
Executive Journal130

แนวโน้มการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
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พจนีย์  จันทรศุภวงศ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 เทคโนโลยีได้จัดให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมและแก้ไขข้อมูลที่พวกเขาได้รับและใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network)	ที่ถือเป็นแหล่งเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่	ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
ทั่วโลก	 โดยแนวโน้มการบริโภคข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ของผู้บริโภคมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกเวลา	 ดังนั้นภาคธุรกิจและ 
ผู้ประกอบกิจการจึงได้ปรับเปลี่ยนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์	 จากสื่อเดิม	 อาทิ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 และหนังสือพิมพ์	 
มาเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อช่วยในด้านธุรกิจกันมากขึ้น

Abstract

	 Technology	has	enabled	consumers	to	control	and	modify	the	information	they	receive	and	use	it	effectively,	
especially	in	the	environments	of	online	social	network,	which	is	a	source	of	large	data	connected	among	global	networks.	
The	trend	of	information	consumption	on	the	online	world	of	the	consumers	is	all	the	time	increasing	rapidly.		Consequently,	
the	business	sector	and	entrepreneurs	have	adapted	the	development	of	goods	and	product	advertising	by	using	much	
more	through	online	social	networks	for	the	benefits	of	business.

	 นวัตกรรมสังคม		(Social	innovation)	คือ	“สิ่งใหม่ๆ	ทั้งที่เป็นกระบวนการทางความคิด	(จินตนาการ)	หรือการสร้างโอกาส	
หรือการลงมือปฏิบัติ	 (Action)	 เพื่อแก้ปัญหา	 หรือเพื่อท�าให้สังคมดีขึ้น	 สิ่งใหม่ๆ	 นี้รวมถึงการปรับหรือพัฒนาบนฐานเดิมด้วย”	 ดัง 
ค�าจ�ากัดความใน		Social	innovation:	definition	and	key	features	in	Thailand	(Chuenruthai	Kanchanachitra,	2544)	โดยลักษณะ
ของกิจกรรมหรือภารกิจที่เป็นนวัตกรรมสังคม	คือ	การเปิดพื้นที่ทางปัญญา	และพื้นที่ทางสังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะท�าให้เกิด
การรวมตวั	ร่วมคดิร่วมสร้างของคนในสงัคม	มกีารสนบัสนนุให้เกดิสิง่ใหม่ๆ	ไม่ว่าเป็นความคดิใหม่	วธิกีารใหม่	กระบวนการใหม่	รปูแบบ
ใหม่	ทัง้ทีเ่ป็นสิง่ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน	หรอืพฒันาจากสิง่เดมิ	นวตักรรมสงัคมทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิมแพร่หลายบนสงัคมออนไลน์	(Social	Network)	
นัน้มมีากมาย	เช่น	Facebook,	Twitter,	Myspace,	Hi5	และอืน่ๆ	ทีม่ทีัง้บคุคลทัว่ไปและผูป้ระกอบกจิการเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	
ร่วมกนั	เช่น	การสือ่สาร	การแลกเปลีย่นความรู้	หรอืการสร้างโอกาสในเชงิโฆษณาประชาสมัพนัธ์	ก่อให้เกดิการปรบัหรอืพฒันาทางสงัคม
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แนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์

	 รูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตนั้น	มี
ให้เลือกมากมายในการใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือคุณสมบัติต่างๆ	ที่
เหมาะสม	โดยมีรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

1. Paid Search	 คือ	 การซื้อพื้นที่โฆษณาในเว็บ	Search	
Engine	หากผู้ใช้ค้นหาค�าที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเว็บไซต์ผู้
โฆษณาสินค้า		โฆษณาจะปรากฏในหน้าแรกให้ทันที		ซึ่ง
ผูล้งโฆษณาจะเสยีค่าบรกิารกต่็อเมือ่มผีูใ้ช้บรกิาร	Search	
Engine	 คลิกเข้าชมเว็บไซต์ของตนเท่านั้น	 ที่เรียกกันว่า	
Pay	Per	Click	(PPC)	 ซึ่งในประเทศไทยที่นิยมกันมาก
ที่สุด	คือ	Google	Adwords	นอกจากนี้ยังมีอีกมากมาย	
เช่น	Yahoo!	Search	Marketing		Microsoft	adCenter	
เป็นต้น

2. House Email คือการส่งอีเมล์	 เช่น	 ข่าวสาร	 โปรโมชั่น	 
ส่งถึงลูกค้าที่เป็นสมาชิกหรือที่ลูกค้าสมัครไว้	 ผู้รับอีเมล์
มักให้ความสนใจมากกว่าแบบ	Rented	Email	List	 ดัง
ตัวอย่างอีเมล์ในภาพ	 เป็นอีเมล์ของทางโรงภาพยนตร์	
Major	Cineplex	ที่ส่งไปยังสมาชิก	

ภาพที่ 1:	อีเมล์ของทางโรงภาพยนตร์	Major	Cineplex

3. SEO (Search Engine Optimization) การใช้เทคนิค
ต่างๆ	มาจดัท�าและปรบัปรงุหน้าเวบ็ไซต์ของตนให้เวบ็ไซต์
ปรากฏอยู่ในต�าแหน่งหน้าแรกและอันดับต้นๆ	 ของผล
การค้นหาค�าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการในธุรกิจ 
ของตน	 	ซึ่งจะท�าให้โอกาสได้รับการคลิกจากผู้ใช้เข้าไป 
ยังเว็บไซต์จะมีมากขึ้นและถือเป ็นการโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตระยะยาว

4. Affiliate Marketing	 เป็นการท�าแผนการตลาดแบบเปิด

ให้เว็บไซต์อื่นๆ	(Affiliate	Site)	 น�าสินค้าหรือบริการใน
เว็บไซต์ธุรกิจตน	(Merchant	Site)	 ไปช่วยโฆษณาขาย	
หากสนิค้าสามารถขายได้	Affiliate	Site	จะต้องจ่ายค่านาย
หน้าหรอืค่าตวัแทนขาย	(Commission)	ให้กบัทางเวบ็ไซต์
นั้น	(จ่ายต่อเมื่อสินค้าขายได้)	จึงได้ผล	ROI	(Return	On	
Investment) ค่อนข้างดี	

5. Behavioral Targeting	 การเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
พฤตกิรรม	โดยส่วนใหญ่อาศยั	Advertising	Network		และ	
Cookie	 เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู ้ชมเว็บไซต์ว่ามี
การเข้าเว็บไซต์ใดบ้างและอย่างไร	 แต่ไม่สามารถเลือก
ต�าแหน่งและหน้าเวบ็ไซต์ได้	ในประเทศไทยใช้วธิดีงักล่าว
ไม่มากนัก	มักใช้วิธีการลงโฆษณาในต�าแหน่งที่ทราบว่าผู้
ชมเวบ็ไซต์จะเข้ามากระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ทีแ่น่นอน

6. Text-Link Ad คือโฆษณาข้อความลิงค์ที่มีเพียงตัวอักษร
และผู้ชมเว็บไซต์สามารถกด	ข้อความลิงค์เชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ผู้ลงโฆษณาได้	 ส่วนมากโฆษณาข้อความลิงค์จะ
ปรากฏซ้อนอยู่ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์	 เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์
ไม่รู้สึกร�าคาญเหมือนโฆษณารูปแบบ	Banner

7. Contextual Targeting การเลอืกกลุม่เป้าหมายตามบรบิท
หรือตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน	 เช่น	การลงโฆษณาเครื่อง
ส�าอางของธุรกิจตนเองบนเว็บไซต์สอนแต่งหน้า	 เป็นต้น	
จะพบว่าโฆษณามีข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน	

8. Rich Media / Video คอืเทคโนโลย	ีทีใ่ช้ในการโฆษณา	ซึง่
ประกอบด้วยภาพกราฟิก	เสียง	หรือวิดีโอที่มีรายละเอียด
มาก	

9. Banner / Button	แถบป้ายโฆษณา	Banner	ที่มีทั้งภาพ
และข้อความอยู่	ท�าให้ผูช้มเวบ็ไซต์พบเหน็ได้ง่าย		จงึเป็น
รูปแบบการโฆษณาที่มีความนิยมมาตลอด

10. Rented Email List 	การเช่ารายชื่ออีเมล์	เพื่อส่งอีเมล์ไป
ท�าการโฆษณาในกลุม่เป้าหมายทีไ่ม่เคยสนใจในสนิค้าหรอื
บริการนั้นๆ	มาก่อน	แต่ส่วนใหญ่ผู้รับอีเมล์มักจะไม่เปิด
อ่านเนื่องจากไม่รู้จักที่มาของผู้ส่งอีเมล์

11. Pop-ups / Pop-unders หน้าต่างโฆษณาที่ปรากฏขึ้นมา
เมือ่เปิดหน้าเวบ็ไซต์	แต่ปัจจบุนัไม่นยิมเท่าทีค่วร	เนือ่งจาก
มค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างสงู	ผูช้มเวบ็ไซต์เกดิความร�าคาญ	และ
มหีลาย	Web		Browser	ทีส่ามารถตัง้ค่าให้ปิดกัน้	Pop-up	
อัตโนมัติได้
สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดใช้ในประเมินผล

ว่า	เครื่องมือทางการตลาดนั้นๆ	มีประสิทธิภาพมากเพียงใด	คือ	
ค่าของ	ROI	ซึ่งก็คือ	ผลตอบแทนการลงทุนทางการตลาด		
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	 จากภาพกราฟด้านบน	 จะเห็นว่าแนวตั้งคือจ�านวน
เปอร์เซ็นต์การใช้งาน	ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงมาก	แปลว่า	นักการตลาด
นิยมใช้เครื่องมือเหล่านี้มาก	 และแนวนอนแสดงให้เห็นว่าเครื่อง
มือไหนใช้แล้วได้ผลทางด้าน	ROI	 ดีที่สุด	 โดยผลส�ารวจท�าให้
ทราบว่า	ปี	ค.ศ.		2009	นักการตลาดได้ค�านึงถึงการใช้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์	 โดยสื่อที่เป็นที่นิยมคือ	Paid	Search	 ซึ่งหนึ่งใน	
Paid	Search	ทีค่นไทยเองคุน้เคยมากทีส่ดุกค็อื	Google	Adwords	
แต่ในปี	ค.ศ.		2010	เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ได้พฒันาเข้าสูเ่ครอืข่าย
สังคมออนไลน์มากขึ้น	 ผู้บริโภคหันมาสนใจและบริโภคสื่อเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น	 นักการตลาดจึงต้องปรับเปลี่ยน
แนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มประชากรเป้า

ค.ศ.	2009 ค.ศ.	2009

ภาพที่ 2:	กราฟเปรียบเทียบการเลือกใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ของปี	ค.ศ.	2009	และ	2010

ที่มา:	http://netfuture.wordpress.com/28/09/2009/more-time-on-social-network

ภาพที่ 3:	 ภาพแสดงการเชื่อมโยงการใช้สังคมออนไลน์ในการ
โฆษณาสินค้า

หมาย	ยกตัวอย่างเช่น	Charoen	Pokphand	Group,	Starbucks	
และ	McDonalds	 ซึ่งมีเว็บไซต์ของตนเอง	(Brand	Website)	
แล้ว	แต่ก็ยังมีการน�าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อีกด้วย

ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบความนิยมในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ทั่วไป
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	 ปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรต่างๆ	ได้หันมาให้ความสนใจ
เว็บไซต์ที่เป็นสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น	เพราะจากการส�ารวจของ	
Nielsen	 ในเดือนสิงหาคม	 ปี	2008	 พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตใช้เวลา	6	%	ในการเล่นเว็บไซต์สังคมออนไลน์	ต่อมา
เดือนสิงหาคม	ปี	2009	ตัวเลขการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น	17	%	จะเห็น
ว่ามกีารใช้งานเพิม่ขึน้เป็น	3	เท่าจากปี	2008		จงึท�าให้มกีารเปลีย่น
รปูแบบการโฆษณาสนิค้าจากรปูแบบเดมิๆ	มาเป็นการโฆษณาบน
สงัคมออนไลน์		และจากตารางที่	1		จะเหน็ว่าเจ้าของสนิค้าต่างๆ	
หนัมาให้ความนยิมในการลงโฆษณาสนิค้าบนเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นสงัคม
ออนไลน์มากกว่าเว็บไซต์ทั่วๆ	ไป

	 จากกราฟด้านบน	 สรุปได้ว่านักการตลาดโฆษณามี
แนวโน้มที่ใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจาก
กลยุทธ์การตลาดคือ	 การสร้างและเข้าร่วมในเครือข่ายเดียวกับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	
Network)	 	 เป็นสังคมที่เกิดจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเอง
ผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต	 รวมทั้งยังมีการเชื่อมโยงบริการต่างๆ	
เช่น	E-Mail,	Messenger,	Web	Board,	Blog		เข้าด้วยกัน	โดย
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลากหลาย	 ยก
ตัวอย่าง	เช่น		Facebook,	Hi5,	MySpace	และ	Twitter	เป็นต้น	
จากผลการส�ารวจศึกษาพบว่า	Facebook	ถือเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับ

ความนยิมเป็นทีแ่พร่หลายอย่างมากในประเทศไทย		โดยมจี�านวน
ผู้สมัครใช้งานกว่า	1,632,880	คน	และ	500,000,000	คนทั่วโลก	
ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ	2	ของประเทศที่มีอัตราการเติบโตของผู้
ใช้งานสูงที่สุด	(10.96	%)	 รองจากประเทศโปแลนด์ที่มีอัตราการ
เติบโตของผู้ใช้งานที่	12.46	%	 เว็บไซต์ที่เป็นสังคมออนไลน์เหล่า
นี้จะมีการท�างานที่คล้ายกันคือ	 การให้ผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์
ชกัชวนเพือ่นเข้ามาเป็นสมาชกิตามหลกัการ	Friend-Of-A-Friend	
(FOAF)	 และมีส่วนให้บริการพื้นฐานคือ	 การให้ผู้ใช้งานสามารถ
สร้าง		Profile	ของตนเองลงบนเว็บไซต์และมีการอนุญาตให้ผู้ใช้
งานสามารถอัพโหลดไฟล์รูปแบบต่างๆ	เช่น	รูปภาพ	เสียง	หรือ	

คลปิวดิโีอ			และผูใ้ช้งานยงัสามารถเข้าไป
แสดงความคิดเห็น	(Comment)	และแบ่ง
ปันประสบการณ์หรือข่าวสารต่างๆ	ได้อีก
ด้วย		วตัถปุระสงค์หลกัของเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์นี้คือต้องการให้ผู ้ใช้งานแต่ละ
คนมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้ใช้งานนั่นเอง	

การโฆษณาบน Facebook Ads

	 Facebook	Ads	 ถือเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการโฆษณาสินค้าที่ก�าลังได้
รับความนิยม	เนื่องจาก	Facebook	 เป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมาก
ที่สุด	โดย	Facebook	Ads	ประกอบด้วย
การท�างาน	3	ส่วน	คือ

ภาพที่ 4:	กราฟแสดงความนิยมในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์	และสื่อโฆษณาออนไลน์
ที่มา:	http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31690

ภาพที่ 5: หน้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์	
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ตัวอย่างการใช้โฆษณาเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 บริษัท	 Bonobos	 เป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจขายกางเกง 
ที่มีสีสันส�าหรับผู้ชาย	 เป็นบริษัทหนึ่งที่เลือกใช้	Facebook	Ads	 
ในการท�าโฆษณา	โดยบรษิทัได้ก�าหนดโฆษณา	บนพืน้ฐานของเพศ	
วัย	 และมีการระบุถึงทีมกีฬาที่ชื่นชอบ	 เช่น  Bonobos	 ก�าหนด
โฆษณา	ส�าหรบัผูช้ายวยั	18	หรอืมากกว่าทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา	และ
ชืน่ชอบทมี	“Red	Sox”	ผูช้มทีเ่ป็นแฟนของทมีจะได้พบกบัโฆษณา	
“Pants	for	Red	Sox	Fans”	 ที่มีสีสันตรงกับสีของทีมที่ชื่นชอบ		 
ซึ่งท�าให้โอกาสที่จะขายได้นั้นมากกว่าการโฆษณาแบบก�าหนด 
กลุ่มเป้าหมายกว้าง	Bonobos	 ใช้วิธีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	
ตามทีมของมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่เมือง	 และแสดงโฆษณา 
ของกางเกงที่ถูกต้องตามสีส�าหรับกลุ่มเป้าหมายทุกๆ	กลุ่ม	
	 Veranda	Resort	and	 Spa	 ได้น�าคุณสมบัติของ	
Facebook	 มาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 โดยมีการ 
จัดโปรโมชัน	 และเงื่อนไข	 มอบส่วนลด	50	%	 ส�าหรับห้องพัก	
เมื่อผู้ใช้แนะน�าให้เพื่อนมากด	Like	 ให้กับบริษัทได้ครบ	10	 คน	 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายอีกหนึ่งวิธี

1. Branded Pages	เป็นหน้าเว็บที่ผู้ต้องการโฆษณาสินค้า
สามารถสร้างหน้าเว็บของสินค้าได้	 โดยหน้าเว็บดัง
กล่าวเปรยีบเสมอืนเป็นเพจของผูใ้ช้คนหนึง่	คอืสามารถ
อัพโหลดรูปภาพ		Add	เพื่อนหรือรับ	Add	จากบุคคล
อื่นที่มาขอเป็นเพื่อนสินค้านั้นๆ	ได้	รับ	Comments	ได้	
มีเกมต่างๆ	ให้เล่น	และกิจกรรมออนไลน์		

2. Social Ads	 เปิดโอกาสให้เราสามารถก�าหนดกลุ่ม 
เป้าหมายที่จะได้รับชมโฆษณาได้	 	 เนื่องจากสมาชิกที่
เข้ามาสมัคร	Facebook	จะมีการกรอกข้อมูล	 และสิ่ง
ที่มีความสนใจ	 เช่น	Location,	Age,	Birthday,	Sex,	
Keyword,	Activities,	Favorite	Books,	TV	Shows,	
Movies	 ซึ่งถือข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการเลือกว่า
บุคคลใดอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	 หากเรามีการก�าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่เข้าชมโฆษณา	Facebook		จะมีการ
ค�านวนหาจ�านวนของกลุ่มเป้าหมายคร่าวๆ	 ให้ทราบ
ว่ามีจ�านวนเท่าไร	 	ตัวอย่างเช่น	ก�าหนด		Location-
Thailand,	Age-13	ปีขึ้นไป,	Sex-Men,	 และ	Ling	&	
Interests-	Computer			Facebook	จะแสดงให้ทราบว่า
มีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	5,180	คน	โดยการก�าหนดกลุ่ม
เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยลดการ 
สูญเสียในการโฆษณาผิดกลุ่มเป้า
หมาย	

3. Profile Data	 ผู้ลงโฆษณาจะได้
ข้อมูลของผู้คลิกโฆษณาไปใช้วิจัย
ตลาด	 ซึ่งอาจดูเป็นการละเมิด
ความเป็นส่วนตัว	 แต่	Facebook	
ยืนยันว่าจะไม่ให้ชื่อหรืออีเมลถูก
เผยแพร่ออกไป		จะให้เฉพาะข้อมลู
ทั่วไป	 เช่น	Location,	Age,	Sex,	
Favorite	Books		เท่านั้น

 
	 สิง่ส�าคญัอกีประการคอื	Facebook	
Ad	จะมีระบบรายงานให้ทราบว่ามีบุคคลใด
บ้างทีค่ลกิเข้ามาดโูฆษณา	และวเิคราะห์ได้ว่า
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราก�าหนดไว้หรือไม่	
รูปภาพและเนื้อหาดึงดูดท�าให้เกิดการคลิก
หรอืไม่	ทัง้นีผู้ใ้ช้สามารถสามารถปรบัเปลีย่น
กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาได้ตลอดเวลาเพื่อ
ทดสอบว่ารูปแบบใดเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กับสินค้าของตนมากที่สุด ภาพที่ 6:	หน้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ	Veranda	Resort	and	Spa
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บทสรุป

	 ถึงแม้ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่
ก�าลงัได้รบัความนยิมในการท�าโฆษณาสนิค้า		แต่กย็งัมสีือ่ออนไลน์
ที่ช่วยในการโฆษณาอยู่อีกหลายประเภท	 ผู้ใช้ควรศึกษาว่าสื่อ
โฆษณาออนไลน์ประเภทใดเหมาะกบัสนิค้า	และกลุม่เป้าหมายของ
ตนหรือไม่	 เพราะการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่เหมาะสม	จะมีผลช่วย
ท�าให้การโฆษณาสินค้าบรรลุวัตถุประสงค	์ ช่วยเพิ่มผลตอบแทน
ทางการลงทุน	 อีกทั้งผู้ใช้ควรศึกษาถึงผลดีผลเสียของการใช้สื่อ
โฆษณาออนไลน์แต่ละประเภทด้วย
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