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สื่อโฆษณาออนไลน์ แนวทางจากอดีตสู่อนาคต 
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บทคัดย่อ

 ในระยะเวลาที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน สื่อออนไลน์จัดได้ว่าเป็นสื่อที่ได้รับความนิยม และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะยิ่งได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้คนและสังคมเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ธุรกิจต่างๆ 
ต่างหันมาใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาสินค้าและบริการของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแบรนด์และขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้สื่อ
ออนไลน์มีจุดเด่นในเรื่องการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว มีต้นทุนที่ต�่า ทั้งยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถใช้ได้
กับสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้สื่อโฆษณาออนไลน์ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ในอดตีสือ่โฆษณาออนไลน์เป็นเพยีงการสือ่สารทางเดยีวจากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค เช่น การใช้แบนเนอร์ในการโฆษณา เป็นต้น ใน
ยุคต่อมา ซึ่งอยู่ในเทคโนโลยี Web 2.0 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการโฆษณาออนไลน์ครั้งใหม่ โดยผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหา และ
น�าเสนอข้อมูลต่างๆไปยังบุคคลอื่นได้ด้วยตนเอง โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาทิ เฟสบุ๊ก ยูทูป ทวิสเตอร์ มัลติพลาย 
เป็นต้น และในอนาคตคาดว่าเทคโนโลยี Web 3.0 ซึ่งเป็นเรื่องของการน�าเทคโนโลยี Web 2.0 มาพัฒนาเพื่อให้เว็บไซต์เหล่านั้นสามารถ
จัดการเชื่อมโยงข้อมูลจ�านวนมากเข้าไว้ด้วยกันจะถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถในการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เพียงผู้ใช้เข้าไปดูข้อมูลเพียงหน้าเว็บเพจเดียว ผู้ใช้ก็จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อได้อย่างไม่จ�ากัด เทคโนโลยี 
Web 3.0 จะช่วยเอื้ออ�านวยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์จ�าแนกได้ว่าข้อมูลที่น�าเสนอมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร ทั้งนี้
ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างช่องทางของการโฆษณาสินค้าและบริการออนไลน์
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจ�ากัดอีกด้วย

Abstract

 At the present time, online media is the upcoming and growing segment in advertisement sector and its trend 
seems to be boom in the near future. As online media has a strong social and cultural impact upon society, many businesses 
have taken online media advertising as a great opportunity to add value to their brands and also expand their businesses. 
The features of online media are a vast accessibility, a speed and low cost. It is easy to reach millions of audiences at one 
go and its ability to reach target group anytime anywhere. Moreover, it seems to be proper to every kinds of product. This 
is the reason why online media advertising has been developed unceasingly.
 In the past, online media advertising was just one way communication from producers to consumers, for example, 
banner advertising on websites. Later, with Web 2.0, it creates a new concept of online advertising. The users have the 
capability to generate their own content and provide those information to the public by their own. In other words, they are 
consuming as well as contributing information through online media. The providing media are such as facebook, youtube, 
tweeter, multiply and etc. In future, Web 3.0 is the evolution of the current Web 2.0 by combining and linking large amounts 
of data together in a systematic way in order to let it to be widely used. Users will be able to search correlated indefinite 
information in only one page. Web 3.0 facilitates the users by analyze how the proposed data is related to other data 
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sources. This means Web 3.0 offers intelligent search with 
full potential of searching engine in order to create online 
advertising channel without limited. 

บทน�า

 หากมองย ้อนกลับไปในอดีต โทรทัศน ์และสื่ อ
สิ่งพิมพ์จัดได้ว ่าเป็นสื่อหลักที่นักการตลาดและนักโฆษณา 
เลือกใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ไปยังผู ้บริโภค โดยมีสื่อวิทยุ และสื่อนอกบ้านเป็นสื่อเสริม 
เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่สื่อหลักไม่สามารถเข้าถึง แต่อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันสถานการณ์หลายอย่างได้แปรเปลี่ยนไป อาทิเช่น 
การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยู่บ้าน
น้อยลงกว่าในอดีต ด้วยภาระหน้าที่การงานและปัจจัยอื่นๆ  
จึงส่งผลให้สื่อหลักในอดีตถูกลดบทบาทลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
ประกอบกับอัตราค่าโฆษณาในสื่อหลักที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
จึงท�าให้นักโฆษณาต้องแสวงหาช่องทางการสื่อสารใหม่ที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด 
และปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ได้ท�าให้ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่หนัมาใช้เวลาบนโลกออนไลน์ในการหาข้อมลูข่าวสาร เพือ่
ติดต่อสื่อสารกัน และเพื่อแสวงหาความบันเทิงเพิ่มมากขึ้น จาก
การส�ารวจประชากรไทย อายุ 18-24 ปี เมื่อเดือนเมษายน 2550 
เกี่ยวกับการบริโภคสื่อ 1 คนใน 1 วัน พบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลา
อยู่กับอินเทอร์เน็ตนาน 6-7 ชั่วโมง โทรทัศน์ 5.5 ชั่วโมง วิทยุ 2.1 
ชั่วโมง และสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ชั่วโมง นายริชาร์ด ฮักกินส์ ผู้อ�านวย
การฝ่ายขายประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไมโครซอฟท์ 
ดิจิทัล แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่นส์กล่าว นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยัง
เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ�านวนมากในระยะ
เวลาอันรวดเร็ว จากสถานการณ์ที่กล่าวมา สื่อออนไลน์จึงกลาย
เป็นค�าตอบแรกของนักการตลาดและนักโฆษณาที่ถูกหยิบยกมา
ใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน 

การสร้างเนื้อหาโดยผู้ผลิต สู่การสร้างเนื้อหาโดยผู้บริโภค

 การโฆษณาออนไลน์เป็นรปูแบบความพยายามในการให้
ข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ 
และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยได้มีการ 
น�าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสื่อสาร (ภาวุธ  
พงษวิทยภานุ และสุธน โรจน์อนุสรณ์, 2551) ในยุคแรกของรูป
แบบการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี Web 1.0 อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นยุคที่ผู้ให้บริการเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลแก่ผู้บริโภค การ

ส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคเป็นการส่งไป
โดยไม่ได้มีการขออนุญาตจากผู้บริโภค ใช้เพียงการกระจายส่ง
ข่าวสารไปเรื่อยๆ โดยหวังเพียงว่าผู้รับสารอาจได้รับและเปิดอ่าน
สารที่ผู้ให้บริการส่งไปเช่น การใช้อีเมล์ (E-mail) และแม้แต่การ
โฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณา (Banner Advertising) หรือการใช้ 
ป๊อบ-อัพ (Pop-up) บนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ก็ตาม ที่พยายาม
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดเว็บไซต์ขึ้น
มา ซึ่งรูปแบบของโฆษณาออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น จัดเป็นการ
โฆษณาที่กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคโดยใช้วิธีการขัดจังหวะ
หรือรบกวนผู้บริโภค (Interruption Marketing) ซึ่งอาจจะมีโอกาส
ประสบความส�าเร็จได้ หากโฆษณาทั้งหมดในตลาดมีจ�านวน 
น้อยชิ้น แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารและ
โฆษณามากกว่า 2,000 ชิ้นต่อวัน จะเห็นได้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่
การใช้รูปแบบโฆษณาออนไลน์แบบดั้งเดิมเพียงเครื่องมือเดียวจะ
สามารถท�าให้การโฆษณาออนไลน์ประสบความส�าเรจ็ได้ นอกจาก
นั้นยังมีการเกิดขึ้นของอีเมล์ขยะ (Spam) อีเมล์ปลอม และการใช้
กลโกงต่างๆ เพือ่ล่วงล�้าความเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภคทีถ่กูแฝงตวั
มาในรูปแบบของอีเมล์ปกติจนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างได้ สถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ช่อง
ทางการโฆษณาออนไลน์แบบดั้งเดิมสูญเสียความน่าเชื่อถือลงไป
มาก หากนักโฆษณายังคงใช้รูปแบบการท�าการโฆษณาออนไลน์
ในแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวแล้ว ผลที่ตามมาก็คือการไม่ได้รับ
ความสนใจจากผูบ้รโิภค และทีย่ิง่รนุแรงไปกว่านัน้คอืผูร้บัสารอาจ
จะเกิดความร�าคาญจนต้องหาวิธีต่างๆ ในการปิดช่องทางในการ
รับสื่อโฆษณา ซึ่งจะท�าให้นักการตลาดและนักโฆษณาสูญเสียทั้ง
เวลาและผู้บริโภคไปโดยไม่จ�าเป็น 
 ในยุคต่อมา ซึ่งใช้เทคโนโลยี Web 2.0 ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการโฆษณาออนไลน์ครั้งใหม่ โดยในยุคนี้
นักสื่อสารการตลาดได้ท�าการหยิบยื่นอ�านาจในการสร้างและ
ควบคมุการไหลของข่าวสารให้อยูใ่นมอืของผูบ้รโิภค (Consumer-
Created Content) ผู้บริโภคในทุกวันนี้มีอ�านาจในการควบคุม 
ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหา และน�าเสนอข้อมูล
ต่างๆ ไปยังบุคคลอื่น ซึ่งหมายรวมทั้งการปรับ ตรวจแก้ ตัดต่อ  
ปรบัเปลีย่น รวมไปจนถงึสร้างสรรค์เนือ้หา (Content) ใหม่ได้ตาม
ที่ตนเองต้องการ จนกระทั่งมีผู้บัญญัติศัพท์ให้ผู้บริโภคในยุคใหม่
นี้ว่า Prosumers คือการผสมผสานกันระหว่างผู้ผลิต (Producers) 
และ ผูบ้รโิภค (Consumers) โดยพลงัขบัเคลือ่นทีม่ส่ีวนช่วยให้เกดิ
การโฆษณาออนไลน์ที่ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหา ได้ถูกแบ่งออก
เป็น 4 พลังขับเคลื่อนส�าคัญ อันประกอบด้วย (เวอร์ไทม์ เคนท์ 
และเอียน เฟนวิค, 2551, 275-287)
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การปฏิวัติกระบวนการเกี่ยวกับสื่อ (Revolution of the 

Media Model)

 ในช่วงแรกผูท้ีท่�าการสร้างเนือ้หาโฆษณาในสือ่หลกั อาทิ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จะมีทีมงานกลุ่มเล็กๆ
เพียงไม่กี่คน จากนั้นเนื้อหาที่ได้มาจะถูกกลั่นกรองและปรับแก้
ทั้งจากบรรณาธิการ ผู้โฆษณา หรือเจ้าของสินค้าและบริการ
อีกครั้ง ในขั้นต่อมาผู้ผลิตสื่อจึงท�าการเผยแพร่สื่อโฆษณาผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยผู้บริโภคมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับและประมวล
ข้อความที่ได้รับเท่านั้น แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตถูกน�ามาใช้อย่างแพร่
หลาย ประกอบกับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของสื่อออนไลน์ 
ท�าให้กระบวนการผลิตสื่อได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคทุกคนล้วน
แต่เป็นผู้สร้างเนื้อหาในสื่อออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคสามารถ
ใช้เครื่องมือต่างๆบนโลกออนไลน์สร้างเนื้อหาสารได้โดยง่ายดาย 
และแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เช่น การใช้บล็อก 
(Blog) ซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งให้บริการพื้นที่บน
อินเทอร์เน็ต, โม-บล็อก (Moblog) บล็อกบนโทรศัพท์มือถือที่ผู้
ใช้สามารถโพสต์ภาพผ่านหรือคลิปวีดีโอผ่านมือถือแล้วอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว, ฟอรั่ม (Forum) ลักษณะ
ของเว็บไซต์ที่ใช้ส�าหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย 
หรืออภิปรายกันในประเด็นต่างๆ, การฝากภาพถ่าย (Photo 
Sharing) เว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากภาพถ่ายท�าให้ผู ้บริโภค
สามารถฝากภาพ หรือแบ่งปันภาพถ่ายให้กันและกันได้, สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ชุมนุม 
ของกลุ ่มคนที่มีความสนใจหรือความต้องการข้อมูลข่าวสาร
คล้ายคลึงกัน และมักมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เคร่งครัด  
ผูใ้ช้บรกิารสามารถก�าหนดได้ว่าจะให้สมาชกิคนใดเข้ามาดปูระวตัิ
ส่วนตัว (Profile) หรือติดต่อกับตนได้ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook), 

ทวิตเตอร์ (Twitter) และแม้กระทั่งยูทูป (Youtube) ดังตัวอย่างใน
ภาพที ่1 เวบ็ไซต์ดงัทีก่ล่าวมาได้ให้บรกิารเนือ้ทีเ่พือ่เปิดช่องทางให้
บคุคลทัว่ไปสามารถสร้างเนือ้หา และสือ่สารออกไปให้สาธารณชน
ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

รูปแบบของวิธีการในการน�าเสนอเนื้อหาที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ 

(Explosion of Formats)

 ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการน�าเสนอเนื้อหาของ
ตนได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและ
ตามความชื่นชอบของตน ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ของ
นักออกแบบบนเว็บไซต์ที่ได้ท�าการคิดค้นและพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารในสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
 การเติบโตขึ้นของสังคมออนไลน์ (Social Networks 
Provide the Platform)

สังคมออนไลน์จัดเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การสื่อสาร
บนโลกออนไลน์เกิดการพัฒนาการโดยมีผู ้บริโภคเป็นผู ้สร้าง
เนื้อหาสารอย่างแท้จริง โดยทั่วไปผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรม
การอ่านเนื้อหามากกว่าจะเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นเอง แต่ด้วยข้อ
บังคับของเว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์จึงท�าให้ผู้บริโภคต้อง
มีส่วนในการสร้างเนื้อหาสารด้วย โดยเริ่มจากการสร้างหน้า
โฮมเพจ หรือแสดงสถานะของตน การแบ่งปันข้อความของตน
ลงในกระทู้ของสมาชิกคนอื่นในเครือข่าย การสร้างตัวแทนของ
ตนเอง (Avatar) ในชุมชนออนไลน์และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นสังคมออนไลน์ยังเป็นทั้งสื่อใหม่
และตลาดแห่งใหม่ส�าหรับสินค้าและบริการ เรื่องราวที่ถูกใส่
ในโลกชุมชนออนไลน์เป็นทั้งสถานที่ส�าหรับโฆษณาสินค้าและ
บริการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และนอกจาก
นั้นยังเป็นตลาดซื้อขายสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคในโลก
เสมือนจริงอีกด้วย บริษัทวิจัยออนไลน์แนะน�าให้ผู้ประกอบการ
ทางภาคธุรกิจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการ
จ�าหน่าย เนื่องจากพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยแนวโน้มเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ในเอเชียแปซิฟิกฉบับล่าสุดระบุว่า 3 ใน 4 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ทั่วโลกใช้เวลากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1 แห่งเฉลี่ยเดือนละ
เกือบ 6 ชั่วโมง และในบรรดาสื่อออนไลน์ใหญ่ที่สุด 7 แห่งของโลก 
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ถึง 3 แห่งคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
วิกิพีเดีย (Wikipedia) และยูทูป (Youtube) ผู้บริหารของนีลสัน
ออนไลน์ญี่ปุ่นกล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ และเติบโตอย่างรวดเร็วในทิศทางที่
ยากต่อการคาดเดาทั่วโลก บริษัทวิจัยออนไลน์แนะภาคธุรกิจใช้

ภาพที่ 1 ตัวอย่างของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ source 
ที่มา: http://newssocialmedia.blogspot.com/2010_09_01_ 
archive.html
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางจ�าหน่ายสินค้า (ส�านักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์, 2553)

สื่อดิจิทัลเป็นส่วนเสริมให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากที่

รวดเร็วกว่าเดิม (Turbo-Charged Word-of-Mouth) 

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก ้าวหน ้าจากการส ่ง
ต่อข้อมูลข่าวสารจากบุคคลสู ่บุคคล แต่ด้วยการคลิกเมาส์ 
เพยีงครัง้เดยีว ข้อมลูข่าวสารทีผู่ส่้งสารต้องการส่งต่อกจ็ะกระจาย
ไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลายๆ คนในครั้งเดียวและในเวลาเดียวกัน 
ซึ่งถือเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี 

ด้วยพลังขับเคลื่อนส�าคัญ 4 ประการที่ได้กล่าวมาข้าง
ต้น ท�าให้นักสื่อสารการตลาดในยุคนี้จ�าเป็นต้องพลิกบทบาทการ
ท�างาน และแสวงหาความคิดใหม่ๆเพื่อรองรับกับโลกดิจิตอลที่
ก�าลังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

โฆษณาออนไลน์ ในปัจจุบัน

ส�าหรับโฆษณาออนไลน์ของไทยในปัจจุบัน จัดได้ว่า
อยู่ในยุคของเทคโนโลยี Web 2.0 ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า 
เป็นยุคที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างเนื้อหาและน�าเสนอ
ข้อมูลไปยังบุคคลอื่น อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทธอมัสไอเดีย จ�ากัด ได้คาดการณ์ว่าสัดส่วนของ
สื่อออนไลน์ในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,800 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับสัดส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มสินค้าหลักที่หันมาเน้น
เรือ่งกลยทุธ์ออนไลน์มากขึน้ เนือ่งด้วยพฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมลู
ผ่านสือ่ออนไลน์ทีผู่บ้รโิภคมกีารใช้เวลาต่อวนักบัสือ่ดงักล่าวสงูมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
เฟสบุ๊ก ที่มียอดสมาชิกที่เป็นคนไทยรวมกันสูงถึง 2 ล้านคน จาก
ยอดคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 15 ล้านคน โดยเนื้อหาที่
ผู้ใช้บริการแบ่งปันกันบนเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์แห่งนี้มีมากกว่า 
1,000 ล้านข้อความในหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวัง 
คือ สื่อนี้ยากต่อการควบคุม และแนวโน้มในปีหน้า จะมีจ�านวน
ของผู้สร้างข้อความ (User Generate Content: UGC) มากขึ้น ยิ่ง
ท�าให้การวางกลยทุธ์สือ่นีเ้ข้มข้นและต้องมรีะบบการรองรบัทีด่ด้ีวย 
และอีกไม่นานเทคโนโลยี Web 3.0 ซึ่งเป็นพัฒนาการของการน�า
เทคโนโลย ีWeb 2.0 มาต่อยอดท�าให้เวบ็ไซต์สามารถจดัการข้อมลู
ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และการเกิดขึ้นของ
อนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์จะเข้ามาเป็นตวัแปรให้การใช้สือ่ออนไลน์
ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่สูงยิ่งขึ้น นักสื่อสารการตลาดจึงควรปรับ
ตวัให้ทนักระแสเทคโนโลยปีฏสิมัพนัธ์และสงัคมออนไลน์ โดยนกึถงึ

ข้อจ�ากดัในการวางกลยทุธ์ออนไลน์ทีเ่หมาะสมในบรบิททีแ่ตกต่าง
กัน (“ตลาดดิจิทัล”, 2553)

แต่อย่างไรก็ตามเป็นการยากมากส�าหรับนักการสื่อสาร
การตลาด ที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เพียง
อย่างเดียว ด้วยเหตุผลที่อีเมล์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีมานานแล้ว 
และยงัคงเป็นเครือ่งมอืสือ่สารเดยีวในขณะนีท้ีย่งัคงอยูแ่ละมกีารใช้
งานทีแ่พร่หลาย ข้อมลูยนืยนัจากผลส�ารวจของ Center for Media 
Research ในปี 2553 พบว่านักการตลาดจะให้ความส�าคัญกับสื่อ
อเีมล์ร้อยละ 57 และ สือ่สงัคมออนไลน์ร้อยละ 56 ซึง่เป็นสองอนัดบั
สงูสดุ ดงันัน้เมือ่นกัการตลาดให้ความส�าคญักบัสือ่ออนไลน์ทัง้สอง
นี ้จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะรวมสองสือ่นีเ้ข้าด้วยกนั ทีเ่รยีกว่าการท�างาน
ร่วมระหว่างอีเมล์ กับ สื่อสังคมออนไลน์ รายงานวิจัยของ Merkle 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พบว่า ร้อยละ 42 ของผู้ใช้บริการสื่อ
สงัคมออนไลน์จะเชค็อเีมล์มากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั เทยีบกบัผูท้ีไ่ม่ได้
ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่ชค็อเีมลมากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั มเีพยีงร้อยละ 
27 เท่านัน้ และจากรายงานวจิยัเดยีวกนัพบว่าผูใ้ช้บรกิารสือ่สงัคม
ออนไลน์จะลงทะเบยีนชือ่บญัชด้ีวยอเีมล์ทีใ่ช้เป็นประจ�าถงึร้อยละ 
63 เทยีบกบัร้อยละ 27 ทีจ่ะสร้างอเีมล์ใหม่เพือ่ลงทะเบยีนใช้บรกิาร 
จากทัง้สองรายงานวจิยัแสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลของการใช้อเีมล์ทีม่ี
ต่อผูใ้ช้บรกิารสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นกลยทุธ์ทีม่าควบคูก่นั ส�าหรบั
การเลือกใช้สื่อออนไลน์ของนักสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน
 อย่างไรก็ตามไม่ว่านักโฆษณาจะเลือกใช้สื่อโฆษณา
ออนไลน์ในรูปแบบใดก็ตาม ควรค�านึงถึงยังแนวทางปฏิบัติ  
5 ประการ เพื่อเป็นเส้นทางชี้น�าให้นักโฆษณาใด้ใช้เป็นแผนที่เพื่อ
สร้างสรรค์สื่อโฆษณาออนไลน์ได้อย่างมีทิศทาง โดยประกอบไป
ด้วยแนวทางปฏิบัติดังนี้ (นาวิก น�าเสียง, 2553)

วางแผนก่อนปฏิบัติจริง
ข้อดีของการใช้โฆษณาทางสื่อออนไลน์ คือ สามารถ

วัดผลได้จากจ�านวนผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เข้ามาลง
ทะเบียนร่วมกิจกรรม แต่การจะได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นักสื่อสารการ
ตลาดต้องวางแผนไว้ตัง้แต่ต้น เพือ่ให้ฝ่ายเทคนคิเตรยีมระบบเพือ่
เก็บข้อมูลนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างสื่อออนไลน์ และต้องเลือกเก็บข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์เพื่อน�ามาต่อยอดได้จริงเท่านั้น

อย่ารบกวนผู้ใช้ แต่ต้องกลมกลืน 
เนือ้หาในการท�าโฆษณาต้องแนบเนยีนไปกบัเนือ้หาของ

เว็บไซต์ หรือใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปให้คนที่นั่งอยู่หน้าจอได้
มีส่วนร่วมกับโฆษณา อย่างเช่น การท�าแบนเนอร์ (Banner) ซึ่ง
ขณะนี้มีการพัฒนาไปมาก ทั้งสามารถคลิกได้มากกว่า 1 ที่ เพื่อ
บอกคุณสมบัติอันหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หรือเล่นเกมส์กับ
แบนเนอร์ได้เลย 
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เร็วที่สุด และง่ายที่สุด
เพราะว่าโลกอนิเทอร์เนต็มเีวบ็ไซต์น่าสนใจมากมาย ดงั

นั้นโฆษณาบนหน้าอินเทอร์เน็ต ควรบอกเฉพาะรายละเอียดที่ผู้
บริโภคต้องการเท่านั้นไม่ใช้ค�าหรือสีสันฟุ่มเฟือยเกินความจ�าเป็น 
แม้แต่แบนเนอร์ก็ควรพาผู้บริโภคไปสู่หน้าเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์
มากที่สุดไปเลย ไม่ต้องให้คลิกแล้วคลิกอีกหลายครั้ง 

ตรวจสอบภาพลักษณ์แบรนด์สม�่าเสมอ
การตรวจตราข่าวสารบนสือ่ออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง และ

สม�า่เสมอเป็นสิง่ทีน่กัสือ่สารการตลาดไม่ควรละเลยเป็นไปไม่ได้ว่า
เราจะห้ามเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วกบัสือ่สงัคมออนไลน์ทัง้หลายไม่ให้พดูถงึ
แบรนด์ของเรา แต่ค�าถามทีค่วรถามคอื แล้วเรารูห้รอืไม่ว่าสมาชกิ
ในสังคมออนไลน์ก�าลังพูดถึงแบรนด์เราว่าอย่างไร ถ้าออกมาใน
แง่ลบเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นๆ ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ 
ท�าความเข้าใจกับสังคมนั้นอย่างไร และหากข้อมูลที่พบมีปัญหา
จริงก็ต้องรีบด�าเนินการแก้ไข เพราะข้อมูลในสังคมออนไลน์แพร่
ขยายได้เร็วและจ�ากัดวงได้ยาก แต่ในขณะเดียวกันถ้าแบรนด์ได้
รับการยอมรบัในโลกออนไลน์ก็จะได้รับการพดูถึงในด้านดเีช่นกัน

ใช้เติมเต็มจุดอ่อนของสื่ออื่น
 สื่อออนไลน์สามารถน�ามาใช้เพื่อเสริมจุดอ่อนของสื่อ
อืน่ๆ ได้ เช่น น�าภาพยนตร์โฆษณาตวัจรงิ หรอืเอาโฆษณาเวอร์ชัน่
ที่ไม่ได้ฉายทางโทรทัศน์ มาฉายซ�้าบนเว็บไซต์ เพื่อเสริมจุดอ่อน 
ของสือ่โทรทศัน์ทีผู่ช้มเลอืกไม่ได้ว่าจะกลบัมาดโูฆษณาชิน้นีเ้มือ่ไร 
รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง 
 ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด จึง
จ�าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหลายสื่อ เช่นภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ งานอีเว้นต์ต่างๆ เช่น แคมเปญ Axe 
Wise Live Chat ที่ให้ผู้บริโภคน�าโค้ดที่ได้รับจากการซื้อ Axe มา
ลงทะเบยีนออนไลน์ เพือ่แชทกบัสาว Axe ทางหน้าจอคอมพวิเตอร์ 
โดยที่ภายในเว็บไซต์เดียวกันยังมีหนังโฆษณาเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ฉาย
ตามสือ่หลกัอกีด้วย ซึง่จากแนวทางขบัเคลือ่น 4 ประการ ประกอบ
กับแนวทางปฏิบัติ 5 ประการ หากนักสื่อสารการตลาดน�ากลยุทธ์
ทัง้ 2 มาใช้เสรมิกนัจะยิง่ท�าให้การโฆษณาออนไลน์มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น
 ก้าวต่อไปของการโฆษณาออนไลน์
  ในอนาคตนักการสื่อสารตลาดต้องก ้าวให ้ทันกับ
เทคโนโลยี Web 3.0 ซึ่งเป็นเรื่องของการน�าเทคโนโลยี Web 2.0 
มาพัฒนาเพื่อให้เว็บไซต์เหล่านั้นสามารถจัดการเชื่อมโยงข้อมูล
จ�านวนมากเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบ
และสามารถวเิคราะห์จ�าแนกได้ว่าข้อมลูทีน่�าเสนอมคีวามสมัพนัธ์
กับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร พร้อมกันนั้นยังมีการเพิ่มเติม

ความหมายเข้าไปในเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นซึ่งประโยชน์ที่ผู้บริโภค
จะได้รับมีหลายประการด้วยกัน นอกจากนั้นเว็บไซต์จะท�าหน้าที่
ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น แล้วจัดการให้ Tag 
ตามความเหมาะสม และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้รับการ Tag แล้ว 
ข้อมูลในแต่ละ Tag จะมีความสัมพันธ์กับอีก Tag หนึ่งไปโดย
ปริยาย ดังนั้นผู้บริโภคจะสามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองได้มากที่สุด เช่นจากรูปภาพนักแสดงเพียง
หนึ่งภาพ ด้วยเทคโนโลยี 3.0 จะท�าให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าเสื้อผ้า 
ที่เขาหรือเธอใส่คือยี่ห้ออะไร หาซื้อได้ที่ใด และยังสามารถ
ท�าการเปรียบเทียบราคาจากผู ้ขายแต่ละรายให้เห็นอีกด้วย  
(ภาวุธ พงษวิทยภานุ และสุธน โรจน์อนุสรณ์, 2551)
 นอกจากนั้นยังมีการคาดการณ์กันว่าเทคโนโลยี 3G จะ
ท�าให้วงการโฆษณาคึกคัก ในวงการการตลาด เราก็จะได้เห็น
นักการตลาดใช้จุดเด่นของสื่อออนไลน์ที่มีอย่างมากมายมาท�า
ตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ยิ่งเมื่อ 3G เข้า
มาอย่างเต็มตัว ค่าบริการถูกลง ก็น่าจะท�าให้ผู้ใช้ และตลาดโดย
รวมเติบโต จนกลายเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบ ที่มี
การท�าโฆษณาผ่านในลักษณะ Targeted Advertising หรือ One-
to-One Advertising คอื สามารถเลอืกใช้โฆษณาเพือ่สือ่ไปยงักลุม่
เป้าหมายให้สอดคล้องกบัความต้องการหรอืไลฟ์สไตล์ของกลุม่เป้า
หมายได้มากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
ทั้งโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต จะมีส่วนช่วยสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน และจะท�าให้การโฆษณาในโลกออนไลน์เติบโตมากขึ้น  
(ต่อบุญ พวงมหา, 2552) 
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