
การอ่านหนังสือทำให้เราได้มีสมาธิจดจ่อ

โดยเฉพาะเมื่อเราได้ทิ้งโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากตัว

ไร้ Notification แจ้งเตือนใด ๆ

มันทำให้เราได้อิ่มเอมกับเนื้อหาที่เราตั้งใจอย่างเต็มที่

เหมือนที่ผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ครับ

– ณัฐพล ม่วงทำ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

Contextual Marketing
การตลาด

แบบฉวยโอกาสรอบตัว
มาเป็นยอดขาย

ณัฐพล ม่วงทำ
เขียน
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คำนิยม

 
	 ผมได้มีโอกาสติดตามอ่านผลงานหนังสือของคุณหนุ่ย  - ณัฐพล ม่วงทำ  
มาตั้งแต่เล่ม Personalized Marketing การตลาดแบบรู้ใจ, Data-Driven  
Marketing การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า และ Data Thinking ทำธุรกิจ 
ให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วยดาต้า ต้องบอกว่าหนังสือทุกเล่มของคุณหนุ่ย 
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระทางด้านการทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง  
และมีกรณีศึกษาเยอะมาก  ๆ  ที่ทำให้เราเห็นว่าโลกปัจจุบันเขาทำการตลาด 
กันได้ขนาดนี้

เล่มนี้ผมได้รับการติดต่อจากคุณหนุ่ยให้ช่วยเขียนคำนิยมให้ จึงรับปาก 
โดยไม่ลังเลในฐานะแฟนหนังสือของคุณหนุ่ยอยู่แล้ว และยิ่งเห็นชื่อหนังสือ 
ต้องบอกว่าถูกใจมาก ๆ อีกครั้ง ทั้งเรื่องแนวคิด ตัวอย่างที่จับต้องได้ และ 
วิธีการนำเสนอที่ทำให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย

หนังสือเล่มนี้เล่าถึง  Contextual Marketing ที่ผมว่าเป็นแนวคิด 
ที่น่าสนใจมาก เพราะที่เราเห็นกันส่วนใหญ่มักจะเน้นกันแต่เรื่องของเนื้อหา  
(Content) แต่เมื่อเน้นบริบท (Context) ด้วย ยิ่งทำให้สินค้าหรือบริการเรา 
น่าสนใจมากขึ้นไปอีก
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ผมชอบตั้งแต่คำนำเลยครับ ที่คุณหนุ่ยเขียนตัวอย่างไว้อย่างชัดเจนว่า 
ถ้าเราอยากขายน้ำอัดลม ราคามันจะแตกต่างกันมากระหว่างน้ำอัดลม 
ที่ขายตามห้างสรรพสินค้ากับน้ำอัดลมที่วางขายในทะเลทรายที่คนต้องการ 
นำ้มาก ๆ จะเหน็วา่นำ้อดัลมทีอ่ยูใ่นทะเลทรายแทบจะไมต่อ้งการโฆษณาเลย 
ด้วยซ้ำ แทบจะแย่งกันซื้อโดยไม่ต้องคิดถึงราคากันเลยทีเดียว

อ่านเล่มนี้จบแล้ว จะทราบว่าเราจะสร้าง  “น้ำอัดลมในทะเลทราย”  
ในบริบทของเราได้อย่างไร อยากแนะนำให้อ่านจริง ๆ ครับ

ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าของ Podcast และ Page Nopadol’s Story

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คำนิยม

สุดยอดเคล็ดวิชาของนักขาย หรือนักการตลาดมือทอง คือ  “การขาย 
ที่ไม่ขาย” หรือการที่ไม่ต้องทู่ซี้ขาย แต่ลูกค้าขอซื้อ แถมซื้อซ้ำไปเรื่อย ๆ

ประโยคข้างต้นนี้พูดง่ายแต่ทำยาก เพราะนักการตลาดมือทองเหล่านั้น 
ตอ้งสัง่สมความรู ้ ความเขา้ใจลกูคา้ และฝกึฝนมลีกูเลน่แพรวพราว หยบิจบั 
อะไรมาตอ้งตบเขา้ธรุกจิไดอ้ยา่ง “แนบเนยีน” สรา้งความสขุใหล้กูคา้จนตดิใจ  
“ควักเงินแบบไม่รู้ตัว”

สมัยก่อน การจะไปหาจ้างนักการตลาดหรือนักขายมือทองก็ต้อง 
ทำใจว่ามีต้นทุนสูงมหาศาล แถมไม่ใช่ว่าจะหาคนกลุ่มดังกล่าวเจอได้ง่าย 
เสียเมื่อไร

โชคดีที่โลกเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีการตลาดที่มีความสามารถสูง  
ได้ทำให้เกิดแนวคิด “Contextual Marketing” ที่ทำให้สามารถนำไปใช้ 
จับใจลูกค้าได้แบบอยู่หมัด เหมือนมีทีมการตลาดมือทองอยู่ในมือแต่ใช้ 
ต้นทุนต่ำ

ปัญหาคือ เรา ๆ ท่าน ๆ จะเข้าใจและใช้เจ้า “Contextual Marketing”  
ได้อย่างไร
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พอทราบวา่คณุหนุย่ - ณฐัพล หรอื “หนุย่ การตลาดวนัละตอน” ไดเ้ขยีน 
เล่าเรื่องนี้เป็นหนังสือก็ยินดีมาก เหมือนได้เห็นพ่อครัวหัวป่ากำลังจะลงมือ 
ปรุงอาหารให้รับประทานด้วยตนเอง

จะว่าไป อาหารสกัจานจะยอดเยีย่มไดน้ัน้ควรมอีงคป์ระกอบสกั 4 อยา่ง  
คือ วัตถุดิบสดสะอาด รสชาติอร่อยถูกลิ้น ย่อยง่าย และมีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย

หนังสือสักเล่มจะดีเยี่ยมได้ก็ เช่นกัน  เนื้อหาต้องทันสมัยถูกต้อง  
เนื้อหาเพลิดเพลินสนุกสนาน ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้อ่าน

ก่อนจะคุยโขมงยืดยาวไป เอาเป็นว่า  “พ่อครัวหนุ่ย”  ได้ปรุงหนังสือ 
เล่มเยี่ยมมาเสิร์ฟแก่ท่านแล้ว จึงเชิญชวนรับประทานอาหารสมองสุดเจ๋ง 
และชวนซื้อหาไปแบ่งปันเป็นของขวัญแก่คนที่ท่านรักและปรารถนาดี 
ให้สำเร็จทางธุรกิจไปทั่วกันนะครับ

ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คำนิยม

 
	 ในโลกยุคใหม่ที่อะไร  ๆ  ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การคำนึงถึง  
‘บริบท’  (Context) ที่เป็นพลวัต  (dynamic) เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนอยู่ 
ตลอดเวลา ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

และแน่นอนค่ะ ใครที่เข้าใจเรื่องนี้ก่อนก็ย่อมได้เปรียบกว่า

เพราะการทำการตลาดในวนันี้ หากไมเ่ขา้ใจ ‘บรบิท’ ของลกูคา้ บอกได ้
เลยว่า…มีงบประมาณแค่ไหนก็ ‘ยาก’

เรามักพูดกันอยู่เสมอ  ๆ  ว่า สงครามในการทำธุรกิจในวันนี้ ไม่ใช่ 
สงครามที่ใครมีเงินมากกว่าคนนั้นชนะ และลูกค้าก็ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจาก  
‘ความถี่’ ของการเห็นแบรนด์เสมอไป

แต่มันคือ สงครามการช่วงชิงความสนใจท่ามกลางสมรภูมิโฆษณา 
ทีแ่ขง่กนัอยา่งดเุดอืด ใครทีส่ือ่สารไดต้รงใจกวา่ เขา้เปา้กวา่ จงึจะมโีอกาส 
ในการช่วงชิงพื้นที่ในใจลูกค้าได้

นี่แหละค่ะ ความสำคัญของคำว่า ‘บริบท’

ในทางกลับกัน ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ แม้โฆษณาที่ดี ก็อาจจะเกิดผล 
ในทางตรงกันข้ามได้ (อย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อย ๆ)

บ่อยครั้งที่แคมเปญที่ดี แต่เมื่อไม่ได้ถูกสื่อสารแบบ  ‘ถูกที่’ ‘ถูกเวลา’  
ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้เหมือนที่คาดหวัง
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ดังนั้น สำหรับทุกท่านที่ได้เจอกับหนังสือเล่มนี้ ทิปคิดว่า เราทุกคน 
โชคดีมาก  ๆ จากที่ติดตามผลงานของคุณหนุ่ย  - ณัฐพล ม่วงทำ มาโดย 
ตลอด ทิปคิดว่า การอ่านหนังสือของคุณหนุ่ยเหมือนได้โชค 3 ต่อ

ต่อแรกก็คือ ได้เข้าใจว่า  Contextual Marketing คืออะไร ด้วย 
ภาษาที่อธิบายให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน

ต่อที่สองคือ ได้เห็นหนทางในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

และต่อที่สามคือ ได้เห็นแนวคิดในการสร้างแบรนด์ รวมไปถึงสร้าง 
ความเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน case study ต่าง ๆ มากมาย  
(ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทิปชอบหนังสือของคุณหนุ่ยเสมอ ^^)

แอบดีใจแทนตัวเอง และดีใจแทนผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้เจอหนังสือ 
ด้านการตลาดดี ๆ ที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางความคิดที่สำคัญมาช่วยนำทาง 
เราในการทำธุรกิจ

มาสนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันนะคะ

ทิป - มัณฑิตา จินดา
ผู้ก่อตั้ง Digital Tips Academy

ผู้จัดงาน Digital SME Conference
และ Social Media Platform Conference
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	 หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากการที่บรรณาธิการและนักเขียนมีความเห็น 
ตรงกนัวา่ เรานา่จะนำเสนอการตลาดแนวใหม่ ๆ ใหแ้กค่นอา่นบา้ง หลงัจาก 
ที่คนอ่านได้ทำความรู้จักและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของ Personalized  
Marketing การตลาดแบบรู้ใจ, Data-Driven Marketing การตลาด 
แบบฉลาดใช้ดาต้า และ Data Thinking ทำธุรกิจให้รุ่ง ยอดขายพุ่งด้วย 
ดาต้า ที่เหมือนสามเรื่องนี้ล้วนร้อยเรียงและเชื่อมต่อกัน จนทำให้ผู้อ่าน 
ได้เห็นภาพว่า ในยุคนี้เรื่องดาต้าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในการทำการตลาด  
ที่ส่งผลต่อยอดขาย รายได้ และผลกำไรของธุรกิจ

 
 Contextual Marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็น 
ยอดขาย  จึงเป็นผลงานเล่มใหม่ของณัฐพล ม่วงทำ  นักเขียนระดับ  
Bestseller ที่ต้องบอกว่าเป็นนักเขียนที่สามารถเล่าเรื่องยาก ๆ  ให้ย่อยง่าย  
อกีทัง้วธิกีาร รวมทัง้กรณศีกึษาทัง้ไทยและตา่งประเทศ กม็อียา่งพรอ้มเพรยีง  
ทำให้คนอ่านมั่นใจได้เลยว่า  อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำความเข้าใจ 
ในการตลาดแนวใหม่นี้ได้แทบจะทันทีที่ได้อ่าน ยิ่งอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม  
ยิ่งการันตีได้เลยว่า ผู้อ่านจะสามารถจับประเด็น เห็นวิธีการ และเห็น 
ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดของ 
ตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

คำนำสำนักพิมพ์
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 Contextual Marketing เป็นเรื่องที่จะสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ  ในยุค 
ทีก่ารลว้งลกึขอ้มลูของผูบ้รโิภคยากมากขึน้ทกุท ี แตบ่รบิทรอบตวัของผูบ้รโิภค 
นี่แหละที่จะทำให้เราสามารถฉวยเอาโอกาสดี  ๆ  มาแปรผันเป็นแนวทาง 
การทำการตลาดที่สามารถรู้ใจและเอาชนะใจผู้บริโภคได้ จนทำให้เกิดการ 
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นรายได้และกำไรในท้ายที่สุด หวังว่าผู้อ่านอ่าน 
หนังสือเล่มนี้จบแล้วจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อย ถ้าถูกใจและคิดว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ก็อย่าลืมบอกต่อหนังสือเล่มนี้ให้แก่คนที่คุณรัก  
เพื่อที่องค์ความรู้จากในหนังสือเล่มนี้จะได้แผ่ขยาย  และทำให้การทำ 
การตลาดรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง อย่างที่บรรณาธิการและผู้เขียน 
ได้มุ่งหวังไว้ตั้งแต่ต้น

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



 
	 เคยมีคนบอกว่า Content is King. แต่จากประสบการณ์ในแวดวง 
การตลาดและโฆษณามากว่าสิบปีบอกให้รู้ว่า ที่เหนือกว่า  King ก็คือ  
God และ God ที่จะพูดถึงก็คือ Context หรือ  บริบท  นั่นเอง (ถ้าแปล 
ให้ง่ายกว่านี้ก็คือสภาพแวดล้อมรอบตัวส่งผลต่อลูกค้าและยอดขายมากกว่า 
ที่เราคิดไว้เยอะมาก ๆ นั่นเองครับ)

ถ้าเปรียบเทียบง่าย  ๆ  ให้เห็นภาพ  Content Marketing คือการ 
บอกเล่าว่าน้ำอัดลมยี่ห้อนี้ดีอย่างไร มีเรื่องราวความเป็นมาแบบไหน แต่  
Contextual Marketing คือการเลือกเล่าตามสถานที่รอบตัว หรืออาจจะเป็น 
การพาสิ่งนั้นไปไว้ในบริบทสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องใช้การพยายามขายใด  ๆ  
ให้เหนื่อยยาก

คุณลองคิดภาพดูซิว่าระหว่างน้ำอัดลมขวดหนึ่งถูกวางขายในห้าง 
สรรพสินค้าที่แอร์เย็นฉ่ำ  กับน้ำอัดลมอีกขวดที่ถูกนำมาตั้งวางเฉย  ๆ  
ในทะเลทรายสะฮารา คุณคิดออกใช่ไหมครับว่าน้ำอัดลมขวดไหนจะขาย 
ออกง่ายกว่ากัน

น้ำอัดลมขวดแรกต้องใช้พลังของ  Content  Market ing  และ  
Marketing แนวอื่น ๆ สูงมาก แต่น้ำอัดลมขวดที่สองนั้นแทบไม่ต้องทำอะไร 
เลย เพราะบริบทรอบข้าง สภาพแวดล้อมรอบตัว ทำให้มีแต่คนอยากได้ 
โดยไม่ต่อราคา (ดีไม่ดีเพิ่มราคาให้เราอีก)

คำนำผู้เขียน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้ 	 Contextual  Marketing การตลาดแบบ 
ฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย  คือหนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราว 
การตลาดที่ฉลาดในการใช้บริบทรอบตัวมาช่วยเพิ่มยอดขาย ซึ่งเป็นเรื่อง 
ง่าย  ๆ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะคิดออกได้ แต่ถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่เต็ม 
ไปด้วยเคสการตลาดแนวนี้มากมาย ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถคิดต่อยอด 
จากบริบทรอบตัวด้วยตัวเองได้ เพื่อที่จะได้ฉวยโอกาสจากสิ่งรอบตัวเพื่อ 
นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

เพราะการตลาดไม่ได้มีแค่โฆษณาหรือแค่การยิงแอด

แต่การตลาดที่ฉลาด

คือการใช้ทุกสิ่งรอบตัว

ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเรามากที่สุดนั่นเองครับ
 

ณัฐพล ม่วงทำ
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Contextual Marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย2

“การตลาดแบบ Contextual Marketing
คือการใช้โอกาสจากบริบทรอบตัวของลูกค้าแบบ Real-time

มาเพิ่มโอกาสในการขาย
และพยายามนำเสนอสิ่งที่ใช่กับลูกค้ามากที่สุด

สื่อสารด้วยความเข้าใจลูกค้ามากที่สุด
โดยยังคงรักษาความ Privacy ที่ลูกค้าต้องการไว้ได้อย่างเต็มที่”

แต่  ไหนแต่ไรมา นักการตลาดส่วนใหญ่มักเรียนรู้กันว่า ยิ่งสื่อสารออกไป 
มากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งจำเราได้มากเท่านั้น ดังนั้น ถ้าอยากให้คนรู้สึก 
อย่างไรกับเรา ก็ให้เน้นปริมาณของการสื่อสาร

แต่หลักการทั้งหมดที่เคยเรียนรู้มากลับไม่เข้ากับบริบทของผู้บริโภค 
ยุคใหม่ในวันนี้ ในยุค Digital Marketing ที่การสื่อสารระหว่างแบรนด์ 
กับผู้บริโภคเป็น  Two Way Communication ไม่ใช่แค่  One Way  
Communication แบบเดิมที่แบรนด์เน้นพูดในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจ เพราะ 
การตลาดแบบใหม่ Contextual Marketing คือการใส่ใจในทุกข้อความ  
รูปภาพ และองค์ประกอบทุกอย่างก่อนจะสื่อสารหรือทำการตลาดใด  ๆ  
ไปยังลูกค้า

เราตอ้งใสใ่จวา่ ณ ตอนนีล้กูคา้ของเรากำลงัอยูใ่นบรบิทแบบใด พวกเขา 
สะดวกรบัการสือ่สารจากเราแบบไหนเมือ่ดจูากอปุกรณท์ีเ่ขากำลงัใช ้ พวกเขา 
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ณัฐพล ม่วงทำ 3

สนใจอะไรเมื่อดูจากคำที่เพิ่งค้นหามา พวกเขาอยู่ที่ไหนในตอนนี้ เพื่อที่เรา 
จะไดส้ือ่สารออกไปใหเ้ขา้กบัสถานทีท่ีเ่ขาอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยิง่ดจูากชว่งเวลา 
ที่ลูกค้าติดต่อสื่อสารกลับมา ก็จะยิ่งเป็นรายละเอียดที่ให้เราเอาไปใช้ 
ปรบัแตง่กอ่นจะทำการตลาดกลบัไปดว้ยความใสใ่จ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
มากที่สุด

ลองคดิภาพวา่ถา้คณุเสริช์หาพซิซา่ตอนหา้ทุม่เพราะเพิง่ดทูวีรีายการหนึง่ 
มา แต่กลับเห็นโฆษณาจากแบรนด์หนึ่งว่าโทร.สั่งตอนนี้ฟรีปีกไก ่ คงจะรู้สึก 
แปลก  ๆ  ว่าจะให้โทร.ไปไหนตอนห้าทุ่ม ยังพร้อมส่งอยู่เหรอ ยิ่งในช่วง 
ล็อกดาวน์อีกด้วย แต่ถ้านักการตลาดคนนั้นใส่ใจกับลูกค้ามากกว่านี้ก็จะทำ  
Contextual Marketing ที่ปรับแต่งเนื้อหารอไว้ในทำนองว่า “กดสั่งแบบ  
Pre-order รอไว้ล่วงหน้าสำหรับมื้อเช้า รับปีกไก่ฟรี” แบบนี้ค่อยดูเมคเซนส์ 
หน่อยจริงไหมครับ

การตลาดแบบใส่ใจ Contextual Marketing คือการใส่ใจว่าบริบท 
โดยรอบของลูกค้า ณ เวลานั้นเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นก็ปรับแต่งการตลาด 
หรือเนื้อหาการสื่อสารออกไปให้เข้ากับลูกค้ามากที่สุด และนั่นก็คือหัวใจ 
ของ Digital Marketing เมื่อเราสามารถเข้าใจบริบทหลายอย่างที่เกิดขึ้น 
จากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลมาก

ดังนั้นสิ่งสำคัญจากนี้ไปคือนักการตลาดคนไหนที่ใส่ใจจะทำการตลาด 
ตามบริบทของลูกค้ามากที่สุดก็จะได้ประโยชน์ไป เพราะนี่คือโอกาสชั้นดี 
ที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจจากการหยิบฉวยโอกาสของบริบทรอบตัวลูกค้าที่ 
ใคร ๆ ก็มองข้ามให้กลายมาเป็นโอกาสสร้างยอดขายให้กับธุรกิจเรามากที่สุด

Data Point รอบตัวลูกค้าที่เราสามารถหยิบฉวย 
มาเป็นโอกาสสร้างยอดขายผ่านการทำ 
Contextual Marketing มีอะไรบ้าง 
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Contextual Marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย4

 ภาษาที่ ใช้  แม้จะอยู่ ในพื้นที่ เดียวกัน  แต่ถ้าใช้ภาษาต่างกัน  
บริบทการสื่อสารก็ควรจะต่างกัน

 สภาพอากาศ บริบทข้อนี้สำคัญมาก เพราะอากาศร้อนย่อม 
ส่งผลต่อความต้องการซื้อสินค้าบางอย่างที่ต่างจากอากาศเย็น

 ช่องทางการสื่อสาร เว็บ อีเมล แชต หรือโทร.หา ในแต่ละ 
ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อมาก็มีบริบทในการสื่อสารที่ เหมาะสม 
แตกต่างกันไป เช่น แชตอาจไม่ด่วนมากเท่ากับการโทร.หา

 สถานที่ ปัจจัยนี้สำคัญเป็นอย่างมากกับการทำ Contextual  
Marketing โดยเฉพาะเทรนด์การค้นหา  “ใกล้ฉัน”  ที่เพิ่มขึ้น 
เรื่อย ๆ ที่ส่งผลต่อยอดขายของเราโดยตรง

 ติดต่อในนามองค์กรหรือส่วนตัว แม้จะเป็นคนคนเดียวกัน แต่ 
บริบทในการติดต่อสื่อสารในสองแบบนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง  
องค์กรจะต้องมีเรื่องของขั้นตอน ส่วนถ้าเป็นบุคคลอันนี้สบาย ๆ  
ได้มากกว่า

 ประวัติการซื้อ ข้อนี้ส่งผลต่อสิ่งที่ลูกค้าจะซื้อในอนาคต และ 
ส่งผลต่อการจะทำการตลาดครั้งถัดไปของเราด้วย เช่น ถ้า 
ลูกค้าเพิ่งซื้อน้ำยาซักผ้าแกลลอนใหญ่ไป เราก็ยังไม่ควรรีบ 

Time of day Weather

Language

Device Channel preference

Past behavior Location

Purchase history Business or personal
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ณัฐพล ม่วงทำ 5

ทำการตลาดด้วยสินค้าเดียวกันให้เปลืองเงิน
 อุปกรณ์ ขนาดของหน้าจอ ความเร็วของเครื่องที่ใช้ รุ่นของ 
ระบบปฏิบัติการ  ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการทำ  Contextual  
Marketing ว่าควรจะต้องนำเสนอเนื้อหาแบบไหนจึงจะดาวน์โหลด 
ได้ ไวและเสพง่ายมากที่สุด

 ช่วงเวลา แน่นอนว่าการค้นหาเรื่องเดียวกัน ถ้าต่างเวลากัน 
มาก บริบทในการสื่อสารก็ควรจะต่างกันไป ค้นหาร้านอาหาร 
ตอนสาย บริบทคือพร้อมกัน ควรแนะนำเส้นทางไปร้านในทันที  
แต่ถ้าค้นหาตอนค่ำ บริบทน่าจะเป็นหาร้านเตรียมไว้วันพรุ่งนี้  
การตลาดที่ดีคือควรให้ลูกค้าจองโต๊ะล่วงหน้า

จริง  ๆ  ยังมี Data Point มากกว่านี้ที่ให้นักการตลาดที่ใส่ใจในลูกค้า 
สามารถทำการตลาดแบบ  Contextual Marketing ได้สนุกขึ้น ไม่ว่า 
จะเป็นข้อมูลของการจราจร รถติดกับรถไม่ติดก็ควรทำการตลาดต่างกัน  
ข้อมูลของเคสคนป่วยในแต่ละพื้นที่ก็สามารถให้บริษัทยาเอาไปประยุกต์ 
ใช้ได้ และยังมีข้อมูลบริบทแวดล้อมโดยรอบอีกมากมายที่ให้นักการตลาด 
อย่างเราหยิบฉวยเอาไปใช้สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายได้ครับ

เพราะเทคโนโลยีในวันนี้ก้าวหน้าไปไกลมาก ทำให้เรามี Contexual  
Data มากมายเอาไปต่อยอดได้ แล้วปัจจัยสำคัญของการทำ Contextual  
Marketing ก็คือเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องเล็ก  ๆ  ของเราทุกคนนี่แหละครับ  
เอาเป็นว่าแค่เริ่มต้นทำ Contextual Marketing จากสมาร์ทโฟนให้ดี เพียง 
แค่นี้คุณก็สามารถฉวยโอกาสจากบริบทรอบตัวลูกค้าในแบบที่คนส่วนใหญ่ 
มองข้ามได้มากกว่าที่คิดแล้ว

ดังนั้น Marketing Strategy ในปี 2022 เป็นต้นไป ต้องบรรจุเอาเรื่อง  
Contextual Marketing ไปเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะทำให้ลูกค้าอยากจะ 
เลือกแบรนด์เรามากกว่าคู่แข่ง
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และนี่ก็เป็น  4 ข้อที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำ  Contextual Marketing  
การตลาดแบบเข้าอกเข้าใจบริบทลูกค้า

Challenge of Contextual Marketing 
แค่ไหนกำลังดี ที่ไม่เป็นการละเมิด Privacy เกินไป 

ความท้าทายของการทำ  Contextual Marketing ก็คือ เราจะใช้ 
เทคโนโลยีและดาต้าที่มีทำการตลาดหรือสื่อสารออกไปอย่างไรที่ทำให้ลูกค้า 
รู้สึกว่าเราช่างเป็นแบรนด์ที่เข้าอกเข้าใจเขามากที่สุด ช่างเป็นการตลาด 
ที่รู้จักกาลเทศะ  ไม่ใช่เอาแต่หยิบฉวยโอกาสจากลูกค้าด้วยวิธีการที่  
ไม่ถูกต้อง เพราะในวันที่นักการตลาดอย่างเราสามารถเข้าถึง Contextual  
Data เข้าถึงบริบทของลูกค้าได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งสำคัญคือเรา 
ต้องรู้ว่าอะไรที่ควรทำ และอะไรที่ไม่ควรทำ แม้จะสามารถทำได้

หนึ่งในกฎสำคัญที่นักการตลาดและคนทำธุรกิจรู้กันคือ อย่าทำตัว 
น่ารังเกียจ อย่าทำการตลาดให้ลูกค้ารู้สึกขนลุกจากการละเมิดเรื่อง Privacy  
หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวมากเกินไป อย่าทำเพียงแค่เพราะว่าเราสามารถ 
ทำได้ เพราะนั่นคือผิดจากความตั้งใจของการตลาดแบบเข้าอกเข้าใจจาก 
การเข้าถึงบริบทของลูกค้า

Channel เดียวกัน อาจให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน 
เมื่อ Context ต่างไป 

เพราะการตลาดแบบ Contextual Marketing สามารถหยิบใช้โอกาส 
จากบริบทรอบตัวลูกค้าที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงแบบ  Real-time มา 
เพิ่มโอกาสในการขายได้ สำคัญคือเราต้องรู้จักติดตามหรือตรวจสอบ 
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ประสิทธิภาพของข้อความและช่องทางที่ใช้ในการทำการตลาดออกไป  
เพราะปัญหาใหญ่ของนักการตลาดมักจะดูแค่ยอดตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของ 
รายงาน นั่นก็คือดูว่าจากแคมเปญการตลาดทั้งหมดที่ทำออกไปสามารถ 
เข้าถึงคนได้เยอะขนาดไหน มีคนทักเข้ามาหรือปิดการขายได้มากพอจน 
คุ้มค่ากับที่ลงทุนไปหรือไม่ แต่กลับไม่ค่อยมีใครคิดจะวัดผลช่องทางที่ 
สื่อสารออกไปโดยละเอียดสักเท่าไหร่ ภายใต้บริบทของช่วงเวลาเดียวกัน  
สถานที่เดียวกัน โฆษณาของเราที่ปรากฏบนเว็บไหนหรือช่องทางใดส่ง 
ลูกค้าคุณภาพกลับมาให้เราได้มากกว่ากัน นี่คือสิ่งที่ต้องทำ เมื่อคิดจะทำ  
Contextual Marketing ให้ประสบผลสำเร็จ

เพราะช่องทางก็อาจจะผันแปรไปตามบริบทต่าง  ๆ ได้ ดังนั้น ก่อนจะ 
ดูรายงานในบรรทัดสุดท้ายว่ามีคนกดเท่าไหร่ เปิดอ่านแค่ไหน อยากให้ 
วัดผลแต่ละช่องทางแล้วเทียบกับบริบทต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วยครับ

Contextual Marketing 
คือการโฟกัสที่ลูกค้า หาใช่ Context Data 

หลายคนอาจสงสัยว่า ก็ในเมื่อวันนี้เรามี Data Point ที่สามารถเอามา 
ใช้ทำ Contextual Marketing ได้มากมาย บริบทแต่ละชนิดก็มีข้อดีและ 
เต็มไปด้วยโอกาสที่ยากจะมองข้ามได้

แล้วในเมื่อมันมีบริบทมากมายขนาดนี้ เราควรจะเลือกเริ่มต้นหรือ 
ให้ความสำคัญกับ Context ไหนก่อนดีล่ะ

คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวคือ กลับไปโฟกัสที่ลูกค้า เพราะหัวใจของ 
การตลาดใด  ๆ โดยเฉพาะ  Contextual Marketing คือเรื่องเดียวกับ  
Customer Centric อย่างปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเราต้องการจะให้ลูกค้าสำคัญ 
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ทีส่ดุ ลกูคา้คอืศนูยก์ลางของธรุกจิเรา ดงันัน้เราจงึตอ้งใสใ่จกบับรบิทรอบตวั 
ลูกค้าที่เราให้ความสำคัญ โดยดูว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้า ณ ช่วงเวลานั้น สถานที่นั้น หรือบริบทแบบนั้นได้ดีที่สุดอย่างไร

ยิ่งเราใส่ใจในการทำการตลาดแบบเข้าใจบริบทของลูกค้ามากเท่าไหร่  
ลูกค้าก็จะยิ่งเปิดใจให้เรามากเท่านั้น โดยให้ความสำคัญกับความต้องการ 
ของลูกค้าในตอนนั้นเป็นอันดับหนึ่ง ส่วน Context อื่น ๆ หรือบริบทโดยรอบ  
คือโอกาสที่เราจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราช่างเข้าอกเข้าใจเขามากที่สุด

ถ้าลูกค้าใช้สมาร์ทโฟนอยู่ เราก็ควรทำการตลาดของเราให้ง่ายเมื่อ 
ใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อลูกค้าเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์หรือดู 
ผ่านทีวี เราก็ควรต้องปรับคอนเทนต์หรือวิธีการสื่อสารให้เข้ากับบริบทของ 
เครื่องมือลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วย โทรศัพท์มือถือหน้าจอเล็ก  ๆ อาจจะต้องใช้ 
วิธีการปรู๊ฟงานผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในบริบทเดียวกับที่ลูกค้าจะได้เห็น  
ไม่ใช่ยังคงทำงานบนคอมพิวเตอร์แล้วปรู๊ฟงานกันบนนั้น เพราะนั่นเป็น 
อะไรที่ผิดที่ผิดทาง หรือผิดบริบทของลูกค้าที่จะได้รับสารจากเรามาก  ๆ  
พานให้เสียงบการตลาดไปอย่างน่าเสียดาย

แล้วยิ่งเราให้ความสำคัญกับลูกค้ามากเท่าไหร่  ในขณะที่คู่ แข่ง 
ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยใส่ใจในการทำการตลาดที่ปรับรูปแบบตามบริบทลูกค้า 
อย่างทุกวันนี้ จะยิ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับเรามากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะบอก 
ไดเ้ลยวา่ การทำ Contextual Marketing คอืงานละเอยีด ทีต่อ้งละเมยีด 
ใส่ใจก่อนทำการตลาดใด ๆ ออกไปหาลูกค้าเสมอ
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Contextual Marketing จะช่วยเพิ่มยอดขาย 
หรือทำกำไรเพิ่ม ROI ได้จริงหรือ 

สำหรับการทำ Digital Marketing ในบ้านเรา เป็นที่รู้กันว่ายอดขาย 
ส่วนใหญ่มักมาจากโซเชียลมีเดียหรือ Facebook เป็นหลัก แต่ก็อย่างที่ 
เรารู้กันอีกครับว่า พี่มาร์คเคี่ยวมากขึ้นทุกวัน ค่าแอดแพงขึ้นตลอด ตัวเลข  
Reach การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลดลงอย่างต่อเนื่องไม่เคยเพิ่มขึ้นเลย  
และสุดท้ายคือไม่ใช่ทุกคนจะทำ Facebook Marketing ได้ดีเสมอไป

ดงันัน้การฝากอนาคตของธรุกจิไวก้บัชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่เปน็ชอ่งทาง 
หลักคงไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนักของนักการตลาดในวันนี้

การเริ่มต้นทำ Contextual Marketing ด้วยการเลือกทำการตลาดใน 
ชอ่งทางทีใ่ช ่ แลว้กท็ำการตลาดออกไปอยา่งใสใ่จในบรบิทของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้ 
แบบ Real-time เพื่อทำให้ลูกค้าผู้รับสารปลายทางรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรากำลัง 
ตามหาอยู่นี่นา และจากการปรับแต่งอย่างละเอียด ละเมียด และใส่ใจ 
ในทุกชิ้นงานโฆษณาที่ถูกส่งออกไปตรงตามบริบทความสนใจของกลุ่ม 
เป้าหมายมากที่สุด ก็จะค่อย  ๆ  ส่งผลให้แบรนด์ของคุณแตกต่างในความ 
รู้สึกของลูกค้า เพราะในวันที่เราสามารถเข้าถึงบริบทรอบตัวลูกค้าได้ 
มากมาย ในขณะที่คนส่วนใหญ่กลับมองข้าม มันจะกลายเป็นโอกาสให้เรา 
หยิบฉวยมาเพิ่มโอกาสในการขายให้เราได้มากขึ้นนั่นเอง

สรุป แก่นของ Contextual Marketing 
คือการตลาดแบบใส่ใจในทุกบริบท 

การตลาดแบบ Contextual Marketing คือการพร้อมใช้โอกาสจาก 
บริบทรอบตัวของลูกค้าแบบ Real-time มาเพิ่มโอกาสในการขาย มันคือ 
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การย้อนกลับไปที่แก่นของการตลาด นั่นก็คือการพยายามนำเสนอสิ่งที่ใช่ 
กับลูกค้ามากที่สุด สื่อสารด้วยความเข้าใจลูกค้ามากที่สุด  โดยยังคง 
รักษาความ Privacy ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการไว้ได้อย่างเต็มที่ เพราะ  
Contextual  Data เหล่านี้ ไม่ต้องการรู้ว่าคนที่ เราจะคุยด้วยเป็นใคร  
เพียงแต่ต้องรู้ว่าคนที่เราจะคุยด้วยเขาอยู่ที่ไหน ตอนนั้นเป็นเวลาอะไร  
ใช้อุปกรณ์แบบไหนในการสื่อสาร สภาพอากาศล่ะเป็นอย่างไร สภาพ 
การจราจรรอบข้างเป็นแบบไหน  แค่เราคิดภาพว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้น  
ในเวลานั้น เราจะอยากให้แบรนด์สื่อสารหรือทำการตลาดแบบใดกับเรา 
กลับคืนมา

นี่แหละครับคือการตลาดแบบ Customer Centric หรือการเอาลูกค้า 
เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เพราะการตลาดแบบ Contextual Marketing  
คือการตลาดแบบใส่ใจลูกค้าจริงๆ แล้วใช้โอกาสจากบริบทรอบตัว 
มาเพิ่มยอดขายครับ

ผมแบ่งการตลาดแบบ Contextual Marketing ออกเป็น 4 ประเภท  
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในแบบของคุณเอง ดังนี้

1. Digital Context คือการใช้บริบทบนออนไลน์จากหน้าเว็บไซต ์  
การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ต หรือ 
แม้แต่จากคอนเทนต์เนื้อหาบนเว็บที่เราอ่านก็ตาม เพื่อให้เห็น 
ภาพว่า  Contextual  Marketing แบบเริ่มต้นได้ง่ายนั้น 
ทำอย่างไร

2. Mobile Context  คือการใช้บริบทที่มี ให้นักการตลาด 
ใช้งานได้ เยอะขึ้นจากการที่คนส่วนใหญ่ในสังคมหันมาใช้ 
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็นหลัก และจากการเชื่อมต่อ 
สัญญาณโทรศัพท์ความเร็วสูง  3G เป็นต้นมา  ทำให้เรา 
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา โดย 
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ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือ 
สำนักงานแต่อย่างใด

3. Real-time Context คือการใช้บริบทจากโลกออฟ ไลน์ 
รอบตัวลูกค้าที่มากกว่าแค่ตำแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์มือถือ 
เท่านั้น แต่เป็นบริบทโดยรอบพื้นที่นั้นที่เกิดขึ้นแบบ Real-time  
ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ สภาพการจราจร จำนวนคนที่ 
เดินผ่าน และอื่น  ๆ  อีกมากมายเท่าที่เราจะมีอุปกรณ์ตรวจจับ 
หรือตรวจวัดสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบแล้วแปลงมาเป็น Data ได้

4. After Cookies Context  คือบริบทในรูปแบบ  Digital  
Context แรก แต่มีการพัฒนาไปอย่างมาก  สู่การนำ  AI  
เข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบทโดยรอบได้อย่าง 
ลึกซึ้งว่า ตอนนี้ลูกค้าที่เราต้องการกำลังอยู่ในสถานการณ์ 
แบบไหน กำลังต้องการอะไร เพื่อที่ เราจะได้ทำการตลาด 
ที่แม่นยำออกไปได้อย่างเข้าใจลูกค้ามากที่สุด

5. Creative Context บริบทประเภทนี้เป็นสิ่งที่หยิบฉวยโอกาส 
จากสภาพแวดล้อมรอบตัวมาเพิ่มโอกาสในการขาย เป็นการ 
มองเห็นในสิ่งที่ใคร ๆ  ก็มองข้าม แต่ไม่เคยมีใครมองเห็นเลยว่า 
จะสามารถสร้างโอกาสจากเรื่องแสนธรรมดานี้ได้อย่างไร

แตก่อ่นจะเขา้สูเ่นือ้หาและ Case Study ของการตลาดแบบ Contextual  
Marketing ผมจะขอพาคุณไปทำความเข้าใจบริบทของการตลาดแบบฉลาด 
ใช้บริบทเพิ่มเติม เพราะถ้าเราไม่เข้าใจบริบทเรื่องนี้อย่างถ่องแท้แล้ว ก็ยาก 
ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับ

อ้างอิง :
http://www.experian.com/blogs/marketing-forward/2015/10/12/how-contextual- 
marketing-affects-your-strategy/
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Chapter 1

Contextual Marketing 
การตลาดแบบใส่ใจ 

เพิ่มโอกาสขาย แค่เข้าใจบริบท
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“Contextual Marketing
เน้นที่ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ดูว่าลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหน
ลูกค้าอยากให้สื่อสารแบบใด
ลูกค้าสะดวกเวลาไหน

ลูกค้าสะดวกให้เราติดต่อผ่านช่องทางใด”

คุณ  ยังจำภาพยนตร์เรื่อง Minority Report เมื่อปี 2002 ได้หรือไม่ครับ  
ภาพยนตร์แนว Sci-fi สุดล้ำยุคเหนือจินตนาการ เรื่องมันมีอยู่ว่า ในปี  
2054  เราสามารถป้องกันเหตุการณ์ฆาตกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนผู้ร้าย 
จะลงมือ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจสามารถออกไปจับผู้ที่จะลงมือ 
ฆาตกรรมได้ทันท่วงที ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้มีเสี้ยวหนึ่งที่ตรงกับ 
โลกการตลาดในอนาคตที่เรากำลังจะพูดถึงกันครับ

การตลาดในอนาคตจะเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ที่ไหน เรากำลังจะเดินทาง 
ไปไหน เรากำลังจะทำอะไรต่อไป และที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรไปแล้วบ้าง  
แลว้นัน่กท็ำใหบ้รรดาสือ่โฆษณารอบตวั ไมว่า่จะเปน็หนา้จอ LED นอกบา้น  
ตามถนนหนทางที่จะรับรู้ว่าคนที่เดินผ่านตรงหน้าเป็นใคร จากนั้นก็เรียก 
ประวัติในอดีตขึ้นมาวิเคราะห์รวมกับปัจจัยของบริบทโดยรอบ ณ เวลานั้น 
เพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ เพื่อหาวิธีการทำการตลาดที่ดีที่สุดในแต่ละ 
ช่วงนาทีได้ตลอดทั้งวัน
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รู้ว่าถ้าตอนนี้เป็นเวลาเช้า และท่ามกลางคนที่เดินผ่านมาเป็นร้อย  
ใครกันนะคือคนที่ถ้าเราเสียเวลาทักเขาแล้วก่อให้เกิดโอกาสในการขาย 
มากที่สุด จากนั้นก็วิเคราะห์ร่วมกับบริบทโดยรอบว่าควรจะต้องสื่อสาร 
หรือทำการตลาดแบบไหนออกไปดี

หรือถ้าวิเคราะห์แยกเป็นคน  ๆ  แล้วพบว่าถ้าสื่อสารแบบโดยรวมที่เน้น 
ทุกคนที่กำลังอยู่ตรงหน้าจอ ณ เวลานั้น จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า ถ้า 
พบว่าคนที่เดินผ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัย  25  -  28 ปี ดูแต่งตัวภูมิฐาน  
ก็อาจจะเลือกโฆษณาเครื่องเพชรคอลเล็กชั่นใหม่ส่งไปให้ หรืออาจจะเอา 
โฆษณาครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับวัย โดยสื่อสารออกไปว่า ใช้ผลิตภัณฑ์ 
ตัวนี้แล้วกลับไปสวยใสเหมือนตอนที่คุณเพิ่งเรียนจบอีกครั้ง

แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงอีกช่วงวัยที่อยู่ในช่วง 30 - 35 ปี การจะสื่อสาร 
ออกไปว่าให้ย้อนวัยกลับไปเหมือนตอนเพิ่งเรียนจบใหม่  ๆ  ก็อาจดูโฆษณา 
เกินจริงที่ยากจะเชื่อได้มากไปหน่อย ระบบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร 
แบบใหม่ว่าย้อนกลับไปเหมือนตอนที่คุณยังไม่เข้าสู่วัยเลข 3 ก็ฟังดูมีความ 
เป็นไปได้มากขึ้นกว่ากันเยอะ คุณคิดว่าจริงไหมครับ

การตลาดแบบใส่ใจที่ปรับตัวตามบริบทแบบ Real-time เหล่านี้ไม่ใช่ 
แค่เกิดขึ้นในจินตนาการ แต่สามารถเป็นจริงได้ เพราะเทคโนโลยีในวันนี้ 
ก้าวไปไกลขึ้นมาก ขอยกตัวอย่างเรื่อง Cooler Screens หน้าจอโฆษณา  
LED อัจฉริยะหน้าตู้แช่ที่สามารถรู้ได้ว่ามีคนยืนอยู่หน้าตู้เท่าไหร่  เป็น 
เพศไหน ช่วงอายุประมาณใด แล้วก็ถือสินค้าอะไรอยู่ในมือบ้าง ซ้ำยัง 
ดูจากบริบทสภาพอากาศโดยรอบ รวมถึงช่วงเวลาของวันว่า ถ้าเป็นลูกค้า 
แบบนี้อยู่ตรงหน้า เราควรจะต้องเพิ่มยอดขายด้วยสินค้าแบบไหนและ 
ข้อความแบบใดจึงจะเพิ่มโอกาสในการขายให้เราได้มากที่สุด  เพราะ 
ทั้งหมดทั้งมวลของการทำการตลาดก็คือ การพยายามนำเสนอในสิ่งที่ใช่  
ในเวลาที่ใช่ ในสถานที่ที่ใช่ ให้กับคนที่ใช่ หรือคนที่น่าจะมีโอกาส 
ซื้อของสิ่งนี้จากเรามากที่สุดในเวลานั้น
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ในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักการตลาดแบบใส่ใจในทุกบริบทอย่าง  
Contextual Marketing เพิ่มเติมครับ

Contextual Marketing เริ่มต้นเป็นจริงได้เพราะ Google 

การตลาดแบบ  Contextual Marketing เริ่มต้นจากการให้ในสิ่งที่ 
ลูกค้าต้องการ โดยคนที่จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมากที่สุดเป็นรายแรก 
ของโลกก็คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Google เว็บไซต์ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจาก 
ช่องสำหรับพิมพ์ข้อความค้นหา แต่สามารถให้คำตอบได้นับล้าน  ๆ แล้ว 
นั่นเองก็ทำให้ทุกคนทั่วโลกในวันนี้ต่างเรียนรู้ว่าถ้าสงสัยเรื่องใดไม่ต้องรอ 
ถามกูรู ถามอาจารย์ หรือถามพ่อแม่ แต่จงเปิดหน้าจอขึ้นมาเข้า Google  
แล้วพิมพ์คำค้นหา ก็จะได้คำตอบนับล้านในทันที

ทีนี้เมื่อคนมากมายเริ่มเข้ามาค้นหาคำตอบผ่าน Google มากขึ้นทุกวัน  
ทาง Google เองก็เลยคิดผลิตภัณฑ์บางอย่างที่คิดว่าน่าจะสามารถสร้าง 
รายได้ให้ Google บ้างในเวลานั้น (แต่ทุกวันนี้ทำรายได้มหาศาลเลยครับ)  
ผลที่ออกมาคือระบบโฆษณาผ่านการซื้อคำที่ต้องการที่เรียกกันว่า AdWords  
นั่นเองครับ

หลักการทำงานของ  Google AdWords หรือวันนี้ถูกย่อมาสั้น  ๆ  
เหลือแค่  Google Ads ก็คือ ถ้าคิดว่าเมื่อไหร่ที่คนค้นหาคำนี้แล้วเรา 
ต้องการไปโผล่ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นก่อนคู่แข่ง เราก็สามารถเลือกทำการ 
ตลาดผ่านคำนี้ได้ สมมติว่าผมเปิดร้านชาไข่มุกแบรนด์ใหม่ชื่อการตลาด 
พ่นไฟ ผมต้องการให้คนที่ค้นหาคำว่า  “ชาไข่มุก”  เจอร้านผมก่อนคู่แข่ง 
แบรนด์อื่นเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะขายได้มากขึ้น ผมก็เข้าไปจ่ายเงินซื้อคำนี้ไว้  
ทีนี้ระบบก็จะไปประเมินว่าคำนี้จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนกี่บาท แล้วผม 
ก็สามารถเลือกต่อได้ว่าผมต้องการให้ผลลัพธ์จากโฆษณานี้เป็นแบบไหน  
ระหว่างจ่ายเงินเพื่อเน้นการแสดงผลให้คนเห็นเยอะ  ๆ กับจ่ายเงินเพื่อ 
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ให้เกิดการกดเข้ามายังเว็บไซต์เพื่อเน้นการปิดการขายมากกว่า ง่าย ๆ เท่านี้ 
เลยครับหลักการของ  Google Ads คือเลือกคำที่เราอยากได้ จ่ายเงิน 
เขา้ไป แลว้เมือ่ไหรท่ีม่คีนพมิพค์น้หาคำคำนี ้ โฆษณาอนัเรา้ใจทีค่ณุเตรยีมไว ้
ก็จะไปปรากฏตรงหน้าจอผู้ค้นหาเป็นอันดับแรกนั่นเอง

นอกจากนี้ ระบบ Google Ads เองก็นับว่าเป็นเครื่องมือการตลาด 
ที่ใช้ทำ Contextual Marketing ได้ดีมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เพราะ 
เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกนำเสนอหรือทำการตลาด 
ออกไปได้ว่าอยากจะให้แสดงผลแบบไหน ด้วยถ้อยคำแบบใด เมื่อมีคน 
พิมพ์คำที่เราจ่ายเงินซื้อโฆษณาไว้ ถ้าเราซื้อคำของคู่แข่งแบรนด์ A เรา 
อาจจะเลือกเตรียมโฆษณาที่บอกให้คนที่ค้นหารู้ว่าแบรนด์ของเราดีกว่า 
แบรนด์ A อย่างไร

ซึ่งการตลาดแบบตรง  ๆ ผ่านคำตรง  ๆ ที่เกี่ยวกับแบรนด์เรานั้นเป็นเรื่อง 
ที่เบสิกมาก แต่เราสามารถคิดถึงคำที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสินค้าหรือ 
บริการของเราเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายที่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  
ผมยังคงเป็นเจ้าของร้านชาไข่มุก “การตลาดพ่นไฟ” เหมือนเดิม (ไม่รู้ทำไม 
ต้องพ่นไฟ เพราะเห็นมีร้านชาไข่มุกแนวนี้เยอะมาก) นอกจากผมจะทำ 
การตลาดผ่านคำค้นหาว่า  “ชาไข่มุก”  แล้ว ผมอาจจะทำการตลาดผ่านคำ 
ค้นหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม เช่น “กาแฟ” เมื่อไหร่ที่มีคนค้นหาคำนี้  
ผมอาจจะทำการตลาดเตรียมไว้ว่า “สดชื่นและตื่นเหมือนกาแฟ แต่ 
อร่อยหนุบหนับกับไข่มุก กับเมนูกาแฟไข่มุกสูตรเข้มข้น สั่งเลย 
ที่ร้านการตลาดพ่นไฟ”

และยังไม่เท่านี้ ทาง Google เองก็ยังมีเครื่องมือการตลาดที่ใช้ทำ  
Contextual Marketing ได้ดีอีกอันหนึ่ง นั่นก็คือ Google AdSense เป็น 
ระบบที่เปิดโอกาสให้เจ้าของเว็บสามารถนำแบนเนอร์โฆษณาจากระบบ  
Google ไปติดตั้งยังเว็บไซต์ของตัวเองได้ จากนั้นทาง Google ก็จะแบ่ง 
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รายได้จากผู้ลงโฆษณาให้กับเจ้าของเว็บได้รับส่วนแบ่งไป ซึ่งนักการตลาด 
ส่วนใหญ่เวลาซื้อโฆษณาลงกับ Google เอง ก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจกับบริบท 
ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านในแต่ละเว็บนัก แต่ถ้าใครที่ใส่ใจก็สามารถ 
ปรับแต่งการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จากการทำ  Contextual  
Marketing

สมมติว่าคุณเข้าเว็บฟุตบอลเป็นประจำทุกวันเพื่อเช็กข่าวคราวอัปเดต 
การแข่งขันนัดล่าสุดของทีมโปรดคุณ หรืออาจจะติดตามอ่านข่าวสารการ 
เคลื่อนไหวของนักเตะภายในทีม แล้วคุณก็อาจจะเห็นแบนเนอร์โฆษณา 
ประเภทชักชวนให้ซื้อของที่ระลึกคอลเล็กชั่นล่าสุดจากทีมโปรดคุณไปสะสม 
ก่อนจะหมด หรือคุณอาจจะเห็นแบนเนอร์โฆษณาชวนไปเที่ยวประเทศของ 
ทีมโปรดของคุณในช่วงหน้าร้อน หรืออาจจะเห็นโฆษณาตั๋วเครื่องบินราคา 
ถูกแบบจำกัดระยะเวลาโดยมีจุดหมายปลายทางคือประเทศทีมโปรดที่คุณ 
เข้ามาอ่านทุกวันนี่แหละ

เหน็ไหมครบัวา่ แบนเนอรโ์ฆษณาทีเ่คยนา่รำคาญของคนสว่นใหญก่ลบั 
มีความน่าสนใจและมีโอกาสที่จะขายได้มากกว่า ก็ต่อเมื่อเรารู้ใจและใส่ใจ 
วา่ควรจะตอ้งสือ่สารแบบไหนออกไปในบรบิทของหนา้เวบ็ไซตน์ี ้ คนแบบไหน 
จะเข้ามาอ่านเว็บแบบนี้บ่อย ๆ ถ้าเขาเข้ามาอ่านที่นี่เป็นประจำเขาน่าจะเป็น 
คนแบบไหนกันนะ ทั้งหมดนี้คือการตลาดแบบ Contextual Marketing  
แบบง่าย  ๆ  ที่ไม่ว่าใครก็เริ่มทำได้ทันที ปัญหาเดียวคือการตลาดแบบนี้ 
ต้องใช้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะต้องคิดถึงบริบทต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 
ว่าเราควรจะสื่อสารหรือทำการตลาดอย่างไรออกไปจึงจะถูกที่ ถูกทาง  
ถูกจังหวะ และถูกคนมากที่สุด

ดังนั้นการตลาดแบบ Contextual Marketing คือการตลาดที่ต้องใช้ 
ความใส่ใจในทุกบริบทก่อนจะทำการตลาดออกไป เริ่มจากคิดให้ถี่ถ้วนก่อน 
ว่าเราต้องการจะคุยกับใคร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราจริง  ๆ  กันแน่  
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พวกเขาน่าจะอยู่ที่ไหน ทั้งบนออนไลน์และในโลกออฟไลน์ จากนั้นก็ดู 
บริบทของช่วงเวลาเพิ่มด้วยว่า ระหว่างเช้า สาย บ่าย เย็น หรือค่ำ เรา 
จะต้องสื่อสารออกไปแตกต่างกันหรือไม่ สุดท้าย สิ่งที่คุณทำออกไปก็จะ 
กลับไปสู่แก่นของการตลาด นั่นก็คือถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา และก็ถูกจริต  
ทั้งหมดนี้จึงทำให้การตลาดในยุคถัดไปจะต้องใส่ใจในทุกบริบทของลูกค้า 
ในทุก ๆ ครั้งครับ

Contextual Marketing คือเรื่องเดียวกับ 
Customer Centric ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

การตลาดแบบเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ Customer Centric คง 
เป็นอะไรที่เราได้ยินมานานมาก แล้วก็บ่อยด้วย แต่น้อยแบรนด์นักที่จะ 
สามารถทำได้จริง

เพราะการจะเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั่นหมายความว่าเราต้องปรับวิธ ี
การทำงานทุกอย่างให้เอื้อต่อความสะดวกสบายของลูกค้ามากที่สุด กับ 
การตลาดแบบ  Contextual Marketing เองก็เช่นเดียวกัน มันคือการ 
ทำการตลาดแบบใส่ใจโดยปรับตัวให้เข้ากับบริบทของลูกค้าเป็นหลัก และ 
นั่นก็หมายความว่าเนื้องานที่เราต้องทำนั้นย่อมเยอะขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ด้วยความยากดังกล่าวก็ทำให้นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะใส่ใจ 
ตัวเองมากกว่าลูกค้า เน้นความสะดวกสบายของตัวเองเข้าว่า และยังคง 
ทำการตลาดแบบโลกยุคเก่าหรือ Traditional Marketing ที่ทำการตลาด 
แบบเดียวแล้วหวังว่าลูกค้าจะปรับตัวให้เข้ากับตัวเอง

การตลาดยุคเก่าหรือ Traditional Marketing ที่มีวิธีคิดแบบ Product  
Centric นั่นก็คือ ก็ฉันมีสิ่งนี้ขาย เธอจะซื้อไหม จะซื้อก็มา ไม่ซื้อก็ไป  
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พวกเธอต้องปรับตัวเข้าหาฉัน แต่การคิดแบบ Contextual Marketing นั้น 
เป็นคนละด้านแบบสุดขั้ว จากเน้นสินค้าที่มีขายเป็นศูนย์กลางเป็นการ 
เน้นที่ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ดูว่าลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหน ลูกค้าอยาก 
ให้สื่อสารแบบใด ลูกค้าสะดวกเวลาไหน ลูกค้าสะดวกให้เราติดต่อผ่าน 
ช่องทางใด หรือถ้าตอนนี้เขาสะดวกติดต่อเรามาด้วยช่องทางนี้ เราก็ต้อง 
ปรับตัวให้ เข้ากับความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก  นี่คือการคิดแบบ  
Customer Centric หรือ Contextual Marketing นั่นเองครับ

และนี่ก็เป็น 5 องค์ประกอบหลักของ Contextual Marketing ที่เน้น 
ความสะดวกของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สำหรับคนที่อยากจะทำให้ประสบ 
ความสำเร็จ

1.	 ใส่ใจในลูกค้า การตลาดแบบ Contextual Marketing ต้อง 
ปรับตัวให้เข้ากับความสะดวกของลูกค้า ถ้าลูกค้าติดต่อเรา 
ผ่าน LINE มา เราก็ต้องพร้อมตอบคำถามลูกค้าในรูปแบบ 
ที่คนส่วนใหญ่เขาใช้  LINE กัน  นั่นก็คือเน้นการตอบเป็น 
ข้อความสั้น  ๆ  ง่าย  ๆ กระชับ เข้าประเด็น แต่ถ้าลูกค้าติดต่อ 
เรามาผ่านทาง YouTube สมมติว่าเขาค้นหาเกี่ยวกับเรา เรา 
ก็ต้องเตรียมเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอไว้ ให้พร้อมเพื่อตอบคำถาม 
นั้น ดังนั้น หัวใจสำคัญคือการปรับตัวแล้วก็เตรียมเนื้อหา 
ให้ เข้ากับช่องทางหรือเครื่องมือสื่อสารที่ลูกค้าใช้ ในแต่ละ 
ช่วงเวลาด้วย

2.	 ใส่ใจในความต้องการ Contextual Marketing นั้นแตกต่าง 
จากการตลาดแบบโลกยุคเก่าที่เป็น Traditional Marketing  
อย่างสิ้นเชิง การตลาดยุคเก่าคือการเน้นความสะดวกของ 
แบรนด์ เป็นหลัก  เน้นการตลาดแบบหว่านหรือ  Mass  
Marketing ออกไป แตก่ารตลาดแบบ Contextual Marketing  
นั้นเลือกที่จะเป็นทางออกให้ลูกค้า เมื่อไหร่ที่เขามีปัญหาแล้ว 
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ต้องการตัวช่วยหรือคำตอบขึ้นมา เมื่อนั้นคุณต้องพร้อมเป็น 
ทางออกให้เขาในทันที

3.	 ใส่ใจในเครื่องมือที่ใช้ การตลาดแบบ Contextual Marketing  
จะได้เปรียบการตลาดแบบโลกยุคเก่าที่เน้นการหว่านแหออกไป 
แล้วหวังว่าจะได้ ใครสักคนเข้ามาเป็นลูกค้า เพราะการตลาด 
แบบ  Contextual  Marketing จะเน้นคนที่กำลังสื่อสาร 
อยู่ตรงหน้าแบบรายคนและ  Real-time ว่าตอนนี้คนที่อยู่ 
ตรงหน้ากำลังต้องการอะไร มีปัญหาแบบไหน อยู่ในบริบท 
อย่างไร  อยู่ที่ ใด  แม้กระทั่งใช้ โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนหรือ 
คอมพิวเตอร์ยี่ห้อใดกันแน่

4.	 ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าสนใจ ในวันที่เรามีข้อมูลล้นเหลือ ปัญหา 
ไม่ใช่การมีข้อมูลน้อยเกินไป แต่เป็นการมีข้อมูลมากเกินไป 
ถาโถมเข้ามาให้เราตัดสินใจได้ยากขึ้นต่างหาก ดังนั้นการตลาด 
แบบ Contextual Marketing จึงก้าวเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้  
ท่ามกลางโฆษณามากมาย โฆษณาที่ใส่ใจในลูกค้าด้วยการ 
ปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของลูกค้าในเวลานั้น 
มากที่สุด ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานมากที่สุด  
ย่อมทำให้โฆษณาของคุณนั้นโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งที่คอย 
แย่งชิงความสนใจจากลูกค้ามากมาย เพราะยิ่งเราให้ข้อมูล 
ที่เฉพาะเจาะจงและตรงความสนใจได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ 
ลูกค้าสนใจคุณมากขึ้นไปเท่านั้น

5.	 ใส่ใจในจุดที่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา การตลาดแบบ Contextual  
Marketing จะไม่ประสบผลสำเร็จเลยถ้าเราไม่ใช้โอกาสจาก  
Contextual Data ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เป็น 
ประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลของสถานที่ที่ลูกค้ายุคนี้ ไม่เคย 
หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนยุคก่อน ด้วยเทคโนโลยีอย่าง  GPS  
ในอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือที่ทำให้ เราสามารถปรับเนื้อหา 
การตลาดให้ตรงกับสถานที่ที่ลูกค้าอยู ่ ณ ตอนนั้นได้มากที่สุด
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ทำไม Contextual Marketing 
จึงเน้นย้ำเรื่องความใส่ใจขนาดนี ้

เพราะบริบทของลูกค้านั้นเปลี่ยนตลอดเวลา เอาแค่ตัวเลขของเวลา 
ก็เปลี่ยนแปลงในหลักวินาทีไม่เคยหยุด ไหนจะบริบทของวันที่เปลี่ยนอยู่ 
เรื่อย  ๆ หรือแม้แต่บริบทของความต้องการที่สะท้อนผ่านการค้นหา ยัง 
ไม่นับบริบทของพื้นที่ที่ผู้บริโภควันนี้ค้นหาสิ่งต่าง  ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง 
การสลับจากโทรศัพท์มือถือไปเป็นคอมพิวเตอร์ แล้วสักพักก็สลับมาใช้ 
โทรศัพท์มือถืออีกรอบ ก่อนจะสลับข้ามไปใช้สมาร์ททีวี (สำหรับบางคน)  
ยังไม่พูดถึงบริบทของอุณหภูมิสภาพอากาศที่ส่งผลต่อวิธีทำการตลาดด้วย 
เช่นกัน สภาพการจราจรก็ส่งผลได้ว่าธุรกิจสั่งอาหารควรจะต้องปรับแต่ง 
โฆษณา เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งอาหารจากเรามากขึ้นในพื้นที่ที่ออร์เดอร์ 
สัง่อาหารยงัมพีอใหพ้นกังานขบัไปสง่ไดห้รอืเปลา่ เพราะในพืน้ทีท่ีม่อีอรเ์ดอร ์
การสั่งอาหารล้นแล้ว ก็อาจจะไปปรับลดโฆษณาลงในช่วงเวลานั้น เพื่อให้ 
ลูกค้าไม่ต้องรออาหารนานเกินไป เห็นไหมครับว่า การตลาดแบบนี้ต้องใช้ 
ความใส่ใจขนาดไหน เพราะทุกบริบทล้วนเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการทำ 
การตลาดของเราทั้งสิ้น แล้วนักการตลาดที่จะประสบความสำเร็จ 
ในการทำ Contextual Marketing นั่นคือ คนที่พยายามมองหาโอกาส 
ที่ซ่อนอยู่ในทุกบริบท โอกาสที่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือไม่ใส่ใจ  
แล้วก็รีบไปหยิบฉวยมาเพิ่มโอกาสในการขายของเราแทน

ตัวอย่างการทำ Contextual Marketing ของเว็บช็อปปิ้งออนไลน์ที่ 
เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้

1.	 อีเมล ส่งแจ้งเตือนเมื่อเราเอาสินค้าบางชิ้นใส่รถเข็นไว้แต่ยัง 
ไม่ยอมกดจ่ายเงิน อาจจะส่งมาเป็นโปรโมชั่นแบบจำกัดช่วงเวลา  
เพื่อกระตุ้นให้เราจ่ายเงินให้เสร็จเสียที

2.	 คำแนะนำ เมื่อเรากำลังจะซื้อสินค้าอะไรบางอย่าง ระบบก็จะ 
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แนะนำว่าคนที่ซื้อสินค้าแบบที่เรากำลังจะซื้อนั้นมักจะซื้ออะไรเพิ่ม  
เช่น ถ้าผมกดซื้อสว่านไฟฟ้า ระบบก็จะแนะนำว่าคนส่วนใหญ่ 
มักกดซื้อชุดนอตหรือสกรูเพิ่ม ถ้าไม่ได้คำแนะนำนี้ ผมอาจ 
จะมาคิดได้ทีหลังว่าผมต้องมีชุดนอตและสกรูนี่นา แล้วก็ต้อง 
เสียเวลากดสั่งซื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

3.	 รีวิว เมื่อเราจะซื้อสินค้าสักอย่าง ระบบช็อปปิ้งออนไลน์จะมี 
การแสดงผลรีวิวดี ๆ เพื่อกระตุ้นให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หรือ 
แม้ว่าเราจะเลือกอ่านรีวิวที่ไม่ดีก่อนก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ 
ลูกค้าอย่างเรานั้นได้รับประสบการณ์จากการช็อปผ่านร้านค้า 
ที่ดูน่าเชื่อถือมากที่สุด

4.	 อเีมล อกีครัง้ แตค่ราวนีเ้ปน็การสง่อเีมลมาแนะนำสนิคา้ใหม่ ๆ 
สำหรับคนที่เคยซื้อสินค้าแบบนี้ไป

5.	 อีเมล อีกครั้งหนึ่ง  (อย่าเพิ่งเบื่อกัน) แต่ก็เพื่อบอกให้รู้ว่า 
สินค้าจากแบรนด์ที่คุณเคยซื้อไป มาตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ 
ออกมาวางขาย เผื่อว่าใครจะสนใจรีบสั่งซื้อก่อนหมด

เห็นไหมครับว่า การตลาดแบบ Contextual Marketing เป็นเรื่องเดียว 
กับ Customer Centric มากขนาดไหน เพราะมันคือการเอาลูกค้าเป็น 
ศูนย์กลาง จากนั้นก็ดูว่าเราจะทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด 
อย่างไรได้บ้าง

เริ่มต้นทำ Contextual Marketing กันเถอะ 

การทำ Contextual Marketing นั้นมีมากมายหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ 
การใช้ข้อมูลบริบทเบื้องต้นจากบนหน้าเว็บ ไปจนถึงการใช้ข้อมูลบริบทที่ได้ 
จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรืออาจซับซ้อนไปจนถึงการใช้ข้อมูลบริบท 
ที่มาจากโลกจริงผสมผสาน ซึ่งเราจะมาดูวิธีการเริ่มต้นทำ  Contextual  
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Marketing แบบง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานให้คุณสามารถเอาไป 
คิดต่อยอดและประยุกต์ใช้ในแบบของคุณเองได้ครับ

Contextual Marketing ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

ตั้งแต่โลกเรารู้จักโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก็ยกระดับการทำ  
Contextual Marketing ไปอยา่งมาก เพราะในโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน 
เครื่องจิ๋วนั้นสามารถส่งข้อมูลบริบทแบบ  Real-time กลับขึ้นมายังระบบ 
ส่วนกลาง เช่น แพลตฟอร์มโฆษณาต่าง  ๆ ให้นักการตลาดสามารถ 
ปรับแต่งวิธีทำการตลาดของตัวเองให้เข้ากับบริบทต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่าง 
เฉพาะเจาะจงได้ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เพราะโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนั้นจะส่งข้อมูลมากมายออกมา 
อยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่แบรนด์ รุ่นที่ใช้ การเชื่อมต่อที่ใช้ และหัวใจสำคัญ 
คือตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการ 
ทำการตลาดแบบ Contextual Marketing ยุคใหม่เป็นต้นมา

ตั้งแต่สมาร์ทโฟนก้าวเข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์  
ทุกวันนี้เราสามารถออกจากบ้านโดยไม่พกเงินได้ แต่เราไม่สามารถออก 
จากบ้านโดยไม่พกโทรศัพท์มือถือได้  เพราะโทรศัพท์มือถือกลายเป็น 
ทุกอย่างในชีวิตเรา เราสามารถจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ กดเงินผ่าน 
แอปพลิเคชันได้ เราสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลที่อยากรู้ได้ภายในเสี้ยววินาที  
เราสามารถแชร์รูปภาพ คลิปวิดีโอตลก ๆ รวมไปถึงสิ่งที่เรากำลังรู้สึกผ่าน 
โซเชียลมีเดียได้ตลอดเวลา และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ว่า 
จะด้วย Wi-Fi หรือ 3G 4G หรือ 5G ก็ตาม จากการเข้าถึงทุกข้อมูล 
ที่ต้องการโดยไม่มีอะไรมาหยุดกั้น จึงทำให้การตลาดแบบ Contextual  
Marketing บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็นอะไรที่สำคัญมาก แล้ว 
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นั่นก็ทำให้เกิดเทรนด์สำคัญตั้งแต่ช่วงปี 2015 ในวันที่โทรศัพท์มือถือแบบ 
สมาร์ทโฟนเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมา เทรนด์นั้นมีชื่อว่า Micro-Moments นั่นเอง 
ครับ

Micro-Moments เมื่อเราค้นหาทุกสิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา 

เทรนด์นี้ถูกนิยามครั้งแรกโดย Google เมื่อปี 2015 หลักใหญ่ใจความ 
คือ ตั้งแต่เราเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือธรรมดากลายมาเป็นสมาร์ทโฟน  
บวกกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
แบบ 3G ในวันนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมของเราทุกคนเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวัน 
หวนกลับ ก่อนจะเกิดเทรนด์นี้ขึ้นมา ถ้าเรามีเรื่องสงสัยหรืออยากรู้อะไร 
นอกบ้าน เราต้องจดเอาไว้แล้วรอให้ถึงบ้านก่อน แล้วค่อยเปิดคอมพิวเตอร์ 
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านจึงจะเริ่มค้นหาข้อมูลได้

แต่พอมีสัญญาณ 3G ใช้กันแบบแพร่หลาย ทำให้การเข้าถึงข้อมูล 
นอกบ้านเป็นเรื่องง่าย เราสามารถเปิด  Google แล้วค้นหาข้อมูลใด  ๆ  
ก็ตามได้รวดเร็วทันใจไม่แพ้การเปิดคอมพิวเตอร์ที่บ้านเลย

นั่นจึงทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ในวันนั้นมีพฤติกรรมประเภทที่ต่อให้อยู่ใน 
ร้านค้าก็ยังเลือกที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหาข้อมูลเพิ่มเติม เริ่มจาก 
การเลือกอ่านรีวิวก่อนว่าควรจะซื้อดีไหม ถ้าอ่านรีวิวแล้วมั่นใจ พวกเขา 
ก็จะค้นหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพิ่มเติม นั่นหมายความว่า ต่อให้มีสินค้า 
อยู่ในมือพร้อม แต่การจ่ายเงินก็อาจจะสะดุดลงได้ ถ้าพบว่ามีร้านค้าใกล้ ๆ  
ที่ขายในราคาถูกกว่า

หรืออาจจะค้นพบว่ามีเว็บไซต์หนึ่งขายถูกกว่ามากพอที่จะทำให้เขา 
หยุดรอแล้วหันไปซื้อทางออนไลน์แทน
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ไว้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งในบทอื่น

แต่ทั้งหมดนี้คุณคงพอเข้าใจภาพรวมแล้วใช่ไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือ 
แบบสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเรา 
ทุกคนบนโลกมากขนาดไหน สมมติว่าผมกำลังเดินทางไปประชุมกับลูกค้า 
ตอนเช้ายังสถานที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย แล้วเมื่อผมไปถึงก่อนเวลานัด ทำให้ผม 
รู้สึกว่าผมน่าจะมีเวลาซื้อกาแฟติดขึ้นไปดื่มระหว่างประชุมด้วย แต่ด้วย 
ความที่ผมไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้น แทนที่ผมจะถามคนแปลกหน้าที่เดินผ่าน 
ไปมาว่า “ขอโทษนะครับ แถวนี้พอมีร้านกาแฟด ีๆ บ้างไหมครับ” ผมเชื่อว่า 
คนส่วนใหญ่เลือกที่จะถาม Google แทนด้วยการพิมพ์คำว่า “ร้านกาแฟ +  
สถานที่ในตอนนั้น” หรืออาจจะเข้า Google Maps เพื่อค้นหา “ร้านกาแฟ 
ใกล้ฉัน” จากนั้นก็เลือกร้านที่ได้รับรีวิวดี  ๆ  หน่อย เพราะไม่อยากผิดหวัง 
ที่ได้กาแฟที่รสชาติไม่ดีขึ้นมา

ผมอาจจะได้เห็นโฆษณาบนหน้าแรกของ Google จากร้านกาแฟหนึ่ง 
ที่ชื่อว่า  “Everyday Coffee”  (ชื่อเหมือน  Everyday Marketing เลย)  
พร้อมกับข้อความว่า “ร้านที่คอกาแฟตัวจริงเลือกทุกเช้า มีเมล็ดให้เลือก 
มากที่สุดในย่านนี้ และห่างแค่ไม่กี่ก้าว เดินเท้าไม่กี่นาทีถึง” พร้อมกับปุ่ม 
บอกตำแหน่งที่ตั้งร้านให้ผมสามารถกดแล้วเดินตามแผนที่ได้เลย

ทีนี้เมื่อผมประชุมเสร็จผมเกิดหิวแล้วไม่อยากทนขับรถกลับไปกินข้าว 
แถวบ้าน ผมก็อาจจะเลือกค้นหา  “ร้านอาหารใกล้ฉัน”  อีกครั้ง แล้วผม 
กอ็าจจะไดพ้บรา้นกาแฟรา้นเดมิทีแ่วะซือ้เมือ่เชา้ แตโ่ฆษณาทีผ่มเหน็ในเวลา 
กลางวันก็จะถูกปรับแต่งให้ไม่เหมือนกับเวลาเช้าพอสมควร ผมอาจจะได้ 
เจอกับข้อความเชิญชวนให้มากินอาหารกลางวันที่ร้านนี้ว่า  “มื้อกลางวัน 
แสนอร่อย ปรุงสดใหม่พร้อมเสิร์ฟในไม่กี่นาที ที่ร้าน Everyday Coffee  
กดสำรองโต๊ะตอนนี้รับโปรโมชั่นส่วนลดเครื่องดื่ม 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ 
มื้อเที่ยง”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



Contextual Marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย26

เป็นอย่างไรครับกับตัวอย่างของการตลาดแบบ Contextual Marketing  
ของร้านกาแฟร้านเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือความใส่ใจ ใส่ใจว่าถ้าเป็นลูกค้า 
ทีค่น้หารา้นกาแฟดว้ยโทรศพัทม์อืถอืในตอนเชา้ ควรจะตอ้งทำการตลาดดว้ย 
ข้อความแบบไหน แล้วเมื่อเป็นช่วงเวลาเที่ยง โฆษณาที่ใช้ก็จะแตกต่าง 
ออกไป เมื่อถูกค้นหาด้วยคำใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับกาแฟ แต่ก็พร้อมที่จะดึงให้ 
กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจรับประทานอาหารที่ร้านกาแฟได้

แตใ่นขณะเดยีวกนั ถา้คณุพมิพค์น้หาดว้ยคำเดยีวกนัแตเ่ปน็สถานทีอ่ืน่  
คุณก็จะไม่ได้เห็นโฆษณาของร้านกาแฟ Everyday Coffee นี้ เพราะมัน 
ผิดบริบทที่ร้านกาแฟนี้จะสามารถให้บริการคุณได้ ดังนั้นจะเห็นว่าบริบท 
ของสถานที่ที่นักการตลาดสามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟน ส่งผลต่อการ 
ทำการตลาดธรรมดาให้กลายเป็น Contextual Marketing ที่จะช่วยเพิ่ม 
โอกาสขายได้อีกมาก

ในปี 2016 กเ็คยมแีบรนดข์ายผลติภณัฑท์ำความสะอาดพืน้ทำการตลาด 
แบบ Contextual Marketing โดยอิงจากแค่บริบทของสถานที่ ผลคือ ROI  
(Return of Investment) เพิ่มขึ้นกว่า 3.2 เท่า ไว้จะเอามาเล่าให้อ่านใน 
บทถัดไปครับ

ดังนั้น ถ้าให้สรุปสั้น  ๆ  ถึงสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำ  Contextual  
Marketing โดยใช้บริบทของสถานที่หรือ Location ให้ประสบความสำเร็จ  
จะต้องประกอบด้วยการติดตามการเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น  
ลูกค้าต้องการอะไร ลูกค้าอยากรู้อะไร และเราจะต้องปรับวิธีการสื่อสาร 
หรือทำการตลาดให้เข้ากับบริบทของช่วงเวลาต่าง  ๆ  ที่แตกต่างกัน เช้า 
ทำการตลาดอย่างหนึ่ง กลางวันทำการตลาดอย่างหนึ่ง และตกเย็นก็ทำ 
การตลาดอีกอย่างหนึ่ง ถ้าทำได้ตามนี้ คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างจาก 
การตลาดแบบก่อนหน้าที่ทำมาโดยไม่ได้ใส่ใจบริบทอย่างสิ้นเชิง
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เพราะข้อดีของการทำ Contextual Marketing โดยอิงจากบริบทของ 
พื้นที่คือ คุณจะสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างรู้ใจหรือแม่นยำมากขึ้น และ 
ลูกค้าก็จะเปิดใจยอมรับคุณได้ง่ายกว่าการตลาดแบบไม่ใส่ใจแบบเก่า  
นอกจากนั้นเรายังสามารถลดงบการตลาดที่ไม่จำเป็นออกไปได้มากมาย  
เพราะการตลาดที่ไม่จำเป็นจะถูกตัดทิ้งไป แล้วโยกนำไปใช้กับการตลาด 
แบบใส่ใจในบริบทของลูกค้ามากขึ้น และสุดท้ายคุณสามารถเลือกหยุด 
แคมเปญการตลาดที่ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ ทั้งหมดนี้ 
ล้วนมาจากความใส่ใจว่าลูกค้าที่อยู่ตรงนั้นควรจะได้รับการสื่อสารแบบไหน  
เขากำลังต้องการอะไร (ดูผ่านคำที่ค้นหา) แล้วก็เลือกปรับแต่งข้อความ 
ก่อนจะสื่อสารให้เข้ากับช่วงเวลาของวันด้วย ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ คุณก็ 
สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยากครับ

ในแต่ละพื้นที่ยังมีบริบทอีกมากให้หยิบฉวยมาใช้ทำการตลาดได้   
เพราะข้อมูลของสถานที่จะเป็นตัวคัดกรองขั้นต้นว่าใครที่อยู่ตรงนั้นควรเป็น 
ลูกค้าเรา ส่วนใครที่อยู่นอกพื้นที่นี้ก็ไม่ต้องใช้งบโฆษณาให้เปลือง เพราะ 
ยากจะเดินมาหาเราได้ ตัวอย่างเช่น เวลาเราค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้  ๆ  
แม้จะเป็นคำค้นหาเดียวกัน แต่เมื่อเปลี่ยนสถานที่ไป ข้อมูลที่ได้รับก็จะ 
แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่นั่นเอง ทีนี้ในรายละเอียดของพื้นที่ยังมี 
บริบทอีกมากที่ซ่อนอยู่ รอให้นักการตลาดที่ใส่ใจได้เข้าไปหยิบฉวยมาใช้ 
เพิ่มโอกาสในการขาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรของพื้นที่นั้น (ในหนังสือ  
Data Thinking ก็มีการพูดถึงของร้านแมคโดนัลด์) ไปจนถึงระยะเวลา 
ในการรอรถเมล์หรือรถไฟก็ตาม รวมทั้งความถี่ที่เราเดินผ่านมาบ่อย  ๆ  
เราอยู่ใกล้สถานที่หรืองานกิจกรรมอะไรที่กำลังจะมีในวันนั้นหรือไม่ นี่เป็น 
แค่ส่วนหนึ่งของบริบทในพื้นที่ที่นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกมองข้ามไป

หรอืการใชต้วัจบัสญัญาณทีเ่รยีกวา่ Beacon ในการตดิตามวา่ในพืน้ทีน่ี ้
มีใครเดินผ่านบ้าง มีใครเดินผ่านมาช่วงเวลาไหนเวลาใดเป็นประจำหรือไม่  
ก่อนจะนำไปสู่การทำโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือเพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขาย 
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ตามมา แต่ในวันนี้เทคโนโลยีการตรวจจับคนที่เดินผ่านในพื้นที่นั้นพัฒนา 
ไปในระดับใช้กล้องวงจรปิดที่สามารถจดจำใบหน้าได้ บางร้านอาหาร 
ในต่างประเทศใช้กับระบบจ่ายเงินที่ลูกค้าแค่หันหน้ามาที่กล้องก็สามารถ 
ตัดเงินผ่านบัญชีที่ผูกกับใบหน้านั้นโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา 
สแกนจ่ายแต่อย่างใด

ดังนั้นประเด็นสำคัญของการใช้บริบทในแต่ละพื้นที่คือการเชื่อมโยง 
ข้อมูลเข้ามาทำการตลาดแบบ  Real-time เพื่อให้การทำ  Contextual  
Marketing สามารถส่งข้อความหรือโปรโมชั่นที่ใช่กับลูกค้าแต่ละคนได้มาก 
ที่สุด สมมติคนที่เดินผ่านทุกเช้าของวันทำงานก็จะได้รับข้อมูลโปรโมชั่น 
คนละแบบกับคนที่เดินผ่านแค่วันเสาร์อาทิตย์ ข้อดีของการทำการตลาด 
ในรูปแบบนี้คือ ลูกค้าจะรู้สึกว่าโฆษณาหรือโปรโมชั่นที่ได้รับนั้นเกี่ยวกับ 
ตัวเขามากกว่าโฆษณาอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมาย นักการตลาดอย่างเราสามารถ 
ลดการโฆษณาที่น่ารำคาญลงไปด้วยการส่งข้อความหรือโปรโมชั่นที่ไม่ได้ 
เกี่ยวกับพวกเขาลง สุดท้ายแล้วจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าอยากจะซื้อหรือ 
ใช้บริการเราซ้ำ ๆ เพราะเราช่างเป็นแบรนด์ที่เข้าใจพวกเขามากกว่าใคร

แล้วการตลาดแบบ Contextual Marketing จะยิ่งมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ถ้าเราเอาข้อมูลบริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบมาประมวลผลคู่กับ  
Customer Data หรือข้อมูลของตัวลูกค้าแต่ละคนเองเข้าไป ลูกค้าคนนี้ 
มีพฤติกรรมการใช้เงินแบบไหน ชอบซื้อสินค้าอะไร โปรโมชั่นแบบไหน 
ที่เขาชอบเอามาใช้ จะยิ่งทำให้การตลาดที่ทำออกไปนั้นมีประสิทธิภาพ 
เหนือกว่าการตลาดแบบรู้ใจ Personalization เพราะนี่คือการตลาดสุดล้ำ 
ที่เรียกว่า Hyper-Personalization นั่นเองครับ

ลองคิดภาพตามง่าย ๆ แบบนี้ก็ได้ครับว่า สมมติว่าผมเป็นลูกค้าประจำ 
ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้มีข้อมูลประวัติการซื้อ 
ในอดีตของผมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันผ่านระบบบัตรสมาชิก 
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สะสมแต้ม จากนั้นเมื่อผมเริ่มเดินเข้ามาใกล้ยังซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ในรัศม ี 
500 เมตร นักการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็ส่งโปรโมชั่นพิเศษให้ผม 
ผ่านทางโฆษณาบนเฟซบุ๊ก เพราะในประวัติที่ผ่านมาผมชอบกดโฆษณาของ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้บนเฟซบุ๊กมากกว่าช่องทางอื่น ด้วยโปรโมชั่นพิเศษว่า 
น้ำยาซักผ้าที่ผมซื้อไปเมื่อสองเดือนก่อนน่าจะใกล้หมดแล้ว และถ้าแวะ 
เดินเข้ามาซื้อภายใน 30 นาทีนี้จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษเป็นคูปองส่วนลด  
50 บาทสำหรับการซื้อในครั้งต่อไป แถมยังบอกอีกนะครับว่า ช่วงนี้เป็น 
หน้าฝน อาจซักผ้าแล้วตากไม่ค่อยแห้งจนทำให้มีกลิ่นอับ ก็อาจจะแนะนำ 
น้ำยาซักผ้าอีกยี่ห้อหนึ่งที่สามารถซักแล้วตากในร่มแบบไร้กลิ่นอับ แต่อันนี้ 
อาจจะมีส่วนลดให้แค่ 20 บาท ถ้าซื้อทันทีภายใน 30 นาทีนี้เท่านั้น

นี่คือภาพตัวอย่างของการตลาดแบบใส่ใจ  Contextual Marketing  
ใส่ใจว่าลูกค้าเป็นใคร ลูกค้าเคยซื้ออะไรมา ลูกค้าอยู่ที่ไหน ลูกค้าสะดวก 
ให้สื่อสารแบบไหน และลูกค้าน่าจะชอบโปรโมชั่นแบบใด

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย และก็ปิดโอกาสที่คู่แข่งรายใด 
จะแย่งลูกค้าคนนี้จากเราไปในท้ายที่สุด

สรุป การตลาดแบบใส่ใจ Contextual Marketing 

การตลาดแบบใส่ใจ Contextual Marketing จะไม่มีทางเกิดขึ้นและ 
ประสบความสำเร็จได้เลยถ้าขาดองค์ประกอบเหล่านี้

1. Real-time Data ข้อมูลของบริบทรอบตัวลูกค้าที่มีอยู่ 
มากมายที่ ได้รับการอัปเดตตลอดเวลา จากนั้นก็นำข้อมูล 
ทัง้หมดทีว่า่มาประกอบกนัเพือ่ใหเ้ราเขา้ใจบรบิทภาพรวมเสมอืน 
เรากำลังเป็นลูกค้าอยู่ ณ เวลานั้น
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2. Analyze วิเคราะห์ข้อมูลของบริบททั้งหมดที่มีออกมาเป็น 
ข้อสรุปว่าตกลงแล้วเราควรจะต้องทำการตลาดในแต่ละบริบท 
อย่างไร หรือมีบริบทแบบใดที่เราไม่ควรเสียเวลาทำการตลาด 
กับลูกค้า

3. Craft เมื่อได้ Insight สำคัญออกมาก็ถึงเวลาที่ต้องเอามา 
ปรับแต่งการตลาดแบบใส่ใจ กลุ่มคนที่เราต้องใส่ใจคือใคร เรา 
ต้องการคนในพื้นที่ไหน ถ้าต่างช่วงเวลากัน เราต้องสื่อสาร 
ต่างกันหรือไม่ แล้วในแต่ละความต้องการ เราควรจะเข้าหา 
ด้วยข้อความการตลาดแบบไหนดี

สิ่งสำคัญสุดท้ายที่จะทำให้การตลาดแบบ Contextual Marketing  
ประสบความสำเร็จคือ การเก็บฟีดแบ็กที่ได้มาปรับปรุงให้การตลาดที่จะทำ 
ครัง้ตอ่ไปมคีวามแมน่ยำมากขึน้ เพราะในโลกการตลาดยคุดาตา้ 5.0 มนัคอื 
การเก็บดาต้ามาวัดผลเพื่อจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเรากำหนดกลยุทธ์ 
ที่จะไปได้แม่นยำแล้ว ที่เหลือคือการปรับแต่งวิธีการทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 
ที่ดีที่สุดจนคู่แข่งตามเราไม่ทัน

อ้างอิง :
https://conversionsciences.com/contextual-marketing, https://www.marketing- 
schools.org/types-of-marketing/contextual-marketing/#section-0
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