก ซกงอ ป็ัจจุบนบ ยบงม่ีล้กคสวท่ีอใชสรัะบบนีหง ลงเหล่ออย้าบสวง

หลบงจวกนบงนเว่็บสำวเรั็จรั้ป็ภวยใตสช่ออ SME Solution ไดสถู้กพบฒนวตาอยอดจวก
แนว่คว่วม่คิดเดิม่ โดยนำวแนว่คิดหลบกของรัะบบ ม่วใชสในกวรัพบฒนวเว่อรัชบอนใหม่าๆ อีก
หลวยเว่อรัชบอน
รัวว่ป็ี พ.ศ. 2545 ไดสม่ีกวรัพบฒนวเป็ลีอยนแป็ลงรัะบบเว่็บสำวเรั็จรั้ป็ครับงง ใหญ่จาภวย
ใตสช่ออรัะบบ Intelligent System โดยเป็นนกวรันำวคว่วม่ตสองกวรัและขสอแนะนำวของ
ล้กคสวท่ีอเคยใชสรัะบบม่วพบฒนวรัาว่ม่กบบ แนว่คิดและไอเดียใหม่าๆ ท่ีไอ ดสจวกป็รัะสบกวรัณท่ีอ
เพิอม่ขกงน หลบงจวกนบนง เว่็บสำวเรั็จรั้ป็ภวยใตสช่ออรัะบบ Intelligent System ก็ไดสรับบกวรั
พบฒนวม่วอยาวงตาอเน่ออง
ป็ัจจุบนบ รัะบบเว่็บไซตไดสม่วถูกงยุคท่ีจอ ะตสองรัองรับบกวรัใชสงวนผาวน อุป็กรัณเคล่ออนท่ีอ
เชาน สม่วรัโฟน ยีอหสอตาวงๆ, แท่็บเล็ต, iPad และ iPhone ไดสโดยท่ีอหนสวตวของเว่็บไซต
จะ ตสองม่ีกวรัป็รับบรั้ป็แบบกวรัแสดงผลตวม่อุป็กรัณโดยอบตโนม่บติ ไม่าใชากวรัยาอขนวด
หนสวเว่็บไซตแบบเดิม่ๆ ซกองจะท่ำวใหสตบว่หนบงส่อเล็ก ใชสงวนยวก
ตบว่แป็รัสำวคบญ่จท่ีอท่ำวใหสกวรัพบฒนวเว่็บไซตตสองเป็ลีอยนไป็ในป็ัจจุบบนค่อ กวรัเติบโต
ของกวรัใชสงวนอินเตอรัเน็ตผาวนอุป็กรัณเคล่ออนท่ีอในรั้ป็แบบตาวงๆ เชาน สม่วรัท่โฟน,
แท่็บเล็ต, iPad และ iPhone ม่ีอบตรัวกวรัใชสงวนท่ีอเติบโตแบบกสวว่กรัะโดด ในคว่วม่
คิดเห็นสาว่นตบว่แลสว่คิดว่าวนาวจะเป็นนชาว่งเว่ลวท่ีออบตรัวกวรัขยวยตบว่ของกวรั ใชสอินเตอรัเน็ต
ม่วบรัรัจบกบบคว่วม่กสวว่หนสวของเท่คโนโลยีดสวนโท่รัศบพท่ม่่อถู่อพอดี แบบถู้กท่ีอถู้กเว่ลว
จกงท่ำวใหสสถูิติกวรัใชสงวนอินเตอรัเน็ตผาวนรัะบบม่่อถู่อส้งม่วกขกงน จวกสถูิติของท่รั้ฮิิต และ
สถูิติของ Google พบว่าวกวรัใชสงวนอินเตอรัเน็ตผาวนอุป็กรัณเคล่ออนท่ีคอ ิดเป็นนสบดสาว่นอย้า
ท่ีอ ป็รัะม่วณ 50% (รัว่ม่ทุ่กอุป็กรัณ) เม่่ออเท่ียบกบบเครั่อองพีซี และม่ีแนว่โนสม่จะส้งขกงน
เรั่ออยๆ

และนีคอ ่อเหตุผลสำวคบญ่จท่ีอท่ำวใหส Power Web Application Co., Ltd. ไดสม่ี
กวรัพบฒนวรัะบบเว่็บไซตเว่อรัชบอนใหม่าขกงนม่วอีกครับงงเพ่ออรัองรับบแนว่โนสม่ ใหม่าของเว่็บไซต
แหางอนวคต ท่ีเอ รัียกกบนว่าว Web Responsive โดยเนสนใหสสวม่วรัถูรัองรับบกวรัเขสวถูกง
กวรัเขสวชม่ของล้กคสวจวกทุ่กท่ีอ ทุ่กเว่ลว และทุ่กอุป็กรัณ ไม่าว่าวจะเป็นนสม่วรัท่โฟน,
แท่็บเล็ต, iPad และ iPhone พรัสอม่เท่รันดใหม่าม่วแรังของเว่็บไซตนบนอ ค่อรัะบบ
Web Font ท่ีอจะท่ำวใหสตบว่อบกษรับนหนสวเว่็บไซตไม่าซงำวซวกจำวเจอีกตาอไป็...
ป็ัจจุบนบ Power Web Application Co., Ltd. ค่อบรัิษบท่ท่ีอใหสบรัิกวรัท่ำว
เว่็บไซตแบบครับว่งจรั ไม่าว่าวจะเป็นนบรัิกวรัจบดท่ำวเว่็บไซตตวม่สบงอ , เว่็บไซตสำวเรั็จรั้ป็, จด
โดเม่น, บรัิกวรัพ่งนท่ีอสำวหรับบเว่็บไซต, บรัิกวรัดสวนกวรัตลวด ออนไลนม่วรัเก็ตติงง , อีเม่ล
ม่วรัเก็ตติงง รัว่ม่ท่บงงบรัิกวรัจบดอบรัม่ หลบกส้ตรัตาวงๆ เกีอยว่กบบอินเตอรัเน็ต และกวรั
ตลวดออนไลน เป็นนตสน

