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สร้างแบรนด์ด้วย Content Strategy

•ตั#งธง
• เลือกแพลตฟร์ม
• ตีกรอบแนวคิด กาํหนดเป้าหมายหลกั
•จดัทาํ Content Plan
•ลงโฆษณา



3.ตกีรอบแนวคดิ กาํหนดเป้าหมายหลัก

• ต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์ร่วมกบัการสร้างยอดขาย ขณะเดียวกนัก็อยากทําให้

แบรนด์ใกล้ชิดกบัคน โดยในชว่งแรกเน้นการสร้างการรับรู้ ให้คนรู้จกัเนืEองจากแบ

รนด์ยงัใหมใ่นตลาดก็อาจตั Fงเปา้การทํา Content Marketing ไว้เป็นสดัสว่นตา่ง ๆ

ดงันี F
•50% Brand Awareness

•40% Sale

•10% Community Engagement



3.ตกีรอบแนวคดิ กาํหนดเป้าหมายหลัก

อยา่งไรก็ตาม อยากให้ลองนกึดอูยา่งด้วยถี7วา่ กรณีที7แบรนด์ไมเ่ป็นที7รู้จกั สนิค้ายงัใหมใ่น
ตลาด การเปิดตวัด้วยโปรโมชั7นเลย ทั Fงที7คนยงัไมรู้่วา่ .....
• แบรนด์นี Bดีอยา่งไร

• ขายสนิค้าอะไร

• สนิค้ามีสว่นผสมอะไร

• ตอยโจทย์กลุม่เปา้หมายหรือไม่

• และมนัดีตอ่ตวัของผู้ซื Bออยา่งไร

นี7จงึเป็นเหตผุลที7วา่ ทําไมการทํา Content Marketing จงึไมค่วรมุง่ไปที7การขายเป็นอนัดบั
แรก แตค่วรจะมีสเตป็ที7ชว่ยให้แบรนด์ใกล้ชิดกบัคน



4.จัดทาํ Content Plan

•วางแผนจากการตีกรอบ โดยใช้สตูร

•(จํานวนวนั x เปอร์เซน็ต์คอนเทนต์)/100  = ...... คอนเทนต์

•Brand Awareness 50% = 15 วนั

•Sale 40% = 12 วนั

•Community Engagement 10% = 3 วนั



4.จัดทาํ Content Plan

•จากจํานวน 30 วนั จากนั Fนจงึนําหวัข้อตา่งๆ มากําหนดลงในปฏิทิน ซึEงการ

กําหนดวนั เวลา ในการโพสต์นั Fนจะต้องอาศยัการวิเคราะห์เป็นรายเดือน ซึEง

สามารถดไูด้จากข้อมลูเชิงลกึวา่ Content ทีEนําเสนอนั Fน ได้รับความนิยมใน

ชว่งเวลาใด วนัไหนของสปัดาห์ ทีEกลุม่เปา้หมายของคณุใช้งาน platform นั Fนมาก

ทีEสดุ เป็นต้น



4.จัดทาํ Content Plan

• ต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์ร่วมกบัการสร้างยอดขาย ขณะเดียวกนัก็อยากทําให้

แบรนด์ใกล้ชิดกบัคน โดยในชว่งแรกเน้นการสร้างการรับรู้ ให้คนรู้จกัเนืEองจากแบ

รนด์ยงัใหมใ่นตลาดก็อาจตั Fงเปา้การทํา Content Marketing ไว้เป็นสดัสว่นตา่ง ๆ

ดงันี F
•50% Brand Awareness

•40% Sale

•10% Community Engagement



Example : Content แบ่งตามเป้าหมายของแบรนด์ 

• ยกตวัอยา่งเชน่ แบรนด์จําหนา่ยชีสสาํหรับเดก็ ต้องการใช้ Facebook เพืiอสร้างการรับรู้และการสร้างยอดขายให้กบั
สนิค้า

• Brand Awareness :
• Knowledge ชวนลกูคยุ รู้หรือไมชี่สผลติมาจากอะไร / ยิ Dมโชว์ฟันสวยเพราะมีตวัชว่ยเป็นชีสแสนอร่อย / ไขคําตอบ เดก็เริRมกินชีส

ได้เมืRออายเุทา่ไหร่ ฯลฯ

• Brand 5 เหตผุลทีRลกูต้องหมํRา ABC / ABC ผลติจากแมโ่คอารมณ์ดีจนได้ชีสคณุภาพดี / เตบิโตสมวยัด้วยชีส ABC

• Sale : ABC กินทกุวนัดีทกุวนั ราคา `ab.- / ABC มีจําหน่ายแล้วทีR ... / New! ชีส ABC 50.- (ปกติ `ab.-)
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• Community Engagement :
• แจกรางวลั

• Print & Coloring ชวนลกูสนกุระบายสภีาพนี D สง่มาร่วมสนกุทีRแฟนเพจ ABC รับไปเลยชีส ABC สาํหรับเดก็น้อยคนเก่ง

• ชีสมีวิตามินอะไรบ้าง คอมเมนต์กนัมา ตอบถกู มีรางวลั

• ชวนคยุ

• คณุให้ลกูกินชีสชว่งไหนของวนั

• เริRมให้ลกูกินชีสกนัตั Dงแตอ่ายเุทา่ไหร่

• ลองให้ลกูพดูคําวา่ "ชีส" ดสู ิแล้วจะรู้วา่ลกูยิ Dมสวยแคไ่หน บ้านไหนให้ลกูลองทําแล้วถ่ายภาพ ชีส ชีส มาอวดกนัหน่อย



5. ลงโฆษณา

• Facebook Ads : 

• เป็นการลงโฆษณากบัสื7อเฟชบุ๊กโดยตรง ซึ7งสามารถลงโฆษณาได้หลายรูปแบบ คือ โป

รมทโพสต์ การลงโฆษณาเพื7อสร้าง Engagement กบักลุม่เปา้หมาย เพื7อก่อให้เกิดการ

กดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ คลกิเพื7อซื Fอสนิค้า ฯลฯ



THE  END


