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การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบัน
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วิกฤติการณ์ฟองสบูข่ องธุรกิจเว็บไซต์ในปี พ.ศ. 2543 เกิดจากการทีเ่ ว็บไซต์ตา่ ง ๆ มักนำ�เงินจากนักลงทุน
มาใช้ในกิจการ ทัง้ ๆ ทีเ่ ว็บไซต์ของตนนัน้ ไม่ได้มคี ณ
ุ ค่ามากมายเท่ากับเงินทีไ่ ด้รบั มา การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์
ในไทยช่วงวิกฤติการณ์ดังกล่าว กับในช่วงปัจจุบันโดยวิเคราะห์ตามแบบจำ�ลอง SMCR ของเบอร์โลพบว่า ใน
ปัจจุบันเว็บไซต์มีการพัฒนามากกว่าในอดีตทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของ Channel กล่าวคือการใช้
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เว็บไซต์ในปัจจุบันมี
คุณค่า และนำ�ไปสู่การหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนใด ๆ อีก
คำ�สำ�คัญ: วิกฤติการณ์, 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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บทนำ�
ความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นหนึง่ ในปัจจัย
หลักในการพัฒนาสารสนเทศของประเทศในเกือบจะ
ทุกด้าน และเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยผลักดันในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ซึง่ อินเทอร์เน็ตมีจดุ เด่นในการสนับสนุน

ให้ เข้ า ถึ ง และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา จนทำ�ให้ขอ้ จำ�กัดทางด้านเวลา
ระยะทาง และการเข้าถึงข้อมูลได้ถูกทำ�ลายอย่างสิ้น
เชิง ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไป อินเทอร์เน็ตจึงมี
ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด และเหมือนจะพัฒนา
และเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมโยงหากันระหว่างเครือข่าย
(Network) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อย่อย ๆ หลาย ๆ กลุ่ม
จนไปถึงการเชือ่ มต่อเข้าหากันจนเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ่ อินเทอร์เน็ตเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือ
ข่ า ยสำ � นั ก งานโครงการวิ จั ย ชั้ น สู ง ของกระทรวง
กลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์
หลักของการสร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์
สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย
ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริม่ แรก ซึง่ ต่อมาได้พฒ
ั นา
ให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
หลั ง จากอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ไ ด้ มี ค น
คิดค้นภาษา (Protocol) ทีใ่ ช้สอื่ สารระหว่างเครือข่าย
มากมายหลายแบบ หนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด และใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ World
Wide Web หรือ WWW ซึ่งการเชื่อมโยงผ่าน Protocol ของ WWW จะทำ�ให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครือ่ ง
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางโปรแกรม
เฉพาะที่เรียกว่า Web Browser ได้ จนทำ�ให้ WWW
เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มข้ อ มู ล ของ
คอมพิ ว เตอร์ นั บ ล้ า นเครื่ อ งเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ต่ อ มา
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องใน WWW นั้นก็คือเว็บไซต์
(Website) นั่นเอง
หลังจากนั้นได้มีคนสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอย่าง
มากมาย ในเบือ้ งต้นมักสร้างเว็บไซต์ขนึ้ มา ตามความ
สนใจของตนเอง หรือเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
ด้านต่าง ๆ ที่ตนได้ตั้งเป้าหมายไว้ จนในท้ายที่สุด
เว็บไซต์ ซึ่งแต่เดิมเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านสารสนเทศ เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เป็นหลัก ก็ได้มีคนพยายามนำ�เว็บไซต์ ให้เข้าไปเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ กล่าวคือมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีการลงทุนเพื่อสร้างเว็บไซต์ รวมไปถึงมี
งบโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ผลกำ�ไรจากการทำ�เว็บไซต์ต่าง ๆ มากขึ้น
อัตราการเติบโตของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ติบโต
อย่างรวดเร็วในทุกปี นัน้ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ธรุ กิจ

เว็บไซต์นั้น ประสบความสำ�เร็จอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ผลทีต่ ามมาคือ เกิดธุรกิจเว็บไซต์ใหม่ๆมากมาย ในยุค
ช่วง ค.ศ. 1990-2000 นั้นบริษัททำ�ธุรกิจเว็บไซต์มัก
เติมคำ�ว่า “E” (ย่อมากจากคำ�ว่า Electronic) นำ�หน้า
ชือ่ บริษทั หรือชือ่ ทางธุรกิจของตนเอง และมักเรียกตัว
เองว่า .COM Company (บริษัทดอทคอม) โดย
วัตถุประสงค์หลักคือการดึงดูดนักลงทุนเพื่อให้มา
ลงทุน หรือซื้อหุ้นของบริษัทตน เนื่องจากในยุคนั้น
อินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งที่ทันสมัย และดูน่าเชื่อถือเป็น
อย่างมาก จึงทำ�ให้อินเทอร์เน็ตสามารถดึงดูดความ
สนใจของคนได้เป็นอย่างดี ช่วงปลายยุค 90 มีการ
รายงานว่ า ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ NASDAQ ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดทุนทางเทคโนโลยี ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกนั้น มีบริษัทที่ทำ�เว็บไซต์เข้าตลาด NASDAQ มากถึง 5,000 บริษัท และมีบริษัทขนาดกลาง
ถึงเล็ก (SMEs) ที่ทำ�ธุรกิจเว็บไซต์มากกว่า 10,000
บริษัทที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ดีในช่วงปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543)
ได้เกิดเหตุการณ์ Dot.Com Bubble Burst หรือ
วิกฤติการณ์ฟองสบู่แตกของธุรกิจเว็บไซต์ขึ้น ซึ่ง
สามารถอธิบายอย่างสัน้ ๆกล่าวคือ นักลงทุนคาดหวัง
ว่า การลงทุนในบริษทั ดอทคอมด้วยจำ�นวนเงินมากๆ
นัน้ จะสามารถสร้างผลกำ�ไรจากการลงทุนดังกล่าวได้
มากกว่า และในระยะเวลาอันสั้น จนทำ�ให้นักลงทุน
ทุ่มเงินอัดฉีดเข้าไปในบริษัทดอทคอมอย่างมหาศาล
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจเว็บไซต์ไม่ได้สร้างผล
กำ�ไรได้สูง และรวดเร็วตามที่นักลงทุนคาดหวัง ซึ่งใน
ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 นัน้ ตลาดหุน้ NASDAQ
มีดัชนีลดลง 9% ภายในระยะเวลาเพียง 3 วัน จนทำ�
ให้ธรุ กิจดอทคอมหลายบริษทั ทีเ่ คยถูกคาดหวังว่าจะ
รุง่ เรืองในยุคนัน้ ต่างต้องปิดตัวลงอย่างมากมาย และ
เป็นผลทำ�ให้ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Fed) ตัดสินใจกูว้ กิ ฤต โดยการลดอัตราดอกเบีย้ กูย้ มื
ระหว่างธนาคารลง ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างต่อเนื่องต่อไป
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ภาพที่ 1 ภาพเหตุการณ์ทชี่ ายคนหนึง่ กำ�ลังดูกระดาน
ซือ้ ขายหุน้ NASDAQ ทีจ่ ตั รุ สั Time Square ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ในวันที่เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่ดอทคอมแตก
ทางฝัง่ ประเทศไทยเรานัน้ ก่อนช่วงทีจ่ ะเกิดวิกฤติการ
ฟองสบู่เว็บไซต์ต่างๆในไทยก็มีการพัฒนา และได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเป็นอันดับ จนเป็นการนำ�ไปสู่การ
ทำ�ธุรกิจเว็บไซต์เช่นเดียวกับที่ต่างประเทศ มีเว็บไซต์
ที่ให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นใหม่ ๆ อย่างมากมาย ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในตอนนัน้ ธุรกิจเว็บไซต์ในไทยมักจะหวัง
ผลกำ�ไรจากการขายโฆษณาในเว็บไซต์ของตนเอง รวม
ไปถึงการรับสร้างเว็บไซต์ให้กบั หน่วยงาน และบริษทั
ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง มากกว่าการสร้าง
รายได้จากเว็บไซต์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นการขายของ
ผ่านทางเว็บไซต์ (E-Commerce) หรือหวังเงินลงทุน
จากนักลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ เฉกเช่นธุรกิจ
เว็บไซต์ในต่างประเทศ เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ฟองสบู่
แตกนั้ น แม้ บ ริ ษัท ดอทคอมในไทยจะไม่ไ ด้รับผล
กระทบโดยตรง แต่บริษทั ในไทยต่างเกิดการชะลอตัว
ในการขยายธุรกิจ และประสบกับความลำ�บากในการ
ขายโฆษณา จนนำ�ไปสูการลดขนาดบริษัท และปิด
กิจการไปหลายเว็บไซต์
อย่ า งไรก็ ต ามในช่ ว ง 10 ปี ห ลั ง จาก
วิกฤติการณ์ ฟองสบู่นั้น อินเทอร์เน็ต และธุรกิจ
เว็บไซต์ไม่ได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง บริษัทดอทคอม
ชื่อดังอย่าง Amazon.com, Yahoo.com, MSN.
com ของสหรัฐฯ และเว็บไซต์ในไทยอย่าง Pantip.
com, Sanook.com, Mthai.com, Tarad.com
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สามารถยืนหยัดอยู่ได้หลังวิกฤติการณ์ฟองสบู่แตก
และต่ า งก็ ส ามารถดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง
ปัจจุบัน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ า งก็ พั ฒ นาแบบก้ า ว
กระโดดมาโดยตลอด ทำ�ให้เว็บไซต์ที่กล่าวมามีการ
พัฒนาทางด้านธุรกิจของตน และมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของเว็บไซต์ ตลอดจนการมีรูปแบบในการหา
รายได้รูปแบบใหม่ ๆ อีกมากมายหลายรูปแบบ ถึง
ปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจเว็บไซต์ทั่วโลกได้กลับ
มาเติบโตอย่างเต็มทีอ่ กี ครัง้ และเหมือนกับว่าฟองสบู่
ดอทคอมกำ � ลั ง จะกลั บ มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากที่
บริษทั ดอทคอมใหญ่ ๆ ทัว่ โลก รวมถึงในประเทศไทย
ต่างก็พยายามผลักดันตนเองไปอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
เพือ่ ทีจ่ ะดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนให้ได้มากทีส่ ดุ รวม
ไปถึงกระแสที่ มักนำ�แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย
มาคิดต่อยอดทางด้านธุรกิจ เพือ่ ตัง้ บริษทั ใหม่ๆขึน้ มา
หรือที่เรียกกันว่า Start-up ก็ล้วนเป็นแต่เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่อาจทำ�ให้เกิดฟองสบู่ดอทคอมขึ้นมาอีก
ครั้งในยุคปัจจุบัน
หากมองในเชิงธุรกิจแล้วฟองสบูด่ อทคอมนัน้
เกิดจากการลงทุนทีเ่ ป็นเม็ดเงินจนเกินมูลค่าทีแ่ ท้จริง
ของตัวเว็บไซต์มากเกินไป แต่ในอีกด้านหนึ่งมีคน
แสดงความเห็ น ว่ า หากในยุ ค ปี ค.ศ. 2000 นั้ น
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์มเี ทคโนโลยี เหมือนปัจจุบนั
และมี จำ � นวนผู้ ใ ช้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้
อินเทอร์เน็ต มากเท่าปัจจุบัน วิกฤติการณ์ฟองสบู่ก็
จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็จะมีผู้ใช้เป็น
จำ�นวนมาก (Traffic) จนเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็จะมีคุณค่า
ในตัวมันเอง ทำ�ให้บริษัทดอทคอม สามารถดำ�เนิน
ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินลงทุน
ใด ๆ
ในมุมมองทางนิเทศศาสตร์นั้นเป็นเรื่องน่า
สนใจไม่น้อยหากเรามองศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่า
เว็บไซต์ (บริษัทดอทคอม) ของไทยในยุคปัจจุบัน กับ
ช่วงยุค พ.ศ. 2543 ว่ามีความแตกต่าง และมีการ
พัฒนาเพิม่ ขึน้ มากน้อยเพียงไร ซึง่ หากเกิดการพัฒนา

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

ในด้านต่างๆมากพอจนอาจจะทำ�ให้เว็บไซต์มีคุณค่า
ในตนเอง (Value) กล่าวคือมีกลุม่ ผูใ้ ช้เว็บไซต์ทผี่ กู พัน
กลับมาใช้เป็นประจำ� จนเว็บไซต์ได้รบั ความนิยม (Hit
rate) จนสามารถขายโฆษณาในเว็บไซต์ รวมถึงการ
หารายได้จากช่องทางอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นๆ
จะสามารถยืนหยัดในทางธุรกิจได้ จนอาจไม่ตอ้ งคาด
หวังเงินลงทุนใดๆ อันอาจจะนำ�ไปสู้วิกฤติการณ์ฟอง
สบู่ที่เกิดขึ้นในอดีตอีก โดยบทความชิ้นนี้ได้ยึดเอา
แบบจำ�ลอง SMCR ของเบอร์โล (Berlo) มาใช้เป็น
โครงหลักในการวิเคราะห์ กล่าวคือ 1) เว็บไซต์เปรียบ
เสมือน Sender หรือผู้ส่งสาร 2) เนื้อหา (Content)
ในเว็บไซต์นั้นๆเปรียบเสมือน Message หรือตัวสาร
3) อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
เปรียบเสมือน Channel หรือช่องทางในการส่งสาร
และสุดท้าย 4) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เปรียบเสมือน Receiver หรือผู้รับสาร
ผูเ้ ขียนได้ใช้การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ
กับประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเอง และผูม้ ปี ระสบการณ์
ทางด้านอินเทอร์เน็ตในช่วงวิกฤติการณ์ฟองสบู่ เพื่อ
ใช้ในการเขียนบทความวิชาการชิ้นนี้ โดยหวังว่าการ
ศึกษาในครั้งนี้จะมีประโยชน์สำ�หรับบริษัทดอทคอม
ในไทย ทีอ่ ยากจะเตรียมรับมือกับวิกฤติการณ์ฟองสบู่
ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต
SENDER - เว็บไซต์ หรือบริษัทดอทคอมในไทย
เว็บไซต์ของไทยในยุคก่อนปี พ.ศ. 2543 นั้น
มีจำ�นวนไม่มากนัก เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยยังมีจำ�นวนไม่มาก และเทคโนโลยีเกี่ยว
กั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น ยั ง ไม่ ทั น สมั ย เหมื อ นอย่ า งใน
ปั จ จุ บั น โดยเว็ บ ไซต์ ข องไทยยุ ค นั้ น มั ก เป็ น เว็ บ ที่
รวบรวมเอาเนื้อหาเฉพาะทางต่างๆมาให้ข้อมูลแก่ผู้
ใช้ทั่วไปตามความสนใจ โดยหนึ่งเว็บไซต์มักมีเนื้อหา
หลักเพียงเรื่องเดียวเช่นเว็บไซต์เรื่องการท่องเที่ยว
เว็บไซต์เรือ่ งธนาคาร เว็บไซต์เรือ่ งการลงทุน ฯลฯ โดย
ผู้สร้างเว็บไซต์ในไทยยุคนั้นยังเป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ
หรื อ กลุ่ ม คนเพี ย งไม่ กี่ ค น ที่ มี ค วามสนใจในเรื่ อ ง
เดียวกัน หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะทำ�เรื่องเดียวกัน ใน

ยุคนัน้ การทำ�เว็บไซต์ขนึ้ มาในแต่ละเว็บไซต์นนั้ มักเป็น
เรื่อง่ายที่จะทำ�ให้ตัวเว็บไซต์น่าสนใจ เนื่องจากในยุค
นัน้ ข้อมูลสารสนเทศรอบ ๆ ตัว ยังไม่คนนำ�มาทำ�เป็น
เว็บไซต์ กล่าวคือการทำ�เว็บไซต์เรือ่ งใด ๆ ขึน้ มาในยุค
นั้น มักเป็นเรื่องใหม่ และไม่มีใครทำ�มาก่อน
หลังจากที่มีคนเริ่มทำ�เว็บไซต์มากขึ้นตาม
ความสนใจของตนเอง ก็ได้เกิดเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่า Web Portal หรือเว็บสารบัญขึ้น กล่าวคือ
เป็นเว็บไซต์ทนี่ �ำ เอาลิงก์ของเว็บไซต์ยอ่ ย ๆ ต่าง ๆ มา
จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เหมือนกับการทำ� Catalogue ในห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คน
สามารถเข้าไปยังเรื่องที่ตนเองอยากจะเข้าไปเปิดรับ
สาร ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในยุคนั้นเว็บไซต์
อย่าง Sanook.com, Kapook.com, Pantip.com,
Mthai.com ฯลฯ จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และมี
กลุ่มผู้ใช้เข้ามาใช้บริการกันอย่างมากมาย เนื่องจาก
คนในยุคนั้นยังไม่รู้ว่าเข้าไปยังแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ตนเองต้องการโดยวิธใี ด กอปรกับเครือ่ งมือสืบค้นทาง
เว็บไซต์ หรือ Search Engine ในยุคนั้นยังใช้ได้ยาก
และไม่เป็นที่นิยม คนทั่ว ๆ ไปจึงมักเข้า Web Portal
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง
สำ�หรับบริษัทดอทคอมของไทยในยุคก่อน
ฟองสบู่ นั้ น ยั ง ไม่ มี เ ยอะมากเท่ า ปั จ จุ บั น การทำ �
เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เป็นเพียงหน่วยงานย่อย ๆ ใน
องค์กรใหญ่ อาจเป็นเพียงแค่แผนกเล็ก ๆ หรือมีเพียง
ผู้บริหารเว็บไซต์เพียงคนเดียว ซึ่งในยุคนั้นเรียกว่า
Web Master อย่างไรก็ตามในยุคหลังปี พ.ศ. 2543
หลังจากวิกฤติการณ์ฟองสบู่ บริษัทห้างร้าน รวมถึง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ เริ่มเห็นความสำ�คัญของ
เว็บไซต์ เนือ่ งจากหน่วยงานตนเองยังไม่เคยมีเว็บไซต์
มาก่อน จนนำ�ไปสู่ธุรกิจการรับสร้างเว็บไซต์ในไทย
ซึง่ บริษทั ดอทคอมในไทยยุคนัน้ ล้วนได้รบั รายได้หลัก
มาจากการับสร้างเว็บไซต์เป็นหลัก และมีกลุ่มลูกค้า
ที่ต้องการให้บริษัทเหล่านี้สร้างเว็บไซต์ให้กับตนเอง
จำ�นวนมาก อาจกล่าวได้ว่าทัศนคติ และวัฒนธรรม
ของผู้ส่งสารในยุคนั้น เริ่มเปลี่ยนไป โดยมีค่านิยมใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กนั มากขึน้
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สำ�หรับการหารายได้จากการโฆษณาซึง่ เป็น
สิ่งที่บริษัทดอทคอมทั่วไปมักจะคาดหวัง หลังจากที่
ทำ�ให้เว็บไซต์ของตนเองเป็นที่นิยมจนมีคนมาเข้าใช้
เว็ บ ไซต์ เ ป็ น จำ � นวนมากแล้ ว (Traffic) ในยุ ค นั้ น
เว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ มี พื้ น ที่ สำ � หรั บ ให้ ล งโฆษณา แต่
เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนั้นยังไม่มากพอที่จะ
ทำ�ให้บริษัทต่างๆเห็นความสำ�คัญของการลงโฆษณา
ในเว็บไซต์ เมื่อเทียบกับสื่อกระแสหลักอื่น ๆ อย่าง
โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ ทำ�ให้การขายโฆษณาใน
เว็ บ ไซต์ ยุ ค นั้ น เป็ น เรื่ อ งยากลำ � บาก รู ป แบบการ
โฆษณาผ่ า นเว็ บ ไซต์ ใ นยุ ค นั้ น จึ ง เปลี่ ย นรู ป แบบ
เป็ น การแลกพื้ น ที่ โ ฆษณา หรื อ แลกเปลี่ ย นลิ ง ก์
ระหว่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้วยกันเอง (ฺBanner Exchange, Affiliate)
ปัจจุบันเว็บไซต์ในไทยเพิ่มมากขึ้นอีกหลาย
เท่าตัว การทำ�เว็บไซต์ขนึ้ มาใหม่เพือ่ จะให้คนสนใจนัน้
ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะในเนื้อหาแบบเดียวกัน
นั้น อาจมีเว็บไซต์ที่เคยทำ�มาแล้วเป็นร้อยเป็นพัน
เว็บไซต์ ในขณะที่ Web Portal ทีเ่ คยได้รบั ความนิยม
ในอดีตก็ถูกแทนที่ด้วย Search Engine ชื่อดังอย่าง
Google.com ที่ทำ�ให้คนเราสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยง่าย สำ�หรับการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ และกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำ�หรับธุรกิจทั่วไป
ทีใ่ คร ๆ ก็ตอ้ งมี และการสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบนั แทบ
จะไม่ต้องจ้างบริษัทอื่น ๆ ทำ�ให้ เพราะในองค์กรมัก
จะมีแผนก หรือเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลเว็บไซต์ของตนอยู่
เว็ บ ไซต์ ป ระเภทสื่ อ สั ง คม หรื อ Social
Media ได้รับความนิยมอย่างมากมายในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมานี้ ซึ่งเว็บไซต์ประเภทนี้เป็นเว็บไซต์ที่ตอบ
สนองความต้องการทางด้านสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
ของคนในยุคปัจจุบันแทบจะทุก ๆ ด้าน มีจุดเด่นใน
การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเว็บไซต์ประเภทสือ่ สังคม ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด
ในไทย หรือแม้กระทั่งทั่วโลกคือ Facebook.com
สำ�หรับเว็บไซต์ประเภทสือ่ สังคมทีไ่ ด้รบั ความนิยมใน
ไทยมากที่สุดคือเว็บ Pantip.com ที่เป็นเว็บไซต์ที่มี
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ผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ เว็บไซต์ Pantip.com
เป็นเว็บไซต์ที่มีพื้นฐานมาจาก Web Portal ในอดีต
หากแต่มรี ปู แบบการนำ�เสนอทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตน
ในรูปแบบกระดานสนทนา หรือ Web Board จน
ทำ � ให้ ผู้ ใช้ เ กิ ด ความผู ก พั น และกลั บ มาใช้ อ ย่ า ง
สม่�ำ เสมอ นอกจากนีเ้ ว็บไซต์ทไี่ ด้รบั ความนิยมในไทย
ในปัจจุบนั ส่วนหนึง่ มักมีรากฐานมาจาก Web Portal
ในอดี ต แทบจะทั้ ง หมด หากแต่ เว็ บ ไซต์ เ หล่ า นี้ มี
ปรับปรุงเนื้อหาที่นำ�เสนอ มีการสร้างข้อมูลข่าวสาร
ของตนเอง ไม่ใช่ท�ำ สารบัญเว็บไซต์แต่เพียงอย่างเดียว
รวมไปถึงมีวิธี ใหม่ ๆ ในการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร
เพิม่ เข้ามา จนทำ�ให้ผใู้ ช้เกิดความผูกพันมาตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า Web Portal เหล่านี้
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองได้อย่างมั่นคงและมี
คุณภาพมาโดยตลอด ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ เว็บไซต์เหล่านีจ้ งึ
สามารถขายโฆษณาในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ตนเอง
ได้ ไม่ใช่เป็นการลงโฆษณาฟรีเหมือนในอดีต นอกจาก
นี้ปัจจัยทางด้านจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัย
เสริมที่ทำ�ให้การลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์กำ�ลังเป็นที่
นิยมในไทย มีการคาดการณ์ว่าจะมีการลงโฆษณาใน
เว็บไซต์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นมากถึง 37% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ Pantip.com
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เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นมากกว่าในอดีต บริษัท
ดอทคอมในไทยยุคนี้ต้องพยายามหาจุดเด่นใหม่ ๆ ที่
น่าสนใจไม่ซํ้าใครมาตั้งเป็นธุรกิจของตนเอง เพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาใช้บริการเว็บไซต์ของ
ตนเอง จนปัจจุบันได้มีกระแสการนำ�เอาความคิด
ใหม่ ๆ ทีเ่ ป็นทางเลือกมาตัง้ เป็นธุรกิจใหม่ทเี่ กีย่ วข้อง
กับอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย
อืน่ ๆ ทีม่ กั เรียกกันว่า Start-up ขึน้ อย่างมากมาย จน
เป็นกระแสที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า
Start-up ในปัจจุบันก็คือบริษัทดอทคอมในอดีต
นั่นเอง
MESSAGE - รูปแบบการนำ�เสนอ Content ของ
เว็บไซต์
ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าเว็บไซต์ในอดีตมันนำ�
เสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องเฉพาะตามความสนใจของ
ตนเอง ข้อมูลข่าวสารในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2543 มัก
เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำ�มาจากแหล่งอื่น ๆ เป็นหลัก
เช่นจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสรุปจากการสัมภาษณ์
รูปแบบทีน่ �ำ เสนอมักเป็นไปในรูปของข้อความล้วน มี
ภาพแทรกในหน้าเว็บไซต์ ไม่มลี กู เล่น หรือรูปแบบใน
การนำ � เสนอที่ น่ า สนใจมากนั ก กอปรกั บ ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตในยุคนัน้ มักเข้าไปเว็บไซต์เพือ่ ค้นคว้าหา
ข้อมูลข่าวสารทีต่ นเองสนใจจริง ๆ ไม่ใช่การเข้าไปเพือ่
ความบันเทิงเหมือนเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสมัยก่อนก็ไม่มคี วามเร็วสูงเหมือนเช่น
ในปัจจุบัน
รูปแบบการนำ�เสนอเนื้อหาในเว็บไซต์มีการ
พัฒนามาโดยตลอดจากการมีการจัดวางอย่างง่ายๆ
ของรูปภาพ และข้อความ มีการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ
เข้าไปในเนื้อหาเช่นมีภาพเคลื่อนไหว มีการตั้งเวลา
แสดงผลเป็นลำ�ดับขั้นของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ จนไป
ถึงการแสดงเนือ้ หาทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ อย่างวีดโี อ หรือ
เกมผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรูปแบบของเนื้อหาในแต่ละยุค
นั้น มักจะสอดคล้องกับความเร็วของอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์สารสนเทศในแต่ละยุคสมัยด้วย
ในปัจจุบนั ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่

ในเว็ บ ไซต์ มี ตั้ ง แต่ ก ารคั ด ลอกมาจากแหล่ ง อื่ น ๆ
เหมือนในอดีต และมีการสร้างข้อมูลข่าวสารขึน้ มาเอง
จากการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล หรื อ การออกไปหาข้ อ มู ล
ข่าวสารด้วยตนเอง ในบริษัทดอทคอมของไทยยุค
ปัจจุบันมักมีทีมงานสำ�หรับสร้างข้อมูลเพื่อลงไปใน
เว็บไซต์โดยเฉพาะมักเรียกว่า Web Content หรือ
Content Editor นอกจากนี้จากการที่เว็บไซต์ได้
กลายเป็นสื่อในกระแสหลักในยุคปัจจุบัน ที่สามารถ
ส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ยังให้ความสำ�คัญกับเว็บไซต์โดย
การให้นำ�ข่าวที่นักข่าวหาได้ มาลงในเว็บไซต์ก่อนที่
จะเอาไปตีพิมพ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตนเองมีอยู่ จนทำ�ให้
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำ�นวนมากมักเข้าเว็บไซต์ของ
หนังสือพิมพ์ เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัน
ท่วงที ในทางกลับกันแม้หนังสือพิมพ์อาจจะได้รบั ยอด
ขายที่ ล ดลง แต่ ย อดผู้ ใ ช้ เ ว็ บ ไซต์ ข องเว็ บ ไซต์
หนังสือพิมพ์นั้นต่างมีจำ�นวนมาก และมักติดอันดับ
ต้น ๆ ในการจัดอันดับเว็บไซต์อยู่เสมอ
พฤติกรรมการเข้าสูเ่ ว็บไซต์ผา่ นทางอุปกรณ์
มือถือ (Mobile Device) กำ�ลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
โดยเฉพาะการเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์สื่อสังคม ทำ�ให้รูป
แบบการนำ�เสนอข้อมูลเปลี่ยนไปจากเดิมที่นำ�เสนอ
แบบข้อความล้วน ๆ โดยมีรูปเป็นส่วนประกอบนั้น
กลับไม่ได้รบั ความนิยม เนือ่ งจากขนาดของหน้าจอใน
การดูข้อมูลที่เล็กลง ไม่ได้ดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
เหมือนปกติ จนทำ�ให้รปู แบบของข้อมูลในปัจจุบนั นัน้
กลับเน้นที่รูปภาพเป็นหลัก โดยกลับมีข้อความเป็น
ส่วนประกอบแทน ปัจจุบันการนำ�เสนอเนื้อหารูป
แบบ Info Graphic จึงเป็นทีน่ ยิ มเป็นอย่างมาก กล่าว
คือการนำ�ข้อมูลหรือความรูม้ าสรุปเป็นสารสนเทศ ใน
ลั ก ษณะของข้ อ มู ล และกราฟิ ก ที่ อ าจเป็ น ลายเส้ น
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่
ออกแบบเป็นภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหว ดูแล้วเข้าใจ
ง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชม
เข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำ�เป็น
ต้องมีผู้นำ� เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก
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CHANNEL - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์
ในทางนิเทศศาสตร์นนั้ ช่องทางในการสือ่ สาร
หรือ Channel นั้น เปรียบเสมือนพาหนะ หรือสื่อ
สำ�หรับการนำ�สารไปยังผู้รับสาร ซึ่งในการที่เว็บไซต์
แต่ละเว็บไซต์จะสามารถส่งสาร หรือเนือ้ หาไปยังผูร้ บั
สารได้นั้น เว็บไซต์ต้องมีช่องทาง 2 ส่วนประกอบที่
สำ�คัญคือ 1)อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในการ
เชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ และ
2) อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อที่จะใช้เข้าดูเว็บไซต์แต่ละ
เว็บไซต์ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น
ในยุคช่วงก่อนปี พ.ศ. 2543 ทีเ่ กิดวิกฤติการณ์
ฟองสบู่นั้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้สะดวก
สบายอย่างในปัจจุบัน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน
แต่ละครั้งจะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) โดยการใช้โมเดมโทรไปยัง ISP ซึ่ง
การโทรไปแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร
ออก และความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีไ่ ด้รบั นัน้ ยังถือว่า
ช้าอยูม่ าก นอกจากนีร้ าคาค่าอินเทอร์เน็ตก็ยงั มีราคา
สูง และเป็นการคิดราคาแบบรายชั่วโมง
สำ�หรับอุปกรณ์สารสนเทศทีใ่ ช้ส�ำ หรับเข้าชม
เว็บไซต์ในประเทศไทยยุคนั้น มักเป็นคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Personal Computer หรือ
PC) เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์แบบที่ราคาถูกที่สุด
และหาซือ้ ได้งา่ ยทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามราคาคอมพิวเตอร์
ในยุคนัน้ ก็ยงั อยูใ่ นระดับทีแ่ พงมาก และคอมพิวเตอร์
แบบพกพาก็ยงั ไม่ได้รบั ความนิยมเนือ่ งจากยังมีราคา
สูงเช่นกัน สำ�หรับการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์
พกพา อย่างโทรศัพท์มือถือนั้น ยังไม่เกิดขึ้นในยุคนั้น
ซึง่ ราคาของโทรศัพท์มอื ถือก็ยงั มีราคาสูงเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลทั้งด้านราคา และด้านศักยภาพ
ของอินเทอร์เน็ตยุคนัน้ ทำ�ให้ผใู้ ช้บริการอินเทอร์เน็ต
ยังเป็นผูใ้ ช้เฉพาะกลุม่ และมีจ�ำ นวนน้อย ในฝัง่ เว็บไซต์
เองนั้ น ที่ มี ค วามคาดหวั ง ว่ า จะมี ผู้ ใช้ เว็ บ ไซต์ ข อง
ตนเอง จนเกิด Traffic นำ�ไปสูผ่ ลประโยชน์ธรุ กิจด้าน
อื่น ๆ นั้น จึงเป็นเรื่องยากมากเพราะปัจจัยด้านช่อง
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ทางในการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
จำ�นวนผู้ใช้ที่มากพอในการทำ�ให้บริษัทดอทคอมใน
ยุคนัน้ เห็นความสำ�คัญในการสร้างคุณค่าของเว็บไซต์
ตนเอง
ปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นทำ�ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นลักษณะเชื่อมต่อแบบ
ตลอดเวลา (Always-On) เพียงต่อสายเข้ากับโมเด็ม
ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ก็สามารถแสดงข้อมูลข่าวสาร
ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในไทยก็เกิดขึน้ อย่างมากมาย จนในท้าย
ที่สุดธุรกิจ ISP จึงเกิดการแข่งขันทางด้านราคาอย่าง
เต็ ม รู ป แบบ ทำ � ให้ ผู้ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ในราคาเพียงไม่กี่บาทต่อเดือน และมี
แนวโน้มที่จะถูกลงมากขึ้นไปอีก ในขณะที่การใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือก็กำ�ลังได้รับความ
นิ ย ม มี ก ารให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ (อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ไร้สาย)
อย่าง GPRS, 3G และ 4G ในปัจจุบนั ซึง่ ล้วนแต่ท�ำ ให้
การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเป็น
เรื่องสะดวกรวดเร็ว และแสดงผลได้แทบไม่แตกต่าง
จากการเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ ในท้ายทีส่ ดุ บริษทั ดอท
คอมในยุคนี้ต่างต้องคำ�นึงถึงการออกแบบ และการ
แสดงผลของเนื้อหาผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น มี
การนำ�เทคโนโลยี HTML5 หรือ CSS3 เพื่อให้การ
แสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงผลผ่าน
ทางอุปกรณ์พกพา หรือโทรศัพท์มือถือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ อุ ปกรณ์ ส ารสนเทศในปั จจุ บัน
อย่างคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และพกพา รวมไป
ถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ล้วนมีราคาที่ลดลง
มากกว่าแต่กอ่ น ซึง่ สวนทางกันกับศักยภาพทีเ่ พิม่ ขึน้
ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ที่มีการพัฒนามากขึ้นเป็น
ลำ�ดับ ปัจจุบันเราสามารถหาซื้อคอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือสเปกระดับกลาง ๆ เพื่อใช้เข้าชม
เว็บไซต์ได้ในราคาเพียงไม่ถึง 10,000 บาท
ปั จ จั ย ด้ า นราคาที่ ล ดลงอย่ า งมากของ
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อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ รวมถึง
ศักยภาพด้านความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ ของอินเทอร์เน็ต และ
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ไร้สาย ล้วนเป็นตัวแปร
สำ�คัญในการเพิ่มจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างก้าว
กระโดด ในปี พ.ศ. 2543 นั้นมีรายงานจำ�นวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในไทยประมาณ 2.5 ล้านคน ในขณะที่
ปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมาก
ถึง 38 ล้านคน
RECEIVER - กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ในไทย
ในยุคก่อนวิกฤติการณ์ฟองสบู่ดอทคอมนั้น
กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ในไทยนั้นยังเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมัก
เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษา และมีรายได้ค่อนข้างสูง
เนื่องจากข้อจำ�กัด ที่ได้กล่าวไปในเรื่องของราคาใน
ส่วนของ Channel นั้น กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวยัง
เป็นกลุ่มที่มักจะเข้าไปใช้เว็บไซต์เพื่อเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเป็นหลัก โดยมักจะเข้าไปยัง Web Portal
เพื่อหาลิงก์ของเว็บไซต์ที่ตนเองต้องการจะหาข้อมูล
มากกว่าการใช้ระบบค้นหาเว็บไซต์ หรือ Search
Engine อาจกล่าวได้ว่าในทางนิเทศศาสตร์นั้น กลุ่ม
ผู้ใช้เว็บไซต์ในยุคก่อนยังไม่มีความรู้ในการเข้าไปเปิด
รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ จนทำ�ให้ Web
Portal ที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น จึงเป็นธุรกิจดอท
คอมทีป่ ระสบความสำ�เร็จทีส่ ดุ เพราะตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของคนในยุคนั้นได้เป็น
อย่างดี
ในส่ ว นของเว็ บ ไซท์ ที่ ข ายของผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ตหรือ E-commerce ทีม่ เี ว็บไซต์ทปี่ ระสบ
ความสำ�เร็จในต่างประเทศอย่าง Amazon.com หรือ
Ebay.com ในประเทศไทยกลับไม่เป็นที่นิยมอย่างที่
คาดกัน เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนั้น ต่างเห็น
ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเรือ่ งใหม่ และไม่มคี วามน่าเชือ่ ถือ
ที่จะจ่ายเงินผ่านทางระบบออนไลน์ต่าง ๆ นอกจาก
นัน้ ทัศนคติของผูใ้ ช้เว็บไซต์ในอดีตยังคิดว่าการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์นนั้ เป็นของฟรี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ซึง่ ถ้าหากบริษทั ดอทคอมไหนเริม่ มีการเก็บค่าบริการ
ในการเข้าชมในเว็บไซต์เมื่อใดเว็บไซต์นั้น ๆ มักจะไม่

ประสบความสำ � เร็ จ และได้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ไ ม่ ดี
อย่างไรก็ตามในยุคต่อๆมาแม้ผู้ใช้จะไม่ซื้อสินค้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์ที่เป็นสื่อการในการซื้อขาย
อย่างเช่น Talad.com และ Thaisecondhand.com
กลับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากผู้ใช้สามา
รถโพสต์ขายของ หรือเลือกซื้อของจากทางผู้ขายได้
โดยตรง และไม่ต้องจ่ายเงินผ่านทางระบบออนไลน์
ผูใ้ ช้เว็บไซต์ในปัจจุบนั ต่างเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้ ง่ า ยผ่ า นทางคอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ พ กพา
ประเภทต่าง ๆ ทำ�ให้การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นแทบจะ
ทำ�ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้การที่เทคโนโลยีทาง
อินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ ปี
นั้น ทำ�ให้ผู้ใช้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อเว็บไซต์ไป
ด้วย ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้แทบจะไม่ต้องอาศัยบริการ
สารบัญเว็บไซต์ของ Web Portal ใด ๆ เลย แต่ผู้ใช้
สามารถค้นคว้าหาเว็บไซต์ที่ตนเองต้องการได้จาก
Search Engine อย่าง Google.com ยิ่งไปกว่านั้น
ปัจจุบันการใช้เว็บไซต์ไม่ได้ถูกจำ�กัดเพียงการค้นคว้า
หาข้อมูลข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว แต่เว็บไซต์ได้
กลายเป็ น ความบั น เทิ ง รู ป แบบใหม่ ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้
เนือ่ งจากสามารถแลกเปลีย่ นทัง้ ข้อมูลภาพ และเสียง
ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ดังจะเห็น
ได้จากสถิติการเข้าชมวีดีโอของคนไทยผ่าน Youtube.com ที่มากที่สุดติด 10 อันดับแรกของทั่วโลก
ในปี 2558
ส่วนการซือ้ ของผ่านทางเว็บไซต์ในปัจจุบนั ก็
กำ�ลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แตกต่างจากในอดีต
โดยสิ้ น เชิ ง จากการสำ � รวจของสำ � นั ก งานพั ฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDTA พบว่า 64.9%
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยซื้อของผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ผู้ใช้
รู้สึกคุ้นเคยกับเว็บไซต์มากขึ้น เพราะมีโอกาสได้ใช้
เว็บไซต์อย่างเป็นประจำ� จนเกิดความเชือ่ มัน่ ทัศนคติ
ที่ดี และเกิดการกระทำ�ในท้ายที่สุด
ในทางนิเทศศาสตร์แล้ว ผู้ใช้ในปัจจุบันมัก
นิยมเข้าเว็บไซต์ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารแบบสอง
ทาง หรือ Two Way Communication เพื่อแสดง
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ความคิดเห็น หรือโต้ตอบ กับข้อมูลข่าวสารที่ตนเอง
ได้เปิดรับมาได้ทันที ดังจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างอย่าง Pantip.com หรือ Facebook.
com รวมไปถึงเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มี
ระบบสำ�หรับการโต้ตอบในแบบ Two Way กันแทบ
ทั้งสิ้น

ภาพที่ 3 Facebook.com สามารถแสดงความเห็น
โต้ตอบได้ทันที
บทสรุป

จากการเปรียบเทียบ S-M-C-R ของยุคปี
พ.ศ. 2543 กับยุคปัจจุบนั นัน้ พบว่ายุคปัจจุบนั มีความ
เปลี่ ย นแปลงก้ า วหน้ า ไปในแทบจะทุ ก ด้ า น โดย
Channel หรือช่องทางในการเข้าใช้เว็บไซต์นั้นเป็น
ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดอันจะนำ�ให้เว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน

สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพา
เงินลงทุนจากภายนอก ซึง่ อาจจะนำ�ไปสูก่ ารเกิดฟอง
สบู่ดอทคอมได้ในอนาคต กล่าวคือการใช้เว็บไซต์นั้น
เพิ่มขึ้นสูงมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยในเรื่องของการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้
สาย ที่มีราคาถูกลง รวมไปถึงอุปกรณ์สารสนเทศ
ต่าง ๆ ทีส่ ามารถหามาใช้ได้งา่ ย ซึง่ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่า
นี้ล้วนเป็นตัวสนับสนุนให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีความรู้ และ
ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ทสี่ งู ขึน้ จนนำ�ไปสูท่ ศั นคติ
ที่ดี และการใช้เว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น และในท้ายที่สุดการ
ทีบ่ ริษทั ดอทคอมในไทยอยากจะหาช่องทางในการได้
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณา
ในหน้าเว็บของตน หรือขายของผ่านทางเว็บไซต์ต่าง
ก็ เ ป็ น ไปได้ ทั้ ง สิ้ น หากแต่ ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า เว็ บ ไซต์ ใ น
ปัจจุบันที่มีเนื้อหาแบบเดียวกับเรานั้นมีอยู่มากมาย
หลายร้อยหลายพันเว็บไซต์ การหาจุดแตกต่าง หรือ
จุดที่น่าสนใจให้กับเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องจำ�เป็น ซึ่ง
ระบบในเว็ บไซต์ ที่ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ ใช้ ส ามารถแสดง
ความคิดเห็น หรือโต้ตอบได้ทนั ทีเป็นเรือ่ งจำ�เป็น และ
สามารถดึงดูผู้ใช้ให้กลับมาเข้าชมเว็บไซต์ได้อีก
ฟองสบู่ดอทคอมจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่
ไม่มใี ครให้ค�ำ ตอบได้ แต่ผเู้ ขียนเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งทีว่ า่ การ
เพิม่ มูลค่า (Value) ในตัวบริษทั ดอทคอมเองเป็นเรือ่ ง
ทีจ่ �ำ เป็น มากกว่าการหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาบริษทั
ซึง่ ปัจจัยในทางนิเทศศาสตร์ทไี่ ด้กล่าวไปทัง้ หมด ล้วน
สนับสนุนให้บริษัทดอทคอมในยุคปัจจุบันสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับตนเองได้โดยง่าย

บรรณานุกรม
Ben Geier. (2015, March 12). What Did We Learn From the Dotcom Stock Bubble of 2000?. Time.
Retrieved from http://time.com/3741681/2000-dotcom-stock-bust
Carole Cawalladr. (2015, October 4). Is the Dotcom Bubble about to Burst (Again)?. The
Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/technology/2015/oct/04/isdotcom-bubble-about-to-burst-again
Computer History Museum. (2016). Retrieved June 20, 2016 from http://www.computerhistory.
org/revolution
80

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

IT24Hrs. (2016). Retrieved June 20, 2016 from http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internetuser-profile-2015-2558
James Heskett. (2014, March 5). When Will the Next Dot.com Bubble Burst?. Harvard Business
School. Retrieved from http://hbswk.hbs.edu/item/when-will-the-next-dot-com-bubbleburst
John Cassidy. (2002). Dot.com: How Lost its Mind and Its Money in the Internet Era. NY: Harper
Collins.
Mike Masnick. (2003, December 4). Nanotech Excitement Boosts Wrong Stock. TechDirt. Retrieved
from https://www.techdirt.com/articles/20031204/0824235.shtml
Nectec. (2016). Retrieved June 20, 2015 from http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.
iir?Sec=internetuser
Paul Cohn. (2015, June 15). Yes, This Bubble Will Burst, But It’s Not Exactly Like The Dot Com
Bubble. Forbes. Retrieved from http://www.forbes.com/sites/quora/2015/06/15/yes-thisbubble-will-burst-but-its-not-exactly-like-the-dot-com-bubble/#2c5aaf9f5440

81

