คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสารผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2546

ครึ่งทศวรรษ Google.com
รังสรรค ธนะพรพันธุ
Google.com มีอายุครบครึ่งทศวรรษในปนี้
ไมนา เชือ่ วา ธุรกิจขนาดจิ๋ว ซึ่งกอเกิดจากมันสมองของนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร
แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 2 นาย จะสามารถถีบตัวเปน Search Engine ที่มีผูใชบริการมาก
ทีส่ ดุ ในโลก เพียงชั่วระยะเวลาเพียง 5 ป
เซอรไก บริน (Ser- gey Brin) ขณะอายุ 22 ป และลารรี เพจ (Larry Page) ขณะ
อายุ 21 ป รวมกันสถาปนา Google.com ในป 2538 โดยในชั้นแรกใชชื่อ Back Rub หองพักใน
มหาวิ ท ยาลัยสแตนฟอรดของคนทั้ง สองแปรสภาพเปนสํ านักงาน หองพักของเพจเปนศูนย
สารสนเทศ สวนหองพักของบรินเปนสํานักงานธุรกิจ โดยที่ในเวลาตอมายายสํานักงานไปยัง
Menlo Park มลรัฐแคลิฟอรเนีย Google.com ถือกําเนิด ณ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนอูซอมรถ เมื่อวัน
ที่ 7 กันยายน 2541 ดวยเงินลงทุน 1 ลานดอลลารอเมริกันที่ระดมจากญาติสนิทและมิตรสหาย
เมือ่ Google.com ถือกําเนิดนั้น ธุรกิจ Dot Com กําลังรุงเรืองสุดขีด แตแลว
ภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot Com ก็เริ่มแตกในป 2543 จนธุรกิจ Dot Com กลายเปนธุรกิจ Dot
Gone Google.com สามารถฟนฝามรสุมธุรกิจดังกลาวนี้ไดอยางดียิ่ง ไมเพียงแตจะอยูรอดได
เทานั้น หากยังเติบใหญไดอีกดวย
เมือ่ Google.com เริ่มใหบริการ Search Engine นั้นในชั้นแรกมีผูใชบริการเพียง
วันละ 10,000 รายเศษ ในปจจุบันมีผูใชบริการมากกวาวันละ 200 ลานราย
Search Engine ทําหนาทีเ่ สมือนหนึ่ง 'หองสมุด' ใน Cyberspace ผูที่ตองการ
แสวงหาความรูและคนหาขอมูล เพียงแตเขาสู Search Engine และพิมพคําไข (Key Words) หรือ
หัวขอทีต่ อ งการคน Search Engine จะชวยนําพาไปสู Web- sites ตางๆ ที่สามารถใหความรูและ
ขอมูลตามคําไขหรือหัวขอที่คนนั้น
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Google.com ใหความสนใจในการพัฒนา Indexing Technology เพราะการ
จัดระบบดรรชนีเปนหัวใจของ Search Engine ทั้งนี้ Search Engine จะตองสามารถนําผูใช
บริการไปสู Website ทีใ่ หขอ มูลและความรูต รงตามความตองการของผูใ ชบริการในเวลาอันรวดเร็ว
Google.com ทุมทรัพยากรในการวิเคราะหเนื้อหาของ webpage ตางๆเพื่อ
กําหนดคําไข และเพือ่ ประเมินความนิยมของผูใชบริการ ดวยเหตุดังนี้ Google.com จึงสามารถ
จัดทําดรรชนีสําหรับ Web Journals เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการได
ในดานหนึง่ Google.com กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา Indexing Technology
ในอีกดานหนึ่ง Google.com ใหความสํ าคัญในดานยุทธศาสตรการตลาด ทั้งนี้เนื่องจาก
Google.com อยูรอดในทางธุรกิจไดดวยรายไดจากการโฆษณา โดยที่รายไดจากการโฆษณา
เพิ่มพูนตามปริมาณผูใชบริการ ในขณะที่ปริมาณผูใชบริการจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพการใหบริการของ Google.com เอง ยุทธศาสตรทั้งสองจึงขึ้นตอกันและกัน และมี
ผลตอชะตากรรมของ Google.com
Google.com สนใจศึกษาวา webpage แตละหนาสมควรโฆษณาสินคาหรือ
บริการอะไร การหาโฆษณาของ Google. com จึงมีเปาหมายเดนชัด เพราะมิไดเพียงใหผูผลิต
สินคาและบริการไดประโยชนเทานั้น หากตองการใหผูใชบริการไดประโยชนดวย อาทิ ในขณะที่
ผู ใชบริ การกํ าลัง ค น ขอมู ลเกี่ ย วกั บ การทอ งเที่ ย ว จะมีโฆษณาบริการนํ าเที่ยวปรากฏบนจอ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ดวยวิธีการเชนนี้ Google.com ชวยใหการโฆษณามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น บริษัท
ผูผ ลิตสินคาและบริการพอใจที่จะโฆษณากับ Google.com
การเติบใหญของ Google.com เปนปรากฏการณที่มีผูจับตามองมากขึ้น เมื่อ
Google.com กาวลวงไปซื้อ Pyra Labs ซึง่ เปนบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรซอฟตแวรเมื่อตนป 2546
วงการธุรกิจเริ่มตั้งคําถามวา เหตุใดบริษัทผูประกอบธุรกิจ Search Engine จึงตัดสินใจซื้อบริษัท
ผลิตคอมพิวเตอรซอฟตแวร?
Pyra Labs เปนเจาของบริษัท Blogger เมื่อ Google. com ซื้อ Pyra Labs
Google.com ยอมเปนเจาของ Blogger ดวย
Blogger นอกจากผลิตคอมพิวเตอรซอฟตแวรแลวยังเปนเจาของ Website อัน
เปนที่สิงสถิตของ Weblogs นับลานใน Cyberspace
Weblogs เปน Website สวนบุคคล ณ ทีซ่ งึ่ ผูอ านสามารถเขาไปสื่อสารดวยการ
แลกเปลีย่ นขอมูล แสดงทัศนวิจารณ หรือมี 'บทสนทนา' กับผูอานอื่นๆ โดยปกติจะมี Web Links
ดวย
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กระบวนการเติบโตของ Weblogs หรือ Weblogging นอกจากจะมีผลตอการ
ขยายขนาดของ Cyberspace แลว ยังมีผลตอวัฒนธรรมการสื่อสารของมนุษยอยางสําคัญ
อีกดวย Cyberspace กลายเปนแหลงความรูและขอมูลที่สําคัญยิ่งกวาหองสมุดใดๆ การ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนวิจารณใน Cyber-space เปนไปอยางเสรี ขอเขียนที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพมิ พถูกถายทอดสู Cyberspace ไดโดยงาย ผานการเชื่อมโยงระหวาง Weblogs ตางๆ
แต Weblogs แตกตางจากหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ขอเขียนที่ปรากฏบน
Weblogs ไมมี การตรวจสอบวา เปน ขอเขีย นที่ถู ก ตองตรงตอขอเท็จจริง ไมมีกระบวนการ
บรรณาธิกรเพื่อใหภาษาสละสลวย หากจะมีการใชภาษาหยาบคาย หรือแมแตหยาบโลน ก็เปน
เรื่องคาดการณได
การปรากฏตัวของ Weblogs กอใหเกิด Weblog-sphere หรือ Blogosphere
อันเปนสวนตอเติมของ Cyberspace กระบวนการ Weblogging ชวยขยายตอเติม Blogosphere
Google.com ตองการหาประโยชนจาก Blogsphere อันกวางใหญไพศาลอยาง
ปราศจากขอกังขา มิฉะนั้นคงไมตัดสินใจซื้อ Pyra Labs การซื้อ Pyra Labs ไมเพียงแตจะทําให
Google.com ไดประโยชนจากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Pyra Labs และ Blogger เทานั้น หากยัง
ไดประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับ Weblogs ที่ Blogger ครอบครองอีกดวย ขอมูลเหลานี้ชวยขยาย
ตอเติมฐานขอมูลที่ Google.com มีอยูเ ดิม มิพักตองกลาวถึง Interlinks ที่มากับ Weblogs ดวย
นักสังเกตการณจํ านวนไมนอยเริ่มตั้งขอสังเกตวา Google.com อาจอยูใน
กระบวนการปรั บ โครงสร า งเพื่ อ เปลี่ ย นโฉมเป น ธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชน (Media Business)
Google.com รุกคืบไปทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ American Online เมื่อตนเดือน
ตุลาคม 2546 ทําใหขอคาดการณขางตนนี้มีความเปนไปไดเพิ่มขึ้น ในอีกดานหนึ่ง Microsoft
จับตามองการเติบโตของ Google.com ดวย และเริม่ วางแผนที่จะประกอบธุรกิจ Search Engine
แขงกับ Google.com
ครึง่ ทศวรรษของ Google.com เปนครึ่งทศวรรษแหงการเติบโตที่มีคุณภาพ อยาง
นอยที่สุด แมแตยักษใหญดุจดัง Microsoft ยังตองเกรงขาม
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Google.com
กําเนิด
ผูกอตั้ง
ความหมาย
จํานวนพนักงาน
จํานวนผูใชบริการ
จํานวนขอมูล

7 กันยายน 2541
Larry Page
Sergey Brin
Google มาจากคําวา Googol
ซึง่ ในทางคณิตศาสตร หมายถึงเลข 1 ตามดวยศูนยอีก 100 ตัว
มากกวา 1,000 คน
200 ลานรายตอวัน
3,100 ลาน Web Pages

