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ครึ่งทศวรรษ Google.com

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

Google.com มอีายุครบครึ่งทศวรรษในปนี้

ไมนาเชือ่วา ธุรกิจขนาดจิ๋ว ซึ่งกอเกิดจากมันสมองของนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร
แหงมหาวทิยาลัยสแตนฟอรด 2 นาย จะสามารถถีบตัวเปน Search Engine ที่มีผูใชบริการมาก 
ทีสุ่ดในโลก เพียงชั่วระยะเวลาเพียง 5 ป

เซอรไก บริน (Ser- gey Brin) ขณะอายุ 22 ป และลารรี เพจ (Larry Page) ขณะ
อาย ุ 21 ป รวมกันสถาปนา Google.com ในป 2538 โดยในชั้นแรกใชชื่อ Back Rub หองพักใน
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดของคนทั้งสองแปรสภาพเปนสํ านักงาน หองพักของเพจเปนศูนย 
สารสนเทศ สวนหองพักของบรินเปนสํ านักงานธุรกิจ โดยที่ในเวลาตอมายายสํ านักงานไปยัง 
Menlo Park มลรัฐแคลฟิอรเนีย Google.com ถือกํ าเนิด ณ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนอูซอมรถ เมื่อวัน
ที ่7 กนัยายน 2541 ดวยเงินลงทุน 1 ลานดอลลารอเมริกันที่ระดมจากญาติสนิทและมิตรสหาย

เมือ่ Google.com ถือกํ าเนิดนั้น  ธรุกจิ Dot Com กํ าลังรุงเรืองสุดขีด  แตแลว
ภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot Com ก็เร่ิมแตกในป 2543 จนธุรกิจ Dot Com กลายเปนธุรกิจ Dot 
Gone Google.com สามารถฟนฝามรสุมธุรกิจดังกลาวนี้ไดอยางดียิ่ง  ไมเพียงแตจะอยูรอดได 
เทานั้น  หากยังเติบใหญไดอีกดวย

เมือ่ Google.com เร่ิมใหบริการ Search Engine นั้นในชั้นแรกมีผูใชบริการเพียง
วนัละ 10,000 รายเศษ ในปจจุบันมีผูใชบริการมากกวาวันละ 200 ลานราย

Search Engine ท ําหนาทีเ่สมือนหนึ่ง 'หองสมุด' ใน Cyberspace ผูที่ตองการ
แสวงหาความรูและคนหาขอมูล เพียงแตเขาสู Search Engine และพิมพคํ าไข (Key Words) หรือ
หวัขอทีต่องการคน Search Engine จะชวยนํ าพาไปสู Web- sites ตางๆ ที่สามารถใหความรูและ
ขอมูลตามคํ าไขหรือหัวขอที่คนนั้น
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Google.com ใหความสนใจในการพัฒนา Indexing Technology  เพราะการ 
จดัระบบดรรชนีเปนหัวใจของ Search Engine  ทั้งนี้ Search Engine จะตองสามารถนํ าผูใช
บริการไปสู Website ทีใ่หขอมลูและความรูตรงตามความตองการของผูใชบริการในเวลาอนัรวดเร็ว

Google.com ทุมทรัพยากรในการวิเคราะหเนื้อหาของ webpage ตางๆเพื่อ
ก ําหนดคํ าไข  และเพือ่ประเมินความนิยมของผูใชบริการ  ดวยเหตุดังนี้ Google.com จึงสามารถ 
จดัท ําดรรชนีสํ าหรับ Web Journals เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการได

ในดานหนึง่ Google.com กํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนา Indexing Technology 
ในอีกดานหนึ่ง Google.com ใหความสํ าคัญในดานยุทธศาสตรการตลาด ทั้งนี้เนื่องจาก 
Google.com อยูรอดในทางธุรกิจไดดวยรายไดจากการโฆษณา โดยที่รายไดจากการโฆษณา 
เพิ่มพูนตามปริมาณผูใชบริการ ในขณะที่ปริมาณผูใชบริการจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 
ประสิทธิภาพการใหบริการของ Google.com เอง  ยทุธศาสตรทั้งสองจึงขึ้นตอกันและกัน  และมี
ผลตอชะตากรรมของ Google.com

Google.com สนใจศกึษาวา webpage แตละหนาสมควรโฆษณาสินคาหรือ
บริการอะไร การหาโฆษณาของ Google. com จงึมเีปาหมายเดนชัด  เพราะมิไดเพียงใหผูผลิต 
สินคาและบรกิารไดประโยชนเทานั้น  หากตองการใหผูใชบริการไดประโยชนดวย อาทิ ในขณะที่ 
ผูใชบริการกํ าลังคนขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว จะมีโฆษณาบริการนํ าเที่ยวปรากฏบนจอ
คอมพวิเตอร ฯลฯ ดวยวิธีการเชนนี้ Google.com ชวยใหการโฆษณามีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน บริษัท 
ผูผลิตสินคาและบริการพอใจที่จะโฆษณากับ Google.com

การเตบิใหญของ Google.com เปนปรากฏการณที่มีผูจับตามองมากขึ้น เมื่อ 
Google.com กาวลวงไปซื้อ Pyra Labs ซึง่เปนบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรซอฟตแวรเมื่อตนป 2546 
วงการธรุกจิเร่ิมต้ังคํ าถามวา 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 นบัลานใน Cyberspace

Weblogs เปน Website สวนบุคคล ณ ทีซ่ึง่ผูอานสามารถเขาไปสื่อสารดวยการ
แลกเปลีย่นขอมูล แสดงทัศนวิจารณ หรือมี 'บทสนทนา' กับผูอานอื่นๆ โดยปกติจะมี Web Links 
ดวย
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กระบวนการเติบโตของ Weblogs หรือ Weblogging นอกจากจะมีผลตอการ
ขยายขนาดของ Cyberspace แลว ยังมีผลตอวัฒนธรรมการสื่อสารของมนุษยอยางสํ าคัญ 
อีกดวย  Cyberspace กลายเปนแหลงความรูและขอมูลที่สํ าคัญยิ่งกวาหองสมุดใดๆ การ 
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนวิจารณใน Cyber-space เปนไปอยางเสรี ขอเขียนที่ปรากฏในสิ่ง 
ตีพมิพถูกถายทอดสู Cyberspace ไดโดยงาย ผานการเชื่อมโยงระหวาง Weblogs ตางๆ

แต Weblogs แตกตางจากหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ขอเขียนที่ปรากฏบน 
Weblogs ไมมีการตรวจสอบวาเปนขอเขียนที่ถูกตองตรงตอขอเท็จจริง ไมมีกระบวนการ
บรรณาธิกรเพื่อใหภาษาสละสลวย หากจะมกีารใชภาษาหยาบคาย หรือแมแตหยาบโลน ก็เปน
เร่ืองคาดการณได

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 ไมเพียงแตจะทํ าให 
Google.com ไดประโยชนจากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Pyra Labs และ Blogger เทานั้น  หากยัง
ไดประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับ Weblogs ที่ Blogger ครอบครองอีกดวย  ขอมลูเหลานี้ชวยขยาย
ตอเติมฐานขอมูลที่ Google.com มอียูเดมิ มิพักตองกลาวถึง Interlinks ที่มากับ Weblogs ดวย

นักสังเกตการณจํ านวนไมนอยเริ่มต้ังขอสังเกตวา Google.com อาจอยูใน
กระบวนการปรับโครงสรางเพื่อเปลี่ยนโฉมเปนธุรกิจส่ือสารมวลชน (Media Business) 
Google.com รุกคบืไปทํ าสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ American Online เมื่อตนเดือน
ตุลาคม 2546 ทํ าใหขอคาดการณขางตนนี้มีความเปนไปไดเพิ่มข้ึน  ในอกีดานหนึ่ง Microsoft  
จบัตามองการเติบโตของ Google.com ดวย  และเริม่วางแผนที่จะประกอบธุรกิจ Search Engine 
แขงกับ Google.com

คร่ึงทศวรรษของ Google.com เปนครึ่งทศวรรษแหงการเติบโตที่มีคุณภาพ อยาง
นอยที่สุด แมแตยักษใหญดุจดัง Microsoft ยงัตองเกรงขาม
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ขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับ Google.com

กํ าเนิด 7 กนัยายน 2541
ผูกอต้ัง Larry Page
 Sergey Brin
ความหมาย Google มาจากคํ าวา Googol
 ซึง่ในทางคณิตศาสตร หมายถงึเลข 1 ตามดวยศูนยอีก 100 ตัว
จ ํานวนพนักงาน มากกวา 1,000 คน
จ ํานวนผูใชบริการ 200 ลานรายตอวัน
จ ํานวนขอมูล 3,100 ลาน Web Pages
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