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[ CONTEXT
&CONTENT ]
หลังจาก The Wall ฉบับ June 2014 ไดตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการจาก Traditional Digital marketing สู Content Marketing ใน The Wall ฉบับนี้จะเจาะลึกเรื่อง
กลยุทธการทำคอนเทนตที่มี impact ดวยการสราง Context Strategy ที่เหมาะสม

“CONTENT STRATEGY CAN’T LIVE WITHOUT CONTEXT.”
Daniel Eizans, Content Strategist

ตามนิยามที่โคคา-โคลาใหไวในวิดีโอคอนเทนตของแบรนด Liquid & Linked 2020 เมื่อ 2 ปกอน
Branded Content หมายถึง การเลาเรื่องราวของแบรนดตอผูบริโภคผานจุดเชื่อมตอในทุกรูปแบบ
ที่เปนไปได โดยคอนเทนตตองเปนสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงผูบริโภคกับแบรนดเขาดวยกันได และนั่นคือ
หนาที่หลักของคอนเทนตที่อาจตอบวัตถุประสงคทางการตลาด (โดยเฉพาะการขาย) ที่ตั้งไวไมได
ทั้งหมด

“Branded Content is the creation of stories that are to be exposed
through every possible connection.”
- Coca Cola’s Liquid & linked 2020 -

อิทธิพลของคอนเทนตนั้นจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับตนทุนของแบรนดที่มีอยู ณ ขณะนั้นวามี
ตนทุนของการรับรู ความเขาใจ หรือความสนใจในแบรนดนั้นอยูแลวมากนอยเพียงใด แตอยางไรก็ดี
Branded Content ในปจจุบันสามารถถูกวัดผลดวยเครื่องมือวิเคราะห Analytics เชิงปริมาณที่มี
อยูมากมาย เพื่อประเมินวาคอนเทนตที่ถูกสรางขึ้นนั้นตอบโจทยทางการตลาดหรือไม อยางไร

ประเภทของ BRANDED CONTENT
ที่ปรากฎอยูในปจจ�บัน
1

BRAND-GENERATED CONTENT
หมายถึง คอนเทนตที่ผูบริหารแบรนดหรือเอเยนซี่ที่ดูแลแบรนดนั้นสรางขึ้น
ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน Website, ภาพ, ขอมูล Infographics, Banners,
Seeding, Video Content, Social Content ฯลฯ ผานหลากหลายชองทางที่
เชื่อมตอกับกลุมเปาหมายของแบรนดและสาธารณชน
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[ Tips from
Will Samson ,
Cannes 2015 ] byContagious
Communication
for a good context
design a good context around the audience

not the

screen

จงกำหนดบร�บทที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผูบร�โภคเปนหลัก (เพื่อใหเขา
สามารถเขาถึงคอนเทนตได) ไมใชการออกแบบเพื่อหนาจอ (เทคโนโลยี)

USER-GENERATED CONTENT
หมายถึง คอนเทนตที่เกิดจากการที่กลุมเปาหมายและสาธารณชนเขามาให
ความหมายกับแบรนด เชื่อมตอความรูสึกนึกคิดและความเปนตัวตนของเขา
ผานกระบวนการเขารวมดานความคิดเห็น (Participate in) ดานการเขารวม
กิจกรรมของแบรนด หรือตอบรับขอเสนอของแบรนดนั้น (Play with)
พรอมนำไปบอกตอ (Pass on) กับเพื่อนฝูงผานเครื่องมือทาง Social Media
User-Generated Content นี้ไดรับความเชื่อถือและนับวาเปนคอนเทนตที่
มีอิทธิพล (Influential Content) มากกวาเนื้อหาแบบอื่นในโลกออนไลน เพราะ
ถือวาถูกกลั่นกรองโดยผูบริโภคมาแลวชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ User-Generated
Content ที่มีพลังนั้นมักเกิดขึ้นในบริบทที่ “ใช” (The Right Context) เทานั้น

for a good conteNt
brand content should promote people as an individual.
Make them feel like the brand understands them and are

“made just for them”.

แบรนดคอนเทนตควรสื่อกับผูบร�โภคใหเกิดความรูสึกในเช�งปจเจก
ทำใหเขารูสึกนึกคิดวาแบรนดนั้นเขาใจเขา และทำมาเพื่อเขาคนเดียว
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อะไรสำคัญกวากัน CONTExT หร�อ CONTENT?
ในขณะที่ Content สรางความรูสึก (Feeling) เชื่อมโยงแบรนดกับกลุมเปาหมาย
Context จูงใจใหกลุมเปาหมายเขามามีปฏิสัมพันธ (Do/Engage) กับแบรนดโดยตรง
โดย Context หรือ “บริบท” หมายถึง สภาวะแวดลอมที่เรื่องราวของแบรนดปรากฎอยู
บริบทที่ดีที่เหมาะสมนั้นไมไดมีทั่วไป แตจะตองถูกเลือก ถูกกำหนด หรือถูกสราง
ขึ้นอยางมีกลยุทธใหเหมาะสมกับแบรนดนั้น บริบทที่เหมาะสมจะชวยให Branded
Content สามารถเขาถึงผูบริโภคอันเปนกลุมเปาหมายไดงายขึ้น แตการที่ผูบริโภคจะมี
ปฏิกิริยาตอบรับหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับพลังของตัว Content เอง

Right Place
Right Time
Right AUDIENCE
Right Technology
องคประกอบ
ของ

relevant to
the audience
integral to brand
capture
real moment

Right ACTION

องคประกอบ

ของ

ConteNt

CONTEXT

“Content isn’t king, because it isn’t scarce. It’s everywhere, it’s overwhelming, and It’s gone from
quality to noise.”
คอนเทนตไมใชพระราชา เพราะมันเปนสิ่งที่หาไดไมยาก และมีอยูทุกที่อยางลนเหลือ แลวยังถูกเปลี่ยนจาก “ความมีคุณภาพ”
กลายเปนเพียง “เสียงรบกวนรอบดาน”

steve rosenbaum, magnify.net cited in business insider

จากการวิเคราะหตามหลักพฤติกรรมศาสตรของผูบริโภค (Consumer’s Behavioral Approach) พบวาการที่จะทำใหผูบริโภครับรูสิ่งใหมไดนั้นจะตองอาศัยสิ่งเราที่นาสนใจ
และโดนใจมากพอ เพื่อที่จะสามารถกระตุนผูบริโภคที่อยูในบริบทนั้นๆ เกิดการเปดรับได
content

problem recognition
info search
evaluation

learn

feel

attitudes
liking
preference
conviction
satisfaction

do

past

try
buy
other action reponse
repurchase

Behavioral Approach’s
consumer’s response wheel
โมเดลดานบนแสดงภาพการสื่อสารทางการตลาดกับกลุมเปาหมายที่
สะทอนวิธีการสราง Brand Recognition แบบเกา อันมุงหวังใหแบรนดเกิด
Impact มากพอจนผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและเริ่มเสาะหาขอมูล ตอมา
โฆษณาก็เขามาชวยใหเกิดความสนใจและความชอบในแบรนด จนนำไปสู
การสนใจซื้อ ซึ่งเปนลักษณะแบบ learn-feel-do

Engaging
Content
Feel

Brand
Links
content

now

do
learn

Technological
Context

context

*Permission to use or republished must be sought. “Reverse Response Wheel”,
Fame Line Strategic Planning Team, Copyrights 2015

reverse response wheel
หากพิจารณารูปแบบของความสัมพันธระหวางบริบท กับ Content จะพบวา
Content ที่ถูกคิดขึ้นมาพรอมกับบริบทที่เหมาะสมจะกระตุนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหเขามา Engage ดวยกอน จึงเกิดกระบวนการยอนกลับเปน do-feel-learn
ซึ่งสวนทางกับการสื่อสารทางการตลาดแบบเกา และทำใหปรากฎโมเดลใหมที่เรียกวา
Reverse Response Wheel* ดังภาพดานบน ที่เอื้อตอการวางกลยุทธที่คำนึงถึงบริบท
และ Content

เนื่องจากเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ ในปจจุบันทำให Context หรือบริบทที่เหมาะสมถูกสรางไดงายและบอยขึ้น ทำใหโมเดลใหมนี้สามารถชวยใหผูคนมีปฏิสัมพันธ (Do)
และเกิดประสบการณกับแบรนด เมื่อคอนเทนตของแบรนดนั้นถูกบริโภคไปแลว ความรูสึกชอบหรือพอใจในแบรนดนั้นก็จะเกิดขึ้นภายในใจของผูบริโภค (Feel) ทำให
เกิดการยอมเปดใจรับที่จะเรียนรูเกี่ยวกับแบรนดนั้นๆ (Feel-Learn)
Case Study ตอไปนี้ถูกเลือกขึ้นมาจากปจจัยของการมี Context และ Content ที่ชัดเจน ในหลายเคสมี Context ที่โดดเดนและนาสนใจมากทำใหแคมเปญสามารถเขาถึง
คนในวงกวางไดอยางรวดเร็ว และนำไปสูกระบวนการ Do - Feel - Learn นอกจากนี้แลว บางเคสก็มี Content ที่ “โดน” จนสามารถยกระดับความประทับใจในตัวแบรนด
ขึ้นไปไดอีกระดับหนึ่ง (Feel-Learn)
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CASE STUDY

CONTExT & CONTEnT

TD Bank ATMs: Automated Thanking Machine
“เคร�่องขอบคุณอัตโนมัติ”

Do-feel-learn

ธนาคารในประเทศแคนาดาผลิตคลิปวีดิโอ #TDThanksYou เพื่อขอบคุณลูกคาที่ใชบริการตลอดมา ดวยการติดตั้งเครื่อง
"Automated Thanking Machines" และเชิญคนเหลานั้นมาทดลองเครื่องกดเงินสดรุนใหมลาสุด แตธนาคารไดสราง
ความประหลาดใจดวยการเซอรไพรสของขวัญที่ออกมาจากเครื่อง ATMs จึงเกิดไวรัลแคมเปญที่มียอดวิว YouTube กวา
6 ลานวิว ใน 1 สัปดาห บทสรุปของคลิปวีดิโอที่กลาววา “A Thank you can change someone’s day.” คำขอบคุณ
ของคุณสามารถเปลี่ยนวันของใครบางคนได #TDThanksYouthenandnow

The Great Escape
by Switzerland Tourism

Do-feel-learn

การทองเที่ยวประเทศสวิตเซอรแลนดตองการสงเสริมใหคนในประเทศไปเที่ยวแถบภูเขาที่มีทิวทัศนสวยงามของเมือง
Vrin โดยเลือกสื่อสารใน Real-Time Context ที่พูดกับ The Right Audience โดยติดตั้ง Interactive Billboard
ที่สถานีรถไฟใจกลางเมือง Zurich เจา Interactive Billboard นี้เปรียบเสมือน Live Camera ที่ถายทอดสด
ภาพชายแกใจดีในเมือง Vrin เชิญชวนคนเมืองที่กำลังใชชีวิตรีบเรงใหมาเที่ยวบานของเขาที่มีทิวทัศนสวยงาม
พรอมเสนอตั๋วรถไฟฟรีสำหรับเดินทาง ซึ่งจะถูกพิมพออกมาจากเครื่องใหใชในวันนั้นทันที

“Love Freebies then get them legally”
by adam & Eve DDB London for harvey nichols

feel-learn

กลับมาอีกครั้งของ Harvey Nichols ดวยวีดีโอที่มีคอนเทนตเจ็บๆ คันๆ จากเอเยนซี่คูใจ โดยการนำเสนอ Reward
Program App ในคอนเทนตที่ฉีกสุดๆ ที่รับรองวานอยคนจะ Skip ขาม โดยนำภาพจาก CCTV ที่จับภาพขโมยกำลัง
แอบหยิบของภายในหางในหลากหลายรูปแบบมานำเสนอ แตที่นาสนใจคือการวาดภาพการตูนทับหนาผูราย และใช
Mood & Tone แนวกึ่ง Comics ซึ่งทายสุดเหลานักฉกของก็โดนจับไดคาหนาหางทุกคน เรื่องราวจบดวย Message
ที่วา…ถาอยากไดของฟรี (Freebies) ก็ทำไดแบบถูกกฎหมาย เพราะตอนนี้ที่หางมีของฟรีแจกมากมายกับ Reward
Program Application ซื้อเยอะก็ไดฟรีเยอะ ไมติดคุก ถือวาเปนคอนเทนตที่แรง และสรางการรับรูเกี่ยวกับ Reward
Program ของหางไดอยางมี Impact ทีเดียว

“the daily kindness bulletin”
by TBWA/Chiat/Day for airbnB

feel-learn

หลังจาก AirBNB ออกแคมเปญ “Is Man kind?” ตอกย้ำความเชื่อวาพื้นฐานแลวคนเรามีจิตใจงดงาม เต็มไปดวยมิตรภาพ
ที่จะหยิบยื่นใหกับคนแปลกหนาที่จะเขามาอาศัยในบานของเรา วีดีโอคอนเทนตชุด “The Daily Kindness Bulletin” จึงถูกแตก
Content ออกมาโดยการนำเสนอคลิปวีดีโอขาวคลายขาวทองถิ่นที่รายงานเฉพาะการทำความดีตอกันที่เกิดขึ้นประจำวันโดย
Peter Sissons อดีตผูประกาศขาวจาก BBC ความดีที่คนแปลกหนาทำใหกัน หรือความเมตตาที่มีตอสัตวนั้นเปนคลิปวีดีโองายๆ
ที่สราง Content ใหรูสึกวาแบรนดเปนเสียงสะทอนของความดี และเปนสวนหนึ่งของ Community ทั้งๆที่ AirBNB ไมมีแม
กระทั่งที่พักของตัวเอง หรือออฟฟศใน Community ไหนๆ เลยดวยซ้ำ

“ไทยไท ไทยฮุบ ไทยผีเขา ไทยหัวสูง”
โดย เคร�อขายอนาคตไทย

feel-learn

หลังจาก Content ถูกปลอยออกมาอยางลึกลับหาเจาภาพไมไดอยูพักใหญ ภายหลังถูกเปดเผยวาเปน Thailand campaign:
อยาใหใครวาไทย โดย องคกรเครือขายอนาคตไทย แคมเปญนี้หยิบพฤติกรรมคนไทย 4 แบบที่ไมควรสงเสริม ออกมาตีแผในเชิง
Parody ตั้งแต ไทยเท คือพวกชอบเท ชอบทิ้งไปทั่วไมมีระเบียบ ไทยฮุบ พวกชอบรับสินบน คอรรัปชั่น ไทยผีเขา ที่บอกถึง
พฤติกรรมนักขับของไทยที่ไมนาพิสมัย แทบเปนคนละคนเวลาขับรถ และ ไทยหัวสูง พวกชอบใชของแบรนดเนมจากตางประเทศ
แมจะไมมีกำลังซื้อ ทั้งหมดนี้ถูกโปรโมทผาน #กูจะไมยอมเห็นคลิปนี้คน เดียว และ #แฉรดิรอไร ทำใหมีคนเห็นคลิปทั้งหมด
เปนหลักแสนภายใน 1 อาทิตย นับวาเปน Content ที่มีพลังแตขาด Context ที่ไมไดถูกคิดมาพรอมๆกัน จึงไมมี Call to
Action ทำใหคนดูไมรูวาจะตองทำอะไรตอนอกจากกดแชร
AUGUST 2015 ISSUE

THE WALL IS A QUARTERLY NEWSLETTER ON INSIGHT, BRANDING AND ADVERTISING IDEAS ISSUED BY STRATEGIC PLANNING SECTION, FAME LINE CO., LTD.

CASE STUDY
“Nike Flyease”, USA

CONTExT & CONTEnT
feel-learn

Matthew Walzer เปนผูมีอาการผิดปกติทางสมอง มีปญหาดานการควบคุมกลามเนื้อทำใหไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
บางอยางได เชน การผูกเชือกรองเทา เมื่อตองเขาเรียนวิทยาลัยแมของเขาก็ไมอาจมาชวยผูกรองเทาใหไดอีก
เขาจึงเขียนจดหมายไปหา Nike ใหชวยผลิตรองเทาที่ไมตองผูกเชือก นักออกแบบรองเทาไนกี้ Tobie Hatfield จึงตอบ
รับคำขอโดยการผลิตรองเทารุน Flyease ที่สามารถถอด-ใสไดโดยการรูดซิปออกดวยมือขางเดียว
สโลแกนของ Nike คือ Just do it มีนักกีฬามากมายสวมไนกี้ มีผูคนมากมายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากแบรนดในการ
ออกกำลังกาย/เลนกีฬา ซึ่งแรงบันดาลใจและโอกาสเหลานี้ควรจะครอบคลุมถึงทุกคนอยางเทาเทียมแมในผูทุพพลภาพ
ผูซึ่งมักถูกละเลย

“My New Face by Life M6 razor blade”
by BBR Saatchi & Saatchi, Israel

feel-learn

ที่โกนหนวดยี่หอ M6 ในประเทศอิสราเอลตองการโปรโมทที่โกนหนวดรุนใหมที่มีใบมีดโกนถึง 6 ใบ และเนื่องจาก M6 จำเปนตองแขงขันใน
ตลาดเดียวกับ Gillette เจาแหงตลาดที่โกนหนวด ซึ่งมีงบประมาณในการโปรโมทสินคาที่เยอะกวา M6 หลายเทา M6 จึงใหเอเยนซี BBR Saatchi
& Saatchi ผลิตวิดีโอความยาว 3 นาที ซึ่งไอเดียของคลิปเกิดจากหนึ่งในทีมงาน BBR เลาใหทีมงานคนอื่นๆ ฟงวาสมัยเด็กเคาแทบจำพอตอน
ที่โกนหนวดอันเปนเอกลักษณออกไมได โดย Content นี้เลาเรื่องเชิงสารคดีผานคุณพอผูไมเคยโกนหนวดหรือเคราทิ้งตลอด 14 ปที่ผานมา
เมื่อโกนหนวดและเคราเรียบรอยแลว การถายทำจะเปนเชิง Unscripted คือไมมีบท ปลอยใหอารมณและความรูสึกของคนในครอบครัวแสดง
ออกมาไดอยางเต็มที่
////////// Digital Marketing : How Paid Media and Natural Search Play Together \\\\\\\\\\\
To make things easy, digital marketing can be distilled down to Paid Media and Natural Search. That’s it.

Getting Paid Media and Natural Search to play well together to deliver brand goals is the tricky part. It involves techies, creatives and strategists
collaborating seamlessly in a digital landscape that changes almost weekly.
Paid Media is easy to define. It’s any form of internet advertising where you’re paying to appear in a search page or to be front of screen. Google
AdWords is the most obvious form of paid media. It can also include banner advertising, YouTube’s pre-roll ads and Facebook advertising.
Natural Search covers a broader range of activity. And is where the fun really begins.
The entry ticket to Natural Search is to ensure your website is technically optimized (SEO) and as friendly as possible to search engine spiders.
The Google search algorithm is constantly evolving and is to some degree secret. We know that it places a high search value on sites that are mobile
friendly. The quality (authority) and quantity of back links to your website, remains a core factor driving how well your site or content performs. We also
know that Google places an increasingly high value on social media references to rank content.
Which brings us to the outreach and content marketing strands of Natural Search. Creating genuinely engaging content that references and links
back to your brand’s digital estate is vital to ensure search engine ranking & presence. Identifying brand influencers in the blog-sphere and social media
to sway target audiences to your content, by creating authoritative back links, is essential for amplifying SEO value and voice.
Leading us nicely to social media. Understanding how Facebook can manage retail client services for global brands like Virgin, or drive retail footfall
for M&S, or how Twitter is used for fresh topical PR related brand communications, is also a key ingredient of the Natural Search mix. Social gives you
both an inherently powerful digital channel and SEO value.
And finally, integration. Putting it altogether and delivering synergy 24/7 – the right message at the right time for the right audience. That’s the
subject of another article. Put simply, is your Paid Media schedule synched with your TVC schedule to optimize your clients’ cross channel media spend in
multi-screen households? And if not, why not?
บทสรุป สองปจจัยหลักที่จะทำใหคอนเทนตของแบรนดเปนที่พบเห็นโดยผูบริโภค :
1. การซื้อสื่อแบบ Paid Media เชน การใชแบนเนอร, Google AdWords, Facebook Ads เปนตน
2. ทำคอนเทนตเปนที่นิยมหาเจองายแบบ Natural Search ซึ่งเปนสิ่งที่ตองอาศัยการวางแผนกลยุทธตั้งแตการทำ SEO การทำ Engaging Branded Content การใช Influencer และ

การเลือก Social Media Platform ที่ตองวางแผนการใชรวมกันอยางมีพลังโดยจะตองอาศัยความถูกที่ ถูกเวลา ถูกกลุมเปาหมาย และถาจะใหเกิดผลลัพธอยางบูรณาการ แผนงานทาง Online
จะตองสอดคลองกับการวางแผนสื่อทาง Offline ดวย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการดูแบบ Multi-Screen ของผูบริโภคในปจจุบัน
By Dirk Smith
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