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บทที่  4
แนะนํายอดเว็บที่ควรรู จัก

ปจจบุนัมเีวบ็ไซตมากมาย ผูเขยีนเคยคดิวาจาํนวนเวบ็ใหมมแีตเพิม่ขึน้ แตไมนานมานีพ้บวา จาํนวน
เวบ็ไซตลดลงเชนกนั จาํนวนทีล่ดลงแบงไดเปน 2 กลุมทีน่าสนใจ คอื กลุมทีจ่ด domain name มกัเปน
เวบ็ไซตทีไ่มใชองคกร ปลอยใหหมดอายหุลงั 1 ป หรอืไมยอมเชาพืน้ทีต่อจากผูใหบรกิาร web hosting
เหตทุีเ่วบ็เหลานีเ้ลกิพฒันา เพราะไมไดศกึษาความเปนไปได ไมมกีารวางแผนอยางจรงิจงั ขาดความตัง้ใจ
และรูวาไมคุมทีจ่ะทาํตอไป อกีกลุมหนึง่คือกลุมนักพัฒนาที่ม ีdomain name หรือไมก็ได แตใชพื้นที่
จากผูใหบรกิาร free hosting ซึง่ปญหาแทจรงิอยูทีผู่ใหบรกิาร free hosting ทีไ่มสามารถหาผูสนบัสนนุ
ดานคาใชจาย หรอืหาผูมาลงโฆษณาสนิคาไมได มหีลายเวบ็ไซตทีส่รางบรกิารไดยอดเยีย่ม นกัพฒันาอาจเคย
ไดยนิชือ่เชน f2s.com, nbci.com หรอื xoom.com เปนตน ปจจบุนัหยดุใหบรกิาร free hosting และทนัที
ทีห่ยดุใหบรกิารจะมเีวบ็ไซตชัน้เยีย่มหายไปดวย

การคนหาวาเวบ็ไซตใดด ีมขีอมลู หรอืบรกิารทีส่นองความตองการไดครบถวนนัน้ยากมาก ปกตจิะ
ตองเขาไปในหลายเวบ็ แลวเกบ็เกีย่วขอมลูจากแตละเวบ็มารวบกนั จงึจะไดขอมูลที่สมบูรณ ในบทนี้
แนะนาํเวบ็ไซตทีม่กีารจดัอนัดบัเวบ็ของคนไทย โดยสถติเิหลานีเ้ปลีย่นแปลงทกุวนั เพราะทกุเวบ็ไซต
มกีารพฒันาเนือ้หา บรกิาร และรปูแบบ ทาํใหผลการจดัอนัดบัเปลีย่นไปเสมอ
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4.1  การจัดอันดับเว็บไซตโดย truehits.net
TrueHits คอื ระบบใหบรกิารตรวจสอบสถติกิารเยีย่มชมเวบ็ไซต ซึง่เปนผลงานวจิยัและพฒันา

โดยสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และ
คอมพวิเตอรแหงชาต ิจดุมุงหมายของการจดัทาํระบบใหบรกิารดงักลาว คอื เพือ่ใหหนวยงานภาครฐั
และเอกชน มรีะบบการตรวจสอบสถติกิารเยีย่มชมเวบ็ไซตภายในประเทศ ทัง้นี ้เพราะในปจจบุนั ระบบ
ใหบรกิารตรวจสอบสถติ ิการเยีย่มชมเวบ็ไซตทีส่มบรูณและมคีณุภาพนัน้ จะมใีหบรกิารอยูแตในตาง
ประเทศเปนสวนใหญ เวบ็ไซตของหนวยงานในประเทศไทยจาํเปนตองพึง่พาระบบดงักลาวของตาง-
ประเทศเปนจาํนวนมาก สงผลใหขอมลูการเยีย่มชมเวบ็ไซตไทย อยูในมอืของผูใหบรกิารในตางประเทศ
นกัวจิยัไทยจงึไมสามารถนาํขอมลูเหลานัน้มาประมวลผลเปนสถติทิีม่ปีระโยชนได ยิง่ไปกวานัน้ นอกจาก
ขอมลูสถติทิีไ่ดรวบรวมขึน้จะเปนประโยชนในการวเิคราะหความนยิมในเวบ็ไซตแลว ยงัจะกลายเปน
เครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะชวยสงเสรมิใหเกดิการพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบการนาํเสนอขอมลู ผานเวบ็ไซตให
ดยีิง่ขึน้ดวย

สบทร. ตระหนกัถงึความจาํเปนและประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการพฒันาระบบดงักลาว จงึไดมี
ความคดิรเิริม่ทีจ่ะออกแบบและวจิยัระบบ เพือ่รองรบัการเกบ็รวบรวมสถติกิารเยีย่มชมเวบ็ไซตภายใน
ประเทศใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได หลงัจากทีใ่ชเวลาระยะหนึง่ในการพฒันาระบบ สบทร. ไดเปดใหผูใช
งานทดลองระบบครัง้แรก เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ป พ.ศ. 2543 และจนถงึปจจบุนั สบทร. กไ็ดมกีารเกบ็
ขอมลูมาโดยตลอดเพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของระบบ เพือ่การพฒันาเพิม่เตมิใหระบบดงักลาว มคีวาม
สมบรูณยิง่ขึน้ บรกิารของที่นี่สามารถนับแยกหนา แสดงผลการนับไดสูงสุด 30 หนา ดวยการสมัคร
บรกิารเพยีงครัง้เดยีว

10 เวบ็ทีม่ยีอด Unique visitor สงูสดุ (ขอมลูเหลานีเ้ปลีย่นไดทกุวนั)
ขอมลู ณ วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2545 จาก http://www.truehits.net/rank1/M1.html
1. http://www.mthai.com 33155 Unique visitor  (บนัเทงิ)
2. http://www.kapook.com 25181 Unique visitor  (อนิเทอรเนต็)
3. http://www.hunsa.com 24208 Unique visitor  (อนิเทอรเนต็)
4. http://www.thaimisc.com 22704 Unique visitor  (อนิเทอรเนต็)
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5. http://www.jorjae.com 19556 Unique visitor  (บนัเทงิ)
6. http://www.siamsport.co.th 18376 Unique visitor  (ขาวและสือ่)
7. http://www.dailynews.co.th 15359 Unique visitor  (ขาวและสือ่)
8. http://www.thaiware.com 14132 Unique visitor  (คอมพวิเตอร)
9. http://www.twebmaster.com 12894 Unique visitor  (อนิเทอรเนต็)
10. http://www.ostlover.com 12842 Unique visitor  (อนิเทอรเนต็)

4.2  การจัดอันดับเว็บไซตโดย hitbox.com
บรกิารจดัอนัดบัเวบ็ไซต ซึง่เปนบรกิารหนึง่ของ http://www.websidestory.com แตถาจะดผูล

การจดัอนัดบัเวบ็ จะตองเปดเวบ็ http://www.yep.com สาํหรบัผลการจดัอนัดบัทีน่าํมาใหศกึษา จะเลอืก
เฉพาะเวบ็ทีส่งักดัประเทศไทยเทานัน้ สิง่ทีส่งัเกตพบจากผลการจดัอนัดบั คอื เวบ็ทีเ่ขากลุมกวาครึง่หนึง่
เปนเวบ็ทีใ่หบรกิารดานเพลง และ 80% เปน entertainment แลวนี ่เวบ็ดานการศกึษาไปไหนกันหมด
บรกิารของทีน่ีส่ามารถนบัแยกหนา แสดงผลการนบัไดสงูสดุ 100 หนา ดวยการสมคัรบรกิารเพยีงครัง้เดยีว

10 เวบ็ทีม่ยีอด Visitors สงูสดุในกลุมเวบ็ประเทศไทย (ขอมลูเหลานีเ้ปลีย่นไดทกุวนั)
ขอมลู ณ วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2545
จาก http://www.yep.com/cgi-bin/displayRank_yep.cgi?Thailand/country=ranking/25
 1. http://www.mthai.com 60,277 Visitors (Entertainment)
 2. http://www.thaiware.com 24,470 Visitors (Computers & Technology)
 3. http://www.madoo.com 18,977 Visitors (Entertainment)
 4. http://www.absolutelyric.com 15,580 Visitors (Entertainment)
 5. http://www.ostlover.net 14,017 Visitors (Entertainment)
 6. http://www.thaisecondhand.com 13,013 Visitors (Shopping)
 7. http://www.365jukebox.com  9,338 Visitors (Entertainment)
 8. http://www.ip-tv.tv/music/radio.php  9,276 Visitors (Entertainment)
 9. http://www.musiccurve.com  6,753 Visitors (Entertainment)
10. http://www.music-road.com  6,368 Visitors (Entertainment)
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4.3 การจัดอันดับเว็บไซตโดย netstatbasic.net
บรกิารของทีน่ี ่ไดรบัความเชือ่ถอืจากนกัพฒันาเวบ็ไซตทัว่โลก เพราะการแสดงสถติมิคีวามถกูตอง

แตมขีอจาํกดัทีส่ามารถนบัไดเพยีงหนาเดยีวตอการสมคัรใชบรกิารครัง้หนึง่ นกัพฒันาหลายทานพอใจกบั
ระบบนี ้ เพราะการเกบ็สถติอิาจเกบ็จากหนาแรกกเ็พยีงพอ  แตไมเหมาะกบัเวบ็ไซตทีม่เีวบ็เพจสาํคญัหลาย
หนาทีเ่ปดใหผูเขาชมสามารถเขาจากหนาใดกไ็ด

10 เวบ็ทีม่ยีอด Visitors สงูสดุในกลุมเวบ็ประเทศไทย (ขอมลูเหลานีเ้ปลีย่นไดทกุวนั)
ขอมลู ณ วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
จาก http://v1.nedstatbasic.net/s? tab=4&link=3&lang=EN & country=TH
 1. http://www.twebmaster.com 25,525 Visitors (Communities)
 2. http://www.thailand365.com/ent/jukebox 14,954 Visitors (Music general)
 3. http://www.hunsa.com/webdir 14,677 Visitors (Internet general)
 4. http://www.komchadluek.com 13,116Visitors(News)
 5. http://www.thaisecondhand.com 11,858Visitors(E-commerce)
 6. http://www.prempree.com 11,148Visitors(Programming)
 7. http://www.hunsa.com/ringtone 11,100Visitors(Wireless)
 8. http://www.hunsaplaza.com 10,904Visitors(E-commerce)
 9. http://www.thaiclinic.com 7,873 Visitors(Libraries)
10. http://www.thaiday.com 6,225 Visitors(Recreation)

4.4 เว็บไซตที่ใหบริการจัดอันดับ หรือแลกปายในไทย
มเีวบ็ไซตมากมาย ทีใ่หบรกิารจดัอนัดบั หรอืเกบ็สถติ ิในแบบตาง ๆ  เชนการแลกปาย หรือการ

นาํสญัลกัษณของเวบ็ไปแสดง แลวนบัจากจํานวนคลิ๊กเขา หรือออก โดยมีเว็บไซตที่ไดรับความนิยม
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ดงันี้ 1.http://www.108-1009.com 2. http://www.bethai.net
3. http://www.chaonet.com 4. http://www.jjcenter.com
5. http://www.maholarn.com 6. http://www.mrpalm.com
7. http://www.mthai.com 8. http://www.ped1.com
9. http://www.sanook.com 10. http://www.sansuk.com

11. http://www.siaminside.com 12. http://www.tem100.com
13. http://www.thai2k.com 14. http://www.thaiall.com
15. http://www.thaiarea.com 16. http://www.thaiadclick.com
17. http://www.thaibanner.com 18. http://www.thailandtopsites.d
19. http://www.thaile.com 20. http://www.topsitelists.com
21. http://www.webthaithai.com 22. http://www.xcitenow.com
23. http://www.yailek.com

4.5 แนะนําเว็บไซต
มเีวบ็ไซตมากมาย ทีใ่หขอมลูหรอืนาํทานไปหาขอมลู ถาทานเปนคนหนึง่ทีเ่ขาอนิเทอรเนต็เพือ่สบื

คนขอมลู จะเคยพบเวบ็ไซตเหลานีม้าบาง แตถาทานเปนมอืใหม ขอแนะนาํใหเขาไปศกึษา จะมปีระโยชน
ตอทานอยางมาก

1. http://msdn.microsoft.com/howto/ แหลงขอมลูดาน VB, ASP และอืน่ ๆ  อกีมากมาย
2. http://www.alltheweb.com บรกิารสบืคน เคยถกูจดัอนัดบัใหเปนทีส่องของโลก
3. http://www.cnn.com ไดรบัรางวลัเวบ็ขาวทีด่ทีีส่ดุจาก pcworld.com
4. http://www.download.com แหลงโปรแกรมทีรู่จกักนัมาก บรกิารไดสมบูรณ
5. http://www.dserver.org บรกิาร wwwboard, guestbook หรอื poll เปนตน
6. http://www.factmonster.com บรกิารขอมลูนาสนใจมาก (ปศาจความจริง)
7. http://www.freecenter.com แนะนาํของฟรใีหเขาไปขอไดเปนหมวดหมู
8. http://www.freevbcode.com Source code ของ VB
9. http://www.glo.or.th กองฉลากกนิแบงรฐับาล รับตรวจฉลากกินแบง
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10. http://www.google.com ไดรบัรางวลับรกิารสบืคนทีด่ทีีส่ดุ
11. http://www.hitbox.com บรกิารตวันบัแบบแยกหนา
12. http://www.hotscripts.com Source code ของหลายภาษา
13. http://www.hunsa.com ยอดเวบ็ไทยมบีรกิารมากมาย
14. http://www.isc.org/ds/WWW-200201 ผลสํารวจเมื่อมกราคม ปค.ศ.2002
15. http://www.netledger.com ไดรบัรางวลัโปรแกรมบญัช ีจากpcworld.com
16. http://www.pantip.com ยอดเว็บกระดานขาว(WWW board)
17. http://www.pcmag.com ผูเริม่ตนอาจพบสิง่ทีท่านตองการที่นี่
18. http://www.php.net แนะนาํการเขยีน PHP ไดประทับใจที่สุด
19. http://www.rd.go.th กรมสรรพากร เปดรบัเสยีภาษีผาน Internet
20. http://www.sanook.com ยอดเวบ็ไทยมบีรกิารมากมายทีน่าสนใจ
21. http://www.sourceforge.net Open Source Development Network
22. http://www.th2.net บรกิาร wwwboard, guestbook หรอื poll เปนตน
23. http://www.thai.net บริการ free hosting ในไทย ที่นาเชื่อถือ
24. http://www.thaiall.com บรกิารขอมลูสาํหรบัทกุวยั เนนดานการศึกษา
25. http://www.thaimisc.com บรกิาร wwwboard, guestbook หรอื poll เปนตน
26. http://www.thaiware.com แหลงโปรแกรมทีรู่จกักนัมาก เปนภาษาไทย
27. http://www.truehits.net บรกิารตวันบัแบบแยกหนาดมีากของไทย
28. http://www.twebmaster.com แหลงขอมลูสาํหรบัเวบ็มาสเตอรชาวไทย
29. http://www.webmaster.or.th สมาคมผูดแูลเวบ็ไทย
30. http://www.yahoo.com ไดรบัรางวลัเวบ็ทา จาก pcworld.com
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