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 อนิเทอร์เน็ตถูกพฒันาขึน้จากเครือข่าย ARPAnet (Advance Research 

Project Agency) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพือ่ใช้

ในงานค้นคว้าวิจัยด้านการทหาร ที่ออกแบบเหมือนร่างแห และได้แพร่หลาย

เช่ือมโยงไปยังประเทศต่างๆ และกลายเป็นอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายขนาด

ใหญ่ที่เช่ือมโยงไปทัว่โลก 

ความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 



LOGO 

 ส าหรับประเทศไทยอินเตอร์เน็ตมีพัฒนาการมาจากระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ของมหาวิทยาลยัช่ือไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social Scientific 

Academic & Research Network) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้

ตลอดจนข้อคิดเห็นของ นักวิจัย นักวิชาการ ท าให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงกับหน่วยงานทั้งสองสามารถใช้บริการจาก

เครือข่ายอนิเตอร์เน็ตได้ 

ความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 
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 อนิเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่

เช่ือมโยงกนั มาจากค าว่า Inter Connection Network  

 อนิเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทั่วโลก สามารถติดต่อส่ือสารถึงกัน ได้โดยใช้มาตรฐาน ในการ

รับส่งข้อมูลที่เป็นหน่ึงเดียว หรือที่เรียกว่าโปรโตคอล (Protocol) ซ่ึงโปรโตคอล ที่ใช้บน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีช่ือว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่การเช่ือมต่อต้องเสียค่าบริการจากผู้

ให้บริการหรือ ISP 

อนิเทอร์เน็ต (Internet) 



LOGO อนิเทอร์เน็ต (Internet) 
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 เป็นระบบเครือข่ายทีใ่ช้กนัเป็นการภายในของแต่ละบริษัทหรือองค์กร

เท่าน้ัน อนิทราเน็ตอาจจะมีขอบเขตกว้างกว่ามาก หรือเป็นเพยีงระบบเครือข่ายขนาด

เลก็กไ็ด้ 

 ข้อส าคญัทีท่ าให้อนิทราเน็ตต่างจากอนิเทอร์เน็ตคอื กลุ่มผู้ใช้เครือข่าย

อนิทราเน็ตมักจะเป็นคนภายในบริษทัหรือกลุ่มคนทีจ่ ากดั มีระบบการรักษาความ

ปลอดภยัทีก่นัคนนอกเข้ามาในระบบ ส่วนระบบอนิเทอร์เน็ตไม่จ ากดักลุ่มคนทีใ่ช้งาน 

ขอเพยีงให้มีเงนิจ่ายค่าบริการรายเดอืนหรือมีช่องทางต่อเข้ามากส็ามารถใช้งานได้

ทั้งน้ัน 

อนิทราเน็ต (Intranet) 
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 เป็นระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 2 ระบบที่มีการส่งข้อมูลหรือติดต่อกัน

ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต เช่น บริษัทหน่ึงมี 2 สาขา คอืทีก่รุงเทพและขอนแก่น ซ่ึง

ระบบเครือข่ายนี้ต้องอาศัยระบบเอ็กซ์ทราเน็ต เพื่อเช่ือมทั้ง 2 สาขาให้สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลกนัได้เหมือนอยู่ในเครือข่ายเดียวกนั 

เอก็ซ์ทราเน็ต (Extranet) 



LOGO ความแตกต่างระหว่าง Internet, Intranet และ Extranet 

พจิารณาทีก่ารใช้งานโดยใช้ผู้ใช้งานเป็นตัวเปรียบเทยีบ 

Internet เปิดโอกาสให้ใครๆ กไ็ด้เข้ามาใช้งาน 

Intranet เปิดโอกาสให้เฉพาะคนกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน เช่น เฉพาะพนักงาน
ในบริษัท 

Extranet เปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรน้ันใช้
งานได้ 
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 หน่วยงานที่ให้บริการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าหน้าที่

เสมือนเป็นประตูเปิดการเช่ือมต่อให้กับบุคคลหรือองค์กรสามารถใช้งาน

อนิเทอร์เน็ตได้ มีอยู่ 2 ประเภทคอื 

  ผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตเชิงพาณชิย์ (commercial ISP) 

  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับสถาบันการศึกษา การวิจัยและหน่วยงาน

ของรัฐ (non-commercial ISP) 

ISP คอือะไร 



LOGO ตวัอย่างผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตในไทย 

A-Net (เอเน็ต)  
Asia Access (เอเซีย แอค็เซส)  
Asia InfoNet (เอเซีย อนิโฟเน็ต)  
CS Internet (ซีเอส อนิเทอร์เน็ต) 

Info News (อนิโฟนิวส์)  
Internet Thailand(อนิเทอร์เน็ต
ประเทศไทย)  

 

 
KSC(เคเอสซี)  
Loxinfo (ลอ็กซ์อนิโฟ)  
Samart Sybernet (สามารถ  
ไซเบอร์เน็ต)  
SiamIT Online (สยามไอท ี
ออนไลน์)  
 

** ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการ
อนิเทอร์เน็ตมากกว่า 20 ราย 
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1) มีจุดเช่ือมต่อเข้าหากนัมากมายผ่าน ISP 

2) ISP = Internet Service Provider (ผู้ให้บริการ อนิเทอร์เน็ต) 

3) มีทั้งผู้ให้บริการฟรีและเสียเงิน 

4) ราคาค่าบริการขึน้อยู่กบัเทคโนโลยทีีใ่ช้ เช่น แบบธรรมดา (Modem),  แบบ

ความเร็วสูง (ADSL, ISDN) 

อนิเทอร์เน็ตเช่ือมต่อกนัได้อย่างไร 



LOGO รูปแบบการเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

โมเด็ม 
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อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 

รูปแบบการเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 



LOGO โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 

 การท างานต่างๆในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้ต้องมีกติกา

เดียวกัน เคร่ืองทุกเคร่ือง ทุกโปรแกรม จะรับรู้และท าตามเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทัว่โลก เรียกว่า “โปรโตคอล” (protocol) 
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TCP/IP กบั IP address 

 TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol เป็น

มาตรฐานในการส่ือสาร ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้สามารถใช้ส่ือสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้ และ

สามารถหาเส้นทางทีจ่ะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอตัโนมัติ แบ่งได้ 2 ส่วนคอื TCP 

และ IP 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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TCP/IP กบั IP address 

•TCP  เป็นการเช่ือมต่อในระดับโปรแกรมประยุกต์ โดยการส่งการร้องขอการ

เช่ือมต่อ และเป็นการเช่ือมต่อแบบสองทาง (full-duplex communication)  

•IP เป็นการส่ือสารโดยไม่มีการเช่ือมต่อค้างไว้  โดยเป็นการส่งข้อความที่อยู่ใน

ลกัษณะของ Packet  ไปยงัคอมพวิเตอร์เคร่ืองอืน่  ๆ ทีเ่ป็นจุดหมายปลายทาง  

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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TCP/IP กบั IP address 

 IP address เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีค่าระหว่าง 0 - 255 คั่น

ด้วยจุด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆละ 8 Bit รวม 32 Bit ในแต่ละส่วนจะคั้นด้วยจุด 

(Dot) เคร่ืองทีต่่อบนเครือข่ายมีได้ถึง 4 พนัล้าน 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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ช่ือโดเมน (Domain Name) 

 คือช่ือที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่าย

อนิเตอร์เน็ตช่ือที่ใช้ต้องเป็นช่ือที่ไม่มีใครในโลกใช้เพราะถ้ามีคนใช้ช่ือใดแล้วเรา

จะไปจดช่ือซ ้าไม่ได้ 

  

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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ช่ือโดเมน (Domain Name) 

 เน่ืองจาก IP Address อยู่ในรูปของตัวเลขซ่ึงยากแก่การจดจ าดังน้ันจึง

เป็นการสะดวกกว่าที่จะใช้ช่ือหรือกลุ่มของตัวอกัษร ซ่ึงกค็ือ Domain Name ใน

การอ้างอิงแทน โดยจะอาศัย DNS Server มาช่วยจับคู่ IP Address และ 

Domain name เข้าด้วยกนั ดังน้ันเม่ือมีผู้ต้องการที่จะเรียกดู Website ของท่าน 

ไม่ว่าจะทราบ IP Address หรือ Domain name เพยีงอย่างใดอย่างหน่ึง กจ็ะ

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ผดิพลาด 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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15 มิถุนายน 2556 
21 

กลุ่มของช่ือโดเมนเนม 

.com  Commercial Website 

.net   Network , Organization Website 

.mil   Military Website 

.gov  Government Website 

.edu  education or Academic Website 

.org   Organization or Privatization web   

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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Thailand Domain Name 
Thailand Network Information Center ; หรือ thnic (www.thnic.com)  
มีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนไทย (.th) 800 บาทต่อปี  
โดเมนไทยกลุ่มย่อย (Secondary Level) ได้แก่  
 .co.th เวบ็ไซตบ์ริษทัเอกชน 
 .go.th เวบ็ไซตข์องหน่วยงานรัฐบาล ระดบักรมข้ึนไป 
 .or.th เวบ็ไซตข์องภาครัฐระดบัต ่ากวา่กรม หรือ องคก์รอิสระ 
 .ac.th เวบ็ไซตข์องสถาบนัการศึกษาในไทย 

 หลกัการจดของ thnic จะค านึงความสมัพนัธ์ของช่ือกบัผูข้อจดช่ือดว้ย ดว้ยการแสดงหลกัฐานท่ี
เช่ือถือได ้ส่วนการจดโดเมนเนมท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่ือโดเมน   thnic จะใหใ้ช ้.in.th 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 

http://www.thnic.co.th/
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DNS และ DNS Server 

 เป็นเทคนิคการเปลีย่นหมายเลข IP ที่เป็นตัวเลขให้เป็นตัวอกัษรแทน 

เพือ่ให้ง่ายต่อการจดจ า 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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เว็บ (Web) 
 ย่อมาจาก เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือ WWW เป็นบริการหน่ึงบน

อนิเทอร์เน็ต  โดยประกอบด้วยเอกสารทีร่วบรวมข้อมูลข่าวสารไว้จ านวนมากทีเ่กบ็ไว้ใน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ ทัว่โลก โดยข้อมูลบน WWW อาจอยู่ในรูปแบบของ ข้อความ  

ภาพ เสียง หรือ มลัตมิเีดยี สามารถเรียกดูในคอมพวิเตอร์ได้โดยใช้โปรแกรม 

“บราวเซอร์” (browser) ลกัษณะของเวบ็คอืในแต่ละหน้าจะมีการเช่ือมโยงหรือ “ลงิค์” 

(link) หรือเรียกเต็มๆว่า “ไฮเปอร์ลงิค์” (Hyperlink) เพือ่เรียกดูเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกนั

ได้โดยง่าย 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 



LOGO 

เวบ็ (Web) 

 การท างานของเวบ็ 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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เว็บ (Web) 

 Browser คือ ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อเรียกดูข้อมูล

บน WWW หรือ เป็นโปรแกรมส าหรับแสดงเว็บเพจน่ันเอง โดยหน้าเว็บเพจจะ

ถูกเขียนด้วยภาษา HTML และถูกแปลความหมายด้วย Browser 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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เว็บไซต์ 

“เว็บเซิร์ฟเวอร์” (web server) หมายถึง เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีใ่ห้บริการเว็บ  

สามารถเรียกดูเวบ็จากเคร่ืองน้ันได้ และข้อมูลทั้งหมดทีจั่ดให้เรียกดูเป็นเวบ็ได้

จะเรียกว่า “เว็บไซต์” (web site) หรือแหล่งข้อมูลเวบ็ ส่วนแต่ละหน้าทีเ่ปิดเข้า

ไปดูได้จะเรียกว่า “เว็บเพจ” (web page) ซ่ึงหน้าหลกัของเว็บไซต์น้ันๆ หรือ 

หน้าแรกทีจ่ะเห็นเม่ือเรียกเข้าไปทีเ่วบ็ไซต์น้ันคร้ังแรกโดยไม่ระบุว่าจะดูหน้าใด 

จะเรียกว่า “โฮมเพจ” (home page) ซ่ึงจะมีลงิค์ไปยงัหน้าอืน่ๆในไซต์น้ัน 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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เว็บไซต์ 

ผงัแสดงโครงสร้างของเวบ็ไซต์โฮมเพจและเว็บเพจ 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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HTTP โปรโตคอลของเวบ็ 

•HyperText Transfer Protocol หรือ HTTP 

•โปรโตคอลอกีชนิดหน่ึงทีใ่ช้เรียกดูข้อมูลจากเวบ็ 

• เรียกดูข้อมูลจากเวบ็ผ่านบราวเซอร์โดยระบุ http:// น าหน้าโดเมน 

•ใช้ส าหรับการส่งเอกสาร HyperText ที่ถูกเขียนด้วยภาษา HTML จาก

เคร่ืองหน่ึงไปแสดงบนเว็บเบราเซอร์ในคอมพวิเตอร์อกีเคร่ืองหน่ึง 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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HTML: ภาษาของเวบ็ 

•  HTML = HyperText Markup Language 

•  ภาษาทีใ่ช้ในการจัดหน้าเว็บเพจ  มีส่วนขยายคอื .htm หรือ .html 

•  ใช้โปรแกรมช่วยเขียนได้ เช่น Dreamweaver, Frontpage, Golive, Namo 

•  เป็นภาษาคอมพวิเตอร์ เขียนเพือ่เสนอข้อมูลบน web 

•  เป็นภาษาที่เขียนง่ายเพราะมีเคร่ืองมือช่วยมาท า Link เช่ือมโยงได้ง่าย 

•  สามารถเสนอข้อมูลแบบ Multimedia 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 
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URL (Uniform Resource Locator) 

•URL เป็นการระบุต าแหน่งของแฟ้มข้อมูลใน Internet 

•ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั มีรูปแบบการเขียนดังนี ้  

  Service://node/path  

•  Service หมายถึง ชนิดหรือวิธีการทีจ่ะใช้ในการน าแฟ้มน้ันมา 

•  Node เป็นช่ือของเคร่ือง (domain name) ซ่ึงมีแฟ้มข้อมูลทีต้่องการเกบ็อยู่  

•  Path เป็นส่วนของช่ือและต าแหน่งของแฟ้มในเคร่ืองน้ัน 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 



LOGO 

URL (Uniform Resource Locator) 

•URL เป็นการระบุต าแหน่งของแฟ้มข้อมูลใน Internet 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั มีรูปแบบการเขียนดังนี ้ 

•  Service หมายถึง ชนิดหรือวิธีการที่จะใช้ในการน าแฟ้มน้ันมา 

•  Node เป็นช่ือของเคร่ือง (domain name) ซ่ึงมีแฟ้มข้อมูลทีต้่องการเกบ็อยู่  

•  Path เป็นส่วนของช่ือและต าแหน่งของแฟ้มในเคร่ืองน้ัน 

โปรโตคอล(Protocol) : กติกาของอนิเทอร์เน็ต 



LOGO ประโยชน์ของ Internet 

ประโยชน์ด้านการศึกษา 

1) การสืบค้นข้อมูล  

 บนเครือข่าย Internet เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในศาสตร์แขนงต่างๆ

มากมาย ถือได้ว่า เป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อีกทั้งข้อมูลต่างๆยังมีการ

ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ และ ปัจจุบันก็มีเคร่ืองมือช่วยค้นหาข้อมูลเหล่าน้ัน

ได้สะดวกและรวดเร็ว   



LOGO ประโยชน์ของ Internet 

2) การแลกเปลีย่นความรู้   

 เมื่อ Internet เป็นเครือข่ายที่เช่ือมต่อไปทั่วโลกจึงเป็นที่ใช้ในการ

แลกเปลีย่นความรู้ ในแขนงต่างๆได้เป็นอย่างดี 

3) การเรียนการสอน  

 สามารถใช้ Internet เป็นห้องเรียนเสมือนปัจจุบันมีหลาย

มหาวิทยาลัยที่ใช้ ดังน้ันผู้เรียนสามารถอยู่ที่ใดในโลกก็ได้ จึงเป็นการขยาย

โอกาสทางการศึกษาทางหน่ึงด้วย 



LOGO 

ประโยชน์ด้านธุรกจิ  

  เมื่อ Internet เป็นเครือข่ายที่มีผู้ใช้หลายร้อยล้านคน จากทั่วโลก 

Internet ก็สามารถใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร ใช้โฆษณา

สินค้าหรือบริการ และในปัจจุบัน มีการพัฒนาจนสามารถขายสินค้าและ

บริการต่างๆ และช าระเงิน ผ่านเครือข่าย Internet ได้   

ประโยชน์ของ Internet 
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ประโยชน์ด้านบันเทิง  

  เพราะปัจจุบัน ข้อมูลบน Internet มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และ สามารถตอบสนองกับผู้ใช้ได้ ซ่ึงปัญหาที่พบก็คือ

ความเร็ว ซ่ึงปัจจุบันกมี็การพฒันาในเร่ืองนีเ้พือ่ให้การส่งข้อมูลรวดเร็วขึน้  

ประโยชน์ของ Internet 
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ประโยชน์ด้านอืน่ๆ  

  Internet ถือว่าเป็นการส่ือสารข้อมูลที่ถูกมากเม่ือเรารับและส่งข้อมูล

บน Internet ไม่ว่าข้อมูลจะมาจากที่ใดในโลกก็เสียค่าใช้จ่ายเท่ากัน เรา

สามารถ โทรศัพท์ผ่าน Internet ข้ามประเทศได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพยีงค่า

โทรศัพท์ทีเ่ราติดต่อกบัศูนย์บริการ 

ประโยชน์ของ Internet 



LOGO โทษของ  Internet 
 ถึงแม้ประโยชน์ของ Internet จะมี มากมาย แต่ มันก็มีโทษและมีผลเสียด้วย

เช่นเดียวกัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับการใช้ ว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ ให้เกิดโทษ ผลเสียจาก 

Internet มาจากการที่มันเช่ือมโยงกนัทั่วโลก มันเป็นระบบเปิดซ่ึงใครก็สามารถเข้ามาใช้

งาน Internet ได้ เช่น 

•เป็นที่เผยแพร่ ส่ิงผิดกฏหมายต่างๆ เช่น Software เถื่อน ส่ือลามกอนาจาร  อาวุธ

สงคราม และ อืน่ๆอกีมากมาย 

•ไวรัส Computer  

•การใช้ในทางทีผ่ดิเช่น การโจรกรรมข้อมูล การเข้าท าลายข้อมูล 



LOGO บริการบนอนิเทอร์เน็ต 

o  ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการรับส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

โดยข้อมูลที่ส่งออกไปจะถูกกองรอไว้ เม่ือผู้รับว่างจึงจะเข้ามาเปิดอ่าน โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีการโต้ตอบกนัทันที เคร่ืองที่ให้บริการรับส่งเมล์ เรียกว่า “เมล์

เซิร์ฟเวอร์” (mail server) มีทั้งบริการที่เสียเงินและฟรีบนเว็บไซต์ผู้

ให้บริการ 



LOGO บริการบนอนิเทอร์เน็ต 

o  สนทนาแบบออนไลน์ การพูดคุยตอบโต้กันในเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกัน

โดยการพมิพ์ข้อความผ่านทาง Keyboard เรียกบริการแบบนีว่้า Talk กรณีที่

เป็นการคุยกนั 2 คน และเรียกว่า chart กรณีที่คุยกนัเป็นกลุ่ม (Internet Relay 

Chat หรือ IRC)  
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o   กระดานข่าว หรือ Bulletin Board System (BBS) เป็นกลุ่มข่าวหรือ 

newsgroup ที่ทุกๆวันจะมีผู้ส่งข่าวสารผ่านเครือข่าย โดยแบ่งแยกออกเป็นกลุ่ม

ตามความสนใจ เช่น กลุ่มผู้สนใจศิลปะ, เพลง, กฬีา, วฒันธรรม เป็นต้น  

 

o  FTP(File Transfer Protocol) เป็นบริการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล หรือไฟล์

โปรแกรมต่าง ๆ (download) เช่นไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไฟล์ข้อความ, 

ไฟล์รูปภาพหรือเสียง เป็นต้น 

บริการบนอนิเทอร์เน็ต 



LOGO 

• การบริการขอ้มูลข่าวสาร 
• การบริการดา้นซอฟตแ์วร์ 
• การบริการดา้นบนัเทิง 
• การบริการดา้นการโฆษณา การสัง่ซ้ือสินคา้และการประมูล
สินคา้ 

• การบริการดา้นการติดต่อส่ือสาร  
• ฯลฯ 

บริการบนอนิเทอร์เน็ต 



LOGO บริการการซ้ือขายสินค้าและธุรกจิ 

มีบริการการขายสินค้า Online ผ่าน Internet 
 Book,CD,Video, Toys, Gifts เช่น www.amazon.com 
 Software  
 Travel booking 

การประมูลสินค้า เช่น  www.ebay.com 
ติดตามอตัราแลกเปลีย่น ราคาหุ้น 



LOGO ตวัอย่างทางธุรกจิ 

www.yahoo.com  เป็นผลงานของนักศึกษา Stanford 
 รายไดจ้ากการเปิดรับโฆษณาจากผูส้นบัสนุน 

www.onsale.com 
 ประมูลสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต   

www.amazon.com 
 ร้านขายหนงัสือทางอินเทอร์เน็ต  

www.platumahachai.com 
 - ร้านขายปลาทูออนไลน์ผ่าน Internet 



LOGO E-commerce คอื 

การน าเทคโนโลยไีปใช้ในกระบวนการ และ ขั้นตอนการท างาน
ของธุรกจิ 

ความสามารถ ในการซ้ือ การขายสินค้า และข้อมูลข่าวสาร บน 

     อนิเทอร์เน็ต และเครือข่าย Online อืน่ๆ 

กรอบของความร่วมมอืขององค์กรในประเทศ และต่างประเทศที่
เกีย่วกบัการซ้ือ การขาย หรือ การแลกเปลีย่นสินค้า บริการ และ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ รวมถึงเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต 



LOGO ความส าคญัของระบบ E-commerce 

1. ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

2. ประหยัดเวลาและขั้นตอนทางการตลาด 

3. เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง และให้บริการได้ทั่วโลก 

4. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายมากขึน้ ทั้งใน และต่างประเทศ 

5. สามารถท าก าไรได้ มากกว่าระบบการขายแบบเดิม เน่ืองจาก
ต้นทุนต ่ากว่า 



LOGO ความส าคญัของระบบ E-commerce 

6. น าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัสินค้าได้จ านวนมาก ส่ือสารกบัลูกค้าใน
ลกัษณะ Interactive Market 

7. ปรับปรุง หรือ Update ข้อมูลสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา 

8. สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัผู้ซ้ือ ได้ 

9. สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ีให้กบัธุรกจิหรือองค์กร 

10. สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการได้เร็ว และเสียเวลาน้อย 



LOGO ประเภทของการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

Business to Business : B2B 

Business to Consumer : B2C 

Business to Government : B2G 

Customer to Customer : C2C 

Consumer to Business C2B 

Government to citizens G2C 

Mobile commerce 

 



LOGO ข้อจ ากดัของ e-Commerce 

การพฒันาจะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และโอกาสผดิพลาดสูง รวมถึง 

 ความล่าช้าในการพฒันา และมีโอกาสทีจ่ะต้องจ้างบริษัทข้างนอกเป็น
ผู้พฒันาให้ 

ความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะรูปแบบ B2C มีโอกาสทีจ่ะถูก 

 เจาะระบบได้มากขึน้ 

ลูกค้าอาจขาดความเช่ือม่ัน หรือความม่ันใจ เพราะรูปแบบการค้าขาย 

 ผู้ซ้ือ-ผู้ขายจะไม่ได้เจอหน้ากนั 

ลูกค้าไม่ได้สัมผสัสินค้าจริงก่อนซ้ือ อาจจะรู้สึกตัดสินใจนาน หรือ 

 ยากในสินค้าบางประเภท 



LOGO ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 
• ออกแบบด้วยรูปลกัษณ์ทีส่วยงาม น่าสนใจ 

• มีรูปภาพประกอบและสีสันทีด่ึงดูดใจและอยากเข้ามาเยีย่มชม 

• การใส่ข้อมูลหรือเนือ้หาทีเ่ป็นเชิงมัลติมีเดีย (ไม่มากเกนิไป) 

• ออกแบบให้เข้ากบัผลติภัณฑ์หรือบริการที่มี 

• ฯลฯ 



LOGO 

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

ขั้นตอนที ่1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 

•  ออกแบบขั้นตอนวธีิใช้ที่ง่ายและสะดวก 

•  วธีิใช้งาน” หรือ “ขั้นตอน” ทีด่ ีท าให้ลูกค้าไม่สับสน 

•  มกีารจัดวางส่วนของรูปแบบ navigation 

•  สร้างระบบทีเ่รียกว่าแผนผงัไซท์ (site map) เพือ่ให้ทราบเนือ้หาโดยรวม 

•  แบ่งหมวดหมู่ของเนือ้หาหรือข้อมูลสินค้าภายในเว็บไซท์อย่างชัดเจน 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที ่1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 

การแบง่หมวดหมูส่นิคา้เพือ่งา่ยตอ่การเขา้ถงึ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที ่1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 

• ออกแบบเวบ็ให้ทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน 

• มกีารเปลีย่นแปลงให้มอีะไรใหม่ๆอยู่เสมอ 

• ท าให้น่าสนใจและเป็นปัจจุบันทีสุ่ด 

• อาจมีการบอกกล่าวว่ามีอะไรใหม่บ้างในเวบ็ไซท์ 

• ฯลฯ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

• ออกแบบด้วยการสร้างความแตกต่างไม่เหมอืนคนอืน่ท าให้น่าสนใจได้ดกีว่า 

• มีค าวิจารณ์หรือ review สินค้าจากผู้ใช้คนอืน่ รวมถึงสร้างระบบค้นหาสินค้าที่ใกล้เคียง

กนั เช่น เวบ็ขายสินค้าประเภทหนังสือ 

• ใช้คอมพิวเตอร์จ าลองภาพสามมิติให้เห็นรูปลักษณ์หรือสเป็คภายใน เช่น เว็บเกี่ยวกับ

รถยนต์ 

• สร้างระบบช่วยเลอืกรุ่น แบบ อุปกรณ์อืน่ให้ลูกค้า เช่น เวบ็ขายคอมพวิเตอร์ประกอบ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที ่1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 



LOGO 

ขั้นตอนที ่1 : การออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ 

เว็บไซต์เกีย่วกบั
รถยนต์ให้ลูกค้า
เปรียบเทียบสีรถ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

• ลงประกาศตามกระดานข่าว 

• กระดานข่าวเป็นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่สร้างขึน้มาเพื่อแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นหรือสร้างประเดน็เนือ้หาเฉพาะกลุ่ม 

• สามารถท าได้ฟรี หรือหากมอีาจเสียค่าธรรมเนียมเพยีงเลก็น้อย 

• นิยมพมิพ์เป็นข้อความ (text) บอกถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการอย่างคร่าวๆ 

โดยผู้ให้บริการบางรายอาจยนิยอมให้เผยแพร่รูปภาพตวัอย่างได้ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO 

ประกาศโฆษณาขายสนิคา้บนกระดาน
ขา่ว 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO 

• จัดท าป้ายโฆษณาออนไลน์ 

• การเอารูปภาพบ่งบอกความหมายและอธิบายแนวคิดบางอย่างของตัวสินค้ามาสร้าง 

banner 

• พบเห็นได้หลายชนิด เช่น แบบยาวที่ติดตั้งไว้ส่วนบนและส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ 

หรือแบบเลก็ๆ ทีต่ิดไว้ส่วนกลางหรือด้านข้างของตวัเวบ็ 

• ใช้เทคนิคแปลกๆเหมือนกบัการสร้างป้ายโฆษณาจริง 

• อาจมค่ีาใช้จ่ายทีสู่งกว่าการลงโฆษณาผ่านกระดานข่าว 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO 

• สร้างโฆษณาผ่านอเีมล์ 

• อาศัยการสร้างข้อความเอกสารคล้ายๆกบัแผ่นพบัหรือโบรชัวร์ เพือ่แจ้งข่าวสาร 

• ผู้ขายสินค้าจะรวบรวมรายช่ืออีเมล์ลูกค้าจ านวนมากและท าการส่งออกไปเป็น

เอกสารเวบ็ในคราวเดยีวกนั 

• อาจได้ผลไม่ดนัีก หากเป็นการส่งจดหมายโฆษณาสินค้าที่มีความถี่หรือบ่อยเกนิไป 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO 

การใช้อเีมล์เผยแพร่
ข้อมูลเวบ็ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO 

• เผยแพร่ผ่านส่ืออืน่ๆ 

• วธีิที่มีการใช้งานกนัมาอย่างยาวนานและอาจให้ผลดีเช่นเดียวกนั 

• พบเห็นได้กบัการเผยแพร่ผ่านส่ือวทิยุ โทรทศัน์หรือส่ืออืน่ๆ 

• การใช้ภาพ สีสัน หรือข้อความมีการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ซ้ือสินค้า

หรือบริการ 

• อาจมีค่าใช้จ่ายทีสู่งกว่าแบบอืน่ๆ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

โฆษณาเว็บไซต์บนรถโดยสารประจ าทาง 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 
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• ลงทะเบียนกบัผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล 

• ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล (search engine) อยู่มากมาย เช่น Google, Yahoo, Lycos, 

Astalavista, Sanook หรือ Hunsa 

• อาศัยบริษัทตัวกลางที่ท าหน้าที่ด าเนินการให้แบบเสร็จสรรพและลงทะเบียนกับผู้ให้

บริการได้เป็นจ านวนมาก 

• หรือแจ้งไปยงัผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลได้โดยตรง 

• วธีินีอ้าจท าให้สินค้าเป็นทีรู้่จักกบัคนทัว่โลกได้ง่ายมากขึน้ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 



LOGO 

ขั้นตอนที ่2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

ขั้นตอนที ่3 : การท ารายการซ้ือขาย 

• ประกอบด้วยการท ารายการส่ังซ้ือหรือorder 

• บางแห่งมีระบบที่เรียกว่า รถเข็นสินค้า (shopping cart) 

• รองรับการช าระเงินหลายๆแบบ ทีนิ่ยมมากเช่น บัตรเครดิต 

• เพือ่ให้ระบบน่าเช่ือถือ อาจต้องเข้ารหัสข้อมูลทีรั่บส่งด้วย 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

ขั้นตอนที่ 3 : การท ารายการซ้ือขาย 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

ขั้นตอนที่ 3 : การท ารายการซ้ือขาย : วตัถุประสงค์ของการเข้ารหัสข้อมูล 

รักษาความลบั 

• คือการป้องกันการดักอ่านข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ซ้ือและผู้ขายจริงเพียง

เท่าน้ันจะท า การตดิต่อกนัได้ 

เช่ือถือได้ 

• คอืถูกต้องตรงกนั ผู้ใดมาเปลีย่นแปลงแก้ไขไม่ได้ หากมีการแก้ กส็ามารถทราบได้

ทนัทเีพราะผู้ทีแ่อบแก้ไขข้อมูลน้ัน จะไม่สามารถเข้ารหัสใหม่ให้เหมอืนเดมิได้ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 3 : การท ารายการซ้ือขาย : วตัถุประสงค์ของการเข้ารหัสข้อมูล 

พสูิจน์ทราบตวัตนจริงๆของทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย 

• คือยนืยันว่าผู้ซ้ือหรือผู้ขายเป็นผู้ท าการเข้ารหัสและส่งเอกสารนีอ้อกมาจริงๆ เมื่อ

ผู้ซ้ือได้ท าการส่ังซ้ือไป ผู้ขายเองจะไม่ส่งของหรือเปลี่ยนแปลงราคาภายหลัง

ไม่ได้ 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 3 : การท ารายการซ้ือขาย : ตัวอย่างของการเข้ารหัสแบบ SSL 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

ขั้นตอนที ่3 : การท ารายการซ้ือขาย : ตัวอย่างของการเข้ารหัสแบบ SSL 

ตัวอย่างตัวกลาง
รับช าระเงินด้วย
บัตรเครดิต 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

ขั้นตอนที ่4 : การส่งมอบสินค้า   

1) สินค้าที่จับต้องได้ (hard goods) 

• สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีตัวตนและจับต้องได้ เช่น หนังสือ เส้ือผ้า รองเท้า 

เคร่ืองประดบั สินค้าหัตถกรรม   

• อาศัยวิธีการส่งสินค้าตามปกติทั่วไป เช่น ระบบไปรษณีย์ ทางเรือ อากาศมีผู้

ให้บริการหลายราย เช่น การส่ือสารแห่งประเทศไทยหรือ กสท. (ถูกและประหยดั) 

• หากต้องการเร่งด่วนและเร็ว อาจเลือกใช้ผู้ให้บริการรายอื่น เช่นFedEX, DHL 

หรือ UPS 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 



LOGO 

2)  สินค้าทีจ่ับต้องไม่ได้ (soft goods) 

• เ ป็นสินค้าที่อ ยู่ ในรูปดิจิตอล เ ช่น ข้อมูลข่าวสาร เพลง รูปภาพ เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

• อาจใช้วิธีให้ลูกค้าดาวน์โหลด เช่น ซอฟท์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ เพลง หรือไฟล์

ภาพ ผู้ขายอาจมกีารจ ากดัจ านวนคร้ังในการดาวน์โหลด 

• สินค้าบางอย่างอาจให้ดาวน์โหลดได้เฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีค่าธรรมเนียมที่

เรียกเก็บเพิ่ม หากไฟล์มีขนาดใหญ่มาก บางรายอาจท าเป็นแผ่น CD และส่งทาง

ไปรษณีย์แทนได้ 

 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 5 : การบริการหลงัการขาย 

• นิยมใช้กบัสินค้าทีมี่ขั้นตอนการใช้ทียุ่่งยาก ซับซ้อน 

• ไม่สามารถท าความเข้าใจได้โดยทนัที 

• ช่วยแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นให้กบัลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

• ท าได้โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการลูกค้าหรือ call center 

• บริษัทอาจสร้างระบบปัญหาถามบ่อยหรือ FAQ (Frequency Ask 

Question) 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 5 : การบริการหลงัการขาย 

ตัวอย่างระบบปัญหา
ถามบ่อย (FAQ) 

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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