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บทที่ 1
ใครคือเว็บมาสเตอร

เพราะไมมีใครเรียนรู ทําความเขาใจ และจดจําทุกสิ่งในโลกได เกือบทุกสิ่งที่เรียนรูลวน
มีคนเคยคิด หรือเขียนมากอน ดังนั้น การเผยแพรสิ่งที่ไดศึกษาและบันทึกใหสืบคนไดงาย จึงเปน
ความฝนของหลายคนทีต่องทาํใหทนัในหนึง่ชวงชวีติ มเีรือ่งมากมายทีน่าเรยีนรู หนังสือเลมนี้จึงเปน
อกีความพยายามทีจ่ะบนัทกึเรือ่งราวจากการเรยีนรู อาน ฟง ทดสอบ หรือ คนควา เพื่อหวังวาผูอาน
จะลดเวลาในการสืบคนและไปศึกษาเรื่องใหม จนสามารถนําความรูทั้งหมดไปประยุกตใชงาน
ประเทศไทยยงัพรอมใหทกุคนรวมกนัพฒันาเสมอ

หนังสือเลมนี้ตองการใหผูอานเกงกวาผูเขียน เพราะอาชีพของผูเขียนคือครู และครูทุกคน
ในโลก ลวนมีเปาหมายที่จะสอนลูกศิษยใหมีความรูมากกวาคร ูและครูจะภูมิใจยิ่ง ถาลูกศิษยเจริญ
กาวหนากวาครู
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1.1 ทําความรูจักผูเขียน
อาชีพหลักของผูเขียนคืออาจารยสอนหนังสือ แตการสอนหนังสือสําหรับผม จําเปนตอง

ใชหนงัสอื ดงันัน้ ทกุวชิาทีไ่ดรบัมอบหมาย จะตองจดัทาํหนงัสอื ในชวงแรกของการเปนอาจารย จะทาํ
การรวบรวมเอกสาร และบทความที่ตรงตามตองการ นํามาเรียบเรียงใหม สรางสวนแบบฝกหัด
ออกแบบรูปเลม และจัดทําสารบัญใหเรียบรอย เพื่อสะดวกในการคนหา อางอิง ทั้งตอตัวนักศึกษา
และอาจารย

อาชพีครใูนมหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีน มกัไดรบัมอบหมายงานหลายดาน ไมเฉพาะงานสอน
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีงานนอกเหนือจากงานสอน เชน พัฒนาโปรแกรมใหสํานักทะเบียน พัฒนาเว็บ
ใหสถาบัน และหนวยงาน ดูแลระบบเครือขาย ระบบเครื่องบริการทุกเครื่อง และปญหาดาน
คอมพิวเตอรใหหนวยงาน มีหนาที่ศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม  และนําไปใช การ
เปนวิทยากรใหกับองคกรภายนอก เชน โรงเรียน หนวยงานราชการ รวมถึงการดูแลหลักสูตรที่
เปดใหมบางหลกัสตูร เปนตน งานทีร่บัผิดชอบมิไดมากเกินไป เพราะทุกองคกรหรือทุกสถาบันการ
ศึกษา  จะมีคนแบบผูเขียนอยางนอย 1 คนเสมอ

ในชวงชวีติทีผ่านมา ใชเวลาศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัคอมพวิเตอร โดยเนนทีก่ารนาํไปประยกุต
ใชงาน โดยเฉพาะชวงประมาณ 4 ปหลัง จะศึกษาดานอินเทอรเน็ตเปนพิเศษ ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อ
รวบรวมและเผยแพรสิง่ทีไ่ดจากการเรยีนรู แตขอมลูทีอ่ยูในเวบ็ไซตเหมาะกบัผูทีเ่ปดเวบ็ไซตเปนประจาํ
การนาํความรูไปเลาใหผูทีย่งัใชคอมพวิเตอรไมชาํนาญ จาํเปนตองมเีอกสาร หนงัสอืเลมนีจ้งึถกูเขยีน
เพือ่ใชเปนเครือ่งมอื ทาํใหผูอานสามารถสรางเว็บไซตที่ด ีใหคนทั้งประเทศหรือ ทัง้โลกไดใชบริการ

ตดิตอ หรอือานขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน และทีมงาน ใหดูที ่http://www.thaiall.com/me

1.2  ความหมายของเว็บมาสเตอร
เว็บมาสเตอร(Webmaster) คือ ผูดูแล และกําหนดนโยบายของเว็บดานตาง ๆ เชน

การ  ออกแบบเว็บ  การบํารุงรักษา  และสร างระบบฐานข อมูล การรวบรวมรูปถ าย
หรือปรับแตงภาพ  รวมไปถึงการเปนผู ดูแลดานการตลาด บัญชี และการเงิน เปนตน
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ถ  า เว็บไซต มีคนทํ า เพียงคนเดียว  ทุกหน าที่ เปนของเว็บมาสเตอร ท  านนั้นทั้ งหมด
ปจจุบันประเทศไทยมีสมาคมผู  ดู แล เว็บไทย  (h t tp ://www.webmas te r .o r . th)
ทําใหชาวเว็บมาสเตอรรวมกันเปนกลุม และมีพลังที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดี เพื่อสังคม

ใครก็เปนเว็บมาสเตอร (webmaster) ได ไมเหมือนทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี
หรือหมอ ตองมีองคกรมารองรับ ปจจุบันยังไมมีองคกรใดเขามาใหการรับรองหรือจัดสอบ
เพื่อใหใบอนุญาต การเปนเว็บมาสเตอร

ขนาดมิใชเรื่องสําคัญ ตัวอยางเชน นักเรียนระดับประถม เสียคาใชจายปละ 600 บาท เพื่อ
จดโดเมนเนม แลวทาํ redirect หรอื domain pointer ไปยงั free hosting อาจเปนเว็บที่มีคนเขาไปอาน
วันละไมถึง 10 หรือเขาวันละเปนแสน นักเรียนผูนั้นก็คือ เว็บมาสเตอร (webmaster)

จดโดเมนเนม มใิชเงือ่นไขของการเปน webmaster ยังมีนักพัฒนาอีกมากมาย ที่ยังไมพรอม
เสียคาใชจายปละ 600 บาท โดยขอพื้นที่ทําเว็บฟรีจาก thai.net, se-ed.net, thcity.com 8m.com,
netfirms.com, geocities.com, www.tripod.lycos.co.uk, websamba.com, brinkster.com หรือ
webhostme.com เปนตน เมื่อเริ่มทําเว็บเผยแพรขอมูล ผูพัฒนาทานนั้นก็คือ เว็บมาสเตอร

ยังมีนักพัฒนาเว็บไซตรวมกับเว็บมาสเตอร เชน web programmer, graphic designer หรือ
postmaster เปนตน ซึ่งผูเขียนขอใหเกียรติบุคคลเหลานี้วาเปน เว็บมาสเตอรรวม เพราะบางองคกร
มเีวบ็มาสเตอรโดยตาํแหนง แตเปดอเีมล (E-mail) ยงัไมเปนกม็ ีเพราะงานทั้งหมดใหลูกนองทํา

1.3 คุณสมบัติของเว็บมาสเตอรที่ดี
คณุสมบตัขิองเวบ็มาสเตอรทีด่ ีสาํหรบัหลายทาน อาจใชเกณฑชีว้ดัไมเหมอืนกนั คณุสมบตัทิี่

จะกลาวนี ้เปนนยิามสาํหรบัเวบ็มาสเตอรทีม่ไิดทาํเวบ็เพือ่หวงัผลทางธรุกจิเพียงอยางเดียว
1. รักการศึกษาคนควา และความรูใหม (Learning)
2. รักสวย รักสนุก รักเพื่อนมนุษย และมองโลกในแงดี (Love)
3. มเีปาหมายในการพฒันาเวบ็ชดัเจน (Objective)
4. มรีะเบียบวินัยในการใชชีวิต และการทํางาน (Rule)
5. พยายามเห็นประโยชนสวนรวมมากขึ้น (Public)
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1.4 หนาที่ของเว็บมาสเตอร
สาํหรบัเวบ็มาสเตอร ทีท่าํหนาทีเ่วบ็มาสเตอรเพยีงอยางเดยีวถอืวาโชคดมีาก  เพราะปจจบุนั

เวบ็มาสเตอรสวนใหญจะรบัภาระหลายอยางทีเ่กีย่วกบังานดานคอมพวิเตอร เชน โรงเรียนในอําเภอ
รอบนอก หนวยงานราชการบางแหง หรอืบรษิทัในตางจังหวัด ผูทําหนาที่เว็บมาสเตอร จําเปนตองรู
ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร อาจตองรบัภาระในหนาทีต่าง ๆ  เชน เวบ็มาสเตอร  เจาหนาทีเ่ครอืขาย
ผูดแูลเครือ่งบรกิาร ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม เจาหนาที่เทคนิค และผูดูแล
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส เปนตน

1. เว็บมาสเตอร (Webmaster) ทําหนาที่วางแผน ออกแบบสวนเนื้อหาเว็บไซต ปรับปรุง
ขอมลูทีไ่ดจากผูใช พฒันาเทคนคิ หรอืรปูแบบของเวบ็ใหทนัสมยั รวมถงึบรหิารและจัดเก็บขอมูลให
เปนระเบยีบ เขาถงึงาย

2. เจาหนาทีเ่ครอืขาย (Network controller) ทาํหนาทีต่ดิตัง้ใหคอมพวิเตอรภายในองคกร
ทัง้หมดรูจกักนั หรอืรูจกักบัเครอืขายนอกระบบ เชน อินเทอรเน็ต หรือสาขายอยของบริษัท เปนตน
สามารถแบงปนทรพัยากร เชน เครือ่งพมิพ หรอืสือ่เกบ็ขอมลู ใหใชรวมกนั และการบาํรงุรกัษาระบบ เชน
การยาย การตดิตัง้ใหม หรอืแกปญหาทีเ่กีย่วกบัโปรแกรม เปนตน

3. ผูดแูลเครือ่งบรกิาร (Server administrator) ทาํหนาทีท่าํใหคอมพวิเตอรสามารถบรกิาร
เชน บรกิาร web,  e-mail,  ftp, dhcp, radius, dns,  proxy  หรือ webboard เปนตน ผูดูแลจะสามารถ
ตดิตัง้ บาํรงุรกัษา ใหเครือ่งบรกิารสามารถทาํงานไดตลอดเวลา รวมไปถงึการตรวจสอบการเขาถงึ หรอื
การทาํงานทีไ่มถกูตองของผูบกุรกุ ซึง่อาจเกดิจาก hacker หรอื virus เปนตน

4. ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ และนักเขียนโปรแกรม (System analysis and
design และ programmer) ทาํหนาทีศ่กึษาปญหาของผูใช วเิคราะหระบบเดมิ และออกแบบระบบใหม
ไปจนถึง  การพัฒนาโปรแกรมบํารุงรักษาและจัดทําคู มือ  เพราะนักคอมพิวเตอร 
ในองค กรขนาดเล็กจํานวนมาก  ทํางานเพียงคนเดียว  แตต องรับผิดชอบทุกงาน
ทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอรในองคกร
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5.  เจาหนาทีเ่ทคนคิ (Technical support) ทาํหนาทีแ่กปญหาทางเทคนคิ เชน คอมพวิเตอร
เสีย หรือปญหาอื่นที่เกี่ยวของ บางองคกรอาจมี harddisk หรือ mouse สํารอง ไวเปลี่ยนใหผูใชใน
กรณมีปีญหา  ผูทาํหนาทีแ่กปญหาคอมพวิเตอรมกัมอีปุกรณสาํรองเกบ็ไวเพราะปจจบุนัคอมพวิเตอร
มิไดมีปญหาเฉพาะดานโปรแกรมเพียงอยางเดียว ถามีปญหา เชน เครื่องหยุดทํางาน(Hang) บอย
หรอืโปรแกรมใชงานไมไดตามปกติ เจาหนาทีก่ต็องทาํการตดิตัง้โปรแกรมทัง้หมด(Format) ซึง่เปนวธิี
แกปญหากบัเครือ่งคอมพวิเตอรทีใ่ชมานานและประมวลผลไดชา

6. ผูดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Postmaster) ทําหนาที่ดูแลขอมูลของผูใช โดยเนนใน
เรือ่งของจดหมายอเิลก็ทรอนกิสเปนหลกั เชน การสรางรหัสผูใช ดูแลผูใชที่ใชงานไมถูกตอง รวมถึง
การทาํใหเครือ่งบรกิารจดหมายทาํงานไดตลอดเวลา

1.5  ปญหาของเว็บมาสเตอร
ปญหาเหลานี้ไมไดเกิดกับเว็บมาสเตอรทุกคน เพราะเปาหมายและการกําเนิดของแตละ

เว็บไซตไมเหมือนกัน แตละปญหาแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะเว็บไซต การปองกัน และวิธีแก
ปญหาทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ เวลา และเทคโนโลยี

ปญหาของเว็บมาสเตอร 9 ลักษณะ
1. อัตราการรับ-สงขอมูล (Data transfer) หรือจํานวนการเขาเว็บไซตมากเกินขอจํากัด
ของผูใหบริการ

2. พื้นที่เก็บขอมูล (Storage) มีขนาดนอยเกินไป ทําใหเก็บขอมูลเพิ่มไมได
3. ผูบุกรุก (Hacker) เขามาเจาะระบบ จากบริการที่เว็บมาสเตอรเปดบริการ  แตไม
สามารถควบคมุ

4. เปดบริการที่ยังไมสมบูรณ (Incomplete services) มักเปนบริการที่พัฒนาขึ้นใชเอง
แตไมไดทดสอบใหดี

5. ไมรูวธิกีาร (Unknown) ทีจ่ะพฒันาเวบ็ไซตใหบรรลเุปาหมายดานบริการ
6. ไมมีเวลาพัฒนาตอ (No time) เพราะมีงานอื่นที่สําคัญกวาตองทํา

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

http://www.pdffactory.com


8<<<

ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม
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7. เครื่องบริการลมบอย(No service)เพราะผูใหบริการเชาพื้นที่สรางเว็บ(Webhosting)
ไมขยายศักยภาพ

8. เปดบริการแตไมมีผู เขามาใชบริการ (Low hits)
เพราะไมเขาใจวิธีการประชาสัมพันธ หรือเนื้อหาไมจูงใจ

9. มีรายไดไมพอกับคาใชจาย (Low income)

1.6 เปาหมายของการพัฒนาเว็บไซต
เปาหมายอาจวดัเปนตวัเงนิ หรอืจาํนวนการเขาชมเวบ็ การวดัเปนตวัเงนิ เปนตวับงชีถ้งึความ

อยูรอดของเวบ็ไดมากกวา เพราะเวบ็บางแหงมจีาํนวนคนเขามาก แตมรีายไดไมพอกบัคาใชจาย หรอื
คาบาํรงุรกัษา ซึง่มอียูไมนอย จนตองเลิกกิจการไปในยุคฟองสบูแตก หรือ ทนตอไปไมได

เปาหมายของการพัฒนาเว็บไซต ที่คลายกันม ี4 ลักษณะ
1. ไดรบัคาโฆษณาจากการตดิแผนปาย (Banner) หรือฝากขาวประกาศ เปนตน
2. เพิม่ยอดขายจากการขายสินคาในแบบ e-Commerce
3. สรางภาพลกัษณ หรอืประชาสัมพันธองคกร
4. เผยแพรขอมลูทีผู่พฒันาชืน่ชอบ หรอืเห็นวามีประโยชน
5. ฝกปฏบิตั ิหรอืหาประสบการณจากการทาํงานจรงิ
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