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บทที่ 11
การโฆษณาประชาสัมพันธ  เว็บไซต 

ถามเีวบ็เพจทีต่องการเกบ็ไวดสูวนตวั ไมตองสงเขาอนิเทอรเนต็ ไมตองการบอกใคร เกบ็ไวดคูนเดยีว
เชน ในเครือ่งคอมพวิเตอรของผูเขยีน กม็เีวบ็แบบนีอ้ยูสวนหนึง่ จะไมบอกใครวาผูเขยีนทาํเวบ็แบบนี ้แตแอบ
เกบ็ไวดคูนเดยีว จงึไมจาํเปนตองประชาสมัพนัธ

แตถาทาํเวบ็ไซต แลวตองการใหคนทัง้โลกเหน็กต็องวางแผน และทาํการประชาสมัพนัธ เพือ่ใหคน
เขาเวบ็ไซตมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได ถาทานมคีวามคดิทีจ่ะทาํเวบ็สาํหรบัผูมอีายมุากกวา 18 ป หรอืเปนแหลง
เผยแพรเพลง MP3 ขอแนะนาํวาใหเลกิคดิ เพราะผดิศลิธรรม ผดิกฎหมายลขิสทิธิ ์ถาทาํกต็องไมประชา-
สมัพนัธ เนือ่งจากตาํรวจอาจเขาไปปดเวบ็ หรอืแกะรอยไปทีบ่านของทาน จงึขอแนะนาํวาอยาลอง เอาเวลา
ไปศกึษาอะไรทีม่คีาและยัง่ยนืดกีวา

วธิปีระชาสมัพนัธทีด่ทีีส่ดุคอื การสรางเนือ้หาใหสมบรูณ และสรางความสมัพนัธกบัผูใชในอนิ-
เทอรเนต็ใหมากทีส่ดุ ปญหาใหญ คอื การใชเวลาทีต่องทุมเทใหกบัการสือ่สาร ทานสามารถเขาไปเขยีน
ขอความ หรอืรวมตอบคาํถามในกระดานขาวหลายแหงอยางสมํา่เสมอ โดยระบขุอมลูเกีย่วกบัตวัทาน หรอื
เวบ็ไซตของทาน การทาํความรูจกักบัผูทีอ่าจเปนลกูคาโดยใชสือ่ หรอืบรกิารทีอ่นิเทอรเนต็มใีห การสราง
ขอมลู หรอืเนือ้หาในเวบ็ไซตไวอยางสมบรูณ จงึเปนการประชาสมัพนัธทีถ่กูตอง ในมมุมองของผูเขยีน
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11.1  กอนประชาสัมพันธเว็บไซตควรมีสิ่งใด
การประชาสมัพนัธเวบ็ไซต กเ็หมอืนการประชาสมัพนัธในภาคธรุกจิ ทานควรมคีวามพรอมทีจ่ะนาํ

สิง่ทีท่านมไีปนาํเสนอ ผูเขยีนเหน็หลายเวบ็เริม่ประชาสมัพนัธ โดยไมมขีอมลูในเวบ็ไซตอยางเพยีงพอ เชน
หาขอมลูเพือ่ตดิตอผูจดัทาํไมพบ เนือ้หาไมสมบรูณ หรอืไมม ีlogo ทีจ่ะนาํไปตดิในเวบ็ของผูเขยีน เปนตน
ปญหาใหญทีน่กัประชาสมัพนัธไมตองการใหเกดิ คอื ความไมประทบัใจ เมือ่ใดทีเ่ขาเวบ็ไซตแลวไมประทบัใจ
จะจาํชือ่เวบ็ไซตนัน้ไว ไมเขาไปอกี และอาจบอกคนอืน่ตอไปวาเวบ็ไซตนัน้ไมด ีกอนเริม่ประชาสมัพนัธ จงึ
ตองเตรยีมความพรอมใหดี
     สิ่งควรเตรียม 7 ประการ

1. โดเมนเนม (Domain name)  : ตองจาํงาย บอกใครแลวไมสะกดผดิ และไมควรมเีรือ่งเวลา
มาเกีย่วกบัชือ่

2. แผนงาน (Plan) : วางแผน การเริ่มตน การปรับปรุงงบประมาณ วิธีการ หนาตาเว็บ
และบคุลากร

3. เปาหมาย (Goal) : มีเหตุผลในการสรางเว็บไซต เพื่อตอบคําถามวา ทําอะไร เพื่ออะไร
เพื่อใคร

4. ความตัง้ใจ (Attention): ความตัง้ใจ จะมาพรอมกบัความรกั และอดทน
5. เจาของ (Owner) : บอกขอมูลเจาของเชน ชื่อ สกุล e-mail เบอรโทร สถานที่ติดตอ
หรือทีม เปนตน

6. สัญลักษณ (Symbol) : เครื่องหมายแสดงความเปนเอกลักษณของเว็บเชน Logo หรือ
Banner เปนตน

7. เนือ้หา (Contents) : เนือ้หาคอืสิง่ทีต่องม ีกอนเริ่มประชาสัมพันธ เพราะเนื้อหา คือแกน
ของเว็บไซต

11.2  เครื่องมือสืบคนเว็บไซต (Search engine)
จากแหลงขอมลูหลายแหลงใหขอมูลตรงกันวา ผูคนเขาเว็บไซตจากการประชาสัมพันธทาง

search engine มากกวาหลายสือ่ ตนทนุทีใ่ชในการลงทะเบยีนไมสูง ลงทะเบียนไดงาย สิ่งที่สําคัญ คอื
การกรอกคําอธิบายและคําสืบคนตองชัดเจน เชิญชวน และเปนที่นิยม จะสงผลใหเว็บไซตของทาน
ถกูคนพบไดงาย

บรกิารสบืคนไมไดมเีฉพาะคาํอธบิาย หรอืคาํสบืคน ถาในเวบ็ของทานมภีาพถาย บางครัง้ Search
engine จะนาํภาพของทาน ไปจดัทาํฐานขอมลูภาพ ถาคนหาภาพดวยการพมิพชือ่ของทาน อาจพบในฐาน
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ขอมูลเหลานั้น เว็บไซตที่ใหบริการคนหาภาพเชน google.com alltheweb.com หรือ altavista.com
เปนตน ตวัอยางการคนหาภาพหญงิสาวชาวเอเชยีคนหนึง่ โดยระบชุือ่ของเธอวา kyoko fukada เมือ่พมิพชือ่นี้
จะพบภาพของเธอในเวบ็ไซตมากมาย ใหทานลองนกึชือ่อืน่แลวพมิพลงไปในชองรบัคาํสบืคนภาพ จะพบ
ภาพทีต่องการไดโดยงาย

ถาไมแนใจวาบรรดา search engine จะเขามาดดูขอมลูของทานหรอืไม ทานควรไปลงทะเบยีน
แตละเวบ็ ทีม่บีรกิาร add url หรอื submit url ทลีะเวบ็ไซต ซึง่การกระทาํแบบนี้ มบีางเวบ็ไซตเปดบรกิาร
ใหทานไปลงทะเบยีนครัง้เดยีว แตสงขอมลูเขาไปยงั search engine ตาง  ๆ  อยางอตัโนมตัิ

     เวบ็ไซตทีใ่หบรกิารลงทะเบยีน search engine อยางสะดวก
1. http://www.addme.com/submission.htm
2. http://www.autosubmit.com/promote.html
3. http://www.beseen.com/submit
4. http://www.hitbox.com/cgi-bin/page.cgi?tools/sub
5. http://www.siteadd.com
6. http://www.thaiall.com/submit
7. http://www.thaistarter.com/promote

11.3  ใชบริการจัดอันดับ หรือตัวนับ (Counter)
หลายทานบอกวาผูออนแอเทานัน้ทีต่องใชบรกิารจดัอนัดบั หรอืตวันบั แตผูเขยีนเชือ่วา มอีงคกร

ไมกีอ่งคกรทีไ่มตองการทราบจาํนวนคนเขาเวบ็ไซตในแตละวนั และไมสนใจวาจะมคีนเขามาชมเวบ็ไซต
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ของตนหรือไม ที่แน ๆ คือไมใชเว็บไซตของผู เขียน เพราะเมื่อทําเว็บก็ตองการทราบวา
แตละวันมีคนเขา เว็บสักเทาใด หรือในระบบเว็บทั้งหมดของเรา มีหนาใดนิยมมากที่สุด
หรอืวนัใดเครื่องบริการหยุดทํางาน เปนตน

การเลอืกผูใหบรกิารเปนสิง่สาํคญั เพราะแตละเวบ็ไซตมบีรกิารทีแ่ตกตาง บางเวบ็ขอครัง้หนึง่
ใชนบัไดเพยีงเวบ็เพจเดยีว แตมผีูใหบรกิารตวันบั เชน truehits.net หรอื hitbox.com ทีข่อใชบรกิารเพยีง
ครัง้เดยีว แตนบัไดทกุเวบ็เพจ โดยนาํผลการนบัไปจดัอนัดบัและเกบ็ขอมลูสถติโิดยละเอยีด ผูเขยีนเคยสราง
ระบบใหบรกิารแบบ truehits.net  แตไมสามารถใหบรกิารจาํนวนสมาชกิไดมาก  เพราะเกรงวาอตัรา data
transfer จะเพิม่ขึน้จนควบคมุไมอยู จงึมแีผนพฒันา counterthai.com รวมกบั thainame.net ใหม โดยรวม
เปนบรกิารเดยีวกนั เพือ่เปดบรกิารตวันบัทีไ่มใช data transfer มาก พรอมกบัจดัระบบฐานขอมลูของ
thainame.net ใหม ใหมปีระสทิธภิาพ

11.4 การแลกเปลีย่นจดุเชือ่มเวบ็ไซต (Link exchange)
บอยครัง้ทีท่านไดรบั e-mail ขอแลก link แตผูเขยีนไมเคยทาํ เหตผุลสาํคญัคอืไมมัน่ใจวาเวบ็ไซต

ของตนจะดไีรทีต่ ิเมือ่คดิในทางกลบักนัวาชวนเขามาด ูถาเวบ็ไซตเราไมสมบรูณ ผูเยีย่มชมอาจไมเขามาอกี
หรอืออกไปดวยความรูสกึทีไ่มด ี จงึไมรบีเรงทีจ่ะประชาสมัพนัธดวยการสง e-mail ไปขอแลก link

ถาทานคดิจะขอแลก link ควรใชถอยคาํทีช่ดัเจน บอกลกัษณะเวบ็ไซตของทาน ทีม่คีวามเกีย่วของ
หรอืเอือ้ประโยชนตอกนัอยางไร เวบ็ทีท่านสง e-mail ไป ควรมนีโยบายแลก link เพราะมเีวบ็อกีมากมาย
ทีไ่มมนีโยบายนี ้ควรหาขอมลูเกีย่วกบัเวบ็ไซตทีท่านขอแลก เพือ่ใหรายละเอยีดวาทานทราบขอมลูอะไร
เกีย่วกบัเขาบาง เปนการสรางความคุนเคยจากคนคุนเคย มใิชเขยีน e-mail ฉบบัเดยีว แลวสงออกไปแบบ
cc คอื มผีูรบัคนหนึง่ แตกาํหนด cc ไปใหผูรบัอกี 30 คนเปนตน ผูรบัจะรูสกึวาตนเองไมสาํคญั ในสายตา
ของผูสง ถาผูเขยีนไดรบัจดหมายทีเ่ปน cc สวนใหญจะไมอาน จงึไมตองการใหจดหมายของทานเปน
จดหมายขยะ(Junk mail)

การแลกเปลีย่นลงิคอกีลกัษณะหนึง่ คอื การเชือ่ม link แบบจดัอนัดบัเพือ่เกบ็สถติกิารคลิก๊เขาและ
คลิก๊ออก แลวนาํผลการคลิก๊ไปจดัอนัดบั ถามคีนเขาไปยงัเวบ็ไซตของผูใหบรกิาร แลกเปลีย่นลงิคผานการ
คลิก๊จากเวบ็ไซตของทานเขาไป เมือ่ขอมลูเขาไปในฐานขอมลู เวบ็ไซตของทานจะถกูจดัไวในอนัดบัตน ๆ
และเปนผลใหคนทัง้ประเทศเหน็เวบ็ไซตของทาน  เปนวธิกีารประชาสมัพนัธทีม่ปีระสทิธภิาพมากวธิหีนึง่
     รายชือ่เวบ็ไซตทีใ่หบรกิารจดัอนัดบัเวบ็ไซตแบบแลกลงิค

1. http://www.108-1009.com 8. http://www.sansuk.com
2. http://www.bethai.net 9. http://www.tem100.com
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3. http://www.chaonet.com 10.http://www.thai2k.com
4. http://www.maholarn.com 11. http://www.thaiall.com
5. http://www.mrpalm.com 12. http://www.thaiarea.com
6. http://www.ped1.com 13. http://www.thailandtopsites.de
7. http://www.sanook.com 14. http://www.webthaithai.com

11.5  ติดปายโฆษณา (Advertising banner)
ปายโฆษณาขนาด 468 x 60 ทีม่ใีหเหน็ในเกอืบทกุเวบ็ ถานบัจาํนวนการ Click ผานปายเหลานี้

ไปยงัเวบ็ไซตเจาของปาย จะเปนการประชาสมัพนัธทีไ่ดผลไมมาก เมือ่ป พ.ศ. 2540 มเีวบ็ไซตของบรษิทั
โฆษณาตางชาตมิากมาย เปดใหเวบ็ไซตสมคัรสมาชกิ เพือ่นาํ Banner ของลกูคา ไปแสดงตามเวบ็ไซต
ของสมาชกิ เมือ่มกีารแสดงปาย หรอืมกีาร Click ทีต่วัปาย สมาชกิเวบ็ไซตทีน่าํปายไปแสดงจะมรีายได สวน
บรษิทัโฆษณามหีนาทีไ่ปหาลกูคา เพือ่นาํรายเงนิจากลกูคามาจายใหสมาชกิเวบ็ไซต โดยหกัสวนหนึง่เปน
คาใชจายในการบรกิาร

อาจเปนเพราะฟองสบูโลกแตก ทาํใหเงนิทีเ่คยสะพดัในระบบอนิเทอรเนต็หายไป บรษิทัโฆษณา
หายไปอยางตอเนือ่ง บรษิทัโฆษณาตางชาตสิวนใหญไมรบัเวบ็ไซตทีม่เีนือ้หาเปนภาษาไทย หรอืเวบ็ไซตทีม่ี
ขนาดเลก็ เมือ่ตนป พ.ศ. 2545 ผูเขยีนไมมรีายไดจากปายเลย ซึง่แตกอนจะมรีายไดประมาณ 600 บาท
ตอเดอืน คาํตอบทีไ่ดคอื ไมมผีูเลอืกลงโฆษณาในกลุมเวบ็ดานการศกึษา

สามารถหาขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิาร banner exchange ไดจาก http://www.thaile.com
หรอื http://www.thaibanner.com เปนตน (http://www.thaiadclick.com กําลังปรับปรุง)

11.6  กระดานขาว (WWW Board, Usenet news หรือ Forum)
กระดานขาว ในทีน่ีข้อรวมไปถงึ Usenet news หรอืกระดานขาวทกุรปูแบบ ทกุประเภททีส่ามารถ

รบัขอความจากผูสงไปประกาศใหคนทัว่ไปไดอาน หรอืแสดงความคดิเหน็ตอบ ตอขอความนัน้ได
การสงขอมลูเขาไปในกระดานขาว ควรสงขอมลูทีเ่ปนประโยชน มใิชเนนการเชญิชวนมาเปด

เวบ็ไซตเพยีงอยางเดยีว การเขาไปอานกระดานขาว และชวยตอบคาํถาม จะฝกใหทานมปีระสบการณ
เมือ่ตอบคาํถาม ระบ ุe-mail พรอมกบัเวบ็ไซตของทาน จะเปนวธิหีนึง่ทีท่าํใหผูคนรูจกัเวบ็ไซตของทาน
บางครัง้สามารถตอบคาํถามดวยการแนะนาํเวบ็ของทานทีม่คีาํตอบของคาํถามนัน้ หรอืทีเ่ปนประโยชน เปนวธิี
ประชาสมัพนัธทีไ่ดผล และเปนประโยชนตอสวนรวม แตตองใชเวลาอยางมาก อาจไมคุมสาํหรบัผูไมพรอม
ดานเวลา
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ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

Introduction to Webmaster

กระดานขาวหลายแหง เปนเปาหมายของ search engine ในการเขาไปอานขอมลู ทาํใหสามารถ
สบืคนขอมลูทีท่านพมิพลงไปได นัน่คอื ผลงานของทานทีจ่ะเปนสือ่ใหผูคนรูจกัและเขาเวบ็ไซตทานได
ถาเขยีนไดด ี เขยีนไดมากเทาใด  กย็ิง่ทาํใหผูคนรูจกัทานมากขึน้เทานัน้

ทานสามารถใหบรกิารกระดานขาวดวยตนเอง เพราะมเีวบ็ไซตของคนไทย ทีเ่ปดใหทานมกีระดาน
ขาวของตนเอง  คอื  http://www.yourbbs.com,  http://beseendb.looksmart.com/board/, http://
www.th2.net, http://www.dserver.org และ http://www.thaimisc.com เปนตน ทานเพยีงไปสมคัร
ใชบรกิารกจ็ะมกีระดานขาวเปนของตนเอง ขอดขีองการไปใชบรกิาร คอื ไมตองดแูลมากเพราะกลวัถกูยงิ
ไมมปีญหาเรือ่ง data transfer และโปรแกรมทีใ่หบรกิารมกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง เปนตน

11.7  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
การสงอเีมล (E-mail) แนะนาํเวบ็ไซตของทาน แบบสงไปใหทกุคนในโลก ผูเขยีนถอืวาเปนจดหมาย

ขยะ (Junk mail) อยางหนึง่ แมจะมผีูใชวธินีีป้ระชาสมัพนัธกนัมาก แตกไ็มตองการใหทานไปใช เพราะจะ
มคีนไมชอบรบั e-mail ของทานอกีมากมาย ผูทีเ่คยใชวธินีีอ้าจจะไดรบัจดหมายตอบกลบัทีค่าดไมถงึกไ็ด

การใชอเีมล (E-mail) เพือ่ประชาสมัพนัธทีถ่กูตอง ควรสงอเีมลทีม่ขีอมลูทีเ่ปนประโยชน โดยมี
ขอความบางสวนแนะนาํเวบ็ของทาน เพือ่จะใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนแกผูรบั มากกวาใหขอมลูเวบ็ไซตของ
ทานเพยีงอยางเดยีว ผูทีไ่ดรบัอเีมลจากทานควรเปนผูทีท่านรูจกั หรอืเคยตดิตอกนัมากอนเทานัน้

11.8  สือ่อืน่ (Other media)
สือ่มากมายในโลก พรอมทีจ่ะรบัใชเวบ็ไซตของทาน เพยีงแตเตรยีมคาบรกิารไปจาย เพือ่ขอใชสือ่

เหลานัน้  ประชาสมัพนัธเวบ็ของทาน เชน วทิย ุโทรทศัน หนงัสอืพมิพ นติยสาร สงแฟกซ รวมงานนทิรรศการ
เปนตน แตมบีางสือ่ทีไ่มตองเสยีคาใชจาย เพราะเปนสิง่ทีอ่ยูรอบตวั เชน นามบตัร ทีว่างบนกระจกหลงัรถ
รัว้หนาบาน  เปนตน
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