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ผูปกครองและผูท่ีสนใจโดยทั่วไปไดใชในการศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเติมและสามารถ
นํ าความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจํ าวันตอไปได

รุงเรือง  หมื่นนุช
                                                             ครูชํ านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม



    สารบัญ
หนา

คํ านํ า
คํ าแนะนํ าการใชหนังสือ ก
จุดประสงคการเรียนรู ค
แบบทดสอบกอนเรียน ง
บทที่ 1  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 1
                 1.  ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 1
                 2.  ความหมายและความสํ าคัญของอินเทอรเน็ต 1
                 3.  เกณฑวิธี (Protocol) 2
                 4.  เลขหมายหรือรหัสประจํ าเครื่อง (IP Address และ DNS) 3
                 5.  ประโยชนของอินเทอรเน็ต 4
                 6.  ขอควรปฏิบัติสํ าหรับผูใชอินเทอรเน็ตมือใหมโดยเฉพาะนักเรียน 5
                 7.  มารยาทในการใชงานอินเทอรเน็ต 6
                           1.  มารยาทในฐานะผูใชบริการอินเทอรเน็ต 6
                           2.  มารยาทในฐานะผูใหบริการอินเทอรเน็ต 7
บทที่ 2  สิ่งจํ าเปนในการใชอินเทอรเน็ต 9
                 1.  อุปกรณ (Hardware) 9
                 2.  โปรแกรมหรือซอฟตแวร (Program หรือ Software) 11
                 3.  ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) 13
                 4.  บัญชีผูใชบริการอินเทอรเน็ต (Account) 13
บทที่ 3  การใหบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ต 15
                 1.  ประเภทของการใหบริการบนอินเทอรเน็ต 15
                 2.  รูปแบบของการใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต 16
                          1.  เวิลดไวดเว็บ (WWW) 16
                          2.  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E- mail) 18
                          3.  การถายโอนขอมูล (FTP) 19



หนา
                          4.  การบริการซื้อขาย (E–commerce) 20
                          5.  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแบบกลุม (Usenet หรือ

       Newsgroups) 21
                          6.  การใชเครื่องมือคนหาขอมูล (Serch engine) 24
                          7.  การบริการโทรศัพทและวิดีโอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

        (The Internet Telephone และ The Vidiophone) 25
                          8.  การเรียกใชงานจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่น (Telnet) 25
บทที่ 4  การสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 26
                 1.  การเปดเครื่อง 26
                 2.  การเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต 26
                 3.  หนาตางการใชงานอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร 27
                 4.  วิธีการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต 28
                            1.  การคนหาขอมูลผานเว็บไซต 28
                            2.  การใชเครื่องมือในการคนหาขอมูล 31
                 5.  การบันทึกขอมูลบนหนาเว็บเพจเก็บไวในเครื่อง 33
                 6.  การเก็บงานในรูปเอกสารโดยการพิมพ 35
บทที่ 5  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E-mail) 37
                 1.  การลงทะเบียนสมัครสมาชิกอีเมล (E-mail) 37
                 2.  การพิมพและการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 42
บทที่ 6  เว็บที่นาสนใจ 45
บทที่ 7  ศัพทจากหนังสือ 49
แบบทดสอบหลังเรียน 52
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 57
บรรณานุกรม 58



ก

คํ าแนะนํ าการใชหนังสืออานประกอบ
เรื่อง  อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)
 1. สวนประกอบของหนังสือ ประกอบดวย ปกหนา  ปกใน  ใบรองปก  คํ านํ า  คํ าแนะนํ าการใช
หนงัสอือานประกอบ จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา  แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย
แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  บรรณานุกรม

2. สวนประกอบของเนื้อหาสาระในหนังสือ  ประกอบดวย 3 ดาน คือ
2.1 ดานความรู  เนื้อหาสาระ
2.2 ดานทักษะกระบวนการ
2.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม

3. จุดประสงค
3.1 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานอินเทอรเน็ต
3.2 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หรือมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
3.3 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งจํ าเปนในการใชอินเทอรเน็ต
3.4 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.5 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การสมัครสมาชิก  การรับและการสง

                                ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3.6 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับเว็บไซตที่นาสนใจและการนํ าไปใช
3.7 เพือ่เรียนรูเกี่ยวกับการใชคํ าศัพทเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
      ทีน่ ํามาใชในหนังสือเลมนี้อยางถูกตอง

4. วธีิอานและใชหนังสือ
4.1 วิธีอาน

4.1.1 อานคํ าแนะนํ าการใชหนังสือ
4.1.2 อานอยางมีจุดหมาย หรือตามจุดประสงคการเรียนรู (ตองกํ าหนด

                                                  จดุประสงคในการอานทุกครั้ง)
4.1.3 อานอยางตั้งใจและมีสมาธิ
4.1.4 อานแบบสรางกระบวนการคิด วิเคราะห สามารถเชื่อมโยงความคิดได

4.2 การใช
4.2.1 ท ําแบบทดสอบกอนเรียน
4.2.2 อานทั้งหมด

  

           



ข

   
4.2 3 อานเฉพาะเรื่องที่สนใจ
4.2.4 บางเนือ้หาตองลงมือปฏิบัติตามดวยจึงจะเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
4.2.5 ทํ าแบบทดสอบหลังเรียน
4.2.6 ตรวจเฉลยเปรียบเทียบผลการทํ าแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

                      เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาการเรียนรูจากการใชหนังสืออานประกอบ
5.  การวัดผลประเมินผล

 5.1 เปรยีบเทียบผลจากการทํ าแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
 5.2 ประเมินผลจากการทํ าแบบทดสอบหลังเรียน

เกณฑ   ดีมาก ไดระดับคะแนน           16 – 20   คะแนน
ดี ไดระดับคะแนน           11 - 15   คะแนน    

             พอใช                  ไ ดระดับคะแนน            6  - 10   คะแนน
            ปรับปรุง              ไดระดับคะแนน             1  -  5    คะแนน
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จุจจุุดดดปปปรรระะะสสสงงงคคคกกกาาารรรเเเรีรีรียยยนนนรูรูรู
1.  บอกความหมายของอินเทอรเน็ตได
2.  บอกประโยชนของอินเทอรเน็ตได
3.  บอกชื่ออุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตได
4.  บอกชื่อโปรแกรมที่ใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตได
5.  บอกวิธีใชอินเตอรเน็ตใหเกิดความปลอดภัยได
6.  บอกประเภทของการใหบริการบนเครือขาย

              อินเทอรเน็ตได
7.  บอกวิธีสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตได
8.  สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได
9.  สมัครสมาชิกและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

       10.  บอกชื่อเว็บไซตทางการศึกษาได
11. ใชคํ าศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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แบบทดสอบกอนเรียน
หนังสืออานประกอบ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู  เวลา 10 นาที  จํ านวน  20 ขอ  20 คะแนน

คํ าชี้แจง  พิจารณาเลือกตัวอักษรหนาคํ าตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวตอบใน
            กระดาษคํ าตอบ

1.  อินเทอรเน็ตหมายถึงขอใด
ก. เครือขายคอมพิวเตอรภายในบาน
ข. เครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน
ค. เครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร
ง. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงไปทั่วโลก

2. ประโยชนของอินเทอรเน็ตขอใดสํ าคัญที่สุด
ก. เลนเกม
ข. รบัและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ค. สือ่สาร  สืบคนขอมูล  และการบันเทิง
ง. ดูหนัง  ฟงเพลง

3. ขอใดคืออุปกรณท่ีใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ก. Printer
ข. Monitor
ค. Speaker
ง. Modem
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4. Modem ทํ าหนาที่อะไร
ก. แปลงสัญญาณรับเขา ดิจิทอล(Digital) เปน แอนาล็อก(Analog)
ข. แปลงสัญญาณรับเขา แอนาล็อก(Analog) เปน ดิจิทอล(Digital)
ค. กรองสัญญาณสงออก ดิจิทอล(Digital)
ง. กรองสัญญาณสงออก แอนาล็อก(Analog)

5. โมเด็มในปจจุบันมีกี่แบบ
ก. 2  แบบ
ข. 3  แบบ
ค. 4  แบบ
ง. 5  แบบ

6. เบราวเซอรท่ีมีผูนิยมใชมากที่สุดในปจจุบันคือขอใด
ก. Opera  และ Internet Explorer
ข.  Internet Explorer และ Netscape
ค. IBrowser และ Opera
ง.  iCAP และ  Netscap

7. การใชอินเทอรเน็ตใหเกิดความปลอดภัยนักเรียนควรปฏิบัติอยางไร
ก. เปดเผยที่อยูตนเองผานอินเทอรเน็ต
ข. เผยแพรภาพของตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ค. บอกรหัสผานการใชอเีมลใหผูอื่นรู
ง. ตองใหผูปกครองรับรูเมื่อใชติดตอกับคนที่ไมรูจัก

8. WWW เปนบริการหนึ่งทางอินเทอรเน็ตที่ยอมาจากคํ าใด
ก. Web  Wide  World
ข. Web  World  Wide
ค. World  Wide  Web
ง. Wide  World  Web
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9. การบริการชื้อ  ขายทางอินเทอรเน็ตหมายถึงขอใด
ก. E-book
ข. E-commerce
ค. E-mail
ง. E-Folio

10.  ขอใดเปนวิธีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ก. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Adress  กดปุม  Enter
ข. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Lock  in  กดปุม  Enter
ค. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Search  กดปุม  Enter
ง. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Pass word  กดปุม  Enter

11.   เวบ็ไซตใดที่ใชสํ าหรับสืบคนขอมูลโดยเฉพาะ
ก. http://www.microsoft.com
ข. http://www.chaiyo.com
ค. http://www.school.net.th
ง. http://www.google.com

12.  หนาแรกของเว็บไซตคือขอใด
ก. โฮมเพจ (Home Page)
ข.  เว็บเบราวเซอร (Web Browser)
ค. เว็บเพ็จ (Web Page)
ง. เว็บไซต (Web Site)

13.  ไอเอสพี (ISP) หมายถึงขอใด
ก. ผูใชงานอินเทอรเน็ต
ข. ผูดูแลระบบอินเทอรเน็ต
ค. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ง. ผูสรางงานในอินเทอรเน็ต
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14. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสื่อความหมายตรงกับขอใด
ก. E-book
ข. E-mail
ค. E-commerce
ง. E-card

15. ขอใดเปนชื่อ E-mail  Address
ก. pla_too@thai.com
ข. school.net.th
ค. www.chaiyo.com
ง. http://www.yahoo.com

16. เว็บไซตใดเปนเว็บไซตของไทย
ก. http://www.yahoo.com
ข. http://www.disney.go.com
ค. http://www.zdnet.co.uk
ง. http://www.google.co.th

17.  ทราบไดอยางวาเปนเว็บไซตของไทย
ก. ลงทายดวย  com
ข. ลงทายดวย  th
ค. ลงทายดวย  uk
ง. มีตัวยอ  go

18. ขอใดเปนเว็บไซตทางการศึกษา
ก. http://www.chula.ac.th
ข. http://www.games.com
ค. http://www.com-th.net
ง. http://www.cnn.com
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19.  ขอใดเขียนคํ าอานไมถูกตองตามการบัญญัติศัพทฉบับราชบัณทิตยสถาน
ก. Internet   =  อนิเทอรเน็ต
ข. Protocol  =   โพรโทคอล
ค. Browser =   เบราวเซอร
ง. E-mail  =  อเีมล

20.  Link  มคีวามหมายตรงกับขอใด ตามการบัญญัติศัพทฉบับราชบัณทิตยสถาน
ก. การเชื่อมตอ
ข. บรรจุลง
ค. การเชื่อมโยง,  โยง
ง. เครือขาย
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1.  ความเปนมาของอนิเทอรเนต็
  อนิเทอรเนต็มจีดุเริม่ตนมาจากเครอืขายคอมพวิเตอรท่ีชือ่วา ARPANET

(Advanced Research Projects Agency Network) ซึง่เปนเครอืขายคอมพวิเตอรท่ีเกดิขึน้ใน
ชวงสงครามเยน็ระหวางสหรฐัอเมรกิากบัรสัเซยี ป ค.ศ. 1969  กระทรวงกลาโหมสหรฐัไดใหทุน
สนบัสนนุใหหนวยงานของเอกชนและมหาวทิยาลยัรวมกนัศกึษา วจิยัถึงความเปนไปไดในการ
สือ่สารหรอืสัง่การไดบนระบบเครอืขายคอมพวิเตอรถึงแมวาจะมบีางสวนถกูทํ าลายไปกต็าม

2.  ความหมายและความส ําคญัของอนิเทอรเนต็

      อินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
ท่ัวโลกเขาดวยกัน   ทํ าใหสามารถติดตอสื่อสารขอมูลระหวางกันได

  ความสํ าคัญของอินเทอรเน็ต
 ในปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามีความสํ าคัญตอชีวิตของมนุษยเราอยางมากมาย

หลายดาน  เชน
• ดานการแพทย  ไดแก การรบัรูขาวสารทางดานการแพทย  การรายงานการวิจัย

การตรวจรักษาและการใหคํ าปรึกษาผานระบบเครือขาย เปนตน
• ดานการศึกษา  เปนแหลงเรียนรูขนาดใหญ  การเรียนรูผานระบบเครือขาย

                      • ดานการพานิชย  มีการบริการซื้อขายผานเครือขายตลอด 24 ชั่วโมง
• ดานการบันเทิง  การดูหนังฟงเพลง  การเลนเกม

                                                                  ฯลฯ

บทที่  1
ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัอนิเทอรเนต็
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      3.  เกณฑวิธี (PROTOCOL)
          

       ภายใตกฎเกณฑมาตรฐานการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส  หรือท่ีเรียกวา
โพรโทคอล (Protocol)  โพรโทคอลที่นิยมใชในระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบัน  คือ 
              TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
ซึ่งประกอบดวยโพรโทคอล 2 ชุด  ไดแก   

TCP (Transmission Control Protocol)
เกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูล

                IP (Internet Protocol)
เกณฑวิธีอินเทอรเน็ต

           ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะตองมีหมายเลขหรือรหัส
ประจํ าเครื่อง  เรียกวา IP Address  โดยกํ าหนดเปนกฏเกณฑมาตรฐานที่เหมือนกันทั่วโลก
ดงันั้นเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตออยูในเครือขายจะมีหมายเลขหรือรหัสประจํ าเครื่องที่ไม
ซํ ้ากันเลย  ซึ่งจะทํ าใหระบุตํ าแหนงของเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องวาอยูท่ีใด  หรืออยูใน
เครือขายยอยใด
             IP Address ม ี2 ระบบ คือ

1.  ระบบตวัเลข  เชน  192.150.251.32,  192.168.255.1,  207.68.173.254,
201.44.202.3,  203.146.6.212  เปนตน
                        2.  ระบบชื่อเครื่อง (Domain Name System : DNS)  อานแลวเขาใจและจํ าได
งายกวาแบบตัวเลข  เชน  school.net.th,  yahoo.com,  chula.ac.th,  plawan.com  เปนตน
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      4.  เลขหมายหรือรหัสประจํ าเครื่อง (IP Address และDNS)

             เลขหมายหรือรหัสประจํ าเครื่อง (IP Address หรือ DNS)  เปนรหัสหรือชื่อ
ประจํ าเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

  IP Address เปนหมายเลขรหัสประจํ าเครื่อง  เชน  192.168.0.1
      DSN เปนระบบชื่อเครื่อง (Domain Name System) เปนระบบตัวอักษร เปนคํ าที่

อานแลวเขาใจและจํ าไดงาย เชน school.net.th,   moe.go.th,   chula.ac.th,  google.com,
pantip.com,  หรอื Microsoft.com  เปนตน

  การกํ าหนดชื่อ DSN จะกํ าหนดเรียงตามลํ าดับความสํ าคัญจากขวาไปซายโดยใช
จุดคั่น  ซึ่งมีหลักการดังนี้

1.  ชื่อท่ีอยูขวาสุดจะเปนชื่อประเทศ เชน   school.net.th,
th หมายถึง  ประเทศไทย
us หมายถึง  ประเทศอเมริกา
uk หมายถึง ประเทศอังกฤษ

2.   ชือ่ถัดเขามาจากชื่อยอประเทศจะบอกลักษณะของหนวยงาน  เชน
chula.ac.th,  แบงออกได  5 กลุม  ไดแก

ac หมายถึง Academic สถาบันการศึกษา
co หมายถึง Commercial ภาคเอกชน  หรือองคกร
go หมายถึง Government หนวยงานราชการ
or หมายถึง Organization องคกรท่ีไมแสวงหาผลกํ าไร
net หมายถึง Network องคกรท่ีใหบริการระบบเครือขาย

3.   ขอยกเวนขวาสุดอาจจะไมใชชื่อประเทศ  หรือมีลกัษณะเปนหนวยงาน
ตามเกณฑท่ีกํ าหนดไวในขอท่ี 1  และขอท่ี 2  แตจะเปนคํ ายอคํ าเดียวเพื่อสื่อความหมายดังนี้

com หมายถึง Commercial ใชกบัธุรกิจ  บริษัท  หางราน
edu หมายถึง Education ใชกับสถาบันการศึกษา
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gov หมายถึง Government ใชในหนวยงานราชการ
net หมายถึง Network ใชกับหนวยงานที่เปนเครือขาย

 4.  ซายสุดจะเปนชื่อหนวยงานที่เปนเจาของที่อยู (Address) นั้นๆ  เชน
www.school.net.th,   www.thairath.co.th,  www.chula.ac.th,  www.tu.ac.th
www.moe.go.th  เปนตน

5.  ประโยชนของอินเทอรเน็ต 

     สรุปเปนสาระสํ าคัญ ดังนี้
การสืบคนขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ  ไดท่ัวโลก
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ไดสะดวกและรวดเร็ว
สามารถแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารกบัเครือ่งคอมพวิเตอรตางระบบได
สามารถรับ – สง ขอมูลขาวสารไดหลายรูปแบบ
สนกุกบัความบนัเทงิทีห่ลากหลาย  เชน  การดหูนงั  ฟงเพลงและเลนเกม 
สื่อสารขอความโตตอบกันดวยการพิมพ
การรับ – สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การบริการดานธุรกิจ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
การใชงานดานการบริการ   
การใชประโยชนดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

ฯลฯ
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    6.  ขอควรปฏิบัติสํ าหรับผูใชอินเทอรเน็ตมือใหมโดยเฉพาะ
นักเรียน

1. อยาบอกที่อยู  
ผูใดทางอินเทอรเน็ต
           2.  ถึงแมจะรูจักเป
โทรศัพทใหเพื่อนรู  จนกวาจะ

        3.  อยาบอกรหัสผ
           4.  อยาใหรูปถายข
เปนพิเศษ  เพราะรปูถายของเร
ท่ีไมเหมาะสม   ทํ าใหเกิดความ

    5.  อยาไปพบกับผ
ตองไปจริงๆ  จะตองบอกคุณพ

    6.  อยาเขาไปในโฮ
ลามกอนาจาร  ไวรัสคอมพิวเต
ชื่อโรงเรียน  เลขประจํ าตัวนักเรียน  และเบอรโทรศัพท  ใหแก

นเพื่อนกันทางอินเทอรเน็ตนานแลว  ก็ไมควรบอกเบอร
ไดรับอนุญาตจากคุณพอคุณแมกอน  
านการใชอเีมลใหกับผูใดรูเปนอันขาด
องเราแกผูใดทางอินเทอรเน็ต  ตองใชความระมัดระวัง
าอาจถกูน ําไปท ําภาพลามกอนาจาร  ตัดตอทํ าภาพโปหรอืภาพ
เสื่อมเสียได
ูใดตามการนัดหมายกันทางอินเทอรเน็ตตามลํ าพัง  ถาจํ าเปน
อคุณแมทราบและใหไปดวย  
มเพจทีบ่อกวาใหบริการฟรีท้ังหลาย  เพราะอาจจะพบกับภาพ
อร  และภาพที่แสดงถึงความรุนแรงได

☺
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7.  มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต

     อินเทอรเน็ตถือไดวาเปนบริการสาธารณะชนิดหนึ่ง
ท่ีมีผูใชเปนจํ านวนมาก  ดังนั้นเพื่อใหการใชงานอินเทอรเน็ตเปนไปอยางถูกต
ประโยชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผูท่ีใชอินเทอรเน็ตจึงควรมีกฎ  กต
ท่ีจะตองถือปฏิบัติรวมกัน  เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใชท
นั้นผูท่ีใชอินเทอรเน็ตทั้งหลายจึงจํ าเปนจะตองศึกษาเกี่ยวกับมารยาทในการใช
แลวนํ าไปปฏิบัติ  ดังนี้
                  1. มารยาทในฐานะผูใชบริการอินเทอรเน็ต  แบงออกเปน 4 ด

           1.1 ดานการติดตอสื่อสารกับเครือขาย  ประกอบดวย
                            1.1.1  ในการเชื่อมตอเขาใชงานอินเทอรเน็ตควรใชชื่อบัญชี (
Account Name) และรหสัผาน (Password) เปนของตนเอง  ไมควรน ําของผูอืน่
น ําไปใชในการกรอกแบบฟอรมตางๆ

               1.1.2  ควรเกบ็รกัษารหสัผานของตนเองไวเปนความลบั  และค
แปลงรหัสผานเปนระยะ  เพื่อปองกันมิใหผูอื่นนํ าไปใช  ไมควรแอบดูหรอืถอด
เพือ่น ํามาใชเอง  หรอืทํ าใหผูอืน่ไดรบัความเสยีหาย
                            1.1.3  ควรวางแผนการใชงานอินเทอรเน็ตไวลวงหนา  กอนท
กับเครือขายเพื่อเปนการประหยัดเวลาและเงินในการใชงาน
                            1.1.4  เลือกถายโอนขอมูลและโปรแกรมตางๆ  เทาที่มีความจ
งานจริง
                         1.1.5  กอนการเขาใชบรกิารจะตองศกึษากฎ ระเบยีบ ขอก ําหนด
ธรรมเนียมปฏิบัติของแตละเครือขายที่ตองการเขาไปใชงานหรือตองการติดต
                   1.2  ดานการใชขอมูลบนเครือขาย  ประกอบดวย
                           1.2.1  เลอืกใชขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ  มแีหลงที่มาของผูเผย
ติดตอแนนอน
องเกิด
ิกาและมารยาท
ี่ไมถูกตอง  ดัง
อินเทอรเน็ต

าน คือ

Internet
มาใช  รวมท้ัง

วรมกีารเปลี่ยน
รหสัของผูอืน่

ํ าการเชื่อมตอ

ํ าเปนตอการใช

  รวมท้ัง
อดวย

แพรและที่
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                           1.2.2  เมื่อนํ าขอมูลจากเครือขายมาใช  ควรอางอิงแหลงที่มาของ
ขอมูลนั้นๆ  และไมควรแอบอางเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
                             1.2.3  ไมควรน ําขอมลูท่ีเปนเรือ่งสวนตวัของผูอืน่ออกเผยแพร   กอนไดรบั
อนญุาต

         1.3  ดานการติดตอสื่อสารระหวางผูใชอินเทอรเน็ต  ประกอบดวย
                            1.3.1  ใชภาษาทีส่ภุาพ  และถูกตองตามหลกัภาษาในการตดิตอสือ่สาร
                            1.3.2  ใชขอความสัน้ๆ  กระทัดรัดเขาใจงาย
                           1.3.3 ไมควรน ําความลบั  หรอืเรือ่งสวนตวัของผูอืน่มาเปนหวัขอในการ
สนทนา  รวมท้ังไมใสรายหรือทํ าใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย
                          1.3.4  หลีกเลี่ยงการใชภาษาที่สอเสียด  ดูถูก  หรือเหยียดหยาม  สถาบัน  ชาติ
ศาสนา  บุคคลสํ าคัญ  ศลิปวัฒนธรรมและความเชื่อของผูอื่น
                           1.3.5  ในการตดิตอสือ่สารกบัผูอืน่ควรสอบถามความสมคัรใจของผูท่ีติดตอ
ดวย  กอนที่จะสงแฟมขอมูล  หรือโปรแกรมที่มีขนาดใหญไปยังผูท่ีติดตอดวย
                          1.3.6  ไมควรสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ท่ีกอความรํ าคาญและ
สรางความเดือดรอนแกผูรับ  เชน  การสงจดหมายลูกโซ  การโฆษณา  เปนตน
             1.4  ดานระยะเวลาในการใชบริการ  ประกอบดวย
                        1.4.1  การใชงานอินเทอรเน็ตตองคํ านึงถึงระยะเวลาในการติดตอกับเครือขาย
เพื่อเปดโอกาสใหผูใชคนอื่นๆ  ไดใชบาง
                        1.4.2  ควรติดตอกับเครือขายเฉพาะชวงเวลาที่ตองการใชงานจริงๆ เทานั้น
         2.  มารยาทในฐานะผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็   ท ําหนาทีเ่ผยแพรขอมลู  ขาวสาร
ตางๆ  ประกอบดวย
             2.1  ควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  และขาวสารตางๆ  กอนนํ าไปเผยแพร
บนเครือขาย  เพื่อความถูกตองของขอมูลท่ีมีความเปนจริง
                  2.2  ใชภาษาที่สุภาพ  และเปนทางการในการเผยแพรสิ่งตางๆ  ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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                   2.3  ควรเผยแพรขอมลู  และขาวสารทีเ่ปนประโยชนในทางสรางสรรค   ไมควร
นํ าเสนอขอมูลขาวสารที่ขัดตอศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  รวมท้ังขอมลูท่ีจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูอื่น
              2.4  ควรบบีอัดภาพหรือขอมูลขนาดใหญกอนนํ าออกเผยแพรบนอินเทอรเน็ต
เพื่อประหยัดเวลาในการดึงขอมูลของผูใช
                 2.5 ควรระบุแหลงที่มา  วัน เดือน ป ท่ีทํ าการเผยแพรขอมูล ท่ีอยู    เบอรโทรศพัท
ของผูเผยแพร  รวมท้ังควรมคํี าแนะน ํา  และค ําอธบิายการใชขอมลูท่ีชดัเจน
                   2.6  ควรระบขุอมลู  ขาวสารทีเ่ผยแพรใหชดัเจนวาเปนโฆษณา   ขาวลอื  ความจรงิ
หรือความคิดเห็น
              2.7 ไมควรเผยแพรขอมูล    ขาวสาร  รวมท้ังโปรแกรม  ของผูอื่น    กอนไดรับ
อนุญาตจากเจาของ  และที่สํ าคัญไมควรแกไข  เปลี่ยนแปลงขอมูล  ของผูอื่นที่เผยแพรบน
เครือขาย
                   2.8  ไมควรเผยแพรโปรแกรมที่นํ ามาซึ่งความเสียหาย  เชน  การอัพโหลด
โปรแกรมไวรสัคอมพิวเตอรเขาสูระบบเครือขาย  และควรตรวจสอบแฟมขอมูล  ขาวสาร
หรือโปรแกรมวาปลอดไวรัส  กอนนํ าออกเผยแพรเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเนต็
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        สิ่งจํ าเปนในการใชอินเทอรเน็ต  ประกอบดวย  อุปกรณ  โปรแกรม
และองคประกอบที่จํ าเปน ดังนี้
          1. อุปกรณ  (HARDWARE)  ประกอบดวย
  1.1  เครื่องคอมพิวเตอร (COMPUTER) คอมพิวเตอรท่ีใชจะเปนแบบพีซี 
(PC=Personal Computer) แบบแมคอินทอช (Mcintosh) หรือแบบโนตบุก (Notebook 
computer) แบบใดก็ได  แตตัวประมวลผลกลาง หรือซีพียู (CPU : Central Processing  
Unit) ในปจจุบันควรเปนรุนตั้งแตเพนเทียม (Pentium) หรอืเทียบเทาขึ้นไป  มีหนวยความจํ า 
หรอื แรม (RAM) ต้ังแต 64 MB ขึน้ไป  ยิง่มหีนวยความจ ํามากยิง่ท ําใหการเชือ่มตออนิเทอรเนต็
ทํ าไดเร็วยิ่งขึ้น

                     

บทที่  2
สิ่งจํ าเปนในการใชอินเทอรเน็ต
    แบบ Notebook                        แบบ Personal Computer : PC
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1.2  โมเดม็ (MODEM) เปนอปุกรณท่ีใชส ําหรบัการเชือ่มตออนิเทอรเนต็     เมื่อ
ไดรับสัญญาณเขาโมเด็มจะทํ าหนาที่แปลงสัญญาณแอนะล็อก (Analog Signals) เปน
สัญญาณดิจิทัล (Digital Signals) และแปลงสัญญาณ Digital   เปนสัญญาณ Analog  เมื่อมี
การสงสัญญาณออกจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครือขาย  ผานไปตามตัวกลางตางๆ  เชน
สายโทรศัพท  สายโคแอคเชียล (สายเคเบิลรวมแกนหรือสายสัญญาณโทรทัศน)  สายใยแกว
นํ าแสง  คลื่นวิทยุ  สัญญาณไมโครเวฟ  หรือสัญญาณดาวเทียม  เปนตน

 โมเดม็ควรมคีวามเรว็ต้ังแต 56 Kbps (Kilobyte  per Second) ขึน้ไป  ยิง่สงูยิง่ดี
จะทํ าใหการเชื่อมตออินเทอรเน็ตทํ าไดเร็วยิ่งขึ้น

    โมเด็มมี  2 แบบ คือ
1. อินเทอรนอล โมเด็ม (INTERNAL MODEM) มลีักษณะเปนแผง

วงจรไฟฟายอยใชติดตั้งเขากับแผงวงจรไฟฟาหลัก (Mainboard) ภายในเครื่อง
2. เอ็กซเทอรนอล โมเด็ม (EXTERNAL MODEM) มีลักษณะ

เปนกลองผลิตภัณฑ  ออกแบบสวยงาม  ใชติดตั้งภายนอก สามารถนํ าไปใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นๆ ไดสะดวก

        
             ภาพโมเด็มติดตั้งภายใน                         
(DID international : MegicKids-
       ภาพโมเด็มติดตั้งภายนอก
Computer for Kids)
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                         1.3  โทรศัพทพรอมหมายเลข (TELEPHONE  NUMBER)  1 คูสาย  ใช
ส ําหรับเชื่อมตอกับเบอรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

 ตัวอยางเลขหมายโทรศัพท   0-2123-4567

             1.4  เครื่องพิมพ (PRINTER)  ในกรณีท่ีตองการพิมพขอมูลหรือชิ้นงานที่
ตองการออกมาทางเครื่องพิมพ

 ภาพเครื่องพิมพ (PRINTER)
(DID international : MegicKids-Computer for Kids)

          2.  โปรแกรมหรือซอฟตแวร (PROGRAM หรือ SOFTWARE)
  โปรแกรมเบราวเซอร (BROWSER)  เปนโปรแกรมปฏิบัติการที่ใชสํ าหรับ

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
                            เบราวเซอรท่ีนิยมใชในปจจุบัน  ไดแก  อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร ( IE)
                      และ เน็ตสเคป คอมมนูิเคชั่น (NC)
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ภาพแสดง Browser ของ Internet Explorer : IE
ที่มา: http://disney.go.com/home/today/index.html (28 กันยายน 2546)

ภาพแสดง Browser ของ Netscape Communication : NC
ทีม่า: http://home.netscape.com (28 กนัยายน 2546)
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3.  ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (INTERNET SERVICE PROVIDER)
 ผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือ ISP จะทํ าหนาที่เปนตัวกลางที่จะชวยใหสามารถ

เขาใชงานอินเทอรเน็ตไดตามความตองการ     ในปจจุบันมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตมากมาย
หลายบริษัท  ท้ังที่เปนองคกรของรัฐและเอกชน  ดังนั้นผูใชบริการจึงจํ าเปนตองพิจารณา
หลายๆ ดาน  เชน  คาใชจายในการซื้อบริการ  ความเร็วในการเชื่อมตอสัญญาณ  จํ านวน
ผูใชบริการ  และการบริการใหคํ าแนะนํ าปรึกษา การพิจารณาจึงควรเลือกใชบริการของ
บริษัทท่ีมคีวามนาเชือ่ถือและเปนที่ยอมรับของผูใชอินเทอรเน็ตโดยทั่วไป  รูปแบบของ
การใหบริการอินเทอรเน็ตมีท้ังแบบชุดอินเทอรเนต็ส ําเรจ็รปูซึง่เปนแบบซือ้ชัว่โมงท่ีมี
จํ าหนายตามรานโดยทั่วไป   และแบบสมัครเปนสมาชิกซึ่งผูใชบริการจะตองติดตอกับผูให
บริการ (ISP) เพือ่เลือกรูปแบบในการขอใชบริการโดยตรง

ภาพตัวอ
(DID in

            4.  บัญชีผูใชบริการ
ผูใชบริการอิน

อินเทอรเน็ตจากองคกรหรือบ
อนิเทอรเนต็ได เชน การใชบรกิ
ต้ังเครือขายทางดานการศึกษา
อินเทอรเน็ต และจะตองมีรหัส
กรอกขอมูลตามตัวอยาง
ยางอินเทอรเน็ตแบบซื้อชั่วโมง (Web Surfer)
ternational : MegicKids-Computer for Kids)

อินเทอรเน็ต (ACCOUNT)
เทอรเน็ตจะตองสมัครเปนสมาชิกหรือไดรับสิทธิ์การใชงาน
ริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต(ISP) กอนจึงจะมีสิทธิ์ใชบริการ
ารTOT Online  ขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย  การติด
 (MOENet) ใหกับโรงเรียนซึ่งจะตองมีบัญชีผูใชบริการ
ผาน (Password) การเขาใชบริการอินเทอรเน็ตดวย ซึ่งจะตอง
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ภาพตัวอยางการกรอกขอมูลเพื่อขอสิทธ์ิการใชอินเทอรเน็ต
ที่มา : KSC WEB SUFER V.3

พมิพชื่อผูใชตามบัตร

พมิพรหัสผานตามบัตร

คลิก Properties     

พิมพเบอรโทรศัพท
ของผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต(ISP)
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1.  ประเภทของการใหบริการบนอินเทอรเน็ต
                

   การใหบริการในดานการรับสงขอมูลขาวสาร
   การใหบริการดานการติดตอสื่อสาร
  การใหบริการการถายโอนแฟมขอมูล

    การใหบริการการสืบคนขอมูล
                            การใหบริการขอมูลมัลติมีเดีย

   ☺

บทที่  3
การใหบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ต
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2.  รปูแบบของการใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต

รูปแบบของการใหบริการบนเครืออินเทอรเน็ตมีหลากหลายรูปแบบ  ดังนี้
2.1 เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW)
 เปนบริการแหลงขอมูลขาวสารที่ใหญท่ีสุดเชื่อมโยงเขาหากันครอบคลุมไปทั่วโลก    
ลักษณะของขอมูลจะเปนเอกสารไฮเปอรเท็กซท่ีสรางดวยภาษา HTML (Hypertext
Markup Language) ประกอบดวย  ขอความ  ภาพ  เสยีง  และภาพเคลือ่นไหว  เปนบริการ
ท่ีไดรับความนิยมแพรหลายที่สุดในปจจุบัน    เพราะสรางและ แกไขไดงาย   การเขาถึง
ขอมูลแตละเว็บไซต (Web site)  ก็สามารถทํ าไดงาย   เราเรียกหนาแรกของเว็บไซตวา
โฮมเพจ (Home page) และจากหนาโฮมเพจยงัสามารถเชือ่มโยง (Link) ไปยงัแหลงขอมลูยอยๆ
ไดอกีท่ีเราเรียกวา เว็บเพ็จ (Web page) นั่นเอง

ภาพแสดงโฮมเพจของ School Net
ที่มา : http://www.school.net.th/index.php3 (4 กุมภาพันธ 2547)

คลิก Link
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ภาพแสดงเว็บเพจของ School Net  (Link  มาจากโฮมเพจหนาการศึกษา)
ที่มา : http://www.school.net.th/education/ (4 กุมภาพันธ 2547)

Link

จัดแบบดัชนี(Index)

จัดแบบสารบบ(Directory)
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2. 2 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail : E-mail)
เปนบริการรับ-สงจดหมาย (ไปรษณีย) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต     ผูใช

จดหมายอเิลก็ทรอนกิสจะตองมท่ีีอยู    ท่ีเรยีกวา อเีมล แอดเดรส (E-mail  address) ของผูสง
และของผูรับ   เชน  pla_too@thai.com  kan.ta@hotmail.com  เปนตน
ภาพแสดง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ที่มา : http://webmail.thai.com/cgi-

bin/thaidotcom/login/rung_meen@thai.com/11135151E461345A05B652714AF370FC/1079829502?
folder=INBOX&form=center (4 กมุภาพันธ 2547)
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2.3 การถายโอนขอมูล (File Transfer Protocol : FTP)
เปนบรกิารถายโอนขอมลูดานตางๆ ระหวางคอมพวิเตอรผานทางระบบเครอืขาย

อนิเทอรเนต็  การถายโอนขอมูลจากคอมพิวเตอรอื่นมาไวในเครื่องของตนเองเรียกวา
ดาวนโหลด (download)  และการถายโอนขอมูลของตนเองไปไวยังคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นเรียกวา อัพโหลด (upload)
ภาพแสดงการดาวนโหลดขอมูล (Download)
ที่มา : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e0175119-9a5b-44c3-b1de-

9b2a9aa6cff6&displaylang=en (4 กมุภาพันธ 2547)
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2.4 การบริการซื้อขายสินคา (Electronic Commerce : E-commerce)
เปนบริการเพื่ออํ านวยความสะดวกในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินคาทางอนิเทอรเนต็  

ผูใชบรกิารอนิเทอรเนต็สามารถสบืคนขอมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา  ราคา  และวิธีการสั่งซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนสินคากันได  โดยมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพแสดงการบริการซื้อขายสินคา (E-Commerce)
ที่มา : http://shoping.yahoo.com ( 4 กมุภาพันธ 2547)
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2.5 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแบบกลุม (UsenetหรือNewsgroups)
เปนบริการเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่มีความสนใจ

ในเรือ่งเดียวกัน  เชน กลุมพระเครื่อง  ไมดอกไมประดับ  คอมพิวเตอร ปลาสวยงาม  ไกชน
ศลิปะ   เกม   กีฬา  วิทยาศาสตร  สุขภาพ  ธุรกิจ  บริการ  เปนตน   ซึ่งการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารจะเปนในลักษณะของกระดานขาว (Bulletin Board) และเว็บบอรด (Web Board)
ภาพแสดง กลุมขาว
http://groups.google.com/

ภาพแสดงกลุมสนทนา(Usenet)กลุมขาว (Newsgroups)
ที่มา : http://groups.google.com/ (4 กุมภาพันธ 2547)
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h

ภาพแสดงกลุมขาวเฉพาะคอมพิวเตอร

ttp://groups.google.com/groups?hl=th&lr=&ie=UTF-8&group=comp.admin.policy  (19 มีนาคม 2547)
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 ภ
  
Bulletin board และ Web board

าพแสดง WEB Board
       ที่มา : C:\My Documents\M-WEB Thailand Forum sohkcid.htm (4 กุมภาพันธ 2547)

ภาพแสดง Bulletin Board
                            ที่มา : http://www.bulletinboard.com (4 กุมภาพันธ 2547)
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2.6 การใชเครื่องมือคนหาขอมูล (Search Engines)
เปนบริการที่ชวยในการคนหาขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต  ลกัษณะของโปรแกรมไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง     จนไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน  ไดแก  Google,
Yahoo,  Infoseek,  AltaVita  เปนตน  วิธีการสืบคนขอมูลสามารถทํ าไดโดยการพิมพ
คํ าสํ าคัญ (Keyword) หรือขอความท่ีตองการคนหาลงไปในชองของโปรแกรมเครื่องมือ
คนหาขอมูล (Search Engines)  เครื่องมือจะทํ าการคนหาขอมูลและจะแสดงสถานะของ
การคนหาใหผูใชทราบ

  

ภาพแสดงโฮมเพจเครื่องมือคนหาขอมูล (Search Engines) ของ Google
ที่มา : http://www.google.go.th ( 10 มกราคม 2547)
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2.7 การบริการโทรศัพท  และวิดีโอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
(The Internet Telephone และ The Videophone)

เปนบรกิารทีผู่ใชโทรศพัทสามารถตดิตอโทรศพัทกบัผูอืน่ได  โดยการสนทนาผาน
ไมโครโฟนและรับฟงเสียงจากลํ าโพง  โดยผูใชจะตองติดตั้งโปรแกรมสํ าหรับการใชงาน
และเครื่องคอมพวิเตอรจะตองเปนระบบมลัติมเีดยี  และถามกีารตดิตัง้กลองวดิโีอไวท่ีเครือ่ง
คอมพวิเตอรของผูสนทนาทั้งสองฝาย  เมื่อมีการเชื่อมตอเขากับระบบอินเทอรเน็ตแลว  ก็จะ
ทํ าใหมองเห็นภาพและไดยินเสียงการสนทนาไปพรอมๆ กัน

2.8 การเรียกใชงานจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่น (Telnet)
เปนบริการที่ทํ าใหผูใชอินเทอรเน็ต เขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรในระบบอื่นๆ  และ

สามารถใชบริการสาธารณะตางๆ ได  เชน ขอมูลการวิจัย  การบริการหองสมุด และระบบสาร
สนเทศได   โดยไมตองเดินทางไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้น  ซึง่การเขาใชบริการ
จะตองไดรับสิทธิ์การเขาใชระบบนั้นๆ กอน  แตก็มีเครือขายคอมพิวเตอรอีกเปนจํ านวนมากที่
อนุญาตใหผูใชโดยทั่วไปเขาใชบริการไดโดยอิสระ
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    เมื่อทํ าการติดตั้งอุปกรณ  โปรแกรม  และสิ่งที่จํ าเปนตางๆ  ในการใชงาน
อินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว  เราสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตได
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1.  การเปดเคร่ือง 
             กดปุม Power เปดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาสูระบบปฏบิติัการวนิโดว

2.  การเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต 
            คลกิ 2 ครัง้ (Double Click) ท่ีสญัรปู (Icon) ของผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP) ท่ี
ไดติดตัง้โปรแกรมไวเรยีบรอยแลว  จะปรากฏกรอบโตตอบใหคลกิท่ีปุม Connect ตามตวัอยาง
โปรแกรมจะท ําการเชือ่มตอบรกิารอนิเทอรเนต็ใหโดยอตัโนมติัซึง่จะไดยนิเสยีงโมเดม็ทํ างาน 

                               

     ภาพ Desktop แสดงผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)  และ ขั้นตอนการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต

บทที่  4
การสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต

¤ÅÔ¡ Connect



27
       

   

            ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งเปนระบบแลน (Local Area Network : LAN)
คอมพิวเตอรท่ีเปนเครอืขาย (Network) จะไดรบัสญัญาณอนิเทอรเนต็ผานเครือ่งคอมพวิเตอรท่ี
ทํ าหนาทีเ่ปนเครือ่งบรกิาร (Server) ผูใชบรกิารสามารถเชือ่มตอสัญญาณอินเทอรเน็ตไดโดยคลิก
2 ครั้งที่สัญรูป (Icon) อินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร (Intrenet Explorer : IE) โดยไมตอง
เชื่อมตอผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

    

  

ภาพแสดงแสดงผูใหบ

        3.  หนาตางการใชงานอนิเ
       เพื่อใหการใชงานอินเท
ทํ าความเขาใจเกีย่วกบัสวนประกอบขอ
                 3.1  แถบชื่อเรื่อง (Title b
                 3.2  แถบรายการ (Menu b
อินเทอรเน็ต
                 3.3  แถบเครื่องมือ (Toolb
ตางๆ  ท่ีตองใชงานบอยๆ  ในการใชอ
                 3.4  แถบที่อยู (Address) 
ยูอารแอล (Universal Resource Loc
ใชงานอินเทอรเน็ต

      3.5  แถบเชื่อมโยง (Link)

Icon
¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ

[ISP]
ริการอินเทอรเน็ต (ISP)และเบราวเซอร (IE)

ทอรเนต็เอก็ซพลอเรอร (Internet Explorer : IE)
อรเน็ตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูใชจะตอง
งหนาตางการใชงานอนิเทอรเนต็เอก็ซพลอเรอร ตอไปนี้

ar) แสดงเว็บเบราวเซอรท่ีใชงานอยู
ar) เปนแถบทีร่วบรวมค ําสัง่ตางๆ  ในการใชงาน

ar) เปนแถบที่รวบรวมเครื่องมืออํ านวยความสะดวก
ินเทอรเน็ต
เปนแถบที่ใชสํ าหรับพิมพท่ีอยูของเว็บไซตหรือ
ator : URL) ท่ีตองการสืบคนขอมูล หรือตองการเขาไป

 ใชสํ าหรับเชื่อมโยงไปยังรายการที่ปรากฏอยูบนแถบลิงค

Browser
IE
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                 3.6  แถบแสดงสถานะ (Status bar) อยูดานลางของหนาเวบ็เพจ  จะแสดง สถานะ
การใชงานอินเทอรเน็ต  และจะแสดงสถานะเปลี่ยนไปตามตํ าแหนงของการชี้เมาสท่ีเปลี่ยน
ไปเปนรูปมือ             โดยที่แถบแสดงสถานะ (Status bar) จะเปลี่ยนเปนชื่อเว็บไซตหรือ
เว็บเพจที่เชื่อมโยงไปยังปลายทาง

ภาพแสดงสวนประกอบของหนาตางการใชงานอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร (IE) 
ที่มา : http://www.msn.com/ (16 กมุภาพันธ 2547)

 4.  วิธีการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Seraching)  ทํ าไดดังนี้
                  4.1  การสืบคนขอมูลผานเว็บไซต  สามารถทํ าไดโดยพิมพชื่อเว็บไซตท่ี
ตองการใชในการสืบคนขอมูลหรือตองการใชงานลงไปในชอง Address  ตองการสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  ก หพิมพชื่อเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนลงในชอง Address
ตามตัวอยางแลวคลกิปุม  
แปนพมิพ (Keyboard)   

á¶ºáÊ´§Ê¶Ò¹Ð (Status bar)

áººàª×èÍÁâÂ§ (Link) 

á¶º·ÕèÍÂÙè (Address bar)

á¶ºà¤Ã×èÍ§Á×Í (Tool bar)

á¶ºÃÒÂ¡ÒÃ (Menu bar)

á¶ºª×èÍàÃ×èÍ§ (Title bar) 
็ใ

                  ท่ีอยูขวามอืของชอง  Address หรอืกดปุม Enter ท่ี
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ภาพแสดงแถบที่อยู (Address bar) และปุม
ทีม่า : http://www.schoolnet.th/index.php3 (26 ตลุาคม 2546)

               จะปรากฏหนาโฮมเพจ (Home page) ซึง่เปนหนาแรกของเว็บไซต        สคูล เน็ต
(http://www.school.net.th) ภายในหนาโฮมเพจ แตละโฮมเพจจะประกอบดวยเอกสาร
ไฮเปอรเท็กซท่ีเปน  คํ า  ขอความ  ภาพ  หรอืสญัลกัษณ  เมือ่ทํ าการคลกิเมาสจะท ําใหสามารถ
เชื่อมโยงเอกสารไฮเปอรเท็กซ ท่ีอยูในเว็บไซตเดียวกันหรือตางเว็บไซตกันก็ได    เราเรียก
การเชื่อมโยงนี้วา  ไฮเปอรลิงค (Hyperling) และหนาเอกสารไฮเปอรเท็กซแตละหนา   ก็คือ
เว็บเพจ (Web page) นัน่เอง  ซึ่งสามารถเปดดูไดดวยโปรแกรมเว็บเบราวเซอร
               เอกสารไฮเปอรเท็กซท่ีปรากฏอยูในหนาโฮมเพจจะจดัเรยีงไว 2 ระบบใหญๆ    คือ

แบบที ่ 1  การจดัแบบสาระบบหรอืไดเรก็ทอร ี(Directory) ซึง่จะจดัไวเปน
หมวดหมูเหมาะส ําหรบัการคนหาสารสนเทศโดยทั่วไป
                          แบบที่ 2  การจัดแบบดัชนี (Index) ซึ่งจะมีรายละเอียดของหัวขอท่ีเจาะจง
มากยิ่งขึ้น  และจัดเรียงไวเปนหัวขอยอยๆ    

    การสงัเกตวา  คํ า  ขอความ  หรอืภาพใดสามารถเชือ่มโยง (Link) ได  สามารถ
ทํ าไดโดยการเลื่อนศรชี้ (Mouse pointer) ไปยังจุดที่ตองการสืบคนขอมูล แลวศรชี้เปลี่ยนเปน
รูปมือ            และเมื่อคลิกเมาสจะทํ าใหสามารถเชื่อมโยง (Link)   ไปยังหนาเว็บเพจเพื่อดู
ขอมูล

¾ÔÁ¾ìª×èÍàÇçºä«µì·ÕèµéÍ§¡ÒÃÊ×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
 

ท่ีตองการได
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แสดงการเชือ่มโยง(Link)จากหนาโฮมเพจไปยงัหนาเวบ็เพจ
ทีม่า : http://www.school.net.th/index.php3 (4 กมุภาพนัธ 2547)

Link
ภาพแสดงเว็บเพจ  การจัดรูปแบบไฮเปอรลิงค และการลิงค
ที่มา : http://www.school.net/education/ (4 กมุภาพันธ 2547)

Link Ë¹éÒàÇçºà¾¨

¨Ñ´áºº´Ñª¹Õ(Index)

¨Ñ´áººÊÒÃºº(Directory)
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                          หนาเวบ็เพจ (หนาการศกึษา) ของเวบ็ไซต http://www.school.net.th      ยัง
ประกอบดวยไดเร็กทอรี และเว็บเพจที่เกี่ยวกับการศึกษาใหสืบคนขอมูลตอไปไดอกี  ซึง่
จะทํ าใหสามารถสืบคนขอมูลไดละเอียดและตรงกับความตองการมากยิ่งขึ้น  นอกจากการ
สืบคนขอมูลในเว็บไซตเดียวกันแลวยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซตอื่นๆ  เพื่อ
สืบคนขอมูลท่ีตองการหรือเพื่อการทองไปในโลกอินเทอรเน็ตไดอยางไมรูจบ
                 4.2  การสืบคนขอมูลโดยใชเคร่ืองมือคนหา  (Search Engine)
                           ซึง่เปนโปรแกรมชนดิหนึง่  ปจจบุนัมผูีใหบรกิารคนหาขอมลูในอนิเทอรเนต็
เกดิขึน้หลากหลายเวบ็ไซต  เชน  http://www.yahoo.com,   http://www.lycos.com,
http://www.google.com,   http://www.sanook.com  เปนตน  ในการสืบคนขอมูลสามารถทํ า
ไดโดยการพมิพคํ าส ําคญั (Keyword) ขอความหรอืเรือ่งทีต่องการคนหาลงในชองของเครือ่งมอื
คนหา (Search Engine)

ภาพแสดงเครื่องมือคนหาขอมูลของ Google
ที่มา : http//www.google.co.th (4 กมุภาพันธ 2547)

¾ÔÁ¾ì¤ÓÊÓ¤Ñ−

»ØèÁ Search »ØèÁ Search
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ภาพแสดงเครื่องมือคนหาของ YAHOO
ที่มา : http://www.yahoo.com (4 กมุภาพันธ 2547)

    เมือ่พิมพเสร็จแลวคลิกปุม Search (ปุมคนหา) หรือกดปุม Enter ท่ี
แปนพิมพ (Keyboard) เครื่องมือจะแสดงการสืบคนขอมูลท่ีตองการแลวแสดงผลการสืบคน
ขอมูลออกมาทางหนาเว็บเพจ 

แสดงหนาเว็บเพจที่ไดจากการใชเคร่ืองมือคนหาขอมูลจากเว็บไซตท้ัง 2
ท่ีมา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ และ

http://search.yahoo.com/search?p=computer&ei=UTF-8&fr=fp-tab-web-t&cop=mss&tab=
(4 กุมภาพันธ 2547)

¾ÔÁ¾ì¤ÓÊÓ¤Ñ− »ØèÁ Search
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   จากหนาเว็บเพจทั้ง 2 เว็บไซตจะพบวามีเว็บเพจใหสืบคนขอมูล
ตอไปอีก  ใหนํ าศรชี้ (Mouse Pointer) ไปชี้ท่ีเว็บเพจที่ตองการสืบคนขอมูลศรชี้
จะเปลี่ยนเปนรูปมือ            ใหคลิกเมาสระบบจะทํ าการเชื่อมโยง (Link) ไปยังหนาเว็บเพจ
ท่ีตองการสืบคนจนไดขอมูลตามความตองการ
            5.  การบันทึกขอมูลบนหนาเว็บเพจเก็บไวในเครื่อง (Save As)

          การบันทึกขอมูลบนหนาเว็บเพจที่สืบคนไดแลว  หรือตองการบันทึกขอมูล
ท่ีอยูในรูปแบบตางๆ  เก็บไวในเครื่องเพื่อนํ ากลับมาใชใหม  สามารถทํ าไดดังนี้

ภาพแสดงขั้นตอนการบันทึกขอมูลจากเว็บเพจ
           5.1  คลิก File ท่ีแถบรายการ (Menu File)
                  5.2  คลิก Save As  เพือ่กํ าหนดคาในการบันทึก

5.1 ¤ÅÔ¡ File ·Õèá¶ºÃÒÂ¡ÒÃ(Menu File)

5.2 ¤ÅÔ¡ Save As
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การกรอกขอมูลในกรอบโตตอบ (Save Web Page)

              5.3  Save in  เลือกบันทึกในโฟลเดอร (Folder) ท่ีชื่อ Mydocuments
              5.4  File name ต้ังชือ่แฟมใหสัมพันธกับขอมูลท่ีตองการบันทึก ตัวอยาง
ต้ังชื่อ  หองเรียนระบบเครือขาย     
              5.5 Save as type  เลอืกรูปแบบในการบันทึก  ตัวอยาง  เลือกบันทึกทุกอยาง
บนหนาเว็บเพจ

 5.6  Encoding  ตัวแปลงภาษา  เลือก Thai Windows  
             5.7  คลิกปุม Save เครื่องจะทํ าการบันทึกขอมูลเก็บไวในฮารดดิสก
ในโฟลเดอร My Document แฟมขอมูลชื่อ ระบบหองเรียนเครือขาย

5.3 àÅ×Í¡ºÑ¹·Ö¡ã¹ My Document

5.4 µÑé§ª×èÍá¿éÁ·Õèãªéã¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡

5.5 àÅ×Í¡ºÑ¹·Ö¡Ë¹éÒàÇçºà¾¨

5.6 àÅ×Í¡ Thai[Windows]
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             6.  การเก็บงานไวในรูปเอกสารโดยการพิมพ (Print) ทํ าไดโดย
                   6.1  คลิก File ท่ีแถบรายการ (Menu File)
              6.2  คลิก Print Preview  เพื่อดูรูปแบบหนากระดาษ
ภาพแสดงตัวอยางกอนพิมพ Print  Preview
ที่มา : http://oho.ipst.ac.th/roomnet46/ (8 ธันวาคม 2546)
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  6.3  Print  จะปรากฏกรอบโตตอบ  ใหกํ าหนดคาตามความตองการ
                      6.4  คลกิ OK  เครือ่งพมิพจะพมิพงานออกมาตามความตองการ

 
 
 

        7.  การออกจากการใชงานอินเทอรเน็ต
                 7.1  คลกิปุม  ( Close) หรอื ท่ีแถบรายการคลิกแฟม (File) คลิกปด (Close)
                 7.2  คลกิปุม Disconnect  เพื่อยกเลิกการใชงานอินเทอรเน็ต
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ä»ÃÉ³ÕÂìÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¤(E-mail)
1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกอีเมล (E-mail)

การใหบริการไปรษณียอเิล็กทรอนิก (E-mail) ในปจจุบันมีการใหบรกิารอยู
มากมายหลากหลายเว็บไซต  ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ไชยโยดอทคอมก็เปนอีกหนึ่ง
เว็บไซตท่ีใหบริการอเีมลภาษาไทย  ทํ าใหการกรอกขอมูลในการสมัครทํ าไดโดยงาย และมี
ขัน้ตอนในการลงทะเบยีนสมคัรไมยุงยาก สามารถปฏบิติัได  ดงันี้

1.  เชื่อมตออินเทอรเน็ต เปดเว็บไซต ไชยโยดอทคอม โดยการพิมพ
http://www.chaiyo.com ในชอง Address คลิกปุม               หรือกดปุม Enter ท่ีแปนพิมพ

2.  เขาสูหนาโฮมเพจไชยโยดอทคอม  ค

ภาพแสดง E-mail ของ
ที่มา : http:www.chaiyo.com/

บทที่  5
  ไปรษณียอิเล็กทรอนิค(E-mail)
  

ลกิ สมคัรสมาชกิใหม ท่ีแถบสารบญั

 Chiyo.com
 (10 ตุลาคม 2546)
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                       3.  อานเงื่อนไขในการใหบริการ ผูท่ีมีความประสงคท่ีจะสมัครส าชิกอีเมล
จะตองอานเงื่อนไขการใหบริการใหเขาใจ  และเมื่อยอมรับเงื่อนไขก็ใหคลิกปุม
เพื่อกรอกขอมูลการสมัครตอไป

เว็บเพจแสดงเงื่อนไขการใหบริการ E-mail ของ Chaiyo
ท่ีมา : http://www.chaiyo.com/register/reg1.htm  (10 ตลุาคม 2546)
ม
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                       4.  กรอกขอมูลตอใหครบตามเงื่อนไขกํ าหนด  เสร็จแลวคลิกปุม               
ตกลง

ภาพตัวอยางการกรอกขอมูลลงในแบบสมัครอีเมล (E-mail) ของ Chaiy
ท่ีมา : http://www.chaiyo.com/register/reg2.php?fname/  (10 ตุลาคม 25

µÑÇÍÂèÒ§
o
46)
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                        5.  กรอกขอมูลตอใหครบตามเงื่อนไขกํ าหนด  เสร็จแลวคลิกปุม
                       ตกลง  จบขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ภาพแสดงการกรอกขอมูลท่ีจํ าเปนจนครบตามเงื่อนไขการสมัครอีเมลของ Chaiyo
ที่มา : http://chaiyo.com/register/reg2.php?fname (10 ตุลาคม 2546)
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                          6.  จะปรากฎหนาเว็บเพจตอบรับแสดงความยินดีการเขาเปนสมาชิกใหม
ใหคลิกท่ีขอความ  “ คลิกท่ีนี่เพื่อเขาสูระบบ ”  จบขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตไชยโยดอทคอม
ภาพขอความแสดงการตอบรับการเขาเปนสมาชิกใหมอีเมล (E-mail) ของ Chaiyo
ท่ีมา : http://www.chaiyo.com/register/reg2.php? (10 ตุลาคม 2546)
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2. การพิมพและการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เมือ่ตองการสงหรือรับไปรษณียอิเล็กทรอนิกสผูใชบริการจะตองขออนุญาต

เขาใชจากผูใหบริการกอนทุกครั้ง  นั่นคือจะตองพิมพชื่อท่ีอยู (E-mail Address) ของตนเอง
และตองใสรหัสใหตรงกับที่ใสไวตอนสมัคร   ดังนั้นเมื่อตองการใชงานอีเมลไชยโยดอทคอม
(Chaiyo.com) จึงตองปฏิบัติดังตอไปนี้
                       1.  พมิพชื่อ E-mail  Address  ของตนเองตามที่ลงทะเบียนสมัครไวในชอง
ล็อกอิน

 2.  ใสรหสัผานในชองระหสัผานเสรจ็แลว  คลกิปุม

ภาพแสดงเว็บเพจเพื่อเขาสูระบบการใชงาน อีเมล(E-mail) ของ C
ท่ีมา : http://www.chaiyo.com/register/reg2.php?logon=somchai.yody (1

                      3.  เขาสูเวบ็เพจการใชงาน อเีมล (E-mail)  เพือ่พมิพขอความจด

พิมพ ชือ่ E-ma
haiyo
0 ตุลาคม 2546)
หมาย

il Address
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3. คลิกปุม  • เขียนจดหมาย

หนาเว็บเพจการพิมพจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ Chaiyo
ท่ีมา : http://www.chaiyo.com ( 10 ตลุาคม 2546)

¡ÃÍº¡ÒÃãªé§Ò¹
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                        4.  พมิพขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีตองการสง
                        5.  เมือ่พิมพขอมูลตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว คลิกปุม
จบขั้นตอนการพมิพและการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ภาพตวัอยางแสดงการพิมพจดหมายอิเล็กทรอน
ท่ีมา : http://www.chaiyo.com/register/reg2.php? (10 ต

พิมพชื่อผูรับ พมิพท่ีอยูของผูรับ/E-
จะมี E- mail ของผ

พมิพท่ีอยูของ
ไมมี E

พมิพชื่อเรื่องหร

"ºÃÔàÇ³
·ÕèµéÍ§¡Ò

ÊÇÑÊ´
ิกส
ุลาคม 2546)

mail Address
ูสงถึงผูรับ

ผูรับ/E-mail Address
- mail ของผูสง

ือหัวขอความท่ีสง

¹Õé¾ÔÁ¾ì¢éÍ¤ÇÒÁ
ÃÊè§ ¤ÃÑº¼Á"

Õ¤ÃÑº
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ขอมูลเว็บไซตระหวาง
พ.ศ. 2544 – 2546  นะจะ
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คํ าศ

Inte
Pro
TCP
Pro
IP (
dom
pas
acco
Elec

har

Com
PC 

บทที่  7
ศัพทจากหนังสือ
ศัพทจากหนังสือ
เรียงลํ าดับตามเนื้อหาในบทเรียน

ัพท ค ําอาน/ความหมาย

rnet อินเทอรเน็ต
tocol โพรโทคอล (เกณฑวิธี)
/IP(Transmission Control

tocol/Internet Protocol
ทีซีพี/ไอพี (เกณฑวิธีการขนสงขอมูล/เกณฑ
วิธีอินเทอรเน็ต)

Internet Protocol) ไอพี (เกณฑวิธีอินเทอรเน็ต)
ain name system (DNS) ดีเอ็นเอส (ระบบการตั้งชื่อโดเมน)

sword รหัสผาน
unt บัญชีผูใช
tronic mail (e-mail) 1. อีเมล (ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส)

2. สงอีเมล (สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส)
dware 1. ฮารดแวร (สวนเครื่อง)

ฮารดแวร (สวนอุปกรณ)
puter คอมพิวเตอร,คณิตกรณ

(personal computer) พีซี (คอมพิวเตอรสวนบุคคล)
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คํ าศัพท ค ําอาน/ความหมาย

notebook computer โนตบุกคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรขนาด
สมุดบันทึก)

CPU (central processing unit) ซพีียู (หนวยประมวลผลกลาง) [มคีวาม
หมายเหมือนกับ central processor]

RAM (random access memory) แรม (หนวยความจํ าเขาถึงโดยสุม)
modem (modulator-demodulator) โมเด็ม (ตัวกลํ้ าและแยกสัญญาณ)
analog signal สัญญาณเชิงอุปมาณ,สัญญาณแอนาล็อก
digital signal สัญญาณดิจิทัล
Printer เครื่องพิมพ
Program 1. โปรแกรม (ชุดคํ าสั่ง)

2. สรางโปรแกรม
Software ซอฟตแวร (สวนชุดคํ าสั่ง)
Browser เบราวเซอร (โปรแกรมคนดู)
ISP (Internet service provider) ไอเอสพี (ผูใหบริการอินเทอรเน็ต)
World Wide Web (WWW) : Web เวิลดไวดเว็บ,เว็บ
web site ท่ีอยูเว็บ, เว็บไซต
HTML (HyperText Markup Language) เอสทีเอ็มแอล (ภาษา)
home page โฮมเพจ
link เชื่อมโยง,โยง
web page เว็บเพจ
File Transfer Protocol (FTP) เอฟทีพี (เกณฑวิธีถายโอนแฟม)
download บรรจุลง



51
       

                              

คํ าศัพท ค ําอาน/ความหมาย

upload บรรจุขึ้น
e-commerce (electronic commerce) อีคอมเมิรช (การพานิชยอิเล็กทรอนิกส)
USENET (User Network) ยูสเน็ต
newsgroup กลุมขาว
bulletin board กระดานขาว
web board เว็บบอรด
search engine โปรแกรมคนหา
internet telephone อินเทอรเน็ตเทเลโฟน
videophone วิดีโอโฟน
Telnet เทลเน็ต
double-click คลิกคลิก (กด)
icon สัญรูป
connect การเชื่อมตอ
status bar แถบสถานภาพ
directory สารบบ
index ดัชนี, สารบัญ
HTTP (HyperTex Transport Protocol) เอชทีทีพี (เกณฑวิธีขนสงขอความหลายมิติ)
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แบบทดสอบหลังเรียน
หนังสืออานประกอบ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู  เวลา 10 นาที  จํ านวน  20 ขอ  20 คะแนน

คํ าชี้แจง  พิจารณาเลือกตัวอักษรหนาคํ าตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวตอบใน
            กระดาษคํ าตอบ

1.  อินเทอรเน็ตหมายถึงขอใด
ก. เครือขายคอมพิวเตอรภายในบาน
ข. เครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน
ค. เครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร
ง. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงไปทั่วโลก

2. ขอใดคืออุปกรณท่ีใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ก. Printer
ข. Monitor
ค. Speaker
ง. Modem

3. ประโยชนของอินเทอรเน็ตขอใดสํ าคัญที่สุด
ก. เลนเกม
ข. รบัและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ค. สือ่สาร  สืบคนขอมูล  และการบันเทิง
ง.   ดูหนัง  ฟงเพลง
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4. โมเด็มในปจจุบันมีกี่แบบ
ก. 2  แบบ
ข. 3  แบบ
ค. 4  แบบ

            ง.   5  แบบ
5. Modem ทํ าหนาที่อะไร

ก. แปลงสัญญาณรับเขา ดิจิทอล(Digital) เปน แอนาล็อก(Analog)
ข. แปลงสัญญานรับเขา แอนาล็อก(Analog) เปน ดิจิทอล(Digital)
ค. กรองสัญญาณสงออก ดิจิทอล(Digital)
ง. กรองสัญญาณสงออก แอนาล็อก(Analog)

6. เบราวเซอรท่ีมีผูนิยมใชมากที่สุดในปจจุบันคือขอใด
ก. Opera  และ Internet Explorer
ข.  Internet Explorer และ Netscape
ค. IBrowser และ Opera
ง.  iCAP และ  Netscap

7. WWW เปนบริการหนึ่งทางอินเทอรเน็ตที่ยอมาจากคํ าใด
ก. Web  Wide  World
ข. Web  World  Wide
ค. World  Wide  Web
ง. Wide  World  Web

8. การใชอินเทอรเน็ตใหเกิดความปลอดภัยนักเรียนควรปฏิบัติอยางไร
ก. เปดเผยที่อยูตนเองผานอินเทอรเน็ต
ข. เผยแพรภาพของตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ค. บอกรหัสผานการใชอีเมลใหผูอื่นรู
ง.   ตองใหผูปกครองรับรูเมื่อใชติดตอกับคนที่ไมรูจัก
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9.  ขอใดเปนวิธีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ก. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Adress  กดปุม  Enter
ข. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Lock  in  กดปุม  Enter
ค. พิมพคํ าสํ าคัญในชอง Search  กดปุม  Enter
ง. พมิพคํ าสํ าคัญในชอง Pass word  กดปุม  Enter

10.   เวบ็ไซตใดที่ใชสํ าหรับสืบคนขอมูลโดยเฉพาะ
ก. http://www.microsoft.com
ข. http://www.chaiyo.com
ค. http://www.school.net.th
ง. http://www.google.com

11. การบริการชื้อ  ขายทางอินเทอรเน็ตหมายถึงขอใด
ก. E-book
ข. E-commerce
ค. E-mail
ง. E-Folio

12.  หนาแรกของเว็บไซตคือขอใด
ก. โฮมเพจ (Home Page)
ข.  เว็บเบราวเซอร (Web Browser)
ค. เว็บเพ็จ (Web Page)
ง. เว็บไซต (Web Site)

13.  ไอเอสพี (ISP) หมายถึงขอใด
ก. ผูใชงานอินเทอรเน็ต
ข. ผูดูแลระบบอินเทอรเน็ต
ค. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ง. ผูสรางงานในอินเทอรเน็ต
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14. ขอใดเปนชื่อ E-mail  Address
ก. pla_too@thai.com
ข. school.net.th
ค. www.chaiyo.com
ง. http://www.yahoo.com

15. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสื่อความหมายตรงกับขอใด
ก. E-book
ข. E-mail
ค. E-commerce
ง. E-card

16. เว็บไซตใดเปนเว็บไซตของคนไทย
ก. http://www.yahoo.com
ข. http://www.disney.go.com
ค. http://www.zdnet.co.uk
ง. http://www.google.co.th

17.  ทราบไดอยางวาเปนเว็บไซตของไทย
ก. ลงทายดวย  com
ข. ลงทายดวย  th
ค. ลงทายดวย  uk
ง. มีตัวยอ  go

18. Link  มคีวามหมายตรงกับขอใด ตามการบัญญัติศัพทฉบับราชบัณทิตยสถาน
ก. การเชื่อมตอ
ข. บรรจุลง
ค. การเชื่อมโยง,  โยง
ง. เครือขาย
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19. ขอใดเปนเว็บไซตทางการศึกษา
ก. http://www.chula.ac.th
ข. http://www.games.com
ค. http://www.com-th.net
ง.   http://www.cnn.com

20. ขอใดเขียนคํ าอานไมถูกตองตามการบัญญัติศัพทฉบับราชบัณทิตยสถาน
ก. Internet   =  อินเทอรเน็ต
ข. Protocol  =   โพรโทคอล
ค. Browser =   เบราวเซอร
ง. E-mail  =  อเีมล
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
1. ง.
2. ค.
3. ง.
4. ข.
5. ก.
6. ข.
7. ง.
8. ค.
9. ข.
10. ค.
11. ง.
12. ก.
13. ค.
14. ข.
15. ก.
16. ง.
17. ข.
18. ก.
19. ง.
20. ค.

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ง.
2. ง.
3. ค.
4. ก.
5. ข.
6. ข.
7. ค.
8. ง.
9. ค.
10. ง.
11. ข.
12. ก.
13. ค.
14. ก.
15. ข.
16. ง.
17. ข.
18. ค.
19. ก.
20. ง.
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