
 

 พ้ืนฐานการพัฒนาสารสนเทศบอินเทอร์เน็ต 

1 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

 

  

อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 
 

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology : IT) มีบทบาทกับชีวิตประจําวัน
เป็นอย่างมากท้ังทางตรง และ ทางอ้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถนําไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ท้ังการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดเก็บ หรือ ประมวลผล
ข้อมูล เทคโนโลยีท่ีในปัจจุบันประกอบไปด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology) และ 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการโทรคมนาคม (communication technology)  
 คอมพิวเตอร์ (computer) เป็นเคร่ืองคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ
ของไฟล์ดิจิตอล สามารถประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย ตามพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามไว้ว่า “คอมพิวเตอร์ คือ เคร่ืองคํานวณอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ  
ทําหน้าท่ีเสมือนสมองกล ใช้สําหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ท้ังท่ีง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”  
 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนท่ีสามารถ
จับต้องได้และเห็นเป็นรูปธรรม เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หน้าจอ ลําโพง เป็นต้น ซอฟต์แวร์ (software) 
หมายถึง คําสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ (operating system : OS) และ
โปรแกรมประยุกต์ (application software) นอกจากนั้นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ยังรวมไปถึงบุคคล
หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลสารสนเทศ (data information) ท่ีป้อนให้กับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สําหรับการประมวลผล 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ท่ีมา: (afinite.co.uk, 2557) 
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2 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องข้ึนไป เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้ เรียกว่า เครือข่าย (network) ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อมีหลากหลายหลาย เช่น 
เพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูล รวมไปถึงการแบ่งปัน หรือ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น ทําให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น การแบ่งปันข้อมูลพนักงานในบริษัท ข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษา แบ่งปันพ้ืนท่ีในฮาร์ดดิสก์ หรือ การแชร์ปรินท์เตอร์ เป็นต้น เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อและ
กําหนดค่าการเชื่อมต่อได้ผ่านอุปกรณ์เครือข่าย ซ่ึงปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย เช่น โมเด็ม (modem)  
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router) ฮับ (hub) หรือ สวิตซ์ (switches) เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 1.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร หน่วยงาน เรียกว่า เครือข่ายระยะใกล้ (local 
area network : LAN) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “แลน” ในปัจจุบันมีท้ังการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (wire 
network) และ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless network) เช่น ไวไฟ (wifi)  บลู ทูธ 
(bluetooth) เป็นต้น  
 การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกองค์กร หรือ การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต (internet service provider : ISP) เรียกว่า เครือข่ายระยะไกล (wide area network : 
WAN) เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายใยแก้วนําแสง (fiber optic) การเชื่อมต่อ
ผ่านดาวเทียว (satellite) เป็นต้น  
 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเคร่ืองข้ึนไปนี้ เรียกว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer 
network) และเม่ือเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายได้ในระดับสากล เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต” 
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3 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ต (internet) หมายถึง เครือข่ายในระดับสากล เป็นช่องทางสําหรับการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ท่ัวโลก การเชื่อมต่อเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายเกิดเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า 
เครือข่ายใยแมงมุม (world wide web : www) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เว็บ” ประโยชน์ในการเชื่อมต่อใช้
งานอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลากหลาย ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เชื่อมต่อใช้งาน (user) เช่น แสวงหา
ความรู้ ดูรายละเอียดสินค้า เช็คอีเมล ทําธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชําระค่าบริการ หรือ เพ่ือความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารมัลติมีเดีย เป็นต้น 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 เครือข่ายใยแมงมุม 
ท่ีมา : (eccitsolutions.com, 2559) 
 

 ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นท่ีนิยม และ มีผู้เชื่อมต่อใช้งานจํานวนมาก 
อินเทอร์เน็ตจึงก่อให้เกิดโอกาส และ บริการใหม่ ๆ มากมาย เช่น การทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต พบปะ
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น นอกจากน้ี อินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อท่ีนําเสนอความบันเทิงท่ีรองรับ 
สื่อมัลติมีเดีย (multimedia) ใรรูปแบบต่าง ๆ จํานวนมหาศาล ทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสื่อเหล่านั้นได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และ สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา อินเทอร์เน็ตยังเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
ประชาสัมพันธ์ นําเสนอสินค้า และ บริการในรูปแบบท่ีน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง แม่นยํา  
มีการกล่าวว่า “ธุรกิจใดไม่สนใจโลกอินเทอร์เน็ต ธุรกิจนั้นกําลงัปฏิเสธอนาคตของตัวเอง” 
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4 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 หากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว คงเร่ิมต้นจากแนวความคิดเร่ือง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างระบบปฏิบัติการสามารถทําการเชื่อมต่อ  
ติดต่อสื่อสาร หรือ แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันได้ จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาท้ังเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสารและการโทรคมนาคม  
 แนวคิดแรกเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1950 และ เร่ิมปฏิบัติจริงในช่วง ค.ศ.1960 ในยุคสงคราม
นิวเคลียร์ หรือ สงครามเย็น ท่ีเกิดข้ึนระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต รวมไปถึงการแข่งขัน
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทําให้เกิดการต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาล
สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงกลาโหมได้ก่อต้ังหน่วยงานวิจัยชั้นสูงชื่อว่า “อาร์พาเน็ต” (Advance 
Research Projects Agency Network : ARPANET) มีการสนับสนุนทุนสําหรับโครงการวิจัย และ ริเร่ิม
โครงการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการทหาร ด้วยความเชื่อม่ันว่า การกระจายเครือข่ายโดย
ไม่มีศูนย์กลาง สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการสู้รบ และ หากถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกัน และ รับส่งข้อมูลระหว่างกันได้โดยไม่ถูกตัดขาด  
 

 
ภาพที่ 1.4 เครือข่ายการส่ือสารทางทหาร 
ท่ีมา : (วศิน เพ่ิมทรัพย์, 2548) 
 

 การเชื่อมโยงเครือข่ายของอาร์พาเน็ตคร้ังแรก เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียกับสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด ในช่วงปี ค.ศ.1969 และ ได้เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นจุดเด่นของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบโครงสร้างการ
ติดต่อสื่อสารแบบ “ทีซีพี/ไอพี” (Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) ซ่ึง
เป็นมาตรฐาน ข้อตกลง กฎ หรือ ระเบียบ ท่ีทําให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันได้ นอกจากนี้ ทีซีพี/ไอพี ยังเป็นมาตรฐานท่ีว่าด้วยการกําหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์  
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5 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

 อินเทอร์เน็ตเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์มากข้ึน ทําให้มีการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปท่ัว
โลก ก่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบัน มีผู้ใช้งาน (user) คอมพิวเตอร์ผู้ร้องขอบริการ 
(client) และ ผู้ให้บริการ (server) ทําการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลายพันล้านเคร่ือง ดังภาพ
ท่ี 1.5 ท่ีแสดงถึงสถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรท่ัวโลกในช่วงปี ค.ศ.1993 - 2013  
 ในช่วงปี ค.ศ.1995 มีผู้เชื่อมต่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 1% ของประชากรท่ัวโลก  
ปี ค.ศ.1999 ถึง ค.ศ.2013 มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนในปี ค.ศ.2005 มีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตท่ัวโลกมากถึงหนึ่งพันล้านคน และ เพ่ิมข้ึนเป็นสองพันล้านคนในปี ค.ศ.2010 ในปัจจุบัน
ประชากรท่ัวโลกประมาณ 40% สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 
 

ภาพที่ 1.5 สถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ัวโลก 
ท่ีมา : (internet live stats, 2557)  
 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย   
 ประเทศไทยเริ่มเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้ังแต่กลางปี พ.ศ.2530 โดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ได้ทําการส่งอิเล็กทรอนิกส์เมล์กับประเทศออสเตรเลีย ทําให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ท่ีทํา
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2554) 
 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เช่าสายวงจรเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก ช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ดําเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยภายในประเทศ และได้พัฒนาก้าวหน้าข้ึนเป็นลําดับจนทําให้มีกลุ่มสถาบันการศึกษาสามารถ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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 ในปี พ.ศ.2535 เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกันโดยมีศูนย์กลาง คือ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ โดยใช้ชื่อเครือข่ายนี้ว่า “เครือข่ายไทยสาร” (THAI Social / 
Scientific, Academic and Research Network : THAISARN) ทําหน้าท่ีในการเชื่อมโยงภายในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในประเทศ ทําให้ทุกเครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมโยงเป็นอินเทอร์เน็ตในระดับสากลได้  
 สัญญาณอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ หรือ ผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) 
สําหรับบริษัทท่ีเปิดให้บริการเช่าสายสัญญาณเพ่ือให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยท่ัวไป เช่น 
True TOT 3BB เป็นต้น และ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาและการวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการ
จัดการศึกษาและการวิจัยของประเทศ ระบบเป็นเครือข่ายแบบกระจายและทําการเชื่อมต่อโครงข่ายท่ัว
ประเทศโดยใช้ใยแก้วนําแสง (fiber optic) ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถขอใช้บริการได้ฟรี
ท่ัวประเทศ โดยหน่วยงานท่ีผู้รับผิดชอบ คือ สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา หรือ 
UniNet (http://www.uni.net.th/) 
 

องค์ประกอบและการทํางานของอินเทอร์เน็ต 
 รูปแบบการทํางานของอินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. ผู้ร้องขอบริการ (Client) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หรือ เคร่ืองผู้ร้องขอบริการท่ีมี
อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่จําเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์เสมอไป อาจจะอยู่ในรูปแบบของแท็บเล็ต 
(tablet) สมาร์ทโฟน (smartphone) หรือ โน้ตบุ๊ก (notebook) ท่ีทําการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และ 
ร้องขอข้อมูล หรือ บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านมาตรฐาน ข้อตกลง ข้อกําหนด หรือกฏ
ระเบียบท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างเคร่ืองผู้ร้องขอบริการกับเคร่ืองผู้ให้บริการ เช่น เว็บไซต์ (website) อีเมล 
(email) การถ่ายโอนไฟล์ (file transfer) ฐานข้อมูล (database) โปรแกรมประยุกต์ (application) 
มัลติมีเดีย (multimedia) หรือ ไฟล์เอกสาร (document) เป็นต้น 

2. ผู้ให้บริการ (Server) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเปิดให้บริการต่าง ๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการร้องขอจากผู้ร้องขอบริการ รูปแบบการให้บริการมีอยู่หลากหลาย เช่น web 
server, mail server, file server, database server, multimedia server ห รื อ  application server 
เป็นต้น  

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) เป็นรูปแบบเครือข่ายท่ีเชื่อมโยงระหว่างผู้ร้อง
ขอบริการและผู้ให้บริการ รูปแบบของเครือข่าย หรือ การเชื่อมต่อมีอยู่หลากหลาย มีท้ังท่ีเป็นการเชื่อมต่อ
เครือข่ายแบบใช้สายและการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น สัญญาณไวไฟ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
หรือ การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในโดยใช้สายแลน เป็นต้น 
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 การทํางานของอินเทอร์เน็ตเร่ิมต้นจากผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เคร่ืองท่ีร้องขอบริการอาจจะอยู่ในรูปแบบบของโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ผู้ใช้งาน
สามารถร้องขอบริการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการท่ีมีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมประยุกต์ เช่น 
โปรแกรมประยุกต์ท่ีอยู่ในกลุ่มของเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เช่น Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome เป็นต้น ใช้สําหรับเข้าถึงบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องร้องขอ 
(request) ข้อมูล หรือ บริการไปยังเครื่องผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ท่ีอยู่ (address) ของ
เคร่ืองผู้ให้บริการในการอ้างอิงตําแหน่ง เช่น การระบุหมายเลขประจําเคร่ือง (IP address) หรือ ชื่อของ
เว็บไซต์ (domain name) เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 1.6 องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ต 
 
 เม่ือมีการร้องขอบริการผู้ให้บริการจะทําการค้นหาไฟล์เอกสารท่ีผู้ร้องขอบริการต้องการ หากค้นหา
ว่ามีไฟล์เอกสารนั้นอยู่ ผู้ให้บริการจะตอบสนองบริการโดยการส่งเอกสารท่ีผู้ใช้งานต้องการนั้นกลับไปยัง 
ผู้ร้องขอบริการ (respond) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังจากที่ผู้ร้องขอบริการได้รับไฟล์เอกสารท่ีเคร่ือง
ผู้ให้บริการส่งกลับมา เว็บเบราว์เซอร์จะทําการแปลรหัส หรือ โค๊ดคําสั่ง ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถสื่อสาร
ผู้ใช้งานได้ เช่น หน้าเว็บเพจ รูปภาพ ข้อความ เพลง วีดีโอหรือหนัง เป็นต้น 
 ความเร็วในการับส่งข้อมูลจากเคร่ืองผู้ร้องขอบริการกับเคร่ืองผู้ให้บริการ ข้ึนอยู่กับความเร็วในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ ขนาดของไฟล์เอกสารท่ีเคร่ืองผู้ให้บริการส่งกลับมา หน่วยท่ีใช้ในการวัด
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ “บิตต่อวินาที” (bits per second : bps) เช่น 
อินเทอร์เน็ต 10Mbps หมายถึง ใน 1 วินาทีสามารถรับส่งข้อมูลได้จํานวน 10,000,000 บิต ซ่ึงตัวเลข หรือ
ตัวอักษรหนึ่งตัวจะเท่ากับ 1 ไบต์ (byte : B) โดยประกอบไปด้วยจํานวนบิตท้ังหมด 8 บิต เป็นต้น 
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อุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต 
 อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกหลากหลาย ข้ึนอยู่กับขนาดของ
เครือข่าย ความเร็วท่ีต้องการ และ รูปแบบการบริการภายในเครือข่าย เช่น ต้องการเครือข่ายท่ีรองรับ
จํานวนลูกข่ายภายในเครือข่ายมากน้อยเพียงใด ความเร็วเท่าใด ต้องการระบบภายในอะไรบ้างเพ่ือให้
รองรับการทํางานของบุคลากรในองค์กร หรือ หน่วยงานนั้น ๆ ในหัวข้อนี้ขอยกตัวอย่างอุปกรณ์เครือข่ายท่ี
จําเป็นภายในบ้าน หรือ สํานักงานขนาดเล็ก ให้นักศึกษาได้ศึกษาการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายดังนี้ 

1. โมเ ด็ม  (modulate and demodulate : modem)  ทําหน้า ท่ี ในการแปลงสัญญาณ
อนาล็อก (analog signals) จากสายสัญญาณโทรศัพท์ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอล (digital signals) 
เพ่ือให้สามารถใช้งานในระบบประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้ และ แปลงสัญญาณดิจิตอลจาก 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อส่งไปบนคู่สายโทรศัพท์เพ่ือร้องขอบริการจากผู้ให้บริการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

                   
 (ก) โมเด็มแบบติดต้ังภายนอก                            (ข) โมเด็มแบบติดต้ังภายใน 

 
ภาพที่ 1.7 โมเด็ม 
ท่ีมา : (fuengnan1.blogspot.com, 2555) 
 

2. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router) เป็นอุปกรณ์ท่ีทํา
หน้าท่ีเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ เลือกช่องทางในการส่งผ่าน
ข้อมูลท่ีดีท่ีสุดในการเชื่อมต่อเครือข่าย ทําให้สามารถเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งแครือข่ายในเวลาเดียวกัน ใน
ปัจจุบันอุปกรณ์จัดเส้นทางอาจถูกติดต้ังโมเด็ม อุปกรณ์รวม
สายและ อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไร้สายมาด้วยในตัว เพ่ือให้ใช้
งานได้ง่ายและสะดวกในการติดต้ังอุปกรณ์ 

 
ภาพที่ 1.8 อุปกรณ์จัดเส้นทาง 
ท่ีมา : (linksys.com, 2557) 
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3. การ์ดแลน (LAN card) หรือ อินเทอร์เน็ตการ์ด
เป็น อุปกรณ์ ท่ี ทําหน้ า ท่ี ในการ รับส่ ง ข้อ มูลจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์จากเครื่องหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง หรือ เชื่อม
ต่อไปยังอุปกรณ์รวมสาย ผ่านสายสัญญาณท่ีใช้สําหรับ
เชื่อมต่อเครือข่าย ซ่ึงอาจติดต้ังมากับเมนบอร์ดของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เรียกว่า การ์ดแลนแบบออนบอร์ด หรือ ติดต้ัง
ภายนอก ซ่ึงความเร็วในการเชื่อมต่อมีหลาหลาย เช่น 1000 
Mbps ท่ีเรียกกันว่า กิกะบิตแลน (Gigabit LAN) 

4. การ์ดไร้สาย (wireless card) เป็นอุปกรณ์ ท่ีทําหน้า ท่ีในการรับส่ง ข้อมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่งในระบบเครือข่ายโดยใช้สัญญาณวิทยุ ซ่ึงเป็นการเชื่อมต่อ
เครือข่ายแบบไร้สาย ทําให้ติดต้ังใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และ ใช้งาน แต่มีข้อจํากัดเร่ือง
ระยะทางในการเชื่อมต่อ ซ่ึงจะต้องไม่อยู่ไกลจากอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไร้สายมากเกินไป เหมาะสําหรับ
การรับส่งข้อมูล หรือ ใช้งานไม่หนักมากเกินไป เช่น เว็บไซต์ เช็คอีเมล โซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น โดยท่ัวไป
การ์ดไร้สายจะติดต้ังมากับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีอยู่แล้ว  
 

 
 

ภาพที่ 1.10 การ์ดไร้สาย 
ท่ีมา : (smartmobile.co.th, 2557)  
 

5. สายยู ที พี  (Unshield Twisted Pair : UTP) 
เป็นสายสัญญาณท่ีทําหน้าท่ีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครือข่ายระยใกล้ หรือ ท่ีเรียกว่า “สายแลน” ซ่ึงการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณจะต้องประกอบไป
ด้วยสายยูทีพี และ หัว ท่ีใช้ ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เครือข่าย ท่ีเรียกว่า “หัว RJ45”  

ภาพที่ 1.9 การ์ดแลน 
ท่ีมา : (IT Sentre, 2556) 

 
ภาพที่ 1.11 สายยูทีพีและหัว RJ45 
ท่ีมา : (gggcomputer.com, 2553) 



 

  พ้ืนฐานการพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  

10 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

6. ฮับ (hub) หรือ สวิตซ์ (switches) ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายใน
เครือข่าย หรือ เป็นอุปกรณ์รวมสาย และ กระจายสัญญาณข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมดภายใน
เครือข่าย เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันได้ สวิตซ์สามารถรับส่ง
ข้อมูลได้หลายเคร่ืองพร้อมกัน แต่ฮับจะส่งข้อมูลได้ทีละเคร่ือง อุปกรณ์ท้ังสองจะมีหลายช่องสัญญาณ หรือ
พอร์ท ผู้ใช้งานจะต้องเลือกใช้ตามจํานวนลูกข่ายท่ีมีอยู่ในเครือข่ายของผู้ใช้งานเอง 
 

 
ภาพที่ 1.12 สวิตซ์ (switches) 
ท่ีมา : (cisco.com, 2557) 
 

7. อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไร้สาย (wireless 
access point : wap) หรือ เ รียกสั้น ๆ ว่า “AP” 
เป็นอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีปล่อยสัญญาณท่ีใช้สําหรับ
เชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้คลื่นวิทยุ การเชื่อมต่อจะต้อง
ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย ซ่ึงอาจถูกติดต้ังมากับอุปกรณ์จัดเส้นทาง 
หรือ สามารถติดต้ังภายนอก 
 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องใช้มาตรฐานท่ีว่าด้วยการกําหนดระเบียบวิธีการในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นระเบียบวิธีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เรียกว่า  
โพรโทคอล (protocol) โดยโพรโทคอลท่ีเป็นมาตรฐานหลักสําหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ ทีซีพี/ไอพี 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) ซ่ึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องมีหมายเลขประจําเครื่อง หรือ หมายเลขไอพีแอดเดรส สําหรับอ้างอิงในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในเครือข่าย  

 
ภาพที่ 1.13 อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไร้สาย 
ท่ีมา : (tp-link.co.th, 2557)



 

 พ้ืนฐานการพัฒนาสารสนเทศบอินเทอร์เน็ต 

11 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

 ภายในเครือข่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสของทุก ๆ อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นหมายเลขท่ีไม่ซํ้ากันภายในเครือข่าย หรือ หากเป็นผู้ให้บริการในระดับสากล 
หมายเลขประจําเคร่ืองท่ีใช้สําหรับการอ้างอิงตําแหน่งจะต้องไม่ซํ้ากันท่ัวโลก  
 ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปัจจุบัน ผู้ใช้งานจะต้องทําการเช่าสายสัญญาณจาก 
ผู้ให้บริการ (Internet Service Provider : ISP) และ จะต้องติดต้ังสายสัญญาณโทรศัพท์จากชุมสาย 
โทรศัพท์ท่ีใกล้กับท่ีพักอาศัย กล่าวง่าย ๆ คือ ISP ทําหน้าท่ีเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครือข่ายในระดับ
สากล ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 เช่น นักศึกษาสามารถดูผลการเรียน ข้อมูลการลงทะเบียน ตารางเรียน โดยการเชื่อมต่อไปยัง
เคร่ืองผู้ให้บริการของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ นักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์
ผู้สอน พูดคุยสนทนากับเพ่ือนท้ังท่ีอยู่ในหรือต่างประเทศผ่านผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 1.14 การทํางานของอินเทอร์เน็ต 
 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 เทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือ บริการต่าง ๆ ท่ัวโลกได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
หากรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารการโทรคมนาคมในปัจจุบัน และ นําไปใช้งาน
ในทางสร้างสรรค์ อินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในหลาย ๆ ด้าน เช่น 

1. ด้านการติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ตทําให้ผู้ใช้งานท่ัวโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างอิสระ 
ปราศจากข้อจํากัดเดิม ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารมากมาย 
เช่น อีเมล การรับส่งข้อความ การสนทนาออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชยีลมีเดีย เป็นต้น  



 

  พ้ืนฐานการพฒันาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  

12 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

 เทคโนโลยีการสื่อสารและการโทรคมนาคมในปัจจุบันทําให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วในการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ีน ทําให้รองรับการรับส่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย และ มีปริมาณมาก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อมัลติมีเดียได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รองรับการ
สนทนาแบบเวลาจริง (real time) สามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันในขณะนั้น รองรับการประชุมทางไกล 
(teleconference) เป็นต้น ซ่ึงลดข้อจํากัดทางด้านเวลา หรือ ระยะทางได้ 
 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไม่ได้ข้ึนอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป ผู้ใช้งานอาจ
เข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ี เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน  
เป็นต้น ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน มีขนาดเล็กพกพาได้ง่าย และ ยังสามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 

 
 

ภาพที่ 1.15 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
ท่ีมา : (thenextweb.com, 2556) 
 

2. ด้านการศึกษา อินเทอร์เน็ตสามารถประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
หลาย ๆ  ด้าน เช่น การบริหารการศึกษา การลงทะเบียนออนไลน์ ตารางเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบรายงานผลการเรียน เป็นต้น อินเทอร์เน็ตรองรับสื่อมัลติมีเดียท่ีหลากหลายรูปแบบทําให้สามารถ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านการศึกษาได้มาก เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทํา
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนเนื้อหา ทบทวน ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รองรับการศึกษาทางไกล รวมไปถึงกิจกรรมการเข้ากลุ่มสนทนาเนื้อหาการ
เรียนการสอน ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ําในสังสังคม เป็นต้น 



 

 พ้ืนฐานการพัฒนาสารสนเทศบอินเทอร์เน็ต 

13 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

 นอกจากน้ันอินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าท่ีรวมรวบองค์ความรู้สําหรับผู้เรียน หรือ 
ผู้ใช้งานท่ัวไป ซ่ึงรองรับสื่อหลากหลายประเภท หลากหลายภาษา ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์
และ เกิดการเรียนรู้จากแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 1.16 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
ท่ีมา : (manager.co.th, 2556) 
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือขอคําแนะนํา 
คําปรึกษาจากผู้ท่ีมีความรู้ในด้านท่ีผู้ใช้งานสนใจได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่
จําเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียน ทําให้การเรียนรู้เปิดกว้างมากย่ิงข้ึน ในปัจจุบันมีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เป็นแหล่งสืบค้นสารานุกรม หรือ ข้อมูลสําหรับอ้างอิงทางด้านการศึกษา
มากมาย เช่น เครือข่ายไทยสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์กาญจนาภิเษก เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียน
ไทย เว็บบอร์ด หรือ แฟนเพจกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 

3. ด้านเศรษฐกิจ อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดรูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากเดิม เจ้าของ
ธุรกิจในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือ สต็อกสินค้าขนาดใหญ่ แค่มีสินค้า หรือ บริการ เจ้าของธุรกิจ
สามารถประชาสัมพันธ์สินค้า และ บริการของตัวเองได้ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
หรือ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน  
 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก เช่น สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
สินค้า เปรียบเทียบราคา สั่งสินค้า ชําระค่าบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีสะดวก และ ปลอดภัยมากข้ึน ทําให้
เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง และ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าท่ีตัวเองสนใจซ่ึง
ไม่ได้จํากัดแค่ภายในประเทศเท่านั้น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศจํานวนมหาศาล  



 

  พ้ืนฐานการพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  

14 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

 

 
 

ภาพที่ 1.17 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ท่ีมา : (aisinfotechindia.com, 2557)  
 

4. ด้านสังคม อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมแบบใหม่ ทําให้ลดความเหลื่อมล้ํา 
ลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม และ ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ 
ศาสนา ฐานะ สามารถช่วยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทัดเทียม 
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกว่า “Web Accessibility” เพ่ือให้รองรับการ
เข้าใช้งานของผู้ท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูล สินค้า หรือบริการ 
เช่น ผู้บกพร่องทางด้านสายตา ทางหู ผู้สูงอายุ เป็นต้น เป็นเว็บไซต์ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 
โดยพัฒนาอ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กร w3c (World Wide Web Consortium) ซ่ึงได้มีการวางหลัก
ในการออกแบบเม่ือปี พ.ศ.2548 โดยใช้ชื่อว่า WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 
2.0) เพ่ือลดอุปสรรคทางด้านความบกพร่องของร่างกายในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต   

5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางด้าน
การแพทย์อย่างแพร่หลาย เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย ฐานข้อมูลท่ีอยู่ของผู้ป่วย ระบบการวินิจฉัยโรคจาก
อาการป่วยเบื้องต้น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาและวิธีการรักษา ประวัติการรักษา เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังเป็นช่องทางในการศึกษา  และ วิจัยทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีระบบการแพทย์ทางไกล 
(telemedicine) เพ่ือใช้ในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารและการโทรคมนาคมในปัจจุบันท่ีทันสมัย  
บุคลากรทางการแพทย์สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือประสิทธิภาพทางด้านการรักษาคนไข้ท่ีดีมาก
ย่ิงข้ึน และ ยังลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย 
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ภาพที่ 1.18 การแพทย์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ท่ีมา : (cisco.com, 2556) 
 

 มีการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ แจ้งเตือนพ้ืนท่ีเสี่ยง
ต่อโรคระบาด เช่น การระบุพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการปกคลุมของหมอกควันจากไฟป่า พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อโรคระบาด 
พิกัดและแผนท่ีบ้านของผู้ป่วย เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
สามารถแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคลื่อนท่ีได้เป็นอย่างดี 

6. ด้านการเงินและการธนาคาร ในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ข้ันตอนสําคัญ คือ การชําระค่าบริการ ในปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาระบบเพ่ือให้รองรับการ
ชําระสินค้า และ การเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ังผ่านเว็บไซต์
ธนาคารออนไลน์ (e-banking) หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น ทําให้ง่ายและสะดวกในการทําธุรกรรม เช่น การ
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีออนไลน์ การโอนเงิน การบริการสินเชื่อ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน รวมไปถึงการ
ชําระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

7. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ด้าน
การเกษตรมากมาย เช่น การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเกษตรและการพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร การ
พัฒนาระบบราคากลางสินค้าออนไลน์ ระบบตรวจสอบความชื้นของอากาศ รายงานสภาพอากาศ การแจ้ง
เตือนการให้น้ําแก่พืชสวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การแจ้งภัยพิบัติ พ้ืนท่ีเสียงภัยแล้ง พ้ืนท่ีเสียงภัยโรค
และศัตรูพืช เป็นต้น ทางด้านอุตสาหกรรมมีระบบตรวจสอบโรงงาน สารเคมี โรงผลิต รวมถึงภัยท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และ สามารถรายงานผลในทันที การควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การเปิดปิดไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการควบคุมข้ันตอนในการผลิต และ การติดต่อสื่อสาร
เพ่ือการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าและบริการทางด้านการอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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(ก) เว็บไซต์รายงานราคาผลผลิตทางการเกษตร       (ข) เว็บไซต์รายงานปริมาณนํ้าฝนและอุตุนิยมวิทยา 
ภาพที่ 1.19 อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเกษตร  
ท่ีมา (ก) (talaadthai.com, 2557), (ข) (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) 
 

8. ด้านการทหารและความม่ันคง มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทหารอย่างแพร่หลายท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางการทหารที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถปกปิด หรือ
เลือกชั้นระดับความลับของเอกสาร สามารถเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่ง อินเทอร์เน็ตนอกจากใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการทหารแล้ว ยังสามารถใช้ในการติดตามบุคคล การสํารวจพ้ืนท่ีทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือความได้เปรียบทางยุทธวิธี ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ข้อมูลพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนการโจมตีภาคพ้ืนดิน การคํานวณระยะวิถีการยิง การแจ้งพิกัดของสถานที่ท่ีน่าสงสัย ค้นหารถ
หาย แจ้งข้อมูลผู้ต้องสงสัย ติดตามตําแหน่งของผู้ร้าย ติดตามดูความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

9. ด้านการคมนาคม อินเทอร์เน็ตสามารถประยุกต์ใช้ทางด้านการคมนาคมได้หลากหลาย เช่น 
การแจ้งตารางเวลาการเดินทางของรถไฟ จองต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจองให้
สามารถเชื่อมโยงกันได้ท่ัวโลก ทําให้ลดปัญหาความซํ้าซ้อนของการจอง ผู้ใช้งานสามารถเลือกแถวท่ีนั่งได้
ตามต้องการ และ สามารถชําระค่าบริการผ่านระบบธนาคารออนไลน์ การเช็คข้อมูลข่าวสารก่อนการ
เดินทางทําให้ไม่เสียเวลาและสะดวกต่อการเดินทาง อินเทอร์เน็ตยังสามารถรายงานสภาพการจราจรบน
ท้องถนนแบบเวลาจริง สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเวลาจริงในขณะนั้น  
 ในปัจจุบันมีระบบนําทางซ่ึงสามารถรายงานสภาพการจราจร คํานวณหาเส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุดในการ
เดินทางไปยังตําแหน่งท่ีต้องการ พิกัดตําแหน่งของผู้ใช้งาน รูปแบบการแสดงผลยังสามารถแสดงผลเป็น
แบบแผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศ เช่น ระบบแผนท่ีจาก Google Maps (http://maps.google.co.th) 
ท่ีมีท้ังการแสดงผลข้อมูลแผนท่ีบนเว็บไซต์ และ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
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ภาพที่ 1.20 อินเทอร์เน็ตเพ่ือการคมนาคม 
ท่ีมา : (longdo.com, 2557) 
 

10. ด้านความบันเทิง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการนําเสนอสื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ  
เช่น การดูหนังออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ ดูรายการทีวีย้อนหลัง ดาวน์โหลดสื่อมัลติมีเดีย เล่นเกมส์
ออนไลน์ หรือ การสนทนากับเพ่ือนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น เนื่องจากอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันรองรับสื่อ
มัลติมีเดียท่ีมีปริมาณมาก และ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อความบันเทิงเหล่านี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกท่ีทุก
เวลา และ สามารถเลือกความบันเทิงจากแหล่งต่าง ๆ ได้ท่ัวโลกท้ังในประเทศและต่างประเทศ จึงทําให้การ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิงเป็นท่ีนิยม และ มีผู้เข้าใช้งานเพ่ือร้องขอสื่อความบันเทิงเหล่านี้เป็น
จํานวนมาก นอกจากนั้นแล้วยังสามารถแบ่งปันข้อมูล สื่อความบันเทิง หรือ สื่อมัลติมีเดีย ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มผู้ใช้งานคนอื่นได้ 
 

 
 

ภาพที่ 1.21 อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิง 
ท่ีมา : (thaitv3.com, 2557) 
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11. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์
บนพ้ืนโลก เรียกว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นระบบท่ี
นําเข้ามาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และ แสดงผลข้อมูลแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเชิง พ้ืนท่ี การใช้งานประโยชน์ ท่ี ดิน การจราจร 
แผนท่ีภาษี การพยากรณ์อากาศ การควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 ข้อมูลเหล่านี้ถูกนําเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกต่อการบริหาร
จัดการ เช่น การเตือนภัยพิบัติโดยใช้ระบบจีไอเอส พิกัดตําแหน่งบ้านของผู้ป่วย เป็นต้น ทําให้ได้รับข้อมูลท่ี
ถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว 
 

 
ภาพที่ 1.22 แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม 
ท่ีมา : (maps.google.co.th, 2557) 
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เว็บเบราว์เซอร์ 
 เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) คือ กลุ่มของโปรแกรมที่ใช้เรียกดูเว็บผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เปรียบเสมือนประตูท่ีให้ผู้ใช้งานสามารถออกไปสู่เว็บไซต์ภายนอกได้ เว็บบราวซ์เซอร์ทําหน้าท่ีในการแปล
รหัสคําสั่งท่ีได้จากเคร่ืองแม่ข่ายให้อยู่ในรูปแบบหน้าเว็บเพจ ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ หรือ สื่อ
มัลติมีเดียอ่ืน ๆ  
  เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ “เวิลด์ไวด์เว็บ” จากศูนย์วิจัยเซิร์น (CERN) และในปัจจุบัน 
มีบริษัทผู้ผลิตได้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์ออกมาให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Mirosoft Internet Explorer, Opera หรือ Safari เป็นต้น ซ่ึงมาตรฐาน (protocol) ท่ีใช้ในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเว็บกับเคร่ืองผู้ให้บริการ คือ เอชทีทีพี (hypertext transfer protocol : HTTP) 
ซ่ึงรูปแบบการเชื่อมต่อมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่า http:// เสมอ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเชื่อมต่อท่ีต้องการ
ความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงจะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งผ่านหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ คือ https:// 
หรือ ftp:// เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลสําหรับการโอนย้ายไฟล์เอกสารจากเคร่ืองผู้ร้องขอบริการกับ
เคร่ืองผู้ให้บริการ เป็นต้น 
 

   
(ก) Google Chrome                                (ข) Mozilla Firefox 

   
(ค) Mirosoft Internet Explorer                                (ง) Opera               l 

 
ภาพที่ 1.23 ตัวอย่างหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ 
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โดเมนเนม DNS และ DNS Server 
 การเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการอ่ืน ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกจากจะต้องมีมาตรฐาน ข้อตกลง 
กฎ หรือ ระเบียบวิธีการในการรับส่งข้อมูล หรือ ท่ีเรียกว่า โพรโทคอล แล้วยังจะต้องมีหมายเลขประจํา
เคร่ืองผู้ให้บริการ หรือหมายเลขไอพีแอดเดรสของเคร่ืองท่ีใช้สําหรับอ้างอิงถึง ตามมาตรฐาน IPV4 
หมายเลขไอพีประกอบไปด้วยตัวเลขท้ังหมด 4 ชุด แต่ละชุดจะมีค่าระหว่าง 0-255 คั่นด้วยเคร่ืองหมาย
ด็อท (.) เช่น 10.5.1.49 หรือ 202.183.165.143 ซ่ึงหมายเลขไอพีนี้มีไว้อ้างอิงตําแหน่งของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะไม่ซํ้ากันท่ัวโลก 
 เช่น ผู้ใช้งานต้องการร้องขอข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 
โดยการพิมพ์ท่ีอยู่เป็นหมายเลขประจําเคร่ืองของผู้ให้บริการ เช่น 113.53.236.38 ซ่ึงเป็นข้ันตอนการร้อง
ขอบริการ เคร่ืองผู้ให้บริการจะทําการค้นหาไฟล์เอกสาร แล้วส่งกลับมาในรูปแบบของโค๊ด เพ่ือให้โปรแกรม
เว็บเบราว์เซอร์แปลผลออกมาให้แสดงผลเป็นรูปภาพ ข้อความ สื่อมัลติมีเดีย บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์  
 

 
 

ภาพที่ 1.24 ผู้ใช้งานร้องขอข้อมูลจากผู้ให้บริการ 
 

  
 

ภาพที่ 1.25 ผลการร้องขอข้อมูลจากผู้ให้บริการผ่านหมายเลขไอพีแอดเดรส 

http://113.53.236.38/rb/indexrbru.php
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 เนื่องจากมีเคร่ืองผู้ให้บริการจํานวนมากและหมายเลขประจําเคร่ืองมีจํานวนตัวเลขหลายชุด ทําให้
จดจําได้ยากในการเรียกใช้งาน จึงมีการคิดค้นระบบขึ้นมาเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจํา เรียกว่า “ชื่อโดเมน” 
เป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษท่ีสื่อความหมายแทนหมายเลขประจําเคร่ือง อาจเป็นชื่อบุคคล 
หน่วยงาน หรือ องค์กร เช่น rbru.ac.th, sanook.com, wichan.net, nectec.or.th เป็นต้น ชื่อโดเมน
จะต้องได้รับการจดทะเบียนเพ่ือเชื่อมโยงกับหมายเลขประจําเคร่ือง โดยชื่อโดเมนท่ัวโลกจะต้องไม่ซํ้ากัน 
 ระบบท่ีใช้ในการแปลงชื่อโดเมนไปเป็นหมายเลขประจําเครื่องของผู้ให้บริการ เรียกว่า ระบบ DNS 
(Domain Name System) โดยผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ISP) จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทําหน้าท่ี
ในการเก็บฐานข้อมูลชื่อโดเมน ท่ีเชื่อมโยงกับหมายเลขประจําเคร่ือง เรียกว่า DNS server ซ่ึงจะทําหน้าท่ี
ในการแปลงชื่อโดเมนไปเป็นหมายเลขประจําเคร่ืองแบบอัตโนมัติ ตามที่ผู้ร้องขอต้องการเม่ือมีการร้องขอ 

 
 

ภาพที่ 1.26 ผู้ใช้งานร้องขอข้อมูลจากผู้ให้บริการผ่านโดเมนเนม 
 

   
  

ภาพที่ 1.27 ผลการร้องขอข้อมูลจากผู้ให้บริการผ่านโดเมนเนม 

http://www.rbru.ac.th/rb/indexrbru.php
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ชนิดของโดเมนเนม 
 ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ท่ีใช้ในการอ้างอิงท่ีอยู่ของเคร่ืองผู้ให้บริการผ่านระบบ DNS บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามส่วนขยายของโดเมน คือ 

1. โดเมนเนมระดับสากล (top level domain name) หรือ โดเมนเนมแบบ 2 ระดับ ประกอบ
ไปด้วยชื่อโดเมนตามด้วยเคร่ืองหมายด็อท (.) และ ส่วนขยายของโดเมนเนม ส่วนขยายจะเป็นคําย่อท่ีบอก
ประเภทขององค์กรท่ีจดทะเบียน ในระดับสากล เช่น www.wichan.net, www.sanook.com ซ่ึง
ความหมายของส่วนขยายโดเมนท่ีพบบ่อย ๆ มีดังนี้ 
  .com  หมายถีง  บริษัท หรือ องค์กรเชิงพาณิชย์ (commercial) 
  .org  หมายถึง  องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร (organization) 
  .net  หมายถึง  องค์กรท่ีให้บริการทางด้านเครือข่าย (network provider) 
  .edu  หมายถึง  สถาบันองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา (education) 
  .gov  หมายถึง  หน่วยงานรัฐบาล (government) 
  .mil  หมายถึง  องค์กรทางทหาร (military) 

2. โดเมนเนมระดับท้องถ่ิน (local level domain name) หรือ โดเมนเนมแบบ 3 ระดับ 
ประกอบไปด้วยชื่อโดเมนตามด้วยเคร่ืองหมายด็อท (.) ตามด้วยส่วนขยายของโดเมน ตามด้วยเคร่ืองหมาย
ด็อท (.) และ ชื่อย่อของประเทศ ซ่ึงจะระบุถึงภูมิภาค หรือ ประเทศท่ีโดเมนเนมนั้นจดทะเบียนอยู่ เช่น 
www.rbru.ac.th, www.google.co.th หมายถึง โดเมนจดทะเบียนท่ีประเทศไทย www.google.co.cn 
หมายถึง ชื่อโดเมนจดทะเบียนในประเทศจีน www.google.co.uk หมายถึง ชื่อโดเมนจดทะเบียนใน
ประเทศอังกฤษ หรือ www.google.co.jp หมายถึง ชื่อโดเมนจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น  
ซ่ึงความหมายของส่วนขยายโดเมนท่ีพบบ่อย มีดังนี้ 
  .co.th หมายถึง  บริษัทหรือองค์กรเชิงพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
  .or.th  หมายถึง  องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
  .ac.th หมายถึง  สถาบันการศึกษาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
  .go.th หมายถึง  หน่วยงานรัฐบาลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
  .mi.th หมายถึง  องค์กรทางทหารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 ชื่อโดเมนถือเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีไม่ควรมองข้ามสําหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ซ่ึงจะเป็นชื่อเฉพาะ 
ท่ีบ่งบอกถึงตัวตน ชื่อองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะหากต้องการพัฒนาเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ 
ชื่อโดเมนบ่งบอกถึงประเภทของสินค้าและบริการ ทําให้จดจําได้ง่ายท้ังกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า และ ผู้เข้าใช้
งานเว็บไซต์ท่ัวไป ชื่อโดเมนจะทําให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านทางโปรแกรม
ค้นหาข้อมูล (search engine) เช่น Google, Yahoo เป็นต้น 
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ยูอาร์แอล 
 การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เพ่ือเรียกดูเว็บไซต์จากผู้ให้บริการ โดยจะต้องร้องขอบริการผ่านยูอาร์
แอล (uniform resource locator : URL) หมายถึง ท่ีอยู่หรือชื่อท่ีใช้สําหรับการอ้างอิงท่ีอยู่ของข้อมูล 
หรือ ไฟล์เอกสารท่ีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกสั้น ๆ ว่า ลิงค์ (link) ซ่ึงไฟล์เอกสารอาจไม่ใช่เอกสาร
เว็บเสมอไป ยูอาร์แอลอาจจะเป็นท่ีอยู่ของรูปภาพ เพลง วีดีโอ หรือ ไฟล์เอกสาร ตัวอย่างเช่น  
 ท่ีอยู่ไฟล์ HTML : http://www.rbru.ac.th/index.html 
 ท่ีอยู่ไฟล์รูปภาพ : http://glitter.mthai.com/images/glitter_images/11/965.gif 
 ท่ีอยู่ไฟล์ PHP  : http://www.rbru.ac.th/rb/firstStudent.php 
 ท่ีอยู่ไฟล์ PDF : http://wichan.net/pdf/basic_web.pdf 
 

ส่วนประกอบของยูอาร์แอล 
 โดยท่ัวไปลิงค์ หรือ ยูอาร์แอล ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ ข้ึนอยู่กับผู้ใช้งานจะเรียกใช้หรือร้อง
ขอข้อมูลหรือบริการรูปแบบใดจากผู้ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 
 

 
 

http://www.rbru.ac.th/rb/indexrbru.php 
 

1. โพรโทคอล (protocol) เป็นส่วนท่ีกําหนดรูปแบบ ข้อตกลง กฎ ระเบียบ หรือ มาตรฐาน  
ท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร้องขอบริการกับผู้ให้บริการ ซ่ึงหากต้องการร้องขอบริการในรูปแบบของ
เอกสารเว็บ จะต้องร้องขอผ่านโพรโทคอลเอชทีทีพี (hypertext transfer protocol : HTTP) เสมอ  

2. ชื่อโดเมน (domain name) บางคร้ังอาจเรียกว่า โฮสเนม (host name) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีระบุ
ชื่อของเว็บไซต์ท่ีใช้สําหรับการอ้างอิงท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ โดยผ่านการแปลงช่ือโดเมนเป็นหมายเลขประจํา
เคร่ือง (IP address) โดยระบบ DNS ทําให้สามารถเข้าถึงเคร่ืองเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

3. โฟลเดอร์ (directory) เป็นส่วนท่ีระบุชื่อโฟลเดอร์บนเคร่ืองผู้ให้บริการท่ีใช้สําหรับเก็บ
เอกสารเว็บ อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ข้ึนอยู่กับรูปแบบโครงสร้างการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ 

4. ชื่อและส่วนขยายของไฟล์ (file name and extension) เป็นส่วนท่ีระบุชื่อของไฟล์เอกสาร
และ ส่วนขยายหรือนามสกุลของไฟล์ท่ีต้องการอ้างอิงถึง อาจจะเป็นไฟล์เอกสารเว็บ รูปภาพ เพลง หรือ
ไฟล์วีดีโอ หากไม่ได้ระบุชื่อของไฟล์เอกสาร ผู้ให้บริการจะค้นหาไฟล์เร่ิมต้น เช่น index.html ก่อนเสมอ 

1 2 3 4
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สรุป 
 ในยุคท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก อินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท้ังเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็กลง รองรับไฟล์
มัลติมีเดียท่ีหลากหลายรูปแบบและมีขนาดใหญ่ สามารถประมวลผลได้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน  
 อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง การทําธุรกรรม การ
ประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการพบปะสนทนากับผู้อ่ืนผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใช้งานควรมอง
ถึงโทษท่ีแอบแฝงมากับการใช้งาน และ ข้อจํากัดของอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางท่ี
ผิด อาจก่อให้เกิดปัญหากับสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การหลอกล่อ ล่อลวง ล้วงเอา
ข้อมูล การเจตนาให้ข้อมูลท่ีผิด ปกปิด ปิดบัง ซ่อนเร้นข้อมูลจริง การกล่าวร้าย ติฉิน นินทา ยุยง ปลุกปั่น
ให้เกิดความรุนแรง หรือ เกิดความเสียหายกับบุคคลอ่ืน การแจกจ่ายภาพหรือสื่อท่ีไม่เหมาะสม การค้าขาย
สินค้าท่ีผิดกฏหมาย การพนัน รวมไปถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การคัดลอกหนัง เพลง 
รายการโทรทัศน์ เป็นต้น  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีบทลงโทษต่อผู้กระทําผิด
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอัตราโทษก็ข้ึนอยู่กับความผิดท่ีผู้ใช้งานกระทํา เพราะฉะน้ันการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตก็จะต้องคํานึงถึงผลท่ีตามมา และ ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณ แบ่งเวลาในการใช้งาน ใช้งาน
อย่างถูกวิธี เพ่ือป้องกันปัญหา หรือ อาชญากรรมท่ีเกิดจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือว่าเป็นภัย
ใกล้ตัวในปัจจุบัน 

คําถามทบทวน 
 จงตอบคําถามต่อไปน้ี 

1. อินเทอร์เน็ต คืออะไร  
2. อินเทอร์เน็ต มีความเป็นมาอย่างไร 
3. อินเทอร์เน็ต มีรูปแบบการทํางานอย่างไร 
4. จงยกตัวอย่าง และ อธิบายการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายท่ีนักศึกษารู้จัก 
5. อินเทอร์เน็ต มีประโยชน์อย่างไร 
6. ระบบ DNS คืออะไร มีรูปแบบการทํางานอย่างไร 
7. โดเมนเนมมีกี่ชนิด จงยกตัวอย่างโดเมนเนมท่ีนักศึกษารู้จักชนิดละ 10 โดเมนเนม 
8. ยูอาร์แอล คืออะไร  
9. อินเทอร์เน็ต มีข้อจํากัดอย่างไร 
10. อินเทอร์เน็ต มีโทษอย่างไร  


