
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

สาระท่ี  3              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ง  3.1    เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   

                          การเรียนรู้    การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  

                          ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.9          ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง   :  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

                                   :  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 

 



ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญ 

              การตดิตอ่ส่ือสาร  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มากับมนุษย์   เนื่องจากมนุษย์ต้องอยู่รวมกัน ใช้ภาษา
เป็นสื่อในการส่งข่าว  ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน  โดยมีอากาศเป็นตัวกลาง  จึง ต้องมี
ข้อตกลงกันว่า  แต่ละสัญลักษณ์หรือค าพูดใช้แทนหรือหมายถึงสิ่งใด   มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการและเครื่องมือที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารมานาน  เช่น  การใช้สัญญาณควันไฟของชาวอินเดียแดง หรือ การใช้ม้าเร็วในการส่งสาส์น   
จนกระท่ังพัฒนามาเป็นการใช้โทรเลข  วิทยุ   โทรทัศน์ โทรศัพท์   และผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



ความหมายของการติดต่อสื่อสารข้อมูล 

 

         การติดต่อสื่อสารข้อมูล เ กิดจากค าสองค า 
คือ การติดต่อสื่อสาร ( Communication)  
หมายถึง การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง   
และข้อมูล  ( Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง  ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปตัวเลข  
0  หรือ  1 ต่อเนื่องกันไป  

 

           ดังนั้น การติดต่อสื่อสารข้อมูล  หมายถึง  การส่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลขฐานสอง ระหว่าง
ต้นทางกับปลายทาง  หรือจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ   โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์  มีจุดประสงค์เพ่ือต้องการติดต่อ  การโอนถ่ายข้อมูล  การ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกันตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ลักษณะของข้อมูล    
           ลักษณะของข้อมูล  อาจอยู่ในรปูแบบต่าง ๆ  ที่จะส่งผ่านระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูล  ดังนี้ 
              1.  ข้อความ  (Text)  เป็นข้อมูลในรูปของเอกสารหรือตัวอักขระ  ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนชัดเจน   
นับจ านวนได้ค่อนข้างยาก  และมีความสามารถในการส่งปานกลาง 
             2.  ภาพ  (Image)  เป็นข้อมูลในรูปของภาพกราฟิกต่าง ๆ  ได้แก่  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  
ภาพวีดีโอ  ข้อมูลชนิดนี้จะต้องอาศัยสื่อบันทึกข้อมูลส าหรับเก็บและใช้หน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก  
              3.  เสียง  (Voice)  เป็นข้อมูลในรูปของเสียง  ได้แก่  เสียงพูด  เสียงดนตรี  หรือเสียงอ่ืน ๆ   
ลักษณะข้อมูลกระจัดกระจาย  ไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนได้  การส่งข้อมูลจะท าได้ด้วยความเร็วค่อนข้างต่ า   
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ส่วนประกอบพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารข้อมูล    
 
 
 
 
 
                                          
 
 

 

   

            1.  ข้อมูลข่าวสาร (Message) หมายถึง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในการติดต่อสื่อสาร  
ในรูปแบบข้อความ  (Text)   ตัวเลข  (Number)  รูปภาพ  (Images)   เสียง  (Audio)  วิดีโอ  (Video)   
            2.  ตัวส่งข้อมูล  หมายถึง  ผู้ส่ง / อุปกรณ์ส่งข้อมูล  (Sender)   ข้อมูลต่าง ๆ  ที่อยู่ต้นทาง
จะต้องจัดเตรียมน าเข้าสู่อุปกรณ์ส าหรับส่งข้อมูล ได้แก่  เครื่องพิมพ์ ผู้พูด  โทรทัศน์  กล้องวิดีโอ  อุปกรณ์
ควบคุม เช่น  จานไมโครเวฟ จานดาวเทียม  โดยข้อมูลถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งข้อมูลนั้นได้ก่อน 
            3.  ตัวรับข้อมูล  หมายถึง  ผู้รับ /  อุปกรณ์รับข้อมูล  (Receiver)  ข้อมูลที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์
ส่งข้อมูลต้นทาง  เมื่อไปถึงปลายทางจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับรับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป   
อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานไมโครเวฟ จานดาวเทียม  ผู้ฟัง  เครื่องรับโทรทัศน์  
             4.  ช่องทางการส่งสัญญาณ  หมายถึง  ตัวกลาง / สื่อกลาง  (Medium) เป็นเส้นทางการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อน าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ   จากต้นทางไปยังปลายทาง  สื่อกลางส่งข้อมูลอาจเป็นสายคู่บิด

เกลียว  สายโคแอกเชียล  สายใยแก้วน าแสง  หรือคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ  เช่น  แสงเลเซอร์  คลื่นไมโครเวฟ  

คลื่นวิทยุภาคพ้ืนดิน หรือคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม                

            5.  โปรโตคอล  (Protocal)  หมายถึง  กฏระเบียบ / วิธีการใชใ้นการติดต่อสื่อสารข้อมูล  

เพ่ือให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าใจกันและได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรโตคอลอยู่ในส่วน

ของซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ด าเนินการติดต่อสื่อสารข้อมูลเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนด  เช่น  X.25  ,  SDLC  ,   

HDLC  และ  TCP/IP    
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ส่ือกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล 
 

          องค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสารข้อมูล  คือ  ตัวกลาง/สื่อกลาง   การเลือกสื่อกลางใช้
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล  ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งาน  เช่น  
ความเร็ว ราคา  สถานทีติ่ดต้ัง  การบริการ  และการควบคุม   สื่อกลางจ าแนกเป็น  2  ประเภท  คือ   
 

           1.  สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางได้ (แบบมีสาย)  เช่น  สายโทรศัพท์   สายทองแดง  สายโคแอกเซียล  
สายไฟเบอร์ออฟติก  มีรายละเอียดดังนี้ 
               1.1  สายทองแดงแบบไม่หุ้มฉนวน  (Unshield  Twisted  Pair )  มีราคาถูกและนิยมใช้กัน
มากที่สุด  ส่วนใหญ่มักใช้กับระบบโทรศัพท์  แต่สายแบบนี้มักจะถูกรบกวนได้ง่าย  และไม่ค่อยทนทาน  

 

                              
                1.2  สายทองแดงแบบหุ้มฉนวน  (Shield  Twisted  Pair )  มีลักษณะเป็นสองเส้น  มีแนว
แล้วบิดเป็นเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อลดเสียงรบกวน  มีฉนวนหุ้มรอบนอก  มีราคาถูก  ติดตั้งง่าย  น้ าหนักเบา 
และการรบกวนทางไฟฟ้าต่ า  สายโทรศัพท์จัดเป็นสายคู่บิดเกลียวแบบหุ้มฉนวน   
 

                  

               1.3  สายโคแอกเซียล  (Coaxial  Cable)  เป็นสายที่นิยมใช้มากในการติดต่อสื่อสารความถี่สูง   
เช่น   สายอากาศของทีวี   มีค่าความต้านทาน  75  โอห์ม ใช้กับสายอากาศทีวี  และสาย 50 โอห์มใช้กับการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบดิจิตอล  มี  2  แบบ คือ แบบหนา (Thick)  และแบบบาง (Thin)  

                                        



               1.4   สายไฟเบอร์ออฟติก / ใยแก้วน าแสง  (Fiber  Optic)  ท าจากแก้ว/พลาสติก เส้นบาง
คล้าย ๆ เส้นใยแก้ว  2  ชนิด  ชนิดหนึ่งอยู่ตรงแกนกลาง อีกชนิดหนึ่งอยู่ด้านนอก  มีดัชนีในการสะท้อนแสง
ต่างกัน  ท าให้แสงที่ส่งจากปลายด้านหนึ่งผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งได้  ส่งสัญญาณด้วยแสงเลเซอร์ที่มีความเร็วสูง
เท่ากับความเร็วของแสง  ไม่ต้องมีตัวขยายสัญญาณ  ไม่มีสัญญาณรบกวนจากภายนอก ดักสัญญาณท าได้ยาก  
                                                                         
                                                                    
 
 
 
 
 
           2.  สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางไม่ได้  (แบบไร้สาย)  เช่น  คลื่นวิทยุ  ดาวเทียม  คลื่นไมโครเวฟ             
 

                2.1  คลื่นไมโครเวฟ  (Microwave)  เป็นคลื่นวิทยุ  เดินทางเป็นเส้นตรง  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รับ – ส่ง  คือ  จานสัญญาณไมโครเวฟ  มักติดตั้งในที่สูงและอยู่ห่างกันประมาณ  25 – 30  ไมล์   สามารถส่ง
สัญญาณด้วยความถี่กว้าง  การรบกวนจากภายนอกจะน้อยมาก  แต่ถ้ามีสิ่งกีดขวางจะท าให้การส่งข้อมูลไม่ดี
หรือส่งไม่ได้  ใช้กรณีที่ไม่สามารถจะติดตั้งสายเคเบิลได้  เช่น  อยู่ในเขตป่า 
 

 
 

                2.2   ดาวเทียม  (Satellite)  ส่งข้อมูลคล้ายคลื่นไมโครเวฟ  แตด่าวเทียมจะมีสถานีรับ – ส่ง
สัญญาณลอยอยู่ในอวกาศจึงไม่มีปัญหาเรื่องส่วนโค้งของผิวโลก   ดาวเทียมจะท าหน้าที่ขยายและทบทวน
สัญญาณให้แรงเพ่ิมข้ึนก่อนส่งกลับมายังพ้ืนโลก   
 

 

            
 
 



การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการติดต่อสื่อสารข้อมูล  
  
          หมายถึง การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้นทาง (ส่งข้อมูล)  เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
ปลายทาง (รับข้อมูล) โดยผ่านสื่อกลางเป็นช่อง
ทางการเชื่อมต่อกัน เพ่ือโอนถ่ายข้อมูล ย้าย 
แลกเปลี่ยน ให้บริการอุปกรณ์และข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างรวดเร็ว  
เชื่อมต่อได้แบบสายตรง (ใช้ช่องต่อแบบขนานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง)   หรือเชื่อมต่อโดยใช้
อินเทอร์เฟสคาร์ด ใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
เป็นจุดต่อขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน    
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การติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

            อินเทอร์เนต็ (Internet)  มาจากค าว่า  Inter  Connection Network     เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  (International  Network)  ทีม่ีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ย่อยจ านวนมาก  ขยายพ้ืนที่จนครอบคลุมไปทั่วโลก  โดยใช้โพรโทคอล (Protocol)  เป็นภาษาใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อการโอนย้าย  แลกเปลี่ยน  และให้บริการ ข้อมูล  จาก
แหล่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งข้อมูลชนิดตัวอักษร  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง   เรียกว่า  สื่อประสม   
(Multimedia)   ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา  บริการผ่านอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ  เช่น  
อีเมล (E-mail)  บล็อก ( Blog)  การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล (Load)  การสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมค้นหาข้อมูล 
(Search Engine)  การสนทนาบนเครือข่าย   (Web Board)   อินเทอร์เน็ตถือเป็นห้องสมุดโลก สามารถใช้ใน
การ  อย่างสะดวก รวดเร็ว  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ช่วย ท าให้การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ าวันมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://www.google.com/


พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 

            อินเตอร์เน็ต  เริ่มใน ค.ศ. 1960 มีการใช้คอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม (Mainframe) อย่างแพร่หลาย  
(คอมพิวเตอร์ระดับพีซียังไม่มีการพัฒนาอย่างในปัจจุบัน) และมีความ พยายามจะท าให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้น 
ติดต่อสื่อสารกันได้ท้ังระยะใกล้และระยะไกล ช่วงเวลานั้นเป็นยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย   

           ค.ศ. 1969  (พ.ศ. 2512)  โดยส านักงานโครงการวิจัยชั้นสูง  กระทรวงกลาโหม  สหรัฐอเมริกา   
(U.S Department of Defense , DOD)  มีโครงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในสถานที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยฉพาะด้านทหาร  มอบให้หน่วยงานชื่อ  “อาร์พา” 
(ARPA : Advance Research Project Agency)  ท าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากสี่สถานที่ และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้  คือ  

 สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด  (SRI International)  
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส  (University of California, Los Angeles(UCLA))  
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาร์บารา (University of California,Santa Barbara(UCSB))  
 มหาวิทยาลัยยูทาห์  (University of Utah)  

 

  

 

 

 

 

           การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครั้งนั้น เป็นลักษณะเน็ตเวิร์กระยะไกล หรือ WAN (Wide Area Network)  
มีชื่อว่า  “อาร์พาเน็ต”  (ARPANET : Advanced  Research  Projects  Agency  NETwork )  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและวิจัยด้านการทหาร อาร์พาเน็ตเป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตใน
เวลาต่อมา  การติดต่อสื่อสารที่นิยมใช้ของอาร์พาเน็ต คือ  จดหมายอิเล็กทรอนิกหรืออีเมล์  การสนทนาแบบ
ออนไลน์ และการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์  จุดเด่นอาร์พาเน็ต คือ  เป็นเน็ตเวิร์กแบบไม่มีศูนย์กลาง 
หรือเป็นเน็ตเวิร์กแบบกระจาย  (ถ้าส่วนใดส่วนเกิดเสียขึ้นมา ส่วนที่เหลือสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ )  



           ต่อมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขอเชื่อมต่อมากขึ้นจึงมีการแยกเครือข่ายการใช้งานออกเป็นสองส่วน   โดย
เครือข่าย  MILNET  (Military Network)  ใช้ด้านการทหาร  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Internet)   ส าหรับ
ผู้ใช้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา  และ เริ่มใช้โปรโตคอลชื่อ  “DARPA”   ต่อมา  ARPA  ได้สร้างมาตรฐานในการ
เชื่อมต่อขึ้นใหม่และใช้จนถึงปัจจุบัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)     

  พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เริ่มในปี พ.ศ.   2530   มีการเชื่อมโยงการใช้อินเทอร์เน็ต  

โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย   ต่อมาปี  พ.ศ. 2535  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (เน็คเทค  

: NECTEC) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย (AIT)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เข้าด้วยกันเรียกว่า  "เครือข่ายไทยสาร"   โดยส านักวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว  9600 บิตต่อวินาที   จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

เพ่ือเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตกับบริษัทยูเน็ตเทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา  และ ปี พ.ศ. 2537 ความต้องการใช้

อินเทอร์เน็ตมากข้ึน   การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ต

แก่ผู้สมาชิกและตั้งรูปแบบของบริษัท  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า  "ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต"   

(ไอเอสพ ี: ISP : Internet  Service  Provider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

http://www.google.com/


ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต     

        จ าแนกไดด้งันี ้

       1.  ด้านการศึกษา  อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้แหล่ง

ใหญ ่ซึ่งเราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลความรู้

ทั่วไปได้ 

 

 

       2.  ด้านการติดต่อสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตช่วยให้ การ

ติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่าย  สะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่าย  ด้วยการส่งอีเมล์  การสื่อสารด้วยโปรแกรม 

Install Messenger   การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต  

 

       3. ด้านบันเทิง อินเทอร์เน็ตเป็นที่รวบรวมข้อมูลความ

บันเทิง  เช่น  เพลง  ภาพยนตร์  ดารา  กิจกรรมสันทนาการ  

สถานที่ท่องเที่ยว  จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก 

  

 

      4.  ด้านธุรกิจและการพาณิชย์     อินเทอร์เน็ตช่วย

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   

กับลูกค้า  และเป็นตลาดซื้อขายขนาดใหญแ่ห่งใหม่ท่ีท าให้ 

การซื้อขายอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

http://www.google.com/


การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต    สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
 

       การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหมุนเบอร์โทรศัพท์  (Dialup  IP)      
 

           เป็นการเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์
แบบไม่ตลอดเวลา เมื่อต้องการใช้อินเทอร์เน็ตก็ท า
การเชื่อมต่อ  เมื่อเลิกใช้ก็ยกเลิกการเชื่อมต่อ  และ
ต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
หรือ ISP (Internet  Service  Provider)  จะได้รับ
ชื่อผู้ใช้ (user account)  และรหัสผ่าน(password)  
พร้อมทั้งเบอร์โทรศ พท์ส าหรับติดต่อ เหมาะกับ
หน่วยงานขนาดเล็ก มีงบประมาณจ ากัด  หรือบุคคล
ทั่วไป เพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายไม่แพง จะต้องมีอุปกรณ์
จ าเป็นพื้นฐานดังนี้  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถน ามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  

2. โมเด็ม 

3. จ านวนชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 

4. คูส่ายโทรศัพท์  (ขณะต่ออินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้งานเบอร์โทรศัพท์ได้ 1 เบอร์)  

       การเชื่อมต่อกันโดยตรงความเร็วสูง (Direct  Connection)                                                  

            เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เร้าท์เตอร์ 
(Router) ตรงจากคอมพิวเตอร์ หรือ เน็ตเวิร์ก
ของหน่วยงาน ผ่านสายสัญญาณสื่อกลางไปยัง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  (ISP) 
ไม่ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายอื่น  
โดยเชื่อมต่อไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เสียค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้น เหมาะกับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มงีบประมาณ   
จะต้องมีอุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐานดังนี้  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถน ามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

2. สายสัญญาณสื่อกลางเป็นสายเช่าพิเศษ  เช่น  Leased Line ,  ISDN  เป็นต้น  

3. อุปกรณ์เชื่อมต่อกับสายสัญญาณสื่อกลาง คือ Router ท าหน้าที่เป็น Gateway   



การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต   

            ปัจจุบัน  การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  กลายมาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท่องโลกไร้พรมแดน 

เสิร์ชเอนจิน  (Search  Engine)  คือ  โปรแกรมช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล  ครอบคลุมทั้งข้อความ  รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล  กลุ่มข่าว และอ่ืน ๆ  ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรม

หรือผู้ให้บริการแต่ละราย  เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจาก “ค าส าคัญ” (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป

จากนั้นจะแสดงรายการผลการค้นหา  สัดส่วน เสิร์ชเอนจินเรียงล าดับตามความนิยมของผู้ใช้  ประกอบด้วย   

กูเก้ิล  (Google)  49.2%  ยาฮ ู (Yahoo)  23.8%  เอ็มเอสเอ็น  (MSN)  9.6%  เอโอแอล  (AOL)  6.3% 

อ่ืน ๆ  8.5%  (เสิร์ชเอนจินอ่ืน ๆ ได้แก่  ไป่ตู้  (Baidu) อันดับ 1 ของจีน   ยานเดกซ์ (Yandex) อันดับ 1 ของ

รัสเซีย)   เสิร์ชเอนจินที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว ได้แก่  ฮอตบอต (HotBot)  แอลตาวิสตา (Alta Vista)  ไลคอส 

(Lycos)    

            ประเทศไทยมีการพัฒนาเครื่องมือค้นหาของ

ไทย ชื่อว่า สรรสาร ( www.sansarn.com)  พัฒนา

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) 

 

ประเภทของโปรแกรมช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล  (Search  Engine)  

จ าแนกเป็น  3  แบบ  คือ  Keyword  Index  , Subject  Directories , Metasearch  Engines 

          1.  แบบ  Keyword Index   เป็นการค้นหาข้อมูล  โดยใช้ค าที่มีความหมายตรงกับความต้องการ 
หรือค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง  ผล การค้นหาจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้วอย่างรวดเร็ว
ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ  ให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูลก่อนหลัง  แต่ความ
ละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อยเพราะไม่ได้ค านึงถึงรายละเอียดของเนื้อหา เว็บไซด์ที่
ให้บริการ  ได้แก่  

               www.google.com  เป็นเว็บที่ใช้ค้นหาข้อมูล 

               ของต่างประเทศ  แสดงผลการค้นหาง่ายและเร็ว 
                     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84


          www.yahoo.com เป็นเว็บที่ใช้ค้นหาข้อมูลที่มี           www.sanook.com เป็นเว็บของคนไทยใช้ 

          ฟรีเว็บไซต ์geocities.com สะดวกในการค้นหา                ในการค้นหาข้อมูลไดห้ลากหลาย                                            

                  

 

                 

                 

          2.  แบบ  Subject  Directories  เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละเว็บเพจ 
ว่า  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร พิจารณาเว็บเพจแต่ละเว็บแล้วจัดหมวดหมู่  ฐานข้อมูลของการค้นหาแบบนี้จะถูก
จัดแบ่งตามเนื้อหาก่อนการแสดงผลการค้นหา  เว็บไซดท์ี่ให้บริการได้แก่  

                          www.thaiwebhunter.com          www.sanook.com  

      

 

 

 

          3.  แบบ  Metasearch  Engines   เป็นการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสืบค้นเอง  และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมสืบค้นประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเรียกดูข้อมูล  สังเกตได้จากค าว่า  [ Found on 
Google,  Yahoo! ]  ต่อทางด้านท้าย  จะไม่ให้ความส าคัญกับตัวอักษรเล็ก/ใหญ่  และไม่รองรับภาษาไทย  

                          www.dogpile.com                          www.kartoo.com 

 

 

 

 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

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


เทคนิคการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

           การค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมสืบค้น หรือ  Search Engine  
ปัญหาที่พบเสมอ  คือ  ผลการค้นหามีปริมาณมาก  ดังนั้นเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล  ควรใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูล  ดังนี้ 
 

           1.  เลือกรูปแบบการค้นหาให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด  
เช่น  ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะทั่วไป  ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง  ควร
เลือกบริการสืบค้นข้อมูลแบบ Index  เช่น  บริการของ yahoo 
เพราะจะได้ผลการค้นหาที่มีขนาด แคบลงและชี้เฉพาะมากขึ้น 

 

           2.  ใช้บริการของผู้ให้บริการเฉพาะด้าน เช่น การค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ น่าเลือกใช้โปรแกรม Search  Engine  
เพราะผลการค้นหาน่าพอใจกว่า  โดยใส่เครื่องหมายค าพูด
ครอบคลุมตรงกลุ่มค าที่ต้องการ  

 

           3.  หากขึ้นต้นตัวอักษรด้วยตัวเล็กเท่ากันหมด  โปรแกรม  
Search Engine จะเข้าใจความต้องการให้ค้นหาค าดังกล่าวแบบไม่
พิจารณาชนิดตัวอักษรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่   ถ้าต้องการค้นหา
ค าตรงตามแบบที่เขียนไว้ก็ให้ใช้ตัวอักษรใหญ่แทน   และใช้ตัวเชื่อม
ทางตรรกศาสตร์ (Logic) ช่วย 3 ตัว คือ  AND, OR ,NOT 

             4.  ตัวเชื่อม  AND  ค้นหาโดยจะต้องมีค านั้น ๆ  มาแสดงด้วยเท่านั้น  โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องติดกัน 
เช่น phonelink  AND  pager  เป็นต้น  

 

           5.  ตัวเชื่อม  OR    ค้นหาโดยจะต้องน าค าใดค าหนึ่งที่พิมพ์ลงไปมาแสดง 

           6.  ตัวเชื่อม  NOT  ค้นหาโดยไม่ให้เลือกค านั้น ๆ มาแสดง  เช่น  food and cheese not butter 
หมายความว่า  ให้ค้นหาเว็บที่เก่ียวข้องกับ food และ cheese  แต่ต้องไม่มี butter   

          7.  ใช้เครื่องหมายบวกน าหน้าค าท่ีต้องการค้นหามาก  และเครื่องหมายลบน าหน้าค าท่ีไม่ต้องการ 
          8.  ใช้  *  เป็นตัวร่วม  เช่น  com*  เป็นการค้นหาค าที่มีค าว่า  com น าหน้า  หรือ   *tor เป็นการ
ค้นหาค าที่ลงท้ายด้วย tor   

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaigoodview.com) 

http://www.thaigoodview.com/


คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 

          คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยท าให้โลกแห่ง
การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต มีความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบ  
ควรปลูกฝังกฎเกณฑ์การใช้งานอย่างมีระบบ สร้างสรรค ์ และเกิด
ประโยชน์ เพ่ือช่วยให้สังคม ออนไลน์ขนาดใหญ่นี้สงบสุข  พิจารณา
คุณธรรมและจริยธรรมทั่วไป  ดังนี้ 

             1.  การใช้อักษรพิมพ์ตัวใหญ่หมดทุกตัวในการเขียนจดหมาย  จะเป็นเสมือนการตะโกน ดังนั้นควร
เลือกใช้ตัวอักษรให้เหมาะสม  
             2.  ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตอบโต้  และควรรักษามารยาทโดยใช้ค าที่สุภาพ  
             3.  ไม่มีความลับใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต  เมื่อเขียนข้อความไปแล้วไม่สามารถลบล้างได้ 

             4.  หากพบข้อความหรือรูปภาพใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะหยาบคายหรือไม่เหมาะสม  ควร
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที  และไม่ควรเผยแพร่ต่อ 
             5.  ไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัว  ส่งรูป  หรือนัดพบบุคคลที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองก่อน   
             6.  ควรเคารพข้อตกลงการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม  เช่น  ระยะเวลาการใช้งาน                 

             7.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย  รบกวน  โจรกรรมข้อมูลข่าวสาร  กระจายข่าวของผู้อื่น  
             8.  ต้องไม่สอดแนม  เปิด  แก้ไข  ดัดแปลง  คัดลอกโปรแกรม  ผลงานผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์   
             9.  ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์   
           10.   ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ  กติกามารยาท  
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมทบทวนการเรียนรู้    เรื่อง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้องและได้ใจความ 

ภาพ ชื่อ การใช้งาน 
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