
 

 

 

 
 

 

 

 
หลักสูตรรายวิชาเลือก 

สาระทักษะการเรียนรู ้
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
วิชา Internet กับการสื่อสารไร้พรมแดน 

รหัสวิชา  ทร02017  
จ านวน 1 หน่วยกิต ( 40 ชั่วโมง ) 

 

 
 
 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ก าแพงเพชร 
 
 



 

 

 

ค าน า 
 

 
   การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   

2551  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ
จังหวัด  อ าเภอ  ชุมชน และผู้เรียน  ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามสถานการณ์   และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในการนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ไทรงาม   ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยอาศัยแนวทางที่ส านักงาน  กศน. ได้ให้แนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไว้เพ่ือใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทรงาม  ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
อย่างดียิ่งจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้น าชุมชน  ในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์มาในโอกาสนี้   หวังว่าเอกสารหลักสูตรรายวิชาเลือกฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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สารบัญ 
                                                                                                                                                             
หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ค าอธิบายรายวิชา         1 

- มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ        
- ศึกษาและฝึกทักษะ      
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
- การวัดประเมินผล         

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา        2 - 5 
  -    หัวเรื่อง          

- ตัวชี้วัด          
- เนื้อหา          
- จ านวนชั่วโมง         

องค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก                      6 – 8 
- หลักการ          
- จุดประสงค์ของหลักสูตร        
- ระยะเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต       
- โครงสร้างหลักสูตร         
- รายละเอียดเนื้อหา         
- กระบวนการเรียนรู้         
- สื่อการเรียนรู้         
- แหล่งเรียนรู้          
- การวัดผลประเมินผล         

ตารางวิเคราะห์รายวิชา  
แผนการจัดการเรียนรู้          9 - 17 
ใบความรู้ที่ 1          18 - 24 
ใบงานที่ 1          25 - 26 
ใบความรู้ที่ 2          27 - 29 
ใบงานที่ 2          30 
ใบความรู้ที่ 3          31 - 36 
ใบงานที่ 3          37 
ใบความรู้ที่ 4          38 
ใบงานที่ 4          41 - 42 
ใบความรู้ที่ 5          43 – 45 
ใบงานที่ 5          46 



 

 

 

ใบความรู้ที่ 6          47 
ใบงานที่ 6          51 
แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน        52 - 53 
คณะผู้จัดท า 
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หลักสูตรรายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้   
ค าอธิบายรายวิชา ทร02017  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน จ านวน  1 หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานที่ 1.2  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 ความหมายและความส าคัญของ Internet  มารยาทการใช้ Internet  ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ และวิธีการสืบค้นข้อมูลบน Internet ลักษณะของ Website ของบริษัท องค์กร   หน่วยงานต่าง 
ๆ เช่น .com , .or.th, .go.th  ฯลฯวิธีการค้นหาข้อมูลจาก Website ของ หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ของ
หน่วยงานสถานศึกษา ของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ        เว็บไซด์ที่ได้รับความนิยม 
เช่น google.com, sanook.com ฯลฯ และ Website ความรู้สาขาต่าง ๆ 
การอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก Website การส่ง e-mail, SMS, MMS ฯลฯ 
   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ Internet และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ และน าความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน สังคม 
 
การวัดและประเมินผล 
 ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับการใช้ Internet 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ทร02017  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน จ านวน  1 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานที่ 1.2  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 Internet กับการ
เรียนรู้ไร้พรมแดน 

1. สามารถบอก
ความหมาย 
ความส าคญั 
ประโยชน์ของ 
Internet  
2. มีมารยาทในการ
ใช้ Internet 
3. สามารถสืบค้น
ข้อมูลจาก Internet 
และ  

1. ความหมาย/ความส าคัญ 
ของ Internet และมารยาทการ
ใช้ Internet 
2. ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ และวิธีการ 
สืบค้นข้อมูลบน Internet 
3. ลักษณะของ Website ของ
บริษัท องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น .com , .or.th, .go.th  
ฯลฯ 
4.วิธีการค้นหาข้อมูลจาก 
Website ของ หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ ของหน่วยงานสถานศึกษา 
ของส านักงาน กศน. ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
เว็บไซด์ที่ได้รับความนิยม เช่น 
google.com, sanook.com 
ฯลฯ และ Website ความรู้
สาขาต่าง ๆ 
5. การอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก 
Website  
6. การส่ง e-mail, SMS, MMS 
ฯลฯ 

40 

 



 

 

 

ตารางวิเคราะห์รายวิชา ทร02017  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน จ านวน  1 หน่วยกิต( 40ชั่วโมง ) 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เนื้อหารายวิชา 
วิเคราะห์เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ 

รวมเวลา 
ชั่วโมง ง่าย 

ปาน
กลาง 

ยาก ตนเอง พบกลุ่ม สอนเสริม 

1. ความหมาย/ความส าคัญ 
ของ Internet และมารยาทการใช้ Internet  

 
    5 

2. ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีการ 
สืบค้นข้อมูลบน Internet       10 

3. ลักษณะของ Website ของบริษัท องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น .com , .or.th, .go.th  ฯลฯ  

 
    5 

4.วิธีการค้นหาข้อมูลจาก Website ของ หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ของหน่วยงาน
สถานศึกษา ของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเว็บไซด์ที่
ได้รับความนิยม เช่น google.com, sanook.com ฯลฯ และ Website ความรู้
สาขาต่าง ๆ 

      10 

5. การอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก Website        5 
6. การส่ง e-mail, SMS, MMS ฯลฯ       5 

 
หมายเหตุ  หลักฐานการเรียนรู้ / คะแนน     60 : 40  
 1.  บันทึกการเรียนรู้   5 คะแนน   2.  บันทึกการฝึกทักษะ    5 คะแนน 
 3.  รายงาน/แบบฝึกหัด   10 คะแนน   4.  แฟูมสะสมงาน    10 คะแนน 
 5.  ผลงาน/โครงงาน   20 คะแนน   6.  ทดสอบย่อย     10 คะแนน 
 7.  สอบปลายภาคเรียน   40 คะแนน 



 

 

 

 
แผนการสอนรายวิชา ทร02017  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน จ านวน  1 หน่วยกิต( 40ชั่วโมง ) 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ครั้ง วิชา/สาระเนื้อหา ผลการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล จ านวน 

ที ่   ที่คาดหวัง 
 

  ประเมินผล ชั่วโมง 
1 1. ความหมาย/ความส าคัญ 

ของ Internet และมารยาท
การใช้ Internet 
2. ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ และวิธีการ 
สืบค้นข้อมูลบน Internet 

1.อธิบายความหมายของ 
Internet ได ้
2.อธิบายมารยาทการใช้ 
Internet ได้  
1.อธิบายความเป็นมาของ 
Internet ได ้
2.บอกประโยชน์ของ Internet 
ได้ 
3.สามารถใช้งาน Internet 
ด้วยโปรแกรม Internet 
Explorer ได้ 

ขั้นน า 
1.ครูต้องศึกษาเนื้อหาของบทเรียนให้ 
เข้าใจ 
2.ครูเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้พร้อมทั้งท า 
ความเข้าใจกับสื่อ 
3. ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง 
ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้งาน Internet 
4. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนใน 
ชั่วโมงว่าการเรียนเรื่องความรู้พ้ืนฐาน 
ก่อนการใช้งาน Internet 
5. ครูให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นสอน 
1. ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

- Internet คืออะไร 
- ความเป็นมาของ Internet 
- ประโยชน์ของ Internet 

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามการสาธิตของครู 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- คอมพิวเตอร์ 
- Internet สืบค้น

ข้อมูล 
- ห้องสมุดประชาชน 
 

- การตอบค าถาม 
- การปฏิบัติ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน

เรียน – หลังเรียน 

20 



 

 

 

-     การใช้งาน  Internet ด้วยโปรแกรม 
Internet Explorer 

ครั้ง วิชา/สาระเนื้อหา ผลการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล จ านวน 

ที ่   ที่คาดหวัง 
 

  ประเมินผล ชั่วโมง 
   3. ครูให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นสรุป 
1. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนสรุปเนื้อหา
ร่วมกัน 
2. ให้นักศึกษาท าใบงานในหัวข้อเรื่องให้ไปหา
ชื่อ Website ต่อไปนี้ 
-  Website ของ กศน. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

-  Website ของโรงเรียน 
-  Website ของ อบต. 
-  Website ของ โรงพยาบาล 
-  Website ของบริษัทเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
ครั้งที่ 1 

ค าชี้แจงจงท าเครื่องหมาย (�) ลงหน้าข้อที่ถูกท่ีสุด 
 
1. อินเตอร์เน็ต หมายถึงข้อใด                                                                                     

ก. ชื่อเรียกกลุ่มของคอมพิวเตอร์ 
ข. การส่งสัญญาณเพ่ือสื่อสารกัน 
ค. การค้นคว้าหาข้อมูล 
ง. การน าเครือข่ายหลายเครือข่ายมาเชื่อมโยง
กันทั่วโลก 
 

2. อินเตอร์เน็ตก าเนิดที่ประเทศใด 
ก. อังกฤษ 
ข. สหภาพโซเวียต 
ค. สหรัฐอเมริกา 
ง. เยอรมัน 

 
3. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต 

ก. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ข. ใช้ค้นหาข้อมูลท ารายงาน 
ค. ดาวน์โหลดโปรแกรม 
ง.   ถูกทุกข้อ 

 
4. อินเทอร์เน็ตติดต่อกันได้อย่างไร 

ก.  น าเครื่องมาไว้ใกล้ ๆ กัน 
ข.  ติดต่อกันด้วยระบบเครือข่ายเชื่อมเข้าหากัน 
ค.  ติดต่อกันด้วยสายไฟฟูา 
ง.  ติดต่อกันด้วยแผ่นดิสก์ 
 

5. โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมประเภทบราวเซอร์  
ก. Internet Explore 
ข. Microsoft Word 
ค. Microsoft Excel 
ง.  NetMeeting 
 
 

 
 
6. บนอินเทอร์เน็ตจัดท าบริการในรูปแบบใด 
ก. เว็บไซต์ (Website) 
ข. เว็บเพจ (Webpage) 
ค. ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) 
ง. โฮมเพจ (Homepage) 
 
7. หน้าแรกของเว็บไซต์เรียกกันว่าอย่างไร 
ก. เว็บไซต์ (Website) 
ข. เว็บเพจ (Webpage) 
ค. ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) 
ง. โฮมเพจ (Homepage) 
 
8. ค าสั่งใดใช้บันทึกรูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 
ก. Save Picture 
ข. Save Picture As 
ค. Save As 
ง. Set as Background 
 
9. ค าสั่งใดน ารูปภาพมาวางบนพื้นเดสก์ท๊อป 
ก. Save Picture 
ข. Save Picture As 
ค. Save As 
ง. Set as Background 
 
10. เสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) คืออะไร 
ก. ชื่อเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล 
ข. ชื่อเว็บไซต์ที่ท าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูล 
ค. ชื่อเว็บไซต์ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
 

 
 



 

 

 

 เรื่องความหมายความเป็นมา  
อินเตอร์เน็ต 
ความหมายของอินเตอร์เน็ต 
อินเตอร์เน็ต  (Internet) นั้นย่อมาจากค าว่า  “International network”  หรือ  “Inter Connection  network”  ซ่ึง
หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน  เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน  โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน  นั่นก็
คือ  TCP/IP Protocol  ซึ่งเป็นข้อก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย  ซึ่งโปรโตคอลนี้จะ
ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้ การที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถเคลื่อนย้าย
ข่าวสารข้อมูลจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ โดยไม่จ ากัดระยะทาง  ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ  ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ 
และ เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนับเป็นอภิระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มาก มี
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับระบบ ท าให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
โดยไม่ต้องเดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึ่งที่ทุกคนในบ้านสามารถพูดคุยกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบันมาก 
 ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือก าเนิดมาในยุคสงครามเย็น  ระหว่างสหรัฐกับรัฐเซีย ในปี ค.ศ. 1960   ซ่ึง
กระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับสั่งการต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้
ตลอดเวลา  หากมีการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหนึ่ง  ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูกท าลาย  แต่ส่วนที่
เหลือท างานได้  เปูาหมายการวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงกลายเป็นโครงการชื่อ ARPAnet หรือ 
Advance Research Project Agency net โดยมอบหมายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ท าการวิจัยและ
เชื่อมโยงเครือข่าย ในปี ค.ศ.  1983  ได้มีการน า  TCP/IP Protocol หรือ Transmission Control Protocol  มาใช้กบั
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเป็นครั้งแรก  จนกรทั่งได้กลายเป็นมาตรฐานในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมา
จนถึงปัจจุบัน 
ในปี  ค.ศ.  1986  มีการก าหนดชื่อโดเมน  (Domain name System)  เพ่ือสร้างฐานข้อมูลในแต่ละเครือข่าย  และ
ใช้  ISP  (Internet Service Provider)  ในการจัดท าฐานข้อมูลของตนเอง 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทั่วโลกล้วนแต่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึงกว่าเดิม 
 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดก าเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยที่
เรียกว่า แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network)  ในปี พ.ศ.  2530  โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  หรือ AIT ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย 
ในปี พ.ศ.  2531  ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้ยื่นขอที่อยู่อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย  ซึ่งก็
ได้รับที่อยู่  Sritrang.psu.th  ซึ่งเป็นที่อยู่อินเตอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย 
หลังจากนั้นก็ได้มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด  24  ชั่วโมง  เกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก  ในเดือน
กรกฎาคม  พ.ศ.  2535  โดยสถาบันวิทยุบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจร  สื่อสารความเร็ว  9,600  บิตต่อ
วินาที  จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
 
 
 



 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องความส าคัญของอินเตอร์เน็ต  

ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต 
          ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้วิถีชีวิต
เราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน  และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน  สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อสนองความสนใจและ
ความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม  อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศส าคัญส าหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจ
ได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด  หรือแม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ใน
อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ 
          ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ที่อยู่ในวงการธุรกิจ  การศึกษา  ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น 
          1.  ด้านการศึกษา  อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญ  ดังนี้ 
                    1.  สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ  ข้อมูลด้านการบันเทิง  ด้าน
การแพทย์  และอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
                    2.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จะท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 
                    3.  นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่
ก าลังศึกษาอยู่ได้  ทั้งท่ีข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง  ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
          2.  ด้านธุรกิจและการพาณิชย์  อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญดังนี้ 
                    1.  ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
                    2.  สามารถซื้อขายสินค้า  ท าธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย 
                    3.  เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์  โฆษณาสินค้า  ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
                    4.  ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท    หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ  และสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  เช่น  การให้ค าแนะน า  สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า  แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ 
(Shareware)  โปรแกรมแจกฟรี (Freeware) 
          3.  ด้านการบันเทิง  อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญดังนี้ 
                    1.  การพักผ่อนหย่อนใจ  สันทนาการ  เช่น  การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่
เรียกว่า  Magazine Online  รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอ่ืน ๆ โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับ
วารสารตามร้านหนังสือทั่ว ๆ ไป 
                    2.  สามารถฟังวิทยุหรือดูรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
                    3.  สามารถดึงข้อมูล  (Download)  ภาพยนตร์มาดูได้ 

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต 
                        เราสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้หลายด้าน ขึ้นกับลักษณะการใช้งานของเรา ซึ่งเราสามารถสรุปแนวทาง
ได้ดังนี้ 

1. สื่อสารกับผู้อ่ืน เราสามารถใช้อินเตอร์เน็ตสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตาม เช่นการส่งเป็นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat) เป็นต้น  



 

 

 

2. แหล่งความรู้  อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนแหล่งความรู้ ที่มีข้อมูลมากมายที่เราสามารถน ามาใช้ได้ ซึ่งไม่เป็นเพียง
ข้อความเท่านั้น แต่มีทั้งเสียง ภาพ ภาพยนตร์ แหล่งข่าวสาร และความบันเทิง เราสามารถติดตามข่าวล่าสุด ดูหนัง
ฟังเพลง และภาพยนตร์ล่าสุด ไม่ว่าจากในประเทศ หรือต่างประเทศ  

3. ศูนย์รวมสารพัดโปรแกรมใช้งาน และ เกม ในอินเตอร์เน็ตมีโปรแกรมใช้งาน และเกมมากมายที่เราสามารถ
น ามาใช้ได้ ซึ่งมีตั้งแต่โปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (freeware) ที่เราน ามาใช้ได้ฟรี หรือโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ 
(shareware) ที่ให้เราทดลองใช้ก่อน และซื้อมาใช้จริงหลังหมดเวลาทดลอง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1 
 

ชื่อ.............................................................................รหัสนักศึกษา................................................................... 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
เรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
1. จงอธิบายความหมายของค าว่า “อินเทอร์เน็ต” (Internet) (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
 
2. บอกประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง (อย่างน้อย 3 ข้อ) (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
 
3. จงอธิบายความหมายของค าว่า “เว็บเพจ” (Webpage) (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้คอมพิวเตอร์  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

คอมพิวเตอร์คืออะไร  

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่
อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์คือ
การที่สามารถก าหนดชุดค าสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งที่เลือกมาใช้งาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของ
คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็วอย่างไรก็ดี 
ไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการท างานพ้ืนฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 

1. รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล (input unit) เช่น คีบอร์ด 
หรือ เมาส์ 

2. ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลกับข้อมูล เพ่ือแปลงให้อยู่ในรูปอ่ืน
ตามท่ีต้องการ 

3. แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์ 
(output unit) เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ4.เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการเก็บ
ผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ในอนาคต 

 

แสดงข้ันตอนการท างานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 

 

  



 

 

 

 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถท างานได้สารพัด แต่ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์จะทราบว่า งานที่
เหมาะกับการน าคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างยิ่งคือการสร้าง สารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นสามารถน ามา
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บไว้ใช้ในอนาคนก็ได้ เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ คือ 

o ความเร็ว (speed) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้สามารถท างานได้ถึงร้อยล้านค าสั่งในหนึ่งวินาที  
o ความเชื่อถือ (reliable) คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้จะท างานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด 

และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  
o ความถูกต้องแม่นย า (accurate) วงจรคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลของการค านวณที่ถูกต้องเสมอหากผล

ของการค านวณผิดจากท่ีควรจะเป็น มักเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม  
o เก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆ ได้ (store massive amounts of information) ไมโครคอมพิวเตอร์ใน

ปัจจุบัน จะมีที่เก็บข้อมูลส ารองที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งพันล้านตัวอักษร และส าหรับระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่จะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งล้าน ๆ ตัวอักษร  

o ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว (move information) โดยใช้การติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถส่งพจนานุกรมหนึ่งเล่มในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลคนซีกโลกได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งวินาที ท าให้มีการเรียกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันทั่วโลกในปัจจุบันว่า ทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)  

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องศึกษาหลักการท างานพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องศึกษาถึงผลกระทบจากคอมพิวเตอร์ต่อสังคมในวันนี้ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยใน
แง่บวกนั้นจะมองเห็นได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมทั่วไป นั่นคือท าให้สามารถท างานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บเอกสาร การพิมพ์จดหมาย การจัดท าหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ การฝาก - 
ถอนเงินในธนาคาร การจ่างเงินซื้อสินค้า ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ และในทางการแพทย์อ่ืน ๆ อีก
มากมาย 

ในแง่ลบก็มีไม่น้อย เช่น  

o โรงงานผลิตอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้สารเคมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้เกิดมลพิษต่าง ๆ 
มากมาย  

o ผู้ใช้อาจมีอาการเจ็บปุวยที่เกิดจากการท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ เช่น อาจมีการปวด
หลังไหล่ที่เกิดจากการนั่งอยู่หน้าเครื่องนาน ๆ หรืออาจเกิดอาการ Carpal Tunnel Syndrome (CTS) 
ซึ่งเป็นอาการเจ็บปุวยที่เกิดจากเส้นประสาทบริเวณข้อมูลถูกกดทับเป็นเวลานาน ๆ โดยอาจเกิดจากการ
ใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ รวมทั้งอาจมีอันตรายจากรังสีออกมาจากจอคอมพิวเตอร์ด้วย  

o ถ้าคอมพิวเตอร์ท างานผิดพลาดในระบบที่มีความส าคัญมาก ๆ อาจเป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ได้ เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นต้น  

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/network.htm
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/internet.htm


 

 

 

 ประเภทของคอมเครื่องคอมพิวเตอร์  

คอมพิวเตอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการใช้งานกันมาก ทั้งท่ีบ้าน ที่ท างาน 
ตลอดจนในสถานศึกษาต่างๆ ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการท างานที่
สูงกว่าเครื่องขนาดใหญ่ในสมัยก่อนเสียอีก อย่างไรก็ดีแม้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็
ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าไม่สามารถท างานที่ใหญ่ และมีความซับซ้อนได้ เช่น งานของระบบธนาคารหรือ
อุตสาหกรรมซึ้งมีปริมาณมากและมีความซับซ้อนจะเป็นงานที่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ท างานได้ดีกว่าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์  

 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Sofeware) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) และกระบวนการท างาน 
(Procedure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20intro1.htm
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20intro2.htm


 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่อง ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ความแตกต่างจาก ขนาด
ของเครื่อง ความเร็วในการประมวลผล รวมทั้งราคาเป็นหลัก คือ  

 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)  
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สูง แต่

จะมีราคาแพงที่สุด รวมทั้งต้องอยู่ทีห้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจาก ฝุุน
ละออง ท าให้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น จึงสามารถจัดหาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานได้จ านวนหลาย ๆ คน น ามาใช้ในการค านวณท่ีซับซ้อน เช่นการค านวณทางวิทยาศาสตร์ การบิน 
อุตสาหกรรมน้ ามันเป็นต้น รวมทั้งพบมากในวงการวิจัยในห้องปฎิบัติการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ 1960 ที่องค์กรของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่
ความเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซูเปอร์ท างานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้หลักทีเรียกว่า มัลติโปรเซสซิ่ง 
(Multiprocessing) อันเป็นใช้หน่วยประมวลผลจ านวนหลายตัว เพ่ือท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานหลายงานพร้อมกัน 
โดยที่งานเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน งานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรอือาจจะเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งย่อยไปในประมวลผลแต่
ละตัวก็ท างานได้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลกลางทั้งหมด 4 ตัว แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความพัฒนามากจึงท า
ให้มีหน่วยประมวลผลนับร้อยตัวท างานพร้อม ๆ กัน  
ความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีการวัดหน่วยเป็น นาโนวินาที (nanosecond) หรือเศษหนึ่งพันล้านวินาที และ จิ
กะฟลอป (gigaflop) หรือการค านวณหนึ่งพันล้านครั้งในหนึ่งวินาทีซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถค านวณได้ถึง 128 จิกะฟลอป 
และใช้เครื่องที่มี สายส่งข้อมูล (data bus) กว้าง 32 หรือ 64 บิต  
จากคุณสมบัติของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่กล่าวมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ควรน าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการค านวณ
มากๆ เช่น งานด้านกราฟฟิก หรือการค านวณทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 เมนเฟรม (Mainframe)  
เครื่องเมนเฟรมเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วๆไป จัดเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพรองลงมา

จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งในช่วงปลาย ค.ศ 1950 บริษัท IBM จัดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
โดยเกิดจากการมีส่วนแบ่งตลาดในการขายเครื่องระดับเมนเฟรมถึง 2 ใน 3 ของผู้ใช้เครื่องเมนเฟรอทั้งหมด เครื่อง
เมนเฟรมจะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ต้องอยู่ในห้องที่ได้รับการอุณหภูมิ และปราศจากฝุุนละอองเช่นเดียวกับซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องเมนเฟรมนิยมมาใช้ในงานที่มีการรับและแสดงผลข้อมูลจ านวนมาก ๆ เครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะได้การพัฒนาให้มีหน่วย
ประมวลผลหลายหน่วยท างานพร้อม ๆ กันเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจ านวณประมวลผลน้อยกว่า หน่วย
เมนเฟรมจัดอยู่ในความเร็วของหน่วย เมกะฟรอป (megaflop) หรือการค านวณหนึ่งล้านครั้งในหนึ่งวินาที ระบบ
คอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรม ส่วนมากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ประกอบอยู่ด้วย เพ่ือช่วยในการท างานบาง
ประเภทให้กับเครื่องหลัก สามารถแยกตามหน้าที่ได้ดังนี้  

o Host processor เป็นเครื่องหลักท าหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้าง และการ
ค านวณต่างๆ  

o Font-end processor มีหน้าที่ควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้งานที่เรียกว่า จอ
เทอร์มินัลระยะไกล (remote terminal) กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก  



 

 

 

o Bank-end processor มีหน้าทีจัดการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล  

 
โปรเซสเซอร์ส่วนต่าง ๆ บนเมนเฟรม 

  
ระบบคอมพิวเตอร์ของเตรื่องเมนเฟรม มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้ได้หลายร้อยคนพร้อม ๆ กัน ซึ่งผู้ใช้เหล่านั้น
อาจจะนั่งท างานอยู่ใกล้เครื่องเมนเฟรม หรืออาจจะอยู่ที่อ่ืนซึ่งไหลออกไปก็ได้ เครื่องเมนเฟรมจะเก็บโปรแกรมของผู้ใช้
เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจ าหลัก และมีการสับเปลี่ยนหรือสวิทซ์การท างานระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว 
โดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเลยว่ามีการสับเปลี่ยนการท างานไปท างานของคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ท างานได้เร็ว
กว่ามนุษย์มาก หลักการที่เครื่องเมนเฟรมสามารถท างานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันนั้น เรียกว่า มัลติโปรแกรมมิง 
(multiprogramming) 

 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)  
เริ่มพัฒนาขึ้นใน ค.ศ 1960 ต่อมาจากบริษัท Digital Equipment Corporation หรือ DEC ได้ประกาศตัว

มินิคอมพิวเตอร์ DEC POP-8 (Programmed Data Processor) ในปี ค.ศ 1965 ซึ่งได้รับความนิยมจากบริษัทหรือองค์กร
ที่มีขนาดกลาง เพราะมีราคาถูกกว่าเมนเฟรมมาก เครื่องมินิคอมพิวเตอร์จะใช้หลักการของมัลติโปรแกรมมิงเช่นเดียวกับ
เมนเฟรม โดยจะสามารถรองรับผู้ใช้ได้ประมาณ 200 คนพร้อม ๆ กัน แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างเครื่องเมนเฟรมและเครื่อง
มินิคอมพิวเตอร์ ก็คือความเร็วในการท างาน เนื่องจาก เครื่องมินิคอมพิวเตอร์จะท างานได้ช้ากว่าการควบคุมผู้ใช้งานต่าง ๆ 
การะท าได้ในจ านวนที่น้อยกว่า รวมทั้สื่อที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ มีความจุไม่สูงเท่าเมนเฟรม ดังนั้นเครื่องมินิคอมพิวเตอร์จึงจัด
ได้ว่ามินิคอมพิวเตอร์เป็นขนาดกลาง  

 เวิร์คสเตชัน (Workstation) และไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)  
ในการท างานบนเครื่องเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะสามารถควบคุมการรับข้อมูลและดูการแสดงผลบน

จอภาพได้เท่านั้น ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์รอบข้างอ่ืน ๆ ได้ แต่การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ชนิดที่มีผู้ใช้คนเดียวนั้น จะท า
ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล 
ตลอดจนหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้เอง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปแย่งเวลาการ
เรียกใช้ข้อมูลกับผู้ใช้อ่ืนคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้คนเดียว สามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือเวิร์คสเตชั่น ถูกออกแบบมาให้
เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่มีความสามารถในการค านวนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรืองานอ่ืนๆ ที่เน้นการแสดงผล
ด้านกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น การน ามาช่วยออกแบบภาพกราฟฟิกในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือออกแบบชิ้นส่วนใหม่ ๆ เป็นต้น 
ซึ่งจากการที่ต้องท างานกราฟฟิกท่ีมีความละเอียดสูง ท าให้เวิร์คสเตชั่นใช้หน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งมี
หน่วยเก็บข้อมูลส ารองจ านวนมากด้วย มีผู้ใช้บางกลุ่มเรียกเครื่องระดับเวิร์คสเตชั่นนี้ว่า ซูเปอร์ไมโคร (supermicro) 
เพราะออกแบบมาให้ใช้งานแบบตั้งโต๊ะ แต่ชิปที่ใช้ท างานนั้นแตกต่างกันมาก เนื่องจาก เวิร์คสเตชั่นส่วนมากใช้ชิปประเภท 
RISC (reduce instruction set computer) ซึ่งเป็นชิปที่ลดจ านวนค าสั่งที่สามารถใช้สั่งงานให้เหลือเฉพาะที่จ าเป็น 
เพ่ือให้สามารถท างานได้ด้วยความเร็วสูง  



 

 

 

ไมโครคอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1975 และได้รับความนิยมอย่างเมื่อ IBM ได้สร้างเครื่อง IBM PC ออกมา 
ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจะมี 2 ชนิดคือ Apple Macintosh และ IBM PC ในปัจจุบัน ความ
แตกต่างหรือช่องว่างระหว่างเครื่องเวิร์คสเตชั่นและเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ระดับสูงในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพของเครื่องและความเร็วในการแสดงผลที่ดีกว่าเครื่องเวิร์คสเตชั่น
จ านวนมาก 

 
(ก) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (ข) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (ค) มินิคอมพิวเตอร์ (ง) ไมโครคอมพิวเตอร์ 

 นอกจากนี้ ยังมีคอมพิวเตอร์ แบบผู้ใช้คนเดียวที่ได้รับการออกแบบให้สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก เช่น คอมพิวเตอร์โน้ต
บุค (Notebool computer) คอมพิวเตอร์ปาล์มทอป (Palmtop computer) และ PDA (Personal Digital Assistant) 
ซึ่งคอมพิวเตอร์เหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นเครืองไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งขนากเล็ก น้ าหนักเบา และมีรูปลักษณ์ที่เหมาะกับ

การพกพา 

 
(ก) โน้ตบุค (ข) พีดีเอ 

 คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network computers)  
เป็นคอมพิวเตอร์แบบใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากไมโครคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต 
คอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือที่นิยมเรียกว่า NC จะถูกออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ า ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
น้อย ท าให้เหมาะสมกับการใช้งานปริมาณมาก ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต  
คอมพิวเตอร์เครือข่ายจะไม่มีหน่วยเก็บข้อมูลส ารองอยู่ในตัว การจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมตะอยู่เครื่องศูนย์กลาง 
(Server) ซึ่งมีข้อดีคือการเปลี่ยนรุ่น (upgrade) ซอฟต์แวร์สามารถท างานได้ง่าย สามารถท างานจากเครื่องคอมพิวตอร์
เครือข่ายเครื่องใดก็ได้ รวมทั้งง่ายต่อการดูแลรักษา (mailtenance) ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  



 

 

 

 
คอมพิวเตอร์เครือข่าย 

 คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embeddded computer)  
เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกฝังไปในอุปกรณ์ ท าให้มองไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ นิยมใช้ในการท างานเฉพาะ
ด้านโดยควบคุมการท างานบางอย่าง เช่น เตาอบไมโครเวฟ ระบบการเติมน้ ามัน นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์เล่นเกม เป็นต้น  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  
จุดก าเนิดของคอมพิวเตอร์  
ต้นก าเนิดของคอมพิวเตอร์อาจกล่าวได้ว่ามาจากแนวความคิดของระบบตัวเลข ซึ่งได้พัฒนาเป็นวิธีการค านวณต่าง ๆ 
รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยในการค านวณอย่างง่าย ๆ คือ" กระดานค านวณ" และ "ลูกคิด"  
ในศตวรรษท่ี 17 เครื่องค าแบบใช้เฟื่องเครื่องแรกได้ก าเนิดขึ้นจากนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศษ คือ Blaise Pascal โดย
เครื่องของเขาสามารถค านวณการบวกการลบได้อย่างเที่ยงตรง และในศตวรรษเดียวกันนักคณิตศาสตร์ชาวเยอร์มันคือ 
Gottried Wilhelm von Leibniz ได้สร้างเครื่องคิดเลขเครื่องแรกที่สามารถคูณและหารได้ด้วย  
ในต้นศตวรรษที่ 19 ชาวฝรั่งเศษชื่อ Joseph Marie Jacquard ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าที่สามารถโปแกรมได้ โดยเครื่องทอ
ผ้านี้ใช้บัตรขนาดใหญ่ ซึ่งได้เจาะรู้ไว้เพ่ือควบคุมรูปแบบของลายที่จะปัก บัตรเจาะรู(punched card) ที่ Jacquard ใช้นี้ได้
ถูกพัฒนาต่อๆมาโดยผู้อ่ืน เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ปูอนข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ 
ต่อมาในศตวรรษเดียวกัน ชาวอังกฤษชื่อ Charles Babbage ได้ท าการสร้างเครื่องส าหรับแก้สมการโดยใช้พลังงานไอน้ า 
เรียกว่า difference engine และถัดจากนั้นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เมื่อเขาได้ท าการออกแบบ 
เครื่องจักรส าหรับท าการวิเคราะห์ (analytical engine) โดยใช้พลังงานจากไอน้ า ซึ่งได้มีการออกแบบให้ใช้บัตรเจาะรูของ 
Jacquard ในการปูอนข้อมูล ท าให้อุปกรณ์ชิ้นนี้มีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หนว่ยแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมูล
ส ารอง ครบตามรูปแบบของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ แต่โชคไม่ดีที่แม้ว่าแนวความคิดของเขวจะถูกต้อง แต่เทคโนโลยีใน
ขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างเครื่องที่สามารถท างานได้จริง อย่างไรก็ดี Charles Babbage ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็น
บิดาของคอมพิวเตอร์คนแรก และผู้ร่วมงานของเขาคือ Augusta Ada Byron ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนโปรแกรม
คนแรกของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่อง Difference Engine ของ Charles Babbage 
 

จากนั้นประมาณปี ค.ศ. 1886 Dr.Herman Hollerith ได้พัฒนาเครื่องจัดเรียงบัตรเจาะรูแบบ electromechanical ขึ้น 
ซึ่งท างานโดยใช้พลังงานไฟฟูา และสามารถท าการ จัดเรียง (sort) และ คัดเลือก (select) ข้อมูลได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 
Hollerith ได้ท าการก่อตั้งบริษัทส าหรับเครื่องจักรในการจัดเรียงชื่อ Tabulating Machine Company และในปี ค.ศ.
1911 Hollerith ได้ขยายกิจการโดยเข้าหุ้นกับบริษัทอ่ืนอีก 2 บริษัทจัดตั้งเป็นบริษัท Computing -Tabulating-
Recording-Company ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก และในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น International 
Business Corporation หรือที่รู้จักกันต่อมาในชื่อของบริษัท IBM นั่นเอง  



 

 

 

 
เครื่องจัดเรียงบัตรเจาะรูของ Dr. Her Hollerith 

  
ในปี ค.ศ.1939 Dr. Howard H. Aiken จาก Harvard University ได้ร่วมมือกับบริษัท IBM ออกแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้
ทฤษฎีของ Babbage และในปี ค.ศ.1944 Harvard mark I ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ซึ่งมีขนาดยาว 5 
ฟุต ใช้พลังงานไฟฟูาและใช้ relay แทนเฟือง แต่ยังท างานได้ช้าคือใช้เวลาประมาณ 3-5 วินาทีส าหรับการคูณ การพัฒนาที่
ส าคัญกับ Mark I ได้เกิดขึ้นปี 1946 ดดย Jonh Preper Eckert, Jr. และ Dr. Jonh W.Msuchly จาก University of 
Pennsylvnia ได้ออกแบบสร้างเครื่อง ENIAC ( Electronic Numeric Integator and Calcuator ) ซึ่งท างานได้เร็วอยู่ใน
หน่วยของหนึ่งส่วนล้านวินาที ในขณะที่ Mark I ท างานอยู่ในหน่วยของหนึ่งส่วนพันล้านเท่า โดยหัวใจของความส าเร็จนี้อยู่
ที่การใช้หลอดสูญญากาศมาแทนที่ relay นั่นเอง และถดจากนั้น Mauchly และ Eckert ก็ท าการสร้าง UNIVAC ซึ่งเป็น
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิส์เพ่ือการค้าเครื่องแรกของโลก  

 
เครื่อง ENIAC สูง 10 ฟุต กว้าง 10 ฟุต และยาว 10 ฟุต 

  
การพัฒนาที่ส าคัญได้เกิดขึ้นมาอีก เมื่อ Jonh von Neumann ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ENIAC ได้เสนอแผนส าหรับ
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่จะท าการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยโปรแกรมไว้ในหน่วยความจ าที่เหมือนกับท่ีเก็บข้อมูล ซ่ึง
พัฒนาการนี้ท าให้สามารถเปลียนวงจรของคอมพิวเตอร์ได้ดดยอัตโนมัติแทนที่จะต้องท าการเปลียนสวิทต์ด้วยมือเหมือน
ช่วงก่อน นอกจากนี้ Dr. Von neumann ยังได้น าระบบเลขฐานสองมาใช้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งหบักการต่งๆเหล่านี้ได้ท าให้
เครื่อง IAS ที่สร้างโดย Dr. von Neumann เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์เครื่องแรกของโลก เป็นการเปิดศักราช
ของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงและยังได้เป็นบิดาคอมพวเตอร์คนที่ 2  

 ยุคของคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งออกได้โดยแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardward ) 
เป็น 4 ยุคด้วยกัน  



 

 

 

ยุคที 1 (1951-1958)  
ก่อนหน้าปี 1951 เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีใช้เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทหารเท่านั้น จนกระท่ังผู้สร้าง ENIAC คือ 
Mauchly และ Eckert ได้จัดตั้งบริษัทเพ่ือท าตลาดเชิงพาณิชย์ของเครื่องรุ่นถัดมาของพวกเขา คือเครื่อง UNIVAC ซ่ึง
คอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะมี หลอดสูญญากาศ และ ดรัมแม่เหล็ก (magnetic drum) เป็นส่วนประกอบส าคัญ แต่หลอด
สุญญากาศจะมีไม่น่าเชื่อถือสูง เป็นเหตุให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท าให้เครื่องในยุคนั้นสามารถท างานได้ ส่วน
ดรัมแม่เหล็กถูกใช้เป็นหน่วยความจ าหลัก (primary memory) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมากในยุคแรกนี้ ส่วนหน่วย
บันทึกข้อมูลส ารอง (secondary storage) ซึ่งใช้เก็บทั้งข้อมูลและค าสั่งโปรแกรมในยุคนี้จะอยู่ในบัตรเจารู จนปลายยุคนี้
เทปแม่เหล็กจึงได้ถูกน ามาใช้เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลส ารอง 
ภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะอยู่ในรูปของภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นตัวเลขฐาน 2 ทั้งสิ้น ท าให้ผู้ที่จะสามารถโปรแกรมให้เครื่อง
ท างานได้ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  

 
เครื่อง UNIVAC 

  
ยุคที่ 2 (1959-1964)  
การพัฒนาที่ส าคัญที่สุดที่แบ่งแยกยุคนี้ออกจากยุคแรก คือการแทนที่หลอดสูญญากาศด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) 
หน่วยความจ าพื้นฐานก็ได้มีการพัฒนามาเป็น magnetic core รวมทั้งมีการใช้ magnetic disk ซึ่งเป็นหน่วยบันทึกข้อมูล
ส ารองที่มีความเร็วสูงขึ้น นอกจากนี้ ส่วนประกอบที่คอมพิวเตอร์ได้ถูกรวบรวมเข้าไว้ใน แผ่นวงจรพิมพ์ลาย (printed 
circuit boards) ซ่ึงง่ายต่อการเปลี่ยนและมีการสร้างโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อหาส่วนผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วภาษา
โปรแกรมระดับสูง เช่น FORTRAN และ COBOL ได้ถูกใช้ในการโปรแกรมส าหรับยุคนี้ โปรแกรมเมอร์สามารถใช้งานภาษา
เหล่านี้ได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 เนื่องจากมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลืงกับภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้แต่เฉพาะกับภาษาเครื่อง ท าให้ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่น คือ compiler และ interpreter ใน
การแปลงภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง 
ในยุคที่ 2 เริ่มมีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่อยู่ห่างกันโดยผ่านสายโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าจะติดสื่อสารกัน
ได้ช้ามากก็ตาม ปัญหาในยุคนี้คืออุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลท างานได้ช้ามาก ท าให้คอมพิวเตอร์ต้องรอการรับ
ข้อมูลหรือการแสดงผลบ่อย ๆ ซึ่ง Dr.Daniel Slotnick ได้ท าการพัฒนาเพิ่มเติม โดยใช้หลักการของการประมวลผลแบบ
ขนานกัน นอกจากนั้ยังมีกลุ่มคณาจารย์และนักเรียกจาก Massachusetts Instiute of Technoligy พัฒนาระบบ มัลติ
โปรแกรมม่ิง (multiprogramming) ซึ่งเป็นการจัดสรรให้คอมพิวเตอร์ท างานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กนได้ ท าให้ไม่ต้อง
เสียเวลารอหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลอีกต่อไป 
ยุคที่ 3 (1965-1971)  
ในยุคที่ 3 เป็นยุคของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีการเติบโตมาก ได้มีการน า แผงวงจรรวม (IC หรือ integrated circuits) 
ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟูาที่รวอยู่บนแผ่นซิลิกอนเล็ก ๆ มาแทนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ลาย ท าให้



 

 

 

เวลาการท างานขิงคอมพิวเตอร์ลดลงอยู่ในหน่วยหนึ่งส่วนพันล้านวินาที นอกจากนี้ มินิคอมพิวเตอร์ได้ถือก าเนิดขึ้นในปี 
ค.ศ.1965 คือเครื่อง PDP-8 ของ Digital Equipment Corportion (DEC) ซึ่งต่อมาก็มีการใช้มินิคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ติดต่อกับคอมพิวเตอร์กันอย่างแผร่หลาย รวมทั้งมีการใช้งาน เทอร์มินัล (terminal) ซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ผ่านทาง 
คีย์บอร์ด (keyboard) ท าให้การปูอนข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมกระท าได้สะดวกข้ึน  

 
แผงวงจรรวมเปรียเทียบกันทรานซิสเตอร์และหลอดสูญญากาศ 

  
ภาษาโปรแกรมระดับสูงได้เกิดขึ้นมากมานในยุคท่ี 3 เช่น RPG APL BASICA เป็นต้น และได้มีการเปิดตัว โปรแกรมจัดการ
ระบบ (Operating system) ซึ่งช่วยให้สามารถบริการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ
แบ่งเวลา (time sharing) ก็ท าให้สามารถติดต่อเทอร์มินัลจ านวนมากเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยที่ผู้ใช้แต่ละคน
สามารถท างานในส่วนของตนได้พร้อม ๆ กัน 
ยุคที่ 4 (1971-ปัจจุบัน)  
ในยุคที่ 4 เทคโนโลยีแผงวงจรรวมได้พัฒนาขึ้นเป็น แผงวงจรรวมขนาดใหญ่ (LSI หรือ large-scale integartion) และ
จากนั้นก็มีการพัฒนาต่าเป็น แผงวงจรขนาดใหญ่มาก (Very Large-Scale integartion - VLSI) ซึ่งท าให้เกิด 
microprocessor ตัวโลกของโลก คือ Intel 4004 จากบริษัท Intel ซึ่งเป็นการใช้แผ่นชิฟเพียงแผ่นเดียวส าหรับเก็บ หน่วย
ควบคุม (control unit) และ ค านวณเลขตรรกะ (arithmetic-logic unit) ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเทคนิคในการย่อ
ทรานซีสเตอร์ให้อยู่กันอย่างหนาแน่นบนแผ่นซิลิกอนนี้ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันสามารถเก็บ
ทรานซิสเตอร์นับล้านตัวไว้ในชิปเพียงหนึ่งแผ่น ในส่วนของหน่วยบันทึกข้อมูลส ารอง (secondary storage) ก็ได้เพ่ิมความ
จุขึ้นอย่างมากจนสามารถเก็บข้อมูลนับพันล้านตัวอักษรได้ในแผ่นดิสก์ขนาด 3 นิ้วเนื่องจากการเพ่ิมความจุของหน่วยบันทึก
ข้อมูลส ารองนี่เอง ซอฟต์แวร์ชนิดใหม่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สามารถเก็บรวมรวบและบันทึกแก้ไขข้อมูลจ านวณมหาศาลที่ถูก
จัดเก็บไว้ นั่นคือ ซอฟร์แวร์ ฐานข้อมูล (Data base ) นอกจากนี้ ยังมีการถือก าเนิดขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใน
ปี 1975 คือเครื่อง Altair ซึ่งใช้ชิป intel 8080 และถัดจากนั้นก็เป็นยุคของเครื่อง และ ตามล าดับ ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็
ได้มีการพัฒนาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งมีการน าเทคนิคต่าง ๆ เช่น OOP 
(Object-Oriented Programming) และ Visual Programming มาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการพัฒนาที่ส าคัญ
อ่ืนๆในยุคที่ 4 คือการพัฒนาเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ 
โดยการใช้งานภายในองค์กรนั้น ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Araa Networks) ซึ่งนิยมเรียกว่า แลน (LANs) จะมี
บทบาทในการเชื่องโยงเครื่องนับร้อยเข้าด้วยกันในพ้ืนที่ไท่ห่าวกันนัก ส่วนระบบเครื่องข่ายระยะไกล ( Wide Area 
Networks ) หรือ แวน (WANs) จะท าหน้าที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลคนละซีกโลกเข้าด้วยกัน  
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ  

 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

  
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์รอบข้าง (peripheral) 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย  

o หน่วยรับข้อมูล ( input unit )  
o หน่วยประมวลผลกลาง ( central processor unit ) หรือ CPU  
o หน่วยความจ าหลัก  
o หน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit )  
o หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (secondary storage unit )  

หน่วยรับข้อมูล จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จากนั้น หน่วยประมวลผลกลาง จะน าไป
ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบทาง หน่วยแสดงผลลัพธ์  
หน่วยความจ าหลัก จะท าหน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูงมากนัก การที่ฮาร์ดแวร์จะท าหน้าที่ได้มี
ประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส่วนการท างานได้มากน้อยเพียงใด จะข้ึนอยู่กับหน่วยความจ าหลัก
ของเครื่องนั้น ๆ ข้อเสียของหน่วยความจ าหลักคือ หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยความจ าหลักจะหายไป ในขณะ
ที่ข้อมูลอยู่ท่ี หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง จะไม่สูญหายตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่ท าการลบข้อมูลนั้น รวมทั้งหน่วยเก็บข้อมูลส ารองยังมี
ความจุที่สูงมาก จึงเหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง ข้อเสียของหน่วยเก็บข้อมูล
ส ารองคือการเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่าหน่วยความจ าหลักมาก  



 

 

 

 
ฮาร์ดแวร์ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

  
ซอฟต์แวร์ (Software)  

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถท างานใดๆ เนื่องจากต้องมี ซอฟต์แวร์ 
(Software) ซึ่งเป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างานต่าง ๆ ตามต้องการ โดยชุดค าสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะ
เขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 
หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ้นมาซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็น
สองประเภทใหญ่ๆคือ  

o ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software )  
o ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )  

ซอฟต์แวร์ระบบ โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมท างานต่าง ๆ 
ของคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นการท างานอ่ืน ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป ส่วน ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นซอฟต์แวร์
ที่เน้นในการช่วยการท างานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน 

 
ซอฟต์แวร์ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

  
บุคลากร (Peopleware)  

เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องท างาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่
ก็มีบางชนิดที่สามารถท างานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือดูแลรักษา



 

 

 

โดยมนุษย์เสมอ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user) แบ่งได้เป็นหลายระดับ เพราะผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางส่วนก็ท างาน
พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่บางส่วนก็พยายามศึกษาโปรแกรมประยุกต์ในขั้นที่สูงขึ้น ท าให้มีความช านาญในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ นิยมเรียกกลุ่มนี้ว่า เพาเวอร์ยูสเซอร์ (power user)  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ (computer professional) หมายถึงผู้ที่ได้ศึกษาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งใน
ระดับกลางและระดับสูง ผู้เชีย่วชาญทางด้านนี้จะน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์และพัฒนาใช้งาน และประสิทธิภาพของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ท างานในขั้นสูงขึ้นไปได้อีก นักเขียนโปรแกรม (programmer) ก็ถือว่าเป็นผู้เชียวชาญทาง
คอมพิวเตอร์เช่นกัน เพราะสามารถสร้างโปรแกรมใหม่ ๆ ได ้และเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอร์ต่อไป 
บุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะมีความเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะงานได้ดังนี้  

o การด าเนินงานและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูลลงสื่อ หรือส่งข้อมูลเข้าประมวล 
หรือควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry 
Operator) เป็นต้น  

o การพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Programmer) เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (System Programmer) เป็นต้น  

o การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน (System Analyst and Administrator) วิศวกรระบบ (System 
Engineer) เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล (Database Adminstrator) เป็นต้น  

o การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบทางฮาร์ดแวร์ เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมการท างานระบบ
คอมพิวเตอร์ (Computer Operator)  

o การบริหารในหน่วยประมวลผลข้อมูล เช่น ผู้บริหารศูนย์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
(EDP Manager) เป็นต้น 

ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information)  
ในการท างานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดข้ึนตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล 

เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ้งในปจัจุบันมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลในการดัดแปลงข้อมูล
ให้ได้ประสิทธิภาพโดยแตกต่างๆระหว่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ คือ  

ข้อมูล คือ ได้จากการส ารวจจริง แต่ สารสนเทศ คือ ได้จากข้อมูลไม่ผ่านกระบวนการหนึ่งก่อน  
สารสนเทศเป็นสิ่งที่ผู้บริหาารน าไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ โดยที่สารสนเทศที่มีประโยชน์นั้นจะมีคุณสมบัติ ดังตาราง  

มีความสัมพันธ์กัน (relevant) 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

มีความทันสมัย (timely) 
ต้องมีความทันสมัยและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อ
ต้องการ 

มีความถูกต้องแม่นย า 
(accurate) 

เมื่อปูอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์และผลลัพธ์ที่ได้จะต้อง
ถูกต้องในทุกส่วน 

มีความกระชับรัดกุม (concise) ข้อมูลจะต้องถูกย่นให้มีความยาวที่พอเหมาะ 

มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
(complete) 

ต้องรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญไว้อย่างครบถ้วน 



 

 

 

คุณสมบัติของสารสนเทศที่มีประโยชน์ 
  

  

 
การเปลี่ยนรูปจากข้อมูลสู่สารสนเทศ 

  
 กระบวนการท างาน (Procedure)  

กระบวนการท างานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องท าตาม เพ่ือให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การท างานพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น 
การใช้เครื่อง ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ถ้าต้องการถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จอภาพแสดงข้อความเตรียมพร้อมที่จะท างาน  
2. สอดบัตร และพิมพ์รหัสผู้ใช้  
3. เลือกรายการ  
4. ใส่จ านวนเงินที่ต้องการ  
5. รับเงิน  
6. รับใบบันทึกรายการ และบัตร  

การใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ นั้นมักจะมีข้ันตอนที่สลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานด้วย จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น คู่มือส าหรับผู้ควบคุมเครื่อง (Operation Manual) คู่มือส าหรับ
ผู้ใช้ (User Manual) เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องลักษณะของ Website 

ลักษณะของ website 
 ความหมายของ Website , Webpage , Homepage , URL , Browser , HTML , FTP , Web server , Domain 
name  
เว็บไซต์ (อังกฤษ: website, web site, Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า  
ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ 
หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบาง
เว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับ
ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์  
เว็บเพจ (webpage) หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน 
โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น htm หรือ html) มี
ลิงก์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอ่ืน ๆ สามารถใส่รูปภาพและรูปภาพยังสามารถเป็นลิงก์ กล่าวคือสามารถคลิกบนรูป
เพ่ือกระโดดไปหน้าอ่ืนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่แอปเพล็ต (applet) ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กแสดงภาพเคลื่อนไหว มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือสร้างเสียง ได้อีกด้วย 
โปรแกรมท่ีใช้เปิดดูเว็บเพจ เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยม เช่น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์, 
Netscape, มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์, และ ซาฟารี เป็นต้น 
โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บเพจ เช่น โปรแกรม Macromedia Dreamweaver , PHP & MySQL , Flash Professional 
เป็นต้น 
โฮมเพจ (HomePage) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
วีดีโอ และจะบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.html หรือ .htm ชื่อไฟล์เป็น index เช่น index.html 
URL ย่อมาจากค าว่า Uniform Resource Locator หมายถึงท่ีอยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบ
ของ URL จะ   
ประกอบด้วย 
1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http ซึ่งย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol) 
2. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่ายย่อย (www/urlbookmarks) 
3. ประเภทของเว็บไซต์ (.com) ซ่ึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
3.1 ประเภทสากลเช่น 
.com (Commercial) 
.edu (Educational) 
.org (Organizations) 
.net (Network)ฯลฯ 
3.2 ประเภทท้องถิ่นจะมีชื่อย่อของแต่ละประเทศต่อท้ายด้วยเช่น 
.th ส าหรับประเทศไทย เช่น co.th, or.th, go.th ฯลฯ 
.cn ส าหรับประเทศจีน 
.in ส าหรับประเทศอินเดีย  .jp ส าหรับประเทศญี่ปุุนฯลฯ 



 

 

 

ใบงานที่ 2 
 

ชื่อ.................................................................รหัสนักศึกษา................................................................... 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
เรื่องลักษณะของเว็บไซด์ของบริษัท องค์กรหน่วยงานต่างๆ 

1. จงบอกส่วนขยายขององค์กรต่าง ๆ ต่อไปนี้ว่าเป็นองค์กรประเภทใด ตัวอย่าง 
co  หมายถึง  องค์กรของเอกชน (Commercial organization) 
ac.......................................................................................................................................................................... 
go......................................................................................................................................................................... 
or.......................................................................................................................................................................... 
mi......................................................................................................................................................................... 
net....................................................................................................................................................................... 
2. จงยกตัวอย่างส่วนขยายของประเทศต่างๆ มา 5 ประเทศ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
3. จงยกตัวอย่างบริการทางอินเทอร์เน็ตที่เคยใช้งานและบอกประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานนั้น 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
4. จงบอกความหมายของค าศัพท์เหล่านี้ 
Web Site................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
Web Browser................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
Web Page........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องมารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต  

มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต 
  

จรรยามารยาทบนอินเทอร์เน็ต (Netiquette) ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแทบทุกด้าน รวมทั้งได้ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นในสังคม ไม่ว่าในเรื่อง ความเป็นส่วนตัว ความ
ปลอดภัย เสรีภาพของการพูดอ่านเขียน ความซื่อสัตย์ รวมถึงความตระหนักในเรื่องพฤติกรรมที่เราปฏิบัติต่อกันและกันใน
สังคมอินเทอร์เน็ต ในบทความนี้ผู้เขียนขอทบทวนเรื่อง จรรยามารยาทบนอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกกันในกลุ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตว่า “Netiquette” เพ่ือให้เป็นของฝากส าหรับสมาชิกใหม่ที่เรียกกันว่า “Net Newbies” และให้เป็นของแถม
เพ่ือการทบทวนส าหรับนักท่องเน็ตที่เป็น “ขาประจ า” 

[แก้] Netiquette คืออะไร 

Netiquette เป็นค าที่มาจาก “network etiquette” หมายถึง จรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต 
หรือ cyberspace ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาแลกเปลี่ยน สื่อสาร และท ากิจกรรมรวมกัน ชุมชนใหญ่บ้างเล็ก
บ้างบนอินเทอร์เน็ตนั้น ก็ไม่ต่างจากสังคมบนโลกแห่งความเป็นจริง ที่จ าเป็นต้องมีกฎกติกา (codes of conduct) เพ่ือใช้
เป็นกลไกส าหรับการก ากับดูแลพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก 
[แก้] บัญญัติ 10 ประการส าหรับผู้เริ่มต้น 

ถ้าศึกษาค้นคว้าในเรื่อง Netiquette บนเว็บ จะพบการอ้างอิงและกล่าวถึง The Core Rules of Netiquette จากหนังสือ
เรื่อง “Netiquette” เขียนโดย Virginia Shea ซึ่งเธอได้บัญญัติกฎกติกาท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพึงตระหนักและยึดเป็นแนว
ปฏิบัติ 10 ข้อ ดังนี้ 

 Remember the Human 

กฏข้อที่ 1 เป็นข้อเตือนใจส าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในขณะที่เรานั่งพิมพ์ข้อความเพ่ือติดต่อสื่อสารผ่านจอคอมพิวเตอร์นั้น 
ต้องไม่ลืมว่าปลายทางอีกด้านหนึ่งของการสื่อสารนั้นที่จริงแล้วก็คือ “มนุษย์” 

 Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life 

กฎข้อที่ 2 เป็นหลักคิดง่าย ๆ ที่อาจจะยึดเป็นแนวปฏิบัติ หากไม่รู้ว่าควรจะท าตัวอย่างไร ก็ให้ยึดกติกามารยาทที่เราถือ
ปฏิบัติในสังคมมาเป็นบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันแบบออนไลน์ 

Know where you are in cyberspace 

กฎข้อที่ 3 เป็นข้อแนะน าให้เราใช้งานอย่างมีสติ รู้ตัวว่าเราก าลังอยู่ ณ ที่ใด เมื่อเข้าในพ้ืนที่ใหม่ ควรศึกษาและท าความ
รู้จักกับชุมชนนั้น ก่อนที่จะเข้าร่วมสนทนาหรือท ากิจกรรมใด ๆ 

 Respect other people's time and bandwidth 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95&action=edit&section=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95&action=edit&section=2


 

 

 

กฎข้อที่ 4 ให้รู้จักเคารพผู้อ่ืนด้วยการตระหนักในเรื่องเวลา ซึ่งจะสัมพันธ์กับขนาดช่องสัญญาณของการเข้าถึงเครือข่าย นั่น
คือ ให้ค านึงถึงสาระเนื้อหาที่จะส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสนทนาหรือการส่งอีเมล เราควรจะ “คิดสักนิดก่อน submit” 
ใช้เวลาตรึกตรองสักหน่อยว่า ข้อความเหล่านั้นเหมาะสมหรือมีสาระประโยชน์กับใครมากน้อยเพียงใด 

 Make yourself look good online 

กฎข้อที่ 5 เป็นข้อแนะน าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเขียนและการใช้ภาษา เนื่องจากปัจจุบันวิธีการสื่อสารบนเน็ตใช้การ
เขียนและข้อความเป็นหลัก การตัดสินว่าคนที่เราติดต่อสื่อสารด้วยเป็นคนแบบใด จะอาศัยสาระเนื้อหารวมทั้งค าที่ใช้ 
ดังนั้น ถ้าจะให้ “ดูดี” ก็ควรใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมและตรวจสอบค าสะกดให้ถูกต้อง 

 Share expert knowledge 

กฎข้อที่ 6 เป็นข้อแนะน าให้เรารู้จักใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของอินเทอร์เน็ต นั่นคือ การใช้เครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสใน
การแลกเปลี่ยน ”ความรู้” รวมทั้งประสบการณ์กับผู้คนจ านวนมาก ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือว่าเป็นจุดก าเนิดของอินเทอร์เน็ต
นั่นเอง 

 Help keep flame wars under control 

กฎข้อที่ 7 เป็นข้อคิดท่ีต้องการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยควบคุมและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งความ
คิดเห็นด้วยการใช้ค าที่หยาบคาย เติมอารมณ์ความรู้สึกอย่างรุนแรงจนเป็นชนวนให้เกิดกรณีทะเลาะวิวาทกันในกลุ่มสมาชิก 
ซึ่งรู้จักกันในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่า “flame” 

 Respect other people's privacy 

กฎข้อที่ 8 เป็นค าเตือนให้เรารู้จักเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่นไม่อ่านอีเมลของผู้อื่น เป็นต้น 

 Don't abuse your power 

กฎข้อที่ 9 เป็นค าเตือนส าหรับผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ผู้ดูแลระบบบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมักจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้อ่ืน บุคคลเหล่านี้ก็ไม่ควรใช้อ านาจหรือสิทธิ์ที่ได้รับไปในทางท่ีไม่ถูกต้องและเป็นการเอาเปรียบผู้อ่ืน 

 Be forgiving of other people's mistakes 

กฎข้อที่ 10 เป็นค าแนะน าให้เรารู้จักให้อภัยผู้อ่ืน โดยเฉพาะพวก newbies ในกรณีที่พบว่าเขาท าผิดพลาดหรือไม่
เหมาะสม และหากมีโอกาสแนะน าคนเหล่านั้น ก็ควรจะชี้ข้อผิดพลาดและให้ค าแนะน าอย่างสุภาพ โดยอาจส่งข้อความแจ้ง
ถึงผู้นั้นโดยตรงผ่านทางอีเมล 
 

 

 
 



 

 

 

ใบงานที่ 3 
 

ชื่อ.................................................................รหัสนักศึกษา................................................................... 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
เรื่อง  มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกจรรยาบรรณส าหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์( อีเมลล์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงบอกจรรยาบรรณส าหรับผู้สนทนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. จงบอกจรรยาบรรณส าหรับผู้ใช้กระดานข่าวระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 



 

 

 

4. บัญญัติ 10 ประการ 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. อินเตอร์เน็ตมีกับผลกระทบต่อสังคมไทยอยา่งไร  จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการสอนรายวิชา ทร02017  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน จ านวน  1 หน่วยกิต( 40ชั่วโมง ) 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ครั้ง วิชา/สาระเนื้อหา ผลการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล จ านวน 

ที ่   ที่คาดหวัง 
 

  ประเมินผล ชั่วโมง 
2 1. ลักษณะของ Website 

ของบริษัท องค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ 
เช่น .com , .or.th, .go.th  
ฯลฯ 
2.วิธีการค้นหาข้อมูลจาก 
Website ของ หน่วยงานต่าง 
ๆ ได้แก่ ของหน่วยงาน
สถานศึกษา ของส านักงาน 
กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และเว็บไซด์ที่ได้รับ
ความนิยม เช่น  
google.com, sanook.com 
ฯลฯ และ Website ความรู้
สาขาต่าง ๆ 
3. การอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้า
จาก Website  
4. การส่ง e-mail, SMS, 
MMS ฯลฯ 

1.สามารถบอกลักษณะของ 
Website ของบริษัท องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ได้ 
2.สามารถสืบค้นข้อมูลทาง 
Internet โดยใช้โปรแกรม
สืบค้น เช่น google.com, 
sanook.com 
3.สามารถสืบค้นข้อมูลจาก 
Website ของหน่วยงานต่างๆ 
ได้ 
4.อธิบายการอ้างอิงข้อมูลที่
ค้นคว้าจาก Website ได ้
5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
6.สามารถสมัครใช้งาน
Hotmail อีเมล์ฟรีได้ 
7.สามารถส่งอีเมล์ฟรีของ 
Hotmail ได้ 

ขั้นน า 
1.ครูต้องศึกษาเนื้อหาของบทเรียนให้ 
เข้าใจ 
2.ครูเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้พร้อมทั้งท า 
ความเข้าใจกับสื่อ 
3. ครูทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาและ
ให้ผู้เรียนส่งใบงาน 
3.ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนในเรื่องของ
ลักษณะ  Website ของบริษัท องค์กร 
หน่วยงานต่างๆและการท างานของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ครูให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นสอน 
1.ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Website ของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ของหน่วยงาน
สถานศึกษา ของส านักงาน กศน. ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
2.ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามการสาธิตของครู 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- คอมพิวเตอร์ 
- Internet สืบค้น

ข้อมูล 
- ห้องสมุดประชาชน 
 

- การตอบค าถาม 
- การปฏิบัติ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบก่อน

เรียน – หลังเรียน 
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  - การเปิดอ่านอีเมล์ ของ Hotmail 
- การท างานของจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 

ครั้ง วิชา/สาระเนื้อหา ผลการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัดผล จ านวน 

ที ่   ที่คาดหวัง 
 

  ประเมินผล ชั่วโมง 
  8.สามารถเปิดอ่านอีเมล์ฟรี

ของ Hotmail ไดจ้าก 
Website ได ้

- Website ต่างๆ ที่ให้บริการอีเมล์ฟรี 
- ให้ผู้เรียนสมัครใช้งาน Hotmail อีเมล์ฟรี คน
ละ 1 ชื่อ 
3.ครูให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นสรุป 
1. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนสรุปเนื้อหา
ร่วมกัน 
2.ให้นักศึกษาท าใบงาน 
3.ให้นักศึกษาจัดท ารายงานโดยค้นคว้าข้อมูล
จาก Internet แล้วอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก 
Website 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
ครั้งที่ 2 

ค าชี้แจงจงท าเครื่องหมาย (�) ลงหน้าข้อที่ถูกท่ีสุด 
 
1. เว็บไซต์ใดที่มีผู้ใช้บริการเสิร์ชเอ็นจินมากที่สุด 

ก. www.google.co.th 
ข. www.hotmail.com 
ค. www.sanook.com 
ง. www.msn.com 

 
2. ขั้นแรกของการใช้งานอีเมล์คือข้อใด 

ก. ตั้งชื่ออีเมล์ 
ข. ตั้งชื่อผู้ให้บริการ 
ค. สมัครสมาชิก 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
3. สัญลักษณ์ @ อ่านว่าอย่างไร 

ก. แอส 
ข. แอท 
ค. แอส 
ง. แอดเดรส 

 
4. การเปิดอีเมลต้องท าอย่างไรล าดับแรก 

ก. ใส่ User name 
ข. ใส่ Password 
ค. คลิก Login 
ง. ถูกทั้งข้อก. และข. 

 
5. ABC.hotmail.com ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ 

ก. ชื่อผู้ให้บริการอีเมล์ 
ข. ชื่อผู้ส่งอีเมล์ 
ค. ชื่อผู้รับอีเมล์ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
 
 

 
 
6. เว็บไซต์ใดไม่มีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

ก.  www.thaimail.com 
ข.  www.chaiyo.com 
ค.  www.yahoo.com 
ง. www.google.com 

 

7. การอ้างอิง (Citution)มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. การแสดงแหล่งที่มาของเอกสาร 
ข. การแสดงแหล่งที่มาของรายงาน 
ค. การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศใน

การเขียนรายงาน 
ง. การอ้างอิงเอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และ

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
 

8. บริการใดบนอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยตรง 

ก. การคัดลอกข้อมูลเรื่องการขยายพันธุ์พืช 
ข. การสืบค้นข้อมูลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ค. การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 
ง. การลงทะเบียนเรียน 

  

9. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

ก. ต้องไม่น าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
ข. ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต 
ค. ต้องไม่รบกวนการท างานของผู้อื่น 
ง. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อ่ืนที่มีลิขสิทธิ์ 

 

10. แหล่งข้อมูลใดที่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 
ก. เว็บบล็อก  
ข. เว็บบอร์ด  
ค. เว็บไซต์ส่วนตัว  
ง. มีเลข ISBN หรือ ISSN ก ากับ 
 

 

http://wapedia.mobi/th/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://wapedia.mobi/th/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://wapedia.mobi/th/ISBN
http://wapedia.mobi/th/ISSN


 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องลักษณะของ Website 

ลักษณะของ website 
 ความหมายของ Website , Webpage , Homepage , URL , Browser , HTML , FTP , Web server , Domain 
name  
เว็บไซต์ (อังกฤษ: website, web site, Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า  
ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน
เวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ใน
ขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูล
ทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว 
จนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ 
เว็บเบราว์เซอร์  
เว็บเพจ (webpage) หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน 
โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น htm หรือ html) มี
ลิงก์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอ่ืน ๆ สามารถใส่รูปภาพและรูปภาพยังสามารถเป็นลิงก์ กล่าวคือสามารถคลิกบน
รูปเพื่อกระโดดไปหน้าอ่ืนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่แอปเพล็ต (applet) ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กแสดง
ภาพเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือสร้างเสียง ได้อีกด้วย 
โปรแกรมท่ีใช้เปิดดูเว็บเพจ เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยม เช่น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอ
เรอร์, Netscape, มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์, และ ซาฟารี เป็นต้น 
โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บเพจ เช่น โปรแกรม Macromedia Dreamweaver , PHP & MySQL , Flash Professional 
เป็นต้น 
โฮมเพจ (HomePage) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
วีดีโอ และจะบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.html หรือ .htm ชื่อไฟล์เป็น index เช่น index.html 
URL ย่อมาจากค าว่า Uniform Resource Locator หมายถึงท่ีอยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
รูปแบบของ URL จะ   
ประกอบด้วย 
1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http ซึ่งย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol) 
2. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่ายย่อย (www/urlbookmarks) 
3. ประเภทของเว็บไซต์ (.com) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
3.1 ประเภทสากลเช่น 
.com (Commercial) 
.edu (Educational) 
.org (Organizations) 
.net (Network)ฯลฯ 
3.2 ประเภทท้องถิ่นจะมีชื่อย่อของแต่ละประเทศต่อท้ายด้วยเช่น 
.th ส าหรับประเทศไทย เช่น co.th, or.th, go.th ฯลฯ 
.cn ส าหรับประเทศจีน  .in ส าหรับประเทศอินเดีย  .jp ส าหรับประเทศญี่ปุุนฯลฯ 



 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องการส่ง e-mail sms msn 
 

วิธีการ เช็ค และ ส่งอีเมล์  

 
1 . การเช็ค และส่งอีเมล์ ขั้นตอนแรกเลยคือเข้าไปที่ hotmail.com  

 
2. จากนั้นใส่อเีมล์และรหัสผ่านลงไป แล้วกด ลงชื่อเข้าใช้  

 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ ก็ให้กดเมนู Mail  

 
4 . เราก็จะเจออีเมล์ ที่มีคนส่งมาให้เรา  



 

 

 

 
5 . ถ้าต้องการส่งเมล์หาคนอ่ืน ให้กดปุุม New แล้วเลือก Mail Message  

 
6. จากนั้นให้ใส่ข้อมูลดังต่อไป 



 

 

 

1. อีเมล์ของผู้รับ 
2. หัวเรื่อง 

3 เนื้อหาจดหมาย 
จากนั้นให้กดปุุม Send  

 
7. ถ้าปรากฏข้อความดังกล่าว แสดงว่าส่งเรียบร้อยแล้ว 

  E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก
องค์กร (ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความ
ในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกค าสั่ง เพ่ือส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักใน
การรับส่ง 
รูปแบบช่ือ Email Address  จะเป็น  yourname@sanook.com 
        1. Yourname คือ ชื่อที่เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้(แต่ต้องไม่ซ้ ากับของคนอ่ืน) 
          2. เครื่องหมาย @ ส าหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name 
          3. sanook.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name  
ชนิดของการรับส่ง E-mail  
          1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม E-mail โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora  
          2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.sanook.com, www.yahoo.com  
          3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น  
          การรับส่ง E-mail แบบที่ 1 ตามปกติจะต้องมีการก าหนด Configuration เพ่ือก าหนด Incoming Mail และ 
Outgoing Mail Server ซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากในการ check mail เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
ของตนเอง หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ ท าให้ไม่ค่อยสะดวก ดังนั้น แบบที่ 2 คือ check email ผ่าน Web 
site จึงมีผู้นิยมมากท่ีสุดในโลก เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องก าหนด Configuration อะไรทั้งสิ้น แค่เพียงสมัครเป็นสมาชิก
กับ Web site ที่ให้บริการ แค่จ าชื่อ User และ Password เท่านั้น ก็สามารถจะตรวจสอบ E-mail ได้จากที่ต่าง ๆ ทั่ว
โลก (การลงทะเบียนเพื่อขอ E-mail แบบที่ 2 นี้จะเป็นการให้บริการฟรี!)  
Web site ที่ให้บริการ E-mail ฟรี ได้แก่  
          http://www.sanook.com  
          http://www.hotmail.com  
          http://www.chaiyo.com 
          http://www.gmail.com 
          อ่ืน ๆ   
วิธีการใช้งานทั่วไป 
          1. TO - หมายถึง ชื่อ E-mail ส าหรับผู้รับ  

http://www.sanook.com/
http://mail.sanook.com/
http://webindex.sanook.com/Internet/free_email


 

 

 

          2. FROM - หมายถึง ชื่อ E-mail ส าหรับผู้ส่ง  
          3. SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย  
          4. CC - หมายถึงส าเนา E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง  
          5. BCC - หมายถึงส าเนา E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่าเราส าเนาให้ใครบ้าง  
          6. ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ E-mail  

การรับส่งอีเมล์ 
ความหมายของอีเมล์ 
การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E—mail) อีเมล์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบน
กระดาษ แต่ใช้วิธีการส่งข้อความ ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังผู้รับอีกเครื่องหนึ่ง 
ปัจจุบันอีเมล์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้มีคนนิยมใช้มากท่ีสุด เพราะสามารถติดต่อรับส่ง 
ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว 
อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) คือ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือท่ีอยู่ของตู้จดหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ส าหรับบอก
ต าแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหน ส่วนประกอบของอีเมล์แอดเดรส ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ดังตัวอย่างนี้ 
1. ชื่อบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เรียกว่าuser name ซึ่งเราจะใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือชื่อองค์กร 
2. เครื่องหมาย @ (at sign) เราอ่านว่า "แอท" 
3. โดเมนเนม (Domain Name) เป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ที่เราสมัครเป็นสมาชิกอยู่ เพ่ืออ้าง ถึงเมล์
เซิร์ฟเวอร์ 
4. รหัสบอกประเภทขององค์กรและประเทศ ในที่นี้คือ .co.th โดยที่ .co หมายถึง commercial เป็นบริการเกี่ยวกับ
การค้าส่วน .th หมายถึงThailandอยู่ในประเทศไทย หลังจากท่ีเรามี e-mail address เป็นของตัวเองแล้ว การส่ง 
mail นั้นไม่มีอะไรยากเย็น เพียงเรามี e-mail address ของคนที่เราต้องการจะส่ง mail ไปหา เท่านี้ก็ถือว่าเราท า
ส าเร็จไปภารกิจไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อเรา login เข้าไปแล้วให้เลือก menu send mail เมื่อคลิกเข้าไปจะพบ
แบบฟอร์มให้กรอกช่องแรกให้ใส่ e-mail address ของผู้ที่เราต้องการส่งข้อความไปถึงส่วน subject ก็เป็นหัวข้อของ 
จ.ม.ที่เราต้องการส่งไป ซึ่งในช่องนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ทางที่ดีเราควรจะใส่เพื่อให้ผู้รับจดหมายทราบว่า เรื่องที่เรา
ส่งมาเป็น เรื่องอะไร เร่งด่วนแค่ไหน ต่อมาคือช่อง cc ช่องนี้นั้นหมายถึง เราต้องการส่งส าเนาจดหมายนี้ให้ใครบ้าง ให้
ใส่ e-mail address ลงไป หากมีมากให้ใช้เครื่องหมาย , คั่นแต่ละ e-mail address ส่วนในช่อง Bcc นั้น ก็หมายถึง
เราต้องการส่งส าเนาให้ใครบ้างเช่นกันแต่จะแตกต่างกับ cc ตรงที่ผู้รับจะมองไม่เห็นว่าเราส่งส าเนาให้ใครบ้างในขณะที่ 
CC นั้นผู้ที่รับเมล์จะสามารถรับทราบว่าเราส่ง copy ไปให้ใครบ้าง จากนั้นเราก็สามารถพิมพ์เนื้อความลงในช่องว่าง
ด้านล่างได้ตามพอใจ เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุุม send ซึ่งจะอยู่ไม่ด้านล่างก็ด้านบนของจอ รอสักครู่ก็เป็นอันเรียบร้อย แต่
ถ้าหากคอมฯ ของคุณปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการส่งก็ให้คลิก OK ไป เท่านี้ เรียบร้อย 
การสมัครอีเมล์ 
1 . หลังจากกด Register เข้ามาจะพบหน้าตาดังรูป ให้เลือกประเทศไทย และใส่ ID ที่ต้องการลงไป 

 
 
2. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการลงไป ทั้งสองช่อง ให้เหมือนกัน มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 



 

 

 

 
3 . ให้ใส่ช่อง e-mail address ว่า aaa@thaicool.com จากนั้นให้เลือกค าถาม และ ค าตอบเผื่อลืมรหัสผ่าน 

 
 
4 . กรอกชื่อ นามสกุล เพศ และปีเกิดลงไป ( ใส่เป็น ค.ศ. ) จากนั้นเลือกจังหวัด และใส่รหัสไปรษณีย์ 

 
5. ใส่ตัวหนังสือตามท่ีเห็นใน Picture ลงไป 

 
6. หลังจากนั้นให้ตรวจทานความเรียบร้อยแล้วกด I Accept 

 
7 . ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ก็จะเจอมาหน้าจอดังกล่าว ให้กด Active My Accout 

 
8. จากนั้นจะเจอหน้าจอดังกล่าว ให้กด I Accept 

 
9. จากนั้นจะเจอหน้าจอ ดังรูป ให้เลื่อนลงมากดปุุม Continue โดยไม่ต้องเลือกอะไรทั้งสิ้น 



 

 

 

 
 
10. เสร็จแล้ว เย้ๆ ได้แล้ว ที่นี้คุณจะได้มี อีเมล์@thaicoolmail.com ไว้ใช้งานแล้ว 

 

วิธีการส่งเมล์ 

1. คลิกท่ีข้อความ rotananta@phrakruangputhorn.com 
2. จะเข้ามาที่หน้าต่าง New Message 
3. พิมพ์ข้อความท่ีกรอบใหญ่ด้านล่าง 
4. และถ้าต้องการแนบรูปส่งเข้ามาด้วยให้เข้าไปที่ เมนู Insert แล้วเลือกค าสั่ง File Attachmentแล้วเข้าไปเลือกรูปที่
จะส่ง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่รูป 
5. เสร็จแล้วจะกลับมาท่ีหน้าต่าง New Message กดค าสั่ง Sen โปรแกรมก็จะส่งเข้ามาที่ phrakruangputhorn.com
เป็นอันเสร็จสิ้นในการส่งอีเมล์ 

 
 
การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (E-mail) จ าเป็นต้องมีโปรแกรมส าหรับท าการรับ-ส่งอีเมล์ (E-mail) ซึ่งมี
ให้เลือกใช้งานอยู่มากมาลหลายโปรแกรมก็ท าหน้าที่ในการรับ-ส่งอีเมล์ 
(E-mail) กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว แต่บางโปรแกรมก็มีความสามารถในการใช้งานกับอีเมล์ (E-mail) ระบบ
อ่ืน ๆ ได้ด้วย ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการติดต่อหรือโพรโทคอล(Protocol)ระหว่างโปรแกรมรับ-ส่งอีเมล์ (E-mail)นั้นกับ

mailto:rotananta@phrakruangputhorn.com


 

 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการรับ-ส่งอีเมล์ (Mail server) ว่าจะติดต่อกันในรูปแบบใด ถ้าเป็นการรับ-ส่งอีเมล์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วโดยส่วนมากในการรับเมล์จะใช้โพรโทคอล POP 3 (Post Office Protocol version 3 ) 
หรือ IMAP 4 (Internet Message Access Protocol version 4) ส่วนในการส่งเมล์จะใช้โพรโทคอล SMTP (Simple 
Mail Tramsfer Protocol)  
การรับ - ส่งอีเมล์ไปยังเครื่อง Mail Server จถะกระท าไปพร้อม ๆ กัน คือ เป็นการแลกเปลี่ยนอีเมล์ระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของเรากับเครื่องที่เป็น Mail Server นั่นเอง โดยจะเริ่มจากการส่งอีเมล์ที่อยู่ใน Outbox ออกไปก่อน 
จากนั้นจึงจะเป็นการตรวจสอบว่า มีอีเมล์มาถึงเราหรือไม่ ถ้ามีก็จะรับเข้ามาไว่ที่โฟลเดอร  ์Inbox ให้ด้วย 1. เมื่อพร้อม
ที่จะรับและส่งอีเมล์กับ Mail Server บนอินเทอร์เน็ตให้คลิกทีปุุม Send/Receive บนแถบเครื่องมือ หรือคลิกท่ีเมนู 
Tool>Snd and Receive โดยจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้  
- Send and Receive All คือ ให้ท าการรับและส่งอีเมล์ทั้งหมด  
- Receive All คือ เป็นการเลือกท่ีจะรับอีเมล์เพียงอย่างเดียวและยังไม่ส่งอีเมล์ที่ค้างในโฟลเดอร์ Outbox ออกไป  
- Send All คือ เป็นการเลือกส่งอีเมล์เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่ต้องการรับอีเมล์ใหม่เข้ามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Inbox ถ้า
ยังไม่ได้ท าการเข่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะนั้นปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ให้เลือกหมุนเบอร์โทรศัพท์เข้าหาผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) แต่ถ้าก าหนดไว้แล้วโปรแกรมจะท าการหมุนโทรศัพท์อัติโนมัติและจะมีการท างาน รับ-ส่งอีเมล์ได้ก็
ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  
2. จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Outlook Express แสดงความคืบหน้าในการท างานซึ่งอาจคลิกปุุม Hide เพ่ือซ่อนไว้ ปุุม 
Stop เพ่ือหยุดการรับ-ส่งอีเมล์ หรือปุุม Details เพ่ือดูรายละเอียดการท างานในแต่ละขั้นได้ 

ประโยชน์ของอีเมล์ 
1. มีความสะดวกรวดเร็ว 
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
3. ไม่จ ากัดระยะทาง 
4. ไม่จ ากัดรูปแบบของข้อมูล 
5. ถ้าเราจะส่งอีเมล์ไม่ว่าจะตอนไหนก็ส่งได้ทุกเวลา 
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างหลากหลาย 
MSN- มีประโยชน์ต่อการท างานหรือเปล่า?  
MSN มีประโยชน์แค่เป็นโปรแกรม Chat อย่างเดียวจริงหรือ.. น ามาใช้ในงานได้หรือเปล่า 
จั่วหัวเรื่องไว้ซะอย่างนั้น เพราะที่เขียนก าลังจะโฆษณาชวนเชื่อให้มาเล่น MSN เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างานกัน 
โปรแกรมนี้ใช้ท างานได้จริงหรือ? หรือเป็นเพียงโปรแกรมที่น ามาคุยไม่ได้สาระเท่านั้น 
* ความคิดแต่ก่อน 
ผมคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่ชอบ .. ดูถูก .. ออกแนวรังเกียจ.. คนเล่น MSN มากๆ ด้วยมีความคิดที่ว่า .. มันไม่มี
ประโยชน์ส าหรับการท างานเลย.. มีไปท าไม คุยเล่นอย่างเดียว เสียเวลาในการท างาน.. อีกทั้งมีข่าวเรื่องการล่อลวง 
เด็กวัยรุ่นจาก การเล่น MSN เลยกลายเป็นที่รังเกียจเข้าไปใหญ่ (ไม่ใช่อะไรครับ กลัวโดนเด็กล่อลวง 555).. 
เพ่ิงได้มาสัมผัส MSN ตัวเป็นๆ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว .. ตามเด็กแนวกันเข้ามา แรกๆ ก็พบว่า เรามี MSN ไว้คุยเรื่อง
สัพเพเหระ แอบคุยกับเด็กบ้าง.. นินทาเจ้านายบ้าง .. นินทาคนรอบข้าง .. ส่งไฟล์อะไร ต่ออะไร เต็มไปหมด ทั้งเพลง 
รูปภาพ โปรแกรม หนัง สารพัด พบว่า เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้ไม่ผิดจริงๆ   เลย 
* อะไรท าให้เปลี่ยนความคิด 
ตอนนั้นเวลาท างาน มักจะต้องมีการส่งไฟล์กันไปมาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รายงานประจ าปี ข้อมูลของคณะที่



 

 

 

เราต้องการ รวมทั้งไฟล์น าเสนอต่างๆ พบว่า การส่งไฟล์เดิมที่ใช้ส่งกันโดยการ Copy ผ่าน Handy Drive ส่งกันทาง 
e-mail มีข้อจ ากัดหลายๆประการ เป็นต้นว่า 
- การ copy  files ผ่านทาง Handy Drive สุ่มเสี่ยงต่อการติดไวรัสมากที่สุด อีกทั้งยังต้องเดินทางไปยังเครื่องต้นทาง 
และเครื่องปลายทางเพ่ือให้ได้ไฟล์มา 
- ขนาดของไฟล์ที่ส่ง ถ้าใช้ mail ของ ม.อ. เรา ไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 2 MB ใช้ Gmail ไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 10 MB ส่งเมล์
ไม่ได้ ต้องใช้วิธีฝากไฟล์ตาม Website ที่บริการฝากไฟล์ต่างๆ  ก็ไม่สะดวกอย่างใจนึก 
- ใช้เวลานาน กว่าจะได้ไฟล์ที่ต้องการ อย่างเก่งก็  1 ชม. กว่าจะได้ไฟล์ หรือบางครั้งต้องรอเป็นวัน 
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่า ถ้าเราส่งไฟล์ด้วย MSN ข้อจ ากัดนี้ ก็ข้ามไปได้เลย เพียงแต่ต้องมีแค่ Login เล่น MSN เท่า
นั้นเอง จึงเป็นที่มาของการน า MSN มาใช้ในการท างาน 
* MSN ช่วยในการท างานอะไรได้บ้าง? 
1. คุยปรึกษาหารือ เรื่องงานที่ก าลังท าหรือ สอบถามปัญหาเรื่องงานจากผู้เกี่ยวข้อง แต่เดิมเราใช้การโทรศัพท์
พูดคุย แต่บางครั้งเราต้องการคุยเป็นการส่วนตัว แบบว่า 2 ต่อ 2 ไม่อยากให้คนอ่ืนได้ยินเสียงคุย (กลัวคนอ่ืนว่า 
ท าไมมันไม่รู้เรื่องนี้ ท างานมาตั้งนานแล้ว อะไรประมาณนี้ครับ)  
2. สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยาน/บุคลากรต่างๆ เช่น นักวิเคราะห์ของ
คณะต่างๆ มี MSN ต่อไปเมื่อจะประสานงานกันระหว่างคณะใด หน่วยงานใด ก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ ก็ได้ เพียงแต่การ
พูดคุยทาง MSN เท่านั้น ก็สะดวกและตรงจุดเหมือนกัน 
3. สามารถจัดประชุมแบบ e-meeting กันได้เลย เราสามารถจัดประชุมกลุ่มเล็กๆ ได้ ประมาณ 3-5 คน โดยติดตั้ง 
Webcam กับไมค์ ก็สามารถประชุมกันได้อย่างมีรสชาด ผ่านทาง MSN นี้เอง ประชุมที่โต๊ะ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
ไม่ต้องเสียค่าอาหารว่าง  
4. การส่งไฟล์แบบไม่จ ากัดขนาดของไฟล์ เคยส่งไฟล์ขนาด 1GB พบว่า ไหวครับ สบายมาก จ ากัดเฉพาะ
ช่องสัญญาณของการส่งว่าจะมีเพียงพอหรือเปล่า  
* สิ่งท่ีควรระวังเวลาเล่น MSN 
1. ท่านจะถูกหัวหน้า เพ่งเล็งว่าไม่ท างาน วันๆ เอาแต่คุยไร้สาระ หากท่านสามารถท าให้หัวหน้าเข้าใจได้ว่าสิ่งที่คุยอยู่
นั้นเป็นเรื่องงาน พร้อมกับมีหลักฐานให้ดู ประเด็นนี้น่าจะหลุดพ้นไปได้ 
2. ระยะเวลาของการพูดคุย บางครั้งท่านจะคุยกันเพลินไปหน่อยจนลืมท างาน แต่หลังจากพิจารณาแล้ว ผมกลับ
พบว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ การเดินไปพูดคุยกับเพ่ือนที่โต๊ะต่างๆ กับการพูดคุยผ่าน MSN เมื่อพิจารณาดูแล้ว ใน
เรื่องระยะเวลาของการคุย อาจจะเสียเวลาไม่แตกต่างกันเลยก็ได้ 
ใครมีความเห็นอย่างไร ต่อการใช้ MSN ในการท างาน มา Share กันบ้างนะครับ 
หมายเหตุ :MSN หาตั้งนานว่าย่อมากจากอะไร ผ่านไปหลายๆ เว็บ พอจะเชื่อมั่นได้ว่า MSN ย่อมาจาก Microsoft 
Network เรียกให้ถูกคือ MSN Messenger ครับ  (สังเกตที่หัวโปรแกรมของ MSN เค้าจะเขียนไว้อย่างนี้) ดังนั้น 
MSN คงไม่ใช่มาจากค าว่า  Messengerตอนหลังเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเรื่อยๆ เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็น WLM = Windows 
Live Messenger ตอนนี้ทดลอง ใช้ Version 9 (BETA) รูปเคลื่อนไหวได้ด้วย เปลี่ยนเสียงเรียกของแต่ละคนได้  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 4 
 
ชื่อ.................................................................รหัสนักศึกษา................................................................... 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail 
1. ค าว่า “อีเมล์” (E-mail) คืออะไร (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
2. สัญลักษณ์ @ ในอีเมลมี์ประโยชน์อย่างไร (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
3. ยกตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีให้บริการฟรีอีเมล์ (อย่างน้อย 3 เว็บไซต์) (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
4. การเปิดเข้าใช้งานอีเมล์ฟรี Hotmail ต้องท าขั้นตอนแรกอย่างไร (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
5. จงบอกวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
6. จงอธิบายวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ท่ีแนบมากับจดหมาย (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 

 



 

 

 

 เรื่องวิธีการค้นหาข้อมูลจาก website ของหน่วยงาน 
 
     การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต         
       ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูลจ านวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะคลิกเพ่ือ
ค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ  
จ าเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search Engine เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ  
        ความหมาย/ประเภทของ Search Engine  

การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลา
ในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์ส าหรับ
การค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine Site ซึ่งจะท าหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็น
หมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วปูอน ค าหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่ก าหนด 
คลิกปุุมค้นหา (หรือกดปุุม Enter) เท่านั้น รอสักครู่ขอ้มูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้า
ไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันที 

Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search 
Engine ที่แต่ละเว็บไซต์น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่คุณจะเข้าไปหาข้อมูลหรือเว็บไซต์ โดยวิธีการ Search 
นั้น อย่างน้อยคุณจะต้องทราบว่า เว็บไซต์ที่คุณเข้าไปใช้บริการ ใช้วิธีการหรือ ประเภทของ Search Engine อะไร 
เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป ที่นี้เราลองมาดูซิว่า Search Engine ประเภทใดที่
เหมาะกับการค้นหาข้อมูลของคุณ  
          1) Keyword Index เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่าน
ข้อความ ข้อมูล อย่างน้อยๆ ก็ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจนั้นๆ โดยการอ่านนี้จะหมายรวมไปถึงอ่าน
ข้อความที่อยู่ในโครงสร้างภาษา HTML ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อความที่อยู่ในค าสั่ง alt ซึ่งเป็นค าสั่งภายใน TAG ค าสัง
ของรูปภาพ แต่จะไม่น าค าสั่งของ TAG อ่ืนๆ ในภาษา HTML และค าสั่งในภาษา JAVA มาใช้ในการค้นหา วิธีการค้นหา
ของ Search Engine ประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูลก่อน-หลัง และความถ่ีในการน าเสนอข้อมูล
นั้น การค้นหาข้อมูล โดยวิธีการเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูล
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าท่ีควร แต่หากว่าคุณต้องการแนวทางด้านกว้างของ
ข้อมูล และความรวดเร็วในการค้นหา วิธีการนี้ก็ใช้ได้ผลดี  
          2) Subject Directories การจ าแนกหมวดหมู่ข้อมูล Search Engine ประเภทนี้ จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา รายละเอียด ของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โดยการจัดแบ่งแบบนี้จะใช้แรงงานคนในการพิจารณา
เว็บเพจ ซึ่งท าให้การจัดหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนจัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ใน
เครือข่ายข้อมูลอะไร ดังนั้นฐานข้อมูลของ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงน ามาเป็น
ฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีความถูกต้องในการค้นหาสูง 
เป็นต้นว่า หากเราต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือเว็บเพจที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Search Engine 
ก็จะประมวลผลรายชื่อเว็บไซต์ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ล้วนๆ มาให้คุณ  
           3) Metasearch Engines จดุเด่นของการค้นหาด้วยวิธีการนี้ คือ สามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine 
ประเภทอ่ืนๆ และยังมีความหลากหลายของข้อมูล แต่การค้นหาด้วยวิธีนี้มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ความส าคัญกับ
ขนาดเล็กใหญ่ของตัวอักษร และมักจะผ่านเลยค าประเภท Natural Language (ภาษาพูด) ดังนั้น หากคุณจะใช้ 
Search Engine แบบนี้ละก็ ขอให้ตระหนักถึงข้อบกพร่องเหล่านี้ด้วย สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า



 

 

 

หาความรู้ในทุกรูปแบบ โดยใช้บริการ Gopher, บริการ Search Engine เป็นต้น เช่นเวบ็ไซด์ Yahool.com, 
google.com เป็นต้น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าหน้าที่เสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง และ
ธุรกิจการค้า เช่น เว็บไซด์ School.net.th สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ 
       1.  ติดต่อสื่อสารถึงกัน หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ทั่วโลก ภายในเวลาอันรวดเร็วและราคาถูก เช่น 
บริการจดหมายอีเล็คทรอนิคส์ บริการห้องสนทนา บริการ ได้แก่ เว็บไซด์ Chaiyo.com, Thaimail.com  
 
 
 
 
 
 
เว็บไซด์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล  เว็บไซด์ที่ให้บริการจดหมายอีเล็คทรอนิคส์  
       2. ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ 
   สามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจสามารถใช้บริการบน
อินเทอร์เน็ตสั่งซื้อหรือขายสินค้าได้ เช่น บริการ E-commerce ซึ่งจัดเป็นธุรกิจที่บูมท่ีสุดในปัจจุบันบริษัท หน่วยงาน 
องค์การต่าง ๆ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เช่น บริการรับสมัครงาน   
บริการสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการให้ใช้โปรแกรมฟรี (Freeware) เป็นต้น         
  
    
 

 
เว็บไซด์ที่ให้บริการด้านธุรกิจและการพาณิชย์ 

      3. ด้านการบันเทิงและสันทนาการ  
เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ และสันทนาการที่ดี เพราะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของ Magazine 
Online   โดยมีภาพประกอบที่น่าสนใจเหมือนกันไปดูที่แหล่งจริง ๆ ดูหนัง ฟังเพลง และคลายเครียดด้วยการเล่นเกม
ต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมายอ่านข่าวสาร ข้อมูล ได้จากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ บนเครือข่าย ท าให้สะดวก สบาย และไม่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ใบงานที่ 5 
 

ชื่อ.................................................................รหัสนักศึกษา................................................................... 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
เรื่องการับส่ง- อีเมลล์ 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ 
   1.1 E-Mail  ………………………………………………………………………………………………………. 
   1.2 FTP  ……………………………………………………………………………………………………….…. 
   1.3 Search Engine ………………………………………………………………………………………………… 
   1.4 Blog  …………………………………………………………………………………………………………. 
   1.5 Chat  …………………………………………………………………………………………………………. 
2.ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) คือ…………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   ใช้ส าหรับ………………………………………………………………………………………………………… 
   ประกอบด้วย 
     2.1  ……………………………………………………………………………………………………………. 
     2.2  ……………………………………………………………………………………………………………. 
     2.3  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.การโอนย้ายแฟูมข้อมูลระหว่างกันสามารถท าได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.จงยกตัวอย่างโปรแกรมสนทนาบนเครือข่ายมา 1 โปรแกรมพร้อมทั้งอธิบายการท างานของโปรแกรมนั้นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

การสืบค้นข้อมูล  
การน าความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดย
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับดังนี้  

1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
2. การน าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน 
3. การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง 

        การค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engine  
การใช้งานงานอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างมาก จะได้แก่การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือหาความรู้ แต่การเข้าเยี่ยม
ชมนั้น ในกรณีที่เรารู้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไร เนื้อหาของเว็บ มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งใด เราสาสามารถท่ีจะเข้าเยี่ยม
ชมได้ทันที่ แต่ในกรณีท่ีเราไม่ทราบชื่อเว็บเหล่านั้น แต่เรามีความต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาบางอย่าง มีวิธีการจะเข้า
สืบค้นข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของ Search Engine 
Search Engine จะมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่
ต้องการค้นหาแล้วปูอน ค าหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่ก าหนด คลิกปุุมค้นหา เท่านั้น ข้อมูลอย่างย่อๆ 
และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันที  
Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search Engine ที่แต่
ละเว็บไซต์น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่จะเข้าไปหาข้อโดยวิธีการ Search นั้น อย่างน้อยเราจะต้องทราบว่า 
เว็บไซต์ที่จะเข้าไปใช้บริการ ใช้วิธีการหรือ ประเภทของ Search Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียด
ในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป  

 
    
 
 
 
 
 
  
ประเภทของ Search Engine 

1. Keyword Index 
2. Subject Directories 
3. Metasearch Engines 

               Keyword 
Index เป็นการ ค้นหาข้อมูล โดยการค้นจาก
ข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ ข้อมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ 
วิธีการค้นหาของ Search Engine ประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูลก่อนหลัง  การค้นหาข้อมูล โดย



 

 

 

วิธีการเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้
ค านึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควร แต่ถ้าต้องการแนวทางด้านกว้างของข้อมูล การค้นหาแบบนี้จะเหมาะสมที่สุด 
เว็บที่ให้บริการ Search Engine แบบ Keyword Index ได้แก่เว็บ  

http://www.google.com/                  http://www.altavista.com/ 

       
Subject Directories การจ าแนกหมวดหมู่ข้อมูล Search Engine ประเภทนี้ จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ของ
แต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โดยการจัดแบ่งแบบนี้จะใช้คนพิจารณาเว็บเพจ แต่ละเว็บ แล้วท าการจัด
หมวดหมู่ โดยจะข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของคนจัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ในกลุ่มของอะไร ดังนั้น
ฐานข้อมูลของ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงน ามาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป  

http://www.thaiwebhunter.com/           http://www.sanook.com  

      
Metasearch Engines จะเป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาเว็บ ด้วยตัวของ Search Engine แบบ Metasearch 
Engines เองแล้ว แตท่ี่เด่นกว่านั้นคือ Search Engine แบบ Metasearch Engines จะยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง 
Search Engine ประเภทอ่ืนๆ เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ Search Engine อ่ืนๆ ค้นพบ โดยสังเกตได้จากจะมีค าว่า [Found 
on Google, Yahoo!] ต่อทางด้านท้าย นั้นก็หมายความว่าการค้นหาข้อความนั้นๆ มาการเชื่อมโดยไปค้นข้อมูลจาก 
เว็บ Google และ Yahoo 
แต่การค้นหาด้วยวิธีนี้มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ความส าคัญกับขนาดเล็กใหญ่ของตัวอักษรและมักจะไม่ค้นหาค า
ประเภท Natural Language (ภาษาพูด) และท่ีส าคัญ Search Engine แบบ Metasearch Engines ส่วนมากไม่
รองรับภาษาไทย  

http://www.dogpile.com                 http://www.kartoo.com/ 
          

          
 
 
 



 

 

 

     การสืบค้นข้อมูลแบบใช้คีย์เวิร์ด 
การสืบค้นแบบใช้คีย์เวิร์ด ใช้ในกรณีที่ต้องการค้นข้อมูลโดยใช้ค าที่มีความหมายตรงกับความต้องการ โดยมากจะนิยมใช้
ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องที่จะสืบค้นข้อมูล  
การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นแบบใช้คีย์เวิร์ด มีวิธีการค้นหาได้ดังนี้  

1. เปิดเว็บเพจ ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูล โดยพิมพ์ช่องเว็บที่ช่อง Address  

 
www.google.co.th เป็นเว็บที่ใช้สืบค้นข้อมูลของต่างประเทศ ข้อดีคือ ค้นหาง่าย เร็ว 
www.yahoo.com เป็นเว็บที่ใช้สืบค้นที่ดีตัวหนึ่งซึ่งค้นหาข้อมูลง่าย และข้อเด่นคือภายในเว็บของ 
www.yahoo.com เองจะมีฟรีเว็บไซต์ ที่รู้จักกันในนาม http://www.geocities.com ซึ่งมีจ านวน
หลาย100000 เว็บ ให้ค้นหาข้อมูลเองโดยเฉพาะ 
www.sanook.com เป็นเว็บของคนไทย 
www.siamguru.com  เป็นเว็บของคนไทย  

ในตัวอย่างจะเปิดเว็บ www.sanook.com  
2. ที่ช่อง ค้นหา พิมพ์ข้อความต้องการจะค้นหา ในตัวอย่างจะพิมพ์ค าว่า วิทยาศาสตร์ 
3. คลิกปุุม ค้น  

  
4. จากนั้นจะปรากฏรายชื่อของเว็บที่มีข้อมูล  
5. คลิกเว็บที่จะเรียกดูข้อมูล 



 

 

 

  

                หลักการใช้ค าในการค้นหาข้อมูล   
การสืบค้นแบบใช้คีย์เวิร์ด เช่น ถ้าต้องการจะสืบค้นเก่ียวกับ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
ค้นหาจึงต้องการเนื้อหาที่เจาะลึก การสร้างค า คีย์เวิร์ด ต้องใช้ค าที่เจาะลึกลงไปเพื่อให้ได้ข้องมูลที่เฉพาะค ามากยิ่งขึ้น  
1. การใช้ค าท่ีคิดว่าจะมีในเว็บที่ต้องการจะค้นหา เช่น ต้องการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล ที่ชื่อว่า นาย อุบล ถ้าเรา
พิมพ์ข้อมูลที่ช่อง Search ว่า อุบล แล้วท าการค้นข้อมูล Search Engine จะท าการค้นหาค า โดยจะค้นหารวมทั้งค าว่า  
จังหวัดอุบล     อุบลราชธานี     คนอุบล   วิทยาลัยเกษตรอุบล      เทคโนโลยีอุบล  
ซึ่งเราจะเจอะ ข้อมูลจ านวนมาก ดังนั้นการใช้ค าในการค้นหาข้อมูลจึงต้องใช้ค าเฉพาะเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น้อยลง เช่น 
อาจจะพิมพ์ค าว่า นาย อุบล พิมลวรรณ ซึ่งข้อมูลจะมีจ านวนที่น้อยลง  
2. ใช้เครื่องหมาย ค าพูด  (“ _ ”) เพ่ือก าหนดให้เป็นกลุ่มค า เช่น จะค้นหาค า ชื่อหนังสื่อที่ชื่อว่า โปรแกรม 
PhotoShop สังเกตว่าค าที่จะค้นหา จะเป็นค าที่ต้องเว้นวรรค แต่เมื่อมีการสืบค้นด้วย Search Engine ระบบจะค้นหา
ค าแบ่งเป็นสองค า คือค าว่า โปรแกรม และค าว่า PhotoShop จึงท าให้ข้อมูลที่ได้ผิดพลาด ดังนั้นการสร้างค า จึงต้อง
ก าหนดค าด้วยเครื่องหมายค าพูด จึงใช้ค าว่า “โปรแกรม PhotoShop” ในการค้นหาแทน  
3. ใช้เครื่องหมาย ลบ (-) ไว้หน้าค าที่ไม่ต้องการจะให้ปรากฏอยู่ในรายการแสดงผลของการค้นหา เช่น ต้องการหาชื่อ
โรงเรียน แต่ทราบแล้วว่าโรงเรียนที่จะค้นหาไม่ใช้โรงเรียนอนุบาล จึงต้องยกเลิกค าว่าอนุบาล โดยพิมพ์ค าว่า โรงเรียน  -
อนุบาล ผลที่ได้จะท าให้มีเฉพาะค าว่า โรงเรียน ทั้งหมดแต่จะค้นหาค าว่า อนุบาล (*การพิมพ์เครื่องหมาย ลบกับค าท่ีจะ
ยกเลิกต้องติดกัน มิฉะนั้นระบบจะเข้าใจว่าจะค้นหาค า 3 ค า คือ ค าว่า โรงเรียน ค าว่า + และค าว่า อนุบาล*) 

                    การสืบค้นข้อมูลภาพ  
ในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะค้นหาข้อมูลที่เป็นภาพ เพ่ือน ามาประกอบกับรายงาน มีวิธีการค้นหาไฟล์ภาพได้ดังนี้  

1. เปิดเว็บ www.google.co.th 
2. คลิกตัวเลือก รูปภาพ  
3. พิมพ์กลุ่มชื่อภาพที่ต้องการจะค้นหา (ตัวอย่างทดลองหาภาพเกี่ยวกับ เสือ) 
4. คลิกปุุม ค้นหา  



 

 

 

  
5. ภาพทีค้นหาพบ 

 
6. การน าภาพมาใช้งาน ให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ภาพ > Save Picture as  

  
6. ก าหนดต าแหน่งที่จะบันทึกท่ีช่อง Save in  
7. ก าหนดชื่อที่ช่อง File Name 
8. คลิกปุุม Save  



 

 

 

 

                            การบันทึก  
หลังจากท่ีมีการสืบค้นข้อมูล ในกรณีที่ถูกใจเนื้อหาของเว็บที่สืบค้น และต้องการจะเก็บบันทึกข้อมูลที่ค้นพบเก็บไว้ มี
วิธีการบันทึกข้อมูลได้หลายวิธี ได้แก่  การบันทึกชื่อเว็บ (Favorites) การบันทึกภาพ (Save as Picture) การบันทึก
เนื้อหาที่เป็นตัวอักษร (Copy) การบันทึกเว็บเก็บไว้ (Save as) การบันทึกชื่อเว็บ (Favorites) 
การบันทึกชื่อเว็บ (Favorites) ใช้ในกรณีที่เปิดเว็บเพ็จที่น่าสนใจมาศึกษา ในกรณีท่ีจะกลับมาศึกษาใหม่ในวันต่อไป เรา
ต้องบันทึกชื่อเว็บเก็บไว้ที่ Favorites เพ่ือเรียกใช้งานในครั้งต่อไป มีวิธีการก าหนดได้ดังนี้  

1. คลิกเมนู Favorites > Add Favorites  
2. ก าหนดชื่อที่ช่อง Name  
3. คลิกปุุม OK  

 
  
การเปิดเว็บโดยใช้ Favorites  
หลังจากท่ีสร้าง Favorites มาแล้ว ในกรณีที่เรียกใช้งาน โดยการเปิดเว็บผ่านทาง Favorites มีวิธีการสร้างได้ดังนี้  

1. คลิกเมนู Favorites > คลิกท่ีเว็บที่บันทึกเป็น Favorites เก็บไว้   



 

 

 

  
การบันทึกเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร (Copy) 
ในกรณีที่ต้องการจะบันทึกเนื้อในส่วนที่เป็นตัวอักษรเก็บไว้เพ่ือน าไปประกอบกับรายงาน โดยมีวีการก าหนดได้ดังนี้  

1. เปิดเว็บที่ต้องการจะบันทึกเนื้อหา   

 
2. ปูายด าเลือกข้อความที่จะบันทึกเก็บไว้  
3. คลิกเมาส์ด้านขวาที่ตัวอักษร คลิกค าสั่ง Copy  

 
4. จากนั้นเปิดโปรแกรมบันทึกตัวอักษร โดยคลิกปุุม Start > Program > Accessories > Notepad  



 

 

 

 
5. น าตัวอักษรที่คัดลอกเก็บไว้มาวาง โดยคลิกเมนู Edit > Paste  

 
6. จากนั้นบันทึกไฟล์เก็บไว้ โดยคลิกเมนู File > Save  
7. ก าหนดต าแหน่งในการบันทึกภาพที่ช่อง Save in  
8. ก าหนดชื่อที่ช่อง File Name  
9. คลิกปุุม Save 

 
 
 

ใบงานที่ 6 
 

 
 
 
วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
 เรื่องการอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก website 



 

 

 

 
การอ้างอิง 
เมื่อคุณเพ่ิมเติมเนื้อหาลงในบทความ คุณควรอ้างถึงแหล่งที่มาข้อมูลนั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัย หากคุณเขียนขึ้นจากความทรง จ า 
คุณควรค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ืออ้างถึงมัน แต่ถ้าคุณเขียนขึ้นจาก
ความรู้ของคุณเอง คุณก็ควรจะมีความรู้มากพอที่จะระบุแหล่งอ้างอิงที่ผู้อ่าน
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เปูาหมายหลัก คือ ช่วยเหลือผู้อ่าน และผู้เขียนคนอ่ืน ๆ 
การอ้างอิงแหล่งที่มาจะมีความส าคัญมากในบทความท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าคลุมเครือ (weasel word) เช่น "บางคนกล่าวว่า…" หรือ "มีผู้วิจารณ์ว่า…" แต่
ควรท าให้การแก้ไขของคุณสามารถพิสูจน์ได้ โดยค้นคว้าว่าใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้แสดงความเห็น รวมทั้งอ้างถึง หลักฐาน
ของการแสดงความเห็นดังกล่าวด้วย โปรดจ าไว้ว่าวิกิพีเดียไม่ใช่ที่ส าหรับแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 
เนื้อหาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง สามารถถูกผู้ใช้ลบได้ในทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ผู้อื่นอาจไม่พอใจที่คุณลบเนื้อหาโดยไม่ให้
โอกาสคนอ่ืนเติมแหล่งอ้างอิง ดังนั้น คุณอาจจะ เติมปูาย {{ต้องการอ้างอิง}}, {{ต้องการอ้างอิงย่อหน้านี้}}, หรือ 
{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} หรือคัดเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ไปใส่หน้าอภิปรายแทน เพ่ือรอจนกว่าจะพบแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
1. 1. เมื่อใดที่ควรอ้างอิง 

 เมื่อคุณเพ่ิมเติมเนื้อหา 
 เมื่อคุณตรวจสอบ ยืนยัน ความถูกต้องเนื้อหา 
 ข้อมูลจากคนกลาง: บอกด้วยว่าคุณได้มาจากไหน 
 เนื้อหาที่เป็น หรือน่าจะเป็นที่กังขา หรืออาจเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ 
 เมื่อคุณอ้างอิงค าพูด จากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม 
 เมื่อคุณเสนอข้อมูลทางสถิติ หรือ อ้างถึงอันดับ หรือ ความเป็นที่สุด 
 เมื่อกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ 

1. 2. แหล่งข้อมูลใดที่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 
แหล่งข้อมูลควรเป็นของบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเนื้อหา ไม่ควรอ้างอิงเว็บบล็อก เว็บบอร์ด เว็บไซต์
ส่วนตัว หนังสือที่จ้างส านักพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นกลาง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์หรือหนังสือเหล่านั้น การอ้างอิงเว็บไซต์ส่วนตัวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการอ้างถึง 
"ค าพูด" จากผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ส่วนตัวดังกล่าว ควรอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลต้นฉบับซึ่งไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มาจากแหล่ง
อ่ืนอีกต่อหนึ่ง และหากเป็นไปได้แหล่งข้อมูลนั้นควรเป็นภาษาไทย 
แหล่งอ้างอิงต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์หรือหนังสือ ไม่ควรอ้างอิงจากค าบอกเล่ากันมาปากต่อปาก
หรืออ้างอิงไปที่ตัวบุคคล เพราะไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย
ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เขียนหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ 
ไม่อ้างอิงบทความอ่ืนในวิกิพีเดียไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน ถ้าเนื้อหาที่เขียนแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอ่ืนควร
ระบุแหล่งอ้างอิงตามต้นฉบับด้วย หรือหาแหล่งอ่ืนมาเพ่ิม 
แหล่งอ้างอิงควรสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป มิใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบางกลุ่มหรือต้องท าตามเงื่อนไขบางอย่างเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้ รวมทั้งเว็บไซต์ที่จ าเป็นต้องสมัครก่อนเข้าถึงเนื้อหา ไม่เป็นเอกสารภายในองค์กรที่ไม่มี
การเผยแพร่สู่แหล่งสาธารณะ เช่นแผ่นพับ รายงาน งบการเงิน เอกสารการสอนในห้องเรียน เป็นต้น (ปกติแล้วแผ่นพับ
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มักจะให้เนื้อหาในทางโฆษณาซึ่งไม่ผ่านนโยบายความเป็นกลาง) หากเป็นแหล่งข้อมูลหนังสือ ควรมีเลข ISBN หรือ 
ISSN ก ากับ เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ยืนยันและสืบค้นได้ง่ายตามห้องสมุด 
1. 3. แหล่งอ้างอิง กับ แหล่งข้อมูลอ่ืน ต่างกันอย่างไร 
แหล่งอ้างอิง (references หรือ sources) ควรเป็นที่รวมแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันเนื้อหาข้อมูลภายในบทความ 
เพ่ือให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงได้หากต้องการ ตัวอย่างการ
อ้างอิง เช่น การน าข้อมูลในเว็บไซต์หรือหนังสือมาเขียนเรียบเรียงใหม่ในวิกิพีเดีย ซึ่งจ าเป็นต้องระบุแหล่งที่มา เป็นต้น 
ส าหรับ แหล่งข้อมูลอ่ืน ใช้ส าหรับรวมแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในบทความ หรือไม่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ (ซึ่งอาจไม่
มีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นกลาง) แต่มีความเกี่ยวข้องกับบทความ และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหากต้องการศึกษาใน
เรื่องนั้นๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ของบุคคลที่มักจะไม่เป็นกลาง ถือเป็นแหล่งข้อมูลอื่น 
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ใบงานที่ ๖ 
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