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ชาวไทยทุกคนมีจงั หวัดทีต่ นเองรัก อาจเปนจังหวัดบานเกิด ทีเ่ รียน ทีอ่ ยู หรือทีท่ าํ งาน เมือ่ เริม่ คิด
พัฒนาเว็บ ทุกคนมักคิดถึงตนเอง คือการทําเว็บใหตนเอง หรือองคกร หากมองไกลตัวอีกนิด ก็จะเปนเว็บ
เพือ่ จังหวัด ประเทศ คนไทย หรือชาวโลก
ผูเ ขียนเปนคนชอบคิด สิง่ ทีไ่ มคดิ คือ การทําเว็บไซตเพือ่ ชาวโลก เพราะไมถนัดเรือ่ งภาษา เว็บ
ทัง้ หมดทีท่ าํ คือ ทําเพือ่ ชาวไทยเทานัน้ (ชาวตางชาติทอี่ า นภาษาไทยออกก็ยนิ ดีใหบริการ) และคิดวาภาษา
ไทยภาษาเดียวก็คงใชเวลาทัง้ ชีวติ ทําไดไมหมด ทุกจังหวัดในประเทศมีขอ มูลมากมายมหาศาล แตนกั
พัฒนาเว็บกวา 90% อยูใ นเมืองหลวง ทําใหเว็บจังหวัดรอบนอกสวนใหญ ขาดขอมูลหรือบริการทีส่ มบูรณ
แนวคิดการพัฒนาเว็บจังหวัดนี้ หวังวานักพัฒนาเว็บมือใหมจะนําไปประยุกตใช และเปนนักพัฒนา
เว็บใหบา นเกิด จนบานเกิดของตนเปนทีร่ จู กั หรือไดรบั ประโยชนจากเทคโนโลยีมากกวาปจจุบนั มีนกั
พัฒนาเว็บมืออาชีพมากมายทีไ่ มไดกลับบานเกิดหลายป นีอ่ าจเปนแรงจูงใจหนึง่ ทีค่ ดิ ทําอะไรใหบา นเกิด
กลายเปนบานเกิดทีน่ า อยูม ากกวาเมืองหลวงก็ได เพราะปจจุบนั การสือ่ สารไรพรมแดน นักพัฒนามืออาชีพ
ทราบดีวา ปจจุบนั สามารถทํางานทีบ่ า นได 365 วัน โดยไมตอ งเขาสํานักงาน ก็ทาํ งานใหองคกรอยางเต็ม
ประสิทธิภาพได
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13.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน

กอนพัฒนาเว็บใหจงั หวัด ตองมีขอ มูลพืน้ ฐานทัว่ ไป จัดเก็บเปนหมวดหมู ในรูปแบบของฐานขอมูล
ทีส่ บื คนไดงา ย คําวาฐานขอมูล หมายถึง การใชคาํ สืบคน (Keyword) ปอนเขาไป แลวแสดงรายชือ่ เว็บ หรือ
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของ เชน พิมพวา “ผูว า ราชการ” ก็ควรแสดงหนาเว็บยอยทัง้ หมดทีม่ ขี อ มูลเกีย่ วกับผูว า ราชการ
เปนตน
กลุม ขอมูลพืน้ ฐานทีค่ วรนํามาจัดระบบฐานขอมูล
1. ขอมูลสภาพทัว่ ไปในจังหวัด เชนแหลงนํา้ ธรรมชาติ ตลาด ถนน แผนที่ เปนตน
2. ขอมูลการทองเทีย่ ว
3. ขอมูลดานธุรกิจ และบริการ
4. สถิตพิ นื้ ฐาน เชน ประชากร จํานวนรานคา จํานวนโรงเรียนเปนตน
5. ประวัตจิ งั หวัด เทศกาล และโบราณสถาน
6. บทสัมภาษณบคุ คลทีน่ า รูจ กั ทุกสาขา ทุกวัย

13.2 รวมภาพถาย
เว็บไซตจงั หวัดมักเนนเรือ่ งขอมูล แตขอ มูลทัง้ หมดจะตองมีภาพประกอบ เชน คนหาคําวา ผูว า ราชการ จะตองมีหนาเว็บทีแ่ สดงภาพผูว า ราชการ ภรรยา หรือบานพัก เปนตน ขอมูลในจังหวัดจะตองมี
ภาพถายทีท่ าํ ใหผเ ู ขามาสืบคน มองเห็นจังหวัดในมุมมองทีต่ อ งการนําเสนอได
ใจจริงของผูเ ขียนอยากจะใหตดิ ตัง้ กลอง VDO แลวนําเสนอจังหวัด ผานระบบ VDO แบบ real
time เพราะเทคโนโลยีในปจจุบนั สามารถใชงานไดหลายปแลว แตยงั ไมมกี ารนํามาใชแพรหลาย เพราะ
ประโยชน และตนทุนยังไมสอดคลองกัน
กลุม ของภาพทีเ่ ว็บจังหวัดควรมี
1. ภาพสถานทีส่ าํ คัญ
2. ภาพทิวทัศนทปี่ ระทับใจ
3. ภาพจากงานนิทรรศการ หรืองานประจําป
4. ภาพบุคคลสําคัญ เชน หัวหนาสวนราชการ เจาของกิจการ เปนตน
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5. ภาพนางงามในจังหวัดจากทุกเวที
6. ภาพชีวติ และความเคลือ่ นไหว เชน คนเดินถนน หรือแมคา ในตลาด เปนตน

ระบบแผนทีอ่ อนไลน เปนการนําเสนอขอมูลทีน่ า สนใจ เพราะสามารถใหขอ มูลไดหลายทิศทาง
และทันสมัยกวาการทําในเอกสาร ปญหาใหญของระบบแผนทีม่ ี 2 ปญหา คือ โปรแกรมทีจ่ ะนํามาใชให
เหมาะสมและขอมูลทีล่ ะเอียดจํานวนมหาศาล มีหนวยงานราชการทีท่ าํ แผนทีล่ กั ษณะนีท้ กุ จังหวัด ทาน
สามารถสอบถามเพือ่ ขอขอมูลได
แผนทีข่ องสถานที่ ทีค่ วรนําเสนอ
1. แผนทีส่ ถานทีท่ อ งเทีย่ ว
2. แผนทีร่ า นคา หรือภายในรานคาแตละแหง
3. แผนทีโ่ รงแรม โรงเรียน และวัดเปนตน
4. แผนทีร่ ะบบสาธารณูปโภค
5. แผนทีท่ งั้ จังหวัด หรือเฉพาะเขตเทศบาลเมือง
6. แผนทีใ่ นตลาดประจําเมือง ประจําอําเภอ
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13.3 ระบบ GIS (Graphic Information System)
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13.4 ทําเว็บใหองคกรทั้งจังหวัด

ทุกจังหวัดมีองคกรขนาดเล็กจํานวนมากทีก่ าํ ลังเติบโต มีการประชาสัมพันธผา นหนังสือพิมพ และ
รายการวิทยุ เสียคาใชจา ยเดือนละหลายพันบาท แตไมมสี อื่ ใดทีป่ ระชาชนสามารถกลับไปคนควา หรือหา
ขอมูลขององคกรนัน้ ไดตลอด ปจจุบนั ยังไมมสี อื่ ใดทีต่ น ทุนตํา่ แตใหรายละเอียดองคกรไดมากเทาที่
เจาของกิจการตองการและมีความเปนปจจุบนั ทีส่ ดุ นีจ่ งึ เปนทีม่ าของแผนพัฒนาเว็บใหองคกรขนาดเล็ก
ในจังหวัด เว็บไซตละ 200 บาทตอเดือนขึน้ ไป (ถารับดูแล 20 เว็บไซตจะมีรายไดถงึ 4,000 บาทตอเดือน)
เว็บไซตขององคกรขนาดเล็ก เชน http://www.companyname.com จะมีขอมูลไมมาก เชน
ประวัตอิ งคกร แผนที่ ภาพถายในองคกร ภาพถายของบุคลากร รายละเอียดสินคาประมาณ 10 รายการ
กระดานถามตอบ เว็บเพจคําถาม และคําตอบทีถ่ ามกันบอย เปนตน
แตถา เปนองคกรขนาดกลางขึน้ ไป มีคา ใชจา ยตัง้ แตเดือนละ 500 บาท ไปจนถึง 5,000 บาทตอ
เดือน เชน โรงเรียน รานคาขนาดใหญ หางสรรพสินคา เครือขายรานอาหาร หนังสือพิมพ บริษทั เครือ่ งดืม่
หรือหนวยงานราชการ เปนตน คาใชจา ยรายเดือนจะสูงไปตามความตองการ และบริการทีแ่ ตกตางกัน เปนการ
รวมคาใชจา ยทุกอยาง คือ คาดูแล domain name คาถายรูป คาออกแบบ ปรับปรุงแกไข คาใหคาํ ปรึกษา
และคาโฆษณาในเว็บของผูพ ฒ
ั นา
บริการทีอ่ งคกรขนาดใหญควรมีไว
1. จัดทําเว็บเพจใหองคกร เชน ประวัตอิ งคกร ขอมูลบุคลากร และขอมูลสินคา เปนตน
2. จัดทําระบบฐานขอมูลใหสบื คน เชน คนหาขอมูลสินคาที่เกี่ยวของกับคําสืบคน เปนตน
3. จัดทําระบบ e-Commerce ในแบบ shopping cart เพื่อสงความตองการซื้อทาง e-mail
4. จัดทําหองภาพบุคลากร และภาพในองคกร ที่สวยงาม
5. จัดทําโปรแกรม และภาพ graphic เชน แผนที่องคกร แผนที่ภายในรานคา
หรือตําแหนงวางสินคา (GIS = Graphic Information System)
6. ถายภาพสมาชิก สถานที่ และจัดทําขาวลาสุดใหกับองคกร รายสัปดาห
7. ทําหนาที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ เชน ลงทะเบียน search engine, counter หรือ
banner เปนตน
8. นักพัฒนาทีม่ เี ว็บไซตของตนเอง จะแบงพืน้ ทีส่ ว นหนึง่ ใหองคกร เพื่อชวยประชาสัมพันธ
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รายรับ คือ สิง่ ทีท่ าํ ใหองคกรอยูไ ด หลายองคกรลงทุนโดยคาดหวังรายรับจากอินเทอรเน็ตไว
มาก แตอาจไมไดตามแผน บริษทั ทีอ่ ยูไ ดในปจจุบนั คือ บริษทั ทีไ่ มหวังผลจากคาโฆษณาเปนหลัก เว็บไซต
ทีอ่ ยูร อดสวนใหญจะเปนเว็บองคกร เว็บของนักพัฒนาทีม่ งี านประจํา หรือนักวิชาการทีไ่ มพงึ่ รายรับจาก
เว็บไซตเปนหลัก หากทานเปนคนหนึง่ ทีค่ ดิ จะทําเว็บไซต และคาดหวังรายไดจากเว็บเปนหลัก ขอให
วิเคราะหสถานการณใหดี เพราะยุคทองของอินเทอรเน็ตทีจ่ ะขุดทองไดงา ยหมดไปแลว ขณะนีท้ กุ คน
อยูใ นโลกแหงความเปนจริง โลกทีก่ ารรับและการใหมคี วามสมดุล เพราะถาผูใ หไมรสู กึ คุม กับสิง่ ทีไ่ ดรบั
การใหกจ็ ะลดลง ธุรกิจอินเทอรเน็ตในปจจุบนั เริม่ เปลีย่ นไป ของฟรีทผี่ รู บั เคยไดเพียงอยางเดียวเริม่ จํากัด
และเปลีย่ นเปนทางเลือก หากตองการเลือกสิง่ ทีด่ กี วาจะตองจายคาบริการเพิม่ นักพัฒนาเว็บไซตในปจจุบนั
ตองวางแผนถึงรายรับทีเ่ ปนรูปธรรม เพราะรายรับทีค่ าดวาจะไดรบั อาจไมไดเสมอไป
แหลงทีม่ าของรายรับ
1. คาติด Logo หรือปาย Banner ขนาด 468 x 60 หนาแรก หรือทุกหนา
2. คาขาวประชาสัมพันธ หรือฝากขายสินคา
3. หาสินคามาขายแลวหักเปอรเซ็นต
4. มีของรางวัลจากหางราน เพือ่ แจกใหสมาชิกทีร่ ว มสนุก
5. รับพัฒนาเว็บไซตใหองคกร

ตอนที่
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13.5 แผนรายรับ

13.6 แผนรายจาย

บริษทั หลายแหงทีล่ งทุนเกีย่ วกับอินเทอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรเริม่ ลดพนักงาน เพราะเปนไปตาม
แนวโนมของเศรษฐกิจ และคานิยมเริม่ ลดลง การโฆษณาผานเว็บเริม่ ไดรบั ความนิยมนอยลง การคํานวณ
คาใชจา ยจึงเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ เพือ่ นํามาวิเคราะหจดุ คุม ทุน หรือจุดทีจ่ ะเลิกกิจการไดอยางเหมาะสม
แหลงที่มาของรายจาย
1. คาลงทุนครัง้ แรก เชน ทีต่ งั้ คอมพิวเตอร โตะ เครือ่ งพิมพ กลองdigital หรือ กระดาษ เปนตน
2. คาลิขสิทธิโ์ ปรแกรม และคาพัฒนาระบบ
3. คาเชา Host เพือ่ ฝากขอมูลทัง้ หมด และตองคํานึงถึง Bandwidth เมือ่ เว็บไดรบั ความนิยม
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4. คาจด Domain name เพื่อใหไดชื่อที่จํางาย มีเอกลักษณของตนเอง
เมือ่ ไดยนิ แลวตองสะกดไมผิด
5. คาใชจา ยปรับปรุงเว็บ เชน คา online คาพิมพ คาเดินทางคาติดตอ และคาเสียเวลา เปนตน
6. คาจางบุคลากร ทั้ง part time และ full time
7. คาจางบุคลากร ติดตองานภายนอก เชนคาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา เปนตน
8. คางานบริหารภายใน (นํา้ ไฟฟา โทรศัพท)
9. คาของรางวัล หรือของแจกใหสมาชิก
10. คาทําบัญชีใหผต ู รวจสอบบัญชี และเสียภาษีในฐานะนิตบิ คุ คล
เมือ่ คิดจะลงทุนเต็มรูปแบบ ตองวิเคราะหจดุ คุม ทุน ผูเ ขียนมีอาชีพสอนหนังสือ ศึกษามาหลาย
ธุรกิจ แตยงั ไมพบธุรกิจใดนาสนใจ แมจะมีความรูเ รือ่ งเทคโนโลยี เพราะเห็นคนทีเ่ กงกวาผูเ ขียนมากมาย
เปดรานขาย รานซอมคอมพิวเตอร หรือแมแตรา นอินเทอรเน็ต ปดกิจการกันไป สวนเว็บไซตทเี่ นนดานธุรกิจ
ก็ยงั ไมเห็นใครประสบความสําเร็จเปนทีน่ า พอใจ ยกเวนไมกเี่ ว็บทีข่ ายธุรกิจใหตา งชาติไดเทานัน้
เว็บทีอ่ ยูไ ดในปจจุบัน คือ เว็บขององคกร ดังนั้น การทําเว็บไซตใหองคกรขนาดเล็กภายใน
จังหวัด นาจะเปนทางเลือกสําหรับนักพัฒนาทีเ่ ปนรูปธรรม แตปญ
 หา คือ รายรับและรายจายอาจใกลเคียง
กันเกินไป เพราะคาซือ้ คอมพิวเตอร คาชัว่ โมงเน็ต กับคากลองดิจติ อล ผูเ ขียนยังตองใชเวลาเกือบปกวา
จะผอนหมด แตสงิ่ ทีไ่ ดรบั คือ พัฒนาการของคนทีเ่ กีย่ วของ และความกาวหนาโดยรวมทีเ่ กิดขึน้ กับจังหวัด
อันเปนทีอ่ าศัยของเรา และลูกหลาน
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