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ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

11

บทที่
การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ เ ว็ บ ไซต

ถามีเว็บเพจทีต่ อ งการเก็บไวดสู ว นตัว ไมตอ งสงเขาอินเทอรเน็ต ไมตอ งการบอกใคร เก็บไวดคู นเดียว
เชน ในเครือ่ งคอมพิวเตอรของผูเ ขียน ก็มเี ว็บแบบนีอ้ ยูส ว นหนึง่ จะไมบอกใครวาผูเ ขียนทําเว็บแบบนี้ แตแอบ
เก็บไวดคู นเดียว จึงไมจาํ เปนตองประชาสัมพันธ
แตถา ทําเว็บไซต แลวตองการใหคนทัง้ โลกเห็นก็ตอ งวางแผน และทําการประชาสัมพันธ เพือ่ ใหคน
เขาเว็บไซตมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได ถาทานมีความคิดทีจ่ ะทําเว็บสําหรับผูม อี ายุมากกวา 18 ป หรือเปนแหลง
เผยแพรเพลง MP3 ขอแนะนําวาใหเลิกคิด เพราะผิดศิลธรรม ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถาทําก็ตอ งไมประชาสัมพันธ เนือ่ งจากตํารวจอาจเขาไปปดเว็บ หรือแกะรอยไปทีบ่ า นของทาน จึงขอแนะนําวาอยาลอง เอาเวลา
ไปศึกษาอะไรทีม่ คี า และยัง่ ยืนดีกวา
วิธปี ระชาสัมพันธทดี่ ที สี่ ดุ คือ การสรางเนือ้ หาใหสมบูรณ และสรางความสัมพันธกบั ผูใ ชในอินเทอรเน็ตใหมากทีส่ ดุ ปญหาใหญ คือ การใชเวลาทีต่ อ งทุม เทใหกบั การสือ่ สาร ทานสามารถเขาไปเขียน
ขอความ หรือรวมตอบคําถามในกระดานขาวหลายแหงอยางสมํา่ เสมอ โดยระบุขอ มูลเกีย่ วกับตัวทาน หรือ
เว็บไซตของทาน การทําความรูจ กั กับผูท อี่ าจเปนลูกคาโดยใชสอื่ หรือบริการทีอ่ นิ เทอรเน็ตมีให การสราง
ขอมูล หรือเนือ้ หาในเว็บไซตไวอยางสมบูรณ จึงเปนการประชาสัมพันธทถี่ กู ตอง ในมุมมองของผูเ ขียน
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

11.1 กอนประชาสัมพันธเว็บไซตควรมีสิ่งใด

การประชาสัมพันธเว็บไซต ก็เหมือนการประชาสัมพันธในภาคธุรกิจ ทานควรมีความพรอมทีจ่ ะนํา
สิง่ ทีท่ า นมีไปนําเสนอ ผูเ ขียนเห็นหลายเว็บเริม่ ประชาสัมพันธ โดยไมมขี อ มูลในเว็บไซตอยางเพียงพอ เชน
หาขอมูลเพือ่ ติดตอผูจ ดั ทําไมพบ เนือ้ หาไมสมบูรณ หรือไมมี logo ทีจ่ ะนําไปติดในเว็บของผูเ ขียน เปนตน
ปญหาใหญทนี่ กั ประชาสัมพันธไมตอ งการใหเกิด คือ ความไมประทับใจ เมือ่ ใดทีเ่ ขาเว็บไซตแลวไมประทับใจ
จะจําชือ่ เว็บไซตนนั้ ไว ไมเขาไปอีก และอาจบอกคนอืน่ ตอไปวาเว็บไซตนนั้ ไมดี กอนเริม่ ประชาสัมพันธ จึง
ตองเตรียมความพรอมใหดี
สิ่งควรเตรียม 7 ประการ
1. โดเมนเนม (Domain name) : ตองจํางาย บอกใครแลวไมสะกดผิด และไมควรมีเรือ่ งเวลา
มาเกีย่ วกับชือ่
2. แผนงาน (Plan) : วางแผน การเริ่มตน การปรับปรุงงบประมาณ วิธีการ หนาตาเว็บ
และบุคลากร
3. เปาหมาย (Goal) : มีเหตุผลในการสรางเว็บไซต เพื่อตอบคําถามวา ทําอะไร เพื่ออะไร
เพื่อใคร
4. ความตัง้ ใจ (Attention): ความตัง้ ใจ จะมาพรอมกับความรัก และอดทน
5. เจาของ (Owner) : บอกขอมูลเจาของเชน ชื่อ สกุล e-mail เบอรโทร สถานที่ติดตอ
หรือทีม เปนตน
6. สัญลักษณ (Symbol) : เครื่องหมายแสดงความเปนเอกลักษณของเว็บเชน Logo หรือ
Banner เปนตน
7. เนือ้ หา (Contents) : เนือ้ หาคือสิง่ ทีต่ อ งมี กอนเริ่มประชาสัมพันธ เพราะเนื้อหา คือแกน
ของเว็บไซต

11.2 เครื่องมือสืบคนเว็บไซต (Search engine)

จากแหลงขอมูลหลายแหลงใหขอมูลตรงกันวา ผูคนเขาเว็บไซตจากการประชาสัมพันธทาง
search engine มากกวาหลายสือ่ ตนทุนทีใ่ ชในการลงทะเบียนไมสูง ลงทะเบียนไดงาย สิ่งที่สําคัญ คือ
การกรอกคําอธิบายและคําสืบคนตองชัดเจน เชิญชวน และเปนที่นิยม จะสงผลใหเว็บไซตของทาน
ถูกคนพบไดงา ย
บริการสืบคนไมไดมเี ฉพาะคําอธิบาย หรือคําสืบคน ถาในเว็บของทานมีภาพถาย บางครัง้ Search
engine จะนําภาพของทาน ไปจัดทําฐานขอมูลภาพ ถาคนหาภาพดวยการพิมพชอื่ ของทาน อาจพบในฐาน
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ขอมูลเหลานั้น เว็บไซตที่ใหบริการคนหาภาพเชน google.com alltheweb.com หรือ altavista.com
เปนตน ตัวอยางการคนหาภาพหญิงสาวชาวเอเชียคนหนึง่ โดยระบุชอื่ ของเธอวา kyoko fukada เมือ่ พิมพชอื่ นี้
จะพบภาพของเธอในเว็บไซตมากมาย ใหทา นลองนึกชือ่ อืน่ แลวพิมพลงไปในชองรับคําสืบคนภาพ จะพบ
ภาพทีต่ อ งการไดโดยงาย
ถาไมแนใจวาบรรดา search engine จะเขามาดูดขอมูลของทานหรือไม ทานควรไปลงทะเบียน
แตละเว็บ ทีม่ บี ริการ add url หรือ submit url ทีละเว็บไซต ซึง่ การกระทําแบบนี้ มีบางเว็บไซตเปดบริการ
ใหทา นไปลงทะเบียนครัง้ เดียว แตสง ขอมูลเขาไปยัง search engine ตาง ๆ อยางอัตโนมัติ
ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

เว็บไซตทใี่ หบริการลงทะเบียน 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)

หลายทานบอกวาผูอ อ นแอเทานัน้ ทีต่ อ งใชบริการจัดอันดับ หรือตัวนับ แตผเู ขียนเชือ่ วา มีองคกร
ไมกอี่ งคกรทีไ่ มตอ งการทราบจํานวนคนเขาเว็บไซตในแตละวัน และไมสนใจวาจะมีคนเขามาชมเว็บไซต
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
ของตนหรื อ ไม ที่ แ น ๆ คื อ ไม ใ ช เ ว็ บ ไซต ข องผู  เ ขี ย น เพราะเมื่ อ ทํ า เว็ บ ก็ ต  อ งการทราบว า
แต ล ะวั น มี ค นเข า เว็ บ สั ก เท า ใด หรื อ ในระบบเว็ บ ทั้ ง หมดของเรา มี ห น า ใดนิ ย มมากที่ สุ ด
หรือวันใดเครื่องบริการหยุดทํางาน เปนตน
การเลือกผูใ หบริการเปนสิง่ สําคัญ เพราะแตละเว็บไซตมบี ริการทีแ่ ตกตาง บางเว็บขอครัง้ หนึง่
ใชนบั ไดเพียงเว็บเพจเดียว แตมผี ใู หบริการตัวนับ เชน truehits.net หรือ hitbox.com ทีข่ อใชบริการเพียง
ครัง้ เดียว แตนบั ไดทกุ เว็บเพจ โดยนําผลการนับไปจัดอันดับและเก็บขอมูลสถิตโิ ดยละเอียด ผูเ ขียนเคยสราง
ระบบใหบริการแบบ truehits.net แตไมสามารถใหบริการจํานวนสมาชิกไดมาก เพราะเกรงวาอัตรา data
transfer จะเพิม่ ขึน้ จนควบคุมไมอยู จึงมีแผนพัฒนา counterthai.com รวมกับ thainame.net ใหม โดยรวม
เปนบริการเดียวกัน เพือ่ เปดบริการตัวนับทีไ่ มใช data transfer มาก พรอมกับจัดระบบฐานขอมูลของ
thainame.net ใหม ใหมปี ระสิทธิภาพ

11.4 การแลกเปลีย่ นจุดเชือ่ มเว็บไซต (Link exchange)

บอยครัง้ ทีท่ า นไดรบั e-mail ขอแลก link แตผเู ขียนไมเคยทํา เหตุผลสําคัญคือไมมนั่ ใจวาเว็บไซต
ของตนจะดีไรทตี่ ิ เมือ่ คิดในทางกลับกันวาชวนเขามาดู ถาเว็บไซตเราไมสมบูรณ ผูเ ยีย่ มชมอาจไมเขามาอีก
หรือออกไปดวยความรูส กึ ทีไ่ มดี จึงไมรบี เรงทีจ่ ะประชาสัมพันธดว ยการสง e-mail ไปขอแลก link
ถาทานคิดจะขอแลก link ควรใชถอ ยคําทีช่ ดั เจน บอกลักษณะเว็บไซตของทาน ทีม่ คี วามเกีย่ วของ
หรือเอือ้ ประโยชนตอ กันอยางไร เว็บทีท่ า นสง e-mail ไป ควรมีนโยบายแลก link เพราะมีเว็บอีกมากมาย
ทีไ่ มมนี โยบายนี้ ควรหาขอมูลเกีย่ วกับเว็บไซตทที่ า นขอแลก เพือ่ ใหรายละเอียดวาทานทราบขอมูลอะไร
เกีย่ วกับเขาบาง เปนการสรางความคุน เคยจากคนคุน เคย มิใชเขียน e-mail ฉบับเดียว แลวสงออกไปแบบ
cc คือ มีผรู บั คนหนึง่ แตกาํ หนด cc ไปใหผรู บั อีก 30 คนเปนตน ผูร บั จะรูส กึ วาตนเองไมสาํ คัญ ในสายตา
ของผูส ง ถาผูเ ขียนไดรบั จดหมายทีเ่ ปน cc สวนใหญจะไมอา น จึงไมตอ งการใหจดหมายของทานเปน
จดหมายขยะ(Junk mail)
การแลกเปลีย่ นลิงคอกี ลักษณะหนึง่ คือ การเชือ่ ม link แบบจัดอันดับเพือ่ เก็บสถิตกิ ารคลิก๊ เขาและ
คลิก๊ ออก แลวนําผลการคลิก๊ ไปจัดอันดับ ถามีคนเขาไปยังเว็บไซตของผูใ หบริการ แลกเปลีย่ นลิงคผา นการ
คลิก๊ จากเว็บไซตของทานเขาไป เมือ่ ขอมูลเขาไปในฐานขอมูล เว็บไซตของทานจะถูกจัดไวในอันดับตน ๆ
และเปนผลใหคนทัง้ ประเทศเห็นเว็บไซตของทาน เปนวิธกี ารประชาสัมพันธทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากวิธหี นึง่
รายชือ่ เว็บไซตทใี่ หบริการจัดอันดับเว็บไซตแบบแลกลิงค
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
4. http://www.maholarn.com
5. http://www.mrpalm.com
6. http://www.ped1.com
7. http://www.sanook.com

10.http://www.thai2k.com
11. http://www.thaiall.com
12. http://www.thaiarea.com
13. http://www.thailandtopsites.de
14. http://www.webthaithai.com

ปายโฆษณาขนาด 468 x 60 ทีม่ ใี หเห็นในเกือบทุกเว็บ ถานับจํานวนการ Click ผานปายเหลานี้
ไปยังเว็บไซตเจาของปาย จะเปนการประชาสัมพันธทไี่ ดผลไมมาก เมือ่ ป พ.ศ. 2540 มีเว็บไซตของบริษทั
โฆษณาตางชาติมากมาย เปดใหเว็บไซตสมัครสมาชิก เพือ่ นํา Banner ของลูกคา ไปแสดงตามเว็บไซต
ของสมาชิก เมือ่ มีการแสดงปาย หรือมีการ Click ทีต่ วั ปาย สมาชิกเว็บไซตทนี่ าํ ปายไปแสดงจะมีรายได สวน
บริษทั โฆษณามีหนาทีไ่ ปหาลูกคา เพือ่ นํารายเงินจากลูกคามาจายใหสมาชิกเว็บไซต โดยหักสวนหนึง่ เปน
คาใชจา ยในการบริการ
อาจเปนเพราะฟองสบูโ ลกแตก ทําใหเงินทีเ่ คยสะพัดในระบบอินเทอรเน็ตหายไป บริษทั โฆษณา
หายไปอยางตอเนือ่ ง บริษทั โฆษณาตางชาติสว นใหญไมรบั เว็บไซตทมี่ เี นือ้ หาเปนภาษาไทย หรือเว็บไซตทมี่ ี
ขนาดเล็ก เมือ่ ตนป พ.ศ. 2545 ผูเ ขียนไมมรี ายไดจากปายเลย ซึง่ แตกอ นจะมีรายไดประมาณ 600 บาท
ตอเดือน คําตอบทีไ่ ดคอื ไมมผี เ ู ลือกลงโฆษณาในกลุม เว็บดานการศึกษา
สามารถหาขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับบริการ banner exchange ไดจาก http://www.thaile.com
หรือ http://www.thaibanner.com เปนตน (http://www.thaiadclick.com กําลังปรับปรุง)

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

11.5 ติดปายโฆษณา (Advertising banner)

11.6 กระดานขาว (WWW Board, Usenet news หรือ Forum)

กระดานขาว ในทีน่ ขี้ อรวมไปถึง Usenet news หรือกระดานขาวทุกรูปแบบ ทุกประเภททีส่ ามารถ
รับขอความจากผูส ง ไปประกาศใหคนทัว่ ไปไดอา น หรือแสดงความคิดเห็นตอบ ตอขอความนัน้ ได
การสงขอมูลเขาไปในกระดานขาว ควรสงขอมูลทีเ่ ปนประโยชน มิใชเนนการเชิญชวนมาเปด
เว็บไซตเพียงอยางเดียว การเขาไปอานกระดานขาว และชวยตอบคําถาม จะฝกใหทา นมีประสบการณ
เมือ่ ตอบคําถาม ระบุ e-mail พรอมกับเว็บไซตของทาน จะเปนวิธหี นึง่ ทีท่ าํ ใหผคู นรูจ กั เว็บไซตของทาน
บางครัง้ สามารถตอบคําถามดวยการแนะนําเว็บของทานทีม่ คี าํ ตอบของคําถามนัน้ หรือทีเ่ ปนประโยชน เปนวิธี
ประชาสัมพันธทไี่ ดผล และเปนประโยชนตอ สวนรวม แตตอ งใชเวลาอยางมาก อาจไมคมุ สําหรับผูไ มพรอม
ดานเวลา
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

95

>>>

ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

กระดานขาวหลายแหง เปนเปาหมายของ search engine ในการเขาไปอานขอมูล ทําใหสามารถ
สืบคนขอมูลทีท่ า นพิมพลงไปได นัน่ คือ ผลงานของทานทีจ่ ะเปนสือ่ ใหผคู นรูจ กั และเขาเว็บไซตทา นได
ถาเขียนไดดี เขียนไดมากเทาใด ก็ยงิ่ ทําใหผคู นรูจ กั ทานมากขึน้ เทานัน้
ทานสามารถใหบริการกระดานขาวดวยตนเอง เพราะมีเว็บไซตของคนไทย ทีเ่ ปดใหทา นมีกระดาน
ขาวของตนเอง คือ http://www.yourbbs.com, http://beseendb.looksmart.com/board/, http://
www.th2.net, http://www.dserver.org และ http://www.thaimisc.com เปนตน ทานเพียงไปสมัคร
ใชบริการก็จะมีกระดานขาวเปนของตนเอง ขอดีของการไปใชบริการ คือ ไมตอ งดูแลมากเพราะกลัวถูกยิง
ไมมปี ญ
 หาเรือ่ ง data transfer และโปรแกรมทีใ่ หบริการมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เปนตน

11.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

การสงอีเมล (E-mail) แนะนําเว็บไซตของทาน แบบสงไปใหทกุ คนในโลก ผูเ ขียนถือวาเปนจดหมาย
ขยะ (Junk mail) อยางหนึง่ แมจะมีผใู ชวธิ นี ปี้ ระชาสัมพันธกนั มาก แตกไ็ มตอ งการใหทา นไปใช เพราะจะ
มีคนไมชอบรับ e-mail ของทานอีกมากมาย ผูท เี่ คยใชวธิ นี อี้ าจจะไดรบั จดหมายตอบกลับทีค่ าดไมถงึ ก็ได
การใชอเี มล (E-mail) เพือ่ ประชาสัมพันธทถี่ กู ตอง ควรสงอีเมลทีม่ ขี อ มูลทีเ่ ปนประโยชน โดยมี
ขอความบางสวนแนะนําเว็บของทาน เพือ่ จะใหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนแกผรู บั มากกวาใหขอ มูลเว็บไซตของ
ทานเพียงอยางเดียว ผูท ไี่ ดรบั อีเมลจากทานควรเปนผูท ที่ า นรูจ กั หรือเคยติดตอกันมากอนเทานัน้

11.8 สือ่ อืน่ (Other media)

สือ่ มากมายในโลก พรอมทีจ่ ะรับใชเว็บไซตของทาน เพียงแตเตรียมคาบริการไปจาย เพือ่ ขอใชสอื่
เหลานัน้ ประชาสัมพันธเว็บของทาน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร สงแฟกซ รวมงานนิทรรศการ
เปนตน แตมบี างสือ่ ทีไ่ มตอ งเสียคาใชจา ย เพราะเปนสิง่ ทีอ่ ยูร อบตัว เชน นามบัตร ทีว่ า งบนกระจกหลังรถ
รัว้ หนาบาน เปนตน

<<<
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