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การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบัน
กับยุคฟองสบู่ดอทคอมแตกปี พ.ศ. 2543

A Comparison Study of Website in Thailand during 
the Present Time and Dot Com Bubble Burst in 2000
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บทคัดย่อ

 วกิฤตกิ�รณ์ฟองสบู่ของธรุกจิเว็บไซตใ์นป ีพ.ศ. 2543 เกดิจ�กก�รทีเ่วบ็ไซตต์�่ง ๆ  มกันำ�เงนิจ�กนกัลงทนุ

ม�ใชใ้นกจิก�ร ทัง้ ๆ  ทีเ่วบ็ไซตข์องตนนัน้ไมไ่ดม้คีณุค�่ม�กม�ยเท�่กบัเงนิทีไ่ดร้บัม� ก�รศกึษ�เปรยีบเทยีบเวบ็ไซต์

ในไทยช่วงวิกฤติก�รณ์ดังกล่�ว กับในช่วงปัจจุบันโดยวิเคร�ะห์ต�มแบบจำ�ลอง SMCR ของเบอร์โลพบว่� ใน

ปัจจุบันเว็บไซต์มีก�รพัฒน�ม�กกว่�ในอดีตทุก ๆ ด้�น โดยเฉพ�ะในเรื่องของ Channel กล่�วคือก�รใช้

อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยในปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เว็บไซต์ในปัจจุบันมี

คุณค่� และนำ�ไปสู่ก�รห�ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพ�เงินลงทุนใด ๆ อีก

คำาสำาคัญ: วิกฤติก�รณ์, เว็บไซต์ไทย, ฟองสบู่ดอทคอม

Abstract

 The “Dot Com Bubble Burst” crisis in 2000 could be described as the over-invested 

situation to a Dot-Com Company, since the company did not provide that much value. This 

study compared the website during that bubble crisis with the website in the present day by 

applying Berlo’s SMCR model to this study. The study found that nowadays the development 

was happened in every aspect of the model, especially Channel, which was referred to internet 

and device availability. It played a crucial role in adding the value to the website. At the end, 

Dot –Com Company did not required any investment, it could survive on its own.    
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บทนำา

ความสำาคัญของปัญหา

 ปจัจบุนัอนิเทอรเ์นต็นบัว�่เปน็หนึง่ในปจัจัย

หลกัในก�รพฒัน�ส�รสนเทศของประเทศในเกอืบจะ

ทุกด้�น และเป็นส่วนสำ�คัญท่ีช่วยผลักดันในก�ร

พัฒน�ประเทศ ทั้งด้�นก�รศึกษ� เศรษฐกิจ สังคม 

และก�รเมอืง ซึง่อนิเทอรเ์นต็มจีดุเดน่ในก�รสนบัสนนุ

ให้เข้�ถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รได้อย่�ง

รวดเรว็ ทกุท่ี ทุกเวล� จนทำ�ใหข้อ้จำ�กดัท�งด�้นเวล� 

ระยะท�ง และก�รเข้�ถึงข้อมูลได้ถูกทำ�ล�ยอย่�งสิ้น

เชิง ด้วยเหตุผลต่�ง ๆ ที่ได้กล่�วไป อินเทอร์เน็ตจึงมี

ผู้ใช้ง�นเพ่ิมขึ้นม�โดยตลอด และเหมือนจะพัฒน� 

และเติบโตได้อย่�งไม่มีที่สิ้นสุด

 อินเทอร์เน็ตหม�ยถึงเครือข่�ยคอมพิวเตอร์
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

ขน�ดใหญ่ ที่มีก�รเชื่อมโยงห�กันระหว่�งเครือข่�ย 

(Network) ซึ่งเป็นก�รเชื่อมต่อย่อย ๆ หล�ย ๆ กลุ่ม 

จนไปถงึก�รเชือ่มตอ่เข�้ห�กนัจนเป็นเครือข�่ยขน�ด

ใหญ ่อินเทอรเ์น็ตเกดิข้ึนในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) 

จ�กก�รเกิดเครือข่�ย ARPANET (Advanced Re-

search Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือ

ข่�ยสำ�นักง�นโครงก�รวิจัยช้ันสูงของกระทรวง

กล�โหม ประเทศสหรัฐอเมริก� โดยมีวัตถุประสงค์

หลักของก�รสร้�งเครือข่�ยคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์

ส�ม�รถเช่ือมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่�ย 

ARPANET ถอืเปน็เครอืข�่ยเริม่แรก ซึง่ตอ่ม�ไดพ้ฒัน�

ให้เป็นเครือข่�ย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

 หลังจ�กอินเทอร์เน็ตได้เกิดขึ้นก็ได้มีคน

คดิคน้ภ�ษ� (Protocol) ทีใ่ชส้ือ่ส�รระหว�่งเครอืข�่ย

ม�กม�ยหล�ยแบบ หนึ่งในภ�ษ�ท่ีได้รับคว�มนิยม

ม�กที่สุด และใช้กันม�จนถึงปัจจุบันนี้ คือ World 

Wide Web หรือ WWW ซึ่งก�รเชื่อมโยงผ่�น Pro-

tocol ของ WWW จะทำ�ใหค้อมพวิเตอร์แตล่ะเครือ่ง

ส�ม�รถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รผ่�นท�งโปรแกรม

เฉพ�ะที่เรียกว่�  Web Browser ได้ จนทำ�ให้ WWW 

เป็นแหล่งข้อมูลขน�ดใหญ่ ท่ี เช่ือมข้อมูลของ

คอมพิวเตอร์นับล้�นเครื่องเข้�ไว้ด้วยกัน ต่อม�

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องใน WWW นั้นก็คือเว็บไซต์ 

(Website) นั่นเอง

  หลังจ�กนั้นได้มีคนสร้�งเว็บไซต์ขึ้นม�อย่�ง

ม�กม�ย ในเบ้ืองตน้มกัสร�้งเวบ็ไซตข์ึน้ม� ต�มคว�ม

สนใจของตนเอง หรือเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ใน

ด้�นต่�ง ๆ ที่ตนได้ตั้งเป้�หม�ยไว้ จนในท้�ยที่สุด 

เว็บไซต์ ซ่ึงแต่เดิมเป็นเครือข่�ยเพื่อใช้ประโยชน์ใน

ด้�นส�รสนเทศ เน้นก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร

เป็นหลัก ก็ได้มีคนพย�ย�มนำ�เว็บไซต์ ให้เข้�ไปเข้�

ระบบเชิงพ�ณิชย์ กล่�วคือมีก�รบริห�รจัดก�รอย่�ง

เป็นระบบ มีก�รลงทุนเพื่อสร้�งเว็บไซต์ รวมไปถึงมี

งบโฆษณ�ประช�สัมพันธ์เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ 

ผลกำ�ไรจ�กก�รทำ�เว็บไซต์ต่�ง ๆ ม�กขึ้น 

 อตัร�ก�รเตบิโตของผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็ทีเ่ตบิโต

อย�่งรวดเรว็ในทกุปี นัน้เป็นปัจจยัสำ�คญัทีท่ำ�ใหธ้รุกจิ

เว็บไซต์นั้น ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งรวดเร็วเช่นกัน 

ผลทีต่�มม�คอื เกดิธรุกจิเวบ็ไซตใ์หม่ๆ ม�กม�ย ในยคุ

ช่วง ค.ศ. 1990-2000 นั้นบริษัททำ�ธุรกิจเว็บไซต์มัก

เตมิคำ�ว�่ “E” (ยอ่ม�กจ�กคำ�ว่� Electronic) นำ�หน�้

ชือ่บริษทัหรอืชือ่ท�งธรุกิจของตนเอง และมกัเรยีกตวั

เองว่� .COM Company (บริษัทดอทคอม) โดย

วัตถุประสงค์หลักคือก�รดึงดูดนักลงทุนเพื่อให้ม�

ลงทุน หรือซื้อหุ้นของบริษัทตน เนื่องจ�กในยุคนั้น

อินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งที่ทันสมัย และดูน่�เชื่อถือเป็น

อย่�งม�ก จึงทำ�ให้อินเทอร์เน็ตส�ม�รถดึงดูดคว�ม

สนใจของคนได้เป็นอย่�งดี ช่วงปล�ยยุค 90 มีก�ร

ร�ยง�นว่�ในตล�ดหลักทรัพย์ NASDAQ ของ

สหรัฐอเมริก� ซึ่งเป็นตล�ดทุนท�งเทคโนโลยี ที่ใหญ่

ที่สุดในโลกนั้น มีบริษัทที่ทำ�เว็บไซต์เข้�ตล�ด NAS-

DAQ ม�กถึง 5,000 บริษัท และมีบริษัทขน�ดกล�ง

ถึงเล็ก (SMEs) ที่ทำ�ธุรกิจเว็บไซต์ม�กกว่� 10,000 

บริษัทที่ไม่ได้เข้�ตล�ดหลักทรัพย์ 

 อย่�งไรก็ดีในช่วงปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) 

ได้เกิดเหตุก�รณ์ Dot.Com Bubble Burst หรือ

วิกฤติก�รณ์ฟองสบู่แตกของธุรกิจเว็บไซต์ขึ้น ซึ่ง

ส�ม�รถอธบิ�ยอย�่งสัน้ๆกล�่วคอื นกัลงทนุค�ดหวงั

ว�่ ก�รลงทนุในบรษิทัดอทคอมดว้ยจำ�นวนเงนิม�กๆ

นัน้ จะส�ม�รถสร�้งผลกำ�ไรจ�กก�รลงทนุดงักล�่วได้

ม�กกว่� และในระยะเวล�อันสั้น จนทำ�ให้นักลงทุน

ทุ่มเงินอัดฉีดเข้�ไปในบริษัทดอทคอมอย่�งมห�ศ�ล 

แต่ในคว�มเป็นจริงแล้ว ธุรกิจเว็บไซต์ไม่ได้สร้�งผล

กำ�ไรได้สูง และรวดเร็วต�มที่นักลงทุนค�ดหวัง ซึ่งใน

ชว่งเดอืนมนี�คม พ.ศ. 2543 นัน้ ตล�ดหุ้น NASDAQ 

มีดัชนีลดลง 9% ภ�ยในระยะเวล�เพียง 3 วัน จนทำ�

ใหธ้รุกจิดอทคอมหล�ยบริษัท ทีเ่คยถกูค�ดหวงัว�่จะ

รุ่งเรืองในยคุนัน้ ต่�งต้องปดิตัวลงอย�่งม�กม�ย และ

เปน็ผลทำ�ให้ธน�ค�รกล�งของประเทศสหรฐัอเมรกิ� 

(Fed) ตดัสนิใจกูว้กิฤต โดยก�รลดอตัร�ดอกเบ้ียกู้ยมื

ระหว�่งธน�ค�รลง ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ของกระบวนก�ร

ปรับลดอัตร�ดอกเบี้ย อย่�งต่อเนื่องต่อไป 
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ภ�พที ่1 ภ�พเหตกุ�รณท์ีช่�ยคนหนึง่กำ�ลงัดกูระด�น

ซือ้ข�ยหุน้ NASDAQ ทีจ่ตัรุสั Time Square ประเทศ

สหรัฐอเมริก�

 ในวันที่เกิดเหตุก�รณ์ฟองสบู่ดอทคอมแตก

ท�งฝัง่ประเทศไทยเร�นัน้ กอ่นช่วงทีจ่ะเกดิวกิฤติก�ร

ฟองสบู่เว็บไซต์ต่�งๆในไทยก็มีก�รพัฒน� และได้รับ

คว�มนิยมม�กขึ้นเป็นอันดับ จนเป็นก�รนำ�ไปสู่ก�ร

ทำ�ธุรกิจเว็บไซต์เช่นเดียวกับที่ต่�งประเทศ มีเว็บไซต์

ที่ให้ข้อมูลข่�วส�รในรูปแบบต่�ง ๆ ต�มคว�มสนใจ

ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นใหม่ ๆ  อย่�งม�กม�ย ซึ่ง

วตัถปุระสงค์ในตอนนัน้ธรุกิจเวบ็ไซตใ์นไทยมกัจะหวงั

ผลกำ�ไรจ�กก�รข�ยโฆษณ�ในเวบ็ไซตข์องตนเอง รวม

ไปถงึก�รรบัสร�้งเวบ็ไซตใ์หก้บัหนว่ยง�น และบรษิทั

ต่�ง ๆ ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง ม�กกว่�ก�รสร้�ง

ร�ยได้จ�กเว็บไซต์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นก�รข�ยของ

ผ่�นท�งเว็บไซต์ (E-Commerce) หรือหวังเงินลงทุน

จ�กนักลงทนุผ่�นท�งตล�ดหลกัทรพัย์ เฉกเช่นธรุกจิ

เว็บไซต์ในต่�งประเทศ เมื่อเกิดวิกฤติก�รณ์ฟองสบู่

แตกน้ัน แม้บริษัทดอทคอมในไทยจะไม่ได้รับผล 

กระทบโดยตรง แตบ่รษิทัในไทยต�่งเกดิก�รชะลอตวั

ในก�รขย�ยธรุกจิ และประสบกบัคว�มลำ�บ�กในก�ร

ข�ยโฆษณ� จนนำ�ไปสูก�รลดขน�ดบริษัท และปิด

กิจก�รไปหล�ยเว็บไซต์

 อย่ �งไรก็ต�มในช่วง  10 ปีหลั งจ�ก

วิกฤติก�รณ์ ฟองสบู่นั้น อินเทอร์เน็ต และธุรกิจ

เว็บไซต์ไม่ได้ล่มสล�ยลงอย่�งสิ้นเชิง บริษัทดอทคอม

ช่ือดังอย่�ง Amazon.com, Yahoo.com, MSN.

com ของสหรัฐฯ และเว็บไซต์ในไทยอย่�ง Pantip.

com, Sanook.com, Mthai.com, Tarad.com 

ส�ม�รถยืนหยัดอยู่ได้หลังวิกฤติก�รณ์ฟองสบู่แตก 

และต่�งก็ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่องม�จนถึง

ปัจจุบัน ประกอบกับคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีที่

เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต ต่�งก็พัฒน�แบบก้�ว

กระโดดม�โดยตลอด ทำ�ให้เว็บไซต์ที่กล่�วม�มีก�ร

พัฒน�ท�งด้�นธุรกิจของตน และมีก�รเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของเว็บไซต์ ตลอดจนก�รมีรูปแบบในก�รห�

ร�ยได้รูปแบบใหม่ ๆ อีกม�กม�ยหล�ยรูปแบบ ถึง

ปัจจุบันนี้อ�จกล่�วได้ว่�ธุรกิจเว็บไซต์ทั่วโลกได้กลับ

ม�เติบโตอย�่งเต็มทีอ่กีครัง้ และเหมอืนกบัว่�ฟองสบู่

ดอทคอมกำ�ลังจะกลับม�อีกคร้ังหน่ึง หลังจ�กท่ี

บรษิทัดอทคอมใหญ ่ๆ  ทัว่โลก รวมถงึในประเทศไทย 

ต�่งกพ็ย�ย�มผลกัดนัตนเองไปอยูใ่นตล�ดหลกัทรพัย ์

เพือ่ทีจ่ะดงึดดูเงนิทนุจ�กนกัลงทุนให้ไดม้�กทีสุ่ด รวม

ไปถึงกระแสที่ มักนำ�แนวคว�มคิดที่เกี่ยวข้องกับ

อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีส�รสนเทศอันทันสมัย 

ม�คดิต่อยอดท�งด้�นธรุกจิ เพ่ือตัง้บริษทัใหม่ๆ ข้ึนม� 

หรือที่เรียกกันว่� Start-up ก็ล้วนเป็นแต่เป็นปัจจัย

สนับสนุนที่อ�จทำ�ให้เกิดฟองสบู่ดอทคอมขึ้นม�อีก

ครั้งในยุคปัจจุบัน

 ห�กมองในเชงิธรุกจิแล้วฟองสบู่ดอทคอมนัน้

เกิดจ�กก�รลงทนุท่ีเปน็เมด็เงนิจนเกนิมลูค�่ทีแ่ทจ้รงิ

ของตัวเว็บไซต์ม�กเกินไป แต่ในอีกด้�นหนึ่งมีคน

แสดงคว�มเห็นว่�ห�กในยุคปี ค.ศ. 2000 นั้น 

อนิเทอรเ์นต็ และเวบ็ไซต์มีเทคโนโลย ีเหมอืนปจัจบุนั 

และมีจำ�นวนผู้ ใช้ ท่ีมีคว�มรู้และทักษะก�รใช้

อินเทอร์เน็ต ม�กเท่�ปัจจุบัน วิกฤติก�รณ์ฟองสบู่ก็

จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจ�กเว็บไซต์ต่�ง ๆ ก็จะมีผู้ใช้เป็น

จำ�นวนม�ก (Traffic) จนเว็บไซต์ต่�ง ๆ ก็จะมีคุณค่�

ในตัวมันเอง ทำ�ให้บริษัทดอทคอม ส�ม�รถดำ�เนิน

ธุรกิจในรูปแบบต่�ง ๆ  ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพ�เงินลงทุน

ใด ๆ 

 ในมุมมองท�งนิเทศศ�สตร์นั้นเป็นเร่ืองน่�

สนใจไม่น้อยห�กเร�มองศึกษ�เชิงเปรียบเทียบว่�

เว็บไซต์ (บริษัทดอทคอม) ของไทยในยุคปัจจุบัน กับ

ช่วงยุค พ.ศ. 2543 ว่�มีคว�มแตกต่�ง และมีก�ร

พฒัน�เพิม่ข้ึนม�กนอ้ยเพยีงไร ซึง่ห�กเกดิก�รพฒัน�
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ในด้�นต่�งๆม�กพอจนอ�จจะทำ�ให้เว็บไซต์มีคุณค่�

ในตนเอง (Value) กล�่วคอืมกีลุม่ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ท่ีผูกพัน

กลับม�ใช้เปน็ประจำ� จนเว็บไซตไ์ดร้บัคว�มนยิม (Hit 

rate) จนส�ม�รถข�ยโฆษณ�ในเว็บไซต์ รวมถึงก�ร

ห�ร�ยได้จ�กช่องท�งอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นๆ

จะส�ม�รถยนืหยดัในท�งธรุกจิได ้จนอ�จไมต่อ้งค�ด

หวังเงินลงทุนใดๆ อันอ�จจะนำ�ไปสู้วิกฤติก�รณ์ฟอง

สบู่ที่เกิดขึ้นในอดีตอีก  โดยบทคว�มชิ้นนี้ได้ยึดเอ�

แบบจำ�ลอง SMCR ของเบอร์โล (Berlo) ม�ใช้เป็น

โครงหลกัในก�รวเิคร�ะห ์กล�่วคือ 1) เว็บไซตเ์ปรียบ

เสมือน Sender หรือผู้ส่งส�ร 2) เนื้อห� (Content) 

ในเว็บไซต์นั้นๆเปรียบเสมือน Message หรือตัวส�ร 

3) อนิเทอรเ์นต็ และเทคโนโลยสี�รสนเทศในปจัจุบนั

เปรียบเสมือน Channel หรือช่องท�งในก�รส่งส�ร 

และสุดท้�ย 4) ผู้เข้�ชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

เปรียบเสมือน Receiver หรือผู้รับส�ร 

 ผูเ้ขียนไดใ้ชก้�รสบืคน้ข้อมูลต�่ง ๆ  ประกอบ

กบัประสบก�รณ์ของผูเ้ขียนเอง และผูมี้ประสบก�รณ์

ท�งด้�นอินเทอร์เน็ตในช่วงวิกฤติก�รณ์ฟองสบู่ เพื่อ

ใช้ในก�รเขียนบทคว�มวิช�ก�รช้ินน้ี โดยหวังว่�ก�ร

ศึกษ�ในครั้งนี้จะมีประโยชน์สำ�หรับบริษัทดอทคอม

ในไทย ท่ีอย�กจะเตรยีมรบัมอืกบัวกิฤตกิ�รณฟ์องสบู่

ที่อ�จเกิดขึ้นได้อีกในอน�คต

SENDER - เว็บไซต์ หรือบริษัทดอทคอมในไทย

 เว็บไซต์ของไทยในยุคก่อนปี พ.ศ. 2543 นั้น

มีจำ�นวนไม่ม�กนัก เนื่องจ�กผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยยังมีจำ�นวนไม่ม�ก และเทคโนโลยีเก่ียว

กับอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่ทันสมัยเหมือนอย่�งใน

ปัจจุบัน โดยเว็บไซต์ของไทยยุคน้ันมักเป็นเว็บท่ี

รวบรวมเอ�เนื้อห�เฉพ�ะท�งต่�งๆม�ให้ข้อมูลแก่ผู้

ใช้ทั่วไปต�มคว�มสนใจ โดยหนึ่งเว็บไซต์มักมีเนื้อห�

หลักเพียงเรื่องเดียวเช่นเว็บไซต์เรื่องก�รท่องเที่ยว 

เวบ็ไซตเ์รือ่งธน�ค�ร เวบ็ไซตเ์รือ่งก�รลงทนุ ฯลฯ โดย

ผู้สร้�งเว็บไซต์ในไทยยุคนั้นยังเป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ 

หรือกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน ท่ีมีคว�มสนใจในเรื่อง

เดียวกัน หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะทำ�เรื่องเดียวกัน ใน

ยคุนัน้ก�รทำ�เวบ็ไซตข์ึน้ม�ในแต่ละเวบ็ไซตน์ัน้มักเป็น

เรื่อง่�ยที่จะทำ�ให้ตัวเว็บไซต์น่�สนใจ เนื่องจ�กในยุค

นัน้ขอ้มลูส�รสนเทศรอบ ๆ  ตวั ยงัไมค่นนำ�ม�ทำ�เป็น

เวบ็ไซต์ กล�่วคอืก�รทำ�เวบ็ไซต์เรือ่งใด ๆ  ขึน้ม�ในยคุ

นั้น มักเป็นเรื่องใหม่ และไม่มีใครทำ�ม�ก่อน

 หลังจ�กท่ีมีคนเร่ิมทำ�เว็บไซต์ม�กขึ้นต�ม

คว�มสนใจของตนเอง ก็ได้เกิดเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่

เรียกว่� Web Portal หรือเว็บส�รบัญขึ้น กล่�วคือ

เปน็เว็บไซตท่ี์นำ�เอ�ลงิกข์องเวบ็ไซตย์อ่ย ๆ  ต�่ง ๆ  ม�

จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เหมือนกับก�รทำ� Cata-

logue ในห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คน

ส�ม�รถเข้�ไปยังเรื่องที่ตนเองอย�กจะเข้�ไปเปิดรับ

ส�ร ได้อย่�งสะดวกและรวดเร็ว ในยุคน้ันเว็บไซต์

อย่�ง Sanook.com, Kapook.com, Pantip.com, 

Mthai.com ฯลฯ จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่�งม�ก และมี

กลุ่มผู้ใช้เข้�ม�ใช้บริก�รกันอย่�งม�กม�ย เนื่องจ�ก

คนในยุคนั้นยังไม่รู้ว่�เข้�ไปยังแหล่งข้อมูลข่�วส�รที่

ตนเองตอ้งก�รโดยวิธีใด กอปรกบัเครือ่งมอืสบืค้นท�ง

เว็บไซต์ หรือ Search Engine ในยุคนั้นยังใช้ได้ย�ก 

และไม่เป็นที่นิยม คนทั่ว ๆ  ไปจึงมักเข้� Web Portal 

เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในก�รท่องเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง

 สำ�หรับบริษัทดอทคอมของไทยในยุคก่อน

ฟองสบู่นั้นยังไม่มีเยอะม�กเท่�ปัจจุบัน ก�รทำ�

เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เป็นเพียงหน่วยง�นย่อย ๆ ใน

องคก์รใหญ ่อ�จเปน็เพยีงแคแ่ผนกเล็ก ๆ  หรอืมีเพยีง

ผู้บริห�รเว็บไซต์เพียงคนเดียว ซึ่งในยุคนั้นเรียกว่� 

Web Master อย่�งไรก็ต�มในยุคหลังปี พ.ศ. 2543 

หลังจ�กวิกฤติก�รณ์ฟองสบู่ บริษัทห้�งร้�น รวมถึง

หน่วยง�นร�ชก�รต่�ง ๆ เร่ิมเห็นคว�มสำ�คัญของ

เวบ็ไซต์ เน่ืองจ�กหนว่ยง�นตนเองยงัไมเ่คยมเีวบ็ไซต์

ม�ก่อน จนนำ�ไปสู่ธุรกิจก�รรับสร้�งเว็บไซต์ในไทย 

ซึง่บรษิทัดอทคอมในไทยยคุนัน้ ลว้นไดร้บัร�ยไดห้ลกั

ม�จ�กก�รับสร้�งเว็บไซต์เป็นหลัก และมีกลุ่มลูกค้�

ที่ต้องก�รให้บริษัทเหล่�นี้สร้�งเว็บไซต์ให้กับตนเอง

จำ�นวนม�ก อ�จกล่�วได้ว่�ทัศนคติ และวัฒนธรรม

ของผู้ส่งส�รในยุคนั้น เริ่มเปลี่ยนไป โดยมีค่�นิยมใน

ก�รเผยแพรข่อ้มลูข�่วส�รผ�่นท�งเวบ็ไซตก์นัม�กขึน้
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 สำ�หรบัก�รห�ร�ยไดจ้�กก�รโฆษณ�ซึง่เปน็

สิ่งที่บริษัทดอทคอมทั่วไปมักจะค�ดหวัง หลังจ�กที่

ทำ�ให้เว็บไซต์ของตนเองเป็นที่นิยมจนมีคนม�เข้�ใช้

เว็บไซต์เป็นจำ�นวนม�กแล้ว (Traffic) ในยุคนั้น

เว็บไซต์ต่�ง ๆ มีพื้นที่สำ�หรับให้ลงโฆษณ� แต่

เนื่องจ�กผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคน้ันยังไม่ม�กพอที่จะ

ทำ�ให้บริษัทต่�งๆเห็นคว�มสำ�คัญของก�รลงโฆษณ�

ในเว็บไซต์ เมื่อเทียบกับสื่อกระแสหลักอื่น ๆ อย่�ง

โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ ทำ�ให้ก�รข�ยโฆษณ�ใน

เว็บไซต์ยุคนั้นเป็นเรื่องย�กลำ�บ�ก รูปแบบก�ร

โฆษณ�ผ่�นเว็บไซต์ในยุคนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบ

เป็นก�รแลกพื้นที่โฆษณ� หรือแลกเปล่ียนลิงก์

ระหว่�งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้วยกันเอง (ฺBanner Ex-

change, Affiliate)

  ปัจจุบันเว็บไซต์ในไทยเพิ่มม�กขึ้นอีกหล�ย

เท�่ตวั ก�รทำ�เวบ็ไซตข์ึน้ม�ใหมเ่พือ่จะใหค้นสนใจนัน้

ไม่ใช่เรื่องง่�ยอีกต่อไปเพร�ะในเนื้อห�แบบเดียวกัน

นั้น อ�จมีเว็บไซต์ที่เคยทำ�ม�แล้วเป็นร้อยเป็นพัน

เวบ็ไซต ์ในขณะที ่Web Portal ท่ีเคยไดรั้บคว�มนยิม

ในอดีตก็ถูกแทนที่ด้วย Search Engine ชื่อดังอย่�ง 

Google.com ท่ีทำ�ให้คนเร�ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล

ข่�วส�รต่�ง ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยง่�ย สำ�หรับก�ร        

เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่อง

ใหม่ และกล�ยเป็นปัจจัยพื้นฐ�นสำ�หรับธุรกิจทั่วไป 

ทีใ่คร ๆ  กต็อ้งม ีและก�รสร�้งเว็บไซตใ์นปัจจบัุน แทบ

จะไม่ต้องจ้�งบริษัทอื่น ๆ ทำ�ให้ เพร�ะในองค์กรมัก

จะมแีผนก หรอืเจ�้หน�้ทีค่อยดแูลเวบ็ไซตข์องตนอยู ่

 เว็บไซต์ประเภทสื่อสังคม หรือ Social            

Media ได้รับคว�มนิยมอย่�งม�กม�ยในช่วง 10 ปีที่

ผ่�นม�นี้ ซึ่งเว็บไซต์ประเภทนี้เป็นเว็บไซต์ที่ตอบ

สนองคว�มต้องก�รท�งด้�นส�รสนเทศข้ันพื้นฐ�น

ของคนในยุคปัจจุบันแทบจะทุก ๆ ด้�น มีจุดเด่นใน

ก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูข่�วส�รได้อย�่งมปีระสทิธภิ�พ 

โดยเวบ็ไซตป์ระเภทสือ่สงัคม ทีไ่ดร้บัคว�มนยิมสงูสดุ

ในไทย หรือแม้กระท่ังท่ัวโลกคือ Facebook.com 

สำ�หรบัเวบ็ไซตป์ระเภทสือ่สงัคมท่ีไดร้บัคว�มนยิมใน

ไทยม�กที่สุดคือเว็บ Pantip.com ที่เป็นเว็บไซต์ที่มี

ผูใ้ชม้�กทีส่ดุในประเทศไทย ซึง่เวบ็ไซต ์Pantip.com 

เป็นเว็บไซต์ที่มีพื้นฐ�นม�จ�ก Web Portal ในอดีต 

ห�กแตม่รีปูแบบก�รนำ�เสนอทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องตน

ในรูปแบบกระด�นสนทน� หรือ Web Board จน

ทำ�ให้ผู้ ใช้ เกิดคว�มผูกพันและกลับม�ใช้อย่�ง

สม่ำ�เสมอ นอกจ�กนีเ้วบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัคว�มนยิมในไทย

ในปจัจุบนั ส่วนหนึง่มกัมีร�กฐ�นม�จ�ก Web Portal 

ในอดีตแทบจะทั้งหมด ห�กแต่เว็บไซต์เหล่�นี้มี

ปรับปรุงเนื้อห�ที่นำ�เสนอ มีก�รสร้�งข้อมูลข่�วส�ร

ของตนเอง ไมใ่ชท่ำ�ส�รบญัเว็บไซตแ์ตเ่พยีงอย�่งเดยีว 

รวมไปถึงมีวิธี ใหม่ ๆ ในก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร

เพิม่เข้�ม� จนทำ�ใหผู้ใ้ชเ้กดิคว�มผกูพนัม�ตัง้แตอ่ดตี

จนถึงปัจจุบัน อ�จกล่�วได้ว่� Web Portal เหล่�นี้

ส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ให้กับตนเองได้อย่�งมั่นคงและมี

คณุภ�พม�โดยตลอด ซึง่ในท�้ยทีส่ดุเวบ็ไซตเ์หล�่นีจ้งึ

ส�ม�รถข�ยโฆษณ�ในหน�้ต่�ง ๆ  ของเวบ็ไซต์ตนเอง

ได ้ไมใ่ชเ่ปน็ก�รลงโฆษณ�ฟรเีหมอืนในอดตี นอกจ�ก

นี้ปัจจัยท�งด้�นจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ม�กขึ้น 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้�นต่�ง ๆ ล้วนเป็นปัจจัย

เสริมที่ทำ�ให้ก�รลงโฆษณ�ผ่�นเว็บไซต์กำ�ลังเป็นที่

นิยมในไทย มีก�รค�ดก�รณ์ว่�จะมีก�รลงโฆษณ�ใน

เว็บไซต์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นม�กถึง 37% เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน

ภ�พที่ 2 เว็บไซต์ Pantip.com
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เนื่องจ�กก�รแข่งขันที่สูงขึ้นม�กกว่�ในอดีต บริษัท

ดอทคอมในไทยยุคนี้ต้องพย�ย�มห�จดุเด่นใหม่ ๆ  ที่

น่�สนใจไม่ซำ้�ใครม�ตั้งเป็นธุรกิจของตนเอง เพื่อ

ดึงดูดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตม�ใช้บริก�รเว็บไซต์ของ

ตนเอง จนปัจจุบันได้มีกระแสก�รนำ�เอ�คว�มคิด              

ใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นท�งเลอืกม�ตัง้เป็นธุรกจิใหมท่ีเ่กีย่วข้อง

กบัอนิเทอร์เนต็ หรือเทคโนโลยสี�รสนเทศอนัทนัสมยั

อืน่ ๆ  ทีม่กัเรยีกกนัว�่ Start-up ข้ึนอย�่งม�กม�ย จน

เป็นกระแสท่ีนิยมม�จนถึงปัจจุบัน อ�จกล่�วได้ว่� 

Start-up ในปัจจุบันก็คือบริษัทดอทคอมในอดีต

นั่นเอง

MESSAGE - รูปแบบการนำาเสนอ Content ของ

เว็บไซต์

 ต�มท่ีไดก้ล�่วไปแลว้ว�่เวบ็ไซตใ์นอดีตมนันำ�

เสนอเนื้อห�ท่ีเป็นเรื่องเฉพ�ะต�มคว�มสนใจของ

ตนเอง ข้อมูลข่�วส�รในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2543 มัก

เป็นข้อมูลข่�วส�รท่ีนำ�ม�จ�กแหล่งอื่น ๆ เป็นหลัก 

เช่นจ�กหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสรุปจ�กก�รสัมภ�ษณ์ 

รปูแบบทีน่ำ�เสนอมกัเป็นไปในรปูของข้อคว�มลว้น มี

ภ�พแทรกในหน�้เวบ็ไซต ์ไมม่ลีกูเล่น หรอืรปูแบบใน

ก�รนำ�เสนอท่ีน่�สนใจม�กนัก กอปรกับผู้ ใช้

อนิเทอรเ์นต็ในยคุนัน้ มกัเข�้ไปเวบ็ไซตเ์พือ่คน้คว�้ห�

ขอ้มลูข�่วส�รทีต่นเองสนใจจรงิ ๆ  ไมใ่ชก่�รเข�้ไปเพ่ือ

คว�มบันเทิงเหมือนเช่นปัจจุบัน นอกจ�กนี้เครือข่�ย

อนิเทอรเ์นต็ในสมัยกอ่นก็ไมม่คีว�มเรว็สงูเหมอืนเชน่

ในปัจจุบัน 

 รูปแบบก�รนำ�เสนอเนื้อห�ในเว็บไซต์มีก�ร

พัฒน�ม�โดยตลอดจ�กก�รมีก�รจัดว�งอย่�งง่�ยๆ

ของรูปภ�พ และข้อคว�ม มีก�รเพิ่มลูกเล่นต่�ง ๆ 

เข้�ไปในเนื้อห�เช่นมีภ�พเคลื่อนไหว มีก�รต้ังเวล�

แสดงผลเป็นลำ�ดับขั้นของเนื้อห�โดยอัตโนมัติ จนไป

ถงึก�รแสดงเนือ้ห�ทีซ่บัซอ้นม�กขึน้ อย�่งวดีโีอ หรือ

เกมผ่�นเว็บไซต์  ซ่ึงรูปแบบของเนื้อห�ในแต่ละยุค

นั้น มักจะสอดคล้องกับคว�มเร็วของอินเทอร์เน็ต 

และอุปกรณ์ส�รสนเทศในแต่ละยุคสมัยด้วย

 ในปัจจบัุนข้อมลูข่�วส�รท่ีไดร้บัก�รเผยแพร่

ในเว็บไซต์มีต้ังแต่ก�รคัดลอกม�จ�กแหล่งอื่นๆ

เหมอืนในอดตี และมกี�รสร�้งขอ้มลูข�่วส�รขึน้ม�เอง 

จ�กก�รค้นคว้�ข้อมูล หรือก�รออกไปห�ข้อมูล

ข่�วส�รด้วยตนเอง ในบริษัทดอทคอมของไทยยุค

ปัจจุบันมักมีทีมง�นสำ�หรับสร้�งข้อมูลเพ่ือลงไปใน

เว็บไซต์โดยเฉพ�ะมักเรียกว่� Web Content หรือ 

Content Editor นอกจ�กนี้จ�กก�รท่ีเว็บไซต์ได้

กล�ยเป็นสื่อในกระแสหลักในยุคปัจจุบัน ท่ีส�ม�รถ

ส่งข้อมูลข่�วส�รได้อย่�งรวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ 

ธุรกิจหนังสือพิมพ์ยังให้คว�มสำ�คัญกับเว็บไซต์โดย

ก�รให้นำ�ข่�วที่นักข่�วห�ได้ ม�ลงในเว็บไซต์ก่อนที่

จะเอ�ไปตีพิมพ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตนเองมีอยู่ จนทำ�ให้

มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำ�นวนม�กมักเข้�เว็บไซต์ของ

หนังสือพิมพ์ เพื่อก�รรับข้อมูลข่�วส�รได้อย่�งทัน

ทว่งท ีในท�งกลบักนัแมห้นงัสอืพมิพอ์�จจะได้รบัยอด

ข�ยที่ลดลง แต่ยอดผู้ ใช้ เว็บไซต์ของเว็บไซต์

หนังสือพิมพ์นั้นต่�งมีจำ�นวนม�ก และมักติดอันดับ

ต้น ๆ ในก�รจัดอันดับเว็บไซต์อยู่เสมอ

 พฤติกรรมก�รเข�้สู่เวบ็ไซต์ผ่�นท�งอปุกรณ์

มือถือ (Mobile Device) กำ�ลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

โดยเฉพ�ะก�รเข้�ใช้ผ่�นเว็บไซต์ส่ือสังคม ทำ�ให้รูป

แบบก�รนำ�เสนอข้อมูลเปลี่ยนไปจ�กเดิมที่นำ�เสนอ

แบบข้อคว�มล้วน ๆ โดยมีรูปเป็นส่วนประกอบนั้น

กลบัไมไ่ด้รบัคว�มนิยม เนือ่งจ�กขน�ดของหน�้จอใน

ก�รดูข้อมูลที่เล็กลง ไม่ได้ดูผ่�นหน้�จอคอมพิวเตอร์

เหมอืนปกต ิจนทำ�ใหร้ปูแบบของขอ้มูลในปจัจบุนันัน้

กลับเน้นที่รูปภ�พเป็นหลัก โดยกลับมีข้อคว�มเป็น

ส่วนประกอบแทน ปัจจุบันก�รนำ�เสนอเนื้อห�รูป

แบบ Info Graphic จึงเปน็ท่ีนยิมเปน็อย�่งม�ก กล�่ว

คอืก�รนำ�ขอ้มลูหรอืคว�มรูม้�สรปุเปน็ส�รสนเทศ ใน

ลักษณะของข้อมูลและกร�ฟิกที่อ�จเป็นล�ยเส้น 

สัญลักษณ์ กร�ฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่

ออกแบบเปน็ภ�พนิง่หรอืภ�พเคลือ่นไหว ดแูลว้เข�้ใจ

ง่�ยในเวล�รวดเร็วและชัดเจน ส�ม�รถส่ือให้ ผู้ชม

เข้�ใจคว�มหม�ยของข้อมูลท้ังหมดได้โดยไม่จำ�เป็น

ต้องมีผู้นำ� เสนอม�ช่วยขย�ยคว�มเข้�ใจอีก
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CHANNEL - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์

 ในท�งนเิทศศ�สตรน์ัน้ช่องท�งในก�รสือ่ส�ร 

หรือ Channel นั้น เปรียบเสมือนพ�หนะ หรือสื่อ

สำ�หรับก�รนำ�ส�รไปยังผู้รับส�ร ซ่ึงในก�รท่ีเว็บไซต์

แตล่ะเวบ็ไซตจ์ะส�ม�รถสง่ส�ร หรอืเนือ้ห�ไปยงัผู้รับ

ส�รได้นั้น เว็บไซต์ต้องมีช่องท�ง 2 ส่วนประกอบท่ี

สำ�คัญคือ 1)อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในก�ร

เชือ่มโยงขอ้มลูข�่วส�รจ�กท่ีหนึง่ไปยงัอกีท่ีหนึง่ และ 

2) อุปกรณ์ส�รสนเทศ เพื่อที่จะใช้เข้�ดูเว็บไซต์แต่ละ

เว็บไซต์ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

เป็นต้น

 ในยคุช่วงกอ่นป ีพ.ศ. 2543 ทีเ่กดิวกิฤตกิ�รณ์

ฟองสบู่นั้น ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้สะดวก

สบ�ยอย่�งในปัจจุบัน ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน

แต่ละครั้งจะต้องเช่ือมต่อระบบเข้�กับเซิร์ฟเวอร์ของ

ผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต (Internet Service Pro-

vider หรือ ISP) โดยก�รใช้โมเดมโทรไปยัง ISP ซึ่ง

ก�รโทรไปแต่ละครั้งจะต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รโทร

ออก และคว�มเรว็ของอนิเทอรเ์นต็ทีไ่ด้รบันัน้ยงัถอืว�่

ช�้อยูม่�ก นอกจ�กนีร้�ค�ค�่อนิเทอรเ์นต็กย็งัมรี�ค�

สูง และเป็นก�รคิดร�ค�แบบร�ยชั่วโมง 

 สำ�หรบัอุปกรณส์�รสนเทศทีใ่ช้สำ�หรบัเข�้ชม

เว็บไซต์ในประเทศไทยยุคนั้น มักเป็นคอมพิวเตอร์

แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Personal Computer หรือ 

PC) เนื่องจ�กเป็นคอมพิวเตอร์แบบที่ร�ค�ถูกท่ีสุด 

และห�ซือ้ไดง่้�ยท่ีสดุ อย�่งไรกต็�มร�ค�คอมพวิเตอร์

ในยคุน้ันกย็งัอยูใ่นระดบัท่ีแพงม�ก และคอมพวิเตอร์

แบบพกพ�กย็งัไมไ่ดรั้บคว�มนยิมเนือ่งจ�กยงัมรี�ค�

สูงเช่นกัน สำ�หรับก�รเข้�ชมเว็บไซต์ผ่�นอุปกรณ์         

พกพ� อย่�งโทรศัพท์มือถือนั้น ยังไม่เกิดขึ้นในยุคนั้น 

ซึง่ร�ค�ของโทรศพัท์มอืถือกย็งัมรี�ค�สงูเชน่เดยีวกนั 

 ด้วยเหตุผลทั้งด้�นร�ค� และด้�นศักยภ�พ

ของอนิเทอรเ์นต็ยคุนัน้ ทำ�ใหผู้ใ้ชบ้รกิ�รอนิเทอรเ์นต็

ยงัเป็นผูใ้ชเ้ฉพ�ะกลุม่ และมจีำ�นวนนอ้ย ในฝัง่เวบ็ไซต์

เองน้ัน ที่มีคว�มค�ดหวังว่�จะมีผู้ใช้เว็บไซต์ของ

ตนเอง จนเกดิ Traffic นำ�ไปสูผ่ลประโยชนธ์รุกจิด�้น

อื่น ๆ นั้น จึงเป็นเรื่องย�กม�กเพร�ะปัจจัยด้�นช่อง

ท�งในก�รใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้สนับสนุนให้เกิด

จำ�นวนผู้ใช้ที่ม�กพอในก�รทำ�ให้บริษัทดอทคอมใน

ยคุนัน้เหน็คว�มสำ�คัญในก�รสร�้งคณุค�่ของเวบ็ไซต์

ตนเอง 

 ปัจจุบันก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นทำ�ได้

อย่�งสะดวกรวดเร็ว และเป็นลักษณะเชื่อมต่อแบบ

ตลอดเวล� (Always-On) เพียงต่อส�ยเข้�กับโมเด็ม

ก็ส�ม�รถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งคว�มเร็วของ

อนิเทอรเ์นต็ในปจัจบัุนกส็�ม�รถแสดงขอ้มลูข�่วส�ร

ที่มีขน�ดใหญ่ได้อย่�งรวดเร็ว นอกจ�กนี้ผู้ให้บริก�ร

อนิเทอร์เนต็ในไทยกเ็กดิขึน้อย�่งม�กม�ย จนในท�้ย

ที่สุดธุรกิจ ISP จึงเกิดก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค�อย่�ง

เต็มรูปแบบ ทำ�ให้ ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตส�ม�รถใช้

อินเทอร์เน็ตได้ในร�ค�เพียงไม่กี่บ�ทต่อเดือน และมี

แนวโน้มที่จะถูกลงม�กขึ้นไปอีก ในขณะที่ก�รใช้

อินเทอร์เน็ตผ่�นโทรศัพท์มือถือก็กำ�ลังได้รับคว�ม

นิยม มีก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นเครือข่�ย

โทรศัพท์มือถือ (อินเทอร์เน็ตผ่�นอุปกรณ์ไร้ส�ย) 

อย�่ง GPRS, 3G และ 4G ในปจัจุบนั ซ่ึงล้วนแต่ทำ�ให้

ก�รเข้�ถึงเว็บไซต์ต่�งๆผ่�นโทรศัพท์มือถือนั้นเป็น

เร่ืองสะดวกรวดเร็ว และแสดงผลได้แทบไม่แตกต่�ง

จ�กก�รเข�้ผ�่นคอมพวิเตอร ์ในท�้ยทีส่ดุ บริษทัดอท

คอมในยุคนี้ต่�งต้องคำ�นึงถึงก�รออกแบบ และก�ร

แสดงผลของเนื้อห�ผ่�นโทรศัพท์มือถือม�กขึ้น มี

ก�รนำ�เทคโนโลยี HTML5 หรือ CSS3 เพื่อให้ก�ร

แสดงผลผ่�นท�งหน้�เว็บไซต์ส�ม�รถแสดงผลผ่�น

ท�งอุปกรณ์พกพ� หรือโทรศัพท์มือถือได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

 นอกจ�กนี้อุปกรณ์ส�รสนเทศในปัจจุบัน

อย่�งคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และพกพ� รวมไป

ถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ล้วนมีร�ค�ที่ลดลง

ม�กกว�่แตก่อ่น ซึง่สวนท�งกันกับศกัยภ�พทีเ่พิม่ขึน้

ในอุปกรณ์ต่�ง ๆ  เหล่�นั้น ที่มีก�รพัฒน�ม�กขึ้นเป็น

ลำ�ดับ ปัจจุบันเร�ส�ม�รถห�ซื้อคอมพิวเตอร์ หรือ

โทรศัพท์มือถือสเปกระดับกล�ง ๆ เพื่อใช้เข้�ชม

เว็บไซต์ได้ในร�ค�เพียงไม่ถึง 10,000 บ�ท

 ปัจจัยด้�นร�ค�ที่ลดลงอย่�งม�กของ
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อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ส�รสนเทศต่�ง ๆ รวมถึง

ศกัยภ�พด้�นคว�มเรว็ท่ีเพิม่ข้ึนของอินเทอรเ์นต็ และ

อินเทอร์เน็ตผ่�นอุปกรณ์ไร้ส�ย ล้วนเป็นตัวแปร

สำ�คัญในก�รเพิ่มจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่�งก้�ว

กระโดด ในปี พ.ศ. 2543 นั้นมีร�ยง�นจำ�นวนผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในไทยประม�ณ 2.5 ล้�นคน ในขณะที่

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยม�ก

ถึง 38 ล้�นคน 

RECEIVER - กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ในไทย

 ในยุคก่อนวิกฤติก�รณ์ฟองสบู่ดอทคอมนั้น 

กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ในไทยนั้นยังเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมัก

เป็นกลุ่มคนท่ีมีก�รศึกษ� และมีร�ยได้ค่อนข้�งสูง 

เนื่องจ�กข้อจำ�กัด ท่ีได้กล่�วไปในเรื่องของร�ค�ใน

ส่วนของ Channel นั้น กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่�วยัง

เป็นกลุ่มท่ีมักจะเข้�ไปใช้เว็บไซต์เพื่อเปิดรับข้อมูล

ข่�วส�รเป็นหลัก โดยมักจะเข้�ไปยัง Web Portal 

เพื่อห�ลิงก์ของเว็บไซต์ที่ตนเองต้องก�รจะห�ข้อมูล 

ม�กกว่�ก�รใช้ระบบค้นห�เว็บไซต์ หรือ Search 

Engine อ�จกล่�วได้ว่�ในท�งนิเทศศ�สตร์นั้น กลุ่ม

ผู้ใช้เว็บไซต์ในยุคก่อนยังไม่มีคว�มรู้ในก�รเข้�ไปเปิด

รับข้อมูลข่�วส�รผ่�นท�งเว็บไซต์ จนทำ�ให้ Web 

Portal ที่ได้รับคว�มนิยมในยุคนั้น จึงเป็นธุรกิจดอท

คอมทีป่ระสบคว�มสำ�เร็จทีส่ดุ เพร�ะตอบสนองคว�ม

ต้องก�รด้�นข้อมูลข่�วส�รของคนในยุคนั้นได้เป็น

อย่�งดี 

 ในส่วนของเว็บไซท์ที่ข�ยของผ่�นท�ง

อนิเทอรเ์นต็หรือ E-commerce ท่ีมเีว็บไซตท์ีป่ระสบ

คว�มสำ�เรจ็ในต�่งประเทศอย�่ง Amazon.com หรอื 

Ebay.com ในประเทศไทยกลับไม่เป็นที่นิยมอย่�งที่

ค�ดกัน เนื่องจ�กผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนั้น ต่�งเห็น

ว�่อนิเทอรเ์นต็เปน็เรือ่งใหม ่และไมม่คีว�มน�่เชือ่ถอื

ที่จะจ่�ยเงินผ่�นท�งระบบออนไลน์ต่�ง ๆ นอกจ�ก

นัน้ทศันคตขิองผูใ้ชเ้วบ็ไซตใ์นอดตียงัคดิว่�ก�รเข�้ถงึ

ขอ้มลูข�่วส�รในเวบ็ไซตน์ัน้เป็นของฟร ีไมมี่ค�่ใชจ่้�ย 

ซึง่ถ�้ห�กบรษิทัดอทคอมไหนเริม่มกี�รเกบ็ค่�บรกิ�ร

ในก�รเข้�ชมในเว็บไซต์เมื่อใดเว็บไซต์นั้น ๆ มักจะไม่

ประสบคว�มสำ�เร็จ และได้รับผลตอบรับที่ไม่ดี 

อย่�งไรก็ต�มในยุคต่อๆม�แม้ผู้ใช้จะไม่ซื้อสินค้�ผ่�น

ท�งเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์ที่เป็นสื่อก�รในก�รซื้อข�ย

อย�่งเชน่ Talad.com และ Thaisecondhand.com 

กลับได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งสูง เนื่องจ�กผู้ใช้ส�ม�

รถโพสต์ข�ยของ หรือเลือกซ้ือของจ�กท�งผู้ข�ยได้

โดยตรง และไม่ต้องจ่�ยเงินผ่�นท�งระบบออนไลน์

 ผู้ใชเ้วบ็ไซต์ในปจัจุบันต่�งเข�้ถงึอินเทอรเ์นต็

ได้ง่�ยผ่�นท�งคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพ�

ประเภทต่�ง ๆ ทำ�ให้ก�รเข้�ถึงเว็บไซต์นั้นแทบจะ

ทำ�ได้ทุกที่ทุกเวล� นอกจ�กนี้ก�รที่เทคโนโลยีท�ง

อนิเทอรเ์นต็มกี�รพฒัน�อย�่งก�้วกระโดดในทกุ ๆ  ปี

นั้น ทำ�ให้ผู้ใช้มีคว�มรู้ และทัศนคติที่ดีต่อเว็บไซต์ไป

ด้วย ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้แทบจะไม่ต้องอ�ศัยบริก�ร

ส�รบัญเว็บไซต์ของ Web Portal ใด ๆ เลย แต่ผู้ใช้

ส�ม�รถค้นคว้�ห�เว็บไซต์ที่ตนเองต้องก�รได้จ�ก 

Search Engine อย่�ง Google.com ยิ่งไปกว่�นั้น

ปัจจุบันก�รใช้เว็บไซต์ไม่ได้ถูกจำ�กัดเพียงก�รค้นคว้�

ห�ข้อมูลข่�วส�รแต่เพียงอย่�งเดียว แต่เว็บไซต์ได้

กล�ยเป็นคว�มบันเทิง รูปแบบใหม่ ให้กับผู้ ใช้  

เนือ่งจ�กส�ม�รถแลกเปลีย่นทัง้ขอ้มลูภ�พ และเสียง

ได้อย่�งรวดเร็ว และเข้�ถึงได้ทุกที่ทุกเวล� ดังจะเห็น

ได้จ�กสถิติก�รเข้�ชมวีดีโอของคนไทยผ่�น You-

tube.com ที่ม�กที่สุดติด 10 อันดับแรกของทั่วโลก

ในปี 2558

 สว่นก�รซือ้ของผ�่นท�งเวบ็ไซตใ์นปจัจุบันก็

กำ�ลังเป็นท่ีนิยมเป็นอย่�งม�ก แตกต่�งจ�กในอดีต

โดยสิ้นเชิง จ�กก�รสำ�รวจของสำ�นักง�นพัฒน�

ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDTA พบว่� 64.9% 

ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยซื้อของผ่�นท�งเว็บไซต์ ซึ่ง

ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลจ�กก�รที่ผู้ใช้

รู้สึกคุ้นเคยกับเว็บไซต์ม�กขึ้น เพร�ะมีโอก�สได้ใช้

เวบ็ไซต์อย�่งเปน็ประจำ� จนเกดิคว�มเช่ือมัน่ ทัศนคติ

ที่ดี และเกิดก�รกระทำ�ในท้�ยที่สุด

 ในท�งนิเทศศ�สตร์แล้ว ผู้ใช้ในปัจจุบันมัก

นิยมเข้�เว็บไซต์ที่ส�ม�รถส่งข้อมูลข่�วส�รแบบสอง

ท�ง หรือ Two Way Communication เพื่อแสดง
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คว�มคิดเห็น หรือโต้ตอบ กับข้อมูลข่�วส�รที่ตนเอง

ได้เปิดรับม�ได้ทันที ดังจะเห็นได้ว่�เว็บไซต์ที่ได้รับ

คว�มนยิมอย�่งอย�่ง Pantip.com หรอื Facebook.

com รวมไปถึงเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่�ง ๆ มี

ระบบสำ�หรับก�รโต้ตอบในแบบ Two Way กันแทบ

ทั้งสิ้น

ภ�พที่ 3 Facebook.com ส�ม�รถแสดงคว�มเห็น

โต้ตอบได้ทันที 

บทสรุป

 จ�กก�รเปรียบเทียบ S-M-C-R ของยุคปี 

พ.ศ. 2543 กับยุคปจัจบัุนน้ันพบว่�ยคุปัจจบัุนมคีว�ม

เปลี่ยนแปลงก้�วหน้�ไปในแทบจะทุกด้�น โดย 

Channel หรือช่องท�งในก�รเข้�ใช้เว็บไซต์นั้นเป็น

ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดอันจะนำ�ให้เว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน

ส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ให้กับตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพ�

เงนิลงทนุจ�กภ�ยนอก ซึง่อ�จจะนำ�ไปสูก่�รเกดิฟอง

สบู่ดอทคอมได้ในอน�คต กล่�วคือก�รใช้เว็บไซต์นั้น

เพิ่มขึ้นสูงม�ก อันเนื่องม�จ�กปัจจัยในเรื่องของก�ร

เข้�ถึงอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตผ่�นเครือข่�ยไร้

ส�ย ที่มีร�ค�ถูกลง รวมไปถึงอุปกรณ์ส�รสนเทศ   

ต่�ง ๆ  ทีส่�ม�รถห�ม�ใชไ้ด้ง่�ย ซ่ึงปจัจัยต่�ง ๆ  เหล่�

นี้ล้วนเป็นตัวสนับสนุนให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีคว�มรู้ และ

ประสบก�รณก์�รใชเ้ว็บไซตท์ีส่งูขึน้ จนนำ�ไปสูท่ศันคติ

ที่ดี และก�รใช้เว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น และในท้�ยที่สุดก�ร

ทีบ่รษิทัดอทคอมในไทยอย�กจะห�ชอ่งท�งในก�รได้

ผลประโยชน์ท�งธุรกิจ ไม่ว่�จะเป็นก�รข�ยโฆษณ�

ในหน้�เว็บของตน หรือข�ยของผ่�นท�งเว็บไซต์ต่�ง

ก็เป็นไปได้ท้ังสิ้น ห�กแต่ต้องไม่ลืมว่�เว็บไซต์ใน

ปัจจุบันที่มีเนื้อห�แบบเดียวกับเร�นั้นมีอยู่ม�กม�ย

หล�ยร้อยหล�ยพันเว็บไซต์ ก�รห�จุดแตกต่�ง หรือ

จุดที่น่�สนใจให้กับเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องจำ�เป็น ซ่ึง

ระบบในเว็บไซต์ท่ีมีช่องท�งให้ผู้ใช้ส�ม�รถแสดง

คว�มคดิเหน็ หรือโตต้อบไดท้นัทีเปน็เรือ่งจำ�เปน็ และ

ส�ม�รถดึงดูผู้ใช้ให้กลับม�เข้�ชมเว็บไซต์ได้อีก

 ฟองสบู่ดอทคอมจะเกิดขึ้นอีกคร้ังหรือไม่ 

ไมม่ใีครใหค้ำ�ตอบได ้แตผู่เ้ขยีนเชือ่มัน่ในเรือ่งทีว่�่ก�ร

เพิม่มลูค่� (Value) ในตัวบรษิทัดอทคอมเองเป็นเรือ่ง

ทีจ่ำ�เปน็ ม�กกว�่ก�รห�แหลง่เงนิทนุม�พฒัน�บรษิทั 

ซึง่ปจัจยัในท�งนเิทศศ�สตร์ทีไ่ดก้ล�่วไปทัง้หมด ลว้น

สนับสนุนให้บริษัทดอทคอมในยุคปัจจุบันส�ม�รถ

เพิ่มมูลค่�ให้กับตนเองได้โดยง่�ย
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