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UTQ online e-Training Course
ใบความรูที่ 3.1 เรื่อง “แหลงทรัพยากรการเรียนรูบนโลกอินเทอรเน็ต”
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)

Social Network คืออะไร?

Social Network คือ สังคมออนไลนที่จะชวยใหคุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอรเนทไดงายๆ เราสามารถที่จะสรางพื้นที่สวนตัวขึ้นมา เพื่อ
แนะนําตัวเองได เชน Hi5, Friendster, My Space, Face Book, Orkut, Bebo, Tagged
เว็บ SNS (Social Network Site) เหลานี้ลวนแลวแตเปนเว็บที่สรางขึ้นมาเพื่อการตอบสนองความตองการในการติดตอธุรกิจหรือหา
เพื่อนบนโลกไซเบอรทั้งสิ้น

Hi5 (www.hi5.com)

เว็บ Hi5 เปนเว็บที่รูจักกันอยางแพรหลายในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีผูใชบริการกวา 7 แสนคน สําหรับหลายคนที่รูจักและใช
บริการอยูคงจะไมตองอธิบายกันมาก เพราะคงรูจุดประสงคและการใชงานดีอยูแลว แตหลายๆคนยังไมทราบวาเจา hi5 นี่ใชงานยังไง มีทําไม
และเพื่อประโยชนอะไร
Hi5.com เปนเว็บไซตที่ใหผูใชบริการมาฝาก profile ของตัวเอง คลายๆกับ blog เนี่ยแหละ แตวาคนไมคอยไปเขียนอะไรเปนเรื่องเปน
ราวในนั้นซะเทาไหร จะเนนที่ตกแตงหนาตา profile เราใหสวยงาม ดึงดูดคนมาเขา แตจุดเดนของมันอยูที่ ระบบ network ที่เรามีโอกาสไดทํา
ความรูจักกับคนใหมๆ หรือบังเอิญเจอเพื่อนเกาสมัยมัธยมเมื่อหลายสิบปกอน หรือเพื่อนของเพื่อน กิ้กเกา แฟนเกา .. แตอีกหลายคนก็สมัครไป
งั้นๆไมไดอะไรมากเพราะไดรับอีเมลชวนมาเลน hi5 จากเพื่อน ...
ขอดี
1. มีโอกาสไดเพื่อนใหมๆและ keep connect กับเพื่อนเกาๆ ที่บางคนอาจจะเลือนหายไปกับความทรงจํา (แตพอสง msg คุยกันก็ไมรู
จะคุยไร เพราะมันหางกันมานาน)
2. การเก็บรักษาความสวนตัว ก็ใชไดระดับหนึ่ง คือ ยังไงๆถาเราไมบอก ไมวาใครก็ไมรูอีเมลเรา แตถาอยากใหรูก็เขียนบอกไปเลยก็ได
หรืออยากรู msn ใครก็แมสเสจไปหาเขาตรงๆ
3. วิธีการสมัครงาย และวิธีการทํา hi5 ใหสวยงามก็งาย
4. ขอดีก็เหมือน blog ทั่วไปๆแหละเพียงแตคนเลนนิยม เพราะมันดูทันสมัยและใชงานงาย
ขอเสีย

1. มีการพัฒนาเว็บ อาจจะลมบางครั้ง
2. ใสลูกเลนหรือปรับแตงอะไรไดไมคอยเยอะ มันจะมี Pattern อยูแลว ก็จะปรับไดสวนของพื้นหลัง สี font ตัวอักษร ใสเพลง
VDOclip ....
3. ไมมีประโยชนเทาบล็อก เพราะคนเขามาดูรูปสวนใหญ

Friendster (www.friendster.com)
Friendster ไดกาวขึ้นมาสูหัวแถวของ Social Network ในประมาณเดือนเมษายน ป 2004 กอนจะถูกไลแซงโดย My Space ในเรื่อง
ของผูเขาชมและจากการจัดอันดับของ Nielsen//NetRatings Frienster ไดรับการยอมรับวาเปนคูแขงของทั้ง Windows Live Spaces,
Yahoo! 360, และ Facebook ในเวลาตอมาก็ยังมี Hi5 กาวเขามาเปนคูแขงสําคัญอีกดวย
Google เคยยื่นขอเสนอขอซื้อ Friendster ในมูลคา 30,000,000 $ แตถูกปฏิเสธ เพราะทาง Friendster ตัดสินใจวาตองการเปนของ
สวนตัวมากกวาที่จะยื่นขายใหกับ Google
หลายทานที่มีประสบการณการใชงานคงจําไดวา จูๆ เราก็ไดรับอีเมลจากเพื่อนของเราบอกวาเขาไปสมัครบริการนี้สิ เราก็เขาไป
ลงทะเบียน ใสขอมูลสวนตัว เสร็จแลวเราก็พบวา เรามี “เพื่อน” อยูในระบบทันที 1 คน (คือคนที่ชวนเรามานั่นเอง) หลังจากนั้นก็เราก็ชักคิดถึง
เพื่อนคนอื่นๆ ก็คนหาจากระบบดูวามีเพื่อนเราคงไหนอีกไหมที่ใชเว็บนี้เหมือนๆ กัน ก็ไปชวนเขามาอยูในกลุมเพื่อนเรา ใครที่ไมอยู เราก็สง
อีเมลไปชวนใหมาเขาระบบเสีย หลังจากนั้นเราก็อาจเริ่มรูจักเพื่อนใหมๆ จากในระบบนี้เอง … คงเปนเพราะมนุษยเราเปนสัตวสังคมกระมัง เรา
ถึงเสียเวลานั่งทําอะไรอยางที่วาไดอยางเพลิดเพลิน
และนั่นอาจเปนเหตุผลวาทําไม Friendster.com ถึงมีผูใชงานกวา 7 ลานคนภายในปเดียว

My Space (www.myspace.com)
My Space คือ เว็บบล็อก ที่ทาง msn ใหผูที่ใช msn ไดเขาไปใชบริการกัน ก็มีคําถามตออีกวา เจา weblog คืออะไร สําหรับ เจา Web
Blog อยากใหเรานึกงายๆ วามัน คลาย ไดอะรี่ แตไมใชนะ ย้ํา วา บล็อก ไมใช ไดอะรี่ โดยบล็อกจะมีความหลากหลายมากกวา เพราะในบล็อก
ผูท่เี ปนเจาของเนื้อที่นั้น จะเปนผูที่ดูแลเนื้อหา วา จะใหเปนแนวไหน หรือวาจะเปนเนื้อเรื่องอะไร สวนหลายคนเอามาเปน ไดอะรี่ นั้น ผิดไหม
คงไมผิด คือมันแลวแตวา ผูดูแลจะเปนอยางไร
ขอดี
1. มีลูกเลนคอยขางมากกวาที่อื่นไมวาจะเปนในสวนของ Layout, Music ,Photo เปนตน รวมทั้ง
2. มีการแสดงใหเห็นใน Contact list ของ MSN อีกดวย (เปนรูปดาวๆหนาชื่อนั่นละ )
3. สามารถกําหนดสิทธิคนที่จะเขาดูไดหลายระดับ
ขอเสีย
1. เปดดูไดชามาก ยิ่งเน็ต 56K คงแทบหมดสิทธิ หากบล็อกมีลูกเลนเยอะ
2. ยังไมสามารถใสพวก script แบบไดอารี่ หรือ บล็อกในหลายๆ ที่ได
3. การเลือกจํานวนของ Entry หรือบทความที่จะแสดงในหนาแรกของบลอก ไดต่ําสุดที่ 5 ดังนั้นใครที่นิยมเขียนอะไรยาวๆ ทําใจได
เลยวา หนาแรกของบล็อก คุณจะยาวสุดกูเลย สุดทายคือ
4. ความสามารถ ในสวนของการกําหนดขนาดตัวอักษร มีการใหใสหรือ เลือกขนาดตัวอักษรสําหรับบทความไดในจุดไหน ซึ่งอันนี้มี
ความสําคัญทีเดียว การเลนตัวอักษร เล็กใหญ มันชวยเนนขอความและทําใหอานไดงายขึ้น สรุปใจความไดงายขึ้น โดยไมตองอานทั้งหมด ก็
ไดซึ่ง การเลนสีและตัวหนา เพียงอยางเดียว มันยังไมมากพอ
มายสเปซ (MySpace) เปนเว็บไซตในรูปแบบของเครือขายชุมชน ชื่อดังเว็บหนึ่ง ใหบริการทําเว็บสวนตัว บล็อก การเก็บ ภาพ วิดีโอ
ดนตรี และเชื่อมโยงเขากับกลุมคนอื่น มายสเปซมีสํานักงานใหญอยูที่ เบเวอรลียฮิลส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
มายสเปซกอตั้งเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดย ทอม แอนเดอรสัน และ คริสโตเฟอร เดอโวลฟ ในปจจุบัน มายสเปซมีพนักงานกวา 300 คน
และในตัวเว็บไซตมีผูลงทะเบียนมากกวา 100 ลานคน และมีผูลงทะเบียนใหมประมาณ 200,000 คนตอวัน

Face Book (www.facebook.com)
Mark Zuckerberg กอตั้ง Facebook เว็บชุมชนออนไลน (Social-Networking Site) ที่กําลังไดรับความนิยมสุดขีดในขณะนี้ เมื่อ 3 ป
กอน ขณะยังเรียนอยูที่ Harvard กอนจะลาออกกลางคัน เจริญรอยตาม Bill Gates แหง Microsoft เพื่อเปน CEO ของเว็บชุมชนออนไลนที่เขา
กอตั้งขึ้น ดวยวัยเพียง 22 ป
ภายในเวลาเพียง 3 ป เว็บที่เริ่มตนจากการเปนเว็บชุมชนออนไลนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย กลายเปนเว็บที่มีผูใชที่ลงทะเบียน 19
ลานคน ซึ่งรวมถึงขาราชการในหนวยงานรัฐบาล และพนักงานบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกวาครึ่งหนึ่งของผูใช เขาเว็บนี้เปนประจํา
ทุกวัน และขณะนี้กลายเปนเว็บที่มีผูเขาชมมากเปนอันดับ 6 ในสหรัฐ 1% ของเวลาทั้งหมดที่ใชบน Internet ถูกใชในเว็บ Facebook
นอกจากนี้ยังไดรับการจัดอันดับเปนเว็บที่ผูใช Upload รูปขึ้นไปเก็บไวมากเปนอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ โดยมีจํานวนรูปที่ถูก Upload ขึ้น
ไปบนเว็บ 6 ลานรูปตอวัน และกําลังเริ่มจะเปนคูแขงกับ Google และเว็บยักษใหญอื่นๆ ในการดึงดูดวิศวกรรุนใหมใน Silicon Valley
นักวิเคราะหคาดวา Facebook จะทํารายได 100 ลานดอลลารในปนี้
Zuckerberg เพิ่งปฏิเสธขอเสนอซื้อของ Yahoo ซึ่งเสนอซื้อ Facebook ดวยเงิน 1 พันลานดอลลาร กอนหนานี้ก็มีขาวลือวา Viacom
เสนอซื้อ Facebook ดวยเงิน 750 ลานดอลลาร คําถามคือ การตัดสินใจของ Zuckerberg ครั้งนี้ ถูกตองหรือไม ในชวงไมถึง 2 ปที่ผานมา มี
เว็บยุคใหมที่เรียกวา Web 2.0 ที่โดงดัง 2 แหง ที่เพิ่งถูกขายใหแกบริษัทยักษใหญ นั่นคือ MySpace ที่ถูก News Corp ซื้อไปดวยเงิน 580
ลานดอลลาร และ YouTube ที่ยอมรับเงิน 1.5 พันลานดอลลารจาก Google
ขณะที่ในอดีตเว็บ Friendster เว็บชุมชนออนไลนที่โดงดังเปนเว็บแรก เคยปฏิเสธการเสนอซื้อดวยเงิน 30 ลานดอลลารจาก Google
ในป 2002 ซึ่งหากจายเปนหุน ปานนี้คงมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 1 พันลานดอลลาร แตหลังจากนั้น Friendster ซึ่งเปนเว็บรุนเกา ก็ถูกบดบังรัศมีโดย
เว็บรุนใหมๆ
Facebook จะประสบชะตากรรมอยางเดียวกับ Friendster หรือไม ในขณะที่เว็บชุมชนออนไลนใหมๆ เกิดขึ้นแทบไมเวนแตละวัน
Zuckerberg ยอมรับวาเขาเปน Hacker แตไมใชในความหมายของนักเจาะระบบ Hacker ของเขาหมายถึงการนําความพยายามและ
ความรูที่ทุกคนมีมารวมกัน แบงปนกัน เพื่อบรรลุสิ่งที่ดีกวา เร็วกวาหรือใหญกวา ซึ่งคนๆ เดียวทําไมได โดยใหความสําคัญกับการเปดกวาง การ
แบงปนขอมูล เขาสรางสิ่งที่เรียกวา Hackathon ใน Facebook ซึ่งคลายกับการระดมสมองสําหรับวิศวกร
อยางไรก็ตาม Facebook กลับมีกําเนิดมาจากการเจาะระบบจริงๆ เมื่อ Zuckerberg เรียนอยูที่ Harvard เขาพบวามหาวิทยาลัยแหงนี้
ไมมีหนังสือรุนที่เรียกวา Face Book ซึ่งจะเก็บรายชื่อนักศึกษาพรอมรูปและขอมูลพื้นฐาน เหมือนอยางมหาวิทยาลัยทั่วไป Zuckerberg
ตองการจะทําหนังสือรุนออนไลนของ Harvard แต Harvard กลับปฏิเสธวา ไมสามารถจะรวบรวมขอมูลได
Zuckerberg จึงเจาะเขาไปในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษาของ Harvard และทําเว็บไซตชื่อ Facemash ซึ่งจะสุมเลือกรูปของ
นักศึกษา 2 คนขึ้นมา และเชิญใหผูเขามาในเว็บเลือกวา ใคร “ฮอต” กวากัน
ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขาไปในเว็บของ Zuckerberg 450 คน และมีสถิติการชมภาพ 22,000 ครั้ง ทําให Harvard
หาม Zuckerberg ใช Internet และเรียกตัวไปตําหนิ เหตุการณจบลงโดย Zuckerberg กลาวขอโทษเพื่อนนักศึกษา แตเขายังคงเชื่อมั่นวา สิ่ง
ที่เขาทํานั้นถูกตอง
ตอมา Zuckerberg จัดทําแบบฟอรม Facebook เพื่อใหนักศึกษาเขามาเขียนขอมูลของตนเอง Thefacebook.com ซึ่งเปนชื่อเริ่มแรก
ของ Facebook เปดตัวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2004 ภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห นักศึกษาครึ่งหนึ่งของ Harvard ลงทะเบียนในเว็บแหงนี้ และ
เพิ่มเปน 2 ใน 3 ของนักศึกษา Harvard ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเริ่มติดตอ Zuckerberg ขอใหทําหนังสือรุน

ออนไลนใหแกมหาวิทยาลัยของพวกเขาบาง จึงเกิดพื้นที่ใหมใน Facebook สําหรับ Stanford และ Yale ภายในเดือนพฤษภาคมปเดียวกัน
โรงเรียนอีก 30 แหงเขารวมใน Facebook ตามมาดวยโฆษณาที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทําใหเว็บชุมชน
แหงนี้ เริ่มสรางรายไดหลายพันดอลลาร
ขณะนี้ Facebook กําลังจะเพิ่มจํานวนวิศวกรจาก 50 คนอีกเทาตัวภายในปนี้ และเพิ่มจํานวนพนักงานบริการลูกคาซึ่งมีอยู 50 คน เพราะจํานวน
ผูใชรายใหมยังคงเพิ่มขึ้นอยางทวมทน 100,000 คนตอวันในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ตลาดมหาวิทยาลัยในแคนาดาและอังกฤษของ
Facebook เติบโตเกือบ 30% ตอเดือน (มีขาววา เจาชาย Harry แหงอังกฤษและเพื่อนสาวคนสนิทก็เปนผูใช Facebook ดวย) และ 28% ของ
ผูใช Facebook ทั้งหมด อยูนอกสหรัฐฯ นอกจากนี้ อายุของผูใช Facebook เริ่มหลากหลายมากขึ้น ผูใชอายุ 25-34 ปมี 3 ลานคน อายุ 35-44
ปมี 380,000 คน และอายุเกิน 64 ปมี 100,000 คน
3 ปกอน Zuckerberg มาถึง Palo Alto ดวยมือเปลา และยังเปนนักศึกษาของ Harvard แตขณะนี้เขาเปนผูบริหารเว็บไซตชุมชน
ออนไลนที่กําลังฮอตที่สุด และเพิ่งไดรับเชิญไปกลาวสุนทรพจนตอที่ประชุมผูนําการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่เมือง Davos สวิตเซอรแลนดใน
ปนี้ รวมทั้งเพิ่งปฏิเสธขอเสนอซื้อมูลคา 1 พันลานดอลลารอยางไมใยดี

Orkut (www.orkut.com)

เว็บไซตหาเพื่อนสําหรับกลุมนักทองเว็บขี้เหงานั้นครองความนิยมมายาวนาน จนเกิดเว็บไซตใหมขึ้นมามากมาย แมเตเจาพอเสิรจเอนจิ
นอยางกูเกิล (Google) เองก็ไมยอมนอยหนา กาวเทาเดินตามรอยเว็บไซตชื่อดังอยาง Friendster เพื่อเขาสูวงการ social networking ดวย
การเริ่มตนสรางเว็บไซตขึ้นมาโดยใหทีมวิศวกรของกูเกิลทําเปนโปรเจคของตัวเอง กูเกิลใชกลยุทธโปรเจคสวนตัวนี้เพื่อสรางเว็บไซตใหมๆ
ขึ้นมาไดอยางชาญฉลาด โดยเว็บไซตนี้ใชชื่อวา Orkut.com เพื่อใชเปนเว็บไซตเชื่อมตอระหวางเพื่อนถึงเพื่อน ใหคุณสามารถสรางความสนิท
สนมไดบนความสะดวกสบาย
การเปน social networking นั้นอาจจะเรียกไดวา เปนเน็ตเวิรกกระชับมิตร เพราะดวยความที่ใหบริการเปนชุมชนออนไลน ยูสเซอร
อาจจะใชเครือขายนี้เปนตัวเชื่อมตอเพื่อพูดคุยกับเพื่อนฝูง หรืออาจจะหาเพื่อนใหมเพื่อนัดเดท ซึ่งไมตางอะไรจากเว็บไซตหาเพื่อน ที่เคยฮอต
ฮิตในเมืองไทยบานเราอยูพักใหญ เว็บไซตที่เขาขาย social networking นี้ จะเปดใหยูสเซอรตั้งชื่อ และเลือกชุมชนที่ตองการ โดยจะสามารถ
โตตอบกับผูคนที่อยูบนเครือขายไดอยางงายดาย แตในบางประเทศก็มีการนําเอา social networking นี้มาใชในการพัฒนาชุมชน โดยใช
เครือขายเปนเครื่องมือในการเชื่อมตอประชาชนในชุมชนกับกลุมองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหประชาชนในชุมชน สามารถถายทอด
ปญหาและความตองการไดโดยตรง จุดนี้เปนประโยชนอยางมากในดานการแสดงความคิดเห็น การเฝาระวังขอมูล การมีสวนรวม การสะทอน
มุมมอง และการระดมทุน
ในงานแถลงขาว Orkut.com มีการเปดเผยรายละเอียดของเว็บไซตนี้วา จุดประสงคหลักของบริการจาก Orkut.com คือการชวยใหคุณ
และเพื่อนๆ สามารถติดตอสื่อสารกันดวยความสะดวกสบายมากขึ้นผานเครือขายคอมพิวเตอร เว็บไซตนี้จะเปดโอกาสใหเหลาเพื่อนฝูงมาพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน
การเขาเปนสมาชิกใหมของ Orkut.com จะตองไดรับเชิญจากคนที่เปนสมาชิกอยูกอนเทานั้น ซึ่งในขณะนี้มีสมาชิกนับพันกวาคนแลว
สมาชิกสวนใหญเปนพนักงานของกูเกิลแทบทั้งนั้น หนาตาอินเตอรเฟสของ Orkut.com นี้มีลักษณะคลายกับเว็บไซต social networking
ทั่วๆไปอยางเชน Friendster, Tribe.net เว็บไซตกระชับมิตรเหลานี้เปนที่จับตามองอยางมากในปที่ผานมา
แมวาจะยังไมมีใครสามารถทํากําไรมหาศาลจากเว็บไซตประเภทนี้ แตโมเดลของ social-networking ก็เปนที่จับตามองของบรรดานัก
ลงทุนและผูสรางเว็บไซตทั้งหลาย ลาสุดสํานักงานใหญของกูเกิลที่แคลิฟอรเนีย ซึ่งเปนที่ตั้งในการสราง Orkut.com นั้นออกมาบอกวา กูเกิล
กําลังสรางจุดเดนใหเหนือกวาบรรดาเว็บไซตที่อยูในตลาดชุมชนออนไลนดวยการพยายามรวบรวมขอมูลตางๆใหครบถวน ซึ่งเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตปที่แลวจากที่เห็นใน Blogger.com พัฒนาโดยกลุม Pyra Labs
กลยุทธโปรเจคสวนตัว
ชื่อเรียก Orkut นั้นมาจากชื่อผูสรางคือ Orkut Buyukkokten (ออกัต บายุกอกเท็น) ซึ่งเปนวิศวกรของกูเกิลที่สนใจเรื่องของชุมชน
ออนไลน กูเกิลสนับสนุนการสราง Orkut.com ดวยการใหวิศวกรสามารถใชเวลาหนึ่งวันตอสัปดาหเพื่อทําโปรเจคสวนตัวของแตละคนในเวลา
งาน Eileen Rodriguez (ไอลีน โรดริกูเอซ) ประชาสัมพันธของกูเกิลกลาวอีกดวยวา หากโปรเจคไหนนาสนใจก็จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
โดยการทดลองออนไลนจริงเพื่อดูผลตอบรับจากบรรดานักทองเน็ต
โปรเจคสวนตัวแบบนี้ ทําใหเกิดบริการใหมๆที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย อยางเชน บริการ 2 บริการในเครือของกูเกิลที่เปนที่รูจัก
กันดี ไดแก กูเกิล นิวส (Google News) และ ฟลอกเกอร (Froogle) ทั้ง 2 บริการนี้เปนบริการเบตาเวอรชั่น คําวาเบตาเวอรชั่นนั้น คือการอยูใน
ระหวางการทดลองใช โดยกูเกิล นิวสนั้นเปนเว็บไซตบริการขาวจากกูเกิล สวนฟลอกเกอร เปนเว็บไซตชวยเสิรจสินคาในแคตตาล็อก
Rodriguez กลาวเพิ่มเติมอีกวาทางกูเกิลเปดโอกาสใหกับวิศวกรของกูเกิล ดวยการพยายามสนับสนุนใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคอยาง

เต็มที่ สวนเรื่องของลิขสิทธิ์นั้น อยางเชนในกรณี Orkut.com ตราบใดที่มีการพัฒนาเว็บไซตในเวลางานของกูเกิล กูเกิลก็จะยังเปนเจาของลิข
สิทธอยู แตวาจะไมไดบรรจุอยูในรายการพอรตฟอริโอ ที่เก็บผลงานผลิตภัณฑของกูเกิลอยางเปนทางการ
ภายใน Orkut.com มีการใชคําวา"ในเครือกูเกิล"อยูดานลางของเว็บ แมวา Orkut.com นั้นจะไมไดใชเซิรฟเวอรที่เกี่ยวของกับกูเกิล
เลยก็ตาม นั่นหมายความวา Orkut.com จัดทําขึ้นโดยบายุกอกเท็นและทีมงานของเขาเทานั้น นี่เปนอีกกาวหนึ่งของกูเกิลที่นาจับตามองวา
ตอไปจะมีบริการใหมอะไรเกิดขึ้นในเครือของกูเกิลอีกหรือไม

Bebo (www.bebo.com)
Bebo เปนเครือขายทางสังคมแหงยุคอนาคตที่ทําใหนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยสามารถติดตอกับเพื่อน หาเพื่อนที่
ขาดการติดตอกันไปนาน และพบปะกับผูคนใหมๆ หลังจากเปดตัวอยางเปนทางการในเดือนก.ค.ปที่แลว ในเวลาแค 7 เดือน เครือขายทาง
สังคมแหงนี้ก็มีสมาชิกจดทะเบียนมากกวา 22 ลานรายที่เขามาดูหนาเว็บเพจถึงกวา 700 ครั้งตอเดือน Bebo เปนบริษัทเอกชนที่บริหารงานโดย
ทีมบริหารที่มีประสบการณในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย โดยซีอีโอและผูกอตั้งบริษัทไดเปดตัวเว็บไซทเครือ ขายสังคมลําดับแรกๆ
คือ Ringo.com ซึ่งตอมาเขาไดขายเว็บดังกลาวใหแก Tickle (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริษัท Monster ในปจจุบัน) และลาสุด อดีตประธานฝาย
พัฒนาธุรกิจจาก Friendster ไดเขามารวมงานกับ Bebo นอกจากนี้ ทีมงานของ Bebo.com ยังเปดเว็บไซทอีกเว็บที่ใชกลยุทธการตลาดแบบ
ปากตอปาก (word of mouth) นั่นคือ BirthdayAlarm.com ซึ่งมีสมาชิก 40 ลานคน
Bebo เปน Social Network ที่ถูกออกแบบมาดี โทนสีของเว็บไซตดูแลวสบายตา ใชงานงาย มีการจัดระบบติดตอผูใชไดดี คนที่ไมมี
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร สามารถใชงานไดแบบไมติดขัด รูปรางหนาตาของบล็อกดูไมรกหูรกตา รองรับการปรับแตงไดหลากหลาย

สรางโดย:
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหลงอางอิง:
http://www.thaigoodview.com/node/40112

