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บทคัดย่อ

	 เนือ่งจากในปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็ก�าลงัได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	การโฆษณาบนอนิเทอร์เนต็จงึเป็นทางเลอืกใหม่ทีน่่าสนใจใน
การน�าเสนอสินค้า	บทความนี้จึงต้องการที่จะน�าเสนอประสิทธิภาพของการโฆษณาบนระบบอินเทอร์เน็ต	ทั้งข้อดี	และข้อเสีย	รวมถึงการ
ให้ค�าแนะน�าถึงแนวทางการด�าเนินงาน	 เพื่อที่จะประสบความส�าเร็จในการโฆษณาบนระบบอินเทอร์เน็ต	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ
กิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการหันมาท�าโฆษณาและน�าเสนอสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างๆ

Abstract

 In the modern world, the  Internet business becomes very popular, online advertising is a new interesting option for 
marketing promotion.  This article aims to present the potential of advertising on the internet system including advantages, 
disadvantages and suggestions in order to be successful in online advertising which would be able to help and improve 
small or large businesses in their marketing promotion.  

บทน�ำ

	 ในปัจจุบันการโฆษณา	(Advertising)	 ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จของการท�าธุรกิจหลายๆ	ประเภท	 โดยสื่อหลักที่
นิยมใช้ในการโฆษณากันอย่างแพร่หลาย	คือ	วิทยุโทรทัศน์	วิทยุกระจายเสียง	หนังสือพิมพ์	และนิตยสาร	ซึ่งจะมีผู้ได้รับสารปลายทาง
เป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้การโฆษณาจงึเป็นสือ่กลางทีม่คีวามส�าคญัอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	เพือ่เป็นการชกัจงูใจและกระตุน้
ผูบ้รโิภครวมถงึส่งเสรมิให้เกดิการการซือ้และการขายสนิค้า	เพือ่เอือ้อ�านวยต่อความเจรญิของธรุกจิ	อกีทัง้ยงัสามารถสะท้อนถงึภาพลกัษณ์
ของสินค้าและองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
	 ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย	 ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อค่อนข้างจ�ากัด	 จึงท�าให้การโฆษณาซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ	
กระตุ้นผู้บริโภคให้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	และได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโดยตรงของสินค้า	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
บริโภคได้มีการเลือกใช้สินค้าได้ตามต้องการ	ดังนั้นธุรกิจหลายๆ	ประเภทที่มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	จึงต้องลงทุนในการ
โฆษณาเป็นจ�านวนมาก	 เพื่อเป็นการส่งเสริมยอดการขาย	 และแสดงความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจนั้นๆ	 อย่างชัดเจน	 เพื่อ				
เป้าหมายสูงสุดในการตลาด
	 ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่	งบประมาณเงินลงทุนส�าหรับการโฆษณาเป็นจ�านวนเงินค่อนข้างสูง	โดยเน้นการโฆษณา
ด้วยสื่อหลักๆ	อาทิ		วิทยุโทรทัศน์	วิทยุกระจายเสียง	หนังสือพิมพ์	และนิตยสาร	ที่มีผู้รับสารจ�านวนมาก	เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับ	
ทั้งยอดการขายสินค้า	ความนิยมและความไว้วางใจในตัวสินค้า	อีกทั้งภาพลักษณ์ของธุรกิจ	มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะประสบความ
ส�าเร็จ		ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก	ที่มีจ�านวนเงินลงทุนค่อนข้างน้อยจ�าเป็นที่จะต้องหาทางออกในการโฆษณาด้วย
สื่อด้านอื่นๆ	ให้กับสินค้าและธุรกิจของตัวเอง	ในงบประมาณที่จ�ากัดแต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด	
	 ทางเลือกใหม่ของการโฆษณาที่น่าสนใจ	 และได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี	้ คือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต	์ ที่เรียกว่า	 การท�า
แบนเนอร์โฆษณา	(Banner	Ads)	เนื่องจากในปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า	200	ล้านคนใน	185	ประเทศ	และมีแนวโน้มว่า
จะมากขึ้นเรื่อยๆ	ทุกปี	ในขณะที่มีเว็บไซต์จ�านวนมากกว่า	50	ล้านเว็บไซต์ทั่วโลก	ท�าให้บริษัทและธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่มากมายหันมา
ให้ความสนใจและใช้การท�าแบนเนอร์โฆษณาผ่านเว็บไซต์ในการน�าเสนอสินค้าของตัวเองเป็นจ�านวนมาก	 นอกจากนี้	 เว็บไซต์ต่างๆ	 มี

กำรโฆษณำด้วยแบนเนอร์บนเว็บไซต์
Banners for Online Advertising

 ศิวพร  ลีลำวัฒนสุข  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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การจดัท�าอยูใ่นรปูแบบของ	Multimedia	ซึง่สามารถตอบโต้กบัผูใ้ช้งานได้อย่างรวดเรว็	
ท�าให้การโฆษณาด้วยวธินีีไ้ด้รบัความสนใจเป็นอย่างมากและเหน็ผลตอบรบัทีค่่อนข้าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	(ประดิษฐ	ภิญโญภาสกุล,	2003)

แบนเนอร์ (Banner)

        

ตัวอย่างโฆษณาแบนเนอร์
ที่มา:	http://friends_job.com/price/index.asp	

	 แบนเนอร์	คือ	แถบโฆษณาที่ปรากฏอยู่บน	Web	Page	ซึ่งได้มีการเริ่มน�ามา
ใช้ครั้งแรกในปี	2537	และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา		ในขณะนี้
มเีวบ็ไซต์เป็นจ�านวนมากทีเ่ปิดให้มกีารบรกิารเช่าพืน้ทีใ่นการโฆษณาแบนเนอร์สนิค้า	
ซึ่งมีราคาแตกต่างกันไปตามสัดส่วนและขนาดพื้นที่ของแบนเนอร์โฆษณา	 รวมถึง
ความนิยมของเว็บไซต์นั้นๆ	 การท�าธุรกิจแบนเนอร์โฆษณายังเป็นการเอื้ออ�านวย
ประโยชน์ต่อธรุกจิของทัง้เจ้าของเวบ็ไซต์และเจ้าของธรุกจิทีต้่องการเช่าพืน้ทีโ่ฆษณา
สินค้าเป็นอย่างดี	ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ของทั้งสองฝ่าย	
	 อย่างไรก็ตาม	การที่จะน�าแบนเนอร์โฆษณาของตัวเองไปลงในพื้นที่หน้าเว็บ
มีสิ่งที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงอยู่หลายประการ	คือ
	 1.	ควรค�านึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส�าคัญ		โดยเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการ
จะลงโฆษณาให้ตรงกับฐานลูกค้าที่ต้องการ	 เพื่อที่จะได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
สามารถในการรบัรูข่้าวสารและมคีวามเข้าใจในตวัสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ท�าให้
เกดิความมัน่ใจว่าผูร้บัสารสามารถเข้าใจข้อมลูทีต้่องการสือ่สารออกไปได้เป็นอย่างดี		
เวบ็ไซต์ทีเ่ลอืกมเีนือ้หาหรอืน�าเสนอสนิค้าในหมวดประเภทใกล้เคยีงกบัสนิค้าของเรา	
ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าต้องการขายสินค้าประเภทรองเท้า	 เว็บไซต์ที่ควรที่น�าแบนเนอร์
โฆษณาไปลงควรจะเป็นเว็บไซต์ที่เน้นด้านแฟชั่น	 เสื้อผ้า	 หรือเครื่องประดับ	 เพราะ
กลุ่มเป้าหมายน่าจะให้ความสนใจในแบนเนอร์โฆษณาของสินค้าเรา	
	 2.	ควรค�านงึถงึขนาดและพืน้ทีใ่นการลงโฆษณาแบนเนอร์	เพือ่ให้เป็นทีส่ะดดุ
ตาหรือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้มากที่สุด	ถึงแม้ว่าจะเป็นแบนเนอร์
โฆษณาเดยีวกนั	แต่ถ้ามกีารจดัวางหรอืมขีนาดทีแ่ตกต่างกนั	ประสทิธภิาพทีจ่ะได้รบั
ความสนใจจากผู้เข้าชมก็แตกต่างตามกันไปด้วย	 แต่ละเว็บไซต์มีขนาดพื้นที่การลง
โฆษณาไม่เท่ากัน	ดังนั้นการเลือกลงโฆษณาแบนเนอร์ในแต่ละครั้ง	ควรพิจารณาถึง
เจตนาทีจ่ะสือ่สารข้อมลูเป็นส�าคญั	ยกตวัอย่างเช่น	ในกรณทีีเ่วบ็ไซต์ทีเ่ราต้องการลง
โฆษณาแบนเนอร์ไม่ได้มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมาก	 หรือว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของเราอยู่ก่อนแล้ว	 การลงโฆษณาแบนเนอร์อาจไม่
จ�าเป็นต้องมขีนาดใหญ่มาก	แต่ลงเพือ่น�าเสนอข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ	เกีย่วกบัผลติภณัฑ์	

และเพื่อเป็นการตอกย�้าให้กลุ่มเป้าหมายยัง
จดจ�าผลิตภัณฑ์ของเราได้	 เพื่อเป็นการรักษา
จ�านวนของกลุ่มเป้าหมายไว้	และมีแนวโน้มว่า
จะสามารถเพิม่จ�านวนกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ	ได้
เมื่อเห็นโฆษณาแบนเนอร์ของเรา
	 3.	ควรค�านึงถึงเว็บไซต์ที่จะเลือกลง
โฆษณา	 เพราะบางเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
และมีผู ้ชมเป็นจ�านวนมาก	 ราคาในการลง
โฆษณาแบนเนอร์ค่อนข้างสูง	 อีกทั้งยังมีการ
แข่งขันกันค่อนข้างมาก	รวมถึงมีขนาดพื้นที่ให้
เช่าค่อนข้างจ�ากัด	 ดังนั้นเราควรพิจารณาให้ดี
ถึงก�าไรและขาดทุนจากการเลือกลงโฆษณาใน
เว็บไซต์นั้นๆ
	 4.	การออกแบบแบนเนอร์โฆษณากเ็ป็น
สิ่งส�าคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม	
โดยเฉพาะการน�าโลโก้ผลิตภัณฑ์มาใช้รวมกับ
งานออกแบบด้วยแล้ว	 การออกแบบแบนเนอร์
โฆษณาสามารถบ่งบอกได้ถึงภาพลักษณ์และ
ความน่าเชือ่ถอืของผลติภณัฑ์	รวมไปถงึองค์กร
ได้เป ็นอย่างดี	 ในปัจจุบันได ้มีการท�าสื่อ	
Multimedia	มาผสมผสานกัน	อาทิ	ภาพ	เสียง	
ตัวอักษร	 และภาพเคลื่อนไหว	 เพื่อที่จะท�าให้
โฆษณาแบนเนอร์นั้นมีความน่าสนใจมากที่สุด	
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน	 จ�าเป็นต้องค�านึง
ถึงขนาดของพื้นที่ที่เลือกลงโฆษณาในหน้าเว็บ
ด ้วย	 เพราะเป ็นสิ่ งส�าคัญที่ก�าหนดแบบ
แบนเนอร์นั้นโดยนอกจากสามารถใส่ข้อมูล
ข่าวสารลงไปได้ครบถ้วนแล้วยังสามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู้เข้าชมได้อีกด้วย
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ตัวอย่างรูปแบบและการจัดวางแบนเนอร์โฆษณา	 โดยอ้างอิงจาก

เว็บไซต์	mthai.com	(http://www.mthai.com/adinfo)
1. Top Banner (Homepage/Section) 

                               

Top	Banner	(Homepage/Section)	

ขนาดมาตรฐาน	728x90	pixels	 จัดวางอยู่ด้านบนสุดของเว็บ	
ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	
	 2.	 ง่ายต่อการออกแบบและการจัดวางข้อมูลข่าวสาร	
	 3.	 เป็นขนาดทีเ่หมาะส�าหรบัการลงโฆษณาเพือ่สร้างภาพ
ลักษณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	

2. Top Banner Expandable

                              

Top	Banner	Expandable

ขนาดมาตรฐาน	728x180	pixels	 จัดวางอยู่ด้านบนสุดของเว็บ
ประโยชน์ที่ได้รับ	
	 1.	พื้นที่โฆษณามีขนาดใหญ่และโดดเด่นชัดเจนกว่า	
แบนเนอร์ปกติ	
	 2.	ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
	 3.	 ง่ายต่อการออกแบบและการจัดวางข้อมูลข่าวสาร

	 4.	 เป็นขนาดทีเ่หมาะส�าหรบัการลงโฆษณาเพือ่สร้างภาพ
ลักษณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	

3. Floating Ad.

                                 

Floating	Ad.	

	 1.	 เป็นโฆษณาหน้าลอย	 นิยมท�าเป็นคลิปโฆษณา	 หรือ	
ภาพเคลื่อนไหว	(Animation)	ที่มีเสียงประกอบ	
	 2.	 โฆษณาจะปรากฏขึน้ทนัทเีมือ่คลกิเข้าหน้าเวบ็	และจะ
เลือนหายไปในเวลาที่ก�าหนดไว้	
	 3.	สามารถสร้างลูกเล่นเร้าใจ	และดึงดูดความสนใจจาก
ผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี	

4. Rectangle Banner (Homepage/Section)

                                   

Rectangle	Banner	(Homepage/Section)

ขนาด	300x250	pixels	
	 1.	จัดวางอยู่ระหว่างเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุด	
	 2.	พื้นที่โฆษณามีขนาดใหญ่และสะดุดตา	
	 3.	 เหมาะส�าหรับการลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
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	 มกีารจดัหมวดหมูใ่ห้กบัประเภทสนิค้าทีต้่องการลงโฆษณา
แบนเนอร์โดยเฉพาะ	ท�าให้ง่ายต่อผูร้บัชมทีจ่ะเข้าถงึสนิค้าในหมวด
ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว	เช่น

5. Skyscraper (Woman Section)

Skyscraper	(Woman	Section)	

ขนาด	195x400	pixels	จัดวางอยู่เฉพาะหน้า	Woman	Mthai	
	 1.	 โดยเน ้นการออกแบบในรูปแบบของ	Woman	
Magazine	
	 2.	 เหมาะส�าหรบัสนิค้าทีต้่องการสร้างภาพลกัษณ์เพือ่เจาะ
กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงวัยท�างาน	

6. VDO Preload

VDO	Preload

ขนาด	300x400	จัดวางอยู่ใน	VDO	Player	ของหน้า	VDO	Mthai	
โดยแสดงภาพโฆษณาก่อนเข้าชมวิดีโอ	
	 1.	ภาพโฆษณาขนาดใหญ่	สามารถใส่รายละเอยีดได้มาก	
	 2.	สามารถใช้เป็น	TVC	Ad	ได้	
	 3.	สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี	

	 ในกรณีที่ธุรกิจนั้นๆ	 มีเว็บไซต์ของตนอยู่แล้ว	 การที่จะ
ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาเข้าชมเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดขาย	 หรือน�า
เสนอสินค้า	 การจัดท�าแบนเบอร์โฆษณาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก	 การฝากแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์
ต่างๆ	สามารถเชิญชวนให้ผู้เข้ารับชมสนใจที่ติดตามเว็บไซต์ของ
เราได้มากขึ้น	 อีกทางเลือกหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยมในการ
โฆษณาน�าเสนอเว็บไซต์	 คือ	 การ	 SEO:	 Search	 Engine								
Optimization

SEO: Search Engine Optimization

ตัวอย่าง	Search	Engine	Optimization
ที่มา:	http://www.dragonflyfreelance.com/web_search_engine_
optimization.htm

	 SEO:	Search	Engine	Optimization	ท�าให้ชือ่เวบ็ไซต์ของ
เราไปปรากฏอยู่ในเว็บที่เป็น	Search	Engine	เช่น	google.com,	
yahoo.com,	sanook.com	 เป็นต้น	 โดยเมื่อผู้เข้าชมค้นหาชื่อ
ผลิตภัณฑ์	 หรือค�าที่มีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ
เรา	จะได้เห็นชื่อเว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับต้นๆ	ของการค้นหา	
ทัง้นีก้ข็ึน้อยูก่บัราคาและข้อตกลงกบัเวบ็ไซต์ทีเ่ป็น	Search	Engine		
การน�าเสนอเวบ็ไซต์ผ่านวธิกีารนีจ้ะท�าให้มผีูเ้ข้าชมเหน็เวบ็ของเรา
มากขึน้	อกีทัง้ยงัได้ลกูค้าทีต่รงกบักลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุ	มอีตัรา
การเข้าไปเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเราสงูขึน้	ซึง่มผีลอย่างมากต่อความ
นิยมและการเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี	
	 ในปัจจุบันคนทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจใช้งาน
อนิเทอร์เนต็	และมแีนวโน้มว่าจะมจี�านวนสงูขึน้เรือ่ยๆ		ตลาดการ
แข่งขันในอินเทอร์เน็ตจึงมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ดังนั้นการพัฒนา
เทคโนโลยีการโฆษณาในอินเทอร์เน็ตจึงได้เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อ
เนือ่ง	เนือ่งจากต้นทนุการลงทนุไม่สงูนกั	แต่สามารถน�าเสนอสนิค้า	
เพิม่ยอดขายอย่างรวดเรว็	และมแีนวโน้มว่าจะสามารถขยายตลาด
ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่แพ้การโฆษณาด้วยสื่อหลักๆ	
อย่างเช่น	สื่อวิทยุโทรทัศน์	วิทยุกระจายเสียง	หนังสือพิมพ์	และ
นิตยสาร	 ที่มีการลงทุนค่อนข้างสูง	 ดังนั้นการโฆษณาผ่าน
อนิเทอร์เนต็จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ส�าหรบัผูป้ระกอบการทัง้ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่	ที่ควรน�ามาพิจารณาในการท�าการตลาด
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