
จากวิกฤติของดอทคอมในอเมริกา ทํ าใหนักประกอบการรุนใหมไดทราบแลววาดอทคอมที่จะอยูรอดได
ตองมีคุณภาพจริง ไมใชสรางเว็บมาเพื่อขายเขาตลาด NASDAQ อยางเดียว โดยที่เว็บไมมี Productivity หรือ
ผลิตภาพอยางแทจริง แตทามกลางวิกฤติยอมมีโอกาสเชนกัน นักประกอบการที่มีแนวคิดที่ดี และมีสินคาที่ไม
เหมือนใคร ยอมมีทางที่ขายสินคาของตนได การที่นักประกอบการตองการหาตลาดที่ใหญขึ้น การทํ าเว็บขึ้นมา
ยอมเปนทางเลือกที่ดีนัก แตถาไดผูเชี่ยวชาญดานการตลาดออนไลนและออฟไลนเปนมาเปนที่ปรึกษาคงจะดี
กวาแน

การทํ าโฆษณาออนไลนควบคูไปกับออฟไลนไมใชทํ ากันไดงาย แตวันนี้ AdsAgency.Com บริษัทเอ
เจนซี่ขนาดกลาง อาสาเขามารับชวงสํ าหรักการทํ าการตลาดทั้งนรูปแบบทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน
สํ าหรับตลาด SME โดยเฉพาะ

i-CLICK ไดมีโอกาสสัมภาษณ 2 ผูกอตั้งบริษัท adsagency.com ซึ่งทั้งคูจะมีความถนัดแตกตางกัน
ทานหนึ่ง อดีตเคยเปนโปรแกรมเมอรมากอน สวนอีกทานทํ างานดานการตลาดเกี่ยวกับสินคาอุตสาหกรรม จาก
การเปนเพื่อนกันมา และสนใจดานการตลาดเหมือน ๆ กัน และมองวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํ านวนไม
นอยยังขาดความเขาใจในเรื่องการตลาดเมื่อมารวมกันก็จะมีความชํ านาญทั้งเทคโนโลยีและการตลาด สามารถ
ทํ าการตลาดไดทั้งออนไลน และออฟไลน

อนาคตของตลาดออนไลน
เทรนดของตลาดออนไลนจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความจํ าเปนของโฆษณาออนไลน ซึ่งจะมีขอดีของ

ตัวมันเอง Feedback ของตัวออนไลนจะไวกวาการตลาดแบบ Traditional แบบเกา ๆ ก็คือ Visitor สามารถจะ
Interact กับเว็บไซตได เราพูดถึงตัวเว็บไซตกอน ตนทุนในการทํ าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่น ๆ คอนขางตํ่ ากวา ส่ือ
อื่น ๆ กวาจะออกโฆษณาตัวหนึ่งได จะทํ าตองทํ าการวิจัยวา จะสงขาวสารอยางไรใหถึงกลุมเปาหมาย แตอิน
เทอรเน็ตจะมีคาใชจายตํ่ ากวา จะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคไดงายกวา มันก็เลยไปดวยกันได

E-Marketing สามารถเจาะตรงถึงลูกคา ตัวตอตัว ตอใหเราทํ าสินคาอะไรก็ตาม ถาสินคา Consumer
หรือ Non-Consumer ถาจะใหถึงตัวลูกคา คอนขางจะทํ าไดยาก แตตรงนี้ออนไลนจะไดผลมากกวา หมายความ
วา ถามีการตอบสนองกลับมาหา เราจะรูวาคนนี้คือใคร แลวสามารถเจาะลึกลงไปไดอยางละเอียด เปน Direct
Marketing ที่ใชตนทุนตํ่ ากวา เราจะเรียกระบบนี้วา CRM (Customer Relationship Management)

เนื่องจากวาการทํ า Traditional Marketing (การตลาดแบบเดิม) จะเปนการทํ า Single Massage ออก
ไป แตออนไลนจะเปนลักษณะ Multiple Massage และการปรับเปล่ียนขาวสารก็งายกวา ตนทุนตํ่ ากวา เปน
ลักษณะขอดีของตัวออนไลน การตลาดแบบเดิมก็ยังมีความสํ าคัญเหมือนกัน แตเนื่องจากตนทุนสูง จํ านวนคู
แขงในตลาดก็นอยไปดวย เว็บไซตเนี่ยคูแขงคอนขางจะเยอะ เพราะวาไมมี Barrier ตนทุนการทํ า Advertising
คอนขางตํ่ ากวา

การปรับตัวตามกระแส  IMC



ตอนแรกเราเปนเว็บดีไซน เปนเว็บโปรดักชั่นอยางเดียว ระยะหลัง ๆ เราเริ่มมามองวาลูกคาที่อยูในกลุม
SME มีปญหามากกวาการที่เขาจะมีแคเว็บไซต เขาไมมีที่ปรึกษา เขาไมมีคนคอยแนะแนววาเขาควรจะทํ าอะไร
ในแงของงบประมาณที่เขามีอยู SME มีงบประมาณคอนขางนอย ส่ิงหนึ่งที่เขาจะฉีกออกมาก็คือ เขามาทํ า
เว็บไซต แตการที่เขาจะไปออกทีวี ลงหนังสือพิมพ วิทยุ มันคอนขางจะลํ าบาก เพราะวางบประมาณขนาดนั้น
ประมาณ 20 ลานขึ้นไป ของเราจะวาง Positioning ไวที่ลูกคามีงบตั้งแต 5 หมื่น จนถึง 15 ลาน เราก็จะคอยดูแล
ให

นั่นคือการผสมผสานระหวางออนไลนกับออฟไลนมารเกตติ้ง มันก็เปน IMC (Integrated Marketing
Communication) ประเภทหนึ่ง แตเวลาเรารับงานลูกคามารายหนึ่งเราก็เริ่มประเมินลูกคาวาเปนอยางไรบาง
ตลาดหรือสถานการณของลูกคาเปนอยางไรบางและเขาควรจะทํ าอะไรลงไปสํ าหรับสินคาของเขา จะเสนอเปน
Plan ลูกคาสามารถเลือกไดวาเขาจะใชส่ือตัวไหนกอน เรียงลํ าดับตามความสํ าคัญ ตามงบประมาณที่มีอยู ถา
เขามีงบประมาณเยอะเขาก็นไปหาเอเจนซี่ใหญดีกวา แตของเราจะอยูตรงกลาง ลูกคาเราจะไดประโยชนสูงสุด

เอเจนซี่ใหญ ๆ ทํ าไมออนไลนสงผลตอตลาดอินเตอรเน็ต
เอเจนซี่ใหญ ๆ มักมองวาออนไลนไมสามารถทํ ากํ าไรไดมากมาย และใครก็มีเว็บไซตได ส่ือระดับ

Mass ทํ าเงินไดมากกวา แตการที่เรามาเปรียบเทียบวาส่ือไหนจะดีกวากันมันบอกไมได มันขึ้นอยูกับ Business
Model มากกวา แตออนไลนก็มีขอดีที่โทรศัพท หรือวิทยุไมมี

ออนไลนเหมาะสํ าหรับ CRM (Customer Relationship Management) มาก สํ าหรับที่จะกํ าหนดตัว
Message ไดตามตองการ เปนสวนหนึ่งของ Database Marketing สามารถประยุกตกับ Database Marketing
แบบเดิม ๆ ได สามารถทํ าไดเร็วขึ้น สามารถคํ านวณตนทุนไดงาย ชวยใหเกิดการซื้อซ้ํ าได

ตนทุนในการทํ าเลือกตัว Message ใหตรงกับลูกคาหรือการ Personalize ก็ตางกัน เราไมสามารถทํ า
แคตตาล็อกแลว Personalize ในแตละคนได เชน ถามีลูกคา10 คน เราไมสามารถทํ า Print Ad ใหแตละคนได
เพราะตนทุนคาใชจายสูงมาก แตสํ าหรับเว็บไซตเราสามารถทํ าได กุญแจหลักก็คือ การผสมผสานระหวางตัว
ออนไลน กับออฟไลน ไมไดหมายความวาตัวไหนดีกกวากัน Traditional ก็ยังคงมีความสํ าคัญ เมื่อมีออนไลนเขา
มาเสริมมันทํ าใหทุกอยางงายขึ้น อยางเชนลูกคาดูสินคาจากแคตตาล็อกที่เปนกระดาษ กวาจะส่ังจะตองผาน
กรรมวิธีแบบเดิม ๆ แตถาดูแคตตาล็อกแลวส่ังผานออนไลนมาจะงายกวา เมื่อเกิดการผสมผสานกันกับส่ือแบบ
เดิม มันเปนการผสมผสานที่ลงตัว และมีพลังมาก

“ส่ือินเทอรเน็ตเหมาะสํ าหรับ สราง Customer Royalty เราจะพลิกจุดดีของแตละตัวออกมา แตถาจะขายจริง ๆ
(Hard Sale) ออนไลนอยางเดียวคอนขางลํ าบาก”

ขอบเขตการทํ าธุรกิจ
บริการเรามีครบวงจร เริ่มตั้งแตออกแบบเว็บไซตไปจนถึงการทํ าโปรโมชั่นแบบออนไลน และออฟไลน

เราเริ่มจากการดูกอนวาลูกคา มีสถานการณเปนอยางไร แลวเราก็มาวางกลยุทธ การผสมผสานกับส่ือที่เขามี
เปนอยางไร บางตัวเขามองขาม เราก็จะไปสะกิด ยกตัวอยางเชน รถขนสงสินคา นํ้ า กระดาษหัวจดหมาย
กระดาษแฟกซ อะไรตาง ๆ เราถือวามันเปนส่ือหมด ที่สามารถเอาตัว Comporata Image ออกไปสูตลาด เพื่อให



คอนซูเมอร ไดรับรูถึงภาพลักษณของบริษัทวาบริษัททํ าอะไร คืออะไร มีรูปรางหนาตาอยางไร มีสินคาอะไรมี
บริการอะไร

ณ ปจจุบันการทํ า Marketing ก็คือการ Differentiate ตัวเอง ออกจากตลาดเพื่อใหตลาดมีตัว
Perception ทํ าใหเราเดนกวาคนอื่น ๆ นั่นคือ วิธีการทํ าการตลาดเราตองมี Competitive Advantage ไมอยาง
นั้นเราจะอยูไมได เปนการสรางเอกลักษณของแบรนด ( Brand Identity) ไปในตัว สราง Brand Awareness ให
กับลูกคา มันทํ าใหวัตถุประสงคของบริษัทนั้นงายขึ้น ในบางสวนที่เขาคิดวาเขาขาดอยู และตองการ

อินเทอรเน็ตกับ E-Commerce
ส่ืออินเทอรเน็ตเหมาะสํ าหรับ สราง Customer Royalty ในการที่เราจะพลิกจุดดีของแตละตัวออกมา

แตถาจะขายจริง ๆ (Hard Sale) ออนไลนอยางเดียวคอนขางลํ าบาก เพราะวากลุมลูกคาตาง ๆ ไมเหมือนกัน สิน
คาบางอยางไมสามารถจับตองไดผานอินเทอรเน็ต เชน เส้ือผา จะตองมีออฟไลนประกอบดวยไมอยางนั้นขาย
ยากมาก

แตจริง ๆ แลวตัวเว็บมันเปนการสราง Brand มากกวา สราง Awareness เปนตัวสราง Royalty เปน
การเสริมภาพพจน เว็บบางตัวถาเราเขาไปเจอแบนเนอร เชิญชวนใหเราคลิก แตพอเราคลิกเขาไป กลายเปนขาย
ของ เปนพวกขายล็อตเตอรี่ เส่ียงดวงบาง เว็บพวกนี้ในอนาคต มันจะคอย ๆ ลดลงไป แตเราพยายามจะแนะนํ า
ตัวเว็บวา มันควรจะมี Content ที่มีสาระประโยชน และตัวขายจะเปน Soft Sale พยายามจะใหขอมูลกับลูกคา
เปนหลัก เว็บตองมี Content เปนสาระประโยชนกับผูที่เขามา กับ Visitor เราไมไดมาขายกันอยางเดียวเลย

ถาเปนแนว E-Commerce จากการที่มีการทํ า Research กันมาในระยะเวลา 10 ป จการบูมจนถึงตก
ตํ่ า เพราะบางเว็บไซตมองถึงเรื่อง Market Share เปนหลัก Market Share ไมใชตัวเงิน Visitor ที่เขามามาก ๆ ก็
ไมสามารถมีรายไดเลย เว็บไซตจคงตองมี  Business Plan ที่ดี การทํ าเว็บไซต หรือ Online Marketing หรือ
Advertising มันจะตองมีเปาหมายที่ดี วาตองการอะไร ถาบริษัทตองการขายสินคา ก็ตองมี Tale Sale ออนไลน
จึงเปนการลดคาใชจายจากเดิมเราเคยใชพนักงานขาย 700 คน ถามีออนไลนก็สามารถสรางระบบรองรับที่มีคา
ใชจายตํ่ าทํ าใหมีกํ าไรเพิ่มขึ้น ทํ าการ Personalize ตัวแบนเนอรใหเหมาะกับลูกคาแตละคนก็ทํ าได

การทํ าโปรโมชั่นออนไลน
กอนที่จะไปโฆษณา จะเหมือนกันทุกที่เราก็ตองบอกกอนวาสินคาของเราคืออะไร ตองนั่งคุยกันกอนวา

จริง ๆ แลวลูกคาตองการอะไร จะไปทางไหนอยางไร เมื่อเราสามารถออกแบบเว็บไดแลว แผนตอไปก็คือ เราจะ
มาวางวาเว็บตัวนี้ตองการจะไปทางไหน ควรจะมีโฆษณา ควรจะมีการเสริมอื่น ๆ ไหม อยางพวกเว็บบอรด มี
Newsletter Online ประชาสัมพันธ หรือ Live Chat ก็แลวแต ขึ้นอยูกับสินคา ขึ้นอยูกับสถานการณของบริษัท

เราออกแบบตามความตองการของลูกคา วาเขามีวัตถุประสงคอะไร อยากจะทํ าตลาดตรงนี้อยางไร
บาง ทํ าอยางไรจึงจะเกิด Impact มากที่สุด เริ่มจากตัว Content เลย จะมีอะไรบางอยูในเว็บ เว็บไซตที่ตายไป
สวนมากเพราะไมมี Movement ไมมีจุดจูงใจลูกคาที่ดี ไมมี Support ที่ดี และ Hard Sale เกินไป ตอนนี้ B2B ยัง
ไมเกิด ถา B2B เปนไปไดเยอะ

การเลือกลง Ad Banner ใน Portal Site



อยาง Catcha, Mweb หรือ Siam2you เราดูที่ Demographic และดูตัว Activities ในเว็บไซต แตเรา
ใหความสนใจตัว Content ในเว็บของเรามากกวา วาผูที่เขามาดูแลวเกิดความสนใจไหมไมใชมาแลวครั้งเดียว
แลวไป เราจะไมเนนโฆษณาออนไลนอยางเดียว จะตองมีตัวอื่นมาผสมผสานกันไป ไมวาจะใชหลักอะไรก็แลว
แต จะเปน IMC หรืออะไร ถาคนเขามาดูเว็บแลวเกิดประโยชนเขาก็กลับเขามาอีก ตัวเว็บไซตตองใชเทคนิค
หลาย ๆ อยาง เพื่อใหเกิด Impact แตละธุรกิจก็แตกตางกันไป

การปรับตัวของ Ad Banner
คิดวาในระยะยาวมันจะไปในรูปแบบของ Animation เปน Flash คือเปน Interactive แตวาคาใชจาย

คอนขางแพง แบนเนอร แบนเนอรบางตัวอาจเลนเกมได เรื่องความเหมาะสมของอัตราคาโฆษณามันอยูกับวัตถุ
ประสงคของการทํ าแคมเปญวาตองการอะไร ถาเราหวังที่ Visitor ตองทํ า Master Plan วาการลงโฆษณาครั้งนี้
ตองการอะไร ตองการแค Viewer ขั้นตํ่ าเทาไหร หรือเปลา แลวจึงมากํ าหนดสื่อ วาส่ือไหนตรง และเกิด
Effective มากที่สุด คิดเฉลี่ยเปนอัตราออกมาวามันคุมคากับการโฆษณาหรือเปลา

อินเทอรเน็ตควรจะมีกิจกรรมออฟไลนเสริม
การโฆษณาผานเว็บมีขอจํ ากัดมาก เพราะหนาจอคอมพมีพื้นที่จํ ากัด วางแบนเนอรไดไมกี่อัน และ

ประสบการณที่ไมดีเกี่ยวกับแบนเนอรจะมีเยอะ ถาตลาดยังไมถึงจุดที่มีการพัฒนาไปแลว เราตองเอา
Traditional เขาไปเสริม เอากิจกรรมที่ทํ า รวมเปนเรื่องเดียวกันไปเลย แลวลากลูกคาใหเขามาอยูในเว็บใหได

เหมือนกับเราสราง Community ในเว็บ เราอาจจะมีกิจกรรม เรามีขาวสารที่เปล่ียนบอย ๆ สรางผล
ประโยชนใหเกิดขึ้นในเว็บ ทํ าสงเสริมการขาย ทํ าสงเสริมการตลาดถาเขามาลงทะเบียนแลวก็อาจจะมีของขํ า
รวยแจกกลับไป แลวจะมีการประมวลผลอะไรตาง ๆ เกี่ยวกับลูกคาของเรา พอเราไดขอมูลกลับมา เราก็ตองมี
โปรโมชั่นกลับไปอีก เราจะมี Purchasing History ของลูกคาเอาไว วาเคยซื้ออะไร เราจะมีโปรแกรมที่สามารถ
เก็บพฤติกรรมของลูกคาไวหมด เปน Database Marketing

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับกระตุนตลาดใหโตขึ้น
คิดวาเทรนดมาแน เพราะมันมีประโยชนคอนขางมาก มันชวยไดหลายอยาง คนใชอินเทอรเน็ตจะเพิ่ม

ขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจตาง ๆ จะมีคาใชจายลดลง Margin จะมากขึ้น แตก็ตองมี Detail อยางละเอียด เพื่อที่จะทํ ากํ าไร
ไดจริง ๆ

ตัวฮารดแวรจะกระตุนตลาดไดดีมาก มันเปน Cost Effective ตอไป Office ตองเปน Automation
เกือบทุกอยางจะมีอินทราเน็ต อินเทอรเน็ต ในออฟฟศทํ าให Paperless ลดคาใชจาย คอมพิวเตอรมีประโยชน
มากมายมหาศาล เมื่อกอนกวาจะเปดหนาเว็บได Flash นี่ชามาก ตอไปจะไมเปนแบบนั้นใครไมมี Flash นี้ไรสี
สันไปเลย ไมตื่นตาตื่นใจ ไมดึงดูด

“ตัวที่เราเนนมาก ๆ คือ Lifestyle Marketing เชน เขาไปดูหนังที่ไหน เที่ยวที่ไหน เขาชอบอะไร ชอบสีอะไร ซื้อ
เส้ือผาที่ไหน ยี่หอของเขาคืออะไร เปนขอมูลที่สํ าคัญ”



การวัดผลสํ าเร็จจากออนไลน
เราจะมีโปรแกรมของเราเอง ที่สามารถวัดประสิทธิภาพการทํ าโปรโมชั่นออนไลน วาจากเว็บไซตที่เรา

ไปลงแบนเนอรไว เว็บไหนมี Response ดีที่สุด ตัวโปรแกรมจะสามารถประมวลผลออกมาไดวา เว็บไหนดีที่สุด
คุมที่สุด

และนอกเหนือจากเครื่องมือออนไลนแลว เราจะมีโปรโมชั่นลองรับ ไมวาเราจะไปลงแบนเนอรไวที่
Sanook หรือ Hunsa ก็ตาม ถาคลิก แลวไมไดอะไรเลย จองจะขายอยางเดียว แบบนั้นลํ าบากแน แตถาคลิกแลว
มี Free Sample ใครก็อยากจะคลิก แตตองใหขอมูลเรานะ แลกเปลี่ยนกัน

สวนใหญแลวลูกคาของตองการขอมูลมากกวา เขาตองการรูวาคนที่เขามาในเว็บคือใคร ไมวาจะเปน
Demographic พฤติกรรม ณ ปจจุบัน ตัวที่เราเนนมาก ๆ คือ Lifestyle Marketing เชน เขาไปดูหนังที่ไหน เที่ยว
ที่ไหน ชอบกินอะไร ชอบสีอะไร ซื้อเส้ือผูที่ไหน ยี่หอของเขาคืออะไร เปนขอมูลที่สํ าคัญ เพราะการที่เรามีเว็บของ
เราเอง เราไมตองไปจางบริษัททํ าวิจัย แตการโปรโมท เว็บเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองทํ า ถาคนเขามาเยอะ ๆ เราเก็บ
ขอมูลไดมาก ๆ เราก็สามารถทํ า Direct Marketing สามารถทํ าให CRM ได

สรุป
การทํ าเว็บไซตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อาจจะเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํ าพาธุรกิจให

เปนที่รูจักในวงกวางได แตทั้งนี้ถาไดผูเชี่ยวชาญทางการตลาดที่มีความเขาใจ ตลาดออนไลนและออฟไลน ดวย
บริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบประมาณจํ ากัด มีโอกาสที่จะแจงเกิดในตลาดได Adsagency.com จึงเปนเอเจนซี่ขนาดกลาง
ที่เหมาะสํ าหรับ SME ในภาวะวิกฤติทั้งตลาดไทย และตลาดโลก


