
การโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์
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แนะน ำโฆษณำพำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
การโฆษณา (Advertising) เป็นเพยีงกระบวนการสง่เสรมิการขายสนิคา้ และ

บรกิารใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและตอ้งการของผูบ้รโิภคผา่นทางสือ่โฆษณา เป็นเพยีงการ
ตดิต่อสือ่สารแบบทางเดยีว (One-Way Communication) ท าใหข้าดปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งลกูคา้กบัสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ ไมว่า่จะเป็นขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

แมว้า่จะมรีะบบการคา้ปลกีอเิลก็ทรอนิกส ์มาชว่ยเอือ้อ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูค้า้เป็นอยา่งมาก แต่กไ็มไ่ดมุ้ง่เน้นโฆษณาสนิคา้และบรกิารเป็นส าคญั 
ดว้ยเหตุนี้เองจงึไดม้กีารคดิคน้วธิโีฆษณาอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้ โดยอาศยัอนิเทอรเ์น็ตเป็น
เครือ่งมอืและชอ่งทางในการโฆษณา

การโฆษณาพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์
(e-Commerce Advertising)
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ความหมาย “การโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์”

การโฆษณาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือกลางท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-Ways Communication) โดยอาศยั
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการโฆษณา 

ทั้งน้ีการน าเสนอมกันิยมจดัท าออกมาในรูปแบบมลัติมีเดีย
เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหก้บัลูกคา้ใหเ้ขา้มาเลือกซ้ือ หรือเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต์
มากท่ีสุด
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ข้อดกีารโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• ส่ือโฆษณาสามารถปรับปรุงไดต้ลอดเวลา และประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดม้ากวา่ส่ืออ่ืนๆ

• ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือโฆษณาไดอ้ยา่งทัว่ถึง ผา่นทาง
เวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกและรวดเร็ว

• สามารถผสมผสานกบัส่ือชนิดต่างๆ เช่น มลัติมีเดีย
• จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นไปได้

ท่ีจ  านวนผูบ้ริโภคจะเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึนดว้ย
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ข้อเสียของการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• ค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูงมากในช่วงเร่ิมตน้
• ขอ้จ ากดัในการน าเสนอสินคา้และขอ้มูลท่ีแสดงอยูบ่นป้ายโฆษณา 

(Banner)
• ตอ้งปรับปรุงป้ายโฆษณาใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   
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รูปแบบของการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณา (Banner Advertising)
บรรดาเจา้ของเวบ็ไซตต่์างๆ มกันิยมแลกเปล่ียนป้ายโฆษณาระหวา่งกนั 

(Banner Exchange) โดยไม่มีค่าใชจ่้าย หรือมีค่าใชจ่้าย แลว้แต่บางเวปไซต์
ตามแต่ขอ้ตกลงทางธุรกิจ        

ป้ายโฆษณาน้ีจะถูกเช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจแสดงสินคา้ หรือเจา้ของสินคา้
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ตัวอย่าง  ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ (Banner)
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ตวัอย่าง  การซ้ือป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ (Banner) จากเวปไซต์ประเทศไทย 
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•โฆษณาไดร้วดเร็วไปยงักลุ่มเป้าหมายปลายทางไดพ้ร้อมๆ กนั ในคราวเดียว
(ผูเ้สนอสินคา้และบริการควรไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้เสียก่อน)

• การโฆษณาผ่านทางอเีมล์ (e-Mail Advertising)
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•URL:Universal Resource Locator อาศยัเวบ็ไดเรกเทอรร่ี และ เสิร์ซเอน็จิน 
และผูใ้ชบ้ริการลงโฆษณาผา่นทางผูใ้หบ้ริการเหล่าน้ี มีทั้งแบบเสียค่าบริการ
และแบบไม่เสียค่าบริการ เช่น www.yahoo.com, www.google.com

• การโฆษณาผ่าน URL Advertising
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http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/


ค้นหาค าว่าโทรศพัท์ ผลการค้นหาพบว่า 
เจอบริษัท ท่ีซือ้โฆษณากบั google
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• การโฆษณาส่งเสริมการขายผ่านทางเกมออนไลน์ 
(Game Online Advertising)

•ใหลู้กคา้เล่นเกมหรือท าแตม้สะสมหรือท าตามแต่กติกา หากลูกคา้ชนะหรือท าแตม้ได้
ตามก าหนด กส็ามารถซ้ือสินคา้และบริการไดใ้นราคาพิเศษ
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Bitcoin คืออะไร
Bitcoin อ่านวา่บทิคอยน์ คอืสกุลเงนิในรปูแบบของดจิทิลั ถกูสรา้งขึน้มา
ดว้ยภาษาคอมพวิเตอร ์ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ Bitcoin ไมม่รีปูรา่งและไม่
สามารถจบัตอ้งไดเ้หมอืนธนบตัรหรอืเหรยีญเงนิบาท Bitcoin ถกูสรา้ง
ขึน้มาดว้ยกลุ่มนกัพฒันาเลก็ๆกลุ่มหน่ึงตลอดจนบรษิทัใหญ่ๆทัว่โลก 
โดยระบบของ Bitcoin ถกูรนัโดยคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้านทัว่โลก โดยใช้
ระบบซอฟตแ์วรใ์นการถอดสมการคณิตศาสตร์

Bitcoin ถอืเป็นสกุลเงนิแรกของโลกทีถ่กูเรยีกวา่ครปิโตเคอเรนซี
(cryptocurrency) หรอื เงนิดจิติอลนัน่เอง

Game Online Advertising ในเกมส์อาจมกีารให้ bitcoin 
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การโฆษณาผ่านการสนทนา ผ่าน Facebook
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• การโฆษณาผ่านช่องทางอ่ืนๆ (Other Advertising)

•ได้แก่  
- Web-Based Broadcasting
- Web-Radio
- Web-TV
- บัททอนหรือปุ่ม (Button)
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•บัททอนหรือปุ่ม (Button)
รูปภาพท่ีขนาดเลก็กวา่แบนเนอร์ ใชเ้ช่ือมโยงเวบ็หรือดาวนโ์หลดโปรแกรม

17



“ศัพท์เฉพาะ” ที่ใช้ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• แอดวิวส์ (Ad Views/Impression)
เป็นจ านวนคร้ังท่ีลูกคา้เรียกใชห้รือดูจากเพจโฆษณา ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง

ท่ีก าหนดไว ้[ มีลกูค้าเข้าเพจโฆษณาจ านวน 5 คร้ัง/ช่ัวโมง (วัน/เดือน/ปี) ]

• แอดคลกิ (Ad -Click/Click-Through)

เป็นการนบัจ านวนคร้ัง ท่ีผูเ้ขา้ชมไดท้ าการคลิกท่ีป้ายโฆษณาจริงๆ
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“ศัพท์เฉพาะ” ที่ใช้ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• คลกิเรโช (Click Ratio)
แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราส่วนของความส าเร็จท่ีมีผูเ้ยีย่มชมคลิกท่ีป้ายโฆษณา

[ มีผู้ เข้าชมเปิดดูโฆษณาท้ังหมด 100 เพจ แต่คลิกดูโฆษณาเพียง 10 คร้ัง ]

• คุ้กกี ้(Cookie)
เป็นขอ้มูลขนาดเลก็ท่ีจดัเกบ็ไวใ้นเคร่ืองไคลเอน็ต ์หากไคลเอน็ตมี์การ

เรียกใชง้านในลกัษณะเดิมอีกคร้ัง คุก้ก้ีกจ็ะส่งขอ้มูลไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพื่อสั่งให้
ท างานลกัษณะเดิมต่อไป
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“ศัพท์เฉพาะ” ที่ใช้ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• CPM (Cost-per-thousand Impression)
เป็นตน้ทุนท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งจ่ายเป็นค่าป้ายโฆษณา เม่ือมีจ  านวนผูเ้ขา้ชมอยา่ง

นอ้ย 1,000 คนไดเ้ขา้ไป

• ฮิต (Hit)
เป็นการเขา้ถึงและเรียกดูขอ้มูลภายในเวบ็เซิร์ฟเวอร์แต่ละคร้ัง

• เพจ (Page)
เอกสาร HTML ท่ีบรรจุขอ้มูลไวเ้หมือนเอกสารทัว่ไป
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“ศัพท์เฉพาะ” ที่ใช้ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• รีช/ทะลุเป้า (Reach)
เป็นความส าเร็จเกินกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้

• วิสิท/เยีย่มชม (Visit)
เป็นการท่องเขา้และออกจากเวบ็ไซตโ์ดยมีการแจง้ตวัตนดว้ยวิธีการ

ลงทะเบียน หรือการลอ็กอินเขา้สู่ระบบ
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กลยุทธ์ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• ตอ้งดึงดูดใจลูกคา้ใหส้นใจเขา้มาเยีย่มชมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
• ตอ้งเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เฉพาะกลุ่ม หรือแต่ละรายบุคคล แต่ละระดบั
• ตอ้งน าเสนอขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้
• ควรมุ่งเนน้ท่ีจะน าเสนอสินคา้ท่ีมีตรายีห่อ้สินคา้
• ตอ้งเป็นหลกัส าคญัส่วนหน่ึงของแผนการตลาด ประชาสนัพนัธ์ผา่น

ช่องทางต่างๆ
• ควรเช่ือมโยงเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการสัง่ซ้ือสินคา้และการช าระเงิน
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กลยุทธ์ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

• ดา้นความเร็วในการโหลด [ ขนาดไฟล ์ชนิดไฟล์ เครือข่าย ]
• ดา้นเน้ือหา [กระชบั ชดัเจน ถูกตอ้ง]
• ดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองน าทาง (Navigator)
• ดา้นความสอดคลอ้งและการเขา้กนัไดข้องระบบ
• ดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั
• ดา้นนโยบายการตลาด
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กลยุทธ์ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

• กลยุทธ์เชิงรับ
[มุ่งเนน้โฆษณาผา่นส่ือประเภทเสิร์ซเอน็จิน หรือ เวบ็ไดเรกทอร่ี]

• กลยุทธ์เชิงรุก
[ สรรหาวิธีการต่างๆเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยผา่นช่องทาง 

เช่น e-Mail,SMS,Banner ]
• กลยุทธ์ซ่อนเร้น

[ การแฝงโฆษณาอ่ืนๆเขา้มาในโฆษณา โดยใชเ้ทคนิคโปรแกรมม่ิง
ชั้นสูง หรือระบบสนบัสนุนประเภทเหมืองขอ้มูล (Data Mining)]
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กลยุทธ์ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

• กลยุทธ์สะสมแต้ม
[ สะสมแตม้จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางผูใ้หบ้ริการเสนอ ]

• กลยุทธ์ปากต่อปาก
[ บอกต่อกนัไปเป็นทอดๆ แบบส่งข่าวด่วนหรือแนะน าคนท่ีรู้จกัผา่นทางอีเมล ์]

• กลยุทธ์โฮมเพจ
[ จดัท าเวบ็ไซตผ์า่นอินเทอร์เน็ต]
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กลยุทธ์ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)
มีปัจจยัเป็นขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี

• กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด
[ ลด แลก แจก แถม (Promotion) ]

• กลยุทธ์เติมพลัง
- จดัหาเคร่ืองมือท่ีทรงพลงั
- การสร้างปฏิสัมพนัธ์หรือการโตต้อบ
- การจดัท าขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ
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กลยุทธ์ในการโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

• กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด
[ ลด แลก แจก แถม (Promotion) ]

• กลยุทธ์เติมพลัง
- จดัหาเคร่ืองมือท่ีทรงพลงั
- การสร้างปฏิสัมพนัธ์หรือการโตต้อบ
- การจดัท าขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ
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การก าหนดราคาค่าโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

• การก าหนดราคาจากแอดววิ (Ad Views)
พิจารณาจ านวนคร้ังของการแสดงผลหนา้โฆษณา หรือค่า CPM เช่น เม่ือมี

จ านวนผูเ้ขา้ชมอยา่งนอ้ย 1,000 คน ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นค่าโฆษณา เป็นตน้ เช่น 
lycos.com,excite.com,yahoo.com

• การก าหนดราคาจากรีช (Reach)
พิจารณาจากจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นจ านวนผูเ้ยีย่มชม โดยไม่นอ้ยกวา่ 80

เปอร์เซ็นตข์องความส าเร็จท่ีวางไว ้เช่น overture.com,excite.com
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การก าหนดราคาค่าโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

• การก าหนดราคาจากคลิกทรู  (Click-Through)
คิดจากจ านวนคร้ังท่ีมีผูเ้ยีย่มชมไดค้ลิกป้ายโฆษณาจริงๆ เช่น Google.com

• การก าหนดราคาจากอินเตอร์แอ็กทีฟ (Interactive)
วดัจากการโตต้อบกบัป้ายหรือขอ้ความ หรือเร่ิมตน้จบัเวลาจากการท่ีไดเ้ขา้ไป

ในเพจโฆษณา หรือนบัจ านวนคร้ังท่ีเขา้ไป หรือจ านวนคร้ังท่ียอ้นกลบัไปดูใหม่อีกคร้ัง
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การก าหนดราคาค่าโฆษณาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

• การก าหนดราคาจากการซ้ือขายจริง  (Actual Purchase)
อิทธิพลของการโฆษณาต่อความส าเร็จคือจ านวนผูซ้ื้อสินคา้ท่ีแทจ้ริง เช่น ส่วน

แบ่งตามขอ้ตกลงเม่ือเกิดจากการขายสินคา้ไดจ้ริง

• การก าหนดราคาด้วยวธีิการอ่ืนๆ (Other Methods)
เช่น บริการโฆษณาเช่าพื้นท่ี (Host Services) โดยเสียค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน 

รายไตรมาส หรือรายปี รวมไปถึงวิธีการผสมผสานดว้ยรูปแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั
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การจัดท าอเิลก็ทรอนิกส์แคทตาลอ็ค

เทคนิคหรือลูกเล่นต่างๆท่ีสามารถดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาเยีย่มชมเพ่ือซ้ือสินคา้และ
บริการ มกันิยมเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “อิเลก็ทรอนิกส์แคทตาลอ็ก (Electronic 
Catalog)” ประกอบดว้ย 

1. ฐานขอ้มูล (Database) ใชบ้นัทึกและจดัเกบ็รายการสินคา้
2. ไดเรกทอร่ีและฟังกช์นัการคน้หา (Directory and Search)
3. ฟังกช์นัการน าเสนอ (Presentation) แบ่งออกเป็น 3 ดา้น

3.1 ดา้นการน าเสนอแบบไดนามิกส์ (Dynamic Presentation)
3.2 ดา้นการปรับแต่งตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละระดบั 

(Degree of Customize)
3.3 ดา้นการผสมผสานกบักระบวนการภายในของธุรกิจ (Intergraded 

Business Process)
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การจัดท าอเิลก็ทรอนิกส์แคทตาลอ็ก

เทคนิคการปรับแต่งอิเล็กทรอนิกส์แคทตาล็อก (Customized Electronic Catalogs) 
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะและความตอ้งการของลูกคา้ สามารถท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี

1) การปรับแต่งตามความตอ้งการของลูกคา้เอง 
[เฉพาะรายการสินคา้และบริการท่ีลูกคา้สนใจ]

2) การปรับแต่งโดยอตัโนมติั
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ตวัอยา่ง E-Catalog
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กำรใช้หลกัำร 5W+1H 
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สรปุส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรบัธรุกรรม E-commerce


