คำนำ
ปั จจุ บ ั น นี้ นั บ เป็ นยุ ค แห่ งข้ อ มู ล และข่ าวสารที่ เรี ย กกั น สั้ นๆว่ า “ยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ”
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโน โลยี เป็ น ส่ วน ส าคั ญ ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน ข อ ง ม นุ ษ ย ์ม า ก ขึ ้ น
“คอมพิวเตอร์ ” (COMPUTER) นับว่าเป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ
การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก การเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ
เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง จัด ให้วิช าคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
เรี ยนการสอน ในระดับชั้นอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา
ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา และ
ได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่
ละสถาบัน และสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสู ตรประกอบไปด้วย การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การ
ใช้โปรแกรม Internet Explorer 8 เบื้ อ งต้น เพื่ อ ให้ สามารถน าโปรแกรมไปใช้ในการท างานใน
ชีวิตประจาวันได้ นอกจากนี้ ภ ายในเล่ม จะมีแ บบฝึ กหัดท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพื่อเสริ มทักษะทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิจนครบเนื้อหาภายในเล่มแล้ว จะทาให้
นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียใน
โปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ัด ท าได้เรี ย บเรี ย งแผนการจัด การเรี ยนรู ้ วิช าคอมพิว เตอร์ เล่ ม นี้ ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ในการนาไปประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับอินเตอร์ เน็ต

1

เริ่มต้ นใช้ งาน Internet Explorer 8

15

การปรับแต่ ง Internet Explorer 8

48

การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในด้ านต่ าง ๆ

77

คอมพิวเตอร์

เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

มุ่ ง เน้นให้ผู้ เรี ย นเข้ า ใจหลั ก การและวิ ธี ก ารท างานของคอมพิ ว เตอร์ และการใช้
Internet เบื้อ งต้ น โดยให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษา ความหมายและส่ วนประกอบ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนศึกษาในด้ าน การเรียกใช้ และ ปิ ดการใช้ งานของโปรแกรม Internet
Explorer 8 การบรรณาธิกรณ์ข้อมูลในรู ปแบบต่ าง ๆ และการใช้ อนิ เตอร์ เน็ตได้ อย่ างถูกต้ อง
มีจิตสานึกและนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด

สาระที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และ มีคุณธรรม

ชั้น

ม.1

ตัวชี้วัด
• 1. อธิบายหลักการทํางาน บทบาท
และประโยชนของคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• การทํางานของคอมพิวเตอรป ระกอบดวย
หนวย
สําคัญ ๕ หนวยไดแก หนวยรับเขา
หนวยประมวลผล
กลาง หน วยความจํ าหลัก หนวยความจํารอง และหนว ย
สงออก
• คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวยอํานวย
ความ
สะดวกในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ และตอบสนองความ
ตองการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
• คอมพิวเตอรมีประโยชนโดยใชเปนเครื่องมือในการทํางาน
เชน แกป ญหา สรางงาน สรางความบันเทิง ติด ตอสื่อสาร
คนหาขอมูล

• 2. อภิปราย ลักษณะสําคัญ และผลกระทบ • ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
- ชวยใหการบริการกวางขวางขึ้น
- ชวยดําเนินการในหนวยงานตางๆ
- ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
• เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในดานตางๆ เชน
- คุณภาพชีวิต
- สังคม
- การเรียนการสอน

ชั้น

ตัวชี้วัด
3. ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ

ม. 2

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• ขอมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของขอมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
• ประเภทของขอมูล
• วิธีการประมวลผลขอมูล
• การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
- การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลไดแก การเก็บ
รวบรวมขอมูล และ
การตรวจสอบขอมูล
- การประมวลผลขอมูล ไดแก การรวบรวมเปน
แฟมขอมูล การจัดเรียงขอมูล
การคํานวณ
และการทํารายงาน
- การดูแลรักษาขอมูล ไดแก การจัดเก็บ การทําสําเนา การ
แจกจายและการสื่อสารขอมูล และการปรับปรุงขอมูล
• ระดับของสารสนเทศ

1. อธิบายหลักการเบื้องตนของ
• การสื่อสารขอมูล คือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากผู
การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
สงผานสือ่ กลางไปยังผูรับ
• พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล
• อุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
• ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร
• เทคโนโลยีการรับสงขอมูลภายในเครือขายคอมพิวเตอร
• ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

2. อธิบายหลักการ และวิธกี ารแกปญหาดวย • กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การ
ประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศทีน่ ํามาใชในการตัดสินใจ
การเผยแพรสารสนเทศ
• การแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการ
แกปญหาอยางเปนขั้นตอนโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวย
• การใชคอมพิวเตอรในการแกปญ
 หาทําไดโดยการใช
ซอฟตแวรประยุกตหรือการเขียนโปรแกรม
• วิธีการแกปญ
 หา มีขั้นตอนดังนี้
- การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา
- การวางแผนในการแกปญ
 หาและถายทอดความคิดอยางมี
ขั้นตอน
- การดําเนินการแกปญ
 หา
- การตรวจสอบและปรับปรุง
3. คนหาขอมูล และติดตอสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร อยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

• ความหมายและพัฒนาการอินเทอรเน็ต
• การใชงานอินเทอรเน็ต เชน
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- blog
- การโอนยายแฟมขอมูล
- การสืบคนขอมูลและการใชโปรแกรมเรียกคนขอมูล
(search engine)
- การสนทนาบนเครือขาย
• คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต
- ผลกระทบของการใชอินเทอรเน็ตกับสังคม
- มารยาท ระเบียบ และขอบังคับในการใชอินเทอรเน็ต

ชั้น

ม.3

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

4. ใชซอฟตแวรในการทํางาน

• ซอฟตแวรระบบประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
แปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน
• ซอฟตแวรประยุกตประกอบดวยซอฟตแวรประยุกตทั่วไป
และซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน
• ใชซอฟตแวรระบบชวยในการทํางาน เชน บีบอัด ขยาย
โอนยายขอมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร
• ใชซอฟตแวรประยุกตชวยในการทํางาน เชน ใชโปรแกรม
ในการคํานวณและจัดเรียงขอมูล ใชโปรแกรมชวยคนหา
คําศัพทหรือความหมาย ใชโปรแกรมเพื่อความบันเทิง

1.อธิบายหลักการทําโครงงานที่มกี ารใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• หลักการทําโครงงาน เปนการพัฒนาผลงาน
ที่เกิด
จากการศึกษาคนควา ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและ
ความถนัด
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพืน้ ฐาน

• หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
- แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสรางโปรแกรม ตัวแปร
การลําดับคําสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข
การ
ควบคุมโปรแกรม คําสั่งแสดงผล และรับขอมูล การเขียน
โปรแกรม
แบบงายๆ
- การเขียนสคริปต เชน จาวาสคริปต แฟลช

3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

• การเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
• การใชซอฟตแวรและอุปกรณดิจิทัลมาชวย
นําเสนองาน

ในการ

4. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจาก
• การใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทําโครงงานโดย
จินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน
มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ไม
คัดลอกผลงานผูอื่น ใชคําสุภาพ
และไมสรางความ
ตามหลักการทําโครงงานอยางมีจิตสํานึกและ
เสียหายตอผูอื่น
ความรับผิดชอบ

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์
ลาดับ
ที่

มฐ/ตชว.

๑ ง ๓.๑

๒ ง ๓.๑

สาระสาคัญ
ใช้ โปรแกรม Internet ในการ
ค้นหาข้ อมูลต่ างๆที่เป็ น
ประโยชน์
ใช้ โปรแกรมบราวเซอร์ ยอด
นิยมที่สุดในปัจจุบันที่ชื่อว่า
Internet Explorer 8 การ
ดาวน์ โหลดไฟล์จาก
อินเตอร์ เน็ต
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เวลา นา้ หนัก
(ช.ม.) คะแนน
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สาระสาคัญ
ปรับแต่ ง โปรแกรมInternet
Explorer 8 ให้ เหมาะสมกับ
การใช้ งานหลากหลายรูปแบบ
ใช้ โปรแกรม Internet
Explorer 8 รับส่ งจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ ( E-Mail )

เวลา ๒๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
การปรับแต่ ง Internet
Explorer 8
การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตใน
ด้านต่ างๆ

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา นา้ หนัก
(ช.ม.) คะแนน

1

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ศึกษาและทาความรู ้จกั กับหลักการทางานของโปรแกรม Internet Explorer 8
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การทางาน และศึกษาการใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรม Internet Explorer 8
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และสามารถ
ใช้
งานในชีวติ ประจาวันได้
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถใช้ งานในชีวติ ประจาวันได้
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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ในบรรดาเครื อ ข่ายต่างๆ ของโลกเครื อ ข่ายอิ นเตอร์เน็ ต (Internet) นับว่าเป็ นเครื อ ข่ายที่ใหญ่
ที่สุดเนื่ อ งจากมี คอมพิวเตอร์ หลายสิ บล้านเครื่ อ งจากทุ กประเทศทัว่ โลกเชื่ อ มต่อ เข้าด้วยกับเครื อ ข่ายนี้
ภาพด้านล่ างแสดงภาพจาลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ งเป็ นเครื อ ข่ายที่เชื่อ มต่อ
โยงใยคอมพิวเตอร์เข้าหากัน เพือ่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทวั่ โลก

จะพบว่าในภาพมีคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ประเภทติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน คอมพิวเตอร์
เหล่านั้นจึงจะต้องมีมาตรฐานในการสื่อสาร เพือ่ ให้สามารถสื่อสารกันได้บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
มาตรฐานในการสื่ อ สารระหว่างเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ในเครื อ ข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตเรี ยกว่า ทีซีพี/ไอพี
(TCP/IP) ซึ่งย่อมาจาก Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Windows 7 สามารถช่ วยให้เครื่ องคอมพิวเตอร์เชื่ อ มต่อ กับเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ อื่ น ๆ ผ่านระบบ
เครื อข่ายอิ นเตอร์เน็ ต เนื่ องจากมีความสามารถในการใช้มาตรฐานสื่ อ สาร TCP / IP ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่
จาเป็ นสาหรับคอมพิวเตอร์ที่ตอ้ งการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
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ระบบเครือข่ าย (Network System)
ถ้าหากว่าเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ไม่ ไ ด้เชื่ อ มต่อ เครื อ ข่ายกับเครื่ อ งใด เราเรี ยกเครื่ อ งคอมพิวเตอร์
ประเภทนี้ ว่า “ Stand Alone PC ” คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่อยูโ่ ดดเดี่ ยวเครื่ องเดียว ไม่สามารถติดต่อกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์อื่นได้ หากต้องการนาข้อมูลจากเครื่ องนี้ ไปใช้ที่เครื่ องอื่นก็จะต้องบันทึกข้อ มูลลงใน
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล เช่น แผ่นซีดี หรื อ แผ่นดิสก์เก็ตแล้วจึงค่อยนาข้อมูลไปใช้อีกเครื่ อง แต่ถา้ หากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์อยูห่ ่างไกลกันมากๆ การทาวิธีน้ ี ยอ่ มไม่สะดวกอย่างมาก ดังนั้นเพือ่ ให้คอมพิวเตอร์สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ ว เราจึงนาคอมพิวเตอร์ที่ตอ้ งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาเชื่อมต่อผ่าน
สายสื่อสาร เราเรี ยกการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนี้วา่ “ เครื อข่าย ” (Network)
ดังนั้น ระบบเครื อ ข่าย (Network System) คือ การนาคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่ อ งมาเชื่ อ มต่อ เข้า
ด้วยกันทาให้ใช้ไฟล์หรื ออุปกรณ์ต่างๆ ร่ วมกัน
ถ้าเชื่อมต่อกันใกล้ๆ ในพื้นที่เดี่ยวกัน เรี ยกว่า แลน (LAN : Local Area Network)
ถ้าเชื่อมต่อกันไกลๆ เช่น ข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ เรี ยกว่า แวน (WAN : Wide Area Network )

การส่งข้อมูลผ่านดิสก์เก็ตเป็ นวิธี Off –Line

Network
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การส่งข้อมูลผ่านเครื อข่ายเป็ นวิธี On-Line

“ อินเตอร์ เน็ต ” ระบบเครือข่ ายระดับโลก
อินเตอร์เน็ต (Internet) คือเครื อข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ ง แต่เนื่ องจากมีขนาดใหญ่มีผใู ้ ช้งาน
หลายสิ บล้านคนกระจายทัว่ โลก จึงมีขอ้ มูลมากมายมหาศาลแลกเปลี่ยนกันในเครื อข่าย ยกตัวอย่าง เช่น
ถ้ามีขอ้ มูลเกี่ยวกับการนาเสนอสิ นค้าตัวอย่างของบริ ษทั และต้องการให้คนทัว่ โลกได้รับรู ้ขอ้ มูลนี้ ก็เพียง
แค่ใส่ ขอ้ มูลลงไปในเครื่ องคอมพิวเตอร์ซ่ ึ งเชื่อมต่อ อยูก่ บั เครื อข่ายอินเตอร์เน็ ตก็จะทาให้คนทัว่ โลกที่ ใช้
เครื อข่ายนี้ทราบข้อมูลของเราทันที

เอกสารที่อ่านจากอินเตอร์เน็ตจะแสดงในโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ ซึ่ งผูใ้ ช้ระบบปฏิบตั ิการ
Windows 7 คือ โปรแกรม Internet Explorer 8 ซึ่ งจัด เป็ น Browser ตัวหนึ่ งในการใช้งานอิ นเตอร์ เน็ ต
และการที่ จะใช้งานอิ นเตอร์เน็ ตได้น้ ัน จะต้อ งสมัครสมาชิ กอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ งมี ผูใ้ ห้บริ การหลายรายใน
ปั จจุบนั
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ประวัติ และ หลักการทางานของอินเตอร์ เน็ต
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตถู กสร้างขึ้นมาโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริ กา เมื่ อปี 2512 โดย
ในขณะนั้ นยังใช้ชื่อ เครื อ ข่ ายว่า “ อาร์ ป าเน็ ต ” (ARPAnet) ซึ่ งย่อ มาจาก (Advanced Research Projects
Agency Network)
อาร์ ป าเน็ ต ถู ก ออกแบบขึ้ น มาโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ สร้างเครื อ ข่ายคอมพิว เตอร์ ที่ ส ามารถ
ทนทานต่อความเสี ยหาย ในกรณี ที่สายสื่ อ สารระหว่างคอมพิวเตอร์จุดใดจุดหนึ่ งเสี ยหายก็ยงั สามารถใช้
เครื อข่ายได้ต่อไป โดยระบบจะสามารถเลือกเส้นทางอื่นในการสื่อสารได้ดว้ ยตนเอง

A

B



การส่งข้อมูลจาก A ไป B สามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง
หากเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเสี ยไปก็ยงั สามารถใช้เส้นทางอื่นแทนได้
เส้นทางที่ 
เส้นทางที่ 
ข้อดี อีกข้อของการสื่ อสารในแบบของอาร์ปาเน็ต คือ สามารถใช้ประโยชน์ของสายสื่ อ สารได้
อย่างสู งสุด โดยการแบ่งข้อมูลเป็ นชิ้นเล็ก ๆ (Packet) แล้วปล่อยเดินไปหลาย ๆ เส้นทางและรวมเข้าชุด
ข้อมูลเดียวกันที่ปลายทาง ทาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น
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ตัวอย่ างของ Packet
การส่งข้ อมูลจาก A ไป B เลือกได้ 2 เส้ นทางดังนันจึ
้ งแบ่งข้ อมูล
ออกเป็ นส่วนเล็กๆ แล้ วส่งไปทังสองเส้
้
นทางพร้ อมกันแล้ วนาไป
ประกอบกันที่ปลายทาง ทาให้ สง่ ข้ อมูลได้ เร็ วขึ ้น

จนเมื่อปี 2516 เครื อข่ายอาร์ปาเน็ตได้เติบโตขึ้นอย่างมากมาย เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่แรกจึงมี
การได้เปลี่ ยนมาตรฐานการสื่ อสารที่เรี ยกว่า โปรโตคอล (Protocol) จากโปรโตคอลดาร์พา (DARPA)
นามาปรับ ปรุ งเป็ นโปรโตคอล TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ซึ่ งเป็ น
โปรโตคอลที่ใช้อยูใ่ นเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตในปั จจุบนั
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อินเตอร์ เน็ตในปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ ตในปั จจุบนั เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราเกือบสองเท่าทุก ๆ ปี จากเครื่ องคอมพิวเตอร์
หลักเพียง 4 เครื่ องเมื่อปี 2516 กลายเป็ นหลายล้านเครื่ องในปั จจุบนั
สาเหตุที่อินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมากในช่วงไม่กี่ปี เนื่ องจากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
มีประโยชน์ต่อผูค้ นเป็ นอย่างมาก และที่สาคัญคือข้อมูลนั้นถูกแสดงไว้อย่างสวยงามและง่ายต่อการค้นหา
ด้วยระบบที่เรี ยกว่า WWW (World Wide Web)
ข้อมูลใน WWW ถูกจัดแสดงไว้เป็ นหน้า ๆ โดยบนหน้านั้นจะมีตวั อักษรและภาพ เราเรี ยกหน้า
เอกสารอินเตอร์เน็ตนี้ วา่ เว็บเพจ (Webpage) และหากเจอคาศัพท์ใดที่น่าสนใจในเว็บเพจก็สามารถคลิก
ที่ตวั อักษรหรื อภาพนั้น เพือ่ ให้ WWW นาเราไปยังเว็บเพจหน้าอื่นต่อไปเรื่ อย ๆ
รู ปการเชื่อมโยงกันของหน้าเว็บเพจ

เอกสารที่เชื่อมโยงกับภาพ

เอกสารที่เชื่อมโยงกับภาพ

เอกสารหลัก

เอกสารที่เชื่อมโยงกับข้ อความ

เอกสารที่เชื่อมโยงกับข้ อความ

เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในปั จจุบนั ได้ถูกนาไปใช้ในอินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน คุณจึงสามารถโต้ตอบ
กับคอมพิวเตอร์ เล่นเกม รับฟังเสียง และชมภาพยนตร์ส้ นั ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
ข้อ มู ล ที่อ ยู่ในอิ น เตอร์ เน็ ตในขณะนี้ มี ป ริ ม าณมากที่ สุดในบรรดาสื่ อ ต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น วิท ยุ
โทรทัศ น์ หนังสื อ พิมพ์ รวมกัน อาจยังไม่ ม ากมายเท่ ากับข้อ มู ล ที่บ รรจุ อ ยู่ในอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นวิธีก าร
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เผยแพร่ ขอ้ มูลระดับโลกที่มีราคาถูกที่สุด ดังนั้นการที่คุณใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็ นการเปิ ดประตูไปสู่ โลกแห่ ง
ความรู ้และวิทยาการอย่างแท้จริ ง

บริการต่ างๆในอินเตอร์ เน็ต
อินเตอร์เน็ต เปรี ยบเสมือนสังคมขนาดใหญ่ที่มีผเู ้ ข้ามาใช้ร่วมกันมากมาย ในระบบจึงจัดเตรี ยม
บริ การต่างๆ ไว้ให้ เพือ่ ให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้งานต่างๆตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

World Wide Web เครือข่ ายใยแมงมุม
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรื อ WWW) เป็ นบริ การข้อมูลข่าวสารในแบบสื่ อผสมหรื อ
มัลติมี เดี ย (Multimedia) กล่ าวคือ ข้อ มูล เหล่ านี้ จะเป็ นข้อ มูล ที่มีท้ งั ข้อความ ภาพและเสี ยงประกอบกัน
แทนที่ จะมี เพียงอักษรละลานตาเพียงอย่างเดี ยว จึงสามารถเรี ยกร้องความสนใจของผูใ้ ช้ไ ด้เป็ นอย่างดี
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาให้ขอ้ มูลประเภทนี้ สามารถแสดงภาพเคลื่อ นไหวในแบบของ
ภาพยนต์ และแสดงเสียงได้คุณภาพเดียวกับแผ่นซีดีเลยที่เดียว

ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกแบ่งเป็ นหน้า ๆ แต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่จาเป็ นต้องอยูท่ ี่
หน้ า เดี ย วกัน ดัง นั้น ข้อ มู ล จากทั่ว ทุ ก มุ ม โลกจึ งถู ก โยงใยมาถึ งกัน ได้ราวกับ ใยแมงมุ ม จึ งเรี ยกว่า
เวิลด์ไวด์เว็บ หรื อ เครื อข่ายใยแมงมุม
ปั จจุบนั ผูใ้ ช้อิ น เตอร์ เน็ ตแทบทุก ราย จะเข้ามาใช้บ ริ ก ารข้อ มู ล มัล ติมี เดี ยนี้ เนื่ อ งจากได้ขอ้ มู ล
ครบถ้วนสมบูรณ์ และสีสนั สดใส
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E - mail จดหมายอิเลคทรอนิกส์
อี - เมล (E-mail) มาจากคาว่า Electronic Mail จึงมักแปลกันตามตรงว่า จดหมายอิเลคทรอนิ กส์
ซึ่งเป็ นการจาลองการรับ – ส่ งจดหมายที่เราคุน้ เคยกัน มาทาการส่งผ่านจากคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่ งไปยัง
คอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่งโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทน การส่ งจดหมายด้วยอี-เมลนี้ จะถึงผูร้ ับได้อย่าง
รวดเร็วภายในเพียงไม่กี่วนิ าที ไม่วา่ ผูร้ ับจะอยูท่ ี่ใดในโลก

E-Mail

ผู้สง่

ผู้รับ

อี - เมล เป็ นบริ การที่มีผูน้ ิ ยมใช้ม ากที่สุดนับแต่อ ดี ตถึ งปั จจุบนั ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความเป็ น
จดหมายด่วนผ่านสายที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี และมีความรวดเร็วนัน่ เอง
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FTP ส่ งผ่ านไฟล์ทางอินเตอร์ เน็ต
FTP มาจากคาว่า (File Transfer Protocol) ซึ่ งเป็ นบริ การที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยในการคัดลอก
ไฟล์ โดยทาการส่ งผ่านไฟล์จากเครื่ องหนึ่ งไปยังอีกเครื่ องหนึ่ งในระบบเครื อข่าย การส่ งผ่านไฟล์น้ ี อาจ
เป็ นการส่งผ่านจากเครื่ องใดๆในระบบเครื อข่ายมาไว้ยงั เครื่ องของเรา ซึ่งเรี ยกว่า “ การดาวน์ โหลด ”
(Download) หรื อ ส่งผ่านจากเครื่ องของเราไปไว้ในระบบเครื อข่าย ซึ่งเรี ยกว่า “ การอัพโหลด ” (Upload)
FTP Server
Upload

Download

การที่เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่อยูใ่ นระบบได้ ทาให้หาซอฟท์แวร์รุ่นใหม่ๆ มาทดลอง
ใช้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ก็เห็นดีเห็นงามด้วย โดยจะเห็นได้จากการ
จัดตั้งเครื่ อ งไว้เก็ บซอฟท์แวร์ ยอดนิ ยม เพื่อ ให้ผูส้ นใจสามารถดาวน์ โหลดไปทดลองใช้ไ ด้โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Telnet บริการติดต่ อระหว่ างเครื่อง
Telnet เป็ นบริ การที่ช่วยเราสามารถติดต่อเข้าใช้งานเครื่ องบริ การที่อยูไ่ กลๆได้ โดยเราสามารถ
ใช้เครื่ องบริ การนี้ เป็ นเครื่ อ งควบคุ มในการสื่ อ สาร พูดคุ ย กับเครื่ อ งคอมพิวเตอร์อื่ น ๆที่เชื่ อมต่อ อยูใ่ น
ระบบได้
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อินทราเน็ต (Intranet)
เนื่ องจากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมี ขนาดใหญ่และมี ผใู ้ ช้งานมากที่สุดในโลก การพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ
ในการสร้างระบบเครื อข่ายจึงมุ่ งเน้นสนับสนุ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตแทบทั้งสิ้ น ส่ งผลให้เทคโนโลยีใน
การสร้างเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
องค์กรขนาดใหญ่บางองค์กรได้นาอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้สร้างเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง
เองในองค์กร แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจริ ง เราเรี ยกเครื อข่ายนี้ว่า อินทราเน็ต ซึ่ งหมายถึงภายใน
องค์กร
การสร้างเครื อข่ายอินทราเน็ตมุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในองค์กรอย่างรวดเร็ ว และ
สะดวกเหมือนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ต

ISP (Internet Service Provider)
เราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างไร อินเตอร์เน็ตคือเครื อข่ายที่เชื่อมต่อกันทัว่ โลก จึงต้อง
ใช้ค่าบารุ งรักษาสายสื่อสารและคอมพิวเตอร์หลักที่อยูใ่ นระบบเป็ นอย่างมาก ดังนั้นถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตคุณจะต้องขออนุ ญาตและต้องเสี ยค่าบริ การอินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์ที่ตอ้ งมี
การชาระค่าบริ การกับผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์
ผู้ให้ บริการ Internet ISP

สมาชิกอินเตอร์ เน็ต B

สมาชิกอินเตอร์ เน็ต A

ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต (Internet Service Provider) หรื อ ที่ นิ ย มเรี ยกย่อ ๆ ว่า ISP จะเป็ น
ตัวกลางของคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ทาหน้าที่ให้บริ การอินเตอร์เน็ตแก่บุคคลและ
องค์กรที่สนใจใช้อินเตอร์เน็ต
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เรามัก ใช้ส ายโทรศัพ ท์เป็ นสายสื่ อ สารในการส่ งข้อ มู ล ระหว่างคอมพิว เตอร์ ข องคุ ณ กับ ISP
เนื่องจากว่าสายโทรศัพท์เป็ นสายสื่อสารที่มีราคาถูกและมีอยูใ่ นบ้านแทบทุกหลัง แต่สายโทรศัพท์มิได้ถูก
ออกแบบมาเพือ่ ส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ การสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์
ช่วยให้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลได้ เราเรี ยกอุปกรณ์น้ ีวา่ โมเด็ม (Modem)
สายโทรศัพท์เชื่อมโยงระหว่างบ้ านกับ ISP

คอมพิวเตอร์ ที่บ้าน

ผู้ให้ บริการ Internet ISP

บทบาทของอินเตอร์ เน็ตและอนาคตของอินเตอร์ เน็ต
ในปั จจุบนั อินเตอร์เน็ตยังถือเป็ นช่องทางการกระจายสิ นค้าหรื อตลาดได้อีกแบบหนึ่ งโดยการซื้ อ
ขายผ่านเว็บเพจและจ่ายเงินโดยอาศัยบัตรเครดิต การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีการเติบโตรวดเร็วเป็ นอย่าง
มาก เนื่ อ งจากมี ค่ าใช้จ่ ายในการโชว์สิ น ค้าต่ ากว่าวิธี อื่ น ๆ แต่ ก็ อ าจมี ข ้อ เสี ยคื อ ผูบ้ ริ โ ภคไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบสินค้าจริ งได้
ถึงแม้ว่า ทางการค้าจะยังไม่ เติบโตอย่างที่คาดไว้ อิ นเตอร์เน็ ตก็มีผลต่อการศึกษาเป็ นอย่างมาก
เนื่ อ งจากนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และโต้ตอบกับครู ระยะไกลได้เป็ นอย่างดี ในปั จจุบนั นี้ มีมหาวิทยาลัย
หลายแห่งที่เปิ ดหลักสูตรปริ ญญาโทและเอกโดยเรี ยนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทางการแพทย์และสาขาอาชี พ อื่ น ๆ ก็ ไ ด้รับ ประโยชน์ จากอิ น เตอร์ เน็ ต มากเช่ น กัน เนื่ อ งจาก
อิ นเตอร์ เน็ ตช่ วยลดความห่ างไกลกัน คนสามารถแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล กันได้ง่ายขึ้น เหมื อ นกับอยู่ที่ แห่ ง
เดียวกัน
อินเตอร์เน็ ตมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจาวันของทุกคน และจะมีอิทธิ พลอย่างมากในโลกยุค
ต่อไป เนื่ องจากอินเตอร์ เน็ ตจัดเป็ นสื่ อ ชนิ ดหนึ่ ง มันจึงมีอิ ทธิพลกับทุกๆ คนเหมื อนกับวิทยุ โทรทัศน์
และหนังสื อ พิมพ์ ดังที่คุณ อาจจะเห็ นได้จากบริ ษทั และหน่ วยงานองค์กรแทบทั้งหมดจะมี โฮมเพจของ
ตนเอง เพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลขององค์กรอย่างละเอียด

13
อินเตอร์เน็ตจะมี ผลกระทบกับผูค้ นในทุกสาขาอาชีพและเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ช่วยให้เกิดการไหลของ
กระแสวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในโลกสมัยใหม่ จึงทาให้ผทู ้ ี่มีการศึกษาทุกคนจาเป็ นต้องศึกษาอินเตอร์เน็ต
เพือ่ ให้สามารถก้าวทันโลกได้
สิ่งที่ช้ ีให้เห็นได้ชดั ว่าอินเตอร์เน็ตได้กา้ วเข้ามาในชีวติ ของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ทุกคน คือในขณะนี้
อินเตอร์เน็ตได้ถูกผนวกเข้ากับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) อย่าง ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ต
2007 (Microsoft Office 2007) ซึ่งคุณจะได้ศึกษาในบทต่อไป

การเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ งาน
หากว่าคุณใช้อินเตอร์เน็ตที่สถานศึกษาหรื อที่ทางาน คุณอาจไม่ตอ้ งจัดเตรี ยมสิ่งใด ๆ เนื่องจากจะ
มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเตรี ยมพร้อมอยูแ่ ล้ว หากคุณต้องการใช้ควรสอบถามจากผูด้ ูแล
ระบบคอมพิวเตอร์น้ นั โดยตรง
ถ้าคุณใช้อินเตอร์เน็ตที่บา้ น คุณจะต้องจัดหา ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต โมเด็ม และซอฟแวร์
สาหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง เพือ่ นามาติดตั้งให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

การเตรียมตัวสาหรับผู้ใช้ อนิ เตอร์ เน็ตที่บ้าน
หากคุณต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อท่องสู่ โลกกว้างของอินเตอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณเอง
คุณจะต้องเตรี ยมสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ควรเป็ นรุ่ น เพนเที ย ม (Pentium) หรื อ รุ่ น ที่ สู ง กว่า นั้ น และมี เมโมรี อ ย่างน้ อ ย 128 Mb
แนะนาที่สูงกว่าขึ้นไป ฮาร์ดดิสก์ควรมี อย่างน้อย 1 Gigabyte พร้อมระบบปฏิบตั ิการ และถ้าให้ดีควร
สามารถเล่นมัลติมีเดียได้ดว้ ย
2. โมเด็ม (Modem)
เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่อยูห่ ่างไกลให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยผ่าน
ทางสายโทรศัพท์ อาจเป็ นแบบภายใน (Internal) หรื อแบบภายนอก (External) ความเร็วไม่ควรต่ากว่า 56
Kbps หรื อ ADSL
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3. สายโทรศัพท์
บริ การโทรศัพท์ที่ใช้กบั อินเตอร์เน็ต ก็คือโทรศัพท์ธรรมดาที่ใช้ในบ้านของคุณซึ่งถ้า
เลขหมายของคุณเป็ นเลขหมายในระบบปั จจุบนั จะทาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูง
4. ผู้ให้ บริการอินเตอร์ เน็ต (ISP)
คุณจะต้องจัดหาผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งหากคุณเป็ นนักศึกษาควรสอบถามทางสถาบัน
ว่ามีบริ การอินเตอร์เน็ตให้ใช้หรื อไม่ เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มกั มีบริ การอินเตอร์เน็ตให้ใช้
งานฟรี และยังมีบริ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับบ้านของนักศึกษาอีกด้วย
ถ้าทางบริ ษทั หรื อสถาบันการศึกษาของคุณไม่มีอินเตอร์เน็ต คุณจะต้องติดต่อขอใช้บริ การจาก
บริ ษทั เอกชนซึ่งจะเก็บค่าบริ การอินเตอร์เน็ตเป็ นรายชัว่ โมงในบางครั้งอาจมีระยะเวลากาหนดการใช้งาน
ด้วย
5. ซอฟแวร์ สาหรับใช้ อินเตอร์ เน็ต Browser
Windows 7 มีซอฟแวร์ดา้ นอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงแถมมาให้หลายโปรแกรมดังนั้นคุณไม่
จาเป็ นต้องจัดเตรี ยมซอฟแวร์เพิม่ เติมสาหรับการใช้งานทัว่ ไป แต่ถา้ คุณต้องการซอฟแวร์อื่น ที่ Windows 7
ไม่มีมาให้
คุณสามารถนาซอฟแวร์เหล่านั้นมาติดตั้งในเครื่ องของคุณให้มีความสามารถในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ในภายหลัง
การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 7 ไว้แล้วเป็ นวิธีการที่สะดวกที่สุด
ในปั จจุบนั เนื่องจาก Windows 7 มีโปรแกรมอินเตอร์เน็ตที่มีความสามารถสูงในการใช้งานแถมมาให้
และได้มีการพัฒนาโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ตให้มีความสามารถมากขึ้นอย่างที่เราจะได้ศึกษากันอย่าง
โปรแกรม Internet Explorer 8 หรื อ IE 8 หรื อโปรแกรมที่ให้เราใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านในรู ปแบบ
อื่น ๆ ด้วย
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
เริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม Internet Explorer 8
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ศึกษาและทาความรู้จกั กับหลักการทางานของโปรแกรม Internet Explorer 8

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การทางาน และศึกษาการใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรม Internet Explorer 8

- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และสามารถใช้
งานในชีวติ ประจาวันได้
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถใช้ งานในชีวติ ประจาวันได้
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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ในบทเรี ยนนี้จะเริ่ มต้นท่องโลกอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมบราวเซอร์ยอดนิยมที่สุดในปั จจุบนั ที่
ชื่อว่า Internet Explorer 8 การดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต
การเปิ ดโปรแกรม Internet Explorer 8
Internet Explorer 8 ถือเป็ นโปรแกรมท่องเว็บไซต์เวอร์ชนั ล่าสุดจากค่าย Microsoft นัน่ เอง
ความสามารถหลัก ๆ ของ Internet Explorer 8 หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า IE8 นั้น นอกจากจะเพิม่ ระดับการ
รักษาความปลอดภัยระหว่างการท่องโลกออนไลน์แล้ว ก็ยงั มีการปรับปรุ งในส่ วนของอินเตอร์เน็ตเฟสการ
ใช้งาน ตลอดจนเพิม่ คุณสมบัติใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อช่วยให้การท่องเว็บไซต์เป็ นไปอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer 8 ทาได้ดงั นี้

 คลิกไอคอนโปรแกรม Internet Explorer 8 (IE8)
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เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer 8 หน้าจอจะปรากฏเว็บเพจที่เริ่ มต้นโดยมีส่วนประกอบ
ของโปรแกรม ดังนี้

























แถบ Address Bar สาหรับพิมพ์ที่อยูเ่ ว็บไซต์
แถบ Favorites Bar สาหรับแสดงลิงค์เว็บไซต์โปรด
ปุ่ มแสดง Favorites (รายชื่อเว็บไซต์โปรด)
ปุ่ มแสดงแท็บทั้งหมด
แท็บสาหรับหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเปิ ด
ส่วนปรับแต่งโปรแกรม IE8
ส่วนแสดงเนื้อหาภายในเว็บไซต์
แถบแสดงสถานะของเว็บไซต์
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สิ่ งใหม่ ๆ ใน Address Bar
The Address Bar ได้ถูกปรับปรุ งใหม่ โดยเพียงเรากรอกข้อความเพียงบางส่วน ไม่จาเป็ นต้อง
พิมพ์ URL แบบเต็ม ๆ เราก็จะพบว่าบน Address Bar ก็จะปรากฏเว็บเพจที่เราเพิง่ เข้าเยีย่ มชม รวมถึงเว็บ
เพจที่เราบันทึกไว้ไน Bookmark ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าไปยังเว็บต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่าเดิม
 กรอบข้ อความบาง ส่วนใน Address Bar

 จะปรากฏเว็บเพจ
 กดคีย์ <Alt+Enter>
หาต้ องการไปยังเว็บแรกที่
แนะนา
 หรื อคลิกเลือกเว็บ
อื่น ๆ ที่ต้องการ
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 ผลลัพธ์เว็บที่
ต้ องการเยี่ยมชม

ในการกรอกข้อความลง Address Bar จะมีการเรี ยงลาดับเว็บเพจตามกลุ่ม (เช่น ประวัติการเยีย่ ม
ชม เว็บที่ชื่นชอบ หรื อเว็บที่เป็ นแบบ Feed) และยังค้นหาโดยใช้ RSS feed นอกจากนั้นแล้วเรายัง
สามารถแก้ไขรายการเหล่านี้ เช่น ลบกลุ่มเว็บที่เราเคยไป

 กรอกข้ อความบางส่วนใน Address Bar

 คลิกกากบาทเพื่อลบรายการที่ไม่
ต้ องการ เช่น www.winamp.com
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 ในครัง้ ต่อไปที่กรอก
URL จะไม่พบรายการที่เรา
ลบไปแล้ ว

Accelerators
Accelerators เป็ นคุณสมบัติใหม่ใน Internet Explorer 8 ที่ช่วยเพิม่ ความเร็วในการทางาน เมื่อเรา
แดรกเมาส์ขอ้ ความที่สนใจ เราจะพบไอคอน Accelerators
บนหน้าจอ และเมื่อคลิกที่ไอคอนดังกล่าว
ก็จะปรากฏเมนูคาสัง่ ในการแสดงข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ หรื อติดต่อกับเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เปิ ดเว็บไซต์ด้วย Internet
Explorer 8
 แดรกเมาส์เลือกข้ อมูลที่
เราสนใจ

 คลิกที่ไอคอน
Acclerators
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 คลิกเลือก
คาสัง่ ที่ต้องการ

 ผลลัพธ์การ
เปิ ดเว็บที่เกี่ยวข้ อง
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การใช้งาน Accelerator ทาให้เราสามารถใช้บริ การด้านข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน โดย
ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดแท็บ หรื อหน้าต่างใหม่ให้เสี ยเวลา ตัวอย่าง เช่น หากในเว็บเพจมีชื่อถนน เราสามารถ
แดรกเมาส์เลือกชื่อถนน ก็จะปรากฏตัวเลือกในการเปิ ดแผนที่โดยอ้างอิงถึงสถานที่น้ นั ๆ (โดยใช้ Live
Maps หรื อ Google Maps) ทั้งนี้ก็ข้ นึ อยูก่ บั ว่าเว็บเพจดังกล่าวมีการเขียนคาสัง่ รองรับ Accelerator ในแบบ
ใดไว้บา้ ง นอกจากการใช้งานด้านแผนที่แล้ว เว็บเพจยังสามารถรองรับบริ การอื่น ๆ ของ Accelerator ได้
อีกหลายแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการแปลภาษา การให้คาจากัดความกับคาที่สนใจ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูล
เป็ นต้น

การใช้ งานเว็บไซต์
ในการจะเรี ยกใช้เว็บเพจใดที่อยูใ่ นอินเตอร์เน็ตนั้น เราจะต้องทราบเสี ยก่อนว่าเว็บเพจนั้นถูกเก็บอยู่
ในเว็บไซต์ใด โดยตาแหน่งที่อยูข่ องเว็บไซต์จะเขียนอยูใ่ นรู ปแบบมาตรฐาน URL (Uniform Resource
Locator) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
ตาแหน่ งของเว็บไซต์
โปรโตคอล : //ชื่อเว็บไซต์
เขียนในรู ปแบบ host.domain
เมื่อ host ได้แก่ เครื่ องให้บริ การเว็บ เช่น www
domain ได้แก่ ชื่อเครื่ องขององค์กรนั้น
ใช้โปรโตคอล http (HyperText Transfer Protocol)
เช่น

http://www.yahoo.com

ตาแหน่ งของเว็บเพจ
เว็บเพจจะถูกเก็บอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ html ซึ่งมีชนิดของไฟล์เป็ น .html หรื อ .htm
โปรโตคอล ://ชื่อเว็บไซต์/ชื่อไฟล์เว็บเพจ
ตัวอย่างเช่น
http://www.yahoo.com/index.html
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การไปยังเว็บเพจทีต่ ้ องการ
การไปยังเว็บไซค์หรื อเว็บเพจใด จะกระทาได้หลายทางเลือกด้วยกัน คือ
การพิมพ์ ชื่อเว็บลงใน Address
พิมพ์ชื่อเว็บลงใน Address

การใช้ คาสั่ ง File > Open

คลิกเมนูคาสัง่
File > Open
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ใส่ชื่อเว็บไซต์ ที่
ต้ องการค้ นหา

แล้ วคลิกปุ่ ม

เว็บไซต์ที่ต้องการจะปรากฏดัง
รูป
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การย้ อนกลับไปยังเว็บเพจที่ดูไปแล้ ว
เมื่อเราไปยังเว็บเพจใด โปรแกรมจะจดจาตาแหน่งที่อยูข่ องเว็บเพจนั้น ๆ ไว้ให้ เราสามารถ
ย้อนกลับไปดูเว็บเพจที่เราผ่านไปแล้วได้ โดยไม่ตอ้ งพิมพ์ตาแหน่งของ URL ใหม่อีก
จากแถบเครื่ องมือ คลิกทีไ่ อคอนดังนี้

เดินหน้ า
ถอย
กลับ

ถ้าต้องการย้อนกลับหน้าเว็บเพจที่เคยไปดูมาแล้ว ให้คลิกเมาส์ที่ปมุ่ Back และถ้าต้องการเดินหน้า
ไปยังเว็บเพจที่ยอ้ นกลับมา ให้นาเมาส์ไปคลิกทีป่ มุ่ Forward
การเลือกย้อนไปยังเว็บเพจที่ต้องการ
ในโปรแกรม Internet Explorer 8 สามารถเก็บเว็บเพจที่เราเคยไปดูมาแล้วให้โดยอัตโนมัติ ซึ่ ง
คุณไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเข้าเว็บไซต์ใหม่ โดยมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิดงั นี้
คลิกที่หวั ลูกศรลงของไอคอน
จะปรากฏรายชื่อเว็บเพจที่เราไปมาแล้ว ถ้าคุณ
ต้องการไปยังเว็บไซต์ใด ก็เพียงแต่คลิกเมาส์ที่ชื่อเท่านั้นก็จะเข้าสู่เว็บไซต์น้ นั ทันที

คลิกเว็บเพจที่ต้องการ
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การเลือกหยุดการโหลดเว็บเพจ Stop
บางครั้งการโหลดเว็บเพจอาจใช้เวลานานเกินไป ถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปโหลดเว็บเพจอื่นเราควร
หยุดการโหลดเว็บเพจปั จจุบนั เสียก่อน ซึ่งมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้คือ
นาเมาส์มาคลิกที่ปมุ่
บนแถบเครื่ องมือ เว็บเพจจะหยุดทันที ทาให้เราสามารถคลิกลิงค์หรื อ
เปิ ดเว็บเพจอื่นได้
นาเมาส์มาคลิกที่ปมุ่

บนแถบเครื่ องมือ

การโหลดเว็บเพจอีกครั้งเพือ่ ดูข้อมูลล่ าสุ ด Refresh
เว็บเพจบางแห่งจะมีการปรับปรุ งข้อมูลอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วนิ าที ดังนั้นถ้าเราต้องการ
โหลดเว็บเพจหน้านี้อีกครั้ง เพือ่ ดูขอ้ มูลล่าสุดนั้นเรา ทาได้โดย
นาเมาส์มาคลิกที่ปมุ่
บนแถบ
เครื่ องมือ ข้ อมูลล่าสุดจะถูกโหลดขึ ้นมา
แสดงทันที
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การดูเว็บเพจแบบเต็มหน้ า
จากเมนู View เลือกคาสัง่ Full Screen หรื อกดปุ่ ม < F11 >
เลือกเมนูคาสัง่ View > Full Screen

หากต้ องการกลับไปสภาพ เดิมให้ คลิกที่ปมุ่
Restore ที่มมุ บนด้ าน ขวาของจอภาพ
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การดูเว็บเพจหลาย ๆ หน้ าพร้ อมกัน
การโหลดเว็บเพจมักใช้เวลานานมาก ดังนั้นเราจึงควรโหลดเว็บเพจไว้หลาย ๆ หน้าในหลาย ๆ
หน้าต่าง เพือ่ ให้สามารถอ่านเว็บเพจได้ ในขณะรอเว็บเพจอื่นโหลดอยู่
การดูเว็บเพจหลาย ๆ หน้าต่างพร้อมกันมีวธิ ีการดังนี้

เลือกเมนูคาสัง่
File > New Tab

แสดงผลแท็บสาหรับ
หน้ าเว็บไซต์ใหม่
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การปรับเปลี่ยนเว็บเพจให้ แสดงเป็ นภาษาไทย
ในปั จจุบนั จะมีเว็บเพจของคนไทยที่จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานสาหรับผูท้ ี่ไม่ถนัด
ภาษาที่เป็ นสากลอย่างเช่นภาษาอังกฤษ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการอ่านเว็บเพจที่เป็ นภาษาไทยโดยเฉพาะ เว็บเพจ
ดังกล่าวที่มีขอ้ ความที่เป็ นภาษาไทยร่ วมอยูน่ ้ นั โดยปกติ IE 8 จะแสดงภาษาไทยให้ทนั ที แต่ถา้ หากไม่ข้ นึ
ภาษาไทยให้ตรวจสอบดังนี้
นาเมาส์คลิกที่เมนูคาสัง่ View จากนั้นคลิกที่เมนูคาสัง่ Encoding เลือก Thai (Windows) จะ
สามารถดูขอ้ มูลในเว็บเพจที่เป็ นภาษาไทยได้
 เลือกเมนูคาสัง่
View > Encoding

 คลิกที่
Thai (Windows)
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การปรับเปลี่ยนแบบอักษรภาษาไทยที่แสดงบนเว็บเพจ
1.นาเมาส์คลิกที่เมนูคาสัง่ Tool จากนั้นคลิกเลือกคาสัง่ Internet Options
เลือกเมนูคาสัง่ Tools > Internet Options

คลิกที่ปมุ่ Fonts
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2.คลิกที่ปมุ่ Fonts แล้วจะปรากฏไดอะล็อกบล็อกซ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังนี้

3.เมื่อปรับเปลี่ยนเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกที่ปมุ่
การเก็บชื่อและตาแหน่ งของเว็บเพจ (History)
History เป็ นส่วนของ IE ที่ใช้ในการเก็บชื่อและตาแหน่งของเว็บที่เราได้ไปเยีย่ มชมมาแล้วซึ่งเรา
สามารถกลับไปยังเว็บเหล่านี้ได้โดยเลือกจากชื่อในส่วนของ History
มีวธิ ีการปฏิบตั ิดงั นี้
วิธีที่ 1 นาเมาส์ มาคลิกที่เมนูคาสั่ ง View เลือกคาสั่ ง Explorer Bar คลิกเลือกคาสั่ ง History
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 คลิกที่ปมุ่ History

 เลือกเมนูคาสัง่
View > Explorer Bar

วิธีที่ 2 จะปรากฏรายชื่อเว็บไซต์ ที่เราเคยไปมาแล้ วปรากฏเป็ นช่ องสี่ เหลีย่ มด้ านซ้ ายมือ ถ้ าเราต้องการไป
ยังเว็บไซต์ ใดก็ให้ คลิกเมาส์ ที่ชื่อเว็บไซต์ น้ันได้ เลย

 คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม
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 จะปรากฏเว็บไซต์ที่
เคยเข้ ามา ถ้ าต้ องการ
เข้ าเว็บไซต์ใดก็ให้ คลิกที่
ชื่อเว็บไซต์นนได้
ั ้ เลย

 การเลือกลักษณะการแสดงรายการใน History

ในส่วนของ History
คลิกที่ปมุ่ View By Date
แล้ วเลือกลักษณะการ
แสดงผล

View
View
View
View

By Date
By Site
By most Visited
By Order Visited Today

แสดงตามวันที่เข้า Web Site
แสดงตาม Web Site ทั้งหมดที่เคยเรี ยกทุกครั้ง
แสดงตาม Web Site ที่เคยเรี ยก
แสดงตาม Web Site ที่เคยเรี ยกเข้าวันนี้
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 การค้นหารายชื่อเว็บเพจที่ต้องการใน History

ในส่วนของ History >
View By Date
แล้ วคลิก Search History

พิมพ์คาหรื อชื่อที่ต้องการค้ นหาบน
อินเตอร์ เน็ต แล้ วกดปุ่ ม Enter
หรื อ คลิกที่ปมุ่ Search Now
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 การปิ ดการใช้ History

เมื่อต้ องการเลิกใช้ History
คลิกที่ปมปิ
ุ่ ดของส่วน
History

บันทึกเว็บไซต์ ที่ชื่นชอบด้ วย Favorite Bar
ในการท่องเว็บของผูใ้ ช้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเว็บประจา เรี ยกได้วา่ เปิ ดคอมพิวเตอร์เมื่อใดต้องไปที่
เว็บนี้ทุกครั้งไป ซึ่งใน Internet Explorer 8 ได้เตรี ยม Favorite Bar ไว้สาหรับให้ผใู ้ ช้เซฟเว็บยอดนิยม
หรื อเข้าใช้งานบ่อย ๆ และยังอนุญาตให้ผใู ้ ช้จดั รายการเว็บไซต์เหล่านั้นได้อย่างง่าย ๆ อีกด้วย ดังนี้
 ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการบันทึก

 คลิกปุ่ ม
เพื่อบันทึกลง
Favorite Bar
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 ผลลัพธ์ปรากฏ
ปุ่ มบน Favorite Bar

หลังจากที่ผใู ้ ช้ได้สร้างปุ่ มบน Favorite Bar แล้ว เมื่อต้องการกลับไปยังเว็บเดิม ก็ให้คลิกปุ่ มนี้ได้ทนั ที
และถ้ามีจานวนปุ่ มบน Favorite Bar มากเกินไป จนต้องลบปุ่ มเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยได้เยีย่ มชม ก็สามารถลบ
ได้ ดังนี้

 คลิกที่ปมุ่
Favorite Bar
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 คลิกที่โฟลเดอร์
Favorite Bar

 คลิกที่ขวาที่
เว็บไซต์
 เลือก Delete

 ยืนยันการลบด้ วย
การคลิก
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นอกจากวิธีการลบปุ่ มออกจาก Favorites Bar ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ผูใ้ ช้สามารถลบปุ่ ม
ดังกล่าว โดยการคลิกขวาที่ปุ่มแล้วเลือก Delete โดยตรงก็ได้

 คลิกขวาบริ เวณปุ่ ม
บน Favorites Bar

การนาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ตมาใช้ งาน

 คลิก Delete

เว็บเพจแต่ละหน้าจะประกอบด้วยข้อมูลหลาย ๆ อย่างประกอบกันไม่วา่ จะเป็ นข้อความหรื อ
ตัวหนังสือ ภาพ และเสี ยง รวมทั้งมีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ อีกด้วย
ภาพเหล่านี้เป็ นไฟล์รูปภาพที่ถูกผนวกไว้ในเว็บเพจ
ขึ้นอยูก่ บั วิธีการสร้างภาพนั้น ๆ

ซึ่งรู ปภาพนี้อาจมีอยูห่ ลายรู ปแบบด้วยกัน

การนาภาพจากอินเตอร์ เน็ตมาใส่ เป็ นพืน้ หลัง (Desktop)
เว็บเพจถูกตกแต่งด้วยภาพสวย ๆ มากมาย ถ้าเราต้องการนาภาพเหล่านั้นมาตกแต่งพื้นหลังของ
จอภาพเราสามารถทาได้ทนั ทีดว้ ยวิธีง่าย ๆ ดังนี้
 ไปยังเว็บไซต์ที่
ต้ องการภาพ

 นาเมาส์มาวาง
เหนือภาพแล้ วคลิก
เมาส์ทาง ขวาจะ
ปรากฏป๊ อปอัพเมนู

 คลิกเลือกคาสัง่
Set As Background
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 ภาพที่ต้องการจะ
ปรากฏบริเวณ Desktop

การบันทึกภาพจากอินเตอร์ เน็ต
เราสามารถนาภาพหรื อรู ปภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ (Animation) มาจัดเก็บเป็ นไฟล์ที่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของเราเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ โดยสามารถทาได้ดงั นี้คอื
 ไปยังเว็บไซต์ที่
ต้ องการภาพ

 นาเมาส์มาวางเหนือ
ภาพแล้ วคลิกเมาส์ทาง
ขวาจะปรากฏป๊ อปอัพเมนู

 คลิกเลือกคาสัง่ Set As Background
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 เลือกโฟลเดอร์ ที่เรา
ต้ องการจะจัดเก็บ จากนัน้
กรอกชื่อไฟล์ใหม่ หรื อไม่
กรอกก็ได้

 คลิกปุ่ ม

การนาข้ อความจากอินเตอร์ เน็ตมาแก้ ไขในรู ปแบบเอกสาร
เราสามารถนาข้อความหรื อบทความต่างๆ ที่มีอยูใ่ นอินเตอร์เน็ตมาทาการแก้ไขในรู ปแบบของ
เอกสาร Word โดยเราสามารถทาได้ดงั วิธีการต่อไปนี้
 ไปยังเว็บเพจ
ที่เราสนใจ

 เลือกข้ อความที่เรา
จะนามาแก้ ไขในรูปแบบ
เอกสาร ดรากส์คลุม
ข้ อความ
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 คลิกขวาจะปรากฏ
เมนู แล้ วคลิก Copy

 เปิ ดโปรแกรม
Ms-Word ขึ ้นมา

 คลิกขวาจะปรากฏเมนู
แล้ วคลิก paste หรื อ วาง
แล้ วเราก็สามารถแก้ ไข และ
จัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารได้
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เสี ยง
ข้อมูลของเสียงก็เช่นเดียวกับภาพที่อาจมีอยูไ่ ด้หลายรู ปแบบด้วยกันซึ่งคุณภาพของเสียงที่ออกมา
นั้นก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั การ์ดเสียงที่ติดตั้งลงไปนั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน
ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
เป็ นส่วนของเนื้อความ ซึ่งอาจเป็ นข้อความหรื อรู ปภาพในเว็บเพจที่แสดงว่ามีการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บเพจอื่นอีก เมื่อเราเลื่อนตัวชี้ของ Mouse ไปยังส่วนของเหล่านี้ตวั ชี้ของ Mouse จะเปลี่ยนเป็ นรู ปมือ
และแถบสถานะจะแสดงชื่อไฟล์เว็บเพจที่ถูกเชื่อมโยงไว้ให้ทราบ เมื่อเราคลิกที่ส่วนของลิงค์น้ นั
ก็จะไปยังเว็บเพจที่ถูกเชื่อมโยงไว้ทนั ที

คลิกที่ ไฮเปอร์ ลงิ ค์

แสดงชื่อเว็บเพจที่
ถูกเชื่อมโยงไว้
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การนาไฟล์ จากอินเตอร์ เน็ตมายังเครื่อง (Download)
เว็บไซด์บางแห่งในอินเตอร์เน็ตจะมีการบริ การไฟล์ให้คุณสามารถนาไฟล์จากที่อื่นมาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของคุณได้วธิ ีการเราเรี ยกว่าการดาวน์โหลด Download
การดาวน์โหลดมีวธิ ีการง่าย ๆ ไม่ยงุ่ ยากมากนักยิง่ ในตอนนี้มีเว็บไซต์ที่เป็ นภาษาไทยซึ่งง่ายต่อการ
ดาวน์โหลด ดังตัวอย่างจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ http://www.thaiware.com เพือ่ ทาการดาวน์โหลดโปรแกรม
Screenserver จากเว็บไซต์ดงั กล่าว
 เปิ ดเว็บไซต์ที่จะ
เข้ าไปดาวน์โหลด
โปรแกรม

 คลิกชื่อไฟล์ที่จะ
ดาวน์โหลด

 คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
เพื่อทาการดาวน์โหลด
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 กดปุ่ ม Download Now

 กดปุ่ ม Save

 เลือกพื ้นที่
สาหรับจัดเก็บไฟล์ที่
ดาวน์โหลดมา

 แล้ วกด Save
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เครื่ องคอมพิวเตอร์ทาการดาวน์โหลดไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว จะปรากฏกรอบ Dowload Complete
ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Close แล้วก็จบขั้นตอนการดาวน์โหลด

 คลิกปุ่ ม Close

เว็บไวต์จานวนมากเปิ ดให้มีการดาวน์โหลดไฟล์กนั ได้ฟรี อันเนื่องมาจากเจ้าของเว็บไซต์ตา่ ง ๆ
อาจเป็ นผูผ้ ลิตซอฟแวร์ หรื ออาจเป็ นผูท้ ี่สนใจตัวซอฟแวร์เหล่านั้นและต้องการที่จะเผยแพร่ หรื อต้องการที่
จะให้มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย
การค้นหาข้ อมูลในอินเตอร์ เน็ต
เว็บเพจในอินเตอร์เน็ตมีอยูม่ ากมายหลายล้านเพจและมีเพิม่ ขึ้นทุก ๆ วัน การจะไปยังเว็บเพจที่
ต้องการย่อมกระทาได้ยากหากไม่ทราบที่อยูห่ รื อชื่อเว็บไซต์ที่แน่นอน ดังนั้นในระบบจึงต้องมีการคิดค้น
กลไกในการค้นหาข้อมูลขึ้น เรี ยกว่า Search Engine โดยจัดตั้งเป็ นบริ การให้สามารถเรี ยกใช้ได้
โดยสะดวก
บริ การ Search Engine
ปั จจุบนั มีผทู ้ ี่จดั ตั้งเว็บไซต์ข้ นึ ให้บริ การการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตขึ้นหลายเว็บไซต์ดว้ ยกัน
โดยแต่ละเว็บไซต์จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ท้งั หลายที่มีอยูใ่ นอินเตอร์เน็ตมาทาการจัด
หมวดหมู่เพือ่ ง่ายต่อการค้นหา
แต่ละเว็บไซต์ที่ให้บริ การการค้นหาข้อมูลนี้ จะมีกลไกในการค้นหาที่คล้าย ๆ กันแต่อาจมี
ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันบ้าง ต้องเลือกใช้งานตามความชอบของผูใ้ ช้
โดยการค้นหานี้จะแบ่งการค้นหาออกเป็ น 2 แบบคือ การค้นหาโดยใช้โปรแกรม Internet
Explorer 8 (Browser) และการค้นหาจากเว็บไซต์ที่เปิ ดให้บริ การ

46
การค้นหาโดยใช้ โปรแกรม Internet Explorer 8
คลิกปุ่ ม

Find on this Page
Find More Providers
Manage Search Providers

เพื่อค้ นหา

ค้นหาข้อมูลที่อยูใ่ นเว็บเพจ
ค้นหาข้อมูลที่เคยค้นหาไปแล้ว
ค้นหาที่อยูข่ องคนที่ตอ้ งการ

ให้คลิกที่หน้าหัวข้อที่ตอ้ งการ โดยดูจากลักษณะข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาใส่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการค้นหา
แล้วคลิกที่ปมุ่ Search โดยการใส่ จะใส่เฉพาะคาที่เรี ยกว่า Keyword คือ คาขึ้นต้นหรื อ คาย่อของสิ่งที่
ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาข้อมูลหนังสือเราก็อาจใช้ Keyword ว่า Book เป็ นต้น
การค้นหาแบบอัตโนมัติจาก Address Bar
เราสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่าย ๆ โดยกระทาดังนี้
1.ใน Address bar พิมพ์คาว่า go หรื อ find หรื อ ? ตามด้วยคาที่ตอ้ งการค้นหา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

47

2.แล้วกดปุ่ ม Enter หรื อคลิกปุ่ ม

ผลที่ได้จากการค้นหาแบบอัตโนมัติจาก Address Bar

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับ
คาที่ค้นหาในที่นี ้คือ
คาว่า Game

การค้นหาข้ อมูลภายในเว็บเพจ
หลังจากที่เราค้นหาเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคาหรื อข้อความที่เราต้องการค้นหาได้เรี ยบร้อยแล้ว เรายัง
สามารถให้โปรแกรมช่วยค้นหาคาที่เราต้องการภายในเว็บเพจนั้น ๆ โดยสามารถทาได้ดงั นี้
1. นาเมาส์คลิกที่เมนูคาสัง่ Edit เลือกคาสัง Find (On This Page)

คลิกที่เมนูคาสัง่
Edit > Find on this Page

48

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
การปรับแต่ ง Internet Explorer 8
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ศึกษาและทาความรู ้จกั กับหลักการทางานของโปรแกรม Internet Explorer 8
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การทางาน และศึกษาการใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรม Internet Explorer 8
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และสามารถใช้
งานในชีวติ ประจาวันได้
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถใช้ งานในชีวติ ประจาวันได้
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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เราสามารถปรับแต่ง Internet Explorer 8 ให้เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายรู ปแบบซึ่ งเรา
สามารถเข้าไปปรับแต่งได้ ดังนี้โดยคลิกเมาส์ที่เมนูคาสัง่ Tool เลือกคาสัง่ Internet Option

คลิกเมนูคำสัง่ Tools > Internet Options

จะปรำกฏ Dialog Box
ของกำรปรับแต่งดังนี ้
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การปรับแต่ งในส่ วนของ (General)
นาเมาส์มาคลิ กที่คลิ ป แท็ป General จะปรากฏรายละเอี ยดต่าง ๆ ของการปรับแต่งซึ่ งเป็ นการ
ปรับแต่งรายละเอี ยดทัว่ ไป เช่น การกาหนดโฮมเพจเริ่ มต้น การปรับแต่งตัวอักษร (Fonts) การกาหนด
ภาษา การกาหนดสี
1. Homepage > กาหนดหน้าโฮมเพจที่คุณต้องการ
 เปิ ดหน้ ำต่ำง Internet Properties

 พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่
ต้ องกำรใช้ เป็ นโฮมเพจ
ลงไป

 คลิกปุ่ ม OK

2. Browsing history > กาหนดระยะเวลาในการบันทึกประวัติท่องเว็บไซต์
 เปิ ดหน้ ำต่ำง
Internet Properties
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 คลิกปุ่ ม Settings

 กำหนดตัวเลขระยะเวลำ
ในกำรบันทึก (จำนวนวัน)
ตำมที่ต้องกำร
 คลิกปุ่ ม Ok

3.

Color เป็ นการกาหนดสี ของตัวหนังสือ แบ็คกราวนด์ และสีของลิงค์เพจที่เคยไปหรื อไม่เคยไป
มาก่อน
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4. Font เป็ นการกาหนดตัวอักษรที่แสดงในเว็บเพจ เราสามารถ กาหนดชุดของตัวอักษร หรื อค่า
ของฟอนต์ต่าง ๆ

5. Language เป็ นการกาหนดภาษาที่ใช้โดยปกติค่านี้จะเป็ นค่าเดียวกับ Windows ที่เราใช้อยู่
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6. Accessibility การปรับแต่งพิเศษโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
 Formatting เป็ นกำร
กำหนดรูปแบบของเว็บเพจ
 User Style Sheet
เป็ นกำรใช้ คำ่ สไตล์ที่เรำ
กำหนดเอง

 Formatting เป็ นการกาหนดรู ปแบบของเว็บเพจโดย
 Ignore color specified on Web pages ไม่มีการใช้สีตามที่ระบุไว้ในเว็บเพจ
 Ignore font styles specified on Web Pages ไม่มีการใช้แบบอักษรตามที่
ระบุไว้ในเว็บเพจ
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 Ignore font size specified on Web Pages ไม่มีการใช้ขนาดของแบบอักษรตามที่
ระบุไว้ในเว็บเพจ
 User Style Sheet เป็ นการใช้ค่าสไตล์ที่เรากาหนดเอง
7. Browsing history > ลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์
 เปิ ดหน้ ำต่ำง
Internet Properties

 คลิกปุ่ ม Delete
 คลิกเลือกข้ อมูลที่
ต้ องกำรลบ

 คลิกปุ่ ม Delete

การปรับแต่ งด้ านความปลอดภัย Security
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เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตของเราเชื่อมต่ออยูห่ ลายประเภท เราเรี ยกแต่ละประเภทว่าโซน Zoneซึ่ งเรา
สามารถปรับแต่งค่าความปลอดภัยของการใช้เครื อข่ายในแต่ละโซน ใน IE 8 ได้
อย่างไรก็ ต ามหากเราไม่ ป รั บ แต่ ง ก็ ส ามารถใช้งานได้อ ย่างปลอดภัย เนื่ อ งจากโปรแกรมถู ก
กาหนดค่าความปลอดภัยให้เหมาะสมกับโซนนั้น ๆ อยูแ่ ล้ว

Internet Zone

Restricted Site Zone

Local Internet Zone

Trusted Site Zone

 Internet Zone

 Local Internet Zone

 Trusted Site Zone

 Retricted Site Zone

ในโซนนี้จะเก็บแอดเดรสของเว็บไซต์ทุกตัวที่ไม่อยูใ่ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์หรื ออินทราเน็ต ค่าระดับรักษาความปลอดภัยอยูท่ ี
ระดับปานกลาง Medium
โซนนี้จะเก็บแอดเดรสที่ไม่ตอ้ งการดาวน์โหลดผ่าน Proxy
Server ในโซนนี้จะถูกกาหนดโดยผูด้ ูแลระบบ ซึ่งค่าระดับ
รักษาความปลอดภัยในโซนนี้คือ ระดับปานกลาง Medium
เป็ นโซนที่มนั่ ใจได้วา่ ไม่มีสิ่งใดเป็ นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลของเรา ค่าระดับรักษาความปลอดภัยในโซนนี้คือ
ระดับต่า Low
เป็ นโซนที่ไม่น่าไว้ใจเว็บไซต์ในโซนนี้จะไม่ปลอดภัยต่อการ
เปิ ดหรื อการดาวน์โหลด ค่าระดับรักษาความปลอดภัยในโซนนี้
คือ ระดับสูง High
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1. Security > ปรับระดับการรับข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 เปิ ดหน้ ำต่ำง Internet Properties
 คลิกแท็บ Security
 คลิกเลือกอินเตอร์ เน็ต

 คลิกปุ่ ม Custom level

 คลิกเลือก High

 คลิกปุ่ ม OK

2. Security > เพิม่ รายชื่อเว็บที่ไม่อนุญาตให้เข้าดู
 เปิ ดหน้ ำต่ำง Internet Properties
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 คลิกแท็บ Security
 คลิกเลือก
Restricted sites
 คลิกปุ่ ม Sites

 พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่
ต้ องกำรบล็อกกำรเยี่ยมชม

 คลิกปุ่ ม
Add

 คลิกปุ่ ม Close

การกาหนดเนือ้ หาทีด่ ูได้ จากอินเตอร์ เน็ต Content
การกาหนดเนื้ อหาที่จะดูได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้นเหมาะสาหรับผูป้ กครองที่มีบุตรหลานหรื อผูท้ ี่
ดูแลระบบตามสถานศึกษาเนื่องจากจะช่วยให้เนื้ อหาของอินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่สามารถเปิ ดหรื อ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้นนั่ เอง

คลิกที่ Enable เพื่อปรับแต่ง Content
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Content เป็ นการตั้งค่าเรตติ้งของเนื้ อ หา เพื่อป้ องกันการเข้าดู เว็บ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ ความรุ นแรง
ความอนาจาร หรื อ ภาษา ทั้งนี้ เราสามารถกาหนดระดับของแต่ละส่ วนได้ การจัดค่าเรตติ้งที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดโดยองค์กรที่มีชื่อว่า RSCI ซึ่งเป็ นองค์กรที่ให้การปรึ กษาในการใช้สื่อต่าง ๆ กับเยาวชน
ในมาตรฐานนี้มีการกาหนดเรตติ้งเป็ น 4 ระดับดังต่อไปนี้

Level ภาษา Language
0
1
2
3
4

ไม่มี
คาสุ ภาพ
คาหยาบ
คาก้าวร้าว
คาหยาบคายสุ ดๆ

ภาพวาบหวิว Nudity

พฤติกรรมทางเพศ Sex

ไม่มี
เปิ ดเพียงเล็กน้อย
เปิ ดเพียงบางส่ วน
เปิ ดด้านหน้า
เปิ ดเผยมีลกั ษณะยัว่ ยุมาก

ภาพโรแมนติค
ภาพจูบกันอย่างดูดดื่ม
ภาพการกอดรัดกัน
ภาพการมีเพศสัมพันธ์
ภาพการมีเพศสัมพันธ์

ความรุ นแรง Violence
ไม่มี
ภาพการต่อสู้
ภาพการต่อสู้
ภาพการฆ่าเลือดท่วม
ภาพความป่ าเถื่อนโหด

วิธีการปรับแต่ ง Content มีดงั นี้

 ในแท็บ Content
คลิกที่ปมุ่ Enable
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 คลิกหัวข้ อที่จะปรับ
ระดับค่ำรักษำควำม
ปลอดภัย
 แดรกเมำส์เพื่อเลือก
ระดับควำมเหมำะสมของ
Enable
เนื ้อหำ
Enable
 คลิกปุ่ ม OK เพื่อยืนยัน
กำรปรับระดับค่ำควำม
ปลอดภัยของเนื ้อหำ

Certificates ใช้สาหรับตรวจสอบ Certificates ของ Personal Authorites Publisher’s

การปรับแต่ งการเชื่อมต่ อ Connection
นาเมาส์มาคลิ กที่คลิ ปแท็ป Connection เราจะพบกับ แผ่นป้ าย Connection ซึ่ งสามารถกาหนด
วิธีการเชื่ อ มต่อ เข้าสู่ อิ น เตอร์เน็ ตว่าจะทาการเชื่ อ มต่ อ อิ นเตอร์ เน็ ต โดยผ่านระบบของเครื อ ข่ายท้อ งถิ่ น
(LAN) หรื อ ผ่านโมเด็ม (Modem) ซึ่ งเราสามารถกาหนดได้เองหรื อจะใช้ Internet Connection Wizard
เพือ่ ช่วยในการปรับแต่งวิธีการเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต
มีวธิ ีการปฏิบตั ิได้ดงั นี้
วิธีการที่ 1
นาเมาส์มาคลิกปุ่ ม Set up เพือ่ ใช้งาน Internet Connection Wizard ช่วยในการปรับแต่งวิธีการ
เชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตได้เพือ่ ที่จะเลือกได้วา่ จะต่อผ่าน Modem หรื อ LAN ดังที่ได้ศึกษามาแล้วในบท
ที่ผา่ นมา
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คลิกปุ่ ม Set up
Enable
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วิธีการที่ 2
นาเมาส์มาคลิกปุ่ ม LAN settings เพือ่ เข้าสู่ ข้นั ตอนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโดยผ่านระบบเครื อข่าย
ท้องถิ่น LAN ดังกรอบที่แสดงต่อไปนี้

 คลิกปุ่ ม LAN settings
Enable

 คลิกเครื่ องหมำย  ที่
Automatically detect settings
 คลิกเครื่ องหมำย  ที่
Proxy server

A
u
t
oA
u
m
at
to
im
ca
at
li
lc

 คลิกปุ่ ม Advanced
Enable
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 คลิกเครื่ องหมำย  ที่
Use the same proxy server
for all protocol เพื่อใช้ Proxy
sever ทุกส่วนกำรเรี ยกใช้
A
u
 คลิก OK เพื่อยืนยัน
t
กำรติดตัง้ proxy Sever
o
m
a
การกาหนดโปรแกรมทีใ่ ช้ งานร่ วม (Program)
t
i
นาเมาส์มาคลิกที่คลิปแท็ป Program เราจะสามารถกาหนดโปรแกรมที
่ใช้งานร่ วมกับโปรแกรมที่
c
ถูกเรี ยกใช้งานกับอินเตอร์เน็ตดังต่อไปนี้
a
l
l
y
d
e
t
e
c
t
s
e
t
t
i
n
g
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การปรับแต่ งขั้นสู ง Advanced
นาเมาส์มาคลิกที่คลิปแท็ป Advance เราจะพบแผ่นป้ ายที่ใช้ในการปรับแต่งการใช้งานอินเตอร์เน็ต
อย่างมืออาชีพ ในแผ่นป้ ายนี้จะแสดงรายละเอียดอยูม่ ากมาย ก่อนกาหนดค่าในคลิปแท็ปนี้ควรทาการศึกษา
ให้แน่ใจก่อน เพราะการกาหนดค่าที่ผดิ จะทาให้ IE 8 ทางานผิดแปลกไปได้หรื อไม่สามารถแสดงได้เลย

Browsing
แสดงการส่ง URLs as UTL-8
ให้ตรวจเช็คการปรับปรุ ง IE 8 อย่างอัตโนมัติ
ให้ปิดโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ใช้ใน History
ไม่ให้ใช้ Script Debugging
ให้แจ้งให้ทราบทุก Script Error
ให้แสดงโฟลเดอร์สาหรับ FTP
ให้ใช้ Install on Demand
ให้ใช้งานแบบ Off Line และมีการปรับปรุ งข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา
ให้มีการนับจานวนการเข้าใช้
ให้เปิ ด Browser ใหม่เมื่อมีการเรี ยกใช้เว็บเพจใหม่
ให้ใช้ Personalized Favorites Menu
ให้มีการแจ้งเมื่อโปรแกรม Download เสร็จสิ้นแล้ว
ให้ใช้ Launching Shortcuts สาหรับ Windows
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แสดง Channel Bar บน Desktop
ให้ความช่วยเหลือขณะเกิด HTTP Error Messages
ให้การสนับสนุน URLs
แสดง Internet Explorer 8 บน Desktop
Underline links ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่เป็ น Link
แสดงตลอด
แสดงขณะนาเมาส์ไปใกล้
ไม่ตอ้ งแสดง
ใช้ Inline AutoComplete สาหรับ Web Address
ใช้ Inline AutoComplete ใน Windows Explorer
ใช้ Scrolling ที่เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ

HTTP 1.1 Setting
ใช้ HTTP 1.1
ใช้ HTTP 1.1 เมื่อมีการใช้ Proxy สาหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Java VM
อนุญาตให้ใช้ JAVA
ให้เก็บขั้นตอนการทางานของ JAVA ลง Log File
อนุญาตให้ใช้ Compiler ของ JAVA ทางาน

Multimedia
แสดง Internet Explorer 8 Radio Toolbar ทุกครั้ง
ให้แสดง Animation
ให้ฟัง Sound
ให้แสดง Videos
ให้แสดงรู ปภาพ
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Printing
ให้พมิ พ์ Background Colors and Image

Search From The Address Bar
แสดงผลลัพธ์และไปยังเว็บไซต์ดงั กล่าว
ไม่ให้แสดง Search From Address Bar
ให้แสดงผลบนหน้าหลักของ Windows

Security
ตรวจสอบสาหรับผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาตหรื อทาการเพิกถอน
ตรวจสอบสาหรับ Server ที่ได้รับอนุญาตหรื อทาการเพิกถอน
ไม่อนุญาตให้ Save Page ลง Disk
ให้ใช้โครงสร้างของผูช้ ่วยเหลือ
ใช้
Fortezza
ใช้
PCT 1.0
ใช้
SSL 2.0
ใช้
TLS 3.0
เตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ได้
เตือนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย
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การเพิม่ ประสิทธิภาพให้ กบั Internet Explorer 8
เพิ่มความเร็วในการท่ องเว็บ
ความเร็ วในการไปเยีย่ มชมเว็บไซต์ใด ๆ นั้น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ อย่างวิธีการที่จะนาเสนอ
ต่อ ไปนี้ อาจช่ ว ยให้ก ารท่ อ งเว็บ ได้เร็ ว เพิ่ม ขึ้ น หรื อ ให้ ผูใ้ ช้งานอิ น เตอร์ เน็ ต สามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้งานด้านอื่น
เปิ ดหลาย ๆ หน้ าต่ างพร้ อมกัน
ในขณะที่โปรแกรม Internet Explorer 8 กาลังดึงข้อมูลเว็บเพจจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่เรากาหนดมา
ให้น้ นั เราสามารถเปิ ด หน้าต่างของ IE 8 ขึ้นมาใหม่เพื่อไปยังเว็บเพจอื่น ๆ ได้พร้อม ๆ กันซึ่ งอาจจะ
เป็ นลิงค์ของเว็บเพจนั้นหรื อเว็บไซต์ใหม่เลยก็ได้
กรณีที่เป็ นลิงค์
 คลิกที่คำสัง่ Open in New Window

 คลิกขวำที่ลงิ ค์
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กรณีที่เป็ นเว็บไซต์ อื่น

 คลิกเมนู
File
 คลิกคำสัง่
New Window

 ใส่เว็บที่ต้องกำร ใน Address Bar แล้ วกด Enter
 จะปรำกฏ
หน้ ำต่ำงใหม่ขึ ้นมำ

 จะปรำกฏ
เว็บไซต์ใหม่ขึ ้น
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พิมพ์ตาแหน่ งเว็บแบบย่ อ
การไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ด้วยการพิมพ์ตาแหน่งในแบบมาตรฐาน URL นั้น มีเทคนิคที่ช่วยในการ
ลดขั้นตอนดังนี้
1. หากไปยังเว็บไซต์หรื อเว็บเพจ ไม่จาเป็ นต้องพิมพ์โปรโตคอล http:// เช่น
http://www.microsoft.com ให้พมิ พ์เพียง www.microsoft.com
2. หากเว็บไซต์น้ นั ขึ้นต้นด้วย www และลงท้ายด้วย com ให้พิมพ์แต่ชื่อเว็บไซต์น้ นั ได้
เล ย เช่ น www.microsoft.com ให้ พิ ม พ์ เ พี ยง microsoft ก็ ส าม ารถ เข้ า ใช้ งา น
อินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ดงั กล่าวได้เลย

ปิ ดภาพและเสี ยง
ในกรณี ที่เรายังไม่สามารถทราบว่าเว็บเพจที่เราไปนั้น มีขอ้ มูลอะไรที่ตรงกับความต้องการ
ของเราบ้าง หรื ออาจจะขอเข้าไปเยีย่ มชมเฉย ๆ เราก็อาจช่วยให้ดูเนื้อหาในเว็บเพจได้เร็วขึ้นด้วยการให้
แสดงเฉพาะส่วนที่เป็ นข้อความ โดยยังไม่ตอ้ งแสดงรู ปภาพและเสียง
 คลิกเมนู Tools

 คลิกคำสัง่
Internet Options

 คลิกเลือกแท็บ Advanced
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 ยกเลิกหัวข้ อต่ำง ๆ
ในหัวข้ อ Multimedia

 คลิก OK เพื่อยืนยันกำรปรับแต่ง
ในส่วนของภำพและเสียง

หลังจากนั้นลองเข้าสู่ เว็บไซต์เพื่อ ทดสอบการทางานหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นโดยลอง
ทดสอบที่ http://www.hotmail.com

แสดงแต่เนื ้อควำม ไม่มีกำร
แสดงภำพ ในส่วนของภำพ
จะถูกแทนด้ วยสัญลักษณ์
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 คลิกที่คำสัง่
Show Picture

 คลิกขวำที่สญ
ั ลักษณ์
แทนรูปภำพ

 จะแสดง
เฉพำะภำพที่เลือก
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การจัดการดิสก์แคช (Disk Cache)
ดิสก์แคช (Disk Cache) เป็ นส่วนของเนื้ อที่ในฮาร์ดดิสก์ส่วนหนึ่งที่ IE 8 นามาใช้ในการเก็บเว็บ
เพจต่าง ๆ ที่เราไปเยี่ยมชมมา เพื่อที่ว่าเมื่อ เราไปยังเว็บเพจนั้น ๆ อี ก IE 8 จะอ่านข้อมูลของเว็บเพจนั้น
จากที่เก็บไว้ในดิสก์แทนที่จะต้องไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์จริ ง ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ประหยัดเวลาลงไปได้มาก
ขนาดของดิสก์แคชที่เหมาะสมเป็ นสิ่งที่จาเป็ น กล่าวคือ หากดิสก์แคชมีขนาดใหญ่ก็สามารถเก็บข้อมูลเว็บ
ไว้ได้มาก แต่ก็จะทาให้เปลืองเนื้อที่ของดิสก์และต้องเสียเวลาในการค้นหามากขึ้น

การปรับขนาดของดิสก์แคช จะกระทาได้ ดังนี้
 คลิกเมนู Tools

 คลิกคำสัง่
Internet Options
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 คลิกแท็บ General

 คลิกปุ่ ม Delete

 คลิกเลือกหัวข้ อ
Temporary Internet files

 คลิกปุ่ ม Delete

 คลิกปุ่ ม Settings

73

 คลิกปุ่ ม OK






Every time I visit the page
Every time I start Internet Explorer
Automatically
Never

ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเรี ยกใช้
ตรวจสอบครั้งเดียวทันทีที่เรี ยกใช้
โปรแกรมจะตรวจสอบให้เองตามความเหมาะสม
ไม่ตอ้ งตรวจสอบไม่ให้ใช้ขอ้ มูลในแคชได้เลย

จัดการเว็บเพจด้ วยไอคอน Page
ไอคอน Page หรื อ ไอคอนตัวแทนเพจ เป็ นไอคอนพิเศษที่ช่วยในการจัดการกับเว็บเพจที่เรา
ถูกใจให้สามารถเรี ยกกลับมาดูได้อีกอย่างรวดเร็ วโดยอาจจะช่วยเก็บเป็ น Favorites สร้างเป็ นไอคอนบน
เดสก์ทอป หรื อสร้างเป็ นลิงค์ใน Link bar เพือ่ ให้เราเรี ยกใช้เว็บเพจนั้นได้โดยสะดวก
ไอคอน Page จะอยูต่ รงด้านหน้าของ URL ของเว็บเพจในส่ วนของ Address bar
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การเก็บเว็บเพจลงใน Favorites
 เปิ ดเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ

 วำงเมำส์บนไอคอนเพจ
คลิกปุ่ มซ้ ำยของเมำส์
ค้ ำงไว้ แล้ วลำกไอคอนไปยัง
เมนู

สร้ างลิงค์ ให้ กบั เว็บเพจ
นอกจากการเก็บหน้าเว็บเพจที่ถูกใจด้วย Favorites แล้วเรายังสามารถกาหนดให้เว็บเพจนั้นเป็ น
ลิงค์ เพิม่ เข้าไปใน Link Bar เพือ่ ใช้ในการไปยังเว็บเพจที่เรากาหนดได้อีกด้วย

การเพิม่ ไอคอนเพจลงในลิงค์ Link Bar
 เปิ ดเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ

 วำงเมำส์บนไอคอนเพจ
คลิกปุ่ มซ้ ำยของ
เมำส์ค้ำงไว้ แล้ วลำกไอคอนไปวำงไว้ ที่ Link Bar
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สร้ าง Shortcut ให้ กบั เว็บ
อีกวิธีหนึ่ งที่ช่วยให้เราไปยังเว็บใด ๆ ได้สะดวกก็โดยการสร้างShortcutให้กบั เว็บเพจนั้น ๆ ไว้บน
เดสก์ทอปของวินโดวส์ เมื่อเราต้องการไปยังเว็บนั้น ๆ ก็เพียงแต่ดบั เบิ้ลคลิกที่ไอคอนของShortcut นั้น
การสร้าง Shortcut ให้กบั เว็บเพจกระทาได้ดงั นี้
วิธีที่ 1
 เปิ ดเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ
 จัดจอภำพให้ เห็นพื ้นที่
ของเดกส์ท็อป

 วำงเมำส์บนไอคอน
เพจ
คลิกปุ่ มซ้ ำยของ
เมำส์ค้ำงไว้ แล้ วลำกไป
วำงยังพื ้นที่ของเดสก์ท็อป

 จะได้ ไอคอนบนเดกส์ท็อป
สำหรับเว็บไซต์นนทั
ั ้ นที
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วิธีที่ 2
 เปิ ดเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ

 คลิกขวำภำยใน
เว็บนัน้ แล้ วเลือกคำสัง่
Create Shortcut
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในด้ านต่ างๆ
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ศึกษาและทาความรู ้จกั กับหลักการทางานของโปรแกรม Internet Explorer 8
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การทางาน และศึกษาการใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรม Internet Explorer 8
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และสามารถใช้
งานในชีวติ ประจาวันได้
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Internet ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถใช้ งานในชีวติ ประจาวันได้
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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ในปั จ จุ บ ัน เครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต เข้ามามี บ ทบาทในชี วิต ประจาวัน ของเรามากขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ น
หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ง ทางภาครั ฐ หรื อ เอกชน รวมถึ ง บ้า นเรื อ นของประชาชนทั่ว ไป ต่ า งก็ มี ก ารใช้ง าน
อิ น เตอร์ เน็ ต ทั้งนั้ น ดัง นั้ นจึ ง ไม่ ส ามารถปฏิ เสธได้เลยว่า อิ น เตอร์ เน็ ต นั้ น เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ จ าเป็ นในการใช้
ชีวิตประจาวัน เพราะเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ ว เป็ นการทางานแบบออนไลน์ หรื อ
realtime ทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถทางาน หรื อ ติดต่อสื่อสารกันได้ทนั ที

การรับส่ งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Mail )
เป็ นระบบ การสื่ อสาร ทางจดหมาย ผ่ านคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการ ส่งข้อความ ถึงใครก็ สามารถ เขียน
เป็ น เอกสาร แล้วจ่าหน้าซองที่อยูข่ องผูร้ ับ ที่เรี ยกว่า แอดเดรส ระบบจะนาส่ ง ให้ทนั ทีอย่างรวดเร็ว ลักษณะ
ของแอดเดรส จะเป็ นชื่ อ รหัส ผูใ้ ช้ เช่ น took_tuck@yahoo.com การติด ต่ อ บนอิ น เทอร์ เน็ ต นี้ ระบบจะหา
ตาแหน่งให้เองโดยอัตโนมัติ และนาส่ ง ไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งการรับส่ งจดหมาย อิเล็กทรอนิ กส์
นั้นเป็ นบริ การที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป
อีเมล คือ วิธีการติดต่อสื่ อสารด้วยตัวหนังสื อ แทนการส่ งจดหมายแบบกระดาษ โดยใช้การส่ งข้อมูล
ในรู ปของสัญ ญาณข้อ มูล ทางอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบเครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์ จากเครื่ องหนึ่ งไปยังผูร้ ับอี ก
เครื่ องหนึ่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ Electronic Mail หรื อ E-mail เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง การรับ

79

และตอบจดหมายทาได้อย่างรวดเร็วและประหยัดในอัตราค่าส่ง ไม่ว่าจะส่งไปในสถานที่ใด ไกลแค่ไหน และ
ข้อสาคัญคือรวดเร็วมาก โดยผูท้ ี่จะรับส่ง E-mail ได้น้ นั จาเป็ นต้องมี E-mail Address ของตนเอง

รูปแบบของ E-mail
E-mail สามารถแบ่งตามลักษณะการทางานและใช้งานได้เป็ น 5 แบบ ที่นิยมใช้กนั ดังนี้
1. Forwarding E-mail คื อ E-mail ที่ ไ ม่ มี ตู ้ไ ปรษณี ย์ หรื อ Mailbox ตามแอดเดรสที่ ว่ า ไว้จ ริ ง
เมื่ อ มี E-mail ส่ งเข้า มายัง แอดเดรสนี้ ก็ จ ะถู ก ส่ งต่ อ ไปยังตู ้ไ ปรษณี ย ท์ ี่ มี อ ยู่จริ งอี ก ที่ ห นึ่ งโดย
อัตโนมัติ นั่นหมายความว่า ใครก็ตามที่ใช้ E-mail Address แบบ Forwarding นี้ จะต้อ งมี E-mail
Address จริ ง ๆ อยูแ่ ล้วด้วยต่างหากสาหรับรับส่งเมล์ เพียงแต่อานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ โดย
เอาแต่ตวั Forwarding E-mail Address ไปแจกจ่ายให้คนอื่ น แทนที่จะบอก E-mail Address ที่ใช้
จริ งซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หรื อไม่อยากให้ใครรู ้จกั E-mail ที่แท้จริ งของเรา
2. POP E-mail คือ E-mail ที่สามารถเปิ ดได้โดยใช้โปรแกรมรับส่งเมล์ทวั่ ไป เช่น Outlook Express
Netscape Messenger หรื อ Eudora โดย E-mail เหล่านี้ใช้ โปรโตคอล POP3 (Post Office
Protocol Version 3) ในการรับส่ง E-mail ตัวอย่างของ E-mail แบบนี้ก็เช่น E-mail แอดเดรสที่
ได้รับจาก ISP ที่เราใช้บริ การ ซึ่งทุก ISP ใช้ POP3 ด้วยกันทั้งนั้น หรื อฟรี E-mail บางแห่งก็มี
POP3 ให้ใช้ดว้ ยเพือ่ ความสะดวกในการรับส่งเมล์
3. Virtual E-mail เป็ น E-mail แอดเดรสที่มีชื่อ Username ที่ไม่ตรงกันในการรับและการส่ง E-mail
คือ ในการส่ง E-mail ออกไปผูร้ ับจะเห็นเป็ นชื่อหนึ่ง เช่น webmaster@lemononline.com แต่ใน
การเข้าเช็คและรับเมล์น้ นั ชื่อ Username กลับไม่ใช่ Webmaster แต่เป็ นชื่ออื่น เช่น
Jaroonvichxxxx123 เป็ นต้น
4. Webmail หรื อ Webbase E-mail เป็ น E-mail ที่ตอ้ งเปิ ดอ่านและส่ง E-mail ที่เว็บเพจที่ให้บริ การ
ตัวอย่าง E-mail แบบนี้ก็เช่น ฟรี E-mail ทั้งหลาย เช่น Hotmail , Thaimail , Chaiyo เป็ นต้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่ของเว็บที่แจก E-mail ฟรี น้ นั จะเป็ นเมล์แบบนี้ โดยเจ้าของเว็บไซต์ได้ประโยชน์จาก
ป้ ายโฆษณาที่หน้าเว็บ เรี ยกได้วา่ ยิง่ มีสมาชิกมากเท่าไรก็สามารถตั้งราคาค่าปิ ดป้ ายโฆษณาได้สูง
มากขึ้นเท่านั้น เพราะมีอตั ราในการพบเห็นมากเนื่องจากสมาชิกต้องเข้ามารับส่ง E-mail กันที่
หน้าเว็บทุกวัน หรื อบางคนอาจต้องเข้ามารับส่งเมล์กนั วันละหลาย ๆ ครั้ง E-mail แบบนี้ได้รับ
ความนิยมมากเพราะง่ายเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเปิ ดรับส่ง E-mail ได้ทนั ทีโดย
ไม่ตอ้ งมีโปรแกรมพิเศษอื่นใดมาช่วย
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5. Autoresponse E-mail เป็ น E-mail ตอบรับอัตโนมัติ การทางานของ E-mail แบบนี้จะคล้าย
กับระบบฝากข้อความของโทรศัพท์ คือหากมีคนส่ง E-mail เข้ามาหาคุณก็จะมีการตอบกลับ Email ไปทันที เช่น อาจจะบอกว่าได้รับ E-mail แล้วแต่ตอนนี้ไม่อยูจ่ ะเก็บ E-mail นี้ไว้ เมื่อกลับมา
จะติดต่อกลับไปทันที E-mail แบบนี้ก็เช่น E-mail ที่รับส่งด้วยไอซีคิว (ICQ) เป็ นต้น

การใช้ E-mail
ในปั จจุบนั มีเว็บไซต์ ที่ให้บริ การ E-mail ฟรี อย่างมากมาย มีท้งั ที่ให้บริ การโดยตรงและให้บริ การ
ประกอบกับบริ การอื่น ๆ เช่นให้พ้นื ที่โฮมเพจฟรี บริ การค้นหาข้อมูล เป็ นต้น แต่ละแห่งก็จะพยายามพัฒนา
ความสามารถและคุณภาพของ E-mail ฟรี ของตน เพือ่ เรี ยกลูกค้าให้มาใช้บริ การ เหตุผลของการต้องการให้
ลูกค้ามาใช้บริ การมาก แม้วา่ จะให้บริ การฟรี น้ นั ก็เพราะว่า เจ้าของเว็บก็จะสามารถเรี ยกค่าโฆษณาที่เราเห็น
เวลาเปิ ดเว็บได้มากขึ้น เพราะมูลค่าและราคาของเว็บไซต์ ต่าง ๆ นั้นจะวัดกันที่ปริ มาณคนที่เข้ามาแวะเวียนชม
เว็บหรื อใช้บริ การนัน่ เอง
ความสามารถของ E-mail ฟรี แต่ละแห่ งจะไม่ เท่ากัน บางแห่ งให้เนื้ อ ที่ Mailbox บนเซิ ร์ฟเวอร์มาก
บางแห่ งมี การบริ การ Forward ให้ บางแห่ งก็เป็ นแค่ Webbase E-mail อย่างเดี ยวคือ ต้อ งเข้าไปที่เว็บนั้น เพื่อ
รับส่ง E-mail อย่างไรก็ตามบริ การ E-mail นั้นไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร ก็สามารถรับส่ง E-mail ได้เหมือนกัน
เว็บไซต์ที่เป็ นที่นิยมในการขอ E-mail ฟรี เช่น
Hotmail (www.hotmail.com) เป็ นเว็บไซต์ ของบริ ษทั ไมโครซอฟท์ที่ให้บริ การ E-mail ฟรี มานาน
มาก ถือว่าเก่าแก่ที่สุดก็วา่ ได้ Hotmail เป็ นการบริ การแบบ Webbase E-mail ที่ตอ้ งเข้ามาที่เว็บไซต์ Hotmail
MailandNews (www.mailandnews.com) เป็ นเว็บของต่างประเทศที่ให้บริ การ E-mail ฟรี และ
ให้บริ การอื่น ๆ เสริ มด้วย เช่น การตรวจสอบข้อความจากทางโทรศัพท์ นิวส์กรุ๊ป เป็ นต้น มีการใช้บริ การ
หลายประเภท คือทั้ง Webbase E-mail และ Webmail ด้วย
Bkkmail (www.bkkmail.com) เป็ นเว็บไซต์ของไทยที่ให้บริ การ E-mail ฟรี บริ การพิเศษของ Bkkmail
นี้คือการส่งเมล์ในรู ปของเว็บเพจได้
SiamMail (www.siammail.com) เป็ นเว็บไซต์ของคนไทย ที่สร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทย เนื่ องจาก
คาอธิ บายทั้งหมดจะเป็ นภาษาไทย ซึ่ งทาให้ง่ายต่อ การใช้งานสาหรับคนไทยที่ไ ม่ค่อ ยสันทัดภาษาอังกฤษ
ลักษณะการใช้งานสามารถใช้งานโดยตรงได้กบั Server ดังนั้นผูใ้ ช้จะต้องมีโปรแกรมรับส่งเมล์ของตนเอง
อีเมลแอดเดรส ( E- mail Address) คือ ที่อยูใ่ นอินเทอร์เน็ต หรื อที่อยูข่ องตูจ้ ดหมายของผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ต ใช้สาหรับบอกตาแหน่งของผูร้ ับว่าอยูท่ ี่ไหน เช่น somchai@hotmail.com

ส่ วนประกอบของอีเมลแอดเดรส ประกอบด้ วย ส่ วนสาคัญ ดังนี้
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1. ส่วนที่ 1 คือ ชื่อบัญชีสมาชิกของผูใ้ ช้ เรี ยกว่า user name อาจใช้ชื่อจริ ง ชื่อเล่น หรื อชื่อองค์กร ก็ได้
2. ส่วนที่ 2 คือ เครื่ องหมาย @ ( at sign) อ่านว่า แอท
3. ส่วนที่ 3 คือ โดเมนเนม (Domain Name) เป็ นที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่สมัครเป็ นสมาชิกอยู่
4. ส่วนสุดท้ายเป็ นรหัสบอกประเภทขององค์กรและประเทศ

การลงทะเบียนขอ e-mail
address
ผูใ้ ช้บริ การสามารถลงทะเบียนขอ e-mail address ได้จาก เว็บต์ที่ให้บริ การทั้งแบบที่เสี ยค่าใช้จ่ายและ
แบบฟรี เว็บไซต์ที่ให้บริ การอีเมลฟรี ได้แก่ www.yahoo.com , www.thaimail.com , www.hotmail.com โดย
ตัวอย่างการลงทะเบียนขอ E-mail นั้น จะขอยกตัวอย่างของ Hotmail ซึ่งมีวธิ ีการ ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ hotmail โดยพิมพ์ www.hotmail.com ในช่อง address จะปรากฏหน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้
ซึ่ งในกรณี ที่ยงั ไม่มี e-mail และต้องการขอใหม่ จะต้องคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน ดังรู ป
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2. ใส่ รายละเอียด ต่างๆในช่องว่างให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ฉันยอมรับ

ใส่ รายละเอียดต่างๆให้ครบทุกช่อง
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คลิกที่ปมุ่ ฉันยอมรับ

3. เมื่อสมัครผ่านแล้ว จะเข้าสู่หน้าเพจที่เป็ นหน้าแรกของ e-mail ตัวเองที่เพิง่ สมัครไป โดยสังเกตได้จากชื่อ
ของเรา และจะได้รับข้อความจาก Member Services 1 ฉบับ ดังนี้

ซึ่งการเปิ ดอ่านจดหมายนั้นให้คลิกที่หวั ข้อ หรื อ ผูส้ ่งได้เลย และเมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าที่เป็ น
เนื้อความในจดหมายนั้นเอง
การรับส่ ง E-mail มีองค์ประกอบดังนี้
- เว็บไชต์ที่ให้บริ การรับส่ง e-mail เปรี ยบเหมือนที่ทาการไปรษณี ย ์
- e-mail address ของผูส้ ่ง
- e-mail address ของผูร้ ับ
โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมล คือ โปรแกรมที่ใช้สาหรับรับและส่งอีเมล โปรแกรมอีเมลทีได้รับความนิยมมาก ได้แก่
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1. Outlook Express เป็ นโปรแกรมที่อยูใ่ นอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ 5 ของบริ ษทั ไมโครซอฟท์
2. Netscape Mail เป็ นโปรแกรมอีเมลในชุดเน็ตสเคปคอมมิวนิเคเตอร์ 5.0
3 . Eudora Pro เป็ น โปรแกรมอีเมลโดยเฉพาะซึ่ งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากโปรแกรมอีเมลประเภทอื่น เช่น ถ้า
เราโหลดข้อมูลเมล์เสร็จ โปรแกรมจะยุติการติดต่อโดยอัตโนมัติ ตรวจเช็คกล่องไปรษณี ยต์ ามเวลาที่
กาหนด เหมาะกับการใช้งาบนเครื อข่าย

การรับส่ ง E-Mail โดย HOTMAIL.COM

บริ การ E-Mail จัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ การอินเทอร์เนต มี ความสะดวกรวดเร็ ว ประหยัด ปลอดภัย
สามารถส่ งจดหมายได้ที่เดียวพร้อมๆกันหลายฉบับหลายประเทศในเวลาเดียวกัน และยังพร้อมทั้งแนบแฟ้ ม
เอกสารไปกับจดหมายได้ดว้ ย นอกจากนั้นแล้วเรายังทราบได้วา่ จดหมายที่จดั ส่งนั้นไปถึงผูร้ ับหรื อไม่
การจะใช้บริ การ E-Mail จาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกกับผูใ้ ห้บริ การ E-Mail ก่อน เมื่อเป็ นสมาชิกแล้วก็จะ
ได้ E-Mail Account หรื อ อาจเรี ยกว่า E-Mail Address ก็ได้
E-Mail ปั จจุบนั มีความสาคัญกับชีวติ ประจาวันมาก ดังนั้นจึงมีผใู ้ ห้บริ การ E-Mail มากมาย แต่ที่ได้รับ
ความนิยมและมีผใู ้ ช้เป็ นจานวนมาก







วิธีการใช้ E-Mail ของ HOTMAIL.COM แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นดังนี้
การ Login
การส่งจดหมายและการแนบแฟ้ มข้อมูล
การเช็คจดหมาย
การตอบจดหมาย
การลบจดหมาย

หมายเหตุ เนื่องจาก hotmail.com เป็ นบริ การ Free E-mail ชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอหรื อ
กราฟิ กเป็ นประจา ดังนั้นถึงแม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้ากราฟิ ก แต่หลักการการใช้ก็ยงั คงเหมือนเดิม
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การ Login
เริ่ มโดยการให้ไปที่ URL ของ hotmail คือ http://www.hotmail.com ก็จะได้หน้า homepage ของ
hotmail จากนั้นให้ทาการ Login เข้าสูร้ ะบบ โดยมีข้นั ตอนดังนี้

1. ใส่ ชื่อ e-mail ที่สมัคร
ไว้

2. ใส่ password ที่ต้ งั ไว้

3. คลิกที่ ลงชื่อเข้ าใช้

เมื่อใส่ e-mail address และ Password ถูกต้องแล้วจะเข้าสู่หน้าแรกของเว็บ ดังนี้
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การส่ งจดหมาย
เมื่อ login เข้าสู่ระบบ hotmail ได้เรี ยบร้อยแล้ว จะขอนาเสนอการส่งจดหมาย โดยมีข้นั ตอนดังนี้

1. คลิกที่ จดหมาย

จากนั้น จะเข้าสู่หน้าของจดหมาย ดังนี้

2. คลิกที่ สร้ าง
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จากนั้นจะสู่หน้าจอที่ให้เขียนจดหมาย เพือ่ ส่งไปยังผูอ้ ื่น ดังนี้

6. คลิกที่ปมุ่ ส่ ง

3. พิมพ์อีเมลของผูส้ ่ งลงไปในช่อง ถึง
4. พิมพ์หัวข้อจดหมาย ในช่อง ชื่อเรื่อง

5. พิมพ์เนื้อหาของจดหมายในพื้นที่ดา้ นล่าง

เมื่อส่งข้อความเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าต่างผลลัพธ์ให้ดงั นี้

7. หากต้องการกลับไปยังกล่องจดหมายใหม่
ให้คลิกที่ กลับไปยังกล่ องขาเข้ า
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การรับจดหมาย (Check Mail)
หลังจากที่ได้ทดลองส่ งจดหมายไปเรี ยบร้อยแล้ว มาตอนนี้ จะได้นาเสนอการ Check จดหมายหรื อรับ
จดหมาย ก่อนที่จะทาการ Check จดหมาย จาเป็ นที่จะต้องมีจดหมายส่ งเข้ามาใน Mail Box กล่องจดหมายก่อน
ดังนั้นจาเป็ นต้องให้มีผจู ้ ดั ส่งจดหมายเข้ามาในกล่องจดหมายของเรา ซึ่งผูท้ ี่จะส่งจดหมาย
ถึงเราจาเป็ นต้องทราบ E-mail Address ของเราก่ อน ดังนั้นให้นา E-mail Address ที่ได้รับจาก hotmail จัดส่ ง
ให้ผสู ้ ่งจดหมายก่อน สาหรับขั้นตอนการรับจดหมายมีดงั นี้
1. เมื่อทาการ login ให้เข้าสู่ส่วนของจดหมาย เหมือนกับหัวข้อการส่งจดหมาย ดังรู ป
1. คลิกที่ จดหมาย

2. หากมีคนส่งจดหมายมาให้เรา จะปรากฏหมายเลขจานวนจดหมายที่ส่งมา ในส่วนของ กล่ องขาเข้ า
จากตัวอย่างนี้ มีอยู่ 1 ข้อความ หากต้องการจะอ่านจดหมาย ให้คลิกที่ หัวข้อ หรื อ ชื่อผูส้ ่งจดหมาย

มีจดหมายที่ยงั ไม่ได้
อ่าน 1 ฉบับ
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2. คลิกที่หัวข้อ หรื อ ชื่อ
ผูส้ ่ งจดหมายจดหมาย

ความหมายของกล่องจดหมายต่ างๆ
กล่ องขาเข้ า ( Inbox )
อีเมลขยะ ( Junk Mail )
แบบร่ าง ( Drafts )
ส่ ง ( Sent Message )
ลบ ( Trash )

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
กล่องจัดเก็บจดหมายที่ไม่ตอ้ งการรับ
กล่องจัดเก็บจดหมายที่ยงั เขียนไม่เสร็จ และยังไม่ได้ถูกส่งออกไป
กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไปแล้ว
กล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ

3. จากนั้นข้อความ หรื อ เนื้อความที่อยูใ่ นจดหมาย ก็จะแสดงขึ้นมาให้อ่าน พร้อมทั้งรายละเอียดการส่ง
อยูด่ า้ นบน ดังรู ป

เนื้อความในจดหมาย
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 Note สังเกตว่าตอนนี้ทกี่ ล่องขาเข้า จะไม่มตี วั เลขปรากฏอยู่แล้ว แสดงว่าไม่มจี ดหมายทีย่ งั ไม่ได้อ่านแล้ว
แต่ในกรณี ทยี่ งั มีอยู่ ให้คลิกทีป่ ่ ุม

เพือ่ อ่านจดหมายฉบับถัดไป หรือ

เพือ่ อ่านฉบับก่อนหน้านี้

การตอบจดหมาย (Reply Mail)
หลังจากที่ ไ ด้เปิ ดอ่ านจดหมายแล้ว ก็ จะเป็ นขั้น ตอนการตอบจดหมาย โดยขั้น ตอนในการตอบ
จดหมายมีดงั นี้
1.เมื่ออ่านข้อความจดหมายจบแล้ว และต้องการตอบจดหมายกลับให้คลิกที่ ตอบกลับ ( Reply )

2. จากนั้นจะปรากกฎหน้าตอบกลับ โดยที่เราไม่ตอ้ งเลือกผูร้ ับ เหมือนกับการส่งจดหมายใหม่ พร้อมทั้ง
ปรากฏข้อความเนื้อหาเดิมในจดหมายที่ผสู ้ ่ง ส่งมาอีกด้วย ถัดมาให้พมิ พ์ขอ้ ความที่ใช้ตอบกลับ
ณ ตาแหน่งที่เคอร์เซอร์กระพริ บอยู่ ดังนี้

พิมพ์ขอ้ ความตอบกลับไป
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3. เมื่อพิมพ์ขอ้ ความตอบกลับเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ ส่ ง จะเป็ นการส่งจดหมายตอบกลับไปยังผูท้ ี่ส่งมา
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การลบจดหมาย
เมื่อใช้บริ การรับส่ งจดหมาย e-mail มาถึงระดับหนึ่ ง จดหมายจะเต็มกล่องเก็บจดหมาย เมื่อจดหมาย
เต็ม กล่ อ งเก็ บ แล้ว จะส่ งผลให้ โปรแกรม Mail ไม่ ท างาน คื อ ผูอ้ ื่ น จะไม่ ส ามารถส่ งจดหมายมาถึ ง เราได้
ฉะนั้น การจัดการลบจดหมายจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่ง ขั้นตอนการลบจดหมายมีดงั นี้
1. คลิกที่ กล่ องขาเข้ า ( Inbox ) เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าของกล่องจดหมาย ดังนี้

1. คลิกที่ กล่ องขาเข้ า

2. จากนั้นคลิกเครื่ องหมายถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมของอีเมลที่ตอ้ งการจะลบ แล้วคลิกปุ่ ม ลบ ตามลาดับ

3. คลิกที่ ลบ

2. คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกหน้าเมลที่จะลบ
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3.จดหมายก็จะถูกลบออกจากกล่องขาเข้า และจดหมายที่ถูกลบออกไปจะถูกนาไปเก็บที่ ลบ นั้นหมายความว่า
หากลบจดหมายผิด ก็ยงั สามารถกูจ้ ดหมาย จากกล่องลบนี้ได้ โดยการคลิกที่ ลบ แล้วคลิกเครื่ องหมายถูกใน
กรอบสี่เหลี่ยมหน้าจดหมายที่ตอ้ งการกู้ จากนั้นมาคลิกที่เมนู ย้ ายไปที่ แล้วเลือกกล่องจดหมายทีต่ อ้ งการกูไ้ ป
เก็บไว้ ดังภาพ
3. เลือกตาแหน่งที่จะให้จดหมายที่กู้
ไปเก็บไว้ โดยคลิกที่ส่วน ย้ายไปที่
2. คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกหน้าจดหมายที่จะกูก้ ลับคืน

1. คลิกที่ ลบ เพื่อเข้าสู่หน้า
จดหมายที่โดนลบไปแล้ว

การเช็ค/อ่ านอีเมล
ในการเช็คอีเมลของโปรแกรมนี้ สามารถทาได้ครั้งละ profile เท่านั้น แต่สามารถสลับ profile เพือ่ เช็ค
อี เมลของแต่ ล ะ profile ได้ การเช็ ค จะเป็ นการดาวน์ โ หลดข้อ มู ล เฉพาะส่ ว นหั ว ของอี เมลเท่ า นั้ น เช่ น
ชื่อผูส้ ่ ง ชื่ อเรื่ อง เป็ นต้น ไม่ ได้ดาวน์โหลดข้อมูลส่ วนข้อความของอีเมลหรื อไฟล์ที่แนบมากับอีเมล ทาให้มี
ความเร็ วในการเช็ค แม้จะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ วต่ าก็สามารถเช็คอีเมลได้ หากต้องการดู ขอ้ ความในอีเมล
ฉบับใด ให้ดบั เบิ้ลคลิกเพือ่ อ่านข้อความในอีเมลได้ หากพบอีเมลที่ไม่ตอ้ งการก็สามารถลบออกได้ทนั ทีโดยที่
ไม่ตอ้ งดาวน์โหลดอีเมลนั้นมายังเครื่ องก่อน
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การสนทนาผ่านเครือข่ าย
เมื่อ เครื อข่าย อินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อ ถึงกันได้ ทัว่ โลก ผูใ้ ช้จะสามารถ ใช้เครื อข่าย อินเทอร์เน็ต เป็ น
ตัวกลาง ในการติดต่อ สนทนากันได้ ในยุคแรกใช้วธิ ีการสนทนากันด้วยตัวหนังสือเพือ่ โต้ตอบกันแบบทันที
ทันใดบนจอภาพ ต่อมามีผพู ้ ฒั นาให้ใช้เสียงได้จนถึงปั จจุบนั ถ้าระบบสื่อสารข้อมูลมีความเร็วพอก็สามารถ
สนทนาโดยที่เห็นหน้ากันบนจอภาพได้

วิธีการสนทนาด้ วย Windows Live Messenger
1. ก่อนอื่นต้องมี Email Address ก่อน
2. เมื่อมีอีเมลแล้ว ก็ให้ไปทาการเปิ ดโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งหากยังไม่มีให้ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
hotmail หรื อ MSN มาติดตั้งก่อน
3. เมื่อเปิ ดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม ดังนี้

3. ใส่ชื่ออีเมล และ รหัสผ่านของเราลงไปในช่องว่าง จากนั้น คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้ าใช้ ดังนี้
ใส่ e-mail ของ
ตัวเอง
ใส่ รหัสผ่าน หรื อ password
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คลิก ลงชื่อเข้ าใช้

4. เมื่อลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้ว จะเข้าสู่ หน้าต่างของโปรแกรม ในกรณี ที่เพิง่ ใช้งานครั้งแรก จะยังไม่มีผู ้
ติดต่อคนอื่นๆ ดังนี้

5. ฉะนั้น จาเป็ นจะต้อ งเพิ่มผูต้ ิดต่อ ขึ้นมาก่อ น จึงจะสามารถคุยกับผูอ้ ื่ นได้ วิธีการก็คือ คลิ กที่เพิ่มผูต้ ิดต่อ
ดังนี้

คลิก เพิ่มผู้ติดต่ อ
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6. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่อีเมลของเพือ่ น หรื อ บุคคลอื่นลงไป พร้อมทั้งมีช่องให้ใส่ขอ้ ความเชิญ และ
ให้คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกหน้าช่อง ให้ส่งคาเชิญทางอีเมลไปยังรายชื่อผูต้ ิดต่อนี้ จากนั้นคลิกทีป่ ุ่ ม
เพิม่ ผูต้ ิดต่อ ดังรู ป

ใส่ อีเมลของเพื่อน หรื อ บุคคลอื่นๆ
ใส่ ขอ้ ความเชิญ ซึ่งจะใส่หรื อไม่ใส่ ก็ได้

คลิก เพิ่มผู้ติดต่ อ

7. เมื่อเพิม่ ผูต้ ิดต่อเสร็จแล้ว จะปรากฏรายชื่อของผูต้ ิดต่อขึ้นมาให้ แต่ก่อนที่จะสนทนากัน ผูต้ ิดต่อที่เราเพิม่
ไป จะต้องทาการยอมรับคาขอของเราก่อน ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถสนทนากันได้ ดังนี้

ผูต้ ิดต่อกาลังออฟไลน์อยู่
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จากรู ปจะเห็นว่าที่รูป Messenger หน้าชื่ออีเมล จะมีลกั ษณะเป็ นสีเทา หมายความว่า ขณะนี้ผตู ้ ิดต่อยัง
ไม่ได้ออนไลน์อยู่ หรื อที่เรี ยกว่า ออฟไลน์นนั่ เอง
8. ในกรณี ที่ผตู ้ ิดต่อได้ทาการลงชื่อเข้าใช้ หรื อ ออนไลน์แล้ว สัญลักษณ์ Messenger จะกลายเป็ นสีเขียว
ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้สามารถสนทนาผ่านเครื อข่ายได้แล้ว ดังรู ป

ผูต้ ิดต่อกาลังออนไลน์อยู่

9. หากต้องการจะเริ่ มต้นสนทนา ให้ดบั เบิ้ลคลิกที่ชื่อของบุคคลนั้น จะปรากฏหน้าต่าง
การสนทนาขึ้นมาให้ จากนั้นให้พมิ พ์ขอ้ ความลงไป แล้วคลิกที่ปมุ่ ส่ ง ดังนี้

พิมพ์ขอ้ ความสนทนา
คลิกปุ่ ม ส่ ง หรื อ กดปุ่ ม Enter

98

หน้าต่างการสนทนาก็จะไปปรากฏที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูท้ ี่สนทนาด้วย และหากมีการตอบ
กลับมา ข้อความที่ผสู ้ นทนาพิมพ์กลับมา ก็จะมาปรากฏที่หน้าจอเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเราเช่นกัน ดังรู ป

ข้อความที่เพื่อนพิมพ์ตอบกลับมา
สามารถดูได้จากชื่อด้านบน
ข้อความว่าเป็ นข้อความของใคร

หากต้องการจะตอบกลับ ก็พมิ พ์ขอ้ ความลงไป แล้ว คลิกที่ปุ่ม ส่ ง เหมือนเดิม นัน่ เอง
10. หากต้องการจะออกจากโปรแกรม ให้เปิ ดหน้าต่างของ Messenger ขึ้นมา แล้วคลิกที่ชื่อของเรา
ก็จะปรากฏสถานะต่างๆขึ้นมา ให้เลือกที่ ลงชื่อออก ดังรู ป

คลิกที่ชื่อของเรา แล้วเลื่อนเมาส์
ไปที่คาสั่ง ลงชื่อออก จะเป็ นออก
จากการสนทนา

 Note หากต้องการจะสนทนากับผูอ้ ื่นใหม่ ก็ให้เปิ ดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว
ทาการลงชื่อเข้าใช้ แล้วทาตามขัน้ ตอนข้างต้นทีก่ ล่าวไปนั่นเอง
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Search Engine
เป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ โดยมี การเก็บรายชื่ อเว็บไซต์ และ ข้อมู ลที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ของเว็บไซต์และนามาจัดเก็บไว้ใน server เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวก และ
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ บาง search engine อาจไม่ได้มีการเก็บข้อมูลใน server ของตัวเอง แต่อาจอาศัยข้อมูล
จากเจ้าของ server นั้นๆ
ตัวอย่าง Search Engine ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น sanook.com , google.com ,
yahoo.com , msn.com , altavista.com และ search.com เป็ นต้น การช่ ว ยในการค้น หาข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการได้
รวดเร็ ว สะดวกและใช้ง่าย เพียงมีคาสาคัญ (Keyword) ก็ใช้คานั้นในการค้นหา สามารถค้นหาโดยแยกตาม
ประเภทรายการจากดัชนี ฐานข้อมู ล (Directory) ได้ตวั อย่างเว็บ ค้น หาที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมมากที่ สุ ดคื อ เว็บ
“ กูเกิลดอตคอม (www.google.com) ” โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
1. ใส่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการค้นหาลงไป จากนั้นคลิกปุ่ ม ค้นหาด้วย Google

2. รอสักครู่ จะปรากฎข้อมูลที่ตอ้ งการขึ้นมาเป็ นจานวนมาก ให้เราคลิกเลือกเว็บไซต์ที่คิดว่าน่าสนใจที่สุด
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การค้ นหารูปภาพ

เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลต่างๆที่ตอ้ งการ จากรายชื่อเว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้นมาได้แล้ว
Google สามารถค้นหารู ปภาพที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ วมาก ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่เหนือกว่าเว็บ
Search Engine อื่น ซึ่งวิธีการค้นหา ทาดังนี้
1. ในตัวอย่างนี้ เราต้องการค้นหารู ปภาพรถยนต์ ก็ให้คลิกแท็บ “ รู ปภาพ ” แล้วพิมพ์ภาพที่ตอ้ งการค้นหา
ลงไป จากนั้นคลิกที่ปมุ่ ค้นหารู ปภาพ

2. รอสักครู่ จะปรากฏภาพที่คน้ หา ให้คลิกเลือกรู ปภาพที่น่าสนใจ หรื อ ใกล้เคียงที่ตอ้ งการที่สุด
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3. จะเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์ที่มีรูปภาพนั้นขึ้นมา แต่หากต้องการดูภาพขนาดจริ งให้คลิกที่รูปภาพด้านบนอีก
ครั้งหนึ่ง Preview (ดูภาพขาดจริ ง)

4. จะปรากฏภาพขนาดจริ งขึ้นมา และ หากต้องการจะบันทึกภาพเก็บไว้ คลิกขวา แล้วเลือกที่
Save Picture As ดังรู ป
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5. จะปรากฏหน้าต่าง Save Picture ขึ้นมาให้ต้งั ชื่อรู ปภาพ หรื อบางทีอาจมีชื่อมาให้เลย จากนั้นให้เลือก
ตาแหน่งที่จะเก็บ แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) ดังนี้
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การเข้ าสู่ สังคมออนไลน์ ( Social Network)
ด้วยกระแสของเครื อข่ายทางสังคมแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้ผคู ้ นมากมายหลากหลายเชื้อชาติจากทัว่ ทุก
มุมโลก สามารถติดต่อสื่ อสารเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ไม่รู้จบผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ ต โดยในปั จจุบนั นี้
เราต่างก็รู้จกั หรื อ อาจจะได้ใช้งานบริ การของเว็บไซต์ที่ให้บริ การ
ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มที่ สุ ด ในเวลานี้ คงต้อ งยกให้ กับ Social Network
ระบบสื่อสารออนไลน์ที่เชื่อมต่อข้อมูลและข่าวสารของทุก ๆ คนที่เป็ นสมาชิกไว้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสาร
กันผ่านทางเว็บส่วนตัวบน Facebook ได้ตลอดเวลา

การลงทะเบียนเพือ่ ใช้ งาน Facebook
ก่ อ นที่ จ ะสมั ค รใช้ ง าน Facebook เราจะต้อ งมี ชื่ อ อี เมลก่ อ น โดนจะสมั ค รอี เมลจากเว็บ ไซต์
www.hotmail.com, mail.tahoo.com หรื อ gmail.com ก็ไ ด้ ในที่ น้ ี จะสอนเฉพาะการสมัค รอี เมลบนเว็บ ไซต์
www.hotmail.com

การเปลีย่ นภาษาเว็บไซต์ Facebook เป็ นภาษาไทย
หากเราไม่ถนัดกับการใช้ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ Facebook เราก็สามารถเปลี่ยนเมนูให้เป็ นภาษาไทย
หรื อเปลี่ยนเป็ นภาษาที่เราต้องการได้ ดังนี้

1. เข้ าไปที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com

2. คลิกเลือกภาษาไทย
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3. หน้ าเว็บไซต์ facebook จะเปลี่ยนเป็ นเมนูภาษาไทย

สมัครสมาชิก Facebook ด้ วยชื่ออีเมล
เมื่อเราได้สมัครอีเมลเรี ยบร้อยแล้ว ให้เรานาชื่ออีเมลของเรามาสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ Facebook
ได้เลย โดยให้ทาดังนี้

1.เข้ าไปที่เว็บไซต์ http://www.face.com
2.พิมพ์ชื่อและนามสกุลของเรา

3.พิมพ์ชื่ออีเมลของเรา
4.พิมพ์รหัสผ่านส่วนตัว
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5. คลิกเลือกเพศ
6. คลิกเลือกวัน เดือน
ปี เกิด (เป็ นปี ค.ศ.)

8. พิมพ์ตวั อักษรและตัวเลขให้ ช่องให้
เหมือนกับภาพด้ านบน

7. คลิกปุ่ ม ลงทะเบียน

9. คลิกปุ่ ม ลงทะเบียน
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10.ทาการค้ นหาเพื่อนบนเว็บไซต์ Facebook ของเรา

11. กรอกข้ อมูลส่วนตัวของเรา

12.คลิกปุ่ มบันทึกและดาเนินการต่อ
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13.อัพโหลดรูปประจาตัว

14.คลิกปุ่ มบันทึกและดาเนินการต่อ

15.จากนันจะเข้
้
าสู้หน้ าเว็บไซต์ Facebook ของเรา
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การเข้ าใช้ งาน Facebook

เมื่อเราต้องการเปิ ดใช้งานเว็บไซต์ Facebook ของเรา ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ hyyp://www.facebook.com
แล้วให้ทาดังนี้
1.เข้ าไปที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com

4.คลิกปุ่ ม

2.พิมพ์ชื่ออีเมล

3.พิมพ์รหัสผ่าน

5.จากนันหน้
้ าเว็บไซต์ Facebook ของเราจะแสดงขึ ้นมา
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ส่ วนประกอบของหน้ าเว็บไซต์ Facebook
เมนูหลัก

คาร้ องขอ
แนะนา

การแสดงผล

ช่องประกาศ

สถานการณ์



เมนูหลัก

ประกอบไปด้วยเมนูหน้าแรก, ข้อมูลส่วนตัว, ค้นหาเพือ่ นและบัญชีผใู ้ ช้



การแสดงผล

ประกอบไปด้วยข่าวใหม่, กล่องข้อความ, กิจกรรมและแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ



สถานการณ์

ในส่วนนี้จะแสดงกิจกรรมล่าสุดทั้งของเพือ่ นและของเรา



คาร้ องขอ

ในส่วนนี้จะแสดงคาร้องขอทั้งหมดที่ส่งมาให้เรา เช่น คาขอเป็ นเพือ่ น



แนะนา

คาร้องขอให้ใช้โปรแกรม เป็ นต้น
ในส่วนนี้จะแนะนาชื่อผูใ้ ช้งาน facebook ขึ้นมาให้เราจดจา



ช่ องประกาศ

เมื่อพิมพ์ขอ้ ความประกาศในช่องนี้ ข้อความจะไปแสดงใน facebook ของ
เพือ่ นทุกคน
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ทดลองใช้ ประกาศของ Facebook

ช่องประกาศที่อยูบ่ ริ เวณกลางหน้าเว็บไซต์ Facebook มีไว้สาหรับให้เราประกาศข้อความ รู ปภาพ
หรื อวีดีโอที่ตอ้ งการให้เพือ่ นของเราเห็น ซึ่งประกาศนี้จะไปแสดงอยูใ่ นหน้าแรกบนเว็บไซต์ของเราและเพือ่ น
ของเราทุกคน
ประกาศข้ อความ
หากเราอยากเล่าเรื่ องบางอย่าง หรื ออยากระบายอารมณ์ให้เพือ่ นๆได้อ่าน ก็ให้เราพิมพ์ขอ้ ความลงใน
ช่องประกาศ โดยทาดังนี้
1.พิมพ์ข้อความลงในช่องประกาศ

2.คลิกปุ่ มแบ่งปั น

3.ข้ อความที่เราพิมพ์จะไปแสดงอยู่ในหน้ าแรก
บนเว็บไซต์ของเราและเพื่อนของเราทุกคน
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แสดงความคิดเห็นกับประกาศของเพือ่ น

เมื่อเพือ่ นของเราลงประกาศข่าวหรื อกิจกรรม เราสามารถแสดงความคิดเห็นกับประกาษของเพือ่ นได้
โดยทาดังนี้

1.คลิกที่แสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นของเพื่อน

2.พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น

3.คลิกปุ่ มแสดงความคิดเห็น
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4.ข้ อความของเราก็จะไปแสดงอยู่บนเว็บไซต์
Facebook ทังของเพื
้
่อนและของเรา
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การอัพโหลดรูปภาพลง Facebook

หากเรามีรูปภาพหรื อไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ งแล้วถ่ายรู ปไว้ เราสามารถอัพโหลดรู ปภาพลงเว็บไซต์
Facebook เพือ่ ทาเป็ นอัลบั้มรู ป โดยมีข้นั ตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ มข้ อมูลส่วนตัว

2. คลิกปุ่ ม รูปภาพ
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3. คลิกปุ่ ม สร้ างอัลบัมรู
้ ปภาพ

4. พิมพ์ชื่ออัลบัมรู
้ ปภาพ
5. พิมพ์ชื่อสถานที่
6. พิมพ์คาอธิบายประกอบภาพ
7. คลิกปุ่ ม สร้ างอัลบัม้
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8. คลิกปุ่ ม Browse

9. คลิกเลือกไดร์ และโฟลเดอร์ ที่เก็บรูปภาพ

10. คลิกเลือกไฟล์รูปภาพ

11. คลิกปุ่ ม Open
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12. คลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้ งาน

13. คลิกปุ่ ม อัพโหลดรูปภาพ

14. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
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15. จะได้ อลั บัมภาพที
้
่เราทาการอัพโหลด

ออกจากระบบเมือ่ เลิกใช้ Facebook
เมื่อเราเลิกใช้งานเว็บไซต์ Facebook เราควรจะออกจากระบบของเว็บไซต์ (Logout) เพือ่ ป้ องกัน
ไม่ให้ใครเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรื อแอบมาใช้งานแอพพลิเคชันได้ ซึ่งวิธีออกจากระบบทาได้ ดังนี้

1. คลิกเมนูบญ
ั ชีผ้ ใู ช้
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2. คลิกคาสัง่ ออกจากระบบ

3. จากนันจะกลั
้
บมายังหน้ าเว็บไซต์
Facebook ก็เป็ นอันเสร็จสิ ้น

