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 วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดทําประมวลศัพทตามหลัก   
ศัพทวิทยา เพื่อหากระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
และเพื่อจัดทําประมวลศัพทท่ีจะเปนประโยชนในฐานะเอกสารอางอิงสําหรับนักแปลและผูท่ีสนใจ
ในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
 กระบวนการทําประมวลศัพทน้ีแบงไดเปนหาข้ันตอนหลักๆ คือ  (1) การเตรียมขอมูลและ
การสรางคลังขอมูลภาษา  (2) การดึงศัพท  (3) การสรางมโนทัศนสัมพันธ  (4) การทําบันทึกขอมูล
ศัพทเบ้ืองตน  และ (5) การทําบันทึกขอมูลศัพท  โดยในสวนของการดึงศัพทไดเพิ่มเติมการทดลอง
ดึงศัพทดวยวิธีตางกันสามวิธี ไดแก การใชคําสําคัญรวมกับการเกิดรวมกันของศัพท การใชความถ่ี
ของคํา และการใชความถ่ีของคํารวมกับการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาวาวิธีดึงศัพทแบบใดที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และพบวาการดึงศัพทโดยคัดจากคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพททํา
ใหไดศัพทท่ีถูกตองและครบถวนมากกวาวิธีอ่ืนๆ 
             
            ประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีประกอบดวยศัพทท้ังหมด 157 คํา ซึ่งไดจาก
การวิเคราะหมโนทัศนสัมพันธและขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน และนําเสนอตามเครือขาย
มโนทัศนของชุดศัพท  แตละบันทึกมีขอมูลศัพทภาษาอังกฤษ คําเทียบเคียงภาษาไทย รูป
ไวยากรณ หมวดเร่ือง นิยาม ตัวอยางการใช หมายเหตุ รูปศัพทอ่ืนๆ และอางอิงโยง 
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This thesis is aimed at studying the process employed in terminography in order 

to find an appropriate method to produce a terminology on electronic commerce and to 
obtain a terminology which is beneficial as a reference document for translator and 
those who are interested in electronic commerce. 
 
 The terminological processing can be divided into 5 major steps which are: (1) 
the preparation of data and corpus building, (2) term extraction, (3) conceptual relations 
establishment, (4) extraction records and (5) terminological records.  As for term 
extraction, three additional methods are experimented to find the most effective 
extraction: using keywords and collocations; using only word frequency; and using word 
frequency and specialists� judgements. The result shows that extracting terms by 
keywords and collocations obtains more appropriate and complete terms than other 
methods. 
 
            There are 157 terms in this terminology on electronic commerce, analyzed by 
conceptual relations and information in extraction record, and presented according to 
conceptual networks.  Each record consists of English entry, Thai equivalent, 
grammatical category, subject field, definition, illustration, note, linguistic specification 
and cross-reference. 
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

ในบทน้ีจะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาของการทําประมวล
ศัพท การขาดประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วัตถุประสงค สมมติฐาน และขอบเขต
ของงานวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และโครงสรางของวิทยานิพนธ เพื่อนําไปสูการดําเนินการ
วิจัยในบทตอๆ ไป 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทําประมวลศัพทเร่ิมมีข้ึนต้ังแตศตวรรษที่ 18 และพัฒนาขึ้นมาเร่ือยๆ จนถึง
ปจจุบัน  วิธีวิทยาในการทําประมวลศัพทของนักศัพทวิทยาอาจมีขอปลีกยอยท่ีคลายคลึงหรือ
แตกตางกัน แตแนวคิดหลักท่ีทุกคนไมวาจะเปน Sager (1990), Cabré (1999) หรือ Pearson 
(1998) มีเหมือนกันน่ันคือ การรวมรวมศัพทท่ีมีความสัมพันธกันจากตัวบทเฉพาะดาน พรอมท้ังให
นิยามและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับศัพทตางๆ เหลาน้ัน  แตปญหาท่ีนักศัพทวิทยาตองเผชิญก็คือ 
จะรูไดอยางไรวาคําใดเปนศัพท  จึงไดมีการเสนอแนวคิดในการแยกแยะระหวางศัพทกับคํา (ดู
รายละเอียดไดในบทท่ี 2) และวิธีการเลือกศัพทหรือดึงศัพท (term extraction) ออกจากตัวบท
เฉพาะดานท่ีไดรวบรวมไวเปนคลังขอมูลภาษา (corpus) เชน เกณฑสัญญาณทางภาษา 
(linguistic signal) ของ Pearson (1998) เกณฑการคัดเลือกของ Cabré (1999: 137) หรือเกณฑ
ท่ีนักศัพทวิทยาสวนใหญใช น่ันคือเกณฑการคัดศัพทดวยความถ่ี (Yang 1986 quoted in 
Pearson 1998: 122)  แตยังไมมีการทดลองเปรียบเทียบใหเห็นเดนชัดวาวิธีใดเหมาะสมในการทํา
ประมวลศัพทมากที่สุด ซึ่งจะเปนแนวทางใหนักศัพทวิทยาหรือผูสนใจทําประมวลศัพทนําไปใช
หรือประยุกตใชตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีย่ิงข้ึนในการทําประมวลศัพท 

วิทยานิพนธฉบับน้ีจึงมุงศึกษากระบวนการดังกลาวเพื่อประโยชนในการทํา
ประมวลศัพทตอไปในอนาคต 

นอกจากปญหาในเร่ืองกระบวนการทําประมวลศัพทแลว ปญหาการขาดประมวล
ศัพทท่ีเหมาะสมในสาขาวิชาเฉพาะดานก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน  ปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอร
ขนาดใหญท่ีมีการเชื่อมโยงกันท่ัวโลกหรือท่ีเรียกวาอินเทอรเน็ตน้ันมีบทบาทอยางย่ิงในดานตางๆ 
เชน การศึกษา การติดตอสื่อสาร การเผยแพรขอมูลขาวสาร และไดขยายไปถึงการทํากิจกรรมดาน
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อ่ืนท่ีเก่ียวของกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษย น่ันคือการทําธุรกิจ   พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึง
เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางและทวีความสําคัญข้ึนเร่ือยๆ ในโลกไรพรมแดนน้ี  ตัวอยางเชน 
Cyberatlas (2001) ซึ่งเปนเว็บไซตท่ีรวบรวมขอมูลการวิจัยออนไลนและสถิติตางๆ จากการสํารวจ
ดานอินเทอรเน็ตและการตลาดบนเว็บไดรายงานขอมูลจากกระทรวงพาณิชยของสหรัฐอเมริกาวา
ยอดขายในค.ศ.2001 ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในสหรัฐอเมริกาสูงกวาเจ็ดพันลานดอลลาร และ
หลายๆ ประเทศไดบรรจุพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขาในหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆ  อาทิ 
"Electronic Commerce Strategy"  มหาวิทยาลัยแมค-กิล ประเทศแคนาดา,  "Introduction to 
Electronic Commerce" มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา, "Electronic Commerce" 
มหาวิทยาลัยควีนมารกาเร็ต สกอตแลนด แหงสหราชอาณาจักร, "Electronic Commerce 
Systems" มหาวิทยาลัยแมสซีย ประเทศนิวซีแลนด  และ "International Electronic Commerce" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร เปนตน 

ในประเทศไทยเองมีความต่ืนตัวเร่ืองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอย หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจเสนอขาวเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถึง 19 คร้ังในชวงสามเดือนแรกของ
พ.ศ.2542 (สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย 2542: 10)  และมีการจัดทํานิตยสารดานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ  เชน นิตยสาร e-commerce โดยบริษัทมีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด  มี
การเปดสอนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังแบบประกาศนียบัตรฝกอบรม และเปนรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยหลายแหง และปจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพ (เอแบค) ไดเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท Master of Science in Internet and E-Commerce Technology (MS-IEC)  

ในดานของผูประกอบธุรกิจ จากการสํารวจของศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (2542) พบวาบริษัทสวนใหญ (รอยละ 92 ของกลุมตัวอยาง) เห็นวากิจกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งจําเปนท่ีบริษัทควรทํา  บริษัทท่ีทําการคาผานระบบอินเทอรเน็ต
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  และ International Data Corporation (IDC) ไดประมาณวารายไดจากธุรกรรมทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยจะเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ  8,200  ลานบาทใน  พ.ศ. 2544    (อารีย 
มยังพงษ 2542: 3-6)  

แตเปนท่ีนาสนใจวา ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาตนยังขาดความรูความเขาใจ
ในเร่ืองการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และตองการทราบขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีในดานน้ี รองลงมา
คือขอมูลการตลาด ขอมูลเร่ืองการรักษาความปลอดภัย และอ่ืนๆ (ศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 2542: 9-11) 
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เน่ืองจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจใหมท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วจากประเทศ
ตะวันตก  ขอมูลขาวสารหรือความรูในการทําธุรกิจจึงเปนภาษาอังกฤษเสียสวนใหญ และเผยแพร
อยางกวางขวางบนอินเทอรเน็ตซึ่งเปนจุดศูนยกลางในการดําเนินธุรกิจ   เมื่อผูสนใจชาวไทย
รับทราบขอมูลและเผยแพรขอมูลตอไปน้ัน การใชคําศัพทท่ีเก่ียวของตางๆ ก็แตกตางกันไปตามแต
ผูใชสะดวก และโดยทั่วไปมักใชภาษาอังกฤษหรือทับศัพทภาษาไทย    ผูบริโภคหรือผูท่ีสนใจธุรกิจ
น้ีอาจยังไมเขาใจคําศัพทบางคําซึ่งยังไมมีการบัญญัติและใหนิยามไวเปนภาษาไทย และเกิดความ
สับสนหรือเขาใจผิดเมื่อรับทราบขาวสารขอมูลทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ดังเชนในจดหมายขาว
ของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปท่ี 2 ฉบับท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ไดแจกแจงขอมูลสถิติ
ทางดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของผูเขารวมการสัมมนา
ตางๆ ท่ีศูนยฯ จัดข้ึนในรอบปพ.ศ.2543  ผูเขารวมน้ันมาจากวงการธุรกิจสําคัญๆ ท้ังในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัดท่ัวประเทศ  ผลปรากฏวาอุปสรรคสําคัญแรกสุดในการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เขามาใชในกิจการคือการขาดความรูความเขาใจท่ีดีเพียงพอเก่ียวกับการพาณิชย  ไมวาจะเปน
ผูประกอบการหรือประชาชนท่ัวไปตางก็ยังไมเขาใจแนวคิดและประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอ-
นิกสอยางชัดเจน  ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการดําเนินการและการบริโภค 

การทําพจนานุกรมหรืออภิธานศัพท (glossary) เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจ
เก่ียวกับคําศัพทในสาขาวิชาตางๆ ในประเทศไทยมีอยูท่ัวไปท้ังจากสถาบันของรัฐและเอกชน  
เฉพาะดานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมก็มีมากมาย เชน ศัพทคอมพิวเตอรและศัพทเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับราชบัณฑิตยสถาน ศัพทไมโครคอมพิวเตอร โดย ชนะ โศภารักษ  และพจนานุกรม
ไอทีฉบับคํายอ  โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ เปนตน   เปนท่ีนาสังเกตวา ราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปน
องคกรจัดมาตรฐาน (standardizing organization) มุงเนนท่ีจะจัดต้ังมาตรฐานการใชศัพท
ภาษาไทย หนังสือเก่ียวกับศัพทในสาขาวิชาเฉพาะตางๆ จึงทําเปนศัพทบัญญัติเสียสวนใหญ  
สวนพจนานุกรมดานตางๆ มักจัดทําโดยเอกชนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ และมีวิธีทํา
แตกตางกันไปตามท่ีตนเห็นสมควร  หนังสือเก่ียวกับคําศัพทเฉพาะดานเหลาน้ีมีท้ังพจนานุกรม 
ปทานุกรม อภิธานศัพท รวมศัพท  แตยังไมพบเลมใดท่ีระบุวาจัดทําเปนประมวลศัพทตามหลัก
วิชาศัพทวิทยา (Terminology) ซึ่งอาจเปนเพราะวาศาสตรแขนงน้ียังไมคอยเปนท่ีรูจักแพรหลาย
ในประเทศไทย 

ในตางประเทศ การทําประมวลศัพทมีมาต้ังแตศตวรรษที่ 18 และทวีความสําคัญ
มากขึ้นเร่ือยๆ ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดความรูใหมๆ ซึ่งตองการการกําหนด
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และนิยามศัพทท่ีเปนระบบเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน  ศัพทวิทยาจึงเปนศาสตรแขนงใหมท่ี
สําคัญทางภาษาศาสตร  และเสริมสรางมาตรฐานการทําประมวลศัพทเฉพาะดานในระดับสากล     

จากการสํารวจศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร ซึ่งเปนรานหนังสือท่ีใหญ
ท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ.2544  พบวายังไมมีการจัดทําพจนานุกรมหรือประมวลศัพท
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะออกมาเปนภาษาไทยแตอยางใด  เทาท่ีพบจะเปนอภิธาน
ศัพททายเลมของหนังสือเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน  

�digital cash (เงินสดดิจิตอล) วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคสท่ีใชแทนการใช
เงินสด� 

(เดวิด โคซิเออร.  เปดโลกการคาอิเล็กทรอนิคส.  แปลโดย ฉัททวุฒิ พีชผล.  พิมพ
คร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2542.) 

จะเห็นไดวาอภิธานศัพทท่ียกตัวอยางมาน้ีไดใหคําเทียบเคียงภาษาไทยและ  
อธิบายวาศัพทคําน้ันคืออะไรตามลักษณะของอภิธานศัพทท่ัวๆ ไป ไมไดใหขอมูลหรือความ
เก่ียวของกับศัพทอ่ืนเพิ่มเติม  ในขณะท่ีประมวลศัพทซึ่งไดจากวิธีทางศัพทวิทยาน้ันนอกจากจะให
คําเทียบเคียงภาษาไทยและนิยามแลว ยังแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนของศัพทคําน้ันกับ
มโนทัศนอ่ืนๆ เน่ืองจากสังเคราะหจากการใชงานจริงในบริบทตางๆ  อีกท้ังยังมีตัวอยางการใชและ
ขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน คําพอง คําตรงขาม และอางอิงโยง ทําใหผูอานเขาใจไดดีย่ิงข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาควรทําประมวลศัพทหมวดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักเกณฑทางศัพทวิทยา ซึ่งเปนศาสตรในการทําประมวลศัพทท่ีได
มาตรฐานและเปนท่ียอมรับของประเทศตางๆ  เพื่อใหไดประมวลศัพทท่ีนาเชื่อถือและมีความ
ถูกตองชัดเจน เสริมสรางความเขาใจมโนทัศนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  รวบรวมศัพทในหมวดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีครอบคลุมต้ังแตการ
วางแผนธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจ  และการสนับสนุนการขาย จากคลังขอมูลภาษาอังกฤษ 

2.  วิเคราะหหาเครือขายมโนทัศนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากคลังขอมูล
ภาษาท่ีสรางข้ึน 
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3.  คนควาหาศัพทภาษาไทยสําหรับศัพทภาษาอังกฤษจากคลังขอมูลและ
เอกสารภาษาไทย  หากไมมีหรือไมเหมาะสมจะกําหนดข้ึนใหมอยางเปนระบบ 

4.  จัดทําฐานขอมูลประมวลศัพท (Terminological database) สําหรับศัพทชุดน้ี 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ศัพทในเร่ืองการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแสดงใหเห็นหนวยและความสัมพันธ
ทางมโนทัศนท่ีเปนระบบ 

2. มโนทัศนเร่ืองการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีรูปศัพทภาษาไทยที่หลากหลายและ 
ไมครบถวนสมบูรณ 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีจะเนนท่ีการนําหลักการดานศัพทวิทยามาประยุกตใชตามความ
เหมาะสมในการทําประมวลศัพท และทดลองหากระบวนการดึงศัพทท่ีจะทําใหไดศัพทออกมา
อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยท่ีขอบเขตเน้ือหาของประมวลศัพทชุดน้ีจะจํากัดเฉพาะสวน
หน่ึงของการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (electronic business) น่ันคือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปน
สวนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนท่ีทําใหเกิดมูลคาทางธุรกิจโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยในท่ีน้ีจะ
พิจารณาเฉพาะการซื้อขายดวยระบบคอมพิวเตอรผานชองทางการสื่อสารท่ีใหญท่ีสุดและใชกัน
มากที่สุดคืออินเทอรเน็ต   

ประมวลศัพทชุดน้ีจะทําเปนประมวลศัพทของภาษาอังกฤษท่ีมีคําเทียบเทาใน
ภาษาไทย  รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวกับการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ตในดานของ
ผูประกอบการท่ีดําเนินตอผูบริโภค    โดยครอบคลุมข้ันตอนดําเนินธุรกิจ คือ การเตรียมการ  การ
ดําเนินการ  และการสนับสนุนการขาย 

การเตรียมการ คือ การเตรียมพรอมท่ีจะดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เชน 
การเลือกรูปแบบธุรกิจ การจดชื่อโดเมน และการฝากเว็บไซต เปนตน 

สําหรับการดําเนินการมี 2 สวน คือ  สวนหนา (front-end) หมายถึงสวนท่ีลูกคา
เห็น รับทราบขอมูลหรือมีปฏิสัมพันธ  ไดแก เว็บไซต ซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สวนประกอบท่ีสองคือสวนหลัง (back-end) หมายถึงระบบการทํางานเบ้ืองหลังท่ี
จําเปนตอการซื้อขายบนอินเทอรเน็ต ไดแก ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบการชําระเงิน    



                                                                                                           
                                                                                                         

 

6

ในดานการสนับสนุนการขาย  คือกลยุทธท่ีมีสวนชวยใหการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จ ไดแก  การโฆษณาประชาสัมพันธแบบตางๆ   และการบริการ
ลูกคา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงศึกษากระบวนการทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็ก-
ทรอนิกสเพื่อนําเสนอรูปแบบการทําประมวลศัพทท่ีเหมาะสมสําหรับศาสตรดานน้ี และเปน
แนวทางใหผูสนใจศึกษาเร่ืองการทําประมวลศัพทไดพัฒนา หรือปรับปรุงวิธีวิทยาในการทํา
ประมวลศัพทตอไป  ประโยชนอีกประการหน่ึงคือไดประมวลศัพทท่ีชวยเสริมสรางความเขาใจเร่ือง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีมุงใหผูใช ไดแก นักธุรกิจในระดับ
ตางๆ  ผูประกอบการท่ีเก่ียวของ เชน ผูผลิตและผูจัดจําหนาย นักเรียนนักศึกษา ผูบริโภค รวมท้ัง
สื่อมวลชน นักแปล และผูสนใจ ไดทราบแนวคิดและคําศัพทหลักๆ ของการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตรงกันในระดับหน่ึง ซึ่งนอกจากจะเสริมสรางความเขาใจแลว ยังจะ
นําไปสูความกาวหนาและความมั่นคงในการทําธุรกิจ  เน่ืองจากผูประกอบการและผูบริโภคเกิด
ความเขาใจและความเชื่อมั่นมากย่ิงข้ึน    

โครงสรางของวิทยานิพนธ 

เน้ือหาในวิทยานิพนธฉบับน้ีแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ ตามลักษณะของเน้ือหา
และการนําเสนอ ดังน้ี 

สวนแรก (บทท่ี 2) จะกลาวถึงความเปนมาและทฤษฎีทางศัพทวิทยา เพื่อแสดง
ถึงความสําคัญและแนวคิดของศาสตรน้ี  รวมถึงความแตกตางระหวางพจนานุกรมกับประมวล
ศัพท และหลักการทําประมวลศัพท ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของประมวลศัพทและกรอบในการ
วิจัย ชวยใหมีความเขาใจในเร่ืองการทําประมวลศัพทมากย่ิงข้ึน 

สวนท่ีสอง (บทท่ี 3, 4, 5 และ 6) เปนการนําเสนอกระบวนการจัดทําประมวล
ศัพทโดยละเอียด ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักและเปนเน้ือหาสําคัญของวิทยานิพนธฉบับน้ี  
รายละเอียดในสวนน้ีประกอบไปดวยการเตรียมขอมูลเพื่อทําประมวลศัพทและการสรางคลังขอมูล
ภาษา (corpus) กระบวนการตางๆ ท่ีทดลองใชในการดึงศัพทพรอมเปรียบเทียบขอดีขอเสียของ
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แตละวิธี การสรางมโนทัศนสัมพันธสําหรับศัพทท่ีได การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
(extraction records) และการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท (terminological records) พรอมใหคํา
เทียบเคียงภาษาไทยและนิยาม  โดยจะนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขในแตละข้ันตอนดวย 

สวนท่ีสาม (บทท่ี 7) เปนผลสรุปของการวิจัย  เปนการสรุปกระบวนการท่ีใชใน
การจัดทําประมวลศัพทคร้ังน้ีท้ังหมด ผลลัพธท่ีได อุปสรรคในการทํางาน รวมท้ังประโยชนและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

สวนท่ีสี่  (ภาคผนวก ก, ข และ ค)  แสดงขอมูลและผลลัพธจากการวิจัย ไดแก  
รายละเอียดขอมูลตางๆ ในคลังขอมูลภาษา บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนพรอมดวยเครือขายมโน-
ทัศน (conceptual network) ท่ีแสดงมโนทัศนสัมพันธ (conceptual relation) และบันทึกขอมูล
ศัพท  ภาคผนวกดังกลาวจะชวยใหเห็นผลท่ีไดจากการดําเนินการแตละข้ันตอน และผลสรุป
สุดทายจากการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดหรือบันทึกขอมูลศัพท ซึ่งก็คือประมวลศัพทหมวดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสน่ันเอง 

ท้ังน้ีถามีการอางถึงศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในภาคผนวก ข และ ค 
ไวในเน้ือหาของวิทยานิพนธฉบับน้ี ก็จะแสดงไวเปนตัวเอนเพื่อใหทราบวาเปนศัพท และผูสนใจ
สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับศัพทคําน้ันไดในภาคผนวกท่ีเก่ียวของดวยการคนจาก
ดรรชนีคนศัพททายเลมวาศัพทคําน้ันปรากฏอยูหรือเก่ียวของกับบันทึกใดในภาคผนวก ข และ ค   
สวนคําภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ท่ีไมใชศัพทในประมวลศัพทชุดน้ี ก็จะเปนตัวอักษรปกติ หรือในกรณีท่ี
ตองการเนน บางคําอาจเปนตัวหนา 



บทท่ี  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในบทน้ีจะกลาวถึงความหมายของศัพทวิทยา ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่ออธิบายความหมายของศัพทวิทยา และปูพื้นความคิดเก่ียวกับศัพท- 
วิทยาและทฤษฎีในการทําประมวลศัพท  พรอมท้ังกลาวถึงความแตกตางระหวางประมวลศัพท
และพจนานุกรมรวมถึงหลักการทําประมวลศัพท เพื่อใหเห็นภาพรวมและกรอบการทํางานในการ
ทําประมวลศัพทไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

ความหมายของศัพทวิทยา 

ศัพทวิทยามุงขจัดปญหาในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับบุคคลท่ัวไป เมื่อ
ตองสื่อสารในเรื่องท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาเฉพาะ โดยใชหลักศึกษามโนทัศน (concept) ในสาขาวิชา
น้ันๆ แลวกําหนดและนิยามคําศัพท (term) ท่ีกอใหเกิดมโนทัศน   คําศัพทแตละตัวมีมโนทัศนของ
ตัวเองและเก่ียวเน่ืองกับมโนทัศนของศัพทคําอ่ืนๆ ชวยใหเห็นภาพรวมและเขาใจมโนทัศนใหญ  
การทําประมวลศัพทในมโนทัศนของศัพทวิทยาจึงไมใชเปนเพียงการรวบรวมคําศัพทและอธิบาย
ความหมาย   

คําวา ศัพทวิทยา หรือ terminology น้ี  นักภาษาศาสตรหลายทานไดใหนิยามไว
คลายคลึงกัน เชน Sager (1990: 3) เห็นวา ศัพทวิทยาคือการศึกษาและสาขากิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการเก็บรวบรวม การอธิบาย การประมวลผล และการนําเสนอศัพทหรือคําท่ีอยูในขอบเขตการ
ใชเฉพาะสาขาของภาษาหนึ่งๆ  

Sager ยังไดแยกความหมายของคําวา terminology ออกเปน 3 นัยดวย ไดแก 
-   วิธีการเก็บ อธิบาย และนําเสนอศัพท 
- ทฤษฎี  อันไดแกหลักฐาน ขอโตแยง และขอสรุปซึ่งอธิบาย

ความสัมพันธระหวางมโนทัศนและศัพท 
-   คําศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ (special subject field) 

องคการมาตรฐานสากล หรือ ISO 1087-1 (2000: 10) ใหนิยามไววา  
terminology คือ ชุดคํา (designation) ของภาษาเฉพาะสาขา (special language)  และอีก
ความหมายหน่ึงคือ  ศาสตรท่ีศึกษาโครงสราง การสราง การพัฒนา การใช และการจัดการศัพท 
(terminology) ในสาขาวิชาเฉพาะตางๆ  
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สวน Budin (2000 : 2) ใหนิยามไววา  terminology คือชุดมโนทัศนและรูปแบบ
ซึ่งจัดโครงสรางอยางมีระเบียบในสาขาวิชาหน่ึงของภาษาหนึ่ง 

จากตัวอยางนิยามท่ียกมาน้ีพอสรุปไดวา "terminology" ในแงของศาสตรหรือท่ี
เรียกวา "ศัพทวิทยา" หมายถึงการศึกษาศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ โดยรวบรวมขอมูล วิเคราะห และ
สังเคราะหจนไดผลลัพธคือ "ประมวลศัพท" (terminology) หรือรายการคําศัพทของภาษาเฉพาะ
สาขาท่ีแสดงถึงมโนทัศนในสาขาน้ันๆ 

ความเปนมาของศัพทวิทยา 

ต้ังแตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา  เทคโนโลยีในดานตางๆ เจริญกาวหนาข้ึนอยาง
รวดเร็วอันเปนผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร   พรอมกันน้ันก็เกิดคําศัพท
ใหมๆ ข้ึนมากมายในวงวิชาการตางๆ  และนําไปสูปญหาในการติดตอสื่อสารระหวางกลุม
ผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกัน ผูเชี่ยวชาญตางสาขา และประชาชนท่ัวไป เชน ศัพทใหม  ศัพทท่ีมีอยู
แลวแตมีความหมายเปลี่ยนไปเมื่อใชในอีกวงการหน่ึง  หรือแมแตในวงการเดียวกันก็อาจมีคําศัพท
ท่ีตางคนตางใชโดยหมายถึงสิ่งเดียวกัน ทําใหไมมีมาตรฐานและสรางความสับสน  ดังน้ันศัพท- 
วิทยาจึงเกิดข้ึนเพื่อขจัดหรือลดความยุงยากในการสื่อสารเหลาน้ี 

ในศตวรรษท่ี 18  นักเคมีชื่อ Lavoisier นําเสนอระบบมโนทัศนพรอมคําศัพทใหม
ทางเคมีเปนภาษาฝรั่งเศส  ถือไดวาเปนการปฏิวัติทางมโนทัศนและศัพทวิทยา  กลาวคือเปนการ
สรางภาษาใหมทางเคมีอยางเปนระบบ  และมีการนําไปใชกันอยางกวางขวางในสมัยน้ัน  
กลายเปนพื้นฐานของศัพทวิทยาดานเคมีมาจนถึงปจจุบัน 

ชวงปลายศตวรรษที่ 19  ความตองการศัพทเทคนิคท่ีไดมาตรฐานเพิ่มข้ึนมาก  
เหลาวิศวกรไดจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อสรางมาตรฐานและกําหนดศัพทเปนภาษาตางๆ   ราว
ศตวรรษที่ 20 ในชวงครึ่งศตวรรรษแรก ยังไมมีนักภาษาศาสตรหรือนักวิทยาศาสตรสังคมใหความ
สนใจศัพทวิทยามากนัก  แตในชวงคร่ึงหลัง ศัพทวิทยามีการพัฒนามากข้ึนท้ังในดานทฤษฎีและ
การนําไปใช รวมถึงระเบียบวิธีในการทํา   

Cabré (1999 : 5) กลาวไววาศัพทวิทยาสมัยใหมเร่ิมข้ึนในชวงทศวรรษท่ี 1930  
จากผลงานของวิศวกรชื่อ Eugen Wüster ท่ีกรุงเวียนนา  Wüster ต้ังทฤษฎีศัพทวิทยาข้ึน  โดยเนน
เร่ืองลักษณะสากลของศัพทอิเล็กทรอนิกส  และแสดงระเบียบวิธีการสรางมาตรฐานทางศัพท-
วิทยา  บุคคลผูน้ีถือไดวาเปนผูกอต้ังศัพทวิทยาสมัยใหม   สวนตัว Wüster เองไดยกยองบุคคล 4 
คนตอไปน้ีวาเปนบิดาแหงทฤษฎีศัพทวิทยาสมัยใหม ไดแก  A. Schloman จากเยอรมนีซึ่งเปนคน
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แรกท่ีคํานึงถึงความเปนระบบของศัพทเฉพาะ  F. de Saussure นักภาษาศาสตรชาวสวิสคนแรกท่ี
สนใจระบบธรรมชาติของภาษา  E. Dresen ชาวรัสเซียผูบุกเบิกการเนนความสําคัญของมาตรฐาน 
และเปนแรงผลักดันสําคัญของ ISA (สมาคมมาตรฐานสากล)  และ J.E. Holmstrom นักคิดชาว
อังกฤษจากยูเนสโกผูเปนสื่อกลางในการเผยแพรศัพทวิทยาในระดับนานาชาติ  และเปนคนแรกท่ี
เรียกรองใหมีองคกรสากลเพื่อจัดการกับเร่ืองน้ี  

พัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมแบงไดเปน 4 ระยะ (Auger 1988 quoted in 
Cabré 1999 : 5) คือ 

1. ระยะแรกเร่ิม (ค.ศ.1930 - 1960) 
2. ระยะกอราง (ค.ศ.1960 - 1975) 
3. ระยะโดงดัง (ค.ศ.1975 - 1985) 
4. ระยะขยายตัว (ค.ศ.1985 - ปจจุบัน) 

ชวงเร่ิมตนของพัฒนาการทางการศึกษาศัพทวิทยาดูไดจากรูปแบบของ
ระเบียบวิธีในการสรางศัพทอยางเปนระบบ   Wüster และ Lotte เขียนตําราทฤษฎีศัพทวิทยาข้ึน
เปนคร้ังแรก 

ชวงท่ีสอง งานศัพทวิทยากาวหนามากข้ึนอีก  เน่ืองจากการพัฒนา
คอมพิวเตอรเมนเฟรมและเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร  มีการทําคลังขอมูล (databank) ข้ึนเปนคร้ัง
แรก  และเร่ิมสรางมาตรฐานการทําประมวลศัพท 

ชวงท่ีสามเปนชวงท่ีศัพทวิทยาเปนท่ีรูจักกันไปท่ัว  มีการวางแผนและทํา
โครงการประมวลศัพทตางๆ   บางประเทศ เชน อดีตสหภาพโซเวียตและอิสราเอลเร่ิมวางนโยบาย
ทางภาษาของตน  ศัพทวิทยาทวีความสําคัญในภาษาสมัยใหม  และการท่ีคอมพิวเตอรสวนบุคคล
แพรหลายก็ทําใหการประมวลผลขอมูลเพื่อทําประมวลศัพทเปลี่ยนไปทําดวยคอมพิวเตอรมากขึ้น 

ชวงท่ีสี่จนถึงปจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอรเปนสวนหน่ึงท่ีผลักดันให
การทําประมวลศัพทเปลี่ยนแปลงไป  มีเคร่ืองมือและทรัพยากรท่ีสนองความตองการไดดีย่ิงข้ึน  ใช
สะดวก และมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี ศัพทวิทยายังกาวเขาไปมีบทบาทในวงการภาษา  ความ
รวมมือระหวางนานาชาติขยายวงกวางข้ึนและมั่นคง   มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมมือกัน
ฝกอบรมนักศัพทวิทยา  

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีการจัดต้ังองคการมาตรฐานสากล (ISO) และไดต้ัง
คณะกรรมการดานเทคนิคในเร่ืองศัพทวิทยาข้ึนในค.ศ. 1951 เรียกวา TC 37  จากน้ันไดมีการ
ตีพิมพขอแนะนําฉบับแรกของ ISO เร่ืองศัพทวิทยาออกมาในค.ศ. 1968 (Pearson 1998 : 9) 
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ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและความสําคัญของงานศัพทวิท-
ยาท่ีผูเชี่ยวชาญในแขนงวิชาตางๆ ไดตระหนักและพยายามสรางเสริมใหมั่นคงและแพรหลาย  
เพื่อเอ้ือประโยชนในการเผยแพรวิชาความรูไปสูบุคคลท่ัวไป 

ทฤษฎีศัพทวิทยา 

ในทฤษฎีศัพทวิทยา ลักษณะของมโนทัศน มโนทัศนสัมพันธ ความสัมพันธ
ระหวางศัพทกับมโนทัศน และการกําหนดชื่อหรือศัพทใหแกมโนทัศนเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก   
กลาวคือเนนการศึกษามโนทัศนในสาขาวิชาเฉพาะ แลวนิยามหรือกําหนดศัพทใหมโนทัศนน้ัน 
โดยมีโครงสรางมโนทัศนเปนพื้นฐาน  แตในทางปฏิบัติ นักศัพทวิทยามีศัพทใหศึกษาอยูแลว  โดย
จะรวบรวมคําศัพทจากเน้ือหาท่ีมีอยูจริง เน่ืองจากเห็นพองกันวาศัพทเปนตัวแทนหรือสัญลักษณ
ของมโนทัศน จากน้ันจึงสรางระบบมโนทัศนข้ึนเพื่อกําหนดมโนทัศนของศัพทแตละคําและ
ความสัมพันธระหวางกันใหชัดเจน แลวเขียนนิยามศัพทตามความสัมพันธในระบบมโนทัศน  

หลักการพื้นฐานทางศัพทวิทยาน้ีแสดงใหเห็นวามีแนวคิดสําคัญท่ีทําใหเกิดศัพท-
วิทยา ซึ่งก็คือแนวคิดเร่ืองมโนทัศนและศัพท 

• แนวคิดเร่ืองมโนทัศน 
ISO 1087 (1990 : 5 quoted in Pearson 1998 : 15) ใหนิยามของ "มโนทัศน" 

วาหมายถึง หนวยความคิดท่ีสรางข้ึนจากการสรุปโดยดูคุณสมบัติท่ีมีรวมกันในชุดวัตถุน้ัน  สวน 
Sager (1990 : 22) ใหนิยามไววา มโนทัศนคือผลท่ีไดจากกระบวนการรูจําของมนุษยซึ่งชวยแบง
ประเภทวัตถุโดยการสรุปอยางมีระบบหรือตามสะดวก   

สรุปแลวมโนทัศนคือความคิดท่ีเรามีตอวัตถุหน่ึง เปนความคิดท่ีแบงประเภทวัตถุ
โดยดูตามคุณสมบัติของวัตถุน้ัน เชน  เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนเพื่อชวยในการคํานวณ เรียกวา เคร่ือง
คิดเลข   และยังแบงประเภทของเคร่ืองคิดเลขไดอีกตามคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน เคร่ืองคิดเลขท่ีใช
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และเคร่ืองคิดเลขท่ีไมใชระบบอิเล็กทรอนิกส  เมื่อจัดกลุมโครงสรางมโนทัศน
จะทําใหเห็นชัดเจนข้ึนวาวัตถุแตละอยางมีขอบเขตมโนทัศนแคไหนและมีความสัมพันธกันอยางไร  
รายละเอียดในเร่ืองน้ีจะกลาวถึงในบทท่ี 4 

อน่ึง Sager (1990: 58) กลาววา ทฤษฎีศัพทวิทยาสมัยใหมยอมรับวามโนทัศน
หน่ึงอาจมีศัพทหลายคําท่ีแสดงมโนทัศนน้ัน อาจเปนคําพองหรือรูปท่ีตางไปตามสถานการณการ
สื่อสารหรือตามบริบท  ไมใชวามโนทัศนหน่ึงจะแสดงดวยศัพทเพียงคําเดียวตามท่ีเคยยึดถือกันมา
ในอดีต  และแนวคิดน้ีมีผลตอการคัดเลือกขอมูลเพื่อสรางคลังขอมูลภาษา (corpus) และการทํา
มโนทัศนสัมพันธ ซึ่งจะไดกลาวตอไปโดยละเอียดในบทท่ี 3 และ 4 
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• แนวคิดเร่ืองศัพท 
แนวคิดสําคัญท่ีทําใหเกิดศัพทวิทยาคือ แนวคิดเร่ืองความแตกตางระหวางคํา 

(word) และศัพท (term) 
ปกติในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําท่ีใชกันจะเปนคําท่ีทุกคนทราบ

ความหมายดี  แตหากเน้ือหาของการสื่อสารน้ันเก่ียวกับสาขาวิชาใดๆ  สิ่งท่ีผูอานหรือคูสนทนา
มักจะไดเห็นหรือไดยินคือคําแปลกๆ หรือคําท่ีมีความหมายตางจากท่ีเคยใช   นักภาษาศาสตร
หลายคนต้ังขอสังเกตเชนวาน้ี  และตางก็เสนอแนวคิดของตนเก่ียวกับความแตกตางระหวาง "คํา" 
และ "ศัพท" ซึ่ง Pearson (1998: 1-40) ไดศึกษาแนวคิดตางๆ ดังกลาวและสรุปไว เชน  

Rondeau (1984) มองวาศัพทคือคําท่ีใชในสาขาวิชาเฉพาะ  
Sager (1990) ใหความเห็นวา ศัพทกับคําแตกตางกัน  กลาวคือ ศัพทบงบอก

ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาน้ัน  ศัพทจะอางถึงความหมายพิเศษในสาขาหน่ึงๆ    สวนคําจะอาง
ถึงความหมายท่ัวไปซึ่งไมเฉพาะเจาะจงวาใชในสาขาใด 

สวนนิยามของ ISO 1087 มีวา ศัพทคือรูปแบบมโนทัศนท่ีชัดเจนในภาษาเฉพาะ
สาขาซึ่งแสดงออกมาดวยถอยคําทางภาษาศาสตร  สวนคําคือหนวยทางภาษาท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมี
ความหมายและอยูเปนเอกเทศในประโยคได 

แมนิยามของคําวา "ศัพท" จะคลายคลึงกันคือหมายถึงคําท่ีมีความหมายเฉพาะ
ซึ่งใชในสาขาวิชาหน่ึง แตกระน้ันก็ไมมีเกณฑท่ีชัดเจนจะมาตัดสินไดวาคําใดถือวาเปนศัพท   
นักภาษาศาสตรบางคนเชน Trimble และ Trimble (1978), Herbert (1965) รวมถึง Godman 
และ Payne (1981) ใชวิธีแบงประเภทศัพท เชน ศัพทเทคนิค ศัพทก่ึงเทคนิค ศัพทไมเทคนิค  แต
เกณฑในการแบงก็ไมชัดเจนเชนกัน   

ในท่ีสุด Pearson (1998) ก็ไดสรุปวาคําใดจะเปนศัพทหรือไม ข้ึนอยูกับ
สถานการณการสื่อสาร (communicative setting)   คําท่ีเปน "คํา" ในสถานการณการสื่อสารหน่ึง
อาจเปน "ศัพท" ในสถานการณการสื่อสารอ่ืนก็ได  เชน  เมื่อกลาวถึง banner ad ในสถานการณ
ท่ัวไปจะหมายถึงปายผาสําหรับโฆษณาหรือใหขอมูลซึ่งติดตามรานหรือถนนหนทางตางๆ  แตหาก
ผูพูดกําลังพูดเร่ืองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  banner ad ก็จะหมายถึงปายโฆษณาท่ีอยูบนหนาเว็บ
และเชื่อมโยงกับเว็บไซตเจาของปายน้ัน เปนตน  

ความแตกตางระหวางประมวลศัพทกับพจนานุกรม 

การทําพจนานุกรมคือการศึกษาและรวบรวมคําท่ัวๆ ไป  สวนศัพทวิทยาหรือการ
ทําประมวลศัพทเปนการศึกษาเร่ืองคําในภาษาเฉพาะสาขาหรือศัพทซึ่งเก่ียวของกับขอบเขต
ความรูในสาขาเฉพาะ  แมจะเปนการศึกษาเก่ียวกับคําและรวบรวมคําเหมือนกัน แตพจนานุกรม
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และประมวลศัพทก็มีขอแตกตางท่ีสําคัญในเร่ืองตางๆ ดังน้ี (Cabré 1999: 35-38 และ POINTER 
2001) 

• ขอบเขต 
พจนานุกรมรวบรวมคําท่ัวไปในภาษา แตประมวลศัพทมุงท่ีคําในภาษาเฉพาะ

สาขาวิชา เชน ฟสิกส เคมี หรือภาษาท่ีใชในอาชีพหน่ึงๆ เชน นักธุรกิจ นักกีฬา  

• หนวยพื้นฐาน 
พจนานุกรมเปนการศึกษา "คํา"  สวนประมวลศัพทเปนการศึกษา "ศัพท" 

• วัตถุประสงค 
พจนานุกรมมุงอธิบายคําในแงภาษาศาสตรและการใชแกบุคคลท่ัวไป สวน

ประมวลศัพทมุงศึกษาศัพทเพื่อแสดงมโนทัศนท่ีมีการใชจริงในสาขาวิชาเฉพาะ จัดระเบียบศัพท 
และลดความสับสนในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญกับบุคคลท่ัวไป 

• วิธีวิทยา (methodology) และการนําเสนอ 
การทําพจนานุกรมเร่ิมจากการศึกษาคํา และกําหนดลักษณะการใชตามหนาท่ี

และความหมายของคํา แลวนําเสนอตามลําดับอักษร   สวนการทําประมวลศัพทจะเร่ิมจาก
การศึกษามโนทัศน แลวกําหนดศัพทใหมโนทัศนน้ัน หรือดูวาศัพทคําน้ันแสดงมโนทัศนอะไร และ
แตละมโนทัศนสัมพันธกันอยางไร  แลวนําเสนอตามกลุมมโนทัศน 

นอกจากน้ียังมีขอแตกตางปลีกยอยอ่ืนๆ เชนเร่ืองชนิดของคํา พจนานุกรมมีคํา
ทุกชนิด รวมถึงคํานําหนานาม คําสันธาน และคําบุพบท ในขณะท่ีประมวลศัพทมีศัพทไมก่ีชนิดคํา 
ไดแก คํานาม คํากริยา คําวิเศษณ และคําคุณศัพท  เปนตน 

หลักการทําประมวลศัพท 

การทําประมวลศัพทโดยท่ัวไปมีสองวิธีคือ การทําประมวลศัพทเฉพาะกรณีและ
การทําประมวลศัพทเปนระบบ (Sager 1990: 130 และ Cabré 1999: 129)  

การทําประมวลศัพทเฉพาะกรณี (ad-hoc) หมายถึงการท่ีนักศัพทวิทยาศึกษา
ขอมูลท่ีมีอยูแลวและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคําตอบสําหรับศัพทเพียงคําเดียวหรือศัพทจํานวน
ไมมากนัก (มักจะไมเกิน 60 คํา) เชน ศัพทใหมในสาขาวิชาหน่ึง หรือหาคําเทียบเคียงในภาษาอ่ืน
ใหแกศัพทเฉพาะท่ีมีอยูแลว 
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สวนการทําประมวลศัพทเปนระบบ (systematic) มีการสรางคลังขอมูลเปนแหลง
ทรัพยากรเพื่อศึกษาและสรางประมวลศัพท   ขนาดของประมวลศัพทมักใหญกวาประมวลศัพท
เฉพาะกรณี และจุดประสงคหลักของการทําประมวลศัพทเปนระบบคือการสรางประมวลศัพทใน
สาขาวิชาเฉพาะ ไมใชแคเพื่อตอบคําถามของผูท่ีสงสัยเก่ียวกับศัพทเหมือนในการทําประมวลศัพท
เฉพาะกรณี    

ท้ังสองแบบน้ีสามารถนําเสนอเปนภาษาเดียว สองภาษา หรือหลายภาษาได
แลวแตจุดประสงคของนักศัพทวิทยา 

การทําประมวลศัพทในงานวิจัยฉบับน้ีจึงเปนการทําประมวลศัพทเปนระบบ 
เพราะตองการสรางประมวลศัพทในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเมินวาในขอบเขตท่ี
กําหนดไวน้ีนาจะมีศัพทประมาณ 150 คํา โดยปรับใชหลักการทําประมวลศัพทจากตําราและ
แนวคิดของนักศัพทวิทยาหลายทาน  ไดแก Cabré (1999), Sager (1990), Pearson (1998) และ 
Wright and Budin (1997) ตามความเหมาะสม  และจัดทําเปนแบบภาษาอังกฤษภาษาเดียว แต
มีคําเทียบเคียงและนิยามภาษาไทย เพราะตองการสรางความเขาใจใหแกผูใชชาวไทย  สวน
รูปแบบการทําประมวลศัพทน้ันยึดตาม M. Teresa Cabré ในหนังสือ Terminology : Theory, 
Method and Applications (1999) เปนหลัก เน่ืองจากมีความชัดเจนและเปนระบบท่ีสุด  โดย
แบงเปนหัวขอดังน้ี 

1. การกําหนดขอบเขตการทําประมวลศัพท  เชน เน้ือหาของประมวลศัพทจะ
ครอบคลุมเร่ืองใดบาง ซึ่งจะมีผลตอขนาดของประมวลศัพท  จุดประสงคคืออะไร  กลุมเปาหมาย
เปนใคร   

2.  การเตรียมการ ไดแก การหาขอมูล การเลือกท่ีปรึกษา การคัดเลือกขอมูล การ
ทําคลังขอมูลภาษา  เปนตน 

3. การทําตัวประมวลศัพท  โดยการดึงศัพท  การทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
(extraction record)  การทํามโนทัศนสัมพันธ (conceptual relation)  และการทําบันทึกขอมูล
ศัพท (terminological record)   

4. การนําเสนอผลงาน   นําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบและคนคืนขอมูลได
งาย 

5.  การตรวจสอบและแกไข  ตรวจสอบกับพจนานุกรมหรืออภิธานศัพท 
(glossary) เฉพาะดานและผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประมวลศัพทตามความ
เหมาะสม 
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6.  การแกปญหาและขอเสนอแนะ  ระบุปญหาท่ีพบ วิธีแกปญหา และ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

ตามท่ีไดกลาวมาแลววางานวิจัยฉบับน้ีปรับใชแนวคิดของนักศัพทวิทยาตาม 
ความเหมาะสม  แมจะยึดรูปแบบการทํางานของ Cabré (1999) แตผูทําวิจัยไดปรับเปลี่ยน
รายละเอียดปลีกยอยในบางหัวขอคือยกการทํามโนทัศนสัมพันธจากเดิมท่ีอยูในหัวขอท่ี 2 มาไวใน
หัวขอท่ี 3 เพื่อแสดงความเก่ียวพันของศัพทและมโนทัศนใหเห็นอยางชัดเจน  เปนการนําเสนอการ
ทําประมวลศัพทอีกรูปแบบหน่ึง 



บทท่ี  3 
 

ขอบเขตและการเตรียมทําประมวลศัพท 

กอนทําประมวลศัพทจะตองมีการกําหนดหัวขอและขอบเขตใหชัดเจน และตองมี
การเตรียมขอมูลตางๆ ตามหลักศัพทวิทยา   บทท่ี 3 น้ีจะแสดงรายละเอียดในเร่ืองดังกลาว รวมถึง
การสรางคลังขอมูลภาษาท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆ ในเร่ืองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ
กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเห็นการเตรียมการและขอบเขตในการทําประมวลศัพทหมวดน้ี  
กอนท่ีจะไปสูการดําเนินการในข้ันตอไปในบทที่ 4  นอกจากน้ียังมีการระบุปญหาท่ีพบและการ
แกไขปญหา เพื่อเปนตัวอยางหรือแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับผูทําประมวลศัพทรายอ่ืนๆ 

การจํากัดขอบเขต 

ขอบเขตของงานวิจัยท่ีตองกําหนดใหชัดเจนอาจแบงเปนหัวขอดังน้ี 

1. หัวขอและขอบเขต   
งานวิจัยฉบับน้ีศึกษากระบวนการทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

(electronic commerce) ซึ่งจะจํากัดเฉพาะการซ้ือขายผานคอมพิวเตอรทางระบบอินเทอรเน็ต  
ครอบคลุมต้ังแตเร่ิมกระบวนการคือเร่ิมต้ังรานคาบนอินเทอรเน็ต การซื้อขาย ไปจนถึงการชําระเงิน 
และการสนับสนุนการขาย เชน การบริการลูกคา การโฆษณา เปนตน โดยเนนการใหภาพรวมของ
การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตจะไมลงลึกในรายละเอียดทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเชน 
ระเบียบวิธีในการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล  หรือระบบหลังรานในการทําธุรกิจ 
เชน การทําบัญชี ภาษี หรือสินคาคงคลัง 

2. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายในการทําประมวลศัพทคร้ังน้ีนอกจากนักศึกษาหรือผูสนใจทํา 

ประมวลศัพทท่ีเปนกลุมเปาหมายหลัก ยังรวมถึงนักธุรกิจในระดับตางๆ  ไมวาจะเปนผูสนใจจะทํา
ธุรกิจออนไลน ผูท่ีเร่ิมทํา หรือผูท่ีกําลังดําเนินกิจการอยู ผูผลิต ผูจําหนาย ผูจัดสงสินคา และ
ผูบริโภค ซึ่งมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อีกท้ังนักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชน 
นักแปล และผูสนใจอ่ืนๆ ก็จะไดทราบและเขาใจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งแพรหลายอยูในขณะน้ี   
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3. วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคสําคัญของวิทยานิพนธฉบับน้ีคือศึกษากระบวนการทําประมวลศัพท 

หมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยนําหลักการและแนวคิดของนักศัพทวิทยาหลายๆ ทาน ดังท่ีได
กลาวถึงแลวในบทท่ี 2 มาประยุกตใชตามความเหมาะสม รวมถึงทดลองหาวิธีการดึงศัพทท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อเสนอการทําประมวลศัพทอีกรูปแบบหน่ึง และเปนแนวทางใหนักศึกษาหรือ
ผูสนใจนําไปปรับใชในการทําประมวลศัพทหมวดอ่ืนๆ หรือศึกษาวิจัยตอไปเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ทําประมวลศัพทในหมวดน้ี    และเพื่อใหไดประมวลศัพทอันจะทําใหบุคคลตางๆ ท่ีเปน
กลุมเปาหมายไดทราบแนวคิดและคําศัพทในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตรงกัน 
เปนการเสริมสรางความเขาใจใหดีย่ิงข้ึน 

การเตรียมทําประมวลศัพท 

การเตรียมการเพื่อทําประมวลศัพทแบงไดเปนสามขอใหญๆ คือ 

1.  การหาขอมูล 
Cabré (1999: 116-125) อธิบายวาการทําประมวลศัพทใหประสบความสําเร็จ

ควรมีขอมูลตอไปน้ี 

ขอมูลอางอิง  ซึ่งจะใหขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนในการทําประมวล
ศัพท  แบงเปนสี่ประเภท ไดแก 

• เอกสารอางอิง  หาไดจากบรรณานุกรม ฐานขอมูล ศูนยการทําประมวลศัพท
และผูเชี่ยวชาญ 

• เอกสารเฉพาะสาขาวิชา  หมายถึงเอกสารในสาขาวิชาท่ีจะทําประมวลศัพท 
อาจเปนแฟมหัวขอเฉพาะท่ีรวบรวมบทความจากหนังสือพิมพ วารสารเฉพาะทาง หรือ
บรรณานุกรมในสาขานั้น 

• เอกสารเก่ียวกับศัพท  เชน พจนานุกรมหรือฐานขอมูลคําศัพท เพื่อใช
ตรวจสอบคําศัพทในดานตางๆ เชน การใช ไวยากรณ ความหมาย การสะกด เปนตน 

• เอกสารเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและการนําเสนอผลงาน เชน ISO เร่ืองการทํา
ประมวลศัพทขอมูลเฉพาะดาน  เพื่อเปนฐานขอมูลในการทําคลังขอมูลภาษา มักเปนงานเขียน
หรือบทสนทนาระหวางผูเชี่ยวชาญ  เน้ือหาของขอมูลเปนตัวแทนในสาขาวิชาน้ันๆ และสอดคลอง
กับจุดประสงคของงานและขอบเขตของหัวขอ  มีความทันสมัย  ชัดเจน  มีขอมูลอางอิงท่ีคนคืนได 
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ขอมูลสนับสนุน  หมายถึงการเก็บบันทึกเพื่อจัดระเบียบขอมูล ไดแก บันทึก
ขอมูลศัพทเบ้ืองตน (extraction record) และบันทึกขอมูลศัพท (terminological record) 

ในการทําวิจัยคร้ังน้ีไดรวบรวมขอมูลอางอิงและขอมูลเฉพาะดานจากแหลงตางๆ 
ไดแก สิ่งตีพิมพ เชน หนังสือและบทความ  และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ฐานขอมูลและอินเทอร-
เน็ต  ดังรายละเอียดท่ีไดแสดงไวในภาคผนวก ก  สวนขอมูลสนับสนุนจะกลาวถึงตอไปในบทที่ 4 

2.  การเลือกท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษาในการทําศัพทวิทยามักเปนผูเชี่ยวชาญในศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีจะทํา

ประมวลศัพท  การทําวิจัยคร้ังน้ีไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จํานวนสี่ทาน ไดแก (เรียงตามลําดับอักษร) 

1)  คุณแกวตา นาคเจริญ   ผูชวยผูจัดการฝายสารสนเทศ บริษัท In A 
Channel Solution (Thailand) Co.,Ltd.  และผูบริหารเว็บไซต pollecommerce.com 

2)  คุณพิพัฒน ยอดพฤติการ   กรรมการผูจัดการบริษัทชื่อไทย.คอม  
ผูเขียนหนังสือ "เร่ิมตนธุรกิจกับอินเทอรเน็ต"  และผูเขียนบทความเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็ก-     
ทรอนิกสและอินเทอรเน็ตลงในหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ  

3)  คุณมณฑล พจนพรวัฒนา   ผูจัดการแผนก e-partnership 
management ของธนาคารเอเชีย  และผูเขียนบทความดาน e-banking ลงในนิตยสารหลายฉบับ 

4)  คุณอดิเทพ  ไชยรุงเรือง∗  เจาหนาท่ีวิเคราะหโครงการ 2  ศูนยพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 

ทุกทานไดใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะแหลงขอมูลท่ีนาสนใจ รวมถึงตรวจสอบ
และใหความเห็นในเร่ืองศัพท มโนทัศนสัมพันธ คําเทียบเคียงภาษาไทย และนิยาม∗ 

3. การเลือกขอมูล 

การเลือกขอมูลเฉพาะดานเพื่อจัดทําคลังขอมูลภาษา (corpus) น้ัน Cabré 
(1999: 134) ไดใหหลักในการพิจารณาดังน้ี 

• ตองเปนตัวแทนในสาขาวิชาหรือเร่ืองท่ีจะทําประมวลศัพท และควรจะเขียน
โดยผูท่ีไดรับการยอมรับหรือผูเชี่ยวชาญ 

• ตองสมบูรณ  ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

                                                   
∗ คุณอดิเทพ ไชยรุงเรืองไมสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับศัพทในข้ันตอนสุดทาย เน่ืองจากมเีหตุสุดวิสัย 



 19 

• ตองทันสมัย  ในการทําวิจัยคร้ังน้ีกําหนดไววาจะใชขอมูลท่ีตีพิมพมาไมเกิน
หาปนับจากปท่ีเร่ิมทําวิจัยคือต้ังแตค.ศ.1996 - ค.ศ. 2001 

• ตองเปนตนฉบับ กลาวคือเขียนดวยภาษาท่ีจะทําประมวลศัพท  ไมใชฉบับ
แปล  ในท่ีน้ีคือภาษาอังกฤษ 

งานวิจัยฉบับน้ีคัดเลือกขอมูลตามเกณฑขางตน และไดนําแนวคิดเร่ือง
สถานการณการสื่อสาร (communicative setting) เขามาใชเปนเกณฑรวมดวย โดยยึดตาม 
Pearson (1998: 35-39) ซึ่งแบงสถานการณการสื่อสารออกเปนสี่ประเภทคือ 

1. การสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ 
เมื่อผูเชี่ยวชาญส่ือสารกันมักจะใชคําศัพทเฉพาะในวงการ (specialized 

jargon) ดวยถือวาผูเขียนและผูอานมีความรูความเขาใจในเร่ืองน้ันๆ ดีพอกัน   ผูเขียนจะอธิบาย
ความหมายของศัพทก็ตอเมื่อกําหนดนิยามใหศัพทคําน้ันใหมหรือตองการใหเกิดความชัดเจน  
และเมื่อสรางศัพทใหม  การสื่อสารประเภทน้ีมีในวารสารเฉพาะดาน หนังสือวิชาการ รายงานการ
วิจัย เอกสารทางกฎหมาย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีผูเขียนเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และเขียนให
ผูอานท่ีมีความเช่ียวชาญในระดับเดียวกัน  บริบทของการสื่อสารชนิดน้ีมักจะมีศัพทอยูมากที่สุด 

2. การสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเร่ิมตน 
นอกจากผูเชี่ยวชาญจะส่ือสารกันเองแลว ยังสื่อสารกับผูท่ีไมใช

ผูเชี่ยวชาญแตพอจะมีความรูในสาขาวิชาน้ันดวย เชน นักศึกษา หรือผูท่ีทํางานในสาขาเดียวกัน
แตมีพื้นความรูตางไป ดังเชน วิศวกรกับชางเทคนิค  สถานการณการสื่อสารประเภทน้ีมีการใช
ศัพทเชนกัน แตจะมีการอธิบายศัพทบางคําท่ีคิดวาผูอานอาจไมเขาใจ   จํานวนศัพทอาจนอยกวา
การสื่อสารประเภทแรก แตมีคําอธิบายมากกวา  เชน ตําราเฉพาะสาขา 

3. การสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ัวไป 
บุคคลท่ัวไปหมายถึงผูท่ีมีการศึกษาท่ัวไปซึ่งไมไดเก่ียวของอะไรใน

สาขาวิชาน้ัน  ตัวบทท่ีเขียนสําหรับผูอานประเภทนี้จึงใชภาษาธรรมดา มีศัพทนอย และหากตองใช
ศัพทก็จะใชศัพทงายๆ หรือมีคําอธิบายถึงศัพทคําน้ันดวย   การสื่อสารประเภทน้ีพบในวารสาร
เฉพาะดานสําหรับคนท่ัวไป หรือคอลัมนเฉพาะดานในหนังสือพิมพ เชน คอลัมนตางๆ ในสวน
กรุงเทพไอทีของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

 
 



 20 

4. การสื่อสารระหวางอาจารยกับนักเรียน 
คําวานักเรียนในท่ีน้ีหมายถึงคนท่ีไมมีความรูเฉพาะดานดีนัก แตตองการ

เรียนรูเพื่อศึกษาหรือเปนประโยชนในทางอาชีพ  การสื่อสารประเภทน้ีมักพบในตําราเบ้ืองตนและ
คูมือ  ผูเขียนจะใชศัพทตามความเหมาะสม แตจะนอยกวาประเภทท่ีสอง  สวนคําอธิบายและ
นิยามจะมีมากกวา   

ในสถานการณการสื่อสารท้ังสี่ประเภทท่ีกลาวมา สถานการณท่ี 1, 2 และ 4 เปน
แหลงขอมูลท่ีเหมาะสมในการนํามาทําเปนคลังขอมูลภาษาเพื่อดึงศัพทออกมา เน่ืองจากมีจํานวน
ศัพทมาก และมีการใชในบริบทท่ีชัดเจน  สวนประเภทที่ 3 มีศัพทนอย และใหความรูอยางกวางๆ  

ดังน้ัน คลังขอมูลภาษาที่ใชในงานวิจัยฉบับน้ีจึงประกอบดวยขอมูลจากหนังสือ 
ฐานขอมูลออนไลน และบทความตางๆ จากอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากจากเน้ือหา ผูเขียน และ
สถานการณการสื่อสารดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  รายละเอียดของขอมูลตางๆ ในคลังขอมูลภาษา
มีดังน้ี 

• หนังสือ 
การทําประมวลศัพทคร้ังน้ีใชหนังสือสี่เลมเปนหลัก ซึ่งมีเน้ือหาจัดอยูใน

สถานการณการสื่อสารประเภทท่ี 2 และ 4  โดยท่ีสองเลมแรกมีเน้ือหาท่ีเนนดานธุรกิจ และอีกสอง
เลมจะเนนหนักในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี1 

1.  Turban, Efraim, et al.  Electronic commerce: A managerial 
perspective.  New Jersy: Prentice-Hall, 1999. เปนตําราเรียนท่ีใชกันท่ัวไปในมหาวิทยาลัย
ตางๆ  เชน  ใชประกอบวิชาเลือกเฉพาะทางสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ เจาคุณทหารลาดกระบัง  ใชประกอบวิชา Managing Electronic Commerce ท่ี 
Marshall School of Business (http://www-rcf.usc.edu/~sulin/iom540)  ใชประกอบวิชา 
Electronic Commerce ใน McGill University  Faculty of Management 
(http://www.management.mcgill.ca/course/mis/273434/CO273690_W00.htm)  ใชประกอบ
วิชา Introduction to Electronic Commerce Online ใน Raritan Valley Community College 
(http://webct.raritanval.edu/public/busi201)  และใชประกอบวิชา Electronic Commerce ใน 
Zicklin School of Business - Baruch College City University of New York 
(http://cisnet.baruch.cuny.edu/holowczak/classes/9444/syllabus.html)  เปนตน 
                                                   
1  ขอมูลประกอบการใชหนังสือเหลาน้ีในมหาวิทยาลัยตางๆ เปนขอมูลในพ.ศ. 2544  ปจจุบันอาจมกีาร
เปล่ียนแปลง 
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2.  Rosen, Anita.  The E-commerce question and answer book.  
NY: AMACOM, 1999.  ผูเขียนเปนท่ีปรึกษาในระดับนานาชาติดานการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหกับบริษัทตางๆ เชน ActionTec, Alta Vista, Balboa Insurance, The Depository Trust 
Company, Global Village, Oracle, Matrixsoft, Netscape และ Novell  และสอนวิชาพาณิยช
อิเล็กทรอนิกสและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และหนังสือเลมน้ีไดรับการแนะนําใหเปนหนังสืออาน
ประกอบในมหาวิทยาลัยบางแหง เชน วิชา Internet for Business Economists ท่ี University of 
Surrey 

3.  Greenstein, Marilyn, and Todd M. Feinman.  Electronic 
commerce: Security, risk management and control. Singapore: McGraw-Hill, 2000.  
ผูเขียนเคยเปนอาจารยสอนวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ี Lehigh 
University, Bethlehem, Pennsylvania  และอีกคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบและประเมินการดาน
ระบบรักษาความปลอดภัยของ Windows NT และ UNIX และการรักษาความปลอดภัยบนอิน-
เทอรเน็ต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงดานเครือขายอ่ืนๆ  และเขียนบทความและหนังสืออ่ืนๆ 
ดานการรักษาความปลอดภัยและระบบคอมพิวเตอร  หนังสือเลมน้ีไดรับเลือกใหเปนหนังสืออาน
ประกอบรายวิชาตางๆ     เชน       E-Commerce: Security and Controls      ท่ี        University 
of Richmond (http://www.richmond.edu/~walden/myweb/m349s00/349_syllabus.htm)     
ใชประกอบวิชา Fundamentals of E-Commerce ท่ี McGill University 
(http://www.thestandard.com/article/0,1902,17826,00.html)  วิชา Electronic Commerce   
ท่ี Faculty  of  Economics  and  Commerce   Department  of Accounting The university of 
Melbourne (http://accfin.ecom.unimelb.edu.au/subjects_acc/316/outline.html)  และใช
ประกอบวิชาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน Lehigh University และ Colorado State University 
เปนตน 

4. May, Paul. The business of e-commerce: From corporate 
strategy to technology. Cambridge. Cambridge University Press, 2000.  เปนหนังสือดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับความนิยมเลมหน่ึง  มีการตีพิมพสองคร้ังภายในปเดียว  และจาก
การจัดอันดับของ amazon.com ซึ่งเปนเว็บไซตขายหนังสือท่ีใหญท่ีสุด หนังสือเลมน้ีมียอดขายอยู
ท่ีอันดับ 9,759 ในพ.ศ. 2544 และไดรับความนิยมในกลุมยอยของ amazon.com ดังน้ี Shell Oil 
Company (#14)  Bahrain (#12) และ Macau (#16)  ผูเขียนเปนผูกอต้ังบริษัทใหคําปรึกษาดาน
กลยุทธ โครงสราง และการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  โดยมี
ประสบการณเกาปในการเปนท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยีธุรกิจใหแกบริษัทชั้นนําระดับนานาชาติ 



 22 

• ฐานขอมูล 
ขอมูลสวนหน่ึงในคลังขอมูลไดมาจากฐานขอมูลออนไลน โดยคนหาผานฐาน 

ขอมูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน ACM Portal ซึ่งเปนฐานขอมูลจาก ACM Digital Library 
กับฐานขอมูลทางบรรณานุกรมของงานดานคอมพิวเตอรซึ่งมีท้ังบทความ หนังสือ รายงานวิชาการ 
วิทยานิพนธ และอ่ืนๆ   ฐานขอมูลท่ีสําคัญอีกแหลงหน่ึงท่ีใชในท่ีน้ีคือ Emerald หรือ Electronic 
Management Research Library Database   ซึ่งใหบริการเอกสารและบทความตางๆ     โดย
ครอบคลุมท้ังดานการจัดการ   เศรษฐกิจ   การบัญชี   การพัฒนา   การศึกษา   สารสนเทศ   และ
การตลาด เปนตน  เน้ือหาของเอกสารจากฐานขอมูลน้ีจัดอยูในสถานการณการสื่อสารท่ี 1 และ 2  
โดยสวนใหญจะอยูในสถานการณการสื่อสารประเภทท่ี 1 

• บทความจากอินเทอรเน็ต 
นอกจากหนังสือสี่เลมซึ่งใชเปนฐานขอมูลหลัก และเอกสารจากฐานขอมูล

ออนไลนแลว ยังมีเอกสาร บทความ รายงาน รวมถึงขาวตางๆ จากอินเทอรเน็ตท่ีใชเปนคลังขอมูล
ดวยเพื่อสนับสนุนเน้ือหาท่ีมีอยูแลว และเสริมรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงขอมูลท่ีทันสมัย โดยสืบคน
จากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือเชน E-Commerce Times (http://www.ecommercetimes.com) 
เว็บไซตท่ีใหขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย มีท้ังขาวประจําวัน บทความ บทวิเคราะห และอ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหา
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ  เว็บไซตแหงน้ีมุงกลุมผูอานหลักคือ ผูบริหาร ผูจัดการ ผู
ใหบริการดานอินเทอรเน็ต เจาของบริษัทขนาดเล็กหรือผูท่ีสนใจทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต และนัก
ลงทุน,  เว็บไซต ECommerce-Guide (http://ecommerce.internet.com) ซึ่งมีจุดประสงคในการ
เผยแพรความรูขาวสารดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชนกัน หรือเว็บไซต About 
(http://ecommerce.about.com) ท่ีใหขอมูลในดานตางๆ โดยมืออาชีพท่ีมีความรูความชํานาญใน
สาขาน้ันๆ  เปนตน   

นอกจากขอมูลท่ีไดจากเว็บไซตท่ีกลาวมาแลว  ยังมีขอมูลจากเว็บไซตอีกหลาย
แหงซึ่งเขียนข้ึนโดยองคกรหรือผูเขียนท่ีมีความรูความชํานาญดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน 
Barry Silverstein ผูบริหารของ Directech|eMerge ซึ่งเปนเอเจนซี (agency) ดานการตลาดแบบ
ขายตรงและออนไลน เปนผูเขียนหนังสือชื่อ "Business-to-Business Internet Marketing" และ 
"Internet Marketing for Information Technology Companies", ClickZ Network 
(http://www.clickz.com) ซึ่งเปนเว็บไซตท่ีใหขอมูลท่ีทันสมัย มุมมอง และประสบการณการ
ทํางานจากผูคนในสาขาการตลาดบนอินเทอรเน็ตและอุตสาหกรรมโฆษณา, Ralph F. Wilson ท่ี
ปรึกษาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เจาของเว็บไซต wilsonweb (http://www.wilsonweb.com) 
แหลงขอมูลสําคัญดานการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ตท่ีใหญท่ีสุด มีท้ังบทความและลิงกไปยัง
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แหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตลาดบนเว็บ, Roger Clarke 
ผูอํานวยการของ Xamax Consultancy Pty Ltd. ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปนอาจารยพิเศษท่ี Australian National University แผนกวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือท่ีเปนบทความหรือรายงานจากองคกรเชน CREC (http://crec.bus.utexas.edu) 
ศูนยวิจัยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ University of Texas at Austin เปนสถาบันวิจัยชั้นนําท่ีจัดทํา
และเผยแพรความรูและความเขาใจอันสําคัญในสาขาระบบสารสนเทศและการจัดการการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และเศรษฐกิจดิจิทัล,  eLab (http://ecommerce.vanderbilt.edu) ศูนยวิจัยของ 
Owen Graduate School of Management แหง Vanderbilt University  กอต้ังข้ึนเพื่อศึกษางาน
ดานการตลาดบนเวิลดไวดเว็บ เปนศูนยวิจัยแหงแรกๆ ท่ีศึกษาเร่ืองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส,  
eCommerce Innovation Centre (http://www.ecommerce.ac.uk) แหง Cardiff University เปน
ศูนยแนวหนาในการพัฒนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคธุรกิจขนาดยอม  
มีเปาหมายในการเผยแพรขอมูลดานการคาสมัยใหม สนับสนุนและใหความชวยเหลือในการใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ European Commission - Information Society Directorate-
General (http://europa.eu.int) แหลงขอมูลออนไลนของทีมผูเชี่ยวชาญท่ีมุงใหสหภาพยุโรปอยู
ในระดับแนวหนาของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนการวิจัยและพัฒนาหรือการสรางสรรค
แนวคิดใหมๆ โดยรวมมือกับองคกรชั้นนําตางๆ  ใหขอมูลทันสมัย และมีผูเชี่ยวชาญคอยตอบ
ปญหาเก่ียวกับอีคอมเมิรซ  เปนตน  เน้ือหาของเอกสารเหลาน้ีอยูในสถานการณการสื่อสาร
ประเภทท่ี 1, 2 และ 4  แตสวนใหญมักเปนประเภทท่ี 2 และ 4 

ขอมูลท้ังหมดท่ีรวมรวมและคัดเลือกจากเกณฑท่ีกลาวมาแลวขางตนจะนํามา
จัดทําเปนคลังขอมูลภาษาเพื่อการวิจัยน้ี 



 24 

การสรางคลังขอมูลภาษา 

คลังขอมูลภาษาเปนสวนสําคัญในการทําประมวลศัพท เน่ืองจากเปนฐานขอมูลท่ี
นักศัพทวิทยาใชเพื่อดึงศัพท รวมท้ังทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน (extraction record) และบันทึก
ขอมูลศัพท (terminological record) ดวยการประมวลรายละเอียดของศัพทจากขอมูลท่ีปรากฏใน
คลังขอมูลภาษา  นักศัพทวิทยาไดใหนิยามของคําวาคลังขอมูลภาษาไวคลายกันเชน Sager 
(1990: 130) กลาววา คลังขอมูลภาษาคือตัวแทนของเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะ  Pearson 
(1998: 43) ไดสรุปนิยามของคลังขอมูลภาษาที่มีผูใหไวตางๆ กันวา เปนสิ่งท่ีเกิดจากการคัดเลือก
หรือรวบรวมตามเกณฑท่ีชัดเจน เก็บอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส รวมรวมจากชิ้นงานทางภาษาที่
ใชจริง ไมมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล  และสามารถใชเปนตัวอยางของภาษา เน่ืองจากเปน
ตัวแทนของภาษาน้ันๆ   

ดังน้ัน เมื่อกลาวถึงการจัดทําคลังขอมูลภาษาเพื่อใชทําประมวลศัพทในสาขาวิชา
เฉพาะ ก็อาจกลาวไดวาเปนการรวบรวมตัวบทตนฉบับท่ีผานการคัดเลือกอยางเปนระบบใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหรือเปนตัวแทนของเน้ือหาในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อ
ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิเคราะหศัพท 

Pearson (1998: 56-57) ไดใหหลักโดยรวมในการสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะ
สาขาไวดังน้ี 

1. ขนาดของคลังขอมูลภาษา  โดยท่ัวไปมีขนาดหน่ึงลานคํา แตขนาดมี
ความสําคัญนอยกวาคุณสมบัติในการเปนตัวแทนของเน้ือหาในสาขาน้ันๆ  อยางไรก็ตาม ถา
คลังขอมูลภาษามีขนาดใหญก็จะเปนตัวแทนไดดีย่ิงข้ึน   

ในท่ีน้ีใชคลังขอมูลภาษาขนาดประมาณ 888,000 คํา  โดยคํานึงถึง
ปริมาณท่ีใกลเคียงกันระหวางตัวบทท่ีเปนหนังสือและตัวบทท่ีเปนเอกสารหรือบทความ
อิเล็กทรอนิกส กลาวคือตัวบทท่ีเปนหนังสือมีขนาดประมาณ 449,000 คํา และตัวบทท่ีเปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสมีประมาณ 439,000 คํา เพื่อไมใหมีนํ้าหนักแตกตางมากนักสําหรับเน้ือหาท่ีอยูใน
สถานการณการสื่อสารประเภทท่ี 2 และ 4  สวนเน้ือหาท่ีอยูในสถานการณการสื่อสารประเภทที่ 1 
น้ันมีไมมากนัก เน่ืองจากไมคอยพบ  หรือมักเปนขอมูลท่ีตองเสียคาธรรมเนียมในการอานหรือ
คัดลอก 

2. หัวขอ  หัวขอของขอมูลในการทําคลังขอมูลเปนเชนเดียวกับหัวขอใน
การทําประมวลศัพท ซึ่งก็คือการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เอกสารท่ีเลือกใชตองเปนเอกสารท่ีอยู
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ในหัวขอน้ีหรือมีความเก่ียวของกัน  แตเน่ืองจากหัวขอน้ีครอบคลุมเน้ือหาในดานตางๆ อยาง
กวางขวาง จึงตองกําหนดขอบเขตเพื่อใหอยูในกรอบท่ีจํากัด กลาวคือจํากัดเฉพาะเน้ือหาท่ี
เก่ียวของกับการซื้อขายผานคอมพิวเตอรทางระบบอินเทอรเน็ต  ครอบคลุมต้ังแตเร่ิมกระบวนการ
คือเร่ิมต้ังรานคาบนอินเทอรเน็ต การซื้อขาย ไปจนถึงการชําระเงิน และการสนับสนุนการขาย 

3.  ประเภทของขอมูล  ผูวิจัยบางคนอาจจํากัดขอมูลท่ีจะใชในการสราง
คลังขอมูลวาตองเปนงานวิจัยเทาน้ัน หรือเปนขอมูลประเภทอ่ืนๆ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางประกอบกัน  ในท่ีน้ีไดรวบรวมขอมูลหลายประเภท ท้ังหนังสือ ตํารา บทความ เอกสาร 
รายงาน และขาว เพื่อใหมีเน้ือหาและสถานการณการสื่อสารท่ีหลากหลายและครอบคลุม 

การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชเปนคลังขอมูลภาษาจะทําให
ประมวลผลและคนคืนขอมูลไดงาย โดยเฉพาะเมื่อขอมูลมีปริมาณมาก  แตขอมูลสวนหน่ึงท่ีผาน
การคัดเลือกตามเกณฑท่ีกลาวมาแลวขางตนเปนขอมูลเอกสาร ดังน้ันจึงตองแปลงขอมูลเหลาน้ัน
ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเสียกอนดวยการใชเคร่ืองสแกน  และโปรแกรมแปลงขอมูลจากเคร่ือง
สแกนเปนขอมูลแบบขอความซึ่งใชในการทําวิจัยคร้ังน้ีคือ OmniPage Pro 10.0  เมื่อแปลงขอมูล
เสร็จเรียบรอยแลวจึงรวบรวมขอมูลท้ังหมดใหอยูในโฟลเดอรเดียวกันโดยกําหนดชื่อแฟมใหมเปน
รหัสเพื่อความเปนระเบียบและสะดวกในการคนหาเมื่อตองการอานขอมูลเพิ่มเติม  กลาวคือ
แฟมขอมูลจากหนังสือจะข้ึนตนดวย EB แลวตามดวยเลขสองตําแหนง เชน EB01 แทนแฟมขอมูล
ของหนังสือ Greenstein, Marilyn and Feinman, Todd M.  Electronic commerce : Security, 
risk management and control.  Singapore : McGraw-Hill, 2000.  สวนแฟมขอมูลจากเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสจะข้ึนตนดวย E แลวตามดวยเลขสามตําแหนง เชน E001 แทนแฟมขอมูลของ
บทความ  Miller, robin.  "Dancing-Bear Ads Stopping Traffic?." [Online].  Available from: 
http://www.ojr.org/ojr/business/1015017220.php  2001.  เปนตน  โดยจะมีตารางดรรชนี
แฟมขอมูลแสดงอยูในภาคผนวก ก 

กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีมุงใหขอมูลท่ีเปนภาพรวมของพาณิชยอิเล็กทรอ-
นิกสในขอบเขตงานวิจัยฉบับน้ี รวมท้ังขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการคัดเลือก
ศัพทซึ่งเปนกระบวนการในบทตอไป 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic commerce) เปนคําท่ีรูจักกันแพรหลายในยุค
ท่ีอินเทอรเน็ตพัฒนาขึ้นจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอรนับลานๆ เคร่ืองท่ัวโลกไวดวยกัน  เปนการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการทําธุรกิจไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม  มีผูใหคํานิยามของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ไวตางๆ นานา แตยังไมมีนิยามใดไดรับการยอมรับอยางเปนสากล เน่ืองจากแตละคนมีมุมมอง
และขอบเขตมโนทัศนท่ีแตกตางกัน ดังตัวอยางในจดหมายขาวของศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส: 2542) ตอไปน้ี 

"พาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส" (ECRC 
Thailand,1999) 

"พาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งข้ึนอยูกับการ
ประมวลและการสงขอมูลท่ีมีขอความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรวมถึง
การขายสินคาและบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส, การขนสงผลิตภัณฑท่ีเปนเน้ือหาขอมูลแบบ     
ดิจิทอลในระบบออนไลน, การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส, การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส, ใบ
ตราสง, การประมูล, การออกแบบและวิศวกรรมรวมกัน, การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ, การขาย
ตรง, การใหบริการหลังการขาย ท้ังน้ีใชกับสินคา (เชนสินคาบริโภค, อุปกรณทางการแพทย) และ
บริการ (เชน บริการขายขอมูล, บริการดานการเงิน, บริการดานกฎหมาย) รวมท้ังกิจการท่ัวไป 
(เชน สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนยการคาเสมือน)" (European Union, 1997) 

ในวิทยานิพนธฉบับน้ีไดกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็ก-  
ทรอนิกสตามนิยามของ Lawrence et al (1998: 2-3 quoted in Mitchell 2000) ท่ีวา 

�พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหมายถึงการซื้อขายขอมูล ผลิตภัณฑ และบริการผาน
เครือขายคอมพิวเตอรท่ีใชในปจจุบันและในอนาคต โดยใชเครือขายจํานวนมหาศาลท่ีประกอบข้ึน
เปนอินเทอรเน็ต� 

เน่ืองจากเห็นวาอินเทอรเน็ตเปนท่ีนิยมเพราะเปนชองทางการคาท่ีใหญท่ีสุด และ
สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วท่ัวโลกผานเวิลดไวดเว็บ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบตางๆ ตามลักษณะของธุรกิจ เชน electronic 
marketplace และ online auction  และแบงตามคูคาไดเปนสี่ประเภทท่ีกลาวถึงกันมากคือ 
business-to-business, business-to-consumer, business-to-government และ consumer-
to-consumer  และจากการประมวลขอมูลจากแหลงตางๆ พบวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี
องคประกอบใหญๆ สี่ดานตามกระบวนการซื้อขายคือ  
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1.  เว็บไซต (Web site)  สําหรับเปนท่ีแสดงสินคาและประตูสูการซื้อขาย   
2.  การชําระเงิน (payment) ลูกคาสามารถเลือกวิธีชําระเงินไดหลายวิธี 

หลังจากตัดสินใจซื้อสินคาแลว  โดยการชําระเงินดวยบัตรเครดิตเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากที่สุด
ในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Gartner Group 2002 quoted in ePaynews.com 2003) 

 3. การรักษาความปลอดภัย (security)  ขอมูลในการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนับเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลสวนตัว เชน ขอมูลบัตรเครดิต  ดังน้ันจึง
ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในดานตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการและ
ลูกคา 

 4.  การตลาด (marketing) ไดแกการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือ
เว็บไซตของตนใหเปนท่ีรูจักดวยสื่อชนิดตางๆ  การบริการเพื่อสรางความพอใจและดึงดูดลูกคา 
และการวัดผลการดําเนินงานโดยดูจากจํานวนและความสนใจของผูเย่ียมชมเว็บไซต รวมถึงความ
พึงพอใจของลูกคาซึ่งวัดไดจากอัตราการเปนลูกคาและการเสียลูกคา  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังมีรายละเอียดปลีกยอยอ่ืนๆ อีกมากมาย เน่ืองจากเปน
การผสมผสานสองศาสตรใหญเขาดวยกันคือการทําธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตเพื่อ
นําเสนอภาพรวมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานหลักๆ จึงวางขอบเขตเน้ือหาท่ีจะนําเสนอไว
เพียงเทาน้ี 

ปญหาและแนวทางแกไข 

ในข้ันตอนของการเตรียมขอมูลเพื่อทําประมวลศัพทและสรางคลังขอมูลภาษาพบ
ปญหาบางประการและไดเสนอแนวทางแกไขดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. การคัดเลือกขอมูล 
ขอมูลดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันมีมากมายท้ังท่ีเปนหนังสือและ

บทความทางอินเทอรเน็ต จึงไมมีปญหาเร่ืองขอมูลไมเพียงพอ  แตในทางกลับกันคือมีปญหาเร่ือง
ขอมูลมากเกินไป  ดังน้ันจึงตองใชเวลานานในการคัดเลือกขอมูลท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมขอบเขตท่ี
กําหนดมากที่สุด  แตพบวาขอมูลท่ีเปนหนังสือหรือบางคร้ังแมแตขอมูลท่ีเปนบทความทาง
อินเทอรเน็ตมักมีเน้ือหาท่ีมากหรือกวางกวาขอบเขตท่ีตองการ และไมสามารถตัดบางบทบางตอน
ออกไดเน่ืองจากเน้ือหาบางสวนในบทนั้นเปนเร่ืองท่ีตองการ ถาใชวิธีตัดตอนเปนสวนๆ ก็จะตองใช
เวลานาน ดังน้ันจึงใชขอมูลท้ังหมด แลวคัดกรองออกในข้ันตอนการดึงศัพท  นอกจากน้ียัง
พิจารณาความนาเชื่อถือของผูเขียนประกอบดวย 
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ท้ังน้ีมีขอสังเกตวาขอมูลท่ีอยูในสถานการณการสื่อสารประเภทท่ี 1 คือ
ระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเชี่ยวชาญน้ันมักอยูในรูปรายงานการวิจัยหรือบทความ แตท่ีพบสวนใหญ
มักเปนขอมูลการวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีใชในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการวิเคราะหในเชิง
กวางถึงผลกระทบท่ีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีตอสิ่งอ่ืนๆ  ทําใหมีขอมูลท่ีนํามาใชไดนอย  และ
ขอมูลท่ีนาสนใจหลายๆ เร่ืองจะตองเสียคาธรรมเนียมในการใช จึงไมสามารถนํามาใชได  แนวทาง
แกไขสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีคือพยายามหาขอมูลอ่ืนๆ ในหัวขอเดียวกันหรือใกลเคียงกันจาก
แหลงขอมูลท่ีไมเสียคาใชจายมาใชแทน 

2.  การจัดเก็บขอมูล 
ขอมูลเอกสารท่ีใชในการทําวิจัยน้ัน เมื่อนํามาสแกนเพื่อจัดเก็บเปน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะประสบปญหาขอมูลท่ีไดไมมีความชัดเจนสมบูรณ กลาวคือตัวอักษร
ปรากฏขาดๆ หายๆ หรือเปนอักขระอ่ืน เชน "~" หรือ "!"   เมื่อวิเคราะหสาเหตุแลวสรุปไดวาเปน
เพราะกดหนาหนังสือแนบกับตัวอานของเครื่องสแกนไมสนิทโดยเฉพาะสวนท่ีใกลสันหนังสือ ทํา
ใหเคร่ืองสแกนอานไดไมท่ัวถึง  ถาเปนหนังสือท่ีไมหนามาก ปญหาเชนน้ีจะลดลง  แตถาเปน
หนังสือเลมใหญและหนา การสแกนจะทําไดลําบากย่ิงข้ึน  ทางแกไขคือตองพยายามกดหนังสือให
แนบสนิท แตพบวาทําใหหนังสือแบะจนหนาหนังสือหลุดออกมาเปนแผนๆ  ถาเปนหนังสือสวนตัว 
ปญหาน้ีคงไมกอใหเกิดผลกระทบอะไรมากนัก แตเน่ืองจากบางเลมเปนหนังสือของหองสมุดซึ่ง
ตองรักษาใหดี จึงไดหาทางแกไขโดยการถายเอกสารแลวสแกนคราวละแผน  ปรากฏวาเปนวิธีท่ี
ไดผล แตขอมูลท่ีออกมามีหลายสวนท่ียังขาดหายหรือผิดพลาด ท้ังน้ีเพราะเอกสารน้ันถายมาไม
ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณใกลสันหนังสือ  ปญหาอีกประการท่ีพบนอกเหนือจากปญหาขอมูลขาด
หายหรือผิดพลาดจากตนฉบับท่ีใชสแกน คือโปรแกรมอานและแปลงขอมูลออกมาไมถูกตอง  ใน
ท่ีน้ีใชโปรแกรม OmniPage Pro 10.0 พบวามีการแปลงตัวอักษรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันออกมา
ผิดพลาด เชน return เปน retum, IT เปน TT หรือ b2b เปน 626 เปนตน   

วิธีแกไขคือตองตรวจสอบดวยตัวเองและใชโปรแกรมตรวจการสะกดของ 
Microsoft Word เขาชวยเพื่อเปนการประหยัดเวลา แตขอเสียของโปรแกรมน้ีคือ ถาหากคําท่ีแปลง
มาน้ันถึงแมจะผิดจากตนฉบับ แตเปนคําท่ีมีความหมาย ก็จะตรวจไมพบ เชน จาก clearly เปน 
dearly จึงเปนขอท่ีควรระวังสําหรับผูท่ีใชวิธีตรวจสอบดวยโปรแกรมน้ี อยางไรก็ตาม การใช
โปรแกรมตรวจการสะกดจะชวยแบงเบาภาระของผูทําวิจัยไปไดมาก  เน่ืองจากพบวาขอผิดพลาด
ท่ีกลาวมาน้ันมีเพียงเล็กนอย  แตผูทําวิจัยอาจอานทวนซ้ําอีกคร้ังเพื่อความแนใจ 
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คลังขอมูลภาษาท่ีสรางไวน้ีเปนสวนสําคัญของการทําประมวลศัพท เน่ืองจากเปน
ฐานขอมูลสําหรับดึงศัพทและคนหาขอมูลเก่ียวกับศัพทคําน้ันๆ เพื่อนําไปบันทึกในบันทึกขอมูล
ศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูลศัพท  กลาวไดวาคลังขอมูลภาษาเปนรากฐานของประมวลศัพท 
ดังน้ันผูทําวิจัยควรจัดทําดวยความรอบคอบ 



 
บทท่ี  4 

 
กระบวนการดึงศัพท 

หลังจากจัดทําคลังขอมูลภาษา (corpus) และไดกรอบมโนทัศนในเร่ืองพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแลว ข้ันตอนตอไปคือการดึงศัพท (term extraction) ออกจากคลังขอมูลภาษา  ใน
บทน้ีจะอธิบายกระบวนการท่ีใชในการดึงศัพทสําหรับงานวิจัยฉบับน้ี พรอมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึน 
และแนวทางแกไข  นอกจากน้ียังไดทดลองดึงศัพทดวยวิธีการอ่ืนแบบงายๆ แลวสรุปขอดีขอเสีย
ของแตละวิธี เพื่อนํามาพิจารณาวากระบวนการใดจะทําใหดึงศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด เปนการทดลองสําหรับผูท่ีจะทําประมวลศัพทตอไปท่ีจะไดนําไปใชเปนวิธีเร่ิมตนในการดึง
ศัพท 

วาดวยการดึงศัพท 

การดึงศัพทคือการนําศัพทออกมาจากคลังขอมูลภาษา ซึ่งเปนกระบวนการ
พื้นฐานท่ีสําคัญในการไดศัพทมาวิเคราะหเพื่อนําไปสูการสรางชุดศัพทท่ีสมบูรณในสาขาวิชาท่ี
วิจัยน้ัน  ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 วา ศัพท (term) น้ันแตกตางจากคํา (word) น่ันคือศัพทจะ
บงบอกถึงลักษณะเฉพาะในสาขาวิชาหน่ึงๆ แตในเมื่อตัวบทเฉพาะดานของสาขาวิชาท่ี
ทําการศึกษาน้ันยอมมีท้ังศัพทและคําอยูรวมกัน จึงเปนปญหาวาจะมีวิธีใดบางท่ีชวยแยกศัพท
ออกมาได  นักศัพทวิทยาจึงวิเคราะหและเสนอแนวทางหรือหลักเกณฑตางๆ ท่ีชวยในการดึงศัพท 
เชน เกณฑความถ่ีและการเกิดรวมกันของศัพทหรือท่ีเรียกวา collocation ท่ี Yang (1986) ใช 
เกณฑการอางถึงท่ัวไป (generic reference) และเกณฑสัญญาณทางภาษา (linguistic signal) 
ของ Pearson (1998) และเกณฑการสังเกตศัพทของ Cabré (1999) เปนตน 

ในเร่ืองเกณฑความถ่ีและการเกิดรวมกันของศัพทน้ัน Yang (1986: 93 quoted 
in Pearson 1998: 122) มีแนวคิดวาศัพทมักจะพบในเร่ืองเฉพาะ ดังน้ันจึงสามารถระบุศัพทเด่ียว
ไดจากความถ่ีท่ีปรากฏ และระบุศัพทประสมไดจากการเกิดรวมกัน  สวน Pearson (1998) มอง
เกณฑการอางถึงท่ัวไปวาเปนเกณฑท่ีพิจารณาความเปนสากลของศัพท โดยมีสมมติฐานวาศัพท
คือคําท่ีอางถึงประเภท (class) ของส่ิงท่ัวไป ไมใชสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจง และดังน้ันจะปรากฏในรูปท่ีมี
คํานําหนานามแบบไมเฉพาะเจาะจง (indefinite article) หรือไมมีคํานําหนานามเลย  สวนเกณฑ
สัญญาณทางภาษาจะพิจารณาวาคําท่ีเขาเกณฑการอางถึงท่ัวไปและปรากฏตามหลังคํากลุมหน่ึง 
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เชน called, known as และ The term เปนตน นาจะเปนศัพท  สําหรับเกณฑขอสังเกตศัพทของ 
Cabré (1999: 137) มีรายละเอียดดังน้ี 

• เปนคําเด่ียวท่ีมีนามวลีขยาย เชน first price sealed bid auction 
• ไมสามารถแทรกองคประกอบทางภาษาลงไปในวลีท่ีเปนศัพทได เชน cost 

per thousand ไมใช cost per a thousand 
• ไมสามารถปรับเปลี่ยนสวนใดสวนหน่ึงในวลีน้ันไดโดยอิสระ เชน business-

to-consumer ไมใช business-to-consumers หรือ businesses-to-consumer 
• ศัพทคําน้ันสามารถใชคําพองมาแทนที่ได เชน ad click rate มีความหมาย

ตรงกับ click-through rate ดังในประโยคน้ี  
�ad click rate  
Sometimes referred to as "click-through rate," this is the number of ad 

clicks as a percentage of ad views.� (E170.txt)  
• ศัพทน้ันมีคําตรงขามในสาขาเดียวกัน เชน encryption ตรงขามกับ 

decryption ในประโยค �Encoding the contents of the message in such a way that hides 
its contents from outsiders is called encryption. The encrypted message is called the 
ciphertext. The process of retrieving the plaintext from the ciphertext is called 
decryption.� (E110.txt) 

• ถาเปนคําประสม เมื่อแยกแตละคําออกมา จะมีความหมายตางไป เชน 
search engine ซึ่งหมายถึงโปรแกรมสําหรับคนหาขอมูล เชน Most Web sites of any size and 
complexity need both a search engine, which allows searching by keyword, and a set of 
categories. (E164.txt)  ถาแยกแปลคําวา engine คําเดียวจะหมายถึงเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต 

วิทยานิพนธฉบับน้ีไดนําเกณฑตางๆ ดังกลาวของนักศัพทวิทยามาใชตามความ
เหมาะสม โดยจะกลาวถึงรายละเอียดการใชและผลลัพธท่ีไดในหัวขอตอไป 

ขั้นตอนการดึงและคัดเลือกศัพท 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการดึงศัพทศัพทคือการนําศัพทท่ีเก่ียวของออกมาจาก
คลังขอมูลภาษา เมื่อไดศัพทแลว จะตองนํามาคัดเลือกอีกชั้นหน่ึง เพื่อใหแนใจวาศัพทท่ีไดมาน้ัน
เปนศัพทท่ีตรงตามความตองการอยางแทจริง  การดึงศัพทในวิทยานิพนธฉบับน้ีไดใชเกณฑ
สัญญาณทางภาษาของ Pearson (1998) เปนเกณฑหลัก เน่ืองจากเปนวิธีท่ีมีตัวบงชี้ศัพทท่ี                   
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ชัดเจน  สวนเกณฑการอางถึงท่ัวไปนั้นจะนํามาพิจารณารวมกับเกณฑสัญญาณทางภาษา  กลาว
โดยงายคือใชเกณฑสัญญาณทางภาษาเปนเกณฑแรก แลวจึงพิจารณาดวยเกณฑการอางถึง
ท่ัวไปเปนเกณฑท่ีสอง  เหตุผลท่ีไมใชเกณฑการอางถึงท่ัวไปเปนเกณฑแรกดังท่ี Pearson (1998: 
128) ไดใหความเห็นไววาเปนเกณฑแรกและเปนเกณฑท่ีสําคัญท่ีสุด เน่ืองจากเกณฑดังกลาวถือ
วาศัพทจะปรากฏในรูปท่ีมีคํานําหนานามแบบไมเฉพาะเจาะจง เชน a หรือ an เชน คําวา digital 
signature ในประโยค The encrypted message digest is what is commonly referred to as a 
digital signature. (EB01.txt)  หรือไมมีคํานําหนานามเลยเชน spam ในประโยค Spam is the 
cheapest system when you take into account how many people you reach. (E093.txt) ซึ่ง
เปนเกณฑท่ีกวางมาก  หากใชเกณฑน้ีพิจารณาคําท้ังหมดจากคลังขอมูลภาษา จะตองใช
เวลานาน และอาจมีขอผิดพลาดได เน่ืองจากคําธรรมดาก็มีคํานําหนานามหรือไมมีคํานําหนานาม
ได เชน Thus, a user that clicks on the hypertext link at one site may "jump" to another 
site. (EB01.txt) หรือ Advice can also be seen as a comfort factor. (EB02.txt)  ดังน้ันเกณฑน้ี
จึงนาจะนํามาใชเพื่อตรวจสอบความเปนศัพทหลังจากท่ีดึงศัพทออกมาแลว  สวนเกณฑอ่ืนๆ ท่ี
นํามาใชรวมกับเกณฑของ Pearson (1998) คือเกณฑของ Cabré (1999) ท่ีไดอธิบายไวขางตน 
และกรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กลาวถึงแลวในบทท่ี 3) ซึ่งเปนตัวกําหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีวิจัย 

รายละเอียดในการดึงและคัดเลือกศัพทมีดังน้ี 
1.  ใชเกณฑสัญญาณทางภาษาดึงศัพทออกจากคลังขอมูลภาษา โดย

คนหาในโปรแกรม Concordancer for Windows Version 2.0 (July 1996)1 ดวยคําท่ี Pearson 
(1998: 130-134) เสนอไว ไดแก denote, called, known as, i.e., e.g., the term, ���, This 
process, This method และ This device  ระหวางการทํางานในข้ันตอนน้ีพบวามีคําท่ีสามารถ
เปนสัญญาณทางภาษาไดเชนกัน คือคําวา referred to as และ defined as ซึ่งไดนํามาใชดวย 
และไดผลตางๆ ออกมาดังน้ี 

denote - มี 7 คําท่ีนาจะเปนศัพท  จากรายการตางๆ ท่ีดึงออกมาได
พบวาคําท่ีนาจะเปนศัพทจะอยูกอนคําวา denote  เล็กนอย เชน We prefer to use business-to-
business (b2b) to denote dynamic systems relationships between business partners. 
(EB02.txt) แตก็มีบางกรณีท่ีศัพทอยูในประโยคกอนหนาประโยคท่ีมีคําวา denote เชน Business-
to-consumer, therefore, does not mean volume business. Rather, it denotes a type of 

                                                   
1  โปรแกรมสําหรับวิเคราะหคาํ รวมถึงตรวจสอบลักษณะ ไวยากรณ และการใช สามารถดาวนโหลดไดท่ี 
http://www.ifs.tu-darmstadt.de/linglit/wconcord.htm 
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customer relationship: one oriented to individuals acting in a personal or family capacity. 
(EB02.txt)  บางคร้ังก็พบวา denote เกิดรวมกับคําอ่ืนท่ีบงบอกถึงความเปนศัพท เชน A control 
risk is a term used to denote a situation in which the expected benefits of additional 
controls may not exceed their implementation and maintenance costs. (EB01.txt)  แตคํา
วา denote ไมไดบงบอกถึงศัพทเสมอไป บางคร้ังก็เปนการอธิบายตัวยอหรือสัญลักษณท่ีใช เชน 
Let PAdikt denote the event that consumer i is exposed to the passive ad for sponsor k 
during visit t. (E143.txt) 

called - มี 280 คําท่ีนาจะเปนศัพท  พบวาสวนใหญแลวคําท่ีตามหลัง 
called จะเปนศัพท เชน Another form of authentication called biometrics requires that 
some physically unique characteristics of the user be used for identification. (EB01.txt) 
แตก็มีบางกรณีท่ีไมใชศัพท แตเปนชื่อเฉพาะอยางชื่อของหนวยงานหรือผลิตภัณฑ เชน 
Furthermore an initiative of the nine regional governments called APTA (Austrian Platform 
for Telematics Applications) is organising awareness events in electronic commerce, 
EDI, Telework, Multimedia and other areas of the Information Society. (E105.txt)   หรือ
บางกรณี คําท่ีนาจะเปนศัพทอาจอยูกอนหนาคําวา called เชน E-squared (as it's 
affectionately called) permits making changes to programs, increasing the SmartCard's 
flexibility but also exposing it to various types of nasty security attacks. (E045.txt)  
บางคร้ังพบวานิยามอยูกอนหนา called เชน The process of determining that a trading 
partner is indeed who he or she claims to be is called authentication. (EB01.txt)  
นอกจากน้ียังพบวา ถามีคําวา �also� อยูดวยเปน also called คําท่ีอยูขางหนาจะเปนศัพทเชนกัน 
โดยจะเปนคําพอง (synonym) เชน A fourth member of this category is the second price 
sealed bid auction, also called the Vickrey auction. (E146.txt) 

known as - มี 71 คําท่ีนาจะเปนศัพท  พบวาคําท่ีปรากฏตามหลังจะ
เปนศัพท เชน Transactions in amounts between 25 cents and $10, typically made in 
order to download or access graphics, games, and information, are known as 
micropayments. (E100.txt)  และจะเห็นวาประโยคขางหนา known as มักเปนคําอธิบายหรือ
นิยามของศัพทท่ีตามมา  นอกจากน้ียังพบวาถามีคําวา �also� อยูดวยเปน also known as คําท่ี
อยูขางหนาจะเปนศัพทเชนกัน โดยจะเปนคําพอง เชน Digital marketplaces, also known as 
exchanges, have hit full speed in the past nine months. (E070.txt)  

i.e. - มี 52 คําท่ีนาจะเปนศัพท  มักพบวาคําท่ีอยูหนา i.e. เปนศัพท และ
ประโยคท่ีตามหลัง i.e. เปนนิยามหรือคําอธิบาย เชน Aggregate counts of clickthroughs or 
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click rates (i.e., the ratio of passive ad clicks to passive ad impressions) are actually 
preferable, since they measure actual exposure to passive ads and a commitment by 
the consumer to view the active advertising content. (E143.txt)  แตก็มีบางกรณีท่ีเปนเพียง
การขยายความประโยค เชน By model checking, access to E-tier objects must be done 
through the proper gateway, i.e. G-tier objects can be verified. (E160.txt) 

e.g. - มี 33 คําท่ีนาจะเปนศัพท  บางกรณีพบวาคําท่ีอยูหนา e.g. เปน
ศัพท และคําหรือประโยคท่ีตามหลัง e.g. เปนตัวอยาง เชน The Client Help Desk even 
mentions "horizontal portals" (e.g. Yahoo!, see above) adding that these are "all-purpose 
portals." (E055.txt) แตสวนใหญพบวาเปนการอธิบายประโยคหรือยกตัวอยางเทาน้ัน โดยท่ีไมมี
ศัพทอยูหนา e.g. เลย  เชน Other possible system of collecting fees (for using someone 
else's idea) may depend on the value created by using that idea (e.g. instead of 
charging copyright or patent rights on a tractor, but on the value of crop each year 
raised by the tractor), or a flat fee for unlimited use, etc. (E099.txt) 

the term - มี 64 คําท่ีนาจะเปนศัพท โดยศัพทจะปรากฏตามหลัง เชน 
The term electronic purse is used to refer to monetary value that is loaded onto the 
smart card's microprocessor and that can be used by consumers for purchases. 
(EB01.txt) และพบวามักจะมีการเนนวาเปนศัพทโดยใชเคร่ืองหมายอัญประกาศรวมดวย เชน 
The term "electronic commerce" has evolved from its meager notion of electronic 
shopping to mean all aspects of business and market processes enabled by the Internet 
and the World Wide Web technologies. (E099.txt) 

��� - ไมสามารถใชโปรแกรม Concordancer for Windows คนหาได  
แตพบหลายรายการท่ีเกิดรวมกับสัญญาณทางภาษาคําอ่ืนๆ เชน A governing party called 
"certification authority" issues the certificate. (E155.txt) และ While these sites facilitate E-
commerce, the term "E-commerce" has been used more with regards to web sites that 
actually directly buy and sell merchandise. (E114.txt) 

This process - มี 3 คําท่ีนาจะเปนศัพท โดยพบวาจะอยูตามหลังศัพท 
เชน Authorization. This process checks whether funds are available for purchases. 
(E115.txt)  แตสวนใหญจะเปนการกลาวถึงกระบวนการหรือ process น้ันๆ โดยท่ีไมมีตัวศัพท 
เชน As each page is explored, theoretically the program generating the site can create 
more. This process can continue ad infinitum, and the robot is lost. (E138.txt) 
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This method - ไมพบคําท่ีนาจะเปนศัพทในคลังขอมูลภาษานี้  สวน
ใหญจะพบวาเปนลักษณะบรรยายแตไมมีตัวศัพท เชน Requests for file access may be 
authenticated here or may be passed directly to the appropriate FTP or Telnet server on 
the DMZ. This method has the advantage of being able to mask the host name of the 
DMZ server; the user only has to name the proxy server/gateway's host name. (EB01.txt)  

This device - มี 1 คําท่ีนาจะเปนศัพท โดยจะปรากฏในประโยคกอน
หนา เชน Let's start with the intelligent toaster. This device has become part of the 
mythology of the high-tech world. (EB02.txt) 

referred to as - มี 50 คําท่ีนาจะเปนศัพท โดยจะปรากฏหลังคําน้ี และ
ประโยคขางหนาเปนนิยามหรือคําอธิบาย เชน The encrypted message digest is what is 
commonly referred to as a digital signature. (EB03.txt)  แตก็พบวามีกรณีท่ีคําท่ีเปนศัพทอยู
หนาคําน้ีดวย เชน Spam is referred to as "postage due marketing" because the thousands 
of messages (even millions) sent reside on the recipients' host computers until they are 
deleted, and the storage of such messages cost businesses money. (EB01.txt)  

defined as - มี 25 คําท่ีนาจะเปนศัพท  โดยท่ัวไปคําท่ีนาจะเปนศัพทจะ
ปรากฏอยูหนาคําน้ี สวนท่ีปรากฏหลังคําน้ีมักจะเปนนิยาม เชน "Electronic signature" is 
defined as "electronic sound, symbol or process attached to or logically associated with 
an electronic record by a person or an electronic agent and executed or adopted by a 
person with the intent to sign the electronic record."  (E021.txt)  แตก็มีบางกรณีท่ีศัพทอยู
ตามหลัง และสวนท่ีอยูกอนหนาเปนนิยาม เชน The time between the consumer entry and 
exit from a Web site is defined as the visit duration (or session duration if only one site 
was visited during the session). (E143.txt) 

2.   นําคําท่ีไดไปพิจารณาดวยเกณฑการอางถึงท่ัวไปของ    Pearson 
(1998) และเกณฑของ Cabré (1999)  พบวาผานเกณฑท้ังหมด แตมีขอควรระวังบางประเด็น ซึ่ง
จะนําเสนอตอไปในสวนของปญหาและแนวทางแกไข 

3.  พิจารณาตอไปดวยกรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีวางไว  พบวามีท้ัง
ศัพทท่ีอยูนอกขอบเขตที่กําหนด เชน mobile commerce ซึ่งหมายถึงการพาณิชยทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ในประโยค The term mobile commerce has been used to refer to 
standards efforts in this area, but the salient value to the potential user is not so much 
mobility as its corollary: freedom from physical network attachment. (EB02.txt) และศัพทท่ี
ลึกกวาขอบเขตท่ีกําหนด เชน SSL handshake ซึ่งเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลของ SSL  
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ศัพทท่ีกลาวมาน้ีแมจะผานเกณฑอ่ืนๆ ขางตน แตถาไมไดอยูในขอบเขตท่ีกําหนดน้ีก็ตองตัดท้ิงไป 
ดังเชนคําวา SSL handshake ซึ่งพบในประโยค An SSL session always begins with an 
exchange of messages called the SSL handshake. (E132.txt)  เมื่อตรวจสอบแลวไม
สามารถปรับเปลี่ยนหรือแทรกคําใดๆ ลงไปได เชน ไมอาจเปน SSL handshakes หรือ SSL for 
handshake  และเมื่อแยกคําแลวมีความหมายตางไปคือ handshake แปลวาการจับมือ ในขณะท่ี 
SSL handshake คือการแลกเปลี่ยนขอมูลของ SSL  แตเน่ืองจากเปนศัพทเฉพาะท่ีลึกเกินกวา
ขอบเขตท่ีกําหนด จึงตองคัดออก 

สรุปผลการดึงและคัดเลือกศัพท - การดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษาทําให
ไดคํามาทั้งหมด 584 รายการ  เมื่อตัดคําท่ีซ้ํากันและผานการคัดเลือกตามเกณฑตางๆ แลวพบวา
เปนศัพทในขอบเขตท่ีกําหนดจํานวน 118 คํา ซึ่งศัพทชุดน้ีจะนําไปวิเคราะหเพื่อจัดทํามโนทัศน
สัมพันธตอไป   

ปญหาและแนวทางแกไข 

ปญหาท่ีพบในการดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษามีดังน้ี 
1.  ปญหาจากโปรแกรม 
โปรแกรม Concordancer for Windows เปนโปรแกรมท่ีคนหาคําแบบ

ตรงตัว จึงเปนปญหาสําหรับสัญญาณทางภาษาท่ีเปนคํากริยา อยางคําวา denote  กลาวคือ
รายการคําท่ีไดจะเปนรายการท่ีมีคําวา denote อยูดวยเทาน้ัน แตจะไมแสดงรายการท่ีมีคําวา 
denotes หรือ denoted ท้ังท่ีมีความหมายเดียวกัน เพียงแตผันรูปตามประธานหรือตามกาลของ
ประโยค  วิธีแกไขคือคนซ้ําดวยตัวสะกดที่ตางกัน เพื่อใหแนใจวาจะไมมีศัพทหลุดรอดไป 

ปญหาอีกประการหน่ึงของโปรแกรมน้ีคือไมสามารถคนหาดวย
เคร่ืองหมายได เชน . และเครื่องหมายอัญประกาศ (�)  ดังน้ันเมื่อคนหาสัญญาณทางภาษาคําวา 
i.e. และ e.g.  จึงตองใชวิธีคนดวยคําวา i แลวเลือกใหจัดเรียงทางดานขวาของประโยค จากน้ันลบ
ใหเหลือเฉพาะรายการท่ีเปน i. จึงจะไดรายการประโยคท่ีมีคําวา i.e.  และเมื่อตองการคนหาคําวา 
e.g. ก็ใหใชวิธีเดียวกันน้ี แตเปลี่ยนจากตัว i เปนตัว e จึงจะไดผลลัพธตามตองการ   

สําหรับเคร่ืองหมายอัญประกาศน้ัน ไมสามารถคนไดเลย จึงไดทดลอง
คนดวยฟงกชันคนหาของ Microsoft Word แทน โดยใชคําสั่ง find คนหาเคร่ืองหมาย �  ปรากฏวา
จะตองใชเวลานานในการพิจารณาคําท่ีพบ เน่ืองจากคําสั่งน้ีจะบอกตําแหนงคําท่ีคนหาทีละ
ตําแหนง ไมไดแสดงรายการทั้งหมดท่ีพบในคราวเดียวเหมือนโปรแกรม Concordancer for 
Windows ทําใหดูยาก  นอกจากน้ีพบวาเครื่องหมายน้ีมักเปนการใชเพื่อเนนความหมาย เชน 
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Electronic commerce allows a marketplace to exist where buyers and sellers can "meet" 
and transact with one another. (EB01.txt) หรือเปนเคร่ืองหมายอัญประกาศท่ีแสดงคําพูดจริงๆ 
ไมใชการเนนวาเปนศัพท เชน "You can spend a lot of money on systems redundancy for 
the days you have huge [trading] volumes, but the question is, how much are you willing 
to spend and how much risk are you willing to take that you'll have an outage?" said 
Octavio Marenzi, research director at Meridien Research Inc. in Newton, Mass. 
(EB01.txt)  ดังน้ันในเมื่อสัญญาณทางภาษาคําน้ีทําใหเกิดความลาชาและบงบอกศัพทไดไม
ชัดเจน จึงนาจะตัดออกได ไมจําเปนตองนํามาใชคนหาคําศัพท อีกท้ังยังมีสัญญาณทางภาษาคํา
อ่ืนๆ ท่ีใชไดผล 

2.  ปญหาจากเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก 
บางเกณฑท่ีนํามาใชไมสามารถยึดตามไดทุกกรณี ดังเชนเกณฑการอาง

ถึงท่ัวไปของ Pearson (1998) ท่ีกลาววาศัพทจะมีคํานําหนานามแบบไมเฉพาะเจาะจง (a หรือ 
an) หรือไมมีคํานําหนานามเลย  เน่ืองจากพบวาผูเขียนบางคนตองการเนนศัพท จึงใชคํานําหนา
นามแบบเฉพาะเจาะจง (the) เชน The Merchant's Bank, sometimes called the Acquiring 
Bank, opens a Merchant Credit Card Account for the merchant, allowing deposits based 
on credit card transactions. (E077.txt)  ถายึดเกณฑดังกลาวน้ี คําวา acquiring bank ก็จะไม
ถือวาเปนศัพท และจะตองถูกตัดออก  ท้ังท่ีจริงๆ แลวเปนศัพท  ดังน้ันจึงตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังโดยอาศัยความรูในสาขาวิชาน้ันประกอบดวย 

การทดลองดึงศัพทดวยวิธีอ่ืน 

ดังไดกลาวมาแลววาในบทน้ีจะมีการทดลองใชวิธีดึงศัพทอ่ืนๆ เพื่อพิจารณาวาวิธี
ใดเปนวิธีดึงศัพทข้ันตนท่ีไดผลดีท่ีสุด อันจะเปนประโยชนตอผูทําวิจัยคนตอๆ ไป  ในสวนน้ีจึงเปน
การอธิบายรายละเอียดและผลลัพธของการทดลองดังกลาวโดยแบงไดเปนสามวิธีคือ  

วิธีท่ี 1 หาคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพท  โดยนําคําสําคัญจากดรรชนีไป
หาการเกิดรวมกันของศัพทดวยโปรแกรม จากสมมติฐานวาคําสําคัญในตัวบทเฉพาะดานนาจะ
เปนศัพท และคําท่ีเกิดรวมกันโดยมีความถ่ีและคานัยสําคัญในระดับหน่ึงมีแนวโนมท่ีจะเปนศัพท  
คาดวาวิธีน้ีนาจะทําใหสามารถดึงคําท่ีเปนศัพทออกมาไดอยางถูกตองและมากที่สุด   

วิธีท่ี 2 คัดศัพทตามความถ่ี  โดยกําหนดความถ่ีข้ันตํ่าในการปรากฏของคําเด่ียว
และคําประสมท้ังหมดในคลังขอมูลภาษา  จากสมมติฐานท่ีวาคําท่ีปรากฏในตัวบทของสาขาวิชา
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เฉพาะโดยมีความถ่ีในระดับหน่ึงนาจะเปนศัพท  วิธีน้ีจะไดผลลัพธออกมาอยางงายดาย แตคาด
วาจะตองคัดเลือกศัพทในข้ันตนเปนจํานวนมาก เพราะผลท่ีไดจะเปนทุกคําท่ีปรากฏในคลังขอมูล
ภาษา เชน ตัวเลขหรือเคร่ืองหมายตางๆ ซึ่งไมเก่ียวของ   

วิธีท่ี 3 คัดศัพทตามความถ่ีแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือก  สมมติฐานของวิธีน้ี
คือคําท่ีปรากฏในตัวบทของสาขาวิชาเฉพาะโดยมีความถ่ีในระดับหน่ึงนาจะเปนศัพท และ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะจะทราบดีวาคําใดเปนศัพทในสาขาน้ัน  วิธีน้ีนาจะไดศัพทท่ี
เก่ียวของมากท่ีสุด เพราะผูเชี่ยวชาญคัดเลือกเอง  

รายละเอียดของแตละวิธีมีดังตอไปน้ี 

วิธีท่ี 1 การหาคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพท  
หากใชเกณฑความถ่ีดึงคําเด่ียวออกมาจากคลังขอมูลภาษาที่มีขนาด

ใหญเชนน้ี ยอมไดคําออกมาเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน ถากําหนดความถ่ีข้ันตํ่าไวท่ี 100 จะได
ผลลัพธออกมาท้ังหมดถึง 1,206 ระเบียน ซึ่งตองใชเวลานานในการคัดคําท่ีไมเก่ียวของ เชน 
คําสันธาน คําบุพบท  นอกจากนี้ ดังท่ีไดกลาวมาแลววาฐานขอมูลหลักของคลังขอมูลภาษาในท่ีน้ี
คือหนังสือซึ่งมีดรรชนี และเน่ืองจากดรรชนีคือรายการบัญชีคําหรือวลีท่ีจัดทําข้ึนอยางมีระบบดวย
การวิเคราะหเน้ือหาสําคัญและแนวคิดของความรู และยึดถือคําท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานหรือคํา
สําคัญจากเน้ือหาเรื่องราวน้ันๆ มาจัดทําเปนดรรชนี (วลัยพร 2528: 60, 62)  ดังน้ันแทนท่ีจะใช
เกณฑความถ่ีดึงคําท่ีอาจเปนศัพทออกจากคลังขอมูลท้ังหมด ก็ใชดรรชนีใหเปนประโยชน โดยนํา
คําจากดรรชนีของหนังสือท้ังสี่เลมมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาคําท่ีเหมือนกันอยางนอยสามเลมจาก
สี่เลม เพื่อยืนยันวาเปนคําสําคัญท่ีพบบอย แตเน่ืองจากคําท่ีไดจากโปรแกรมเปรียบเทียบขอมูลน้ี
จะเปนคําเด่ียว ดังน้ันจึงตองนําคําเด่ียวดังกลาวไปหาคําประสมในโปรแกรมอ่ืนๆ  ข้ันตอนการ
ทํางานของวิธีน้ีแบงไดดังน้ี 

1.  เปรียบเทียบดรรชนีจากหนังสือแตละเลมเพื่อหาคําท่ีปรากฏ
เหมือนกันในดรรชนีของหนังสืออยางนอยสามเลมจากสี่เลมโดยใชโปรแกรม DocCompare 1.022 
และใชสูตรดังน้ี  [1 ∩ 2 ∩ (3+4)] U [3 ∩ 4 ∩ (1+2)]  น่ันคือ หาอินเตอรเซ็กต (intersect) 
หรือคําในดรรชนีท่ีปรากฏท้ังในหนังสือเลมท่ีหน่ึงและสองกอน จากน้ันจึงนําผลลัพธท่ีไดไปหา
อินเตอรเซ็กตกับคําจากดรรชนีของเลมท่ีสามและสี่รวมกัน  ข้ันตอมาคือหาอินเตอรเซ็กตของ
ดรรชนีในหนังสือเลมท่ีสามและสี่ แลวจึงนําผลลัพธไปหาอินเตอรเซ็กตกับคําจากดรรชนีของเลมท่ี          
                                                   
2  โปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบคําในเอกสารสองฉบับ สามารถดาวนโหลดไดท่ี 
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/ling/wire.htm 
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หน่ึงและสองรวมกัน  จากน้ันใหนําผลลัพธของข้ันแรกมาหายูเนียน (union) กับผลลัพธของข้ันท่ี
สอง กลาวโดยงายคือรวมผลลัพธท้ังสองเขาดวยกัน  วิธียูเนียนจะตัดคําท่ีซ้ํากันในผลลัพธออกและ
แสดงเพียงหน่ึงคํา ทําใหแนใจไดวาจะไมมีคําซ้ํา  เมื่อทําตามกระบวนการท้ังหมดท่ีกลาวมา ผลท่ี
ไดรับคือคําท่ีตรงกันในดรรชนีอยางนอยสามเลมจากสี่เลม ซึ่งมีท้ังหมด 291 คํา  เมื่อตัดตัวเลข, 
คําสันธาน เชน and, คําบุพบท เชน of, คําวิเศษณ เชน also, ชื่อเฉพาะ เชน amazon และคําอ่ืนท่ี
พิจารณาแลววาไมไดเปนสวนหน่ึงของศัพท เชน com และ gif ออกแลวจะเหลือคําสําคัญ 232 คํา 

2.  นําคําท่ีไดไปคนหาคําท่ีเกิดรวมกันดวยโปรแกรม Collocation Test 
2.03 เน่ืองจากเปนโปรแกรมท่ีมีคานัยสําคัญท่ีชวยบงบอกความเปนศัพท ย่ิงมีคามาก แสดงวาคํา
น้ันเกิดรวมกันบอย และมีแนวโนมท่ีจะเปนศัพท โดยใชคาสถิติ Dunning�s Log Likelihood  อยาง
มีนัยสําคัญ (p>.005) และกําหนดความถ่ีข้ันตํ่าท่ี 10  ท้ังน้ีเพื่อใหมีศัพทหลุดรอดจากการกรองไป
ไดนอยท่ีสุดโดยท่ีผลลัพธท่ีออกมาไมมากจนเกินไป ไดผลดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ภาพ 1: การใชโปรแกรม Collocation Test  หาคําท่ีเกิดรวมกัน  

จากภาพน้ีจะเห็นไดวา คําท่ีเขาขายวาจะเปนศัพท ไดแก banner ad, a 
banner, banner advertising, banner advertisement, banner exchange และ ad banner 
เน่ืองจากมีคานัยสําคัญสูง เชน banner ad มีคานัยสําคัญถึง 1874.6366 นอกจากน้ียังมีความถ่ี
สูงคือ 183  สวนคําท่ีสามารถตัดออกไดคือ your banner, the banner และ . banner เน่ืองจาก
เปนคําท่ัวไปที่ประกอบเขาดวยกันในประโยคตามหลักไวยากรณ ไมใชศัพท 

                                                   
3 โปรแกรมตรวจสอบอัตราการเกดิรวมกันของคาํสองคาํ สามารถดาวนโหลดไดท่ี 
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/colloc/index.html 
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ทําข้ันตอนน้ีซ้ําจนครบทุกคําท่ีไดจากดรรชนี โดยหลังจากท่ีไดผลลัพธ
ออกมาแลว จะตัดคําประสมท่ีเกิดจากคําหลักและคําท่ีทําหนาท่ีทางไวยากรณ เชน คําสันธาน คํา
บุพบท คํากริยา และคํานําหนานาม (the) เปนตน เพื่อใหพิจารณาเฉพาะคําท่ีนาจะเปนศัพทได
สะดวกขึ้น  แตเน่ืองจากการหาคําท่ีเกิดรวมกันดวยโปรแกรมน้ีทําไดเพียงหาคําท่ีอยูหนาหรือหลัง
คําหลัก เพราะฉะน้ันผลท่ีออกมาจึงไดเฉพาะคําประสมสองคําเทาน้ัน  จึงตองนําคําประสมสองคํา
ท่ีไดน้ีไปหาคําประสมสาม สี่ และหาคําดวยโปรแกรมอ่ืนตอไป 

 3.  นําคําประสมสองคําท่ีไดไปหาคําประสมหลายคําอ่ืนๆ ดวยโปรแกรม 
Concordancer for Windows ตัวอยางเชน         

ภาพ 2: การใชโปรแกรม Concordancer for Windows หาคําท่ีเกิดรวมกัน 

โปรแกรมน้ีจะแสดงบริบทท่ีแวดลอมคําท่ีตองการคนหา ในท่ีน้ีคือคําวา 
top-level  หลังจากใหโปรแกรมตัดประโยคท่ีซ้ําออกไปและเลือกใหจัดเรียงคําท่ีอยูทางขวาของ
คําหลัก ผลลัพธท่ีไดบงบอกวา top-level มีความถ่ีในการเกิดรวมกับคําวา domain หรือ domain 
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name มากกวาคําอ่ืนๆ โดยท่ี top-level domain name ปรากฏข้ึนเกาคร้ัง และ top-level 
domain ปรากฏข้ึน 20 คร้ัง  นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวามีการสะกดแตกตางกันไป ท้ัง top-level 
domain และ Top Level Domain  ในข้ันตอนน้ีทําใหไดคําท่ีนาจะเปนศัพทเพิ่มข้ึน 

ผลลัพธท่ีไดคือรายการคําจํานวนท้ังหมด 595 คํา 

วิธีท่ี 2 การคัดศัพทตามความถ่ีเทาน้ัน  
การคัดศัพทตามความถ่ีเปนการใชโปรแกรมประมวลผลขอมูลท้ังหมดใน

คลังขอมูลภาษาเพื่อคัดเลือกคําท่ีปรากฏโดยมีความถ่ีข้ันตํ่าตามที่กําหนด  วิธีน้ีเปนวิธีท่ีนักศัพท
วิทยานิยมใช  แบงเปนข้ันตอนดังน้ี 

1.  ใชคําสั่ง n-word Frequency ในโปรแกรม Collocation Test 2.0 เพื่อ
คัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลท้ังหมดตามความถ่ี โดยกําหนดความถ่ีข้ันตํ่าสําหรับคําเด่ียว คํา
ประสมสองคํา สามคํา สี่คํา และหาคําไวท่ี 100, 10, 5, 3 และ 1 ตามลําดับ  ในข้ันตอนน้ีพบวาไม
สามารถไมสามารถหาผลลัพธของคําประสมหาคําได เน่ืองจากขอมูลท่ีประมวลผลมีปริมาณมาก
เกินกวาจะแสดงผลไดอยางครบถวน 

2. นํารายการคําเทาท่ีไดรับผลมากรองขั้นตนดวยการตัดคําท่ีไมนาจะ
เก่ียวของออก ไดแก จํานวน คํานําหนานาม คําสรรพนาม คํากริยาชวย เชน คําท่ีอยูในกลุม V. to 
be และ V. to have  คําบุพบท และคําสันธาน  ในท่ีน้ีไดคัดคําตอไปน้ีออก ไดแก I, you, we, they, 
he, she, it, be, is, are, was, were, has, have, had, need, may, might, will, would, should, 
as, of, to, there, this, that, those, these, how, when, what, where, who, and, if, but, at, all, 
in, into, between, by, can, or, from, for, on, with, out, about, the, also, another, other, 
many, much, any, your, their, then, them, even, not, being, than, which, more, very, so, 
s, only, through, must, its, over, each, most, while, although, because, however, both 
และ such  นอกจากน้ียังตัดคํากริยาท่ัวไป ไดแก change, find, get, help, make, provide, use 
และ work  ชื่อเฉพาะ ไดแก amazon, verisign และ visa  คําคุณศัพทท่ัวไป ไดแก different, 
available, effective, following, important และ new และตัดคําซ้ําท่ีอยูในรูปพหูพจน รวมถึง
คํานามท่ัวไป ไดแก chapter, company, computer, corporate, day, example, experience, 
firm, government, organization, people, problem, product และ year เน่ืองจากพบวาคํา
เหลาน้ีปรากฏข้ึนหลายครั้ง แตเปนคําท่ัวไป หรือเมื่อประกอบกับคําอ่ืนก็ไมไดเปนศัพท (ในงาน 
วิจัยฉบับน้ี) กอนท่ีจะนําไปคัดเลือกในข้ันตอนตอไป  การตัดคําตางๆ เหลาน้ีสามารถนําโปรแกรม
เขามาชวยในการคัดเลือก ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาไปไดมาก โดยใชวิธีแสดงรายการคําท่ีไดจาก
โปรแกรม Collocation Test 2.0 ใน Microsoft Excel แลวใชคําสั่ง AutoFilter คัดคําท่ีไมตองการ
ออกทีละคอลัมน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ภาพ 3: การตัดรายการคําท่ีไมเก่ียวของดวย Autofilter 
 
ภาพน้ีแสดงใหเห็นวิธีการใช Autofilter โดยเลือกคอลัมนท่ีตองการคนหา

แลวใสคําลงไป ในท่ีน้ีคือคําวา to ในคอลัมนแรก  โปรแกรมก็จะกรองเฉพาะรายการที่คอลัมนแรก
เปนคําวา to จากน้ันจึงลบแถวเหลาน้ันออกแลวกรองดวยคําตอไป  วิธีน้ีจะตองใชคําท่ีแนใจวาไม
เปนศัพทเมื่ออยูในลําดับการเรียงเชนน้ัน  ดังในตัวอยางน้ี การท่ีคนรายการท่ีข้ึนตนดวย to ก็
เน่ืองจากวาไมมีศัพทท่ีข้ึนตนดวยคําวา to อยางแนนอน ไมวาจะเปน to a given หรือ to a 
company  วิธีการน้ีจะชวยตัดศัพทท่ีไมเก่ียวของออกไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองดูท้ังหมด  
อยางไรก็ตามตองระวังในการใชบุพบทบางคําเปนคําคนหา เชน to  หากใชคนหาในคอลัมนแรก 
เทากับเปนการคนหาคําท่ีข้ึนตนดวย to ดังน้ียอมใชได  แตถาคนหาดวยคําวา to ในคอลัมนท่ีสอง 
เทากับเปนการคนหาคําท่ีมีคําท่ีสองเปนคําวา to คือ X to X  และในการทําประมวลศัพทหมวด
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีมีคําท่ีเปนศัพทซึ่งประกอบดวยคําวา to เชน business-to-business  หาก
ไมทันดูแลวลบรายการท้ังหมดท้ิงก็อาจจะเสียคําท่ีเปนศัพทไปในข้ันตอนน้ีได ซึ่งปญหาน้ีจะ
ปรากฏใหเห็นเมื่อทํามโนทัศนสัมพันธ 

หลังจากใชโปรแกรมคัดคําท่ีไมเก่ียวของออกแลวจะพบวามีรายการคํา
เหลืออยูนอยกวาคร่ึงหน่ึงของรายการในตอนแรก จากน้ันจึงอานไปทีละรายการเพื่อตัดคําท่ีไม
เก่ียวของซึ่งอาจหลงเหลือจากการใชโปรแกรมออกดวยตนเอง 

ผลลัพธท่ีไดคือรายการคําจํานวน 573 คํา 
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วิธีท่ี 3 การคัดศัพทตามความถ่ีรวมกับผูเชี่ยวชาญ  
วิธีน้ีจะเหมือนกับวิธีท่ี 2 คือเปนการคัดศัพทตามความถ่ี แตแทนท่ีจะ

คัดเลือกเองตามเกณฑตางๆ ท่ีต้ังไวก็สงใหผูเชี่ยวชาญเปนผูคัดเลือก เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญเปนผูท่ี
มีความรูในสาขาวิชาน้ี นาจะทราบดีวาคําใดเปนศัพทในหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามขอบเขต
ท่ีกําหนดไว  ข้ันตอนในการทํางานมีดังน้ี 

1.  นําศัพทท่ีเปนผลลัพธจากวิธีท่ี 2   ข้ันตอนท่ี 2    ไปใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา  ซึ่งในขั้นตอนน้ีมีผูเชี่ยวชาญชวยพิจารณาสองทาน 

2.  เปรียบเทียบศัพทท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญท้ังสองแลวดึงศัพทท่ีตรงกัน
ออกมาเปนผลลัพธ เพื่อใหแนใจวาคําน้ันเปนศัพทจริงๆ ถาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวาเปน
ศัพทท่ีเก่ียวของ 

ผลลัพธท่ีไดคือศัพทจํานวน 452 คํา 

สรุปผลการทดลอง 

เมื่อทดลองดึงศัพทดวยวิธีท้ังสามเสร็จเรียบรอยแลว จึงนําผลลัพธท่ีไดมา
เปรียบเทียบกันเพื่อดูวาวิธีใดเปนวิธีดึงศัพทท่ีไดผลดีท่ีสุด โดยตรวจสอบกับศัพทชุดสุดทายหรือ
ศัพทในบันทึกขอมูลศัพท ซึ่งเปนศัพทท่ีผานข้ันตอนการดึงศัพท การคัดเลือกศัพท และการ
วิเคราะหมโนทัศนสัมพันธ จนเปนชุดศัพทท่ีสมบูรณ ซึ่งแบงออกไดเปนศัพทหลัก 157 คํา และ
ศัพทพอง 101 คํา รวมเปน 258 คํา  ปรากฏวาวิธีท่ี 1 ไดศัพทมากที่สุดและตรงกับศัพทชุดสุดทาย
มากที่สุดคือ 153 คํา รองลงมาคือวิธีท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ  รายละเอียดตางๆ มีดังน้ี 

• วิธีท่ี 1 - ศัพทท่ีไดจากการดึงศัพทมีท้ังหมด 595 คํา  เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับศัพทชุดสุดทายพบวา มีศัพทหลักท่ีตรงกัน 87 คํา และมีศัพทพองท่ีตรงกัน 66 คํา  รวมเปน 
153 คํา คิดเปนรอยละ 60 ของศัพทชุดสุดทาย  

• วิธีท่ี 2 - ศัพทท่ีไดจากการดึงศัพทมีท้ังหมด 573 คํา  เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับศัพทชุดสุดทายพบวา มีศัพทหลักท่ีตรงกัน 86 คํา และมีศัพทพองท่ีตรงกัน 46 คํา  รวมเปน 
132 คํา คิดเปนรอยละ 51 ของศัพทชุดสุดทาย 

• วิธีท่ี 3 - ศัพทท่ีไดจากการคัดเลือกมีท้ังหมด 452 คํา  เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับศัพทชุดสุดทายพบวา มีศัพทหลักท่ีตรงกัน 77 คํา และมีศัพทพองท่ีตรงกัน 39 คํา รวมเปน 116 
คํา คิดเปนรอยละ 45 ของศัพทชุดสุดทาย 
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ขอดีขอเสียขอเสียของแตละวิธี - จะเห็นไดวา วิธีท่ี 1 เปนวิธีดึงศัพทท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เน่ืองจากไดศัพทท่ีตรงกับศัพทชุดสุดทายหรือศัพทในบันทึกขอมูลศัพทถึง
รอยละ 60  ถือวาเปนชุดศัพทท่ีใกลเคียงศัพทชุดสุดทายมากกวาวิธีอ่ืนๆ  อยางไรก็ตาม ทุกวิธีท่ีใช
มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ดังรายละเอียดน้ี 

วิธีท่ี 1 ขอดี - มีความนาเชื่อถือ เน่ืองจากมีกระบวนการทํางานท่ีมีหลักเกณฑ
และละเอียด คือนําดรรชนีท่ีเปนคําสําคัญมาใชในการดึงศัพท  และใชโปรแกรม Collocation Test 
ท่ีมีคานัยสําคัญบงชี้ความนาจะเปนศัพท ทําใหตัดสินใจไดงายข้ึนวาคําน้ันนาจะเปนศัพท เชน 
public key ซึ่งมีความถ่ีของการเกิดรวมกัน 272 และมีคานัยสําคัญ 2747.658 หรือชวยใหเห็นวา
คําประสมสองคําน้ันนาจะประกอบกับคําอ่ืนแลวเปนศัพท เชน cost per ซึ่งตามปกติจะถูกตัดออก
เน่ืองจากเปนคําท่ีประกอบกับบุพบทเหมือนเปนการเรียงคําในประโยคธรรมดา ปรากฏวาคําน้ีแม
จะมีความถ่ีของการเกิดรวมกันเพียง 43 แตมีคานัยสําคัญสูงถึง 354.0708 และเมื่อนําไปหาคํา
ประสมอ่ืนๆ ก็พบวา cost per เปนสวนประกอบของ cost per click ซึ่งเปนศัพทจริงๆ  อยางไรก็
ตาม คานัยสําคัญไมไดบงบอกถึงศัพทเสมอไป เชน low cost มีคานัยสําคัญ 503.39634 แตเปน
เพียงคําธรรมดา ดังน้ันจึงควรระวังในขอน้ีดวย 

นอกจากน้ีการใชดรรชนียังใชเวลาในการหาศัพทท่ีเกิดรวมกันนอยกวา
การท่ีจะนําศัพทเด่ียวจากคลังขอมูลท้ังหมดมาเปนตัวต้ังในการหาศัพท เน่ืองจากมีจํานวนคํานอย
กวา 

ขอเสีย - มีข้ันตอนท่ียุงยากหลายชั้น และใชเวลานานในการนําคํา
ประสมสองคําไปหาคําประสมสามคํา สี่คํา และหาคําในคลังขอมูลภาษา เน่ืองจากตองปอนขอมูล
คนหาทีละรายการ   

-  ใชไดเฉพาะกับขอมูลท่ีมาจากหนังสือท่ีมีดรรชนี  
-  มีปญหาเร่ืองพจนและความถ่ีทําใหตองใชเวลาในการแกไข 

ปญหาท่ีพบจากการใชโปรแกรม ไมวาจะเปน DocCompare, 
Collocation Test หรือ Concordancer for Windows คือ โปรแกรมเหลาน้ีเปนโปรแกรมที่ยึดคํา
แบบตรงตัว กลาวคือจะคนหาและแสดงผลเฉพาะคําน้ัน ซึ่งเปนประโยชนในการท่ีจะไดรับเฉพาะ
ผลลัพธท่ีตองการ โดยท่ีไมมีคําอ่ืนๆ ท่ีคําน้ันประกอบอยูแสดงออกมาดวย  เชน ถาหาคําวา key ก็
จะไดผลลัพธเปนคําวา key เทาน้ัน ไมรวมถึง keyboard  แตในกรณีน้ีเกิดปญหากับรูปพหูพจน
ของศัพท น่ันคือโปรแกรมจะถือวา key เปนคนละคํากับ keys ท้ังๆ ท่ีตามจริงแลวเปนคําเดียวกัน 
ทําใหผลท่ีออกมาผิดไปจากที่ควรจะเปน 
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ในข้ันตอนการเปรียบเทียบคําในดรรชนี โปรแกรม DocCompare จะดึง
คําออกมาเปรียบเทียบและแสดงผลเปนคําท่ีตรงกันหรือคําท่ีตางกันแลวแตกําหนด  เมื่อทําตาม
สูตรท่ีกลาวไวในตอนตน ก็จะไดผลลัพธออกมาเปนรายการคําท่ีมีอยูในดรรชนีของหนังสือสามเลม
จากสี่เลม  แตลักษณะการทํางานของโปรแกรมท่ียึดคําแบบตรงตัวทําใหไดผลลัพธท่ีผิดพลาด เชน 
ในดรรชนีของหนังสือสองเลมมีคําวา link สวนอีกสองเลมมีคําวา links เพราะฉะน้ัน รายการ
ผลลัพธจะไมมีคําวา link หรือ links เน่ืองจากถือวาปรากฏในสองเลมจากสี่เลมเทาน้ัน ไมตรงตาม
เกณฑท่ีกําหนด ท้ังท่ีสองคําน้ีเปนคําเดียวกัน เพียงแตมีพจนท่ีตางกัน 

ดังน้ันจึงตองแกไขดวยการคนหาคําท่ีเปนพหูพจน คือลงทายดวย s หรือ 
es ในดรรชนีของแตละเลม แลวตัดออกใหกลายเปนรูปเอกพจน เพื่อจะไดมีรูปคําท่ีตรงกัน จากน้ัน
คอยนําไปหาผลลัพธตามสูตร 

ในสวนของการหาคําท่ีเกิดรวมกันดวยโปรแกรม Collocation Test ก็มี
ผลลัพธคลาดเคลื่อนเชนกัน เน่ืองจากรายการคําท่ีนํามาคนหาการเกิดรวมกันดวยโปรแกรมน้ีเปน
รายการคําท่ีมาจากดรรชนี ซึ่งไดทําใหอยูในรูปเอกพจนท้ังหมดดวยเหตุผลเร่ืองการยึดศัพทตรงตัว
ของโปรแกรม DocCompare ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน ประกอบกับมีการกําหนดความถ่ีข้ันตํ่า
ของศัพททําใหศัพทบางคําไมถูกนับรวมเขามาดวย ตัวอยางเชน เมื่อคนหาดวยคําวา link โดย
กําหนดความถ่ีข้ันตํ่า 10 ปรากฏวาไดผลลัพธออกมาสองรายการคือคําวา link to ซึง่มีความถ่ี 62 
และมีคานัยสําคัญ 144.14729 และคําวา a link ซึ่งมีความถ่ี 54 และมีคานัยสําคัญ 138.3934  
แตเมื่อลองคนหาดวยคําวา links ท่ีมีความถ่ีข้ันตํ่า 10 เหมือนกัน ปรากฏวาไดศัพทเพิ่มข้ึนคือคํา
วา hypertext links ซึ่งมีความถ่ี 15 และมีคานัยสําคัญ 179.30419  

จะเห็นไดวาพจนของคํามีผลตอการไดศัพท  ดังน้ันจึงตองใชวิธีแกไขดวย
การคนคําน้ันซ้ําในรูปพหูพจน  อยางไรก็ดี แมจะเปนการเสียเวลาท่ีตองคนศัพทเดียวกันซ้ําสอง
คร้ัง แตก็อาจจะทําใหไดศัพทเพิ่มข้ึน 

ปญหาขางตนเปนปญหาของคําท่ีไมผานเกณฑความถ่ีเน่ืองจากถูกแยก
เอกพจนและพหูพจนเปนคนละคํา แตปญหาท่ีเกิดจากความถ่ีโดยตรงก็มีเชนกัน  กลาวคือศัพท
บางคํามีความถ่ีตํ่า ทําใหไมผานเกณฑ  ถึงแมวาการคัดศัพทดวยความถ่ีมาจากสมมติฐานวาคําท่ี
มีความถ่ีในการปรากฏในระดับหน่ึงนาจะเปนศัพท แตคําท่ีนาจะเปนศัพทก็อาจมีความถ่ีตํ่าได 
(Pearson, 1998: 123)  เชน เมื่อใชโปรแกรม Collocation Test หาคําวา electronic โดยกําหนด
ความถ่ีข้ันตํ่าไวท่ี 10 พบวาไมมีคําวา electronic purse เน่ืองจากมีความถ่ีไมถึงเกณฑท่ีกําหนด 
คือมีความถ่ี 6 หรือบางคําแมจะหาดวยคําท่ีเปนพหูพจนแลวก็ยังมีความถ่ีไมถึงเกณฑ เชน 
affiliate links มีความถ่ี 6  ศัพทดังกลาวเหลาน้ีจึงไมปรากฏในรายการศัพทท่ีดึงได  วิธีแกไขท่ี
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นาจะดีท่ีสุดคือลดความถ่ีลงอีก เชน ลดเหลือ 5  ถึงแมวาจะทําใหมีขอมูลท่ีตองพิจารณามากข้ึน 
แตก็จะไดศัพทเพิ่มข้ึนดวย  กระน้ันศัพทบางคําก็อาจจะมีความถ่ีตํ่ากวา 5 จึงไมปรากฏในรายการ
ใหดึงออกมาได แตพบวาสามารถทราบไดวามีศัพทหรือมโนทัศนขาดหายไปเมื่อถึงข้ันตอนการ
จัดทํามโนทัศนสัมพันธ แลวจึงกลับมาคนหาศัพทคําน้ันในคลังขอมูลภาษาอีกคร้ัง (ดูตัวอยางไดใน
หนา 54)  ดังน้ันการลดความถ่ีเปน 5 จึงนาจะเพียงพอ 

วิธีท่ี 2 ขอดี - ดึงศัพทไดอยางสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากใชโปรแกรมในการดึงคํา
ท้ังหมดออกมา โดยท่ีผูทําวิจัยเพียงแคกําหนดคําสั่งในตอนแรกเทาน้ัน  และแมจะมีปริมาณคําท่ี
ตองพิจารณาจํานวนมาก เน่ืองจากเปนขอมูลท้ังหมดในคลังขอมูลภาษา แตก็สามารถใชคําสั่ง 
Autofilter ชวยในการตัดคําท่ีไมเก่ียวของได ทําใหใชเวลาไมนานนัก  

ขอเสีย - ตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีประมวลผลไดเร็วและมี
หนวยความจํามาก มิฉะน้ันจะตองรอเปนเวลานานกวาคอมพิวเตอรจะประมวลผลเสร็จ  ดังเชน
กรณีคําประสมหาคําท่ีไมอาจแสดงผลลัพธไดเน่ืองจากขอมูลมีปริมาณมากเกินไป 

           - มีปญหาเร่ืองพจนและความถ่ี  ดังท่ีไดกลาวมาแลววาโปรแกรม
ท่ีใชในการดึงศัพทน้ันเปนโปรแกรมท่ีคนหาแบบตรงตัว ทําใหเมื่อใชคําสั่ง n-word Frequency ใน
โปรแกรม Collocation Test เพื่อดึงศัพทตามความถ่ี ศัพทบางคําท่ีอยูในรูปเอกพจนและพหูพจน
ซึ่งมีความถ่ีตํ่าจะไมถูกดึงออกมา เชน ถากําหนดเกณฑความถ่ีข้ันตํ่าในการคัดเลือกคําเด่ียวไวท่ี 
150  คําวา cookie และ cookies จะไมไดรับการคัดเลือก เน่ืองจากมีความถ่ีเพียง 94 และ 132 
ตามลําดับ  แตถานับรวม cookie และ cookies เปนคําเดียวกัน จะเทากับวามีความถ่ี 226 ซึ่งผาน
เกณฑอยางแนนอน  ปญหาน้ีไมสามารถแกไขแบบเดียวกับท่ีแกปญหาเร่ืองพจนของคําในดรรชนี
ดวยวิธีเปลี่ยนทุกคําใหอยูในรูปเอกพจน เน่ืองจากตองใชเวลานานมาก เพราะเปนการแกไขขอมูล
จากคลังขอมูลท้ังหมดซึ่งมีจํานวนมหาศาล  ดังน้ันแนวทางแกไขในกรณีน้ีคือกําหนดความถ่ีข้ันตํ่า
ใหนอยลง เชนในงานวิจัยฉบับน้ีกําหนดไวท่ี 100  และไดนําไปเปรียบเทียบกับรายการคําท่ีมี
ความถ่ีข้ันตํ่า 50 พบวาแมรายการคําสําหรับความถ่ี 50 จะมากกวารายการคําท่ีความถ่ี 100 เปน
เทาตัว แตคําท่ีนาจะเปนศัพทซึ่งคัดเลือกออกมาน้ันมีจํานวนใกลเคียงกัน แสดงวาความถ่ีข้ันตํ่า 
100 สําหรับการคัดคําเด่ียวนาจะเปนความถ่ีท่ีใชไดผล แมจะไมสมบูรณก็ตาม เน่ืองจากศัพทบาง
คําอาจมีความถ่ีตํ่ามากจนไมผานเกณฑ  แตก็เปนความถ่ีข้ันตํ่าท่ีทําใหไดรายการคําไมมากหรือ
นอยจนเกินไป 

           - การตัดคําท่ีคาดวาไมเก่ียวของออกไปอาจเปนการตัดศัพทออก
โดยรูเทาไมถึงการณ เชน ในงานวิจัยฉบับน้ีมีการตัดคําท่ีประกอบกับบุพบท in ออก  เน่ืองจาก
หนาท่ีของบุพบทโดยท่ัวไปเปนเพียงตัวเชื่อมเทาน้ัน เชน As mentioned earlier, General 
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Electric realized a 30 percent reduction in the processing costs of its procurement 
cycle. (EB01.txt)  แตศัพทบางคํามีบุพบทเปนสวนประกอบ เชน double opt-in is not as highly 
targeted as the other two techniques, but it is more targeted than opt-in or spam. 
(E093.txt)  ถาหากไมพิจารณาใหดี ศัพทคําน้ีก็อาจถูกตัดออกไปอยางนาเสียดาย 

วิธีท่ี 3 ขอดี - เปนวิธีท่ีสะดวกสําหรับผูทําวิจัย เน่ืองจากใหผูเชี่ยวชาญรับภาระ
ในการพิจารณาศัพทไปแทบท้ังหมด  ผูทําวิจัยเพียงแตดึงศัพทและคัดศัพทข้ันตนเทาน้ัน 

ขอเสีย - ผูเชี่ยวชาญอาจไมมีเวลาพิจารณาอยางถวนถ่ี ทําใหตัดศัพท
บางคําออก หรือเก็บศัพทท่ีไมเก่ียวของไว  และจากการที่ใหผูเชี่ยวชาญสองทานเปนผูตรวจสอบ 
แลวเลือกเฉพาะศัพทท่ีท้ังสองเห็นตรงกัน ศัพทบางคําจึงไมถูกรวมเขาไวดวย เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญ
อาจมีมโนทัศนท่ีแตกตางกันในการพิจารณาศัพท เชน ผูเชี่ยวชาญทานหน่ึงตัดคําวา acquiring 
bank ออก ในขณะท่ีอีกทานเก็บไว รายการศัพทท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญจึงขาดศัพทคําน้ีไป 

จากขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี จะเห็นไดวาวิธีท่ี 1 เปนวิธีดึงศัพทท่ีไดผลท่ีสุด  
เหมาะสําหรับผูท่ีใชคลังขอมูลภาษาที่เปนขอมูลจากหนังสือ  ถาหากใชขอมูลลักษณะอ่ืนท่ีไมมี
ดรรชนี แตตองการทํางานแบบวิธีท่ี 1 เน่ืองจากเห็นวาการหาการเกิดรวมกันของศัพทน้ันมี
หลักเกณฑนาเชื่อถือ ก็สามารถทําได โดยใชวิธีดึงศัพทเด่ียวออกจากคลังขอมูลภาษาดวยความถ่ี
แทนดรรชนี สวนจะเลือกใชความถ่ีข้ันตํ่าเทาใดน้ัน ข้ึนอยูกับปริมาณขอมูลในคลังขอมูลภาษา ถา
เปนคลังขอมูลขนาดใหญต้ังแตหาแสนคําข้ึนไป อาจเลือกความถ่ีข้ันตํ่าท่ี 100-200 เพื่อไมใหไดคํา
ออกมามากหรือนอยเกินไป  ในกรณีท่ีไดคํามากเกินไปจะเปนภาระหนักในข้ันตอนการหาคําท่ีเกิด
รวมกัน แตถาคําท่ีไดมีจํานวนนอยเกินไป โอกาสพบศัพทจะนอยลงดวย  ถาเปนคลังขอมูลขนาด
เล็ก ความถ่ีก็ควรตํ่าลงตามสัดสวน 

สวนวิธีท่ี 2 น้ันเปนวิธีท่ีทําไดงาย แตผูทําวิจัยควรจะมีความรูในสาขาวิชาท่ีทํา
วิจัยมากพอสมควร เน่ืองจากตองพิจารณาดวยตนเองวาคําใดบางท่ีเปนศัพท  และอาจลดความถ่ี
ข้ันตํ่าในการคัดศัพทลงอีก เพื่อใหศัพทหลุดรอดไปนอยท่ีสุด แมจะตองใชเวลาในการทํางานมาก
ข้ึน 

สําหรับวิธีท่ี 3 เปนวิธีท่ีนาสนใจหากจะนําไปใช  แตตองแนใจวาผูเชี่ยวชาญมี
เวลาชวยพิจารณาคําศัพท และควรซักซอมความเขาใจกับผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับขอบเขตงานวิจัย
และการคํานึงถึงความสัมพันธระหวางศัพทหรือการจัดกลุมศัพท เพื่อใหไดศัพทท่ีเก่ียวของตรง
ตามตองการอยางแทจริง 
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วิธีดึงศัพทตางๆ ท่ีไดทดลองทําน้ีเปนเพียงการดึงศัพทข้ันตนซึ่งยังไมเพียงพอตอ
การไดศัพทไปวิเคราะหเพื่อจัดทําบันทึกขอมูลศัพทตอไป  ในการทํางานจริง ควรจะใชเกณฑการ
สังเกตศัพทของ Cabré (1999) ประกอบดวย และท่ีขาดไมไดคือเกณฑของ Pearson (1998) 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเกณฑสัญญาณทางภาษาซึ่งในงานวิจัยฉบับน้ีพบวาเปนหลักการดึงศัพทท่ีงาย
แตไดศัพทจํานวนมาก  เมื่อนําเกณฑตางๆ ดังกลาวน้ีมาใชรวมกับวิธีดึงศัพทวิธีใดวิธีหน่ึงขางตนก็
จะทําใหไดชุดศัพทท่ีนาเชื่อถือและมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 



บทท่ี  5 
 

การสรางมโนทัศนสัมพันธ 

เมื่อดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษา (corpus) แลว ข้ันตอนตอมาในงานวิจัยฉบับน้ี
คือการสรางมโนทัศนสัมพันธ ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธของศัพทท่ีไดวาศัพทแตละคํามี
มโนทัศนท่ีสัมพันธกันอยางไร แลวจัดกลุมศัพทอยางเปนระบบ  ข้ันตอนน้ีจะทําใหไดระบบมโน-
ทัศน (conceptual system) ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อันเปนขอมูลสําคัญท่ีจะใชวิเคราะหเพื่อ
ทําบันทึกขอมูลศัพทในบทตอไป 

ความสําคัญของมโนทัศนสัมพันธ 

มโนทัศนสัมพันธ (conceptual relation) เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงความสัมพันธของ
มโนทัศนตางๆ ซึ่งแสดงออกมาในรูปศัพท ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางมโนทัศน หรือ
ความสัมพันธระหวางกลุมมโนทัศน  การสรางมโนทัศนสัมพันธคือการจัดระเบียบมโนทัศนท่ี
เก่ียวของกันอยางเปนระบบ และแสดงออกมาในรูปเครือขายมโนทัศน (conceptual network)  ซึ่ง
ประกอบกันเปนระบบมโนทัศน  และเมื่อนําชุดศัพทท่ีไดจากการคัดเลือกมาจัดทํามโนทัศนสัมพันธ 
ก็จะพบวามีมโนทัศนใดขาดหายไป หรือมีมโนทัศนใดท่ีไมสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนๆ  ทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมแกไขโดยวิเคราะหจากขอมูลในคลังขอมูล เพื่อใหไดระบบมโนทัศนท่ี
ครอบคลุมและชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

Wright (1997: 22) ไดใหความเห็นวา ในทางทฤษฎี นักศัพทวิทยาจะสรางระบบ
มโนทัศน จากน้ันจึงกําหนดศัพทสําหรับมโนทัศนตางๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเปนระบบ แตในทาง
ปฏิบัติ กระบวนการดังกลาวจะดําเนินเปนวงจร กลาวคือ เร่ิมดวยการรวบรวมศัพทจากตัวบทท่ีมี
อยูจริง ซึ่งสวนใหญจะไดนิยามข้ันตนมาจากข้ันตอนน้ี แลวใชศัพทเหลาน้ันสรางระบบมโนทัศน
แรกเร่ิม จากน้ันจึงทบทวนนิยามแลวเขียนใหมโดยยึดตามความสัมพันธในระบบมโนทัศน  ดังน้ัน
จะเห็นไดวามโนทัศนสัมพันธเปนสวนสําคัญท่ีเชื่อมโยงไปยังการสรางระบบมโนทัศนและการเขียน
นิยาม ซึ่งจะแสดงไวในบันทึกขอมูลศัพท (ภาคผนวก ค)  

ลักษณะของมโนทัศนสัมพันธ 

Cabré (1999: 135) กลาวไววา ระบบมโนทัศนประกอบดวยชุดมโนทัศนท่ีจัด
ระเบียบอยางเปนระบบในแตละประเภท  มโนทัศนหลักและมโนทัศนยอยในแตละประเภทและใน
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ประเภทเดียวกันจะมีความสัมพันธในดานลักษณะท่ีมีรวมกันหรือสัมพันธในดานการใชงาน  โดย 
Sager (1990: 28-39) ไดแบงรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนไวดังน้ี 

1.  ความสัมพันธแบบมาตรฐาน (traditional relationship) เปนรูปแบบ
ความสัมพันธท่ีพบมากในการทําประมวลศัพทตางๆ โดยแบงเปนความสัมพันธประเภทยอยๆ ได
ดังน้ี 

• ความสัมพันธแบบท่ัวไป (generic relationship) เปนความสัมพันธท่ีแสดง
ลําดับชั้น โดยบงบอกวาเปนมโนทัศนท่ีอยูในประเภทเดียวกัน เพียงแตจะมีมโนทัศนท่ีกวางหรือ
แคบกวากัน เชน ปากกาเปนเครื่องเขียนชนิดหน่ึง หรือ เคร่ืองเขียนไดแก ปากกา ดินสอ ยางลบ  
จะเห็นไดวา �เคร่ืองเขียน� เปนมโนทัศนท่ีใหญท่ีสุด และ �ปากกา� �ดินสอ� �ยางลบ� เปนมโน
ทัศนยอยของ �เคร่ืองเขียน�  โดยท่ีแตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป 

• ความสัมพันธแบบสวนประกอบ (partitive relationship) เปนความสัมพันธท่ี
แสดงสวนประกอบตางๆ ของมโนทัศนน้ัน  เชน ปากกาลูกลื่นประกอบดวยดาม ไสปากกา หมึก 
ตลับลูกลื่น  หรือ ตลับลูกลื่นเปนสวนประกอบของปากกาลูกลื่น 

• ความสัมพันธแบบหลายข้ัว (polyvalent relationship) เปนความสัมพันธ
ของมโนทัศนท่ีอยูในลําดับชั้นไดมากกวาหน่ึงชั้น เชน ปากกาแบงเปนปากกาลูกลื่นและ
ปากกาหมึกซึม ท้ังปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึมตางเปนอุปกรณการเขียน 

2.  ความสัมพันธแบบซับซอน (complex relationship) เปนรูปแบบ
ความสัมพันธท่ีไมสามารถแบงไดตามความสัมพันธแบบมาตรฐาน เชน  

Material � Product เชน  หวาย - ตะกรา 
Material � Property  เชน  ยาง - ยืดหยุน 

   Process � Product  เชน การถักทอ - ผา 
   Object � Material  เชน สะพาน - เหล็ก 
   Object � Form   เชน หนังสือ - ปกออน 

ความสัมพันธเหลาน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของมโนทัศนน้ันๆ และมุมมองของผูจัดทํา 
อาจมีไดหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไป  ในวิทยานิพนธฉบับน้ีไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธ
ดวยการวิเคราะหมโนทัศนของศัพทและความสัมพันธระหวางกันจนไดออกมาเปนความสัมพันธ 
29 รูปแบบ โดยแสดงดวยตัวยอซึ่งนํามาจากตัวอักษรตัวแรกของแตละความสัมพันธ  และทิศทาง
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ของความสัมพันธจะเปนแบบทางเดียวโดยยึดตัวอักษรทางดานซายเปนหลักหรือเปนตนทางลูกศร
ความสัมพันธ เชน  
  
 
 

PS ในท่ีน้ีคือความสัมพันธแบบ Provider - Service โดยท่ี P ยอมาจาก Provider 
และ S ยอมาจาก Service ดังน้ันความสัมพันธน้ีจึงอานไดวา Web host เปน Provider ของ Web 
hosting ซึ่งเปน Service หรือสรุปสั้นๆ วา Web host เปนผูใหบริการ Web hosting 

ในกรณีท่ีมีหลายความสัมพันธข้ึนตนดวยตัวอักษรเดียวกัน เชน Provider - 
Service กับ Process - Standard  ถาใชหลักกําหนดตัวยอตามปกติก็จะซ้ํากัน คือ PS กับ PS 
ดังน้ันจึงตองเปลี่ยนไปใชอักษรตัวอ่ืนในคําน้ัน  สวนการจะเปลี่ยนตัวยอของความสัมพันธใดน้ัน 
เปนไปตามท่ีผูทําวิจัยเห็นวาเหมาะสม  ในท่ีน้ีใช PS สําหรับ Provider - Service และใช PD 
สําหรับ Process - Standard  

รายละเอียดของแตละความสัมพันธไดแสดงไวในตารางดานลางน้ี โดยเรียง
ตามลําดับอักษรของตัวยอเพื่อใหอานงาย 
 
ตาราง 1: รูปแบบมโนทัศนสัมพันธท่ีใชในประมวลศัพท 

 
Abbr. Relation Description 

AO Administrator - Object มโนทัศนหน่ึงมีฐานะเปนผูดูแลสิ่งหน่ึง
ซึ่งเปนอีกมโนทัศนหน่ึง เชน 
Webmaster เปนผูดูแลเว็บไซต (Web 
site) 

AP  Administrator - Place มโนทัศนหน่ึงมีฐานะเปนผูดูแลสถานท่ี
ซึ่งเปนอีกมโนทัศนหน่ึง เชน market 
maker เปนผูดูแล electronic 
marketplace 

PSWeb hosting Web host 
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CC Cost - Criteria มโนทัศนหน่ึงเปนคาใชจายโดยคิดจาก

อีกมโนทัศนหน่ึงเปนเกณฑ เชน cost 
per click คิดจาก click-through rate 

CM Process - Measurement มโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการท่ีมีอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนตัววัด เชน วัดการทํา
การตลาด (marketing) ดวย traffic 

CT Cost - Target มโนทัศนหน่ึงเปนคาใชจายสําหรับอีก
มโนทัศนหน่ึง เชน flat fee เปน
คาใชจายสําหรับ banner ad space 

GS  Generic - Specific มโนทัศนหน่ึงกวางกวาอีกมโนทัศนหน่ึง 
เชน portal แบงไดเปน horizontal 
portal และ vertical portal 

HO  Holder - Object มโนทัศนหน่ึงถือหรือมีสิ่งของซึ่งเปนอีก
มโนทัศนหน่ึง เชน affiliate เปนผูถือ 
affiliate link 

MC Method - Cost มโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการ และอีกมโน
ทัศนหน่ึงเปนคาใชจายของวิธีการน้ัน 
เชน flat fee เปนคาใชจายของการ
โฆษณาแบบเสียคาใชจาย (paid 
advertising) 

MF Method - Form มโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการ และอีกมโน-
ทัศนหน่ึงเปนรูปแบบของวิธีการน้ัน 
เชน banner exchange เปนรูปแบบ
ของการโฆษณาแบบไมเสียคาใชจาย 
(free advertising) 

MP  Method - Purpose มโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการ และอีกมโน-
ทัศนหน่ึงเปนวัตถุประสงคของวิธีการ
น้ัน เชน ใช encryption algorithm เพื่อ 
decryption 
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MT  Method - Tool มโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการ และอีกมโน-

ทัศนหน่ึงเปนเครื่องมือของวิธีการน้ัน 
เชน electronic check เปนวิธีชําระเงิน
โดยใช electronic checkbook 

OB  Object - Problem มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หน่ึงเปนปญหาของวัตถุน้ัน เชน 
cybersquatter เปนปญหาของ 
domain name 

OF   Object - Form มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หน่ึงเปนรูปแบบของวัตถุน้ัน เชน 
electronic purse อยูในรูปแบบ smart 
card  

OG  Object - Target มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หน่ึงเปนเปาหมายของวัตถุน้ัน เชน 
spider จะนําขอมูลมาจาก meta tag 

OM Object - Method มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หน่ึงเปนวิธีการใชวัตถุน้ัน เชน banner 
ad ใชในการโฆษณา (advertising) 

ON  Owner - Business มโนทัศนหน่ึงเปนเจาของ และอีกมโน-
ทัศนหน่ึงเปนธุรกิจของมโนทัศนน้ัน 
เชน online merchant เปนเจาของ
ธุรกิจ electronic commerce 

OO   Owner - Object มโนทัศนหน่ึงเปนเจาของอีกมโนทัศน
หน่ึงซึ่งเปนวัตถุ เชน online merchant 
เปนเจาของ Internet merchant 
account 

OP Object - Property มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุ และอีกมโนทัศน
หน่ึงเปนคุณสมบัติของวัตถุน้ัน เชน 
เว็บไซต (Web site) มี domain name 
เปนคุณสมบัติ 
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OT   Object - Tool มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุซึ่งใชอีกมโนทัศน

หน่ึงเปนเครื่องมือ เชน search engine 
ใช spider เปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูล 

PC   Payee - Condition มโนทัศนหน่ึงเปนผูรับเงินตามเงื่อนไข
ซึ่งเปนอีกมโนทัศนหน่ึง เชน affiliate 
จะไดรับเงินโดยมีเงื่อนไขการจายเงิน
แบบ pay-per-click 

PD  Process - Standard มโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการ และอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนมาตรฐานท่ีใชใน
กระบวนการน้ัน เชน กระบวนการ
รักษาความปลอดภัย (security) ใช 
Secure Sockets Layer เปน
มาตรฐาน  

PI  Protector - Intruder มโนทัศนหน่ึงทําหนาท่ีเปนตัวปองกัน
ไมใหอีกมโนทัศนหน่ึงบุกรุกเขามาได 
เชน firewall ปองกันไมให hacker เขา
มาในระบบ 

PM  Process - Method มโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการ และอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการสําหรับ
กระบวนการน้ัน เชน กระบวนการชําระ
เงิน (payment) ใช credit card  

PO  Provider - Object มโนทัศนหน่ึงเปนผูใหวัตถุซึ่งเปนอีก
มโนทัศนหน่ึง เชน certification 
authority เปนผูให Internet merchant 
account 

PS  Provider - Service มโนทัศนหน่ึงเปนผูใหบริการซึ่งเปนอีก
มโนทัศนหน่ึง เชน Web host เปนผู
ใหบริการ Web hosting 
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PT Process - Tool มโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการ และอีก

มโนทัศนหน่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชใน
กระบวนการน้ัน เชน กระบวนการ 
authentication ใช certificate เปน
เคร่ืองมือ 

SM  Subject - Measurement มโนทัศนหน่ึงเปนเร่ืองท่ีใชอีกมโนทัศน
หน่ึงเปนตัววัด เชน วัด traffic ดวย 
unique visitor 

SO  Service - Object มโนทัศนหน่ึงเปนบริการ และอีกมโน-
ทัศนหน่ึงเปนวัตถุท่ีรับบริการน้ัน เชน 
Web hosting เปนบริการรับฝาก
เว็บไซต (Web site) 

WP  Whole - Part มโนทัศนหน่ึงเปนสวนประกอบของอีก
มโนทัศนหน่ึง เชน key pair 
ประกอบดวย public key และ private 
key 

 

การจัดทํามโนทัศนสัมพันธจะทําใหเห็นวามีมโนทัศนท่ีขาดหายไปและเห็นศัพทท่ี
ไมสามารถจัดเขากลุมมโนทัศน  เชน symmetric cryptography และ chargeback (ดู
รายละเอียดไดในหนา 56-57)  การเพิ่ม (โดยพิจารณาจากรายการคําท่ีไดกอนการคัดเลือก) หรือ
ลดศัพทในข้ันตอนน้ี    จะตองนําศัพทไปตรวจสอบกับขอมูลในคลังขอมูลภาษาเพื่อใหสามารถ
กําหนดมโนทัศนท่ีชัดเจนของศัพทคําน้ันได  รวมถึงความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนๆ และจะได
ดําเนินการตอไปอยางเหมาะสม  และดวยการตรวจสอบขอมูลศัพทน้ีเอง ผูวิจัยจึงสามารถทํา
บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนไปพรอมๆ กับการทํามโนทัศนสัมพันธไดเลย แทนท่ีจะทําหลังจากจัด
มโนทัศนสัมพันธเสร็จแลว เพราะนอกจากจะชวยใหทราบมโนทัศนของศัพทตางๆ ไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
และสามารถจัดทําระบบมโนทัศนไดงายข้ึนแลวยังเปนการประหยัดเวลา ไมตองทํางานเดียวกันซ้ํา
สองคร้ัง  นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจากคลังขอมูลยังชวยใหเห็นศัพทอ่ืนๆ ท่ีไมพบในชุดศัพทท่ีนํามา 
จัดทํา  แตมีมโนทัศนเก่ียวของกัน  เชน  shared  hosting  (ดูรายละเอียดไดในหนา 57) ทําใหตอง 
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ตรวจสอบอีกคร้ังวาเปนศัพทจริงหรือไม และพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาใสในระบบมโน-
ทัศนจากแหลงขอมูลอางอิงตางๆ  ทําใหมโนทัศนสัมพันธน้ันมีความสมบูรณถูกตองมากย่ิงข้ึน 
 
ปญหาและแนวทางแกไข 

ปญหาในการทํามโนทัศนสัมพันธน้ีสามารถแบงออกเปนสามหัวขอคือ 
1.  การเลือกคํามาใสในระบบมโนทัศน   
ชุดศัพทท่ีไดมามีศัพทท่ีมีมโนทัศนเดียวกันมากมายหลายคํา เชน buyer-

driven e-marketplace, buyer-oriented marketplace และ customer-oriented marketplace  
แตศัพทท่ีจะนํามาแสดงในระบบมโนทัศนตองเปนศัพทคําเดียวท่ีเปนตัวแทนของมโนทัศนน้ัน  วิธี
แกปญหาคือตรวจสอบในคลังขอมูลภาษาวามีการใชศัพทคําใดมากกวา หรือตรวจสอบกับ
แหลงขอมูลอางอิง เชน อภิธานศัพทเฉพาะดานหรือผูเชี่ยวชาญวาใชศัพทคําใดเปนมาตรฐาน  
โดยท่ัวไปจะใชท้ังสองวิธีเพื่อใหแนใจวาจะไดศัพทท่ีเปนตัวแทนจริงๆ และพบวาสวนใหญจะได
คําตอบท่ีตรงกันคือ ศัพทท่ีใชมากในคลังขอมูลภาษาเปนศัพทท่ีพบในแหลงขอมูลอางอิงเชนกัน  
แตในกรณีท่ีไดคําตอบไมตรงกัน ก็จะใชวิธีพิจารณาแหลงท่ีมาของศัพทแตละคําวาแหลงใดมี
ความนาเชื่อถือมากกวา  เชนในตัวอยางท่ียกมาน้ี คําวา buyer-driven e-marketplace ไดมาจาก
รายงานการประชุม Workshop ของ eEurope ท่ีประกอบดวยทีมผูเชี่ยวชาญดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของสหภาพยุโรป สวน buyer-oriented marketplace และ customer-oriented 
marketplace อยูในตําราดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูเขียนก็เปนทีมงานผูเชี่ยวชาญเชนกัน แต
เน่ืองจากรายงานจัดพิมพในค.ศ.2001 สวนตําราน้ันจัดพิมพในค.ศ.2000 จึงใชขอมูลท่ีใหมกวาคือ
คําวา buyer-driven e-marketplace   

2.  ระบบมโนทัศนไมสมบูรณ   
ในข้ันตอนน้ีพบวาระบบมโนทัศนไมสมบูรณเน่ืองจากมีบางมโนทัศนขาด

หายไป มีมโนทัศนท่ีตองเพิ่มเติม และมโนทัศนท่ีไมเขาพวก   

มโนทัศนหายไป - เมื่อจัดกลุมศัพทแลวพบวามีสวนท่ีหายไป เชน ในกลุม  
cryptography มีเฉพาะ asymmetric cryptography  วิธีแกปญหาคือกลับไปคนชุดคําแรกเร่ิมท่ี
ไดจากการดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษากอนวามีคําท่ีใกลเคียงกันน้ีอยูหรือไม (คําท่ีประกอบ 
ดวยคําวา cryptography) ซึ่งอาจถูกตัดออกไปดวยความพล้ังเผลอ  ถาไมพบจึงมาคนในคลัง 
ขอมูลภาษา โดยใชวิธีคนหาดวยศัพทท่ีมีมโนทัศนกวางท่ีสุดในกลุม ซึ่งก็คือ cryptography และ
พบวาศัพทท่ีหายไปคือคําวา symmetric cryptography  
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มโนทัศนท่ีตองคนหาเพิ่มเติม - หมายถึงมโนทัศนท่ีไมมีมโนทัศนอ่ืนใน
ระดับชั้นเดียวกันปรากฏใหเห็นความเก่ียวของเหมือนในตัวอยางขางตน เชน shared hosting ซึ่ง
เปนรูปแบบหน่ึงของ Web hosting  ไมมีศัพทคําใดในกลุมน้ีปรากฏในชุดศัพทเลย  แตเหตุท่ีพบวา
ศัพทสองคําน้ีมีความสัมพันธกันก็เน่ืองจากการตรวจสอบมโนทัศนของคําวา Web hosting ใน
คลังขอมูลภาษา จึงไดทราบวามีบริการในลักษณะตางๆ หรือคําวา merchant service provider 
ซึ่งเปนผูใหบริการท่ีเก่ียวของในการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตก็พบขณะตรวจสอบมโนทัศนของคํา
วา merchant account  

มโนทัศนท่ีไมเขาพวก - เปนมโนทัศนท่ีไมสามารถกําหนดตําแหนงและ
ความสัมพันธในเครือขายมโนทัศนได เชน chargeback ซึ่งหมายถึงการท่ีลูกคาปฏิเสธการชําระ
เงินหลังจากท่ีมีการชําระบัญชีแลว  แตในเครือขายมโนทัศนของการชําระเงินดวยบัตรเครดิตแสดง
เพียงฝายท่ีเก่ียวของและสิ่งท่ีเกิดข้ึนขณะซื้อขายสินคาดวยบัตรเครดิต ดังน้ันจึงตัดศัพทคําวา 
chargeback ออก เน่ืองจากเปนมโนทัศนท่ีไมสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนๆ ในกลุม  นอกจากน้ียังมี
มโนทัศนท่ีในตอนแรกคิดวาสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน แตเมื่อตรวจสอบจากคลังขอมูลภาษาแลว
พบวามีมโนทัศนกวางหรือแคบเกินไป เชน root certificate authority ซึ่งเปนผูออกใบรับรองใน
ระดับสูงสุด แตเปนใบรับรองท่ีใชในระบบ SET เทาน้ัน 

อาจกลาวไดวาปญหาในข้ันตอนน้ีเกิดจากสาเหตุสําคัญคือชุดศัพทท่ีคัด- 
เลือกมาน้ันยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ  ท้ังน้ีอาจเกิดจากความผิดพลาดในข้ันตอนการคัดเลือกศัพท  
แมจะมีเกณฑตางๆ ชวยคัดเลือก แตสิ่งสําคัญก็คือความรูในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการท่ี
จะคัดกรองคําศัพทเฉพาะดานท่ีเก่ียวของออกมา  การไมมีศัพทท่ีควรมีหรือมีศัพทท่ีไมนาจะมี
แสดงใหเห็นวาผูทําวิจัยยังมีความรูไมดีพอ  วิธีแกปญหาในข้ันตอนน้ีคือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
รวมท้ังตรวจสอบมโนทัศนของศัพทในรายการศัพทท่ีไดกับขอมูลในคลังขอมูลภาษาเสียกอนแลว
คอยทํามโนทัศนสัมพันธ ถาหากไมแนใจเก่ียวกับมโนทัศนของศัพทคําน้ัน  แมวาจะใชเวลานาน
กวาการตัดสินใจกําหนดมโนทัศนสัมพันธเอง แตก็จะไดระบบมโนทัศนท่ีถูกตองครบถวนตาม
ความตองการ และยังชวยในการทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนอีกดวย 

3.  ระบบมโนทัศนไมชัดเจน 
มโนทัศนบางกลุมท่ีไดจัดความสัมพันธไปแลวอาจยังแสดงความสัมพันธ

ไดไมชัดเจน เชน ในตอนแรกจัดให micropayment เปนเปาหมาย (Target) ของการใช electronic 
money  น่ีเปนการมองเฉพาะความสัมพันธของมโนทัศนหน่ึงกับอีกมโนทัศนหน่ึงในดานเดียว และ
ทําใหระบบมโนทัศนท่ีออกมาไมสมบูรณ  วิธีแกไขคือตองพิจารณามโนทัศนและความสัมพันธของ
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มโนทัศนน้ันกับมโนทัศนอ่ืนๆ ในระบบใหถวนถ่ี หรือพิจารณามโนทัศนสัมพันธท่ีทําไวแลวซ้ําอีก 
เพื่อดูวายังมีสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไขหรือไม  ในกรณีท่ียกตัวอยางมาน้ี micropayment ยังมี
ความสัมพันธกับ payment คือเปนสวนหน่ึงของ payment ดังน้ันจึงตองจัดความสัมพันธใหมโดย
โยงความสัมพันธระหวาง payment และ micropayment ดวย โดยท่ี electronic money เปน 
Method ของกระบวนการ micropayment ก็จะไดระบบมโนทัศนของการชําระเงินท่ีสมบูรณย่ิงข้ึน 

เมื่อแกไขปญหาตางๆ ในเร่ืองการจัดทํามโนทัศนสัมพันธแลวก็จะไดระบบมโน-
ทัศนท่ีสมบูรณ สําหรับนําไปใชวิเคราะหประกอบการใหนิยามซ่ึงเปนสวนสําคัญในบันทึกขอมูล
ศัพทหรือประมวลศัพท ดังรายละเอียดท่ีจะปรากฏในบทตอไป 
 



บทท่ี  6 
 

การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูลศัพท 

ในขณะท่ีวิเคราะหมโนทัศนของศัพทเพื่อระบุความสัมพันธระหวางกันน้ัน ผูทํา 
วิจัยสามารถบันทึกขอมูลท่ีพบเก่ียวกับศัพทคําน้ันๆ ลงในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน (extraction 
record) ไปพรอมกันได  และขอมูลเหลาน้ันจะเปนขอมูลหลักท่ีใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทําบันทึก
ขอมูลศัพท (terminological record) ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของกระบวนการทําประมวลศัพท  ใน
บทน้ีจะอธิบายการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูลศัพท โดยใหรายละเอียดและ
แนวคิดในการบันทึกขอมูล รวมท้ังปญหาท่ีพบและแนวทางสําหรับแกไขปญหา 

การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน 

บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนคือบันทึกสําหรับเก็บขอมูลศัพทท่ีไดคนหาจากคลัง 
ขอมูลภาษา (corpus) และจะใชวิเคราะหเพื่อจัดทําบันทึกขอมูลศัพทตอไป  ขอมูลท่ีจะปรากฏใน
บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนน้ัน Cabré (1999: 122) กลาววาโดยท่ัวไปประกอบดวย 

1. ศัพท (entry)  ตามท่ีพบในคลังขอมูลภาษา 
2. ประเภทไวยากรณของศัพท (grammatical category) 
3. บริบทท่ีศัพทน้ันปรากฏ 
4. การอางอิงเอกสารตนฉบับ 

นอกจากน้ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เชน หมายเลข วันท่ี หรือผู
บันทึก  Cabré (1999: 123) ไดแนะนําไวดวยวา ถาพบศัพทคําเดียวกันแตมีตัวสะกดตางกัน (โดย
เปนคําท่ีถูกตอง) มีประเภทไวยากรณตางกัน หรือศัพทคําน้ันมีเพศตางกัน (สําหรับภาษาท่ีมีเพศ) 
ใหบันทึกแยกกันเหมือนเปนศัพทคนละคํา  แตพบวาศัพทท่ีปรากฏในเร่ืองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ี
มีการใชคําท่ีหลากหลายสําหรับศัพทคําเดียวกัน ท้ังตัวสะกดและรูปยอ เชน electonic 
commerce/ e-commerce/ eCommerce/ ecommerce/ E-commerce เปนตน  ถาบันทึก
แยกกันจะทําใหดูยาก จึงไดรวมศัพทคําเดียวกันแตมีการสะกดตางกันไวในบันทึกเดียวเน่ืองจาก
ตัวศัพทมีความแตกตางกันไมมากนัก  สวนศัพทท่ีมีรูปยอจะทําเปนอีกบันทึกหน่ึง  สําหรับ
วิทยานิพนธฉบับน้ีจะใชแบบฟอรมน้ีเปนบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  
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ER Eng:  Th:  Abbr:  
Concept:  Grammatical Category:  
Feature:  
Conceptual Relation:  
Extraction:  

ภาพ 4: แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 

ขอมูลตางๆ มีรายละเอียดดังน้ี 
• ER - ยอมาจาก Extraction Record หรือบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  ในสวน

น้ีจะใสหมายเลขบันทึกเพื่อใหคนคืนขอมูลไดโดยงาย 
• Eng - ยอมาจาก English เปนสวนของศัพทภาษาอังกฤษท่ีพบจาก

คลังขอมูล พรอมท้ังใสเอกสารท่ีมาของศัพทคําน้ันดวยรหัสท่ีกําหนดไว (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) เชน electronic commerce (EB01.txt) 

• Th - ยอมาจาก Thai  ในสวนน้ีจะใสคําเทียบเคียงภาษาไทยที่พบจากขอมูล
อางอิงภาษาไทย และใสหมายเลขอางอิงของเอกสารท่ีพบศัพทน้ัน โดยเลือกใชเฉพาะคําท่ีมี
ภาษาอังกฤษกํากับไวดวย เชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) เพื่อใหแนใจวา
เปนศัพทภาษาไทยที่ใชสําหรับศัพทภาษาอังกฤษคําน้ัน  รวมท้ังใสคําเทียบเคียงภาษาไทยที่
ผูเชี่ยวชาญไดเสนอมา พรอมใหชื่อผูเชี่ยวชาญ  แตถาไมพบคําเทียบเคียงใดๆ ก็จะเวนวางไว 

• Abbr - ยอมาจาก Abbreviation  สวนน้ีคือตัวยอของศัพทภาษาอังกฤษท่ีพบ
จากคลังขอมูลภาษา 

• Concept - เปนสวนสําหรับระบุมโนทัศนของศัพท  ถาในมโนทัศนเดียวกันมี
รูปศัพทแตกตางกันหลายคํา จะเลือกศัพทท่ีมีการใชมากท่ีสุดมาบันทึก  และศัพทในชองมโนทัศน 
(Concept) น้ีก็จะเปนศัพทหลักท่ีใชในมโนทัศนสัมพันธและบันทึกขอมูลศัพท 

• Grammatical Category - ในสวนน้ีจะใสประเภทไวยากรณแบบยอของศัพท 
เชน n (คํานาม) v (คํากริยา) และ adj (คําคุณศัพท) 

• Feature - เปนคําอธิบายศัพทโดยวิเคราะหจากบริบทของศัพทซึ่งคัดเลือก
จากคลังขอมูลภาษา (ในชอง Extraction (ตัวอยางการใชศัพท))  บางคร้ังอาจไดนิยามของศัพท 
หรืออาจทราบเพียงลักษณะบางประการของศัพท หรือบางคร้ังอาจใสขอมูลไมไดเลยเน่ืองจากมี
เพียงตัวอยางการใชงานท่ีไมบงบอกลักษณะใดๆ ท้ังสิ้น  เชน For this reason many of the 
company's clients continue their trusted relationship and do not move to the less 
expensive online broker. (EB04.txt)  ในกรณีท่ีไมมีขอมูลเก่ียวกับศัพทคําน้ันหรือมีขอมูลเพียง
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เล็กนอยท่ีไมชวยใหเห็นมโนทัศนของศัพทก็จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอางอิงอ่ืนๆ เชน 
พจนานุกรมและอภิธานศัพท (glossary) แลวบันทึกลงในชองบันทึกพิเศษคือ Additional Feature 
(คําอธิบายศัพทเพิ่มเติม) พรอมใหแหลงท่ีมา รวมท้ังเปนท่ีสําหรับบันทึกความเห็นหรือนิยามจาก
ผูเชี่ยวชาญหลังจากท่ีไดตรวจสอบรางบันทึกขอมูลศัพทแลว  ขอมูลคําอธิบายศัพทและคําอธิบาย
เพิ่มเติมน้ีจะเปนขอมูลสําคัญท่ีนําไปพิจารณารวมกับมโนทัศนสัมพันธในการเขียนนิยามในบันทึก
ขอมูลศัพท 

• Conceptual Relation - ในสวนน้ีจะอางถึงรหัสเครือขายมโนทัศนท่ีสัมพันธ
กับศัพทหรือแสดงเครือขายมโนทัศนและคําอธิบาย ถาศัพทคําน้ันเปนมโนทัศนยอยของมโนทัศน
อ่ืนๆ 

• Extraction - เปนสวนท่ีแสดงตัวอยางการใชศัพทหรือเรียกอีกอยางคือแสดง
บริบทของศัพท โดยเปนขอมูลจากคลังขอมูลภาษา  ตัวอยางหรือบริบทท่ีจะแสดงในบันทึกขอมูล
ศัพทเบ้ืองตนน้ีมีสามประเภท (Cabré, 1999: 138) คือ 

บริบทยืนยัน (testimonial context) เปนบริบทท่ีแสดงใหเห็นเพียงวามี
การใชศัพทน้ัน และไมไดใหขอมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะพิเศษของศัพท เชน For this reason many of 
the company's clients continue their trusted relationship and do not move to the less 
expensive online broker. (EB04.txt) 

บริบทแบบใหนิยาม (defining context) เปนบริบทท่ีใหขอมูลเก่ียวกับ
ความหมายของศัพท เชน A hypertext link is an item, such as text or an image, which has 
the address or location of another web page attached to it. (EB01.txt) 

บริบทบอกความเปนหนวยภาษา (metalinguistic context) เปนบริบทท่ี
ใหขอมูลเก่ียวกับศัพทคําน้ันในลักษณะท่ีเปนหนวยภาษาท่ีสัมพันธกับหนวยอ่ืนๆ เชน Digital 
marketplaces, also known as exchanges, have hit full speed in the past nine months. 
(E070.txt) 

บริบทท่ีดีท่ีสุดคือแบบใหนิยาม เน่ืองจากแสดงใหเห็นมโนทัศนของศัพท
ไดดีกวาบริบทแบบอ่ืนๆ  ในท่ีน้ีจึงพิจารณาเลือกบริบทแบบใหนิยามมาใสในบันทึกเปนอันดับแรก 
โดยใชวิธีคนหาบริบทดังกลาวดวยสัญญาณทางภาษา (linguistic signal) ตางๆ เชน called, 
known as, referred to as และ defined as  เน่ืองจากพบวาประโยคท่ีอยูหนาหรือหลังคําเหลาน้ี
มักเปนนิยามของศัพทท่ีกลาวถึงในประโยค  บริบทท่ีใชรองลงมาคือบริบทบอกความเปนหนวย
ภาษา แตถาไมมีก็จะบันทึกดวยบริบทยืนยัน  ในเร่ืองของจํานวนตัวอยางน้ันจะแสดงสองตัวอยาง
เพื่อยืนยันการใช หรืออาจใสมากกวาน้ันเมื่อเปนตัวอยางท่ีใหรายละเอียดท่ีเก่ียวของเพิ่มเติม  แต
ในกรณีท่ีจําเปนเชนไมพบในแหลงขอมูลอ่ืนๆ ก็อาจมีเพียงตัวอยางเดียว 
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สําหรับลําดับของบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนเมื่อมีหลายบันทึกท่ีแสดงมโนทัศน
เดียวกัน เชน shopping cart, electronic shopping cart และ virtual shopping cart จะแสดง
บันทึกท่ีมีตัวอยางท่ีบงบอกมโนทัศนของศัพทไดชัดเจนท่ีสุดเปนลําดับแรก 
 
  รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับศัพทท่ีกลาวถึงในบทนี้สามารถดูไดท่ีภาคผนวก ข 
และ ค โดยคนจากดรรชนีคนศัพทซึ่งอยูทายเลมเพื่อหาบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูล
ศัพทท่ีเก่ียวของกับศัพทคําน้ัน 

ปญหาและแนวทางแกไขในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน 

ในข้ันตอนการทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนไดพบปญหาท่ีสําคัญดังน้ี 
1. การเลือกบริบทท่ีเหมาะสม   
ในการทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน สิ่งสําคัญคือการเลือกบริบทมาใสใน

บันทึกเพื่อท่ีจะไดนําบริบทน้ันมาวิเคราะหมโนทัศนและความสัมพันธของมโนทัศนน้ันกับมโนทัศน
อ่ืนๆ ตอไป  ดังน้ันจึงตองพิจารณาบริบทท่ีมีอยูวาตรงตามความตองการหรือไม  โดยปกติจะเลือก
บริบทแบบใหนิยาม ซึ่งมีขอสังเกตคือ มีสัญญาณทางภาษาตางๆ เชน called หรือ defined as  
แตในกรณีท่ีไมมีบริบทดังกลาว ก็ตองเลือกใชบริบทท่ีบอกลักษณะเฉพาะของมโนทัศนน้ันหรือชวย
ใหเห็นความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนๆ มากที่สุด เชน Suppose Tom has selected a PC from 
JCPenney. Tom can then place the items in the shopping cart and click the checkout 
button to order. (EB04.txt)  ถึงแมจะไมบอกอยางชัดเจนวา shopping cart คืออะไร แตบอกให
ทราบวามีไวสําหรับทําอะไร  แตในกรณีท่ีจําเปนจริงๆ คือไมมีบริบทอ่ืนใดนอกจากบริบทยืนยัน
หรือบริบทท่ีแสดงใหเห็นเพียงวามีการใชศัพทคําน้ันจริง ก็จําตองใชบริบทน้ัน 

2. การเขียนคําอธิบายศัพท   
บางคร้ังบริบทในคลังขอมูลภาษามีเพียงบริบทยืนยันซึ่งแสดงขอมูลวามี

การใชศัพทคําน้ัน แตไมบอกมโนทัศนเก่ียวกับศัพทเลย ทําใหไมสามารถเขียนคําอธิบายศัพทได  
หรือบริบทท่ีมีอยูยังไมเพียงพอท่ีจะบงชี้ความสัมพันธของมโนทัศนน้ันกับมโนทัศนอ่ืนๆ อยาง
ครบถวน เชน electronic commerce มีบริบทท่ีบอกวา electronic commerce คืออะไร แตไมมี
บริบทท่ีระบุอยางชัดเจนวา electronic commerce มีรูปแบบการคาแบบใดบาง ซึ่งจากการ
ประมวลผลขอมูลท่ีมีพบวาแบงไดเปนสี่ประเภทคือ business-to-business, business-to-
consumer, business-to government และ consumer-to-consumer เน่ืองจากเปนประเภทท่ีมี
การกลาวถึงกันมาก แตบริบทท่ีมีอยูกลับบอกไวเพียงสองหรือสามประเภท  วิธีแกปญหาคือคนหา
ขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอางอิงอ่ืนๆ เชน อภิธานศัพทหรือบทความเฉพาะดาน แลวนําขอมูลท่ี
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ไดมาอางอิงไวในสวนพิเศษคือชอง Additional Feature (คําอธิบายศัพทเพิ่มเติม) ซึ่งจะอยูถัดจาก
ชอง Feature (คําอธิบายศัพท) 

การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท 

Cabré (1999: 123-124 และ139) กลาวไววา บันทึกขอมูลศัพทคือบันทึกท่ีเขียน
ข้ึนโดยใชขอมูลจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  เปนการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับศัพทคําหน่ึงๆ อยาง
เปนระบบระเบียบ แตจะมีรูปแบบอยางไรน้ันข้ึนอยูกับความตองการและลักษณะเฉพาะของงาน
ชิ้นน้ัน  รูปแบบหลักๆ ของบันทึกขอมูลศัพทแบงไดเปนสามแบบคือ บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว
ซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับศัพทในภาษาหน่ึง บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําเทียบเคียงซึ่งมีขอมูล
เก่ียวกับศัพทในภาษาหน่ึงพรอมคําเทียบเคียงในอีกภาษาหนึ่ง และบันทึกขอมูลศัพทแบบสอง
ภาษาหรือหลายภาษาซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับศัพทอยางครบถวนท้ังสองภาษาหรือหลายภาษา 

รายละเอียดในบันทึกขอมูลศัพทท่ีมักพบมีดังน้ี (Cabré, 1999: 139-146) 
• ศัพท (entry) - ถาเปนคํานามจะอยูในรูปเอกพจน  ถาเปนคําคุณศัพทจะอยู

ในรูปเอกพจนเพศชาย (สําหรับภาษาท่ีมีเพศ) ตามดวยตัวทายของศัพทเพศหญิง (ถามี) เชน 
ondulant -e  ถาเปนคํากริยาจะอยูในรูปไมกระจาย (infinitive) เชน harden, format  ถาศัพทคํา
น้ันเปนศัพทประสม คือประกอบดวยคํามากกวาหน่ึงคํา ลําดับในการเรียงคําจะเปนไปตามท่ี
ปรากฏในการใช เชน electronic wallet ไมใช wallet, electronic 

• แหลงอางอิงของศัพท (reference of the term) - เอกสารท่ีมาของศัพท  โดย
ปกติจะใสรหัสกํากับไวเพื่อใหอางอิงและคนคืนขอมูลไดงาย 

• รูปไวยากรณของศัพท (grammatical category) - เชน n, v, adj และ adv 
• หมวดเร่ือง (subject field) - ศัพทแตละคําจะอยูในหมวดเร่ือง เชน หมวด

เร่ืองใหญ หมวดเร่ืองยอยซึ่งอยูในหมวดเร่ืองใหญ และหมวดเร่ืองยอยภายในหมวดเร่ืองยอย 
• นิยาม (definition) - โดยท่ัวไปแลวนิยามคือประโยคซับซอนท่ีมีความหมาย

เทียบเทากับศัพทคําน้ัน  นิยามจะตองเปนไปตามโครงสรางมโนทัศน  หลักในการเขียนนิยามคือ
ถาเปนภาษาอังกฤษจะตองเขียนดวยอักษรตัวเล็กยกเวนตัวแรก  ตองเปนประโยคท่ีสมบูรณ  และ
จะตองเขียนในรูปแบบท่ีเปนทางการ  นอกจากน้ีควรบอกแหลงท่ีมาของนิยามดวย  นิยามอาจ
ไดมาจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนท่ีมีบริบทแบบใหนิยาม แตถาไมไดจากบันทึกขอมูลศัพท
เบ้ืองตน ใหคนหาในพจนานุกรมเฉพาะทาง หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

• บริบท (context) - บริบทน้ีไดจากคลังขอมูลภาษา โดยจะตองเลือกบริบทท่ี
อธิบายมโนทัศนไดชัดเจนท่ีสุด และเปนตัวแทนการใชศัพทไดดีท่ีสุด พรอมท้ังใสแหลงท่ีมา 
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• คําเทียบเคียง (equivalent) - คําเทียบเคียงในภาษาอ่ืนสามารถหาไดจาก
พจนานุกรม สารานุกรม และรายการศัพทตางๆ 

• อางอิงโยง (cross-reference) - สิ่งท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกันของศัพท 
เชน ศัพทหน่ึงอางถึงศัพทอีกคําหน่ึงท่ีเก่ียวของ และศัพทคําน้ันก็อางถึงศัพทคําแรกเชนกัน เชน คํา
พอง คําตรงขาม และคําอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ผูเขียนและวันท่ีบันทึก (author and date of record) - ระบุวันท่ีชื่อบุคคล
หรือคณะทํางานท่ีเขียนบันทึกขอมูลศัพทโดยใสเปนรหัส 

• หมายเหตุ (note) - ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ 
• ปายสถานะ (status label) - เมื่อตองการระบุคุณภาพของศัพท เชน ศัพท

มาตรฐาน (ใสชื่อองคกรจัดมาตรฐาน) ศัพทท่ีไมควรใช และศัพทท่ีตองคนควาตอไป 

ดังไดกลาวมาแลววาลักษณะของบันทึกขอมูลศัพทข้ึนอยูกับลักษณะและ
วัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ันเมื่อพิจารณาแลว บันทึกขอมูลศัพทเร่ืองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ี
จึงจัดทําเปนบันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําเทียบเคียง เพื่อนําเสนอศัพทและคําเทียบเคียง
ภาษาไทย  และจะใชรูปแบบน้ีในการบันทึกขอมูลศัพท 
 
TR Eng:  Th:  
Grammatical Category:  Subject Field:  
Definition:  
Illustration:  
Note:  
Linguistic Specification: 
Cross-reference: 

ภาพ 5: แบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท 

รายละเอียดของบันทึกขอมูลศัพทมีดังน้ี 
• TR - ยอมาจาก Terminological Record หรือบันทึกขอมูลศัพท  ในชองน้ีจะ

ใสหมายเลขของบันทึกขอมูลศัพทเพื่อใหอางอิงไดงาย 
• Eng - ยอมาจาก English  เปนสวนของศัพทภาษาอังกฤษ โดยจะใสในรูป

เอกพจน และใชภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก  แตถาเปนชื่อเฉพาะก็จะใชรูปตามน้ัน เชน Secure 
Sockets Layer พรอมรหัสอางอิงแหลงท่ีมาซึ่งเปนแหลงแรกในคลังขอมูลภาษาท่ีพบศัพทน้ัน 
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• Th - ยอมาจาก Thai  ในสวนน้ีจะใสคําเทียบเคียงหรือศัพทภาษาไทยที่ได
จากการพิจารณาขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน แหลงขอมูลอางอิงตางๆ และการปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญ พรอมท้ังใหรหัสอางอิงสําหรับศัพทท่ีมีแหลงท่ีมาหรือใสเชิงอรรถเปนชื่อของ
ผูเชี่ยวชาญท่ีเสนอแนะศัพทคําน้ัน  รายละเอียดในเร่ืองน้ีจะกลาวถึงในสวนตอไป 

• Grammatical Category - ในสวนน้ีจะใสประเภทไวยากรณของศัพท เชน 
noun และ verb 

• Subject Field - หมวดเร่ืองจะแสดงใหเห็นลําดับชั้นความสัมพันธของศัพท
ตามท่ีปรากฏในมโนทัศนสัมพันธ  เชน หมวดเร่ืองของ key เปนดังน้ี �security-->cryptography�  
จะเห็นไดวา key อยูในหมวด cryptography ซึ่งเปนหมวดยอยของการรักษาความปลอดภัย 
(security) 

• Definition - นิยามในประมวลศัพทฉบับน้ีจะใหไวเปนภาษาไทยเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับศัพทตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในบทที่ 2  ตามหลักท่ีกําหนด (ดู 
หลักในการเขียนนิยาม ในหัวขอตอไป) 

• Illustration - คือตัวอยางการใชศัพท โดยจะเลือกตัวอยางท่ีแสดงมโนทัศน
และการใชศัพทไดดีท่ีสุด  โดยท่ัวไปจะเลือกจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน แตอาจจะเลือกใหม
จากคลังขอมูลภาษาก็ได แลวแตความเหมาะสม  ขอสําคัญคือตองบันทึกตามท่ีปรากฏในเนื้อหา
จริงๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

• Note - ในสวนน้ีจะมีการอธิบายวิธีสรางศัพทภาษาไทยที่เปนศัพทใหม  
ขอมูลการใชศัพทหรือขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีควรทราบเก่ียวกับศัพทคําน้ัน รวมถึงรูปศัพทท่ีสะกด
ตางจากที่พบในคลังขอมูลแตพบวามีการใชงานจริงในแหลงขอมูลอ่ืนๆ พรอมใหแหลงอางอิง 

• Linguistic Specification - ในสวนน้ีจะแสดงรูปศัพทอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ
กับมโนทัศนของศัพทหลัก โดยจะใสตัวยอไวหนาศัพทน้ันเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนอะไร เชน (ABBR) 
หมายถึงตัวยอ  (SYN) หมายถึงคําพอง  และ (ANT) หมายถึงคําตรงขาม  แลวตามดวยรหัส
อางอิงของศัพทคําน้ันเพื่อใหคนขอมูลเพิ่มเติมไดอยางงายดาย  ขอมูลเหลาน้ีจะไดมาจากการ
วิเคราะหบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 

• Cross-reference - คืออางอิงโยงหรือศัพทคําอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับ
ศัพทหลักในลักษณะท่ีชวยเสริมความเขาใจหรือแสดงความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืน 

การนําเสนอบันทึกขอมูลศัพทน้ีจะเรียงลําดับบันทึกตามกลุมมโนทัศนสัมพันธซึ่ง
แบงเปนสี่กลุม ไดแก Web site, payment, security และ marketing  โดยไดจัดทําดรรชนีคนศัพท
ไวทายเลมเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหา 
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หลักในการเขียนนิยาม 

งานวิจัยฉบับน้ีไดกําหนดหลักการเขียนนิยามไวดังน้ี 
1. อางอิงนิยามท่ีมีผูใหไวแลว โดยมีเงื่อนไขตอไปน้ี 
1.1 เปนนิยามภาษาไทย 
1.2 แสดงมโนทัศนของศัพทคําน้ันไดอยางชัดเจนครบถวน 
1.3 แหลงท่ีมาของนิยามมีความนาเชื่อถือ (ดูบรรณานุกรมของ

ขอมูลอางอิงภาษาไทยไดในภาคผนวก ก)  ในท่ีน้ีจะพิจารณานิยามจากพระราชบัญญัติวาดวย  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนอันดับแรก รองลงมาไดแกรางพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เชน รางพระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เอกสารท่ีเก่ียวของกับราง
พระราชบัญญัติ เชน เน้ือหาท่ัวไปวาดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
เอกสารจากศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พจนานุกรมศัพทเฉพาะทางของราชบัณฑิตยสถาน 
และเอกสารหรือบทความเฉพาะดาน 

2.  ในกรณีท่ีไมพบนิยามตามขอ 1 ก็จะประมวลขอมูลในสวนคําอธิบาย
ศัพทและคําอธิบายศัพทเพิ่มเติม (Feature และ Additional Feature) ของบันทึกขอมูลศัพท
เบ้ืองตนแลวเขียนนิยามข้ึนโดยยึดตามมโนทัศนสัมพันธของศัพทคําน้ัน และใชรูปแบบการเขียน
นิยามท่ีไดมาตรฐาน ซึ่ง Trimble (1996 อางถึงใน Pearson, 1998: 98)  ไดแบงนิยามออกเปน
สามรูปแบบคือ  

นิยามแบบทางการ (formal definition) ประกอบดวย ศัพท+ชนิด  
(class)+ความแตกตางจากศัพทคําอ่ืนในกลุมเดียวกัน เชน business-to-business คือ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีกระทําระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ  จากตัวอยางน้ีจะเห็นไดวา business-
to-business คือศัพท  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือชนิด และความแตกตางจากศัพทอ่ืนคือเปนสิ่งท่ี
กระทําระหวาง องคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ 

นิยามแบบกึ่งทางการ (semi-formal definition) ประกอบดวย ศัพท+
ความแตกตาง เชน business-to-business กระทําข้ึนระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ  คําวา 
business-to-business คือศัพท  และ กระทําระหวางองคกรธุรกิจกับองคกรธุรกิจ คือความ
แตกตาง 

 นิยามแบบไมเปนทางการ (non-formal definition) ประกอบดวยศัพท
+ คําท่ีมีความหมายใกลเคียงในภาษาท่ัวไปหรือลักษณะเดน เชน arachnid คือแมงมุม 

นิยามท่ีควรใชในการทําประมวลศัพทคือนิยามในขอ 1 กลาวคือตรงสวน
ของนิยามประกอบดวยชนิดและลักษณะท่ีทําใหแตกตางจากศัพทคําอ่ืนๆ  ดังท่ี ISO 704 (2000: 
15) กลาวไววา ควรใชนิยามบอกลักษณะ (intensional definition) ซึ่งเปนนิยามท่ีบงบอกมโนทัศน
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ใหญ แลวตามดวยลักษณะเฉพาะซ่ึงแยกมโนทัศนน้ันออกจากมโนทัศนอ่ืน เน่ืองจากจะแสดง
ลักษณะสําคัญของมโนทัศนน้ันในระบบมโนทัศนไดเปนอยางดี   

ISO 704 (2000: 17-22) ยังไดใหขอมูลเก่ียวกับหลักการเขียนนิยามและ 
ลักษณะนิยามท่ีบกพรองไวดังน้ี 

หลักการเขียนนิยาม 
- นิยามตองอธิบายมโนทัศน ไมใชอธิบายคําท่ีประกอบขึ้นมาเปนรูป

ศัพท (designation) 
- นิยามตองสะทอนถึงระบบมโนทัศนท่ีอธิบายมโนทัศนน้ันและความ 

สัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนในระบบ 
- นิยามตองกระชับ และอธิบายเพียงมโนทัศนเดียว ไมตองรวมนิยาม

ของมโนทัศนอ่ืนเขาไวดวย 
- อาจใสหมวดเร่ืองเขาไปท่ีนิยามเพื่อใหชัดเจนย่ิงข้ึน  ถามีศัพทคํา

เดียวกันในสาขาเดียวกันท่ีมีความหมายตางกันเมื่ออยูคนละเร่ือง โดยเพิ่มเขาไปที่ตนนิยาม เชน 
pointer : <programming> variable that contains the memory location of some data rather 
than the data itself 
pointer : <user interface> on-screen symbol that is controlled by an input device and is 
used as a means of indicating and selecting locations or choices on the screen 

-     สามารถตรวจสอบความถูกตองของนิยามไดดวยการนํานิยามน้ัน 
ไปแทนท่ีศัพทและยังคงมีความหมายเดิม 

นิยามท่ีบกพรอง 
1. นิยามแบบวกวน 
นิยามแบบวกวนคือมโนทัศนท่ีนิยามโดยใชมโนทัศนท่ี 2 และมโน-

ทัศนท่ี 2 น้ันก็นิยามโดยใชศัพทหรือองคประกอบของศัพทในมโนทัศนแรก  เปนนิยามท่ีไมทําให
เขาใจมโนทัศนมากขึ้น มีสองลักษณะคือ 

วกวนในตัวนิยาม  น่ันคือการนําศัพทมากลาวซ้ําในตอนตนของ
นิยาม เชน tree height : tree height measured from the ground surface to the top of a tree  
นิยามท่ีถูกตองควรใชวา distance between the ground surface and the top of a tree  หรือใช
องคประกอบในศัพทมาเปนลักษณะเฉพาะ เชน evergreen tree : tree with evergreen foliage  
นิยามท่ีถูกตองควรใชวา tree with retains its foliage  throughout its lifetime 
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วกวนในระบบนิยาม น่ันคือการนํามโนทัศนอยางนอยสองมโนทัศน
มานิยามกันและกัน เชน มโนทัศนท่ี 1 virgin forest : forest constituted of a natural tree stand  
มโนทัศนท่ี 2 natural tree stand : stand of trees grown in a virgin forest  เมื่อนํานิยามมา
แทนท่ีศัพทก็จะเห็นความซ้ําซอนและวกวน เชนเมื่อนํานิยามของ virgin forest มาแทนท่ีคําวา 
virgin forest ใน natural tree stand ก็จะไดเปน stand of trees grown in a forest constituted 
of a natural tree stand  สิ่งท่ีควรทําคือแกไขมโนทัศนใดมโนทัศนหน่ึง แลวอีกมโนทัศนหน่ึงก็
สามารถคงไวตามเดิมได เชน natural tree stand : stand of trees grown without interference 
by man 

2. นิยามแบบไมสมบูรณ 
นิยามจะตองอธิบายเน้ือหาของมโนทัศนอยางชัดเจน ไมแคบหรือ

กวางจนเกินไป มิฉะน้ันจะถือวาไมสมบูรณ  นิยามท่ีเรียกวากวางเกินไปนั้นคือนิยามท่ีมีสิ่งท่ีไมควร
มี และนิยามท่ีแคบเกินไปคือนิยามท่ีไมมีสิ่งท่ีควรมี 

3. นิยามแบบปฏิเสธ 
นิยามจะตองอธิบายวามโนทัศนน้ันคืออะไร   ไมใชอธิบายวามโน- 

ทัศนน้ันไมใชอะไร  เชน deciduous tree : tree other than an evergreen tree  ท่ีถูกตองควรจะ
เปน tree that loses its foliage seasonally  แตในกรณีท่ีไมมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงเปนสิ่ง
สําคัญท่ีจะทําใหเขาใจมโนทัศนน้ันได ก็สามารถใชนิยามแบบปฏิเสธได เชน nonconformity : 
non-fulfillment of a specified requirement 

 นิยามในประมวลศัพทชุดน้ีจึงเขียนข้ึนโดยพยายามใหเปนไปตามหลัก 
การเขียนนิยามดังกลาวมาน้ีใหมากที่สุด    

การกําหนดคําเทียบเคียงภาษาไทย 

คําเทียบเคียงภาษาไทยที่นํามาใสในบันทึกขอมูลศัพทน้ีจะพิจารณาจากขอมูลท่ี
ปรากฏในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนซึ่งไดมาจากแหลงขอมูลอางอิงภาษาไทยตางๆ  จากน้ันจึง
อางอิงศัพทท่ีแสดงมโนทัศนไดอยางถูกตองครบถวน   

จากขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนพบวามีศัพทภาษาไทยทั้งหมด 168 คํา 
สื่อถึงมโนทัศน 84 มโนทัศน  และมี 41 มโนทัศนท่ีมีศัพทภาษาไทยสื่อถึงมากกวาหน่ึงคํา  สวน
มโนทัศนท่ีไมมีศัพทภาษาไทยมีอยู 73 มโนทัศน  จะเห็นไดวามีการใชศัพทภาษาไทยท่ีหลากหลาย 
ไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และไมครบถวน  ดังน้ัน นอกจากจะตองคิดหาคําเทียบเคียงสําหรับ  
มโนทัศนท่ียังไมมีศัพทภาษาไทยแลว ยังตองนําศัพทภาษาไทยที่มีอยูซ้ําซอนหลากหลายน้ันมา
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คัดเลือกหาคําท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเปนคําเทียบเคียงสําหรับศัพทคําน้ัน  หรืออาจตองปรับเปลี่ยนคํา
เหลาน้ันใหเหมาะสม ถาหากยังแสดงมโนทัศนของศัพทไมชัดเจนหรือครอบคลุมเพียงพอ   

สรุปแลวคําเทียบเคียงภาษาไทยที่ปรากฏในบันทึกขอมูลศัพทจะไดมาจากสาม
วิธีใหญๆ คือ การพิจารณาศัพทท่ีมีการใชอยูแลว การปรับเปลี่ยนศัพทท่ีมีอยู และการบัญญัติศัพท
ใหม 

• การใชศัพทท่ีมีอยูแลว - ในท่ีน้ีจะพิจารณาวาศัพทท่ีใชน้ันบงบอกมโนทัศน
ของศัพทไดชัดเจนเพียงพอหรือไม และแหลงท่ีมาของศัพทมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  โดย
จัดลําดับความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลอางอิงเชนเดียวกับท่ีจัดไวในการบันทึกนิยาม น่ันคือ 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มีความนาเชื่อถือเปนอันดับแรก 
รองลงมาไดแกรางพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน รางพระราชบัญญัติลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส เอกสารท่ีเก่ียวของกับรางพระราชบัญญัติ เชน เน้ือหาท่ัวไปวาดวยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ เอกสารจากศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พจนานุกรมศัพทเฉพาะทางของราชบัณฑิตยสถาน และเอกสารหรือบทความเฉพาะดาน  ถา
เอกสารจากแหลงเดียวกันมีการใชคําเทียบเคียงแตกตางกันสําหรับศัพทคําเดียว ก็จะพิจารณาคํา
ท่ีใชมากที่สุด  พรอมกันน้ีจะใสรหัสอางอิงของเอกสารที่พบศัพทน้ันหรือเอกสารลําดับแรกที่พบ
ศัพทในกรณีท่ีมีการใชคําเดียวกันในเอกสารหลายฉบับ เพื่อใหคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดโดยสะดวก  
ถาเปนกรณีท่ีอางอิงศัพทภาษาไทยที่ผูเชี่ยวชาญเสนอมา ก็จะใสหมายเหตุเปนเชิงอรรถวาอางอิง
จากผูใด 

นอกจากน้ี ถาพบวาศัพทคําใดเปนท่ีนิยมใช คือมีการใชศัพทคําน้ันในแหลงขอมูล
อางอิงตางๆ แมวาจะมีคําอ่ืนเปนศัพทบัญญัติท่ีเปนมาตรฐานแลว ก็จะใสศัพทคําดังกลาวไวดวย
เชนกัน เน่ืองจากถือวาไดรับการยอมรับจากผูใช เชน smart card มีศัพทบัญญัติวา �บัตรสมารต� 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2542: 90) แตในแหลงขอมูลภาษาไทยที่ใชอางอิงในที่น้ีพบวามีการใชคําวา 
�สมารตการด� สามราย และคําวา �สมารทการด� อีกสามราย ดังน้ันนอกจากจะบันทึกคําวา 
�บัตรสมารต�ลงไปในบันทึกขอมูลศัพทแลว ก็จะบันทึกคําวา �สมารตการด� ไวดวย (ภาคผนวก ค 
- TR067)  โดยเลือกคําท่ีสะกดตามหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน  พบวาศัพทท่ีมีผูนิยม
ใชสวนใหญแลวจะเปนคําทับศัพท 

• การปรับเปลี่ยนศัพทท่ีมีอยู - เปนการสรางศัพทข้ึนใหมจากศัพทท่ีมีอยูแลว  
เน่ืองจากศัพทท่ีใชอยูยังไมเหมาะสม เชน แสดงมโนทัศนไดไมชัดเจน หรือสามารถปรับปรุงใหดีข้ึน
ไดดวยวิธีตางๆ ตอไปน้ี 
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ตัดหรือเพิ่มคํา เชน call center เปนคําท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ มีผูให
คําภาษาไทยไววา �ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท� (THR52)  เมื่อนํามาใชในการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จึงตัดคําวา �ทางโทรศัพท� ออก ใหเหลือแต �ศูนยบริการขอมูล� (ภาคผนวก ค - 
TR139)   ทําใหมีมโนทัศนกวางข้ึน ไมจํากัดเฉพาะแตการบริการทางโทรศัพท  เน่ืองจากพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดขยายขอบเขตการสื่อสารออกเปนหลายชองทาง ลูกคาสามารถติดตอผาน
เว็บไซตหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได 

เปลี่ยนรูปไวยากรณศัพท  ในกรณีท่ีศัพทภาษาอังกฤษใชรูปเดียวกันท้ัง
คํานามและคํากริยา และมีศัพทภาษาไทยที่ไดรับการบัญญัติไวแลวสําหรับรูปไวยากรณรูปใดรูป
หน่ึง แตยังไมมีสําหรับอีกรูปหน่ึง ก็จะใชศัพทเดิมน้ันแลวเพิ่มหรือตัดคําท่ีทําใหเปนคํานาม เชน 
visit ซึ่งหมายถึงการเขาไปดูเว็บไซตแตละคร้ัง  ในแหลงขอมูลอางอิงพบวามีแตศัพทบัญญัติ
สําหรับคําวา visit ซึ่งเปนคํากริยาแปลวา �เย่ียมชม� (ราชบัณฑิตยสถาน 2540: 147) แตไมมีศัพท
บัญญัติสําหรับคํานาม จึงเติมคําวา �การ� เขาไปขางหนา ทําใหไดศัพท �จํานวนการเย่ียมชม� 
(ภาคผนวก ค - TR152) สําหรับ visit ท่ีเปนคํานาม 

• การบัญญัติศัพท - ศัพทท่ีพบในบันทึกศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวน 
ใหญเปนคําท่ียังไมมีผูกําหนดคําเทียบเคียงภาษาไทยให  ผูใชมักจะใชศัพทภาษาอังกฤษหรือคํา
ทับศัพท หรือถามีการใชภาษาไทยก็จะเปนในลักษณะอธิบายเพื่อใหผูอานเขาใจวาหมายถึงอะไร 
แตไมไดเปนศัพทภาษาไทยท่ีบัญญัติข้ึนมาสําหรับศัพทภาษาอังกฤษคําน้ัน ตัวอยางเชน �CPM 
(Cost Per Thousand  หรือ อัตราคาโฆษณาตอการข้ึนปายโฆษณา 1,000 คร้ัง)�   (การวัด
ประสิทธิภาพใชสื่อโฆษณาออนไลนอินเตอรแอคทีฟ: 2546)  ดวยเหตุน้ี ผูทําวิจัยจึงบัญญัติศัพท
ภาษาไทยขึ้นมาเองเพื่อเปนการนําเสนอทางเลือกหน่ึงในการใชศัพท โดยใชหลักของราชบัณฑิตย- 
สถาน (2542: 6-7) ประกอบดังน้ี 

1. คิดคําข้ึนใหม  แบงไดเปนสามลักษณะคือ การวิเคราะหจากมโน-
ทัศนของศัพท การยืมแปล (loan translation) และการอิงศัพทอ่ืน 

การวิเคราะหจากมโนทัศนของศัพท - พิจารณามโนทัศนของศัพทวาคือ
อะไร แลวพยายามหาคําไทยผูกข้ึนเปนคําใหมท่ีเหมาะสม โดยพยายามใหมีจํานวนคํานอยท่ีสุด
เพื่อไมใหมีลักษณะเปนนิยามศัพท และหลีกเลี่ยงการใชบุพบท เชน forward auction ซึ่งเปนการ
ประมูลท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อขายสินคา และ reverse auction  ซึ่งเปนการประมูลท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อซื้อสินคา  
ไดใหคําเทียบเคียงไววา �การประมูลขาย� (ภาคผนวก ค - TR015) และ �การประมูลซื้อ� 
(ภาคผนวก ค - TR016) ตามลําดับ แทนท่ีจะเปน �การประมูลเพื่อขาย� และ �การประมูลเพื่อซื้อ�  
แมวาคําวา �เพื่อ� จะชวยระบุวัตถุประสงคของการประมูลใหชัดเจนย่ิงข้ึน แตเมื่อตัดออกไปก็ยัง
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สื่อความหมายไดเหมือนเดิม นอกจากน้ันยังทําใหศัพทมีความกะทัดรัดมากขึ้น  อน่ึง หลักเกณฑ
บัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถานมีสองหลักคือ ผูกศัพทจากคําไทยและผูกศัพทจากคําบาลี
สันสกฤต แตเน่ืองจากคําศัพทสวนใหญในสาขาน้ีใชคําไทยในการผูกศัพท เชน �การเขารหัส� 
(ภาคผนวก ค - TR083) หรือ �ดานกันบุกรุก� (ภาคผนวก ค - TR091)  ศัพทท่ีบัญญัติข้ึนมาใหมน้ี
จึงใชคําไทยเชนกัน เชน �การประมูลซื้อ� หรือ �ตลาดกลางท่ัวไป� (ภาคผนวก ค - TR029)  และท่ี
สําคัญคือคําไทยมีความชัดเจน เขาใจไดโดยงาย 

การยืมแปล - เปนวิธีหน่ึงท่ีใชไดผลในการเพิ่มพูนคําศัพท (Sager, 1990: 
86)  โดยจะใชเมื่อศัพทตนฉบับแสดงมโนทัศนออกมาในรูปศัพทอยางชัดเจน และเมื่อแปลไปตาม
ศัพทน้ันก็สามารถแสดงมโนทัศนของศัพทไดอยางครบถวน เชน banner exchange - �การ
แลกเปลี่ยนปายโฆษณา� (ภาคผนวก ค - TR122) 

การอิงศัพทอ่ืน - เรียกไดวาเปนการยืมคําหรือโครงสรางของศัพทอ่ืนมา
ใช ตัวอยางเชน electronic purse  ใชวิธีอิงตามศัพทหลักของกลุมคือคําวา electronic money - 
�เงินอิเล็กทรอนิกส� (ภาคผนวก ค - TR073)   ท้ังสองคําน้ีมีโครงสรางเหมือนกันคือ electronic + 
term  ดังน้ันศัพทท่ีบัญญัติข้ึนใหมจึงอิงโครงสรางของศัพทท่ีบัญญัติไวแลวออกมาเปน �กระเปา
สตางคอิเล็กทรอนิกส� (ภาคผนวก ค - TR074)  หรือคําวา directory ซึ่งหมายถึง เว็บไซตท่ีมีการ
เชื่อมโยงไปยังขอมูลตางๆ โดยจัดเปนหมวดหมูเรียงตามลําดับอักษร  ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 
32) ไดใหศัพทบัญญัติของ directory ไววา �สารบบ� ซึง่แปลวา บัญชีเร่ือง  ดังน้ันจึงสรางคําใหม
ข้ึนไดเปน �เว็บไซตสารบบ� (ภาคผนวก ค - TR009) โดยเพิ่มคําวา �เว็บไซต� เพื่อระบุขอบเขต 
มโนทัศน 

2. ทับศัพท  เมื่อไมอาจหาคํามาผูกเปนศัพทไดตรงตามมโนทัศนของ
ศัพท  แบงไดเปนสองลักษณะคือ การทับศัพทแบบคํายืมและการทับศัพทแบบประสม 

การทับศัพทแบบคํายืม - ใชเมื่อไมสามารถหาคํามาผูกเปนศัพทใหตรง
กับความหมายของศัพทตนฉบับท้ังคํา เชน meta tag ซึ่งหมายถึง ปายระบุท่ีใหขอมูลเชนคํา
สําคัญหรือบทสรุปของเว็บไซตแกโปรแกรมคนหาของเว็บไซตบริการคนหาขอมูล      เปนคําท่ีมี
มโนทัศนกวางขวางเกินกวาจะหาคําไทยท่ีกระชับและบงบอกมโนทัศนของศัพทได จึงตองใชคําทับ
ศัพท โดยยึดหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 
26 สิงหาคม พ.ศ. 2532  เพราะฉะน้ันจะไดเปน meta tag - �เมตาแท็ก� (ภาคผนวก ค - TR124) 

การทับศัพทแบบประสม - ใชเมื่อศัพทตนฉบับประกอบดวยคําท่ีแปลได
และคําท่ีไมสามารถหาคําไทยมาใชได หรือเปนคําท่ีนิยมใชทับศัพท เชน online - �ออนไลน� 
ดังน้ันจึงใชการแปลรวมกับการทับศัพท  ตัวอยางเชน คําวา pop-under ad ซึ่งหมายถึงโฆษณาท่ี
ปรากฏข้ึนเปนหนาตางใหมซอนอยูใตหนาตางท่ีเปดอยูบนหนาจอ  คําวา ad แปลไดวา �โฆษณา� 
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แตคําวา pop-under ไมอาจหาคําไทยท่ีกะทัดรัดมาใชสื่อความหมายได ดังน้ันจึงใชวิธีผสมผสาน
การแปลและการทับศัพท ไดออกมาเปน pop-under ad - �โฆษณาแบบพ็อปอันเดอร� 
(ภาคผนวก ค - TR108)  หรือคําวา online community เมื่อใชวิธีน้ีจึงไดออกมาเปน �ชุมชน
ออนไลน� (ภาคผนวก ค - TR144) 

อน่ึง คําเทียบเคียงภาษาไทยในบันทึกขอมูลศัพทน้ีเปนเพียงการวิเคราะหและ
รวบรวมศัพทท่ีใชกันอยูเดิมและศัพทท่ีคิดข้ึนใหมมานําเสนอหรือปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการ
ใชศัพท  ไมไดมุงหมายใหเปนการกําหนดศัพทภาษาไทยมาตรฐานสําหรับศัพทภาษาอังกฤษคํา
น้ันๆ 

บันทึกขอมูลศัพทท่ีเสร็จเรียบรอยคือมีขอมูลครบถวนในสวนตางๆ ท่ีไดอธิบายไว
ขางตนน้ี จะนําไปใหผูเชี่ยวชาญอานเพื่อดูวายังมีขอบกพรองท่ีควรแกไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ 
หรือไม เชนในเร่ืองของคําเทียบเคียงภาษาไทยและนิยาม  จากน้ันจึงปรับเปลี่ยนหรืออางอิง
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม เพื่อใหเปนประมวลศัพทท่ีมีความถูกตองครบถวน
มากที่สุด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับศัพทตางๆ ท่ีกลาวถึงในบทน้ีสามารถดูไดท่ี
ภาคผนวก ข และ ค โดยคนจากดรรชนีคนศัพทซึ่งอยูทายเลมเพื่อหาบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน
และบันทึกขอมูลศัพทท่ีเก่ียวของกับศัพทคําน้ัน 

ปญหาและแนวทางแกไขในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท 

บันทึกขอมูลศัพทเปนขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน ซึ่ง
สวนใหญเปนขอมูลท่ีเห็นไดชัดเจนและนํามาจัดระเบียบในบันทึกขอมูลศัพทไดโดยไมยากนัก เชน 
คําพอง คําตรงขาม หมวดเร่ือง หรือตัวอยางประโยคตางๆ  แตปญหาใหญคือการใหคําเทียบเคียง
ภาษาไทยและนิยาม ท่ีตองใชเวลาในการหาขอมูลและวิเคราะหมากกวาขอมูลสวนอ่ืนๆ ในบันทึก
ขอมูลศัพท  รายละเอียดของปญหามีดังตอไปน้ี 

1.  ปญหาเร่ืองคําเทียบเคียงภาษาไทย  
จากขอมูลในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนพบวามีมโนทัศนท่ีไมพบศัพท

ภาษาไทยอยูถึง 73 มโนทัศน  ทําใหตองหาคํามาผูกข้ึนเปนศัพทดวยตนเอง  การแกไขปญหาท่ี
งายท่ีสุดคือใชวิธีแปลศัพท เน่ืองจากคําศัพทในหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีสวนใหญเปนคํา
ประสม ซึ่งแตละคําแสดงความหมายของตัวเอง และเมื่อนํามาประกอบกันก็เปนการรวม
ความหมายเขาดวยกัน เชน intrusion detection system  เมื่อแยกแตละคําออกมาจะไดเปน 
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intrusion = การบุกรุก, detection = การตรวจหา และ system = ระบบ  เมื่อแปลแตละคําแลว
นํามารวมกันก็จะไดเปน �ระบบตรวจหาการบุกรุก� (ภาคผนวก ค - TR096) ท่ีแสดงมโนทัศนของ
ศัพทออกมาไดอยางชัดเจน   

การแปลศัพทเชนน้ีเปนวิธีท่ีใชไดกับศัพทเกือบท้ังหมด แตอาจมีลักษณะ
แตกตางกันไป เชน การแปลศัพทรวมกับการวิเคราะหมโนทัศน ยกตัวอยางเชน conversion rate  
โดยท่ัวไป conversion = การเปลี่ยนแปลง และ rate = อัตรา  แตเมื่อใชศัพทคําน้ีในเร่ืองพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส conversion จะมีมโนทัศนท่ีเฉพาะเจาะจงวาเปนการเปลี่ยนจากผูชมเปนผูซื้อ  ถา
นําคําแปลมารวมกันเฉยๆ ก็จะแสดงมโนทัศนของศัพทไมครบคือจะไดเพียงแค �อัตราการ
เปลี่ยนแปลง�  ดังน้ันเมื่อนําการวิเคราะหมโนทัศนมาผสมผสานกับการแปลแลวก็จะไดศัพทคํา
ใหมคือ �อัตราการเปลี่ยนเปนผูซื้อ� (ภาคผนวก ค - TR155)  นอกจากน้ียังมีการแปลศัพทโดยอิง
ตามศัพทคําอ่ืนดังท่ีไดอธิบายไวในเร่ือง �การบัญญัติศัพท� ซึ่งจะชวยใหบัญญัติศัพทไดงายข้ึน 
เพราะมีศัพทอ่ืนเปนตนแบบอยูแลว  อยางไรก็ตาม ยังมีศัพทอีกหลายคําท่ีไมสามารถใชการแปล
ชวยในการบัญญัติศัพทได เชน meta tag ดังท่ีไดกลาวไปแลวเชนกันในเร่ือง �การบัญญัติศัพท� จึง
ตองใชการทับศัพทเขามาชวยแกปญหาโดยยึดตามหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน 

ท่ีกลาวมาขางตนเปนปญหาในการใหคําเทียบเคียงท่ีเปนคําใหม  แต
ศัพทท่ีมีผูบัญญัติศัพทภาษาไทยไวแลวก็ยังตองนํามาพิจารณาความเหมาะสมในการใชอยูน่ันเอง 
ไมสามารถนํามาใชไดทันที เวนแตคําท่ีบัญญัติไวอยางเปนทางการ เชน certificate - �ใบรับรอง� 
และ electronic signature - �ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� ในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยจะพิจารณาจากความถูกตองครบถวนในมโนทัศนของศัพทคํา
น้ัน และความนาเชื่อถือของผูบัญญัติ  บางมโนทัศนมีผูบัญญัติศัพทไวหลากหลาย และมีมโนทัศน
ท่ีตรงตามมโนทัศนของศัพทตนฉบับ เชน certification authority  มีผูบัญญัติศัพทไววา 
�ผูประกอบการรับรอง�, �องคกรออกใบรับรองดิจิทัล�, �องคกรรับรองความถูกตอง�, �ผูใหบริการ
ออกใบรับรอง�, �ธุรกิจออกใบรับรองดิจิตอล�, �องคกรรับรอง� และ �หนวยงานออกใบรับรอง�  ใน
กรณีน้ีจะใชความนาเชื่อถือของผูบัญญัติเปนตัวตัดสิน ซึ่งศัพทภาษาไทยที่นํามาบันทึกคือคําวา 
�ผูประกอบการรับรอง� (ภาคผนวก ค - TR104) เน่ืองจากพบในเอกสารวาดวยความท่ัวไปของราง
พระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสฉบับผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 
มีนาคม 2543 

2.  ปญหาในการใหนิยาม 
ศัพทบางคํามีผูใหนิยามภาษาไทยที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ สามารถ

นํามาใชอางอิงไดทันที  แตศัพทสวนใหญไมมีนิยามดังกลาวหรือมีแตยังไมครอบคลุมมโนทัศนของ
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ศัพทคําน้ัน จึงตองใชวิธีประมวลขอมูลจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนแลวเรียบเรียงนิยามข้ึนมา
ใหม โดยยึดตามมโนทัศนสัมพันธของศัพท กระน้ันนิยามท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยก็
อาจขาดตกบกพรองไปไดดวยความรูเทาไมถึงการณ จึงตองใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบ แลว
นํามาปรับเปลี่ยนแกไขใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

เมื่อตรวจสอบและแกไขบันทึกขอมูลศัพทเรียบรอยแลวก็จะไดประมวลศัพท ซึ่ง
เปนผลลัพธสุดทายของการทํางานตามกระบวนการท่ีกลาวมาในบทตางๆ   
 



บทท่ี  7 
 

บทสรุป 

การทําประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีจัดทําข้ึนเพื่อศึกษากระบวน- 
การทํางานทางศัพทวิทยา โดยรวบรวมขอมูลมาจัดทําเปนคลังขอมูลภาษา วิเคราะหขอมูลเพื่อ
สรางเครือขายมโนทัศนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน แลวประมวลผล
ขอมูลจนไดผลลัพธออกมาเปนประมวลศัพทท่ีจะชวยเสริมสรางความเขาใจใหแกผูเก่ียวของและผู
ท่ีสนใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

   

สรุปกระบวนการทําประมวลศัพท  

ข้ันตอนในการทําประมวลศัพทแบงออกไดเปนหาข้ันตอนหลักๆ คือ การเตรียม
ขอมูล การดึงศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธ การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน และการจัดทํา
บันทึกขอมูลศัพท 

การเตรียมขอมูล - คือการรวบรวมและคัดเลือกขอมูลท่ีตองการแลวนํามาจัดทํา
เปนคลังขอมูลภาษาสําหรับการวิจัย โดยจะเร่ิมดวยการกําหนดขอบเขตงานวิจัยใหชัดเจน  ในท่ีน้ี
มุงศึกษาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งจํากัดเฉพาะการซื้อขายผานคอมพิวเตอรทางระบบอินเทอรเน็ต 
โดยครอบคลุมต้ังแตการเร่ิมต้ังรานคาบนอินเทอรเน็ต ไปจนถึงการชําระเงิน และการสนับสนุนการ
ขาย  โดยเนนท่ีภาพรวมของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมลงลึกในรายละเอียดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการทําธุรกิจ  เมื่อกําหนดขอบเขตไดแลวก็จะไปสูการรวบรวมและคัดเลือกขอมูล
เพื่อนํามาจัดทําเปนคลังขอมูลภาษาสําหรับใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหสรางประมวลศัพท   

ขอมูลหลักท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังน้ี เปนขอมูลจากหนังสือสี่เลมจากผูเชี่ยวชาญ
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบงเปนตําราเรียนสองเลม และหนังสือสําหรับนักธุรกิจหรือผูสนใจทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสอีกสองเลม เน่ืองจากเปนแหลงขอมูลประเภทที่จะมีศัพทและคําอธิบายเปน
จํานวนมาก และนํ้าหนักของเน้ือหาดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีสารสนเทศใกลเคียงกัน ซึ่งตรง
กับแนวคิดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทําธุรกิจ  นอก 
จากน้ียังใชเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ ทางอินเทอรเน็ตท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนขอมูลสนับสนุน
ใหคลังขอมูลภาษามีความทันสมัยและหลากหลายย่ิงข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วซึ่งจะกระทบไปถึงการเปล่ียนแปลงในการทําธุรกิจดวยเชนกัน 
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การสรางคลังขอมูลภาษาเปนการนําขอมูลท่ีรวบรวม และผานการคัดเลือก
ท้ังหมดมาทําใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสะดวกในการประมวลและคนขอมูล  ขอมูลท่ีได
จากอินเทอรเน็ตน้ันเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตขอมูลหลักท่ีเปนหนังสือจะตองนํามาสแกนดวย
เคร่ืองสแกนเพื่อแปลงขอมูลในอยูในรูปท่ีจัดเก็บไดทางอิเล็กทรอนิกสเสียกอน  จากน้ันจึงใช
โปรแกรม Concordancer for Windows Version 2.0 (July 1996) รวบรวมขอมูลท้ังหมดเขาเปน
คลังขอมูลภาษา (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ก) 

การดึงศัพท - เปนข้ันตอนท่ีดําเนินตอเน่ืองจากการสรางคลังขอมูลภาษา  ศัพทท่ี
ไดจะนําไปสรางมโนทัศนสัมพันธและบันทึกลงในขอมูลศัพทเบ้ืองตนตอไป  ในงานวิจัยฉบับน้ีใช
วิธีดึงศัพทดวยสัญญาณทางภาษา (linguistic signal) ซึ่งเปนคําจํานวนหน่ึงท่ีบงบอกวาคําท่ีอยู
ขางหนาหรือตามหลังคําเหลาน้ีนาจะเปนศัพท แลวนํารายการคําท่ีไดไปพิจารณาดวยเกณฑตางๆ 
วาเปนศัพทหรือไม จากน้ันจึงพิจารณาศัพทท่ีไดเหลาน้ันวาอยูในขอบเขตเน้ือหาการวิจัยท่ีกําหนด
ไวหรือไม  กระบวนการทํางานดังกลาวแบงออกไดเปนขอๆ ดังน้ี 

1. ใชโปรแกรม Concordancer for Windows Version 2.0 (July 1996) คนหา
สัญญาณทางภาษา เชน called, known as และ defined as เปนตน ในคลังขอมูลภาษา เพื่อดึง
คําท่ีอยูหนาหรือหลังคําเหลาน้ันออกมา 

2. นําคําท่ีไดไปพิจารณาวาเปนศัพทหรือไมดวยเกณฑการอางถึงท่ัวไปของ 
Pearson (1998) และเกณฑของ Cabré (1999) 

3. คัดเลือกศัพทท่ีอยูในขอบเขตการวิจัยท่ีกําหนด 

ศัพทท่ีไดจากข้ันตอนน้ีจะนําไปวิเคราะหเพื่อหามโนทัศนสัมพันธระหวางกันตอไป  
นอกจากน้ียังไดทําการทดลองดึงศัพทดวยวิธีอ่ืนอีกสามวิธี เพื่อหาวาวิธีใดจะดึงศัพทออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อเปนทางเลือกในการดึงศัพทข้ันตนสําหรับผูทําประมวลศัพทคน
ตอๆ ไป 

วิธีท่ี 1 - การใชคําสําคัญและการเกิดรวมกันของศัพท  ดวยการนําดรรชนีซึ่งเปน
รายการคําสําคัญจากหนังสือแตละเลมมาเปรียบเทียบกันโดยใชโปรแกรม DocCompare 1.02 
เพื่อหาคําท่ีพบมากคือพบอยางนอยสามเลมจากสี่เลม  หลังจากตัดคําท่ีไมเก่ียวของ เชน ตัวเลข 
และคําท่ีทําหนาท่ีทางไวยากรณ เชน สรรพนาม สันธาน วิเศษณ ออกแลวจึงนําคําเหลาน้ันซึ่งเปน
คําเด่ียวไปหาคําท่ีเกิดรวมกันโดยใชโปรแกรม Collocation Test 2.0  ใชคาสถิติ Dunning�s Log 
Likelihood  อยางมีนัยสําคัญ (p>.005) และกําหนดความถ่ีข้ันตํ่าท่ี 10 จนครบทุกคําท่ีไดจาก
ดรรชนี ไดคําประสมสองคําท่ีเขาขายวาเปนศัพท (โดยตัดคําท่ีประกอบกับคําท่ีไมเก่ียวของออก) 
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จากน้ันจึงนํารายการคําประสมสองคําเหลาน้ันไปหาคําท่ีเกิดรวมกันอ่ืนๆ ซึ่งเปนคําประสมสามคํา 
สี่คํา และหาคําดวยโปรแกรม Concordancer for Windows   

วิธีท่ี 2 - การคัดศัพทตามความถ่ี  โดยใชโปรแกรม Collocation Test 2.0 คําสั่ง 
n-word Frequency เพื่อคัดเลือกศัพทจากคลังขอมูลท้ังหมดตามความถ่ี ความถ่ีข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว
สําหรับคําเด่ียว คําประสมสองคํา สามคํา สี่คํา และหาคําคือ 100, 10, 5, 3 และ 1 ตามลําดับ 
แลวตัดคําท่ีไมเก่ียวของออก 

วิธีท่ี 3 - การคัดศัพทตามความถ่ีรวมกับผูเชี่ยวชาญ  โดยนําผลลัพธจากวิธีท่ี 2 
ไปใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกคําท่ีนาจะเปนศัพท 

การสรางมโนทัศนสัมพันธ - คือการจัดระบบความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ซึ่ง
จะทําใหเห็นความเก่ียวของกันของแตละมโนทัศนหรือแตละกลุมมโนทัศน  โดยพิจารณาจากมโน-
ทัศนของศัพทแตละคําแลวนํามาจัดตําแหนงอยางเปนระเบียบ พรอมระบุความสัมพันธระหวาง
มโนทัศน  ความสัมพันธท่ีปรากฏในมโนทัศนสัมพันธน้ีมีหลากหลายท้ังแบบมาตรฐาน เชน 
Generic - Specific และ Whole - Part และแบบซับซอน เชน Process - Tool และ Provider - 
Object  มโนทัศนสัมพันธจะชี้ใหเห็นวามีศัพทขาดหรือเกินไปในระบบมโนทัศน ทําใหตองคนหา
ศัพทท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม หรือตัดศัพทท่ีไมเก่ียวของออก  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวา
ระบบมโนทัศนท่ีสรางไวน้ีถูกตองสมบูรณแลวหรือไม เพื่อจะไดปรับเปลี่ยนแกไขตามความ
เหมาะสม 

ข้ันตอนการทํามโนทัศนสัมพันธน้ีจะทําไปพรอมๆ กับบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  
เน่ืองจากในการวิเคราะหมโนทัศนของศัพทมักจะตองคนหาขอมูลของศัพทคําน้ันจากคลังขอมูล
ภาษา  ดังน้ันจึงบันทึกขอมูลท่ีไดไปพรอมๆ กับทํามโนทัศนสัมพันธเพื่อเปนการประหยัดเวลา  ทํา
ใหไดท้ังเครือขายมโนทัศนและบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  

การจัดทําบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน - หลังจากท่ีพิจารณาความสําคัญและความ
เหมาะสมของขอมูลท่ีควรจะบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนแลว บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน
ในงานวิจัยฉบับน้ีจึงประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังน้ีคือ เลขท่ีบันทึก, ศัพทภาษาอังกฤษ, ศัพท
ภาษาไทย, ตัวยอ, มโนทัศน, ประเภทไวยากรณ, คุณลักษณะของศัพท, มโนทัศนสัมพันธ และ
ตัวอยางประโยคท่ีมีการใชศัพทคําน้ัน  (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ข)  ขอมูลท้ังหมดไดมาจาก
คลังขอมูลภาษาและมโนทัศนสัมพันธ ยกเวนศัพทภาษาไทยที่ไดมาจากแหลงขอมูลภาษาไทยซึ่ง
ไดรวบรวมไวเพื่ออางอิง โดยจะบันทึกศัพทภาษาไทยทุกคําท่ีไมซ้ํากัน เพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจเลือกศัพทสําหรับบันทึกขอมูลศัพท 
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การจัดทําบันทึกขอมูลศัพท - บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและมโนทัศนสัมพันธเปน
ฐานขอมูลสําคัญในการวิเคราะหเพื่อใหไดศัพทท่ีครบถวนสมบูรณในระบบมโนทัศน แลวนํามา
บันทึกลงในบันทึกขอมูลศัพท ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของการทําประมวลศัพท  ในท่ีน้ีไดกําหนด
ขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนตองมีในบันทึกขอมูลศัพทดังตอไปน้ีคือ เลขท่ีบันทึก, ศัพทภาษาอังกฤษ, 
ศัพทภาษาไทย, ประเภทไวยากรณ, หมวดเร่ือง, นิยาม, ตัวอยาง, หมายเหตุ, ศัพทอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธ
กัน เชน คําพอง และคําตรงขาม และอางอิงโยง (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ค) 

ขอมูลสําคัญในบันทึกขอมูลศัพทคือคําเทียบเคียงภาษาไทยหรือศัพทภาษาไทย 
และนิยามซ่ึงแสดงเปนภาษาไทยเชนกัน  ในงานวิจัยฉบับน้ีไดยึดหลักการใหคําเทียบเคียง
ภาษาไทยและนิยามดังน้ี 

การใหคําเทียบเคียงภาษาไทย 
1. อางอิงคําเทียบเคียงท่ีมีผูใหไว โดยพิจารณากอนวาแสดงมโนทัศนไดถูกตอง

ครบถวนแลวหรือไม 
2. ถามีคําเทียบเคียงหลากหลาย จะเลือกอางอิงโดยใชความนาเชื่อถือของ

แหลงท่ีมาเปนเกณฑตัดสิน  
3. ถาไมพบคําเทียบเคียงภาษาไทยตามขอ 1 จะบัญญัติศัพทใหมโดยยึดตาม

หลักการบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถาน หรือปรับเปลี่ยนศัพทท่ีมีอยูใหเหมาะสม  

การใหนิยาม 
1. อางอิงนิยามท่ีมีผูใหไว โดยพิจารณากอนวาแสดงมโนทัศนไดถูกตอง

ครบถวนแลวหรือไม 
2. ถามีคําเทียบเคียงหลากหลาย จะเลือกอางอิงโดยใชความนาเชื่อถือของ

แหลงท่ีมาเปนเกณฑตัดสิน  
3. ถาไมพบนิยามตามขอ 1 จะประมวลขอมูลจากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน

แลวเรียบเรียงนิยามข้ึนตามหลักการเขียนนิยาม 

จากน้ันจึงนําบันทึกขอมูลศัพทท่ีเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจทาน
และใหความเห็นชอบ  จากน้ันจึงปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม 

บันทึกขอมูลศัพทน้ีจัดเรียงตามกลุมมโนทัศน เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนไดชัดเจน โดยแบงเปนมโนทัศน 4 กลุมใหญๆ คือ เว็บไซต (Web site), การชําระเงิน 
(payment), การรักษาความปลอดภัย (security) และการทําการตลาด (marketing)  ในแตละ



 79

กลุมก็จะแสดงมโนทัศนท่ีมีความสัมพันธกันในลักษณะตางๆ  ชวยใหเห็นภาพรวมและเขาใจมโน-
ทัศนของศัพทแตละคํามากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ียังไดใหดรรชนีคนศัพทไวทายเลมโดยจัดเรียง
ตามลําดับอักษร เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการคนศัพท 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลลัพธในข้ันตอนตางๆ สามารถสรุปออกมาไดดังน้ี  

จากคลังขอมูลภาษาซึ่งมีขอมูลท้ังหมดประมาณ 889,000 คํา เมื่อดึงศัพทโดยใช
เกณฑสัญญาณทางภาษาแลวคัดเลือกดวยเกณฑอ่ืนๆ และขอบเขตการวิจัย ไดผลลัพธเปน
รายการศัพท 118 คํา จากน้ันจึงนําไปวิเคราะหเพื่อสรางมโนทัศนสัมพันธ แลวเพิ่มเติมแกไขจนได
ศัพทชุดสุดทายในบันทึกขอมูลศัพทท่ีสมบูรณ มีท้ังหมด 258 คํา แบงเปนศัพทหลัก 157 คํา และ
ศัพทพอง 101 คํา  ในจํานวนน้ีพบวามี 84 มโนทัศนท่ีมีศัพทภาษาไทย  และอีก 73 มโนทัศนไมมี
ศัพทภาษาไทย 

สําหรับการทดลองดึงศัพทดวยวิธีอ่ืนๆ ไดผลดังน้ี 
วิธีท่ี 1 - ไดผลลัพธ 595 คํา  เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทายพบวา มี

ศัพทหลักท่ีตรงกัน 87 คํา และมีศัพทพองท่ีตรงกัน 66 คํา  รวมเปน 153 คํา คิดเปนรอยละ 60 ของ
ประมวลศัพท  

วิธีท่ี 2 - ไดผลลัพธ 573 คํา  เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทายพบวา มี
ศัพทหลักท่ีตรงกัน 86 คํา และมีศัพทพองท่ีตรงกัน 46 คํา  รวมเปน 132 คํา คิดเปนรอยละ 51 ของ
ประมวลศัพท 

วิธีท่ี 3 - ไดผลลัพธ 452 คํา  เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทายพบวา มี
ศัพทหลักท่ีตรงกัน 77 คํา และมีศัพทพองท่ีตรงกัน 39 คํา รวมเปน 116 คํา คิดเปนรอยละ 45 ของ
ประมวลศัพท 

จากการวิจัยน้ีจะเห็นไดวา วิธีท่ี 1 เปนวิธีดึงศัพทท่ีไดผลท่ีสุด คือมีศัพทท่ีตรงกับ
ศัพทชุดสุดทายซึ่งเปนศัพทชุดสมบูรณมากกวาวิธีอ่ืนๆ  อยางไรก็ดี จํานวนศัพทท่ีไดน้ันยังไมมาก
นัก ถาเปรียบเทียบกับศัพทชุดสุดทาย  ดังน้ัน ถาใชวิธีตางๆ ประกอบกัน นาจะทําใหไดศัพท
จํานวนมากข้ึน โดยใชการดึงศัพทดวยเกณฑสัญญาณทางภาษาเปนหลัก เพราะมีสิ่งบงชี้ความ
เปนศัพทท่ีชัดเจนกวาวิธีอ่ืนๆ รวมกับการดึงศัพทตามวิธีท่ี 1, 2 หรือ 3 แลวแตลักษณะของงานวิจัย 
เชน ถาเปนงานวิจัยท่ีใชขอมูลจากหนังสือ อาจใชรวมกับวิธีท่ี 1 หรือถามีผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
เฉพาะท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดอยางเต็มท่ี ก็อาจใชรวมกับวิธีท่ี 3 หรือถาไมมีลักษณะพิเศษ
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ใดๆ ดังกลาวมาน้ี ก็ใชรวมกับวิธีท่ี 2  จากน้ันจึงนําไปตรวจสอบกับเกณฑอ่ืนๆ ท่ีระบุไวขางตนเพื่อ
ตรวจสอบความเปนศัพทและคัดเลือกศัพทท่ีอยูในขอบเขตการวิจัยท่ีกําหนด 

วิธีน้ีคาดวาจะทําใหไดผลลัพธเปนชุดศัพทท่ีเกือบจะสมบูรณ คือไดศัพทท่ีอยูใน
ขอบเขตท่ีตองการในปริมาณมาก  ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหมโนทัศนสัมพันธและการจัดระบบ
มโนทัศนงายข้ึนดวย 

ประมวลศัพทท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี มีขอนาสังเกตคือ มีการใชศัพทอยางหลาก- 
หลาย กลาวคือมโนทัศนหน่ึงมีรูปศัพทท่ีใชแสดงมโนทัศนน้ันมากกวาหน่ึงรูป เห็นไดจากการท่ีมี
ศัพทพองเปนจํานวนกวารอยละ 60 ของศัพทหลัก  ซึ่งอาจเปนเพราะพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
ศาสตรท่ีกําลังเติบโต เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทําธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึง
มีการคิดศัพทตางๆ ข้ึนใชตามท่ีแตละคนเห็นวาเหมาะสม ทําใหขาดเอกภาพ และผูใชอาจเกิด
ความสับสนได  นอกจากน้ีในสวนของศัพทภาษาไทยก็มีการบัญญัติข้ึนใชประมาณรอยละ 50 
ของมโนทัศนในหมวดน้ี ซึ่งนาจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือการเพิ่มข้ึนและเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วของศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ดังน้ันจึงอาจตองมีการทําประมวลศัพทหมวดน้ีซ้ํา
ภายในเวลาไมนานนัก เพื่อใหไดประมวลศัพทท่ีทันสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ และความ
ตองการของผูใช โดยอาจขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางขวางและลึกซึ้งกวาเดิม เพือ่ใหประมวล
ศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

การทําประมวลศัพทมีปญหาเกิดข้ึนใหตองแกไขอยูตลอดเวลา  ในงานวิจัยฉบับ
น้ีไดอธิบายรายละเอียดของปญหาตางๆ และแนวทางแกไขไวทายบทท่ี 3, 4, 5 และ 6 แลว และมี
ขอเสนอแนะหลักๆ ท่ีนาจะเปนประโยชนสําหรับผูทําวิจัยคนตอไปในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

• การเลือกขอมูล 
ขอมูลท่ีผูทําวิจัยรวบรวมและคัดเลือกเพื่อจัดทําเปนคลังขอมูลภาษานั้นมีความ 

สําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากตองใชขอมูลดังกลาวในการวิเคราะหเพื่อจัดประมวลศัพท  ในการทํา
ประมวลศัพทหมวดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวามีขอมูลจํานวนมากมาย และจากการท่ีเปน
ศาสตรท่ีกําลังเติบโต จึงยังไมมีคําจํากัดความของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีชัดเจน ทําใหขอบเขต
ขอมูลในเร่ืองเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางกันตามมโนทัศนของผูเขียนแตละคน  
อยางไรก็ตามพบวาขอมูลจากตําราเรียนเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการทําประมวลศัพทมากที่สุด 
เน่ืองจากมีท้ังศัพทและนิยามหรือคําอธิบายเปนจํานวนมาก  ผูทําวิจัยควรจะเลือกหนังสือท่ีมี
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เน้ือหาตรงตามขอบเขตท่ีตองการทําวิจัยใหมากที่สุด หรือเลือกใชเฉพาะสวนท่ีตองการ ถาทําได 
เพื่อท่ีจะไดไมตองใชเวลานานนักในการคัดเลือกศัพทท่ีอยูในขอบเขตการวิจัย   

นอกจากน้ีพบวาแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนอีกแหลงหน่ึงซึ่งอาจถูกมองขามไป คือ
ฐานขอมูลอันเปนแหลงรวบรวมขอมูลในดานตางๆ  หองสมุดหลายแหงเชนสถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีฐานขอมูลใหบริการ และหลายฐานขอมูลสามารถใชไดโดยไมเสีย
คาบริการ  ขอมูลท่ีพบในฐานขอมูลมักเปนรายงานหรือเอกสารการวิจัย ซึ่งเปนแหลงขอมูลท่ีให
ศัพทจํานวนมาก  มีท้ังฐานขอมูลเฉพาะเร่ืองหรือฐานขอมูลรวมซึ่งจะแบงหมวดหมูไวภายใน
เพื่อใหคนหาขอมูลท่ีตองการไดโดยงาย 

• โปรแกรมท่ีใช 
การทําประมวลศัพทมีข้ันตอนสําคัญท่ีตองใชโปรแกรมในการดึงศัพทเพื่อนําไป

คัดเลือกหรือคนหาขอมูลท่ีตองการ  โปรแกรมท่ีใชไดแก Concordancer for Windows, 
DocCompare และ Collocation Test  โปรแกรมเหลาน้ีแมจะใชงานไดดีแตก็มีขอจํากัดของตน  
ขอจํากัดท่ีกอใหเกิดปญหาในการทําประมวลศัพทคือการคนคําแบบตรงตัว ทําใหไมสามารถ
คนหาคําเดียวกันแตมีรูปตางกันได เชน ลงทายดวย s, es หรือ ed  ผลลัพธท่ีไดจึงอาจไมตรงตาม
ความเปนจริง (รายละเอียดของปญหาน้ีสามารถดูไดในบทท่ี 4)  ดังน้ันในการทํางาน ผูทําวิจัยควร
คํานึงถึงปญหาน้ีดวย เพื่อจะไดตรวจสอบและแกไขผลการวิจัยท่ีอาจคลาดเคลื่อนไป  หรือ
ผูทําวิจัยอาจหาทางพัฒนาหรือทดลองนําโปรแกรมอ่ืนมาใชแทนก็ได เพื่อหาโปรแกรมท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการทําวิจัย  

• บุคลากรผูเชี่ยวชาญ 
การทําประมวลศัพทจะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาเร่ืองตางๆ เก่ียว 

กับศัพท ถาผูทําประมวลศัพทไมมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ  ผูทําวิจัยท่ีทําประมวลศัพท
เก่ียวกับสาขาท่ีตนทํางานอยูหรือรูจักผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ันจะสามารถหาที่ปรึกษาไดโดยไม
ยากนัก  สวนผูทําวิจัยท่ีไมรูจักผูเชี่ยวชาญคนใดอาจใชวิธีติดตอผูเขียนตําราหรือหนังสือใน
สาขาวิชาน้ัน หรือติดตอไปยังหนวยงาน สถาบันการศึกษา หรือองคกรท่ีเก่ียวของ  โดยท่ัวไป
ผูเชี่ยวชาญจะยินดีใหคําปรึกษา ซึ่งเรียกไดวาเปนการอนุเคราะหอยางแทจริง เน่ืองจากตอง
เสียสละเวลาและความคิดมาชวยใหคําปรึกษาและตรวจสอบศัพทโดยไมมีผลตอบแทนใดๆ แตขอ
ควรระวังคือผูเชี่ยวชาญตางมีภาระการงานของตนเอง จึงอาจไมสามารถใหความชวยเหลือได
อยางเต็มท่ี  ดังน้ันผูทําวิจัยควรจะคํานวณระยะเวลาในการวิจัยโดยคํานึงถึงขอจํากัดขอน้ีดวย เพื่อ
เผื่อเวลาสําหรับข้ันตอนท่ีตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ 
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อีกวิธีหน่ึงท่ีนาจะทําคือเสนอเปนโครงการความรวมมือ หรือขอทุนสนับสนุนการ
วิจัย เชนเดียวกับโครงการทําประมวลศัพทในตางประเทศท่ีมีผูเชี่ยวชาญเปนทีมงาน เพื่อท่ีวา
ผูเชี่ยวชาญจะสามารถอุทิศตนใหกับการทําประมวลศัพทน้ีได   

วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนเพียงกาวหน่ึงในการศึกษากระบวนการทําประมวลศัพท  
วิธีดําเนินงานตางๆ ท่ีไดเสนอไป รวมท้ังขอดีขอเสีย ปญหาท่ีเกิดข้ึน และแนวทางแกปญหา  คงจะ
เปนแนวทางใหผูสนใจศึกษาศัพทวิทยาไดนําไปใชปรับปรุงการทําประมวลศัพทในโครงการตางๆ 
ใหดีข้ึน หรือนําไปสูการพัฒนาเทคนิควิธีอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมในอนาคต  อันจะทําให
ไดผลลัพธออกมาเปนประมวลศัพทท่ีชวยแกปญหาในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญหรือผูท่ีอยูใน
วงการน้ันๆ กับบุคคลท่ัวไปใหมีความรูความเขาใจตรงกัน ซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญของศัพท- 
วิทยา 
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และ 

บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 
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คํายอ รหัส และสัญลักษณท่ีใชในบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน 
 
• คํายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนมีดังน้ี 
AO Administrator - Object 
AP  Administrator - Place 
CC Cost - Criteria 
CM Process - Measurement 
CT Cost - Target 
GS  Generic - Specific 
HO  Holder - Object 
MC Method - Cost 
MF Method - Form 
MP  Method - Purpose 
MT  Method - Tool 
OB  Object - Problem 
OF   Object - Form 
OG  Object - Target 
OM Object - Method 

ON  Owner - Business 
OO   Owner - Object 
OP Object - Property 
OT   Object - Tool 
PC   Payee - Condition 
PD  Process - Standard 
PI  Protector - Intruder 
PM  Process - Method 
PO  Provider - Object 
PS  Provider - Service 
PT Process - Tool 
SM  Subject - Measurement 
SO  Service - Object 
WP  Whole - Part 

รายละเอียดเก่ียวกับความสัมพันธเหลาน้ีไดอธิบายไวแลวในบทท่ี 5 
 
• รหัสท่ีใชในบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน 

(EBxx.txt) - แฟมขอมูลหนังสือจากคลังขอมูลภาษา 
(Exxx.txt) - แฟมขอมูลเอกสารจากคลังขอมูลภาษา 
(THRxx) - เอกสารอางอิงศัพทภาษาไทย 
NWxx - เครือขายมโนทัศน 
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• สัญลักษณท่ีใชในเครือขายมโนทัศน 
 
   แสดงศัพทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

แสดงคําท่ีใสเขามาเพื่อทําใหระบบมโนทัศนมีความสมบูรณ แตไมนับ
รวมเปนศัพท  
 
แสดงความสัมพันธระหวางสองมโนทัศน ซึ่งมโนทัศนท่ีเปนหลักจะอยูตน
ทางของลูกศร โดยมีคํายอบอกความสัมพันธอยูดานบน 

 
≠   แสดงวาเปนคําท่ีตรงขามกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX 



 131
 
 
 
เครือขายมโนทัศนและบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
main chart 

 
A1 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานเว็บไซต 
A2 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการชําระเงิน 
A3 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการรักษาความปลอดภัย 
A4 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

electronic business

electronic commerce

WP

Web site payment security marketing

WP WP WP WP 

A1 A2 A3 A4
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NW01 
WP = Whole - Part 
คําอธิบาย: electronic commerce เปนสวนหน่ึงของ electronic business 
 
ER001 Eng: electronic business (EB01.txt) Th: - Abbr: EB 
Concept: electronic business Grammatical Category: n 
Feature: การทําธุรกจิบนเครือขายคอมพิวเตอร และนอกจาก EC แลวยังรวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีไม
เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อขายสินคา  เชน การออกใบอนุญาต 
Conceptual Relation: ดู NW01 
Extraction: 1. Electronic business (e-business) is any process that a business organization conducts 
over a computer-mediated network. (E113.txt) 
2. The term electronic business also includes the exchange of information not directly related to the 
actual buying and selling of goods. (EB01.txt) 
3. Examples of EB that are not EC include registration and licensing processes, student enrolment, 
and court administration. (E104.txt) 
 
ER002 Eng: e-business (EB01.txt) Th: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (THR18) Abbr: EB 
Concept: electronic business Grammatical Category: n 
Feature: ทุกแงมุมท่ีเกีย่วกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกจิ ไมวาจะเปนการเพ่ิมผลผลิต หรือการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกร 
Conceptual Relation: ดู NW01 
Extraction: 1. E-business is a wider concept that embraces all aspects of the use of information 
technology in business. (E165.txt) 
2. According to Lou Gerstner, IBM's CEO: "E-business is all about time cycle, speed, globalization, 
enhanced productivity, reaching new customers and sharing knowledge across institutions for 
competitive advantage." (EB04.txt) 
 

electronic business

electronic commerce

WP
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NW02 
1.1 - ความสัมพันธแบงตามคูคา 
1.2 - ความสัมพันธแบงตามรายไดจากคาโฆษณา 
1.3 - ความสัมพันธแบงตามรายไดจากคาสมาชิกและคาธรรมเนียม 
1.4 - ความสัมพันธแบงตามรายไดจากคาสินคาและบริการ 
ON - Owner - Business 
GS - Generic - Specific 
คําอธิบาย: electronic commerce แบงออกเปนส่ีประเภทตามความสัมพันธระหวางคูคา ไดแก business to 
business, business-to-consumer, business-to-government และ consumer-to-consumer นอกจากน้ียังม ี
รูปแบบการทําธุรกจิแบบตางๆ ซึง่แบงออกไดตามรายได และบางธุรกิจก็อาจมีรายไดหลายทางดังน้ี portal และ 
electronic publishing มีรายไดจากคาโฆษณา  ท้ัง portal และ electronic publishing สามารถมีรายไดจากคา
สมาชิกและคาธรรมเนียมดวยเชนกัน รวมท้ัง content provider นอกจากน้ี electronic publishing และ 
content provider ก็มีรายไดจากคาสินคาและบริการไดอีกดวย รวมท้ังรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก online  auction, 
online store, online trading และ electronic marketplace สวนผูท่ีทํา electronic commerce เรียกวา online 
merchant 
 
ER003 Eng: electronic commerce (EB01.txt) Th: พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(THR09) 
Abbr: EC 

Concept: electronic commerce Grammatical Category: n 
Feature: การซื้อขายสินคา บริการ หรือขอมูลทางอินเทอรเน็ตบนเว็บ รวมถึงการโฆษณา การตลาด และการ
ชําระเงิน เปนตน  

online merchant

ON

electronic commerce

business-to-business 

business-to-consumer 

consumer-to-consumer 

GS 

GS 

GS 
GS 

1.1 

portal electronic publishing

GS

content provider GS
GS

electronic marketplace

GS

GS 

GS 
GS

1.2 1.3 1.4
business-to-government 

online  auction 

online store 

online stock 
trading 
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Additional Feature: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบงไดเปนการคาขายระหวางองคกรธุรกจิ ระหวางองคกรธุรกิจกับ
ผูบริโภค ระหวางราชการกับองคกรธุรกิจ และระหวางผูบริโภคดวยกัน 
(http://www.cecc.org.nz/Default.asp?article=794) 
Conceptual Relation:  ดู NW01 และ NW02 
Extraction: 1. Electronic commerce is defined as buying and selling of product, services or 
information via computer networks, mainly the Internet. (E157.txt) 
2.  Electronic commerce is the set of products and processes facilitating the secure purchase of 
goods and services over the Web, including such functions as:  

• Advertising  
• Marketing  
• Shopping  
• Purchasing  
• Paying  
• Shipping/delivery (E062.txt) 

 
ER004 Eng: e-commerce (EB01.txt)/ eCommerce 

(EB01.txt)/ ecommerce (EB02.txt)/ E-
commerce (E037.txt)/ E-Commerce 
(E049.txt)/ e-Commerce (E139.txt) 

Th: อีคอมเมิรซ (THR34) Abbr: EC 

Concept: electronic commerce Grammatical Category: n 
Feature: การซื้อขายสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตผานเวิลดไวดเว็บ แบงไดเปนประเภทตางๆ เชน 
business-to-business และ business-to-consumer  ผูท่ีทําธุรกิจน้ีเรียกวา online merchant 
Conceptual Relation: ดู NW01 และ NW02 
Extraction: 1. In its most basic definition, e-commerce means buying and selling on the Internet. 
(E056.txt) 
2. And e-commerce can be divided into a number of categories: business to consumer, business to 
business, "tool vendor" to business and perhaps even "yard sale" where consumers periodically sell 
to each other. (E056.txt) 
3. Of course, most online merchants won't be able to do what Beyond.com did. But there are quick, 
inexpensive steps they can take while they ponder the small, but growing, selection of fraud 
detection services now available. For many, the answer is to extend to the e-commerce world the 
same fraud-prevention techniques developed for telephone-based transactions. (E081.txt) 
4. eCommerce is essentially a mix of business vision and enabling technologies. (E134.txt) 
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5. First, and most fundamentally, ecommerce allows businesses to build new aggregate markets 
from dispersed individuals, which may rival geographical markets in value, loyalty, and cross-
marketing opportunity. (EB02.txt) 
6. Whether it's business-to-business or business-to-consumer E-commerce, e-checks can speed up, 
simplify, and protect your investment without requiring large new investments or any major changes 
to your commerce site. (E037.txt) 
7. Recently, however, due to the WWW's surge in popularity and the acceptance of the Internet as a 
viable transport mechanism for business information, the definition of E-Commerce has broadened 
to encompass business conducted over the Internet and includes individuals and companies not 
previously known to each other. (E095.txt) 
8. With security awareness high as a result of major Internet security disasters like the Chernobyl 
and W32/ExploreZip.worm viruses (Markoff, 1999), managers may be more ready to invest in the 
considerable time and expense involved in securing the firm for B2C e-Commerce. (E139.txt) 
 
ER005 Eng: Internet commerce (EB01.txt) Th: พาณิชยทางอินเทอรเน็ต 

(THR27) 
Abbr: - 

Concept: electronic commerce Grammatical Category: n 
Feature: การคาขายบนอินเทอรเน็ตโดยจะสรางรานคาบนเว็บข้ึนเพ่ือแสดงรายการสินคาและบริการ รวมถึงมี 
shopping cart และการชําระเงินตางๆ  และอาจเปนการคาแบบ business-to-business หรือ business-to-
consumer ก็ได 
Conceptual Relation: ดู NW01 และ NW02 
Extraction: 1. Internet commerce enables vendors to extend their Web presence, by creating Web 
stores that display product and service catalogs, shopping cart functionality, and a variety of secure 
payment options. Internet commerce is growing rapidly, and many technology analysts predict an 
explosion in Internet shopping in both business-to-business and business-to-consumer sales. 
(E106.txt) 
2. The threat of computer security is one of the main barriers to Internet commerce. With the current 
popularity and the potential profits of e-commerce, many executives face a conflict situation. That is, 
connecting to the Internet and expanding their business would risk the threat of intrusion. (E155.txt) 
 
ER006 Eng: business-to-business (EB01.txt)/ 

business to business (E102.txt)/ Business-
to-Business (E056.txt)/ Business to 
Business (E104.txt) 

Th: ธุรกิจกับธุรกิจ, บีทูบี 
(THR40) 

Abbr: B2B 

Concept: business-to-business Grammatical Category: n 
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Feature: การทําธุรกิจระหวางผูประกอบการ คือท้ังผูซื้อและผูขายตางเปนองคกรธุรกิจ 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. For one thing, the customers are different - B2B (business-to-business) customers are 
other companies while B2C customers are individuals. (E002.txt) 
2. Business-to-business electronic commerce implies that both the sellers and buyers are business 
corporations, while business-to-consumer electronic commerce implies that the buyers are 
individual consumers. (EB04.txt) 
3. We reviewed the referrer log files for two catalogue sites, both of which were rather specialised 
business to business sites. (E138.txt) 
4. The Extended Enterprise business pattern (aka Business-to-Business or B2B) addresses the 
interactions and collaborations between business processes in separate enterprises. (E056.txt) 
5. B2B (Business to Business)  
This kind of marketspace involves one business enterprise selling to another. (E104.txt) 
 
ER007 Eng: business-to-consumer (EB01.txt)/ 

business to consumer (E056.txt)/ 
Business-to-Consumer (E127.txt)/  
Business to Consumer (E114.txt) 

Th: ธุรกิจกับผูบริโภค (THR10), 
ธุรกิจกับผูซื้อปลีก, บีทูซี 
(THR40), องคกรธุรกจิกับ
ผูบริโภค (THR52) 

Abbr: B2C 

Concept: business-to-consumer Grammatical Category: n 
Feature: การทําธุรกิจระหวางองคกรธุรกิจกับผูบริโภค ผูขายเปนองคกรธุรกิจ สวนผูซื้อเปนบุคคลท่ัวไป 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Business-to-consumer is a term that stresses the direction of delivery: business-to-
consumer ecommerce is supposedly something done by businesses to consumers. (EB02.txt) 
2. While the term e-commerce refers to all online transactions, B2C stands for "business-to-
consumer" and applies to any business or organization that sells its products or services to 
consumers over the Internet for their own use. (E002.txt) 
3. And e-commerce can be divided into a number of categories: business to consumer, business to 
business, "tool vendor" to business and perhaps even "yard sale" where consumers periodically sell 
to each other. (E056.txt) 
4. Unlike retailing, which is mostly a Business-to-Consumer (B2C) industry, B2B deals with working 
with vendors, distributors, and other businesses. (E127.txt) 
5. * B2C (Business to Consumer)  
The term B2C is commonly used to refer to sale by a business enterprise to a person (or 
�consumer'). The term is misleading, in that a business enterprise may also be a consumer. 
(E104.txt) 
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ER008 Eng: business-to-government (E173.txt)/ 

business to government (E104.txt) 
Th: ธุรกิจกับรัฐบาล, บีทูจี 
(THR40) 

Abbr: B2G 

Concept: business-to-government Grammatical Category: n 
Feature: การทําธุรกิจระหวางองคกรธุรกิจกับรัฐบาล 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. * B2G / G2B (Business to Government / Government to Business)  
Some authors identify a separate category of B2G. In some cases, it is used to refer to sales by 
business enterprises to government. (E104.txt) 
2. Although business-to-government isn't likely to eclipse the overall size of the business-to-business 
market--estimated at anywhere from $3 trillion to $50 trillion annually by 2005--government e-
commerce is a potentially large market. (E173.txt)  
 
ER009 Eng: consumer-to-consumer (EB02.txt)/ 

Consumer to Consumer (E104.txt) 
Th: ผูบริโภคกับผูบริโภค, ซีทูซี 
(THR40) 

Abbr: C2C 

Concept: consumer-to-consumer Grammatical Category: n 
Feature: การทําธุรกิจระหวางผูบริโภค 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Consumer-to-consumer (C2C). In this category consumer sells directly to consumers. 
(EB04.txt) 
2. At first sight, eBay has gone beyond business-to-consumer ecommerce: it seems actually to be 
facilitating consumer-to-consumer ecommerce. (EB02.txt) 
3. C2C (Consumer to Consumer)  
An often overlooked category of marketspaces is the use of electronic tools to support transactions 
between individuals. (E104.txt) 
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NW03 
 
1.2.1 - ความสัมพันธแบงตามรูปแบบ 
1.2.2 - ความสัมพันธแบงตามเน้ือหา 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: portal แบงไดสองแบบคือ แบงตามรูปแบบและแบงตามเน้ือหาในนั้น  portal ท่ีแบงตามรูปแบบ
ไดแก search engine และ directrory  สวน portal ท่ีแบงตามเน้ือหาไดแก horizontal portal และ vertical 
portal 
 
ER010 Eng: portal (EB01.txt) Th: เว็บทา (THR30), ไซตทา 

(THR47) 
Abbr: - 

Concept: portal Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีเปนแหลงขอมูลในเร่ืองตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีใหขอมูลน้ัน  ผูใชไมเสีย
คาบริการ  โดยท่ัวไปจะมีรายไดจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงไป
ถึง 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW03 
Extraction: 1. A portal is referred to a site that serves as the "port of entry" onto the web. Portals are 
designed to give web users the information they need as they first enter the WWW. (EB01.txt) 
2. Whereas online shopping sites provide information on products, a portal or destination location 
contains information, products, games, or other features that provide people with information not tied 
to a specific product. (EB03.txt) 
3. As a gateway to services, it may not seek direct revenues from users; instead, a portal is likely to 
support itself by selling advertising space or by taking a fee from services to which it links. (EB02.txt) 
 
ER011 Eng: search engine (EB01.txt) Th: เคร่ืองสืบคน (THR30) Abbr: - 

1.2.1

portal
search engine 

directory horizontal portal 

vertical portal 

GS 

GS 
GS

GS

1.2.2

≠ 
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Concept: search engine Grammatical Category: n 
Feature: portal ประเภทหน่ึงท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุด  เปนแหลงในการคนหาเว็บไซตอ่ืนๆ 
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. Search engines are the best-known portals. These are the sites that people use as 
their launch point for web activities. (EB03.txt) 
2. Certainly, today's users are pampered compared to the true pioneers who navigated the Web with 
text-based browsers, such as Lynx, and searched the Internet's resources with tools such as 
Gopher, Archie, and Veronica--all now consigned to the history books by search engines such as 
AltaVista, Excite, and Hotbot. (EB02.txt)  
 
ER012 Eng: directory (EB01.txt) Th: ไดเร็กทอร่ี (THR30), สารบบ 

(THR34) 
Abbr: - 

Concept: directory Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีใหบริการคนหาขอมูลในเว็บไซตอ่ืนๆ โดยจะประเมินเว็บเพจตางๆ วาสมควรจะรวมเขามาไว
หรือไม แลวแบงเปนหมวดหมู  ทําใหเปนท่ีนิยมของผูใชเน่ืองจากมีการคัดเลือกขอมูลเสียกอน 
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. Directories such as Yahoo, are more selective in the Web pages that they list, and all 
Web pages listed are evaluated before being included. This means that it is more difficult to be 
listed in a directory, but the tool is more selective, and therefore often favoured by searchers. 
(E164.txt) 
2. The correct choice of a category is important because the user navigates through the directory 
and may not find the site if it is categorized differently than expected by the visitor. (EB01.txt) 
 
ER013 Eng: Web directory (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: directory Grammatical Category: n 
Feature: portal อเนกประสงคสําหรับคนหาขอมูลตางๆ บนอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. Increasingly, all manner of online services, search engines and Web directories are 
vying to become the all-purpose portal to the Internet -- the one-stop shop. (E102.txt) 
2. Locating specialist suppliers using search engines and Web directories has become simple and 
initial enquiries can be handled efficiently by email. (EB02.txt) 
 
ER014 Eng: Internet directory (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: directory Grammatical Category: n 
Feature: แหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ตซึ่งจัดเว็บเพจตางๆ เปนหมวดหมู 
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Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. This title is essential if you are going to register your page with Internet directories, 
since some directories use the title to categorize pages. (EB03.txt) 
2. Here are examples of the ways someone can collect private information through the Internet: 
� Reading your newsgroups postings. 
� Finding you in the Internet directory. (EB04.txt) 
 
ER015 Eng: online directory (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: directory Grammatical Category: n 
Feature: portal ประเภทหน่ึงซึ่งใชในการคนหาขอมูลตางๆ บนอินเทอรเน็ต  
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. The publishing intermediation approach can be thought of as an online directory for 
news services. Publishing intermediation is an attempt to help people locate goods, services, and 
products online. (EB04.txt) 
2. The portal is a logical development for online directory services such as Yahoo and Excite, but not 
so obviously a way forward for any other kind of business. (EB02.txt) 
 
ER016 Eng: horizontal portal (E055.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: horizontal portal Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีใหบริการขอมูลในเร่ืองตางๆ เรียกไดวาเปน portal อเนกประสงค 
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. The Client Help Desk (www.clienthelpdesk.com/dictionary/internet_terms.html) offers a 
more up-to-date definition of a portal: 
A Web site (that) offers a great amount of content and services, either on many subjects (a 
"horizontal portal," such as Yahoo! or About.com) or on a specific subject (a "vertical portal," or 
"vortal," such as women.com or WebMD). (E055.txt) 
2. The Client Help Desk even mentions "horizontal portals" (e.g. Yahoo!, see above) adding that 
these are "all-purpose portals." (E055.txt) 
 
ER017 Eng: vertical portal (EB02.txt) Th: เว็บทาแบบแนวตั้ง (THR30) Abbr: - 
Concept: vertical portal Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีใหบริการขอมูลเฉพาะเร่ือง 
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. The Client Help Desk (www.clienthelpdesk.com/dictionary/internet_terms.html) offers a 
more up-to-date definition of a portal: 
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A Web site (that) offers a great amount of content and services, either on many subjects (a 
"horizontal portal," such as Yahoo! or About.com) or on a specific subject (a "vertical portal," or 
"vortal," such as women.com or WebMD). (E055.txt) 
2. Few companies as yet have made the transition to the new thinking about intermediary roles that 
we explore in the section "Role Types," though vertical portals (or vortals) are starting to address the 
directory needs of specific industries and interest groups. (EB02.txt) 
 
ER018 Eng: vortal (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: vertical portal Grammatical Category: n 
Feature: มีความหมายเชนเดียวกับ vertical portal เปนเว็บไซต portal ท่ีใหขอมูลและแหลงขอมูลเฉพาะวงการ 
ตอบสนองความตองการเฉพาะดานของลูกคา 
Conceptual Relation: ดู NW03 
Extraction: 1. One of the newer creations is "vortal" or "vertical portal" which by definition (from 
Webopedia) is  
A portal Web site that provides information and resources for a particular industry. Vortals are the 
Internet's way of catering to consumers' focused-environment preferences. (E055.txt) 
2. Few companies as yet have made the transition to the new thinking about intermediary roles that 
we explore in the section "Role Types," though vertical portals (or vortals) are starting to address the 
directory needs of specific industries and interest groups. (EB02.txt) 
 
ER019 Eng: electronic publishing (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic publishing Grammatical Category: n 
Feature: การจัดพิมพขอความ ขอมูล รูปภาพ เสียง หรือส่ือประสมบนเว็บไซตเพ่ือขายหรือบริการ 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Electronic publishing is usefully defined as:  
                 electronic commerce in digital goods and services that are intended for 
                 consumption by the human senses  
It encompasses a range of formats, including text, structured data, image, both raster/bit-map and 
vector, moving image (animation and video), sound, and combinations of the above ('multi-media') 
(E121.txt) 
2. We also need to consider the impact of electronic publishing on the cyber book retailing business 
with a long-term perspective. (EB04.txt) 
 
ER020 Eng: content provider (EB02.txt) Th: ผูใหบริการขอมูล (THR17) Abbr: - 
Concept: content provider Grammatical Category: n 
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Feature: เว็บไซตท่ีขายขาวสารขอมูลหรือคิดคาสมาชิก 
Additional Feature: ผูใหบริการเน้ือหาเชน การวางแผนและการสรางเพจ HTML หรือแปลเว็บไซตเปน
ภาษาตางประเทศ (http://www.biztob.com/en/info_glossario.html) 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Yet, it is notoriously difficult to sell "content" on the Web. Web users expect information 
to be free and have frustrated the attempts of content providers to charge them for it. (EB02.txt) 
2. Texas taxes not only Internet access charges, but also all the money collected when content 
providers sell online subscriptions, as well as the fees charged by Web developers for building 
sites. (E100.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
          ≠      
 
 
 

NW04 
1.2.3 - ความสัมพันธแบงตามรูปแบบ 
1.2.4 - ความสัมพันธแบงตามลักษณะ 
GS - Generic - Specific 
คําอธิบาย: online auction มีสองรูปแบบคือ forward auction และ reverse auction  และแบงตามลักษณะ
กิจกรรมท่ีพบบอยไดเปนส่ีประเภทคือ Dutch auction, Yankee auction, English auction และ sealed bid 
auction 
 
ER021 Eng: online auction (EB02.txt)/ on-line 

auction (EB01.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: online auction Grammatical Category: n 
Feature: วิธีการขายสินคาบนอินเทอรเน็ตท่ีไดรับความนิยมวิธีหน่ึง โดยท่ัวไปจะตั้งราคาต่ําสุด แลวผูประมูลจะ
เสนอราคาข้ึนเร่ือยๆ จนไดราคาท่ีนาพอใจ  ผูสนใจสามารถเขารวมประมูลไดหลายรายการพรอมกันเมื่อใดก็ได
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04 

online auction

forward auction

reverse auction Dutch auction
English auction 

Yankee auction 

sealed bid auction 

GS 

GS GS
GS

GS

GS1.2.3 
1.2.4
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Extraction: 1. On-line auctions are a popular method for selling items on the Internet. Low minimum 
prices are typically set, with bidders typically bidding the prices up to a fair price. (EB01.txt) 
2. For one thing, online auctions allow participation in multiple auctions simultaneously at any time 
from the desktop while eliminating travel expenses. (E004.txt) 
 
ER022 Eng: e-auction (E116.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online auction Grammatical Category: n 
Feature: e-auction มีสองแบบคือ reverse auction เมื่อเปนการซื้อสินคา และ forward auction เมื่อเปนการ
ขายสินคา 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04 
Extraction: 1. Where an e-auction is used to buy something, (and this is the most common use for e-
auctions), it is called a "reverse" auction. Where an e-auction is used to sell something, (and this is 
still more unusual in e-auctioning today), it is called a "forward" auction. (E116.txt) 
2. There is no doubt that the far-reaching effects of the e-revolution are remaking the world of the e-
auction, into one of the New Economy's most popular tools of trade. (E116.txt) 
 
ER023 Eng: electronic auction (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online auction Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีใหผูขายมาลงขอมูลสินคาท่ีตองการขาย และใหผูซื้อเขามาประมูลสินคาเหลาน้ัน โดยสวน
ใหญจะมีราคาประมูลเร่ิมตน ซึ่งเปนราคาต่ําสุดท่ีผูขายจะยอมรับได ขอมูลเกี่ยวกับสินคาตางๆ สามารถเขาถึง
ไดออนไลน 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04 
Extraction: 1. Electronic auctions have been in existence for several years�Host sites on the 
Internet act like a broker, offering services for sellers to post their goods for sale and allowing buyers 
to bid on those items. Most auctions open with a starting bid, which is the lowest price the seller is 
willing to accept. Detailed information on every item for sale is available online. (EB04.txt) 
2. A business buys office supplies on-line or through an electronic auction. (E113.txt) 
 
ER024 Eng: Internet auction (EB04.txt) Th: การประมูลสินคาทาง

อินเทอรเน็ต (THR32) 
Abbr: - 

Concept: online auction Grammatical Category: n 
Feature: ลักษณะการทําธุรกิจแบบหน่ึงบนอินเทอรเน็ตท่ีไดรับความนิยมไมแพแบบอ่ืนๆ  
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW04 
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Extraction: 1. The popularity of Internet auctions goes hand in hand with other business trends 
observed for the Internet. (E146.txt) 
2. The Internet auction industry is projected to reach $52 billion in sales by 2002. (EB04.txt) 
 
ER025 Eng: forward auction (E116.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: forward auction Grammatical Category: n 
Feature: e-auction ท่ีใชในการขายสินคา ซึ่งผูขายมักจะเปนฝายไดราคาดี 
Conceptual Relation: ดู NW04 
Extraction: 1. Where an e-auction is used to sell something, (and this is still more unusual in e-
auctioning today), it is called a "forward" auction. (E116.txt) 
2. Competitive bidding usually gets more advantageous prices for the seller on forward auctions and 
for the buyer on reverse auctions. (E133.txt) 
 
ER026 Eng: reverse auction (E057.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: reverse auction Grammatical Category: n 
Feature: ในรูปแบบน้ี ผูซื้อรายหน่ึงจะประกาศวาตองการซื้อสินคาหรือบริการใด แลวใหผูขายหลายรายเขารวม
ประมูล เปนการประมูลท่ีผูซื้อเปนฝายควบคุม จึงไมเปนท่ีนิยมของซัพพลายเออร ยกเวนถาผูซื้อเปนลูกคาราย
ใหญ 
Conceptual Relation: ดู NW04 
Extraction: 1. In a reverse auction, a single buyer posts a description of needed goods or services 
on a marketplace for multiple sellers to bid on. (E133.txt) 
2. Reverse auctions (or buyer controlled auctions) are particularly unpopular with suppliers.  While 
they might grin and bear it for their largest customers (e.g. Fortune 50), they do hesitate in 
participating in reverse auctions sponsored by small to mid-size buyers. (E066.txt) 
 
ER027 Eng: Dutch auction (E004.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: Dutch auction Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบการประมูลหลักๆ แบบหน่ึง มักใชในการขายสินคาทางการเกษตร  ผูดําเนินการประมูลจะตั้ง
ราคาประมูลเร่ิมตนไวสูงจนไมนาจะมีผูประมูล แลวลดราคาลงมาทีละนอย เปนการประมูลท่ีรวดเร็วเพราะจะ
ส้ินสุดทันทีเมื่อมีผูประมูล 
Conceptual Relation: ดู NW04 
Extraction: 1. The introduction presented already the main versions: English auction, first price 
sealed bid auction, and Dutch auction. (E146.txt) 
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2. In a Dutch auction, the auctioneer begins with a high starting price at which level no one is 
expected to bid and then lowers the bid gradually until someone buys (See "Bidwords," above.) 
(E004.txt) 
3. The Dutch auction is typically used for selling agricultural products. It is fast since it ends with the 
first bid from a bidder, and thus in particular appropriate for markets that have to negotiate a high 
volume of transactions in a short period of time. (E146.txt) 
 
ER028 Eng: English auction (E004.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: English auction Grammatical Category: n 
Feature: การประมูลบนอินเทอรเน็ตท่ีเร่ิมดวยราคาต่ําสุดแลว แลวราคาจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ผูประมูลทุกคนสามารถ
ยื่นประมูลไดตลอดเวลา จนกระท่ังปดการประมูล ผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด โดยในระหวางการประมลู
จะบอกเฉพาะราคาประมูลสูงสุดในขณะน้ัน  
Conceptual Relation: ดู NW04 
Extraction: 1. An English auction starts the bidding at the lowest acceptable price and solicits 
successively higher bids until the auction is closed. The highest bidder wins. (E133.txt) 
2. The English auction has the simple bidding rule that every bidder can make a bid at every time, 
the market clearing rule that the highest bid wins and has to pay this bid, and the information 
disclosure rule that the highest bid is known�In English auctions done on the Internet, only the price 
of the current high bid may be announced. (E146.txt) 
 
ER029 Eng: Yankee auction (E004.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: Yankee auction Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบการประมูลบนอินเทอรเน็ตประเภทหน่ึงท่ีคลายกับ English auction แตเปนสินคาหลายชนิด 
การตัดสินเลือกผูชนะประมูลจะตัดสินจากราคาเปนอันดับแรก ตามดวยปริมาณ และเวลาท่ียื่นประมูล 
Conceptual Relation: ดู NW04 
Extraction: 1. Other auction forms, particular to the Internet, are also being developed including a 
"Yankee Auction." This form has been tailored to suit the selling of large numbers of lots of 
moderately priced items in small lot sizes. The highest bidder wins the available merchandise at 
their bid price. Bids are ranked in order of price, then quantity sought, then time of the initial bid. 
(E116.txt) 
2. The Yankee auction is a multi-item version of the English auction, where winners are determined 
by ranking bids according to highest price, then by largest quantity, then by earliest time. (E004.txt) 
 
ER030 Eng: sealed bid auction (E133.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: sealed bid auction Grammatical Category: n 
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Feature: การประมูลประเภทหน่ึงท่ีผูเขาประมูลจะยื่นประมูลลับคร้ังเดียว และผูชนะคือผูท่ียื่นประมูลสูงสุด มี
สองรูปแบบคือ first price sealed bid auction และ Vickrey auction 
Conceptual Relation: ดู NW04 
 
 
 
 
 
 

NW05 
GS = Generic - Specific 
 
คําอธิบาย: sealed bid auction มีสองรูปแบบคือ first price sealed bid auction และ second price sealed 
bid auction 
Extraction: 1. In a sealed bid auction, each bidder makes a single, secret bid and the highest bidder 
wins once all bids are received. (E133.txt) 
2. The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid auction, and the Vickrey 
auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt) 
 
ER031 Eng: first price sealed bid auction 

(E146.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: first price sealed bid auction Grammatical Category: n 
Feature: sealed bid auction รูปแบบหน่ึงท่ีผูชนะการประมูลจะตองชําระเงินตามท่ีตนยื่นประมูล 
Conceptual Relation: ดู NW05 
Extraction: 1. The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid auction, and the 
Vickrey auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt) 
2. The introduction presented already the main versions: English auction, first price sealed bid 
auction, and Dutch auction. (E146.txt) 
 
ER032 Eng: second price sealed bid auction 

(E146.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: second price sealed bid auction Grammatical Category: n 
Feature: การประมูลประเภทหน่ึงท่ีผูชนะการประมูลจะชําระเงินตามราคาประมูลสูงสุดอันดับสอง เรียกอีก
อยางวา Vickrey auction 
Conceptual Relation: ดู NW05 

sealed bid auction

first price sealed 
bid auction 

second price sealed 
bid auction 

GS GS
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Extraction: A fourth member of this category is the second price sealed bid auction, also called the 
Vickrey auction, in which the winner has to pay only the second highest bid price. (E146.txt) 
 
ER033 Eng: Vickrey auction (E133.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: second price sealed bid auction Grammatical Category: n 
Feature: sealed bid auction รูปแบบหน่ึงท่ีผูชนะประมูลจะชําระเงินตามราคาประมูลสูงสุดอันดับสอง มี
ความหมายเดียวกับ second price sealed bid auction 
Conceptual Relation: ดู NW05 
Extraction: 1. The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid 
auction, and the Vickrey auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt) 
2. A fourth member of this category is the second price sealed bid auction, also called the Vickrey 
auction, in which the winner has to pay only the second highest bid price. (E146.txt) 
 
 
 
 
 
 
 

NW06 
WP = Whole - Part 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: electronic store เปนรานคาบนอินเทอรเน็ต และจะเปนสวนหน่ึงของ electronic mall ถามาอยู
รวมกันในเว็บไซตเดียว และ electronic mall น้ันอาจเปน electronic broker หรือ electronic distributor ก็ได 
  
ER034 Eng: e-store (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic store Grammatical Category: n 
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ตซึ่งแตกตางจากรานคาจริงๆ และอาจตั้งเปนเอกเทศหรืออยูรวมกันใน e-mall 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. E-stores differ from traditional bricks-and-mortar stores in that there is a loss of 
personal contact, the tactile browsing experience, and the immediacy of getting your merchandise 
on the spot, but consider the other benefits of the e-store. (E010.txt) 
2. In this chapter, we will adopt the number of independent stores as the default criterion of 
distinguishing the e-mall from the e-store. (EB04.txt) 
 

electronic store WP electronic mall 

electronic broker electronic distributor

GS GS 
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ER035 Eng: virtual store (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic store Grammatical Category: n 
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจอยูรวมกันใน shopping mall ก็ได 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. Regarding product selection, virtual stores such as Amazon.com offer consumers with 
a choice of over 2.5 million titles; physical stores do not have the physical retail space, nor is it 
feasible, to stock that many titles in each physical retail establishment. (EB01.txt) 
2. Thus, we suggest that an e-servicescape should be designed as a three-dimensional virtual world 
depicting a shopping mall comprising of several virtual stores. (E163.txt) 
 
ER036 Eng: online store (EB02.txt)/ on-line store 

(EB01.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: electronic store Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตสําหรับคาขายบนอินเทอรเน็ต ซึ่งลูกคาสามารถมาเลือกซื้อสินคาได 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. Just like their physical counterparts, online stores must provide the means to search 
for and compare products, to select products, to place and confirm orders, to pay for products, to 
verify credit, to process orders, to verify shipments, and to provide postsales support. (EB04.txt) 
2. One of the most popular Internet myths claims that building an online store is easy: All the 
customer has to do is point, click, and buy! (E115.txt) 
3. The obvious requirement is an on-line store, or commerce-enabled Web site where goods or 
services can be described and selected. (E122.txt) 
 
ER037 Eng: electronic store (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic store Grammatical Category: n 
Feature: รานคาท่ีมีบทบาทเปน electronic distributor ซึ่งจัดการสินคาในรานเอง 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. So we can define an electronic store as an electronic distributor whose dealing items 
are handled by a single management. (EB04.txt) 
2. There are innumerable companies that will help you build and put up your electronic store. 
(E136.txt) 
 
ER038 Eng: electronic storefront (EB04.txt) Th: หนารานเชิงอิเล็กทรอนิกส 

(THR35) 
Abbr: - 

Concept: electronic store Grammatical Category: n 
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Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ตท่ีใหบริการแบบเดียวกับรานคาจริง 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. An electronic storefront must support the same steps and tasks that a physical store 
must support. (EB04.txt) 
2. To date, online retailers have had mixed results: Many businesses have failed to meet revenue 
expectations, and setting up an electronic storefront is more complicated and costly than many 
predicted. (E051.txt) 
 
ER039 Eng: e-storefront (E012.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic store Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีเปนรานคาสําหรับใหลูกคามาซื้อของไดแบบออนไลน 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. Web Development: Where is the web evolving - and is your e-storefront evolving with 
it? Does your website offer the kind of functionality to 'close the deal'? (E012.txt) 
2. If you frustrate your clients, or if your e-storefront sporadically drops off the online radar, then you 
are turning away the next generation of savvy online shoppers. (E012.txt) 
 
ER040 Eng: online storefront (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic store Grammatical Category: n 
Feature: รานคาบนอินเทอรเน็ตท่ีลูกคาสามารถซื้อและรับสินคาได 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW06 
Extraction: 1. Since the National Science Foundation opened up the Internet for commercial activity 
in 1992, consumers have seen a phenomenal growth in the number of online storefronts selling 
goods directly to consumers.(EB01.txt) 
2. All purchases are made through their online storefront and shipped directly to the customer. 
(EB02.txt) 
 
ER041 Eng: e-mall (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic mall Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีรวมหลาย on-line merchant เขาไวดวยกัน อาจทําหนาท่ีเปน electronic distributor หรือ 
electronic broker 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. An e-mall hosts many on-line merchants. (E156.txt) 
2. If the e-mall takes responsibility for order fulfillment, it is an electronic distributor-for example, 
Amazon and Online JCPenney. In contrast, electronic brokers only help the search process-for 
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example, Internet Mall. (EB04.txt) 
 
ER042 Eng: electronic mall (EB01.txt) Th: ศูนยการคาเชิงอิเล็กทรอนิกส 

(THR35) 
Abbr: - 

Concept: electronic mall Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีรวมหลายๆ รานเขาไวดวยกัน อาจมีบทบาทเปน electronic broker ก็ไดซึ่งจะทําหนาท่ีเปน
ตัวกลางท่ีรับประกันคุณภาพของสินคา 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. In the physical world, a shopping mall is a collection of stores, and the stores in the 
mall are independent distributors. In this sense, the role of electronic directory broker along with the 
associated e-stores matches with that of electronic mall.  (EB04.txt) 
2. Although wholesalers and retail outlets may not be needed, other types of intermediaries appear 
to be essential for the electronic market to function adequately (e.g. certification authorities, 
electronic malls who guarantee product quality, mediators for bargaining and conflict resolution, 
etc.). (E099.txt) 
 
ER043 Eng: online mall (EB02.txt)/ on-line mall 

(E114.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: electronic mall Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีรวมหลายๆ รานเขาไวดวยกัน หรือขายสินคาจากผูผลิตหลายราย 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. "In sheer size of shopping visits, shopping aggregators such as the Yahoo!, AOL and 
MSN online malls are neck-and-neck with well-known virtual department stores in attracting 
consumers," said Lisa Strand, director and chief analyst at New York-based NetRatings. (E022.txt) 
2. Arguably, the online mall is being reborn as the Web portal, a mechanism that offers guidance 
and comparison as well as co-location. (EB02.txt) 
3. Similar to a shopping mall, the on-line mall sells several company's products in one central web 
site, called the on-line mall. (E114.txt) 
 
ER044 Eng: virtual mall (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic mall Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีรวมหลายๆ รานเขาไวดวยกัน 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. As with a traditional mall, a virtual mall is a collection of storefronts. (E010.txt) 
2. To overcome this barrier, Visa and MasterCard are developing a technology called Secure 
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Electronic Transfer (SET) which would make credit card transaction safer on the virtual mall than 
they are in the physical world. (E166.txt) 
 
ER045 Eng: electronic shopping mall (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic mall Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีเปน electronic distributor หรือ electronic broker ซึ่งสินคามาจากหลายราน 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. An electronic shopping mall is an electronic distributor or broker whose dealing items 
are handled by more than a single electronic store. (EB04.txt) 
2. The available technology, however, used in electronic commerce and Internet sites makes it 
perfectly feasible for data to be recorded about every item "clicked-on" by a user browsing through 
an electronic shopping mall or visiting a web site. (EB01.txt) 
 
ER046 Eng: electronic distributor (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic distributor Grammatical Category: n 
Feature: คนกลางท่ีรับผิดชอบในการจําหนายสินคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. Among electronic intermediaries, let us distinguish the electronic distributors from 
electronic brokers depending upon whether an electronic intermediary is responsible for order 
fulfillment and guarantee. (EB04.txt) 
2. As briefly defined in section 2.4, an electronic distributor takes full responsibility for fulfilling orders 
and collecting payment. (EB04.txt) 
 
ER047 Eng: e-distributor (E066.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic distributor Grammatical Category: n 
Feature: ผูจัดจําหนายสินคาบนอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. A classic example of an e-distributor model is Chemdex (now part of Ventro), which 
offers a range of supplies for the life-sciences industry. (E066.txt) 
2. In the most simplistic terms, an e-distributor is to Amazon.com as a brokered exchange is to 
eBay. (E066.txt) 
 
ER048 Eng: online distributor (E097.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic distributor Grammatical Category: n 
Feature: ผูจําหนายสินคาจากผูผลิตแบบออนไลน 
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Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. Amazon.com doesn't publish books, after all, and Virtual Vineyards doesn't make wine. 
They are simply online distributors. (E100.txt) 
2. NECX Direct, an online distributor of retail computer products, saw online sales double a day after 
they moved to a secure server (Electronic Buyers News, 09/04/95, p.56). (E097.txt) 
 
ER049 Eng: electronic broker (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic broker Grammatical Category: n 
Feature: คนกลางท่ีชวยใหผูซื้อพบกับผูขายท่ีมีสินคาท่ีผูซื้อตองการ  
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. Electronic brokers only introduce suppliers who deal with the items that the customers 
are looking for. (EB04.txt) 
2. In contrast, an electronic broker just assists the search for the appropriate product and its 
vendors. (EB04.txt) 
 
ER050 Eng: e-broker (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic broker Grammatical Category: n 
Feature: เปน electronic shopping mall ประเภทหน่ึง และเชื่อมโยงไปยัง e-store ท่ัวโลก 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. We can observe two types of electronic shopping malls: 
electronic distributors and electronic brokers (e-broker). (EB04.txt) 
2. Also, e-brokers can link many e-stores worldwide. (EB04.txt) 
 
ER051 Eng: online broker (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic broker Grammatical Category: n 
Feature: เปนผูจัดการการทําธุรกรรมระหวางผูซื้อกับผูขาย 
(http://www.millenn.co.uk/Reports/BusModels.pdf) 
Conceptual Relation: ดู NW06 
Extraction: 1. Online brokers have faced criticism for the occasional unavailability of their services 
and have had to compensate customers for trades made at unfavorable rates once the systems 
returned to life. (EB02.txt) 
2. For this reason many of the company's clients continue their trusted relationship and do not move 
to the less expensive online broker. (EB04.txt) 
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ER052 Eng: online stock trading (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online stock trading Grammatical Category: n 
Feature: ธุรกิจ EC ประเภทหน่ึงท่ีเปนการคาหุนและกองทุนรวมทางอินเทอรเน็ต ซึง่ลูกคาสามารถติดตาม
ขอมูลและซื้อขายไดแบบออนไลน 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Online stock trading has become a popular use of the Internet. Financial institutions 
that sell stocks and bonds over the Internet provide customers with stock and bond tracking 
services and the ability to trade online. (EB03.txt) 
2. Some EC applications, such as auctions and online stock trading, are growing at a rate of 15 
percent to 25 percent per month, and the number of Internet users worldwide is predicted to reach 
750 million by 2008. (EB04.txt) 
 
ER053 Eng: online trading (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online stock trading Grammatical Category: n 
Feature: การคาหุนทางอินเทอรเน็ตท่ีลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดดวยตนเอง  นอกจากหุนแลวยังจะขยาย
ไปถึงการคาตราสารอนุพันธ สินคาโคโมดิตี้ กองทุนรวม และอ่ืนๆ 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. How does online trading work? Let's say you have an account with Schwab. You 
access Schwab's Web site (www.schwab.com), enter your account number and password, and 
click on stock trading. Using a menu, you enter the details of your order (buy, sell, margin or cash, 
price limit, or market order). The computer tells you the current "ask" and "bid" prices, much as your 
broker would do over the telephone, and you can approve or reject the transaction. (EB04.txt) 
2. In addition to stocks, online trading is expanding to include financial derivatives, commodities, 
mutual funds, and more. (EB04.txt) 
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NW07 

 
1.2.5 - ความสัมพันธแบงตามลักษณะสินคา 
1.2.6 - ความสัมพันธแบงตามคูคา 
1.2.7 - ความสัมพันธแบงตามผูจัดตัง้ 
GS = Generic - Specific 
AP = Administrator - Place 
คําอธิบาย: electronic marketplace แบงไดเปนรูปแบบตางๆ  ถาแบงตามลักษณะสินคาจะไดสองแบบคือ 
horizontal marketplace และ vertical marketplace  แบงตามคูคาก็ไดอีกสองแบบคือ public marketplace 
และ private marketplace  หรือถาแบงตามผูจัดตั้งจะไดส่ีแบบคอื buyer-driven e-marketplace, sell-driven 
e-marketplace, independent e-marketplace และ technology provider e-marketplace 
 
ER054 Eng: e-marketplace (E058.txt)/ e-

Marketplace (E057.txt) 
Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
(THR28) 

Abbr: - 

Concept: electronic marketplace Grammatical Category: n 
Feature: เว็บไซตท่ีผูซื้อและผูจําหนายหลายรายมาพบกันเพ่ือติดตอธุรกิจ แบงอยางกวางๆ ไดสองประเภทคือ 
horizontal e-marketplace และ vertical e-marketplace  และแบงยอยไดอีกเปนส่ีประเภทคือ buyer-driven 
e-marketplace, sell-driven e-marketplace, independent e-marketplace และ technology provider e-
marketplace 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07 

electronic marketplacehorizontal 
marketplace 

vertical 
marketplace 

public 
marketplace 

private 
marketplace

GS 

GS 
GS GS
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Extraction: 1. In broad terms, an e-marketplace is a website at which multiple suppliers and multiple 
buyers can undertake business transactions via the Internet. (E172.txt) 
2. At the highest level, e-marketplaces can be segmented into two types:  
* Horizontal e-marketplaces�* Vertical e-marketplaces (E058.txt) 
3. There are four types of e-marketplace: 
i. buyer-driven e-marketplaces�ii. sell-driven e-marketplaces�iii. independent e-marketplaces�iv. 
technology provider e-marketplaces (172.txt)  
4. An e-Marketplace is an electronic gathering place that brings together multiple buyers and 
sellers. An e-Marketplace provides its members with a unified view of goods and services and lets 
its members perform transactions in the e-Marketplace. (E058.txt) 
 
ER055 Eng: electronic marketplace (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic marketplace Grammatical Category: n 
Feature: ตลาดสําหรับใหผูซื้อและผูขายหลายรายไดติดตอกันแบบดิจิทัล 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07 
Extraction: 1. Electronic marketplaces are specifically designed to enable multiple buyers and 
multiple sellers to interact and to collaborate. (E159.txt) 
2. The electronic marketplace refers to the emerging market economy where producers, 
intermediaries and consumers interact electronically or digitally in some way. (E099.txt) 
 
ER056 Eng: digital marketplace (E070.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic marketplace Grammatical Category: n 
Feature: แหลงการคาระหวางผูซื้อและผูขายหลายราย 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07 
Extraction: 1. Enter digital marketplaces - the latest wave in business-to-business commerce - where 
buyers and sellers trade money for goods over a secure procurement network. (E070.txt) 
2. Official decision makers must respect the unique nature of the medium and recognize that 
widespread competition and increased consumer choice should be the defining features of the new 
digital marketplace. (E098.txt) 
 
ER057 Eng: hub (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic marketplace Grammatical Category: n 
Feature: electronic marketplace ท่ีนําผูซื้อและผูขายหลายรายมาติดตอซื้อขายกัน 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07 
Extraction: 1. Hubs: B2B electronic marketplaces. Hubs, which bring together multiple buyers with 
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multiple sellers, are proliferating across many industries (for specific B2B hub examples and 
characteristics see Archer, 2001). (E152.txt) 
2. At its most basic, a B2B exchange (also called a marketplace or hub) is a website where many 
companies can buy from and sell to each other using a common technology platform. (E003.txt) 
 
ER058 Eng: exchange (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic marketplace Grammatical Category: n 
Feature: สถานท่ีสําหรับซื้อขายแบบออนไลน ซึ่งอาจมีบริการอื่นๆ เพ่ิมเตมิสําหรับลูกคา เชน ขอมูลขาวสาร
หรืองานวจิัย 
Conceptual Relation: ดู NW02 และ NW07 
Extraction: 1. Many exchanges also offer additional services, such as payment or logistics services 
that help members complete a transaction. Exchanges may also support community activities, like 
distributing industry news, sponsoring online discussions and providing research on customer 
demand or industry forecasts for components and raw materials. (E003.txt) 
2. Digital marketplaces, also known as exchanges, have hit full speed in the past nine months. 
(E070.txt) 
 
ER059 Eng: horizontal marketplace (E141.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: horizontal marketplace Grammatical Category: n 
Feature: แหลงการคาของผูซื้อและผูขายหลายรายซึ่งขายสินคาหรือบริการที่หลากหลาย 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. Horizontal marketplaces sell a diverse collection of goods or services. (E141.txt) 
2. Horizontal marketplaces may offer the largest community of sellers and buyers and the greatest 
cross-section of goods. A veterinary supplier, for example, would prefer a vertical marketplace 
targeted at the veterinary industry over a horizontal marketplace aimed at indirect goods. (E141.txt) 
 
ER060 Eng: horizontal e-marketplace (E058.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: horizontal marketplace Grammatical Category: n 
Feature: e-marketplace ประเภทหน่ึงซึ่งเสนอการสงสินคาและบริการในราคาลด 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. At the highest level, e-marketplaces can be segmented into two types:  
* Horizontal e-marketplaces typically focus on reducing the inefficiencies of spot purchasing. Often 
these marketplaces extend enterprise software or services. The primary value proposition of a 
horizontal e-marketplace is the delivery of goods and services at reduced prices. (E058.txt) 
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ER061 Eng: horizontal digital marketplace 

(E070.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: horizontal marketplace Grammatical Category: n 
Feature: digital marketplace ท่ีขายสินคาท่ัวไป 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: While your company today would need to join two separate digital marketplaces - a 
horizontal one to procure office supplies and a vertical one to buy raw materials - expectations are 
that these two worlds will soon merge. Horizontal digital marketplaces have begun to set themselves 
up to offer vertical exchanges as a subset of their existing sites. (E070.txt) 
 
ER062 Eng: vertical marketplace (E141.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: vertical marketplace Grammatical Category: n 
Feature: แหลงขายสินคาหรือบริการเฉพาะดาน เหมาะสําหรับสินคาหรือบริการพิเศษหรือสินคาท่ีเปนวัตถุดิบ 
ผูซื้อและผูขายมักเปนรายใหญ 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: Vertically focused marketplaces are formed around a particular product or service, a 
given industry, the needs of a large supplier or buyer, or some other interest group� Vertically 
focused marketplaces may be best for specialty products or services, raw materials or industry-
specific goods� A veterinary supplier, for example, would prefer a vertical marketplace targeted at 
the veterinary industry over a horizontal marketplace aimed at indirect goods. (E141.txt) 
 
ER063 Eng: vertical e-marketplace (E058.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: vertical marketplace Grammatical Category: n 
Feature: แหลงซื้อขายสินคาหรือบริการเฉพาะดานผานทางอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: Vertical e-marketplaces facilitate the exchange of manufactured inputs to specific vertical 
industries, utilizing the Internet's connectivity to eliminate an industry's "pain points." (E058.txt) 
 
ER064 Eng: vertical exchange (E070.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: vertical marketplace Grammatical Category: n 
Feature: แหลงซื้อขายวัตถุดิบหรือสินคาเฉพาะดาน 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: Plus, vertical exchanges have cropped up for virtually every industry. Some sites, such 
as Verticalnet.com, even host numerous vertical exchanges. (E070.txt) 
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ER065 Eng: public exchange (E003.txt) Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส

แบบสาธารณะ (THR47) 
Abbr: - 

Concept: public marketplace Grammatical Category: n 
Feature: ตลาดแลกเปล่ียนท่ีมีองคกรอุตสาหกรรมหรือนักลงทุนอิสระเปนเจาของ เปดใหบริษัทอ่ืนรวมใชดวยได
โดยคิดคาธรรมเนียม เปนแหลงซื้อขายสินคาราคาถูก 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. Public exchanges are owned by industry consortia or independent investors and have 
their own boards of directors. Though each exchange sets its own rules, they are generally open, for 
a fee, to any company that wants to use them. (E003.txt) 
2. If you are buying and selling commodity products, public exchanges can be a good venue in 
which to find low prices or identify new customers. They're also becoming a popular way for a 
company to unload excess inventory. (E003.txt) 
 
ER066 Eng: public marketplace (E141.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: public marketplace Grammatical Category: n 
Feature: ตลาดกลางท่ีเหมาะสําหรับผูซื้อและขายท่ีสนใจสินคาและบริการทั่วๆ ไป 
Additional Feature: ตลาดกลางท่ีมีผูซื้อผูขายหลายราย เปนตัวกลางซึ่งไมมีผูขายหรือผูซื้อรายใดรายหน่ึงเปน
เจาของหรือควบคุมตลาด (http://www.ecommstrategies.com/insights/ebizgloss.html) 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: Decide whether a public or private marketplace is the better forum, and whether a broad 
or narrow focus is more appropriate. Public marketplaces are good choices for sellers and buyers 
interested in ordinary, non-production goods and services. (E141.txt) 
 
ER067 Eng: private marketplace (E070.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: private marketplace Grammatical Category: n 
Feature: ตลาดกลางท่ีเปนแหลงซื้อขายสินคาเฉพาะกลุม จํากัดสมาชิก และมี market maker เปนผูควบคุม 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. Private marketplaces may offer sellers access to more targeted buyers, and buyers 
access to sellers with specialized goods. (E141.txt) 
2. In a private marketplace, the market maker decides who gets to join. Private marketplaces restrict 
membership to preserve some affinity around a particular product or service or an industry. 
(E141.txt) 
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ER068 Eng: private exchange (E003.txt) Th: ตลาดแลกเปล่ียน

อิเล็กทรอนิกสเฉพาะเครือขาย
กลุมธุรกิจของตวัเอง, ตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
เฉพาะองคกร (THR47) 

Abbr: - 

Concept: private marketplace Grammatical Category: n 
Feature: ตลาดแลกเปล่ียนแบบสวนบุคคลท่ีมีบริษัทเดียวเปนผูดําเนินการ โดยทําธุรกิจกับผูจัดจําหนายและ
ลูกคาเฉพาะราย มีความปลอดภัยดานขอมูลการคามากกวาแบบ public เน่ืองจากเปนการทําธุรกิจกันภายใน
กลุม 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. Private exchanges are run by a single company for doing business exclusively with 
established suppliers and customers (although the systems that support it may be outsourced). 
(E003.txt) 
2. They also think private exchanges are more secure, because data about their trades are at less 
risk of being exposed to competitors if there's a security breach. Companies use private exchanges 
to trade proprietary information like supplier performance metrics and sales forecasts in addition to 
orders and invoices. (E003.txt) 
 
ER069 Eng: buyer-driven e-marketplace 

(E172.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: buyer-driven e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: e-marketplace ประเภทหน่ึงท่ีตั้งข้ึนโดยกลุมผูซื้อเพ่ือจัดซื้อสินคาจากผูขายผานทางอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. i. buyer-driven e-marketplaces - established by a consortium of buyers in order to 
procure products from their suppliers via the internet (E172.txt) 
2. Of the four types of e-marketplace, buyer-driven e-marketplaces are purely business-to-business 
(B2B). The other three types are currently primarily B2B, but have the potential to also be B2C. 
(E172.txt) 
 
ER070 Eng: buyer-oriented marketplace 

(EB04.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: buyer-driven e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: electronic marketplace ท่ีมีผูซื้อเปนเจาของ และใหซัพพลายเออรเขามาประมูลขายสินคา 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. Therefore, such big buyers would prefer to open their own marketplace, which we call 



 160
 
the buyer-oriented marketplace, as depicted in Figure 6.3. Under this model, a buyer opens an 
electronic market on its own server and invites potential suppliers to bid on the announced RFQs, as 
the GE case illustrates. (EB04.txt) 
2. To implement B2B EC from the procurement management's point of view, the buyer-oriented 
marketplace (or customer-oriented marketplace) can be used in this model--where the buyers 
announce the RFQs to potential suppliers for competitive purchasing. (EB04.txt) 
 
ER071 Eng: customer-oriented marketplace 

(EB04.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: buyer-driven e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: marketplace ท่ีมีผูซื้อเปนเจาของ ซึ่งจะดึงดูดผูขายรายใหญถาปริมาณการขายน้ันมีมากเพียงพอ 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: To reengineer the purchasing process, establish a customer-oriented marketplace if the 
sales volume is big enough to attract the concern of major vendors. Otherwise, join the third-party 
intermediary-oriented marketplace. (EB04.txt) 
 
ER072 Eng: sell-driven e-marketplace (E172.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: sell-driven e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: e-marketplace ประเภทหน่ึงท่ีตั้งข้ึนโดยกลุมผูขายท่ีตองการขายสินคาแบบออนไลน 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: ii. sell-driven e-marketplaces - established by a consortium of suppliers/sellers that are 
looking to sell their products on-line via the e-marketplace (E172.txt) 
 
ER073 Eng: supplier-oriented marketplace 

(EB04.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: sell-driven e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: electronic marketplace ประเภทหน่ึงท่ีผูขายจะจัดตั้ง e-store เพ่ือสงเสริมการขาย โดยท่ีลูกคาเปน
ท้ังบุคคลธรรมดาและองคกรธุรกิจ 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. Architectural Models of B2B EC. Three typical architectural models are supplier-
oriented marketplace, buyer-oriented marketplace, and intermediary-oriented marketplace. 
(EB04.txt) 
2. Characteristics of supplier-oriented marketplace. A supplier offers an e-store to promote sales. 
The customers are both consumers and business buyers. This is a popular type of initial electronic 
marketplace. (EB04.txt) 
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ER074 Eng: seller-oriented marketplace 

(EB04.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: sell-driven e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: marketplace ประเภทหน่ึงซึ่งอิงผูขายเปนหลัก 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: Since most commercial sites are seller-oriented marketplaces, integration with the 
buyer's back-end information systems is a challenging issue to be resolved for effective 
procurement management. (EB04.txt) 
 
ER075 Eng: independent e-marketplace 

(E172.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: independent e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: e-marketplace ประเภทหน่ึงท่ีตั้งข้ึนโดยองคกรอิสระ มีรายไดจากการดาํเนินงานตลาดโดยเปน
ตัวแทนของผูซื้อและผูขาย 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: iii. independent e-marketplaces - established by independent organisations, whose main 
motivation is to obtain revenues through operating the marketplace on behalf of buyers/sellers. 
(E172.txt) 
 
ER076 Eng: intermediary-oriented marketplace 

(EB04.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: independent e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบ marketplace ท่ีบริษัทคนกลางเปนเจาของ ใหผูซื้อและผูขายมาพบกัน 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: The third business model is establishing an electronic intermediary company, which runs 
a marketplace where business buyers and sellers can meet as depicted in Figure 6.4� Let us call 
these sites the intermediary-oriented marketplace. (EB04.txt) 
 
ER077 Eng: technology provider e-marketplace 

(E172.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: technology provider e-marketplace Grammatical Category: n 
Feature: e-marketplace ประเภทหน่ึงท่ีตั้งข้ึนโดยผูใหบริการเทคโนโลยีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   หลักการ
คลายกับ independent e-marketplace แตเหตุจูงใจในการจัดตั้งอาจตางกัน 
Conceptual Relation: ดู NW07 
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Extraction: iv. technology provider e-marketplaces - established by an e-marketplace technology 
provider. These are very similar in principal to independent e-marketplaces, but the motivation for 
the technology provider to set up the e-marketplace can be quite different to those of a company 
establishing an independent marketplace. (E172.txt) 
 
ER078 Eng: market maker (EB04.txt) Th: ผูบริหารตลาด (THR28) Abbr: - 
Concept: market maker Grammatical Category: n 
Feature: ผูจัดตั้งและดูแลการทําธุรกิจใน electronic marketplace ใหดาํเนินงานไปไดอยางราบร่ืน เชน ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน การลงทะเบียน การบริการ และการสนับสนุนอ่ืนๆ 
Conceptual Relation: ดู NW07 
Extraction: 1. The e-Marketplace is created and maintained by a "market maker" who brings the 
suppliers and vendors together. The market maker assumes the responsibility of e-Marketplace 
administration and performs maintenance tasks to ensure that the e-Marketplace is open for 
business. (E058.txt) 
2. There are three primary players in a B2B marketplace: buyer, seller and market maker� The 
market maker is the sponsor of the marketplace and performs the necessary administrative functions 
from operating the marketplace to supplying the infrastructure, registering members and servicing 
and supporting them. (E141.txt) 
 
ER079 Eng: Web merchant (EB04.txt)/ web 

merchant (E020.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: online merchant Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีสรางและดําเนินการ electronic storefront เพ่ือทําการคาบนเว็บ 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Like traditional merchants, Web merchants have a number of options for creating and 
operating their electronic storefronts. (EB04.txt) 
2. In other words, Web merchants must have products that customers want, and they must be able 
to convince customers that the Web is the best place to buy them. (E017.txt) 
3. It can also shield you from less-reputable providers seeking to profit from novice web merchants. 
(E020.txt) 
 
ER080 Eng: online merchant (EB01.txt)/on-line 

merchant (EB01.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: online merchant Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีทําการคาบนอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถขอ merchant account เพ่ือรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
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Additional Feature: ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการขายสินคาหรือบริการโดยใชอินเทอรเน็ตเปน
ส่ือกลาง (พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. Many on-line merchants, such as Amazon.com and Virtual Vineyards, keep their 
customers informed on the status of their orders and send messages to the customer informing them 
when the items are actually shipped and when they can expect to receive them. (EB01.txt) 
2. Once a merchant account and third party processor have been selected and established, an 
online merchant can begin to accept credit card payments. (E030.txt) 
3. This is good for online merchants because it reduces online transaction risk and increases 
customer confidence.  (E115.txt)   
 
ER081 Eng: Internet merchant (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online merchant Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีทําการคาบนอินเทอรเน็ตทางเวิลดไวดเว็บ 
Conceptual Relation: ดู NW02 
Extraction: 1. In its initial growth phase, the uses of the WWW were primarily for business-to-
consumer applications, and the emergence of well-known Internet merchants, such as Amazon.com 
and e-bay.com, was seen.(EB01.txt) 
2. "Doing business on the Internet is the equivalent of having someone walk into your store wearing a 
ski mask without any ID and offering a bank counter check to purchase a $2,000 stereo system," 
said Cameron. "While no brick-and-mortar store would make such sale, Internet merchants have to 
do it all the time." (E016.txt) 
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A1 มโนทัศนสัมพันธแบงตามองคประกอบดานเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NW08 

A1.1 - ความสัมพันธแบงตามองคประกอบ 
WP = Whole - Part 
OP = Object - Property 
SO = Service - Object 
AO = Administrator - Object 
คําอธิบาย: องคประกอบอยางหน่ึงของ electronic commerce คือเว็บไซต ซึ่งเปนสถานท่ีในการแสดงสินคาและ
ติดตอซื้อขาย   ภายในเว็บไซตมอีงคประกอบหลักๆ คือ navigation bar, search engine, online catalog และ 
shopping cart  ตัวเว็บไซตเองน้ันมี domain name เปนเคร่ืองแสดง  มี Webmaster เปนผูดูแลขอมูลและความ
เรียบรอยภายในเว็บไซต  และการนําเว็บไซตเขาสูอินเทอรเน็ตเพ่ือเผยแพรแกบุคคลอ่ืนน้ันมักจดัทําโดย Web 
hosting  
 
ER082 Eng: navigation bar (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: navigation bar Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีแสดงรูปแบบพ้ืนฐานของเว็บไซตทางการคา และชวยใหผูเยี่ยมชมไปยังหนาหลักๆ ไดโดยสะดวก 
Additional Feature: ชุดเคร่ืองมือนําทางบนเว็บไซตหรือตัวเลือกท่ีมีการเชื่อมโยงซ่ึงจะนําผูคลิกไปยังสวนตางๆ 
ในเว็บไซตน้ัน (http://www.netlingo.com/inframes.cfm) 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. The basic commercial Website pattern has established itself and can be summed up 
by the typical navigation bar: home | products | services | jobs | about | contact. (EB02.txt) 
2. To make it easier for visitors to find popular pages, they should have direct access from a 
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search engine

navigation bar

online catalog shopping cart
domain name 

Web hosting
WP 

WP 
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SO 
A1.1 
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navigation bar. (EB03.txt) 
 
ER083 Eng: search engine (EB01.txt) Th: เคร่ืองมือสืบคน (THR30), 

โปรแกรมคนหา (THR34) 
Abbr: - 

Concept: search engine Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีใชในการคนหาขอมูลในเว็บไซตน้ัน ซึ่งคนหาไดดวยการใสคําหน่ึงหรือหลายๆ คําลงไป 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. This simple search engine allows visitors to input a word or a string of words. The 
search engine finds any reference to a given word on that site. (EB03.txt) 
2. Most Web sites of any size and complexity need both a search engine, which allows searching by 
keyword, and a set of categories. (E164.txt) 
 
ER084 Eng: site search engine (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: search engine Grammatical Category: n 
Feature: เคร่ืองมือสําหรับคนหาขอมูลในเว็บไซตดวยคําสําคัญ  มักอยูท่ีโฮมเพจของเว็บไซตน้ัน 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. Use a site search engine. It is a great tool for visitors to find information and an 
excellent tool for you to find the keywords people are searching. (EB03.txt) 
2. Another tool for identifying customer patterns through your site is a site search engine. Located on 
your home page, this tool provides visitors a way to put in a keyword and get a listing of all 
documents on your site that contain this keyword. (EB03.txt) 
 
ER085 Eng: on-site search engine (E117.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: search engine Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีชวยใหผูเยี่ยมชมคนหาขอมูลตางๆ ในเว็บไซตน้ันไดอยางงายดาย 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: Providing your visitors with an on-site search engine is a relatively easy way to ensure 
that your products, ideas, designs, and content are easy to find. (E117.txt) 
 
ER086 Eng: electronic catalog (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online catalog Grammatical Category: n 
Feature: แคตะล็อกสินคาแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมือนกับแคตะล็อกกระดาษคือมีท้ังภาพและคําบรรยายรวมท้ัง
ขอมูลการขายอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ัน และลูกคาสามารถคนหาในแคตะล็อกได 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. Electronic catalogs are the virtual equivalents of traditional product catalogs. Like its 
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paper counterpart, an electronic catalog contains written descriptions and photos of products along 
with information about various promotions, discounts, payment methods, and methods of delivery. 
(EB04.txt) 
2. The on-line/transactional strategy invariably provides an electronic catalog of products for sale. 
Visitors can browse through the catalog and order products on-line. (E156.txt) 
 
ER087 Eng: online catalog (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online catalog Grammatical Category: n 
Feature: แคตะล็อกสินคาและบริการแบบออนไลนซึ่งคลายกับแคตะล็อกกระดาษแตมีลักษณะนาสนใจ
มากกวา และจัดทําข้ึนเพ่ือโฆษณาสินคาและบริการ 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. For merchants, the objective of online catalogs is to advertise and promote products 
and services, whereas the purpose of catalogs to the customer is to provide a source of information 
on products and services�The majority of early online catalogs were online replication of text and 
pictures of the printed catalogs. However, online catalogs have evolved to be more dynamic, 
customized, and integrated with selling and buying procedures. (EB04.txt) 
2. They generally include templates for online catalogs and databases, so it's easy to change items 
and prices. (E100.txt) 
 
ER088 Eng: shopping cart (EB01.txt) Th: รถเข็น (THR24), ตะกรา

สินคา (THR31), ตะกรารับการ
ส่ังซื้อ (THR53) 

Abbr: - 

Concept: shopping cart Grammatical Category: n 
Feature: อุปกรณบนเว็บไซตสําหรับใสสินคาท่ีลูกคาตองการส่ังซือ้ และสามารถลบหรือเปล่ียนแปลงรายการ
สินคาน้ันไดตามตองการ 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. Suppose Tom has selected a PC from JCPenney. Tom can then place the items in the 
shopping cart and click the checkout button to order. (EB04.txt) 
2. Within the shopping cart, she can delete items or change the quantity and characteristics (color, 
size, etc.) of the items she is purchasing. (EB03.txt) 
 
ER089 Eng: electronic shopping cart (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: shopping cart Grammatical Category: n 
Feature: อุปกรณบนเว็บไซตสําหรับรับสินคาท่ีลูกคาตองการซื้อเพ่ือจะนําไปคิดราคาตอไป  ลูกคาสามารถเพ่ิม
สินคาเขาไปหรือเอาสินคาท่ีเลือกไวออกมาก็ได 
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Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. Electronic shopping carts that enable consumers to gather items of interest until they 
are ready for checkout. (EB04.txt) 
2. However on larger sites the customer will flag products during this browsing session to be added 
to an electronic 'shopping cart'. At any point the customer can review the contents of the cart, the 
cost and so on. (E138.txt) 
 
ER090 Eng: virtual shopping cart (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: shopping cart Grammatical Category: n 
Feature: อุปกรณบนเว็บไซตสําหรับใหลูกคาใสสินคาท่ีตองการซื้อ 
Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. Customers browse for merchandise on an online shopping site; when they see 
something of interest, they click on a shopping cart icon located on that screen. This action adds the 
item to a virtual shopping cart. (EB03.txt) 
2. As the buyer moves, he or she selects various items for purchase from the various pages, each 
time placing the selected item(s) in a virtual shopping cart. (EB04.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW09 
WP = Whole - Part 
GS = Generic - Specific 
OB = Object - Problem 

domain name

top-level domain

WP

cybersquatter OB

generic top-level 
domain

country code top-level 
domain

GS GS
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คําอธิบาย: domain name ประกอบดวยสวนหลักสําคัญคือ top-level domain ซึ่งมีสองประเภทคอื generic 
top-level domain และ country code top-level domain  แตส่ิงท่ีเปนปญหาในเร่ือง domain name คือ 
cybersquatter 
 
ER091 Eng: domain name (EB01.txt) Th: ชื่อโดเมน (THR08), โดเมน

เนม (THR32), ชื่อเขต (THR34) 
Abbr: - 

Concept: domain name Grammatical Category: n 
Feature: ชื่อท่ีบอกแหลงท่ีอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต  ใน domain name แบงเปน
สวนตางๆ โดยคั่นดวยจุด เชน top-level domain 
Conceptual Relation: ดู NW08 และ NW09 
Extraction: 1. Names like www.microsoft.com, which reference particular computers on the Internet, 
are called domain names. Domain names are divided into segments separated by periods. 
(EB04.txt) 
2. To make it easy for customers to find the site it is important to establish a site's "Domain Name". 
(E014.txt) 
3. In the domain name alston.com, the ".com" portion is the top-level domain, and the "alston" portion 
is the second-level domain. (E150.txt) 
 
ER092 Eng: top-level domain (EB01.txt)/ Top 

Level Domain (EB02.txt) 
Th: โดเมนเนมในระดับบน 
(THR32), สกุลโดเมน (พิพัฒน  
ยอดพฤติการ) 

Abbr: TLD 

Concept: top-level domain Grammatical Category: n 
Feature: สวนท่ีอยูทางขวาสุดของ domain name ซึ่งบอกสังกัดของคอมพิวเตอรเคร่ืองน้ัน มีสองแบบคือ 
generic top-level domain และ country code top-level domain 
Additional Feature: สามารถใชเพ่ือระบุชนิดของเว็บไซต 
(http://www.emakina.com/functions/glossary.cfm#) 
Conceptual Relation: ดู NW09 
Extraction: 1. There are currently only three top-level domains available for registration by anyone, 
regardless of their country of origin or the nature of their business: .com, .net and .org. These 
domain names are referred to as "generic" top-level domains, or "gTLDs." Other top-level domains 
popularly advertised for registration by anyone, such as ".tv" and ".md," are actually top-level 
domains assigned to particular countries as country code top-level domains (".tv" is the country 
code for Tuvalu, and ".md" is the country code for Moldova). (E150.txt) 
2. Domain names are divided into segments separated by periods. The part on the very left is the 
name of the specific computer, the part on the very right is the top-level domain to which the 
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computer belongs, and the parts in between are the subdomains. (EB04.txt) 
3. The fundamental categorization scheme of Top Level Domains (TLDs) is also being revised to 
yield more potential names. (EB02.txt) 
 
ER093 Eng: generic top level domain (EB01.txt)/ 

generic top-level domain (E150.txt) 
Th: สกุลโดเมนระดับสากล 
(พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 

Abbr: - 

Concept: generic top-level domain Grammatical Category: n 
Feature: top-level domain ประเภทหน่ึงท่ีมีบางชื่อสามารถลงทะเบียนไดโดยไมคํานึงวามาจากประเทศอะไร
หรือทําธุรกิจแบบใด 
Additional Feature: top-level domain ท่ีมีตัวอักษรอยางนอยสามตัว (http://www.icann.org/tlds/)  
สําหรับการใชงานในระดับสากล (พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 
Conceptual Relation: ดู NW09 
Extraction: 1. There are currently only three top-level domains available for registration by anyone, 
regardless of their country of origin or the nature of their business: .com, .net and .org. These 
domain names are referred to as "generic" top-level domains, or "gTLDs." (E150.txt) 
2. So far, at least seven new generic top level domains have been set. (EB01.txt) 
 
ER094 Eng: country code top-level domain 

(EB01.txt) 
Th: สกุลโดเมนระดับประเทศ 
(พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 

Abbr: - 

Concept: country code top-level domain Grammatical Category: n 
Feature: top-level domain ประเภทหน่ึงท่ีกําหนดใหแตละประเทศโดยใชตัวยอของประเทศน้ันๆ เปนรหัส 
Additional Feature: top-level domain ท่ีมีตัวอักษรสองตวั ซึ่งกาํหนดใหประเทศตางๆ 
(http://www.icann.org/tlds/) 
Conceptual Relation: ดู NW09 
Extraction: 1. Other top-level domains popularly advertised for registration by anyone, such as ".tv" 
and ".md," are actually top-level domains assigned to particular countries as country code top-level 
domains (".tv" is the country code for Tuvalu, and ".md" is the country code for Moldova). (E150.txt) 
2. Foreign country code top-level domains are defined in ISO 3166. Some examples are: 
ES Spain (Espana) 
UK United Kingdom�(EB01.txt) 
 
ER095 Eng: cybersquatter (E128.txt)/  

cyber-squatter (E029.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: cybersquatter Grammatical Category: n 
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Feature: บุคคลท่ีจดทะเบียน domain name ไวเพ่ือเก็งกําไร เชน ขายตอหรือขายคืนใหเจาของยี่หอในกรณีท่ี
ชื่อท่ีจดเปนยี่หอสินคาหรือแมแตชื่อบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
Conceptual Relation: ดู NW09 
Extraction: 1. In less than two years, WIPO has received more than 3,000 complaints from people 
and companies concerning cybersquatters, who are usually accused of registering their sites under 
names to which they have no legitimate claim and trying to make big profits by selling them. 
(E128.txt) 
2. According to this policy, individuals and companies with legitimate trademark interests may file a 
complaint with WIPO demonstrating that the cybersquatter monopolizing the domain name in 
question acted in bad faith, for example by snapping up the domain name with the express intention 
of selling it back to the trademark holder. (E129.txt) 
3. Yesterday, the U.S. House of Representatives joined the Senate in passing a bill that would 
prevent cyber-squatters from holding a company's trademark hostage... I believe that celebrities 
deserve the same protection that corporations will get, because individuals who cyber-squat on a 
celebrity's name do it for the same reasons that corporate cyber-squatters do: They want to squeeze 
money out of the rich and famous instead of earning it honestly.  (E029.txt) 
 
 
 
 
 
 

 
NW10 

PS = Provider - Service 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: Web hosting มีบริการแบบตางๆ ไดแก shared hosting, dedicated hosting และ co-location 
โดยมี Web host เปนผูใหบริการ 
 
ER096 Eng: Web hosting (EB04.txt)/ web hosting 

(E012.txt) 
Th: ผูใหบริการเว็บ โฮสติ้ง 
(THR23), บริการรับฝากเว็บไซต 
(THR48) 

Abbr: - 

Concept: Web hosting Grammatical Category: n 

Web hosting

shared hosting 
dedicated hosting

co-location

Web host 
GS 

GS
GS

PS
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Feature: บริการเผยแพรเว็บไซตโดยจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง มกีารสนับสนุนดานเทคนิค
สําหรับลูกคา  มีรูปแบบบริการตางๆ  เชน shared hosting, dedicated hosting และ co-location 
Conceptual Relation: ดู NW09 และ NW10 
Extraction: 1. Once the Internet storefront is complete, the site can be published to any server the 
business customer prefers. It is important that the Web hosting company is capable of providing a 
merchant with the level of service that he needs to maintain his web store�There are quite a 
number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site is located on an Internet 
Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's web site is located on an 
ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located on his own web server 
and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
2. You will spend between $2,500 and $3,500 a month by outsourcing the Web hosting to an Internet 
Service Provider or Web hosting company, although you will benefit by having a 24-hour presence, 
round-the-clock backup and technical support, improving the reliability and accessibility of the site 
for customers. (E060.txt) 
 
ER097 Eng: shared Hosting (E014.txt) Th: การรับฝากเว็บไซตโดยใช

พ้ืนท่ีรวมกัน (พิพัฒน  ยอด
พฤติการ) 

Abbr: - 

Concept: shared Hosting Grammatical Category: n 
Feature: ตัวเลือกหน่ึงในการ hosting ซึ่งเว็บไซตของลูกคาจะตั้งอยูบนเว็บเซิรฟเวอรท่ีใชรวมกันของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW10 
Extraction: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site 
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's 
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located 
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
 
ER098 Eng: dedicated Hosting (E014.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: dedicated Hosting Grammatical Category: n 
Feature: ตัวเลือกหน่ึงในการ hosting ซึ่งเว็บไซตของลูกคาจะตั้งอยูบนเว็บเซิรฟเวอรของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตซึง่มเีฉพาะเว็บไซตน้ันเทาน้ัน 
Conceptual Relation: ดู NW10 
Extraction: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site 
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's 
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web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located 
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
 
ER099 Eng: co-location (E014.txt) Th: บริการรับฝากเคร่ือง

เซิรฟเวอร (THR56) 
Abbr: - 

Concept: co-location Grammatical Category: n 
Feature: ตัวเลือกหน่ึงในการ hosting ซึ่งเว็บไซตของลูกคาจะตั้งอยูบนเว็บเซิรฟเวอรของตนเอง แตเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
Additional Feature: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะรับฝากท้ังเคร่ืองเซิรฟเวอรโดยมีขอมูลเว็บไซตของลูกคาอยู 
เพ่ือจุดประสงคในการไดเชื่อมตอโดยตรงกับชองสัญญาณอินเทอรเน็ตขนาดใหญ ทําใหเรียกดูเว็บไซตไดอยาง
รวดเร็ว (พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 
Conceptual Relation: ดู NW10 
Extraction: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site 
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's 
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located 
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
 
ER100 Eng: Web host (E071.txt)/ web host 

(E111.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: Web host Grammatical Category: n 
Feature: ผูใหพ้ืนท่ีในการจัดตั้งเว็บไซต เคร่ืองมือในการจัดการเว็บไซต และใหคําแนะนําดานเทคนิค 
Additional Feature: บริษัทท่ีใหบริการซอฟตแวร บริการ และทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนในการเก็บขอมูลเว็บไซต 
และทําใหผูใชอินเทอรเน็ตเขาถงึเว็บไซตน้ันได (http://www.empiredd.com/Pages/Resources/Faqs/e-
glossary.html) 
Conceptual Relation: ดู NW10 
Extraction: 1. A web host will provide the space to put up a web site, the tools to manage it and 
technical advice. (E111.txt) 
2. Nearly 80% of respondents who are outsourcing have signed service-level agreements, and 75% 
said they are able to monitor the performance and availability of their e-commerce applications at 
the Web host. (E071.txt) 
 
ER101 Eng: Webmaster (EB04.txt)/ webmaster 

(E001.txt) 
Th: ผูดูแลเว็บ (THR34) Abbr: - 

Concept: Webmaster Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีทําหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของเว็บไซตในทุกๆ ดาน รวมถึงการปรับปรุงขอมูล 
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Conceptual Relation: ดู NW08 
Extraction: 1. The symbolic act of stripping the term Webmaster from the organization chart can help 
to emphasize the company's activities on the Web are mainstream business processes, rather than 
mysteries performed by the strangely gifted. (EB02.txt) 
2. Even though the Webmaster position is typically considered technically-heavy, Wade's (2000) job 
content analysis showed that some employers desired management capabilities as well. (E165.txt) 
3. Your banner ad doesn't end up on very many sites, however, unless you invest a whole lot of your 
time in seeking out interested webmasters. (E015.txt) 
 
A2 ความสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการชาํระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NW11 

WP = Whole - Part 
PM = Process - Method 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: การชําระเงินเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงในการทํา electronic commerce สามารถชําระได
ดวยวิธีตางๆ  วิธีท่ีใชกันมากไดแก credit card, debit card, electronic check, electronic wallet, financial 
EDI, online banking และ electronic money ซึ่งวิธีหลังน้ีใชสําหรับการชําระเงินแบบ micropayment 
 
 
 

NW12 
OO - Owner - Object 

electronic commerce

payment

WP

credit card

debit card 

electronic check

electronic wallet

electronic money 

financial EDI online banking 

PM 

PM 

PM 
PM 

PM PM

GS
micropayment 

PM 

credit cardcustomer issuing bank OO PO
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PO - Provider - Object 
คําอธิบาย: ในสวนของลูกคา ผูท่ีตองการซื้อสินคาโดยใชบัตรเครดติจะตองสมัครรับ credit card จาก issuing 
bank เสียกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NW13 

OO = Owner - Object 
PO = Provider - Object 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: ในสวนของ online merchant จะตองขอ Internet merchant account เพ่ือใหสามารถรับชําระเงิน
ดวยบัตรเครดติทางอินเทอรเน็ตได โดยขอจาก acquirer ซึ่งอาจเปน merchant bank หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
หรือขอจาก merchant account provider ซึ่งเปน merchant service provider หรือจาก independent sales 
organization ซึ่งเปน merchant service provider แบบหน่ึงก็ได 
 
 
 
 
 
 

online 
merchant

Internet merchant 
account 

acquirer 

merchant 
account provider 

merchant bank

OO 
PO

PO

GS

merchant service 
provider 

independent sales 
organization 

GS 

GS 

financial institution 

GS 
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flow chart 1 

OO = Owner - Object 
คําอธิบาย: แผนผังลําดับงานแสดงทิศทางการสงขอมูลบัตรเครดติเมื่อลูกคาตดัสินใจชําระคาสินคาทาง
อินเทอรเน็ตดวยบัตรเครดติ  โดยมี payment gateway ของ credit card processor เปนตวัเชื่อมระหวาง 
online merchant และ issuing bank 
 
ER102 Eng: credit card (EB01.txt) Th: บัตรเครดิต (THR32) Abbr: - 
Concept: credit card Grammatical Category: n 
Feature: วิธีชําระเงินท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดในการซื้อขายสินคาทางอินเทอรเน็ต  เว็บไซตท่ีตองการรับชําระเงินดวย
วิธีน้ีจะตองขอ Internet merchant account จาก acquirer แลวเลือก processor ท่ีจะดําเนินธุรกรรมบัตร
เครดิต  เมื่อลูกคาใสขอมูลบัตรเครดิตในแบบฟอรมของ online store ขอมูลน้ันจะถูกสงไปยัง processor ผาน 
payment gateway  ซึ่ง processor จะตรวจสอบกับ issuing bank วาขอมูลบัตรเครดิตน้ันถูกตองและใชได
หรือไมจากน้ันจะสงขอมูลกลับไปยัง payment gateway ซึ่งจะสงตอไปยังหนาแบบฟอรมเพ่ือแจงใหลูกคาทราบ
ผลการชําระเงิน 
Conceptual Relation: ดู NW11, 12, 13 และ flow chart1                                                          
Extraction: 1. Credit cards are the most popular payment method for cyberspace consumer 
shopping today. (EB04.txt) 
2. To accept credit cards on your web site, you will need an Internet merchant account with a bank 
(known in e-commerce language as an "acquirer"). (EB03.txt) 
3. Once a merchant account and third party processor have been selected and established, an 
online merchant can begin to accept credit card payments� These processors send a secure 
message to the bank that issued the card ("issuing bank") to the consumer/buyer (for example First 
National, MBNA, Fleet, etc.). The issuing bank verifies that sufficient credit is available on the 
consumer's card, that the account is active, and tries to detect (through a complex set of algorithms) 
potential fraudulent use of the card. (E030.txt) 
4. Shopper submits her order in the secure Order Form of your online store. Online Store transmits 
the credit card information securely, using the Payment Gateway to the Processor. The Processor 
then checks against lists to make sure the card isn't overdrafted or on a list of cards reported 

customer online 
merchant 

payment gateway issuing 
bank 

credit card processor

OO
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stolen�Payment Gateway carries the information from both the Processor and Fraud Check to the  
Online Store's order form, informing the Shopper that the order has been completed, or that the 
charge did not go through. (E077.txt) 
 
ER103 Eng: issuing bank (EB04.txt) Th: ธนาคารผูออกบัตร (THR31) Abbr: - 
Concept: issuing bank Grammatical Category: n 
Feature: ธนาคารท่ีเปนผูออกบัตรเครดิต 
Conceptual Relation: ดู NW12 และ flow chart1 
Extraction: 1. These processors send a secure message to the bank that issued the card ("issuing 
bank") to the consumer/buyer (for example First National, MBNA, Fleet, etc.). (E030.txt) 
2. The amount is transferred from issuer to brand. The same amount is ducted from the cardholder's 
account in the issuing bank. (EB04.txt) 
 
ER104 Eng: Internet merchant account 

(EB03.txt)/ Internet Merchant Account 
(E044.txt) 

Th: - Abbr: IM 

Concept: Internet merchant account Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีผูขายตองขอเพ่ือท่ีจะสามารถรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ตได 
Additional Feature: รานคาท่ีตองการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตจําเปนจะตองขอเลขท่ีรานคาจากธนาคารท่ี
เปดใหบริการนี้ เพ่ือใชในการอางอิงเพ่ือการทําธุรกรรมระหวางธนาคารกับรานคา (มณฑล พจนพรวัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. An Internet merchant account is designed to allow you to process Internet credit card 
transactions through a credit card processing network. (EB03.txt) 
2. The first problem is that the seller can't use any old bank account, it must be a Merchant Account 
- in fact a particular type of merchant account called an Internet Merchant Account. (E124.txt) 
3. Ensure that your bank accepts Internet merchant accounts and has credit card processors that 
can connect to FDC, Paymentech or CyberCash. (E109.txt) 
 
ER105 Eng: merchant account (EB03.txt)/ 

Merchant Account (E067.txt) 
Th: บัญชีสมาชิกรานคา 
(THR39) 

Abbr: - 

Concept: Internet merchant account Grammatical Category: n 
Feature: บัญชีท่ี merchant ทําข้ึนกับ merchant bank เปนความสัมพันธทางการธนาคารเพ่ือท่ีจะสามารถรับ
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. Before being able to accept credit card transactions, a merchant will need to set up an 
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account with a merchant bank. A merchant account is an industry term for a banking relationship 
whereby you and a bank have arranged to accept credit card payments (usually, a local bank can 
suffice for this kind of relationship). (E030.txt) 
2. While there are many different payment methods, the most popular include accepting credit cards 
and in order to do so you'll need to set up a merchant account. (E041.txt) 
3. Merchant Account is an industry term meaning a banking relationship which allows a business to 
accept credit cards. (E067.txt) 
 
ER106 Eng: acquirer (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: acquirer Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีอนุมัติและดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิต หรืออาจเปนบุคคลท่ีสามก็ได 
Additional Feature: สถาบันการเงินหรือธนาคารท่ีออกเลขท่ีรานคาและจดัการรายการธุรกรรม (มณฑล พจน
พรวัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. An acquirer or some other designated third party is necessary in order to authorize 
and process the transaction. (EB01.txt) 
2. To solve this problem the WebALPS guardian at the server can trap the credit card and 
transaction information, and then inject it directly into the acquirer's system. (E145.txt) 
 
ER107 Eng: merchant bank (E030.txt) Th: ธนาคารเจาของบัญชี 

(พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 
Abbr: - 

Concept: merchant bank Grammatical Category: n 
Feature: ธนาคารท่ี merchant ขอเปดบัญชเีพ่ือรับชําระเงินดวยบัตรเครดติ และจะตดิตอกับ credit card 
processor ใหดาํเนินการบัตรเครดิตตางๆ 
Additional Feature: ธนาคารท่ีออกเลขท่ีรานคา และจะดาํเนินการทางการเงินตางๆ ใหกับรานคากรณีท่ีมีการ
ทําธุรกรรมเกิดข้ึน (มณฑล พจนพรวัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. Before being able to accept credit card transactions, a merchant will need to set up an 
account with a merchant bank. (E030.txt) 
2. The Merchant Bank then contracts with a Credit Card Processor to processes credit card sales, 
debiting credit cards and depositing money in merchant's accounts when a transaction "clears" or is 
completed. (E077.txt) 
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ER108 Eng: acquiring bank (EB04.txt) Th: ธนาคารท่ีรานคาเปดบัญชีไว 

(THR31) 
Abbr: - 

Concept: merchant bank Grammatical Category: n 
Feature: ธนาคารของ merchant ซึ่งจะเปดบัญชีบัตรเครดติให และอนุญาตใหทําธุรกรรมบัตรเครดิต  
acquiring bank จะเปนผูเรียกเกบ็เงินจากผูประกอบการบัตรเครดิต ซึ่งจะเรียกเก็บเงินจากธนาคารท่ีเปนผูออก
บัตรอีกตอหน่ึง 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. The Merchant's Bank, sometimes called the Acquiring Bank, opens a Merchant Credit 
Card Account for the merchant, allowing deposits based on credit card transactions. (E077.txt) 
2. The acquiring bank requests the brand to clear for the credit amount gets paid. Then the brand 
asks for clearance to the issuer bank. (EB04.txt) 
 
ER109 Eng: merchant account provider 

(E042.txt) 
Th: - Abbr: MAP 

Concept: merchant account provider Grammatical Category: n 
Feature: ผูใหบริการ merchant account ซึ่งจะหักคาธรรมเนียมเมื่อโอนยอดขายจากบัตรเครดติเขาบัญชีของ 
merchant 
Additional Feature: เปนคาํท่ีใชกวางๆ อาจหมายถึงผูใหบริการ merchant account เพียงอยางเดียว ไมมี
บริการดําเนินการชําระเงิน หรือหมายถึงผูใหบริการท้ังสองประเภท 
(http://www.workz.com/content/1849.asp) 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. Once a relationship with a merchant account provider or acquiring financial institution 
is set up, the institution then deposits daily credit card sales into the merchant's account after 
deducting certain fees. (E041.txt) 
2. Before shopping for a "merchant account provider" (MAP), take the time to determine which 
merchant account features and services you'll need. (E020.txt) 
 
ER110 Eng: merchant service provider (E041.txt) Th: - Abbr: MSP 
Concept: merchant service provider Grammatical Category: n 
Feature: ผูออก merchant account ซึ่งอาจจะเปนธนาคารหรือ independent service organization ก็ได 
Additional Feature: ธนาคาร, องคกรการขายอิสระ หรือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีใหบริการดําเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่ง
โดยปกติคือยอดขายจากบัตรเครดิต  หลายแหงจะออก merchant account แตบางแหงผูประกอบการตองมี 
merchant account อยูกอนจึงจะดําเนินธุรกรรมให (http://www.merchantworkz.com/glossary.asp) 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: 1. Merchant accounts are accounts that accept and hold credit card transaction monies. 
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These accounts can be established through merchant service providers (MSPs) such as banks or 
via independent service organizations (ISOs). (E041.txt) 
 
ER111 Eng: independent sales organization 

(E077.txt) 
Th: - Abbr: ISO 

Concept: independent sales organization Grammatical Category: n 
Feature: ตัวกลางระหวาง merchant กับ merchant bank และเปนผูออก merchant account ใหรานคาโดย
จะคิดคาธรรมเนียม 
Additional Feature: บริษัทหรือองคกรท่ีใหบริการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตออนไลน เพ่ือแลกกับคาธรรมเนียม
ในการทําธุรกรรมหรืออัตรารอยละของยอดขาย (http://www.merchantworkz.com/glossary.asp) 
Conceptual Relation: ดู NW13 
Extraction: Independent Sales Organizations (ISOs) that "sell" Merchant Accounts place you with a 
Merchant Bank -- for a fee. (E077.txt) 
 
ER112 Eng: credit card processor (E077.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: credit card processor Grammatical Category: n 
Feature: ผูดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตในทุกข้ันตอนจนกระท่ังโอนเงินเขาบัญชีของ merchant 
Additional Feature: ผูท่ีจัดการรายละเอียดตางๆ ในการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตระหวางผูประกอบการ 
ธนาคารผูออกบัตร และผูใหบริการบัญชีผูประกอบการ (http://www.merchantworkz.com/glossary.asp) 
Conceptual Relation: ดู flow chart1 
Extraction: 1. The Merchant Bank then contracts with a Credit Card Processor to processes credit 
card sales, debiting credit cards and depositing money in merchant's accounts when a transaction 
"clears" or is completed. (E077.txt) 
2. Most credit card processors will now connect you directly to their bank's computer with a 
processing terminal. This allows them to authorize your transactions in seconds, and then deposit 
the funds in your bank account where you have access to it in a couple of days. (E094.txt) 
 
ER113 Eng: payment gateway (EB01.txt) Th: ระบบการชาํระเงินแบบ

ออนไลน (THR43) 
Abbr: - 

Concept: payment gateway Grammatical Category: n 
Feature: ตัวเชื่อมระหวางเว็บไซตท่ีทํา electronic commerce และ credit card processor โดยจะสงผาน
ขอมูลบัตรเครดติอยางปลอดภัยไปยัง credit card processor แลวสงคาํตอบใหผูซื้อทราบวาการทําธุรกรรมน้ัน
เสร็จสมบูรณหรือไม 
Additional Feature: ระบบการเงินออนไลนท่ีเปนตัวเชื่อมระหวางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับธนาคารผู
ใหบริการ เพ่ือใหลูกคาของรานคาสามารถใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาหรือบริการได (มณฑล พจนพรวัฒนา) 
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Conceptual Relation: ดู flow chart1 
Extraction: 1. Payment Gateway.  In order to get real-time credit card authorization, you need a 
bridge between your e-commerce website and the credit card processor that will relay the credit 
card information securely to the processor and then tell the shopper that her transaction has been 
completed (or her credit card transaction didn't go through). (E077.txt) 
2. The role of payment gateway is to connect the Internet and proprietary networks of bank. 
(EB04.txt) 
 
ER114 Eng: debit card (EB01.txt) Th: บัตรเดบิต (THR03) Abbr: - 
Concept: debit card Grammatical Category: n 
Feature: บัตรท่ีใชชาํระเงินทางอินเทอรเน็ตแบบทันที โดยใชจายไดไมเกินจํานวนเงินท่ีมีในบัญชีธนาคาร เงินท่ี
ชําระน้ันจะถูกโอนจากธนาคารของลูกคาไปยงัธนาคารของ merchant  และ merchant ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 
Conceptual Relation: ดู NW11 
Extraction: 1. A debit card, also known as a check card, is a card that authorizes the EFT. While a 
credit card is a way to pay later, a debit card is a way to pay now. When you use a debit card, the 
amount is immediately deducted from your checking or savings account. The debit card allows you 
to spend only what is in your bank account. (EB04.txt)  
2. When a customer uses a debit card, however, no fee is charged to the merchant. (EB04.txt) 
 
 
 
 
 
 
 

 
NW14 

MT - Method - Tool 
OF - Object - Form 
คําอธิบาย: การชําระเงินดวย electronic check จะตองใช electronic checkbook ซึ่งอยูในรูป smart card 
 
ER115 Eng: e-check (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic check Grammatical Category: n 
Feature: วิธีชําระเงินทางอินเทอรเน็ตท่ีตองใช electronic checkbook เพ่ือลงช่ือและรับรองเช็ค และใช 

electronic check

electronic checkbook

MT

OF smart card 
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อีเมลในการสงเช็คน้ันใหอีกฝายหน่ึง 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW14 
Extraction: 1. E-check requires its users to possess a SmartCard electronic checkbook that signs 
checks intended for others and endorses checks that are received prior to deposit into the 
recipient's account� When a check is received via e-mail, the receiver uses cryptography to test 
the data's integrity before they endorse it (with the digital keys on the SmartCard) and deposit it in 
their bank.  (E037.txt) 
2. The security features in e-check systems are encryption, digital signature, and certificates. Thus, 
the security schemes for e-checks are basically the same as those in SET. (EB04.txt) 
 
ER116 Eng: electronic check (EB01.txt) Th: เช็คอิเล็กทรอนิกส (THR13) Abbr: - 
Concept: electronic check Grammatical Category: n 
Feature: วิธีการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตวิธีหน่ึง  เมื่อลูกคาสงเชค็ให merchant จะตรวจสอบความถกูตอง เชน 
หมายเลขบัญชีธนาคาร ขอมูลเชค็ digital signature แลวจงึนําฝากเช็ค 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW14 
Extraction: 1. Another mechanism for Internet payments is the electronic check. With electronic 
checks, the payor (either an individual consumer or a business) instructs its financial institution to 
pay a specific amount to another party, the payee. (EB01.txt) 
2. In an electronic check transaction, a consumer presents a merchant with a check. The merchant 
runs the check through an electronic reader, capturing the bank account number and routing 
information on the check, as well as the check serial number. The merchant then uses the check 
information to initiate an ACH transfer. (E026.txt) 
 
ER117 Eng: electronic checkbook (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic checkbook Grammatical Category: n 
Feature: อุปกรณท่ีใชตรวจสอบและเซ็นหรือรับรอง electronic check กอนท่ีจะฝากเขาบัญชีของผูรับ 
Additional Feature: อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการเงินท่ีมีเคร่ืองมือเขารหัส กุญแจคูสาธารณะและสวนตัว 
ใบรับรอง โปรแกรมสําหรับปลดล็อกซอฟตแวร และโปรแกรมสําหรับทํางานอ่ืนๆ โดยอยูในสมารตการด 
(http://echeck.commerce.net/library/glossary.html) 
Conceptual Relation: ดู NW14 
Extraction: 1. E-check requires its users to possess a SmartCard electronic checkbook that signs 
checks intended for others and endorses checks that are received prior to deposit into the 
recipient's account. (E037.txt) 
2. Since the electronic checkbook autonomously validate the authorization of check issuance, 
SafeCheck can prevent the ill-intentioned default-risky check issuance. (EB04.txt) 



 182
 
 
ER118 Eng: smart card (EB01.txt) Th: สมารทการด (THR02), บัตร

อัจฉริยะ (THR20), บัตรสมารต 
(THR34), บัตรเกง (THR35) 

Abbr: - 

Concept: smart card Grammatical Category: n 
Feature: บัตรพลาสติกใบเล็กๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนบัตรเครดิตแตมีไมโครโพรเซสเซอรฝงอยู ซึ่งตองใชอุปกรณ
ในการอาน และมูลคาเงินในบัตรสามารถลดลงและเติมใหมได 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW14 
Extraction: 1. A smart card is a small plastic card that looks similar to a credit card, but it contains a 
microprocessor and storage unit� Smart cards need to be inserted into a reader, which may be a 
PCMCIA slot, a device that fits into a floppy drive, or an external device that plugs into a serial port. 
(EB01.txt) 
2. The current generation of smart cards includes IC chips with programmable functions. The value 
of money can then be depleted and recharged. (EB04.txt) 
 
ER119 Eng: electronic wallet (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic wallet Grammatical Category: n 
Feature: วิธีชําระเงินประเภทหน่ึงท่ีจะเก็บขอมูลบัตรเครดิตของผูใชไวบนฮารดไดรฟ และจะสงขอมูลน้ีไปยัง
online store เมื่อมีการชําระเงิน โดยขอมูลน้ันจะถูกเขารหัส 
Additional Feature: ซอฟตแวรสําหรับวิธีชําระเงินรูปแบบใหมท่ีคลายการใชกระเปาเงินจริงๆ โดยจะทําการ
อางอิงขอมูลบัญชีการเงินท่ีมีอยู เพ่ือใหการทําธุรกรรมดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยข้ึน (มณฑล พจน
พรวัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW11 
Extraction: 1. Electronic wallet: This is a payment scheme, such as CyberCash's Internet Wallet, that 
stores your credit card numbers on your hard drive in an encrypted form. You can then make 
purchases at Web sites that support that particular electronic wallet. When you go to a participating 
online store, you click a Pay button to initiate a credit card payment via a secure transaction enabled 
by the electronic wallet company's server. (E100.txt) 
2. First, your customer fills out a form on your web page or activates an electronic wallet that holds 
his/her credit card information. This information is transmitted to you (via a secure or insecure 
transmission) and then forwarded (automatically) to the third party processor (or "acquiring bank"). 
(E030.txt) 
 
ER120 Eng: e-wallet (E025.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic wallet Grammatical Category: n 
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Feature: วิธีชําระเงินทางอินเทอรเน็ตประเภทหน่ึงซึ่งใชระบบ SET ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
Conceptual Relation: ดู NW11 
Extraction: 1. "E-wallets are going absolutely nowhere right now," said Van Dyke. "The challenge with 
wallets is that in order for a company like Microsoft to make them work, they had to sign up all the 
merchants first and then all the consumers, and they could never do that successfully. Plus, they 
tried to extract too much of a fee." (E025.txt) 
2. As its turned out, getting the bloated SET-compliant e-wallets into the hands and browsers of 
cardholders was no trivial problem to solve, and is for the most part, still unsolved. (E042.txt) 
 
ER121 Eng: digital wallet (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic wallet Grammatical Category: n 
Feature: ซอฟตแวรท่ีเก็บ certificate ของลูกคาไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือบัตร IC เรียกอีกอยางวา 
electronic wallet  และดําเนินการผานระบบ SET 
Conceptual Relation: ดู NW11  
Extraction: 1. To keep the consumer's certificate in his or her personal computer or IC card, software 
called the electronic wallet, or digital wallet, is necessary. (EB04.txt) 
2. However, SET did not propagate as fast as most people expected because of its complexity, slow 
response time, and the need to install the digital wallet in the customer's computer. (EB04.txt) 
 
ER122 Eng: financial EDI (EB01.txt) Th: ระบบโอนเงิน EDI (THR39) Abbr: - 
Concept: financial electronic data interchange Grammatical Category: n 
Feature: ระบบท่ีใชในการชาํระเงินทางอินเทอรเน็ตหรือแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเกีย่วของกับการชาํระเงินหรือ
เอกสารทางการเงินระหวางคูคา 
Conceptual Relation: ดู NW11  
Extraction: 1. The Bankers EDI Council defines financial EDI as: 
the electronic exchange of payments, payment-related information or -financially related documents 
in standard formats between business partners. (EB01.txt) 
2. The EFT using financial EDI on the Internet is the most popular method business uses. (EB04.txt) 
 
ER123 Eng: financial electronic data interchange 

(E101.txt) 
Th: - Abbr: F-EDI 

Concept: financial electronic data interchange Grammatical Category: n 
Feature: การแลกเปล่ียนเงิน ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงิน หรือเอกสารทางการเงินระหวางคูคาอยาง
ปลอดภัยทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบมาตรฐาน 
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Additional Feature: ระบบชําระเงินท่ีเปนมาตรฐานอีกแบบหน่ึง ซึ่งจะชวยจัดการในเร่ืองการชําระเงิน และ
เอกสารท่ีใชติดตอกันระหวางคูคาและธนาคาร ใหสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน (มณฑล พจนพร
วัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW11  
Extraction: 1. financial electronic data interchange (F-EDI)  
F-EDI involves the transmission of payment transaction data, and associated remittance advice 
data, from a payee to their bank, for onforwarding (via banks and/or value-added network operators) 
to the payee's bank and the payee;� (E101.txt) 
2. Bank of America and Lawrence Livermore National Laboratory, in a pilot program to test financial 
electronic data interchange (EDI), determined that it is viable to transmit sensitive information 
securely and reliably over the Internet. (E157.txt) 
 
 
 

NW15 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: online banking คือ electronic banking ประเภทหน่ึง 
 
ER124 Eng: online banking (EB04.txt)/ on-line 

banking (E138.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: online banking Grammatical Category: n 
Feature: การใชบริการของธนาคารผานทางอินเทอรเน็ต เชน การตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี การชาํระ
คาใชจายตางๆ หรือการซื้อกองทุนรวม 
Additional Feature: บริการรูปแบบใหมของธนาคาร เพ่ือใหธนาคารสามารถใหบริการลูกคาไดตลอด 24 
ชั่วโมง โดยลูกคาเพียงแตเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตก็จะสามารถใชบริการไดทันทีท่ัวโลก 
(มณฑล พจนพรวัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15 
Extraction: 1. More recently, banks have introduced online banking. Users require a PC, modem, 
secure browser (e.g. the latest version of Microsoft Internet Explorer or Netscape Navigator), a dial-
up Internet account, and proprietary banking software. With online banking, users have the ability to 
access their personal bank accounts, transfer funds, pay bills, and monitor investments. (E106.txt) 
2. One of the first examples of personalized e-commerce was on-line banking. Not only could 
consumers check account balances, pay bills and obtain information, they could also purchase 
mutual funds, RRSPs and apply for loans. (E165.txt)  

online banking electronic banking
GS
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ER125 Eng: electronic banking (EB01.txt) Th: ธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

(THR03), การธนาคารระบบ
อิเล็กทรอนิกส (THR36), 
อิเล็กทรอนิกสแบงก้ิง (THR42),  
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส 
(THR54) 

Abbr: - 

Concept: electronic banking Grammatical Category: n 
Feature: บริการของธนาคารท่ีใหบริการชําระหน้ีไปจนถึงการกูยมืดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และสามารถใช
บริการผานทางอินเทอรเน็ตได 
Additional Feature: การใชบริการของธนาคารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน คีออส (มณฑล 
พจนพรวัฒนา) 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15 
Extraction: 1. Electronic banking has capabilities ranging from paying bills to securing a loan 
electronically. It started with the use of proprietary software and private networks but was not 
particularly popular until the emergence of the Web. (EB04.txt) 
2. Some of the methods would link existing electronic banking and payment systems, including 
credit and debit card networks, with new retail interfaces via the Internet. (E098.txt) 
 
ER126 Eng: home banking (EB04.txt) Th: การใหบริการธนาคารทาง

คอมพิวเตอร (THR53) 
Abbr: - 

Concept: online banking Grammatical Category: n 
Feature: การใหบริการของธนาคารท่ีลูกคาสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและโอนเงินระหวางบัญชีท่ีเชื่อม
ถึงกันไดผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากท่ีบานหรือท่ีทํางาน 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15 
Extraction: 1. The services offered by Bank Online are:  
Home Banking: allows customer to check account balances and transfer funds between linked 
accounts. (EB04.txt) 
2. 'home banking'  
This term is used for a variety of related methods whereby a payer uses an electronic device in the 
home or workplace to initiate payment to a payee. (E101.txt) 
 
ER127 Eng: cyberbanking (EB04.txt) Th: ไซเบอรแบงก้ิง (THR42) Abbr: - 
Concept: online banking Grammatical Category: n 
Feature: การบริการธนาคารผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งลูกคาสามารถใชบริการจากท่ีบานได 
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Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15 
Extraction: 1. Wells Fargo's declared competitive strategy is cyberbanking. They plan to move 
millions of customers to the Internet and close hundreds of branches. (EB04.txt) 
2. Cyberbanking and its benefits. Branch banking is on the decline due to the less expensive, more 
convenient online banking. The world is moving toward online banking; today most routine services 
are done from home. (EB04.txt) 
 
ER128 Eng: Internet banking (EB02.txt) Th: อินเทอรเน็ตแบงกิ้ง (THR42) Abbr: - 
Concept: online banking Grammatical Category: n 
Feature: ธนาคารท่ีใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต (TH034.txt) 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW15 
Extraction: Once cash machines, telephone, and Internet banking, and easy access to credit 
remove the need for a sturdy building housing a safe, bank branches change their functions. 
(EB02.txt) 
 
ER129 Eng: micropayment (EB02.txt)/ micro-

payment (EB03.txt) 
Th: การชาํระเงินขนาดยอม 
(THR33) 

Abbr: - 

Concept: micropayment Grammatical Category: n 
Feature: การชําระเงินมูลคานอยเชนไมเกิน 10 ดอลลาร มักจะเปนคาใชจายในการดาวนโหลดเกม รูป หรือ
ขอมูล 
Conceptual Relation: ดู NW11  
Extraction: 1. This means that there is no way to sell such small items unless a more economical 
payment method is developed. This is why the so-called micropayment method is necessary. 
(EB04.txt) 
2. Transactions in amounts between 25 cents and $10, typically made in order to download or 
access graphics, games, and information, are known as micropayments. (E100.txt) 
3. Whereas credit cards are fine for significant purchases, they are not efficient for a purchase of 
only a few pence (a micro-payment). (E138.txt) 
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NW16 
GS - Generic - Specific 
คําอธิบาย: electronic money มีสองประเภทคือ electronic purse และ electronic cash 
 
ER130 Eng: digital money (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic money Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหใชแทนเงินปกติไดอยางสะดวก ใชเรียก e-cash และรูปแบบการชาํระเงิน
อิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ บนอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW16 
Extraction: 1. Digital money: This is a grab-bag term for the various e-cash and electronic payment 
schemes on the Internet. (E100.txt) 
2. In the short run, digital money is just a convenient form of existing money since digital money is 
created against existing money. (E099.txt) 
 
ER131 Eng: electronic money (EB04.txt) Th: เงินอิเล็กทรอนิกส (THR09), 

เงินสดอิเล็กทรอนิกส (THR13) 
Abbr: - 

Concept: electronic money Grammatical Category: n 
Feature: electronic money บนอินเทอรเน็ตคลายกับการใชเงินกระดาษหรือเหรียญ อาจอยูในรูปของบัตรหรือ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ได 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW16 
Extraction: 1. Electronic money is analogous to paper money or coins. The pioneer of electronic 
money on the Internet was DigiCash (DigiCash 1999). (EB04.txt) 
2. Electronic money, based on stored-value, smart card, or other technologies, is also under 
development. (E098.txt) 
 
ER132 Eng: e-money (E137.txt) Th: เงินอิเล็กทรอนิกส (THR18) Abbr: - 
Concept: electronic money Grammatical Category: n 
Feature: คาเงินท่ีเก็บอยูบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (เชนชิปหรือหนวยความจําของคอมพิวเตอร) ซึง่ยอมรับโดย

electronic money

electronic purse electronic cash

GS GS
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ผูรับผิดชอบตางๆ ท่ีไมใชผูจาย และมีวัตถุประสงคสําหรับชาํระเงนิจํานวนจํากัด  
(http://www.it-director.com/article.php?articleid=2320) 
Conceptual Relation: ดู NW11 และ NW16 
Extraction: In a consumer environment it's a relatively simple matter of accepting credit card 
numbers and passing them on to a processor, and possibly interfacing with an e-money or wallet 
vendor. (E137.txt) 
 
ER133 Eng: electronic purse (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic purse Grammatical Category: n 
Feature: คาเงินท่ีโหลดเขาไปไวในไมโครโพรเซสเซอรของ smart card ซึ่งลูกคาสามารถนํามาซื้อสินคาไดและ
เติมเงินได 
Conceptual Relation: ดู NW16 
 
 

NW17 
 OF = Object - Form 
คําอธิบาย: electronic purse มักอยูในรูป smart card 
Extraction: 1. The term electronic purse is used to refer to monetary value that is loaded onto the 
smart card's microprocessor and that can be used by consumers for purchases. (EB01.txt) 
2. There are systems being developed which operate like an electronic purse which can be 
recharged using traditional payment mechanisms. (E138.txt) 
 
ER134 Eng: e-purse (E042.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic purse Grammatical Category: n 
Feature: ระบบการชําระเงินท่ีใช smart card 
Conceptual Relation: ดู NW16 และ NW17 
Extraction: 1. As we continue the series on alternative payment systems, we now turn the attention to 
SmartCard-based systems like e-purses (e.g. MONDEX, Visa Cash, etc.) and credit and debit card 
applications such as the Europay, Mastercard, and Visa (EMV) standard. (E045.txt) 
2. In collaboration with Alexis, I'll be reviewing some of these emerging e-payment options, 
especially as they relate to SmartCards and other strongly authenticated mechanisms, including 
Secure Electronic Transactions (SET), EuroPay, Mastercard, Visa (EMV) applications, and e-purse 
applications like MONDEX. (E042.txt) 
 

electronic purse smart cardOF
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ER135 Eng: electronic cash (EB01.txt) Th: เงินสดอิเล็กทรอนิกส 

(THR25) 
Abbr: - 

Concept: electronic cash Grammatical Category: n 
Feature: มูลคาท่ีเก็บไวรูปแบบหน่ึง ผูใชสามารถชําระคาสินคาหรือบริการดวยการโอนตัวเลขจากคอมพิวเตอร
เคร่ืองหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองหน่ึง โดยท่ีตัวเลขซึ่งใชแทนเงินสดน้ีออกใหโดยธนาคาร ใชสําหรับ micropayment 
เรียกอีกอยางวา digital cash หรือ e-cash 
Conceptual Relation: ดู NW16 
Extraction: 1. Digital or electronic cash: Also called e-cash, these terms refer to any of several 
schemes that allow a person to pay for goods or services by transmitting a number from one 
computer to another. The numbers, just like those on a dollar bill, are issued by a bank and 
represent specified sums of real money. (E100.txt) 
2. Electronic cash is a form of stored value that is easily exchangeable in an electronic format and is 
tamper-resistant. (EB01.txt) 
3. This means that there is no way to sell such small items unless a more economical payment 
method is developed. This is why the so-called micropayment method is necessary. Electronic cash 
can be an answer to this problem. (EB04.txt) 
 
ER136 Eng: e-cash (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: electronic cash Grammatical Category: n 
Feature: ใชสําหรับชาํระเงินจาํนวนนอย โดยผูใชตองเปดบัญชีกบัธนาคารและใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสม 
Conceptual Relation: ดู NW16 
Extraction: 1. E-Cash 
Works more like a withdrawal from an ATM than a credit-card transaction. To use, consumers must 
open an account with the bank and obtain the appropriate software. (E139.txt) 
2. A major benefit of using e-cash is that highs for small payments (micropayment) are avoided. 
(EB04.txt) 
 
ER137 Eng: digital cash (EB02.txt) Th: เงินสดดิจิตอล (THR55) Abbr: - 
Concept: electronic cash Grammatical Category: n 
Feature: วิธีชําระเงินบนอินเทอรเน็ตท่ีเหมาะสําหรับการทําธุรกรรมมูลคานอยๆ  เมื่อลูกคาชําระเงินดวย digital 
cash เงินจํานวนน้ันจะถูกโอนจากบัญชีของลูกคาไปยังบัญชีของ merchant  การชําระเงินดวยวิธีน้ีเหมือนเปน
การชําระดวยเงินสดจริงๆ เน่ืองจากไมมีการระบุชื่อเจาของเงิน และสามารถนํามาใชใหมได 
Conceptual Relation: ดู NW16 
Extraction: 1. Digital cash is the most promising alternative to credit card payments on the Internet, 
especially for micro-payment transactions�When the customer pays with digital cash, the paid 
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amount is transferred from the customer's escrow account to the merchant. (E140.txt) 
2. One of the key features of digital cash is that it's anonymous and reusable, just like real cash. 
(E100.txt) 
 
 
A3 ความสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการรักษาความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW18 
 
A3.1 - ความสัมพันธแบงตามรูปแบบ 
A3.2 - ความสัมพันธแบงตามมาตรฐาน 
WP = Whole - Part 
PD = Process - Standard 
GS = Generic - Specific 
PT = Process - Tool 
คําอธิบาย: การรักษาความปลอดภัยเปนองคประกอบหลักอยางหน่ึงของ electronic commerce แบงออกได
หลายลักษณะดังน้ี confidentiality, access control, non-repudiation, integrity และ authentication  การ
รักษาความปลอดภัยตางๆ เหลาน้ีตองอาศัยเคร่ืองมือท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดแก cryptography ซึ่งจะทํา

electronic commerce

security

WP

confidentiality 

access control non-repudiation integrity

authentication 
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Sockets Layer 

Secure Electronic 
Transaction 

GS

GS GS GS

GS
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PD

A3.1 

A3.2

cryptography 
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PT 

PT 
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PT 

intrusion detection 
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ใหเกดิ confidentiality  สวน firewal และ intrusion detection system ตรวจสอบในเร่ือง access control  
ในขณะท่ี digital signature เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับ non-repudiation, integrity และ authentication 
นอกจากน้ียังมีเคร่ืองมืออีกสองอยางสําหรับ authentication คือ biometrics และ certificate  และมาตรฐานท่ี
ใชเพ่ือรักษาความปลอดภัยมีสองชนิดคือ Secure Sockets Layer และ Secure Electronic Transaction 
 
ER138 Eng: confidentiality (EB01.txt) Th: การรักษาความลับ 

(THR02), การรักษาความลับ
ของขอมูล (THR10) 

Abbr: - 

Concept: confidentiality Grammatical Category: n 
Feature: การปองกันไมใหผูอ่ืนอานเน้ือหาของขอความไดดวย cryptography เพ่ือทําใหเกิด confidentiality 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. One way to ensure the confidentiality and privacy of messages is to make sure that 
even if they fall into the wrong hands they cannot be read. This is where cryptography comes into 
play. (EB04.txt) 
2. Techniques such as digesting, digital signatures, and encryption are available to maintain 
integrity, authenticity, and confidentiality, respectively. (EB01.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW19 
 
A3.3 - ความสัมพันธแบงตามประเภท 
A3.4 - ความสัมพันธแบงตามองคประกอบ 
GS = Generic - Specific 
WP = Whole - Part 
คําอธิบาย: cryptography แบงออกไดเปนสองประเภทคือ symmetric cryptography และ asymmetric 
cryptography  ในแงขององคประกอบ cryptography ประกอบดวย plaintext, ciphertext, encryption 
algorithm และ key 
 

cryptography

symmetric 
cryptography

asymmetric 
cryptography plaintext

ciphertext

encryption algorithm 

key GS 

GS 
WP WP

WP

WP
A3.4A3.3 



 192
 
ER139 Eng: cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการการเขารหัสลับ 

(THR02), การรหัส (THR10), 
วิทยาการเขารหัสลับ (THR35), 
การเขารหัส (THR54) 

Abbr: - 

Concept: cryptography Grammatical Category: n 
Feature: วิธีการเขารหัสทางคณิตศาสตรท่ีใชเพ่ือสงขอความไปในรูปท่ีไมสามารถอานไดเพ่ือรักษา 
confidentiality ของขอมูล แบงไดเปนสองประเภทคือ symmetric cryptography และ asymmetric 
cryptography  ประกอบดวยส่ีสวนพ้ืนฐานคือ plaintext, ciphertext, encryption algorithm และ key 
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW19 
Extraction: 1. Cryptography is a method of mathematical encoding used to transform messages into 
an unreadable format in an effort to maintain confidentiality of data. (EB01.txt) 
2. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption capability: 
symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key cryptography 
(also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a unique key pair 
(a public key and a private key). 
3. Regardless of the level of sophistication, all cryptography has four basic parts: 
    1.   Plaintext --the original message in human-readable form.  
    2. Ciphertext --the plaintext message after it has been encrypted into unreadable form. 
    3.  Encryption algorithm--the mathematical formula used to encrypt the plaintext into ciphertext 
and vice versa. 
   4.  Key--the secret key used to encrypt and decrypt a message. Different keys produce different 
ciphertext when used with the same algorithm. (EB04.txt) 
 
ER140 Eng: symmetric cryptography (EB01.txt) Th: การเขารหัสแบบสมมาตร 

(THR54) 
Abbr: - 

Concept: symmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: วิธีทาง cryptography แบบหน่ึงซึ่งท้ังสองฝายใช secret key เดียวกันรวมกันในการเขาและถอดรหัส 
โดยไมเปดเผยใหผูอ่ืนรู 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption 
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key 
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a 
unique key pair (a public key and a private key). For symmetric cryptography, the key used to 
encrypt and decrypt a message must be kept a secret. (EB01.txt) 
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2. There are two broad categories of encryption algorithms - private-key (symmetric cryptography) 
and public-key (asymmetric cryptography). (E157.txt) 
 
ER141 Eng: secret key cryptography (EB04.txt) Th: การรหัสแบบกุญแจสมมาตร 

(THR10), การเขารหัสแบบ
สมมาตร (THR54) 

Abbr: - 

Concept: symmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: วิธีรักษาความปลอดภัยแบบหน่ึง 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: Typical security schemes used to meet security requirements -- secret key cryptography, 
public key cryptography, digital signature, message digest, certificate, digital envelope, transaction 
certificate, and time stamp. (EB04.txt) 
 
ER142 Eng: private-key cryptography (E157.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: symmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบหน่ึงของ cryptography ซึ่งมีความปลอดภัยนอยกวา public-key crypptography 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: Public-key cryptography also requires keys up to ten times as long as those for private-
key cryptography to provide an equal level of security. (E157.txt) 
 
ER143 Eng: private key encryption (EB01.txt)/ 

private-key encryption (E157.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: symmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: การใช key เดียวกันสําหรับ encryption และ decryption 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Symmetrical key encryption is also called private key encryption. (EB04.txt) 
2. In private-key encryption, users accomplish both encryption and decryption with the same key. 
(E157.txt) 
 
ER144 Eng: secret-key encryption (E106.txt)/ 

secret key encryption (EB04.txt)/ 
Th: - Abbr: - 

Concept: symmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: การใช key เดียวกันในการเขาและถอดรหัสขอความ ซึ่งอัลกอริธึมท่ีใชกันมากท่ีสุดคือ Data 
Encryption Standard 
Conceptual Relation: ดู NW19 
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Extraction: 1. Secret-key encryption uses the same key (encryption algorithm) to encrypt and 
decrypt messages. (E106.txt) 
2. The most widely accepted algorithm for secret key encryption is the Data Encryption Standard 
(DES) (Schneier 1996). (EB04.txt) 
 
ER145 Eng: asymmetric cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการเขารหัสแบบ

อสมมาตร (THR02), การเขารหัส
แบบไมสมมาตร (THR55) 

Abbr: - 

Concept: asymmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: วิธีทาง cryptography แบบหน่ึงซึ่งแตละฝายท่ีติดตอกันจะมี key pair ท่ีไมซ้ํากับผูอ่ืน 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption 
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key 
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a 
unique key pair (a public key and a private key). (EB01.txt) 
2. There are two broad categories of encryption algorithms - private-key (symmetric cryptography) 
and public-key (asymmetric cryptography). (E157.txt) 
 
ER146 Eng: public-key cryptography (E072.txt)/ 

public key cryptography (EB01.txt) 
Th: การรหัสแบบอสมมาตร 
(THE10), การเขารหัสแบบ
กุญแจสาธารณะ (THR54) 

Abbr: - 

Concept: asymmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: วิธีทาง cryptography แบบหน่ึงซึ่งประกอบดวย key สําหรับ encryption และ decryption คือ 
public key และ private key รูปแบบน้ีมีความปลอดภัยสูงกวา private-key cryptography 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Asymmetric ciphers (also called public-key algorithms or generally public-key 
cryptography) permit the encryption key to be public (it can even be published in a newspaper), 
allowing anyone to encrypt with the key, whereas only the proper recipient (who knows the 
decryption key) can decrypt the message. (E110.txt) 
2. Public-key cryptography also requires keys up to ten times as long as those for private-key 
cryptography to provide an equal level of security. (E157.txt) 
3. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption capability: 
symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key cryptography 
(also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a unique key pair 
(a public key and a private key). (EB01.txt) 
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ER147 Eng: public-key encryption (EB01.txt)/ 

public key encryption (EB04.txt)/ 
Th: - Abbr: - 

Concept: asymmetric cryptography Grammatical Category: n 
Feature: วิธีท่ีใชในการซื้อขายบนเว็บไซตเพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคา โดยจะใช key สองตัวคือ 
public key และ private key ในการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Public-key encryption is used in online purchasing sites to secure customer 
information and, most important, credit card numbers. (EB03.txt) 
2. Public-key encryption utilizes a pair of keys: a public key and a private key. One key is used to 
encrypt information, while the other key is used to decrypt the information. (E106.txt) 
3. Instead of using the same key to encrypt and decrypt a message, as in most encryption, this 
method, called public key encryption, splits the key into two parts: a public key (widely distributed 
and available in public directories) and a private key (held as private, like an ATM PIN code). 
(E157.txt) 
 
ER148 Eng: plaintext (EB01.txt)/ plain text 

(EB03.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: plaintext Grammatical Category: n 
Feature: ขอความท่ีอยูในรูปแบบท่ีคนท่ัวไปอานได เปนขอความท่ีไมไดเขารหัส เรียกอีกอยางวา cleartext 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Plaintext --the original message in human-readable form. (EB04.txt)  
2. In cryptographic terminology, the message is called plaintext or cleartext. (E110.txt) 
3. Unencrypted data is called plain text; encrypted data is referred to as cipher text.  (E102.txt) 
 
ER149 Eng: cleartext (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: plaintext Grammatical Category: n 
Feature: ขอความท่ีเปนรูปแบบธรรมดา ไมไดเขารหัส 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. The message, when it is in this form is commonly referred to as cleartext, or plaintext. 
(EB01.txt) 
2. Since these configuration files usually contain unencrypted cleartext passwords for routers that 
are used for network boot clients, an intruder could use these passwords to gain access to other 
parts of the network. (E155.txt) 
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ER150 Eng: ciphertext (EB01.txt)/ cipher text 

(E102.txt) 
Th: - Abbr: - 

Concept: ciphertext Grammatical Category: n 
Feature: ขอความท่ีถูกเขารหัสเปนรูปแบบท่ีอานไมได 
Conceptual Relation: ดู NW19 
Extraction: 1. Ciphertext --the plaintext message after it has been encrypted into unreadable form. 
(EB04.txt) 
2. For stow, the important point to understand is that the encryption process transforms a cleartext 
message into a non-decipherable form known as ciphertext. (EB01.txt) 
3. Unencrypted data is called plain text; encrypted data is referred to as cipher text. (E102.txt) 
 
ER151 Eng: encryption algorithm (EB04.txt) Th: กระบวนการเขารหัส 

(THR55) 
Abbr: - 

Concept: encryption algorithm Grammatical Category: n 
Feature: สูตรทางคณิตศาสตรท่ีใชในการเขารหัส plaintext ใหเปน ciphertext หรือใชถอดรหัส ciphertext ให
เปน plaintext 
Conceptual Relation: ดู NW19 
 
 
 
 
 
 

NW20 
MP = Method - Purpose 
คําอธิบาย: encryption algorithm จะใชเพ่ือ encryption หรือ decryption 
Extraction: 1. Encryption algorithm-the mathematical formula used to encrypt the plaintext into 
ciphertext and vice versa. (EB04.txt) 
2. When asking the Web server for its digital certificate, the browser also sends along a list of 
supported encryption algorithms. (E090.txt) 
 
ER152 Eng: encryption (EB01.txt) Th: การเขารหัส (THR02), การ

เขารหัสลับ (THR13) 
Abbr: - 

Concept: encryption Grammatical Category: n 

encryption algorithm

encryption decryption

MP MP
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Feature: กระบวนการเปล่ียนรูปขอมูลใหอยูในรูปท่ีไมมีใครสามารถอานได ยกเวนผูท่ีมี key ท่ีเหมาะสมในการ
ถอดรหัส 
Conceptual Relation: ดู NW20 
Extraction: 1. Encryption is defined as the transformation of data, via a cryptographic mathematical 
process, into a form that is unreadable by anyone who does not posses the appropriate secret key. 
(EB01.txt) 
2. Encryption: a process of making messages indecipherable except by those who have an 
authorized decryption key. (EB04.txt) 
 
ER153 Eng: decryption (EB01.txt) Th: การถอดรหัส (THR02) Abbr: - 
Concept: decryption Grammatical Category: n 
Feature: กระบวนการเปล่ียน ciphertext คืนเปน cleartext โดยใช key ท่ีเหมาะสม 
Conceptual Relation: ดู NW20 
Extraction: 1. The process of restoring the ciphertext to cleartext is called decryption. (EB01.txt) 
2. Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such that 
decryption can be performed only by knowing the proper key. (E110.txt) 
 
ER154 Eng: key (EB01.txt) Th: กุญแจ (THR02), คีย 

(THR55) 
Abbr: - 

Concept: key Grammatical Category: n 
Feature: ขอมูลคณิตศาสตรท่ีใชในการเขารหัสและถอดรหัส ซึ่งจะถอดรหัสไดตอเมื่อรู key ท่ีถูกตอง  key ท่ีใช
ใน cryptography แบงไดเปน key pair และ secret key  ตัว key pair น้ันประกอบดวย public key กับ 
private key 
Conceptual Relation: ดู NW19 
 
 
 
 
 
 

 
                

      NW21  
GS = Generic - Specific 

key

key pair secret key

GSGS

WP WP

public key private key
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WP = Whole - Part 
คําอธิบาย: key ท่ีใชในการเขารหัสแบงไดเปนสองประเภทคือ key pair และ secret key  สําหรับ key pair น้ัน
ประกอบดวย public key และ private key 
Extraction: 1. The engine usually applies mathematical data (called a key) to the plaintext and 
creates a scrambled message, called ciphertext. (E157.txt) 
2. Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such that 
decryption can be performed only by knowing the proper key. (E110.txt) 
3. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption capability: 
symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key cryptography 
(also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a unique key pair 
(a public key and a private key). (EB01.txt) 
 
ER155 Eng: key pair  (EB01.txt) Th: กุญแจคู (THR02) Abbr: - 
Concept: key pair Grammatical Category: n 
Feature: ประกอบดวย public key และ private key สําหรับใชใน asymmetric cryptography  ซึ่ง key ท้ัง
สองน้ีไมสามารถใชแทนกันได 
Conceptual Relation: ดู NW21 
Extraction: 1. Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption 
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key 
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a 
unique key pair (a public key and a private key). (EB01.txt) 
2. The remarkable property of this key pair is that neither can be transformed into the other. 
(EB02.txt) 
 
ER156 Eng: public key (EB01.txt) Th: กุญแจสาธารณะ (THR02), 

คียสาธารณะ (THR55) 
Abbr: - 

Concept: public key Grammatical Category: n 
Feature: รหัสในการ encryption ท่ีสรางข้ึนและเก็บไวในฐานขอมูล key และจะแนบไปกับ digital signature 
เมื่อลงลายมือชื่อในขอความท่ีสงไป ผูใชสามารถเปดเผย public key ใหผูท่ีตองการสงขอความไปถึงตนเพ่ือใช
ในการเขารหัส 
Additional Feature: สวนประกอบของกุญแจคูท่ีใชในการเขารหัสซึ่งสามารถเปดเผยแกสาธารณะได ใชสําหรับ
วิทยาการเขารหัสลับแบบอสมมาตร (http://www.potaroo.net/ietf/rfc/fyi/PDF/fyi36.pdf) 
Conceptual Relation: ดู NW21 
Extraction: 1. A public key is an encryption code generated and stored in a key database and 
included with a digital signature when signing an outgoing message. Whoever receives and stores a 
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public key can encrypt and send information to its owner. (E157.txt) 
2. A user can publish her public key and then anyone wishing to send a message to that person 
uses the public key to encrypt it. (EB02.txt) 
 
ER157 Eng: private key (EB01.txt) Th: กุญแจสวนตัว (THR02), คีย

สวนบุคคล (THR55) 
Abbr: - 

Concept: private key Grammatical Category: n 
Feature: key ท่ีใชใน cryptography ซึ่งมีแตเจาของเทาน้ันท่ีรู โดยจะสรางข้ึนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรของเจาของ 
ไมสงใหผูอ่ืน  ใชสําหรับถอดรหัสเพ่ือแสดงเน้ือหาของขอความ 
Additional Feature: สวนประกอบท่ีเปนความลับของกุญแจคูท่ีใชในการเขารหัส ใชสําหรับวิทยาการเขารหัส
ลับแบบอสมมาตร (http://www.potaroo.net/ietf/rfc/fyi/PDF/fyi36.pdf) 
Conceptual Relation: ดู NW21 
Extraction: 1. The public key is known to all authorized users, but the private key is known only to 
one person-its owner. The private key is generated at the owner's computer and is not sent to 
anyone. (EB04.txt) 
2. The recipient then uses his or her private key to decrypt and display the message's contents. 
(E157.txt) 
 
ER158 Eng: secret key (EB01.txt) Th: กุญแจลับ (THR02), รหัสลับ 

(THR54) 
Abbr: - 

Concept: secret key Grammatical Category: n 
Feature: key ท่ีใชใน symmetric cryptography โดยผูสงและผูรับใช key เดียวกันในการเขาและถอดรหัส
ขอความ และจะตองเก็บเปนความลับ 
Conceptual Relation: ดู NW21 
Extraction: 1. In symmetric key systems, both the sender and the receiver of the message must have 
access to the same key. This shared secret key is used to both encrypt and decrypt the message as 
illustrated in Figure 8-2. (EB01.txt) 
2. The sharing and dissemination of secret keys presents implementation problems in keeping the 
shared, secret key confidential. (EB01.txt) 
3. To read an encrypted file, you must have access to a secret key or password that enables you to 
decrypt it. (E102.txt) 
 
ER159 Eng: access control (EB01.txt) Th: การควบคมุการเขาถึง 

(THR02) 
Abbr: - 

Concept: access control Grammatical Category: n 
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Feature: การรักษาความปลอดภัยแบบหน่ึงท่ีควบคุมไมใหผูบุกรุกสามารถเขามาในเครือขายหรือเขาถึงขอมูล
ไดโดยใชเคร่ืองมือเชน firewall 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. One of the primary security issues is access controls. Although some access controls, 
such as passwords and biometric devices that help to identify authorized users and provide 
authentication, were introduced in the previous chapter, one final example of access control 
remains: firewalls. (EB01.txt) 
2. For most applications the primary means of access control is password protection� On top of 
these problems, when the Web requests the user to enter a password to access protected 
documents or applications, the browser transmits the password in a form that is easily intercepted 
and decoded. One way to combat this problem is to make sure that even if the passwords are 
compromised, the intruder only has restricted access to the rest of the network. This is one of the 
roles of a firewall. (EB04.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NW22 

PI = Protector - Intruder 
คําอธิบาย: firewall เปนเคร่ืองปองกันส่ิงตางๆ ท่ีจะบุกรุกเขามาในเครือขายหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน hacker, 
virus, worm และ Trojan horse 
 
ER160 Eng: firewall (EB01.txt) Th: ดานกันบุกรุก, ไฟรวอลล 

(THR34), ตัวปองกันการบุกรุก 
(THR35) 

Abbr: - 

Concept: firewall Grammatical Category: n 
Feature: ระบบท่ีมีไวเพ่ือปองกันไมใหมีการเขาถึงเครือขายสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต เชน ผูบุกรุกหรือไวรัส 
แตผูท่ีอยูในเครือขายสามารถเขาถึงเครือขายอ่ืนไดโดยผานระบบน้ีซึ่งอาจอยูในรูปซอฟตแวรหรือฮารดแวรหรือ
ท้ังสองแบบก็ได 
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW22 

firewall

hacker

virus worm

Trojan horse 

PI

PI PI

PI
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Extraction: 1. A firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private 
network. Firewalls can be implemented in both hardware and software, or a combination of both. 
(E102.txt) 
2. In regard to networking, firewalls provide similar controls - they can allow employees on a 
corporate network to access resources on other networks (such as the Internet) while preventing 
unauthorized users on these other networks access to systems on the corporate network (EB01.txt) 
3. Firewalls also scan files entering the company for viruses and have many technical deterrents to 
keep intruders from getting inside the company's network. (EB03.txt) 
 
ER161 Eng: hacker (EB01.txt) Th: นักเลงคอมพิวเตอร, เซียน

คอมพิวเตอร (THR34), นักเจาะ
ระบบ (THR44) 

Abbr: - 

Concept: hacker Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีลอบเขามาในเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายของผูอ่ืน และสามารถดู เปล่ียนแปลง หรือ
ขโมยขอมูลตางๆ รวมท้ังสรางความเสียหายใหแกระบบ 
Conceptual Relation: ดู NW22 
Extraction: 1. It is important to deploy additional levels of security so hackers can't break into your 
communications lines and appropriate important business information like customers' credit card 
numbers. (EB03.txt) 
2. For instance, a hacker might modify the address where the contents of a Web form will be 
submitted. (EB04.txt) 
3. The goal of such attacks is to flood the communication ports and memory buffers of the targeted 
site to prevent the receipt of legitimate messages and the service of legitimate requests for 
connections. These types of attacks are on the rise as methods and program code for conducting 
such acts are publicly available on hacker web sites. (EB01.txt) 
 
ER162 Eng: virus (EB01.txt) Th: ไวรัส (THR24) Abbr: - 
Concept: virus Grammatical Category: n 
Feature: โปรแกรมท่ีสรางข้ึนโดยมีเจตนาราย มีลักษณะเฉพาะตวัสามประการดงัน้ี 1. จําลองตัวเอง 2. แอบเขา
ไปอยูในรหัสของโปรแกรม 3. ทําใหเกดิความเสียหาย 
Conceptual Relation: ดู NW22 
Extraction: 1. A virus is malicious programming that possesses three characteristics: 
• It replicates itself in some form; 
• It is incorporated into program code or macro code without consent; and 
• It performs unrequested and oftentimes destructive acts. (EB01.txt) 
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2. Since the intruders enter the network through a software program (such as a virus, trojan horse, or 
worm) or a direct connection, firewalls, data encryption, and user authentication can restrain a 
hacker. (E155.txt) 
 
ER163 Eng: worm (E043.txt) Th: หนอน (THR24), หนอน

อินเทอรเน็ต (THR51) 
Abbr: - 

Concept: worm Grammatical Category: n 
Feature: โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสรางข้ึนโดยมีเจตนาราย มีความสามารถในการสงตัวเองผานอินเทอรเน็ตและ
ทําลายแฟมตางๆ 
Conceptual Relation: ดู NW22 
Extraction: 1. A malicious computer program called worm attacked Microsoft's e-mail programs and 
destroyed documents created by Microsoft software programs, including Word, Excel and other 
applications in June 1999. It is called the worm rather than a virus because it is able to transmit itself 
through the Internet under its own power. (E166.txt) 
2. This differs from "traditional problems," such as viruses, Trojan horses or worms. (E043.txt) 
 
ER164 Eng: Trojan horse (EB01.txt) Th: ตัวลวง, มาโทรจัน (THR35) Abbr: - 
Concept: Trojan horse Grammatical Category: n 
Feature: โปรแกรมท่ีแทรกซึมเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยท่ีผูใชไมรูตัว และสรางความเสียหายได ตางกับ virus 
ตรงท่ีจะไมจําลองตัวเอง แตจะแทรกตัวเขาไปในระบบโดยแนบมากับโปรแกรมหรือแฟมท่ีถูกตอง 
Conceptual Relation: ดู NW22 
Extraction: 1. A Trojan horse is similar to a virus in that it can unknowingly infiltrate a computer 
system and unbeknownst to the user wreak havoc, but it is dissimilar in one very important manner. 
Trojan horses do not replicate. Instead, they sneak into the system by attaching themselves to what 
appears to be a legitimate program or file. (EB01.txt) 
2. These files could be sent to you in a form of virus, Trojan horse (a Trojan horse does not replicate 
on its own, but a virus does) or a worm. (E166.txt) 
 
ER165 Eng: intrusion detection system (E034.txt) Th: - Abbr: IDS 
Concept: intrusion detection system Grammatical Category: n 
Feature: ซอฟตแวรพิเศษท่ีใชในการตรวจตราเครือขายเพ่ือหาการกระทําท่ีนาสงสัย และไมไดตรวจเฉพาะการ
บุกรุกจากบุคคลภายนอกเทาน้ัน แตยังตรวจหาการกระทําอันมีเจตนารายในเครือขายขององคกรดวย 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. An intrusion detection system (IDS) attempts to detect an intruder breaking into your 
system or a legitimate user misusing system resources. (E036.txt) 
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2. The software not only detects intrusion from someone outside the company, but also monitors and 
detects any malicious activity on the network generated from the organization. This specialized 
software is called an intrusion detection system, or IDS. (E155.txt) 
 
ER166 Eng: non-repudiation (EB01.txt)/ 

nonrepudiation (EB01.txt) 
Th: การปองกันการปฏิเสธความ
รับผิด (THR02), การปองกัน
การปฎิเสธ หรือ อาง ความ
รับผิดชอบ (THR10), การปองกนั
การปฏิเสธความรับผิดชอบ 
(THR11) 

Abbr: - 

Concept: non-repudiation Grammatical Category: n 
Feature: การหาขอพิสูจนของแหลงกําเนิด ผูรับ และเน้ือหาของขอความอิเล็กทรอนิกส เพ่ือไมใหคูกรณีไมวา
ฝายใดโตแยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบ 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. Well-designed electronic commerce systems provide for non-repudiation, which is the 
provision for irrefutable proof of the origin, receipt, and contents of an electronic message. 
(EB01.txt) 
2. These mechanisms must provide for confidentiality, authentication (i.e. enabling each party in a 
transaction to ascertain with certainty the identity of the other party), and non-repudiation (i.e. 
ensuring that the parties to a transaction cannot subsequently deny their participation). (E105.txt) 
3. Nonrepudiation: protection against customers' denial of orders placed and against merchants' 
denial of payments made. (EB04.txt) 
 
 
 
 

NW23 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: digital signature เปน electronic signature แบบหน่ึง 
 
ER167 Eng: digital signature (EB01.txt) Th: ลายมือชื่อดจิิทัล (THR02), 

ลายมือชื่อระบบดิจิทัล (THR09), 
ลายมือชื่อดิจติอล  (THR54), 
ลายเซ็นดิจติอล (THR55) 

Abbr: - 

Concept: digital signature Grammatical Category: n 

digital signature electronic signature GS
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Feature: สรางข้ึนดวยเทคโนโลยกีารเขารหัส ใชตรวจสอบ integrity ของเอกสารและผูสงวาเปนผูน้ันจริงหรือไม  
เปน electronic signature แบบหน่ึงซึ่งเปนส่ิงเฉพาะตวัของผูใช โดยจะแนบหรือสัมพันธกับขอมูลในลักษณะท่ี
เปนการตรวจสอบความถูกตองตางๆ  มีผลเชนเดียวกับลายมือชื่อปกต ิ
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW23 
Extraction: 1. A digital signature is actually nothing like a traditional written signature. Rather, it is an 
encryption technology that verifies the integrity of the document and authenticity of the sender. 
(E021.txt) 
2. This statute defines an "electronic signature" as "an electronic identifier, including without limitation 
a digital signature, which is unique to the person using it, capable of verification, under the sole 
control of the person using it, attached to or associated with data in such a manner that 
authenticates the attachment of the signature to particular data and the integrity of the data 
transmitted, and intended by the party using it to have the same force and effect as the use of a 
signature affixed by hand." (E021.txt) 
 
ER168 Eng: electronic signature (E021.txt) Th: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

(THR01), ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 
(THR09) 

Abbr: - 

Concept: electronic signature Grammatical Category: n 
Feature: เสียง สัญลักษณ หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีแนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเปนการลง
นามในเอกสารน้ัน มฐีานะเทียบเทากับลายมือชื่อปกติบนเอกสารกระดาษ 
Conceptual Relation: ดู NW23 
Extraction: 1. "Electronic signature" is defined as "electronic sound, symbol or process attached to or 
logically associated with an electronic record by a person or an electronic agent and executed or 
adopted by a person with the intent to sign the electronic record." (E021.txt) 
2. The recently enacted Electronic Signatures in Global and National Commerce Act grants 
electronic signatures and contracts the same legal weight as handwritten signatures on printed 
documents and will have a significant impact on the way business-to-business and business-to-
consumer transactions are performed. (E072.txt) 
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ER169 Eng: integrity (EB01.txt) Th: ความถกูตองครบถวนของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส, การรักษา
ความถูกตองสมบูรณของขอมูล  
(THR02), ความครบถวน 
(THR04), การรักษาความถูกตอง
ของขอมูล (THR10)  

Abbr: - 

Concept: integrity Grammatical Category: n 
Feature: ลักษณะท่ีขอมูลน้ันไมถูกเปล่ียนแปลงอยางมีจุดประสงครายหรือถูกทําลายไปในระหวางการสง 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. Integrity: ensuring that information will not be accidentally or maliciously altered or 
destroyed during transmission (EB04.txt) 
2. A message that has not been altered in any way, either intentionally or unintentionally, is said to 
have maintained its integrity. For electronic commerce, verifying that the order details sent by the 
purchaser have not been altered is one major security concern. (EB01.txt) 
 
ER170 Eng: authentication (EB01.txt) Th: การระบุตวับุคคล (THR02), 

การพิสูจนความถูกตองแทจริง 
(THR54) 

Abbr: - 

Concept: authentication Grammatical Category: n 
Feature: การพิสูจนวาบุคคลน้ันเปนคนเดยีวกับท่ีอางถึงจริงหรือไม โดยมีวิธีท่ีใชในการพิสูจนหลายวิธี เชน 
digital signature, digital certificate, smart card, รหัสผาน และวิธีทาง biometrics เปนตน 
Conceptual Relation: ดู NW23 
Extraction: 1. The process of determining that a trading partner is indeed who he or she claims to be 
is called authentication. (EB01.txt) 
2. Common authentication measures discussed in this chapter are digital signatures, challenge-
response, one-time passwords, smart cards, tokens, and biometric devices. (EB01.txt) 
3. Authentication is supplied by digital certificates, while the PKI's management system ensures 
nonrepudiation. (EB02.txt) 
 
ER171 Eng: biometrics (EB01.txt) Th: เทคโนโลยีชีวภาพ (THR02) Abbr: - 
Concept: biometrics Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบหน่ึงของ authentication ซึ่งจะตรวจสอบจากลักษณะเฉพาะตัวทางรางกาย เชน ลายน้ิวมือ 
ลายมือ ลักษณะมือ ใบหนา ดวงตา เสียง เปนตน เพ่ือระบุวาเปนบุคคลน้ันจริงหรือไม 
Conceptual Relation: ดู NW18  
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Extraction: 1. Another form of authentication called biometrics requires that some physically unique 
characteristics of the user be used for identification. The use of a thumbprint in the previous 
example is an example of a biometric device. (EB01.txt) 
2. Biometrics uses mathematical representations of those unique physical characteristics to identify 
an individual or to verify identity� Common physiological biometrics include finger (fingertip, thumb, 
finger length or pattern), palm (print or topography), hand geometry, wrist vein, face, and eye (retina 
or iris). Behavioral biometrics include voiceprints, keystroke dynamics, and handwritten signatures. 
(E157.txt) 
 
 
 

NW24 
PO = Provider - Object 
คําอธิบาย: certification authority เปนผูออก certificate 
 
ER172 Eng: certificate (EB01.txt) Th: ใบรับรอง (THR01) Abbr: - 
Concept: certificate Grammatical Category: n 
Feature: เคร่ืองบงชี้วา merchant รายน้ันไดรับอนุญาตใหรับชาํระเงินดวยบัตรเครดติได ซึ่งออกใหโดยองคกรท่ี
เรียกวา CA โดยใน certificate จะมีชื่อผูใช หมายเลขอนุกรม วันหมดอายุ สําเนา public key ของผูถือ และ 
digital signature ของ CA เพ่ือใหผูรับหรือลูกคาสามารถตรวจสอบวาเปน merchant ผูน้ันจริงหรือไม 
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24 
Extraction: 1. The merchant's certificate is an indication to the consumer that the merchant is 
authorized to accept that credit card brand as payment, similar to a store or restaurant that displays 
a credit card replica on its storefront. The certificate also allows the cardholder to verify the 
authenticity of the merchant. (EB01.txt) 
2. The CA issues a certificate that is attached to the transaction verifying the identity of the party 
(parties). (E139.txt) 
3. This certificate contains the user's name, a serial number, expiration dates, a copy of the 
certificate holder's public key, and the digital signature of the certificate-issuing authority so that a 
recipient can verify that the certificate is real (DeVeau, 1999). (E155.txt) 
 
ER173 Eng: digital certificate (EB03.txt) Th: ใบรับรองดจิิตอล (THR08), 

ใบรับรองดจิิทัล (THR11) 
Abbr: - 

Concept: certificate Grammatical Category: n 

certificate certification authority PO
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Feature: ส่ิงท่ีผูทํา e-commerce ตองมเีพ่ือรับรองและใหลูกคาตรวจสอบฐานะได ออกใหโดย certificate 
authority  ใน digital certificate น้ีมี public key ของเจาของ ซึ่งลูกคาสามารถใชเพ่ือสรางขอความท่ีเขารหัส
อันไดแกคําส่ังซื้อและขอมูลการชาํระเงิน และสราง digital signature ดวย 
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24 
Extraction: 1. When you design your e-commerce site, you will need to register it with a company 
that issues digital certificates. Digital certificates validate who you are and guarantee that your 
server is encrypting your customer's credit card information. (EB03.txt) 
2. Digital certificates are issued by third parties called certificate authorities (CAs). (EB04.txt) 
3. To begin a SET transaction, users must get a copy of a vendor's digital certificate, which contains 
the vendor's public key. Users can then create an encrypted message containing orders and 
payment information. (E106.txt) 
4. The digital certificate then lets users create digital signatures for their electronic messages and 
files. (E157.txt) 
 
ER174 Eng: certification authority (EB01.txt)/ 

Certification Authority (E014.txt) 
Th: ผูประกอบการรับรอง 
(THR02), องคกรออกใบรับรองดิ
จิทัล (THR08), องคกรรับรอง
ความถูกตอง (THR09), ผู
ใหบริการออกใบรับรอง 
(THR27), ธุรกิจออกใบรับรอง
ดิจิตอล, ซีเอ (THR48), องคกร
รับรอง (THR53), หนวยงานออก
ใบรับรอง (THR54) 

Abbr: CA 

Concept: certification authority Grammatical Category: n 
Feature: องคกรท่ีเชื่อถือไดซึ่งมีหนาท่ีออกและเพิกถอน certificate 
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24 
Extraction: 1. Certification Authority (CA): A trusted entity that issues and revokes public key 
certificates and certificate revocation lists (CRLs). (EB01.txt) 
2. This mechanism includes the use of digital certificates, and requires from the agent to have 
obtained - before requesting accreditation - a digital certificate from a certification authority. 
(E151.txt) 
3. A certificate costs about $125.00 and can be obtained from a Certification Authority (CA) such as 
Verisign, Inc. (http://www.verisign.com). (E014.txt) 
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ER175 Eng: certificate authority (EB01.txt)/ 

Certificate Authority (E042.xt) 
Th: ผูใหบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (THR39), ผูออก
ใบรับรองดจิิตอล (THR55) 

Abbr: CA 

Concept: certification authority Grammatical Category: n 
Feature: องคกรของราชการหรือเอกชนซึ่งเปนบุคคลท่ีสามท่ีเชื่อถอืไดผูออก digital certificate ท่ีมีขอมูลของผู
ถือ และตองตรวจสอบวาผูถือ certificate น้ันมีตัวตนและเปนบุคคลน้ันจริงตามท่ีอาง รวมถงึตรวจสอบ
สถานภาพของ certificate น้ันดวย 
Conceptual Relation: ดู NW18 และ NW24 
Extraction: 1. A certificate authority is a body, either public or private, that seeks to fill the need for 
trusted third-party services in EC. A CA accomplishes this by issuing digital certificates that attest to 
certain facts about the subject of the certificate. (EB04.txt) 
2. Certificate authorities are responsible for verifying the physical identity of an individual and issuing 
a digital certificate to the individual, as well as verifying the state of the individual's digital certificate. 
(E072.txt) 
3. Certificate Authorities (CAs) are trusted third parties that issue digital certificates that authenticate 
the identities of certificate holders as well as distribute public keys. (E106.txt) 
 
ER176 Eng: Secure Electronic Transaction 

(EB01.txt) 
Th: เซ็ต (THR40) Abbr: SET 

Concept: Secure Electronic Transaction Grammatical Category: n 
Feature: โพรโทคอลซึ่งเปนมาตรฐานในการดาํเนินธุรกรรมบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ต โดยจะทํา 
authentication ท้ังผูซื้อและผูขาย 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. SET, or Secure Electronic Transaction protocol, is an open standard for processing of 
credit card transactions over the Internet created jointly by Netscape, Microsoft, Visa and 
Mastercard. (E075.txt) 
2. Secure Electronic Transaction (SET) is a payment mechanism that performs authentication of both 
parties to a transaction. (EB02.txt) 
 
ER177 Eng: Secure Sockets Layer (EB01.txt) Th: เอสเอสแอล (THR40) Abbr: SSL 
Concept: Secure Sockets Layer Grammatical Category: n 
Feature: โพรโทคอลหน่ึงซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยท่ีใชใน e-commerce สําหรับการสงขอมูลสวนบุคคล
ทางอินเทอรเน็ต 
Conceptual Relation: ดู NW18 
Extraction: 1. Most e-commerce sites use SSL (short for Secure Sockets Layer), a protocol 
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developed by Netscape for transmitting private documents via the Internet. (E102.txt) 
2. Your Web connection should comply with industry security standards, such as Secure Sockets 
Layer (SSL) or Secure Electronic Transaction (SET). (E166.txt) 
 
 
A4 ความสัมพันธแบงตามองคประกอบดานการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW25 
 
A4.1 - ความสัมพันธแบงตามส่ือโฆษณา 
A4.2 - ความสัมพันธแบงตามการบริการ 
A4.3 - ความสัมพันธแบงตามการวัดผล 
WP = Whole - Part 
PT = Process - Tool 
CM = Process - Measurement 
คําอธิบาย: การตลาดเปนองคประกอบหลักอยางหน่ึงของ electronic commerce แบงไดเปนดานตางๆ ดังน้ี  
ดานโฆษณา ส่ือโฆษณาท่ีใชทําการตลาดไดแก pop-up ad, pop-under ad, banner ad, search engine, 
hyperlink และ electronic mail  ดานการบริการ ส่ิงท่ีใชทําการตลาดไดแก frequently asked question, call 
center, mass customization และ online community  ดานการวัดผลการดาํเนินงาน ใช traffic และ กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนเปนตัววัดผล 
 

electronic commerce

marketing

WP

banner ad

search engine

hyperlink

electronic mail 
frequently asked 

question
call center

mass customization 

online community

traffic

PT PT 

PT 

PT 

PT 
PT 

pop-up adpop-under ad ≠ 

PT PT

PT
PT 

CM 

interactivity

CM A4.1

A4.2

A4.3
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ER178 Eng: pop-up ad (E001.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: pop-up ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาท่ีปรากฏขึ้นมาในหนาตางเบราวเซอรเล็กๆ หนาตางใหม 
Additional Feature: โฆษณาท่ีปรากฏในอีกหนาตางหน่ึงทับเน้ือหาท่ีมีอยูบนหนาจอ 
(http://www.virginislandsdailynews.com/index.pl/omk_glossary) 
Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: 1. Pop-up ads, advertisements that appear in their own, small browser window, have 
been growing in popularity. (E015.txt) 
2. Although pop-up ads are appearing all over the Web, time will reveal that straight-forward Internet 
advertising, in which the viewer can decide to click or not, is more effective. (E027.txt) 
 
ER179 Eng: pop-up (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: pop-up ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาท่ีปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และมีขนาดใหญกวา banner ad จึงใสขอมูลไดมากขึ้น 
Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: 1. Pop-ups are attractive to advertisers, of course, not just because they are automatic. 
Their larger size lets advertisers pack them with information. (E027.txt) 
2. More fundamentally, the brand may need to be enhanced to make it mesh with other visual 
design elements, such as animations and pop-ups. (EB02.txt) 
 
ER180 Eng: pop-under advertisement (E028.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: pop-under ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาท่ีปรากฏขึ้นอีกหนาตางหน่ึงบนหนาจอ แลวยายไปอยูดานลางของหนาจออยางรวดเร็ว 
Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: Pop-under advertisements -- ads that appear in a separate window on a computer 
screen, then quickly move to the bottom of the screen -- are ineffective at luring buyers to the 
advertiser's site, Jupiter Media Metrix (Nasdaq: JMXI) said Thursday. (E028.txt) 
 
ER181 Eng: pop-under ad (E001.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: pop-under ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาชนิดหน่ึงท่ีชวยเพ่ิม traffic แตจะไดผูชมกลุมใหญซึ่งไมสามารถแยกแยะไดวาเปนใคร 
Additional Feature: โฆษณาท่ีปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมซอนใตหนาตางท่ีเปดอยู โดยจะเห็นไดเมื่อปดหรือ
ยายหรือยอหนาตางท่ีอยูดานบน (http://www.virginislandsdailynews.com/index.pl/omk_glossary) 
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Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: 1. Marketers using pop-under ads are boosting Web site traffic - but with a mass, 
undifferentiated audience. (E028.txt) 
2. While our easily-defined 'core' audience of leading-edge, high-income programmers and systems 
administrators has insulated us from the worst of this crisis, our refusal to inflict pop-up and pop-
under ads, or banners that contain Java applets or streaming video on our readers has upset more 
than a few advertisers. (E001.txt) 
 
ER182 Eng: pop-under (E028.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: pop-under ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาออนไลนแบบหน่ึง 
Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: "While pop-unders such as X10.com have achieved mass reach online, relevancy still 
matters more than format," said Gluck. (E028.txt) 
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NW26 
A4.1.1 - ความสัมพันธแบงตามการปรากฏ 
A4.1.2 - ความสัมพันธแบงตามลักษณะ 
GS = Generic - Specific 
OM = Object - Method 
MC = Method - Cost 
CT = Cost - Target 
MF = Method - Form 
คําอธิบาย: banner ad มีหลายชนิด คือ keyword banner และ random banner เมื่อแบงตามการปรากฏของ 
banner ad  และเมื่อแบงตามลักษณะของ banner ad จะไดแก static banner ad, animated banner ad และ 

banner ad

keyword banner 

random banner static banner ad
animated 
banner ad 

rich media 
banner ad 

banner exchange

banner swapping

GS 

GS GS GS
GS

A4.1.1 A4.1.2

flat fee

cost per thousand

cost per click

MF MFMC 
MC 

advertising

OM

paid advertising free advertising

GS GS

MC

≠

banner ad space 

CT 

CT 
CT
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rich media banner ad  เมื่อนํา banner ad ไปใชในการโฆษณา จะมีสองลักษณะคือ การโฆษณาแบบเสีย
คาใชจาย และการโฆษณาแบบไมเสียคาใชจาย  ในการโฆษณาแบบเสียคาใชจาย มีการคิดคา banner ad 
space ดวยวิธีตางๆ ดงัน้ี cost per click, cost per thousand และ flat fee  สําหรับการโฆษณาแบบไมเสีย
คาใชจาย ทําไดสองรูปแบบคือ banner swapping และ banner exchange  
 
ER183 Eng: banner ad (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: banner ad Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีใชในการโฆษณาบนเว็บ มีลักษณะเปนรูปกราฟกขนาดเล็ก โดยท่ัวไปเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาซึง่จะ
เชื่อมโยงไปยังหนาโฆษณาท่ีเปนเปาหมาย เปน โดยท่ัวไปจะใหขอมูลเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับผูโฆษณา ทําหนาท่ี
เชื้อเชิญใหผูเยี่ยมชมคลิกเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติม  มักใชเพ่ือโฆษณาบนเว็บไซตอ่ืนๆ แตก็มกีารใชเพ่ือโฆษณา
ตนเองในเว็บไซตของตนเชนกัน  สามารถแบงไดเปนสองชนิดคือ แบบเสียคาใชจายและแบบไมเสียคาใชจาย 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26 
Extraction: 1. A banner ad is a small, typically rectangular, graphic image which is linked to a target 
ad� Banner ads typically provide little information other than the identification of the sponsor, and 
serve as an invitation for the visitor to click on the banner to learn more. (E170.txt) 
2. A banner ad is a promotional technique most often used as advertising on other Web sites to 
draw people to your Web site, but you can also create and place a self-promotional banner ad on 
your own site -- to draw attention to a response area on your site. (E041.txt) 
3. There are two different kinds of banner ads: FREE ads and PAID ads. (E118.txt) 
 
ER184 
 

Eng: banner (EB01.txt) Th:  แบนเนอร (THR26), 
โฆษณา (THR49), แผนปาย
โฆษณา (THR50) 

Abbr: - 

Concept: banner ad Grammatical Category: n 
Feature: รูปกราฟกท่ีแสดงชื่อและลักษณะเฉพาะของเว็บไซตพรอมดวยคําอธิบายส้ันๆ  เมื่อคลิก banner 
โฮมเพจของผูโฆษณาก็จะปรากฏขึ้น  banner มีสองชนิดคือ keyword banner และ random banner 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26 
Extraction: 1. The word "banner" in Internet terms is nothing more than a graphic image that 
announces the name and identity of a Web site, along with a brief description. (E118.txt) 
2. Banners contain links that, when clicked on, transfer the customer to the advertiser's home page. 
There are two types banners: keyword banner and random banner. (EB04.txt) 
 
ER185 Eng: banner advertisement (EB03.txt) Th: ปายโฆษณาออนไลน 

(THR30) 
Abbr: - 

Concept: banner ad Grammatical Category: n 
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Feature: รูปกราฟกขนาดเล็กซึ่งโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีขอความอยูดวย โดยจะเชื่อมโยงไป
ยังเปาหมายท่ีตองการโฆษณา มักวางไวบนเว็บเพจตางๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูใชเวิลดไวดเว็บ 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26 
Extraction: 1. A banner advertisement is a small, typically rectangular, graphic image that is linked to 
a target communication. (E144.txt) 
2. Typically rectangular in shape, banner advertisements contain text and graphics that are placed 
on the screens of search engines, web browser software, and web sites to attract the attention of 
WWW users. (EB01.txt) 
 
ER186 Eng: ad banner (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: banner ad Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีใชสําหรับโฆษณาบนเว็บเพจ และนําผูคลิกไปยังเวบ็ไซตของผูโฆษณา 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW26 
Extraction: 1. ad clicks 
The number of times users "click" on an ad banner to request additional information from the 
advertiser. Typically, users are directed ("hot-linked") to the advertiser's Web site. (E170.txt) 
2. The company has challenged the traditional model of using hits for pricing sponsorships by 
offering to pay not for the number of times a page with an ad banner is seen but on the number of 
times a user sees the ad and clicks on it to jump to a P&G site. (E171.txt) 
 
ER187 Eng: keyword banner (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: keyword banner Grammatical Category: n 
Feature: banner ท่ีจะปรากฏข้ึนเมื่อคาํท่ีกําหนดไวถกูคนหาใน search engine เหมาะสําหรับบริษัทท่ีตองการ
จํากดักลุมเปาหมาย 
Additional แถบโฆษณาท่ีปรากฏบนหนาเว็บไซต โดยสัมพันธกับคําสําคญั (Keyword) ท่ีผูใชเลือก ท้ังน้ี เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการ (กด) คลิก เชื่อมไปยังขอมูลหรือสินคาของผูลงโฆษณา (พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: Keyword banners appear when a predetermined word is queried from the search engine. 
It is effective for companies who want to narrow their target audience. (EB04.txt) 
 
ER188 Eng: random banner (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: random banner Grammatical Category: n 
Feature: banner ท่ีปรากฏขึ้นแบบสุม บริษัทท่ีตองการแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ จะใช banner ชนิดน้ี 
Conceptual Relation: ดู NW26 
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Extraction: Random banners appear randomly. Companies that want to introduce their new products 
(e.g., a new movie or CD) use random banners. (EB04.txt) 
 
ER189 Eng: static banner ad (E001.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: static banner ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาแบบธรรมดาซึ่งไมมีภาพเคล่ือนไหวหรือลูกเลนอ่ืนใด 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. Basic, static banner ads are so simple you can make a few for your site in an 
afternoon, and animated GIF banner ads aren't much more complicated. (E001.txt) 
2. In the ensuing two years, the situation has actually increased in complexity, as new advertising 
forms like so-called rich media evolve from static banner ads. (E144.txt) 
 
ER190 Eng: static ad (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: static banner ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาท่ีมีแตขอความ ไมมีภาพเคล่ือนไหว 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. They were surprised when the text-heavy static ads outdrew the animated ones so 
significantly in our test, but they shouldn't have been. (E001.txt) 
2. Most Web-based job recruitment sites, for example, are composed of static ads. (EB02.txt) 
 
ER191 Eng: animated banner ad (E001.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: animated banner ad Grammatical Category: n 
Feature: banner ad แบบมีภาพเคล่ือนไหว ซึ่งจะแสดงรูปตางๆ ตอเน่ืองกันไปเหมือนเปนภาพยนตรการตูน 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. More common is the GIF-animated banner ad, which displays several different images 
in succession, sometimes to create the effect of animated motion. (E015.txt) 
2. Readers say animated banner ads on their favorite Web sites are annoying. (E001.txt) 
 
ER192 Eng: animated ad (E001.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: animated banner ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาแบบท่ีแตกตางจาก static ad 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. The editorial department at OSDN, using nothing but static text headlines and teaser 
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paragraphs, routinely produces click-through rates to our stories that range from 25% to nearly 
100%, while animated ads on the same sites' main pages, running in the 'premium' position at the 
top of the page, get an average click-through rate closer to 0.25%. (E001.txt) 
2. Use animated ads rather than static ones. (E015.txt) 
 
ER193 Eng: rich media banner ad (E015.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: rich media banner ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาท่ีมีเสียง วิดีโอ หรือใช Java และ Shockwave 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: Then there are rich media banner ads -- ads that use audio, video, or Java and 
Shockwave programming. (E015.txt) 
 
ER194 Eng: rich media banner (E007.txt) Th: แถบโฆษณาเชิงส่ือประสม 

(พิพัฒน  ยอดพฤติการ) 
Abbr: - 

Concept: rich media banner ad Grammatical Category: n 
Feature: banner ท่ีแตกตางจาก banner ซึ่งเปนรูปธรรมดา ผลิตไดยากกวา และบางคร้ังทําใหโหลด Web 
page ไดชาลง 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. Still, rich media banners will cost more to produce and place; they are not available on 
all web sites, and not everyone is a rich media fan -- the banners can sometimes slow down web 
page loading times. (E007.txt) 
2. For example, Enliven claims that brand recall is about 34 percent higher than with a basic gif 
banner, and that over half the visitors spend from 30 seconds to as much as 5 minutes interacting 
with a rich media banner. (E007.txt) 
 
ER195 Eng: rich media ad (E015.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: rich media banner ad Grammatical Category: n 
Feature: โฆษณาท่ีมีความซับซอน มีภาพเคล่ือนไหวท่ีประณีต หรือเปนแบบโตตอบกับผูใช 
Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: On the other end of the spectrum are complicated rich media ads. Ads with elaborate 
animation or user interactivity require much more extensive programming ability. (E015.txt) 
 
ER196 Eng: rich media (E007.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: rich media banner ad Grammatical Category: n 
Feature: การโฆษณารูปแบบใหมท่ีพัฒนาจาก static banner ad แตทําใหโหลดเพจไดชาลง 
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Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. In the ensuing two years, the situation has actually increased in complexity, as new 
advertising forms like so-called rich media evolve from static banner ads. (E144.txt) 
2. A recent survey from Jupiter Media Metrix found that visitors were twice as likely to return to a site 
with faster-loading pages than they are to sites that provide rich media. (E086.txt) 
 
ER197 Eng: cost per click (E171.txt)/ cost-per-

click (E015.txt)/ Cost Per Click (E136.txt) 
Th: - Abbr: CPC 

Concept: cost per click Grammatical Category: n 
Feature: วิธีคิดราคา banner ad space แบบหน่ึง โดยคิดจาก click-through rate 
Additional Feature: รูปแบบการชําระเงินคาโฆษณาออนไลนท่ีผูโฆษณาจะชําระเงินก็ตอเมื่อผูใชคลิกโฆษณา
ออนไลน (http://www.netlingo.com/inframes.cfm) 
Conceptual Relation: ดู NW25 
 
 
 
 
 
 

NW27 
CC = Cost - Criteria 
คําอธิบาย: การคดิราคาแบบ cost per click น้ันคิดจาก click-through rate 
Extraction: 1. Some Web publishers claim this 'cost per click' pricing scheme renders the 
surrounding editorial content worthless. If a surfer sees an ad and does not click on it, then it is no 
good. (E171.txt) 
2. Publisher sites often sell banner ad space on a cost-per-click (CPC) basis. (E045.txt) 
3. In the case of such objectives, exposure-based pricing metrics such as flat fee sponsorships, 
CPMs, and even CPC -cost-per-click  - (i.e. click-through rate) models may be appropriate. 
(E142.txt) 
4. A relatively new twist on affiliate programs is the CPC Link (CPC=Cost Per Click), also known as 
affiliate links or click-thru links. (E136.txt) 
 
ER198 Eng: click-through rate (EB01.txt) Th: - Abbr: CTR 
Concept: click-through rate Grammatical Category: n 
Feature: บงบอกอัตราของ page view ตอ click  เปนการแสดงจาํนวนรอยละของผูเยีย่มชมท้ังหมดท่ีไปยังเว็บ

cost per click

click-through rate

CC
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เพจหน่ึงดวยการคลิก banner ad  เปนส่ิงวัดจํานวนผูท่ีถูกสงไปยงัเว็บไซตน้ัน 
Conceptual Relation: ดู NW27 
Extraction: 1. Click-through rate (CTR): This describes the ratio of page views to clicks. It is 
expressed as the percentage of total visitors to a particular page who actually clicked on the banner 
ad. (E015.txt) 
2. The click-through rate is considered to be more important by many advertisers since it measures 
the number of users "delivered" to a site. (EB01.txt) 
 
ER199 Eng: click rate (E015.txt) Th: - Abbr: CTR 
Concept: click-through rate Grammatical Category: n 
Feature: อัตรารอยละของผูเยี่ยมชมท่ีดู banner ad แลวคลิก 
Conceptual Relation: ดู NW27 
Extraction: 1. click rate 
The percentage of visitors that view an ad and click on it. [TRAFFIC] (E170.txt) 
2. Typical Web CPM's at major sites usually range from $10 to $80 and higher while the click rates 
on some banner ads are as low as 2%. (E171.txt) 
 
ER200 Eng: ad click rate (E170.txt) Th: - Abbr: CTR 
Concept: click-through rate Grammatical Category: n 
Feature: อัตรารอยละของ ad click ตอ ad view  บางครัง้เรียกวา click-through rate 
Conceptual Relation: ดู NW27 
Extraction: 1. ad click rate 
Sometimes referred to as "click-through rate," this is the number of ad clicks as a percentage of ad 
views. [IPRO] (E170.txt) 
 
ER201 Eng: cost per thousand impressions 

(EB01.txt)/ cost-per-thousand impressions 
(EB04.txt) 

Th: - Abbr: CPM 

Concept: cost per thousand Grammatical Category: n 
Feature: การคิดราคาในการแสดง impression แกผูชมหน่ึงพันคน 
Conceptual Relation: ดู NW26 
 
 
 

NW28 

cost per thousand impressionCC
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CC = Cost - Criteria 
คําอธิบาย: การคดิราคาแบบ cost per thousand น้ันคิดจาก impression 
Extraction: 1. CPM: cost-per-thousand impressions. The cost of delivering an impression to 1,000 
people (or homes). (EB04.txt) 
2. Banner advertising is typically measured and priced according to two features. One feature is the 
cost per thousand impressions, called the CPM. (EB01.txt) 
 
ER202 Eng: cost per thousand  (E143.txt)/ cost-

per-thousand (E007.txt)/ Cost Per 
Thousand (E171.txt) 

Th: - Abbr: - 

Concept: cost per thousand Grammatical Category: n 
Feature: การคิดราคาคาโฆษณาดวย banner บนเว็บไซต โดยวัดจาก impression 
Conceptual Relation: ดู NW26 และ NW28 
Extraction: 1. Most sites sell advertising space on a CPM basis, in a package consisting of a certain 
number of impressions. CPM varies considerably -- you can expect to pay anywhere from $5 to 
$100 per thousand impressions on a fairly popular site. (E015.txt) 
2. Compare the cost-per-thousand for banner advertising on a comparably targeted web site to the 
email sponsorship. (E007.txt) 
3. About ninety percent of CPMs (Cost Per thousand) for Web advertising sites (Focalink 1996) 
range from $10 to $150, with a median of $60. (E171.txt) 
 
ER203 Eng: impression (EB01.txt) Th: จํานวนคร้ังท่ีแสดง (THR57) Abbr: - 
Concept: impression Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังท่ีโฆษณาในเว็บเพจปรากฏขึ้นใหผูเยี่ยมชมเห็น 
Conceptual Relation: ดู NW28 
Extraction: 1. Impressions are the number of times an ad is served up to be seen by a site visitor. 
(E031.txt) 
2. An impression refers to each time a page is viewed that is displaying the banner. (EB01.txt) 
 
ER204 Eng: ad view (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: impression Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังท่ี ad banner ถูกดาวนโหลด และถือวาผูเยี่ยมชมไดเห็น 
Conceptual Relation: ดู NW28 
Extraction: 1. ad views 
Number of times an ad banner is downloaded and presumably seen by visitors. (E170.txt) 
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2. The actual number of times the ad was seen by users may differ because of "caching" (which 
increases the real number of ad views) and browsers that view documents as text only (which 
decreases the number of ad views). (EB04.txt) 
 
ER205 Eng: flat fee (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: flat fee Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบการคิดราคาโฆษณาบนเว็บแบบแรกสุด ซึ่งจะกาํหนดราคาตายตัวในระยะเวลาหน่ึงๆ โดย
อาจจะรับประกันหรือไมรับประกนั traffic ของเว็บไซตน้ัน 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. Flat fees, the earliest Web advertising model to appear, consist of a fixed price for a 
given period of time. (E171.txt) 
2. Flat fees were the earliest Web advertising pricing model. Flat fee pricing may be implemented 
with or without traffic (the amount of individuals who visit a Web site) guarantees. (E144.txt) 
 
ER206 Eng: ad space (EB02.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: banner ad space Grammatical Category: n 
Feature: พ้ืนท่ีบนเว็บไซตสําหรับวาง banner ad เพ่ือโฆษณา 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. If you want to sell ad space, your task is to convince potential advertisers that placing 
a banner ad on your site is a good investment. (E045.txt) 
2. Community members set up personal home pages on the site and advertisers buy ad space 
targeted to community members. (EB04.txt) 
 
ER207 Eng: banner ad space (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: banner ad space Grammatical Category: n 
Feature: พ้ืนท่ีบนอินเทอรเน็ตซึ่งมักจะขายโดยยึดหลัก cost-per-click  เปนเหมือนการซื้อพ้ืนท่ีโฆษณาในส่ือ
อ่ืนๆ  
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. Purchasing banner ad space on the Internet is quite similar to buying ad space in 
other media. (EB04.txt) 
2. Publisher sites often sell banner ad space on a cost-per-click (CPC) basis. (E015.txt) 
 
ER208 Eng: banner swapping (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: banner swapping Grammatical Category: n 
Feature: รูปแบบหน่ึงในการวาง banner เพ่ือโฆษณาบนเว็บไซตของผูอ่ืน โดยมีการตกลงกันวาเจาของเว็บไซต
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แตละฝายจะแสดง banner ของอีกฝายบนเว็บไซตของตน เปนการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหวางเว็บไซต 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: There are several different forms of placing banner advertising on the Internet on others' 
web sites. The most common forms are: Banner Swapping, Banner Exchanges, and Paid 
Advertising� Banner swapping means that company A agrees to display a banner of company B in 
exchange for company B displaying company A's ad. It is a direct link between Web sites. 
(EB04.txt) 
 
ER209 Eng: banner exchange (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: banner exchange Grammatical Category: n 
Feature: การตกลงแลกเปล่ียนในกลุมท่ีมีสมาชิกสามคนข้ึนไป โดยจะแสดง banner ของสมาชกิอ่ืนเพ่ือแลกกบั
เครดิตในการแสดง banner ของตนในเว็บไซตของผูอ่ืน อัตราท่ัวไปคือสองตอหน่ึง น่ันคือเมื่อแสดง banner ของ
สมาชิกอ่ืนสองคน banner ของตนจะถูกแสดงข้ึนในเว็บไซตของสมาชิกคนอ่ืน ในบางกลุม สมาชิกสามารถระบุ
วาจะให banner ปรากฏในเว็บไซตชนิดใด เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดียิ่งข้ึน ขอดีคือไมเสียคาใชจาย แต
ขอเสียคืออาจกําหนดตําแหนงและ banner ท่ีจะมาปรากฏในเว็บไซตของตนไมได 
Conceptual Relation: ดู NW26 
Extraction: 1. Banner exchange organizations arrange for the trading of three or more partners� 
Each time the participant displays a banner for one of the exchange's members it receives a credit. 
After a participant has "earned" enough credits, its banner is displayed on an appropriate member's 
site... Many of the exchanges also permit the participants to specify what type of site the banner can 
be displayed on, thus allowing the advertiser to target what type of audience will see the banner ad. 
(EB04.txt) 
2. Banner exchange programs offer a simple service. If you post a certain number of banner ads on 
your site, they will post your banner ad on another site. Usually, this isn't an even exchange; you 
have to post more than one banner ad for every one of your banner ads they post� The exact ratio 
varies, but 2:1, posting two banner ads on your site for every one of yours posted on another site, is 
a typical arrangement� The advantage of joining a banner exchange program is it's a free way to 
get other sites to post your banner ads. The disadvantage is that you give up a lot of control over 
where your ads are posted and what ads are posted on your site.  (E015.txt) 
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NW29 
OT = Object -Tool 
OG = Object - Target 
คําอธิบาย: search engine ใช spider เปนตวันําขอมูลจาก meta tag มาจดัทําดรรชนีเพ่ือใชในการคนหาขอมูล 
 
ER210 Eng: spider (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: spider Grammatical Category: n 
Feature: โปรแกรมคนหาอัตโนมตัิท่ีไปตามเว็บไซตตางๆ เพ่ือนําคาํหรือขอมูลจากเว็บไซตน้ันมาทําดรรชนีเพ่ือ
แสดงรายการ 
Conceptual Relation: ดู NW29 
Extraction: 1. AltaVista. (www.altavista.digital.com), on the other hand, uses automated search 
robots called spiders that visit your site and display listings based on the words found in your site's 
content. (EB03.txt) 
2. Certain spiders then read the information in the tags as a way to help them index the site. 
(EB04.txt) 
 
ER211 Eng: meta tag (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: meta tag Grammatical Category: n 
Feature: สวนหน่ึงของรหัส HTML ซึ่งผูเยี่ยมชมไซตจะมองไมเห็น แตในน้ันมีคาํสําคญัหรือบทสรุปของไซต
สําหรับให spider นําไปทําดรรชนีใน search enigine 
Conceptual Relation: ดู NW29 
Extraction: 1. Meta tag. tag giving a spider (search engine) specific information, such as keywords 
or site summaries; part of the HTML code. (EB04.txt) 
2. Some search engines rely on "meta tags." These are HTML tags invisible to site visitors but which 
guide the indexing of the page. (E085.txt) 
 

search engine spider meta tag 
OT OG
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NW30 
GS = Generic - Specific 
คําอธิบาย: hyperlink ท่ีใชในการโฆษณาแบงไดเปนสองประเภทคอื reciprocal link และ affiliate link 
 
ER212 Eng: hypertext link (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: hyperlink Grammatical Category: n 
Feature: ขอความหรือรูปท่ีมีท่ีอยูหรือตําแหนงของเว็บเพจอ่ืนแนบอยูดวย ซึ่งจะนําผูคลิกไปยงัเวบ็เพจน้ัน 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW30 
Extraction: 1. A hypertext link is an item, such as text or an image, which has the address or location 
of another web page attached to it. When a user clicks on the hypertext link, they are instantly 
transported to the attached location and the associated web page is automatically loaded. 
(EB01.txt) 
2. Users navigate from one page to the another by clicking on hypertext links within a page. Behind 
most hypertext links is the location of a hypertext document. (EB04.txt) 
 
ER213 Eng: hyperlink (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: hyperlink Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีชวยใหผูใชยายจากจุดหน่ึงในเว็บเพจน้ันไปยังจุดอ่ืนในเว็บเพจเดียวกัน ตางกัน หรือตางเว็บไซต 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW30 
Extraction: 1. Although hyperlinks enable the user to move around efficiently within a page via 
anchors or to move to another page of content anywhere on the Web, they do not make HTML a 
programming language. (EB02.txt) 
2. The World Wide Web (WWW) whose key feature is the hyperlinks that allow users to quickly jump 
from site-to-site is likely to be the main application for electronic commerce on the Internet. 
(E148.txt) 
 

hyperlink

reciprocal link affiliate link

GS GS
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ER214 Eng: link (EB01.txt) Th: ลิงค (THR26), การเชื่อมโยง 

(THR38), ล้ิงก (THR45), การ
เชื่อมตอ (THR50) 

Abbr: - 

Concept: hyperlink Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีชวยใหผูใชยายจากเว็บไซตหน่ึงไปอีกแหงหน่ึง 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW30 
Extraction: 1. This ability to place, at no cost other than very simple programming, a link to any web 
site in the world allows users to traverse the Internet, following paths that will hopefully lead them on 
a useful voyage. (EB01.txt) 
2. Some sites don't like to provide links to other sites because they want to keep people on their own 
site. (EB03.txt) 
 
ER215 Eng: reciprocal link (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: reciprocal link Grammatical Category: n 
Feature: link ท่ีตกลงแลกเปล่ียนกันระหวางเว็บไซต 
Conceptual Relation: ดู NW30 
Extraction: 1. Some sites will provide a link to your site if you provide a link to their site; this is 
referred to as a reciprocal link. (EB03.txt) 
2. Try finding web sites with similar themes and make deals to create reciprocal links. (E109.txt) 
 
ER216 Eng: affiliate link (E039.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: affiliate link Grammatical Category: n 
Feature: วิธีหน่ึงในการโฆษณาเว็บไซต โดยใหคาตอบแทนเมื่อมผูีเขามาในเว็บไซตของตนจาก link ท่ีกําหนด
ในเว็บไซตอ่ืนซึง่ติดตามไดวาใครมาจาก link น้ี 
Conceptual Relation: ดู NW30 
 
 
 
 
 
 
 

NW31 
HO = Holder - Object 

affiliate link affiliateHO

pay-per-click pay-per-lead pay-per-sale 

PC PC PC 
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PC = Payee - Condition 
คําอธิบาย: ผูท่ีรับ affiliate link มาวางไวในเว็บไซตของตนเรียกวา affiliate  โดยจะไดรับคาตอบแทนตาม
เงื่อนไขตอไปน้ีคือ pay-per-click, pay-per-lead หรือ pay-per-sale 
Extraction: 1. In its simplest form, an affiliate program allows other web sites to promote yours 
(usually through banner displays) with a special affiliate link. Then, all visitors to your site coming 
from an affiliate link are tracked and the affiliate is then rewarded in some manner. (E068.txt) 
2. The siteowner stands to make some money, so long as enough visitors click on the affiliate links 
and make purchases. (E078.txt) 
 
ER217 Eng: affiliate (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: affiliate Grammatical Category: n 
Feature: ผูท่ีลงทะเบียนเพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูสนับสนุน และจะไดรับคาตอบแทนตามเงื่อนไขคือ 
pay-per-lead, pay-per-sale และ pay-per-click  แตบางแหงอาจเสนอใหคาตอบแทนแบบผสมผสาน เชน 
แบบ pay-per-sale และ pay-per-click 
Conceptual Relation: ดู NW31 
Extraction: 1. In most cases, becoming an affiliate is as uncomplicated as signing up and linking to 
the affiliate sponsor's site. (E006.txt) 
2. Many merchants offer a hybrid selection of pay-per-lead, pay-per-sale, pay-per-click and two tier 
commission structures. For example, FlowersFast.com pays 10 percent commission per sale and 5 
cents pay-per-click bonuses for all new affiliates. (E052.txt) 
 
ER218 Eng: pay-per-click (E039.txt) Th: - Abbr: PPC 
Concept: pay-per-click Grammatical Category: n 
Feature: การจายคาตอบแทนแบบหน่ึงซึ่ง merchant จะจายใหแก affiliate สําหรับ unique visitor ท่ีถูกนํามา
ยังเว็บไซตของตน 
Conceptual Relation: ดู NW31 
Extraction: 1. Pay-per-click commission structures pay affiliates a fee for every unique visitor that is 
referred to the merchant site. (E052.txt) 
2. Thousands of sites all over the globe have developed robots designed to defraud pay-per-click 
programs. (E039.txt) 
 
ER219 Eng: pay-per-lead (E039.txt) Th: - Abbr: PPL 
Concept: pay-per-lead Grammatical Category: n 
Feature: การจายคาตอบแทนแบบหน่ึงซึ่ง merchant จะจายใหแก affiliate สําหรับการนําลูกคามาสมัครหรือ
ใชบริการตางๆ ตามกาํหนดท่ีเว็บไซตของตน 
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Conceptual Relation: ดู NW31 
Extraction: 1. With a pay-per-lead commission structure, merchants pay affiliates a flat fee or bounty 
for each qualified lead (customer) that is referred to the merchant site�Typical pay-per-lead 
programs offer loan, credit card or insurance applications, Web hosting or a selection of FREE or 
trial offers. (E052.txt) 
2. The elimination of CPC programs freed up the Compliance Department at CJ, composed of four 
people working full-time, to focus more on pay-per-lead fraud and compliance with the CJ Publisher 
Agreement and Privacy Policy." says Todd Crawford, vice president, strategic alliances for 
Commission Junction. (E039.txt) 
 
ER220 Eng: pay-per-sale (E052.txt) Th: - Abbr: PPS 
Concept: pay-per-sale Grammatical Category: n 
Feature: การจายคาตอบแทนแบบหน่ึงซึ่ง merchant จะจายใหแก affiliate ตามอัตรารอยละของรายไดจาก
การขายสินคาหรือบริการ 
Conceptual Relation: ดู NW31 
Extraction: The pay-per-sale model is the most common and easily tracked commission structure. 
Merchants pay commission based on a percentage of revenue generated by the sale of a product 
or service from the affiliate site. (E052.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NW32 

OB = Object - Problem 
OM = Object - Method 
คําอธิบาย: มีวิธีการขอรับ electronic mail ในเร่ืองโฆษณาสองแบบคือ opt-in (ตรงขามกับ opt-out) กับ 
double opt-in  แตส่ิงท่ีเปนปญหาของ electronic mail คือการถกูมองวาเปน unsolicited commercial e-mail 
ซึ่งเปน spam ชนิดหน่ึง 

electronic mail

opt-in double opt-in 

OM OM

spam

unsolicited 
commercial e-mail 

OB

GS 

opt-out
≠
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ER221 Eng: electronic mail (EB01.txt) Th: ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(THR09) 
Abbr: - 

Concept: electronic mail Grammatical Category: n 
Feature: ส่ือท่ีทํางานบนอินเทอรเน็ต และใช SMTP เปนโพรโทคอลในการสง   
Additional Feature: ขอความท่ีสงถึงกันผานเครือขายคอมพิวเตอร 
(http://www.voltapublishing.com/netgains/features/ecommerce/index.html) 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW32 
Extraction: 1. Electronic mail and the Web are Internet-based media. (EB04.txt) 
2. The Internet uses simple mail transfer protocol (SMTP) as the protocol to transmit electronic mail 
and most business transactions. (E157.txt) 
 
ER222 Eng: e-mail (EB01.txt) Th: จดหมายอเิล็กทรอนิกส 

(THR02), ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (THR22), อีเมล 
(THR32), อีเมล (THR34) 

Abbr: - 

Concept: electronic mail Grammatical Category: n 
Feature: ชองทางการตลาดท่ีเปนเคร่ืองมอืสําคัญอยางหน่ึงในการโฆษณาเว็บไซต โดยมีคาใชจายต่ํา แตไดผล
ตอบรับท่ีดีและรวดเร็วกวาชองทางอ่ืน 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW32 
Extraction: 1. E-mail is emerging as a marketing channel that affords cost-effective implementation 
and better, quicker response rates than other advertising channels. (EB04.txt) 
2. E-mail is another essential tool for low-cost site promotion. (E088.txt) 
 
ER223 Eng: opt-in (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: opt-in Grammatical Category: n 
Feature: การตกลงรับขอมูลตางๆ ท่ีอยูในความสนใจ โดยจะไดรับทาง e-mail  ผูใชสามารถถอนตัวจาก
รายการผูรับขอมูลหรือสมัครเขาไปในรายการใหมไดตามตองการ  
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. Opt-in: The opt-in list is the current standard and it is commonly used. It works like this: 
(a) When you sign up for a service you are offered the option of receiving information on a variety of 
topics.  
(b) The person/company who took your information compiles it and then sells it to e-mailers who are 
looking for people with interests which you have indicated you share. (E093.txt) 
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2. The opt-in format allows users to take themselves off the list and add themselves back on 
whenever they wish. (E117.txt) 
 
ER224 Eng: opt-out (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: opt-out Grammatical Category: n 
Feature: การยกเลิกการเปนสมาชิก ไมอนุญาตใหนําขอมูลไปเผยแพรแกบุคคลอ่ืน 
Additional Feature: วิธีปฏิบัติในการสมัครสมาชิก e-mail ท่ีผูใชขอใหลบตนออกจากรายการสง e-mail ดวย
การคลิก likn หรือสง e-mail ท่ีรองขอใหลบท่ีอยูของตนออก 
(http://www.empiredd.com/Pages/Resources/Faqs/e-glossary.html)   
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. That's why it is also good to have an Opt-out feature that is a way to unsubscribe 
easily. (E120.txt) 
2. This is in stark contrast to the more common "opt-out" policy prevalent in the physical world in 
which consumers may never know that data is being collected about them and possibly resold to 
others without their knowledge. (E170.txt) 
 
ER225 Eng: double opt-in (E088.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: double opt-in Grammatical Category: n 
Feature: การตกลงรับ e-mail เร่ืองท่ีสนใจ โดยท่ีบริษัทหรือบุคคลผูสงน้ันจะสง e-mail มาถามเพ่ือใหผูรับยืนยัน
อีกคร้ัง 
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. Double opt-in: The double opt-in represents the most permission based on the 
methods currently in use. It is rarely practiced. There are 3 basic conditions which define double 
opt-in:  
(a) you have given your permission for someone to send you e-mail on a specific topic of interest to 
you, and  
(b) that person/company has sent you an e-mail asking whether or not it is ok for them to send you 
their specific resource, and   
(c) you have replied "yes". (E093.txt) 
2. Using a "double opt-in" process, it e-mails people on the lists to verify they're indeed willing to 
receive solicitations. (E088.txt) 
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ER226 Eng: unsolicited commercial e-mail 

(E166.txt)/ Unsolicited Commercial E-mail 
(EB04.txt) 

Th: ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคา 
(THR21) 

Abbr: UCE 

Concept: unsolicited commercial e-mail Grammatical Category: n 
Feature: e-mail ทางการคาท่ีสงถึงผูรับโดยเอารายชื่อมาจากแหลงตางๆ เหมือนกับจดหมายโฆษณาสินคาท่ีสง
มาตามบาน 
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. Unsolicited Commercial E-mail: or UCE involves an e-mailer obtaining your name from 
a variety of sources (bulk e-mail lists for sale, extractor software) and then sending you a legitimate 
commercial offer. UCE is identical to direct mail. (E093.txt) 
2. Check with your Internet service provider or online service for ways to reduce unsolicited 
commercial e-mail. Do not read junk e-mail. If the e-mail you receive looks questionable, simply 
delete it. (E166.txt) 
 
ER227 Eng: spam (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: spam Grammatical Category: n 
Feature: unsolicited e-mail รูปแบบตางๆ นอกจากน้ีอาจเปนขอความท่ีสงไปโดยมเีจตนาอ่ืน เชน ฉอโกง โดย
จะปลอมแปลงชื่อ ท่ีอยู และขอมลูสําคัญอ่ืนๆ ของผูสง  
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. People who use the word "spam" usually refer to any form of unsolicited e-mail. 
(E093.txt) 
2. Spam: spammers often obtain their e-mail lists in the same manner as UCErs do, however, their 
offer is usually not a traditional offer, and for that reason they disguise their name, location, and other 
significant information. Sometimes their intent is to defraud. (E093.txt) 
 
ER228 Eng: junk e-mail (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: spam Grammatical Category: n 
Feature: e-mail ท่ีมักจะไมระบุชื่อผูรับในชอง To ของ e-mail แตจะใสเปนชื่ออ่ืนท่ีไมมตีัวตนแทน มี
ความหมายเดียวกับ spam 
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. Usually, junk e-mail does not contain the recipient's address on the "To" line of the e-
mail. Instead, the addressee is anonymous, such as "good@business.com". (E166.txt) 
2. Have you noticed how junk e-mail -- or spam -- has crept into our lives to the extent that the 
complaining about it is waning? (E092.txt) 
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ER229 Eng: junk mail (EB01.txt) Th: ไปรษณียขยะ (THR34) Abbr: - 
Concept: spam Grammatical Category: n 
Feature: จดหมายจาํนวนมากจากนักโฆษณาขายตรงท่ีหาท่ีอยูของผูรับจากแหลงขอมูลสาธารณะบน
เวิลดไวดเว็บ หรือเอาท่ีอยูมาจากบริการออนไลนตางๆ ท่ีมีผูสมคัรขอรับ 
Conceptual Relation: ดู NW32 
Extraction: 1. Another method of obtaining e-mail addresses is use to software robots to scan the 
WWW and collect addresses from public sources such as Usenet postings. Direct mail advertisers 
have used this method for years, flooding the postal mail boxes with what many term "junk mail." 
(EB01.txt) 
2. Web users are already tiring of the levels of junk mail generated by the online services to which 
they subscribe. (EB02.txt) 
 
ER230 Eng: frequently asked questions 

(EB01.txt) 
Th: คําถามท่ีถามบอย (THR31), 
คําถามพบบอย, เอฟเอควิ 
(THR34), ปญหาถามบอย 
(THR35) 

Abbr: FAQ 

Concept: frequently asked questions Grammatical Category: n 
Feature: เคร่ืองมือแบบงายๆ และลงทุนต่ําในการจัดการกับคาํถามซ้ําๆ ของลูกคา และทําใหลูกคารูจัก
ผลิตภัณฑของบริษัทมากข้ึนและตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน 
Additional Feature: รายการคาํตอบสําหรับคําถามท่ีถามบอยซึง่มักเปนคาํถามจากผูเยี่ยมชมเว็บไซต 
(http://www.merchantworkz.com/glossary.asp) 
Conceptual Relation: ดู NW25 
Extraction: 1. Frequently asked questions (FAQs) is the simplest and least expensive tool to deal 
with repetitive customer questions. (EB04.txt) 
2. Research has shown that from FAQs on an online shopping site, customers have a better idea of 
a company's product and feel more comfortable making the decision to buy. (EB03.txt) 
 
ER231 Eng: call center (EB03.txt) Th: ศูนยกลางการบริการ 

(THR41), ศูนยบริการขอมูลทาง
โทรศัพท (THR51) 

Abbr: - 

Concept: call center Grammatical Category: n 
Feature: หนวยงานท่ีใหบริการลูกคาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานบริการโดยผานชองทางติดตอตางๆ 
Conceptual Relation: ดู NW25 
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Extraction: 1. Today's call center is a comprehensive customer service entity in which EC vendors 
take care of customer service issues communicated through various contact channels. (EB04.txt) 
2. You can consolidate the number of channels customers need to talk to by hiring a call center to 
manage your online purchasing site. (EB03.txt) 
 
 
 
 
 

 
 

NW33 
PT = Process - Tool 
PM = Process - Method 
คําอธิบาย: mass customization กระทําไดดวยสองวิธีคือ push technology และ pull technology  โดยใช 
cookie ในการรวบรวมขอมูลตางๆ   
 
ER232 Eng: mass customization (EB01.txt) Th: การผลิตในรูปแบบตามส่ัง

ของลูกคาแตละคน (THR37) 
Abbr: - 

Concept: mass customization Grammatical Category: n 
Feature: การใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละคน มีสองรูปแบบคือ แบบ push และแบบ 
pull โดยใชประโยชนจาก cookie 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW33 
Extraction: 1. What has been found is that by creating mass customization, specifically configuring 
services individually for the customer either by showing her popular associated products or by 
showing her products she typically orders, your customer's buying experience becomes easier and 
more personal. (EB03.txt) 
2. Mass customization comes in two forms: push and pull. (EB03.txt) 
3. Cookies turn out to be very useful for the implementation of mass customization principles. 
(E158.txt) 
 
ER233 Eng: push technology (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: push technology Grammatical Category: n 

mass customization cookie PT

push technology pull technology

PM PM

≠
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Feature: เทคโนโลยีท่ีทําใหเกิด mass customization เปนบริการสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับลูกคาใหโดยอัตโนมัติ 
เชน ขาวสาร โดยอาจเปนบริการฟรีหรือเสียคาธรรมเนียมเล็กนอย 
Conceptual Relation: ดู NW33 
Extraction: 1. To provide mass customization, two technologies are used: 
-Push technology: The seeker is automatically provided with information by being sent to the right 
place. (EB03.txt) 
2. Use an information delivery service (such as Info Wizard, My Yahoo, or PointCast) to find out what 
is published on the Internet, including newsgroup correspondence about your competitors and their 
products. Known as push technologies, these services provide any desired information including 
news, some in real time, for free or a nominal fee. (EB04.txt) 
 
ER234 Eng: pull technology (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: pull technology Grammatical Category: n 
Feature: บริการที่ใหลูกคาดงึขอมูลท่ีตัวเองตองการจากเว็บไซต  ถาเปนขอมูลสําคัญมกัจะตองเสียคาบริการ 
Conceptual Relation: ดู NW33 
Extraction: 1. Pull technology is dependent on information that is specified by the visitor. The visitor 
pulls information from the web site. (EB03.txt) 
2. Many of the "pull" technologies that are of value to customers and businesses are not free 
services; fees are charged. (EB01.txt) 
 
ER235 Eng: cookie (EB01.txt) Th: คุกกี้ (THR16) Abbr: - 
Concept: cookie Grammatical Category: n 
Feature: แฟมขนาดเล็กท่ีเว็บเซริฟเวอรสงมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูเยี่ยมชมเว็บไซต และเกบ็อยูในฮารด
ไดรฟของเคร่ือง เพ่ือท่ีเว็บไซตน้ันจะสามารถจดจาํขอมูลของผูเยี่ยมชมได 
Conceptual Relation: ดู NW33 
Extraction: 1. Cookies are small files or tokens that are stored on a visitor's hard disk. They contain 
data about the visitor and the visitor's current session. Cookies are created so that an application on 
a web site can recall information about a current visitor's session. (EB03.txt) 
2. This process is done with a device known as cookie, a file created at the request of a Web server 
and stored on the user's hard drive, so the Web site can "remember" your past behavior on the 
Internet. (EB04.txt) 
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NW34 

GS = Generic - Specific 
OT = Object - Tool 
คําอธิบาย: discussion group เปนลักษณะหน่ึงของ online community  สรางข้ึนโดยใชเคร่ืองมือตางๆ ไดแก 
message board, chat room และ newsletter 
 
ER236 Eng: virtual community (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online community Grammatical Category: n 
Feature: แหลงรวมคนท่ีมีความสนใจเหมือนๆ กันบนเว็บไซต เปนกลุมเปาหมายของนักโฆษณาและนักการ
ตลาด 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW34 
Extraction: 1. Virtual communities create new types of business-people with similar interests that are 
congregated in one Web site, a natural target for advertisers and marketers. (EB04.txt) 
2. The huge growth of virtual communities - people getting together in interest groups online - 
promises to shift the balance of economic power from the manufacturer to the consumer. (E096.txt) 
 
ER237 Eng: online community (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online community Grammatical Category: n 
Feature: กลุมท่ีจัดตัง้ข้ึนบนเว็บไซตโดยไมตองพบปะกันจริงๆ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธรวมถึงเปนแหลง
สําหรับโฆษณา 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW34 
Extraction: 1. And since many customer-supplier relationships have to be sustained without face-to-
face meetings, online communities are increasingly being used to serve business interests, 
including advertising (chapter 12 and www.roguemarket.com). (EB04.txt) 

online community

message 
board 

chat room newsletter

OT OT OT

discussion group
GS
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2. The vignette entitled Parenthoodweb illustrates the advertising and sponsorship opportunities 
offered by the Parenthoodweb.com, an online community for parents and expecting parents. 
(EB01.txt) 
 
ER238 Eng: electronic community (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: online community Grammatical Category: n 
Feature: สถานท่ีสําหรับใหสมาชิกมาแลกเปล่ียนขอมูล ความคดิเห็น ทัศนคตติางๆ เปนแหลงท่ีมีความสําคัญ
สําหรับ e-commerce 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW34 
Extraction: 1. Electronic communities can create value in several ways as summarized in Figure 
12.4. Members input useful information to the community in the form of comments, feedback, 
elaborating their attitudes and beliefs, and information needs that is retrieved and used by other 
members or by marketers. (EB04.txt) 
2. In a series of papers, I've argued not just that cyberculture needs to be understood, but that 
electronic community has primacy over electronic commerce. (E121.txt) 
 
ER239 Eng: discussion group (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: discussion group Grammatical Category: n 
Feature: กลุมคนท่ีมีความสนใจเหมือนกันในเร่ืองหน่ึง และมักมกีารแสดงขอคิดเห็นในเร่ืองน้ันๆ 
Conceptual Relation: ดู NW34 
Extraction: 1. A discussion group is a group of people with a common interest in a specific topic. 
(E111.txt) 
2. If your company sells stereo equipment, you can go to a stereo discussion group and see what 
subjects are of interest to people, or what they are saying about your or your competitors' products, 
providing you with a window into the consumer's mind. (EB03.txt) 
 
ER240 Eng: message board (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: bulletin board Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีใชในการแลกเปล่ียนความคดิเห็นบนเว็บไซตเหมือนกับ chat room แตตางกันตรงท่ีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นบน message board ไมตองทําในเวลาเดียวกัน 
Conceptual Relation: ดู NW34 
Extraction: 1. A message board is similar to a chat room in that it allows your site users to exchange 
ideas and thoughts -- and it keeps them at your site while they do so. Message boards and other 
forums differ from chat rooms in that they are asynchronous: Visitors do not communicate in real 
time and therefore need not be present at a certain time in order to participate. (E117.txt) 
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2. Typical services are message boards, including opinions and responses; and member activities, 
such as what is going on, site statistics, chat rooms, free e-mail service, and free Web page. 
(EB04.txt) 
 
ER241 Eng: bulletin board (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: bulletin board Grammatical Category: n 
Feature: ท่ีเก็บขอความเกีย่วกับหัวขอเฉพาะดาน ซึง่ผูใชสามารถคนหาและเสนอขอคดิเห็นได เปนส่ิงหน่ึงท่ีทํา
ใหเกดิ community 
Conceptual Relation: ดู NW34 
Extraction: 1. The "store-and-forward," asynchronous nature of a forum makes it possible to create a 
bulletin board where collections of messages about particular subjects can be stored in a database 
and, in response to user queries, be dynamically turned into HTML pages. (EB04.txt) 
2. Where appropriate, "community" features such as bulletin boards, newsletters and regular 
competitions can encourage customers to return to a site. (E126.txt) 
3. Collaboration tools such as newsgroups, chat groups, and bulletin boards can be used so 
members of the groups can post comments and communicate with each other. (EB03.txt) 
 
ER242 Eng: chat room (EB01.txt) Th: หองสนทนา (THR22), หอง

คุย (THR34) 
Abbr: - 

Concept: chat room Grammatical Category: n 
Feature: สถานท่ีสําหรับพบปะพูดคุยบนเว็บไซตในเวลาเดียวกัน จึงไมสามารถเรียกคืนขอความท่ีสงไปแลว 
และผูอ่ืนสามารถเห็นบทสนทนาน้ันๆ ได เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการสราง community และใหบริการลูกคา 
Conceptual Relation: ดู NW34 
Extraction: 1. A chat room is a virtual meeting ground where groups of regulars come to gab (see 
chapter 11 for technological explanation). The chat rooms can be used to build a community to 
promote a political or environmental cause, to support people with medical problems, or to let 
hobbyists share their interest. (EB04.txt) 
2. Once the message is sent, it is gone forever (there is no undo button). Secondly, a message you 
send on the chat room may be read by tens of thousands of people worldwide. (E166.txt) 
 
ER243 Eng: newsletter (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: newsletter Grammatical Category: n 
Feature: ขอมูลขาวสารของเว็บไซต ซึ่งผูสนใจสามารถสมัครขอรับไดโดยจะจัดสงใหทาง e-mail 
Conceptual Relation: ดู NW34 
Extraction: 1. Keeping your site's visitors up-to-date with changes in the site's content, sales and 
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promotional items, and related news is a great way to keep visitors coming back. One way to do this 
is to publish an e-mail newsletter� If you offer news and information in your newsletters and do not 
allow users to post to the group, the software and maintenance are, obviously, much simpler. 
(E117.txt) 
2. (a) You go to a website and sign up to receive information from that website, usually a newsletter. 
(E093.txt) 
 
 
 
 
 
 

NW35 
SC - Subject - Measurement 
คําอธิบาย: traffic สามารถวัดไดดวย hit, page view, visit หรือ unique visitor 

 
ER244 Eng: traffic (EB01.txt) Th: ทราฟฟก (THR38), ปริมาณ

การเยีย่มชม (THR45) 
Abbr: - 

Concept: traffic Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคนท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต  เปนเคร่ืองวัดวามีการเขาถึงเว็บไซตบอยเพียงใด 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35 
Extraction: 1. Flat fee pricing may be implemented with or without traffic (the amount of individuals 
who visit a Web site) guarantees. (E144.txt) 
2. Traffic allows you to measure how often your site is accessed. (E053.txt) 
 
ER245 Eng: Web site traffic (E011.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: traffic Grammatical Category: n 
Feature: เปนส่ิงท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพในดานการตลาดของเว็บไซตน้ัน  
Additional Feature: จํานวนผูเยีย่มชมและการเยี่ยมชมเว็บไซต 
(http://www.marketingterms.com/dictionary/2/) 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35 

traffic

hit

page view visit

unique visitor 

SM 
SM SM

SM
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Extraction: 1. Website Traffic Report also offers a FREE complete tracking and reporting system to 
analyze your Web site traffic and evaluate the performance of your marketing programs. (E053.txt) 
2. For example, business-to-business marketers are achieving significant success generating Web 
site traffic by simply mailing an oversized postcard promoting the site to prospects and customers. 
(E011.txt) 
 
ER246 Eng: Web traffic (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: traffic Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีวัดไดจาก hit หรือจากการเรียกดเูว็บเพจ 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35 
Extraction: 1. Hits have been widely criticized as a measure of Web traffic. (E170.txt) 
2. One auditing service, Business Publishers Association International (BPA), employs the use of 
page requests as their gauging device for Web traffic. (E171.txt) 
 
ER247 Eng: site traffic (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: traffic Grammatical Category: n 
Feature: ส่ิงท่ีใชประเมินความนิยมของเว็บไซต เปนปจจัยในการประเมินของนักโฆษณา 
Conceptual Relation: ดู NW25 และ NW35 
Extraction: 1. Aside from running to your mailbox to collect commission checks, analyzing site traffic 
can help achieve your goal of boosting affiliate sales and commissions. (E053.txt) 
2. At a minimum, accurate information on site traffic must be made available to the advertiser so that 
the advertiser can evaluate alternative Web media vehicles. (E170.txt) 
 
ER248 Eng: hit (EB01.txt) Th: จํานวนไฟลท่ีมีการโหลด 

(THR45) 
Abbr: - 

Concept: hit Grammatical Category: n 
Feature: การกระทําแตละคร้ังท่ีเกิดข้ึนบนเว็บเซิรฟเวอร ซึง่จะปรากฏในแฟมบันทึก เชน การดาวนโหลดแฟม 
หรือการเรียกดูเว็บเพจ โดยจะนับตามจํานวนคร้ังท่ีมีการดาวนโหลดแตละองคประกอบของเว็บเพจน้ัน  เปนส่ิง
หน่ึงท่ีใชในการวเิคราะหประสิทธิภาพการโฆษณา 
Conceptual Relation: ดู NW35 
Extraction: 1. Hits - A hit refers to a single action on the Web server as it appears in the log file. A 
visitor downloading a single file is logged as a single hit, while a visitor requesting a Web page 
including two images registers as three hits on the server; one hit is the request for the HTML page, 
and the two additional hits are requests for the downloaded image files. (E053.txt) 
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2. When visitors reach a Web site, their computer sends a request to the site's computer (server) to 
begin displaying pages. Each element of a requested page (including graphics, text, interactive 
items) is recorded by the site's Web server log file as a "hit." (E170.txt) 
3. Debates regarding appropriate advertising pricing models (e.g. CPMs versus ad banner 
clickthrough rates) and confusion over the appropriate unit of analysis (i.e. hits, visits, unique visits, 
page views, and the like), mire industry efforts to grow the medium as a business. (E143.txt) 
 
ER249 Eng: page view (EB04.txt) Th: จํานวนคร้ังท่ีมีการเยี่ยมชม 

(THR45) 
Abbr: - 

Concept: page view Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังท่ีเว็บเพจหน่ึงปรากฏตอผูชม  page view หน่ึงอาจบันทึกวาเปนหลาย hit 
Conceptual Relation: ดู NW35 
Extraction: 1. page views 
The number of times a particular Web page has been presented to visitors. [TRAFFIC] (E170.txt) 
2. A single visit or page view may be recorded as several hits, and depending on the browser, the 
page size, and other factors, the number of hits per page can vary widely. (EB04.txt) 
 
ER250 Eng: page impression (EB03.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: page view Grammatical Category: n 
Feature: เรียกอีกอยางวา page view  เปนจํานวนคร้ังท่ีเว็บเพจหน่ึงถูกเรียกจากเซิรฟเวอร  แสดงถึงจํานวนคน
ท่ีไดดูเว็บเพจน้ัน 
Conceptual Relation: ดู NW35 
Extraction: 1. Page views: Also called page impressions, this is the number of times a particular Web 
page has been requested from the server. (E015.txt) 
2. You pay based on the page impressions (people going to that page) for the page on which your 
banner is located. (EB03.txt) 
 
ER251 Eng: visit (EB01.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: visit Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังของการเยี่ยมชมเว็บไซต โดยนับจากการรองขอขอมูลอยางติดตอกันของผูเยีย่มชม ถาผู
เยี่ยมชมหยุดรองขอจนเกินระยะเวลาท่ีกาํหนด ก็จะนับการรองขอคร้ังตอไปเปนการเยี่ยมชมคร้ังใหม 
Conceptual Relation: ดู NW35 
Extraction: 1. A visit is commonly defined as a sequence of requests made by one user. Once a 
visitor stops making requests from a site for a given period of time, called a time out, the next hit by 
this visitor is considered a new visit. (E170.txt) 
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2. Visits - Number of visits to your site. If a visitor is idle longer than the idle-time limit, WebTrends 
assumes the visit ended. If the visitor continues to browse your site after they reach the idle-time 
limit, a new visit is counted. (EB04.txt) 
 
ER252 Eng: unique visitor (EB01.txt) Th: จํานวนผูเขาเยีย่มชมท่ีไมซ้าํ

กัน (THR45) 
Abbr: - 

Concept: unique visitor Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคนแตละคนท่ีเยี่ยมชมเว็บไซตภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยตัดสินจากท่ีอยู IP, domain 
name และ cookie 
Conceptual Relation: ดู NW35 
Extraction: 1. Unique Visitors - Number of unique visitors determined by IP addresses, domain 
names, and cookies. (E053.txt) 
2. unique visitor 
A visitor that can be qualified as a unique individual within a given period of time. (E170.txt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW36 
SC = Subject - Measurement 
คําอธิบาย: กิจกรรมท่ีเกดิข้ึนหรือปฏิกิริยาของผูเยี่ยมชมเปนส่ิงท่ีวดัผลการดําเนินงานของเว็บไซตได โดยมีส่ิง
ตางๆ ท่ีใชเปนตัววัดดังน้ี visit duration, conversion rate, churn rate และ click-through 
 
ER253 Eng: visit duration (E143.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: visit duration Grammatical Category: n 
Feature: ชวงเวลาท่ีลูกคาเขาและออกจากเว็บไซต เปนส่ิงหน่ึงท่ีใชวัดความสําเร็จ 
Conceptual Relation: ดู NW36 
Extraction: 1. The time between the consumer entry and exit from a Web site is defined as the visit 
duration (or session duration if only one site was visited during the session). (E143.txt) 
2. Discussion has centred on the following measures of success: 
* traffic;  

interactivity

visit duration 

conversion rate churn rate

click-through 
SM 

SM SM

SM
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* visit duration;� A crucial measure is the duration of the visit. (E164.txt) 
 
ER254 Eng: conversion rate (E002.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: conversion rate Grammatical Category: n 
Feature: อัตราท่ีใชในการวดัความสําเร็จของเว็บไซต ซึง่สามารถปรับปรุงไดดวยการเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ และขอเสนอพิเศษของเว็บไซตน้ัน 
Additional Feature: อัตรารอยละของผูเยีย่มชมท่ีกลายเปนผูซื้อ 
(http://www.emakina.com/functions/glossary.cfm#) 
Conceptual Relation: ดู NW36 
Extraction: 1. Some ways to boost your conversion rate include improving navigation, simplifying 
checkout process (such as one-step checkout and easily replaced passwords), and sending out e-
mails with special offers. (E002.txt) 
2. "Although JCPenney had 1.6 million fewer visitors than Best Buy in November, the company had 
half a million more buyers because its conversion rate was three times higher than Best Buy's." 
(E017.txt) 
 
ER255 Eng: churn rate (E158.txt) Th: อัตราการสูญเสียลูกคา 

(THR41) 
Abbr: - 

Concept: churn rate Grammatical Category: n 
Feature: อัตราท่ีลูกคาเลิกซื้อสินคาหรือบริการเน่ืองจากไมพอใจในสินคาหรือบริการ 
Conceptual Relation: ดู NW36 
Extraction: 1. These different examples underline why companies pay such attention to the churn 
rate. Companies that solely rely on onerous marketing campaigns to replace the lost customers are 
prone to serious survival problems before long. (E158.txt) 
2. The Strategis Group asserts that the Internet service providers endure a five-times higher churn 
rate, culminating to 10 per cent monthly. The main reasons invoked were "busy signals, connection 
speed and poor customer service". (E158.txt) 
 
ER256 Eng: click-through (EB01.txt) Th: จํานวนคร้ังท่ีมีผูคล้ิกลงบน

โฆษณา (THR26) 
Abbr: - 

Concept: click-through Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังท่ีผูเยีย่มชมคลิก banner เพ่ือไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา เปนส่ิงหน่ึงท่ีใชวดักจิกรรมใน
เว็บไซต 
Conceptual Relation: ดู NW36 
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Extraction: 1. A Click-Through is an accurate count of the number of times that a user left a 
publisher's Web site and successfully arrived at an advertiser's Web site. (E170.txt) 
2. Web publishers were arguing that the problem with activity-based measures like click-through or 
interactivity is that the Web publishers cannot be held responsible for activity related to an 
advertisement. (EB04.txt) 
 
ER257 Eng: click (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: click-through Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังท่ีผูเยีย่มชมคลิกโฆษณาเพ่ือไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา มคีวามหมายเดียวกบั ad click 
Conceptual Relation: ดู NW36 
Extraction: 1. Clicks (or ad clicks): every time a visitor clicks on an advertising banner to access the 
advertiser's Web site. (EB04.txt) 
2. clicks/adclicks 
The number of times that an ad has been clicked by visitors. A measure of response to an ad 
placement. [TRAFFIC] (E170.txt) 
 
ER258 Eng: ad click (EB04.txt) Th: - Abbr: - 
Concept: click-through Grammatical Category: n 
Feature: จํานวนคร้ังท่ีผูใชคลิก ad banner เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเตมิจากผูโฆษณา 
Conceptual Relation: ดู NW36 
Extraction: 1. ad clicks 
The number of times users "click" on an ad banner to request additional information from the 
advertiser. (E170.txt) 
2. Clicks (or ad clicks): every time a visitor clicks on an advertising banner to access the advertiser's 
Web site. (EB04.txt) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 

บันทึกขอมูลศัพท
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สัญลักษณและรหัสท่ีใชในบันทึกขอมูลศัพท 
 
X!Y  - X เปนหมวดใหญ  Y เปนหมวดยอยของ X 
(ABBR)  - ตัวยอ   
(SYN)  - คําพอง   
(ANT)  - คําตรงขาม 
(EBxx.txt) - แฟมขอมูลหนังสือจากคลังขอมูลภาษา 
(Exxx.txt) - แฟมขอมูลเอกสารจากคลังขอมูลภาษา 
(THRxx) -  เอกสารอางอิงภาษาไทย 
(TRxxx)  - รายการในบันทึกขอมูลศัพท  
 
 
TR001 Eng: electronic business (EB01.txt) Th: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (THR18) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic business 
Definition: การทาํธุรกรรมทุกข้ันตอนในธุรกจิผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนเร่ืองของการซื้อขาย การตดิตอ
ประสานงาน รวมถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสํานักงาน (THR22) 
Illustration: The term electronic business also includes the exchange of information not directly 
related to the actual buying and selling of goods. (EB01.txt) 
Note: ยังไมมีนิยามท่ียอมรับกันอยางเปนสากล 
Linguistic Specification: (SYN) e-business (EB01.txt), (ABBR) EB (E104.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002) 
 
TR002 Eng: electronic commerce (EB01.txt) Th: พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (THR09), อีคอมเมิรซ 

(THR12) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic business 
Definition: สวนหน่ึงของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนเร่ืองของการซือ้ขายขอมูล ผลิตภัณฑ และบริการผาน
เครือขายคอมพิวเตอรท่ีประกอบขึ้นเปนอินเทอรเน็ต 
Illustration: Electronic commerce is defined as buying and selling of product, services or information 
via computer networks, mainly the Internet. (E157.txt) 
Note: ยังไมมีนิยามท่ียอมรับกันอยางเปนสากล 
Linguistic Specification: (SYN) e-commerce (EB01.txt), E-commerce (E037.txt), E-Commerce 
(E049.txt), e-Commerce (E139.txt), eCommerce (EB01.txt), ecommerce (EB02.txt), Internet 
commerce (EB01.txt), (ABBR) EC (EB01.txt) 
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Cross-reference: electronic business (TR001) 
 
TR003 Eng: business-to-business (EB01.txt) Th: ธุรกิจกับธุรกิจ, บีทูบี (THR40) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกระทําระหวางองคกรธุรกจิกบัองคกรธุรกจิ 
Illustration: We prefer to use business-to-business (b2b) to denote dynamic systems relationships 
between business partners. (EB02.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) business to business (E102.txt), Business-to-Business (E056.txt), 
Business to Business (E104.txt), (ABBR) B2B (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-consumer (TR004), business-to-
government (TR005), consumer-to-consumer (TR006) 
 
TR004 Eng: business-to-consumer (EB01.txt) Th: ธุรกิจกับผูบริโภค (THR10), บีทูซี (THR40) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกระทําระหวางองคกรธุรกจิกบัผูบริโภค 
Illustration: Business-to-consumer and business-to-business are useful distinctions that help us 
direct activities and investments in ecommerce. (E002.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) business to consumer (E056.txt), Business-to-Consumer (E127.txt),  
Business to Consumer (E114.txt), (ABBR) B2C (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-business (TR003), business-to-
government (TR005), consumer-to-consumer (TR006) 
 
TR005 Eng: business-to-government (E173.txt) Th: ธุรกิจกับรัฐบาล, บีทูจี (THR40) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกระทําระหวางองคกรธุรกจิกบัรัฐบาล 
Illustration: Although business-to-government isn't likely to eclipse the overall size of the business-to-
business market--estimated at anywhere from $3 trillion to $50 trillion annually by 2005--government 
e-commerce is a potentially large market. (E173.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) business to government (E104.txt), (ABBR) B2G (E104.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-business (TR003), business-to-
consumer (TR004), consumer-to-consumer (TR006) 
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TR006 Eng: consumer-to-consumer (EB02.txt) Th: ผูบริโภคกับผูบริโภค, ซีทูซี (THR40) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกระทําระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค 
Illustration: While this solution is extremely convenient for buyers who already hold credit cards, and 
is a good model for consumer-to-consumer (C2C) payments, such as those required at auction 
sites, it's not really an improvement, as far as I can tell, over credit card payments for business-to-
consumer (B2C) transactions. (E032.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) Consumer to Consumer (E104.txt), (ABBR) C2C (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), business-to-business (TR003), business-to-
consumer (TR004), business-to-government (TR005) 
 
TR007 Eng: portal (EB01.txt) Th: เว็บทา (THR30) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีเปนแหลงขอมูลในเร่ืองตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซต
อ่ืนๆ ท่ีใหขอมูลน้ัน 
Illustration: A portal is referred to a site that serves as the "port of entry" onto the web. Portals are 
designed to give web users the information they need as they first enter the WWW. (EB01.txt) 
Note: ปจจุบันมีบริการเสริมตางๆ เพ่ือดึงดูดผูใช เชน บริการ e-mail และพ้ืนท่ีสรางเว็บเพจ  มีรายไดจากคา
โฆษณาหรือคาธรรมเนียมตามแตขอตกลง 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: search engine (TR008), directory (TR009), horizontal portal (TR010), vertical portal 
(TR011) 
 
TR008 Eng: search engine (EB01.txt) Th: เว็บไซตบริการคนหาขอมูล, เสิรชเอนจิน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!portal 
Definition: เว็บทาประเภทหน่ึงท่ีใหบริการคนหาขอมูลดวยคําสําคัญ 
Illustration: Anyone can submit its URL to a search engine and be listed. (EB04.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท  
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
3. เว็บไซตประเภทน้ีจะใชโปรแกรมสไปเดอรในการรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตตางๆ มาจัดทําดรรชนี แลว
แสดงผลเปนจุดเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บเพจท่ีมีคําสําคัญตามท่ีผูคนหาระบุ 
4. ศัพทคําน้ีมีสองมโนทัศนคือ มโนทัศนท่ีเปนเว็บไซตกับมโนทัศนท่ีเปนโปรแกรม 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: portal (TR007), directory (TR008), search engine (TR040) 



 246

TR009 Eng: directory (EB01.txt) Th: เว็บไซตสารบบ, ไดเร็กทอรี 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!portal 
Definition: เว็บทาประเภทหน่ึงท่ีใหบริการคนหาขอมูลโดยแบงขอมูลเปนหมวดหมู 
Illustration: The correct choice of a category is important because the user navigates through the 
directory and may not find the site if it is categorized differently than expected by the visitor. 
(EB01.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติท่ีมีอยูเดิมคือคําวา �สารบบ (directory)� (THR34) แลวเพ่ิมคําวา 
�เว็บไซต� เพ่ือระบุขอบเขตมโนทัศน 
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
3. ขอมูลท่ีใหบริการเปนการเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเว็บไซตน้ันๆ ซึ่งจะไดรับการประเมินกอนวาสมควรนํามา
รวบรวมไวในฐานขอมูลหรือไม 
Linguistic Specification: (SYN) Web directory (EB02.txt), Internet directory (EB03.txt), online directory 
(EB02.txt) 
Cross-reference: portal (TR007), search engine (TR008) 
 
TR010 Eng: horizontal portal (E055.txt) Th: เว็บทาท่ัวไป 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!portal 
Definition: เว็บทาท่ีใหบริการขอมูลในเร่ืองตางๆ 
Illustration: The Client Help Desk even mentions "horizontal portals" (e.g. Yahoo!, see above) adding 
that these are "all-purpose portals." (E055.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. เว็บทาชนิดน้ีมีรายไดจากคาโฆษณาหรือคาสมาชิกและคาธรรมเนียม 
Linguistic Specification: (ANT) vertical portal (EB02.txt) 
Cross-reference: portal (TR007), vertical portal (TR011) 
 
TR011 Eng: vertical portal (EB02.txt) Th: เว็บทาเฉพาะดาน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!portal 
Definition: เว็บทาท่ีใหบริการขอมูลเฉพาะดาน  
Illustration: Few companies as yet have made the transition to the new thinking about intermediary 
roles that we explore in the section "Role Types," though vertical portals (or vortals) are starting to 
address the directory needs of specific industries and interest groups. (EB02.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. เว็บทาชนิดน้ีมีรายไดจากคาโฆษณาหรือคาสมาชิกและคาธรรมเนียม 
Linguistic Specification: (SYN) vortal (EB02.txt), (ANT) horizontal portal (E055.txt) 
Cross-reference: portal (TR007), horizontal portal (TR010) 
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TR012 Eng: electronic publishing (EB01.txt) Th: ผูใหบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีใหบริการขอความ ขอมูล รูปภาพ เสียง หรือส่ือประสม 
Illustration: We also need to consider the impact of electronic publishing on the cyber book retailing 
business with a long-term perspective. (EB04.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพทและทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. เว็บไซตประเภทน้ี เชน หนังสือพิมพหรือนิตยสารแบบออนไลน มีรายไดจากคาโฆษณา คาธรรมเนียม หรือคา
สินคาและบริการตามแตขอตกลง 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), content provider (TR013) 
 
TR013 Eng: content provider (EB02.txt) Th: ผูใหบริการเน้ือหา 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีใหบริการขอมูลและเน้ือหาตางๆ รวมไปถึงการสรางเว็บเพจหรือ
แปลเว็บไซต 
Illustration: You can work with a content provider who writes these pages, and each language 
section of your Web site will start taking on a life of its own, as well as the characteristics (even 
visually) of that culture. (E069.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. เว็บไซตชนิดน้ีมีรายไดจากคาธรรมเนียมหรือคาสมาชิก และคาสินคาหรือบริการ 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), electronic publishing (TR012) 
 
TR014 Eng: online auction (EB02.txt) Th: การประมูลออนไลน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบหน่ึงท่ีเปนการแขงขันกันเสนอราคาสินคา และผูชนะท่ีไดสินคาไปคือผูท่ี
บรรลุเงื่อนไขในการซื้อขายน้ัน 
Illustration: Bidders participating from different locations, and the ability to alter the length of time the 
online auction takes, make a world of difference. (E116.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) on-line auction (EB01.txt), electronic auction (EB04.txt), e-auction 
(E116.txt), Internet auction (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), forward auction (TR015), reverse auction (TR016), 
Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee auction (TR019), sealed bid auction 
(TR020) 
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TR015 Eng: forward auction (E116.txt) Th: การประมูลขาย 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online auction 
Definition: การประมูลออนไลนท่ีจัดข้ึนเพ่ือดําเนินการขายสินคา 
Illustration: Competitive bidding usually gets more advantageous prices for the seller on forward 
auctions and for the buyer on reverse auctions. (E133.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (ANT) reverse auction (E057.txt) 
Cross-reference: online auction (TR014), reverse auction (TR016) 
 
TR016 Eng: reverse auction (E057.txt) Th: การประมูลซื้อ 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online auction 
Definition: การประมูลออนไลนท่ีจัดข้ึนเพ่ือดําเนินการซื้อสินคา  
Illustration: In a reverse auction, a single buyer posts a description of needed goods or services on a 
marketplace for multiple sellers to bid on. (E133.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (ANT) forward auction (E116.txt) 
Cross-reference: online auction (TR014), forward auction (TR015) 
 
TR017 Eng: Dutch auction (E004.txt) Th: การประมูลแบบดัตช 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online auction 
Definition: การประมูลออนไลนท่ีราคาประมูลเร่ิมตนจะตัง้ไวสูง แลวคอยๆ ลดลงมา และส้ินสุดการประมูลทันที
เมื่อมีผูตกลงประมูล 
Illustration: In a Dutch auction, the auctioneer begins with a high starting price at which level no one 
is expected to bid and then lowers the bid gradually until someone buys (See "Bidwords," above.) 
(E004.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online auction (TR014), English auction (TR018), Yankee auction (TR019), sealed 
bid auction (TR020) 
 
TR018 Eng: English auction (E004.txt) Th: การประมูลแบบอังกฤษ 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online auction 
Definition: การประมูลออนไลนสําหรับประมูลสินคารายการละหน่ึงชิ้น โดยเร่ิมดวยราคาขั้นต่าํสุด และผูชนะ
คือผูท่ีใหราคาสูงสุด 
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Illustration: An English auction starts the bidding at the lowest acceptable price and solicits 
successively higher bids until the auction is closed. The highest bidder wins. (E133.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. ในระหวางการประมูลจะบอกเฉพาะราคาสูงสุดท่ีมีผูประมูลในขณะน้ัน 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), Yankee auction (TR019), sealed bid 
auction (TR020), 
 
TR019 Eng: Yankee auction (E004.txt) Th: การประมูลแบบแยงกี 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online auction 
Definition: การประมูลออนไลนท่ีนําสินคาชนิดเดยีวในปริมาณมากมาเสนอใหประมูล โดยตัดสินผูชนะจาก
ราคา ปริมาณ และเวลาในการประมูลตามลําดับ 
Illustration: The Yankee auction is a multi-item version of the English auction, where winners are 
determined by ranking bids according to highest price, then by largest quantity, then by earliest 
time. (E004.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. คลายกับการประมูลแบบอังกฤษตรงท่ีผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด แตตางกันท่ีสินคาในการประมูลน้ี
มีปริมาณมาก และผูยื่นประมูลสามารถระบุปริมาณสินคาท่ีตองการประมูลได 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), sealed bid 
auction (TR020) 
 
TR020 Eng: sealed bid auction (E133.txt) Th: การประมูลลับ 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online auction 
Definition: การประมูลออนไลนท่ีไมเปดเผยราคาของผูประมูลคนใด ใหยื่นประมูลเพียงคร้ังเดยีว และผูชนะคือ
ผูยื่นประมูลสูงสุด 
Illustration: The sealed bid auction knows two versions: the first price sealed bid auction, and the 
Vickrey auction in which the price is that of the second highest bid. (E146.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. การประมูลรูปแบบน้ีมีสองประเภทคือ การประมูลลับราคาสูงสุด และ การประมูลลับราคารอง หรือการ
ประมูลแบบวิกครีย 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee 
auction (TR019), first price sealed bid auction (TR021), second price sealed bid auction (TR022) 
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TR021 Eng: first price sealed bid auction 
(E146.txt) 

Th: การประมูลลับราคาสูงสุด 

Grammatical Category: noun Subject Field: online auction!sealed bid auction 
Definition: การประมูลลับท่ีผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด 
Illustration: The introduction presented already the main versions: English auction, first price sealed 
bid auction, and Dutch auction. (E146.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee 
auction (TR019), sealed bid auction (TR020), second price sealed bid auction (TR022) 
 
TR022 Eng: second price sealed bid auction 

(E146.txt) 
Th: การประมูลลับราคารอง 

Grammatical Category: noun Subject Field: online auction!sealed bid auction 
Definition: การประมูลลับท่ีผูชนะคือผูยื่นประมูลในราคาสูงสุด แตจะชาํระเงินตามราคาประมูลสูงสุดอันดับ
สองเทาน้ัน 
Illustration: A fourth member of this category is the second price sealed bid auction, also called the 
Vickrey auction, in which the winner has to pay only the second highest bid price. (E146.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) Vickrey auction (E133.txt) 
Cross-reference: online auction (TR014), Dutch auction (TR017), English auction (TR018), Yankee 
auction (TR019), sealed bid auction (TR020), first price sealed bid auction (TR021) 
 
TR023 Eng: electronic store (EB04.txt) Th: รานคาอิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีขายสินคาและบริการโดยมีลักษณะเปนรานคารานเดียว 
Illustration: Manufacturers may sell their own products on the Internet if their electronic stores have 
high visibility. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic 
commerce)� (TR002) 
Linguistic Specification: (SYN) e-store (EB04.txt), online store (EB02.txt), on-line store (EB01.txt), 
virtual store (EB01.txt), electronic storefront (EB04.txt), e-storefront (E012.txt), online storefront 
(EB01.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), electronic mall (TR024) 
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TR024 Eng: electronic mall (EB01.txt) Th: ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีขายสินคาและบริการโดยมีลักษณะเปนแหลงรวมรานคาหรือ
สินคาจากผูผลิตหลายราย 
Illustration: An EC initiative may include such EC projects as creating a storefront, extranet, or an 
electronic mall. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic 
commerce)� (TR002) 
Linguistic Specification: (SYN) e-mall (EB04.txt), online mall (EB02.txt), on-line mall (E114.txt), virtual 
mall (EB04.txt), electronic shopping mall (EB01.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002), electronic store (TR023), electronic distributor 
(TR025), electronic broker (TR026) 
 
TR025 Eng: electronic distributor (EB04.txt) Th: ตัวแทนจําหนายอิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!electronic mall 
Definition: ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนคนกลางผูรับผิดชอบในการจาํหนายสินคาและการชาํระเงินทาง
อินเทอรเน็ต 
Illustration: As briefly defined in section 2.4, an electronic distributor takes full responsibility for 
fulfilling orders and collecting payment. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกส (electronic mall)� 
(TR024) 
Linguistic Specification: (SYN) e-distributor (E066.txt), online distributor (E097.txt) 
Cross-reference: electronic mall (TR024), electronic broker (TR026) 
 
TR026 Eng: electronic broker (EB04.txt) Th: นายหนาอิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!electronic mall 
Definition: ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกสท่ีนําผูซื้อและผูขายมาพบกนัทางอินเทอรเน็ต 
Illustration: Electronic brokers only introduce suppliers who deal with the items that the customers 
are looking for. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �ศูนยการคาอิเล็กทรอนิกส (electronic mall)� 
(TR024) 
Linguistic Specification: (SYN) e-broker (EB04.txt), online broker (EB02.txt) 
Cross-reference: electronic mall (TR024), electronic distributor (TR025) 
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TR027 Eng: online stock trading (EB02.txt) Th: การซื้อขายหลักทรัพยออนไลน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีเปนการซือ้ขายหลักทรัพยตางๆ 
Illustration: Online stock trading has become a popular use of the Internet. Financial institutions that 
sell stocks and bonds over the Internet provide customers with stock and bond tracking services 
and the ability to trade online. (EB03.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) online trading (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002) 
 
TR028 Eng: electronic marketplace (EB02.txt) Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (THR28) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึงท่ีเปนแหลงรวมผูซือ้และผูขายจาํนวนมากซึ่งมักเปนองคกรธุรกจิ 
และดําเนินการซื้อขายระหวางกนัผานอินเทอรเน็ต 
Illustration: Electronic marketplaces are specifically designed to enable multiple buyers and multiple 
sellers to interact and to collaborate. (E159.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) e-marketplace (E058.txt), e-Marketplace (E057.txt), digital 
marketplace (E070.txt), hub (EB02.txt), exchange (EB02.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002) 
 
TR029 Eng: horizontal marketplace (E141.txt) Th: ตลาดกลางท่ัวไป 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  

electronic marketplace 
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนแหลงซื้อขายสินคาและบริการที่หลากหลายระหวางองคกรธุรกิจ 
Illustration: But a manufacturer of office cubicles might lean towards a horizontal marketplace with 
an office furniture and equipment category. (E141.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีบัญญัติไวคือคําวา �เว็บทาท่ัวไป (horizontal portal)� (TR010) 
2. พบคําวา �horizontal exchange� 
(http://www.aug.edu/~sbamdm/ecommerce/Lecture/lecture11.htm) 
Linguistic Specification: (SYN) horizontal e-marketplace (E058.txt), horizontal digital marketplace 
(E070.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), vertical marketplace (TR030) 
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TR030 Eng: vertical marketplace (E141.txt) Th: ตลาดกลางเฉพาะดาน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  

electronic marketplace 
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนแหลงซื้อขายสินคาและบริการเฉพาะดานระหวางองคกรธุรกิจ 
Illustration: A veterinary supplier, for example, would prefer a vertical marketplace targeted at the 
veterinary industry over a horizontal marketplace aimed at indirect goods. (E141.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีบัญญัติไวคือคาํวา �เว็บทาเฉพาะดาน (vertical portal)� (TR011) 
Linguistic Specification: (SYN) vertical e-marketplace (E058.txt), vertical exchange (E070.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), horizontal marketplace (TR029) 
 
TR031 Eng: public marketplace (E141.txt) Th: ตลาดกลางสาธารณะ 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  

electronic marketplace 
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีรวมผูซื้อและผูขายจาํนวนมาก โดยไมมีผูซื้อหรือผูขายรายใดเปนเจาของ
หรือควบคุมตลาด และสินคาในตลาดเปนสินคาและบริการท่ัวไป 
Illustration: Public marketplaces are good choices for sellers and buyers interested in ordinary, non-
production goods and services. (E141.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: (SYN) public exchange (E003.txt), (ANT) private marketplace (E070.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), horizontal marketplace (TR029), vertical 
marketplace (TR030), private marketplace (TR032) 
 
TR032 Eng: private marketplace (E070.txt) Th: ตลาดกลางสวนตัว 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  

electronic marketplace 
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีจํากดัสมาชิก โดยอาจมีผูซือ้รายเดียวและผูขายหลายราย หรือผูขายราย
เดียวและผูซื้อหลายราย มกัเปนตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการเฉพาะดาน 
Illustration: Private marketplaces restrict membership to preserve some affinity around a particular 
product or service or an industry. (E141.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. มีความปลอดภัยดานขอมูลการคามากกวาตลาดกลางสาธารณะ เน่ืองจากเปนการทําธุรกิจภายในกลุมของ
ตน 
Linguistic Specification: (SYN) private exchange (E003.txt), (ANT) public marketplace (E141.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), horizontal marketplace (TR029), vertical 
marketplace (TR030), public marketplace (TR031) 
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TR033 Eng: buyer-driven e-marketplace 
(E172.txt) 

Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสโดยผูซื้อ 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  
electronic marketplace 

Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดตัง้ข้ึนโดยกลุมผูซื้อเพ่ือจัดซื้อสินคาจากผูขายผานทางอินเทอรเน็ต 
Illustration: Of the four types of e-marketplace, buyer-driven e-marketplaces are purely business-to-
business (B2B). (E172.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic 
marketplace)� (THR28) 
Linguistic Specification: (SYN) buyer-oriented marketplace (EB04.txt), customer-oriented 
marketplace (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), sell-driven e-marketplace (TR034), independent e-
marketplace (TR035), technology provider e-marketplace (TR036) 
 
TR034 Eng: sell-driven e-marketplace (E172.txt) Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสโดยผูขาย 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  

electronic marketplace 
Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดตัง้ข้ึนโดยกลุมผูขายท่ีตองการขายสินคาแบบออนไลน 
Illustration: ii. sell-driven e-marketplaces - established by a consortium of suppliers/sellers that are 
looking to sell their products on-line via the e-marketplace (E172.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic 
marketplace)� (THR28) 
Linguistic Specification: (SYN) supplier-oriented marketplace (EB04.txt), seller-oriented marketplace 
(EB04.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), buyer-driven e-marketplace (TR033), independent 
e-marketplace (TR035), technology provider e-marketplace (TR036) 
 
TR035 Eng: independent e-marketplace 

(E172.txt) 
Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสอิสระ 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  
electronic marketplace 

Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดตัง้ข้ึนโดยองคกรอิสระ มีรายไดจากการดาํเนินงานตลาดโดยเปน
ตัวแทนของผูซื้อและผูขาย 
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Illustration: iii. independent e-marketplaces - established by independent organisations, whose main 
motivation is to obtain revenues through operating the marketplace on behalf of buyers/sellers. 
(E172.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic 
marketplace)� (THR28) 
Linguistic Specification: (SYN) intermediary-oriented marketplace (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), buyer-driven e-marketplace (TR033), sell-driven e-
marketplace (TR034), technology provider e-marketplace (TR036) 
 
TR036 Eng: technology provider e-marketplace 

(E172.txt) 
Th: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสโดยผูใหบริการ
เทคโนโลยี 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  
electronic marketplace 

Definition: ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดตัง้ข้ึนโดยผูใหบริการเทคโนโลยีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
Illustration: iv. technology provider e-marketplaces - established by an e-marketplace technology 
provider. These are very similar in principal to independent e-marketplaces, but the motivation for 
the technology provider to set up the e-marketplace can be quite different to those of a company 
establishing an independent marketplace. (E172.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (electronic 
marketplace)� (THR28) 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028), buyer-driven e-marketplace (TR033), sell-driven e-
marketplace (TR034), independent e-marketplace (TR035) 
 
TR037 Eng: market maker (EB04.txt) Th: ผูบริหารตลาด (THR28) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!  

electronic marketplace 
Definition: ผูท่ีจัดตัง้และดูแลการดําเนินงานของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ ใหเปนไปดวยความ
ราบร่ืน 
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Illustration: The market maker assumes the responsibility of e-Marketplace administration and 
performs maintenance tasks to ensure that the e-Marketplace is open for business. (E058.txt) 
Note: 1. หนาท่ีของผูบริหารตลาดมีตั้งแตควบคุมการดําเนินงานของตลาดไปจนถึงจัดหาส่ิงจําเปนพ้ืนฐาน 
ลงทะเบียนสมาชิก และใหการสนับสนุนและบริการแกเหลาสมาชิก 
2. ในความหมายอีกนัยหน่ึงหมายถึง "ผูกําหนดทิศทางของตลาดใหเปนไปตามความตองการของตน�* 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic marketplace (TR028) 
 
TR038 Eng: online merchant (EB01.txt) Th: ผูคาออนไลน* 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการขายสินคาหรือบริการโดยใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลาง*  
Illustration: Once a merchant account and third party processor have been selected and 
established, an online merchant can begin to accept credit card payments. (E030.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) on-line merchant (EB01.txt), Internet merchant (EB01.txt), Web 
merchant (EB04.txt), web merchant (E020.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002) 
 
TR039 Eng: navigation bar (EB02.txt) Th: แถบนําทาง 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: สวนหน่ึงของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนชดุตวัเลือกท่ีมกีารเชื่อมโยงซึง่จะนําผูคลิกไปยัง
สวนตางๆ ในเว็บไซต 
Illustration: The basic commercial Website pattern has established itself and can be summed up by 
the typical navigation bar: home | products | services | jobs | about | contact. (EB02.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: hyperlink (TR125) 
 

                                                   
* พิพัฒน  ยอดพฤติการ 
* พิพัฒน  ยอดพฤติการ 
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TR040 Eng: search engine (EB01.txt) Th: โปรแกรมคนหา (THR35) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: สวนหน่ึงของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนโปรแกรมสําหรับคนหาเอกสารโดยใชคําสําคัญท่ี
ระบุ แลวแสดงตาํแหนงหรือรายการเอกสารท่ีพบคําสําคัญน้ัน  
Illustration: The search engine finds any reference to a given word on that site. (EB03.txt) 
Note: ศัพทคําน้ีมีสองมโนทัศนคือ มโนทัศนท่ีเปนเว็บไซตกับมโนทัศนท่ีเปนโปรแกรม 
Linguistic Specification: (SYN) site search engine (EB03.txt), on-site search engine (E117.txt) 
Cross-reference: search engine (TR008) 
 
TR041 Eng: online catalog (EB01.txt) Th: แคตะล็อกออนไลน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: สวนหน่ึงของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีคลายกบัแคตะล็อกธรรมดาแตใหบริการแบบออนไลน 
มีคําอธิบายและรูปภาพของผลิตภัณฑพรอมดวยขอมูลอ่ืนๆ สําหรับโฆษณาและใหขอมูลแกลูกคา โดยท่ีลูกคา
สามารถคนหาสินคาท่ีตองการได 
Illustration: For merchants, the objective of online catalogs is to advertise and promote products and 
services, whereas the purpose of catalogs to the customer is to provide a source of information on 
products and services. 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) electronic catalog (EB04.txt) 
Cross-reference: shopping cart (TR042) 
 
TR042 Eng: shopping cart (EB01.txt) Th: รถเข็น (THR24) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: สวนหน่ึงของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนอุปกรณทําหนาท่ีเสมือนรถเข็นสินคาท่ีลูกคาใช
รวบรวมสินคาระหวางการเลือกซือ้เพ่ือนําไปชาํระเงินตอไป โดยสามารถเพ่ิมหรือลบรายการสินคาในระหวาง
ทางได   
Illustration: Suppose Tom has selected a PC from JCPenney. Tom can then place the items in the 
shopping cart and click the checkout button to order. (EB04.txt) 
Note: ไอคอนของโปรแกรมน้ีอาจเปนรูปรถเข็นหรือตะกราสินคา 
Linguistic Specification: (SYN) electronic shopping cart (EB04.txt), virtual shopping cart (EB03.txt) 
Cross-reference: online catalog (TR041) 
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TR043 Eng: domain name (EB01.txt) Th: ชื่อโดเมน (THR08), ชื่อเขต (THR34) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: ชื่อท่ีบอกแหลงท่ีอยูของเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 
Illustration: Choosing a domain name that is easy to remember is particularly important for repeat 
customers who may want to return to the site quickly without going through a search engine. 
(E014.txt) 
Note: ชื่อโดเมนแบงเปนสวนๆ ดวยจุด เรียกเปนระดับตางๆ เร่ิมจากขวาสุดไปทางซายของชื่อ โดยนับ
ตามลําดับ เชน top-level domain, second-level domain, third-level domain และ fourth-level domain 
เปนตน 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: top-level domain (TR044), generic top-level domain (TR045), country code top-
level domain (TR046), cybersquatter (TR047) 
 
TR044 Eng: top-level domain (EB01.txt) Th: สกุลโดเมน* 
Grammatical Category: noun Subject Field: Web site!domain name 
Definition: สวนท่ีอยูทางขวาสุดของชื่อโดเมน ซึง่บอกสังกดัหรือชนิดของเว็บไซตน้ัน 
Illustration: One of the ways that has been proposed to minimize the disputes over domain names is 
to allow additional top-level domains (e.g., tv, which would produce an address like www.abc.tv) 
and to permit additional companies to administer the new domains (Hakala and Richard 1996).  
(EB04.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) Top Level Domain (EB02.txt), (ABBR) TLD (EB02.txt) 
Cross-reference: domain name (TR043), generic top-level domain (TR045), country code top-level 
domain (TR046) 
 
TR045 Eng: generic top-level domain (E150.txt) Th: สกุลโดเมนระดับสากล* 
Grammatical Category: noun Subject Field: domain name!top-level domain 
Definition: สกุลโดเมนท่ีประกอบดวยตัวอักษรอยางนอยสามตวัสําหรับการใชงานในระดับสากล 

                                                   
* พิพัฒน  ยอดพฤติการ 
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Illustration: There are currently only three top-level domains available for registration by anyone, 
regardless of their country of origin or the nature of their business: .com, .net and .org. These 
domain names are referred to as "generic" top-level domains, or "gTLDs." (E150.txt) 
Note: ปจจุบันมี 14 สกุลท่ีไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน ไดแก .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .biz, 
.info, .name, .pro, .aero, .coop และ .museum   มีหาสกุลท่ีผูจดทะเบียนสามารถจดไดโดยไมมีขอจํากัด คือ 
.com, .net, .org, .biz และ .info สวนสกุลอ่ืนๆ จะจดทะเบียนไดก็ตอเมื่อเปนเว็บไซตท่ีตรงตามวัตถุประสงค
ของสกุลน้ัน เชน .museum สําหรับเว็บไซตพิพิธภัณฑ หรือ .pro สําหรับเว็บไซตของผูท่ีประกอบวิชาชีพตางๆ 
เชน ทนายความและแพทย 
Linguistic Specification: (ABBR) gTLD (E150.txt) 
Cross-reference: domain name (TR043), top-level domain (TR044), country code top-level domain 
(TR046) 
 
TR046 Eng: country code top-level domain 

(EB01.txt) 
Th: สกุลโดเมนระดับประเทศ* 

Grammatical Category: noun Subject Field: domain name!top-level domain 
Definition: สกุลโดเมนท่ีประกอบดวยตัวอักษรสองตวัซึง่เปนรหัสประเทศ ใชสําหรับประเทศตางๆ 
Illustration: Other top-level domains popularly advertised for registration by anyone, such as ".tv" and 
".md," are actually top-level domains assigned to particular countries as country code top-level 
domains (".tv" is the country code for Tuvalu, and ".md" is the country code for Moldova). (E150.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (ABBR) ccTLD (http://www.udel.edu/alex/dictionary.html) 
Cross-reference: domain name (TR043), top-level domain (TR044), generic top-level domain (TR045) 
 
TR047 Eng: cybersquatter (E128.txt) Th: ผูจับจองชื่อโดเมน 
Grammatical Category: noun Subject Field: Web site!domain name 
Definition: ผูท่ีจดชื่อโดเมนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
Illustration: In less than two years, WIPO has received more than 3,000 complaints from people and 
companies concerning cybersquatters, who are usually accused of registering their sites under 
names to which they have no legitimate claim and trying to make big profits by selling them. 
(E128.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
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2. พบคําวา �cyber squatter� (http://www.tannedfeet.com/cybersquatting.htm) 
3.  cybersquatter อาจหมายรวมถึงผูท่ีละเมิดสิทธ์ิทางส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ดวยก็ได แตปจจุบันนิยมใชใน
ความหมายตามนิยามท่ีใหไวน้ี  การแสวงหาผลประโยชนดงักลาว เชน การจดชื่อโดเมนดวยชื่อทางการคาของ
สินคาชนิดหน่ึง แลวนําชื่อโดเมนน้ันไปขายใหแกเจาของสินคา 
Linguistic Specification: (SYN) cyber-squatter (E029.txt) 
Cross-reference: domain name (TR043) 
 
TR048 Eng: Web hosting (EB04.txt) Th: การรับฝากเว็บไซต, เว็บโฮสติ้ง 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: การบริการพ้ืนท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับเก็บขอมลูเว็บไซตเพ่ือเผยแพรทางอินเทอรเน็ต 
Illustration: The upside of outsourcing your Web hosting is that you can count on greater uptime, 
more reliable network access, and cost savings right from the beginning. (E038.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
3. นอกจากการบริการพื้นท่ีแลวยังรวมถึงบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง และความชวยเหลือทางเทคนิค
ตางๆ 
Linguistic Specification: (SYN) web hosting (E012.txt) 
Cross-reference: shared hosting (TR049), dedicated hosting (TR050), co-location (TR051), Web host 
(TR052) 
 
TR049 Eng: shared hosting (E014.txt) Th: การรับฝากเว็บไซตโดยใชพ้ืนท่ีรวมกัน*  
Grammatical Category: noun Subject Field: Web site!Web hosting 
Definition: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะเก็บขอมูลเว็บไซตหลายๆ แหงไวในเซิรฟเวอรเดียว 
Illustration: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site 
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's 
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located 
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: Web hosting (TR048), dedicated hosting (TR050), co-location (TR051), Web host 
(TR052) 
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TR050 Eng: dedicated hosting (E014.txt) Th: การรับฝากเว็บไซตแบบเชาเซิรฟเวอร  
Grammatical Category: noun Subject Field: Web site!Web hosting 
Definition: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะเก็บขอมูลไวในเซิรฟเวอรท่ีสงวนไวสําหรับเว็บไซตรายเดียว 
Illustration: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site 
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's 
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located 
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: Web hosting (TR048), shared hosting (TR049), co-location (TR051), Web host 
(TR052) 
 
TR051 Eng: co-location (E014.txt) Th: การรับฝากเคร่ืองเซิรฟเวอร 
Grammatical Category: noun Subject Field: Web site!Web hosting 
Definition: การรับฝากเว็บไซตในลักษณะรับฝากท้ังเคร่ืองเซิรฟเวอรซึ่งมีขอมูลเว็บไซตของลูกคา เพ่ือเชื่อมตอ
โดยตรงกับชองสัญญาณอินเทอรเน็ตขนาดใหญ 
Illustration: There are quite a number of hosting options such as Shared Hosting, a client's web site 
is located on an Internet Service Provider's (ISP) shared web server; Dedicated Hosting, a client's 
web site is located on an ISP's dedicated web server; and Co-location, a client's web site is located 
on his own web server and he merely connects it to Internet through an ISP. (E014.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �บริการรับฝากเคร่ืองเซิรฟเวอร (co-location)� (THR56) 
2. การเชื่อมตอโดยตรงน้ีจะทําใหสามารถเรียกดูเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: Web hosting (TR048), shared hosting (TR049), dedicated hosting (TR050), Web 
host (TR052) 
 
TR052 Eng: Web host (E071.txt) Th: ผูใหบริการรับฝากเว็บไซต, เว็บโฮสต 
Grammatical Category: noun Subject Field: Web site!Web hosting 
Definition: บริษัทท่ีใหบริการพ้ืนท่ีในการจัดตัง้เว็บไซต เคร่ืองมือ คําแนะนํา และทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปน
สําหรับเว็บไซต และทําใหผูใชอินเทอรเน็ตเขาถงึเว็บไซตน้ันได 
Illustration: Nearly 80% of respondents who are outsourcing have signed service-level agreements, 
and 75% said they are able to monitor the performance and availability of their e-commerce 
applications at the Web host. (E071.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
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Linguistic Specification: (SYN) web host (E111.txt) 
Cross-reference: Web hosting (TR048), shared hosting (TR049), dedicated hosting (TR050), co-
location (TR051), Web host (TR052) 
 
TR053 Eng: Webmaster (EB04.txt) Th: ผูดูแลเว็บ (THR34), เว็บมาสเตอร (THR38) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!Web site 
Definition: ผูท่ีทําหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของเว็บไซตในทุกๆ ดานรวมถึงการปรับปรุงขอมูล 
Illustration: Many ecommerce Websites have been set up to take orders, which are then printed out 
by the Webmaster and routed to the sales department via the internal mail. (EB02.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) webmaster (E001.txt) 
Cross-reference: electronic commerce (TR002) 
 
TR054 Eng: credit card (EB01.txt) Th: บัตรเครดิต (THR32) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!payment 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีผูถือบัตรไดรับวงเงินสินเชื่อจํานวนหน่ึงจากธนาคารผูออกบัตร เพ่ือใชชาํระคาสินคา
และบริการ หรือถอนเงินสด โดยธนาคารจะหักเงินหรือใหชําระเงนิสินเชื่อดังกลาว ณ ส้ินคาบระยะเวลาท่ี
กําหนดไว (THR03) 
Illustration: To accept credit cards on your web site, you will need an Internet merchant account with 
a bank (known in e-commerce language as an "acquirer"). (EB03.txt) 
Note: เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในการชําระเงินทางอินเทอรเน็ต 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: issuing bank (TR055), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057), 
merchant bank (TR058), merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060), 
independent sales organization (TR061), credit card processor (TR062), payment gateway (TR063), 
debit card (TR064), electronic wallet (EB01.txt) 
 
TR055 Eng: issuing bank (EB04.txt) Th: ธนาคารผูออกบัตร (THR31) 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: ธนาคารท่ีเปนผูออกบัตรเครดติ 
Illustration: The amount is transferred from issuer to brand. The same amount is ducted from the 
cardholder's account in the issuing bank. (EB04.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
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Cross-reference: credit card (TR054), merchant bank (TR058), credit card processor (TR062), 
payment gateway (TR063) 
 
TR056 Eng: Internet merchant account (EB03.txt) Th: บัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ต  
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: บัญชีท่ีผูคาสมัครกับธนาคารเพ่ือใหสามารถรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ตได โดยจะใช
อางอิงเมื่อมีการทําธุรกรรม 
Illustration: An Internet merchant account is designed to allow you to process Internet credit card 
transactions through a credit card processing network. (EB03.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. ธนาคารในท่ีน้ีอาจเปนตัวธนาคารเองหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ ท่ีเปนตัวแทน  และบัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ตน้ี
ไมไดหมายถึงบัญชีธนาคาร แตเปนบัญชีสมาชิกเชนเดียวกับบัญชีผูใชอินเทอรเน็ตหรืออีเมล เพียงแตผูคา
จะตองขอเปดบัญชีธนาคารบัญชีใหมดวยเพ่ือใชในการทําธุรกรรมบัตรเครดิตทางอินเทอรเน็ต จึงมักทําใหเกิด
ความสับสนในเร่ืองความหมาย 
Linguistic Specification: (SYN) Internet Merchant Account (E044.txt), merchant account (EB03.txt), 
Merchant Account (E067.txt), (ABBR) IMA 
(http://www.nortex.com/support/webhelp/glossary_of_terms.htm) 
Cross-reference: credit card (TR054), acquirer (TR057), merchant bank (TR058), merchant account 
provider (TR059), merchant service provider (TR060), independent sales organization (TR061) 
 
TR057 Eng: acquirer (EB01.txt) Th: ผูจัดการธุรกรรม 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: สถาบันการเงินหรือธนาคารท่ีออกบัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ต และจัดการรายการธุรกรรม   
Illustration: The acquirer processes the merchant's credit card authorizations and payments. 
(EB01.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. บางแหงอาจใหบุคคลท่ีสามเปนผูดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิต 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), merchant bank (TR058), 
merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060), independent sales 
organization (TR061), credit card processor (TR062), payment gateway (TR063) 
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TR058 Eng: merchant bank (E030.txt) Th: ธนาคารเจาของบัญช*ี 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: ธนาคารท่ีออกบัญชผูีคาทางอินเทอรเน็ต และจะดาํเนินการทางการเงินใหแกผูคาเมือ่มีการทาํธุรก
รรมเกิดข้ึน 
Illustration: The distinction here is whether you must involve the service for each payment you 
accept of if you can communicate directly with your payment acquirer or merchant bank. (E040.txt) 
Note: ธนาคารเจาของบัญชีจะหักคาธรรมเนียมซึ่งอยูระหวางรอยละ 2-10 ของยอดขาย กอนท่ีจะโอนเงินเขา
บัญชีของผูคา  สวนผูท่ีดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตอาจเปนบุคคลท่ีสามก็ได 
Linguistic Specification: (SYN) acquiring bank (EB04.txt) 
Cross-reference: credit card (TR054), issuing bank (TR055), Internet merchant account (TR056), 
acquirer (TR057), merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060), 
independent sales organization (TR061), credit card processor (TR062), payment gateway (TR063) 
 
TR059 Eng: merchant account provider 

(E042.txt) 
Th: ผูใหบริการบัญชีผูคา 

Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: ผูท่ีใหบริการบัญชีผูคาทางอินเทอรเน็ตและดําเนินธุรกรรมบัตรเครดติ หรือใหบริการบัญชีผูคาทาง
อินเทอรเน็ตแตเพียงอยางเดียว 
Illustration: Once a relationship with a merchant account provider or acquiring financial institution is 
set up, the institution then deposits daily credit card sales into the merchant's account after 
deducting certain fees. (E041.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. ผูใหบริการบัญชีผูคาจะหักคาธรรมเนียมเมื่อโอนยอดขายจากบัตรเครดิตเขาบัญชีของผูคา 
Linguistic Specification: (ABBR) MAP (E020.txt) 
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057), 
merchant bank (TR058), merchant service provider (TR060), independent sales organization 
(TR061) 
 
TR060 Eng: merchant service provider (E041.txt) Th: ผูใหบริการดานผูคา 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!merchant account provider 
Definition: ธนาคาร องคกรการขายอิสระ หรือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีใหบริการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินแกผูคา 
Illustration: These accounts can be established through merchant service providers (MSPs) such as 
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banks or via independent service organizations (ISOs). (E041.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. บางแหงออกบัญชีผูคาให แตบางแหงกําหนดวาลูกคาตองไปขอบัญชีผูคาเอง  บางแหงอางวาไมจําเปนตอง
ใชบัญชีผูคา ซึ่งเปนการดําเนินงานท่ีผิดกฎหมายในบางพ้ืนท่ี  
Linguistic Specification: (ABBR) MSP (E041.txt) 
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057), 
merchant bank (TR058), merchant account provider (TR059), independent sales organization 
(TR061) 
 
TR061 Eng: independent sales organization 

(E077.txt) 
Th: องคกรการขายอิสระ 

Grammatical Category: noun Subject Field: payment!merchant account provider 
Definition: บริษัทหรือองคกรท่ีใหบริการดําเนินธุรกรรมบัตรเครดติออนไลน เปนตัวกลางระหวางผูคากับ
ธนาคารเจาของบัญชี โดยคดิคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมหรือคิดจากอัตรารอยละของยอดขาย 
Illustration: Independent Sales Organizations (ISOs) that "sell" Merchant Accounts place you with a 
Merchant Bank -- for a fee. (E077.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. สวนใหญจะออกบัญชีผูคาใหดวย  ลูกคาจึงมักจะเปนผูคาท่ีขอบัญชีผูคาจากธนาคารไมได เน่ืองจากธนาคาร
เห็นวามีความเส่ียงมากเกินไป  แตบางแหงใหลูกคาใชบัญชีผูคาในนามของตน ซึ่งเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย
ในบางพ้ืนท่ี 
Linguistic Specification: (ABBR) ISO (E041.txt) 
Cross-reference: credit card (TR054), Internet merchant account (TR056), acquirer (TR057), 
merchant bank (TR058), merchant account provider (TR059), merchant service provider (TR060) 
 
TR062 Eng: credit card processor (E077.txt) Th: ผูดําเนินการบัตรเครดิต 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: ผูดําเนินธุรกรรมบัตรเครดิตในทุกข้ันตอนระหวางผูคา ธนาคารผูออกบัตร และผูใหบริการบัญชีผูคา 
Illustration: Most credit card processors will now connect you directly to their bank's computer with a 
processing terminal. (E094.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. ผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการบัตรเครดิตอาจเปนผูใหบริการดานผูคาก็ได 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: credit card (TR054), acquirer (TR057), merchant bank (TR058), issuing bank 
(TR055), payment gateway (TR063) 
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TR063 Eng: payment gateway (EB01.txt) Th: เพยเมนตเกตเวย 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!credit card 
Definition: ระบบการเงินออนไลนท่ีเปนตัวเชื่อมระหวางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผูดําเนินการบัตร
เครดิตท่ีจะสงขอมูลบัตรเครดิตอยางปลอดภัยไปยงัผูดําเนินการ แลวแจงใหผูซื้อทราบผลของธุรกรรม* 
Illustration: The role of payment gateway is to connect the Internet and proprietary networks of bank. 
(EB04.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: credit card (TR054), acquirer (TR057), merchant bank (TR058), issuing bank 
(TR055), credit card processor (TR062) 
 
TR064 Eng: debit card (EB01.txt) Th: บัตรเดบิต (THR03) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!payment 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีใชบัตรสําหรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสในลักษณะท่ีเปนการชําระเงินในขณะน้ัน โดย
เงินจะถูกหักจากบัญชีทันที และใชจายไดตามจาํนวนเงินในบัญชท่ีีมีอยู 
Illustration: When you use a debit card, the amount is immediately deducted from your checking or 
savings account. (EB04.txt) 
Note: ผูคาไมตองเสียคาธรรมเนียมเมื่อมีการโอนเงิน 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: credit card (TR054) 
 
TR065 Eng: electronic check (EB01.txt) Th: เช็คอิเล็กทรอนิกส (THR13) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!payment 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีคลายกบัการใชเช็คธรรมดา แตเปล่ียนส่ือจากท่ีใชกระดาษมาเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส
แทน (THR25) 
Illustration: With electronic checks, the payor (either an individual consumer or a business) instructs 
its financial institution to pay a specific amount to another party, the payee. (EB01.txt) 
Note: ตองใชรวมกับสมุดเช็คอิเล็กทรอนิกส 
Linguistic Specification: (SYN) e-check (EB04.txt) 
Cross-reference: electronic checkbook (TR066) 
 

                                                   
* มณฑล พจนพรวัฒนา 
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TR066 Eng: electronic checkbook (EB04.txt) Th: สมุดเช็คอิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!electronic check 
Definition: อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการเงินท่ีมีเคร่ืองมือเขารหัส กุญแจคูสาธารณะและสวนตวั ใบรับรอง 
โปรแกรมสําหรับปลดล็อกซอฟตแวร และโปรแกรมสําหรับทํางานอ่ืนๆ โดยอยูในสมารตการด ใชสําหรับ
ตรวจสอบและเซ็นหรือรับรองเช็คอิเล็กทรอนิกส 
Illustration: Since the electronic checkbooks autonomously validate the authorization of check 
issuance, SafeCheck can prevent the ill-intentioned default-risky check issuance. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �เช็คอิเล็กทรอนิกส (electronic check)� 
(TR065) 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic check (TR065), smart card (TR067) 
 
TR067 Eng: smart card (EB01.txt) Th: บัตรสมารต (THR34), สมารตการด 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic check! electronic checkbook 
Definition: บัตรพลาสติกท่ีมีชิปขนาดเล็กท่ีเปนท่ีเก็บขอมูลจาํนวนมาก (THR24) 
Illustration: A smart card is a small plastic card that looks similar to a credit card, but it contains a 
microprocessor and storage unit. (EB01.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic checkbook (TR066), electronic purse (TR074) 
 
TR068 Eng: electronic wallet (EB01.txt) Th: กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (THR55) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!payment 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีเปนซอฟตแวรสําหรับเก็บและอางอิงขอมูลบัญชีการเงินของผูใช เพ่ือใหการทําธุรกรรม
ดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งข้ึน 
Illustration: First, your customer fills out a form on your web page or activates an electronic wallet 
that holds his/her credit card information. (E030.txt) 
Note: กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะอยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช แตมีการผลิตรุนใหมซึ่งอยูบน
เซิรฟเวอรของผูออกบัตรเครดิต โดยจะทํางานเมื่อผูใชคลิกปุมชําระเงิน  และการทําธุรกรรมดวยวิธีน้ีจะกระทํา
โดยใชโพรโทคอล SET 
Linguistic Specification: (SYN) e-wallet (E025.txt), digital wallet (EB03.txt) 
Cross-reference: electronic purse (TR074), Secure Electronic Transaction (TR105) 
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TR069 Eng: financial electronic data interchange 
(E101.txt) 

Th: ระบบโอนเงิน EDI (THR39) 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!payment 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีเปนระบบสําหรับชําระเงิน และแลกเปล่ียนเอกสารหรือขอมูลทางการเงินทาง
อินเทอรเน็ตในรูปแบบมาตรฐานระหวางคูคาและธนาคารอยางปลอดภัยและรวดเร็ว 
Illustration: Bank of America and Lawrence Livermore National Laboratory, in a pilot program to test 
financial electronic data interchange (EDI), determined that it is viable to transmit sensitive 
information securely and reliably over the Internet. (E157.txt) 
Note: นิยมใช financial EDI มากกวาคําเต็ม 
Linguistic Specification: (SYN) financial EDI (EB01.txt), (ABBR) FEDI 
(http://web.singnet.com.sg/~saihoong/technology1.htm), F-EDI (E101.txt) 
Cross-reference: online banking (TR070) 
 
TR070 Eng: online banking (EB04.txt) Th: การธนาคารระบบออนไลน 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!electronic banking 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีเปนการใชบริการของธนาคารดวยการเชือ่มตอคอมพิวเตอรเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต  
Illustration: With online banking, users have the ability to access their personal bank accounts, 
transfer funds, pay bills, and monitor investments. (E106.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �การธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส (electronic banking)� 
(THR36) 
Linguistic Specification: (SYN) on-line banking (E138.txt), cyberbanking (EB04.txt), home banking 
(EB04.txt), Internet banking (EB02.txt) 
Cross-reference: electronic banking (TR071) 
 
TR071 Eng: electronic banking (EB01.txt) Th: การธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส (THR36), 

อิเล็กทรอนิกสแบงก้ิง (THR42) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce 
Definition: การใชบริการของธนาคารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถงึการใชบริการผานอินเทอรเน็ต  
Illustration: Electronic banking has capabilities ranging from paying bills to securing a loan 
electronically. (EB04.txt) 
Note: 1. พบคําวา �e-banking� (http://www.ubs.com/e/ebanking.html) 
2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาว เชน คีออส (kios) 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online banking (TR070) 



 269

 
TR072 Eng: micropayment (EB02.txt) Th: การชําระเงินขนาดยอม (THR33) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce--payment 
Definition: การชําระเงินคาสินคาหรือบริการที่มมีูลคาต่ํา (THR33) 
Illustration: CyberCash has commercialized a stored-value card named CyberCoin as a medium of 
micropayment on the Internet (CyberCash 1999). (EB04.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) micro-payment (EB03.txt) 
Cross-reference: electronic money (TR073), electronic purse (TR074), electronic cash (TR075) 
 
TR073 Eng: electronic money (EB04.txt) Th: เงินอิเล็กทรอนิกส (THR09) 
Grammatical Category: noun Subject Field: payment!micropayment 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีเปนคาเงินท่ีเก็บอยูบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนท่ียอมรับ และใชสําหรับชําระเงิน
จํานวนจํากัด โดยโอนผานเครือขายขอมูล 
Illustration: Electronic money is analogous to paper money or coins. (EB04.txt) 
Note: คาดังกลาวอาจเก็บอยูในชิปหรือหนวยความจําของคอมพิวเตอร 
Linguistic Specification: (SYN) e-money (E137.txt), digital money (EB02.txt) 
Cross-reference: micropayment  (TR072), electronic purse (TR074), electronic cash (TR075) 
 
TR074 Eng: electronic purse (EB01.txt) Th: กระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส 
Grammatical Category: noun Subject Field: micropayment!electronic money 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีเปนคาเงินท่ีโหลดไวบนไมโครโพรเซสเซอรของสมารตการด โดยเตมิเงินได 
Illustration: The term electronic purse is used to refer to monetary value that is loaded onto the smart 
card's microprocessor and that can be used by consumers for purchases. (EB01.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติหลักของกลุมคือคําวา �เงินอิเล็กทรอนิกส (electronic money)� 
(TR073)  
Linguistic Specification: (SYN) e-purse (E042.txt) 
Cross-reference: smart card (TR067), micropayment  (TR072), electronic money (TR073), electronic 
cash (TR075) 
 
TR075 Eng: electronic cash (EB01.txt) Th: เงินสดอิเล็กทรอนิกส (THR25) 
Grammatical Category: noun Subject Field: micropayment!electronic money 
Definition: วิธีชาํระเงินท่ีเปนตัวเลขซึ่งออกใหโดยธนาคารสําหรับใชซื้อสินคาแทนเงินสด 
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Illustration: Electronic cash is a form of stored value that is easily exchangeable in an electronic 
format and is tamper-resistant. (EB01.txt) 
Note: ตัวเลขดังกลาวตองไดรับการเขารหัสกอนสงผานเครือขายคอมพิวเตอร 
Linguistic Specification: (SYN) e-cash (EB04.txt), digital cash (EB02.txt) 
Cross-reference: micropayment  (TR072), electronic money (TR073), electronic purse (TR074) 
 
TR076 Eng: confidentiality (EB01.txt) Th: การรักษาความลับ (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce--security 
Definition: การรักษาความปลอดภัยท่ีเปนการรักษาความลับของขอมูลท่ีเก็บไวหรือสงผานทางเครือขายโดย
ปองกันไมใหผูอ่ืนลักลอบดูไดดวยวิทยาการเขารหัสลับ 
Illustration: One way to ensure the confidentiality and privacy of messages is to make sure that even 
if they fall into the wrong hands they cannot be read. This is where cryptography comes into play. 
(EB04.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: cryptography (TR077) 
 
TR077 Eng: cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการเขารหัสลับ (THR35)  
Grammatical Category: noun Subject Field: security!confidentiality 
Definition: เคร่ืองมือรักษาความลับท่ีทําใหขอมูลซึง่จะสงผานไปทางเครือขายอยูในรูปแบบท่ีไมสามารถอาน
ออกไดดวยการเขารหัส ทําใหขอมูลน้ันเปนความลับ ซึ่งผูท่ีมีสิทธ์ิจริงเทาน้ันจะสามารถอานขอมูลน้ันไดดวยการ
ถอดรหัส (THR10) 
Illustration: Cryptography is a method of mathematical encoding used to transform messages into an 
unreadable format in an effort to maintain confidentiality of data. (EB01.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: confidentiality (TR076), symmetric cryptography (TR078), asymmetric cryptography 
(TR079) 
 
TR078 Eng: symmetric cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการเขารหัสลับแบบสมมาตร 
Grammatical Category: noun Subject Field: confidentiality!cryptography 
Definition: วิทยาการเขารหัสลับท่ีใชกุญแจลับอันเดยีวกันในการเขาและถอดรหัส 
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Illustration: For symmetric cryptography, the key used to encrypt and decrypt a message must be 
kept a secret. (EB01.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติท่ีมีอยูเดมิคือคาํวา �วิทยาการเขารหัสลับ (cryptography)� 
(THR35) รวมกับการอิงศัพทท่ีมผูีบัญญัติไววา �การเขารหัสแบบสมมาตร (symmetric cryptography)� 
(THR54) 
2. พบคําวา �secret-key cryptography� (http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-7/node49.html) 
และ �private key cryptography� (http://www.anujseth.com/crypto/privatekey.html) 
Linguistic Specification: (SYN) secret key cryptography (EB04.txt), private-key cryptography 
(E157.txt), secret-key encryption (E106.txt), secret key encryption (EB04.txt), private key encryption 
(EB01.txt), private-key encryption (E157.txt), (ANT) asymmetric cryptography (EB01.txt) 
Cross-reference: cryptography (TR077), asymmetric cryptography (TR079) 
 
TR079 Eng: asymmetric cryptography (EB01.txt) Th: วิทยาการเขารหัสลับแบบอสมมาตร 
Grammatical Category: noun Subject Field: confidentiality!cryptography 
Definition: วิทยาการเขารหัสลับท่ีใชกุญแจตางกันในการเขาและถอดรหัส 
Illustration: Two types of cryptographic mechanisms can be used to provide an encryption 
capability: symmetric cryptography where entities share a common secret key; and public key 
cryptography (also known as asymmetric cryptography) where each communicating entity has a 
unique key pair (a public key and a private key). (EB01.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติท่ีมีอยูเดิมคือคําวา �วิทยาการเขารหัสลับ (cryptography)� (THR35) 
รวมกับการอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �วิทยาการเขารหัสแบบอสมมาตร (asymmetric cryptography)� 
(THR02) 
Linguistic Specification: (SYN) public-key cryptography (E072.txt), public key cryptography 
(EB01.txt), public-key encryption (EB01.txt), public key encryption (EB04.txt), (ANT) symmetric 
cryptography (EB01.txt) 
Cross-reference: cryptography (TR077), symmetric cryptography (TR078) 
 
TR080 Eng: plaintext (EB01.txt) Th: ขอความธรรมดา 
Grammatical Category: noun Subject Field: confidentiality!cryptography 
Definition: สวนหน่ึงในวิทยาการเขารหัสลับท่ีเปนขอความท่ีอานเขาใจได 
Illustration: The process of retrieving the plaintext from the ciphertext is called decryption. (E110.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. พบคําวา �clear text� (http://club.cycom.co.uk/encryption_tools.html) 
Linguistic Specification: (SYN) plain text (EB03.txt), cleartext (EB01.txt), (ANT) ciphertext (EB01.txt) 
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Cross-reference: cryptography (TR077), ciphertext (TR081), encryption (TR083), decryption (TR084) 
 
TR081 Eng: ciphertext (EB01.txt) Th: ขอความท่ีเขารหัส 
Grammatical Category: noun Subject Field: confidentiality!cryptography 
Definition: สวนหน่ึงในวิทยาการเขารหัสลับท่ีเปนขอความท่ีไดรับการเขารหัสใหอยูในรูปซึง่อานไมได 
Illustration: For stow, the important point to understand is that the encryption process transforms a 
cleartext message into a non-decipherable form known as ciphertext. (EB01.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: (SYN) cipher text (E102.txt), (ANT) plaintext (EB01.txt) 
Cross-reference: cryptography (TR077), plaintext (TR080), encryption (TR083), decryption (TR084) 
 
TR082 Eng: encryption algorithm (EB04.txt) Th: กระบวนการเขารหัส (THR55) 
Grammatical Category: noun Subject Field: confidentiality!cryptography 
Definition: สวนหน่ึงในวิทยาการเขารหัสลับท่ีเปนสูตรทางคณิตศาสตรท่ีใชในการเขารหัสขอความธรรมดาให
เปนขอความท่ีเขารหัส และถอดรหัสขอความท่ีเขารหัสใหเปนขอความธรรมดา 
Illustration: When asking the Web server for its digital certificate, the browser also sends along a list 
of supported encryption algorithms. (E090.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: cryptography (TR077), encryption (TR083), decryption (TR084) 
 
TR083 Eng: encryption (EB01.txt) Th: การเขารหัส (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: cryptography!encryption algorithm 
Definition: วัตถุประสงคในการใชกระบวนการเขารหัสเพ่ือแปลงขอความหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีอานไดใหอยู
ในรูปแบบอ่ืนท่ีอานไมได 
Illustration: Encryption works by encoding the text of a message with a key. (E075.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (ANT) decryption (EB01.txt) 
Cross-reference: encryption algorithm (TR082), decryption (TR084) 
 
TR084 Eng: decryption (EB01.txt) Th: การถอดรหัส (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: cryptography!encryption algorithm 
Definition: วัตถุประสงคในการใชกระบวนการเขารหัสเพ่ือแปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากรูปแบบท่ีอานไมไดให
กลับไปอยูในรูปของขอความหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสรูปแบบเดิมท่ีอานได 
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Illustration: The process of restoring the ciphertext to cleartext is called decryption. (EB01.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (ANT) encryption (EB01.txt) 
Cross-reference: encryption algorithm (TR082), encryption (TR083) 
 
TR085 Eng: key (EB01.txt) Th: กุญแจ (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: confidentiality!cryptography 
Definition: สวนหน่ึงในวิทยาการเขารหัสลับท่ีเปนส่ิงท่ีสรางข้ึนดวยกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีคํานวณโดย
อัตโนมัติ และไดผลลัพธซึ่งอาจจะอยูในรูปของอักษร อักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณใดๆ ก็ได โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใชในการเขารหัสและถอดรหัส (THR02) 
Illustration: Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such 
that decryption can be performed only by knowing the proper key. (E110.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: cryptography (TR077), encryption algorithm (TR082) 
 
TR086 Eng: key pair  (EB01.txt) Th: กุญแจคู (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: cryptography!key 
Definition: กุญแจสวนตัวและกญุแจสาธารณะในระบบรหัสแบบอสมมาตร ท่ีไดสรางข้ึนโดยวิธีการท่ีทําให
กุญแจสวนตัวมคีวามสัมพันธในทางคณิตศาสตรกับกุญแจสาธารณะในลักษณะท่ีสามารถใชกุญแจสาธารณะ
ตรวจสอบไดวาลายมือชื่อดิจิทัลไดสรางข้ึนโดยใชกุญแจสวนตัวน้ันหรือไม (THR02) 
Illustration: The remarkable property of this key pair is that neither can be transformed into the other. 
(EB02.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: cryptography (TR077), encryption algorithm (TR082), key (TR085) 
 
TR087 Eng: public key (EB01.txt) Th: กุญแจสาธารณะ (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: key!key pair 
Definition: สวนประกอบของกุญแจคูซึง่สามารถเปดเผยได ใชในวทิยาการเขารหัสลับแบบอสมมาตร 
Illustration: A user can publish her public key and then anyone wishing to send a message to that 
person uses the public key to encrypt it. (EB02.txt) 
Note: เน่ืองจากกุญแจสาธารณะเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณะ ผูใดตองการสงขอความลับไปถึงเจาของกญุแจกจ็ะ
นํากุญแจสาธารณะของบุคคลน้ันมาเขารหัสขอความกอนท่ีจะสง 
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Linguistic Specification: (ANT) private key (EB01.txt) 
Cross-reference: key (TR085), key pair (TR086), private key (TR088) 
 
TR088 Eng: private key (EB01.txt) Th: กุญแจสวนตัว (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: key!key pair 
Definition: สวนประกอบของกุญแจคูซึง่เจาของกุญแจตองเก็บเปนความลับ ใชในวิทยาการเขารหัสลับแบบ
อสมมาตร 
Illustration: The public key is known to all authorized users, but the private key is known only to one 
person-its owner. (EB04.txt) 
Note: กุญแจสวนตัวจะสามารถถอดรหัสไดเฉพาะขอความท่ีไดรับการเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะท่ีเปนคูของ
ตนเทาน้ัน 
Linguistic Specification: (ANT) public key (EB01.txt) 
Cross-reference: key (TR085), key pair (TR086), public key (TR087) 
 
TR089 Eng: secret key (EB01.txt) Th: กุญแจลับ (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: cryptography!key 
Definition: กุญแจท่ีใชท้ังในการเขาและถอดรหัส และจะตองเก็บเปนความลับระหวางผูสงและผูรับ ใชใน
วิทยาการเขารหัสลับแบบสมมาตร 
Illustration: For many years, people used a security system based on a single secret key. (EB04.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: key (TR085), key pair (TR086), public key (TR087), private key (TR088) 
 
TR090 Eng: access control (EB01.txt) Th: การควบคุมการเขาถึง (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: การรักษาความปลอดภัยท่ีเปนการอนุญาตใหเฉพาะบุคคลซึ่งมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตเทาน้ันในการ
เขาถงึขอมูลอิเล็กทรอนิกส และปองกันมใิหบุคคลซึง่ไมมีสิทธิหรือไมไดรับอนุญาตเขาถงึขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(THR02) 
Illustration: The data may contain hidden instructions that cause the host to modify access control 
and security-related files, making it easier for the intruder to gain access to the system. (E034.txt) 
Note: เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชในการควบคุมการเขาถึงคือไฟรวอลล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: firewall (TR091), intrusion detection system (TR096) 
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TR091 Eng: firewall (EB01.txt) Th: ดานกันบุกรุก, ไฟรวอลล (THR34) 
Grammatical Category: noun Subject Field: security!access control 
Definition: เคร่ืองมือในการควบคุมการเขาถึงท่ีเปนฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีองคกรตางๆ มีไวเพ่ือปองกัน
เครือขายคอมพิวเตอรภายในของตนจากอันตรายท่ีมาจากเครือขายคอมพิวเตอรภายนอก โดยอนุญาตใหเฉพาะ
ขอมูลท่ีมีคุณลักษณะตรงกับเงื่อนไขท่ีกําหนดไวผานเขาออกระบบเครือขายภายในเทาน้ัน (THR24) 
Illustration: Firewalls also scan files entering the company for viruses and have many technical 
deterrents to keep intruders from getting inside the company's network. (EB03.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: access control (TR090), intrusion detection system (TR096) 
 
TR092 Eng: hacker (EB01.txt) Th: นักเจาะระบบ (THR44), แฮกเกอร (THR10) 
Grammatical Category: noun Subject Field: access control!firewall 
Definition: ผูท่ีเขาไปในเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือระบบของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต และอาจดู เปล่ียนแปลง หรือ
ขโมยขอมูลตางๆ รวมท้ังสรางความเสียหายใหแกระบบ 
Illustration: For instance, a hacker might modify the address where the contents of a Web form will 
be submitted. (EB04.txt) 
Note: ตามความหมายเดิม hacker หมายถึง คนท่ีสนใจคอมพิวเตอร ชอบเรียนรูและทดลองคอมพิวเตอร 
(http://www.potaroo.net/ietf/rfc/fyi/PDF/fyi36.pdf) ซึ่งเปนความหมายในทางดี แตปจจุบันนํามาใชกันท่ัวไป
ในความหมายของคําวา cracker ซึ่งเปนความหมายในทางไมดี ในคลังขอมูลภาษาพบวาใช hacker ใน
ความหมายไมดี จึงอางอิงนิยามของคําวา cracker มาบันทึกไวในท่ีน้ี 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: firewall (TR091), intrusion detection system (TR096) 
 
TR093 Eng: virus (EB01.txt) Th: ไวรัส (THR24) 
Grammatical Category: noun Subject Field: access control!firewall 
Definition: โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทหน่ึงท่ีถูกออกแบบมาใหแพรกระจายตัวเองจากไฟลหน่ึงไปยังไฟล
อ่ืนๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร (THR24) และทําใหเกิดความเสียหาย 
Illustration: A virus is much more likely to show up in the file attachment than in the body of the e-
mail, which is nothing but text. (E166.txt) 
Note: ไวรัสไมสามารถแพรกระจายจากคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองหน่ึงไดดวยตัวเอง  การท่ี
คอมพิวเตอรหลายๆ เคร่ืองในหนวยงานติดไวรัสน้ัน โดยท่ัวไปเกิดจากผูใชเปนพาหะนําไวรัส เชน สงอีเมลโดย
แนบเอกสารหรือไฟลท่ีมีไวรัสไปดวย หรือนําฟลอปปดิสกท่ีมีไฟลติดไวรัสไปใชในเคร่ืองอ่ืน 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: worm (TR094), Trojan horse (TR095) 
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TR094 Eng: worm (E043.txt) Th: หนอน (THR24) 
Grammatical Category: noun Subject Field: access control!firewall 
Definition: โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทหน่ึงท่ีสามารถแพรกระจายตัวเองจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึง
ไปยังอีกเคร่ืองหน่ึงโดยอาศัยระบบเน็ตเวิรค (e-Mail) ไดอยางรวดเร็วและรุนแรง (THR24) และทําใหเกิดความ
เสียหาย 
Illustration: A malicious computer program called worm attacked Microsoft's e-mail programs and 
destroyed documents created by Microsoft software programs, including Word, Excel and other 
applications in June 1999. (E166.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: virus (R093), Trojan horse (TR095) 
 
TR095 Eng: Trojan horse (EB01.txt) Th: มาโทรจัน (THR36) 
Grammatical Category: noun Subject Field: access control!firewall 
Definition: โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีแทรกซึมเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยท่ีผูใชไมรูตวั ดวยการแฝงอยูกับ
โปรแกรมหรือแฟมท่ีถูกตอง และทําใหเกิดความเสียหาย 
Illustration: A Trojan horse is similar to a virus in that it can unknowingly infiltrate a computer system 
and unbeknownst to the user wreak havoc, but it is dissimilar in one very important manner. 
(EB01.txt) 
Note: โปรแกรมชนิดน้ีไมมีการจําลองตัวเองเหมือนไวรัสหรือหนอน 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: virus (R093), worm (TR094) 
 
TR096 Eng: intrusion detection system (E034.txt) Th: ระบบตรวจหาการบุกรุก 
Grammatical Category: noun Subject Field: security!access control 
Definition: ซอฟตแวรพิเศษท่ีใชในการตรวจตราเครือขายเพ่ือหาการกระทําท่ีนาสงสัย และไมไดตรวจเฉพาะ
การบุกรุกจากบุคคลภายนอกเทาน้ัน แตยังตรวจหาการกระทําอันมีเจตนารายในเครือขายขององคกรดวย 
Illustration: An intrusion detection system (IDS) attempts to detect an intruder breaking into your 
system or a legitimate user misusing system resources. (E036.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: (ABBR) IDS (E036.txt) 
Cross-reference: access control (TR090), firewall (TR091) 
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TR097 Eng: non-repudiation (EB01.txt) Th: การปองกันการปฏิเสธหรืออางความ
รับผิดชอบ (THR10) 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: การรักษาความปลอดภัยท่ีเปนการปองกันการปฏิเสธวาไมไดมกีารสงหรือรับขอมูลจากฝายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ หรือการปองกันการอางท่ีเปนเท็จวาไดรับหรือสงขอมูล (THR10) 
Illustration: Well-designed electronic commerce systems provide for non-repudiation, which is the 
provision for irrefutable proof of the origin, receipt, and contents of an electronic message. (EB01.txt)
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) nonrepudiation (EB01.txt) 
Cross-reference: digital signature (TR098) 
 
TR098 Eng: digital signature (EB01.txt) Th: ลายมือชื่อดิจิทัล (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: security!electronic signature 
Definition: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดหน่ึงท่ีสรางข้ึนโดยการนําขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาแปลงเปนตัวเลขและ
ใชกับระบบกุญแจคู โดยนําไปคาํนวณรวมกับกุญแจสวนตวัของผูลงลายมือชื่อในขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใน
ลักษณะท่ีสามารถจะใชกุญแจสาธารณะของผูลงลายมือชื่อตรวจสอบไดวา ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสน้ันไดสราง
ข้ึนโดยกุญแจสวนตัวของผูลงลายมือชื่อน้ันหรือไม และขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการลงลายมือชื่อดงักลาวไดมี
การแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม (THR05) 
Illustration: A digital signature is usually attached to the sent message, just like the handwritten 
signature. (EB04.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: non-repudiation (TR097), electronic signature (TR099), integrity (TR100), 
authentication (TR101) 
 
TR099 Eng: electronic signature (E021.txt) Th: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (THR01) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: อักษร  อักขระ  ตวัเลข  เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใดท่ีสรางข้ึนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
นํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือระบุตวับุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน  และ
เพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน (THR01) 
Illustration: The Act generally provides that the validity or enforceability of a contract shall not be 
denied on the ground that such contract is not signed if the contract "is signed or affirmed by an 
electronic signature." (E021.txt) 
Note: - 
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Linguistic Specification: - 
Cross-reference: digital signature (TR098) 
 
TR100 Eng: integrity (EB01.txt) Th: การรักษาความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

(THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: การรักษาความปลอดภัยท่ีเปนการปองกันไมใหขอมลูถูกแกไขโดยตรวจสอบไมได (THR10) 
Illustration: A message that has not been altered in any way, either intentionally or unintentionally, is 
said to have maintained its integrity. (EB01.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: digital signature (TR098) 
 
TR101 Eng: authentication (EB01.txt) Th: การระบุตัวบุคคล (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: การรักษาความปลอดภัยท่ีเปนการระบุตัวบุคคลท่ีติดตอวาเปนบุคคลตามท่ีไดกลาวอางไวจริง 
(THR10) 
Illustration: In the previous section, authentication of the sender was achieved by the use of a private 
key to encode the message. (EB01.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: digital signature (TR098) 
 
TR102 Eng: biometrics (EB01.txt) Th: เทคโนโลยีชีวภาพ (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: security!authentication 
Definition: เคร่ืองมือในการระบุตัวบุคคลท่ีเปนเทคโนโลยีสําหรับตรวจสอบลักษณะเฉพาะทางกายภาพของแต
ละบุคคล 
Illustration: Biometrics uses mathematical representations of those unique physical characteristics to 
identify an individual or to verify identity. (E157.txt) 
Note: ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เชน มือ น้ิวมือ  ใบหนา ดวงตา เสียง และลายมือชื่อ เปนตน  
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: authentication (TR101) 
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TR103 Eng: certificate (EB01.txt) Th: ใบรับรอง (THR01) 
Grammatical Category: noun Subject Field: security!authentication 
Definition: เคร่ืองมือในการระบุตัวบุคคลท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอ่ืนใด  ซึ่งยืนยนัความ
เชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส (THR01) 
Illustration: The CA issues a certificate that is attached to the transaction verifying the identity of the 
party (parties). (E139.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: (SYN) digital certificate (EB03.txt) 
Cross-reference: authentication (TR101), certification authority (TR104) 
 
TR104 Eng: certification authority (EB01.txt) Th: ผูประกอบการรับรอง (THR02) 
Grammatical Category: noun Subject Field: authentication!certificate 
Definition: ผูท่ีใหบริการเกี่ยวกับใบรับรองและบริการอื่นๆ เกี่ยวกบัลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (THR02) 
Illustration: To avoid further use; the certification authority must manage the public key so that it is 
not available for encryption purposes, but allow it to remain available to authenticate previously 
signed messages or decrypt private-key encrypted messages. (EB01.txt) 
Note: 1. มีผูใช �certificate authority� เปนจํานวนมาก แต Recommendation X.509 ([n.d.] quoted in 
Shirey 2000: 26) ไดกําหนดให �certification authority� เปนศัพทมาตรฐาน 
2. ตัวอยางของบริการดังกลาวเชน การใหบริการเกี่ยวกับการรับรองเวลาในการทําธุรกรรม 
Linguistic Specification: (SYN) Certification Authority (E014.txt), certificate authority (EB01.txt), 
Certificate Authority (E042.xt) 
Cross-reference: certificate (TR103) 
 
TR105 Eng: Secure Electronic Transaction 

(EB01.txt) 
Th: เซ็ต (THR40) 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: มาตรฐานโพรโทคอลท่ีบริษัท Visa และ MasterCard เปนผูรวมกันพัฒนาเพ่ือใชสําหรับการชาํระ
เงินดวยบัตรเครดติอยางปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตและเครือขายเปดอ่ืนๆ ดวยการเขารหัส (THR08) 
Illustration: Digital signatures, Secure Electronic Transaction (SET), and similar technologies can act 
as guarantors for the transaction, assuring interested parties that the signatories involved currently 
exist and are who they claim to be (see sidebar for details on transaction and identity security 
technologies). (E139.txt) 
Note: นิยมเรียกดวยตัวยอ 
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Linguistic Specification: (ABBR) SET (EB01.txt) 
Cross-reference: Secure Sockets Layer (TR106) 
 
TR106 Eng: Secure Sockets Layer (EB01.txt) Th: เอสเอสแอล (THR40) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!security 
Definition: มาตรฐานโพรโทคอลท่ีใชบนเว็บสําหรับสรางความปลอดภัยในการรับสงขอมูลระหวางเว็บเบราว
เซอรและเว็บเซิรฟเวอร โดยมีกลไกคือการตรวจสอบซึ่งกันและกันวาผูใชท้ังสองฝายเปนผูมีสิทธ์ิจริง แลวจงึทํา
การเขารหัสขอมูลท่ีรับสงระหวางเบราวเซอรและเซิรฟเวอรเพ่ือทําใหขอมูลเปนความลับไมสามารถถูกลักลอบ
อานไดโดยงายจากผูท่ีไมมีสิทธ์ิ (THR07) 
Illustration: Secure Sockets Layer, a protocol originally developed by Netscape is the most widely 
used security protocol. (E157.txt) 
Note: นิยมเรียกดวยตัวยอ 
Linguistic Specification: (ABBR) SSL (EB01.txt) 
Cross-reference: Secure Electronic Transaction (TR105) 
 
TR107 Eng: pop-up ad (E001.txt) Th: โฆษณาแบบพ็อปอัป 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: ส่ือโฆษณาในการทําการตลาดท่ีเปนโฆษณาท่ีปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมทับหนาตางท่ีเปดอยูบน
หนาจอ 
Illustration: Although pop-up ads are appearing all over the Web, time will reveal that straight-
forward Internet advertising, in which the viewer can decide to click or not, is more effective. 
(E027.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. พบคําวา �pop-up advertisement� (http://www.sewebsites.com/adv%20faq.shtml) 
3. โฆษณาแบบพ็อปอัปจะปรากฏเม่ือมีผูคลิกตําแหนงหรือคําส่ังท่ีมีการกําหนดไวกอนแลววาใหแสดงโฆษณา 
Linguistic Specification: (SYN) pop-up (EB02.txt), (ANT) pop-under ad (E001.txt) 
Cross-reference: pop-under ad (TR108) 
 
TR108 Eng: pop-under ad (E001.txt) Th: โฆษณาแบบพ็อปอันเดอร 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: ส่ือโฆษณาในการทําการตลาดท่ีเปนโฆษณาท่ีปรากฏขึ้นเปนหนาตางใหมซอนใตหนาตางท่ีเปดอยู
บนหนาจอ 
Illustration: Marketers using pop-under ads are boosting Web site traffic - but with a mass, 
undifferentiated audience. (E028.txt) 
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Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. เปนโฆษณาท่ีพัฒนามาจากโฆษณาแบบพ็อปอัปเพ่ือหลีกเล่ียงการท่ีผูใชมักจะปดหนาตางโฆษณาทันที 
แมวาการแสดงขอมูลโฆษณายังไมสมบูรณ  โดยจะเห็นไดเมื่อปดหรือยอหนาตางท่ีเปดอยู  บางโฆษณาอาจ
ปรากฏใหเห็นตั้งแตแรกเพียงแวบเดียวแลวยอลงไปอยูดานลางของหนาจออยางรวดเร็ว 
Linguistic Specification: (SYN) pop-under (E028.txt), pop-under advertisement (E028.txt), (ANT) pop-
up ad (E001.txt) 
Cross-reference: pop-up ad (TR107) 
 
TR109 Eng: banner ad (EB01.txt) Th: ปายโฆษณา, แบนเนอร (THR26) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: ส่ือโฆษณาในการทําการตลาดท่ีเปนรูปกราฟกขนาดเล็กท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา 
โดยท่ัวไปมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาซึง่ไดรับการออกแบบใหดึงดดูใจผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ือคลิกดูขอมูล
เพ่ิมเติม 
Illustration: A banner ad is a small, typically rectangular, graphic image which is linked to a target 
ad. (E170.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �แผนปายโฆษณา (banner)� (THR50) แตตัดคําวา 
�แผน� ออกเพ่ือใหศัพทมีความประชับมากข้ึน โดยท่ียังคงความหมายเชนเดิม 
2. นิยมเรียกกันส้ันๆ วา �แบนเนอร� 
Linguistic Specification: (SYN) banner (EB01.txt), banner advertisement (EB03.txt), ad banner 
(EB04.txt) 
Cross-reference: keyword banner (TR110), random banner (TR111), static banner ad (TR112), 
animated banner ad (TR113), rich media banner ad (TR114) 
 
TR110 Eng: keyword banner (EB04.txt) Th: ปายโฆษณาจากคําสําคัญ 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!banner ad 
Definition: ปายโฆษณาท่ีปรากฏข้ึนโดยสัมพันธกับคําสําคัญท่ีผูใชใชในการคนหา 
Illustration: Keyword banners appear when a predetermined word is queried from the search engine. 
(EB04.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. เหมาะสําหรับผูโฆษณาท่ีตองการจํากัดกลุมเปาหมาย 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: banner ad (TR109), random banner (TR111) 
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TR111 Eng: random banner (EB04.txt) Th: ปายโฆษณาจากการสุม 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!banner ad 
Definition: ปายโฆษณาท่ีปรากฏข้ึนแบบสุม 
Illustration: Companies that want to introduce their new products (e.g., a new movie or CD) use 
random banners. (EB04.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. เหมาะสําหรับผูโฆษณาท่ีตองการแนะนําสินคาหรือบริการใหมๆ 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: banner ad (TR109), keyword banner (TR110) 
 
TR112 Eng: static banner ad (E001.txt) Th: ปายโฆษณาแบบสถิต 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!banner ad 
Definition: ปายโฆษณาธรรมดาท่ีไมมีภาพเคล่ือนไหว 
Illustration: In the ensuing two years, the situation has actually increased in complexity, as new 
advertising forms like so-called rich media evolve from static banner ads. (E144.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: (SYN) static ad (EB02.txt) 
Cross-reference: banner ad (TR109), animated banner ad (TR113), rich media banner ad (TR114) 
 
TR113 Eng: animated banner ad (E001.txt) Th: ปายโฆษณาแบบเคล่ือนไหว 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!banner ad 
Definition: ปายโฆษณาท่ีมีภาพเคล่ือนไหวโดยจะแสดงรูปตางๆ ตอเน่ืองกันไปเหมือนเปนภาพยนตรการตูน 
Illustration: Readers say animated banner ads on their favorite Web sites are annoying. (E001.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: (SYN) animated ad (E001.txt) 
Cross-reference: banner ad (TR109), static banner ad (TR112), rich media banner ad (TR114) 
 
TR114 Eng: rich media banner ad (E015.txt) Th: ปายโฆษณาแบบส่ือประสม 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!banner ad 
Definition: ปายโฆษณาท่ีใชเสียง วิดีโอ หรือการเขียนโปรแกรมตางๆ หรือเปนแบบโตตอบกับผูใช 
Illustration: Then there are rich media banner ads -- ads that use audio, video, or Java and 
Shockwave programming. (E015.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
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2. ปายโฆษณาชนิดน้ีมักทําใหโหลดเว็บเพจไดชาลงเน่ืองจากมีความซับซอนมากกวาชนิดอ่ืนๆ  
Linguistic Specification: (SYN) rich media banner (E007.txt), rich media ad (E015.txt), rich media 
(E007.txt) 
Cross-reference: banner ad (TR109), static banner ad (TR112), animated banner ad (TR113) 
 
TR115 Eng: cost per click (E171.txt) Th: ราคาตอคลิก 
Grammatical Category: noun Subject Field: advertising!paid advertising 
Definition: รูปแบบการคดิราคาคาโฆษณาท่ีผูโฆษณาชําระเงินเฉพาะเมื่อมีผูคลิกปายโฆษณา 
Illustration: Some Web publishers claim this 'cost per click' pricing scheme renders the surrounding 
editorial content worthless. If a surfer sees an ad and does not click on it, then it is no good. 
(E171.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. รูปแบบน้ีใชอัตราการคลิกปายโฆษณา เปนเกณฑในการคํานวณ 
Linguistic Specification: (SYN) cost-per-click (E015.txt), Cost Per Click (E136.txt), (ABBR) CPC 
(E015.txt) 
Cross-reference: click-through rate (TR116), cost per thousand (TR117), flat fee (TR119) 
 
TR116 Eng: click-through rate (EB01.txt) Th: อัตราการคลิกปายโฆษณา 
Grammatical Category: noun Subject Field: banner ad! cost per click 
Definition: เกณฑในการคิดราคาท่ีเปนอัตรารอยละของการคลิกโฆษณาตอโฆษณาท่ีปรากฏ 
Illustration: The click-through rate is considered to be more important by many advertisers since it 
measures the number of users "delivered" to a site. (EB01.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �อัตราการคลิกท่ีปายโฆษณา (Click Through Rate)� 
(THR46) แตตัดคําวา �ท่ี� ออกเพ่ือความกระชับ 
Linguistic Specification: (SYN) click rate (E015.txt), ad click rate (E170.txt), (ABBR) CTR (EB01.txt) 
Cross-reference: cost per click (TR115), click-through (E157) 
 
TR117 Eng: cost per thousand  (E143.txt) Th: ราคาตอพัน, ซีพีเอ็ม 
Grammatical Category: noun Subject Field: advertising!paid advertising 
Definition: รูปแบบการคดิราคาคาโฆษณาตอการแสดงโฆษณา 1,000 คร้ัง 
Illustration: Presently, most Web publisher's rate cards imitate measures similar to reach and gross 
rating points (GRPs) in broadcast media vehicles and are based on cost per thousand hits or visitors 
at site, cost per thousand (CPM) impressions for passive ad exposures or clickthroughs for active ad 
exposures. (E143.txt) 
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Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. นิยมเรียกดวยตัวยอ 
3. M ในตัวยอ CPM เปนสัญลักษณตัวเลขโรมันหมายถึงหน่ึงพัน  หลายแหงนิยมเพ่ิมคําเพ่ือใหชัดเจนเปน 
�cost-per-thousand impressions� 
Linguistic Specification: (SYN) cost-per-thousand (E007.txt), Cost Per Thousand (E171.txt), cost per 
thousand impressions (EB01.txt), cost-per-thousand impressions (EB04.txt), (ABBR) CPM (EB01.txt) 
Cross-reference: cost per click (TR115), impression (TR118), flat fee (TR119) 
 
TR118 Eng: impression (EB01.txt) Th: จํานวนโฆษณาท่ีปรากฏ 
Grammatical Category: noun Subject Field: banner ad! cost per thousand 
Definition: เกณฑในการคิดราคาท่ีเปนจาํนวนคร้ังท่ีโฆษณาปรากฏใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตเห็น  
Illustration: Impressions are the number of times an ad is served up to be seen by a site visitor. 
(E031.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) ad view (EB04.txt) 
Cross-reference: cost per thousand (TR117) 
 
TR119 Eng: flat fee (EB03.txt) Th: คาธรรมเนียมแบบตายตัว 
Grammatical Category: noun Subject Field: advertising!paid advertising 
Definition: รูปแบบการคดิราคาคาโฆษณาแบบตายตวัในชวงเวลาหน่ึง 
Illustration: Current 'advertisers' on AVweb may or may not be paying a flat fee for their banner links. 
(E171.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: cost per click (TR115), cost per thousand (TR117) 
 
TR120 Eng: banner ad space (EB04.txt) Th: พ้ืนท่ีโฆษณา 
Grammatical Category: noun Subject Field: advertising!paid advertising 
Definition: พ้ืนท่ีบนเว็บไซตท่ีมีไวขายเพ่ือใหวางปายโฆษณา 
Illustration: Purchasing banner ad space on the Internet is quite similar to buying ad space in other 
media. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) ad space (EB02.txt) 
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Cross-reference: banner ad (TR109), cost per click (TR115), cost per thousand (TR117), flat fee 
(TR119) 
 
TR121 Eng: banner swapping (EB04.txt) Th: การสลับปายโฆษณา 
Grammatical Category: noun Subject Field: advertising!free advertising 
Definition: การโฆษณาแบบไมเสียเงินท่ีแตละฝายตกลงจะแสดงปายโฆษณาของอีกฝายบนเว็บไซตของตน 
Illustration: Banner swapping means that company A agrees to display a banner of company B in 
exchange for company B displaying company A's ad. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: banner ad (TR109), banner exchange (TR122) 
 
TR122 Eng: banner exchange (EB01.txt) Th: การแลกเปล่ียนปายโฆษณา 
Grammatical Category: noun Subject Field: advertising!free advertising 
Definition: การโฆษณาแบบไมเสียเงินท่ีเปนการตกลงแลกเปล่ียนในกลุมท่ีมีสมาชกิสามคนข้ึนไป โดยจะแสดง
ปายโฆษณาของสมาชกิคนอ่ืนเพ่ือแลกกับเครดิตในการแสดงปายโฆษณาของตนในเว็บไซตของผูอ่ืน 
Illustration: Many free banner ads are also available in the form of a "banner exchange." (E118.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยการแปล 
2. เครดิตในการแสดงปายโฆษณาโดยท่ัวไปคือสองตอหน่ึง น่ันคือเมื่อแสดงปายโฆษณาของสมาชิกอ่ืนสองคน 
ปายโฆษณาของตนก็จะถูกแสดงข้ึนในเว็บไซตของสมาชิกคนอ่ืน ในบางกลุม สมาชิกสามารถระบุวาจะใหปาย
โฆษณาปรากฏในเว็บไซตประเภทใด เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดียิ่งข้ึน แตอาจกําหนดตําแหนงและชนิด
ของปายโฆษณาท่ีจะปรากฏไมได 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: banner ad (TR109), banner swapping (TR121) 
 
TR123 Eng: spider (EB03.txt) Th: โปรแกรมสไปเดอร 
Grammatical Category: noun Subject Field: portal!search engine 
Definition: โปรแกรมคนหาอัตโนมัติท่ีไปตามเว็บไซตตางๆ เพ่ือเกบ็รวบรวมขอมูลจากเว็บไซตน้ันมาจัดทํา
ดรรชนีเพ่ือแสดงรายการ 
Illustration: Certain spiders then read the information in the tags as a way to help them index the site. 
(EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพทและทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: - 
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Cross-reference: search engine (TR008), meta tag (TR124) 
 
TR124 Eng: meta tag (EB01.txt) Th: เมตาแท็ก 
Grammatical Category: noun Subject Field: portal!search engine 
Definition: ปายระบุท่ีใหขอมูลเชนคําสําคัญหรือบทสรุปของเว็บไซตแกโปรแกรมสไปเดอรของเว็บไซตบริการ
คนหาขอมูลเพ่ือนําไปจัดทําดรรชนี 
Illustration: If you sell clothing, you might have one meta tag with each product category on your 
home page. (EB03.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. เว็บไซตบริการคนหาขอมูลบางแหงไมไดใชเฉพาะขอมูลจากเมตาแท็ก 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: search engine (TR008), spider (TR123) 
 
TR125 Eng: hyperlink (EB01.txt) Th: จุดเชื่อมโยงหลายมิติ, ไฮเปอรลิงก 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: ส่ือโฆษณาในการทําการตลาดท่ีเปนขอความหรือรูปซึง่มีท่ีอยูหรือตาํแหนงท่ีตั้งของเว็บเพจอ่ืนแนบ
อยูดวย และจะนําผูคลิกไปยงัเวบ็เพจน้ัน 
Illustration: When the shopping session is complete, the customer clicks on a hyperlink which takes 
him or her to the checkout page. (E138.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติท่ีมีอยูเดมิคือคาํวา �เชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink)� (THR34)  
แลวเตมิคําวา �จุด� เพ่ือทําใหเปนคํานามท่ีหมายถงึวัตถุตามศัพทตนฉบับ 
2. นิยมเรียกส้ันๆ วา �ลิงก� 
Linguistic Specification: (SYN) link (EB01.txt), hypertext link (EB01.txt) 
Cross-reference: reciprocal link (TR126), affiliate link (TR127) 
 
TR126 Eng: reciprocal link (EB03.txt) Th: ลิงกตางตอบแทน 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!hyperlink 
Definition: ลิงกไปยังเว็บไซตอ่ืนท่ีเว็บไซตหน่ึงตกลงจะแสดงไว ถาเว็บไซตเจาของลิงกน้ันแสดงลิงกไปยัง
เว็บไซตของตนดวย 
Illustration: Try finding web sites with similar themes and make deals to create reciprocal links. 
(E109.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: hyperlink (TR125), affiliate link (TR127) 
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TR127 Eng: affiliate link (E039.txt) Th: ลิงกรวมคา 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!hyperlink 
Definition: ลิงกท่ีอยูในเว็บไซตของผูรวมคาซึง่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูคา โดยบงบอกไดวาลูกคาหรือผูเยีย่ม
ชมน้ีมาจากเว็บไซตของผูรวมคารายใด 
Illustration: Then, all visitors to your site coming from an affiliate link are tracked and the affiliate is 
then rewarded in some manner. (E068.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไวคือคําวา �สมาชิกรวมคา (Affiliate Program)� (THR45) 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: hyperlink (TR125), reciprocal link (TR126), affiliate (TR128) 
 
TR128 Eng: affiliate (EB04.txt) Th: ผูรวมคา 
Grammatical Category: noun Subject Field: hyperlink!affiliate link 
Definition: ผูท่ีลงทะเบียนเพ่ือรับคาตอบแทนตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดเมื่อมีผูคลิกลิงกรวมคาท่ีอยูบนเว็บไซตของ
ตน 
Illustration: In most cases, becoming an affiliate is as uncomplicated as signing up and linking to the 
affiliate sponsor's site. (E006.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไวคือคําวา �สมาชิกรวมคา (Affiliate Program)� (THR45) 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: affiliate link (TR127) 
 
TR129 Eng: pay-per-click (E039.txt) Th: จายเมื่อคลิก 
Grammatical Category: noun Subject Field: affiliate link!affiliate 
Definition: เงื่อนไขการใหคาตอบแทนท่ีผูคาจะจายใหผูรวมคาเมือ่มีผูเยี่ยมชมท่ีไมซ้ํากันจากเว็บไซตของผูรวม
คามายงัเว็บไซตของผูคา 
Illustration: Under recent attacks for fraud, pay-per-click models are fast becoming a real nuisance 
for merchants. (E052.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (ABBR) PPC (http://www.netlingo.com/inframes.cfm) 
Cross-reference: pay-per-lead (TR130), pay-per-sale (TR131) 
 
TR130 Eng: pay-per-lead (E039.txt) Th: จายเมื่อทํา 
Grammatical Category: noun Subject Field: affiliate link!affiliate 
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Definition: เงื่อนไขการใหคาตอบแทนท่ีผูคาจะจายใหผูรวมคาเมือ่ลูกคาท่ีมาจากเว็บไซตน้ันใชบริการหรือทํา
กิจกรรมในเว็บไซตของผูคาตามท่ีกําหนด 
Illustration: With a pay-per-lead commission structure, merchants pay affiliates a flat fee or bounty for 
each qualified lead (customer) that is referred to the merchant site. (E052.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. บริการดังกลาว เชน การลงทะเบียนรับจดหมายขาว หรือการกรอกแบบฟอรมเพ่ือสมัครบัตรเครดิต หรือ
ทดลองใชสินคา 
Linguistic Specification: (ABBR) PPL (http://www.netlingo.com/inframes.cfm) 
Cross-reference: pay-per-click (TR129), pay-per-sale (TR131) 
 
TR131 Eng: pay-per-sale (E052.txt) Th: จายเมื่อขาย 
Grammatical Category: noun Subject Field: affiliate link!affiliate 
Definition: เงื่อนไขการใหคาตอบแทนท่ีผูคาจะจายใหผูรวมคาตามอัตรารอยละของรายไดจากการขายสินคา
หรือบริการที่มาจากเว็บไซตของผูรวมคาน้ัน 
Illustration: The pay-per-sale model is the most common and easily tracked commission structure. 
(E052.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (ABBR) PPS (http://www.netlingo.com/inframes.cfm) 
Cross-reference: pay-per-click (TR129), pay-per-lead (TR130) 
 
TR132 Eng: electronic mail (EB01.txt) Th: ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (THR09), อีเมล 

(THR11) 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: ส่ือโฆษณาในการทําการตลาดท่ีเปนขอความซึง่รับสงกันทางอินเทอรเน็ต 
Illustration: The Internet uses simple mail transfer protocol (SMTP) as the protocol to transmit 
electronic mail and most business transactions. (E157.txt) 
Note: นิยมเรียกส้ันๆ วาอีเมล และใชโพรโทคอล SMTP ในการสงเปนหลัก 
Linguistic Specification: (SYN) e-mail (EB01.txt) 
Cross-reference: opt-in (TR133), opt-out (TR134), double opt-in (TR135), unsolicited commercial e-
mail (TR136), spam (TR137) 
 
TR133 Eng: opt-in (EB01.txt) Th: การสมัครรับอีเมล 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!electronic mail 
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Definition: วิธีปฏิบัตใินการรับอีเมลท่ีเปนการสมคัรเพ่ือขอรับ 
Illustration: The opt-in format allows users to take themselves off the list and add themselves back on 
whenever they wish. (E117.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: (ANT) opt-out (EB01.txt) 
Cross-reference: electronic mail (TR132), opt-out (TR134), double opt-in (TR135) 
 
TR134 Eng: opt-out (EB01.txt) Th: การถอนตัว 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!electronic mail 
Definition: วิธีปฏิบัตใินการรับอีเมลท่ีผูใชขอใหลบชื่อตนออกจากรายการสงอีเมล 
Illustration: This is in stark contrast to the more common "opt-out" policy prevalent in the physical 
world in which consumers may never know that data is being collected about them and possibly 
resold to others without their knowledge. (E170.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
2. การถอนตัวน้ีทําไดดวยการคลิกลิงกในอีเมลท่ีไดรับ เพ่ือไปยังเว็บเพจของผูสงท่ีเปนสวนสําหรับแจงความ
ประสงควาจะถอนตัว หรือผูใชอาจสงอีเมลแจงผูสงโดยตรง 
Linguistic Specification: (ANT) opt-in (EB01.txt) 
Cross-reference: electronic mail (TR132), opt-in (TR133), double opt-in (TR135) 
 
TR135 Eng: double opt-in (E088.txt) Th: การสมัครรับอีเมลแบบยืนยัน 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!electronic mail 
Definition: วิธีปฏิบัตใินการรับอีเมลท่ีตองตอบอเีมลยืนยันการสมคัรหลังจากท่ีสมัครเพ่ือรับขอมูลน้ันๆ 
Illustration: Using a "double opt-in" process, it e-mails people on the lists to verify they're indeed 
willing to receive solicitations. (E088.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: electronic mail (TR132), opt-in (TR133), opt-out (TR134) 
 
TR136 Eng: unsolicited commercial e-mail 

(E166.txt) 
Th: อีเมลทางการคาท่ีไมไดรองขอ 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic mail!spam 
Definition: อีเมลท่ีเปนขอเสนอทางการคาซึ่งมาจากผูสงท่ีนําชื่อผูรับมาจากแหลงตางๆ 
Illustration: Check with your Internet service provider or online service for ways to reduce unsolicited 
commercial e-mail. (E166.txt) 
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Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) Unsolicited Commercial E-mail (EB04.txt), (ABBR) UCE (E093.txt) 
Cross-reference: electronic mail (TR132), spam (TR137) 
 
TR137 Eng: spam (EB01.txt) Th: ไปรษณียขยะ (THR34), สแปม 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!electronic mail 
Definition: ขอความอีเมลรูปแบบตางๆ จํานวนมากท่ีสงไปใหผูรับโดยไมไดรองขอ 
Illustration: Most spam is the same as it has always been, although there are certain types of spam 
that seem to be increasing, while other types are decreasing. (E092.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. สแปมเปนไดท้ังอีเมลทางการคาและอีเมลหลอกลวง 
Linguistic Specification: (SYN) junk e-mail (EB01.txt), junk mail (EB01.txt) 
Cross-reference: electronic mail (TR132), unsolicited commercial e-mail (TR136) 
 
TR138 Eng: frequently asked questions 

(EB01.txt) 
Th: คําถามพบบอย, เอฟเอคิว (THR34) 

Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: เคร่ืองมือในการทําการตลาดท่ีเปนรายการคาํตอบสําหรับคําถามท่ีผูเยีย่มชมเว็บไซตมกัจะถาม 
Illustration: Another example, not found in Figure 12-7, may be an attorney who has a web page with 
frequently asked questions about certain kinds of legal services. (EB01.txt) 
Note: 1. ตัวยอของศัพทคําน้ี (FAQ) สามารถอานไดอีกอยางวา �แฟค�  
2. รายการน้ีจะชวยใหลูกคารูจักผลิตภัณฑของบริษัทมากข้ึนและตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน 
Linguistic Specification: (ABBR) FAQ (EB03.txt) 
Cross-reference: call center (TR139) 
 
TR139 Eng: call center (EB03.txt) Th: ศูนยบริการขอมูล 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: เคร่ืองมือในการทําการตลาดท่ีเปนหนวยงานท่ีใหบริการลูกคาในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับงานบริการโดย
ผานชองทางตดิตอตางๆ 
Illustration: Today's call center is a comprehensive customer service entity in which EC vendors take 
care of customer service issues communicated through various contact channels. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท (call center)� (THR51) 
แลวตัดคําวา �ทางโทรศัพท� ออกเพ่ือขยายขอบเขตมโนทัศน 
Linguistic Specification: - 



 291

Cross-reference: frequently asked questions (TR138) 
 
TR140 Eng: mass customization (EB01.txt) Th: การผลิตตามความตองการของลูกคา 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: เคร่ืองมือในการทําการตลาดท่ีเปนบริการทีจ่ัดทําข้ึนเปนพิเศษใหเหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคาแตละคน 
Illustration: What has been found is that by creating mass customization, specifically configuring 
services individually for the customer either by showing her popular associated products or by 
showing her products she typically orders, your customer's buying experience becomes easier and 
more personal. (EB03.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: push technology (TR141), pull technology (TR142) 
 
TR141 Eng: push technology (EB01.txt) Th: เทคโนโลยีพุช 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!mass customization 
Definition: เทคโนโลยีในการผลิตตามความตองการของลูกคาท่ีเปนบริการสงขอมูลตามท่ีลูกคาตองการใหโดย
อัตโนมัต ิ
Illustration: In response to the pressure of competition, commercial databases are beginning to 
incorporate push technology into their offerings. (EB04.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. บริการนี้อาจเปนบริการฟรีหรือเสียคาธรรมเนียมเล็กนอย 
Linguistic Specification: (ANT) pull technology (EB03.txt) 
Cross-reference: mass customization (TR140), pull technology (TR142) 
 
TR142 Eng: pull technology (EB03.txt) Th: เทคโนโลยีพุล 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!mass customization 
Definition: เทคโนโลยีในการผลิตตามความตองการของลูกคาท่ีเปนบริการใหลูกคาดงึขอมูลท่ีตองการจาก
เว็บไซตดวยตนเอง 
Illustration: Pull technology is dependent on information that is specified by the visitor. (EB03.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. ถาเปนขอมูลสําคัญสําหรับลูกคา มักตองเสียคาธรรมเนียมในการดึงขอมูล 
Linguistic Specification: (ANT) push technology (EB01.txt) 
Cross-reference: mass customization (TR140), push technology (TR141) 
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TR143 Eng: cookie (EB01.txt) Th: คุกกี้ (THR16) 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!mass customization 
Definition: เคร่ืองมือในการผลิตตามความตองการของลูกคาท่ีเปนแฟมขนาดเล็กซึง่เว็บเซิรฟเวอรสงมายงั
เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูเยีย่มชมเว็บไซต และเก็บอยูในฮารดไดรฟของเคร่ือง เพ่ือท่ีเว็บไซตน้ันจะสามารถจดจํา
พฤติกรรมบนอินเทอรเน็ตท่ีผานมาของผูเยี่ยมชมได 
Illustration: Instead of continually asking the visitor for the same information, the program on the web 
site can save information to a cookie and, when it needs the information, read the cookie. (EB03.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: mass customization (TR140), push technology (TR141), pull technology (TR142) 
 
TR144 Eng: online community (EB01.txt) Th: ชุมชนออนไลน 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: เคร่ืองมือในการทําการตลาดท่ีเปนเว็บไซตแหลงรวมของผูท่ีมีความสนใจเหมือนๆ กัน 
Illustration: The vignette entitled Parenthoodweb illustrates the advertising and sponsorship 
opportunities offered by the Parenthoodweb.com, an online community for parents and expecting 
parents. (EB01.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) virtual community (EB01.txt), electronic community (EB01.txt) 
Cross-reference: discussion group (TR145), bulletin board (TR146), chat room (TR147), newsletter 
(TR148) 
 
TR145 Eng: discussion group (EB01.txt) Th: กลุมอภิปราย 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!online community 
Definition: กลุมคนท่ีมคีวามสนใจเหมือนกันในเร่ืองหน่ึง และมกีารแลกเปล่ียนขอมูลแสดงความคดิเห็นตางๆ 
Illustration: A discussion group is a group of people with a common interest in a specific topic. 
(E111.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online community (TR144), bulletin board (TR146), chat room (TR147), newsletter 
(TR148) 
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TR146 Eng: bulletin board (EB01.txt) Th: กระดานขาวสาร 
Grammatical Category: noun Subject Field: online community!discussion group 
Definition: เคร่ืองมือของกลุมอภิปรายท่ีเปนท่ีเก็บขอความเกีย่วกบัเร่ืองหน่ึงๆ บนเว็บไซต ซึ่งผูใชสามารถแสดง
ความคิดเห็นและอานขอความตางๆ ได 
Illustration: The "store-and-forward," asynchronous nature of a forum makes it possible to create a 
bulletin board where collections of messages about particular subjects can be stored in a database 
and, in response to user queries, be dynamically turned into HTML pages. (EB04.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: (SYN) message board (EB04.txt) 
Cross-reference: online community (TR144), discussion group (TR145), chat room (TR147), 
newsletter (TR148) 
 
TR147 Eng: chat room (EB01.txt) Th: หองสนทนา (THR22) 
Grammatical Category: noun Subject Field: online community!discussion group 
Definition: เคร่ืองมือของกลุมอภิปรายท่ีเปนแหลงสําหรับพูดคุยโตตอบบนเว็บไซตไปพรอมๆ กัน 
Illustration: Once you are in a chat room, others can contact you by e-mail even when you use a 
nickname for your screen name (the name you call yourself when communicating online). (E166.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online community (TR144), discussion group (TR145), bulletin board (TR146), 
newsletter (TR148) 
 
TR148 Eng: newsletter (EB01.txt) Th: จดหมายขาว 
Grammatical Category: noun Subject Field: online community!discussion group 
Definition: เคร่ืองมือของกลุมอภิปรายท่ีเปนขอมูลขาวสารของเวบ็ไซตซึ่งจัดสงใหผูสนใจทางอีเมล 
Illustration: These tips come in a variety of flavors, but mostly in the form of an unknown newsletter 
that you never quite recall subscribing to. (E092.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: online community (TR144), discussion group (TR145), bulletin board (TR146), chat 
room (TR147) 
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TR149 Eng: traffic (EB01.txt) Th: ปริมาณการเย่ียมชม (THR45), แทรฟฟก 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!marketing 
Definition: จํานวนคนท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต 
Illustration: Many advertisers charge a fixed monthly fee, regardless of the traffic. (EB04.txt) 
Note: ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) Web site traffic (E011.txt), Web traffic (EB04.txt), site traffic (EB03.txt) 
Cross-reference: hit (TR150), page view (TR151), visit (TR152), unique visitor (TR153) 
 
TR150 Eng: hit (EB01.txt) Th: จํานวนไฟลท่ีมีการโหลด (THR45), ฮิต 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!traffic 
Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่มชมท่ีเปนจาํนวนคร้ังในการดาวนโหลดไฟลจากเว็บเซิรฟเวอร ไมวาจะเปน
ไฟลอะไรก็ตาม 
Illustration: A single page with multiple graphics can be counted as multiple hits since each graphic 
is counted as a separate hit. (E170.txt) 
Note: 1. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
2. เคยนิยมใชเปนตัววัดจํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซต แตตอมาพบวาเปนการนับจํานวนไฟลทุกไฟลท่ีดาวนโหลด ไม
วาจะเปนรูปหรือขอความ ซึ่งไมบงบอกจํานวนผูเยี่ยมชมท่ีแทจริง จึงเส่ือมความนิยมลง 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: traffic (TR149), page view (TR151), visit (TR152), unique visitor (TR153) 
 
TR151 Eng: page view (EB04.txt) Th: จํานวนหนาท่ีมีการโหลด, เพจวิว 
Grammatical Category: noun Subject Field: electronic commerce!traffic 
Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่มชมท่ีเปนจาํนวนคร้ังในการดาวนโหลดเว็บเพจจากเว็บเซิรฟเวอร 
Illustration: A single visit or page view may be recorded as several hits, and depending on the 
browser, the page size, and other factors, the number of hits per page can vary widely. (EB04.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทท่ีมีผูบัญญัติไววา �จํานวนไฟลท่ีมีการโหลด (hit)� (THR45) 
2. ทับศัพทตามหลักการทับศัพท 
Linguistic Specification: (SYN) page impression (EB03.txt) 
Cross-reference: traffic (TR149), hit (TR150), visit (TR152), unique visitor (TR153) 
 
TR152 Eng: visit (EB01.txt) Th: จํานวนการเยี่ยมชม 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!traffic 
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Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่มชมท่ีเปนจาํนวนคร้ังในการเยีย่มชมเว็บไซต โดยนับจากการรองขอขอมูล
อยางติดตอกันของผูเยี่ยมชม 
Illustration: Once a visitor stops making requests from a site for a given period of time, called a time 
out, the next hit by this visitor is considered a new visit. (E170.txt) 
Note: 1. บัญญัติศัพทดวยวิธีอิงศัพทบัญญัติท่ีมีอยูเดมิคือคาํวา �เยี่ยมชม (visit)� (THR35)  แลวเติมคาํวา 
�การ� เพ่ือทําใหเปนคาํนามตามศัพทตนฉบับ 
2. ถาผูเยี่ยมชมหยุดการรองขอจากเว็บไซตเปนระยะเวลาหน่ึง การรองขอคร้ังตอไปจะนับวาเปนการเย่ียมชม
คร้ังใหม 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: traffic (TR149), hit (TR150), page view (TR151), unique visitor (TR153) 
 
TR153 Eng: unique visitor (EB01.txt) Th: ผูเยี่ยมชมท่ีไมซ้ํากัน 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!traffic 
Definition: ตัววัดปริมาณการเยีย่มชมท่ีเปนผูมาเยี่ยมชมเว็บไซตภายในระยะเวลาหน่ึง และเปนผูเยี่ยมชมคนละ
คนโดยตัดสินจากท่ีอยูไอพี ชื่อโดเมน และคุกกี ้
Illustration: Pay-per-click commission structures pay affiliates a fee for every unique visitor that is 
referred to the merchant site. (E052.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: traffic (TR149), hit (TR150), page view (TR151), visit (TR152) 
 
TR154 Eng: visit duration (E143.txt) Th: ระยะเวลาการเยี่ยมชม 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!interactivity 
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเยี่ยมชมตอเว็บไซต ท่ีเปนชวงเวลาระหวางท่ีลูกคาเขามาและออกจากเว็บไซต 
Illustration: In the Web medium, visit duration represents opportunity for the consumer to respond to 
passive ads, while editorial pages represent competing activities. (E143.txt) 
Note: บัญญัติศัพทดวยการแปล 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: visit (TR152) 
 
TR155 Eng: conversion rate (E002.txt) Th: อัตราการเปล่ียนเปนผูซื้อ 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!interactivity 
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเยี่ยมชมตอเว็บไซต ท่ีเปนอัตรารอยละของผูเยีย่มชมท่ีกลายเปนผูซือ้ 
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Illustration: Some ways to boost your conversion rate include improving navigation, simplifying 
checkout process (such as one-step checkout and easily replaced passwords), and sending out e-
mails with special offers. (E002.txt) 
Note: บัญญัติศัพทตามมโนทัศนของศัพท 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: churn rate (TR156) 
 
TR156 Eng: churn rate (E158.txt) Th: อัตราการสูญเสียลูกคา (THR41) 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!interactivity 
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเยี่ยมชมตอเว็บไซต ท่ีเปนอัตราลูกคาท่ีเลิกซื้อสินคาหรือใชบริการ 
Illustration: The Strategis Group asserts that the Internet service providers endure a five-times higher 
churn rate, culminating to 10 per cent monthly. (E158.txt) 
Note: - 
Linguistic Specification: - 
Cross-reference: conversion rate (TR155) 
 
TR157 Eng: click-through (EB01.txt) Th: จํานวนการคลิกปายโฆษณา 
Grammatical Category: noun Subject Field: marketing!interactivity 
Definition: ตัววัดปฏิกิริยาของผูเยี่ยมชมตอเว็บไซต ท่ีเปนจาํนวนคร้ังท่ีผูเยี่ยมชมคลิกปายโฆษณาซึ่งเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซตของผูโฆษณา 
Illustration: A debate is rising over whether or not click-through tells advertisers anything worth 
knowing and whether it should be a factor in pricing online ad campaigns. (E169.txt) 
Note: บัญญัติศัพทโดยอิงจากศัพทกอนหนาน้ีคือ �อัตราการคลิกปายโฆษณา (click-through rate)� (TR116)  
Linguistic Specification: (SYN) click (EB04.txt), ad click (EB04.txt) 
Cross-reference: click-through rate (TR116) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ดรรชนีคนศัพท 
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ดรรชนีคนศัพท 
 

 ดรรชนีคนศัพทน้ีทําข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาศัพทตามลําดับอักษร โดยจะ
มีท้ังศัพทหลัก (คําท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน) และศัพทพอง เพื่อใหผูใชคนหาศัพทพบไดงายข้ึน แม
จะไมทราบศัพทหลัก  
 

A Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

access control*  ER159 199 TR090 274
acquirer* ER106 177 TR057 263
acquiring bank ER108 178 TR058 264
ad banner ER186 214 TR109 281
ad click ER258 241 TR157 296
ad click rate ER200 218 TR116 283
ad space ER206 220 TR120 284
ad view ER204 219 TR118 284
affiliate* ER217 225 TR128 287
affiliate link* ER216 224 TR127 287
animated ad ER192 215 TR113 282
animated banner ad* ER191 215 TR113 282
asymmetric cryptography* ER145 194 TR079 271
authentication* ER170 205 TR101 278
B     
banner ER184 213 TR109 281
banner ad* ER183 213 TR109 281
banner ad space* ER207 220 TR120 284
banner advertisement ER185 213 TR109 281
banner exchange* ER209 221 TR122 285
banner swapping* ER208 220 TR121 285
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B Extraction 

record  
(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

biometrics* ER171 205 TR102 278
bulletin board* ER241 235 TR146 293
business-to-business* ER006 135 TR003 244
business-to-consumer* ER007 136 TR004 244
business-to-government* ER008 137 TR005 244
buyer-driven e-marketplace* ER069 159 TR033 254
buyer-oriented marketplace ER070 159 TR033 254
C     
call center* ER231 230 TR139 290
certificate* ER172 206 TR103 279
certificate authority ER175 208 TR104 279
certification authority* ER174 207 TR104 279
chat room* ER242 235 TR147 293
churn rate* ER255 240 TR156 296
ciphertext* ER150 196 TR081 272
cleartext ER149 195 TR080 271
click ER257 241 TR157 296
click rate ER199 218 TR116 283
click-through* ER256 240 TR157 296
click-through rate* ER198 217 TR116 283
co-location* ER099 172 TR051 261
confidentiality* ER138 191 TR076 270
consumer-to-consumer* ER009 137 TR006 245
content provider* ER020 141 TR013 247
conversion rate* ER254 240 TR155 295
cookie* ER235 232 TR143 292
cost per click* ER197 217 TR115 283
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C Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

cost per thousand* ER202 219 TR117 283
cost per thousand impressions ER201 218 TR117 283
country code top-level domain* ER094 169 TR046 259
credit card* ER102 175 TR054 262
credit card processor* ER112 179 TR062 265
cryptography* ER139 192 TR077 270
customer-oriented marketplace ER071 160 TR033 254
cyberbanking ER127 185 TR070 268
cybersquatter* ER095 169 TR047 259
D     
debit card* ER114 180 TR064 266
decryption* ER153 197 TR084 272
dedicated hosting* ER098 171 TR050 261
digital cash ER137 189 TR075 269
digital certificate ER173 206 TR103 279
digital marketplace ER056 155 TR028 252
digital money ER130 187 TR073 269
digital signature* ER167 203 TR098 277
digital wallet ER121 183 TR068 267
directory* ER012 139 TR009 246
discussion group* ER239 234 TR145 292
domain name* ER091 168 TR043 258
double opt-in* ER225 228 TR135 289
Dutch auction* ER027 144 TR017 248
E     
e-auction ER022 143 TR014 247
e-broker ER050 152 TR026 251
e-business ER002 132 TR001 243
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E Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

e-cash ER136 189 TR075 269
e-check ER115 180 TR065 266
e-commerce ER004 134 TR002 243
e-distributor ER047 151 TR025 251
electronic auction ER023 143 TR014 247
electronic banking* ER125 185 TR071 268
electronic broker* ER049 152 TR026 251
electronic business* ER001 132 TR001 243
electronic cash* ER135 189 TR075 269
electronic catalog ER086 165 TR041 257
electronic check* ER116 181 TR065 266
electronic checkbook* ER117 181 TR066 267
electronic commerce* ER003 133 TR002 243
electronic community ER238 234 TR144 292
electronic distributor* ER046 151 TR025 251
electronic mail* ER221 227 TR132 288
electronic mall* ER042 150 TR024 251
electronic marketplace* ER055 155 TR028 252
electronic money* ER131 187 TR073 269
electronic publishing* ER019 141 TR012 247
electronic purse* ER133 188 TR074 269
electronic shopping cart ER089 166 TR042 257
electronic shopping mall ER045 151 TR024 251
electronic signature* ER168 204 TR099 277
electronic store* ER037 148 TR023 250
electronic storefront ER038 148 TR023 250
electronic wallet* ER119 182 TR068 267
e-mail ER222 227 TR132 288
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E Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

e-mall ER041 149 TR024 251
e-marketplace ER054 154 TR028 252
e-money ER132 187 TR073 269
encryption* ER152 196 TR083 272
encryption algorithm* ER151 196 TR082 272
English auction* ER028 145 TR018 248
e-purse ER134 188 TR074 269
e-store ER034 147 TR023 250
e-storefront ER039 149 TR023 250
e-wallet ER120 182 TR068 267
exchange ER058 156 TR028 252
F     
financial EDI ER122 183 TR069 268
financial electronic data 
interchange* 

ER123 183 TR069 268

firewall* ER160 200 TR091 275
first price sealed bid auction* ER031 146 TR021 250
flat fee* ER205 220 TR119 284
forward auction* ER025 144 TR015 248
frequently asked questions* ER230 230 TR138 290
G     
generic top-level domain* ER093 169 TR045 258
H     
hacker* ER161 201 TR092 275
hit* ER248 237 TR150 294
horizontal digital marketplace ER061 157 TR029 252
horizontal e-marketplace ER060 156 TR029 252
horizontal marketplace* ER059 156 TR029 252
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H Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

horizontal portal* ER016 140 TR010 246
hub ER057 155 TR028 252
hyperlink* ER213 223 TR125 286
hypertext link ER212 223 TR125 286
I     
impression* ER203 219 TR118 284
independent e-marketplace* ER075 161 TR035 254
independent sales organization* ER111 179 TR061 265
integrity* ER169 205 TR100 278
intermediary-oriented marketplace ER076 161 TR035 254
Internet auction ER024 143 TR014 247
Internet banking ER128 186 TR070 268
Internet commerce ER005 135 TR002 243
Internet directory ER014 139 TR009 246
Internet merchant ER081 163 TR038 256
Internet merchant account* ER104 176 TR056 263
intrusion detection system* ER165 202 TR096 276
issuing bank* ER103 176 TR055 262
J     
junk e-mail ER228 229 TR137 290
junk mail ER229 230 TR137 290
K     
key* ER154 197 TR085 273
key pair* ER155 198 TR086 273
keyword banner* ER187 214 TR110 281
L     
link ER214 224 TR125 286
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M Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

market maker* ER078 162 TR037 255
mass customization* ER232 231 TR140 291
merchant account provider* ER109 178 TR059 264
merchant account ER105 176 TR056 263
merchant bank* ER107 177 TR058 264
merchant service provider* ER110 178 TR060 264
message board ER240 234 TR146 293
meta tag* ER211 222 TR124 286
micropayment* ER129 186 TR072 269
N     
navigation bar* ER082 164 TR039 256
newsletter* ER243 235 TR148 293
non-repudiation* ER166 203 TR097 277
O     
online auction* ER021 142 TR014 247
online banking* ER124 184 TR070 268
online broker ER051 152 TR026 251
online catalog* ER087 166 TR041 257
online community* ER237 233 TR144 292
online directory ER015 140 TR009 246
online distributor ER048 151 TR025 251
online mall ER043 150 TR024 251
online merchant* ER080 162 TR038 256
online stock trading* ER052 153 TR027 252
online store ER036 148 TR023 250
online storefront ER040 149 TR023 250
online trading ER053 153 TR027 252
on-site search engine ER085 165 TR040 257
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O Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

opt-in* ER223 227 TR133 288
opt-out* ER224 228 TR134 289
P     
page impression ER250 238 TR151 294
page view* ER249 238 TR151 294
payment gateway* ER113 179 TR063 266
pay-per-click* ER218 225 TR129 287
pay-per-lead* ER219 225 TR130 287
pay-per-sale* ER220 226 TR131 288
plaintext* ER148 195 TR080 271
pop-under ER182 211 TR108 280
pop-under ad* ER181 210 TR108 280
pop-under advertisement ER180 210 TR108 280
pop-up ER179 210 TR107 280
pop-up ad* ER178 210 TR107 280
portal* ER010 138 TR007 245
private exchange ER068 159 TR032 253
private key* ER157 199 TR088 274
private key encryption ER143 193 TR078 270
private marketplace* ER067 158 TR032 253
private-key cryptography ER142 193 TR078 270
public exchange ER065 158 TR031 253
public key* ER156 198 TR087 273
public marketplace* ER066 158 TR031 253
public-key cryptography ER146 194 TR079 271
public-key encryption ER147 195 TR079 271
pull technology* ER234 232 TR142 291
push technology* ER233 231 TR141 291
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R Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

random banner* ER188 214 TR111 282
reciprocal link* ER215 224 TR126 286
reverse auction* ER026 144 TR016 248
rich media ER196 216 TR114 282
rich media ad ER195 216 TR114 282
rich media banner ER194 216 TR114 282
rich media banner ad* ER193 216 TR114 282
S     
sealed bid auction* ER030 145 TR020 249
search engine* (เว็บไซต) ER011 138 TR008 245
search engine* (โปรแกรม) ER083 165 TR040 257
second price sealed bid auction* ER032 146 TR022 250
secret key* ER158 199 TR089 274
secret key cryptography ER141 193 TR078 270
secret-key encryption ER144 193 TR078 270
Secure Electronic Transaction* ER176 208 TR105 279
Secure Sockets Layer* ER177 208 TR106 280
sell-driven e-marketplace* ER072 160 TR034 254
seller-oriented marketplace ER074 161 TR034 254
shared hosting* ER097 171 TR049 260
shopping cart* ER088 166 TR042 257
site search engine ER084 165 TR040 257
site traffic ER247 237 TR149 294
smart card* ER118 182 TR067 267
spam* ER227 229 TR137 290
spider* ER210 222 TR123 285
static ad ER190 215 TR112 282
static banner ad* ER189 215 TR112 282
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S Extraction 
record  

(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

supplier-oriented marketplace ER073 160 TR034 254
symmetric cryptography* ER140 192 TR078 270
T     
technology provider e-marketplace* ER077 161 TR036 255
top-level domain* ER092 168 TR044 258
traffic* ER244 236 TR149 294
Trojan horse* ER164 202 TR095 276
U     
unique visitor* ER252 239 TR153 295
unsolicited commercial e-mail* ER226 229 TR136 289
V     
vertical e-marketplace ER063 157 TR030 253
vertical exchange ER064 157 TR030 253
vertical marketplace* ER062 157 TR030 253
vertical portal* ER017 140 TR011 246
Vickrey auction ER033 147 TR022 250
virtual community ER236 233 TR144 292
virtual mall ER044 150 TR024 251
virtual shopping cart ER090 167 TR042 257
virtual store ER035 148 TR023 250
virus* ER162 201 TR093 275
visit* ER251 238 TR152 294
visit duration* ER253 239 TR154 295
vortal ER018 141 TR011 246
W     
Web directory ER013 139 TR009 246
Web host* ER100 172 TR052 261
Web hosting* ER096 170 TR048 260
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W Extraction 

record  
(ภาคผนวก ข)

หนา Terminological 
record  

(ภาคผนวก ค) 

หนา 

Web merchant ER079 162 TR038 256
Web site traffic ER245 236 TR149 294
Web traffic ER246 237 TR149 294
Webmaster* ER101 172 TR053 262
worm* ER163 202 TR094 276
Y     
Yankee auction* ER029 145 TR019 249
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