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การติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อใช้งาน                            
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การใช้อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น                                         

Web Browser (โปรแกรมท่องโลกอินเทอร์เน็ต)                  
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คอมพวิเตอร์เบื้องต้น 
คอมพวิเตอร์ (computer นยิมอ่านในภาษาไทยว่า คอม-พิ้ว-เต้อ)  

คอื เคร่ืองมอืหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสามารถในการ

ค านวณอัตโนมัติตามค าสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกวา่หน่วยประมวลผล  

ชุดของค าส่ั ง ที่ระบุขั้ นตอนการค านวณเรียกวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน้ันอาจเป็นได้ทั้ ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือ

อยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

ความหมายของคอมพวิเตอร ์

คอมพิวเตอร์  ในภาษาละตินใช้ค าว่า  Computare หมายถงึ การนับ 

หรือ การค านวณ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ให้

ความหมายของคอมพิวเตอร์ไวว้า่  "เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 

ท าหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแกป้ัญหาต่างๆ ทีง่ายและซับซ้อนโดย

วธิีทางคณิตศาสตร์" 

 

ประวัติของคอมพวิเตอร ์

คอมพิวเตอร์ในยุคเร่ิมแรกยังไม่มีส่วนประมวลผลหรือ

ระบบปฏบิัตกิารเหมือนในปัจจุบัน  โดยถา้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ  400 

กวา่ปีที่แล้วส่วนใหญ่ คอมพิวเตอร์เหล่าน้ีมักใช้ในการค านวณมากกวา่ 
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อุปกรณ์ชนิดแรกของโลกที่เป็นเคร่ืองมอืในการค านวณซึ่งถือได้ว่า  เป็น

อุปกรณ์ใช้ช่วยการค านวณที่เกา่แกท่ี่สุดในโลกและคงยังใช้งานมาจนถงึ

ปัจจุบัน  

ในปี พ.ศ. 2158 นักคณติศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ช่ือ  John Napier 

ได้สร้างอุปกรณ์ใช้  ช่วยการค านวณขึ้นมา  เรียกวา่ Napier's Bones มี

รูปรา่งคล้ายสูตรคูณในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2185 นักคณติศาสตร์ชาว    ฝร่ังเศส ช่ือ Blaise Pascal 

คดิวา่น่าจะมีวิธีที่จะค านวณตัวเลขได้งา่ยกวา่  เขาได้ออกแบบ  เคร่ืองมอื

ช่วยในการค านวณโดย ใช้หลักการหมุนของฟัน  เฟืองหน่ึงอันถูกหมุนครบ  

1 รอบ ฟันเฟืองอีกอันหน่ึงซึ่งอยู่  ทางด้านซ้ายจะถูกหมุนไปด้วยในเศษ  1 

ส่วน 10 รอบ เคร่ืองมอืของปาสคาลน้ีถูกเผยแพรอ่อกสู่สาธารณะชน  

เม่ือ พ.ศ. 2188 แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเน่ืองจากราคาแพง  

และเมื่อใช้งานจริงจะเกดิฟัน  เฟืองติดขัดบ่อยๆ  ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ค่อย

ถูกต้องตรงความเป็นจริงในสมัยน้ันยังไม่มีเคร่ืองจักรใดที่สามารถท าตาม

ค าส่ัง หรือท างานเองโดยอัตโนมัติได้ 

แต่ใน พ.ศ. 2344 นักประดษิฐ์ชาวฝร่ัง  เศสช่ือ  Joseph Marie 

Jacquard ได้พยายามพัฒนาเคร่ืองทอผ้าโดยใช้ บัตรเจาะรูในการใส่ค าสั่ง

ให้ควบคุมเคร่ืองทอผ้าให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้  และแบบดังกล่าว

สามารถน ามา  สร้างซ้ าๆ ได้อีกหลายคร้ัง  ความพยายามของ  Jacquard 

ส าเร็จลงใน  พ.ศ. 2348 เคร่ืองทอผ้าน้ีถอืวา่เป็น  เคร่ืองท างานตามค าสั่ง  

เป็นเคร่ืองแรก  และต้ังแต่  Jacquard ได้ประดษิฐ์ส่ิงน้ีขึน้มาท าให้มี



 

http://withawatna.wordpress.com   
 

เคร่ืองกลเกดิขึน้มาหลายอย่าง  และได้มีเคร่ืองมอืชนิดหน่ึงที่ได้เปล่ียน

วงการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการค านวณ  โดยอุปกรณ์ที่วา่นีมี้ช่ือว่า

เคร่ืองหาผลต่าง  (Difference Engine) โดยเจ้าเคร่ืองนีมี้ความคล้ายกับ

เคร่ืองคิดเลขในปัจจุบันน่ัน เอง โดย Chales Babbage เป็นผูส้ร้างเคร่ืองนี้

ขึน้มา ในปี พ.ศ. 2373 เขาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อ

สร้างเคร่ือง Difference Engine ขึน้มาจริงๆ แต่ในขณะที่ Babbage ท าการ

สร้างเคร่ือง Difference Engine อยู่น้ันได้พัฒนาความคดิไปถงึเคร่ืองมอืใน

การค านวณที่มีความสามารถสูงกวา่นี้  ซึ่งก็คอืเคร่ืองที่เรียกวา่  เคร่ือง

วเิคราะห์  (Analytical Engine) และได้ยกเลิกโครงการสร้างเคร่ือง  

Difference Engine ลง แล้วเร่ิมต้นงานใหม่คือ  งานสร้างเคร่ืองวิเคราะห์  

ในความคิดของเขา  โดยที่เคร่ืองดังกล่าวประกอบไปดว้ยช้ินส่วนที่ส าคัญ  

4 ส่วน คอื 

 

ส่วนเก็บข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์ที่ได้จาก

การค านวณ 

ส่วนประมวลผล เป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 

ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ใช้ในการเคล่ือนย้ายข้อมูลระหว่างส่วนเก็บข้อมูล  

และสว่นประมวลผล 

ส่วนรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์  เป็นส่วนที่ใช้รับทราบข้อมูลจาก

ภายนอกเคร่ืองเข้าสู่ส่วนเก็บและแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณให้

ผู้ใช้ได้รับทราบ 
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คอมพวิเตอร์เคร่ืองแรกของไอบเีอ็ม 

ในปี 1975 ไอบีเอ็ม ได้ออกเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  เคร่ืองแรก

ออกมา แต่ทางไอบีเอ็มได้เรียกเคร่ืองนีว้า่เป็น  เทอร์มินัลแบบชาญฉลาด  

ที่สามารถโปรแกรมได้ (Intelligent Programmable Terminal) และต้ังช่ือ 

รุ่นวา่ Model 5100 มีหน่วยความจ า  16 Kbyte แล้วยังมีตัวแปลภาษา

เบสกิ แบบอินเตอร์พรทีเตอร์  (Interpreter) ด้วย และมี ไดรฟ์ส าหรับใส่

คาร์ทิดจ์เทปในตัว แต่ก็ยังขายไม่ดีเท่าที่ควร เพราะวา่ต้ังราคาไว้สูง 

มากถงึ 9,000 เหรียญสหรัฐฯ  

ในปลายปี 1980 บรษิัทไอบีเอ็มได้เกิดแผนกเล็ก  ๆ ขึน้มาแผนกหน่ึง

เรียกวา่ Entry Systems Division ภายใต้ทีมของคนช่ือว่า  ดอน เอสทรดิจ์ 

(Don Estridge) และนักออกแบบอีก  12 คนโดยได้รับมอบหมายให้พัฒนา

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของไอบีเอ็มโมเด็ล 5100 น้ันเอง โดย

น าเอาจุดเด่นของเคร่ือง  ที่ขายดีมารวมไว้ในการออกแบบเคร่ือง

ไมโครคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม  และผลติจ าหน่ายได้ภายในปีเดยีว  

ภายใต้ช่ือว่า ไอบีเอ็มพีซี (IBM PC) ซึ่งถูกเปิดตัวในเดือน  สิหาคม ปี 1981 

และยอดขายของเคร่ืองพีซกี็ได้พุ่งอย่างรวดเร็ว  ท าให้บริษัทอื่น  ๆ เร่ิมจับ

ตามอง 

                                               

 

 
         Model 5100                        IBM Personal Computer (PC) Model 5150                         
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 ก าเนดิ แอปเป้ิล                                                 

 

 
                                            Stephen Wozniak                    Steve Jobs 

ในปี 1976 หลังจาก Stephen Wozniak และ Steve Jobs ได้ร่วมกัน

กอ่ต้ัง บรษิัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์                 (Apple Computer) และได้

น าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแรกที่ประดิษฐ์จากโรงรถออกมาขาย

โดยใช้ช่ือว่า Apple I ในราคา 695 เหรียญฯ บรษิัทแอปเปิลได้ผลิตเคร่ือง  

Apple I ออกมาไม่มากนัก  ภายในปีเดยีวได้ผลิต  Apple II ออกมา และรุ่น

น้ีเป็นรุ่นเปิดศักราชแห่งวงการไมโครคอมพิวเตอร์  และเป็นการสร้าง

มาตรฐาน ที่ไมโครคอมพิวเตอร์  ที่เกดิมาตามหลังทั้งหมด  แต่ส่วนใหญ่

แอปเปิ้ลจะขายระบบปฏบิัตกิารมากวา่ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เน่ืองจาก

เคร่ืองของ Intel และ IBM จะท างานได้ดีกวา่ 

                                                                        

 

 

                                                       

                  Apple I                                                      Apple II     
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องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ 

องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์จะมี  4 ส่วนที่ท างานร่วมกันแล้วจะ

เกดิประโยชน์สูงสุดได้แก่ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถงึ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ประกอบขึน้เป็น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตา

และสัมผัสได้ 

2. ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถงึ โปรแกรมหรือชุดค าส่ัง  ที่ถูก

เขยีนขึน้เพื่อส่ัง  ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างาน  แต่มนุษยสั์มผัสไม่ได้

โดยตรง  ซอฟต์แวร์จงึเป็นเหมือนตัวเช่ือมระหว่างผู้ใช้และเคร่ือ ง

คอมพิวเตอร์  ถา้ไม่มีซอฟท์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท าอะไรได้เลย  ซอฟต์แวร์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สามารถแบ่งออกได้เป็น 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏบัิติการ  (Operating System 

Software) คอื  ชุดของค าส่ัง ที่เขยีนไว้เป็นค าส่ัง  

ส าเร็จรูป  ซึ่งจะท างานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด  

เพื่อคอยควบคุมการท างานของฮารด์แวร์ทุกอยา่งและ

อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้  ซอฟต์แวร์

ระบบปฏบิัตกิารที่รู้จักกันดีก็คอื  Windows 7 นอกจากน้ี

ยังมีซอฟต์แวร์ระบบปฏบิัตกิารอื่น  ๆ ด้วยเช่น  Linux, 

Mac, Unix เป็นต้น 



 

http://withawatna.wordpress.com   
 

2.2ซอฟท์แวร์ประยุกต์  (Application Software) คอื 

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานต่างๆ  

ตามที่ผูใ้ช้ต้องการ  ไม่ว่าจะด้านเอกสาร  บัญชี กาจัดเก็บ

ข้อมูล เช่น Word , Excel เป็นต้น 

3. พเีพิ่ลแวร์  (People ware) หมายถงึ  บุคลากร ในงานด้าน

คอมพิวเตอร์  ซึ่งมีความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  สามารถใช้งานส่ัง  

งานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ  

3.1ผู้จัดการระบบ  (System Manager) คอื ผู้วางนโยบาย  

การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 

3.2นักวิเคราะห์ระบบ  (System Analyst) คอื ผู้ที่ศึกษา

ระบบงานเดิมหรืองานใหม่และท าการวเิคราะหค์วาม

เหมาะสม  ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับ

ระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้เขยีนโปรแกรมให้กับ

ระบบงาน 

3.3โปรแกรมเมอร์  (Programmer) คอื ผู้เขยีนโปรแกรมส่ัง  

งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อให้ท างานตามความต้องการ

ของผู้ใช้ โดยเขยีนตามแผนผังที่นักวเิคราะหร์ะบบได้เขียนไว้ 

3.4ผู้ใช้ (User) คอื ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป  ซึ่งต้องเรยีนรู้

วธิีการใช้เคร่ือง  และวิธีการใช้งานโปรแกรม  เพื่อให้

โปรแกรมที่มีอยูส่ามารถท างานได้ตามที่ต้องการ 



 

http://withawatna.wordpress.com   
 

4. ดาต้า (Data) หมายถงึ ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหน่ึง

ในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่ิงที่ต้องปูอนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อม

กับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึน้เพื่อผลติผลลัพธ์ที่ต้องการ

ออกมา ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้  มี 5 ประเภท 

คอื ข้อมูลตัวเลข  (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร  (Text Data) 

ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพ

เคล่ือนไหว(Video Data) 
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กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์มีลักษณะการท างานที่มีความสัมพันธ์กันเป็น

กระบวนการ  โดยมีขัน้ ตอนพืน้ฐานหลักในการท างานคอื  Input Process 

และ Output ดังภาพ 

 
ข้ัน ตอนที ่1 : รับข้อมูลเข้า (Input) 

เร่ิมต้นด้วยการน าข้อมูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถน าเข้า

ผ่านอุปกรณ์ชนิดต่างๆ  แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะปูอนเข้าไป  เช่น 

แปูนพิมพ์ (Keyboard) เมาส ์(Mouse) เคร่ืองสแกนภาพ (Scanner)เป็นต้น 

ข้ัน ตอนที ่2 : ประมวลผลข้อมูล (Process) 

เม่ือน าข้อมูลเขา้มาแล้ว  เคร่ืองจะด าเนินการกับข้อมูลตามค าสั่ง  ที่

ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  การประมวลผลอาจจะมไีด้

หลายอย่าง  เช่น น าข้อมูลมาหาผลรวม  น าข้อมูลมาจัดกลุ่มน าข้อมูลมา

หาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น 
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ข้ัน ตอนที ่3 : แสดงผลลัพธ์ (Output) 

เป็นการน าผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทาง

อุปกรณ์ที่ก าหนดไว้  โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ  หรือเรียกกัน

โดยทั่วไปวา่  "จอมอนิเตอร์ " (Monitor) หรือจะพิมพ์ขอ้มูลออกทาง

กระดาษโดยใช้เคร่ืองพิมพ์ก็ได้ 
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ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร ์
(Hardware) 

เราสามารถแบ่งส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งง่าย ๆ 

ตามกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ ได้ดังน้ี 

1. ส่วนรับข้อมูล (Input) ได้แก่ คย์ีบอร์ด, เมาส์, ไมโครโฟน, กล้อง 

2. ส่วนประมวลผล(Process)ได้แก่ ตัวเคร่ืองหรือเรียกย่อๆวา่ ซีพียู (CPU) 

3. ส่วนแสดงผล(Output)ได้แก ่จอภาพหรือมอนเิตอร์,เคร่ืองพิมพ์,ล าโพง 
 

1. ส่วนรับข้อมูล (Input) 

1.1 แปูนพิมพ์ / คย์ีบอร์ด (Keyboard) 

                        

 

 
มีหน้าที่รับค่าที่พมิพ์ลงไปผ่านปุุมต่างๆ 

 

1.2 เมาส์ (Mouse) 

 
 

 

มีหน้าที่ชี้ต าแหน่งบนหน้าจอและปูอนค าสัง่โดยการคลิ้กเมาส ์
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1.3 ไมโครโฟน (Microphone)  

 

 

 

มีหน้าที่รับสัญญาณเสียงเพื่อส่งเข้าไปประมวลผล 

1.4 กล้อง (Camera) 

   

                          

 

 

           เว็บแคม                   กล้องถ่ายรูป                  กล้องถ่ายวีดีโอ  

มีหน้าที่รับสัญญาณภาพเพื่อส่งเข้าไปประมวลผล 
2. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Process / Processor) 

ส่วนประมวลผลข้อมูลในที่น้ี  หมายถงึตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ

เรียกง่ายๆ  ว่า ซีพียู หรือเคส (Case) เป็นที่รวบรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในกา ร

ประมวลผลต่าง  ๆ ไว้ภายใน ซึ่งส่วนประมวลผลข้อมูลจะมส่ีวนประกอบ

ดังน้ี 
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2.1 เคส (Case) 

                    

มีหน้าที่เป็นโครงส าหรับประกอบ และยึดอุปกรณ์ต่าง ๆไว้ภายใน 

 

2.2 กล่องจ่ายไฟ (Power Supply Unit) 

 

มีหน้าที่แปลงกระแสไฟและจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเคร่ือง 
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2.3 แผงวงจรหลัก / เมนบอร์ด (Mainboard) 

 

 

 

 

มีหน้าที่เชื่อมโยงการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 

2.4 หน่วยประมวลผลกลาง ซีพียู (CPU) 

               

                           ซีพยูี (CPU)                                พัดลมระบายความร้อนซีพยูี 

มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลตามค าสั่ง ที่รับเข้ามา 
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2.5 หน่วยความจ าหลัก (RAM) 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลระหว่างการประมวลผลของ ซีพยูี (CPU) 

 

2.6 หน่วยความจ าส ารอง (HARDDISK) 

            

มีหน้าที่ในการบันทึกโปรแกรมและข้อมูลของเราในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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2.7ไดร์ฟอ่านและเขียนข้อมูลแบบ CD / DVD 

 

มีหน้าที่ในการอา่นและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีด ีหรือ ดีวีด ี

CD มีความจ ุ700 MB, DVD มีความจ ุ4.7 GB 

2.8 ไดร์ฟอ่านและเขียนข้อมูลแบบแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ (Floppy Disk Drive) 

     
มีหน้าที่ในการอา่นและเขียนข้อมูลแบบแผ่น มีความจุสูงสุดที ่1.44 MB 

แต่ปัจจุบัน แผ่นฟลอปปี้ดิสก ์ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากบันทึกข้อมูลได้นอ้ย 
*** ปัจจุบันแผ่นฟลอปปี้ดิสก ์ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากบันทึกข้อมูลได้นอ้ย ผู้ใช้ส่วนใหญ่

จึงนิยมหันมาใช ้USB Drive หรือ Flash Drive หรือ Handy Drive แทน  
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2.9 การ์ดประมวลผลภาพ / การ์ดจอ (DISPLAY ADAPTER CARD) 

*ในคอมพิวเตอร์บางรุ่นส่วนประมวลผลภาพจะรวมอยู่กับแผงวงจรหลัก 

 

 

 

มีหน้าที่ในการประมวลผลภาพ และส่งสัญญาณต่อไปยังจอภาพ 

3. ส่วนแสดงผล (Output) 

ส่วนแสดงผลที่พบเห็นและใช้งานกันโดยทัว่ ๆ ไปประกอบไปด้วย 

3.1 จอภาพ / มอนิเตอร์ (Monitor) 

    

มีหน้าที่แสดงผลภาพและอักษร 
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3.2 ล าโพง / หูฟัง (Speakers / HeadPhone) 

             

 

 

 

 มีหน้าที ่แสดงสัญญาณเสียง 

3.3 เคร่ืองพิมพ์ / พริน้เตอร์ (Printer) 

 

มีหน้าที่พิมพ์ผลออกมาทางกระดาษ 
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การติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอร์เพ่ือใช้งาน 
การติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเราต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์

ต่างๆให้ครบซึ่งช่องเสยีบกับอุปกรณ์น้ันๆ เป็นช่องเฉพาะไม่สามารถเสียบ

แทนกันได้ ยกเว้นในส่วนของ เมาสแ์ละ คย์ีบอร์ดที่มีลักษณะเหมือนกัน 
                                                                            ช่องตอ่เมาส์ 

ช่องตอ่สายไฟ                                                                      ช่องตอ่คีย์บอร์ด  
 

ช่องตอ่จอภาพ 

 

                                                                    ช่องตอ่สายแลน 

                                                          ช่องตอ่ล าโพง                         (ระบบเครอืข่าย) 

ด้านหลังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

                                            ตัวอย่างการต่อสาย 

                                                              ด้านหลังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

                                                                      กรณีที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

                                                                      หรือใชง้านอินเตอรเ์น็ต 
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การใช้งาน Microsoft Windows 7 

โปรแกรม  Microsoft Windows 7 เป็นโปรแกรมประเภท  ระบบ 

ปฏบิัตกิาร  ซึ่งมีหน้าที่หลัก  ในการสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์รวมทั้ง

จัดสรรทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์  ให้ท างานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ผูใ้ช้ต้องการ 

 

ขั้นตอนการเปิดใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1. ตรวจสอบการติดต้ัง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสียบปล๊ักไฟให้เรียบรอ้ย 

2. ที่จอภาพ กดสวทิซ์ เพื่อเปิดจอภาพ 
 

 

 

 



 

http://withawatna.wordpress.com   
 

3. ที่ตัวเคร่ืองดา้นหน้า จะมปีุุมเปิดเคร่ือง ให้กด 1 คร้ัง แล้วปลอ่ย เพื่อ

เปิดเคร่ือง 

 

 

 

 

 

4. เม่ือกดเปิดเคร่ืองแล้ว รอสักครู่ ที่จอภาพจะมขี้อความเพื่อตรวจสอบ

ระบบต่าง ๆ จากน้ัน อาจจะมเีสียงปี๊บ1 คร้ัง 

5. ที่หน้าจอภาพจะขึน้ค าวา่ Windows เป็นการเร่ิมต้นการใช้เคร่ือง 

เพราะเคร่ืองจะตอ้งเรียกใช้งานโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารที่ช่ือว่า 

Windows เสียกอ่น 

6. จากน้ันหน้าจอภาพจะมโีปรแกรมต่าง ๆ อยู่ด้านบน และดา้นล่างจะมี

แถบทาส์กบาร์ ( Task Bar ) ให้เราเร่ิมท างานได้ 
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ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอ windows 

 
                                   2. ICON (ไอค่อน)                   

               4. START MENU (สตาร์ทเมนู)                           1. DESK TOP (เดสก์ท็อป) 

                                                      3. TASK BAR (ทาส์ก บาร์) 

ส่วนประกอบของหน้าจอเมื่อเขา้สูว่นิโดวส์เรียบรอ้ยแล้ว 
1. ส่วนที่เป็นพืน้หลังว่าง ๆ เราเรยีกว่า เดสก์ท็อป (Desk Top) 

2. ด้านซ้ายของจอภาพ  ส่วนที่เป็นรูปภาพ  และมีค าบอกว่าเป็นโปรแกรมอะไร  เรียกว่า 

ไอค่อน ( Icon)ลักษณะจะเป็นโปรแกรมต่าง  ๆ ที่วินโดวส์  จะน ามาไว้ที่จอภาพ  ส่วน

ใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ถูกเรียกใชบ้่อย ๆ 

3. ด้านล่างของจอภาพเราเรยีกว่า  (ทาสก์บาร์  : Task Bar) เป็นส่วนบอกสถานะต่าง  ๆ 

โดยที่ด้านขวาของทาส์กบาร์  จะบอกเวลาปัจจุบัน  สถานะของแปูนพิมพ์ว่าเป็น  

ภาษาไทย หรือ อังกฤษส่วนแถบตรงกลางจะใชบ้อกว่า  ขณะนี้เราเปิดโปรแกรมอะไร

ใชง้านอยู่บ้าง 

4. ด้านซ้ายของจอภาพ จะมีปุุม Start ใชใ้นการเร่ิมเข้าสู่โปรแกรมต่าง ๆ 
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การใช้งาน Windows 7 ข้ัน พื้นฐาน 

กอ่นการใช้งานโปรแกรม  Windows 7 น้ัน จะต้องท าความเขา้ใจกับ

ลักษณะพืน้ฐานของหน้าต่างโปรแกรมกันกอ่น  ซึ่งเกือบทุกหน้าต่างของ

โปรแกรมที่ท างานบน  Windows 7 น้ันจะประกอบไปดว้ยส่วนส าคัญ       

3 ส่วนคอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Title bar (ไตเติ้ล บาร์) เป็นแถบท่ีอยู่ดา้นบนสุดของหนา้ตา่งโปรแกรม  

มักจะประกอบไปดว้ยชื่อไฟล์เอกสาร  และชื่อโปรแกรมท่ีใช้งานอยู่  และทาง

ด้านขวาของไตเติ้ลบาร์จะมีปุุมอยู่ 3 ปุมุ 

ปุุมแรกหมายถึงยอ่หน้าต่างโปรแกรมไปไวท้ี่ ทาสก์บาร์ 
ปุุมที่สองหมายถึงยอ่หรือขยายขนาดหน้าต่าง 

                                         ปุุมที่สามหมายถึง ปิดโปรแกรม 

 

2. Menu bar (เมนู บาร์) เป็นแถบท่ีบรรจุชุดค าสัง่ ที่จะใช้งานในโปรแกรม 

3. Work Space (เวิร์คสเพส) เป็นพืน้ท่ีการท างานในโปรแกรม 

Title bar (ไตเติล้ บาร์) 

Menu bar (เมนูบาร์) 

 Workspace (เวิร์คสเพส) 
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พื้นฐานการใช้ เมาส ์

เล่ือนลูกศร, ตัวช้ีต าแหน่ง ( เมาส ์พอยท์เตอร์ : Mouse Pointer) ไป 

ยังจุดที่ต้องการระบุต าแหน่งบนหน้าจอ จากน้ัน 

1. คลิกเมาสป์ุุมซ้าย 1 คร้ัง เพื่อเลือกต าแหน่งหรือเลอืกวัตถุที่ต้องการใน

โปรแกรมWord ลูกศรจะเปลี่ยนเป็น เคอเซอร์(curser) 

                   

 

 

 
ผลของการคลิกเมาส ์ในการเลือกตัวอักษร 

 

2. คลิกเมาสป์ุุมซ้าย 2 คร้ัง เพื่อส่ัง โปรแกรมให้ท างานหรือเลอืกค า 
      

 

 

 

                                                            ผลของการคลิกเมาส์ 
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3.คลิกเมาสป์ุุมขวา 1 คร้ัง เป็นการเรียก เมนูลัดขึน้มา 

     
 

 
ผลของการคลิกเมาส ์

5. การใช้ wheel mouse 

5.1 หมุนขึน้เม่ือต้องการเล่ือนหน้าจอขึ้น 

5.2 หมุนลงเม่ือต้องการเล่ือนหน้าจอลง 

6. การเล่ือนเมาส์ 

การเล่ือนเมาสจ์ะต้องสัมพันธ์กับตัวช้ีต าแหน่ง  (Pointer) โดยการใช้

เมาสใ์ห้มีประสทิธิภาพต้องอาศัยทักษะซึ่งสามารถฝึกฝนได้ด้วย

ตนเอง 

7.การแดรก (Drag)  

คอืการกดปุุม ซ้าย ของเมาส ์คา้งไว้ แล้วลากเมาส ์

ใช้ในการย้ายส่ิงต่าง ๆ หรือเลอืกวัตถุ หรือข้อความในโปรแกรม 

8.การดรอป (Drop)  

คอืปลอ่ยนิว้จากเมาส์ เม่ือแดรกถงึจุดที่เราต้องการ 
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พื้นฐานการใช้ แป้นพิมพ์ / คยี์บอร์ด 

ในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะรับขอ้มูลจากการกดปุุมบนแปูนพิมพ์

แล้วท าการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ประมวลผล

ต่อไป แปูนพิมพ์ที่ใช้ในการปูอนข้อมูลปัจจุบันจะมปีุุมกด จ านวน 101 ปุุม 

ขึน้ไป ส่วนใหญ่มีแปูนตัวเลขแยกไวต่้างหาก  เพื่อท าให้การปูอนข้อมูล

ตัวเลขท าได้งา่ยและสะดวกข้ึน 
 

หน้าที่ของแป้นพิมพ์ที่ควรรู้จัก 

ปุุม                  หน้าที่ 

Esc      ยกเลิกการท างาน หรือ ยกเลิกค าสัง่ 

F1 – F12   เป็นปุุมฟังก์ชั่นค่าของแต่ละปุุมจะขึน้อยู่กับแต่ละโปรแกรม 

~ (Grave Accent)  ใช้สลับภาษาระหว่างแปูนพิมพ์ไทยกับแปนูพิมพ์อังกฤษ 

Tab     ใช้เล่ือนไประยะที่กั้น ไว้ 5 ช่องตัวอักษร 

CapsLock    เปดิใช้งานตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษทุกครั้งที่กดปุมุ 

Shift    ยกแคร่ค้างไวเ้พื่อพิมพ์อักษรตัวบน 
Ctrl     กดคูก่ับปุุมอื่นเพื่อเรียกใช้ค าสั่งพิเศษ 

Start    เรียกค าสั่ง สตาร์ทเมนู ( Start menu ) ขึน้มาท างาน 

Alt     กดคู่กับปุุมอื่นเพื่อเลือกใช้ค าสั่งพิเศษ หรือเปลี่ยนการท างาน 

Spacebar    ใช้ในการเวน้วรรค 

Enter    รับค าสั่งไปปฏิบัติ หรือขึน้บรรทัดใหม่ 

BackSpace   ลบตัวอักษรที่ติดกับเคอรเ์ซอร์ทางดา้นซ้าย 
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ปุุม                  หน้าที่ 

Insert    พิมพ์แทรกข้อความ 

Delete    ลบตัวอักษรที่ติดกับเคอรเ์ซอร์ทางดา้นขวา 

Home    ไปจุดเร่ิมต้น 

End     ไปที่จุดสุดท้ายที่ใช้งาน 

Page Up    เล่ือนขึน้ไปหน่ึงจอภาพ 

Page Down   เล่ือนลงไปหน่ึงจอภาพ 

Print Screen   จับภาพหน้าจอที่ก าลังใชง้านอยู่แล้วน าไปวางในโปรแกรมอื่น 

Scroll Lock   กดล็อคไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ 

Pause/Break   ใชก้ดหยุดกระบวนการเร่ิมท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

Numlock    กดเพื่อเปิด – ปิดการใช้งานแผงตัวเลข 

+     เคร่ืองหมายบวก 

-     เคร่ืองหมายลบ 

*     เคร่ืองหมายคูณ 

/     เคร่ืองหมายหาร 

ลูกศร ทั้ง 4 ทิศ  เลื่อนไปยังต าแหนง่ ซ้าย ขวา บน ล่าง ตามตอ้งการ 
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การเปิดโปรแกรมข้ึนมาใช้งาน 

ในการเปิดโปรแกรมขึน้มาใช้งานน้ัน ส่วนใหญ่รายช่ือโปรแกรมจะ

ถูกเก็บไวท้ี่ Start Menu เพื่อความเป็นระเบียบและงา่ยต่อการเปิดขึน้มา

ใช้งาน ตัวอยา่งเช่น ต้องการเปิดโปรแกรม Notepad (โน้ตแพ็ด) ก็จะมี 

วธิีการเปิดโปรแกรมดังต่อไปนี้ 

1.คลิกที่ปุุม Start ตรงแถบ 

ทาสบาร์ด้านล่างซา้ยมือ 

 2.คลิกเมาสท์ี่ All Program 

 

 

 

 

 

 

 

3.คลิกเมาสท์ี่ Accessories 

4.คลิกเมาสท์ี่ Notepad 

 

ล าดับที่ 5 5.กรอบต่าง  ๆ จะหายไป  แล้วเคร่ืองจะ

เปิดหน้าต่าง  Notepad ขึน้มา ถือว่าเสร็จ

ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม  Notepad ขึน้มา

ใชง้าน  
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โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมส าหรับใช้พิมพ์บันทึกขอ้มูลอย่าง

ง่าย ๆ ที่พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข เปรยีบเหมือนสมุดโน๊ตเล่ม

เล็ก ๆ ในคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 
การปิดโปรแกรม Notepad 
วิธีปิดให้ไปท่ี เมนูไฟล์ : File แล้วคลิ้กท่ีค าว่า Exit (เอ็กซิท) หรือใช้วิธีลัดโดย 

1. ที่หนา้ตา่ง Notepad ตรงด้านขวามอืบน จะมีปุุมอยู่ 3 ปุมุ 

2. ให้เลื่อนเมาส์ ไปท่ีปุุมท่ี 3 ทางขวามอื (ปุมุจะเป็นรูป กากบาท) แล้วคลิก 1 

ครั้ง เพื่อปดิหนา้ตา่งโปรแกรม Notepad 
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การจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Windows 7 

ดับเบิล้คล้ิกที่  My Computer จะพบว่าในโปรแกรม  Windows 7 น้ัน จะ

แบ่งการจัดเก็บข้อมูลในฮารด์ดิสกอ์อกเป็นไดร์ฟ  (Drive) ต่าง ๆ เช่น 

ไดร์ฟซี (C:) , ไดร์ฟด ี(D:) , ไดร์ฟอี (E:) เป็นต้น 

ไดร์ฟเอ (A:) หมายถงึไดร์ฟส าหรับอ่านแผ่นบันทึกข้อมูลฟลอปปี้ดิสก์ 

ไดร์ฟซี (C:) หมายถงึไดร์ฟส าหรับตดิต้ัง ระบบปฏบิัตกิารและโปรแกรม 

ประยุกต์ต่าง ๆ รวมทั้ง ใช้ส าหรับเก็บบันทึกขอ้มูล 

ไดร์ฟดี (D:) หมายถงึไดร์ฟส าหรับเก็บบันทึกขอ้มูลต่าง ๆ 

ไดร์ฟจี (G:) หมายถงึไดร์ฟส าหรับอ่านและบันทึกแผ่นซีดีหรือดวีดีี 
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ฮารด์ดิสก์ 1 ลูก อาจจะเปรียบเทียบเป็นบ้าน 1 หลัง 
   ไดร์ฟซี และ ไดร์ฟด ีหมายถึงภายในบ้านแบ่งออกเป็นห้องย่อย ๆ 2 ห้อง 

   โฟลเดอรห์ลัก (Main Folder)หมายถึงในห้องแต่ละห้อง มีตู้เก็บเอกสารอยู่ 

โฟลเดอรร์อง (Sub Folder)ในตู้เก็บเอกสารอาจจะมีลิน้ชักเก็บข้อมูลซ้อนอยู่ข้างใน 

แฟูมงาน (File) แฟูม(ไฟล์ข้อมูล) ที่ถูกเก็บบันทึกไวใ้นลิน้ชัก 

 

 
 

เม่ือต้องการบันทึก  (Save : เซฟ) ข้อมูลไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ให้

พยายามบันทึกขอ้มูลไว้ใน  MyDocuments (เอกสารของฉัน ) เพื่อความ

ง่ายในการจดจ าและเรียกใช้งาน หรืออาจจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นใน 

ไดร์ฟด ีแล้วบันทึกข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นแทน My Documents  

ก็ได้ 
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วิธกีารสร้าง Folder หลัก 

1. ดับเบิล้คลิกเปิด My Computer ขึน้มา 

2. ดับเบิล้คลิกที่ไดร์ฟดี (D:) 

3. คลิกที่ New Folder จะมโีฟลเดอร์ใหม่ปรากฏขึน้  

ให้พิมพ์ช่ือที่ต้องการลงไปแทนค าวา่ New Folder เช่น ข้อมูลของครูอั๋น 
 จากน้ันกดปุุม  Enter ก็จะได้โฟลเดอร์ส่วนตัวของเรา

ขึน้มา  

วิธกีารสร้าง Folder ย่อย 

1. ดับเบิล้คลิกเปิดโฟลเดอร์ ข้อมูลของครูอั๋น ขึน้มา 
2. คลิกที่ New Folder จะมโีฟลเดอร์ใหม่ปรากฏขึน้  

ให้พิมพ์ช่ือที่ต้องการลงไปแทนค าวา่  New Folder เช่น รายงาน     

จากน้ันกดปุุม  Enter ก็จะได้โฟลเดอร์ย่อยที่ช่ือว่ารายงาน

อยู่ในโฟลเดอร์หลักอีกที 
 

การย้ายข้อมูล 

1. คลิกเลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการจะย้าย  

2. คลิกที่เมนู Organize แล้วเลือกที่ Cut  

3. เปิดไปยังต าแหน่งปลายทางที่จะย้ายข้อมูลไป 

4. ไปที่เมนู Organize แล้วเลือกที่ Paste ข้อมูลก็จะถูกย้ายเรียบรอ้ย  
                                      Organize         Paste 
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การคัดลอก หรอืท าส าเนาข้อมูล 

1. คลิกเลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการจะคัดลอก 

2. ไปที่เมนู Organize                   แล้วเลือกที่ Copy 

3. เปิดไปยังต าแหน่งปลายทางที่จะคัดลอกขอ้มูลไป 

4. ไปที่เมนู Organize แล้วเลือกที่ Paste  

ข้อมูลก็จะถูกคัดลอกไปเรยีบรอ้ย 
 

การลบข้อมูล 

1. คลิกเลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการจะลบ 

2. ไปที่เมนู Organize                       

    แล้วเลือกที่ Delete                           /หรือกดปุุม Delete บน

คย์ีบอร์ด  

3. จะมหีน้าต่างถามยืนยันในการลบ ให้ตอบ Yes 

 
4. ข้อมูลก็จะถูกลบเรยีบรอ้ย 
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การเลิกใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

หลังจากใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว เราจะตอ้งส่ัง  

ให้คอมพิวเตอร์ปิดเคร่ืองอย่างถูกวธิีด้วยทุกคร้ัง  เพื่อยืดอายุการใช้งาน

เคร่ือง 

1.คลิกที่ปุุม Start 

2.คลิกที่ Shut down 

4.รอสักครู่เคร่ืองจะเริ่มท า

การปิดระบบต่าง ๆ ของ

คอมพิวเตอร์ 

5.จากน้ันเคร่ืองจะดับเอง 

 (ไม่ต้องกดปุ่ม ปิด ที่ตัวเครื่อง) 

6.กดปิดสวทิซ์ที่จอภาพ 
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การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเขา้มบีทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษยเ์รา

เป็นอยา่งมาก ดังน้ันเราควรจะเรียนรู้และใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์

ในด้านต่างๆ 

อินเทอร์เน็ตคอือะไร 

อินเทอร์เน็ต  คอื ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของ

โลก โดยจะเป็นการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ  เคร่ืองจากทั่ว  

โลกมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน  ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลก 

ในการติดต่อกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องมกีารระบุว่า  

ส่งมาจากไหน  ส่งไปให้ใครซึ่งต้องมกีารระบุ  ช่ือเคร่ือง  (คล้ายกับเลขที่

บ้าน) ในอินเทอร์เน็ตใช้ขอ้ตกลงในการติดต่อที่เรียกวา่ TCP/IP 

(ข้อตกลงที่ท าให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันได้ ) ซึ่งจะใช้ส่ิงที่เรียกคา่  “ไอพี-

แอดเดรส” (IP-Address) ในการระบุชื่อเคร่ืองจะไม่มีเบอร์ที่ซ้ ากันได้ 
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ค าศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับเว็บ 

World Wide Web หรือที่มักพิมพ์แบบย่อๆ  ว่า www เป็นการให้บริการ

ในรูปแบบหน่ึงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยเป็นค าสั่ง  ที่ใช้ในการเรียก

หน้าเว็บเพจต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ขึ้นมาแสดงบน 

หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

เว็บไซต์ (Web Site) คอื การรวบรวมหน้าเว็บเพจและข้อมูลต่างๆ  ที่

เกี่ยวขอ้งมาจัดเก็บไวร้วมกันเป็น  1 เว็บไซต์ ดังน้ัน ในแต่ละเว็บไซต์จงึ

ประกอบไปด้วยหน้าเว็บเพจต่างๆ หลายหน้าที่มีลิงก์ขอ้มูลเช่ือมโยง 

ถงึกัน 

โฮมเพจ (Homepage) คอื เว็บเพจที่เป็นหน้าแรกสุดของเว็บไซต์โดยจะ

เปรยีบเทียบเหมือนประตูทางเขา้ที่อยู่หน้าบ้าน เพื่อให้ผูม้าเยือนเปิดเข้า

ไปเย่ียมชมเว็บเพจและขอ้มูลต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ดังน้ัน ในหน้าโฮมเพจ

น้ีจึงมักประกอบไปดว้ยลิงก์ที่เช่ือมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอยู่จ านวนมาก 

เพื่อให้ผูเ้ย่ียมชมเว็บไซต์สามารถคลิกเขา้ไปดูหน้าเว็บเพจต่างๆ  ได้อยา่ง

สะดวก รวดเร็ว 

ลิงก ์(Link) คอื ส่วนที่ใช้ในการเช่ือมต่อเว็บเพจเขา้หากัน และเป็นส่วนที่

ให้ผูใ้ช้สามารถเปิดเวบเพจหน้าถัดไป เพื่อดูข้อมูลตามที่ลิงก์น้ันๆ 

เช่ือมต่อไว้ โดยลิงก์เป็นได้ทั้ง ข้อความและภาพ 
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Web Browser  

(โปรแกรมท่องโลกอินเทอร์เน็ต) 
 

โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์คืออะไร 

 

 

                                                         

                                  

 

เว็บเบราว์เซอร ์(Web Browser) หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ  คอื โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่

จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ  เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล  

(HTML)ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบรกิารเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอรห์รือระบบ

คลังข้อมูลอื่น  ๆ โดยโปรแกรมคน้ดูเว็บเปรียบเสมือนเคร่ืองมอืในการ

ติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกวา่ เวลิด์ไวด์เว็บ 

โปรแกรมคน้ดูเว็บเช่ือมโยงกับเว็บเซิร์ฟเวอรผ์่านมาตรฐานหรือ

โปรโตคอลการรับสง่ข้อมูลแบบ เอชทีทีพ(ีHTTP) ในการส่งหน้าเว็บ หรือ

เว็บเพจ  
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ที่อยู่ของเว็บเพจเรียกวา่ยูอาร์แอล (URL) หรือยูอาร์ไอ (URI) ซึ่ง

รูปแบบมักจะเร่ิมต้นด้วยค าวา่ http:// ส าหรับการติดต่อแบบเอชทีทีพี 

โปรแกรมค้นดูเว็บส่วนมากสนับสนุนการเช่ือมต่อรูปแบบอื่นนอกจากน้ี 

เช่น ftp:// ส าหรับเอฟทีพ ี(FTP) https:// ส าหรับเอชทีทีพีแบบสนับสนุน

การเขา้รหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย  

 

Internet Explorer 

Internet Explorer หรือ IE คอืโปรแกรม Web Browser ของบรษิัท 

Microsoft ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก 

ส่วนประกอบของ Internet Explorer 
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Search Engine 
คอืเคร่ืองไม้เคร่ืองมอืที่ใช้ค้นหาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการบน Internet 

Website ที่เป็น  Search Engine เช่น www.google.co.th 

 
 

 

http://www.google.co.th/

