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บทที่

ปจจุบนั มีเว็บไซตมากมาย ผูเ ขียนเคยคิดวาจํานวนเว็บใหมมแี ตเพิม่ ขึน้ แตไมนานมานีพ้ บวา จํานวน
เว็บไซตลดลงเชนกัน จํานวนทีล่ ดลงแบงไดเปน 2 กลุม ทีน่ า สนใจ คือ กลุม ทีจ่ ด domain name มักเปน
เว็บไซตทไี่ มใชองคกร ปลอยใหหมดอายุหลัง 1 ป หรือไมยอมเชาพืน้ ทีต่ อ จากผูใ หบริการ web hosting
เหตุทเี่ ว็บเหลานีเ้ ลิกพัฒนา เพราะไมไดศกึ ษาความเปนไปได ไมมกี ารวางแผนอยางจริงจัง ขาดความตัง้ ใจ
และรูว า ไมคมุ ทีจ่ ะทําตอไป อีกกลุม หนึง่ คือกลุมนักพัฒนาที่มี domain name หรือไมก็ได แตใชพื้นที่
จากผูใ หบริการ free hosting ซึง่ ปญหาแทจริงอยูท ผี่ ใู หบริการ free hosting ทีไ่ มสามารถหาผูส นับสนุน
ดานคาใชจา ย หรือหาผูม าลงโฆษณาสินคาไมได มีหลายเว็บไซตทสี่ รางบริการไดยอดเยีย่ ม นักพัฒนาอาจเคย
ไดยนิ ชือ่ เชน f2s.com, nbci.com หรือ xoom.com เปนตน ปจจุบนั หยุดใหบริการ free hosting และทันที
ทีห่ ยุดใหบริการจะมีเว็บไซตชนั้ เยีย่ มหายไปดวย
การคนหาวาเว็บไซตใดดี มีขอ มูล หรือบริการทีส่ นองความตองการไดครบถวนนัน้ ยากมาก ปกติจะ
ตองเขาไปในหลายเว็บ แลวเก็บเกีย่ วขอมูลจากแตละเว็บมารวบกัน จึงจะไดขอมูลที่สมบูรณ ในบทนี้
แนะนําเว็บไซตทมี่ กี ารจัดอันดับเว็บของคนไทย โดยสถิตเิ หลานีเ้ ปลีย่ นแปลงทุกวัน เพราะทุกเว็บไซต
มีการพัฒนาเนือ้ หา บริการ และรูปแบบ ทําใหผลการจัดอันดับเปลีย่ นไปเสมอ
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4.1 การจั ด อั น ดั บ เว็ บ ไซต โ ดย truehits.net
TrueHits คือ ระบบใหบริการตรวจสอบสถิตกิ ารเยีย่ มชมเว็บไซต ซึง่ เปนผลงานวิจยั และพัฒนา
โดยสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอรแหงชาติ จุดมุง หมายของการจัดทําระบบใหบริการดังกลาว คือ เพือ่ ใหหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน มีระบบการตรวจสอบสถิตกิ ารเยีย่ มชมเว็บไซตภายในประเทศ ทัง้ นี้ เพราะในปจจุบนั ระบบ
ใหบริการตรวจสอบสถิติ การเยีย่ มชมเว็บไซตทสี่ มบูรณและมีคณ
ุ ภาพนัน้ จะมีใหบริการอยูแ ตในตาง
ประเทศเปนสวนใหญ เว็บไซตของหนวยงานในประเทศไทยจําเปนตองพึง่ พาระบบดังกลาวของตางประเทศเปนจํานวนมาก สงผลใหขอ มูลการเยีย่ มชมเว็บไซตไทย อยูใ นมือของผูใ หบริการในตางประเทศ
นักวิจยั ไทยจึงไมสามารถนําขอมูลเหลานัน้ มาประมวลผลเปนสถิตทิ มี่ ปี ระโยชนได ยิง่ ไปกวานัน้ นอกจาก
ขอมูลสถิตทิ ไี่ ดรวบรวมขึน้ จะเปนประโยชนในการวิเคราะหความนิยมในเว็บไซตแลว ยังจะกลายเปน
เครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขอมูล ผานเว็บไซตให
ดียงิ่ ขึน้ ดวย
สบทร. ตระหนักถึงความจําเปนและประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการพัฒนาระบบดังกลาว จึงไดมี
ความคิดริเริม่ ทีจ่ ะออกแบบและวิจยั ระบบ เพือ่ รองรับการเก็บรวบรวมสถิตกิ ารเยีย่ มชมเว็บไซตภายใน
ประเทศใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได หลังจากทีใ่ ชเวลาระยะหนึง่ ในการพัฒนาระบบ สบทร. ไดเปดใหผใู ช
งานทดลองระบบครัง้ แรก เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2543 และจนถึงปจจุบนั สบทร. ก็ไดมกี ารเก็บ
ขอมูลมาโดยตลอดเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เพือ่ การพัฒนาเพิม่ เติมใหระบบดังกลาว มีความ
สมบูรณยงิ่ ขึน้ บริการของที่นี่สามารถนับแยกหนา แสดงผลการนับไดสูงสุด 30 หนา ดวยการสมัคร
บริการเพียงครัง้ เดียว
10 เว็บทีม่ ยี อด Unique visitor สูงสุด (ขอมูลเหลานีเ้ ปลีย่ นไดทกุ วัน)
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545 จาก http://www.truehits.net/rank1/M1.html
1. http://www.mthai.com
33155 Unique visitor (บันเทิง)
2. http://www.kapook.com
25181 Unique visitor (อินเทอรเน็ต)
3. http://www.hunsa.com
24208 Unique visitor (อินเทอรเน็ต)
4. http://www.thaimisc.com
22704 Unique visitor (อินเทอรเน็ต)
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5. http://www.jorjae.com
6. http://www.siamsport.co.th
7. http://www.dailynews.co.th
8. http://www.thaiware.com
9. http://www.twebmaster.com
10. http://www.ostlover.com
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19556 Unique visitor
18376 Unique visitor
15359 Unique visitor
14132 Unique visitor
12894 Unique visitor
12842 Unique visitor

(บันเทิง)
(ขาวและสือ่ )
(ขาวและสือ่ )
(คอมพิวเตอร)
(อินเทอรเน็ต)
(อินเทอรเน็ต)
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บทที่

4.2 การจัดอันดับเว็บไซตโดย hitbox.com
บริการจัดอันดับเว็บไซต ซึง่ เปนบริการหนึง่ ของ http://www.websidestory.com แตถา จะดูผล
การจัดอันดับเว็บ จะตองเปดเว็บ http://www.yep.com สําหรับผลการจัดอันดับทีน่ าํ มาใหศกึ ษา จะเลือก
เฉพาะเว็บทีส่ งั กัดประเทศไทยเทานัน้ สิง่ ทีส่ งั เกตพบจากผลการจัดอันดับ คือ เว็บทีเ่ ขากลุม กวาครึง่ หนึง่
เปนเว็บทีใ่ หบริการดานเพลง และ 80% เปน entertainment แลวนี่ เว็บดานการศึกษาไปไหนกันหมด
บริการของทีน่ สี่ ามารถนับแยกหนา แสดงผลการนับไดสงู สุด 100 หนา ดวยการสมัครบริการเพียงครัง้ เดียว
10 เว็บทีม่ ยี อด Visitors สูงสุดในกลุม เว็บประเทศไทย (ขอมูลเหลานีเ้ ปลีย่ นไดทกุ วัน)
ขอมูล ณ วันที่ 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 การจั ด อั น ดั บ เว็ บ ไซต โ ดย netstatbasic.net
บริการของทีน่ ี่ ไดรบั ความเชือ่ ถือจากนักพัฒนาเว็บไซตทวั่ โลก เพราะการแสดงสถิตมิ คี วามถูกตอง
แตมขี อ จํากัดทีส่ ามารถนับไดเพียงหนาเดียวตอการสมัครใชบริการครัง้ หนึง่ นักพัฒนาหลายทานพอใจกับ
ระบบนี้ เพราะการเก็บสถิตอิ าจเก็บจากหนาแรกก็เพียงพอ แตไมเหมาะกับเว็บไซตทมี่ เี ว็บเพจสําคัญหลาย
หนาทีเ่ ปดใหผเ ู ขาชมสามารถเขาจากหนาใดก็ได
10 เว็บทีม่ ยี อด Visitors สูงสุดในกลุม เว็บประเทศไทย (ขอมูลเหลานีเ้ ปลีย่ นไดทกุ วัน)
ขอมูล ณ วันที่ 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
มีเว็บไซตมากมาย ทีใ่ หบริการจัดอันดับ หรือเก็บสถิติ ในแบบตาง ๆ เชนการแลกปาย หรือการ
นําสัญลักษณของเว็บไปแสดง แลวนับจากจํานวนคลิ๊กเขา หรือออก โดยมีเว็บไซตที่ไดรับความนิยม
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1.http://www.108-1009.com
3. http://www.chaonet.com
5. http://www.maholarn.com
7. http://www.mthai.com
9. http://www.sanook.com
11. http://www.siaminside.com
13. http://www.thai2k.com
15. http://www.thaiarea.com
17. http://www.thaibanner.com
19. http://www.thaile.com
21. http://www.webthaithai.com
23. http://www.yailek.com

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.

http://www.bethai.net
http://www.jjcenter.com
http://www.mrpalm.com
http://www.ped1.com
http://www.sansuk.com
http://www.tem100.com
http://www.thaiall.com
http://www.thaiadclick.com
http://www.thailandtopsites.d
http://www.topsitelists.com
http://www.xcitenow.com

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

ดังนี้
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4.5 แนะนําเว็บไซต
มีเว็บไซตมากมาย ทีใ่ หขอ มูลหรือนําทานไปหาขอมูล ถาทานเปนคนหนึง่ ทีเ่ ขาอินเทอรเน็ตเพือ่ สืบ
คนขอมูล จะเคยพบเว็บไซตเหลานีม้ าบาง แตถา ทานเปนมือใหม ขอแนะนําใหเขาไปศึกษา จะมีประโยชน
ตอทานอยางมาก
1. http://msdn.microsoft.com/howto/ แหลงขอมูลดาน VB, ASP และอืน่ ๆ อีกมากมาย
2. http://www.alltheweb.com
บริการสืบคน เคยถูกจัดอันดับใหเปนทีส่ องของโลก
3. http://www.cnn.com
ไดรบั รางวัลเว็บขาวทีด่ ที สี่ ดุ จาก pcworld.com
4. http://www.download.com
แหลงโปรแกรมทีร่ จู กั กันมาก บริการไดสมบูรณ
5. http://www.dserver.org
บริการ wwwboard, guestbook หรือ poll เปนตน
6. http://www.factmonster.com
บริการขอมูลนาสนใจมาก (ปศาจความจริง)
7. http://www.freecenter.com
แนะนําของฟรีใหเขาไปขอไดเปนหมวดหมู
8. http://www.freevbcode.com
Source code ของ VB
9. http://www.glo.or.th
กองฉลากกินแบงรัฐบาล รับตรวจฉลากกินแบง
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10. http://www.google.com
ไดรบั รางวัลบริการสืบคนทีด่ ที สี่ ดุ
11. http://www.hitbox.com
บริการตัวนับแบบแยกหนา
12. http://www.hotscripts.com
Source code ของหลายภาษา
ยอดเว็บไทยมีบริการมากมาย
13. http://www.hunsa.com
14. http://www.isc.org/ds/WWW-200201 ผลสํารวจเมื่อมกราคม ปค.ศ.2002
15. http://www.netledger.com
ไดรบั รางวัลโปรแกรมบัญชี จากpcworld.com
ยอดเว็บกระดานขาว(WWW board)
16. http://www.pantip.com
17. http://www.pcmag.com
ผูเ ริม่ ตนอาจพบสิง่ ทีท่ า นตองการที่นี่
18. http://www.php.net
แนะนําการเขียน PHP ไดประทับใจที่สุด
19. http://www.rd.go.th
กรมสรรพากร เปดรับเสียภาษีผาน Internet
20. http://www.sanook.com
ยอดเว็บไทยมีบริการมากมายทีน่ า สนใจ
21. http://www.sourceforge.net
Open Source Development Network
22. http://www.th2.net
บริการ wwwboard, guestbook หรือ poll เปนตน
23. http://www.thai.net
บริการ free hosting ในไทย ที่นาเชื่อถือ
24. http://www.thaiall.com
บริการขอมูลสําหรับทุกวัย เนนดานการศึกษา
25. http://www.thaimisc.com
บริการ wwwboard, guestbook หรือ poll เปนตน
26. http://www.thaiware.com
แหลงโปรแกรมทีร่ จู กั กันมาก เปนภาษาไทย
27. http://www.truehits.net
บริการตัวนับแบบแยกหนาดีมากของไทย
28. http://www.twebmaster.com
แหลงขอมูลสําหรับเว็บมาสเตอรชาวไทย
29. http://www.webmaster.or.th
สมาคมผูด แู ลเว็บไทย
30. http://www.yahoo.com
ไดรบั รางวัลเว็บทา จาก pcworld.com
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