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หนังสือเรียนสาระทักษะการประกอบอาชีพ 

รายวิชาเลือก อนิเตอร์เน็ตกบัชีวติประจําวนั 
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หนังสือเรียนสาระทักษะการประกอบอาชีพ 

รายวิชาเลือก อนิเตอร์เน็ตกบัชีวติประจําวนั 

ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ รหสั อช ����� 
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คํานํา 
 

  หนังสือเรี ยนการใชอ้ินเตอร์เน็ตกบัชีวิตประจําวนั  เป็ นหนังสือเรี ยนที�พ ัฒนาขึ�นมาจาก

เอกสารปะกอบการเรี ยนรู้วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับผูเ้ขา้รับการประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดบั

สูงสุด ของสํานักงาน กศน. ซึ� งวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมที�ใชใ้นการจดัการเรี ยนการสอน

ใหก้บัผูเ้รี ยนในยุกต์ปัจจุบนัเพื�อให้ผูเ้รี ยนมีความพร้อมทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของสงัคมยุกต์ปัจจุบนั อีกทั�ง

เป็ นเครื�องมือในการแสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์สําหรับผูเ้รี ยน กศน.  โดยพิจารณาคดัเลือกมาเฉพาะ

บางส่วนสําหรับนํามาจดัท าํเป็ นรายวิชาเลือก การใชอ้ินเตอร์เน็ตกบัชีวิตประจําวนั (� หน่วยกิต) ในสาระ

การประกอบอาชีพ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื �นฐาน 

พุทธศกัราช ���� มีเนื�อหาแบ่ง  �  บท ดงัน�ี  

บทที� � ประวติัความเป็ นมาของอินเตอร์เน็ต 

บทที� 2 ความรู้เกี�ยวกบัการใช ้Searc h Engine และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

บทที� 3 ความรู้เกี�ยวกบัการรับ - ส่ง E-mail 

สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ขอขอบคุ ณผูเ้ขียนและ 

คณะกรรมการทุกท่านที�ไดจ้ดัท าํและพัฒนาหนงัสือเรี ยนดงักล่าวมา ณ โอกาสนี � และหวงัเป็ นอย่างยิ�งว่าจะ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รี ยน กศน. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ

การศึกษาขั�นพื �นฐาน พุทธศกัราช ���� ที�เลือกรายวิชาการใชอ้ินเตอร์เน็ตกบัชีวิตประจําวนั เป็ นรายวิชาเลือก 

และผูส้นใจทั �วไป 

 

 

            

            สํานกังาน กศน. 

             กนัยายน  ����  
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คาํแนะนําการใช้หนังสือเรียน 

 หนงัสือเรี ยนรายวิชาเลือก รายวิชาเลือก อินเตอร์เน็ตกบัชีวติประจ าํวนั ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ / 

เป็ นหนงัสือเรี ยนที�จดัท าํขึ�นสําหรับผูเ้รี ยนที�เป็ นนกัศึกษากศน. ในการศกึษาหนงัสือเรี ยนรายวิชาเลือกฉบบันี� 

ผูเ้รี ยนควรปฏิบติั ดงันี � 

�. ศึกษาโ ครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในสาระสําค ัญ ผลการเรี ยนรู้ที� คาดหวงั และขอบข่าย

เนื�อหา 

�. ศึกษารายละเอียดเนื�อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที�กําหนดแลว้

ตรวจสอบกบัแนวตอบกิจกรรมที�ก าํหนด ถา้ผูเ้รี ยนตอบผิดควรกลบัไปศึกษาและทําความเขา้ใจในเนื �อหา

ใหม่ใหเ้ขา้ใจก่อนที�จะศึกษาเรื�องต่อไป 

�. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเรื�องของแต่ละเรื�องเพื�อเป็ นการสรุ ปความรู้ความเขา้ใจของเนื �อหาในเรื�อง

น�ัน ๆ อีกครั �ง และการปฏิบติักิจกรรมของเนื �อหาแต่ละเรื�อง ผูเ้รี ยนสามารถนําไปตรวจสอบกบัครูและเพื�อน  ๆ           

ที�ร่ วมเรี ยนในรายวิชาและระดบัเดียวกนัได ้

�. แบบเรี ยนน �ีมี 3 บท คือ 

 บทที� � ประวติัความเป็ นมาของอินเตอร์เน็ต 

              บทที� � อินเตอร์เน็ต คืออะไรประวติัความเป็ นมา  

            - อินเตอร์เน็ตในประเทศ 

            - ความรู้เกี�ยวกบัการใช ้Search Engine และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 บทที� 3 ความรู้เกี�ยวกบัการรับ - ส่ง E-mail 
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โครงสร้างรายวชิาอนิเตอร์เน็ตกบัชีวติประจําวนั 

สาระสําคญั   

หนงัสือเรี ยนรายวิชาเลือก เลือก รายวิชาเลือก อินเตอร์เน็ตกบัชีวิตประจําวนั ระดบั มธัยมศึกษา

ตอนตน้ / มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ยสาระสําค ัญเกี�ยวกบั ความรู้เบื �องตน้เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์  

ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย เพื�อให้ผูเ้รี ยนสามารถมีความรู้เรื� องพื �นฐานของคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างดี      

และสามารถใชเ้ป็ นพื �นฐานในการศึกษาต่อในดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัสูงขึ�นต่อไปได้  

   

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1.  มีความรู้เบื �องตน้ในเรื�องการใชอ้ินเตอร์เน็ตไดเ้ป็ นอย่างดี 

�.  เขา้ใจในกระบวนการของอินเตอร์เน็ตต่างๆได ้

�.  สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์  หรือโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ตเบื �องตน้ได ้

�.  นําความรู้ที�ไดจ้ากการศึกษาเพื�อศึกษาเรื�องอินเตอร์เน็ตในระดบัสูงขึ�นได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 ศึกษาประวติัความเป็ นมาและระบบของอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตทั�วโลกและอินเตอร์เน็ตใน

ประเทศไทย เพื�อใหเ้กิดความรู้เกี�ยวกบัการใช ้Search Engine  Google  Facebook และเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เกี�ยวกบัการรับ - ส่ง E-mail  ศึกษาแลว้สามารถน าํไปปฏิบติัไดเ้ป็ นอย่างดี 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

คาํชี�แจง    แบบทดสอบชุดนี�เป็นแบบตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก จงเลอืกคาํตอบที�ถูกต้องที�สุดเพยีงคาํตอบเดียว 

1. อินเตอร์เน็ต หมายถึงขอ้ใด 

 ก.      เครือข่ายที�เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กๆมารวมกนัเป็ นเครือข่ายเดียวกนั 

 ข.      เครือข่ายหลายเๆครือข่ายที�เชื�อมโยงกนัโดยใช้คอมพวิเตอร์อย่างเดียว 

 ค.      ระบบการเชื�อมต่อทางเน็ตเวิร์ค 

 ง.       การเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเๆครื�องใหส้ามารถสื�อสารกนัได ้
 

2. ขอ้ใดคือชื�อ e-mail 

 ก.      http:/ /hotmail.com 

 ข.      tom@hotmail.com  

 ค.      hotmail.com 

 ง.       burin@tom@thaiabc.c om  
 

3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี�ยวขอ้งกบัชื�อใดมากที�สุด 

 ก.      Fire W ire 

 ข.      USB 

 ค.      Wi-Fi 

 ง.       COM1 
 

4. โมเด็มคืออะไร 

 ก.      อุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดหนึ�ง 

 ข.      เครื�องมือในเล่นอินเตอร์เน็ต 

 ค.      เครื�องมือในการส่งขอ้มูล 

 ง.       อุปกรณ์ แปลงสัญญาณทั �งสัญญาณ อะนาล็อกและดิจิตอล 
 

5. การใชอ้ินเทอร์เน็ตในการส่งจดหมายขอ้ความเรี ยกว่าอะไร 

 ก.      อีเมล์ 

 ข.      การสืบคน้ขอ้มูล 

 ค.      การโอนถ่ายขอ้มูล 

 ง.       การแลกเปลี�ยนข่าวสาร 

 

mailto:burin@tom@thaiabc.com
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6. weerawat03@c haiyo.com ส่วนใดหมายถึง โดเมนเนม(Domain Name) 

 ก.      weerawat03 

 ข.      @ 

 ค.      Chaiyo 

 ง.       cha iyo.com 
 

7. khunhan.ac .th  ค าํที�ขีดเสน้ใตห้มายถึงอะไร 

 ก.      ตวัย่อประเทศ 

 ข.      ชื�อหน่วยงานเจา้ของ 

 ค.      ตวัย่อประเภทขององค์กร 

 ง.       ชื�อผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 

8. ขอ้ใดอธิบายความหมายของ เวิล์ด ไวด์ เว็บ ได้ถูกตอ้งที�สุด 

 ก.      การบริการขอ้มูลผ่านอีเมล  ์

 ข.      การบริการขอ้มูลผ่านกระดานข่าว 

 ค.      การบริการขอ้มูลดว้ยขอ้ความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพวิเตอร์ 

 ง.       การบริการขอ้มูลที�เชื�อมต่อดว้ยไฮเปอร์ลิงก  ์
 

9. ขอ้ใดหมายถึง FTP 

 ก.      File Tra nslate Pr otoca l 

 ข.      File Tra nsfer Pr otocal 

 ค.      File Tra nslate Pr oviding 

 ง.       File Transfer Pr oviding 
 

10. ขอ้ใดไม่จ าํเป็ นในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

 ก.      Flash Drive 

 ข.      Modem 

 ค.      Browser 

 ง.       E-mail address 
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11. ขอ้ใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต (Inter net)ได ้ถูกตอ้งที�สุด 

ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ 

ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที�เชื�อมต่อถึงกนัทั �วโลก 

ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ 

ง. ถูกทุกขอ้ 
 

       12.   Protocol หมายถึงขอ้ใด 

       ก. หมายเลขเครื�องคอมพิวเตอร์ที�อยู่ในระบบเครือข่าย 

       ข. เว็บไซต์ที�ช่วยในการคน้หาขอ้มูลหลาย  ๆประเภท 

       ค. ภาษาสื�อสารของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�อยู่บนอินเตอร์เน็ต 

       ง. ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 
 

     13.  อินเตอร์เน็ต ถูกพ ัฒนามาจากระบบเครือข่าย 

       ก. Micr o Net 

       ข. NECTEC 

       ค. MILNET 

       ง. ARPANET 
 

   14. URL หมายถึงขอ้ใด 

                    ก. ที�อยู่ของผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

                    ข. ที�อยู่อีเมล  ์

                    ค. หนา้แรกของเว็บไซต  ์

                    ง. ต าํแหน่งที�อยู่ของเว็บไซต  ์
 

15. เป็ นอุปกรณ์ แปลงสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กบัโทรศพัท์ 

                  ก. เมาส์ 

                  ข. ปริ �นเตอร์ 

                  ค.โมเด็ม 

                  ง. คี ย์บอร์ด 
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                                           บทที� � 

ประวตัิความเป็นมาของอนิเตอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 
อนิเทอร์เน็ต คอือะไร 

 

 สําหรับค าํว่า inter net หากแยกศพัท์จะไดอ้อกมา 2 ค าํ คือ ค าํว่า Inter และค าํว่า net ซึ�ง Inter 

หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และค าํว่า Net มาจากค าํว่า Network หรือเครือข่าย เมื�อนําความหมาย ของ

ทั�ง 2 ค าํมารวมกนั จึงแปลไดว้่า การเชื�อมต่อกนัระหว่างเครือข่าย  
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ประวตัคิวามเป็นมา  

 

 อินเทอร์เน็ต ซึ� งเป็ นโครงการของ ARPAnet(Advanc ed Resear ch Pr ojects Agenc y Network) ซึ� ง

เป็ นหน่วยงานที�สังกดั กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ ( U.S.De par tment of Def ense - DoD) ถูกก่อตั �ง เมื�อ

ประมาณ ปี ค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพ ัฒนาเรื�อยมาค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA ไดรั้บทุนสนันสนุน 

จากหลาย ฝ่ าย ซึ� งหนึ� งใน ผู้สนับสนุ นก็ คือ Edwar d Kene dy และเปลี�ยนชื�อจาก ARPA เ ป็ น 

DARPA(De fe nse Advance d Resear ch Pr ojects Agenc y) พร้อมเปลี�ยนแปลงนโยบายบางอย่าง  

 และในปี ค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี �เองที�ไดท้ดลองการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่ง เขา้

หากนัเป็ นครั �งแรก คือ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย สถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย และ

มหาวิทยาลยัยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสําเร็จอย่างมาก ดงันั�นในปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2518) จึงได้

เปลี�ยนจากเครือข่ายทดลอง เป็ นเครือข่ายที�ใชง้านจริง ซึ�ง DARPA ได้โอนหนา้ที�รับผดิชอบ โดยตรง ใหแ้ก่ 

หน่วยการสื�อสารของกองทัพสหรัฐ ( Def ense Communications Agenc y )  ปัจจุบันคือ Def ense 

Infor mations Systems Agenc y) แต่ในปัจจุบนั Inter net  มีคณะท าํงานที�รับผดิชอบบริหาร เครือข่ายโดยรวม 

เช่น ISOC (I nterne t Soc iety) ดูแลวตัถุประสงค์หลกั, IAB (I nterne t Arc hitec ture Boar d) พิจารณาอนุมติั

มาตรฐานใหม่ในInter net, IETF (I nterne t Enginee ring Task For ce ) พ ัฒนามาตรฐานที�ใชก้บั Inter net ซึ� ง

เป็ นการท าํงานโดยอาสาสมัคร ทั �งสิ�น 

 ค .ศ. 1983(พ.ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนํา TCP/IP (Tr ansmission Control Pr otocal/Interne t 

Pr otocal) มาใชก้บัคอมพิวเตอร์ทุกเครื�องในระบบ ท าํใหเ้ป็ นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครือข่าย 

Inter net จนกระทั �งปัจจุบนั จึงสงัเกตไดว้่า ในเครื� องคอมพิวเตอร์ทุกเครื� องที�จะต่อ inter net ไดจ้ะตอ้งเพิ �ม 

TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือขอ้กําหนดที�ทําให้คอมพิวเตอร์ทั �วโลก ทุก platform คุ ยกนัรู้เรื� อง 

และสื�อสารกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

กําหนดชื�อโดเมน (Domain Name System) มีขึ �นเมื�อ ค .ศ.1986(พ.ศ.2529) เพื�อสร้างฐานขอ้มูล 

แบบกระจาย (Distribution databa se) อยู่ในแต่ละเครือข่าย และให้ IS P (I nterne t Se rvice Pr ovider )  ช่วย

จดัท าํฐานขอ้มูลของตนเอง จึงไม่จําเป็ นตอ้งมีฐานขอ้มูลแบบรวมศูนย  ์เหมือนแต่ก่อน เช่น การเรี ยกเว็บ 

www.yonok.ac .th จะไปที�ตรวจสอบว่ามีชื�อนี � หรือไม่ ที� www.thnic.c o.th ซึ�งมีฐานขอ้มูล ของเว็บที�ลงทา้ย

ดว้ย th ทั �งหมด เป็ นตน้ 

DARPA ไดท้ําหน้าที�รับผิดชอบดูแลระบบ inter net เรื� อยมาจนถึง ค .ศ.1980(พ.ศ.2533) และให ้

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( National Sc ience Foundation - NSF ) เข ้ามาดูแลแทนร่ วม กบัอีกหลาย

หน่วยงาน  

 ในความเป็ นจริง ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ inter net  และไม่มีใครมีสิทธิขาดแต่เพียงผูเ้ดียว ในการ

กําหนดมาตรฐานใหม่ต่าง ๆ จะเป็ นผูต้ดัสินว่าสิ�งไหนดี มาตรฐานไหนจะไดรั้บการยอมรับ คือ ผูใ้ช ้ที�

กระจายอยู่ทั�วทุกมุมโลก ที�ไดท้ดลองใชม้าตรฐานเหล่าน�ัน และจะใชต้่อไปหรือไม่เท่าน�ัน ส่วนมาตรฐาน
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เดิมที�เป็ นพ�ืนฐานของระบบ เช่น TCP/IP หรือ Domain name ก็จะตอ้งยดึตามนั �นต่อไป เพราะ Inter net เป็ น

ระบบกระจายฐานขอ้มูล การจะเปลี�ยนแปลงระบบพ�ืนฐาน จึงไม่ใช่เรื�องง่ายนกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infor mation Tec hnology) หรือที�เรี ยกกนัสั �นๆ ว่า ไอที ( IT) 

ก าํลงัไดรั้บ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infor mation Tec hnology)จะเป็ นตวัที�ท าํ

ให ้เกิดความรู้ วิธีการประมวลผล การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล การเรี ยกใชข้อ้มูล ตลอดจนการเรี ยกใชข้อ้มูล 

ดว้ยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ เมื�อเราให้ความสําค ัญกบัเทค โนโลยีสารสนเทศ (Infor mation Tec hnology) 

ความจ าํเป็ นที�จะตอ้งมีเครื�องมือในการใชง้านไอที เครื�องมือนั �นก็คือเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  สื�อสาร

โทร คมนาคม อินเตอร์เน็ตนับว่าเป็ นเ ค รื� องมืออย่างหนึ� งในการประยุกต์ใช้เท ค โน โลยีสารสนเทศ 

(Information Tec hnology) หรือไอที เพราะเราสามารถที�จะใชง้าน หาขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ถึงขอ้มูล ได้

ดว้ยเวลาอนัรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเปรี ยบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ที�มีขอ้มูลเรื�องราวต่างๆ มากมาย ให้เรา

คน้หา ข่าวสารที�ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ที�เกิดขึ�นทั �วทุกมุมโลกเราสามารถที�จะทราบไดท้นัที จึงนับไดว้่า 

อินเตอร์เน็ตนั�นเป็ นเครื� องมือสําค ัญอย่างหนึ� งในการประยุกต์ใช้เทค โนโลยีสารสนเทศ (Information 

Tec hnology) ทั �งในระดบัองค์กรและในระดบับุคคล  

 ในย คุแห่งสงัคมข่าวสารเช่นปัจจุบนั การสื�อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยิ�งทวีความสําค ัญมาก 

ขึ�นเป็ นล าํดับเครือข่าคอมพิวตอร์ให้แลกเปลี�ยนข่าวสารระหว่างกันได้โดยง่าย ในปัจจุบันมี เครือข่าย

คอมพิวเตอร์เชื�อมโยงไปทั �วโลก ผูใ้ชใ้นซี กโลกหนึ�งสามารถติดต่อกบัผูใ้ชใ้นซี กโลกหนึ� ง ไดอ้ย่างรวดเร็ว

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที�รู้จกักนัในชื�อของ"อินเทอร์เน็ต"( Inter net) จดัว่าเป็ น เครือข่ายที�มีบทบาทสําค ัญ

ที�สุดในยุคของสังคมข่าวสารปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตมีขอบข่ายครอบ คลุมพื�นที�แทบทุกมุมโลกสมาชิกใน

อินเทอร์เน็ตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที�ต�ังอยู่ที�จุดใด  ๆเพื�อส่งข่าวสารและขอ้มูลระหว่างกนัไดบ้ริการขอ้มูล

ในอินเทอร์เน็ตมีหลากรูปแบบและมีผูนิ้ยมใช้เพิ�มมากขึ�นทุกวนั จากการคาดการณ์ โดยประมาณแลว้



9 
 

 

ปัจจุบนัมีเครือข่ายทั�วโลกที�เชื�อมเขา้เป็ น อินเทอร์เน็ตราว 45,000 เครือข่าย จํานวนคอมพิวเตอร์ในทุก

เครือข่ายรวมกนัคาดว่ามีประมาณ 4 ลา้นเครื�อง หรือหากประมาณจ าํนวนผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตทั �วโลกคาดว่ามี

ประมาณ 25 ลา้นคน และ มีแนวโน้มเพิ �มมากขึ�น เราจึงกล่าวไดว้่า อินเทอร์เน็ตเป็ นเครือข่ายมหึมาที�

ครอบคลุมพื �นที�กวา้งขวาง ที�สุด มีการขยายตวัสูงที�สุด และมีสมาชิกมากที�สุดเมื�อเทียบกบัเครือข่ายอื�นที�

ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั  

 พ ัฒนาการของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตมิไดเ้ป็ นเครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยเฉพาะเจาะจงหากแต่มี 

ประวติัความเป็ นมาและมีการ พ ัฒนามาอย่างต่อเนื�องนับต�ังแต่การเกิดของเครือข่ายอาร์พาเน็ต ในปี  พ.ศ.

2512ก่อนที�จะก่อตวัเป็ น อินเทอร์เน็ตจนกระทั�งถึงทุกวนัน �ีอินเทอร์เน็ตมีพัฒนาการมา จากอาร์พาเน็ต          

( ARPAnet ) ซึ�งเป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต ้การรับผดิชอบของ อาร์พา ( Advance d Rese ar ch P rojec ts 

Agenc y ) ในสังกดักระทรวงกลาโห ของสหรัฐอเมริกาอาร์พาเน็ต ในขั �นตน้เป็ นเพียงเครือข่ายทดลองที�

ต�ังขึ�นเพื�อเป็ นการสนับสนุนงานวิจัยด้านการทหารและ โดยเนื�อแท้แลว้อาร์พาเน็ตเป็ นผลพวงมาจาก

การเมืองโลกในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ าย คอมมิวนิสต์และค่ ายเสรี ประชาธิปไตย ยุคสงครามเย็น ใน

ทศวรรษของปี พ.ศ.2510 นบัเป็ นเวลาแห่งความตึงเครี ยดเนื�องจากภาวะ สงครามเย็นระหว่างประเทศในค่าย

คอมมิวนิสต์และค่ ายเสรี ประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาซึ�งเป็ นประเทศผูน้ํา กลุ่มเสรี ประชาธิปไตยไดก้่อตั �ง

หอ้งปฏิบติัการทดลองเพื�อคน้ควา้และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเร่ งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ �งเทค โนโลยีดา้น

ระบบคอมพิวเตอร์ช่วงทา้ยของทศวรรษ 2510 หอ้งปฏิบติัการวิจยั ในสหรัฐ ฯ และในมหาวิทยาลยัใหญ่  ๆ

ลว้นแลว้แต่มีคอมพิวเตอร์ที�ทนัสมยัในย คุนั�นติดต�ังอยู่ 

 คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะแยกกนัท าํงานโดยอิสระมีเพียงบางระบบที�ตั�งอยู่ใกลก้นัเท่านั�นที�สื�อสาร

กนัทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ด้วยความเร็วต �ํา ห้องปฏิบติัการหลายแห่งได้พ ัฒนาระบบสื�อสารระหว่าง

คอมพิวเตอร์ใหม้ีประสิทธิภาพ ยิ �งขึ�น หากแต่ยงัไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบไดก้บัเทคโนโลยีการสื�อสารที�

มีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ปัญหาและ อุปสรรคสําค ัญ คือคอมพิวเตอร์ทุกเครื� องที�เชื�อมเขา้ดว้ยกนัเป็ นเครือข่าย

จะตอ้งอยู่ในสภาพท าํงานทุกเครื�องหากเครื�องใดเครื�องหนึ�งหยุดท าํงานลง การสื�อสารจะไม่สามารถดําเนิน

ต่อไปไดจ้นกว่าจะตดัเครื�องออกไปจาก เครือข่ายขอ้จ าํกดันี �ท าํใหร้ะบบเครือข่ายไม่อยู่ในสภาพที�เชื�อถือได้

และล าํบากต่อการควบคุ มดูแล โครงการอาร์พาเน็ต อาร์พาเป็ นหน่วยงานย่อยของกระทรวงกลาโหมของ

สหรัฐ ฯ ท าํหนา้ที�สนบัสนุนงานวิจยัพ�ืนฐานทั �งดา้นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ อาร์พาไม่ไดท้ําหน้าที�วิจยั

โดยตรงอีกทั�งยงัไม่มีหอ้งทดลอง เป็ นของตนเอง หากแต่ก าํหนดหวัขอ้งานวิจยัและใหทุ้นแก่หน่วยงานอื�น 

ซึ� งส่วนใหญ่ เป็ นมหาวิทยาลยั และบริษทัเอกชนที�ทํางานวิจัยและพัฒนา อาร์พาไดจ้ัดสรรทุนวิจัยเพื�อ

ทดลองสร้างเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์สามารถแลก เปลี�ยนขอ้มูลระหว่างกนัไดใ้นชื�อโครงการ"อาร์พาเน็ต" 

( ARPAnet ) โดยเริ �มตน้งานวิจยัในเดือนมกราคม พ.ศ. 2512 รูปแบบเครือข่ายอาร์พาเน็ตไม่ไดต้่อเชื�อม

โฮสต์ ( Host ) คอมพิวเตอร์เขา้ถึงกนัโดย ตรง หากแต่ใช้คอมพิวเตอร์ เรี ยกว่าIMP ( Inter fa ce Message 

Pr oce ssors ) ต่อเชื�อมถึงกนัทางสาย โทรศพัท์เพื�อทําหน้าที�ดา้นสื�อสารโดยเฉพาะ ซึ� งแต่ละIMP สามารถ

เชื�อมไดห้ลายโฮสต์  
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อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย  

การเชื�อมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดกําเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง

มหาวิทยาลยั หรือที�เรี ยกว่า "แคมปัสเน็ตเวอร์ก" ( Campus Network ) เ ครือข่ายดัง กล่าวได้รับการ

สนบัสนุนจาก "ศูนย เ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ" ( NECTEC ) จนกระทั �งได ้เชื�อม

เขา้สู่อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ ในเดือนสิงหาคม ปี  พ.ศ.2535 พ ัฒนาการ ประเทศไทยได้เริ �มติดต่อกับ

อินเทอร์เน็ตโดยใช ้E-mail ตั �งแต่ปี  พ.ศ. 2530 โดยเริ �มที� "มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่" 

เป็ นแห่งแรก และสถาบันเทค โนโลยีแห่งเอเชีย ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียใน

ช่วงเวลาต่อมา ในขณะน�ันยงัไม่ไดม้ีการเชื�อมต่อ แบบ On-line หากแต่เป็ นการแลกเปลี�ยนข่าวสาร ดว้ย    

E-mail โดยใชร้ะบบ MSHne t ละ UUCP โดยทางออสเตรเลียจะโทรศพัท์เชื�อมเขา้มาสู่ระบบวนัละ 2 ครั �ง 

ในปี ถดัมา NECTEC ซึ�งอยู ภ่ายใต ้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังาน ( ชื�อเดิมในขณะนั �น 

) ไดจ้ดัสรรทุนด าํเนินโครงการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบนัอุดมศึกษา โดยแบ่ง โครงการออกเป็ น     

2 ระยะ การด าํเนินงานใน ระยะแรกเป็ นการเชื�อมโยง 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  

- กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

 - จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  

 - สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

 - สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้วิทยาเขตเจา้คุ ณทหารลาดกระบงั ระยะที�สองเป็ นการเชื�อมต่อ

สถาบนัอุดมศึกษาที�เหลือ คือ  

 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 - มหาวิทยาลยัมหิดล  

http://www.psu.ac.th/
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 - มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 - สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้วิทยาเขตธนบุรี   

 - สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้วิทยา เขตพระนครเหนือ  

 - มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 - มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 

เดือนธนัวาคม ปี  พ.ศ. 2534 ค ณะทํางานของ NECTEC ร่ วมกบักลุ่มอาจารย์และ นักวิจัยจาก

สถาบนัอุดมศึกษาไดก้่อตั�งกลุ่ม NEWgroup ( NECTEC E-mail Working Group) เพื�อ ประสานงานและ

แลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารด้วย E-mail โดยยงัคงอาศยัสถาบัน เทค โนโลยีแห่งเอเชียเป็ นทางออกสู่

อินเทอร์เน็ตผ่านทางออสเตรเลีย ปี  พ.ศ.2538 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศให้เป็ นปี แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Infor mation Tec hnology Yea r ) เนื�องจากตระหนักถึงความสําค ัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ

สื�อสารขอ้มูลใน ขณะเดียวกนัก็มีการด าํเนินการจดัวางเครือข่ายความเร็วสูงโดยใชใ้ยแกว้นําแสงเพื�อใชเ้ป็ น

สายสื�อสาร ไทยสาร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 สํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยัได้เช่าวงจร 

สื�อสารความเร็ว 9600บิตต่อวินาที จากการสื�อสารแห่งประเทศไทยเพื�อเชื�อมเขา้สู่อินเทอร์เน็ตที� "บริษทั ยู

ย เูน็ตเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา" ภายใตข้อ้ตกลงกบั NECTEC ในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของสถาบนัอุดมศึกษาเพื�อร่ วมใชว้งจรสื�อสาร จนกระทั �งในเดือนธนัวาคมปี เดียวกนัมีหน่วยงาน 6 แห่งที� 

เชื�อมต่อแบบ On-lineโดยสมบูรณ์  ไดแ้ก่ NECTEC ,จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ,สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

,มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เครือข่ายที�ก่อต�ังมี 

ชื�อว่า "ไทยสาร" ( Thaisarn : Thai Soc ial/scientific ,Aca demic and Resear ch Network ) หรือ "ไทยสาร

อินเทอร์เน็ต" ในปี  พ.ศ. 2536 NECTEC ไดเ้ช่าวงจรสื�อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจากการสื�สารแห่ง

ประเทศไทยเพื�อ เพิ �มความสามารถในการขนส่งขอ้มูล ท าํใหป้ระเทศไทยมีวงจรสื�อสารระดบั ที�ให้บริการ

แก่ผูใ้ช้ไทยสารอินเทอร์เน็ต 2 วงจร ในปัจจุบนัวงจรเชื�อมต่อไปยงัต่างประเทศที�จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

และ NECTEC ไดรั้บการปรับปรุ งให้มีความ เร็วสูงขึ �นตามล าํดบั นับตั�งแต่นั�นมาเครือข่ายไทยสารได้

ขยายตวักวา้งขึ�น และมีหน่วยงานอื�นเชื�อมเขา้กบั ไทยสารอีกหลายแห่งในช่วงต่อ มากลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา

ประกอบด้วย สํานักวิทยบริการ จุฬาฯ ,สถาบันเทค - -โนโลยีแห่งเอเชีย,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ ไดร้่ วมตวักนัเพื�อแบ่งส่วนค่ าใชจ้่ายวงจร สื�อสาร โดยเรี ยกชื�อกลุ่มว่า "ไทยเน็ต"       

( THAI net ) สมาชิกส่วนใหญ่ ของไทยสาร คือ สถาบนัอุดมศึกษา กบัหน่วยงานราชการบางหน่วย งาน และ 

NECTECยงัเปิดโอกาสใหก้บับุคลากรของหน่วยงานราชการที�ยงัไม่มีเครือข่ายภายในเป็ นของตวั เองมาขอ

ใชบ้ริการได ้แต่ทว่ายงัมีกลุ่มผูท้ี�ตอ้งการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตอีกเป็ นจํานวนมาก ทั�งบริษทัเอกชนและ

บุคคลทั �วไปซึ� งไม่สามารถใช้บริการ จากไทยสารอินเทอร์เน็ตได ้ ทั �งน�ีเพราะไทยสารเป็ นเครือข่ายเพื�อ



12 
 

 

การศึกษาและวิจยัที�ใชเ้งินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐภาย ใตข้อ้บงัคบัของกฏหมายดา้นการสื�อสารจึงไม่

สามารถใหนิ้ติบุคคลอื�นร่ วมใชเ้ครือข่ายได ้ 
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บทที� 2 

ความรู้เกี�ยวกบัการใช้ Search Engine และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

 Se ar ch Engine เป็ นเครื�องมือหรือโปรแกรมในการคน้หาเว็บต่าง ๆโดยมีการเก็บ รายชื�อเว็บไซต์ 

และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆของเว็บไซต์และนํามาจดัเก็บไวใ้น ser ver เพื�อใหส้ามารถคน้หาและแสดงผลได้

สะดวก และรวดเร็วมากยิ�งขึ�น ทั�งน�ี บาง sear ch e ngine อาจไม่ไดม้ีการเก็บขอ้มูลใน serve r ของตวัเอง แต่

อาจอาศยัขอ้มูลจากเจา้ของ ser ver นั �นๆ ที�นิยมใชปั้จจบนัมีดงัน�ี 

2.1 Google 

ปัจจุบนัการใชง้าน Inter net จะปรากฏ We b Site ให้เราสามารถเยี�ยมชมไดม้ากมายหลาย

ประเภท และไดม้ีการบรรจุขอ้มูลข่าวสารอยู่ใน We b Site ต่าง  ๆซึ�งถา้เราตอ้งการคน้หาขอ้มูลที�อยู่ในระบบ 

Inter net1 เราอาจใชอุ้ปกรณ์  Tools ที�เรี ยกว่า ตวัคน้หา (S ea rc h Engine) โดยตวัคน้หา (S ea rc h Engine) นี �จะ

ถูกบรรจุอยู่ใน Web Site ต่าง  ๆเช่น www.google.c om ,www.yahoo.com,  www.lycos.com  ในเอกสารนี �จะ

แนะนําถึงการใชง้านคน้หา (Se ar ch Engine) ของ www.google.c om  ซึ�งจําเป็ นตวัคน้หา (S ea rc h Engine) ที�

นิยมใชม้ากสุดและมีฐานขอ้มูล (da ta base) ของ We b Site ต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ� งจะมีรูปแบบที�มี

ค าํอธิบายการใชง้านเป็ นภาษาไทยที� We b Site www.google.c o.th 

เมื�อเราพิมพ์ที�อยู่ www.google.c o.th ลงในช่อง Address แลว้กด Enter จะปรากฏหน้าแรกของ 

Web Site ซึ�งจะมีส่วนประกอบต่าง  ๆดงัรูป 

 

รูปแสดงส่วนประกอบต่าง ๆในหนา้คน้หาของ www.google.co.th 
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โดยที�มีส่วนประกอบต่าง  ๆคือ 

1.  เป็ น Logo ของ www.google.c o.th  

2.  เป็ นประเภทของการคน้หาว่าให้คน้หาขอ้มูลที�อยู่ในเว็บ(We b Site) 

3.  เป็ นประเภทของการคน้หาว่าให้คน้หา ขอ้มูลที�เป็ นรูปภาพ 

4.  เป็ นประเภทของการคน้หาที�แยกตามกลุ่มข่าวเรี ยงตาม Usenet 

5.  เป็ นประเภทของการคน้หาโดยจะแยกเป็ นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น Arts, Home, Business, 

Gomes เป็ นตน้ ซึ�งตวัเลือกในขอ้ 2 - 5 เมื�อเรากดคลิกที�แถบใดแถบหนึ�งก็จะปรากฏเป็ นแถบเขม้ที�เราเลือกไว ้

โดยปกติแลว้เมื�อเราเปิดหนา้แรกขึ �นมา Web Site google จะก าํหนดการคน้หาให้ไวท้ี�เว็บ 

6.  เป็ นช่องสําหรับใส่ค่ า (ke ywar d) ที�เราตอ้งการคน้หา 

7.  เป็ นปุ่ มกดสําหรับเริ�มการคน้หา 

8.  เป็ นปุ่ มสําหรับคน้หาเว็บอย่างด่วน โดยการคน้หาจะนําเว็บที�อยู่อยู่ในล าํดบัแรกที�อยู่ใน

ล าํดบัแรกที�คน้หาพบ มาเปิดใหใ้นหนา้ถดัไปเลย 

9.  เป็ นตวัเลือกสําหรับการคน้หาแบบละเอียดโดยในตวัเลือกน�ีจะมีการก าํหนดเงื�อนไขในการ

คน้หาเพื�อให้ได้ผลการคน้หาที�ละเอียดยิ �งขึ�น เช่น ภาษา, ชนิดไฟล ,์ วนัที� เป็ นตน้ 

10.  เป็ นตวัเลือกสําหรับการปรับแต่งตวัเลือกใชส้ําหรับการปรับแต่งรูปแบบเครื� องมือในการ

คน้หา เช่น จ าํนวน เว็ปที�แสดงในการคน้หาต่อหนา้ 

11.  เป็ นตวัเลือกสําหรับเครื�องมือเกี�ยวกบัภาษาเพื�อใชใ้นการคน้หา 

2.1.1 การใช้งาน Google 

ถา้เราตอ้งการคน้หา คําว่าฟิ สิกส์ เราทําได้โดยพิมพ์คําว่า ฟิ สิกส์  ลงในช่องสําหรับใส่คําที�

ตอ้งการคน้หา (keyword) แลว้กดปุ่ ม คน้หาโดย Google 

 

จะได้ผลการคน้หาต่อไปนี � 

http://www.google.co.th/
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การคน้หาจะแจง้จ าํนวนเว็บที�แสดง จ าํนวนเว็บที�พบ และเวลาที�ใชใ้นการคน้หา ในกรณี ที�การ

คน้หาพบขอ้มูลมากกว่า ที�จะแสดงในไดห้มดใน � หน้า ทาง www.google.c o.th ก็จะแสดงหน้าถดัไปได้

โดยเราสามารถแถบ ที�ตอนล่างของหนา้ Web S ite 
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2.1.2   คาํสั�งในการค้นหาของ www.goole.co.th 

1.  Google จะใชเ้งื�อนไข “และ” (a nd) ในการคน้หาในรูปแบบของประโยคอยู่เสมอ 

เช่น ถา้เราตอ้งการคน้หาประโยคที�ว่า “ฟิ สิกส์ โมเมนตมั” 

 

 

จะได้ผลการคน้หาต่อไปนี � 

 

2.  ถา้เราตอ้งการใชเ้งื�อนไข “หรือ” (OR)  สําหรับเชื�อมคําที�ตอ้งการคน้หา คือ นําผลที�

คน้หาไดข้องทั �งหมดมารวมกนั ซึ�งเราท าํได้โดยใช้คําว่า OR เป็ นตวัอกัษรใหญ่ ระหว่างค่ าที�ตอ้งการคน้หา 

เช่น ถา้เราตอ้งคน้หาว่าประโยคที�ว่า “ฟิ สิกส์ OR โมเมนตมั’’ 

 

 

จะได้ผลการคน้หาต่อไปนี � 

http://www.goole.co.th/
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3.  การค ้นหาของ Google สามารถคน้หาแบบเป็ นกลุ่มคําหรือเป็ นวลีเราสามารถใช้

เครื�องหมาย “     ”   เช่น “physics momentum” 

 

4.  Google จะสามารถคน้หาไฟล์ในรูปแบบอื�น ๆ โดยประเภทไฟล์ที�รองรับคือ 

-  Adobe Por table Document Format (มีนามสกุล เป็ น pdf) 

-  Adobe Post Sc ript (มีนามสกุลเป็ น ps) 

-  Lotus 1-2-3 (มีนามสกุลเป็ น wk 1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) 

-  Lotus Wordpro (มีนามสกุลเป็ น lwp) 

-  MacW rite (มีนามสกุลเป็ น mw) 
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-  Micr osoft Word (มีนามสกุลเป็ น doc) 

-  Micr osoft Exce l (มีนามสกุลเป็ น xls) 

-  Micr osoft Power P oint (มีนามสกุลเป็ น ppt ) 

-  Text File  (มีนามสกุลเป็ น txt ) 

 

เราสามารถคน้หาโดยระบุชนิดของไฟล์ที�เราตอ้งการคน้หาได้โดยใช้ค่ าว่า filetype : แลว้ตาม

ดว้ยนามสกุลของไฟล์ที�เราตอ้งการคน้หา เช่น 

 

คือเราตอ้งการคน้หา Website ที�เกี�ยวขอ้งกบัฟิ สิกส์โดยมีรูปแบบไฟล์เป็ นที�มีนามสกุล ppt คือ

เป็ นไฟล  ์Micr osoft Power P oint  จะได้ผลการคน้หาต่อไปนี � 

 

ซึ�งเราสามารถ download มาเก็บไวใ้นเครื� องของเรา ได้โดยคลิกเมาส์ขวาแลว้เลือกแถบ Sa ve 

Tar get As  

5.  Google  สามารถตดัค าํที�เป็ นค าํพอ้งรูปโดยใชเ้ครื� องหมาย  “   -   ” เช่นคําว่า bass มี

ความหมายเกี�ยวกบัปลาและดนตรี  ในเวลาที�เราตอ้งการตดัความหมายเกี�ยวกบัดนตรี ก็ทําได้โดยพิมพ์ว่า 
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bass-music  นอกจากนี �ยงัสามารถตดัชนิดของไฟล์ที�ตอ้งการคน้หาได ้เช่น ตอ้งการคน้หาค าํว่า bass โดยตดั

การคน้หาชนิดไฟล์ที�เป็ น pdf ออกก็ท าํได้โดยพิมพ  ์bass - filetype : pdf 

6.  ในการคน้หาโดยปกติแลว้ Google จะละค าํทั �ว ๆ ไปในภาษาองักฤษ เช่น the, to, of 

และอกัษรตวัเดียวเพราะจะทําให้การคน้หาชา้ แต่ถา้เราตอ้งการรวมคําเหล่าน�ันในการคน้หาทําได้โดยใช้

เครื�องหมาย + ไวห้นา้ค าํนั �นโดยตอ้งเวน้วรรคก่อน เช่น bac k + to nature 

7.   

 

จะได้ผลการคน้หาต่อไปนี � 

 

8.  Google สามารถคน้หา  link  ทั �งหมดที�เชื�อมไปยงั We bsite นั �น โดยใช้คําว่า link : 

แลว้ตามดว้ยชื�อ Website นั �น เช่น link : www.google.c om  

 

 

http://www.google.com/
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2.2  Facebook 

2.2.1 ขั�นตอนการสมคัรใช้งาน Facebook 

 

หนา้แรกของการใชง้าน 

วธิีการลงทะเบยีน 

1. กรอกรายละเอียดและกด “ลงทะเบียน” 

 
 

หมายเหตุถา้ไม่เคยมีอีเมล์สามารถไปดูวิธีการสมัครอีเมล ฟ์รี ไดท้ี�หนา้สารบัญ 

2. กรอกขอ้ความใหต้รงกบัภาพที�ปรากฏและกด “ลงทะเบียน” 
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3. ระบบจะใหเ้ราทาการยนืยนัอีเมล์ว่าถูกตอ้งจริงหรือไม่ใหก้ดที� “ไปที� Hotmail ทนัที” 

 

 
 

4. เมื�อเขา้ไปสู่เมล์ของเราที� Hotmail ใหเ้ขา้ไปที� “กล่องขาเขา้” 

 

 

 

ให้ไปอีเมล์ที�ได้ถูกส่งมาจาก Face book โดยการกดเพื�ออ่านขอ้ความ 

 

 

5. ก่อนเริ�มตน้การใชง้านถา้เราทาตาม step ต่างเๆหล่านี �เราก็สามารถสร้างเครือข่ายของเราที�

จะทาการคน้หาเพื�อนของเราและใหเ้พื�อนเราคน้หาเราง่ายยิ �งขึ�น 

** หมายเหตุเราสามารถขา้มขั �นตอนทั�ง 3 ลาดบัน�ีและมาทาภายหลงัได ้
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1.1  คน้หาเพื�อนที�อยู่ในบัญชีรายชื�อ (Addre ss Book) ของเรา 

 
 

1.2  ใส่ขอ้มูลส่วนตวั 

 
เมื�อรากรอกขอ้มูลส่วนตวัเช่นสถาบนัการศึกษาหรือบริษทัที�เราทางานอยู่ใหก้ด “บนัทึก” 

 

เนื�องจากเราใส่ชื�อมหาวิทยาลยัระบบจึงทาการคน้หาคนที�ไดใ้ส่ขอ้มูลมหาลยัเราสามารถขอ 

“เพิ �มเป็ นเพื�อน” โดยการกดที�รูปที�เราตอ้งการจะมีเครื�องหมายขึ�นมาดงัภาพหลงัจากนั �นใหเ้รากด “เพิ �มเป็ น

เพื�อน” 
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1.3  เขา้ร่ วมเครือข่ายใหเ้ลือกประเทศและกด “เขา้ร่ วม” 

 
 

2.  เมื�อผ่านกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ก็สามารถเริ�มตน้การใชง้านไดเ้ลยครับ 
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แถบการใชง้านดา้นบน 

 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   
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3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

5.   
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2.2.2 หน้าแรก 

 

 

2.2.3 เพิ�มศักยภาพเครือข่าย 
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โพสต์ข้อความเพื�อแบ่งปัน 

เราเพียงแค่ พิมพ์ขอ้ความที�เราตอ้งการลงไปดงัตวัอย่างขา้งล่างและกดปุ่ ม 

วิธีการโพสต์ขอ้ความเพื�อแบ่งปัน:- เราเพียงแค่ พิมพ์ขอ้ความที�เราตอ้งการลงไปดงัตวัอย่าง

ขา้งล่างและกดปุ่ มขอ้ความที�เราทาการแบ่งปันก็จะแสดงให้คนที�อยู่ในเครือข่ายของเราหรือเพื�อน ๆ ของเรา

ที�เราไดท้าการแอดไวท้ราบความเป็ นไปในสิ �งที�เราเขียน 

 

การแบ่งปันลงิค์ 

ระบบจะท าํมีกล่องใหเ้ราท าํการโพสต์ดงัรูปดา้นล่าง 

 

หลงัจากน�ันใหเ้ราใส่ URL ที�เราตอ้งการเช่น http://www.download.com แลว้กดระบบจะขึ �นตามรูปขา้งล่าง 
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Tips: เราสามารถโพสต์ขอ้ความพร้อมกนักบัการโพสต์ลิงก ไ์ดใ้นเวลาเดียวกนัดงัรูปตวัอย่างขา้งล่าง 

 

Tips: การที�เราโพสต์ขอ้ความลิงก์รูปภาพวีดีโอคลิ �ปฯต่าง ๆ ใน “หนา้แรก” แต่เราเกิดพิมพ ผ์ดิหรือใส่ขอ้มูล

บางอย่างผดิไปเราอยากจะลบออกเราจะตอ้งไปที�หนา้ “ขอ้มูลส่วนตวั” จะสามารถทาการลบขอ้ความนั �น ๆ

ไดจ้ะมีคาว่า “ลบ” เวลาเอา Mouse ไปวางที�ขอ้ความนั �น ๆ ดงัภาพขา้งล่าง 

 

ถา้เรากดคาว่า “ลบ” จะมีกล่องขึ �นมาถามดงัภาพขา้งล่างเพื�อยนืยนัอีกครั �งว่าเราตอ้งการจะลบขอ้ความที�เรา

โพสต์เมื�อยนืยนัที�จะ “ลบ” ขอ้ความนั �นจะหายไปทนัทีซึ�งเพื�อน ๆ ในเครือข่ายของเราจะไม่เห็นขอ้ความที�

เราโพสต ไ์ป 
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การโพสต์รูปภาพ 

 

 

 

การโพสต์รูปภาพเราสามารถทาได ้3 วิธีดว้ยกนัคือ 

1. อพัโหลดรูปภาพ 

2. ถ่ ายรูป 

3. สร้างอลับมั:-โดยการอพัโหลดรูปหลาย  ๆรูปพร้อม  ๆกนั 

 

1. อพัโหลดรูปภาพ:- จากไฟล์ที�เรามีหรือเก็บไวใ้นเครื�อง 

 
 

 

พอเรากด  Browse จะมีหนา้ต่าง

ขึ�นมาใหเ้ราเลือกรูปที�เราตอ้งการและ

กด  
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2. ถ่ายรูป:- ถ่ ายรูปจากเว็บแคมเพื�อโพสต์ในทนัที **สิ �งที�ตอ้งมีคือกลอ้งเว็บแคมที�ต่อกบั

เครื�อง** 

 

 

 

 

 

ใส่ขอ้ความที�เราตอ้งการเขา้ไปและ

กด  

ในการถ่ายรูปจากWebcamตอ้งใช้โปรแกรมเสริม

คือ Flash Playerนะครับการลงโปรแกรมตวันี �ลง

ครั �งเดียวก็ใชง้านไดเ้ลยสามารถไปดาวโหลดได้
http://get.adobe.com/flashplayer 

สาหรับคนที�ไม่มีโปรแกรม Flash Playerบน

Internet ExplorerหรือFirefox ( ถา้มีลงอยู่

แลว้ก็จะขา้มข�ันตอนน�ีไปครับ  
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3. สร้างอลับ�ัมแนะนาครับสาหรับการสร้างอลับั �ม 

 

 

Tips:-เราสามารถอพัโหลดภาพได้ถึง 200 ภาพใน 1 อลับั �มเลยทีเดียวและรูปที�ทาการอพัโหลดไฟล์ตอ้งไม่มี

ขนาดใหญ่ เกิน 5 Mb 

สาหรับการ “ใชเ้ครื�องมืออพัโหลดแบบง่าย” จะเป็ นการอพัโหลดไฟล ไ์ม่เกิน 5 ไฟล์ตามตวัอย่างขา้งล่าง

ครับ 

 

กด เพื�อเลือกไฟล์ที�ตอ้งการดงัตวัอย่างขา้งล่าง 

ใส ่ “ชื�อสมุดภาพ ” กบั “สถานที� ” ที�เราตอ้งการ

ลงไป  

ใส่ขอ้ความที�เราตอ้งการจะโพสต์ลงไปหรือจะ

ปล่อยว่างไวก้ ไ็ด้ 
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เมื�อเลือกไฟล์ที�เราตอ้งการแลว้กด  

 

ก่อนทาการกด อย่าลืมติ�กเครื�องหมาย  

รอซกัครู่หนึ�งระบบจะท าํการอพัโหลดไฟล์ขึ �นไปแนะนาว่าอย่าปิดหนา้ต่างที�อพัโหลดไฟล เ์พราะจะทาให้

การอพัโหลดไฟล์ลม้เหลว 

 

วธิีการโพสต์วดิิโอ 

 

ให้คลิ �กที�  จะขึ�นกล่องตามดา้นล่าง 
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การอพัโหลดวิดิโอมี 2 แบบที�น่าสนใจดว้ยกนัคือ 

- บนัทึกภาพจาก Webcam  

- อดัโหลดไฟล์วิดีโอ - ไฟล์ที�อพัโหลดขึ �นไปจะตอ้งไม่เกิน 100 MB มีความยาวไม่เกิน 2 นาที 
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บทที� 3 

ความรู้เกี�ยวกบัการรับ - ส่ง E-mail 
 

การใช้งานอีเมล์ (E-mail) Windows Live Hotmail อีเมล์ (E- mail) เป็ นรูปแบบหนึ�งของการ

ส่งจดหมายผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ�งมีทั�งความสะดวกรวดเร็วและประหยดักว่าการส่งจดหมายธรรมดาอีเมล์

จึงถือไดว้่าเป็ นเทคโนโลยีการติดต่อสื�อสารที� ไร้พรมแดนและเป็ นที�นิยมใชก้นัทั �วโลกอีเมล ไ์ม่เพียงแต่จะ

พิมพ์ขอ้ความไดเ้ท่านั �นแต่ยงัสามารถส่งรูปภาพและไฟล์รูปแบบต่าง  ๆแนบไปดว้ยไดจึ้งมีความจําเป็ นตอ้ง

มีการใช ้ E-mail ในการติดต่อสื�อสารกนัเป็ นประจําเพื�อการประสานงานแลกเปลี�ยนเรี ยนรู้และรายงาน

สถานะการณ์ ต่าง  ๆ
 

3.1 การสมคัรสมาชิก Windows Live Hotmail 

Hotmail เป็ นผูใ้หบ้ริการอีเมล ผ์่านเว็บที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดในปัจจุบนัเนื�องจากเปิด

ใหบ้ริการมานานและมีความสามารถมากมายรวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภยัในระดบัสูงซึ�งปัจจุบนัให้

เนื�อที�ในการใชบ้ริการถึง 5 GB โดยขั �นตอนการสมัครสมาชิกของ Hotmail ใหเ้ขา้ไปที� http://hotmail.com 

ตามขั�นตอนดงัน�ี 

�. ที�ช่อง Address พิมพ h์ttp://ho tmail.com ดงัภาพ 
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2. คลิกปุ่ ม Sign up หรือลงทะเบียน 

 
 

3. ตั �งชื�ออีเมล์ที�ตอ้งการ 

4. เลือกประเภทบัญชีอีเมล โ์ดยเลือกไดส้องแบบคือ @hotmail.com หรือ windowslive.c om  

5. คลิกตรวจสอบการท าํงานว่าเป็ นชื�ออีเมล์ที�ใช้ไดห้รือไม่ 

6. ระบุรหสัผ่านและพิมพ์รหสัผ่านซํ �าอีกครั�งเพื�อยนืยนัความถูกตอ้ง 

7. ใส่อีเมล์ที�จะใหส้่งรหสัผ่านใหก้รณี ที�ลืมรหสัผ่าน 

8. เลือกค าํถามสําหรับเวลาลืมรหสัผ่านและระบุค าํตอบ 

9. ใส่รายละเอียดขอ้มูลต่างๆไดแ้ก่ชื�อนามสกุลวนัเดือนปี เกิด ฯลฯ 
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10. พิมพ์รหสัสุ่มที�เห็นจากภาพลงไป 

 
 

11. คลิกปุ่ ม Acc ept หรือยอมรับเพื�อเสร็จสิ �นขั�นตอนการลงทะเบียน 

 

3.2 การเข้าใช้งานและออกจากการใช้งาน Windows Live Hotmail 

การเขา้ใชง้านใหพ้ิมพ h์ttp://ho tmail.com ที�ช่อง Address และท าํตามขั �นตอนดงัน�ี 

1. พิมพ์ชื�ออีเมล์และรหสัผ่านตามที�ก าํหนดไว ้
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2. จะเขา้สู่หนา้ต่างของ Windows Live Hotmail ดงัภาพ 

 
 

3. หากตอ้งการออกจากระบบให้คลิกที�ปุ่ ม Sign out ที�ดา้นบน 
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3.3  ส่วนประกอบต่างๆของ Hotmail 

 
 

1. Inbox กล่องรับจดหมายเป็ นส่วนที�เก็บจดหมายเขา้ทั �งหมดที�ผูอ้ื�นส่งมาให ้

2. Junk เป็ นจดหมายขยะหรือจดหมายที�ระบบกรองใหว้่าเราไม่ตอ้งการ 

3. Draf ts กล่องจดหมายร่ างสําหรับเก็บจดหมายที�เราร่ างไวเ้พื�อการใชง้าน 

4. Se nt เป็ นจดหมายที�เราส่งออกไปให้ผูอ้ื�นแลว้ 

5. Delete เป็ นจดหมายที�ไดล้บออกไปชั �วคราวก่อนที�จะลบออกไปอย่างถาวรจากระบบ 

6. Contact List สมุดรายชื�อผูติ้ดต่อบนัทึกขอ้มูลเช่นชื�ออีเมล์ที�อยู่เพื�อความสะดวกในการติดต่อ

รับ - ส่งอีเมล์ระหว่างกนั 

3.4 การสร้างรายชื�อผู้ที�ตดิต่อไว้ใน Contact List 

เราสามารถสร้างบัญชีรายชื�อของผูท้ี�ติดต่อทั �งหมดไดเ้พื�อความสะดวกในการคลิกเลือกเพื�อการ

ส่งอีเมล โ์ดยท าํตามขั�นตอนดงัน�ี 

1. คลิกที�ปุ่ ม Contact List จะแสดงรายชื�อของผูท้ี�เราติดต่อและสร้างบัญชีรายชื�อไวแ้ลว้หาก

ตอ้งการเพิ �มรายชื�อผูติ้ดต่อใหม่ให้คลิกที�ปุ่ มNew 
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2. หากตอ้งการเพิ �มรายชื�อของผูท้ี�ติดต่อเป็ นกลุ่มให้คลิกที�ปุ่ มลูกศรลงที� Categor ies 

ดา้นบน  

 

3. สร้างกลุ่มใหม่โดยคลิกที�New ca tegory  
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4. ตั �งชื�อกลุ่มที�ตอ้งการเช่นผูบ้ริหาร 10 โรงเรี ยนแลว้กดปุ่ ม Save  

 
 

5. ที� Categor y คลิกเลือกผูบ้ริหาร 10 โรงเรี ยน 

6. คลิกปุ่ มNewเพื�อสร้างรายชื�อผูบ้ริหารที�ตอ้งการติดต่อ 
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7. กรอกชื�อนามสกุลและอีเมล์ของผูท้ี�ตอ้งการติดต่อ 

 
 

8. เมื�อกรอกรายละเอียดเสร็จแลว้ให้คลิกปุ่ ม Sa ve  
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3.5 การส่งจดหมายด้วย Windows Live Hotmail 

การส่งจดหมายดว้ยอีเมล์สามารถส่งถึงผูรั้บคนเดียวหรือหลายคนไดพ้ร้อมกนัและยงัสามารถ

แนบไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้ทั �งเอกสารและรูปภาพแต่ผูใ้ชจ้ะต้องทราบอีเมล์แอดเดรสของคนที�เราจะส่ง

จดหมายไปให ้

การส่งจดหมายให้ผู้รับคนเดียว 

 

1. คลิกปุ่ มNewเพื�อสร้างจดหมายใหม่ 

 
 

2. ใส่อีเมล์ของผูท้ี�ตอ้งการติดต่อที�ช่องTo:  

3. ก าํหนดชื�อหวัขอ้ในช่อง Subjec t  

4. พิมพ์ขอ้ความที�ตอ้งการลงไป 

 

 
 

5. เมื�อพิมพ์ขอ้ความเสร็จแลว้ให้คลิกปุ่ ม Se nd เพื�อส่งจดหมาย 
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3.6 การส่งไฟล์แนบไปกบัจดหมาย 

ในกรณี ที�เราตอ้งการส่งไฟล์แนบไปพร้อมจดหมายเช่นไฟล์รูปภาพไฟล เ์อกสารสามารถท าํได้

ตามขั�นตอนดงัน�ี 

1. คลิกที�ปุ่ ม Attac h และเลือก File  

 
 

2. เลือกโฟลเดอร์และเลือกไฟล์ที�เก็บไวใ้นเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ตอ้งการแนบไปกบัจดหมาย

แลว้คลิกปุ่ ม Open  

 
 

3. รอสกัครู่ระบบจะท าํการ Upload ไฟล์ที�ตอ้งการส่งพร้อมแสดงชื�อและขนาดของไฟล์ใหท้ราบ 
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4. กดปุ่ ม Se nd เพื�อส่งจดหมายพร้อมไฟล์แนบไปยงัผูรั้บ 

3.7 การส่งจดหมายให้ผู้รับหลายคน 

ในกรณี ที�ตอ้งการส่งจดหมายที�มีขอ้ความเดียวกนัถึงผูรั้บหลายคนเช่นส่งอีเมล์นดัหมายระหว่าง

เพื�อนในกลุ่มหรือส่งอีเมล เ์รื�องงานไปยงัเพื�อนร่ วมงานสามารถท าํไดต้ามขั�นตอนดงัน�ี 

1. คลิกที�ปุ่ ม เพื�อคลิกเลือกผูท้ี�เราตอ้งการส่งจดหมาย 

2. ให้คลิกเลือกชื�อผูท้ี�เราตอ้งการส่งจดหมายตามตอ้งการ 

 
 

3. หากตอ้งการส่งถึงสมาชิกในกลุ่มทุกคนที�อยู่ใน Contact List ให้คลิกที� Tab Categories  



46 
 

 

4. คลิกเลือกกลุ่มที�ตอ้งการส่งจดหมายแลว้คลกิปุ่ ม Close 

 
 

5. จะปรากฏที�ช่อง หากตอ้งการดูรายชื�อท�ังหมดให้

คลิกปุ่ มเครื�องหมาย +  

6. ระบบจะแสดงรายชื�อทั �งหมดใหเ้ราดูหากไม่ตอ้งการส่งใหบ้างคนสามารถกดเครื�องหมาย

กากบาท (x) เพื�อลบได ้

 
 

7. พิมพ์ขอ้ความแนบไฟล์และคลิก Se nd เพื�อส่งจดหมาย 

 

3.8 การเปิดอ่านจดหมาย 

หากเราไดรั้บอีเมล์จากผูอ้ื�นจดหมายที�ส่งมาใหจ้ะปรากฏอยู่ที�กล่องจดหมายเขา้ (Inbox) 

สามารถเปิดดูไดด้งันี � 

1. คลิกที� Inbox อีเมล์ทั �งหมดที�มีผูส้่งมาหาเราจะแสดงขึ�นมา 

2. คลิกเลือกจดหมายที�ตอ้งการเปิดอ่าน 

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดเนื�อหาของจดหมายใหเ้ราดู 
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3.9 การดาวน์โหลดไฟล์แนบ 

หากผูส้่งจดหมายมีการแนบไฟล์ส่งมาพร้อมดว้ยจะมีเครื�องหมายคลิปอยู่หนา้จดหมายสามารถ

เปิดอ่านไดต้ามขั �นตอนดงัน�ี 

1. คลิกเลือกจดหมายที�ตอ้งการเปิดอ่าน 

2. คลิกที�ชื�อไฟล์ที�แนบมาพร้อมจดหมาย 

 
 

3. คลิกปุ่ มSaveหากตอ้งการจดัเก็บและกดปุ่ ม Open เพื�อเปิดดูไฟล  ์
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3.10 การตอบจดหมายกลบั 

เมื�อมีผูส้่งจดหมายเขา้มาผูใ้ชส้ามารถตอบกลบัไดเ้ลยตามขั �นตอนดงัน�ี 

1. คลิกเลือกจดหมายที�ตอ้งการตอบกลบั 

2. คลิกปุ่ ม Reply เพื�อตอบกลบัให้ผูท้ี�ส่งจดหมายเขา้มา 

3. หากผูส้่งจดหมายส่งถึงผูรั้บหลายคนผูใ้ชส้ามารถที�จะตอบกลบัทุกคนได้โดยคลิกที�ปุ่ ม 

Reply all  

 
 

4. แลว้พิมพ์ขอ้ความลงไปเสร็จแลว้คลกิป่ ม Se nd เพื�อส่งจดหมาย 
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3.11  การส่งจดหมายต่อให้ผู้อื�น 

หากตอ้งการส่งจดหมายที�ไดรั้บใหก้บัผูอ้ื�นต่อสามารถส่งต่อไดท้นัทีดงันี� 

1. คลิกเลือกจดหมายที�ตอ้งการส่งต่อ 

2. คลิกปุ่ ม For ward เพื�อส่งจดหมายต่อไปให้ผูรั้บคนอื�น ๆ 

 
 

3. ใส่อีเมล์ของผูท้ี�ตอ้งการส่งต่อที�ช่องTo:  

4. ใส่ขอ้ความและรายละเอียดเพิ �มเติม 

5. คลิกปุ่ ม Se nd เพื�อส่งจดหมาย 

 

3.12  การลบจดหมายที�ไม่ต้องการ 

จดหมายที�ส่งเขา้มาหากตอ้งการลบทิ�งเพื�อเพิ �มเนื�อที�ในระบบหรือเป็ นจดหมายที�เราไม่ตอ้งการ

เก็บแลว้สามารถลบทิ �งไดด้งัน �ี 

1. คลิกเลือกจดหมายที�ตอ้งการลบใหม้ีเครื�องหมาย หนา้จดหมาย 

2. คลิกปุ่ ม Delete จดหมายนั �นจะถูกยา้ยไปเก็บที�โฟล เ์ดอร์ Delete  

 
 

3. จดหมายที�ลบจะเป็ นการลบชั�วคราวสามารถกู้คืนไดแ้ต่หากตอ้งการลบจากระบบให้คลกิที�

ปุ่ ม Delete ดา้นซา้ย 

4. คลิกเครื�องหมาย หนา้จดหมายอีกครั �งแลว้เลือก Delete  
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3.13 การตกแต่งและการใช้งานอื�น ๆ 

นอกจากการใชง้านทั �ว ๆไปแลว้ Windows Live Hotmail ยงัสามารถปรับแต่งใหส้วยงามและ

แก้ไขขอ้มูลต่าง  ๆไดอ้ีก เช่น การแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั การแก้ไขรหสัผ่าน การเปลี�ยนธีมเพื�อความสวยงาม

ซึ�งการปรับแต่งเพิ �มเติมต่าง  ๆใหเ้ลือกคลิกที�ลูกศรลงที�ปุ่ ม Option 
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กิจกรรมท้ายบท 

คาํสั�งใหน้กัเรี ยนตอบค าํถามต่อไปน �ีโดยเขียนค าํตอบลงในช่องว่างที�ก าํหนดให ้

1.  จงบอกความหมายของค าํต่อไปนี �มาพอสงัเขป 

 1.1 อินเตอร์เน็ต หมายถึง 

…………………………………………………………………………………………………….….……… 

…………………................................………………………………………………………………………. 

 1.2 โปรโตคอล หมายถึง 

………………………………………………………………………………………….………….…………

.……….…………………..................................………………………..……………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………. 

1.3 WWW (W orld Wide We b) หมายถึง………………………………….…………………………………. 

…...............................………………..……………………….……………………………………………… 

1.4 WebPages หมายถึง………………………….…………………………………………………………… 

……………………………..................................…………………………………………………………… 

1.5 Home P age หมายถึง……………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………….................................…………………………… 

2.  จงบอกประวติัความเป็ นมาของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมาพอสงัเขป  

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

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

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

3.  จงบอกประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต  

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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4.  เราสามารถใชบ้ริการอะไรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดบ้า้ง 

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

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

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

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

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

5.  นกัเรี ยนคิดว่าอินเตอร์เน็ตสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าํวนัไดอ้ย่างไร  

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

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

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

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

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

�.ให้ผูเ้รี ยนคน้หาขอ้มูลจาก Search Enging  เพื�อท าํรายงานส่ง 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

คาํชี�แจง    แบบทดสอบชุดนี�เป็นแบบตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก จงเลอืกคาํตอบที�ถูกต้องที�สุดเพยีงคาํตอบเดียว 

1. อินเตอร์เน็ต หมายถึงขอ้ใด 

 ก.      ระบบการเชื�อมต่อทางเน็ตเวิร์ค 

 ข.      การเชื�อมต่อคอมพวิเตอร์หลายเๆครื�องใหส้ามารถสื�อสารกนัได ้

ค.      เครือข่ายหลายเๆครือข่ายที�เชื�อมโยงกนัโดยใช้คอมพวิเตอร์อย่างเดียว 

ง.       เครือข่ายที�เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กๆมารวมกนัเป็ นเครือข่ายเดียวกนั 
 

2. ขอ้ใดคือชื�อ e-mail 

 ก.      hotmail.com  

ข.      http://hotmail.com 

 ค.      tom@hotmail.com  

 ง.       burin@tom@thaiabc.c om  
 

3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี�ยวขอ้งกบัชื�อใดมากที�สุด 

 ก.      USB  

 ข.      Wi-Fi 

 ค.      COM1 

ง.      Fire Wire 
 

4. โมเด็มคืออะไร 

 ก.      เครื�องมือในการส่งขอ้มูล 

 ข.      เครื�องมือในเล่นอินเตอร์เน็ต 

 ค.      อุปกรณ์ แปลงสัญญาณชนิดหนึ�ง 

 ง.      อุปกรณ์แปลงสัญญาณทั �งสัญญาณ อะนาล็อกและดิจิตอล 
 

5. การใชอ้ินเทอร์เน็ตในการส่งจดหมายขอ้ความเรี ยกว่าอะไร 

 ก.      อีเมล์ 

 ข.      การสืบคน้ขอ้มูล 

 ค.      การโอนถ่ายขอ้มูล 

 ง.       การแลกเปลี�ยนข่าวสาร 

 

mailto:burin@tom@thaiabc.com
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6. weerawat03@c haiyo.com ส่วนใดหมายถึง โดเมนเนม (Domain Name) 

 ก.     @  

 ข.      Chaiyo 

 ค.      weer awat03 

 ง.       cha iyo.com 
 

7. khunhan.ac .th  ค าํที�ขีดเสน้ใตห้มายถึงอะไร 

 ก.      ตวัย่อประเทศ 

 ข.      ชื�อหน่วยงานเจา้ของ 

 ค.      ตวัย่อประเภทขององค์กร 

 ง.       ชื�อผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 

8. ขอ้ใดอธิบายความหมายของ เวิล์ด ไวด์ เว็บ ได้ถูกตอ้งที�สุด 

 ก.      การบริการขอ้มูลผ่านอีเมล  ์

 ข.      การบริการขอ้มูลผ่านกระดานข่าว 

 ค.      การบริการขอ้มูลที�เชื�อมต่อดว้ยไฮเปอร์ลิงก  ์

 ง.       การบริการขอ้มูลดว้ยขอ้ความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์ 
 

9. ขอ้ใดหมายถึง FTP 

 ก.      File Tra nsfer Pr otocal  

 ข.      File Tra nslate Pr otocal 

 ค.      File Tra nslate Pr oviding 

 ง.       File Transfer Pr oviding 
 

10. ขอ้ใดไม่จ าํเป็ นในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

 ก.      Modem  

 ข.      Browser 

 ค.      Flash Drive 

 ง.       E-mail address 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

11. ขอ้ใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต(Inter net)ได ้ถูกตอ้งที�สุด 

ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ 

ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ 

ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที�เชื�อมต่อถึงกนัทั �วโลก 

ง. ถูกทุกขอ้ 
 

       12.   Protocol หมายถึงขอ้ใด 

       ก. ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

       ข. เว็บไซต์ที�ช่วยในการคน้หาขอ้มูลหลาย  ๆประเภท 

       ค. หมายเลขเครื�องคอมพิวเตอร์ที�อยู่ในระบบเครือข่าย 

       ง. ภาษาสื�อสารของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�อยู่บนอินเตอร์เน็ต 
     

 13.  อินเตอร์เน็ต ถูกพ ัฒนามาจากระบบเครือข่าย 

       ก. NECTEC  

       ข. MILNET 

       ค. ARPANET       

      ง. Micr o Net  
 

   14. URL หมายถึงขอ้ใด 

                    ก. ที�อยู่อีเมล์ 

                    ข. หนา้แรกของเว็บไซต  ์

                    ค. ต าํแหน่งที�อยู่ของเว็บไซต  ์

                    ง. ที�อยู่ของผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 
 

15. เป็ นอุปกรณ์ แปลงสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กบัโทรศพัท์ 

                  ก.  เมาส์ 

                  ข. โมเด็ม 

                  ค.  คี ย์บอร์ด               

    ง. ปริ �นเตอร์ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ข 2. ข 3. ค 4. ง 5. ก 6. ง 7. ค 8. ง 9. ข 10. ก 

11. ข  12. ค 13. ง 14. ง 15. ค  

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1. ค 2. ข 3. ข 4. ง 5. ก 6. ง 7. ค 8. ค 9. ก 10. ค 

11. ค  12. ง 13. ค 14. ค 15. ข  
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บรรณานุกรม   
ประวตัอินิเทอร์เน็ต.  http://www.krujongrak.c om/inter net/interne t.html.  : เขา้ถึงวนัที�  กุมภาพนัธ์   

 พฤษภาคม  ���6. 

 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.  ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต. http://kancha napisek.or.th/kp6  

 /sub/book/book.php? book=25&cha p=6&page=t25-6-infodetail01.html. : เขา้ถึงวนัที�  �   

 พฤษภาคม  ����. 

 

nuffna ng.  Searc h Engine กบั กลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมลู (ตอนที� �) . http://thana -z a.exteen.c om   

 /��������/sear ch-e ngine-� . : เขา้ถึงวนัที�  �  พฤษภาคม  ����.  

 

ความหมายและประวตัขิองอนิเตอร์เน็ต.  http://kwammai. blogspot.com/  . : เขา้ถึงวนัที�  �  พฤษภาคม   

 ����.  

 

การใช้การ google .https://www.google.c o.th/search?hl=th&gbv=�&q=% E�%B �%��%E�%B �% 

 B�%E�%B�%A�%E�%B �%��%E�%B�%�A%E�%B�%��+google&re vid=���������&sa=X 

 &ei=eS drU- n�Ic W�uASS_oLYDA&ved=�CG�Q�QIoBA . : เขา้ถึงวนัที�  กุมภาพนัธ์  ����. 

 

วธิีใช้ facebook เบื�องต้น.  http://www.agr.ku.ac .th/agr�/file/facebook_for_beginner.pdf . : เขา้ถึงวนัที�   

 กุมภาพนัธ์  ����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krujongrak.com/internet/internet.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php
http://thana-za.exteen.com/
http://kwammai.blogspot.com/
http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/facebook_for_beginner.pdf
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คณะผู้จัดทํา 
 

คณะที�ปรึกษา 

1.  ศาสตราจารย  ์ดร.บุญทนั   ดอกไธสง ที�ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

2.  นายประเสริฐ   บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

3.  นายชยัยศ   อิ�มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 

4.  นางวทันี   จนัทร์โอกุล ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นพัฒนาสื�อการเรี ยนการสอน 

5.  นางชุลีพร   ผาตินินนาท ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ ทางการศึกษา 

6.  นางศุทธินี   งามเขตต  ์ ผูอ้ าํนวยการกลุ่มพัฒนาการศกึษานอกโรงเรี ยน 

 

คณะผู้เขียน/เรียบเรียง/บรรณาธิการ 

ครั�งที� �  

1.  นายโยธิน   หอมตระกูล สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกลา้ 

เจา้คุ ณทหารลาดกระบงั 

2.  นายธนากร   พ ัฒนครู  รองผูอ้ าํนวยการโรงเรี ยนสตรี วิทยา � 

3.  นายสุรพงษ  ์   ไชยวงศ  ์ ผูอ้ าํนวยการสํานกังาน กศน.จงัหวดันครสวรรค  ์

4.  นายปรี ชา   จนัทรมณี  ผูอ้ าํนวยการสถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก 

5.  นายนรา    เหล่าวิชยา ผูอ้ าํนวยการสํานกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 

6.  นายสุภาพ   เมืองนอ้ย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

7.  นางสาวนภาพร   อมรเดชาวัฒน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

8.   

ครั�งที� � 

1.  นายโยธิน   หอมตระกูล สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกลา้ 

เจา้คุ ณทหารลาดกระบงั 

2.  ดร.สมศกัดิ �    มิตะถะ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกลา้ 

เจา้คุ ณทหารลาดกระบงั 

3.  นายธนากร   พ ัฒนครู  รองผูอ้ าํนวยการโรงเรี ยนสตรี วิทยา � 

4.  นายสุพจน์   มงคลพิชญรักษ  ์ สํานกังาน กศน.จงัหวดัสระบุรี  

5.  นายบุญส่ง   ทองเชื�อม ผูอ้ าํนวยการ กศน.อ าํเภอเมือง งหวดัขอนแก่น 

6.  นายวิรัตน์   คงดี  สํานกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ครั�งที� � 

1.  นายโยธิน   หอมตระกูล สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกลา้ 

เจา้คุ ณทหารลาดกระบงั 

2.  ดร.สมศกัดิ �    มิตะถะ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกลา้ 

เจา้คุ ณทหารลาดกระบงั 

3.  นายธนากร   พ ัฒนครู  รองผูอ้ าํนวยการโรงเรี ยนสตรี วิทยา � 

4.  นายสุพจน์   มงคลพิชญรักษ  ์ สํานกังาน กศน.จงัหวดัสระบุรี  

5.  นายบุญส่ง   ทองเชื�อม ผูอ้ าํนวยการ กศน.อ าํเภอเมือง งหวดัขอนแก่น 

6.  นายวิรัตน์   คงดี  สํานกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

คณะจดัทํารูปเล่ม/ออกแบบปก 

1.  นายสุรพงษ  ์   มั�นมะโน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

2.  นายศุภโชค   ศรี รัตนศิลป์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน  

3.  นางสาววรรณพร  ปัทมานนท  ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

4.  นางสาวสุลาง   เพ็ชรสว่าง กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

5.  นางสาวเพชรินทร์  เหลืองจิตว ัฒนา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

6.  นางสาวอลิศรา   บา้นชี  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 
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คณะผู้บรรณาธิการ 

เพื�อเป็นหนังสือเรียนรายวิชาการการใช้อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจําวัน   (เลือก) 
 

 

 

 

�. นายประเสริฐ   บุญเรือง    เลขาธิการ กศน. 

�. นางศุทธินี  งามเขตต  ์    ผูอ้ าํนวยการกลุ่มพัฒนาการศกึษานอกโรงเรี ยน 

 

 

 

�. นายสุรพงษ  ์  มั�นมะโน    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน  

�. นายศุภโชค ศรี รัตนศิลป์     กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

�. นางสาวสุลาง เพ็ชรสว่าง    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

�. นางสาวเบ็ญจวรรณ อ าํไพศรี     กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

�. นางสาวชมพูนท   สงัข์พิชยั    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน 

 

 

 ที�ปรึกษา 

คณะทํางาน 
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