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จับตากาวยาง 'ทรูฮิต' เมื่อถึงเวลาตองยืนดวยขาตัวเอง [16 ธ.ค. 49 - 13:57] 

เมื่อประมาณ 5-6 ป ที่ผานมา ผูอานหลายทานคงจะคุนๆ กับชื่อ
ของ “ทรูฮิต” ผูใหบริการวัดความนิยมของเว็บไซตสัญชาติไทย 
ภายใตการบริหารจัดการของนักวิจัยสังกัดสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ หรือ สบทร. ในการกํากับดูแลของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือ สวทช.  

แตมาวันนี้ เมื่อเวลาและสภาวะการณตางๆ เปลี่ยนแปลงไป หลายฝายที่
เกี่ยวของจึงเห็นควรวา ถึงเวลาแลวที่ทรูฮิตผลผลิตจากนักวิจัยสังกัด สบ
ทร. จําเปนจะตองกาวขามจากบริการเชิงการวิจัยไปสูบริการในเชิง
พาณิชยอยางเติมตัวเพื่อประโยชนในการแขงขัน พัฒนาบริการใหมๆ และ
อยูกับวงการเว็บไซตเมืองไทยตอไป 

นับจากนี้ ทรูฮิต จะเดินไปในทิศทางไหนและความชัดเจนเกี่ยวกับการทําธุรกิจจะเปนอยางไร ผูที่จะมาไขขอของใจเหลา
นี้ ไดดีที่สุดคงจะหนีไมพน “ดร.ปยะ ตัณฑวิเชียร” ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา สบทร. นักวิจัยผูปลุกปนทรูฮิตมา
กับมือและยังจะกาวเดินไปพรอมกับทรูฮิตในวันขางหนา ขอเชิญติดตามได ณ บัดนี้ … 

IT Exclusive: ความเปนมาของทรูฮิต มีที่มาที่ไปอยางไร 

ปยะ: จริงๆ แลวทรูฮิตเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6 ปกอน เนื่องจากวาตอนนั้นในเครือของเนคเทคมีเว็บไซตอยูหลายเว็บ 
จึงคิดวาในการจะวัดวาเว็บไซตเหลานี้มีคนมาเยี่ยมชมเทาใด เปนสิ่งที่ควรจะตองทํา เราเลยลองพัฒนาตัวซอฟตแวรขึ้น
มา ตอนแรกก็ทําแบบงายๆ วัดเฉพาะในสวนเว็บไซตในเครือศูนยคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง
ชาติ หรือเนคเทคและสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ หรือ สบทร. มีประมาณ 5-6 เว็บไซต ทําไปก็คิดวา
นาจะขยายวงไปถึงภาครัฐดวย  

ขณะนั้นกระแสการทํารัฐบาลอิเลกทรอนิกส หรือ e-Government คอนขางพูดกันเยอะมาก แลวโดยสวนตัวผมก็รูสึกวา
การที่จะทําอะไรไมควรจะแคลงทุนลงไป แตควรจะวัดดวยวาคุมคาหรือไม ผมก็คิดวาหนวยงานราชการไทยลงทุนดาน e-
government ไมแพที่อื่น แตความคุมคายังมีคําถามอยูพอสมควร จึงนาจะทํารวมไปถึงภาครัฐ ชวงนั้นบังเอิญไปเจอ
สมาคมผูดูแลเว็บไทย เขาก็บอกวาอยากจะสนับสนุนใหมีการวัดเว็บเรตติ้ง สถิติการเยี่ยมชมเว็บของประเทศไทย ตอนนั้น
พันธุทิพยกับแคชชาดอทคอม เขาบอกวาจะทําเหมือนกัน ตางคนตางทําก็ไมมีปญหาอยูแลว และเราเองก็มุงเนนวาอยาก
จะทําใหภาครัฐ  

ถาเปนไปไดก็อยากทําใหเปนบรรทัดฐาน เพราะที่สังเกตดูเว็บไซตตางๆ ก็
มีการติดตัววัดตางคนตางรูปแบบ บางคนก็ใชของเมืองนอกเจานั้นเจานี้ 
เราก็คิดวาคําจํากัดความคําวา “ผูเยี่ยมชม” นั้นตางกันมาก สุดทายก็เลย
ไมมีไมบรรทัดเดียวมาวางเทียบเคียงกันได จึงมีคําถามเรื่อยมาวาเว็บใด
เปนเว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทย คนก็จะพูดถึงเว็บไซตใหญๆ พันทิป
ดอทคอมบาง สนุกดอทคอมบาง จึงคิดวานาจะมีมาตรฐานเดียวกัน และ
ถารวบรวมขอมูลของเว็บไซตไดมากจริงๆ เราจะไดขอมูลของประเทศ
ไทยดวย ก็จะเห็นวาประชาชนคนไทยชอบเนื้อหาเว็บไซตประเภทใดบาง 

ตอนที่สมาคมผูดูแลเว็บไทยเชิญไปคุยเรื่องทรูฮิต ระยะนั้นเราตั้งเปา
ปริมาณการเยี่ยมชมอยูที่ 5 ลานครั้งตอวันเทานั้น ซึ่งตอนนั้นเรายังทําไมถึง และยังคิดวาไมใชงานหลัก แตทําไปทํามา
รูสึกวาสมาคมฯ เอง หรือ เว็บไซตเชน thaisecondhand.com เขาก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะเขาอยากใหมันเกิด เหตุผล
อยางหนึ่งก็คือเขาคิดวา ตอนนั้นเว็บไซตที่มีขนาดกลางหรือเล็ก หรือที่ยังไมไดรับความนิยมขึ้นมานั้น โอกาสเกิดยาก  
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สวนมากคนก็จะนึกถึงแคสนุก กับพันทิปเปนหลัก ตรงนี้ก็มีสวนผลักดันดวย ประกอบกับทางผูอํานวยการเนคเทคคนกอน
คือ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และผูอํานวยการคนปจจุบันคือ ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ก็ใหการสนับสนุน ดังนั้นจากงาน
อดิเรกจึงเริ่มเขามาเปนงานที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง สบทร. โดยตอนนั้นมีการยายจากเนคเทคขึ้นมาอยูภาย
ใต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือ สวทช. ทรูฮิตจึงยายจากเนคเทคมาอยูภายใต สบทร. 
ราวๆ 5-6 ป ทั้ง ดร.พันธศักดิ์ ผอ.เนคเทคคนปจจุบัน ก็เคยเปน ผอ. สบทร. และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ. สบทร.คน
ปจจุบันก็ไดใหการสนับสนุนและบอกวาเราควรจะตองทํา 

การพัฒนาก็มีมาเรื่อยๆ แตทําไปทํามาเริ่มรูสึกวาคาใชจายเพิ่มมากขึ้น เชน คาทราฟฟก เพราะจากยอด 5 ลานครั้งตอวัน
เม่ือเราไปถึง เราก็ตั้งเปน 20 ลานครั้ง โดยเราไมคิดวามันนาจะเร็ว แตจากวันนั้นมาถึงตรงนี้ประมาณ 3-4 ป เราพบวา
โดยเฉลี่ยตอวันอยูที่เกือบ 70 ลานคลิกตอวันถาหารดูก็ประมาณ 10 เทาตัว ดังนั้นเรื่องของเซิรฟเวอรหรือทราฟฟกอะไร
ตางๆ ผมคิดวารูปแบบการใหบริการฟรีเริ่มไมใชคําตอบ ชวงหนึ่งเราใหบริการฟรีมาเรื่อยๆ สมาชิกขึ้นไปอยูที่ 3 หม่ืนกวา
เว็บไซต 

แตธรรมชาติอยางหนึ่งก็คือเราดูจํานวนที่มาสมัครไมได เพราะสมัครแลวไมใช ในเมื่อ
สมัครเมื่อไหรก็ได แตตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเปนภาระของเรา เพราะตองมาดูวาเว็บไซตที่สมัคร
เขามานั้นตองไมใชเว็บลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมายทุกอยาง ตองใหคนมานั่งตรวจสอบ
ที่เสียเวลามาก และผมคิดวาเราอยากจะใหบริการนี้กับคนที่ตองการใชจริงๆ ตอนนั้นจึงมี
การเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่ง คือ ใหคนที่ตองการใชจริงๆ สงเอสเอ็มเอสเขามากอน แลวเรา
จะมีการสงโคดในการเขาเว็บไซตผานมือถือไป ตอนนั้นรูสึกวาไดเสียงดาพอสมควรวา 5 
บาทเราจะเก็บทําไม แตจริงๆ เราไมไดสนใจ 5 บาท 

อีกประการหนึ่ง สบทร. เปนหนวยงานที่ตองเล้ียงตัวเอง ประกอบกับการใหบริการฟรีก็
เหมือนกับการทําอาหารใหรับประทานฟรีๆ อรอยหรือไมอรอยก็ไมรู เพราะทําใหฟรี ก็ไมมี
การพัฒนาตนเอง จึงคิดวาจะเปดใหบริการในลักษณะสนับสนุน คือ ใหมีผูสนุบสนุน และ
เนื่องจากวา สบทร. ไมไดมีภารกิจแคทรูฮิตอยางเดียว การที่จะใหพนักงานสามารถทุมเท
ในสวนของทรูฮิตได ควรจะตองมีรายรับที่มาเจือจุนโครงการนี้ที่มีแตคาใชจาย จึงเปดรับ

การสนับสนุน โดยตอนนั้นก็มีหลายเว็บไซตใหการสนับสนุนใหกําลังใจ  

ทั้งที่ตอนนั้นการใหบริการสําหรับผูสนับสนุน และผูที่ใชฟรีเหมือนกันทุกประการ แตก็เปนธรรมชาติวาถาเปนอยางนี้ก็จะ
ไมคอยมีคนสนับสนุน สุดทายมานั่งคุยกันวาฟเจอรระหวางผูใหการสนับสนุน และผูที่เปนสมาชิกธรรมดาควรจะตางกัน ก็
เลยเริ่มทํารูปแบบการสมัครสมาชิกปละ 1,800 บาท ตกวันละ 5 บาท เทากับการโทรศัพทวันละครั้ง ก็ไมนาจะแพงมาก 
คิดวานาจะไดสัก 200-300 เว็บไซต 

ชวงแรกที่บอกวาจะเปดรับการสนับสนุน เพราะการที่เอาเงินภาครัฐมาทําโครงการแลวใหบริการฟรีกับคนเฉพาะกลุม ผม
คิดวาไมคอยยุติธรรมสําหรับผูเสียภาษีคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่เราใหบริการกับคนที่ตองการใชจริงๆ และเกิดประโยชน
จริงๆ เราเก็บคาบริการที่ไมไดแพงและคุมคามันมีประโยชนกวา ทางทีมงานก็รูสึกตกใจเหมือนกัน เพราะจากที่ใหบริการ
ฟรี คุณภาพการใหบริการไมตองซีเรียสมากเทากับการรับเงินสนับสนุน แตเพื่อผลระยะยาวก็ควรทําอยางนี้  

สถิติของทรูฮิตแตกตางจากที่อื่นตรงที่ เราพยายามลดคาใชจายใหไดมากที่สุด ตอนนั้นเครื่องเซิรฟเวอรที่ภาครัฐซื้ออยูที่
หลักลาน ก็ไมสามารถตอบโจทยได ตอใหเก็บเงินสนับสนุนมาจึงคิดวาจะใชเครื่องพีซีธรรมดาที่ราคา ณ เวลานั้นอยู
ประมาณหลักแสน แลวอาศัยความเปนวิศวกรดานซอฟตแวร และใชโอเพนซอรสทําระบบขึ้นมาเพื่อลดคาใชจาย แลวก็
พยายามทําใหเว็บไซตทรูฮิตเบาที่สุด เพื่อใหใชทรัพยากรคอมพิวเตอรนอยที่สุด ทําไปทํามาคนก็ใหการสนับสนุนมา
เรื่อยๆ และผอ.เนคเทคคนกอน คือ อาจารยทวีศักดิ์ก็มีแนวคิดวานาจะมีการประกาศรางวัล ทรูฮิตอวอรด เพื่อใหรางวัลกับ
คนที่เปนเว็บไซตที่มีอันดับความนิยมยอดเยี่ยมแบงเปนหมวดๆ ราว 50 รางวัล  

พรอมทั้งมีการประกาศภาพรวมของเมืองไทยวานิยมเนื้อหาประเภทไหน 
คนไทยใชเวลาเยี่ยมชมชวงไหนมากที่สุด ใชเว็บบราวเซอรแบบไหน ซึ่ง
แลวๆ มาเราก็คอนขางตกใจ เพราะแมแตเสิรชเอนจิ้น ภาพที่เราสังเกตมา 
3-4 ประบบปฏิบัติการ (OS), บราวเซอร หรือเสิรชเอนจิ้นของเรา 90% 
เปนของคนคายเดียว และเทรนดของประเทศไทยไมเปลี่ยนเลย โดยเรา
ไดพยายามเผยแพรอยูบนสถิติภาพรวมเว็บไทย 

หมวดบันเทิง หรือ เอนเตอรเทนเมนท ของเราไดรับความนิยมมาเรื่อยๆ 
ในขณะที่เว็บไซตของภาครัฐหรือภาคการศึกษากราฟอยูเตี้ยมาก เปนสิ่งที่
นาจะเตือนไดอยางหนึ่ง เพราะการศึกษาของเราอยูประมาณ 1-2 % ใน
ขณะที่เอนเตอรเทนเมนทอยูประมาณ 40% ก็จะเห็นภาพวานโยบายการ
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แจกคอมพิวเตอรทุกโรงเรียน นโยบายงาน e-government วัดผลจริงๆ 
แลวไมคอยไดผลเทาไร ซึ่งแนวโนมแบบนี้ในตางประเทศยังแตกตางกับเรา ของเขาเอนเตอรเทนเมนทอาจไดรับความ
นิยมมากก็จริง แตทางดานการศึกษาหรือความรูไมนาจะตางขนาดนี้  

ตัวเลขทางนี้  ผมวาแมกระทั่งเนคเทคเองก็ใชดูวาคนเปล่ียนหันมาใชโอเพนซอรสมากขึ้นหรือเปลา เชนไฟรฟอกซเทา
ไหร อินเทอรเน็ตเอ็กซโพรเรอรของไมโครซอฟทก็ยังคงเปน 90% อันนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่งที่เราใหกับประเทศชาติ และ
คิดวาจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเราเก็บประวัติศาสตรในดานการใชเทคโนโลยีของประเทศไทยได ทรูฮิตปจจุบันก็มีผูสนับ
สนุนและมีรายไดที่พออยูได  

แตก็มีปญหาที่ผมยังแกไมตกอีกวาพนักงานของเรามีการลาออกไปทําที่อื่น เพราะคานิยมของคนไทยก็คือถาเปลี่ยนที่ทํา
งานเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นไป และเงินเดือนของราชการเมื่อเทียบกับเอกชนในระดับเดียวกัน เงินเดือนราชการก็ตํ่ากวา ใน
ขณะที่รับเงินสนับสนุนเครื่องมีปญหาเขาตองขับรถเขามา แลวการที่เราใหเงินเดือนเขาในอัตราราชการตอไปเรื่อยๆ มัน
ไมใชคําตอบแลว เพราะฉะนั้นก็จะมีพนักงานหลายๆ คนที่เกงจริงๆ ออกไป เมื่ออกไปผมก็รูสึกวาเปนอุปสรรคของเรา
มากเลย และคิดวาตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยตอนนั้นคิดวาทายที่สุดแลวทรูฮิตจะตองเปนบริษัทจํากัด  

อีกประการหนึ่งก็คือ การยายออกไปหรือการไปทํากิจการของตัวเองนั้น สําเร็จบางไมสําเร็จบาง องคความรูก็ไมไดอยูที่
เนคเทคเลยจึงคิดวาทําอยางไรที่นักวิจัยจะมีความสุขและมีความเปนเจาของในสิ่งที่เขาทําผมคิดวาจริงๆ แลวทางเนคเท
คหรือ สวทช. จะตองมีแนวคิดในเรื่องลิขสิทธิที่ใหกับนักวิจัย เพราะถึงแมลิขสิทธิ์จะเปนของหนวยงานจริง แตถาคนทํา
ไมอยูจะเอาไปใชประโยชนหรือพัฒนาไดอยางไร  

ดังนั้น 3 ปกอนผมจึงคิดและบอกนองๆ ที่รวมงานวาทายที่สุด ผมตองการ
ใหทรูฮิตเปนบริษัท เพราะถาไมเปนบริษัทพวกคุณก็จะไมอยู แลวพวกคุณ
จะตองถือหุนในบริษัทเพื่อเปนเจาของรวมกันดวย ก็เปนความคิดและ
เตรียมการมาตั้งแตนั้น วิธีการก็คือตองลดคาใชจายใหมากที่สุดตามที่เลา
ใหฟง ตองทําใหคุณภาพการบริการดี เพราะบริการแบบนี้ในตางประเทศมี
มากมาย และไดเปรียบเราทั้งในเรื่องเงินทุนและบบุคลากร ในขณะที่ตอน
นี้ทรูฮิตมีทีมจริงๆ เหลืออยูแค 3 คน จาก 5 คน 

เม่ือมีทีมงานเหลืออยูนอย การรับสมาชิกจํานวนมากๆ ไมใชคําตอบของ
เรา คําตอบของเราคือปริมาณที่เปนคุณภาพ ดังนั้น 2-3 ปกอน เราจึงปด
รับสมัครสมาชิกทั่วไปที่ไมตองจายเงิน เราจะรับสมัครสมาชิกที่สนับสนุน
เราเทานั้น ตอนนั้นก็ถูกดาพอสมควร แตถาเขารูเรื่องราวเขาจะเขาใจ แต

สําหรับสมาชิกทั่วไปที่มีอยูเดิมผมก็ไมไดลบความเปนสมาชิกของเขา ผมใหเขาใชเหมือนเดิม แตถาคุณจะสมัครใหมคุณ
ตองเสียเงิน  

และมีเงื่อนไขวา ขอใหสมาชิกทั่วไปที่ยังใชอยูขอใหมีการล็อกอินเขามาในระบบ 1 ครั้งตอเดือน ไมเชนนั้นจะหยุดรับ
สถิติ เพราะถารับสถิติแลวคุณไมเขามาดู ผมถามวาผมควรเอาทรัพยากรในสวนนี้ ไปใหบริการคนอื่นไมดีกวาหรือ แตเรา
ยังอนุญาตใหเว็บไซตที่เปนมูลนิธิ ไมไดแสวงหากําไร และโรงเรียนใชทรูฮิตได เราก็ยังยึดจุดยืนตรงนี้ 

IT Exclusive: ความคืบหนาในการจัดตั้งบริษัทของทรูฮิตขณะนี้ไปถึงไหนแลว? 

ปยะ: เราไดรับการอนุมัติจากบอรดของ สวทช. เม่ือ 4-5 เดือนที่แลว และก็ขออนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือ กวทช. เม่ือประมาณปลายเดือนกันยายน 2549 ที่ผานมา ก็ไดรับความเห็นชอบ 
ตองขอบคุณทั้ง 2 หนวยงานที่เล็งเห็นวา เปนมิติใหมที่จะทําใหนักวิจัยทําผลงานใหตอบคําถามสังคม และพึ่งพาตัวเอง
ได สวนการจดทะเบียนนั้นยังอยูระหวางรอขั้นตอนการจดทะเบียน ตอนนี้ สวทช. กําลังรางสัญญารวมทุน เพราะ สวทช. 
จะเปนผูถือหุน 49% อีก 51% ก็จะเปนของคนที่ทํางานในทรูฮิต  

พนักงานทรูฮิตเปนพนักงานเทคนิคทั้งหมด แตตองทําทุกอยางทั้งพบลูกคาและงานเอกสาร แตก็เปนสิ่งที่จําเปนตองทํา 
เพราะตองการลดคาใชจายใหมากที่สุด ก็หวังวาเมื่อทรูฮิตแยกออกไปเปนบริษัทแลว ก็อาจจะเปนตัวอยางใหคนอื่นเดิน
ตาม มีนักวิจัยเกงๆ อยากเขามาทํางานที่เนคเทค โดยรูปแบบนี้ผมคิดวาเปนรูปแบบที่ดีตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ สวนการรับคนเพิ่มนั้นก็เปนสิ่งที่กําลังคิดอยู เพราะการรับคนเปนเรื่องที่ตองใสใจ ถามีทัศนคติ
แนวคิดตรงกันก็พรอมจะรับคนเกง แตก็ไมไดรีบรอนในสวนนี้ 

IT Exclusive: การที่มีเสียงตอวามาโดยตลอดเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบสมัครสมาชิก สวนนี้จะกระทบหรือไม
เมื่อทรูฮิตกาวไปเปนบริษัทและตองหารายไดจริงจัง 
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ปยะ: ถามวากระทบไหม 
ผมมองวาขึ้นอยูกับผูใช แต
สําหรับเรามองวาอยากให
ทรูฮิตอยูได เหตุผลก็คือ
ทําอยางไรใหทีมงานเขา
อยูกับเรา พัฒนาบริการให
ดีขึ้น และตองเขาใจวา
ราชการมีเงินเดือนต่ํา 
ความผิดทางอาญาอยูใกล
มาก อาชีพราชการเปน
อาชีพที่นาสงสาร ไมมีหลัก
ประกัน เมื่อมีเอกชน
มาสรางทางเลือกที่ดีกวาเขาก็ไป คนเกงๆ ก็ไปทําบริษัทขามชาติ ถาทรูฮิตไมทําเปนบริษัท ผมจะทําแบบไหน แลววัน
หนึ่งหากตองปดทรูฮิตไป เมื่อถึงตอนนั้นผมไมอยากพูดถึงประวัติศาสตร สําหรับรูปแบบการบริหารก็จะเหมือนเดิม มี 
สวทช. ถือหุน 49% มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพียงแตวาเราตองการใหทรูฮิตมีการบริหารงานที่คลองตัว มีคาตอบแทนให
แกพนักงานที่สมกับที่เขาทุมเท  

IT Exclusive: ทรูฮิตมีแผนธุรกิจอยางไรตอไป 

ปยะ: บริการทรูฮิตในเรื่องการทําเว็บเรตติ้งคงจะยังใหความสําคัญอยู แตก็คงจะเพิ่มนวัตกรรมบริการอื่นๆ อยางที่มีอยูก็
คือการทํามอนิเตอรระบบเซิรฟเวอร เพื่อไมใหพนักงานตองมาเขาเวรเฝาเซิรฟเวอร ทรูฮิตควรมีระบบตรวจสอบปญหาที่
เกิดขึ้นและแจงผานเอสเอ็มเอสไปยังพนักงาน และผูบริหาร โดยทรูฮิตทํามา 3 ป คิดวาเปนบริการที่นาสนใจ เราจึงให
บริการกับเว็บไซตที่มีปญหาคลายๆ กับเรา คิดวาก็คงตองทําการประชาสัมพันธตัวนี้ สวนบริการอื่นก็กําลังจะทําเว็บไซต
ใหมขึ้นมา ซึ่งตอนนี้ยังไมอยากบอกรายละเอียด ก็เปนนวัตกรรมใหมที่ทําใหทรูฮิตกระจายความเสี่ยงมากขึ้น เปนเว็บที่
ไมเหมือนใคร เนนเรื่องของคอนเทนทแตเราไมไดเปนเจาของคอนเทนท 

IT Exclusive: สุดทายอยากจะฝากอะไรถึงผูอานไทยรัฐออนไลน 

ปยะ: ทายสุด ทรูฮิตมาถึงวันนี้ก็ตองขอบคุณเว็บไซตในเมืองไทยที่ใหการสนับสนุน ถามีขอแนะนําอะไร หรือนิสิตนัก
ศึกษาที่มีความคิดดีๆ ตองการทําธุรกิจจริงๆ เราก็ยินดีที่จะสงเสริม และไมอยากใหมองวาทรูฮิตเปนเว็บสถิติ แตอยากให
มองมากกวานั้น เพราะมีการเก็บสถิติของประเทศไทยดวย เราสามารถเก็บปริมาณผูเยี่ยมชมอินเทอรเน็ตในแตละวันได 
โดยนับเปนเครื่องคอมพิวเตอร  

ขณะนี้อยูที่ 3 ลานเครื่องตอวัน และตอไปจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหกรรมดานนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมี
ธุรกิจโฆษณาเขามา ดังนั้น สําหรับผูประกอบการที่ไมไดคิดเอาเว็บไซต ผนวกเขาไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแกองคกร
ธุรกิจ ณ จุดนี้ถาคุณเพิ่งเริ่มผมวาคุณชาไปแลว แตถาคุณยังไมเริ่มเลย ผมวาคุณคงตกขอบเยอะมาก... 

 

 อีเมลผูสง    อีเมลเพื่อน 
  

 สงหนานี้ใหเพื่อน 
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