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คาํนํา 

  คอมพิวเตอร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากและรวดเร็วในสงัคม
ปจัจุบนั   นบัต ัง้แต ่การเดนิทาง การทาํงาน การดาํเนินธรุกจิ การเงนิ การธนาคาร การ
จดัเก็บขอ้มลู และสารสนเทศ และอืน่ๆอกีมากมาย จนกลา่วไดว้า่ คอมพวิเตอร์ไดก้ลาย
เป็นสิง่สาํคญัตอ่การทาํงานและการดาํเนินชีวติประจาํวนัของมนุษย์ทกุคน ทกุเพศ ทกุวยั 
จงึจาํเป็นตอ้งมีการเรียนรูเ้พือ่ใหท้กุคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และ
การประยกุต์ใช ้ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านคอมพวิเตอร์ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ท ัง้ตอ่ตนเอง 
และสว่นรวม   

  ส ําหรบัเน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ี ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ โดยได้เรียบเรียงขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนวิชา 01418112 
คอมพวิเตอร์เบือ้งตน้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และไดเ้ผยแพรท่างอนิเทอร์เน็ต เพือ่ให้
นิสติ และผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย และใชเ้ป็นหนงัสอืประกอบ
การเรียนวชิาดงักลา่ว   

  สดุทา้ยน้ี ผูเ้ขยีน หวงัวา่หนงัสอืเลม่น้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ นิสติ นกัศกึษา 
และผูท้ีส่นใจทีจ่ะแสวงหาความรูด้า้นวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
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บทที ่1 
ซอฟต์แวร์ (Software) 

ซอฟต์แวร์ 

 ซอฟต์แวร์ หมายถงึ ชุดของโปรแกรม หรือ คาํส ั่งทีนํ่าไปใชส้ ั่งใหค้อมพวิเตอร์
ฮาร์ดแวร์ทาํงานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้  ซอฟต์แวร์จงึเป็นสว่นทีไ่มส่ามารถจบัตอ้ง
ได ้ซึง่แตกตา่งจากฮาร์ดแวร์ 

 คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ จะสามารถทาํงานไดก็้ตอ่เมือ่ไดร้บัคาํส ั่งจากมนษย์ ดงันัน้
ผูท้ีต่อ้งการใชง้านคอมพวิเตอร์ จะตอ้งป้อนคาํส ั่งเขา้ไป เพือ่ใหค้อมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์นํา
คาํส ั่งไปกระทาํเพือ่ใหเ้กดิผลตามทีผู่ใ้ช้ตอ้งการ  โดยผูใ้ช้สามารถป้อนคาํส ั่งเพือ่ให้
คอมพวิเตอร์ทาํงานตา่งๆไดห้ลากหลาย อาท ิ วาดภาพ แสดงขอ้ความ คาํนวณคา่ตา่งๆ 
สง่จดหมาย สรา้งฐานขอ้มลู จดัเก็บ เรียกใชข้อ้มลู เป็นตน้  เพือ่ความสะดวกในการป้อน
คาํส ั่งเขา้สูค่อมพวิเตอร์ จงึมกีารเขยีนคาํส ั่งทีต่อ้งการใชส้ ั่งใหค้อมพวิเตอร์ทาํงานไวเ้ป็น
ชุดเดยีวกนั เรียกวา่ โปรแกรม และบนัทกึเก็บไ้วใ้นแฟ้ม เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน 
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เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงแต่ส ั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านคําส ั่งจากแฟ้ม ซึ่งจะช่วยให้การ
ทาํงานในแตล่ะคร ัง้เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

 ดงันัน้ จะเห็นวา่ คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์จะเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ หรือมคีณุคา่มาก
น้อยเพียงใดจงึยอ่มขึน้กบัคณุภาพของซอฟต์แวร์ดว้ย  

ประเภทของซอฟต์แวร์ 

 ซอฟต์แวร์แบง่ตามการทาํงาน ไดเ้ป็น 3 ประเภท  
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 
  2. ซอฟต์แวร์ประยกุต์ (Application Software) 
  3. ซอฟต์แวร์มุง่รา้ย (Malicious Software) 

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 
  
 ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นซอฟต์แวร์ทีท่าํหน้าทีจ่ดัเตรียมสิง่แวดลอ้มพ้ืนฐานทีจ่าํเป็น
สาํหรบัผูใ้ช ้และ ซอฟต์แวร์ประยกุต์ เพือ่ใหก้ารทาํงานเป็นไปดว้ยด ีและมปีระสทิธภิาพ 

 ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบดว้ย 
 1. ระบบปฏบิตักิาร 
 2. ยทูลิติ ี
 3. โปรแกรมขบัอปุกรณ์  

ระบบปฏบิตักิาร (Operating Systems) 
  
 ระบบปฏิบตัิการ ประกอบซอฟต์แวร์ที่ท ําหน้าที่่จดัการทรพัยากรภายใน
คอมพวิเตอร์และใหบ้รกิารพ้ืนฐานท ั่วไปกบังานซอฟต์แวร์ตา่งๆทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร สว่น
ประกอบหลกัของระบบปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่ โปรแกรมซุปเปอร์ไวซอรี (Supervisory 
Programs) โปรแกรมบตูการทาํงาน (Boot Loaders)  เชลล์ (Shells) และ ระบบ
วนิโดว์ (Window Systems)  โดยท ั่วไประบบปฏบิตักิารจะมาพรอ้มกบัซอฟต์แวร์
ตา่งๆดว้ย เพือ่ชว่ยอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้

โปรแกรมซุปเปอร์ไวซอรี (Supervisory Programs) หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
(Supervisor)  

 โปรแกรมซุปเปอร์ไวซอรี เป็นสว่นหน่ึงของระบบปฏบิตักิาร ไดแ้กโ่ปรแกรมทีท่าํ
หน้าทีค่วบคมุการกระทาํการของสว่นของโปรแกรมและงานทกีระทาํตามกาํหนดการเป็น
กิจวตัร การดําเนินการนําเข้าและส่งออก และการดําเนินการเมื่อมีความผิดพลาด 
นอกจากน้ียงัรวมถงึโปรแกรมทีจ่ดัสรรพ้ืนทีข่องความจาํ โปรแกรมจดัลาํดบัการทาํงาน 
และโปรแกรมจดัการการขดัจงัหวะ 
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โปรแกรมบตูโหลดเดอร์ (ฺBoot Loaders) 

การบูต หมายถึง การเริ่มต้นการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ  กระบวนการบูตจากสถานะที่ปุ่มสวิตซ์ปิดไปยัง
เปิด เรียกว่า ฮาร์ดบูต ส่วนซอฟต์บูต อาจเกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์คือกดปุ่มเปิดปิด 
หรือ เกิดจากคำสั่งในซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการที่เรียกว่า power-on self-test 
(POST) เกิดขึ้นทันทีหลังฮาร์ดบูต กระทำโดยเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์  ซึ่ง
เป็นการทดสอบระบบนำเข้าส่งออกพื้นฐานว่า ยังสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือ
ไม่ อุปกรณ์นำเข้าส่งออก ได้แก่ แป้นพิมพ์ แรม ดิสก์ไดรฟ์ และ ฮาร์ดแวร์อื่นๆ 

โปรแกรมบูตโหลดเดอร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่โหลดระบบปฏิบัติ
การ หรือ ซอฟต์แวร์ระบบอื่นๆหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ POST

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันใช้เวลาบูตสั้นมากเพียงไม่กี่วินาที การบูต ประกอบ
ด้วย กระบวนการ POST การค้นหาและเริ่มต้นการทำงานให้กับอุปกรณ์รอบข้าง
ต่างๆ  รวมทั้ง ค้นหา โหลด และเริ่มต้น ระบบปฏิบัติการ  ส่วนกระบวนการนิ่ง 
หรือ หลับ ไม่ได้อยู่ในการบูต

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ และ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อาทิ 
โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมแผ่นตารางทำการ จะต้องใช้งานผ่าน
ซอฟต์แวร์ระบบที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติที่ได้รับความนิยม มีหลาย
โปรแกรม อาทิ Windows, MacOS, และ Linux

 เมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอร์จะโหลดระบบปฏบิตักิารโดยการคดั
ลอกจากฮาร์ดดสิก์ขึน้มาไว้ในหน่วยความจําหลกั เพื่อให้ระบบปฏบิตักิารอยู่ในสภาพ
พรอ้มทีจ่ะรบัคาํส ั่งจากผูใ้ช ้  เมือ่ผูใ้ชต้อ้งการทาํงานก็จะส ั่งรนัโปรแกรมโดยผา่นระบบ
ปฏิบตัิการ ขณะที่โปรแกรมกําลงัรนั ระบบปฏิบตัิการจะคอยประสานงานระหว่าง
โปรแกรมและอปุกรณ์ตา่งๆทีโ่ปรแกรมเรียกใช ้
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โปรแกรมยทูลิติ ี(Utility Programs) 
  
 โปรแกรมยทูลิติ ี เป็นซอฟต์แวร์ระบบประเภทหน่ึง ทาํหน้าที ่ดแูล การดาํเนินงาน
ของคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ตา่งๆ และซอฟต์แวร์  โดยท ั่วไปโปรแกรมยูทลิติีจะชว่ย
สนบัสนุนสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหซ้อฟต์แวร์ประยกุต์สามารถทาํงานไดเ้สร็จสิน้ อาท ิ  ป้องกนั
คอมพวิเตอร์จากซอฟต์แวร์ทีมุ่ง่รา้ย ผูบ้กุรุกทีไ่มไ่ดไ้ดร้บัอนุญาต จดัการแฟ้มและดสิก์ 
บบีอดัแฟ้ม เลน่ไฟล์มเีดยี 

     
 สิง่หน่ึงทีส่าํคญัมากกวา่ คือ ป้องกนัคอมพวิเตอร์จากซอฟต์แวร์ทีมุ่ง่รา้ย หรือ 
มลัแวร์ ซึง่เป็นโปรแกรมทีไ่มพ่งึประสงคแ์ฝงมากบัขอ้มูลทีอ่ยูบ่นเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่ทาํลาย หรือรบกวนระบบคอมพวิเตอร์  ตว้อยา่งของมลัแวร์ ไดแ้ก ่
ไวรสัคอมพวิเตอร์ 

โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Drivers)


 โปรแกรมขบัอปุกรณ์ คอื โปรแกรมทีท่าํหน้าทีด่าํเนินการ หรือ ควบคมุ อปุกรณ์
ตา่งๆทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์ อาท ิแป้นพมิพ์ ดสิก์ไดรฟ์  โปรแกรมขบัอปุกรณ์เหลา่น้ี
สว่นมากจะมากบัระบบปฏบิตักิาร สว่นอปุกรณ์อืน่ๆทีต่ดิต ัง้เพิม่เตมิตอ้งโหลดและตดิต ัง้
โปรแกรมขบัก่อนจึงจะสามารถใช้งานได ้ โปรแกรมขบัทําหน้าที่เป็นตวัแปลให้กบั
อุปกรณ์และโปรแกรมทีร่อ้งขอใช้อุปกรณ์ แต่ละอุปกรณ์มีชุดคําส ั่งเฉพาะทีแ่จ้งให้ระบบ
ปฏบิตักิารทราบถงึวธิีการตดิตอ่สือ่สารกบัอปุกรณ์ ซึง่คาํส ั่งน้ีเขา้ใจไดโ้ดยโปรแกรมขบัเทา่นัน้ 
สว่นมากแลว้โปรแกรมจะใชค้าํส ั่งท ั่วไปเพือ่เรียกใชอ้ปุกรณ์ผา่นระบบปฏบิตักิาร โปรแกรมขบั
รบัคาํส ั่งจากโปรแกรม แลว้แปลใหเ้ป็นคาํส ั่งพเิศษทีอ่ปุกรณ์สามารถเขา้ใจได ้ 
  
 ตวัอยา่งการตดิตอ่สือ่สาร อาท ิ โปรแกรมขบัเครือ่งพมิพ์แจง้ใหร้ะบบปฏบิตักิารทราบวา่
จะพมิพ์อยา่งไรบนหน้ากระดาษ โปรแกรมขบัการ์ดเสยีง จะบอกใหร้ะบบปฏบิตักิารทราบวา่จะ
แปลเลขฐาน 2 บนแฟ้มเอ็มพี 3 ไปเป็นสญัญาณเสยีงเพือ่ใหก้าร์ดเสยีงสามารถสง่เสยีงไปทีห่ฟูงั
หรือลาํโพงออกไดอ้ยา่งไร 

ซอฟต์แวร์ประยกุต์ (Application Software) 

 ซอฟต์แวร์ประยกุต์ ประกอบดว้ย โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถนําไปใช้
ส ั่งงานคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ใหท้าํงานตา่งๆตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ  
  
 ซอฟต์แวร์ประยกุต์ จงึชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํงานตา่งๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย อาท ิงานใน
ธรุกจิตา่งๆ การเงนิ การตลาด การทอ่งเทีย่ว การขนสง่ การศกึษา งานราชการ ชว่ยในการทาํ
มลัตมิเีดยี กราฟืกส์ ชว่ยในการตดิตอ่สือ่สาร การคน้หาขา่วสารตา่งๆ  งานเอกสาร งานคาํนวณ   
รูปแบบของซอฟต์แวร์ประยกุต์  
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 ซอฟต์แวร์ประยกุต์มรูีปแบบทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่

 1. ซอฟต์แวร์แพ็คเก็จ (Packaged software) 
 2. ซอฟต์แวร์ท ั่วไป (Custom software) 
 3. เว็บแอพลเิคช ั่น (Web application) 
          4. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open source software) 
 5. แชร์แวร์ (Shareware) 
          6. ฟรีแวร์ (Freeware) 
          7. ซอฟต์แวร์สาธารณะ(Public-domain software)   

ซอฟต์แวร์แพ็คเก็จ (Packaged software) 

 ซอฟต์แวร์แพ็คเก็จเป็นซอฟต์แวร์ทีม่ีลิขสทิธ ิ ผลิตขึน้เพื่อจําหน่ายท ั่วไป ผู้ซ้ือจะได้
โปรแกรมทีค่อมไพล์แลว้ พรอ้มกบัคูม่อืการใชง้าน 
  

ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน (Custom software) 

 ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่หโ้ปรแกรมเมอร์พฒันาขึน้ตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านแตล่ะรายโดยเฉพาะ เน่ืองจากเป็นงานทีม่ีรายละเอียดแตกตา่งจากงานอืน่ๆ ไม่
สามารถหาซอฟต์แวร์แพ็คเกจทีต่รงกบัความตอ้งการได ้  ซอฟต์แวร์เฉพาะงานจงึมคีา่ใชจ้า่ยที่
สงูกวา่ซอฟต์แวร์แพ็คเก็จ 
   
เว็บแอพลเิคช ั่น (Web application) 
   
 เว็บแอพพลิเคช ั่น เป็นเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าไปใช้งานซอฟต์แวร์จากเครื่อง
คอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์ใดๆทีเ่ชือ่มตอ่กบัอนิเทอร์เน็ต  โปรแกรมในเว็บแอพพลเิคช ั่นทีจ่ดัเตรี
ยมไวใ้หบรกิารแกผู่ใ้ชม้หีลากหลาย อาท ิ อเีมล การประมวลผลคาํ การคดิคาํนวณคา่ใชจ้า่ย 
ภาษี เกมส์ เป็นตน้ มเีว็บแอพพลเิคช ั่นจาํนวนมากอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ไปใชโ้ปรแกรมไดโ้ดยไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ย ขณะเดยีวกนัก็มบีางเว็บไซต์ทีค่ดิคา่ใชจ้า่ย   

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open source software) 

 ซอฟต์แวร์โอเพนซ์ซอร์ส เป็นซอฟต์แวร์ทีจ่ดัเตรียมไวส้าํหรบัใหนํ้าไปใชง้าน หรือ นํา
ไปปรบัปรุง แกไ้ข หรือ นําไปแจกจา่ยตอ่ เจา้ของลขิสทิธโิอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ไมไ่ดก้าํหนด
ขอ้จาํกดั  

แชร์แวร์ (Shareware) 

 แชร์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ทีม่ลีขิสทิธ ิ ในชว่งทดลองใชง้านจะมกีารแจกจา่ยใหผู้ส้นใจได้
ทดลองใชโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  หลงัระยะเวลาทดลองใชง้าน หากตอ้งการใชง้านตอ่ ตอ้งเสยีคา่ใช้
จา่ยใหก้บัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์  ในบางคร ัง้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์อาจจะใหผู้ส้นใจไดท้ดลองใช้
ซอฟต์แวร์เพียงบางสว่น หากตอ้งการใชเ้วอร์ชนัทีเ่ต็มรูปแบบจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยใหผู้พ้ฒันา
ซอฟต์แวร์ 
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ฟรีแวร์ (Freeware) 
 ฟรีแวร์เป็นซอฟต์แวร์ทีม่ลีขิสทิธ ิ ทีอ่นุญาตใหบ้คุคลหรือบรษิทันําไปใชไ้ดโ้ดยไมเ่สยีคา่
ใชจ้า่ย แตโ่ปรแรมเมอร์ไมส่ามารถจะนําฟรีแวร์ไปพฒันาตอ่โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ใชใ้นเชงิ
พาณิชย์ 

ซอฟต์แวร์สาธารณะ(Public-domain software)   

 ผู้เขียนซอฟต์แวร์สาธารณะ ได้บริจาคซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัทางลขิสทิธ ิผูใ้ชท้กุคนสามารถคดัลอก หรือนําไปแจกจา่ยไดโ้ดย
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

ซอฟต์แวร์ธรุกจิ 
  
 ซอฟต์แวร์ธุรกจิเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทีช่่วยอาํนวยความสะดวกใหก้ารทาํงานในชวิติ
ประจาํวนัเป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ  ตวัอยา่งของซอฟต์แวร์ธุรกจิทีไ่ดร้บัความนิยมมาก 
ไดแ้ก ่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคาํ (Word processing software) ซอฟต์แวร์แผน่ตาราง
ทาํการ (Spreadsheet software) ซอฟต์แวร์ฐานขอ้มลู (Database software) ซอฟต์แวร์
การนําเสนอ (Presentation software)  
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บทที ่2 
ข ัน้ตอนวธิ ี

 การทาํงานของคอมพวิเตอร์จะเกดิขึน้ได ้  จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัคาํส ั่งจากผูใ้ชง้าน เพือ่
ความสะดวกผูใ้ชจ้ะสง่คาํส ั่งเพือ่ส ั่งงานคอมพวิเตอร์ในรูปของโปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือชุดคาํ
ส ั่ง ซึง่โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือชุดคาํส ั่งดงักลา่ว ประกอบคาํส ั่งหลายๆคาํส ั่งทีเ่ขยีนดว้ยกฎ
เกณฑ์ของภาษาคอมพวิเตอร์ เพือ่บอกใหค้อมพวิเตอร์ทาํงานทลีะข ัน้ตอน ตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

 การบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเทคนิคทีละขั้นตอนเพื่อสามารถทำงานสำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย เรียกว่า ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ดังนั้นจากที่กล่าวมาแล้ว ขั้นตอนวิธีจึงหมาย
ถึง วิธีพื้นฐานที่ใช้ต่อเนื่องกันทีละขั้นตอนเพื่อให้สามารถทำงานได้จนสำเร็จ 
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ตัวอย่างของขั้นตอนวิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ขั้นตอนวิธีเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบิน 
 1. ไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน       
 2. ยื่นบัตรประจำตัว       
 3. แจ้งจุดหมายปลายทาง       
   4.    รับบัตรขึ้นเครื่อง 

ขั้นตอนวิธีขึ้นเครื่องบิน: 
 1. แสดงบัตรประจำตัว และบัตรขึ้นเครื่อง       
   2.    นำกระเป๋า สัมภาระ เข้าเครื่องสแกน 
   3.    เดินผ่านเครื่องสแกน 
   4.     นั่งรอเรียกขึ้นเครื่อง 
   5.     แสดงบัตรประจำตัวและบัตรขึ้นเครื่อง 
   6.     ขึ้นเครื่อง 

การทาํงานของคอมพวิเตอร์ 

 การทาํงานของคอมพวิเตอร์สว่นใหญแ่ลว้ จะเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการ 3 อยา่งไดแ้ก ่
  - การรบัขอ้มลู 
  - การประมวลผล  
  - การแสดงผล 
 ในการดาํเนินการ 3 อยา่ง ดงักลา่ว จะตอ้งมกีารดาํเนินการ 
   - การคาํนวณ 
  - การตรวจสอบเงือ่นไข และตดัสนิใจ 
  - การทาํซ้าํ 

ข ัน้ตอนวธิใีนการส ั่งใหค้อมพวิเตอร์ทาํงาน 

 ข ัน้ตอนวธิทีีใ่ชใ้นการส ั่งใหค้อมพวิเตอร์ทาํงาน ประกอบดว้ย การดาํเนินการตา่งๆ ดงัน้ี 
 - การดาํเนินการแบบลาํดบั 
 - การดาํเนินการแบบเงือ่นไข 
 - การดาํเนินการทาํซ้าํ 
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ผงังาน 

 ผงังาน เป็นแผนภาพที่พฒันาขึ้นเพื่อใช้แสดงกข ั้นตอนวิธ ี การทํางานของ
คอมพวิเตอร์ โดยผงังานประกอบดว้ยรูปทรงตา่งๆ อาท ิกลอ่งสีเ่หลีย่ม ขา้วหลามตดั และ
รูปทรงอืน่ๆ เชือ่มโยงกนัดว้ยลูกศร แตล่ะรูปทรงใชแ้ทนข ัน้ตอนในกระบวนการ และใช้
ลูกศรแทนลาํดบัการเกดิขึน้ของแตล่ะข ัน้ตอน 

สญัลกัษณ์ในผงังาน 

 ในผงังานม ี6 สญัลกัษณ์พ้ืนฐาน ทีใ่ชบ้อ่ย ไดแ้ก ่

สญัลกัษณ์จุดเริม่ตน้ หรือ จุดสิน้สดุ (Beginning or Terminal)  แทน จุดเริม่ตน้ หรือ 
จุดสิน้สดุของผงังาน 

สญัลกัษณ์กระบวนการ (Process) คอื  การดาํเนินการในหน่วยประมวลผล หรือ หน่วย
ความจาํ 

สญัลกัษณ์นําเขา้สง่ออก (Input/output Symbol) แทนการดาํเนินการนําเขา้ขอ้มูล 
หรือสง่ออกผลทีไ่ด ้ 
 

สญัลกัษณ์ตดัสนิใจ (Decision Symbol) แทนคาํถามทีต่อ้งการคาํตอบใชห่รือไมใ่ช ่
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สญัลกัษณ์เชือ่มตอ่ (Connector Symbol) แทนจุดเชือ่มตอ่ 

สญัลกัษณ์กระบวนการทีก่าํหนดไวก้อ่น (Predefined Process Symbol) แทน
โปรแกรมยอ่ย หรือ ฟงัก์ชนั  
 
 

สญัลกัษณ์ทศิทางการไหล (Flow Lines) 
 
 
 

นอกจากน้ี ยงัมสีญัลกัษณ์ผงังานอืน่ๆอกี 
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กฎท ั่วไปของผงังาน 

1. สญัลกัษณ์เชือ่มตอ่กนัดว้ยลูกศร 
2. สญัลกัษณ์มจุีดเขา้อยูด่า้นบนเพียงจุดเดยีว  
3. สญัลกัษณ์มจุีดออกอยูด่า้นลา่ง ยกเวน้สญัลกัษณ์ตดัสนิใจ 
4. สญัลกัษณ์ตดัสนิใจมจุีดออก 2 จุด โดยจุดหน่ึงอยูด่า้นลา่ง และ อกีจุดหน่ึงดา้นขา้ง  

หรือ อยูด่า้นขา้งท ัง้ 2 จุด 
5.   โดยท ั่วไปผงังานไหลจากบนลงลา่ง แตใ่นบางคร ัง้อาจมกีารไหลจากลา่งขึน้บน 
6.   จุดเชือ่มตอ่ใชเ้พือ่เชือ่มจุดแยกในผงังาน 
 ตวัอยา่ง 
 เชือ่มตอ่ผงังานจากหน้าหน่ึงไปอกีหน้าหน่ึง 
 เชือ่มตอ่จากดา้นลา่งไปยงัดา้นบนของหน้าเดยีวกนั 
          เชือ่มตอ่ 3 สญัลกัษณ์ขึน้ไป เพือ่ไหลกลบัขึน้ไปดา้นบน 
7. เขยีนผงังานของโปรแกรมยอ่ย และ ฟงัก์ชนั แยกไปตา่งหาก 
8. ทกุผงังานจบดว้ยสญัลกัษณ์จุดสิน้สดุ 

การเขยีนผงังาน ใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็นมาตรฐาน จะทาํใหผู้อ้า่นสามารถตคีวามหมายและ
เขา้ใจได ้

ตวัอยา่ง ใหเ้ขยีนข ัน้ตอนวธิเีพือ่บวกคะแนน ดงัน้ี  26, 49, 98, 87, 62 

ข ัน้ตอนวธิ ี 1 

Start 
Sum=0 
Get the first score  
Add the first score to sum 
Get the second score 
Add the second score to sum 
Get the third score 
Add the third score to sum 
Get the forth score 
Add the forth score to sum 
Get the fifth score 
Add the fifth score to sum 
Output the sum 
Stop 
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start

sum = 0

add score to sum 

add score to sum 

add score to sum 

add score to sum 

Get  score

Get  score

Get  score

Print sum

stop

Get  score
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จากข ัน้ตอนวธิ ี 1 พบวา่ บางข ัน้ตอนทีม่กีารทาํซ้าํหลายคร ัง้  จงึปรบัปรุงข ัน้ตอนวธิเีป็น
ดงัน้ี 

ข ัน้ตอนวธิ ี2 

1. Start 
2. Sum=0 
3. Get a score 
4. Add a score to sum  
5. Go to step 3 
6. Output the sum 
7. Stop 

แตเ่น่ืองจากข ัน้ตอนวธิ ี 2 มกีารทาํงานทีไ่มม่จุีดสิน้สดุ คอืรบัคะแนนและบวกคะแนน
เขา้ไปในผลรวมไปเรือ่ยๆ มกีารทาํงานในข ัน้ตอนที ่ 3-5 โดยทีไ่มส่ามารถลงมายงัข ัน้
ตอนที ่6 และ 7 ได ้จงึตอ้งปรบัปรุงใหมเ่ป็นข ัน้ตอนวธิ ี3 ดงัน้ี 

ข ัน้ตอนวธิ ี3  

ปรบัปรุงคะแนนเป็นดงัน้ี 26, 49, 98, 87, 62, -1 โดยที ่ -1 เป็นตวัเลขทีใ่ชก้าํหนดจุด
สิน้สดุการนําเขา้คะแนน 

1. Start 
2. Sum=0 
3. Get a score 
4. If the score is equal to –1, go to step 7 
5. Add a score to sum 
6. Go to step 3  
7. Output the sum 
8. Stop 



�17

ข ัน้ตอนวธิ ี4 

ปรบัปรุงข ัน้ตอนที ่4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคาํส ั่งในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

1. Start 
2. Sum=0 
3. Get a score 
4. While the score is not equal to –1, go to step 7 
5. Add a score to sum 
6. Get a score 
7. Go to step 4  
8. Output the sum 
9. Stop 
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start

sum = 0

Get  score

score != -1

add score to sum 

Get  score

Print sum

stop
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ตวัอยา่ง การรบัคะแนนแลว้สง่คะแนนไปตดัเกรดทีโ่ปรแกรมยอ่ย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

start

sum = 0

Get  score

score != -1

Print  grade

Print “End of Program”

stop

grading(score)

Get  score
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grading(score)

score < 50

score < 75

grade = “P” grade = “p”grade = “G”

true

false

true

false

return grade
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บทที ่3  
ภาษาการโปรแกรม 
  
 ภาษาการโปรแกรม เป็นภาษาทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใชอ้ยา่งเป็นระบบระเบยีบ 
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จาวา (๋JAVA) 

	 จาวา พัฒนาโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็ม เมื่อทศวรรษ 
1990 เป็นภาษาเชิงวัตถุที่เขียนคำสั่งเก็บไว้ภายในคลาส ที่ได้รับความนิยมสูงใน
ปัจจุบัน ใช้เขียนเพื่อพัฒนางานบนเว็บ เกมส์ และโมบายแอพ จาวาสามารถ
ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม โปรแกรมจาวาที่เขียนบนระบบปฏิบัติการแอนดร
อยด์สามารถรันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้ 


ซี (C)


	 ซี พัฒนาขึ้นในทศววรรษ 1970 เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถ
นำไปเขียนเพื่อแก้ปัญหาทั่วไป และใช้เขียนเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์แบบฝัง เป็นพื้นฐานสำหรับหลายภาษา ได้แก่ ซีชาร์ป จาวา 
จาวาสคริปต์ และไพทอน 

ซีพลัสพลัส (C++)


	 ซีพลัสพลัสเป็นภาษาระดับกลาง ที่สามารถเขียนในรูปแบบเชิงวัตถุ ถูกนำ
มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์
ประสิทธิภาพสูง ไคลแอนต์แอพพลิเคชั่น และ วิดีโอเกมส์


ซีชาร์ป (C#) 


	 ซีชาร์ปพัฒนาโดยไมโครซอฟต์ โดยนำได้นำแนวคิดสำคัญจากซีและซีพลัส
พลัส ซีชาร์ปเป็นภาษาที่สามารถนำมาใช้ได้ในงานทั่วไป ไมโครซอฟต์ใช้ซีชาร์ป
มาพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ
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ออบเจ็คทีฟซี (Objective-C)

	 

	 ออบเจ็คทีฟซี เป็นภาษาเชิงวัตถุที่ใช้ในงานทั่วไปบนระบบปฏิบัติการแอ
ปเปิ้ล  โอเอสเอ็กซ์ (OS X) และไอโอเอส (iOS)  ใช้พัฒนาแอพลิเคชันบนไอโฟน


พีเอชพี (Hypertext Processor : PHP)


 	 พีเอชพี เป็นภาษาสคริป์ที่ ออกแบบมาเพื่อใช้พัฒนาเว็บพลวัตและแอพลิ
เคชั่น ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์  โดยจะมีการนำผลของการรันโปรแกรมไปฝังไว้ใน
เอกสารเอทีเอ็มแอล แล้วส่งเอกสารนั้นกลับมาแสดงผลที่เครื่องไคลอันต์  ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาเว็บนิยมใช้ พีเอชพีถูกนำไปใช้
ใน 200 กว่าล้านเว็บไซต์ รวมทั้งเฟซบุ๊คด้วย


ไพธอน (Python)


	 ไพธอนเป็นภาษาระดับสูง ประเภทสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์และ
โมบายแอพ เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม โดยเขียนคำสั่ง
จำนวนน้อยกว่าภาษาอื่น ในการแสดงผลแบบเดียวกัน ไพธอนถูกนำไปเขียนเว็บ
แอพสำหรับ อินสตาแกรม  และใช้โดย กูเกิ้ล ยาฮู และ นาซา


รูบี้ (Ruby)

	 

	 รูบี้เป็นภาษาเชิงวัตถุ ที่ถูกออกแบบให้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นเดียวกับ
ภาษาไพธอน  ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพ


จาวาสคริปต์ (JavaScript)

 

	 จาวาสคริปต์ เป็นภาษาสคริปต์บนไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ พัฒนาโดยเน็ต
สเคป ได้รับแนวคิดจากภาษาซี  ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน
บนเว็บเบราวเซอร์ และ ใช้ในการพัฒนา เว็บแอนิเมชั่น เกม เดสท้อปแอพลิเคชั่น  
จาวาสคริปต์อินเทอร์พรีตเตอร์ถูกฝังไว้ในส่วนเสริมของกูเกิ้ลโครม แอปเปิ้ล
ซาฟารี อะโดบีอะโครแบทแอนด์รีดเดอร์ อะโดบีครีเอทีฟสวีท
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เอสคิวแอล (Structured Query Language  : SQL)

	 เอสควแอลเป็นภาษาที่ได้รับการกำหนดมาตรฐานโดยสถาบันกำหนด
มาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : 
ANSI) และ องค์กรกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (the International 
Organization for Standardization : ISO)  ในทศวรรษ 1980 เอสคิวแอลเป็น
ภาษาที่ได้รับความนิยมมากใช้ในการจัดการข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล 

I


59104010056 นพดล  เก่งเรียน 21012538 M
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บทที่ 4

โครงสร้างข้อมูล


	 โครงสร้างข้อมูล เป็น การจัดเก็บข้อมูลไว้ในความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ความสะดวก และมีประสิทธิภาพ ในการเข้าถึง หรือ เรียกใช้ในภายหลัง การจัด
เก็บข้อมูลที่เหมาะสมจะทำให้ประหยัดพื้นที่ในความจำ และทำให้โปรแกรม
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว ทำให้การประมวลผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


หน่วยพื้นฐานของข้อมูล


	 บิต (Bit)

	 	 บิต เป็นหน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด เป็นหน่วยที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลภายในความจำของคอมพิวเตอร์
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	 ไบต์ (Byte)

	 	 ไบต์ เป็นหน่วยของข้อมูลสำหรับจัดเก็บตัวอักขระ  ในระบบแอสกี ตัว
อักขระ 1 ตัว จัดเก็บโดยใช้ความจำ 1 ไบต์ ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 8 บิต  แต่ในระบบ
ยูนิโคด ตัวอักขระ 1 ตัว จัดเก็บโดยใช้ความจำ 2 ไบต์ ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 16 บิต


	 เขต (Field)


	 	 เขต เป็นหน่วยของข้อมูล ใน 1 เขตข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ 1 
ไบต์ขึ้นไป 


	 ระเบียน (Record)

	 

	 	 ระเบียน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะของสิ่งนั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายชนิด  อาทิ 
การจัดเก็บประวัติส่วนตัวของนักเรียน  ข้อมูลในระเบียนประกอบด้วย เขตข้อมูล 
(Field) ต่างๆ อาทิ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เพศ วันเดือนปีที่เข้าเรียน  
ที่อยู่  โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มในรูปแบบ 1 บรรทัดแทน 1 ระเบียน 
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในการอ่าน หรือตรวจสอบข้อมูล ส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูล
แต่ละระเบียนจะมีรูปแบบที่เหมือนกัน ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่เหมือนกัน


	 ตัวอย่าง 

	 ข้อมูล 1 ระเบียน ประกอบด้วย 4 เขตข้อมูล

	 	 	 


ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 


	 ประเภทของโครงสร้างข้อมูลทั่วไป มีหลายชนิด ได้แก่

	 - แถวลำดับ

	 - แฟ้ม

	 - ตาราง

	 - ต้นไม้ 


แถวลำดับ (Array)


	 แถวลำดับเป็นการนำข้อมูลประเภทเดียวกันมาเก็บไว้ในความจำในลักษณะ
ที่เรียงต่อกัน เมื่อต้องการเรียกใช้ ผู้ใช้สามารถเรียกโดยใช้ดรรชนี จะได้ข้อมูลที่
เรียงอยู่ตามลำดับ ทำให้การเรียกใช้ สะดวกและรวดเร็ว  การจัดเก็บข้อมูลแบบ
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แถวลำดับ ข้อมูลจะอยู่ได้เพียงชั่วคราวในความจำหลัก ในระหว่างเวลาที่มีการ
ประมวลผลข้อมูลของโปรแกรมเท่านั้น เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น แถวลำดับก็
จะหายไป


	 ตัวอย่าง


	 แถวลำดับ Name[5]  มีจำนวน 5 สมาชิก  

	 

	 	 	

	 	 

	 

	 

ตาราง (Table)


	 ตาราง หมายถึง แถวลำดับที่อยู่ในรูปแบบตาราง หรือ ที่เรียกว่า แถวลำดับ 
2 มิติ  


	 ตัวอย่าง 


	 ตาราง หรือ แถวลำดับ 2 มิติ Student [5,4] มีจำนวน 4 สมาชิก แต่ละ
สมาชิกประกอบด้วยข้อมูล 4 รายการ


	 

แฟ้ม (File)


Name[5]

Peter

Jane

Mana

Viroj

Pachy

Peter 13 18 25

Jane 20 35 45

Mana 16 25 32

Viroj 33 16 19

Pachy 60 38 38
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	 แฟ้ม เป็นที่เก็บข้อมูลแบบถาวรในความจำของคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ
ได้แก่ ดิสก์ โซลิดสเตตไดรฟ์ เป็นต้น  การสร้างแฟ้มสามารถทำได้โดยใช้
โปรแกรมบรรณาธิกรณ์ หรือที่นิยมเรียกว่า โปรแกรมอิดิเตอร์  อีกวิธีหนึ่ง ทำได้
ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาซี จาวา ไพธอน เป็นต้น  เมื่อต้องการนำข้อมูลใน
แฟ้มมาประมวลผล จะมีการคัดลอกแฟ้มจากดิสก์มาไว้ที่ความจำหลัก เมื่อการ
ประมวลผลเสร็จสิ้น ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม แฟ้มจะถูกลบจาก
ความจำหลัก  แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้ม จะมีการนำแฟ้มไปจัดเก็บ
ในดิสก์ก่อนที่โปรแกรมจะจบการทำงาน

	 ข้อมูลที่จัดเก็บในแฟ้ม อาจจะเป็นข้อมูลชนิดใดก็ได้ อาทิ ตัวเลข ตัวหนังสือ 
อักขระพิเศษ เลขฐาน 2  เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บรวมกันในรูปของ
ระเบียน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

	 

	 ตัวอย่าง แฟ้มข้อมูล


	 	 


	 


	 

ต้นไม้ (Tree)  


          ต้นไม้เป็นประเภทข้อมูลแบบนามธรรม  มีลักษณะประกอบด้วย ปมราก 
(Root node) ที่อยู่บนสุด มีกิ่งก้านที่แตกแขนงออกไป  ที่ปลายแต่ละกิ่งมีปม 
แต่ละปมอาจจะเป็นจุดสิ้นสุด หรือปมสุดท้าย  หรือแตกเป็นกิ่งย่อยต่อไป  แต่ละ
ปมเรียกว่าเป็นสมาชิกของต้นไม้

ตัวอย่าง

59104010056 นพดล  เก่งเรียน 21012538 M

59106004569 อภิชาติ คล่องแคล่ว 12052537 M

58107001256 วิไล นิ่มนวล 15022537 F

57104000541 ทิพาพร  ส่องแสง 26082539 F

56110001045 สุชาติ  มากมี 30102536 M
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ต้นไม้ ที่มีความสูง 2  มีปมรากอยู่ด้านบนสุด ปมรากมี 2 ปมลูก  และ 2 ปม
หลาน

ต้นไม้แต่ละต้น อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆต่อไปนี้

-  ปม (node) หมายถึง สมาชิกของต้นไม้ ภายในปมประกอบด้วย 2 ส่วน        
ส่วนแรกเป็นที่เก็บข้อมูล       
อีกส่วนหนึ่งเป็นที่เก็บที่อยู่ในหน่วยความจำของปมถัดไป       

-  ปมราก (root) หมายถึงปมที่อยู่บนสุด เป็นจุดเริ่มต้นของต้นไม้        

-  ปมลูก (child node) หมายถึงปมที่แตกออกมาจากของปมพ่อ       

 -  ปมพ่อ (parent node) คือ ปมที่แตกมาจากปมปู่ และมีปมลูก      

-  ปมปู่ (grandparent node) คือ ปมที่แตกกิ่งต่อไปยังปมลูก และปมหลาน        
หรือ เป็นปมที่มีปมอยู่ข้างล่างถัดไป 2 ระดับ

    -  ปมหลาน (grandchild node) คือ ปมที่มีปมปู่ หรือปมที่มีปมอยู่สูงขึ้นไป     
2 ระดับ

-  ปมพี่น้อง (sibling node) คือ ปมที่แตกมาจากปมพ่อเดียวกัน       

44

56

5

25

4
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-  ปมใบ (leaf node) หมายถึงปมสุดท้าย ที่ไม่มีการแตกกิ่งไปยังปมลูก       
       

ต้นไม้ว่าง (empty tree)       

ต้นไม้ว่าง หมายถึง ต้นไม้ที่ไม่มีปมใดๆ       

ความลึกของต้นไม้ (depth)       

ความลึกของต้นไม้ หมายถึง จำนวนกิ่งก้านที่เชื่อมต่อระหว่างปมพ่อ       
และปมลูก ของ กิ่งก้านที่ยาวที่สุด หรือ มีจำนวนปมมากที่สุดของต้นไม้

  
ความสูงของต้นไม้ (tree height)       

ความสูงของต้นไม้ หมายถึง ความลึกของใบที่ลึกที่สุด หรือ อยู่ข้าง       
ล่างมากที่สุด สำหรับต้นไม้ที่มีปมราก แต่ไม่มีปมอื่นเลย  มีความสูง 0  
ต้นไม้ที่มีปมราก แตกเป็นปมลูกเพียงปมเดียว โดยที่ปมลูกเป็นปมสุดท้าย 
หรือปมใบ มีความสูง 1 และโดยทั่วไปต้นไม้ว่างกำหนดให้มีความสูง -1

ต้นไม้ย่อย (subtree)        

ต้นไม้ย่อย หมายถึง ต้นไม้ย่อยที่ใช้สมาชิกของต้นไม้ที่เราพิจารณา        
ไปเป็นรากส่งผลให้ ปมลูกปมหลานที่อยู่ใต้สมาชิกตัวนั้นกลายเป็นสมาชิก
ของต้นไม้ย่อยไปด้วย

เลขตรวจสอบ (Check Digit)

 

	 เลขตรวจสอบ นิยมนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในเขตข้อมูล ที่อยู่ภายใน
ระเบียน


	 เลขตรวจสอบเป็นตัวเลข 1 หลักที่อยู่ในจำนวนเต็ม 1 จำนวน หาได้จาก
การนำเลขหลักอื่นๆในจำนวนเต็มมาคำนวณด้วยสูตรทีกำหนดไว้ เลขตรวจสอบ
ช่วยให้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่า ตัวเลขที่อยู่ในรูปแบบจำนวนเต็มที่
ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ถูกต้องหรือไม่ 


	 เลขตรวจสอบถูกนำไปใช้ในรหัสต่างๆที่แสดงความเป็นสิ่งนั้น อาทิ รหัส
ประจำตัวประชาชน รหัสนิสิต เลขที่บัญชีธนาคาร เลขมาตรฐานประจำหนังสือ 
(International Standard Book Number : ISBN)  รหัสบาร์โค้ด	 


https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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         รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
         1101401234567
        

ขั้นตอนที่ 1 – นำเลข 12 หลักแรกมาเขียนแยกหลักกัน        
         

1101401234560        
        

ขั้นตอนที่ 2 – หาผลรวมของ ผลคูณของเลขประจำหลักกับเลขแต่ละ        
หลัก

1x13 + 1x12 + 0x11 + 1x10 + 4x9 + 0x8 + 1x7 +         
2x6 + 3x5 + 4x4 + 5x3 + 6x2          
= 13 + 12 + 0 + 10 + 36 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12        

                  = 148

ขั้นตอนที่ 3 – นำผลรวมหารด้วย 11          
148/11  เศษ 4        

▪ ขั้นตอนที่ 5 – เอา 11 ตั้ง ลบออกด้วย เลขที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 จะได้       
11-4 = 7  จะได้ check digit คือ 7         
หากลบแล้วได้เลข 2 หลัก ให้ใช้เลขในหลักหน่วยเป็นเลขตรวจ        

สอบ 
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บทที่ 5 

อนิเทอร์เน็ต 

อาร์พาเน็ต (Advanced Research Projects Agency Network : ARPAnet) 
 อา ร์พ า เ ป็นห น่ วย ง านวิ จ ัย ข ั้น สู ง ส ัง ก ัดกร ะทรว งกล า โหมของสหร ัฐ 
(U.S.Department of Defense - DoD) กอ่ต ัง้เมือ่ประมาณพ.ศ.2503(ค.ศ.1960) 
ไดพ้ฒันาเครือขา่ยอาร์พา หรือ อาร์พาเน็ตขึน้เมือ่ ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) โดยไดร้บั
ทุนสนันสนุนจากหลายหน่วยงาน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นดาร์พาเน็ต (Defense 
Advanced Research Projects Agency Network : DARPAnet) ไดท้ดลอง
เชือ่มตอ่คอมพวิเตอร์ตา่งชนิดกนัใน 4 เครือขา่ย ไดแ้ก ่ เครือขา่ยของมหาวทิยาลยั
แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจอลิส เครือข่ายของสถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด เครือข่ายของ
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาบาร่า และเครือข่ายของภาควิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัยทูาห์ ไดป้ระสบความสาํเร็จจากการทดลองดงักลา่ว ในพ.ศ.
2518 (ค.ศ.1975) ไดนํ้าเครือขา่ยทดลองมาใชง้านจรงิ ซึง่ดาร์พาเน็ตไดโ้อนหน้าทีร่บั
ผิดชอบให้แก่หน่วยการสื่อสารของกองทพัสหรฐั (Defense Communications 
Agency) ซึ่งปัจจุบนัได้เปลี่ยนเป็นหน่วยระบบสารสนเทศกลาโหม (Defense 
Informations Systems Agency)  
  
 ในการบรหิารเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต มคีณะทาํงานทีเ่ป็นอาสาสมคัร หลายคณะ ทาํ
หน้าทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ี 

 - ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลักของอินเทอร์เน็ต  
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 - IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมัติมาตรฐานใหม่ในอินเทอร์เน็ต 

  

 - IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใช้กับอินเทอร์เน็ต  
 

 พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) ดาร์พาเน็ตได้นําทีซีพีไอพี (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) มาใชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีต่อ้งการเชือ่มตอ่
อนิเทอร์เน็ต ปจัจุบนัได้กลายเป็นมาตรฐานของวิธีการตดิต่อในระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
เพราะทซีีพีไอพีเป็นขอ้กาํหนดใหค้อมพวิเตอร์ทกุเครือ่งสือ่สารถงึกนัดว้ยมาตรฐานเดยีวกนั 

 พ.ศ.2523 (ค.ศ.1980) ดาร์พาเน็ตไดม้อบใหม้ลูนิธวิทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ (National 
Science Foundation : NSF) รว่มกบัอกีหลายหน่วยงาน หน้าทีก่ารดแูลระบบอนิเทอร์เน็ต 
พ.ศ. 2526 (ค.ศ.1986) เริม่ใชก้ารกาํหนดโดเมนเนม (Domain Name) เป็นการสรา้งฐาน
ข้อมูลแบบกระจาย (Distribution Database) อยู่ในแต่ละเครือข่าย และให้ผู้บริการ
อนิเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ชว่ยจดัทาํฐานขอ้มลูของตนเอง จงึไมจ่าํเป็นตอ้ง
มฐีานขอ้มลูแบบรวมศนูย์เหมอืนแตก่อ่น เชน่ การเรียกเว็บไซต์ www.yonok.ac.th จะไปที่
ตรวจสอบวา่มชืีอ่น้ีในเครือ่งบรกิารโดเมนเนมหรือไม ่ถา้มก็ีจะตอบกบัมาเป็นหมายเลขไอพี ถา้
ไมม่ก็ีจะคน้หาจากเครือ่งบรกิารโดเมนเนมทีท่าํหน้าทีแ่ปลชือ่อืน่ สาํหรบัชือ่ทีล่งทา้ยดว้ย .th มี
เครือ่งบรกิารที ่thnic.co.th ซึง่มฐีานขอ้มลูของโดเมนเนมทีล่งทา้ยดว้ย th ท ัง้หมด 

 พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) ทมิ เบอร์เนอร์ ลี (Tim Berners-Lee) แหง่ศนูย์วจิยัเซนิ 
(CERN) ไดค้ดิคน้การจดัการเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ และโปรแกรมเว็บเบราวเซอร์เวริล์ดไวด์
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เว็บ (World Wide Web : WWW) สาํหรบัเปิดดเูอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ผา่นทางอนิเทอร์เน็ต 
แตไ่มค่อ่ยไดร้บัความนิยมมากนกั   

   
  

 ปลายปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) มาร์ค แอนเดรสเซน และคณะ แหง่ ศนูย์ประยกุต์ใช้
ซูเปอร์คอมพวิเตอร์แหง่ชาต ิ หรือ เอ็นซีเอสเอ (National Center for Supercomputing 
Applications : NCSA) มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์ เออร์แบน่าแชมเปญจ์ สหรฐัอเมรกิา ได้
พฒันาโปรแกรมโมเสค (MOSAIC ) มลีกัษณะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ระบบกราฟฟิกส์  และนํามา
เผยแพรใ่นพ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ปรากฎวา่ ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก  

 พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ทมีงานทีท่าํโมเสคก็ไดอ้อกไปเปิดบรษิทัเน็ตสเคป  
  
 ในความเป็นจรงิไมม่ใีครเป็นเจา้ของอนิเทอร์เน็ต และไมม่ใีครมสีทิธขิาดแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
ในการกาํหนดมาตรฐานใหม ่ ผูต้ดิสนิ ผูเ้สนอ ผูท้ดสอบ ผูก้าํหนดมาตรฐานก็คอืผูใ้ชท้ีก่ระจาย
อยูท่ ั่วทกุมุมโลก กอ่นประกาศเป็นมาตรฐานตอ้งมีการทดลองใชม้าตรฐานเหลา่นัน้กอ่น สว่น
มาตรฐานเดมิทีเ่ป็นพ้ืนฐานของระบบ เชน่ TCP/IP หรือ Domain Name ก็จะยดึตามนัน้ตอ่
ไป เพราะอนิเทอร์เน็ตเป็นระบบกระจายฐานขอ้มลู การจะเปลีย่นแปลงขอ้มลูพ้ืนฐานอาจตอ้งใช้
เวลา 

เครือขา่ยและการสือ่สาร  

 เครือขา่ยและการสือ่สาร หมายถงึ กระบวนการทีค่อมพวิเตอร์ต ัง้แต ่2 เครือ่งขึน้
ไป มกีารสง่ ขอ้มลู คาํส ั่ง และขา่วสารถงึกนั ในปจัจุบนั คอมพวิเตอร์ขนาดเล็กทีส่ดุและ
อปุกรณ์สามารถตดิตอ่สือ่สารไดโ้ดยตรงกบัคอมพวิเตอร์จาํนวนหลายลา้นเครือ่งท ั่วโลก
โดยผา่นทางเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
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ระบบการสือ่สาร  

 ระบบการสือ่สาร ประกอบดว้ย  
- สายเคเบิล้ และสายไฟ หรือ ไรส้ายผา่นอากาศ 
- อปุกรณ์สง่   

การเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ต 

 ผูใ้ชต้ามบา้นและผูใ้ชใ้นธรุกจิขนาดเล็กสามารถเชือ่มตอ่กบัอนิเทอร์เน็ตผา่น
อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสงู ผา่นสายสือ่สารตา่งๆไดห้ลายชนิด ดงัน้ี   
 - สายโทรศพัท ์
 - เคเบิล้ ใชเ้ครือขา่ยเคเบิล้ทวีีผา่นเคเบิล้โมเด็ม 
 - ดเีเอสแอล ใชผ้า่นสายโทรศพัท ์
 - เคเบิล้ใยแกว้นําแสง 
 - สญัญาณไรส้ายคงที ่ใชผ้า่นเสาอากาศทีเ่ป็นรูปจาน 
 - เครือขา่ยวทิยเุซลลูลาร์ ใชผ้า่นโมเด็มไรส้าย 
 - เครือขา่ยวายฟาย ใชผ้า่นสญัญาณวทิย ุ
 - บรกิารอนิเทอร์เน็ตดาวเทยีม เชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตผา่นดาวเทยีมไปยงัจาน
ดาวเทยีมทีม่กีารสือ่สารอยูก่บัโมเด็มดาวเทยีม 

การใชอ้นิเทอร์เน็ต 

 โดยท ั่วไป นกัเรียน นิสติ นกัศกึษา อาจารย์ ใชอ้นิเทอร์เน็ตผา่นเครือขา่ยของ
สถาบนัการศกึษาของตน สว่นคนทาํงานท ั่วไป ก็ใชอ้นิเทอร์เน็ตผา่นเครือขา่ยของหน่วย
งาน บรษิทั หา้ง รา้น ทีต่นทาํงาน ซึง่หน่วยงานเหลา่น้ีจะมกีารเชือ่มตอ่กบัเครือขา่ย
อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสงู 
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  ผูใ้ชต้ามบา้นสว่นใหญจ่ะตดิต ัง้เครือขา่ยวายฟาย ซึง่สง่สญัญาณไปยงัอปุกรณ์
สือ่สารทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บับรกิารอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู ผา่นสายสือ่สารในรูปแบบตา่งๆดงั
กลา่วขา้งตน้ 

 ผูใ้ชแ้บบเคลือ่นที ่เขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตโดยใชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตในรูปแบบตา่งๆ 
ขณะทีโ่รงแรมและทา่อากาศยานสว่นใหญไ่ดจ้ดัเตรียมการเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตท ัง้แบบ
ใชส้ายและแบบไรส้ายไวส้าํหรบัใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเทีย่ว การใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต
แบบไรส้าย อาท ิเครือขา่ยวายฟาย ทีใ่หผู้ใ้ชแ้บบเคลือ่นทีส่ามรถเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตกบั
คอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊  สมาร์ตโฟน  หรือ อปุกรณ์เคลือ่นทีอ่ืน่ สว่นในทีส่าธารณะ อาท ิ ทา่
อากาศยาน โรงแรม  โรงเรียน ชอปป้ิงมอลล์ และ รา้นกาแฟ ก็ไดจ้ดัเตรียมอนิเทอร์เน็ต
วายฟายไวใ้หผู้ใ้ชเ้ชือ่มตอ่ดว้ย โดยบางแหง่อาจใหผู้ใ้ชย้อมรบัเงือ่นไขการใชบ้รกิารกอ่น 
หรือบางแหง่อาจใหร้บัรหสัผา่นเพือ่นําไปใชบ้รกิาร ในบางประเทศ มกีารใหบ้รกิารอนิ
เทvร์เน็ตวายฟายฟรีแกผู่อ้าศยัในเมอืงทกุคน 

ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ต (Internet Access Providers : IAP) 

 ผูใ้หบ้รกิา่รการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ต เป็นผูจ้ดัการการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตแกผู่ใ้ช้
บรกิารและผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตรายอืน่ โดยจะมกีารจดัเตรียมอปุกรณ์ การเดนิสาย
สือ่สารเพือ่ใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต เป็นธรุกจิทีใ่หบ้รกิารการเขา้ถงึ
อนิเทอร์เน็ตแก ่ผูใ้ชบ้รกิารสว่นบคุคล ผูใ้ชบ้รกิารองคก์ร โดยอาจใหบ้รกิารฟรี หรือ คดิ
คา่ใชจ้า่ยตามประเภท ความเร็ว หรือ ปรมิาณการใชง้าน 

ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตไรส้าย (Wireless Internet Service Provider : WISP) 

 บางคร ัง้เรียกวา่ ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูไรส้าย เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการเขา้ถงึ
อนิเทอร์เน็ตไรส้ายบนคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ คอมพวิเตอร์โน้ตบคุ อปุกรณ์เคลือ่นที ่สมาร์ท
โฟน หรืออปุกรณ์ทีม่โีมเด็มวายฟาย 

การเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตผา่นสายโทรศพัท ์
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 การเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตผา่นสายโทรศพัท ์เป็นการเรียกไปยงัหมายเลขของผูใ้ห้
บรกิารอนิเทอร์เน็ต วธิน้ีีมคีวามเร็วในการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอร์เน็ตต่าํ เสยีคา่ใชจ้า่ยน้อย 
การทาํงานขึน้กบัสายโทรศพัท ์เหมาะสาํหรบัการใชง้านน้อย ไมม่กีารดาวน์โหลดไฟล์ 

การเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ DSL และเคเบลิโมเด็ม 

 การเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตแบบดเีอสแอล หรือ เคเบลิโมเด็ม  เป็นการใหบ้รกิาร
อนิเทอร์เน็ตทีร่วดเร็ว สามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ โน้ตบุค๊ สมาร์ทโฟน เหมาะ
กบัการใชง้านทีม่ปีรมิาณมาก และตอ้งการความรวดเร็ว  

 โดยปกต ิการเชือ่มตอ่แบบดเีอสแอล และเคเบลิโมเด็ม มคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่สาย
โทรศพัท ์แตม่กีารทาํงานทีเ่ร็วกวา่มาก การใชง้านสะดวก เพราะเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ต
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากน้ียงัสามารถใชโ้ทรศพัทข์ณะเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ตได ้โดยสาย
ดเีอสแอลสามารถใหบ้รกิารท ัง้โทรศพัทแ์ละอนิเทอร์เน็ตไดพ้รอ้มกนั ขณะทีเ่คเบลิโมเด็ม
ใชส้ายรว่มกบัสายเคเบลิของโทรทศัน์ 

 ขอ้เสยีของการใชบ้รกิารดเีอสแอลและเคเบลิโมเด็ม คอื ความปลอดภยั ขณะที่
เครือ่งคอมพวิเตอร์เชือ่มตอ่กบัอนิเทอร์เน็ตตลอดเวลา เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสงค์
รา้ย สามารถเขา้ถงึเครือ่งคอมพวิเตอร์ไดต้ลอดเวลา  และพยายามทาํในสิง่ทีไ่มพ่งึ
ประสงคเ์มือ่มโีอกาส  

ไฟร์วอลล์ (Firewall) 

 ไฟร์วอลล์ เป็นเทคนิคทีใ่ชป้้องกนัไมใ่หผู้ท้ีไ่มป่ระสงคด์ ีหรือผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้ง เขา้
มาในเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ หรือ เขา้มารบกวนโฮส ในการใชไ้ฟร์วอลล์ ควรมกีาร
ปรบัปรุงซอฟต์แวร์ท ัง้หมดอยา่งสม่าํเสมอ จะชว่ยป้องกนัเครือ่งคอมพวิเตอร์จากการ
ประสงคร์า้ยทางอนิเทอร์เน็ตได ้ 

ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  

 ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต คอื ผูใ้หบ้รกิารการเชือ่มตอ่ไปยงัอนิเทอร์เน็ต ในการใช้
อนิเทอร์เน็ตผา่นสายโทรศพัท ์จะตอ้งเลือกผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต แยกจากผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัท ์ ปจัจุบนัมที ัง้ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตระดบัประเทศ และผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต
ในเมอืงใหญ ่การเลือกรบับรกิารตอ้งเปรียบเทยีบขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารแตล่ะราย โดย
สอบถามจากผูใ้ชบ้รกิารในบรเิวณใกลเ้คยีง และพจิารณาจาก 

   - ชือ่เสยีงในการใหบ้รกิารลูกคา้         
   - อตัราคา่บรกิาร และขอ้เสนอพเิศษ ซึง่มหีลากหลาย         
   - ความม ั่นคงของผูใ้หบ้รกิาร          
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   - เครือขา่ยและการสือ่สาร         
 

การเดนิทางของขอ้มลูและขา่วสารในอนิเทอร์เน็ต 

 ในการรบัสง่ขอ้มลูและขา่วสารผา่นทางอนิเทอร์เน็ต จะตอ้งมสีิง่ตา่งๆ ดงัน้ี 
  - เซร์ิฟเวอร์ (Computer Servers) 
  - ไคลเอ็นท ์(Client Computers)  
    เป็นคอมพวิเตอร์ทีไ่ปขอใชบ้รกิารจากเซร์ิฟเวอร์ 
  - สายสือ่สารทางอนิเทอร์เน็ต 

 ในเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต คอมพวิเตอร์ทีใ่ชก้นัตามบา้นเป็นไคลเอ็นทค์อมพวิเตอร์ 
ทีส่ามารถเขา้ไปขอ ขอ้มลู ขา่วสาร และบรกิาร จากเซร์ิฟเวอร์  
  
 โครงสรา้งภายในของอนิเทอร์เน็ต สามารถเปรียบเทยีบไดก้บัระบบการขนสง่ 
กลา่วคอื มเีสน้ทางหลกัทีเ่ชือ่มระหวา่งเมอืงใหญ ่ สามารถรบัสง่สิง่ของจาํนวนมากดว้ย
ความรวดเร็ว เชน่เดยีวกบัในเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต ทีม่เีสน้ทางหลกัทีส่ามารถใหข้อ้มลู
และขา่วสารจาํนวนมากสามารถเดนิทางจากเซร์ิฟเวอร์ผา่นไปยงัอกีเซร์ิฟเวอร์ดว้ย
ความเร็วสงู ทีเ่รียกวา่ แกนหลกัอนิเทอร์เน็ต (Internet Backbone)  จากนัน้ขอ้มลูและ
ขา่วสารจงึจะเดนิทางจากเซร์ิฟเวอร์ไปยงัไคลเอ็นทท์ีเ่ป็นจุดหมายปลายทาง 

ทีอ่ยูใ่นอนิเทอร์เน็ต (Internet Addresses) 

 คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆในเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต ตอ้งมทีีอ่ยูท่ีแ่น่นอน เพือ่
ใหส้ามารถรบัขอ้มลูและขา่วสารจากตน้ทางได ้ทีอ่ยูใ่นอนิเทอร์เน็ตน้ี เรียกวา่ 
อนิเทอร์เน็ตโพรโตคอลแอดเดรส (Internet Protocol Address) หรือ เรียกส ัน้ๆวา่ 
ไอพีแอดเดรส (IP Address) โดยมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะตวั ไมซ่้าํกนั เป็น
หมายเลขทีม่อบใหก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์ หรือ อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ในเครือขา่ย
อนิเทอร์เน็ต 
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 ปกตแิลว้ ไอพีแอดเดรสประกอบดว้ยตวัเลข 4 กลุม่ ทีแ่ยกกนัดว้ยจุด (.) ตวัเลข
ของแตล่ะกลุม่อยูใ่นชว่ง 0 ถงึ 255  ตวัอยา่ง เชน่  158.108.30.5  โดยท ั่วไปสว่นแรก
ของไอพีแอดเดรสหมายถงึ เครือขา่ย สว่นสดุทา้ยของไอพีแอดเดรส ระบถุงึเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ 

 เน่ืองจากตวัเลขไอพีแอดเดรส ยากตอ่การจดจาํและใชง้าน จงึมกีารใชชื้อ่โดเมน 
แทนไอพีแอดเดรส ดงัตวัอยา่ง  โดยสว่นประกอบของชือ่โดเมนค ั่นดว้ยจุด (.) 

 ไอพีแอดเดรส  158.108.16.99  
          ชือ่โดเมน         www.ku.ac.th   
          ขอ้ความแรกในชือ่โดเมน (กอ่น . แรก) หมายถงึ ประเภทของอนิเทอร์เน็ต
เซร์ิฟเวอร์ 
          www หมายถึง เว็บเซิร์ฟเวอร์ 

 ทกุชือ่โดเมนประกอบดว้ยโดเมนระดบับนสดุ (Top Level Domain : TLD) โดย
เป็นสว่นทีอ่ยูท่า้ยสดุของชือ่โดเมน  เรียกวา่ ชือ่ท ั่วไปของโดเมนระดบับนสดุ (Generic 
TLD : gTLD) อาท ิ โดเมนระดบับนสดุ com เป็นสว่นทีร่ะบใุหท้ราบวา่ เป็นประเภท
ขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัโดเมน  

 อนิเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชนัเพือ่กาํหนดชือ่และหมายเลข (the Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers : ICANN อา่นวา่ EYE-can) 
เป็นองคก์รทีก่าํหนดและควบคมุ โดเมนระดบับนสดุ  
  

ตวัอยา่ง ชือ่ท ั่วไปของโดเมนระดบับนสดุของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

aero การบิน

biz ธุรกิจทุกขนาด

com องค์กรพาณิชย์ ธุรกิจ และ บริษัท

edu สถาบันการศึกษา

gov หน่วยงานราชการ

info องค์กรธุรกิจ หรือ  บุคคล ที่ให้บริการข่าวสารทั่วไป

jobs ธุรกิจทรัพยากรมนุษย์ หรือ การจ้างงาน 

mil หน่วยงานทหาร

net ผู้ให้บริการเครือข่าย 

org หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร
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 ในการเลือกใช ้TLD ดงักลา่วขา้งตน้ ผูใ้ชต้อ้งซ้ือและลงทะเบยีนเพือ่ใชชื้อ่โดเมน
จากผูร้บัลงทะเบยีนทีเ่ป็นผูข้ายและจดัการชือ่โดเมน 
  
 สาํหรบัเว็บไซต์ทีอ่ยูน่อกประเทศสหรฐัอเมรกิา ชือ่โดเมนมรีหสัประเทศ 
(Country Code TLD : ccTLD) รวมอยูด่ว้ย  โดยรหสัประเทศมลีกัษณะเป็นตวัอกัษร
ภาษาองักฤษ 2 ตวั อาท ิau สาํหรบัประเทศออสเตรเลีย (Australia)  jp สาํหรบัประเทศ
ญีปุ่่ น (่japan) th สาํหรบัประเทศไทย (Thailand)   

  

 ตวัอยา่ง  
  
   www.cnn.com 

   www.bbc.co.uk 

   www.sony.co.jp 

  ระบบชื่อโดเมนเป็นวิธีที่ใช้เก็บชื่อโดเมนและไอพีแอดเดรสของชื่อโดเมนใน   
อนิเทอร์เน็ต เมือ่มกีารกาํหนดหรือระบชืุอ่โดเมน  โดยดเีอ็นเอสเซร์ิฟเวอร์ (Domain 
Name System Servers : DNS Servers) จะทาํหน้าทีแ่ปลชือ่โดเมนใหเ้ป็น
อนิเทอร์เน็ตโพรโตคอลแอดเดรส หรือ ไอพีแอดเดรสของชือ่โดเมนนัน้  ทาํใหส้ามารถ
สง่ขอ้มลูและขา่วสารไปยงัคอมพวิเตอร์ปลายทางไดต้ามทีร่อ้งขอ 

  ดเีอ็นเอสเซร์ิฟเวอร์เป็นอนิเทอร์เน็ตเซร์ิฟเวอร์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ผูใ้หบ้รกิารการเขา้   
ถึงอินเทอร์เน็ต โดยมีบทบาทสําคญัในการให้บริการผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์และสง่ขอ้ความทางอีเมล ดีเอ็นเอส เป็นฐานขอ้มูลทีใ่หญ่ทีสุ่ด ถูกเก็บไว้ใน
เซร์ิฟเวอร์หลายตวักระจายอยูท่ ั่วโลก 
      
  การที่อินเทอร์เน็ตได้รบัความนิยมอย่างมาก ทําให้เกิดการขาดแคลนไอพี   
แอดเดรส ดงันัน้จงึมกีารใชไ้อพี 6 (IPv6) เพือ่เพิม่จาํนวนของไอพีแอเดรส 

เวลิด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) 
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  เวลิด์ไวด์เว็บ เป็นบรกิารอยา่งหน่ึงทีท่าํงานบนเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต  อนิเทอร์เน็ต   
ถกูพฒันาในปลายทศวรรษ 1960 ขณะทีอ่นิเทอร์เน็ตเพิง่เกดิขึน้เมือ่ตน้ทศวรรษ 1990 
และไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก 

  เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) หรือเรียกส ั้นๆว่า เว็บ มีลกัษณะ เป็นเอกสาร   
อเิล็กทรอนิกส์  ใหบ้รกิารผา่นทางอนิเทอร์เน็ต  เอกสารอเิล็กทรอนิกส์แตล่ะหน้า เรียกวา่ 
หน้าเว็บ (Web page) ประกอบดว้ย ขอ้ความ กราฟิกส์ แอนิเมช ั่น ออดโิอ และ วดิโีอ  
หน้าเว็บแตล่ะหน้ามสีว่นเชือ่มตอ่กบัหน้าเว็บหน้าอืน่ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั ทาํใหผู้ใ้ชไ้ด้
รบัความสะดวกในการเรียกดหูน้าเว็บ 

  ประเภทของหน้าเว็บมที ัง้แบบคง มเีน้ือหาเดมิๆ ไมม่กีารเปลีย่นแปลง และอกีแบบ    
หน้าเว็บแบบพลวตัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ   ผูเ้ยีย่มชมสามารถเรียกดขูา่วสารตา่งๆ 
ตามความตอ้งการ 

  เว็บไซต์ เป็นทีร่วบรวมหน้าเว็บทีเ่กีย่วขอ้งกนั มเีน้ือหา และรูปภาพทีส่มัพนัธ์กนั     
โดยสิง่เหลา่น้ีจะเก็บรวบรวมไวใ้นคอมพวิเตอร์ ทีเ่รียกวา่ เว็บเซริฟเวอร์ (Web sever)  
โดยเว็บเซริฟเวอร์จะทาํหน้าทีส่ง่หน้าเว็บไปยงัคอมพวิเตอร์ทีร่อ้งขอ 

การเปิดดเูว็บ 

  เว็บเบราวเซอร์ (Web browser) หรือ เรียกส ัน้ๆวา่ เบราวเซอร์ (ฺBrowser)     
เป็นซอฟต์แวร์ประยกุต์ทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึ และเปิดดหูน้าเว็บ   

 

  เบราว์เซอร์ไทม์ไลน์ 

  2536 (1993) Lynx  
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  2536 (1993) Mosaic 
  2537 (1994) Netscape 
  2537 (1994) Opera 
  2538 (1995) IE 
  2539 (1996) Mac IE 
  2542 (1999) Mozilla 
  2545 (2002) Chimera 
  2545 (2002) Phoenix 
  2546 (2003) Camino 
  2546 (2003) Firebird 
  2546 (2003) Safari 
  2546 (2003) MyIE2 
  2546 (2003) Maxthon 
  2547 (2004) Firefox 
                   2548 (2005) Seamonkey 
                   2550 (2007) Netsurf 
                   2551 (2008) Chrome 

  ในการเปิดดเูว็บ ตอ้งมสีิง่ตอ่ไปน้ี เครือ่งคอมพวิเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ทีเ่ชือ่มตอ่   
กบัเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต เว็บเบราวเซอร์  เว็บเบราวเซอร์ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก
ไดแ้ก ่อนิเทอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer)  ไฟร์ฟ็อกซ์ (Firefox) โอเปรา่ 
(Opera) ซาฟารี (Safari)  และ กเูกลิโครม (Google Chrome) 

  ข ัน้ตอนการเปิดดเูว็บ  เมือ่นําคอมพวิเตอร์เชือ่มตอ่กบัอนิเทอร์เน็ตแลว้  ผูใ้ชต้อ้ง   
เปิดหรือคลกิซอฟต์แวร์ประยกุต์เว็บเบราวเซอร์ เพือ่ใหเ้ริม่ทาํงาน เบราวเซอร์จะแสดง
หน้าแรกของเว็บเบราวเซอร์ หรือ ทีเ่รียกวา่ เบราวเซอร์โฮมเพจ   

  โฮมเพจ หมายถงึ หน้าแรกของเว็บไซต์  ทาํหน้าทีเ่ป็นท ัง้ปกและสารบญัชอง   
เว็บไซต์  โดยโฮมเพจจะบอกถงึ จุดประสงคข์องเว็บไซต์  สารบญั และเน้ือหาสาระ
ภายในเว็บ   

  หลายเว็บไซต์จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึเว็บไซต์ทีผู่ใ้ช้สนใจ อาท ิ   
เว็บไซต์ iGoogle โดยท ั่วไปโฮมเพจ ประกอบดว้ยสว่นเชือ่มโยงแบบถาวร เพือ่ใชเ้ชือ่ม
ตอ่ไปยงัเอกสาร หรือเว็บไซต์อืน่ๆ  สว่นเชือ่มโยงน้ี เรียกวา่ ไฮเปอร์ลงิค ์ (Hyperlink) 
หรือ นิยมเรียกส ัน้ๆวา่ ลงิค ์(Link)    

  นอกจากน้ี ผูใ้ชส้ามารถใชอ้ปุกรณ์ใชอ้นิเทอร์เน็ตแบบเคลือ่นที ่ หรือ สมาร์ทโฟน    
เพือ่เรียกดเูว็บไซต์นอกบา้น หรือ นอกทีท่าํงาน โดยสมาร์ทโฟนจะมีเบราว์เซอร์ชนิด
พเิศษ เรียกวา่ ไมโครเบราว์เซอร์ ซึง่ถกูออกแบบมาเพือ่ใชก้บัจอภาพขนาดเล็กและสา
มาร์ทโฟนทีม่คีวามสามารถในการคาํนวณแบบจาํกดั  ในสว่นเว็บไซต์ก็มกีารออกแบบ
มาเพือ่แสดงบนไมโครเบราว์เซอร์โดยเฉพาะ 
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  สาํหรบัคอมพวิเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน เมือ่ตอ้งแสดงเว็บเพจ  จะตอ้งดาวน์โหลด   
เว็บเพจมาไว้ที่เครื่อง  การดาวน์โหลด (Dowmloading) เป็นกระบวนการที่
คอมพวิเตอร์รบัขา่วสารตา่งๆ อาท ิ เว็บเพจ จากเซร์ิฟเวอร์ โดยผา่นทางอนิเทอร์เน็ต ใน
ขณะทีก่าํลงัดาวน์โหลด อาจมกีารแสดงโลโกแ้อนิเมช ั่น หรือ ไอคอน ในหน้าตา่งเบราว์
เซอร์  เวลาทีใ่ชด้าวน์โหลดขึน้อยูก่บั ความเร็วของการเชือ่มตอ่อนิเทอร์เน็ต และปรมิาณ
ขา่วสาร 

ทีอ่ยูเ่ว็บ (Web Addresses) 
  หน้าเว็บแตล่ะหน้าตอ้งมีทีอ่ยูท่ีท่ีไ่มซ่้าํกนั เรียกทีอ่ยูน้ี่วา่ ยูอาร์แอล (Uniform    
Resource Locator : URL)  เว็บเบราว์เซอร์เรียกหน้าเว็บมาแสดงโดยใชท้ีอ่ยูข่องเว็บ 
      
  ตวัอยา่ง ทีอ่ยูเ่ว็บ    

  https://www.thaigov.go.th/      

  https://www.ku.ac.th/    

  เมือ่ตอ้งการดหูน้าเว็บ  ผูใ้ชส้ามารถคย์ีเขา้ไปใน แถบทีอ่ยู ่ (Adress bar) ทีอ่ยู่   
ดา้นบนของหน้าตา่งเบราว์เซอร์ 
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  ตวัอยา่ง     

  ถา้ผูใ้ช้คีย์ทีอ่ยูเ่ว็บ https://www.thai.go.th เขา้ไปทีแ่ถบทีอ่ยู ่ แลว้กดแป้น    
ENTER หรือ แป้น RETURN  เว็บเบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดและแสดงหน้าเว็บดงัน้ี 

      

     

  ทอียูเ่ว็บประกอบดว้ย โพรโตคอล (Protocol)  ชือ่โดเมน (Domain name)     
และพาธ (Path) ของหน้าเว็บ เพือ่ระบทุีอ่ยูข่องหน้าเว็บนัน้โดยเฉพาะ  สว่นมากแลว้ ที่
อยูข่องหน้าเว็บ ขึน้ตน้ดว้ย http://  โดยที ่  http ยอ่มาจาก Hypertext Transfer 
Protocol ซีง่หมายถงึ ชุดของกฎเกณฑ์ในการกาํหนดวธิกีารถา่ยโอนหน้าเว็บผา่นทาง
อนิเทอร์เน็ต 

      
  ตวัอยา่ง    

  http://www.doctor.com/region/location/map.html    

  โพรโตคอล       http://    
          ชือ่โดเมน               www.doctor.com    
  พาธ    /region/location/    
  หน้าเว็บ                  map.html    

  http://www.tokyodisneyresort.jp/en/shop/lists/tdl.html    
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  โพรโตคอล       http://    
          ชือ่โดเมน               www.tokyodisneyresort.jp  
  พาธ    /en/shop/lists/    
  หน้าเว็บ                  tdl.html    

      

  เพือ่ชว่ยลดขอ้ผดิพลาดในการคย์ีทีอ่ยูข่องเว็บลงในแถบทีอ่ยู ่  หลายเบราว์เซอร์   
และเว็บไซต์ไดอ้นุโลมใหไ้มต่อ้งคย์ี  http:// และ www   หากผูใ้ชค้ย์ีทีอ่ยูเ่ว็บผดิ เบราว์
เซอร์อาจจะแสดงรายชือ่ของเว็บทีค่ลา้ยๆกนั หรือ เว็บไซต์ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ลือก 

  เมือ่ป้อน ทีอ่ยูเ่ว็บของหน้าเว็บ https://www.thaigov.go.th/pdf/strategy.pdf    
บนเว็บเบราว์เซอร์  เว็บเบราว์เซอร์จะสง่คาํรอ้งขอไปยงัเว็บเซร์ิฟเวอร์ทีจ่ดัเก็บเว็บไซต์  
เว็บเซร์ิฟเวอร์จะคน้คนืหน้าเว็บ strategy.pdf ทีอ่ยูใ่นพาธ /pdf  แลว้สง่ไปยงัเว็บเบราว์
เซอร์ของผูใ้ช ้จากนัน้จงึนําไปแสดงทีจ่อภาพของผูใ้ช ้

  เพื่อให้การเรียกดูหน้าเว็บรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ใช้จํานวนมากจึงนิยมสรา้งบุ๊คมาร์ค   
สาํหรบัหน้าเว็บทีเ่ขา้เยีย่มชมเป็นประจาํ 

  บ้คุมาร์ค (ฺBookmark) หรือบางทีเ่รียกวา่ เว็บโปรด (Favourite web) เป็นการ   
จดัเก็บทีอ่ยูข่องเว็บไวใ้นรายการ เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียกใชห้น้าเว็บนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ดว้ยการคลกิชือ่เว็บทีอ่ยูใ่นรายการดงักลา่ว 

การนําทางไปยงัหน้าเว็บ 
  หน้าเว็บสว่นใหญป่ระกอบดว้ย ไฮเปอร์เท็กซ์ หรือ ไฮเปอร์มเีดยี  ไฮเปอร์เท็กซ์    
หมายถงึ สว่นทีเ่ชือ่มโยงไปยงัเอกสารชนิดขอ้ความ สว่นไฮเปอร์มเีดยี หมายถงึ สว่น
เชือ่มโยงทีเ่ป็นขอ้ความ กราฟิกส์ และ วีดโิอ  สว่นเชือ่มโยงทาํใหส้ามารถเขา้ถงึขา่วสาร
ทีต่อ้งการไดโ้ดยตรง    

      
ลงิคอ์าจจะเป็นขอ้ความ หรือ รูปภาพ  ถา้เป็นขอ้ความ โดยท ั่วไปจะถกูขดีเสน้ใต ้หรือ ให้
มีสีทีแ่ตกตา่งไปจากขอ้ความธรรมดาในหน้าเว็บ นอกจากน้ี ตวัช้ี เมือ่ถูกเลือ่นไปยงั
ตาํแหน่งของลงิค ์ก็จะถกูเปลีย่นใหอ้ยูใ่นรูปของมอืเล็กๆ ทีม่น้ิีวช้ีอไปยงัลงิค ์
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การคน้หาเว็บ 

  คนส่วนใหญ่ใช้เว็บเพื่อค้นหาข่าวสารที่ต้องการ โดยข่าวสารอาจอยู่ในรูปของ   
ขอ้ความ รูปภาพ ดนตรี และ วดิโีอ  การคน้หาเพือ่ใหไ้ดข้า่วสารตามทีต่อ้งการ ผูค้น้หา
ตอ้งสามารถกาํหนดคาํหลกั หรือ คาํคลา้ย ในสิง่ทีต่อ้งการคน้หา  จากนัน้ก็ใชเ้ครือ่งมอื
เพือ่ชว่ยในการคน้หาขา่วสาร 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคน้หา เรียกวา่ โปรแกรมคน้หา (Search Engine)  ใช้   
สําหรบัค้นหาข่าวสารที่ผู้ใช้ไม่ทราบว่าอยู่ที่เว็บใด โปรแกรมค้นหามีให้เลือกใช้เป็น
จาํนวนมาก แตล่ะโปรแกรมมีความสามารถแตกตา่งกนัไป ผูใ้ชอ้าจคน้หาขา่วสารโดย
แยกตามประเภท ไดแ้ก ่
  - รูปภาพ  ไดอะแกรม ภาพวาด    
  - วีดโิอ  รายการทวีี ดนตรี ภาพยนตร์    
  - ออดโิอ  ดนตรี เพลง     
  - สิง่ตพีมิพ์  ขา่วสาร วารสาร หนงัสอื    
  - แผนที ่ แผนทีท่ีอ่ยูธ่รุกจิ เสน้ทางการเดนิทาง     
  - บคุคล ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์   
  - ธรุกจิ  ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์   
  - บล็อก  ความเห็น แนวคดิ    
  - อืน่ๆ    

  การใช้โปรแกรมคน้หา ทาํไดโ้ดยคีย์คาํหรือขอ้ความเพือ่อธบิายทีต่อ้งการคน้หา    
ซึง่คาํทีอ่ยูใ่นขอ้ความดงักลา่ว เรียกวา่ คาํหลกั (Keyword) ขอ้ความทีใ่ชค้น้หา อาจเป็น
คาํกวา้งๆ หรือ คาํทีเ่ฉพาะเจาะจงลงไป  โดยโปรแกรมคน้หาจะตอบสนองใหผ้ลการ
คน้หาออกมาจํานวนหลายรายการ แตล่ะรายการจะเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต์ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ซึง่จะขึน้อยูก่บัขอ้ความทีใ่ชใ้นการคน้หาวา่มีการเจาะจงเพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่อ้งการคน้หามาก
น้อยเพียงใด 
      
  ในบางคร ัง้ผูใ้ชอ้าจสะกดคาํทีต่อ้งการคน้หาไมถ่กูตอ้ง  โปรแกรมคน้หาจะใหผ้ล   
ของคาํทีใ่กลเ้คยีง เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ลือกสามารถดาํเนินการคน้หาตอ่ไปได ้
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ประเภทของเว็บไซต์ 

  เว็บไซต์สามารถแบง่ไดห้ลายประเภท ดงัน้ี    

  1. พอร์ทลั (Portal) เป็นเว็บไซต์ทีใ่หบ้รกิารดา้นตา่งๆทางอนิเทอร์เน็ต อาท ิ   
โปรแกรมคน้หา บรกิารถา่ยโอนและจดัเก็บขอ้มลู ขา่ว กฬีา พยากรณ์อากาศ การส ั่งซ้ือ
สนิคา้ อเีมล  เป็นตน้ พอร์ทลัสว่นใหญใ่ชบ้รกิารผูใ้ชโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย   หลายพอร์ทลั
ใหบ้รกิารการสือ่สารออนไลน์ ในลกัษณะเป็นสงัคมออนไลน์ของผูท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่ง
เดยีวกนั หรือมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยอาจจะมกีารนําเสนอรูปออนไลน์  หอ้งพูดคยุกนั  

      

  2. ขา่ว (News) เว็บขา่วประกอบดว้ย เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ปจัจุบนั ชีวติ    
การเงนิ กฬีา  และ อากาศ 
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  3. ขา่วสาร (Informational)  เป็นเว็บไซต์ทีป่ระกอบดว้ยขา่วสารตา่งๆ  ทีไ่ดจ้าก   
การนําข้อมูลไปประมวลผลแล้วนําผลที่ได้มานําเสนอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนําไปใช้เพื่อ
วางแผนและตดัสนิใจเพือ่ใชใ้นงานเกีย่วขอ้งตอ่ไป 
 

       
  4. ธรุกจิและการตลาด (ฺBusiness and Marketing) เ ป็ น เ ว็ บที่ มี เ น้ื อห า   
เกีย่วกบั รายละเอยีดของสนิคา้ หรือ บรกิาร  

 

  5. เว็บบล็อก (Webblog) เรียกส ัน้ๆวา่ บล็อก (Blog)  เป็นสว่นของเว็บไวต์ทีไ่ม่   
เป็นทางการ ภายในบล็อกจะเป็นการบอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆ กจิกรรม รีววิสนิคา้ หรือ 
เป็นการสนทนาระหวา่งเจา้ของเว็บไซต์กบัผูเ้ยีย่มชม โดยใชภ้าษาทีเ่ป็นกนัเอง เป็นตน้ 
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ในเว็บไซต์ขององคก์รขนาดใหญ ่มกัจะมเีมนูบล็อกจดัเตรียมไวเ้พือ่ใหบ้รกิาร นอกจากน้ี
แลว้ในสว่นของเว็บบล็อกมกัจะมกีารปรบัปรุงเน้ีอหาของเว็บอยา่งสม่าํเสมอ 
 

  6. เว็บวกิ ิ (Wiki Web) เป็นเว็บไซต์ทีใ่หผู้ใ้ชเ้ขา้มาชว่ยกนัเขยีนเน้ือหา โดยผูใ้ช้   
สามารถเพิม่ ลบ ปรบัปรุงเน้ือหา เพือ่ใหเ้ว็บไซต์มเีน้ือหามคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและทนั
สมยั ตวัอยา่ง เว็บวกิทิีไ่ดร้บัความนิยมมาก ไดแ้ก ่วกิพีิเดยี เป็นเว็บเอ็นไซโคลพีเดยี ทีใ่ห้
บรกิารโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 

  7.  เว็บเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  (Online Social Network Web) เป็นเว็บที่   
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนัเขา้พูดคยุ แลกเปลีย่นความคดิเห็น วีดิ
โอ รูปภาพ ดนตรี 
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