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บทที่ 13
แผนพัฒนาเว็บจังหวัด และเมืองไทย

ชาวไทยทกุคนมจีงัหวดัทีต่นเองรกั อาจเปนจงัหวดับานเกดิ ทีเ่รยีน ทีอ่ยู หรอืทีท่าํงาน เมือ่เริม่คดิ
พฒันาเวบ็ ทกุคนมกัคดิถงึตนเอง คอืการทาํเวบ็ใหตนเอง หรอืองคกร หากมองไกลตวัอกีนดิ กจ็ะเปนเวบ็
เพือ่จงัหวดั ประเทศ คนไทย หรอืชาวโลก

ผูเขยีนเปนคนชอบคดิ สิง่ทีไ่มคดิ คอื การทาํเวบ็ไซตเพือ่ชาวโลก เพราะไมถนดัเรือ่งภาษา เวบ็
ทัง้หมดทีท่าํ คอื ทาํเพือ่ชาวไทยเทานัน้ (ชาวตางชาตทิีอ่านภาษาไทยออกกย็นิดใีหบรกิาร) และคดิวาภาษา
ไทยภาษาเดยีวกค็งใชเวลาทัง้ชวีติทาํไดไมหมด ทกุจงัหวดัในประเทศมขีอมลูมากมายมหาศาล แตนกั
พฒันาเวบ็กวา 90% อยูในเมอืงหลวง ทาํใหเวบ็จงัหวดัรอบนอกสวนใหญ ขาดขอมลูหรอืบรกิารทีส่มบรูณ

แนวคดิการพฒันาเวบ็จงัหวดันี ้หวงัวานกัพฒันาเวบ็มอืใหมจะนาํไปประยกุตใช และเปนนกัพฒันา
เวบ็ใหบานเกดิ จนบานเกดิของตนเปนทีรู่จกั หรอืไดรบัประโยชนจากเทคโนโลยมีากกวาปจจบุนั มนีกั
พฒันาเวบ็มอือาชพีมากมายทีไ่มไดกลบับานเกดิหลายป  นีอ่าจเปนแรงจงูใจหนึง่ทีค่ดิทาํอะไรใหบานเกดิ
กลายเปนบานเกดิทีน่าอยูมากกวาเมอืงหลวงกไ็ด เพราะปจจบุนัการสือ่สารไรพรมแดน นกัพฒันามอือาชพี
ทราบดวีา ปจจบุนัสามารถทาํงานทีบ่านได 365 วนั โดยไมตองเขาสาํนกังาน กท็าํงานใหองคกรอยางเตม็
ประสทิธภิาพได
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13.1  รวบรวมขอมูลพื้นฐาน
กอนพฒันาเวบ็ใหจงัหวดั ตองมขีอมลูพืน้ฐานทัว่ไป จดัเกบ็เปนหมวดหมู ในรปูแบบของฐานขอมลู

ทีส่บืคนไดงาย คาํวาฐานขอมลู หมายถงึ การใชคาํสบืคน (Keyword) ปอนเขาไป แลวแสดงรายชือ่เวบ็ หรอื
ขอมลูทีเ่กีย่วของ เชน พมิพวา “ผูวาราชการ” กค็วรแสดงหนาเวบ็ยอยทัง้หมดทีม่ขีอมลูเกีย่วกบัผูวาราชการ
เปนตน
     กลุมขอมลูพืน้ฐานทีค่วรนาํมาจดัระบบฐานขอมลู

1. ขอมลูสภาพทัว่ไปในจงัหวดั เชนแหลงนํา้ ธรรมชาต ิตลาด ถนน แผนที ่เปนตน
2. ขอมลูการทองเทีย่ว
3. ขอมลูดานธรุกจิ  และบรกิาร
4. สถติพิืน้ฐาน เชน ประชากร  จาํนวนรานคา จาํนวนโรงเรยีนเปนตน
5. ประวตัจิงัหวดั เทศกาล และโบราณสถาน
6. บทสมัภาษณบคุคลทีน่ารูจกัทกุสาขา ทกุวยั

13.2  รวมภาพถาย
เวบ็ไซตจงัหวดัมกัเนนเรือ่งขอมลู แตขอมลูทัง้หมดจะตองมภีาพประกอบ เชน คนหาคาํวา ผูวา-

ราชการ จะตองมหีนาเวบ็ทีแ่สดงภาพผูวาราชการ ภรรยา หรอืบานพกั เปนตน ขอมลูในจงัหวดัจะตองมี
ภาพถายทีท่าํใหผูเขามาสบืคน มองเหน็จงัหวดัในมมุมองทีต่องการนาํเสนอได

ใจจรงิของผูเขยีนอยากจะใหตดิตัง้กลอง VDO แลวนาํเสนอจงัหวดั ผานระบบ VDO แบบ real
time เพราะเทคโนโลยใีนปจจบุนั สามารถใชงานไดหลายปแลว แตยงัไมมกีารนาํมาใชแพรหลาย เพราะ
ประโยชน  และตนทนุยงัไมสอดคลองกนั
     กลุมของภาพทีเ่วบ็จงัหวดัควรมี

1. ภาพสถานทีส่าํคญั
2. ภาพทวิทศันทีป่ระทบัใจ
3. ภาพจากงานนทิรรศการ หรอืงานประจาํป
4. ภาพบคุคลสาํคญั เชน หวัหนาสวนราชการ เจาของกจิการ เปนตน
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5. ภาพนางงามในจงัหวดัจากทกุเวที
6. ภาพชวีติ และความเคลือ่นไหว เชน คนเดนิถนน หรอืแมคาในตลาด เปนตน

13.3  ระบบ GIS (Graphic Information System)
ระบบแผนทีอ่อนไลน เปนการนาํเสนอขอมลูทีน่าสนใจ เพราะสามารถใหขอมลูไดหลายทศิทาง

และทนัสมยักวาการทาํในเอกสาร ปญหาใหญของระบบแผนทีม่ี 2 ปญหา คอื โปรแกรมทีจ่ะนาํมาใชให
เหมาะสมและขอมลูทีล่ะเอยีดจาํนวนมหาศาล มหีนวยงานราชการทีท่าํแผนทีล่กัษณะนีท้กุจงัหวดั ทาน
สามารถสอบถามเพือ่ขอขอมลูได
     แผนทีข่องสถานที ่ทีค่วรนาํเสนอ

1. แผนทีส่ถานทีท่องเทีย่ว
2. แผนทีร่านคา หรอืภายในรานคาแตละแหง
3. แผนทีโ่รงแรม โรงเรยีน และวดัเปนตน
4. แผนทีร่ะบบสาธารณปูโภค
5. แผนทีท่ัง้จงัหวดั หรอืเฉพาะเขตเทศบาลเมอืง
6. แผนทีใ่นตลาดประจาํเมอืง ประจาํอาํเภอ
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13.4  ทําเว็บใหองคกรทั้งจังหวัด
ทกุจงัหวดัมอีงคกรขนาดเลก็จาํนวนมากทีก่าํลงัเตบิโต มกีารประชาสมัพนัธผานหนงัสอืพมิพ และ

รายการวทิย ุเสยีคาใชจายเดอืนละหลายพนับาท แตไมมสีือ่ใดทีป่ระชาชนสามารถกลบัไปคนควา หรอืหา
ขอมลูขององคกรนัน้ไดตลอด ปจจบุนัยงัไมมสีือ่ใดทีต่นทนุต่ํา แตใหรายละเอียดองคกรไดมากเทาที่
เจาของกจิการตองการและมคีวามเปนปจจบุนัทีส่ดุ นีจ่งึเปนทีม่าของแผนพฒันาเวบ็ใหองคกรขนาดเลก็
ในจงัหวดั เวบ็ไซตละ 200 บาทตอเดอืนขึน้ไป (ถารบัดแูล 20 เวบ็ไซตจะมรีายไดถงึ 4,000 บาทตอเดอืน)

เวบ็ไซตขององคกรขนาดเลก็ เชน http://www.companyname.com จะมีขอมูลไมมาก เชน
ประวตัอิงคกร แผนที ่ภาพถายในองคกร ภาพถายของบคุลากร รายละเอยีดสนิคาประมาณ 10 รายการ
กระดานถามตอบ เวบ็เพจคาํถาม และคาํตอบทีถ่ามกนับอย เปนตน

แตถาเปนองคกรขนาดกลางขึน้ไป มคีาใชจายตัง้แตเดอืนละ 500 บาท ไปจนถงึ 5,000 บาทตอ
เดอืน เชน โรงเรยีน รานคาขนาดใหญ หางสรรพสนิคา เครอืขายรานอาหาร หนงัสอืพมิพ บรษิทัเครือ่งดืม่
หรอืหนวยงานราชการ เปนตน คาใชจายรายเดอืนจะสงูไปตามความตองการ และบรกิารทีแ่ตกตางกนั เปนการ
รวมคาใชจายทกุอยาง คอื คาดแูล domain name คาถายรปู คาออกแบบ ปรบัปรงุแกไข คาใหคาํปรกึษา
และคาโฆษณาในเวบ็ของผูพฒันา
     บรกิารทีอ่งคกรขนาดใหญควรมไีว

1. จดัทาํเวบ็เพจใหองคกร เชน ประวตัอิงคกร ขอมลูบคุลากร และขอมลูสนิคา เปนตน
2. จดัทาํระบบฐานขอมลูใหสบืคน เชน คนหาขอมูลสินคาที่เกี่ยวของกับคําสืบคน เปนตน
3. จดัทาํระบบ e-Commerce ในแบบ shopping cart เพื่อสงความตองการซื้อทาง e-mail
4. จดัทาํหองภาพบคุลากร และภาพในองคกร ที่สวยงาม
5. จัดทําโปรแกรม และภาพ graphic เชน แผนที่องคกร แผนที่ภายในรานคา
หรือตําแหนงวางสินคา (GIS = Graphic Information System)

6. ถายภาพสมาชกิ สถานที ่และจัดทําขาวลาสุดใหกับองคกร รายสัปดาห
7. ทาํหนาที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ เชน ลงทะเบียน search engine, counter หรือ

banner เปนตน
8. นกัพฒันาทีม่เีวบ็ไซตของตนเอง จะแบงพืน้ทีส่วนหนึง่ใหองคกร เพื่อชวยประชาสัมพันธ
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13.5  แผนรายรับ
รายรบั คอื สิง่ทีท่าํใหองคกรอยูได หลายองคกรลงทนุโดยคาดหวงัรายรบัจากอนิเทอรเนต็ไว

มาก แตอาจไมไดตามแผน บรษิทัทีอ่ยูไดในปจจบุนั คอื บรษิทัทีไ่มหวงัผลจากคาโฆษณาเปนหลกั เวบ็ไซต
ทีอ่ยูรอดสวนใหญจะเปนเวบ็องคกร เวบ็ของนกัพฒันาทีม่งีานประจาํ หรอืนกัวชิาการทีไ่มพึง่รายรบัจาก
เวบ็ไซตเปนหลกั หากทานเปนคนหนึง่ทีค่ดิจะทาํเวบ็ไซต และคาดหวงัรายไดจากเว็บเปนหลัก ขอให
วเิคราะหสถานการณใหด ีเพราะยคุทองของอนิเทอรเนต็ทีจ่ะขดุทองไดงายหมดไปแลว ขณะนีท้กุคน
อยูในโลกแหงความเปนจรงิ โลกทีก่ารรบัและการใหมคีวามสมดลุ เพราะถาผูใหไมรูสกึคุมกบัสิง่ทีไ่ดรบั
การใหกจ็ะลดลง ธรุกจิอนิเทอรเนต็ในปจจบุนัเริม่เปลีย่นไป ของฟรทีีผู่รบัเคยไดเพยีงอยางเดยีวเริม่จาํกดั
และเปลีย่นเปนทางเลอืก หากตองการเลอืกสิง่ทีด่กีวาจะตองจายคาบรกิารเพิม่ นกัพฒันาเวบ็ไซตในปจจบุนั
ตองวางแผนถงึรายรบัทีเ่ปนรปูธรรม เพราะรายรบัทีค่าดวาจะไดรบั อาจไมไดเสมอไป

     แหลงทีม่าของรายรับ
1. คาตดิ Logo หรอืปาย Banner ขนาด 468 x 60 หนาแรก หรอืทกุหนา
2. คาขาวประชาสมัพนัธ หรอืฝากขายสนิคา
3. หาสนิคามาขายแลวหกัเปอรเซน็ต
4. มขีองรางวลัจากหางราน เพือ่แจกใหสมาชกิทีร่วมสนกุ
5. รบัพฒันาเวบ็ไซตใหองคกร

13.6  แผนรายจาย
บรษิทัหลายแหงทีล่งทนุเกีย่วกบัอนิเทอรเนต็หรอืคอมพวิเตอรเริม่ลดพนกังาน เพราะเปนไปตาม

แนวโนมของเศรษฐกจิ และคานยิมเริม่ลดลง การโฆษณาผานเวบ็เริม่ไดรบัความนยิมนอยลง การคาํนวณ
คาใชจายจงึเปนสิง่ทีส่าํคญั เพือ่นาํมาวเิคราะหจดุคุมทนุ  หรอืจดุทีจ่ะเลกิกจิการไดอยางเหมาะสม
     แหลงที่มาของรายจาย

1. คาลงทนุครัง้แรก เชน ทีต่ัง้คอมพวิเตอร โตะ เครือ่งพมิพ กลองdigital หรอื กระดาษ เปนตน
2. คาลขิสทิธิโ์ปรแกรม และคาพฒันาระบบ
3. คาเชา Host เพือ่ฝากขอมลูทัง้หมด และตองคาํนงึถงึ Bandwidth เมือ่เวบ็ไดรบัความนิยม
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4. คาจด Domain name เพื่อใหไดชื่อที่จํางาย มีเอกลักษณของตนเอง
เมือ่ไดยนิแลวตองสะกดไมผิด

5. คาใชจายปรบัปรงุเวบ็ เชน คา online คาพมิพ คาเดนิทางคาตดิตอ และคาเสยีเวลา เปนตน
6. คาจางบุคลากร ทั้ง part time และ full time
7. คาจางบุคลากร ติดตองานภายนอก เชนคาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา เปนตน
8. คางานบรหิารภายใน (นํา้ ไฟฟา โทรศพัท)
9. คาของรางวลั หรอืของแจกใหสมาชกิ

10. คาทาํบญัชใีหผูตรวจสอบบญัช ี และเสยีภาษใีนฐานะนติบิคุคล

เมือ่คดิจะลงทนุเตม็รปูแบบ ตองวเิคราะหจดุคุมทนุ ผูเขยีนมอีาชพีสอนหนงัสอื ศกึษามาหลาย
ธรุกจิ แตยงัไมพบธรุกจิใดนาสนใจ แมจะมคีวามรูเรือ่งเทคโนโลย ีเพราะเหน็คนทีเ่กงกวาผูเขยีนมากมาย
เปดรานขาย รานซอมคอมพวิเตอร หรอืแมแตรานอนิเทอรเนต็ ปดกจิการกนัไป สวนเวบ็ไซตทีเ่นนดานธรุกจิ
กย็งัไมเหน็ใครประสบความสาํเรจ็เปนทีน่าพอใจ  ยกเวนไมกีเ่วบ็ทีข่ายธรุกจิใหตางชาตไิดเทานัน้

เวบ็ทีอ่ยูไดในปจจุบัน คือ เว็บขององคกร ดังนั้น การทําเว็บไซตใหองคกรขนาดเล็กภายใน
จงัหวดั นาจะเปนทางเลอืกสาํหรบันกัพฒันาทีเ่ปนรปูธรรม แตปญหา คอื รายรบัและรายจายอาจใกลเคยีง
กนัเกนิไป เพราะคาซือ้คอมพวิเตอร คาชัว่โมงเนต็ กบัคากลองดจิติอล ผูเขยีนยงัตองใชเวลาเกอืบปกวา
จะผอนหมด แตสิง่ทีไ่ดรบั คอื พฒันาการของคนทีเ่กีย่วของ และความกาวหนาโดยรวมทีเ่กดิขึน้กบัจงัหวดั
อนัเปนทีอ่าศยัของเรา และลกูหลาน
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