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สาระที่   3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ง  3.1     เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้      

                                การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล 

                                และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม. 1           อธิบายหลักการเบื้องต้นของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง     :   ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์    เทคโนโลยีการรับ  -  ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย 

                                                  คอมพิวเตอร์   ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 

 



เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

บทน า 

                 การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว   (Stand   Alone)  ไม่เพียงพอ   ในการรองรับการท างานใน
ปัจจุบัน  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้น   ทั้งในองค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาด
ใหญ่  เพื่อใช้ในการโอนถ่ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์   นับว่าเป็นประโยชน์ของการท างาน
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น    

                 เดิมหากต้องการน าข้อมูลไปให้ผู้ใช้อ่ืน ๆ  จะต้องใช้วิธีคัดลอกแฟ้มข้อมูล  (Copy  File)  ลงในสื่อบันทึก
ข้อมูล   แล้วน า ไปให้  หรือหากเราไม่มีเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  (Printer)  ก็ต้องน าแฟ้มข้อมูลไปสั่งพิมพ์บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่มีการติดต้ังเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ไว้   ใน ปัจจุบันการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ มี
การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ท าให้สามารถติดต่อ  สื่อสารข้อมูล  สั่งพิมพ์งาน  หรือ ส่งแฟ้มข้อมูลระหว่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้รับและผู้ส่งได ้

 
 
 
 
 

 
 



บทบาทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

 
 
 
 

 

             เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทและความส าคัญเพิ่มขึ้น เพราะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย จึงเกิดความต้องการเชื่อมต่อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เหล่านั้น   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้น   
เพิ่มการใช้งานด้านต่าง ๆ  ลดต้นทุนระบบโดยรวมลง  แบ่ง การใช้งานอุปกรณ์และข้อมูล  ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกันได้ 
 

             สิ่งส าคัญที่ท าให้ข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นคือ  การโอนย้ายข้อมูล  การเชื่อมต่อ  หรือการสื่อสาร
ระหว่างกัน    ซึ่งการโอนย้ายข้อมูล  หมายถึง  การน าข้อมูลมาแบ่งกันใช้งาน  หรือการน าข้อมูลไปใช้ประมวลผลใน
ลักษณะแบ่งกันใช้ทรัพยากร  เช่น  แบ่งกันใช้ซีพียู  แบ่งกันใช้ฮาร์ดดิสก์  แบ่งกันใช้โปรแกรม  และแบ่งกันใช้
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่มีราคาแพง  หรือไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้   ดังนั้น  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายจึง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานให้กว้างขวางและมากขึ้นจากเดิม 
  
            เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ก่อให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  หมายถึง  การให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต่อ
อยู่บนเครือข่ายท างานร่วมกันได้ทั้งหมดในลักษณะที่ประสานรวมกัน  โดยผู้ใช้เห็นเสมือนใช้งานในอุปกรณ์เดียวกัน   
จึงเป็นวิธีการในการน าเอาอุปกรณ์ต่างชนิดจ านวนมากมารวมกัน    เป็นระบบเดียวกัน  ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ์เหล่านั้น
อาจจะมาจากต่างยี่ห้อหรือต่างบริษัทก็ได้ 

 

 

 

 

 

 



ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Computer  Network) 

                    เครือข่าย  หรือ  เน็ตเวิร์ก  (Network)  คือ  กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง   ๆ ที่น ามา
เชื่อมต่อกัน  เพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย  สามารถติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูล  และใช้อุปกรณ์ร่วมกันในเครือข่ายได้   
ได้แก่  เครือข่ายโทรศัพท์   เครือข่ายดาวเทียม  เครือข่ายวิทยุ  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยช่องทางที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกัน  เรียกว่า  ช่องสัญญาณ  (Communication  Channel)  

                   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Computer  Network)  หมายถึง  การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป 

มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน   โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล หรือสื่อกลาง   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และการใช้ทรัพยากรภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร่วมกัน  (Shared  Resource)   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง   การน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันผ่านสื่อกลาง เพื่อสื่อสารข้อมูลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 



ความส าคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

            1.   ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารและการท างานในลักษณะกลุ่มระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

            2.   เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์มากขึ้นในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  โดยผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุก ๆ เคร่ือง  

ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์   สามารถใช้ฐานข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ได้  เช่น   

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฮาร์ดดิสก์   สแกนเนอร์  เป็นต้น      

 

 

 

 

            3.   ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการประมวลผลข้อมูล  เช่น   การรวบรวม  การแก้ไข  การค านวณ  หรือการสรุป

ข้อมูล  และสามารถก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้กับแฟ้มข้อมูลต่าง  ๆ  ได้สะดวก  

            4.   สามารถขยายพื้นที่การสื่อสารข้อมูลได้ครอบคลุมและกว้างไกลมากยิ่งขึ้น   จากการเชื่อมต่อเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เพียงสองสามเคร่ืองภายในหน่วยงานหรือบริษัทลักษณะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก   จนถึง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด  ซึ่งเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์นับล้าน ๆ เคร่ืองทั่วโลก  ครอบคลุมไปเกือบ

ทุกประเทศ  คือ  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดง   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน  



องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
                เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบส าคัญในการเชื่อมต่อกันเป็นระบบ ประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
(File  Server)    ช่องทางการสื่อสาร  (Communication  Chanel)    ลูกข่าย/สถานีงาน  (Workstation / Terminal)  และ 
อุปกรณ์ในเครือข่าย  (Network  Operation  System) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง   องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



                  1.  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (File  Server)   

                       คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  หมายถึง  เคร่ือง คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร ( Resources) 

ต่าง ๆ  ได้แก่  หน่วยประมวลผล  หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ าส ารอง  ฐานข้อมูล  และโปรแกรมการใช้งาน 

                       โดยในระบบเครือข่ายท้องถิ่น  (LAN)  เรียกว่า  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (File  Server)   ส่วนในระบบ

เครือข่ายระยะไกลที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือมินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางเครือข่าย เรียกว่า   โฮสต์คอมพิวเตอร์  

(Host   Computer)  และเรียกเคร่ืองคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อที่รอรับบริการว่า   ลูกข่าย   หรือ  สถานีงาน 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (File  Server)   



                  2.   ช่องทางการสื่อสาร  (Communication  Chanel)   

                        ช่องทางการสื่อสาร  หมายถึง  สื่อกลาง  หรือ  เส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการรับส่งข้อมูล  ระหว่าง

ผู้รับ ( Receiver)  และผู้ส่งข้อมูล  (Transmitter)   ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารส าหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หลายประเภท  ได้แก่   สายโทรศัพท์  ทั้ง แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม  (UTP)  และส ายคู่ตีเกลียว

แบบมีฉนวนหุ้ม  (STP)   สายโคแอกเชียล   สายใยแก้วน าแสง   คลื่นไมโครเวฟ   และดาวเทียม   เป็นต้น 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

รูปแสดง   ช่องทางการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ   

 



               3.    ลูกข่าย / สถานีงาน  (Workstation  or  Terminal)  

                    ลูกข่าย / สถานีงาน  หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลักของเครือข่าย

คอมพิวเตอร์   ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองปลายทางหรือได้รับการบริการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    

                    ในระบบเครือข่ายระยะใกล้  ( LAN)  ลูกข่าย/สถานีงานมักมีหน่วยประมวลผล หรือซีพียูของตนเอง  

เรียกว่า   เวอร์กสเตชัน  (Workstation)    ส่วนระบบเครือข่ายระยะไกล  ลูกข่าย/สถานีงานจะ ประกอบด้วยจอภาพ

และแป้นพิมพ์เท่านั้น  ต้องใช้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง  เรียกว่า  เทอร์มินอล  (Terminal)    

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปแสดง   เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/สถานีงานท่ีเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



               4.   อุปกรณ์ในเครือข่าย     ประกอบด้วย 
   
                     การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย   ( Network  Interface  Card  :  NIC )  หมายถึง   แผงวงจรส าหรับ ใช้ในการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย  ต้อง ติดตั้งไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เป็นเคร่ืองแม่ข่ายและเคร่ืองที่เป็นลูกข่าย
ทุกเคร่ือง หน้าที่ของการ์ด   คือ  แปลงสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณ  ท าให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้  

                  
 

รูปแสดง  การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย   
 

                    โมเด็ม  ( Modulator  Demodulator  :  Modem  )  หมายถึง  อุปกรณ์ส าหรับการแปลงสัญญาณข้อมูล
แบบดิจิตอล  (Digital)  จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง  เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก  (Analog)   
และเมื่อถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้รับ  โมเด็มจะท าหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอกให้กลับมาเป็นแบบ
ดิจิตอลน าเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผล   โมเด็มเป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่มักนิยมใช้กับระบบ
เครือข่ายระยะไกลผ่านสื่อกลางสายโทรศัพท์  เช่น  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
 

                 
 

รูปแสดง    การใช้โมเด็มเป็นอุปกรณ์เครือข่ายในการติดต่อเครือข่ายระยะไกล 



                    ฮับและสวิชต์  ( Hubs  and  Switches )  อุปกรณ์เครือข่ายฮับ/สวิตช์  มักน าไปใช้เป็นศูนย์กลางของ
สื่อกลางชนิดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน  โดยฮับ/สวิตช์จะมีพอร์ตเพื่อให้สายเคเบิลเชื่อมต่อเข้ากับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์   จ านวนพอร์ตมีหลายชนิด  เช่น  4 , 8 ,  16  หรือ  24  พอร์ต   สามารถน าฮับ/สวิตช์หลาย  ๆ ตัว
มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อขยายเครือข่าย  เป็นจุดรวมและแยกสายสัญญาณการสื่อสารข้อมูล   

                                              
 

รูปแสดง   จุดเชื่อมต่อและแยกสายสัญญาณในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ฮับ 
 

                  เกตเวย์   (Gateway) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความสามารถสูง มีหน้าที่ เหมือนนักแปลภาษาเชื่อมต่อ
เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน  (ท าให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครือข่าย ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมต่อ  หรือ
โปรโตคอลที่ใช้ส าหรับการรับ -ส่งข้อมูล ที่แตกต่างกัน สามารถสื่อสารกันได้เสมือนกับเป็นเครือข่ายเดียวกัน) และ
ใช้สื่อส่งข้อมูลต่างชนิดกันได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด  โดยเกตเวย์จะแปลงโปรโตคอลเคร่ืองต้นทางให้ตรงกับเคร่ือง
ปลายทางและเหมาะสมกับอุปกรณ์ของฮาร์ดแวร์ที่แต่ละเครือข่ายใช้งานอยู่นั้นได้ด้วย  ดังนั้นอุปกรณ์เกตเวย์จึงมี
ราคาแพงและขั้นตอนในการติดต้ังจะซับซ้อนที่สุดในบรรดาอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด   

            
 

รูปแสดง   อุปกรณ์เครือข่ายเกตเวย์  ท าหน้าท่ีเหมือนนักแปลภาษาเชื่อมต่อเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน  



                  เราท์เตอร์   (Router)   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน  อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือ
ข้ามเครือข่ายกัน  ตัวอย่างของ การเชื่อมกันระหว่างหลายเครือข่ายแบบนี้ได้แก่  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (Internet)   
โดยเครือข่ายแต่ละเครือข่ายจะเรียกว่า  เครือข่ายย่อย  ( Subnetwork)   ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย  
เรียกว่า   IWU  ( Inter  Working  Unit )  ได้แก่   เราท์เตอร์  และ  บริดจ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

 รูปแสดง   การเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ  เข้าด้วยกันโดยใช้อุปกรณ์เครือข่ายเร้าท์เตอร์  
  
                  รีพีตเตอร์  (Repeater)   เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับส่งสัญญาณซ้ าหรือทบทวนสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ในการส่งสัญญาณข้อมูลระยะทางไกล ๆ   เพื่อป้องกันการขาดหายของสัญญาณ โดยการส่งสัญญาณอนาล็อก
ต้องการเคร่ืองขยายสัญญาณ/แอมปลิไฟเออร์ช่วยขยายสัญญาณข้อมูลที่เบาบางลงเน่ืองจากระยะทาง และในการส่ง
สัญญาณดิจิทัลต้องการเคร่ืองทบทวนสัญญาณการส่งผ่านระยะทางไกลเช่นกัน  
 

  

 

                                                                                    
 
 

รูปแสดง  การทบทวนการส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะไกลโดยใช้อุปกรณ์เครือข่ายเร้าท์เตอร์  



                  ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
                     

                  ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  หมายถึง  ซอฟต์แวร์/โปรแกรมที่ท าหน้าที่จัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถควบคุม ติดต่อสื่อสาร  
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย  และการน า
โปรแกรมประยุกต์ด้านการติดต่อสื่อสารมาใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายมีความส าคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง  ได้แก่   Windows  NT  , Windows  XP  , Windows  2000  ,  
Solaris  ,  Unix  ,  Linux  ,  Novell  Netware  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
 
 

รูปแสดง   ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  ท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  



ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (Type  of  Network)                                                                                                                                           

              การเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งชนิดของเครือข่ายได้หลายลักษณะ  
เช่น การแบ่งตามขนาดพื้นที่   การแบ่งตามความเป็นเจ้าของ  และการแบ่งตามการให้ - รับบริการเครือข่าย  ดังนี้ 

              1.  การแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามขนาดพื้นที่ 

                   การแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้     จะพิจารณาจากขนาดการครอบคลุมพื้นที่บริการของเครือข่าย
เป็นส าคัญแบ่งออกได้เป็น 3   ชนิด  คือ  เครือข่ายท้องถิ่น  (LAN)   เครือข่ายเมือง  (MAN)  และเครือข่ายบริเวณกว้าง  
(WAN)     แสดงความสัมพันธ์ของชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลักษณะตามขนาดพื้นที่ได้ดังภาพ  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง   การแบ่งชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์พิจารณาตามขนาดพื้นทีค่รอบคลุม 



                   1.1   เครือข่ายท้องถิ่น / เครือข่ายเฉพาะท่ี   (Local  Area  Network  :  LAN) 
 

                           เป็นกลุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จ ากัด  เช่น  ภายในตึก  ส านักงาน  โรงงาน 
หรืออาคารเดียวกัน  ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน  ระยะทางบริการประมาณ  2,000  ฟุต   
จุดประสงค์หลัก คือ  เพื่อ ช่วยให้ผู้ใช้จ านวนมากสามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกันได้  เช่น  
เคร่ืองพิมพ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแฟ้มข้อมูล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง   ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ชนิดเครือข่ายท้องถิ่น  ( LAN ) 



                   1.2   เครือข่ายเมือง   (Metropolitan  Area  Network  :  MAN) 
 

                           เป็นการน าเครือข่ายท้องถิ่น  (LAN)  หลาย ๆ  เครือข่าย  ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกันให้
มีขนาดใหญ่ขึ้น  เช่น  ในเมือง  หรือจังหวัด   เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

รูปแสดง   ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นที่ใกล้เคียงกันชนิดเครือข่ายเมือง  ( MAN ) 
 

            1.3   เครือข่ายบริเวณกว้าง  (Wide  Area  Network  :  WAN) 
 

                    เป็นกลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ที่เชื่อมต่อกับแบบครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางหรือระยะทางไกล  
ได้แก่   ภายในประเทศ   ระหว่างประเทศ  หรือทั้งทวีป   เครือข่ายชนิดน้ีจะมีเครือข่ายชนิด  LAN   หรือ   MAN  
เชื่อมต่อกันอยู่ภายในด้วย   มักใช้สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่ระบบโครงข่ายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียม 
 

 

    

  

 

 

 

รูปแสดง   ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลชนิดเครือข่ายบริเวณกว้าง  ( WAN ) 



             2.   การแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามความเป็นเจ้าของ   แบ่งออกได้เป็น  4  ชนิด  คือ   

                   2.1   เครือข่ายสาธารณะ   ( Public   Network ) 
                           เป็นเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้   ดังนั้นผู้ใช้จะต้องแข่งการใช้บริการกับผู้ใช้
รายอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้ใช้จ านวนมาก  เช่น   ระบบโทรศัพท์สาธารณะ  ไม่มีหลักประกันว่าสายโทรศัพท์
จะว่างในช่วงนี้ต้องการบริการหรือไม่  

                   2.2   เครือข่ายเอกชน   ( Private   Network ) 
                           เป็นเครือข่ายที่องค์กรหรือหน่วยงานเป็นเจ้าของการให้บริการ  หรือเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
สื่อสารข้อมูล   ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า  ผู้ใช้จะมีโอกาสใช้บริการเครือข่ายได้เสมอเมื่อต้องการ  

                   2.3   เครือข่ายแบบมูลค่าเพิ่ม   ( Value - added   Network  :  VAN ) 
                           เป็นเครือข่ายกึ่งสาธารณะ ซึ่งให้บริการเพิ่มขึ้นจากการติดต่อสื่อสารข้อมูลปกติ  โดยมีผู้ให้บริการ
สื่อสารข้อมูล (Communication  service  provider)  เป็นเจ้าของเครือข่าย  เครือข่ายลักษณะนี้มีความเร็วในการสื่อสาร
ข้อมูลและมีความปลอดภัยมากกว่าเครือข่ายสาธารณะ  

                   2.4   เครือข่ายเอกชนเสมือนจริง   ( Virtual  Private   Network  :  VPN ) 
                           เป็นเครือข่ายสาธารณะที่รับประกันว่า  ผู้ใช้บริการมีโอกาสใช้งานเครือข่ายได้ตลอดเวลา   แต่ไม่ได้
ให้สายหรือช่องทางการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะ   แต่จะใช้วิธีแปลงรหัสข้อมูลของผู้ใช้เพื่อที่จะส่งไปพร้อม ๆ 
กับผู้ใช้บริการรายอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปแสดง   ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ตามความเป็นเจ้าของ    

 



         3.   การแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามการให้-รับบริการ แบ่งออกได้เป็น 2  ชนิด  คือ   
 

        3.1   เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์  ( Peer-to-peer  Network / Non-Dedicated  Server  :  p2p)                                                                             

                เป็นเครือข่ายที่ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ   แต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุก
เคร่ืองมีเสมอภาคเท่าเทียมกันหมด (Peer)  จุดประสงค์ของเครือข่ายคือ ต้องการการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
(การดาวน์โหลดหรือส าเนาแฟ้มข้อมูลเพลง/ภาพยนตร์/เกมลงมาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นการ ใช้โปรแกรม
แบ่งปันแฟ้มข้อมูลกับผู้ใช้อ่ืน ๆ ในเครือข่าย)  และแชร์ทรัพยากรร่วมกันเท่านั้น ความปลอดภัยค่อนข้างต่ า 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น NetWare-Life ,  Windows for Workgroup , Window-9X , Windows-XP     

 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง   ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามการให้-รับบริการรูปแบบ  Peer - To – Peer 
               

                3.2   เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์–เซิร์ฟเวอร์  (Client - Server /  Dedicated  Server  Network) 

                        เป็นเครือข่ายที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีสมรรถนะสูงหรือเซิร์ฟเวอร์   ไว้คอยบริการให้กับเคร่ือง
ลูกข่ายจ านวนมากเพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองศูนย์บริการข้อมูล  โดยเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ( Web  Server) ,  
เมลเซิร์ฟเวอร์  (Mail  Server) ,  ไฟล์เซิร์ฟเวอร์  (File  Server)  หรือ  พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์  (Printer  Server)  เป็นต้น  
เครือข่ายประเภทนี้อาจมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวที่ท าหลายหน้าที่บนเคร่ืองเดียว   หรือมีหลาย ๆ  เซิร์ฟเวอร์ท าหน้าที่เฉพาะ  
แล้วแต่ขนาดหรือความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเป็นส าคัญ  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น Novell-
NetWare  ,  Windows-NT ,  Unix  เป็นต้น 

 
รูปแสดง   ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามการให้-รับบริการรูปแบบ  Client  -  Server 



การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

                 คือ   การออกแบบและการติดต่อเชื่อมโยงกันของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ  แบ่งไดด้ังนี้ 

 

          

รูปแสดง   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ  
 

                 1.   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบดาว  (Star  Network)  เป็นเครือข่ายที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุก
ตัวและอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลัก (โฮสต์)   ซึ่งท าหน้าที่ ควบคุมจัดการและการสื่อสารข้อมูล
ภายในเครือข่าย   เครือข่ายแบบดาวเหมาะส าหรับการประมวลผลที่มีลักษณะรวมศูนย์  โดยมีข้อจ ากัดคือ หากมีการ
ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลักจะท าให้ระบบเครือข่ายทั้งหมดท างานไม่ได้  
 

                       
 

รูปแสดง   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบดาว  

 



                 2.   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบบัส  (Bus   Network)  เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใช้สายวงจรเดียว  (อาจเป็นชนิดสายเกลียวคู่  สายโคแอกเชียล  หรือสายใยแก้ว )  สัญญาณสื่อสาร
ข้อมูลได้ทั้ง 2  ทาง ภายในเครือข่าย โดยมีซอฟต์แวร์คอยช่วยแยกว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดจะเป็นตัวรับข้อมูล   
ข้อจ ากัดคือ หากมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งในระบบท างานล้มเหลวจะไม่มีผลต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวอ่ืน  
ช่องทางการสื่อสารเครือข่ายแบบนี้สามารถจัดการรับข้อมูลได้ครั้งละ 1 ชุดเท่านั้น อาจเกิดปัญหาการจราจรของ
ข้อมูลได้ในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้งานพร้อมกัน  จึงนิยมใช้ออกแบบลักษณะเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 

                   

รูปแสดง   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบบัส  

 

                 3.   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบวงแหวน   (Ring   Network)  เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกตัวเป็นวงจรปิด  ท าให้การส่งข้อมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกตัว
หนึ่งเดินทางไปในทิศทางเดียว   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละตัวท างานโดยอิสระหากมีตัวใดตัวหนึ่งเสียระบบการสื่อ  

              
 

รูปแสดง   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบวงแหวน  



ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

                 จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ  จึงถูกน ามาใช้ในงานดา้นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินชีวิตประจ าวัน  ที่พบได้บ่อยคือ  การใช้งานด้านพิมพ์เอกสาร  เช่น  จดหมาย  รายงาน   ซึ่งเรียกว่า  งาน

ประมวลค า (word  processing)   นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ  อีกหลายด้าน  

ดังต่อไปนี้  

                 1.   งานธุรกิจ   เช่น   บริษัท  ร้านค้า  ห้างสรรพสินค้า  หรือโรงงานอุตสาหกรรม   ประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในงานการท าบัญชี  งานประมวลค า  การติดต่อสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ

โทรคมนาคม  งานควบคุมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์  ซึ่งท าให้การผลิต

มีคุณภาพดีขึ้น  งานธนาคารในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ   (ATM)  ใช้คอมพิวเตอร์คิด

ดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน การโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

                  2.   งานวิทยาศาสตร์  การแพทย์   และสาธารณสุข สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานค านวณที่ซับซ้อน 

เช่น ศึกษาระดับโมเลกุลของสารเคมี  วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่อวกาศ  เป็นต้น  และควบคุมอุปกรณ์ส าหรับ

การตรวจและวิเคราะห์โรคด้วยผลที่แม่นย า  ท าให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การแก้ไขและเรียกใช้ข้อมูลงาน

ทะเบียน  งานการเงินและงานสถิติผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว  

                   3.  งานคมนาคมและสื่อสารข้อมูล   ในส่วนของการเดินทางจะใช้ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน

การจองที่นั่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปทุกสถานีบริการหรือทุกสายการบินช่วยให้เกิดความสะดวกต่อผู้เดินทาง ในการ

ควบคุมระบบการจราจร  เช่น  สัญญาณไฟจราจร  การจราจรทางอากาศ   ในการสื่อสารก็ใช้ควบคุมวงโคจรของ

ดาวเทียมเพื่อให้อยู่ในวงโคจรช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณสื่อสารมีความชัดเจน  

                   4. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ 

จ าลองสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น  การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว  โดยคอมพิวเตอร์จะค านวณและ

แสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง การใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ   

                   5.   งานราชการ   เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้

ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่าง ๆ  กรมสรรพากร  ใช้การยื่นภาษีและบันทึกการเสียภาษีออนไลน์ผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  



                   6.   การศึกษา   วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน  โดยน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์มา

ช่วยในลักษณะบทเรียนออนไลน์  E-Learning  หรือ  CAI    การใช้งานด้านทะเบียนท าให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

นักเรียน การบริการข้อมูลยืมและคืนหนังสือห้องสมุดอัตโนมัติ  เป็นต้น  

 

 

 
 
 
 
 



เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  (Wireless  Local  Area  Network  :  WLAN)  
 

                  เครือข่ายไร้สาย  คือ  ระบบเครือข่ายที่น ามาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น (ระบบแลน) โดย
ใช้สายแบบดั้งเดิม  มาเป็น การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรด  ท าให้เราสามารถเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และสื่อสารข้อมูลกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายสัญญาณ  ในการรับและส่งข้อมูลผ่านอากาศ  ทะลุก าแพง  เพดานหรือ
สิ่งก่อสร้าง   กรณีที่สัญญาณไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ก็ใช้วิธีตกกระทบหรือเลี้ยวผ่านไป 
 

        
 

 

 

  
                   รูปภาพด้านซ้าย เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเดิมที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เชื่อมต่อกันด้วย
สายสัญญาณ ระยะทางไม่เกิน 100  เมตร  และความเร็วในการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่  10  Mbps     ส่วนรูปภาพด้านขวา  
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย เชื่อมต่อโดย ลดการเดินสายลงและเปลี่ยนอุปกรณ์จากการใช้ HUB หรือ Switching  
มาเป็น  Access  Point    ส่วนที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะใช้  Wireless  Network  Adapter  ในการเชื่อมสัญญาณ 
                   มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายของ Wireless  LAN คือ  IEEE 802.11  เป็นมาตรฐานส าหรับ
เครือข่าย LAN แบบไร้สาย  มีความเร็วการสื่อสารข้อมูล 2 Mbps   ต่อมาพัฒนาเป็นมาตรฐาน IEEE 802.11b  ที่
ความเร็ว 11 Mbps 
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