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บทที่
ใครคือเว็บมาสเตอร

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 1 : ใครคือเว็บมาสเตอร

เพราะไมมีใครเรียนรู ทําความเขาใจ และจดจําทุกสิ่งในโลกได เกือบทุกสิ่งที่เรียนรูลวน
มีคนเคยคิด หรือเขียนมากอน ดังนั้น การเผยแพรสิ่งที่ไดศึกษาและบันทึกใหสืบคนไดงาย จึงเปน
ความฝนของหลายคนทีต่ อ งทําใหทนั ในหนึง่ ชวงชีวติ มีเรือ่ งมากมายทีน่ า เรียนรู หนังสือเลมนี้จึงเปน
อีกความพยายามทีจ่ ะบันทึกเรือ่ งราวจากการเรียนรู อาน ฟง ทดสอบ หรือ คนควา เพื่อหวังวาผูอาน
จะลดเวลาในการสืบคนและไปศึกษาเรื่องใหม จนสามารถนําความรูทั้งหมดไปประยุกตใชงาน
ประเทศไทยยังพรอมใหทกุ คนรวมกันพัฒนาเสมอ
หนังสือเลมนี้ตองการใหผูอานเกงกวาผูเขียน เพราะอาชีพของผูเขียนคือครู และครูทุกคน
ในโลก ลวนมีเปาหมายที่จะสอนลูกศิษยใหมีความรูมากกวาครู และครูจะภูมิใจยิ่ง ถาลูกศิษยเจริญ
กาวหนากวาครู
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1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

1.1 ทําความรูจักผูเขียน
อาชีพหลักของผูเขียนคืออาจารยสอนหนังสือ แตการสอนหนังสือสําหรับผม จําเปนตอง
ใชหนังสือ ดังนัน้ ทุกวิชาทีไ่ ดรบั มอบหมาย จะตองจัดทําหนังสือ ในชวงแรกของการเปนอาจารย จะทํา
การรวบรวมเอกสาร และบทความที่ตรงตามตองการ นํามาเรียบเรียงใหม สรางสวนแบบฝกหัด
ออกแบบรูปเลม และจัดทําสารบัญใหเรียบรอย เพื่อสะดวกในการคนหา อางอิง ทั้งตอตัวนักศึกษา
และอาจารย
อาชีพครูในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน มักไดรบั มอบหมายงานหลายดาน ไมเฉพาะงานสอน
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีงานนอกเหนือจากงานสอน เชน พัฒนาโปรแกรมใหสํานักทะเบียน พัฒนาเว็บ
ใหสถาบัน และหนวยงาน ดูแลระบบเครือขาย ระบบเครื่องบริการทุกเครื่อง และปญหาดาน
คอมพิวเตอรใหหนวยงาน มีหนาที่ศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม และนําไปใช การ
เปนวิทยากรใหกับองคกรภายนอก เชน โรงเรียน หนวยงานราชการ รวมถึงการดูแลหลักสูตรที่
เปดใหมบางหลักสูตร เปนตน งานทีร่ บั ผิดชอบมิไดมากเกินไป เพราะทุกองคกรหรือทุกสถาบันการ
ศึกษา จะมีคนแบบผูเขียนอยางนอย 1 คนเสมอ
ในชวงชีวติ ทีผ่ า นมา ใชเวลาศึกษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับคอมพิวเตอร โดยเนนทีก่ ารนําไปประยุกต
ใชงาน โดยเฉพาะชวงประมาณ 4 ปหลัง จะศึกษาดานอินเทอรเน็ตเปนพิเศษ ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อ
รวบรวมและเผยแพรสงิ่ ทีไ่ ดจากการเรียนรู แตขอ มูลทีอ่ ยูใ นเว็บไซตเหมาะกับผูท เี่ ปดเว็บไซตเปนประจํา
การนําความรูไ ปเลาใหผทู ยี่ งั ใชคอมพิวเตอรไมชาํ นาญ จําเปนตองมีเอกสาร หนังสือเลมนีจ้ งึ ถูกเขียน
เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือ ทําใหผอู า นสามารถสรางเว็บไซตที่ดี ใหคนทั้งประเทศหรือ ทัง้ โลกไดใชบริการ
ติดตอ หรืออานขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน และทีมงาน ใหดูที่ http://www.thaiall.com/me

1.2 ความหมายของเว็บมาสเตอร
เว็ บ มาสเตอร (Webmaster) คือ ผูดูแล และกําหนดนโยบายของเว็บดานตาง ๆ เชน
การ ออกแบบเว็ บ การบํ า รุ ง รั ก ษา และสร า งระบบฐานข อ มู ล การรวบรวมรู ป ถ า ย
หรื อ ปรั บ แต ง ภาพ รวมไปถึ ง การเป น ผู  ดู แ ลด า นการตลาด บั ญ ชี และการเงิ น เป น ต น
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ถ า เว็ บ ไซต มี ค นทํ า เพี ย งคนเดี ย ว ทุ ก หน า ที่ เ ป น ของเว็ บ มาสเตอร ท  า นนั้ น ทั้ ง หมด
ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส มาคมผู  ดู แ ลเว็ บ ไทย (http://www.webmaster.or.th)
ทําใหชาวเว็บมาสเตอรรวมกันเปนกลุม และมีพลังที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดี เพื่ อสังคม
ใครก็ เ ป น เว็ บ มาสเตอร (webmaster) ได ไมเหมือนทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี
หรื อ หมอ ต อ งมี อ งค ก รมารองรับ ปจจุบันยังไมมีองคกรใดเขามาใหการรับรองหรือจัดสอบ
เพื่ อ ใหใบอนุญาต การเปนเว็บมาสเตอร
ขนาดมิใชเรื่องสําคัญ ตัวอยางเชน นักเรียนระดับประถม เสียคาใชจายปละ 600 บาท เพื่อ
จดโดเมนเนม แลวทํา redirect หรือ domain pointer ไปยัง free hosting อาจเปนเว็บที่มีคนเขาไปอาน
วันละไมถึง 10 หรือเขาวันละเปนแสน นักเรียนผูนั้นก็คือ เว็บมาสเตอร (webmaster)
จดโดเมนเนม มิใชเงือ่ นไขของการเปน 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
มีเว็บมาสเตอรโดยตําแหนง แตเปดอีเมล (E-mail) ยังไมเปนก็มี เพราะงานทั้งหมดใหลูกนองทํา

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 1 : ใครคือเว็บมาสเตอร

1.3 คุ ณ สมบั ติ ข องเว็ บ มาสเตอร ที่ ดี
คุณสมบัตขิ องเว็บมาสเตอรทดี่ ี สําหรับหลายทาน อาจใชเกณฑชวี้ ดั ไมเหมือนกัน คุณสมบัตทิ ี่
จะกลาวนี้ เปนนิยามสําหรับเว็บมาสเตอรทมี่ ไิ ดทาํ เว็บเพือ่ หวังผลทางธุรกิจเพียงอยางเดียว
1. รักการศึกษาคนควา และความรูใหม (Learning)
2. รักสวย รักสนุก รักเพื่อนมนุษย และมองโลกในแงดี (Love)
3. มีเปาหมายในการพัฒนาเว็บชัดเจน (Objective)
4. มีระเบียบวินัยในการใชชีวิต และการทํางาน (Rule)
5. พยายามเห็นประโยชนสวนรวมมากขึ้น (Public)
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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1.4 หนาที่ของเว็บมาสเตอร
สําหรับเว็บมาสเตอร ทีท่ าํ หนาทีเ่ ว็บมาสเตอรเพียงอยางเดียวถือวาโชคดีมาก เพราะปจจุบนั
เว็บมาสเตอรสว นใหญจะรับภาระหลายอยางทีเ่ กีย่ วกับงานดานคอมพิวเตอร เชน โรงเรียนในอําเภอ
รอบนอก หนวยงานราชการบางแหง หรือบริษทั ในตางจังหวัด ผูทําหนาที่เว็บมาสเตอร จําเปนตองรู
ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร อาจตองรับภาระในหนาทีต่ า ง ๆ เชน เว็บมาสเตอร เจาหนาทีเ่ ครือขาย
ผูด แู ลเครือ่ งบริการ ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม เจาหนาที่เทคนิค และผูดูแล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน
1. เว็บมาสเตอร (Webmaster) ทําหนาที่วางแผน ออกแบบสวนเนื้อหาเว็บไซต ปรับปรุง
ขอมูลทีไ่ ดจากผูใ ช พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบของเว็บใหทนั สมัย รวมถึงบริหารและจัดเก็บขอมูลให
เปนระเบียบ เขาถึงงาย
2. เจาหนาทีเ่ ครือขาย (Network controller) ทําหนาทีต่ ดิ ตัง้ ใหคอมพิวเตอรภายในองคกร
ทัง้ หมดรูจ กั กัน หรือรูจ กั กับเครือขายนอกระบบ เชน อินเทอรเน็ต หรือสาขายอยของบริษัท เปนตน
สามารถแบงปนทรัพยากร เชน เครือ่ งพิมพ หรือสือ่ เก็บขอมูล ใหใชรว มกัน และการบํารุงรักษาระบบ เชน
การยาย การติดตัง้ ใหม หรือแกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วกับโปรแกรม เปนตน
3. ผูด แู ลเครือ่ งบริการ (Server administrator) ทําหนาทีท่ าํ ใหคอมพิวเตอรสามารถบริการ
เชน บริการ web, e-mail, ftp, dhcp, radius, dns, proxy หรือ webboard เปนตน ผูดูแลจะสามารถ
ติดตัง้ บํารุงรักษา ใหเครือ่ งบริการสามารถทํางานไดตลอดเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบการเขาถึง หรือ
การทํางานทีไ่ มถกู ตองของผูบ กุ รุก ซึง่ อาจเกิดจาก hacker หรือ virus เปนตน
4. ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ และนักเขียนโปรแกรม (System analysis and
design และ programmer) ทําหนาทีศ่ กึ ษาปญหาของผูใ ช วิเคราะหระบบเดิม และออกแบบระบบใหม
ไปจนถึ ง การพั ฒ นาโปรแกรมบํ า รุ ง รั ก ษาและจั ด ทํ า คู  มื อ เพราะนั ก คอมพิ ว เตอร
ในองค ก รขนาดเล็ ก จํ า นวนมาก ทํ า งานเพี ย งคนเดี ย ว แต ต  อ งรั บ ผิ ด ชอบทุ ก งาน
ทีเ่ กี่ยวกับคอมพิวเตอรในองคกร
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5. เจาหนาทีเ่ ทคนิค (Technical support) ทําหนาทีแ่ กปญ
 หาทางเทคนิค เชน คอมพิวเตอร
เสีย หรือปญหาอื่นที่เกี่ยวของ บางองคกรอาจมี harddisk หรือ mouse สํารอง ไวเปลี่ยนใหผูใชใน
กรณีมปี ญ
 หา ผูท าํ หนาทีแ่ กปญ
 หาคอมพิวเตอรมกั มีอปุ กรณสาํ รองเก็บไวเพราะปจจุบนั คอมพิวเตอร
มิไดมีปญหาเฉพาะดานโปรแกรมเพียงอยางเดียว ถามีปญหา เชน เครื่องหยุดทํางาน(Hang) บอย
หรือโปรแกรมใชงานไมไดตามปกติ เจาหนาทีก่ ต็ อ งทําการติดตัง้ โปรแกรมทัง้ หมด(Format) ซึง่ เปนวิธี
แกปญ
 หากับเครือ่ งคอมพิวเตอรทใี่ ชมานานและประมวลผลไดชา
6. ผูดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Postmaster) ทําหนาที่ดูแลขอมูลของผูใช โดยเนนใน
เรือ่ งของจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เชน การสรางรหัสผูใช ดูแลผูใชที่ใชงานไมถูกตอง รวมถึง
การทําใหเครือ่ งบริการจดหมายทํางานไดตลอดเวลา

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 1 : ใครคือเว็บมาสเตอร

1.5 ปญหาของเว็บมาสเตอร
ปญหาเหลานี้ไมไดเกิดกับเว็บมาสเตอรทุกคน เพราะเปาหมายและการกําเนิดของแตละ
เว็บไซตไมเหมือนกัน แตละปญหาแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะเว็บไซต การปองกัน และวิธีแก
ปญหาทีเ่ ปลีย่ นไปตามสถานการณ เวลา และเทคโนโลยี
ปญหาของเว็บมาสเตอร 9 ลักษณะ
1. อัตราการรับ-สงขอมูล (Data transfer) หรือจํานวนการเขาเว็บไซตมากเกินขอจํากัด
ของผูใ หบริการ
2. พื้นที่เก็บขอมูล (Storage) มีขนาดนอยเกินไป ทําใหเก็บขอมูลเพิ่มไมได
3. ผูบุกรุก (Hacker) เขามาเจาะระบบ จากบริการที่เว็บมาสเตอรเปดบริการ แตไม
สามารถควบคุม
4. เปดบริการที่ยังไมสมบูรณ (Incomplete services) มักเปนบริการที่พัฒนาขึ้นใชเอง
แตไมไดทดสอบใหดี
5. ไมรวู ธิ กี าร (Unknown) ทีจ่ ะพัฒนาเว็บไซตใหบรรลุเปาหมายดานบริการ
6. ไมมีเวลาพัฒนาตอ (No time) เพราะมีงานอื่นที่สําคัญกวาตองทํา

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม
7. เครื่องบริการลมบอย(No service)เพราะผูใหบริการเชาพื้นที่สรางเว็บ (Webhosting)
ไมขยายศักยภาพ
8. เปดบริการแตไมมีผูเขามาใชบริการ (Low hits)
เพราะไมเขาใจวิธีการประชาสัมพันธ หรือเนื้อหาไมจูงใจ
9. มีรายไดไมพอกับคาใชจาย (Low income)

1.6 เป า หมายของการพัฒนาเว็บไซต
เปาหมายอาจวัดเปนตัวเงิน หรือจํานวนการเขาชมเว็บ การวัดเปนตัวเงิน เปนตัวบงชีถ้ งึ ความ
อยูร อดของเว็บไดมากกวา เพราะเว็บบางแหงมีจาํ นวนคนเขามาก แตมรี ายไดไมพอกับคาใชจา ย หรือ
คาบํารุงรักษา ซึง่ มีอยูไ มนอ ย จนตองเลิกกิจการไปในยุคฟองสบูแตก หรือ ทนตอไปไมได
เปาหมายของการพัฒนาเว็บไซต ที่คลายกันมี 4 ลักษณะ
1. ไดรบั คาโฆษณาจากการติดแผนปาย (Banner) หรือฝากขาวประกาศ เปนตน
2. เพิม่ ยอดขายจากการขายสินคาในแบบ e-Commerce
3. สรางภาพลักษณ หรือประชาสัมพันธองคกร
4. เผยแพรขอ มูลทีผ่ พู ฒ
ั นาชืน่ ชอบ หรือเห็นวามีประโยชน
5. ฝกปฏิบตั ิ หรือหาประสบการณจากการทํางานจริง

<<<
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