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แนวคดิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั อาศยัระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเป็นตวักลางหลกั ในการสื่อสาร

ข้อมลูได้หลากหลายรูปแบบอยา่งรวดเร็วไร้ข้อจํากดัทางด้านเวลาและสถานท่ี จงึทําให้เกิดการพฒันาข้อ 

มลูขา่วสารอยา่งตอ่เน่ืองในรูปของเครือขา่ยสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์หลายมิตริะดบัโลก (World Wide  

Web) ท่ีสามารถ นํามาใช้ประโยชน์  ในการเรียนการสอนได้ทกุระดบั  จํานวนอนัมากมายมหาศาล ตลอด 

จนการเกิดดบัตลอดเวลาของสารสนเทศเหลา่นี ้ทําให้ครูผู้สอนมีความจําเป็นต้องเรียนรู้ใช้งานให้ถกูต้อง

ตามวิธีการและมาตรฐานปฏิบตั ิท่ีเร่ิมตัง้แตก่ารสืบ ค้นข้อมลูอยา่งมีประสทิธิภาพและนําไปสูก่ารใช้งานท่ี

ถกูวธีิ 

วัตถุประสงค์ 
เม่ือศกึษาทกุหนว่ยจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถบอกและอธิบาย 

1. ความสําคญัของระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เครือขา่ยโลกและแหลง่ความรู้ออนไลน์  

2.  หลกัการพืน้ฐานของการสืบค้นข้อมลูผา่นเครือขา่ยโลก บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.  หลกัการอ้างอิงเพ่ือนําข้อมลูสารสนเทศท่ีสืบค้นไปใช้งานได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐาน 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ศกึษาเอกสารการสอน หน่วยท่ี 7   

2. ทําแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 
1.  เอกสารการสอน 

2.  แบบประเมินตนเองสําหรับผู้ เรียน 

3. เว็บพิรุณของผู้สอน – URL: http://pirun.ku.ac.th/~fedumrc/171/  

ประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากการประเมินตนเอง 

2.  ประเมินผลจากการสอบ 
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7.1 แหล่งความร้ออนไลน์ู  
7.1.1 บริการบนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet Services )  

 ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต คือ ระบบการให้บริการเช่ือมโยงเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนัทัว่

โลกโดยใช้ โปรโตคอล(protocol ) หรือรูปแบบวิธีการส่ือสารข้อมลูของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ บนระบบเครือ  

ขา่ยท่ีเรียกวา่ ทซีีพี ไอพี (TCP/ IP) อินเทอร์เน็ตจงึเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ ในการให้บริการสง่ผา่นข้อมลู 

ขา่วสาร เอกสารและส่ือในรูปแบบดจิิตอลคือเป็นไฟล์ข้อมลูเพ่ือการนําไปเก็บไว้และเรียกใช้ขอดจูากเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ในระบบเครือขา่ยท่ีมกัเรียกกนัวา่เคร่ืองแมข่า่ยหรือเคร่ืองแมข่า่ยเว็บ (Web Server) ปัจจบุนั  

ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ครอบคลมุหลายร้อยประเทศทัว่โลก ท่ีสามารถตดิตอ่ส่ือสารกนัได้    ผา่นทาง 

บริการตา่ง ๆ โดยมีอตัราการเจริญเตบิโตสงูถึง 160 %   ในปี ค.ศ.1993  

 ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีบริการสําหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบฯ  

ได้ใช้งาน ดงันี ้
 1. บริการรับ-ส่ง จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-mail / Electronic Mail ) 
 2. บริการการใช้เคร่ืองจากระยะไกล (Telnet / Remote Login) เป็นบริการท่ีอนญุาตให้เข้าใช้

งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์บนระบบเครือขา่ยได้จากท่ีห่างไกล เสมือนหนึง่นัง่ใช้งานอยูห่น้าเคร่ืองนัน้ 

 3. บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมลู  (FTP: File Transfer Protocol) เป็นบริการท่ีอนญุาตให้เคร่ือง 

บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตสง่หรือรับไฟล์ (แฟ้มข้อมลู) จากเคร่ืองอ่ืน ๆ บนระบบได้ 

 4. บริการสนทนาออนไลน์ (IRC: Internet Relay Chat) เป็นบริการเพ่ือการพดูคยุ โต้ตอบกนั

บนระบบเครือขา่ยได้ในเวลาเดียวกนั (real time) ผา่นโปรแกรมตา่ง ๆ แบบ MSN หรือ ICQ เป็นต้น 

 5. บริการเวบ็ หรือ เวลิไวด์เว็บ (WWW: World Wide Web) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและ  

อา่นเอกสารท่ีเรียกวา่เว็บเพจ(Web Page) บนระบบเครือขา่ยได้โดยใช้ภาษา HTML(Hypertext Markup 

Language) เป็นส่ือกลาง ในการสร้างข้อความท่ีเช่ือมโยงกนัแบบหลายมิต ิไมมี่ท่ีสิน้สดุ(Hyperlink)  และ 

ใช้โปรแกรมประเภทบราวเซอร์(Browser) เช่น Internet Explorer – Netscape - Mozilla Firefox ใน

การอา่นออกมา เป็นภาษามนษุย์  

 
7.1.2 เวิลไวด์เว็บ (World Wide Web)  

 จัดเป็นบริการบนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ท่ีมีการขยายตวัสงูมาก เน่ืองจากการใช้งานท่ี

ได้รับการออกแบบและพฒันาให้งา่ยขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนัเป็นท่ีรวมบริการอ่ืน  ๆ ทัง้หมด ของระบบ

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกนั  เกิดการเรียกใช้และเข้าถึงข้อมลูขา่วสารและเอกสาร ส่ือดจิิตอล หลาก 

หลายรูปแบบทัง้ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ ท่ีเช่ือมโยงกนัแบบหลายมิต ิ เรียกวา่ 



ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia ) ช่วยให้การใช้งานบริการอ่ืน เชน่  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ กระทําผา่นเว็บได้

โดยตรง ไมต้่องใช้โปรแกรมอ่ืนๆ ในการตัง้คา่ และ ไมต้่องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจําตวัเรียกวา่ เว็บเมล์  

(Web Mail ) ท่ีสามารถเรียกใช้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ได้ 

 การท่ีข้อความ และส่ือดจิิตอลหลากหลายรูปแบบ สามารถเช่ือมโยงกนัได้ แบบหลายมิตนิัน้ เกิด

จากการกําหนดตําแหนง่หรือท่ีอยู ่ของแฟ้มข้อมลูตา่ง ๆ บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตไมใ่ห้ซํา้กนั เรียกวา่ 

URL (Uniform Resource Locator) หรือWeb Address นัน่เอง บริการเว็บทําให้เกิดการค้นคืนสารสนเทศ 

ระดบัโลก โดยก้าวพ้นขอบเขตทางภาษา และ การเมือง 

 
7.1.3 การใช้งานโปรแกรมประเภทบราวเซอร์แบบพืน้ฐาน (Internet Explorer Basics )  

 โปรแกรมประเภทบราวเซอร์ ท่ีคนสว่นใหญ่ในปัจจบุนั รู้จกัและใช้งานเป็น ได้แก่  โปรแกรม 

IE: Internet Explorer   ทําหน้าท่ีหลกัในการถ่ายทอด ข้อความ ในรูปแบบเว็บเพจท่ีพฒันาขึน้ด้วยภาษา

HTML ให้สามารถส่ือสารกนัได้ทัว่โลก เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ โดยเร่ิม

ตดิ ตัง้ให้ใช้งานคูก่นัไปกบัระบบปฏิบตักิารวินโดส์ ตัง้แตเ่วอร์ชัน่ท่ี 5.0 ในปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา และมี

การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ให้มีคณุลกัษณะเดน่ ๆ ท่ีทําให้ ทํางานและใช้งานได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วจน 

ได้รับความนิยมและใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายครอบครองตลาดอยู ่80- 90 เปอร์เซน็ต์ แม้วา่จะมีโปรแกรม 

ประเภทบราวเซอร์อ่ืน ๆ อีก เช่นโปรแกรม Mozilla Firefox ท่ีเร่ิมได้รับความนิยมและนํามาใช้กนัมากขึน้ 

เพราะเป็นโปรแกรมท่ีอยูใ่นกลุม่ของซอฟต์แวร์เปิดเผยรหสั (OSS: Open Source Software) ท่ีไมเ่ก็บคา่  

บริการ หรือลขิสทิธิ ในการใช้งาน์  เป็นต้น  

 โปรแกรม IE เป็นชุดโปรแกรม ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโปรแกรมย่อย ๆ ท่ีได้แก่ 

1. โปรแกรมบราวเซอร์ 
2. โปรแกรมรับสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Outlook Express) 

3. โปรแกรมส่ือสารสนทนา (MSN Messenger) 

4. โปรแกรมประชมุ สอนและฝึกอบรมออนไลน์ (NetMeeting) 

5. โปรแกรมส่ือสารแบบห้องสนทนา (Microsoft Chat) 

 การใช้งานโดยพืน้ฐานของโปรแกรม IE ประกอบด้วย  

1. การท่องเว็บ (Surf the Web )  

2. การจดัเก็บข้อมลู หรือเว็บเพจ เพ่ือนํามาอา่นศกึษาแบบออฟไลน์ เม่ือไมไ่ด้ตอ่เช่ือมสูร่ะบบ

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Save Web pages )  

3. การดาวน์โหลดโปรแกรม หรือ ข้อมลูตา่ง ๆ ( Download Software ) 

4. การรับ สง่ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ( Send E-Mail ) และ 

5. การเข้าร่วมการสนทนากลุม่และอา่นขา่ว (Participate Newsgroup ) 



ทัง้นี ้โปรแกรม IE มีลกัษณะการใช้งานพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้นหา หรือสืบค้นข้อมลู ท่ีทกุคนควรเรียน  

รู้ ใช้งาน  ดงันี ้ 

1. องค์ประกอบของโปรแกรมท่ีได้แก่ เมนหูลกั และเมนเูคร่ืองมือ ( menu bar and toolbar ) 

2. พืน้ท่ีสว่นตา่ง ๆ ด้านขวา ด้านซ้าย และด้านลา่ง ของโปรแกรม ท่ีใช้ในการเลื่อนและจดัหน้าจอ

ด้วยแถบเล่ือน  การสืบค้นข้อมลูจากคํา หรือ คีย์เวิร์ด และการตรวจสอบสถานะ และตําแหน่งท่ีอยู่

ของเว็บเพจ และเว็บไซต์ตา่ง ๆ    

3. การพิมพ์ออกทางเคร่ืองพมิพ์ โดยพิมพ์ทัง้หมดหรือเฉพาะบางสว่นด้วยการเลือกจาก Print 
Preview  

4. การเข้าออก ไปมาระหวา่งหน้าตา่ง ๆ ในเว็บ ด้วยการเปิดขึน้หน้าจอใหม ่ หรือ หน้าจอยอ่ย ๆ 

 ด้วยปุ่ม Back – Forward ท่ีปัจจบุนัแสดงอยูใ่นรูปไอคอนลกูศร     และการเปิดใช้งานเพิ่ม 

หลายหน้าตา่งในขณะเดียวกนั (New Window / New Tab )  

5. การพิมพ์ท่ีอยูเ่ว็บไซต์ หรือ URL ลงในสว่นค้นหา เชน่ เมน ู File – Open หรือ ใน ช่อง Address 

เพ่ือไปยงัแหลง่ข้อมลูท่ีต้องการ 

6.  การย้อนกลบัไปใช้หน้าเว็บ หรือ เว็บไซต์เดมิท่ีเคยค้นหา และเก็บประวตัไิว้ (history list ) ด้วย

เมน ู Favorites ตลอดจนการเข้าไปค้นหาข้อมลู ในสว่นจดัเก็บสํารองข้อมลู ท่ีเมน ูTools – 

Internet Options  และ ปุ่ม Setting – View Files 

7. การกําหนดให้เปิดใช้งานเร่ิมต้นทกุครัง้ด้วยตําแหน่งของหน้าเว็บ หรือเว็บไซต์ ท่ีต้องการ ท่ีเมน ู 

 Tools – Internet Options และ ปุ่ ม Use Current – Use Default – Use Blank 

  

 ปัจจุบัน โปรแกรม IE   ได้ปรับปรุง และ เพิ่มเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นหา คําหรือข้อมลู ขึน้อีกเป็น 

จํานวนมาก สามารถปรับให้เรียกใช้ และ ยกเลกิการใช้ ได้ตามต้องการ ด้วยรูปลกัษณ์ไอคอนท่ีนา่ใช้ยิ่งขึน้

และมีขนาดกะทดัรัด ทําให้สามารถแสดงผลพร้อมๆ กนับนแถบเมนไูด้เป็นจํานวนมาก ตลอดจนปรับให้มี 

การเช่ือมโยงไปยงักลุม่เว็บไซต์ประเภทตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการค้นหาข้อมลูได้ จงึทําให้การสืบค้นเบือ้ง ต้น ด้วย

โปรแกรม IE มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  อย่างไรก็ตามการสืบค้นท่ีกระทําผา่นโปรแกรม IE เหมาะสําหรับการ

ค้นหาเร่ิมต้น อยา่งเช่น  

• การค้นหาความหมาย หรือคําแปลของคําและข้อความตา่งๆ  

• การค้นหาเว็บไซต์ท่ีเป็นแหลง่สืบค้นประเภทตา่งๆ เชน่ เวบ็ห้องสมดุ เวบ็ดกิชนัเนอร่ี หรือ

เอ็นไซโคลปิเดีย   

 

ถ้าเราต้องการสืบค้นข้อมลูในลกัษณะท่ีลกึ และ เป็นวงกว้างยิง่ขึน้  ให้ครอบคลมุการนําเสนอผล  

ลพัธ์ท่ีเป็นทัง้ข้อมลูและแหลง่ข้อมลูหลากหลาย การค้นหาโดยตรงผา่นเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีมีอยูบ่นระบบเครือ 



ขา่ยอินเทอร์เน็ต เป็นสิง่ท่ีควรเรียนรู้ และใช้งานให้เป็น เพราะสามารถทําได้รวดเร็ว และไมซ่บัซ้อน ด้วย

การพิมพ์ เพียงแคข้่อมลูท่ีตัง้ของเว็บนัน้ ๆ ลงในช่องท่ีโปรแกรม IE จดัเตรียมไว้ให้ เทา่นัน้เอง 

 
7.2 หลักการพืน้ฐานในการสืบค้นข้อมลู 

7.2.1 การสืบค้นบนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 ในปัจจบุนั การสืบค้นข้อมลูท่ีมีประสทิธิภาพและเป็นท่ีนิยม ได้แก่ การสืบค้นจากเวบ็ไซต์ตา่ง ๆ 

บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  เป็นเหตใุห้เกิดเว็บไซต์ประเภทใหม ่ท่ีมุง่ให้บริการด้านตา่ง ๆ อยา่งหลาก  

หลาย รวมถึง การให้บริการในการค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ  เรียกกนัวา่ เว็บท่า  หรือ Web Portals ซึง่ประโยชน์

ของระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ีสําคญั คือ การสืบค้นข้อมลู เน่ืองจาก อินเทอร์เน็ตมี ข้อมลูท่ีเก็บบนัทกึไว้

ในคลงัข้อมลูของระบบคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ท่ีเช่ือมตอ่กนั เป็นเครือขา่ยทัว่โลก จํานวนมากมายมหาศาล ให้

ค้นหา และข้อมลูท่ีเก็บอยู ่มีหลากหลายรูปแบบ การค้นหาข้อมลูจงึต้องอาศยับริการและโปรแกรมตา่งๆ ท่ี

เหมาะกบัชนิดของข้อมลูท่ีต้องค้นหาด้วย  ได้แก่ 

• โปรแกรม Archie 
อาร์ซี (Archie) เป็นระบบการค้นหาข้อมลูแฟ้มข้อมลูท่ีพฒันาขึน้โดยนกัศกึษาและผู้ เช่ียวชาญ 

ระบบเครือขา่ยจากมหาวทิยาลยั McGill ประเทศแคนาดา อาร์ซีเป็นบริการสําหรับช่วยผู้ใช้ท่ีทราบช่ือแฟ้ม 

ตา่ง ๆ จากเคร่ืองท่ีมีบริการขนถ่ายข้อมลู fip สาธารณะ (ใช้ user แบบ anonymous ได้) เสมือนกบัเป็น 

บรรณารักษ์ท่ีมีรายช่ือของหนงัสือทัง้หมดท่ีอยูใ่นห้องสมดุ ซึง่ผู้ใช้จะได้รับแฟ้มข้อมลูท่ีต้องการด้วยการใช้ 

บริการ ftp ในการขนถ่ายข้อมลูตามตรงการตามตําแหน่งท่ีอาร์ซีแจ้งให้ทราบ 

• บริการ WAIS (Wide Area Information Service) 
WAIS เป็นบริการค้นข้อมลูโดยการค้นหาจากเนือ้หาข้อมลูแทนค้นหาตามช่ือของแฟ้มข้อมลู  

บริการ จะเป็นบริการซึง่ชว่ยในการค้นข้อมลูจากเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ฐานข้อมลูจํานวนมากท่ีกระจายอยูท่ัว่โลก 

หรือกลา่วได้วา่เป็นบริการการค้นหาข้อมลูจาก ฐานข้อมลูแบบกระจาย (Distributed Database) นัน่เอง 

เคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ท่ีเก็บฐานข้อมลู WAIS แตล่ะเคร่ืองจะเก็บข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัไป เม่ือผู้ใช้ทําการป้อน

ข้อความท่ีต้องการหา เคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ท่ีผู้ใช้ตดิตอ่อยูก็่จะช่วยค้นไปยงัเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ฐานข้อมลูอ่ืน ๆ 

เพ่ือหาตําแหนง่ของแหลง่เก็บข้อมลูท่ีผู้ใช้ต้องการ 

• โปรแกรม Gopher 
โกเฟอร์(Gopher)  เป็นโปรแกรมประยกุต์แบบไครเอนต์เซร์ิฟเวอร์ท่ีพฒันาขึน้โดยมหาวิทยาลยั  

Minesota เพ่ือช่วยให้สามารถค้นหาข้อมลูโดยผา่นระบบเมนตูามลําดบัชัน้ฐานข้อมลูของระบบโกเฟอร์ จะ 

กระจายกนัอยูท่ัว่โลกและมีการเช่ือมโยงกนัอยูผ่า่นระบบเมนขูองโกเฟอร์เอง การใช้โกเฟอร์เปรียบได้กบั 

การเปิดเลือกรายการหนงัสือในห้องสมดุท่ีจดัไว้เป็นหมวดหมูต่ามหวัเร่ือง ซึง่ผู้ใช้สามารถค้นเร่ืองท่ีต้องการ 

ตามหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีแบง่ไว้ และเม่ือเลือกหวัข้อแล้วก็จะปรากฏหวัข้อยอ่ยๆ ให้สามารถเลือกลกึลงไปเร่ือย ๆ  



จนกวา่จะพบเร่ืองท่ีต้องการ 

• Mailing List  
บริการรายช่ือเมลล์ เป็นระบบฐานข้อมลูท่ีเก็บข้อมลูท่ีอยูไ่ปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ของกลุม่คนซึง่ 

มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นเร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ภาพยนตร์ เพลง และอ่ืน ๆ เพ่ือให้กลุม่

คนเหลา่นีส้ามารถแลกเปล่ียนขา่วสารท่ีสนใจผา่นระบบอีเมลล์ โดยจดหมายท่ีสง่เข้าสูร่ะบบบริการรายช่ือ

เมลล์จะถกูสง่ไปยงัรายช่ือทัง้หมดท่ีได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ บริการรายช่ือเมลล์ยงันิยมนํามาใช้ในการ

ลงทะเบียนรายช่ือ เพ่ือขอรับขา่วสารเพ่ือเตมิจากไซต์ท่ีผู้ใช้สนใจด้วย 

• เวิลด์วายเว็บ (WWW : World Wide Web) หรือ เว็บ (Web) เครือข่ายโลก 
ถนนทกุสายในอินเตอร์เน็ตกําลงัมุง่สู ่เวลิด์ไวด์เว็บ (WWW) เน่ืองจาก WWW หรือท่ีบางครัง้ 

เรียกวา่ W3 หรือ WEB เป็นบริการท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ และมีอตัราการเพิ่มขึน้ของเคร่ืองท่ีให้บริการ

ประเภทนีส้งูสดุ เวิลด์ไวด์เวบ็ เป็นเครือขา่ยยอ่ยของอินเตอร์เน็ตท่ีเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1989 โดย แหง่ห้อง 

ปฏิบตักิารวิจยัเซร์ิน (CERN) ซึง่เป็นห้องปฏิบตักิารด้านฟิสกิส์ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน

ระยะแรกโปรแกรมสําหรับการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บหรือท่ีเรียกวา่ เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) จะมีการ

ใช้งานในรูปแบบตวัอกัษร (TEXT) จงึไมไ่ด้รับความนิยมมากนกั จนกระทัง่ปี ค.ศ.1993 ได้เกิดโปรแกรม 

MOSAIC ซึง่เป็นโปรแกรมสําหรับใช้งานเวลิด์ไวด์เวบในรูปแบบกราฟิกจาก Nation Center for Super -

vomputing Application (NCSA) แห่งมหาวทิยาลยัอิลลนิอยส์ จงึทําให้ระบบเครือขา่ยเวิลด์ไวด์เว็บได้รับ

ความนิยมสงูสดุจนถึงปัจจบุนั 

ข้อมลูของเวิลด์ไวด์เว็บท่ีได้จากโปรแกรมบราวเซอร์  จะมีลกัษณะคล้ายกบัหน้าเอกสาร  ท่ีเป็น

กระดาษหน้าหนึง่ ซึง่นิยมเรียกวา่ เว็บเพจ (Web Page) และหน้าเวบ็หน้าแรกท่ีผู้ใช้จะพบเม่ือเรียกเข้าไป

ยงัเว็บไซต์หนึง่จะเรียกวา่ โฮมเพจ (Home Page) หรือหน้าท่ีเป็นเสมือนท่ีเร่ิมต้นนัน่เอง การสร้างเว็บเพจ

ทําได้โดยการเขียนข้อความบรรยายลกัษณะของหน้าด้วยภาษาเฉพาะในการสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีเรียกวา่ 

HTML (Hypertext Markup Language) ซึง่คอ่นข้างจะซบัซ้อนจงึนิยมใช้ โปรแกรมสร้างเว็บ (Web 

Authoring)มาช่วยอํานวยความสะดวกในการสร้าง โดยโปรแกรมรุ่นใหม ่ๆ จะชว่ยเขียนเว็บเพจได้ง่ายๆ 

เช่นเดียวกบัการใช้โปรแกรมประมวลผลคําทัว่ไป โดยไมจํ่าเป็นต้องทราบวิธีการเขียนภาษา HTML เลย 

 
7.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการสืบค้นบนเวลิด์วายเว็บ 

 เสริช์เอน็จนิ (Search Engine) คือ เคร่ืองมือในการช่วยค้นหาข้อมลที่ต้องการู  เสริช์เอ็นจิน 

แตล่ะตวัมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัศนูย์ท่ีให้บริการวา่จดัเก็บสารสนเทศในลกัษณะใด  

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Search Engine  ได้แก่  

• คน้หาเวบ็ทีต่อ้งการไดส้ะดวก รวดเรว็  

• สามารถคน้หาแบบเจาะลกึได ้ไมว่า่จะเป็น รปูภาพ, ขา่ว, MP3 และอื่นๆ อกีมากมาย  



• สามารถคน้หาจากเวบ็ไซตเ์ฉพาะทาง ทีม่กีารจดัทาํไว ้ เชน่ download.com เวบ็ไซตเ์กีย่วกบั
ขอ้มลูและซอรฟ์แวร ์เป็นตน้  

• มคีวามหลากหลายในการคน้หาขอ้มลู  
• รองรบัการคน้หา ภาษาไทย  

โดยมาก เสริช์เอ็นจิน จะมีวธีิการสืบค้นสารสนเทศท่ีใกล้เคียงกนั อยู ่3 แบบ คือ 
1. Key Word Index 
2. Subject Directory 
3. Meta Search Engine 

หลกัการใหญ่ๆท่ีใช้ในการสืบค้นโดยทัว่ไป จะมีดงันี ้
1. สืบค้นจากช่ือเว็บไซต์ในตาํแหน่งยอาร์แอลู  (URL) 
2. สืบค้นจากคาํที่มีอย่ในช่ือเร่ืองู  
3. สืบค้นจากคาํสาํคัญ (Key Word) 
4. สืบค้นจากส่วนสาํคัญที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะ 
5. สืบค้นจากคาํที่มีอย่ในเนือ้หาของไซต์ู  
 
1. Keyword Index  
เป็นการค้นหาข้อมลู โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจท่ีได้ผา่นการสาํรวจมาแล้ว จะอา่นข้อ  

ความ ข้อมลู ประมาณ 200-300 ตวัอกัษรแรกของเว็บเพจ  วธีิการค้นหาของเสริช์เอน็จนิประเภทนีจ้ะให้

ความสําคญักบัการเรียงลําดบัข้อมลูก่อนหลงั  การค้นหาข้อมลู โดยวธีิการเช่นนีจ้ะมีความรวดเร็วมาก แต่

มีความละเอียดในการจดัแยกหมวดหมูข่องข้อมลูคอ่นข้างน้อยเน่ืองจากไมไ่ด้คํานงึถึงรายละเอียดของเนือ้ 

หาเท่าท่ีควร ถ้าต้องการแนวทางด้านกว้างของข้อมลู การค้นหาแบบนีจ้ะเหมาะสมท่ีสดุ      เว็บท่ีให้บริการ 

Search Engine แบบ Keyword Index ได้แก่  www.google.com - www.altavista.com  
2. Subject Directories  
การจําแนกหมวดหมูข้่อมลู Search Engine ประเภทนี ้จะจดัแบง่โดยการวิเคราะห์เนือ้หา ของแต่

ละเว็บเพจ วา่มีเนือ้หาเก่ียวกบัอะไร โดยการจดัแบง่แบบนีจ้ะใช้คนพจิารณาเว็บเพจ แตล่ะเว็บ แล้วทําการ

จดัหมวดหมู ่โดยจะขึน้อยูก่บัวิจารณญาณของคนจดัหมวดหมูแ่ตล่ะคนวา่จะจดัเก็บข้อมลูนัน้ๆ อยูใ่นกลุม่

ของอะไร ดงันัน้ฐานข้อมลูของ Search Engine ประเภทนีจ้ะถกูจดัแบง่ตามเนือ้หาก่อน แล้วจงึนํามาเป็น

ฐานข้อมลูในการค้นหาตอ่ไป  ตวัอยา่งได้แก่ www.thaiwebhunter.com   -  www.sanook.com  
3. Metasearch Engines  
นอกจากจะชว่ยค้นหาแบบเดียวกนักบั Search Engine แล้วMetasearch Engines จะยงั 

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


สามารถ เช่ือมโยงไปยงั Search Engine ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเรียกดขู้อมลูท่ี Search Engine อ่ืนๆ ค้นพบ 

โดยสงัเกตได้จากจะมีคําวา่ [Found on Google,Yahoo!]   ตอ่ทางด้านท้ายเป็นต้น ซึง่หมายความวา่ การ

ค้นหาข้อความนัน้ๆ มาการเช่ือมโดยไปค้นข้อมลูจาก เว็บ Google และ Yahoo 

แตก่ารค้นหาด้วยวิธีนีมี้จดุด้อย คือ วิธีการนีจ้ะไมใ่ห้ความสําคญักบัขนาดเลก็ใหญ่ของตวัอกัษร

และมกัจะไมค้่นหาคําประเภท Natural Language (ภาษาพดู) และท่ีสําคญั Search Engine แบบ 

Metasearch Engines สว่นมากไมร่องรับภาษาไทย เชน  ่ www.dogpile.com  www.kartoo.com  

 
7.2.3 เทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบค้น 
เทคนิค 8 ประการที่ควรร้ในการค้นหาข้อมลู ู   
ในการค้นหาข้อมลูด้วย Search Engine สว่นใหญ่แล้วปัญหาท่ีผู้ใช้งานทัว่ไปมกัจะพบเห็น หรือ

ประสบอยูเ่สมอๆก็คงจะหนีไปไมพ้่นข้อมลูท่ีค้นหาได้มีขนาดมากจนเกินไป ดงันัน้เพ่ือ ความสะดวกในการ

ใช้งานคณุจงึน่าท่ีจะเรียนรู้เทคนิคตา่งๆเพ่ือช่วยลดหรือจํากดัคําท่ีค้น หาให้แคบลงและตรงประเดน็กบัเรา

มากท่ีสดุ  

       1. เลือกรปแบบการค้นหาให้ตรงกับส่ิงที่คุณต้องการมากที่สุดู  สว่นจะเลือกใช้วิธีไหนก็ตาม  

แตค่ณุจะเห็นวา่ เหมาะสม ยกตวัอยา่งเช่น ถ้าคณุต้องการจะค้นหาข้อมลูท่ีมีลกัษณะทัว่ไป ไมชี่ ้ 

เฉพาะเจาะจง ก็ควรเลือกบริการสืบค้นข้อมลูแบบ Index อยา่งของ sanook เพราะ โอกาสท่ีจะ

เจอนัน้ เปอร์เซน็ต์สงูกวา่จะมานัง่สุม่หาโดยใช้วิธีแบบ Search Engine  

2. ใช้คาํมากกว่า 1 คาํที่มีลักษณะเก่ียวข้องกัน ชว่ยค้นหา เพราะจะได้ผลลพัธ์ท่ีมีขนาดแคบ 

ลงและชีเ้ฉพาะมากขึน้  (ยอ่มจะดีกวา่หาคําเดียวโดดๆ)  เชน่ kanchanaburi+kemapat 

3. ใช้บริการของผ้ให้บริการเฉพาะด้านู  เชน่ การค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองราวของ ภาพยนตร์ก็ 

น่าท่ีจะเลือกใช้ Search Engine ท่ีให้บริการใกล้เคียงกบัเร่ืองพวกนี ้เพราะผลลพัธ์ ท่ีได้ นา่จะเป็น 

ท่ีนา่พอใจกวา่ 

4. ใส่เคร่ืองหมายคาํพดครอบกลุ่มคาํที่ต้องการู  เพ่ือบอกกบั Search Engine วา่เรา ต้องการ 

ผลการค้นหาท่ีมีคําในกลุม่นัน้ครบและตรงตามลําดบัท่ีเราพิมพ์ทกุคํา เชน่ "kemapat school"  

5. การขึน้ต้นของตวัอักษรตวัเล็กเท่ากันหมด Search Engine จะเข้าใจวา่เราต้องการ ให้มนั 

ค้นหาคําดงักลา่วแบบไมต้่องสนใจวา่ตวัอกัษรท่ีได้จะมีขนาดเลก็หรือใหญ่ ดงันัน้หากคณุต้องการ

อยากท่ีจะให้มนัค้นหาคําตรงตามแบบท่ีเขียนไว้ ก็ให้ใช้ตวัอกัษรใหญ่ แทน  

6. ใช้ตวัเช่ือมทาง Logic หรือตรรกศาสตร์ เข้ามาช่วยค้นหา มีอยู ่3 ตวัด้วยกนั คือ  

• AND  การสัง่ให้หาโดยจะต้องมีคํานัน้ๆ มาแสดงด้วยเท่านัน้  โดยไมจํ่าเป็นวา่จะต้อง 

เขียนตดิกนั เชน่ Thailand and kanchanaburi   เป็นต้น  

• OR   การสัง่ให้หาโดยจะต้องนําคําใดคําหนึง่ท่ีพมิพ์ลงไปมาแสดง  

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


• NOT สัง่ไมใ่ห้เลือกคําๆ นัน้มาแสดง เช่น thailand and kanchanaburi not goft  

หมายความวา่   ให้ทาํการหาเว็บที่เก่ียวข้องกับ thailand และ kanchanaburi แต่ต้อง

ไม่มี goft   เป็นต้น  

 7. ใช้ เคร่ืองหมายบวกลบ วงเล็บ คดัเลือกคํา  

• +  หน้าคาํ ท่ีต้องการจริงๆ  

• - (ลบ) ใช้นําหน้าคําท่ีไมต้่องการ  

• () ช่วยแยกกลุม่คํา เชน่  (pentium+computer) cpu  

 8. ใช้ * เป็นตวัร่วม เชน่  

• com* เป็นการบอกให้หาคําท่ีมีคําวา่ com ขึน้หน้าสว่นด้านท้ายเป็น อะไรไมส่นใจ  

• *tor เป็นการให้หาคําท่ีลงท้ายด้วย tor ด้านหน้าจะเป็นอะไรไมส่นใจ 
 

7.2.3 การจัดการกับข้อมลที่สืบค้นู  
1. การอ้างองิ 
เป็นการเขียนแหลง่อ้างอิงแหลง่ท่ีมาข้อข้อความหรือข้อมลูในบรรณานกุรม เช่นเดียวกบัการอ้างอิง

หนงัสือ เอกสาร ทัว่ไปแตปั่จจบุนั(2548) ยงัไมมี่องค์กรใดกําหนดรูปแบบสําหรับการอ้างอิงจากระบบเครือ  

ขา่ยอินเทอร์เน็ต ท่ีเป็นมาตรฐาน เน่ืองจากเอกสารจากอินเทอร์เน็ตเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ทําให้กลบั  

ไปค้นหาแหลง่ท่ีมาได้ยาก  จงึมีแนวคดิการอ้างอิงท่ีหลากหลายอยู ่ได้แก่  

• ให้ใช้รปแบบเช่นเดยีวกับการอ้างองิจากหนังสือู  และมีวงเลบ็วา่ [Online] คือ ช่ือผู้แตง่.  

ช่ือเร่ือง. แหลง่ท่ีมา [Online]. ปีท่ีพิมพ์. โดย 
o ช่ือผ้แต่ง  คือช่ือผ้เขียนเร่ืองนัน้  เรียงตามลาํดบัตวัอักษรู ู  
o ช่ือเร่ือง   คือช่ือเร่ืองนัน้ 
o แหล่งที่มา   คือ URL หรือ IP ADDRESS ทัง้หมดในช่อง ADDRESS  จะยก

มาเฉพาะช่ือ web site ไม่ได้  เพราะไม่ครบถ้วน หาแหล่งที่มาที่แท้จริงไม่ได้  
และที่สาํคัญคือ ต้องมีวงเล็บ [Online] ด้วย  ข้อความที่เป็น แหล่งที่มา[Online] 
ต้องเป็นตวัหนา (Bold)  หรือขีดเส้นใต้ 

o ปีที่พมิพ์    ต้องกาํหนดปีที่พมิพ์ หรือปีที่ข้อมล ข้อความ ใน ู webpage นัน้  
update   ซึ่งหาได้จาก Home Page ของ website นัน้   ปีที่พมิพ์นี ้ ไม่ใช่ปีที่
เราพบข้อความทาง Internet 

• การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสาํหรับแหล่งข้อมลที่เผยแพร่บนอนิเทอร์เน็ู ต  
มีหลกัการเช่นเดียวกบัการเขียนรายละเอียดทางบรรณานกุรมของแหลง่ข้อมลูประเภทอ่ืน ๆ คือ ต้องให้ราย 

ละเอียดท่ีทําให้ผู้สนใจสามารถเข้าถงึแหลง่ข้อมลูนัน้ๆ ได้ 
 



2. ตวัอย่างการเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรม สาํหรับแหล่งข้อมลู ที่เผยแพร่บน 
อนิเทอร์เน็ต สามประเภทใหญ่ ได้แก่ หนงัสือ เอกสาร และบทความ ข้อความท่ีประกาศ(post) และ

จดหมาย อิเลก็ทรอนิกส์  โดยใช้ การเขียนในรูปแบบเอพีเอ (APA) ของสมาคมจิตวทิยาอเมริกนั แบบเอ็ม

แอลเอ (MLA) ของสมาคมภาษาสมยัใหม ่และแบบชิคาโก (Chicago) ของมหาวทิยาลยัชิคาโก  
รปแบบบู รรณานุกรมทัง้สามนีเ้ป็นรปแบบทีู่ พบทั่วไปในงานเขียนทางวิชาการทางสังคม 

ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีรายละเอียดที่ควรมี ได้แก่ ช่ือผ้แต่ง ช่ือเร่ือง ปีที่ผลิต ู (เทยีบได้กับปี
ที่พมิพ์) และ แม้วา่จะละรายละเอียดบางประการ เชน่ เมืองท่ีพิมพ์หรือสํานกัพิมพ์ ซึง่หาไมไ่ด้ก็ได้ แตต้่อง 

มีข้อมลูท่ีเก่ียว ข้องกบัการสืบค้นเอกสารนัน้ ๆ ระบไุว้ ได้แก่ วนัท่ีและเดือนปีท่ีสืบค้น และยอูาร์แอล (URL) 

ซึง่ควรให้เฉพาะเจาะจงจนถึงหน้าเอกสารท่ีอ้างถึงให้มากท่ีสดุ และหากยอูาร์แอลมีความยาว ไม ่สามารถ

พิมพ์ให้จนจบได้ในบรรทดัเดียว ควรแบง่ข้อความโดยขึน้บรรทดัใหมด้่วยข้อความหลงัเคร่ืองหมายทบั (/) 

หรือ ก่อนเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)   ดงันี ้
ตวัอย่างบรรณานุกรมหนังสือ 
แบบเอพีเอ 
หลกัเกณฑ์การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัแบบถ่ายเสียง. (2542). กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตย 

สถาน. สืบค้นเม่ือ 24 สงิหาคม 2545, จาก http://www.Royin.go.th/roman-translate.html 
แบบเอม็แอลเอ 
หลกัเกณฑ์การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน,  

2542..24 สงิหาคม 2545 <http://www.Royin.go.th/roman-translate.html> 
แบบชิคาโก 
หลกัเกณฑ์การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน,  

2542. <http://www.Royin.go.th/roman-translate.html> (24 สงิหาคม 2545). 
ตวัอย่าง บรรณานุกรมบทความในวารสาร 
แบบเอพีเอ 
Fiese, B. H., & Tomcho, T. J.. (2001). Finding meaning in religious practices : The relation  

between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of Family Psychology,  

15, 597-609. Retrieved August 22, 2002, from  

http://www.apa.org/journals/fam/press_releases/december_2001/fam154597.html 
แบบเอม็แอลเอ 
Fiese, Barbara H., and Tomas, J. Tomcho. “Finding Meaning in Religious Practices : The 

Relation Between Religious Holiday Rituals and Marital Satisfaction.” Journal of Family  

Psychology 15 (2001) : 597-609. 22 Aug. 2002  

<http://www.apa.org/journals/fam/press_releases/december_2001/fam154597.html> 

http://www.apa.org/journals/fam/press_releases/december_2001/fam154597.html


แบบชิคาโก 
Fiese, Barbara H., and Tomas, J. Tomcho. “Finding Meaning in Religious Practices : The 

Relation Between Religious Holiday Rituals and Marital Satisfaction.” Journal of Family  

Psychology, 15 (Dec. 2001) : 597-609.  

<http://www.apa.org/journals/fam/press_releases/december_2001/fam15 

4597.html> (Aug. 22, 2002). 
ตวัอย่าง บรรณานุกรมบทความในนิตยสาร 
แบบเอพีเอ 
Masland, T. (2002, September 7). Pragmatism versus principle. Newsweek. Retrieved  

September 8, 2002, from http://www.msnbc.com/news/802941.asp 
แบบเอม็แอลเอ 
Masland, Tom. “Pragmatism versus Principle.” Newsweek. 7 September 2002. 8 September  

2002 <http://www.msnbc.com/news/802941.asp> 
แบบชิคาโก 
Masland, Tom. “Pragmatism versus Principle.” Newsweek, 7 Sept. 2002.  

<http://www.msnbc.com/news/802941.asp> (8 Sept. 2002) 
 
การเขียนบรรณานุกรมข้อความที่ประกาศ (post) บนอนิเทอร์เน็ต 
ข้อความที่ประกาศบนอนิเตอร์เน็ต ในท่ีนีห้มายถึง ข้อความท่ีนําเสนอเป็นการแลก เปล่ียน

ความคดิเห็นในเว็บฟอรัม (web forum) ข้อความท่ีนําเสนอในลสิต์เซร์ิฟ (Listserv) และกลุม่ขา่ว 

(Newsgroup) ตา่ง ๆ รายละเอียดท่ีควรระบ ุได้แก่ ช่ือผู้ประกาศ วนัเดือนปีท่ีประกาศ หวัเร่ือง (ดตูามท่ี

ปรากฏในบรรทดัหวัข้อ subject) และยอูาร์แอล (ยกเว้นสําหรับข้อความในกลุม่ขา่ว ให้ระบช่ืุอกลุม่ขา่ว

แทน) โดยในแบบเอพีเอ และ แบบเอ็มแอลเอ กําหนดให้มีข้อความท่ีบง่วา่เป็นข้อความท่ีประกาศ และใน

แบบเอ็มแอลเอ และ แบบชิคาโก กําหนดให้ระบวุนัท่ีท่ีสืบค้น 
การเขียนบรรณานุกรมจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
รปแบบเอพีเอ ถือว่าจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารส่วนตวัู  ผู้ อ่ืนไมส่ามารถสืบค้นได้ 

จงึไมแ่นะนําให้รวมรายการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ไว้ในบรรณานกุรม แตใ่ห้อ้างถงึไว้ในเนือ้ความ สําหรับ

แบบเอม็แอลเอ และแบบชิคาโก มีรายละเอียดทางบรรณานกุรมของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกําหนด

ไว้ เหมือนกนั ได้แก่  
ช่ือผ้เขียน หวัข้อเร่ือง และวันที่ส่ง โดยแู บบเอม็แอลเอกาํหนดให้มีช่ือผ้รับ ู  
ส่วนแบบชิคาโก ให้ระบุช่ือชนิดที่ของการตดิต่อ (เช่น เป็นจดหมายส่วนตวั หรือจดหมาย 
ทางราชการ) และวันที่เข้าไปสืบค้น 



7.4 ประมวลศัพท์ที่ควรรู้ 
คาํศัพท์คอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ต 
ASCII file 
ความหมาย: แอสกีไ้ฟล์เป็นไฟล์ท่ีเข้ารหสัตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange) มีรหสัอกัษรทัง้หมด 128 ตวั คําวา่ "flat ASCII file" มกัจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ท่ีไมมี่อกัษรควบคมุพิเศษหรือมี

ข้อมลูแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเทก็ซ์จะหมายถงึแอสกีไ้ฟล์  
Asynchronous Transfer Mode (ATM) 
ความหมาย:  เอทีเอม็เป็นส่ือชนิดใหมเ่หมาะสําหรับการส่ือสารข้อมลูบนสายส่ือสารท่ีมีความเร็วสงู (เช่นสายไฟเบอร์ออพ

ติก) และมีความสามารถในการทําสวิชช่ิงได้เร็ว เอทีเอม็จะย้ายข้อมลูขนาด 53 ไบต์ท่ีเรียกวา่ "เซลล์" (ซึง่มีขนาดเลก็กวา่

ขนาดของแพคเก็ตท่ีใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการส่ือสารระกบัต่ําชนิดแรกท่ีใช้งานได้ดีทัง้ในเครือข่า

ท้องถ่ินและเครือข่ายระยะกว้าง 

Browser  (เบราเซอร์) 

ความหมาย: ช่ือเรียกไคลเอน็ต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเรียกดเูอกสาร HYPERTEXT หรือ โปรแกรมเรียกดเูวบ็ไซต์  

CD ยอ่มาจาก :Compact Disc  ความหมาย : ด ูCompact Disc  

Compact Disc  อกัษรยอ่ :CD 

ความหมาย : เป็นอปุกรณ์เก็บข้อมลูแบบดิจิตอล และ เพลง  
Compact Disc Read Only Memory  
ความหมาย : อกัษรยอ่ :CD-ROM :เป็นอปุกรณ์บนัทกึข้อมลูคอมพิวเตอร์ทัง้ท่ีเป็น ข้อความ Multimedia กราฟิก เสียง 

วีดีโอ  และ แผน่ CD ท่ีใช้บนัทกึข้อมลูคอมพิวเตอร์ ซึง่บนัทกึได้ทัง้ ข้อความ ภาพ เสียง กราฟิก  
Cyberspace  
ความหมาย : Cyberspace เป็นการติดตอ่ภายในทัง้หมดของคนท่ีแสดงผา่นคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม โดยปราศ 

จากขอบเขตทางกายภาคด้านภมิูศาสตร์  
Database  
ความหมาย: ฐานข้อมลู   ข้อมลูท่ีมีความสมัพนัธ์กนั และถกูรวบรวมไว้ให้เป็นฐาน สําหรับการค้นคืนข้อมลู  

DHTML (dynamic HTML) 

ความหมาย : เป็นกลุม่ของคําสําหรับสว่นประกอบของภาษา Hypertext Markup Language (HTML) ใหม ่และตวัเลือก

ท่ีจะให้ผู้ใช้สร้างเวบ็เพจมีภาพเคล่ือนไหวมากขึน้และตอบสนองผู้ใช้แบบ interactive มากกวา่ HTML เวอร์ชนัก่อน สว่น

ใหญ่ของ dynamic HTML ได้รับการระบใุน HTML 4.0  
Domain name  
ความหมาย: การระบคุอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต และการอธิบายลําดบัชัน้ของตําแหน่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์  
FTP (File Transfer Protocol)  
เป็นโปรโตคอลมาตรฐานในอินเตอร์เน็ต ซึง่เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสดุในการแลกเปล่ียนไฟล์ ระหวา่งคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต 

คล้ายกบั Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ท่ีใช้ในการสง่เว็บเพจ็และไฟล์ท่ีเก่ียวข้อง และ Simple Mail Transfer 

Protocol (SMPT) ท่ีใช้สง่ผา่น e-mail ซึง่ FTP เป็นโปรโตคอลประยกุต์ท่ีใช้โปรโตคอล TCP/IP  โดย FTP ใช้ในการสง่ไฟล์

เวบ็เพจจากแหลง่ท่ีเก็บไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยแสดงฐานะเป็นเคร่ืองแมข่่าย สําหรับทกุคนบนอินเตอร์เน็ต และนิยม

ใช้ในการ download โปรแกรมและไฟล์มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากเคร่ืองแมข่่ายอ่ืน  



HTML (Hypertext Markup Language) 
ความหมาย : ภาษาท่ีใช้ในการสร้างเอกสารแบบไฮเปอร์เทก็ซ์ในเวิลด์ไวด์เวบ็ท่ีมีความสามารถสร้างตวัเช่ือมโยงไปยงั

เอกสารอ่ืนได้ ทําให้เวิลด์ไวด์เว็บมีความสามารถของไฮเปอร์เทก็ซ์และไฮเปอร์มีเดีย 
Information System  
ความหมาย: ระบบข้อมลู, กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์สําหรับสร้าง สง่ รับ เก็บรักษา

หรือประมวลผลข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
Keyword  
ความหมาย: คําสําคญั คําท่ีมีความหมายพิเศษสําหรับบางโปรแกรม เช่นคําท่ีเราต้องการค้นหาข้อมลูใน Search Engine 
Multimedia  
ความหมาย: ส่ือหลายรูปแบบท่ีถ่ายทอดผา่นคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเสมือนจริง ภาพเคล่ือนไหว 

วิดีโอ เสียง  ข้อความ   
Router  
ความหมาย :  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ีกําหนดเส้นทางทางสง่แพคเกจ ท่ีรับมาจากเครือข่ายหนึง่ไปยงัเครือข่ายอ่ืน โดยจะ

ตอ่อยูร่ะหวา่งเครือข่ายท้องถ่ินกบัเครือข่ายระยะกว้างทําให้เกิดเครือข่ายของเครือข่ายยอ่ยๆ 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  

ความหมาย :  ระบบโปรโตคอล การส่ือสารพืน้ฐานของระบบอินเตอร์เน็ต มนัสามารถใช้เป็น โปรโตคอลในการส่ือสาร

ภายใน เครือข่ายสว่นบคุคล เรียกวา่ intranet และ extranet เม่ือมีการติดตอ่โดยตรงกบั internet เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะ

ได้รับการคดัลอกโปรแกรม TCP/IP เช่นเดียวกบัคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เพ่ือทําให้สง่ข้อความขอรับสารสนเทศ 
URL (Uniform Resource Locator) 
ความหมาย: การระบตํุาแหน่งของไฟล์ท่ีเข้าถงึได้บนอินเตอร์เน็ต การใช้โปรโตคอลของ World Wide Web หรือHypertext  

Transfer Protocol ทรัพยากรคือเพจ HTML ภาพ โปรแกรมอินเตอร์เฟซ เช่น Java applet หรือไฟล์ท่ี HTTP โดย URL จะ

เก็บช่ือของโปรโตคอลท่ีต้องการเพ่ือเข้าถงึทรัพยากร 
Upload  
ความหมาย : การสง่ข้อมลูจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หนึง่ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึง่ ซึง่โดยปกติจะอยู่ไกลออกไป 

USB (Universal Serial Bus) 

ความหมาย : มาตรฐานในการ อินเตอร์เฟส กบัคอมพิวเตอร์ เป็นมาตรฐานในการ อินเตอร์เฟส กบัคอมพิวเตอร์ ด้วย

อตัราสง่ถ่ายข้อมลู ได้มากกวา่ 1 MB/Sec และ สามารถรองรับ Device ได้ถงึ 127 ชิน้ 
WWW (World Wide Web) 
ความหมาย : เทคนิคในการนําเสนอข้อมลูในลกัษณะส่ือประสม ท่ีเป็นข้อความ ภาพ และมลัติมิเดียเข้าไว้ด้วยกนั และมี

การเช่ือมโยงแบบไฮเปอร์ลงิก์ ทําให้ค้นหาข้อมลูในระดบัลกึลงไปได้เร่ือยๆ ตามต้องการ 
WAP (Wireless Application Protocal) 
ความหมาย : โปรโตคอลหรือข้อตกลงทางการส่ือสาร (Communication Protocal)  ท่ีมีพืน้ฐานมาจาก Internet Protocal 

ซึง่ WAP เป็นมาตรฐานเปิดของระบบการส่ือสารด้านข้อมลูไร้สาย การใช้งานอินเทอร์เน็ต ผา่นบริการของเคร่ืองมือส่ือสาร

ไร้สาย เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ เคร่ืองมือส่ือสารไร้สาย อ่ืนๆ (โดยไมต้่องมีโมเดม็หรือ ตวัแปลงสญัญาณอ่ืนๆ) 
Wi-Fi Wi-Fi (wireless fidelity)  
ความหมาย : ศพัท์ของประเภทเครือข่ายท้องถ่ินไร้สาย (WLAN) ท่ีใช้ข้อกําหนดในตระกลู 802.11 คําศพัท์ Wi-Fi ได้รับ 



การสร้างโดยองค์กรท่ีเรียกวา่ Wi-Fi Alliance ซึง่ควบคมุการทดสอบท่ีประกนัการปฏิบติังานผลติภณัฑ์ภายใน  

ผลติภณัฑ์ท่ีผา่นการทดสอบของพนัธมิตรจะได้รับป้าย "Wi-Fi certified" (เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน) 
Wireless (ไร้สาย)  
ความหมาย : คําท่ีอ้างถงึในด้านโทรคมนาคม ซึง่คล่ืนแมเ่หลก็ไฟฟ้านําสญัญาณบนเส้นทางการส่ือสารทัง้หมด หรือ

บางสว่น อปุกรณ์การเตือน เช่น intrusion alarms, ให้คล่ืน acoustic ท่ีความถ่ีสงูกวา่ช่องท่ีคนได้ยิน บางครัง้สามารถ

จดัเป็น " wireless" (ไร้สาย)ได้  
XML (Extensible Markup Language)  
ความหมาย : วิธีการท่ียืดหยุน่ในการสร้างรูปแบบสารสนเทศร่วม และการใช้ร่วม ทัง้รูปแบบและข้อมลูใน World Wide 

Web, Internet และท่ีตา่ง ๆ เช่น ผู้ผลติคอมพิวเตอร์ท่ีเหน็ด้วยกบัมาตรฐานการอธิบายสารสนเทศของสนิค้า จากนัน้ทํา

การสร้างรูปแบบสารสนเทศของสนิค้า โดยมาตรฐานเดียวกนั ทําให้ผู้ใช้สามารถสง่โปรแกรมท่ีเรียกวา่ Intelligent Agent 

ไปยงั Web site ตา่ง ๆ เพ่ือเก็บข้อมลู และทําการเปรียบเทียบ ซึง่ XML สามารถใช้โดยบคุคลทัว่ไปหรือบริษัทท่ีต้องการ

การใช้สารสนเทศทีมีอยู่  

XHTML  (Extensible Hypertext Markup language) 

ความหมาย : World Wide Web Consortium (W3C) อธิบายวา่ XHTML  เป็น "การกําหนดใหมข่อง HTML 4.0 ในฐานะ

เป็นการประยกุต์ของ Extensible Markup language (XML) 
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