บทที่ 1
ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับเทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ต
การพัฒนาโปรแกรมบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต คือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
ทางานบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อเรี ยกว่าเว็บไซต์ ที่ สามารถเข้าถึ งได้ตลอดเวลาโดยไม่จากัด
สถานที่และอุปกรณ์ ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถทางานบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ผูเ้ รี ยนจึงต้องศึกษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต บริ การบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
เว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ มาตรฐานเว็บและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
1. ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
1.1 ประวัติและความเป็ นมาเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
พิรพร หมุ นสนิ ทและอัจจิมา เลี้ ยงอยู่ (2553:4) กล่าวว่า อินเทอร์ เน็ต (Internet) ถูกสร้าง
ขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริ กาในปี พุทธศักราช 2512 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
เครื อข่าย (Network) ในการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างหน่ วยงาน โดยหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ ดูแลระบบ
เครื อข่ ายในขณะนั้น คื อ ARPA (Advanced Research Project Agency Network of the Department
of Defense) โดยได้ต้ งั ชื่ อ เครื อ ข่ ายนี้ ว่า “ARPANET” ต่ อ มาจึ ง ได้มี ก ารพัฒ นามาตรฐานในการ
เชื่ อ มโยงระหว่า งคอมพิ ว เตอร์ หรื อ โปรโตคอล (Protocol) ชื่ อ TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) และถู ก น ามาใช้ ก ั บ เครื อข่ า ยต้ น แบบที่ มี ชื่ อ ว่ า อิ น เทอร์ เน็ ต เวิ ร์ ค
(Internetwork) หรื อ อิ น เทอร์ เน็ ต (Internet) ซึ่ งเป็ นเครื อข่ า ยที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ จากองค์ก รและ
มหาวิท ยาลัยต่ างๆ และถู ก น าไปใช้อย่างแพร่ หลาย จนท าให้อินเทอร์ เน็ ตได้รับการพัฒ นาและ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ไร้ขอบเขต เกิดจากการเชื่ อมต่อ
เครื่ อข่ายชนิ ดต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ทุกมุ มโลกสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมู ล
ข่าวสาร และทางานร่ วมกันได้อย่างทัว่ ถึง โดยใช้โปรโตคอล ICP/IP เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกันเหมือนเส้นใยแมงมุม หรื อเรี ยกว่า World Wide Web: WWW
1.2 โปรโตคอลของเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
โปรโตคอล (Protocol) คื อ ระเบี ย บ หรื อวิ ธี การมาตรฐานที่ ก าหนดขึ้ นเพื่ อ ใช้
ติดต่อสื่ อสารหรื อรับส่ งข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดต่อสื่ อสารกัน
จะต้องใช้โปรโตคอลชนิ ดเดี ยวกันจึ งจะสื่ อสารกันเข้าใจ สาหรั บโปรโตคอลมาตรฐานที่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ติดต่อสื่ อสารกันบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีดงั นี้
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1) FTP (File Transfer Protocol) เป็ นโปรโตคอลในการโอนถ่ายข้อมูลหรื อไฟล์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่ องบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งอาศัยพื้นฐานการทางานของโปรโตคอล TCP/IP
เป็ นช่องทางในการโอนถ่ายข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การโอนถ่ายข้อมูลแต่ละครั้งจาเป็ นต้อง
มีการระบุตวั ตน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและสร้างช่องทางในการโอนถ่ายข้อมูล เช่น ชื่อที่ใช้ในการ
เข้าระบบ และรหัสผ่าน เป็ นต้น โปรโตคอล FTP สนับสนุ นสถาปั ตยกรรมแบบ Client-Server ซึ่ ง
สามารถควบคุ ม การโอนถ่ ายระหว่างแอพพลิ เคชั่นบน Client และ Server ให้ส ามารถท างานได้
สอดคล้องกัน โดย FTP บนเครื่ อง Server หรื อ FTP Server จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ไปยังเครื่ อง Client
หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป รวมถึ งสามารถโอนถ่ายไฟล์ระหว่าง FTP Serverได้ ส่ วน FTP บน
เครื่ อง Client หรื อ FTP Client จะทาหน้าที่ดาวน์โหลดโปรแกรมหรื อไฟล์จาก FTP Server แต่การ
ใช้งาน FTP Client จะต้องทาการดาวน์โหลดโปรแกรมในการโอนถ่ายข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต เช่ น
โปรแกรม CuteFTP, WS_FTP, FileZilla FTP Client, SmartFTP Client เป็ นต้น
2) โปรโตคอลสาหรับรับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Mail ตัวย่อคือ E-mail) เป็ นแอพพลิเคชัน่ ในการรับ-ส่ งข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ได้รับความ
นิ ยมอย่างมากในปั จจุบนั ซึ่ งหลักการทางานของอีเมล์จะมีกระบวนการทางานเช่นเดียวกับการรับส่ งจดหมายทัว่ ไป กล่ าวคื อ จะต้องประกอบด้วยผูส้ ่ งและผูร้ ั บ โดยมี การระบุ ชื่อผูส้ ่ งและผูร้ ับไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถรับ-ส่ งข้อความได้อย่างถู กต้อง การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ช่วยให้
การติดต่อสื่ อสารทาได้รวดเร็ ว และช่ วยลดค่าใช้จ่ายได้ ปั จจุบนั ผูใ้ ช้ยงั สามารถส่ งข้อความในรู ป
ของเอกสาร HTML ซึ่ งสามารถแนบลิ ง ค์ (Link), ไฟล์ , รู ป ภาพ, เสี ยง หรื อ วิ ดี โ อได้อี ก ด้ว ย
โดยทัว่ ไปหลักการทางานของอีเมล์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะต้องอาศัยโปรโตคอลในการรับ-ส่ ง
ข้อมูล ซึ่ งโปรโตคอลที่นิยมใช้ในปั จจุบนั มีดงั นี้
2.1) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เป็ นโปรโตคอลที่สนับสนุ นการรับ -ส่ ง
อีเมล์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตโดย SMTP จะช่ วยให้ผูส้ ่ งและผูร้ ับสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมู ลผ่าน
ทางอีเมล์ได้ แม้วา่ ผูใ้ ช้ท้ งั สองจะอยูต่ ่างระบบกันก็ตาม นอกจากนี้ SMTP ยังสนับสนุนการส่ งข้อมูล
ไปยังผูร้ ับตั้งแต่หนึ่ งคนขึ้นไปได้ ซึ่ งสามารถบรรจุขอ้ มูลได้หลายรู ปแบบ เช่น ข้อความ ภาพ เสี ยง
และวิดีโอ เป็ นต้น SMTP จะคอยจัดการส่ งอีเมล์ท้ งั ภายในและภายนอกเครื อข่ายผ่านทางเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
2.2) POP (Post office Protocol) เป็ นโปรโตคอลที่ ส นั บ สนุ น การอ่ า นอี เมล์ ซึ่ ง
เวอร์ ชนั ปั จจุบนั คือ POP3 โดยถูกออกแบบให้มีการทางานแบบ Offline เนื่องจากมีการดึงข้อมูลจาก
Mail Server มาเก็บไว้ที่เครื่ องของผูใ้ ช้ เมื่อ Client ต้องการเปิ ดอ่านอีเมล์ จะต้องสร้างการติดต่อไป
ยังพอร์ตของ Mail Server ที่จดั เก็บอีเมล์ก่อน
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2.3) IMAP (Internet Message Access Protocol) เป็ นมาตรฐานในการอ่ า นอี เมล์
เช่นเดี ยวกับ POP แต่ต่างกันตรงที่มาตรฐาน IMAP จะช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเลื อกดาวน์โหลด
เฉพาะอี เมล์ ที่ ต้อ งการได้ ในขณะที่ POP จะต้อ งดาวน์ โ หลดอี เมล์ ท้ ัง หมดที่ อ ยู่ ใ น Mail Box
นอกจากนี้ IMAP ยังสามารถรองรับการทางานได้ท้ งั แบบ Online และ Offline ซึ่ งการทางานของ
IMAP แบบ Offline จะดึ งอีเมล์มาอ่านที่เครื่ องของผูใ้ ช้ และยังคงจัดเก็บไว้ที่ Server เช่ นเดิ ม วิธีน้ ี
ช่วยให้ผใู ้ ช้ IMAP สามารถจัดการกับอีเมล์จากคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดก็ได้ รวมทั้งเข้าใช้อีเมล์จากที่
ใดๆ ก็ได้
3) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เป็ นโปรโตคอลส าหรั บ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่าง Server และ Client สนับสนุ นและรองรั บข้อมู ล ได้หลากหลาย เช่ น ข้อความ ภาพ เสี ยง
และวิดีโอ HTTP ทาหน้าที่เป็ นรับ-ส่ งข้อมูลหรื อไฟล์ภาษา HTML ที่ใช้แสดงผลเว็บเพจ โดยจะทา
การร้องขอข้อมูลไปยังเครื่ อง Client จากนั้นเครื่ อง Server จะทาการประมวลผลแล้วตอบสนองตาม
ข้อมูลที่ได้รับ ในอดีตข้อมูลที่ใช้แสดงผลเว็บเพจจะประมวลผลจากฝั่ งของ Server เท่านั้น ทาให้
การแสดงผลช้า ในปั จจุบนั เครื่ อง Client สามารถจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นในการแสดงผลเว็บเพจและ
สามารถประมวลผลได้ ทาให้ Server รับภาระน้อยลง ส่ งผลให้การแสดงผลมีความรวดเร็ วมากขึ้น
4) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็ น โป รโต ค อ ล ที่ ใช้
สาหรับส่ งผ่านข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ ม (Platform) ที่ต่างกันได้ และสามารถค้นหาเส้นทางได้ในกรณี
ที่ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ย งั มี ก ารติ ด ต่ อ กัน อยู่ แต่ เกิ ด ข้อ ขัด ข้อ งของโหนดกลางที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ หรื อ
สายสัญญาณถูกตัดขาด
1.3 การระบุตาแหน่ งบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
การรับ-ส่ ง ข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ จะต้องมี การระบุตาแหน่ งของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ต้น ทางที่ ต้อ งการส่ ง ข้อ มู ล และเครื่ อ งปลายทางที่ รับ ข้อ มู ล โดยคอมพิ วเตอร์ แต่ ล ะเครื่ อ งจะมี
หมายเลขประจาตัวต่ างกัน เพื่ อ ให้ ค อมพิ วเตอร์ เครื่ อ งอื่ น สามารถอ้า งอิ ง เพื่ อติ ด ต่ อได้ เรี ย กว่า
Internet Protocol หรื อ หมายเลข IP หรื อ IP Address ซึ่ งเป็ นตัวเลขหนึ่ งชุ ด ขนาด 32 บิต แต่ละชุ ด
จะแบ่ ง ตัว เลขออกเป็ น 4 ส่ ว น ส่ ว นละ 8 บิ ต และคั่น แต่ ล ะส่ ว นด้ว ยเครื่ อ งหมายจุ ด (.) เช่ น
191.57.126.0 หรื อ 192.168.0.1 เป็ นต้น โดยตัวเลขที่สามารถกาหนดได้ในแต่ละส่ วน มีค่าตั้ง 0 ถึง
255 จึงสามารถสร้างหมายเลข IP ได้ประมาณ 4 พันล้านเลขหมาย การสร้างหมายเลข IP ไม่ได้เริ่ ม
จากการนับ 1 แล้ว เพิ่ ม ค่ า ไปเรื่ อ ยๆ แต่ จ ะสร้ า งจาก 2 ส่ ว น คื อ หมายเลขเครื อ ข่ า ย (Network
Number) และหมายเลขเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยูใ่ นเครื อข่าย (Host Number)
1.4 Domain Name System (DNS)
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การจดจาหมายเลข IP เป็ นสิ่ งที่ยาก และอาจเกิดความสับสนได้ จึงมีการคิดค้นการตั้งชื่ อ
ที่เป็ นตัวอักษรแทนการใช้หมายเลข IP เรี ยกว่าชื่ อโดเมน หรื อ Domain Name System (DNS) ซึ่ ง
เป็ นการแปลงหมายเลข IP เป็ นชื่อโดเมน และสามารถแปลงกลับจากชื่อโดเมนเป็ นหมายเลข IP ได้
ตัวอย่างเช่น หมายเลข IP 216.58.208.35 ชื่อโดเมนคือ www.google.co.th การกาหนดชื่อโดเมนเป็ น
หมายเลข IP จะเป็ นหน้าที่ของโดเมนเนมเซิ ร์ฟเวอร์ (Domain Name Server) หรื อ DNS Server ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ฐานข้อมู ลของหมายเลข IP และชื่ อโดเมนที่ มี ความสั ม พันธ์ กนั การ
กาหนดชื่อโดเมนจะเรี ยงลาดับความสาคัญของชื่อจากขวาไปซ้าย และจะใช้จุด (.) คัน่ ดังนี้
ชื่อเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ . ชื่อเครื อข่ายท้องถิ่น . [ชื่อโดเมนย่อย] . ชื่อโดเมนระดับบน
แต่ละระดับมีความสาคัญดังนี้
1) ชื่อโดเมนระดับบนเป็ นชื่อโดเมนที่อยูท่ างขวาสุ ดแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1) ชื่อโดเมนที่เป็ นชื่อย่อขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างชื่อโดเมนและความหมายขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ชื่ อโดเมน
com
edu
gov
mil
net
org

ความหมาย
กลุ่มองค์กรเอกชน (Commercial Organization)
กลุ่มสถานบันการศึกษา (Educational Organization)
กลุ่มองค์กรของรัฐทัว่ ไป (Governmental Organization)
กลุ่มองค์กรทหาร (Military)
กลุ่มองค์กรเครื อข่าย (Networking Organization)
กลุ่มองค์กรจัดตั้ง (Organization)

1.2) ชื่ อโดเมนที่ ไม่ได้เป็ นองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่เป็ นชื่ อย่อของ
ประเทศต่าง ๆ (ยกเว้นสหรัฐอเมริ กาที่ไม่มีชื่อย่อประเทศ) ดังตัวอย่างในตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 ชื่อโดเมนที่เป็ นชื่อย่อของประเทศต่างๆ
ชื่ อโดเมน
au
ca
fr
jp
th
uk

ควาหมาย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศแคนนาดา
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
ประเทศอังกฤษ

การกาหนดชื่ อโดเมนระดับบนเป็ นชื่ อประเทศจะต้องกาหนดชื่อโดเมนย่อยเพื่อแสดงถึง
องค์กรของประเทศนั้นๆ ด้วย
2) ชื่อโดเมนย่อย เป็ นชื่ อโดเมนที่แสดงถึงประเภทองค์กรของประเทศนั้นๆ ตัวอย่าง
ชื่อโดเมนย่อยในประเทศไทยดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ชื่อโดเมนย่อยในประเทศไทย
ชื่ อโดเมน
ac
co
go
or
mi

ควาหมาย
กลุ่มสถาบันการศึกษา (Academic)
กลุ่มองค์กรการค้า (Commercial)
หน่วยงานรัฐบาล (Governmental)
กลุ่มองค์กรอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ (Organization)
หน่วยงานทางทหาร (Military)

3) ชื่ อเครื อข่ายท้องถิ่น เป็ นชื่ อเครื อข่ายที่เครื่ องผูใ้ ช้บริ การเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต
สามารถตั้งเป็ นชื่อใดๆ ก็ได้ หรื ออาจใช้เป็ นชื่อขององค์กร หรื อบริ ษทั นั้นๆ
4) ชื่อเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ เป็ นชื่ อที่กาหนดให้กบั เครื่ องผูใ้ ห้บริ การ กรณี ที่นามาใช้ใน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจะใช้เป็ น “WWW” ตัวอย่างดังรู ปที่ 1.1
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WWW . CRRU . AC .TH
ชื่อโดเมนระดับบน
ชื่อโดเมนระดับย่อย
ชื่อเครื อข่ายท้องถิ่น
ชื่อเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ
รู ปที่ 1.1 โครงสร้างตัวอย่างของชื่อโดเมน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.5 บริการบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
เว็บไซต์ที่ให้บริ การบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีมากมายหลากหลายประเภท โดยตัวอย่าง
การให้บริ การต่างๆ ที่อยูบ่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีดงั นี้
1) World Wide Web (WWW) การให้บริ การการนาเสนอข้อมูลข่าวสารบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์แสดงผลในรู ปแบบของภาษา HTML และภาษาสคริ ปต์ที่
สามารถทางานบนเครื่ องไคล์เอนต์
2) จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Mail หรื อ E-mail) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่อยูใ่ นรู ปแบบของจดหมาย
โดยผูส้ ่ งจะต้องระบุที่อยูป่ ลายทางของผูร้ ับ เรี ยกว่า E-mail Address ซึ่ งจะมี Mail Server ทาหน้าที่
จัด เก็ บ จดหมายที่ ส่ ง ไป จนกว่า เจ้า ของที่ อ ยู่ป ลายทางจะเปิ ดรั บ จดหมายฉบับ นั้น ปั จ จุ บ ัน มี ผู ้
ให้บริ การการรับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มากมาย ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับที่ไม่
มีค่าใช้จ่ายจะถูกเรี ยกว่า Free E-mail ตัวอย่างผูใ้ ห้บริ การเช่น yahoo mail, Gmail, Hotmail เป็ นต้น
3) บริ การโอนถ่ายไฟล์ (File Transfer Protocol) เป็ นบริ การการโอนถ่ายแฟ้ มข้อมูล
จากเครื่ องหนึ่ งไปยังอีกเครื่ องหนึ่ ง หรื อจากเครื่ อง Client ไปยังเครื่ อง Server การที่ เครื่ องหนึ่ งรับ
ไฟล์จากอีก เครื่ องหนึ่ ง เรี ยกว่าการดาวน์ โหลด (Download) และการเครื่ องหนึ่ งส่ งไฟล์ไปยังอี ก
เครื่ องหนึ่งเรี ยกว่าการอัพโหลด (Upload)
4) บริ การการค้นหาข้อมูล เป็ นบริ การสื บค้นข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจาก
เว็บ ไซต์ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสื บ ค้น ข้อ มู ล ที่ นิ ย มใช้ ปั จจุ บ ัน ได้แ ก่ www.google.com, www.yahoo.com,
www.ask.com, www.bing.com เป็ นต้น
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5) การบริ การรับ ฝากไฟล์และข้อมู ล เป็ นบริ การในการฝากไฟล์ และข้อมู ล ไว้บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่ผูใ้ ช้สามารถแบ่งปั นไฟล์และข้อมูลต่างๆ ให้ผูท้ ี่ตอ้ งการสามารถนาไปใช้
งานได้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ https://www.google.com/drive แสดงดังรู ปที่ 1.2

รู ปที่ 1.2 เว็บไซต์ https://www.google.com/drive ที่ให้บริ การฝากไฟล์ขอ้ มูล
จากรู ปที่ 1.2 ตัวอย่างเว็บไซต์ https://www.google.com/drive ที่ให้บริ การฝากไฟล์ขอ้ มูล
โดยผูใ้ ช้สามารถแบ่งปั นที่อยูข่ องไฟล์ไปยังผูใ้ ช้คนอื่นที่ตอ้ งการได้ นอกจากนี้ ยงั มีบริ การฝากไฟล์
ภาพวิดีโอ ตัวอย่างเว็บไซต์ www.youtube.com ที่ให้บริ การฝากไฟล์วดิ ีโอ และสามารถแบ่งปั นไฟล์
วิดีโอให้ผใู ้ ช้คนอื่น ดังรู ปที่ 1.3

รู ปที่ 1.3 เว็บไซต์ www.youtube.com เว็บไซต์บริ การฝากไฟล์วดิ ีโอ
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6) เว็บบล็อก (Web Blog) เป็ นบริ การเก็บ บันทึ กต่างๆ เช่ นบันทึ กประจาวัน ที่ ตอ้ งการ
แบ่ ง ปั น ให้ บ นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน มากมาย ตัว อย่า งเช่ น
www.blogger.com, www.oknation.net/blog/new.php, www.blognone.com ตั ว อ ย่ า งดั ง รู ป ที่ 1.4
และที่รูป 1.5

รู ปที่ 1.4 เว็บไซต์ www.oknation.net/blog/new.php บล็อกให้บริ การกลุ่มข่าว

รู ปที่ 1.5 เว็บไซต์ www.blognone.com บล็อกให้บริ การข่าวทางด้านเทคโนโลยี
7) เว็บบอร์ ด เป็ นบริ การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่มีความสนใจใน
หัวข้อประเด็นเดี ยวกัน หรื อความชอบในเรื่ องเดี ยวกัน โดยมีการจัดกลุ่มตามความสนใจ ตัวอย่าง
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เว็บบอร์ ดที่ให้บริ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในเรื่ องต่างๆ โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามความสนใจ
รวมทั้งมีห้องการประกาศขายสิ นค้าต่าง เช่ น www.pantip.com หรื อ เว็บบอร์ ดแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของผู ้ที่ ส นใจ เช่ น http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php ซึ่ งเป็ นเว็บ บอร์ ด ส าหรั บ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงราย

รู ปที่ 1.6 เว็บไซต์ www.pantip.com เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รู ปที่ 1.7 เว็บไซต์ http://www.chiangraifocus.com เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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8) บริ ก ารประมู ล สิ น ค้า ออนไลน์ ซึ่ งเป็ นเว็บ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ประมู ล สิ น ค้า ผ่ า นระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทั้งในรู ปแบบของหน่ วยงานราชการ หรื อสาหรับให้ผูท้ ี่สนใจสิ นค้าเข้าร่ วม
ประมู ลราคาสิ นค้า ตัวอย่างเว็บไซต์ http://www.pramool.com/cgi-bin/displist.cgi? เป็ นเว็บไซต์ที่
ให้บริ การประมูลสิ นค้าออนไลน์ ตัวอย่างดังรู ปที่ 1.8

รู ปที่ 1.8 เว็บไซต์ http://www.pramool.com/cgi-bin/displist.cgi ให้บริ การประมูลสิ นค้า
9) บริ การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ เป็ นบริ การร้านค้าออนไลน์ หรื อ อีคอมเมิร์ซ (Electronic
Commerce หรื อ E-commerce) ระหว่า งร้ า นค้ากับ ผู ซ้ ้ื อ หรื อ ระหว่า งผูข้ ายกับ ผู ซ้ ้ื อ เช่ น เว็บ ไซต์
http://www.kaidee.com/ ซึ่ งเป็ นเว็บ ไซต์ส าหรับบุ คคลที่ ตอ้ งการขายสิ นค้าสามารถประกาศขาย
สิ นค้าของตน และบุคคลที่ตอ้ งการซื้ อสามารถเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าได้

รู ปที่ 1.9 เว็บไซต์ http://www.kaidee.com/ ให้บริ การขายสิ นค้า
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10) บริ ก ารห้อ งสนทนา เป็ นบริ ก ารการส่ ง ข้อ ความโต้ตอบกัน เพื่ อแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น สามารถโต้ตอบกันได้ท้ งั ข้อความ รู ปภาพและภาพเคลื่อนไหว เช่น ห้องสนทนาที่สร้างขึ้น
เฉพาะกลุ่มในเว็บ http://chat.thaiirc.com, www.facebook.com ตัวอย่างดังรู ปที่ 1.10

รู ปที่ 1.10 ตัวอย่างบริ การห้องสนทนา http://chat.thaiirc.com, www.facebook.com
11) บริ ก ารดู ห นังออนไลน์ บริ ก ารฟั งเพลง บริ ก ารวิท ยุออนไลน์ บริ ก ารที วีอ อนไลน์
รวมทั้งบริ การการถ่ายทอดสดรายการสาคัญๆ ต่างๆ บริ การดูรายการย้อนหลัง ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์
https://www.movie2free.com/ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารดู ห นั ง ออนไลน์ โ ดยจัด หมวดหมู่ ห นั ง ออกเป็ นหนั ง
การ์ ตูน หนังออกใหม่ หนังเอเซี ย หนังไทยและหนังฝรั่ง เว็บไซต์ http://cuptv.com/program/tv/ ที่
ให้บริ การดูรายการทีวยี อ้ นหลัง เป็ นต้น
12) บริ การสังคมออนไลน์ เป็ นการสร้างเครื อข่ายสังคมที่มีการโต้ตอบกันระหว่างกลุ่มคน
ที่มีความสัมพันธ์กนั เพื่อแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกัน ตัวอย่างบริ การสังคมออนไลน์ที่กาลังนิ ยมกัน
ได้แก่ www.facebook.com, https://twitter.com, https://myspace.com เป็ นต้น ตัวอย่างดังรู ปที่ 1.11
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รู ปที่ 1.11 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริ การสังคมออนไลน์
13) บริ การธนาคารออนไลน์ เป็ นบริ การการทาธุ รกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านทาง
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องเดิ นทางไปที่ ธนาคารก็สามารถทาธุ รกรรมได้ เช่ น
การโอนเงิน การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ การทารายงานเดินบัญชี
ย้อ นหลัง บริ ก ารบัต รเครดิ ต โดยผูใ้ ช้ส ามารถดู รายละเอี ย ดเกี่ ย วบัต รเครดิ ต และรายงานบัญ ชี
ย้อนหลังของบัต รเครดิ ต เป็ นต้น ตัวอย่างเช่ น การให้ บ ริ ก ารออนไลน์ ของธนาคารกสิ ก รไทย
ออนไลน์ http://www.kasikornbank.com ธนาคารไทยพาณิ ชย์ออนไลน์ https://www.scbeasy.com
14) บริ การการประชุ มวีดีโอออนไลน์ หรื อ Video Conference เป็ นการให้บริ การประชุ ม
หรื อการสนทนาที่ ไม่ตอ้ งเดิ นทางมาพบปะกันสามารถประชุ มได้จากทุ กที่ โดยสื่ อสารผ่านทาง
กล้อ งวิดี โอ สามารถโต้ต อบกัน แบบสองทางผ่า นระบบและอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สาร ตัว อย่างเช่ น
โปรแกรม skype, https://www.fuze.com ตัวอย่างดังรู ปที่ 1.12

13

รู ปที่ 1.12 การประชุมวิดีโอออนไลน์ผา่ น โปรแกรม Skype
15) บริ การขอเข้าระบบจากระยะไกล หรื อ Telnet เป็ นบริ การที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้สามารถเข้า
ใช้งานและควบคุมการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องหนึ่ งที่อยูไ่ กลได้ โดยอาศัยเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เสมือนผูใ้ ช้นงั่ อยูห่ น้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้น ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
เพราะผู ใ้ ช้ ไ ม่ ต้อ งเดิ น ทางไปใช้ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งนั้น เหมาะส าหรั บ หน่ ว ยงานที่
พนักงานต้องเดินทางไปปฏิบตั ิงานยังสถานที่ต่างๆ หรื อปฏิบตั ิงานที่บา้ น
16) บริ ก ารซื้ อ บัต รชมภาพยนตร์ โดยไม่ ต้อ งยื น ต่ อ คิ ว เพื่ อ รอซื้ อบัต รหน้ า โรงฉาย
ภาพยนตร์ สามารถเลือกโปรแกรมภาพยนตร์ที่ฉายและกาหนดที่นงั่ ในการชมภาพยนตร์ ดว้ ยตนเอง
ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ http://www.majorcineplex.com/th/main เป็ นต้น
17) บริ การจองตัว๋ เครื่ องบินออนไลน์ โดยสามารถเลื อกวัน เลื อกเวลา และเลือกที่นงั่ ด้วย
ตนเอง ทาให้ไม่ตอ้ งเดินทางไปยังเคาน์เตอร์ ที่จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ช่วยทาให้ประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าเดิ นทาง ตัวอย่างเช่ น เว็บ ไซต์ http://www.thaiairways.com/th_TH/index.page ของการบิ นไทย
ห รื อ เว็ บ ไ ซ ต์ http://www.airasia.com/th/th/home.page ข อ งไท ย แ อ ร์ เอ เชี ย ห รื อ เว็ บ ไซ ต์
http://www.nokair.com/ ของนกแอร์ เป็ นต้น
2. ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับเว็บไซต์
เว็บไซต์ หรื อ World Wide Web (WWW) เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสารหรื อ
สื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ข้อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว และเสี ย งบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้
โปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ในการขนส่ งข้อมูลจากเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (Server
Side) ไปยังเครื่ องผูร้ ้องขอบริ การหรื อเครื่ องไคลเอนต์ (Client Side)
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การใช้ง านเว็บ ไซต์จะใช้ง านผ่านโปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ แสดงผลในรู ป แบบของ
ไฮเปอร์ เท็กซ์ (Hypertext) หรื อลิงค์ที่สามารถเชื่ อมโยงกันจากเอกสารหนึ่ งไปยังอีกเอกสารหนึ่ ง
หรื อจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งมีคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) เว็บ เพจ (Web Page) หมายถึ ง เอกสารแต่ ละหน้าที่ อยู่บ นเว็บไซต์ โดยเว็บเพจแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1) Static Web Page คื อ เว็บ เพจตอบสนองการใช้ ง านอย่ า งจ ากัด ไม่ ส ามารถ
โต้ตอบการทางานกับผูใ้ ช้ได้ ข้อมูลบนเว็บเพจจะถูกสร้างและแก้ไขจากเครื่ อง Server เท่านั้น
1.2) Dynamic Web Page คือ เว็บเพจที่ สามารถโต้ตอบกับ ผูใ้ ช้ โดยเนื้ อหาภายใน
เว็บเพจสามารถเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานของผูใ้ ช้ และผูใ้ ช้สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
สนับสนุนการทางานทั้งฝั่ง Client-Side และฝั่ง Server-Side
1.3) Semantic Web Page คือ เว็บเพจที่มีการจัดเก็บและเชื่ อมโยงเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้อง
กันแบบมี โครงสร้ าง เนื้ อหาในเว็บเพจที่ เกี่ ยวข้องกันจะมี การเชื่ อมโยงกันทั้งภายในเว็บเพจและ
เครื อข่ายเว็บ โดยมีฐานข้อมูล ในการจัดเก็บเว็บเพจไว้จานวนมาก
2) เว็บ ไซต์ (Web Site) หมายถึ ง กลุ่ ม ของเว็บ เพจที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน รวมอยู่ด้ว ยกัน เช่ น
เว็บ ไซต์ส ถาบัน การศึ ก ษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชี ยงราย www.crru.ac.th ประกอบด้วยเว็บเพจที่
เกี่ยวข้องกัน เช่นเว็บเพจสานักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
อื่นๆ เช่น เว็บเพจของหน่วยงานที่สนับสนุ นทางการศึกษาต่างๆ เช่น เว็บเพจสานักส่ งเสริ มวิชาการ
ที่ให้บ ริ การการลงทะเบี ยนส าหรับ นักศึกษา เว็บเพจสานัก วิทยบริ การที่ ให้บริ การในการค้นคื น
สารสนเทศ หรื อเชื่ อมโยงไปยังเว็บเพจหน่วยงานด้านการจัดการศึกษา เช่น เว็บเพจคณะหรื อสานัก
วิชาอื่นๆ ที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็ นต้น
3) โฮมเพจ (Home Page) คือเว็บเพจที่ถูกกาหนดให้เป็ นหน้าแรกของเว็บไซต์ ส่ วนใหญ่
จะประกอบด้วยรายการที่เชื่ อมโยงไปยังเว็บเพจที่เกี่ ยวข้อง เปรี ยบเสมือนหน้าปกหนังสื อ มักถู ก
ออกแบบให้มีความสวยงามและน่าสนใจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยดึงดูดผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์
4) URL (Uniform Resource Locator หรื อ Universal Resource Locator) คือชื่ อหรื อที่อยู่
ของเว็บ ไซต์ เช่ น http://www.crru.ac.th/index.php โดยผู ้ใ ช้ส ามารถก าหนด URL ในช่ อ ง URL
Address Bar บนเว็บบราวเซอร์ เพื่อเรี ยกเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ ตัวอย่างดังรู ปที่ 1.13
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รู ปที่ 1.13 การกาหนด URL ในช่อง URL Address Bar
3. เว็บบราวเซอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์
การให้บริ การข้อมูลต่างๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้น เนื่องจากเป็ นการให้บริ การที่ผใู ้ ช้
สามารถเข้าถึงบริ การได้ทุกที่และทุกเวลา ดังนั้นจึงเกี่ ยวข้องกับเครื่ องที่ร้องขอบริ การและเครื่ องที่
ให้ บ ริ ก าร โดยเครื่ อ งที่ ร้องขอบริ ก ารเรี ย กว่าเว็บ บราวเซอร์ และเครื่ อ งที่ ให้ บ ริ ก ารเรี ย กว่าเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความหมายเว็บบราวเซอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์
1) เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรื อ บราวเซอร์ (Browser) เป็ นโปรแกรมที่ติด
ตั้งอยูท่ ี่เครื่ องผูใ้ ช้ หรื อเรี ยกว่าเครื่ องไคลเอนต์ (Client) ใช้สาหรับท่องอินเทอร์ เน็ต โดยทาหน้าที่ใน
การแสดงผลเอกสารที่สร้างจากภาษา HTML และภาษาสคริ ปต์ที่สามารถทางานบนเครื่ องไคลเอนต์
ได้ โดยใช้โปรโตคอล HTTP ในการขนส่ งข้อมู ล ตัวอย่างเว็บบราวเซอร์ ที่นิยมใช้ เช่ น Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera และ Google Chrome
2) เว็บเซิ ร์ฟ เวอร์ (Web Server) เป็ นเครี่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ให้บ ริ การจัดเก็บ ข้อมู ล
เว็บไซต์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผูใ้ ช้สามารถเรี ยกชมเว็บไซต์ผา่ นทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ซึ่ ง
จะทาหน้าที่ติดต่อกับเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อนาข้อมูลเว็บไซต์มาแสดงผลโดยใช้โปรโตคอล HTTP ใน
การขนส่ งข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ทาหน้าที่
เป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ตัวอย่างโปรแกรมเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที่นิยมใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ Apache HTTP Server
จาก Apache Software Foundation, Internet Information System หรื อ IIS จากบริ ษทั ไมโครซอฟท์,
Sun Java System Web Server จากบริ ษ ัท ซัน ไมโครซิ ส เต็ ม ส์ และ Zeus Web Server จากบริ ษ ัท
Zeus Technology เป็ นต้น
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3.2 ขั้นตอนการทางานระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์
ขั้นตอนการทางานระหว่างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์ มีดงั นี้
1) เครื่ องไคลเอนต์ร้องขอบริ การเว็บไซต์โดยกาหนด URL ของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ
ผ่าน URL Address Bar ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เพื่อร้องขอเว็บเพจไปยังเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ โดย
ข้อมูลการร้องขอจะถูกส่ งผ่านโปรโตคอล HTTP
2) เครื่ องเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ อ่านคาร้องขอ ค้นหาเว็บเพจที่ถูกร้องขอ หากเว็บเพจที่ถูก
ร้องขอเป็ นไฟล์เอกสารในรู ปแบบภาษา HTML เครื่ องเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งไฟล์เอกสารเว็บเพจนั้น
ไปยังเครื่ องไคลเอนต์โดยไม่ตอ้ งมี การประมวลผล แต่ถา้ หากเว็บเพจนั้นเป็ นไฟล์เอกสารที่ สร้ าง
จากภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ภาษา HTML เครื่ องเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาการประมวลผลเว็บเพจนั้นแล้วจึงส่ ง
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปยังเครื่ องไคลเอนต์ในรู ปแบบเอกสารภาษา HTML โดยส่ งผ่าน
โปรโตคอล HTTP
3) เครื่ องไคลเอนต์รับ ไฟล์เอกสารในรู ปแบบภาษา HTML จากเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์
จากนั้นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จะแสดงผลเอกสารตามคาสั่งภาษา HTML ที่อยูใ่ นเอกสารนั้น
แสดงขั้นตอนการทางานระหว่างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์ ดงั รู ปที่ 1.14

รู ปที่ 1.14 กระบวนการทางานระหว่างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์
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4. มาตรฐานเว็บ (Web Standard)
ม าต รฐาน เว็ บ (Web Standard) คื อเท ค โน โล ยี ที่ องค์ ก ร W3C (World Wide Web
Consortium) ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ เว็บ บราวเซอร์ ทุ ก รุ่ น ทุ ก บริ ษ ัท ผู ผ้ ลิ ต รองรั บ เทคโนโลยี น้ ี เป็ น
มาตรฐานหลัก ทาให้ผูส้ ร้างเว็บด้วยการเขียนโค้ดหรื อใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ Web Standard
เป็ นแนวทางสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลได้กบั ทุกเว็บบราวเซอร์ และทุกระบบปฏิบตั ิการได้
องค์กร W3C เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 2537 โดยนาย Time Berners-Lee ทาหน้าที่
พัฒ นาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ จะน ามาใช้จดั การเกี่ ย วกับ เว็บ บนโลกอิ น เทอร์ เน็ ต ได้แก่ มาตรฐาน
HTML,XML,XHTML,CSS และ DOM ซึ่ งเทคโนโลยีเหล่ านี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Web Standard ที่
องค์ W3C สร้างขึ้น เพื่อนาไปใช้กบั เว็บบราวเซอร์ ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
องค์กร W3C กาหนดเทคโนโลยีของ Web Standard ออกเป็ น 3 องค์ประกอบหลักได้แก่
Structure, Presentation และ Behavior ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1) Structure คื อ โครงสร้ า งหน้ า เอกสารของเว็บ เพจ ก าหนดด้ ว ยภาษามาร์ ค อัพ
(Markup Language) ซึ่ งเป็ นภาษาที่ ระบุรูปแบบการแสดงผลและบรรจุเนื้ อหาที่ แสดงบนเว็บเพจ
โดยภาษา Structure ได้แก่ ภาษา HTML, XML และ XHTML
2) Presentation คื อ รู ป แบบเว็บ เพจที่ นั ก พัฒ นาเว็บ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นส่ ว นต่ อ
ประสานกับผูใ้ ช้ (Interface) เช่น ชนิ ดของตัวอักษร สี ที่ใช้ การเน้นข้อความสาคัญต่างๆ แต่เดิมการ
กาหนดรู ปแบบคาสั่งเหล่านี้ กรณี ที่เป็ นรู ปแบบเดี ยวกันจะต้องเขียนแท็กในภาษา HTML กาหนด
ทุกตาแหน่งข้อความที่ตอ้ งการในหน้าเว็บเพจจึงทาให้เสี ยเวลา ต่อมาองค์กร W3C ได้กาหนดให้ใช้
เทคโนโลยี CSS เป็ นมาตรฐานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
CSS (Cascading Style Sheets) หรื อสไตล์ ชี ท คื อ เทคโนโลยี ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมาเพื่ อ ใช้
จัดรู ปแบบการแสดงผลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการทางานของ CSS นั้นจะแยกส่ วนของข้อมูลจาก
รู ปแบบการแสดงผล เมื่อต้องการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการแสดงผล เช่ น สี ตวั อักษรที่เป็ นข้อความ
สาคัญ สามารถทาได้โดยเปลี่ ยนแท็กคาสั่งที่กาหนดไว้ตอนแรก เพียงจุดเดี ยวก็จะมีผลกับเว็บเพจ
ทั้งหมดที่ ใช้ CSS นั้น อย่างไรก็ตาม การใช้งาน CSS ยังมี ข ้อจากัดอยู่บ างประการ เช่ นสามารถ
กาหนด CSS ให้กบั ข้อความใดข้อความหนึ่ งได้เพียง 1 รู ปแบบเท่านั้น ต่อมาจึงได้มีการนา DOM
เข้ามาช่วยเพิม่ ความสามารถในการจัดการกับรู ปแบบของเว็บเพจ เพื่อทาให้เว็บเพจน่าสนใจมากขึ้น
เวอร์ชนั ที่นิยมใช้ในปัจจุบนั คือ CSS3 ซึ่ งใช้ร่วมกับ HTML5
3) Behavior คื อ การเขี ย นสคริ ปต์ (Script) เพื่ อควบคุ ม ให้เว็บ เพจท างานตามค าสั่ ง ที่
ต้องการได้มากขึ้น และสามารถใช้งานในลักษณะโต้ตอบ (Interactive) กับผูใ้ ช้ได้ โดยมีเทคโนโลยี
มาตรฐานที่สาคัญ 2 อย่าง ได้แก่ ECMAScript และ DOM (Document Object Model)
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- ECMAScript คื อ มาตรฐานภาษา Script ที่ ใช้งานในปั จ จุ บ ัน เช่ น JavaScript,
VBScript และ ActionScript เป็ นต้น ซึ่ งได้รับการรับรองจากองค์ก ร ECMA (European computer
Manufacturer Association) เพื่อให้รูปแบบการเขียนสคริ ปต์ และการเรี ยกใช้งาน Method ต่างๆ เป็ น
มาตรฐานกลาง นักพัฒนาเว็บสามารถนาสคริ ปต์ที่เขียนไปใช้ควบคุมการทางานบนเว็บบราวเซอร์
ใด เพื่อติดต่อกับเซ็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) หรื อผูใ้ ห้บริ การแล้วได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน
- DOM (Document Object Model) คื อ แพลตฟอร์ ม และภาษาสื่ อ กลางระหว่า ง
โปรแกรมกับสคริ ปต์ต่างๆ สามารถเข้าถึงและปรับปรุ ง Content โครงสร้าง และสไตล์ของเอกสาร
ได้ DOM มององค์ ป ระกอบของเว็บ เพจทั้ง หมดเป็ นอ็ อ บเจ็ ก ต์ที่ มี ก ารท างานตามหลัก Object
Oriented และ Model ของ DOM จะมอง Element และแท็ ก ต่ า งๆ เป็ น Node ของต้ น ไม้ โดย
โครงสร้ า งของ DOM จะประกอบไปด้ว ยอ็ อ บเจ็ก ต์แ ละ Method จึ ง ท าให้ ส ามารถเข้าถึ งและ
ปรับปรุ งเว็บเพจทุกส่ วนได้
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการเป็ นแนวทางที่ กาหนดขึ้ น เพื่อให้ผูอ้ อกแบบและพัฒนาเว็บ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานเว็บของ W3C
5. ภาษาทีใ่ ช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บ ไซต์เพื่อแสดงข้อมูลบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตจะประกอบด้วยภาษาที่ใช้
ควบคุมการแสดงผลข้อมูลสองประเภทคือ ภาษามาร์ คอัพ (Markup Language) และภาษาสคริ ปต์
(Script Language) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ภาษามาร์ คอัพ
เป็ นภาษาที่ใช้สาหรับควบคุมการแสดงผลข้อมูลบนเว็บบราวเซอร์ สามารถทางานได้ท้ งั
ฝั่ งเครื่ องไคลเอนต์และเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นภาษาที่ ไม่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ มีไว้สาหรับใน
การกาหนดรู ปแบบการแสดงผลเท่านั้น ที่ นิยมใช้ในปั จจุบนั ประกอบด้วยภาษา SGML, HTML,
XML และ XHTML โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) พัฒนาโดยบริ ษทั IBM
เป็ นมาตรฐานที่อธิบายรายละเอียดโครงสร้างและส่ วนประกอบของเอกสาร
2) ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็ นภาษาที่พฒั นาโดยองค์กร W3C
เพื่อใช้กาหนดรู ปแบบการแสดงผลข้อความ โดยใช้คียเ์ วิร์ด (Keyword) ระบุรูปแบบการแสดงผลใน
เครื่ อ งหมาย Bracket “< >” เรี ย กว่ า แท็ ก (Tag) หรื อ อี ลี เมนต์ (Element) หรื อ ค าสั่ ง เวอร์ ชั น
ปัจจุบนั คือ HTML5
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3) ภาษา XML (eXtensible Markup Language) เป็ นภาษาที่พฒั นาโดยองค์กร W3C
เพื่ อ ใช้ แ ลกเปลี่ ย นข้อ มู ล บนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี เอกสารอธิ บ ายข้อ มู ล เรี ย กว่ า DTD
(Document Type Definition) ทาให้ XML สามารถประมวลผลกับคอมพิวเตอร์ ทุกชนิ ดที่มีตวั แปล
เอกสารของ XML Parser ได้ เวอร์ชนั ปัจจุบนั คือ XML1.1
4) XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) เ ป็ น ภ า ษ า ที่ ร ว ม
ความสามารถของภาษา HTML และ XML เข้าด้วยกัน โดยใช้พ้ื นฐานโครงสร้ างไวยากรณ์ ข อง
XML และใช้รูปแบบแท็กของ HTML เวอร์ชนั 4.0 ขึ้นไปเวอร์ ชนั ปัจจุบนั คือ XHTML 1.1
5.2 ภาษา Script
เป็ นภาษาที่ ใช้ส าหรั บ โต้ตอบกับ ผูใ้ ช้ รับ-ส่ งข้อมู ล ระหว่างเครื่ องไคลเอนต์และเครื่ อง
เซิ ร์ฟ เวอร์ ซึ่ งถื อว่าเป็ นภาษาโปรแกรมมิ่ ง (Programming Language) ประเภทหนึ่ ง แต่ต่างตรงที่
ภาษา Script เป็ น Interpreted Language โค้ด จะถู ก แปลที ล ะค าสั่ ง และท างานบนเครื่ องที่ ติ ด ตั้ง
โปรแกรม Script Engine ที่สนับสนุนการทางานของภาษา Script นั้นๆเท่านั้น ภาษา Script แบ่งเป็ น
2 ประเภท คือภาษา Script ที่ทางานบนฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server-side Script) และภาษา Script ที่ทางาน
บนฝั่งไคลเอนต์ (Client-side Script) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1) ภาษา Script ที่ ท างานฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server-side Script) เป็ นภาษา Script ที่ ใ ช้
จัดการข้อมูลต่างๆ บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อได้รับคาร้องขอหน้าเว็บเพจจากเครื่ องไคลเอนต์โดยเว็บ
บราวเซอร์ โปรแกรมจะถูกแปลและประมวลผลที่เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่ งข้อมูลหรื อผลลัพธ์
ในรู ป แบบเอกสาร HTML กลับไปที่ เครื่ องไคลเอนต์โดยอาศัย โปรโตคอล HTTP ในการขนส่ ง
ข้อมูลร่ วมกับโปรโตคอล ICP/IP และเมื่อเครื่ องไคลเอนต์รับข้อมูลก็จะนาข้อมูลไปแสดงผลที่เว็บ
บราวเซอร์ โดยทัว่ ไป Server-side Script จะทางานเกี่ ยวกับการติดต่อระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่ น
ภาษา ASP, ภาษา PHP, ภาษา CGI, ภาษา Java Servlet, ภาษา JSP, ภาษา Ruby และ ภาษา Phython
เป็ นต้น
- ภาษา ASP (Active Server Page) เป็ นภาษา Server-side Script พัฒ นาโดย
บริ ษ ทั Microsoft ท างานบนระบบปฏิ บตั ิ การ Windows รองรับโปรแกรมเว็บเซิ ร์ฟ เวอร์ Internet
Information Server (IIS), Windows NT Server และระบบปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น เช่ น ระบบปฏิ บ ัติ ก าร
UNIX เป็ นต้น โดยภาษา ASP พัฒ นาขึ้ น มาครั้ งแรกในปี พ.ศ 2540 ท างานบนโปรแกรมเว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ IIS 3.0 และปั จจุบนั เป็ น ASP.NET เว็บเพจที่ พฒั นาขึ้ นด้วยภาษา ASP จะจัดเก็บอยู่ใน
ไฟล์นามสกุล .asp หรื อ .aspx (ขึ้ นอยู่ก ับเวอร์ ชัน) และสามารถท างานร่ วมกับ Client-side Script
ดังนั้นเอกสารของภาษา ASP สามารถประกอบด้วยภาษา HTML,VBScript หรื อ JavaScript ก็ได้
โดยเฉพาะ ASP.NET 2005 ขึ้ น ไปสามารถท างานได้ทุ ก ภาษาที่ .NET Framework รองรับ ภาษา
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ASP จะซ่ อนโค้ดการทางานบนฝั่งเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไว้ไม่ให้แสดงที่เว็บบราวเซอร์ และสามารถติดต่อ
กับฐานข้อมูลต่างๆ เช่น MS Access, SQL Server และ Oracle เป็ นต้น
- ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor แต่ เดิ ม ย่อ มาจาก Personal Home
Page) เป็ นภาษา Server-side Script พัฒ นาขึ้ น มาให้ เป็ นแบบ Open Source สามารถท างานบน
ระบบปฏิ บ ตั ิ การได้หลายแพลตฟอร์ ม เช่ น ระบบปฏิ บตั ิการ Windows, ระบบปฏิ บตั ิการ UNIX,
ระบบปฏิบตั ิการ Linux และระบบปฏิบตั ิการ Macintosh หรื อระบบปฏิบตั ิการหลักอื่นๆ ที่ ใช้งาน
ทัว่ ไป โดยการทางานของภาษา PHP เมื่อได้รับคาร้องขอจากเครื่ องไคลเอนต์ ก็จะประมวลผลและ
ส่ งไฟล์เป็ นเอกสาร HTML หรื อส่ งเป็ นไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่น XML หรื อ XHTML ก็ได้ กลับมายัง
เว็บบราวเซอร์ ของเครื่ องไคลเอนต์ ภาษา PHP สามารถทางานบนโปรแกรมเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ได้หลาย
ชนิ ด เช่ น Apache HTTP Server, Internet Information System ภาษา PHP สามารถติดต่อฐานข้อมูล
เช่น MySQL, SQL Server, Oracle และ MS Access เป็ นต้น
เนื่องจากภาษา PHP เป็ นภาษาที่เป็ น Open Source ปัจจุบนั จึงเป็ นที่นิยมสาหรับ
นักพัฒนาเว็บไซต์ และมีการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา PHP ที่ เรี ยกว่า
Framework เกิ ด ขึ้ น มากมาย เป็ นในลัก ษณะโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ ตัว อย่า งเช่ น Zend Framework,
CodeIgniter, Seagull, CakePHP, Symfony, Zoop, Laravel เป็ นต้น
- ภาษา CGI (Common Gateway Interface) เป็ นภาษา Server-side Script ใน
ยุคแรกของการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการ เช่น ระบบปฏิบตั ิการ Windows,
ระบบปฏิบตั ิการ Linux และ ระบบปฏิ บตั ิการ UNIX เป็ นต้น หลักการทางานของ CGI จะทาการ
ประมวลผลไฟล์ CGI ที่เครื่ องเว็บเซริ ฟ์เวอร์ หลังจากที่ เครื่ องไคลเอนต์ร้องขอ จากนั้นจึงส่ งข้อมูล
ผลลัพธ์เป็ นไฟล์ HTML กลับไปยังเว็บบราวเซอร์ ของเครื่ องไคลเอนต์ การสร้างเอกสาร CGI จะใช้
ภาษา Script เช่ น Perl (Practical Extraction and Reporting Language), ภาษา C/C++ หรื อ ภาษา
PHP และภาษาอื่นๆ โดยหลัก การสาคัญ ของเทคนิ ค CGI คื อ ต้องก าหนดวิธีรับ -ส่ งข้อมู ล (GET
หรื อ POST) ระหว่างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์ ที่จะแสดงผลเอกสาร CGI ด้วย ข้อเสี ยของ
ภาษา CGI คื อ การเรี ย กใช้ เอกสาร CGI แต่ ล ะครั้ งที่ ผ่า นโปรโตคอล HTTP จะต้อ งมี ก ารสร้ าง
Process ใหม่ เสมอ เนื่ อ งจากเมื่ อเสร็ จสิ้ น การท างานหรื อการส่ งข้อมู ล แต่ ล ะครั้ งที่ มี ก ารร้ อ งขอ
Process จะถูกทาลายทันที ดังนั้น ถ้ามีเครื่ องไคลเอนต์ติดต่อกับฐานข้อมูลมากก็จะเสี ยเวลาในการ
ทางานมากเช่นกัน
- ภาษา Java Servlet เป็ นเทคโนโลยีที่มีพ้ืนฐานมาจาก CGI โดย Java Servlet
ทาหน้าที่ในการอ่านข้อมูลที่ได้รับจากเครื่ องไคลเอนต์ เพื่อนาไปประมวลผลจากนั้น จึงส่ งผลลัพธ์
ให้กบั เครื่ องไคลเอนต์ จุดเด่นของ Java Servlet คือ สามารถประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ได้เร็ วกว่า
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CGI เนื่ องจาก Java Servlet ใช้ทรัพยากรในการดาเนิ นงานน้อยกว่า CGI และใช้ภาษา Java ซึ่ งเป็ น
ภาษาที่มีโครงสร้างเชิ งวัตถุช่วยลดความซับซ้อนของไวยากรณ์ รวมถึงสามารถนาโค้ดคาสั่งที่เขียน
กลับมาใช้ (Reuse) ได้อีกด้วย
- ภาษา JSP (Java Server Page) เป็ นเทคโนโลยี ข อง Java ในการน าภาษา
HTML และ XML มาสร้ างเว็บ เพจ ซึ่ ง ภาษา JSP เป็ นแบบ Open Source ที่ พ ฒ
ั นาโดยบริ ษ ทั Sun
โดยที่ภาษา JSP จะสามารถทางานบนโปรแกรมเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เช่น Apache และสามารถทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการได้ทุกชนิ ดและทุกแพลตฟอร์ ม การใช้งาน JSP จะต้องดาวน์โหลด Toolkit ต่างๆ
ได้แ ก่ Java 2 Software Development Kit (JSDK), Java Development Kit (JDK), Java Server Web
Development Kit (JSWDK) มาติดตั้งบนเครื่ องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
- ภาษา Ruby เป็ นภาษา Server-side Script ที่ พ ฒ
ั นาโดยโปรแกรมเมอร์ ช าว
ญี่ ปุ่ นชื่ อ Yukihiro Matsumoto หรื อ Matz ในปี พ.ศ. 2536 และเผยแพร่ ใ นปี พ.ศ. 2538 โดย
พัฒ นาขึ้ นมาให้ เป็ นซอฟต์ แ วร์ แ บบ Open Source สนั บ สนุ น การท างานกั บ แพลตฟอร์ ม ที่
หลากหลาย ภาษา Ruby มีโครงสร้างของภาษาที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย และสามารถทางาน
ในเชิ งวัตถุ ได้ ตัวแปลภาษาจะเป็ นแบบ Interpreter ช่ วยอานวยความสะดวกให้นกั พัฒนาเว็บไซต์
สามารถออกแบบส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ภาษา Phython เป็ นภาษา Server-side Script ที่พฒั นาโดย Guido van Rossum
ในปี พ.ศ. 2532 เป็ นซอฟต์แ วร์ แ บบ Open Source สนับ สนุ น การท างานได้ห ลายแพลตฟอร์ ม
โครงสร้างภาษาจะคล้ายกับภาษา C ตัวแปลภาษาเป็ นแบบ Interpreter
2) ภาษาสคริ ปต์ที่ทางานบนฝั่ ง ไคลเอนต์ (Client-side Script) เป็ นภาษา Script ที่
ใช้จดั การกับไฟล์ต่างๆ บนเครื่ องไคลเอนต์ ประมวลผลไฟล์ที่เว็บบราวเซอร์ ของเครื่ องไคลเอนต์
และแสดงผลเป็ นเว็บเพจ เนื่ องจาก Client-side Script ทางานและประมวลผลที่เว็บบราวเซอร์ ของ
เครื่ องไคลเอนต์ จึงทางานได้อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างภาษา Client-side Script ได้แก่ JavaScript และ
VBscript
- ภาษา JavaScript พัฒ นาโดยบริ ษ ัท Netscape Communication เพื่ อช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของภาษา HTML ในการสร้างเว็บเพจในยุคแรกให้สามารถทางานโต้ตอบกับผูใ้ ช้ กับ
ผูใ้ ช้ได้ โดยคาสั่ง JavaScript ไว้ที่แท็ก <body> ของเอกสารเว็บเพจ หรื อสร้างเป็ นไฟล์แยกไว้แล้ว
จึงเรี ยกใช้ รองรับการทางานกับเว็บบราวเซอร์ ได้ทุกชนิด
- ภาษา Visual Basic Script (VBScript) พัฒ นาโดยบริ ษ ัท Microsoft โดยใช้
พื้ น ฐานของภาษา Visual Basic หรื อ VB แต่ เพิ่ ม คุ ณ สมบัติ พิ เศษเพื่ อ น าไปท างานบนเครื อข่ า ย
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อินเทอร์ เน็ตได้ ภาษา VBScript มี ฟังก์ชันการทางานที่ ช่วยเพิ่มความสามารถของเว็บเพจ รองรับ
การทางานกับเว็บบราวเซอร์ ของ Internet Explorer เท่านั้น
- ภาษา Ajax เป็ นการน าภาษา JavaScript และ ภาษา XML มาประยุ ก ต์ ใ ช้
รวมกันทาให้สามารถแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์โดยไม่ตอ้ งแสดงผลหน้าเว็บเพจใหม่ท้ งั หมด
6. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์
ในการพัฒนาเว็บไซต์ ผูพ้ ฒั นาสามารถเลือกใช้ เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ตาม
ความถนัดของผูพ้ ฒั นาได้มากมาย ดังนี้
1) โปรแกรมจัดการแฟ้ มข้อความ หรื อ Text Editor เป็ นโปรแกรมที่รับข้อมูลของ Text
เป็ น ASCII จากนั้น จะบัน ทึ ก ไฟล์เป็ นเอกสารประเภทต่ างๆ ตัวอย่างเช่ น Notepad, Notepad++,
Atom, Vim, Sublime Text, Editplus, Brackets, Visual Studio Code เป็ นต้น
2) โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับในการสร้างเว็บไซต์ โดยสามารถมองเห็นทั้งในมุมที่
แสดงผลทางบราวเซอร์ แ ละมุ ม มองที่ เป็ นรหั ส ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ผู ้พ ัฒ นาไม่
จาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ก็สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามความ
ต้องการ ตัวอย่างเช่น Microsoft Word, Adobe Dream weaver, Microsoft Visual Studio เป็ นต้น
3) การใช้ระบบบริ หารจัดการเนื้ อหาของเว็บไซต์ โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ผพู ้ ฒั นาเพียง
กาหนดเนื้ อหาที่ ใช้ในเว็บไซต์ เช่ น ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว และไฟล์วิดีโอ ก็สามารถ
สร้ า งเว็บ ไซต์ไ ด้โดยใช้เวลาอัน รวดเร็ ว ระบบบริ ห ารจัด การเนื้ อ หาของเว็บ ไซต์ ตัว อย่างเช่ น
WordPress, Joomla, Drupal, Opencart, PrestaShop เป็ นต้น
7. บทสรุ ป
ในการใช้ ง านเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต จะมี โ ปรโตคอลที่ เป็ นมาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารหรื อรับส่ งข้อมู ลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่าย
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารถึ ง กัน ได้อ ย่างเข้า ใจ ขึ้ น อยู่ก ับ บริ ก ารที่ อ ยู่บ นเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ ง
ประกอบด้วยบริ การมากมายหลายประเภท โดยแต่ละบริ การก็จะมีการใช้โปรโตคอลที่ช่วยในการ
ทางาน ซึ่ งประกอบด้วยโปรโตคอลสาหรับใช้ในการโอนถ่ายแฟ้ มข้อมูล เรี ยกว่า โปรโตคอล FTP
โปรโตคอลส าหรั บ รั บ -ส่ ง จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น SMTP, POP และ IMAP
โปรโตคอลส าหรับ แลกเปลี่ ยนข้อมู ล ระหว่างเซิ ร์ฟ เวอร์ และไคลเอนต์ เพื่ อนาข้อมูลเว็บไซต์ไป
แสดงผล เรี ยกกว่า โปรโตคอล HTTP และโปรโตคอลที่ใช้สาหรับส่ งผ่านข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ ม
เรี ย กว่า TCP/IP และเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ต้อ งการติ ดต่ อ สื่ อ สารผ่า นทางเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต
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จะต้องมี ที่หมายเลขประจาตัวจึ งจะสามารถใช้งานได้ ซึ่ งเรี ยกว่า IP Address นอกจากนี้ ขอ้ มู ล ที่
แสดงบนเครื อข่ายอินเทอร์ จะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ประกอบด้วย
ภาษา Server-side Script ซึ่ งท างานบนเครื่ อ งเซิ ร์ฟ เวอร์ และภาษา Client-side Script ท างานบน
เครื่ องไคลเอนต์
7. แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. จงอธิบายความหมาย โปรโตคอล
2. จงระบุตวั อย่างโปรโตคอลอินเทอร์ เน็ต พร้อมทั้งอธิ บายหน้าที่จานวน 3 โปรโตคอล
3. จงอธิบายความหมาย Domain Name System
4. จงยกตัวอย่างการให้บริ การที่อยูบ่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจานวน 3 ตัวอย่าง
5. อธิ บายความแตกต่างหลักการทางานของ Server-side Script และ Client-side Script
6. จงอธิ บายหลักการทางานระหว่างเครื่ องเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และเว็บบราวเซอร์ มาพอสังเขป
7. จงระบุองค์ประกอบหลักของ Web Standard พร้อมทั้งอธิ บายรายละเอียด
8. จงยกตัวอย่างภาษา Server-side Script ที่นิยมในปัจุบนั จานวน 3 ภาษา
9. จงอธิ บายความแตกต่างระหว่างภาษา HTML และ ภาษา XML
10. อธิ บาย ความเป็ นมาของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต พอสังเขป
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