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พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

สาระส าคัญ 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร ไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
ของมนุษย ์อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาคน้ควา้และการทาํธุรกิจ ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
ทาํให้องค์กรต่าง ๆ นาํเทคโนโลยีเหล่าน้ี มาใช้ร่วมกบัระบบเครือข่าย นาํมาใช้ในการดาํเนินงาน
ขององคก์รให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการรับ ส่งขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การทาํ
ธุรกรรมออนไลน์และให้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ทาํงาน ไม่เพียงแต่ในองคก์รของรัฐหรือภาคเอกชนเท่านั้นท่ีนาํระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ 
ผูใ้ช้ตามบา้นโดยทัว่ไป ก็ไดจ้ดัหาคอมพิวเตอร์ เขา้มาใช้ในการทาํธุรกิจส่วนตวั เพื่อความบนัเทิง
และติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง รวม 
ทั้งสามารถใช้งานไดง่้ายกว่าในอดีตมากจนมีการคาดการณ์กนัว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานในทุก ๆ ครัวเรือนเหมือนกบัเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 

สาระการเรียนรู้  
1. ความหมายและนิยามของระบบเครือข่าย 
2. องคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่าย 
3. ประเภทของระบบเครือข่าย 
4. การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 
5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย  
6. การจาํแนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล 
7. ประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 
8. เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
9. เกณฑพ์ิจารณาในการออกแบบระบบเครือข่าย 
10.  เกณฑพ์ิจารณาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 
11. ใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 1  พื้นฐานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้   
จุดประสงค์ทัว่ไป  

1. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบ
ของเครือข่าย ชนิด ประเภทของเครือข่าย หลกัการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 

2. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมในงานอาชีพและตระหนักถึงคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  ด้านความรู้ (ทฤษฎ)ี 

1. บอกความหมายและนิยามของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
2. บอกองคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายประเภทของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
4. อธิบายการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายได ้
5. บอกรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
6. จาํแนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลได ้
7. บอกประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
8. บอกเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
9. บอกเกณฑพ์ิจารณาในการออกแบบระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
10.   บอกเกณฑพ์ิจารณาในการติดตั้งระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที ่1 พืน้ฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 

ค าช้ีแจง 
1. ใหท้าํเคร่ืองหมายกากบาท () ลงบนกระดาษคาํตอบขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ 

2. แบบทดสอบมีจาํนวน 10 ขอ้ ใหท้าํทุกขอ้ 

3. เวลา 10 นาที  
 

 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงขอ้ใด 

ก. คอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป 

ข. การใชท้รัพยากรของระบบร่วมกนั 

ค. การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั       

ง.  การส่งขอ้มูลใหบุ้คคลอ่ืนในระบบไดใ้ชง้านเดียวกนั 
จ. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบในระบบเครือข่าย 
ก. ฮาร์ดแวร์   
ข. ซอฟตแ์วร์ 

ค. ส่ือกลาง   

ง. ผูรั้บ ผูส่้ง 
จ. เน็ตเวิร์ก 

3. ลกัษณะของเครือข่ายแบบไคลเอน็ต ์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) คือขอ้ใด 

ก. การกระจายเซิร์ฟเวอร์ไวต้ามท่ีต่าง ๆ                      

ข. การรวมเซิร์ฟเวอร์ไวใ้นท่ีเดียวกนั                                       

ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดมีปัญหาระบบจะหยดุทาํงานทนัที   

ง. การใหบ้ริการแบบแม่ข่ายกบัลูกข่าย 
จ. คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองมีสิทธิเท่าเทียมกนัหมดไม่มีเคร่ืองไหนเป็นศูนยก์ลาง 
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4. ขอ้ใดไม่ใช่การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

ก. การบริการไฟล ์และการพิมพ ์              

ข. การควบคุมการผลิตและการประกอบช้ินส่วน                    
ค. การบริการถ่ายเอกสาร   

ง. การจองตัว๋สาํหรับเดินทาง 

จ. การประชุมทางไกล 

5. จากรูปเป็นรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายแบบใด 

 
ก. Hydride   

ข. Star  
ค. Ring   

ง. Bus  
จ. Mesh 

6. ขอ้ใดกล่าวถึงการจดัวางระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย ์

ก. แต่ละแผนกก็จะมีไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์และปร้ินเซิร์ฟเวอร์เป็น ของแผนกเอง   

ข. ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ จดัวางไวท่ี้เดียวกนั 
ค. ทรัพยากรจะวางกระจายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย   

ง. การสาํรองขอ้มูลค่อนขา้งลาํบาก 

จ. เครือข่ายมีเสถียรภาพค่อนขา้งสูง 

7.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 

ก. การแชร์ทรัพยากรร่วมกนั    
ข. สืบคน้ขอ้มูล 

ค. ส่ือสารไดท้ั้งสองทาง    
ง. รับส่งขอ้มูลข่าวสาร 
จ. แชร์ไฟลข์อ้มูล 
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8.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 

ก. สมรรถนะ   

ข. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ค. ความเช่ือถือ   

ง. ความเร็ว 

จ. ความมัน่คง 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารพิจารณาการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

        ก. จาํนวนผูใ้ชง้านในเครือข่าย   

ข. การดูแลและบริหารจดัการเครือข่าย 

ค. รูปแบบของเครือข่าย   

ง. ความตอ้งการใชง้าน 

จ. งบประมาณ 

10. ต่อไปน้ีคือเกณฑก์ารพิจารณาการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยกเว้นขอ้ใด 

ก. การบริหารจดัการ   

ข. รูปแบบเครือข่าย 
ค. ความปลอดภยั   

ง. ความน่าเช่ือถือ 

จ. ความเร็วในการรับ ส่งขอ้มูล 
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เนือ้หาสาระ 
1. ความหมายและนิยามของระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking System) หมายถึงการนาํคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเพื่อใชข้อ้มูล (Data) โปรแกรม (Software) หรืออุปกรณ์ 
(Device) ทางดา้นฮาร์ดแวร์ (Hard Ware) บางชนิดใชง้านร่วมกนัไดเ้ช่น Printer, Hard disk, CD ROM, 
Scanner เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายดงักล่าวน้ี นอกจากจะตอ้งมีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั 
โดยใชส้ายเคเบิล เส้นใยแสงหรือดาวเทียมแลว้  ตอ้งมีตวัปรับต่อข่ายงาน (Network Adapter)  และ
อุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิด นอกจากนั้น ตอ้งมีโปรแกรมระบบปฏิบติัการเครือข่ายหรือ NOS 
(Network Operating System) ระบบปฏิบติัการเครือข่าย ซ่ึงจะเป็นตวัทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ 
การใชง้านเครือข่าย ของผูใ้ชง้านเครือข่ายแต่ละคนหรือเป็นตวัจดัการและควบคุมการใชท้รัพยากร
ต่าง ๆ ของเครือข่าย ระบบปฏิบติัการเครือข่ายท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น Windows Server, Novell Netware, 
Sun Solaris และตระกลู Linux เป็นตน้ การใชร้ะบบเครือในปัจจุบนักาํลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึนมี
ทั้งในบริเวณใกลก้นัและอยูห่่างกนัคนละมุมโลกและยงัทาํให้ผูใ้ช้สามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน 
ขอ้มูลกนัได ้ระบบเครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กเช่ือมต่อกนัดว้ยคอมพิวเตอร์เพียงสอง 
สามเคร่ืองเพื่อใชง้านในบา้นหรือในบริษทัเล็ก ๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลก 

ระบบ LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ หมายถึง
การนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาเช่ือมต่อกนัในบา้นหรือในสาํนกังาน ส่ิงท่ีเกิดตามมาก็คือ
ประโยชน์ในการใชค้อมพิวเตอร์ดา้นต่าง ๆ เช่น  

1.1 การใชท้รัพยากรร่วมกนั (Sharing) หมายถึงการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ใชเ้คร่ืองพิมพ์
ร่วมกนั คือมีเคร่ืองพิมพเ์พียงเคร่ืองเดียวผูใ้ชง้านทุกคนในเครือข่ายสามารถใชเ้คร่ืองพิมพไ์ด ้ทาํให้
สะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองจากไม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพห์ลายเคร่ือง   

1.2 การแชร์ไฟล์ (File Sharing) เม่ือคอมพิวเตอร์ถูกเช่ือมต่อเม่ือคอมพิวเตอร์ถูกเช่ือมต่อ
เป็นระบบเครือข่ายแลว้ การใช้ไฟล์ขอ้มูลร่วมกนัหรือการแลกเปล่ียนไฟล์ ทาํไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็วไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เก็บขอ้มูลใด ๆ ทั้งส้ินในการโอนยา้ยขอ้มูล ตดัปัญหาเร่ืองความจุของส่ือ
บนัทึกขอ้มูล ยกเวน้อุปกรณ์ในการจดัเก็บขอ้มูลหลกัอย่างฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) หากพื้นท่ีเต็มก็
ตอ้งหามาเพิ่มเติมใหส้ามารถเก็บขอ้มูลได ้

1.3 การติดต่อส่ือสาร (Communication) โดยคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเป็นระบบเครือข่าย
สามารถติดต่อส่ือสาร กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนโดยอาศยัโปรแกรมในการส่ือสารท่ีมีความสามารถใช้
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นเดียวกนัหรือการใชอี้เมล (E-mail) ภายใน ทาํให้เครือข่ายภายในบา้น 
(Home Network) หรือเครือข่ายภายในสาํนกังาน (Office Network) และเกิดประโยชน์อีกมากมาย 

http://dictionary.sanook.com/search/network
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1.4 การใชอิ้นเทอร์เน็ตร่วมกนั (Internet Sharing) คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อใน
ระบบเน็ตเวิร์ก สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดทุ้กเคร่ือง โดยมีโมเด็มตวัเดียวไม่วา่จะเป็นแบบ
แอนะลอก (Analog) หรือแบบดิจิตอล (Digital) เช่น ระบบ ADSL ในปัจจุบนั 

 

2. องค์ประกอบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Network Elements) 
องคป์ระกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 8 องคป์ระกอบดงัน้ี 
2.1 จุดเช่ือมต่อ (Node) มีจุดเช่ือมต่ออย่างน้อย 2 จุดข้ึนไป ซ่ึงอาจจะเป็น Personal 

Computer, Host Computer, Workstation หรือ Printer แสดงดงัภาพท่ี 1.1  
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงจุดเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

2.2 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card: NIC) หรือการ์ดแลน เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ี
แปลงสัญญาณและควบคุมการรับ ส่งขอ้มูล ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองที่เช่ือมต่อกบั
ระบบเครือข่าย ภาพการ์ดแลน 10/ 100 /1000 และการ์ดแลนชนิดไร้สาย (ความถ่ี 2.4 GHz) แสดงดงั
ภาพท่ี 1.2 

 
(ก)  การ์ดแลน 10/ 100 /1000                                            (ข) การ์ดแลนชนิดไร้สาย 

ภาพท่ี 1.2 ลกัษณะของการ์ดแลน  
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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2.3 ส่ือกลาง (Media) ในการส่งขอ้มูล ไดแ้ก่สายเคเบิล คล่ืนวทิยคุล่ืน เป็นตน้ซ่ึงรายละเอียด 
เก่ียวกบัส่ือกลางในการส่งขอ้มูล แสดงดงัภาพท่ี 1.3 และ ภาพท่ี 1.4 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 สายเคเบิลแบบ UTP 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.4   คล่ืนวทิยส่ืุอกลางสาํหรับรับ ส่งขอ้มูล 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

2.4 แพก็เกจของขอ้มูล (Data Packets) เป็นสัญญาณท่ีวิง่ระหวา่ง Node ภายในระบบ  
เครือข่าย แสดงดงัภาพท่ี 1.5 
 

 
 

ภาพท่ี 1.5 แพจ็เกจขอ้มูลเป็นเฟรม (Frame) 

ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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 2.5 ท่ีอยู ่(IP Address) เปรียบเสมือนบา้นเลขท่ีของคอมพิวเตอร์แต่ตวัในระบบเครือข่ายซ่ึง
จะไม่ซํ้ ากนั แสดงดงัภาพท่ี 1.6 
 

 
 

ภาพท่ี 1.6 แสดง IP Address ใน ระบบปฏิบติัการ Windows 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

 2.6 ซอฟตแ์วร์ในการส่ือสารขอ้มูล (Communication Software) เป็นโปรแกรมท่ีติดตั้งใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อควบคุมการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) 
ไดแ้ก่ Netware, Window NT/Windows Server, Linux และ Unix เป็นตน้ Netware เป็นระบบปฏิบติัการ  
(Operating System) ท่ีมีผูนิ้ยมใชง้านในระบบเครือข่ายมากสาํหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ในยุค
เร่ิมตน้พฒันาโดยบริษทั Novell จดัเป็นระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating System) ท่ี
ทาํงานภายใต ้MS-DOS, Window NT, Windows Server เป็นระบบปฏิบติัการ ท่ีพฒันาโดยบริษทั
ไมโครซอฟตจ์าํกดัสามารถนาํไปประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ เร่ิมตน้ไมโครซอฟตต์อ้ง 
การพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัเซิร์ฟเวอร์ (Application Server) แต่ปัจจุบนัสามารถประยุกต์ไดเ้ป็น
ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Data Base Server) และอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server) 



10 

พrnhoi 
 

 

 
 

 

หน่วยที่ 1  

พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networking Fundamental 

 2.6.1 ระบบปฏิบติัการยูนิก (Unix) เป็นระบบปฏิบติัการเครือข่าย ท่ีพฒันามาใช้กบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  (Mainframe Computer) รองรับผูใ้ช้จาํนวนมาก สําหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานใหญ่ ๆ เป็น โปรแกรมจดัการระบบงาน (Operating System) 
ในระบบเครือข่ายระบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการออกแบบโดยห้องปฏิบติัการเบลล์ ของบริษทั AT&T ในปี 
ค.ศ. 1969 ถึงแมว้่าระบบ Unix ไดพ้ฒันามานานแลว้แต่ก็ยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากมาจนถึงปัจจุบนั
โดยเฉพาะระบบพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากมีความคล่องตวัสูงตลอดจน สามารถใช้ไดก้บั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายชนิด นอกจากนั้น Unix ยงัเป็นระบบท่ีใชใ้นลกัษณะผูใ้ชร่้วมกนัหลายคน 
(Multiuser) และใช้งานหลายงานในขณะเดียวกนั (Multitasking) ผูใ้ชส้ามารถดดัแปลงหรือเพิ่ม
คาํสั่งใน Unix ดว้ยตนเองเพื่อความสะดวกได ้
  2.6.2 ระบบปฏิบติัการลินุกซ์  (Linux) เป็นระบบปฏิบติัการสาํหรับระบบเครือข่ายท่ีอยู่
ในกลุ่มของ Free Ware ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง Linux พฒันาข้ึนโดย ไลนสั ทอร์วลัด์ 
(Linus Torvalds) ขณะท่ียงั เป็นนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัเฮซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ไดท้าํการส่ง
ซอร์สโคด้ (Source Code) ใหน้กัพฒันาทัว่โลกร่วมกนัพฒันา โดยมีขอ้ดีคือสามารถทาํงานได้หลาย
งานพร้อมกนั (Multitasking) และใชง้านไดพ้ร้อมกนัหลายคน (Multiuser) ทาํให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 
Linux มีขอ้ดีกวา่ Unix คือสามารถทาํงานไดบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ท่ีใชง้านอยูท่ ัว่ ๆ 
ไปเน่ืองจาก Linux เป็นระบบปฏิบติัการ 
 2.7 รูปแบบในการเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Topology) ซ่ึงเป็นแผนผงัทางกายภาพ ท่ีจะ
บอกวา่สัญญาณขอ้มูลจะวิง่จาก Node หน่ึงไปยงัอีก Node หน่ึง ในลกัษณะอยา่งไร จะมี 4 รูปแบบ  
คือ Bus Topology, Ring Topology, Star Topology และ Mesh Topology 
 2.8 อตัราการส่งขอ้มูล (Data Transmission Rate) เป็นความเร็วของแพก็เกจจาํนวนหน่ึงท่ี
สามารถเดินทางจาก Node หน่ึง ไปยงัอีก Node หน่ึง ในระบบเครือข่าย เช่น ความเร็ว 100 Mbps 
(Megabits per Second), 1 Gbps (Gigabits per Second)  
 

3. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งแยกไดห้ลายรูปแบบ เช่น แบ่งแยกตามขนาดและ

แบ่งแยกตามการใหแ้ละรับบริการดงัน้ี 
3.1 การแบ่งระบบเครือข่ายตามขนาด การแบ่งรูปแบบน้ีจะดูขนาดการครอบคลุมพื้นท่ีเป็น

สาํคญั ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
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         3.1.1 ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (Local Area Network: LAN) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์
ท่ีเช่ือมต่อกนัในพื้นท่ีจาํกดั เช่น ภายในสาํนกังานหรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใชส้ายเคเบิลใน
การติดต่อส่ือสารกนั แสดงดงัภาพท่ี 1.7 
 

 

 
ภาพท่ี 1.7 ระบบเครือข่าย LAN 

ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
 

3.1.2 ระบบเครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network :MAN) เป็นการนาํเครือข่าย  
LAN หลาย ๆ เครือข่ายท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนันาํมาเช่ือมต่อกนัให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเช่น เช่ือมต่อ
กนัในเมืองหรือจงัหวดัเป็นตน้ แสดงดงัภาพท่ี 1.8 

 

 
 

ภาพท่ี 1.8 ระบบเครือข่ายแบบ MAN 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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3.1.3 ระบบเครือข่ายบริเวณกวา้ง (Wide Area Network: WAN) เป็นกลุ่มของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัแบบกวา้งขวางอาจจะเป็นภายในประเทศ ระหวา่งประเทศ โดยภายใน
เครือข่าย WAN จะมีเครือข่าย LAN หรือ MAN เช่ือมต่อกนัอยูภ่ายในเช่น สาํนกังานใหญ่ท่ี
กรุงเทพมหานครฯ ติดต่อกบัสาํนกังานสาขาในจงัหวดัเชียงใหม ่ซ่ึงการส่ือสารกนัอาจจะใชต้ั้งแต่
ระบบโครงข่ายโทรศพัทจ์นกระทัง่ถึงดาวเทียม แสดงดงัภาพท่ี 1.9 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1.9 ระบบเครือข่ายแบบ WAN 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 
3.2 การแบ่งระบบเครือข่ายตามลกัษณะการให้และรับบริการเป็นการแบ่งตามลกัษณะหนา้ท่ี 

ของคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองในระบบเครือข่ายเป็นสาํคญั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
3.2.1 ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer To Peer) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Peer -

To Peer เป็นลกัษณะของกลุ่มคอมพิวเตอร์ ท่ีคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองมีสิทธิเท่าเทียมกนัหมด (Peer) ไม่มี
เคร่ืองไหนทาํหนา้ท่ี เป็นศูนยก์ลางของระบบเครือข่ายทุกเคร่ืองสามารถเป็นไดท้ั้งผูรั้บบริการ (Client) 
และผูใ้หบ้ริการ (Server) ไม่มีเคร่ืองใดทาํหนา้ท่ี ดูแลจดัการระบบทั้งหมด ผูใ้ชง้านแต่ละเคร่ืองจะเป็น
ผูดู้แลขอ้มูลและทรัพยากรของตวัเอง แสดงดงัภาพท่ี 1.10 
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ภาพท่ี 1.10 ระบบเครือข่ายแบบ Peer To Peer 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

3.2.2 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม
เน่ืองจาก Client Server มีความสามารถในการดูแลควบคุม ใชง้านของระบบเครือข่ายท่ีมีผูใ้ชง้าน
จาํนวนมากไดดี้กวา่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลระบบจดัเก็บขอ้มูลให้บริการทั้ง Hardware, 
Software และ Data รวมทั้งการรักษาความปลอดภยัใหก้บัคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ จึงเรียกคอมพิวเตอร์
ท่ีทาํหนา้ท่ีน้ีว่า เคร่ืองให ้บริการหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเหลือในระบบ
ท่ีไม่ไดท้าํหนา้ท่ีน้ีจะเรียกว่า เคร่ืองรับบริการหรือเคร่ืองลูกข่าย (Client)หรือเวิร์กสเตชนั (Workstation) 
ซ่ึงจะเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ในระบบท่ีจะทาํหนา้ท่ีรับการบริการจากเคร่ือง Server และควบคุมการ
ใชง้านทุกอยา่งของระบบเครือข่าย เช่น การใชง้านเคร่ืองพิมพจ์ะดูแลโดย Print Server หรืออุปกรณ์
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจะถูกดูแลโดย Server เช่น File Server, Web Server ส่วนเคร่ือง Client ทุก
เคร่ืองจะใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ โดยผ่านทาง Server การใช้งานระบบเครือข่าย (Network 

Capability) แสดงดงัภาพท่ี 1.11 
 

 
 

ภาพท่ี 1.11 ระบบเครือข่ายแบบ Client Server 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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4.  การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย 
การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีจะนาํ 

ระบบเครือข่ายมาใชง้าน สามารถสรุปการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายไดด้งัน้ี  
  4.1 การบริการไฟล ์และการพิมพ ์(File and Print Service) 
  4.2 การบริการแฟกส์ (Fax Service) 
  4.3 การบริการโมเด็ม (Modem Service) 
  4.4 การบริการการเขา้สู่โฮสต ์(Host Service) 
 4.5 การบริการ Software แบบ Client/Server  
  4.6 การบริการ Information Network เช่น Internet Server 

การใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบังานดา้นต่าง ๆ จากการท่ีคอมพิวเตอร์มีลกัษณะ 
เด่นหลายประการทาํให้ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ในสังคมเป็นอยา่งมาก   
โดยท่ีพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุดก็คือ การใชใ้นการพิมพเ์อกสารเช่น พิมพจ์ดหมาย รายงาน เอกสารต่าง ๆ 
ซ่ึงเรียกวา่งานประมวลผล (Word Processing) นอกจากน้ียงัมีการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์อีกหลาย
ดา้นดงัต่อไปน้ี  
  1) งานธุรกิจเช่น บริษทั ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ใชค้อมพิวเตอร์ 
ในการทาํบญัชีงานประมวลคาํและติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคมนอกจากน้ี
ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ไดน้าํใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลิตและการประกอบ
ช้ินส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ซ่ึงทาํให้การผลิตมีคุณภาพดีข้ึน หรืองาน
ธนาคารท่ีให้บริการฝาก ถอนเงินผ่านตูอ้ตัโนมติั (ATM) และใชค้อมพิวเตอร์คิดดอกเบ้ียให้กบัผู ้
ฝากเงินและการโอนเงินระหวา่งบญัชี โดยเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย 
 2) งานวิทยาศาสตร์ การแพทยแ์ละงานสาธารณสุข สามารถนาํคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การคาํนวณท่ีค่อนขา้งซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่
อวกาศและเป็นอุปกรณ์สาํหรับการตรวจรักษาโรค ซ่ึงจะใหผ้ลท่ีแม่นยาํกวา่ทาํใหก้ารรักษาได ้
รวดเร็วข้ึน 
 3) งานคมนาคมและส่ือสาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง จะใชค้อมพิวเตอร์ในการ
จองตัว๋สาํหรับเดินทาง วนั เวลา ท่ีนัง่ ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไปยงัทุกสถานีหรือทุกสายการบินไดท้าํให้
สะดวกต่อผูเ้ดินทางท่ีไม่ตอ้งเสียเวลารอ อีกทั้งยงัใชใ้นการควบคุมระบบการจราจรเช่น ไฟสัญญาณ
จราจรทางบกและการจราจรทางอากาศหรือในการส่ือสารก็ใชค้วบคุมวงโคจรของดาวเทียม เพื่อให้
อยูใ่นวงโคจรซ่ึงจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณในระบบการส่ือสารใหมี้ความชดัเจน 
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 4) งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสถาปนิกและวิศวกรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในการออกแบบหรือจาํลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเม่ือเกิดแผน่ดิน 
ไหวโดยคอมพิวเตอร์จะคาํนวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกลเ้คียงความจริง รวมทั้งการใชค้วบคุม
และติดตามความกา้วหนา้ของโครงการต่าง ๆ เช่นคนงาน เคร่ืองมือ ผลการทาํงาน 
 5) งานราชการ เป็นหน่วยงานท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์มากท่ีสุดโดยมีการใชง้านหลาย
รูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น กรมสรรพากรใชใ้นการจดัเก็บ
ฐานขอ้มูลภาษี กระทรวงศึกษาธิการมีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดจ้ดัระบบเครือข่าย Internet เพื่อเช่ือมโยงไปยงัหน่วย 
งานต่าง ๆ ในกระทรวง เป็นตน้ 
 6) การศึกษา ไดแ้ก่การใชค้อมพิวเตอร์มาจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีการนาํคอมพิวเตอร์
มาช่วยการสอนในลกัษณะบทเรียนออนไลน์ (E-Leaning) หรือดา้นงานทะเบียน ทาํให้สะดวกต่อ
การคน้หาขอ้มูลนกัศึกษา การเก็บขอ้มูลการยมืและการส่งคืนหนงัสือหอ้งสมุดเป็นตน้ 

 

5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย (Network Topology)  
  รูปแบบการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

5.1 แบบบสั (Bus) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดว้ยสายเคเบิล
ต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์ (Connector) เป็นตวัเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เขา้
กบัสายเคเบิลในการส่งขอ้มูลจะมีคอมพิวเตอร์เพียงตวัเดียวเท่านั้นท่ีสามารถส่งขอ้มูลไดใ้นช่วง เวลา
หน่ึง ๆ การจดัส่งขอ้มูลวธีิน้ีจะตอ้งกาํหนดวธีิการท่ีจะไม่ใหทุ้กสถานีส่งขอ้มูลพร้อมกนัเพราะจะทาํ
ใหข้อ้มูลชนกนั วธีิการท่ีใชอ้าจแบ่งเวลาหรือให้แต่ละสถานีใชค้วามถ่ีสัญญาณท่ีแตกต่างกนั แสดง
ดงัภาพท่ี 1.12 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1.12 การเช่ือมต่อแบบ Bus 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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5.2 แบบริง (Ring) หรือแบบวงแหวน การเช่ือมต่อแบบน้ี เป็นการเช่ือมต่อจากเคร่ืองหน่ึง
ไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึงจนครบวงจร ในการส่งขอ้มูลจะส่งออกท่ีสายสัญญาณเป็นวงแหวน โดยจะเป็นการ
ส่งผา่นจากเคร่ืองหน่ึง ไปสู่เคร่ืองหน่ึงจนกวา่จะถึงเคร่ืองปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบน้ี คือ
ถา้หากมีสายขาดท่ีจุดใดจุดหน่ึง จะทาํให้ไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้แบบ Ring มีการใชง้านบนเคร่ือง
ตระกูล IBM กนัมาก เป็นเคร่ืองข่าย Token Ring ซ่ึงจะใชรั้บส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองมินิหรือเมนเฟรม 
ของ IBM กบัเคร่ืองลูกข่ายในระบบ แสดงดงัภาพท่ี 1.13 

 

 
 

ภาพท่ี 1.13 การเช่ือมต่อแบบ Ring 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

5.3 แบบดาว (Star) การเช่ือมต่อแบบดาวน้ีจะใชอุ้ปกรณ์สวิตช์ (Switch) เป็นศูนยก์ลาง ใน
การเช่ือมต่อ โดยท่ีทุกเคร่ืองจะตอ้งผา่น Switch สายเคเบิลท่ีใชส่้วนมากจะเป็นสาย UTP และสาย 
Fiber Optic ในการส่งขอ้มูล Switch จะเป็นเสมือนตวัทวนสัญญาณ (Repeater) ปัจจุบนัมีการใช ้
Switch เป็นอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อซ่ึงมีประสิทธิภาพการทาํงานสูงกวา่ แสดงดงัภาพท่ี 1.14 

 

 
 

ภาพท่ี 1.14 การเช่ือมต่อแบบ Star 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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5.4 แบบตาข่าย (Mesh) เครือข่ายแบบน้ีจะใชใ้นระบบเครือข่ายบริเวณกวา้ง (Wide Area - 
Network) ลกัษณะการเช่ือมต่อจะมีการต่อสายหรือการเดินของขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือโหนด (Node)ไปยงั Node อ่ืน ๆ ทุกตวัทาํให้มีเส้นทางเดินขอ้มูลหลายเส้นและปลอดภยัจาก
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดจากสายขาดหรือการลม้เหลวของระบบ แต่ระบบน้ีจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบ
อ่ืน ๆ เพราะตอ้งใชส้ายเป็นจาํนวนมาก การใชง้านในกรณีสายเคเบิลบางสายชาํรุด เครือข่ายทั้งหมด
ยงัสามารถใชไ้ด ้นิยมใชก้บัเครือข่ายท่ีตอ้งการเสถียรภาพสูง แต่เครือข่ายแบบน้ีส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย
และสายเคเบิลมากกวา่การต่อแบบอ่ืน ๆ ยากต่อการติดตั้ง เดินสาย ปรับเปล่ียน เคล่ือนยา้ยและการ
บาํรุงรักษาระบบเครือข่าย แสดงดงัภาพท่ี 1.15 

 

 
 

ภาพท่ี 1.15 การเช่ือมต่อแบบ Mesh 
ท่ีมา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

รูปแบบการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทั้ง 4 แบบนั้น ต่างมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัดงั
แสดงในตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย ของการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย 
 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย 
 

Topology ขอ้ดี ขอ้เสีย 

Star 1. เปล่ียนแปลงรูปแบบการวางสาย 

    ไดง่้าย 
2. สามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์ไดง่้าย 
3. ตรวจสอบจุดท่ีเป็นปัญหาไดง่้าย 

1. ตอ้งใชส้ายเคเบิลจาํนวนมาก 
2. มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสายสูง 
3. การเช่ือมต่อจากศูนยก์ลางมีโอกาส ทาํให ้ 
    ระบบเครือข่ายจะลม้เหลวพร้อมกนัไดง่้าย 



18 

พrnhoi 
 

 

 
 

 

หน่วยที่ 1  

พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networking Fundamental 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย (ต่อ) 
 

Topology ขอ้ดี ขอ้เสีย 

Bus 1.ใชส้ายเคเบิลนอ้ยท่ีสุด 
2. รูปแบบการวางสายง่าย 

3. มีความน่าเช่ือถือ 

4. สามารถขยายระบบไดง่้าย 

1. ตรวจหาจุดท่ีเป็นปัญหาไดย้าก 
2. ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอยา่งมาก  
    ถา้การจราจรของขอ้มูลสูง 

Ring 1. มีการใชส้ายเคเบิลนอ้ย 
2. มีประสิทธิภาพสูงแมก้ารจราจรของ   
    เครือข่ายจะมาก 

1. ถา้มี คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึนใน   
    ระบบจะกระทบกนัทั้งเครือข่าย 
2. การตรวจหาปัญหาทาํไดย้าก 
3. การเปล่ียนแปลงเครือข่ายทาํไดย้ากและ 

    อาจตอ้งหยดุการใชง้านเครือข่ายชัว่คราว 

Mesh 1. มีทางเดินขอ้มูลหลายเส้น 

2. มีความเสถียรภาพของเครือข่ายสูง 

3. สายเคเบิลบางสายชาํรุด เครือข่ายทั้ง  
    หมดยงัสามารถใชไ้ด ้

1. มีค่าใชจ่้ายมากกวา่ระบบอ่ืน 

2. สายเคเบิลมากกวา่การต่อแบบอ่ืน  
3. ยากต่อการติดตั้งและบาํรุงรักษา 

 
6. การจ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล 
 การจาํแนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลจาํแนกไดด้งัน้ี 

6.1 ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายท่ีใชภ้ายในองคก์ารมีลกัษณะคลา้ย
กบั Internet ระบบเครือข่าย Intranet ใชเ้บราวเ์ซอร์ (Browser) และเวบ็ไซต ์(Web Site) เช่นเดียวกบั
Internet ท่ีให้บริการแบบสาธารณะ (Public Internet) โดยทัว่ไปจะให้บริการ E-mail, Mailing lists, 
Newsgroups และ FTP ขอ้แตกต่างของ Intranet กบั Internet คือ  Intranet จะมีการเช่ือมต่อและ
ส่ือสารกนัภายในองค์กรเท่านั้น Intranet ยงัให้บริการขอ้มูลอ่ืน ๆ แก่พนักงานขององค์การ เช่น 
หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอี่เมลผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บ 

6.2 ระบบเครือข่ายเอก็ซ์ทราเน็ต (Extranet) คือระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมเครือข่ายภายในองคก์ร
หรือ Intranet เขา้กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของ 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือของลูกคา้ เป็นตน้ โดยการเช่ือมต่อเครือข่ายอาจเป็นไดท้ั้งการเช่ือมต่อโดยตรง
ระหวา่ง 2 จุด หรือการเช่ือมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหวา่งเครือข่าย Extranet 
หลาย ๆ เครือข่ายผา่น Internet ก็ได ้ระบบเครือข่ายแบบ Extranet โดยปกติแลว้จะอนุญาตให้ใชง้าน
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เฉพาะสมาชิกขององค์กรหรือผูท่ี้ไดรั้บสิทธิในการใช้งานเท่านั้น โดยผูใ้ช้จากภายนอกท่ีสามารถ
เช่ือมต่อเขา้มาผา่นเครือข่าย Extranet อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผูดู้แลระบบ สมาชิก คู่คา้ หรือ
ผูส้นใจทัว่ ๆ ไปเป็นตน้ ซ่ึงผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มจะไดรั้บสิทธิในการเขา้ใชง้านเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัไป 

6.3 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกโดย 
จะเป็นการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองจากทัว่โลกมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงช่วยให้
สามารถติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัไดท้ัว่โลกในการติดต่อกนัระหว่างเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ จาํเป็นตอ้งมีการระบุว่า ส่งมาจากไหน ส่งไปให้ใคร ซ่ึงตอ้งมีการระบุช่ือเคร่ืองใน 
Internet ใช้ขอ้ตกลงในการติดต่อท่ีเรียกว่า ขอ้ตกลงท่ีทาํให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกนัได ้(TCP/IP) ซ่ึง
จะใชส่ิ้งท่ีเรียกค่า ไอพี แอดเดรส (IP Address) ในการระบุช่ือเคร่ืองจะไม่มีหมายเลขท่ีซํ้ ากนัได ้

6.4 การจดัวางเครือข่าย  มีรูปแบบการจดัวางเครือข่าย 2 แบบดงัน้ี 
6.4.1 การจดัวางเครือข่ายแบบรวมศูนย ์(Centralized Network Layout) เป็นการจดัวาง

ทรัพยากรสําคญั ๆ เช่นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server), ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Data Base Server), และ
เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ไวใ้นบริเวณเดียวกนั โครงสร้างเครือข่ายแบบ Bus แบบ Ring แบบ 
Star และแบบ Mesh สามารถจดัวางตาํแหน่งเครือข่ายแบบรวมศูนยไ์ด ้และจาํแนกความสามารถ
ของการจดัวางเครือข่ายไดด้งัน้ี 

6.4.1.1 การบริหารเครือข่ายการบริหารเครือข่ายท่ีมีการจดัวางเครือข่ายแบบรวม
ศูนยท์าํไดง่้ายกวา่การจดัวางเครือข่ายรูปแบบอ่ืน ๆ ในการจดัวางรูปแบบน้ี จะมีความปลอดภยัสูง
เน่ืองจากสามารถจดัการกบัทรัพยากรสําคญั เช่น File Server, Data Base Server, Mail Server ไวใ้น
หอ้งหรือ บริเวณท่ีสามารถปิดล็อคได ้การจดัวางทรัพยากรในห้องท่ีมีการปิดล็อค ช่วยให้ทรัพยากร มี
ความปลอดภยัจากขโมยหรือผูไ้ม่หวงัดีได ้

6.4.1.2 การสํารองขอ้มูล งานหลกัท่ีสําคญัอยา่งยิ่งของผูบ้ริหารเครือข่าย คือการ 
แบก็อปั (Backup) ไฟล์ขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอเพราะการ Backup จะช่วยให้สามารถดึงขอ้มูลกลบัมา
ใชไ้ด ้อีกคร้ัง ในกรณีท่ีขอ้มูลในเครือข่ายเกิดเสียหายหรือสูญหายไปดว้ยสาเหตุต่าง ๆ การ Backup 
ท่ีเก็บไฟลร์วมศูนยไ์วท่ี้เดียวจะทาํไดง่้ายกวา่การ Backup ไฟลข์อ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้
แต่ละคน 

6.4.1.3 ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกือบทุกชนิดท่ีมีการ
ออกแบบมาสําหรับงานเครือข่ายจะมีความเร็วและมีเสถียรภาพการทาํงานท่ีสูงกวา่อุปกรณ์ปกติท่ี
ใชก้นั เช่นฮาร์ดดิสก์ท่ีใชใ้นไฟล์เซิร์ฟเวอร์สามารถ อ่าน เขียน ขอ้มูลไดเ้ร็วกวา่ฮาร์ดดิสก์ท่ีใชใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 



20 

พrnhoi 
 

 

 
 

 

หน่วยที่ 1  

พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networking Fundamental 

        6.4.1.4 เสถียรภาพของระบบเครือข่ายเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านจาํนวนมากถา้ระบบ
เครือข่ายเกิดขดัขอ้งงานของผูใ้ชทุ้กคนกจ็ะหยดุทนัที ดงันั้นเสถียรภาพการทาํงานของเครือข่ายจึงเป็น 
เร่ืองท่ีสาํคญั ผูบ้ริหารเครือข่ายหรือผูดู้แลระบบบางแห่งจะสร้าง Server ท่ีเรียกวา่เซิร์ฟเวอร์กระจก 
(Mirror Server) ให้ทาํงาน Backup กบั Server หลกั ถา้ Server หลกัเกิดเสียหาย Mirror Server น้ีก็
จะทาํงานแทนทนัที 

6.4.1.5 งบประมาณ ในการสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนยน้ี์ค่อนขา้งสูง แต่ถา้มองใน
ดา้นปริมาณการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชจ้าํนวนมากก็ถือวา่เป็นวธีิการลงทุนท่ีไม่สูง 

6.4.2 การจดัวางเครือข่ายแบบกระจาย (Distributed Network Layout) เป็นการจดัวาง
ทรัพยากรตามหนา้ท่ีไวต้ลอดเครือข่าย เช่นในแต่ละแผนกก็จะมี File Server และ Print Server เป็น 
ของแผนกเองเป็นตน้ การจดัวางเครือข่ายแบบกระจายสามารถใชไ้ดก้บัโครงสร้างระบบเครือข่าย
ทุกประเภทและจาํแนกความสามารถของการจดัวางเครือข่ายไดด้งัน้ี 

6.4.2.1 สมรรถนะของระบบ เครือข่ายท่ีจดัวางแบบกระจาย สามารถใช้ในงาน
หนกั ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการกระจายงานไปให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายช่วยประมวลผล 
เช่นเครือข่ายงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความซบัซ้อนสูงจะใชค้อมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงในการคาํนวณ 
ส่วนอีกเคร่ืองหน่ึงใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล และอีกเคร่ืองหน่ึงใชใ้นการพิมพข์อ้มูล เป็นตน้ 

6.4.2.2 การบริหารจดัการเครือข่าย การจดัวางระบบแบบน้ีค่อนขา้งยากกวา่การ
บริหารเครือข่ายท่ีจดัวางแบบรวมศูนย ์ เพราะทรัพยากรวางกระจายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย 
ดว้ยเหตุน้ีผูใ้ชเ้ครือข่ายแบบน้ีควรศึกษาการใชร้ะบบปฏิบติัการเครือข่ายใหม้ากข้ึนเพื่อช่วยดูแลและ
สามารถใชง้านเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.4.2.3 การสํารองขอ้มูล ในเครือข่ายท่ีจดัวางแบบกระจายค่อนขา้งยุ่งยากกว่า
เครือข่ายท่ีจดัวางแบบศูนยร์วมเพราะจะตอ้ง Backup ไฟล์แต่ละเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายดว้ย
เหตุน้ีผูใ้ชจึ้งมกัมีอุปกรณ์ Backup เป็นของตวัเอง เช่น อุปกรณ์ Backup แบบพกพา ซ่ึงผูใ้ชค้นอ่ืน
สามารถนาํไปใชไ้ด ้เป็นตน้ 

6.4.2.4 เสถียรภาพของระบบ เสถียรภาพของเครือข่ายท่ีจดัวางแบบกระจายท่ีค่อน 
ขา้งสูง ถึงแมว้่าจะมีคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในเครือข่ายเกิดเสียข้ึนมา ก็จะกระทบกบัผูใ้ช้
คนอ่ืนบนเครือข่ายเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น 

6.4.2.5 งบประมาณ ในการจดัวางระบบเครือข่ายแบบกระจายน้ีจะมีตน้ทุนในการ
จดัวางตํ่ากว่า การจดัวางเครือข่ายแบบรวมศูนยเ์น่ืองจากไม่จาํเป็นตอ้งใช้ Server ท่ีมีราคาสูงแต่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นเครือข่ายท่ีจดัวางแบบกระจายอาจจะตอ้งใช้เคร่ืองท่ีมีสมรรถนะสูงกว่า
คอมพิวเตอร์ทัว่ไป 

 



21 

พrnhoi 
 

 

 
 

 

หน่วยที่ 1  

พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networking Fundamental 

7. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 ตวัอยา่งประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีดงัน้ี 

7.1 สามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั 
7.2 เพิ่มความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 
7.3 ประหยดังบประมาณ  
7.4 การขยายระบบคอมพิวเตอร์สามารถทาํไดง่้าย  
7.5 ทาํใหมี้การประมวลผลแบบกระจาย  
7.6 ทาํใหอุ้ปกรณ์ท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถทาํงานร่วมกนัได ้

  

8. เกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 
เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายแบ่งได ้ 3 ลกัษณะดงัน้ี 
8.1 สมรรถนะ (Performance) ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น 

8.1.1 จาํนวนผูใ้ชง้าน 
8.1.2 ชนิดของส่ือกลางในการส่งขอ้มูล 
8.1.3 ฮาร์ดแวร์ 
8.1.4 ซอฟตแ์วร์ 

8.2 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
8.2.1 ความถ่ีของความลม้เหลว 
8.2.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการกูร้ะบบคืน กรณีท่ีเกิดความลม้เหลว 
8.2.3 การป้องกนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความลม้เหลว 

8.3 ความปลอดภยัของขอ้มูล (Security) 
8.3.1 ระบบป้องกนับุคคลท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 
8.3.2 การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 

9. เกณฑ์พจิารณาในการออกแบบระบบเครือข่าย 
 สาํหรับเกณฑพ์ิจารณาในการออกแบบระบบเครือข่ายมีดงัต่อไปน้ี 

9.1 จาํนวนผูใ้ชง้านในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9.2 การดูแลและจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9.3 การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9.4 ปริมาณขอ้มูลท่ีรับส่งผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9.5 ความตอ้งการใชง้านทรัพยากรต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านแต่ละคน 
9.6 งบประมาณ 
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10. เกณฑ์การพจิารณาในการติดตั้งเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 การจดัตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหรือระหวา่งองคก์รนั้นมีขอ้ดีและอาํนวยประโยชน์
กบัองคก์รอยา่งไรบา้ง ก่อนท่ีจะลงทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ ติดตั้งระบบเครือข่าย จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงราย 
ละเอียดส่วนปลีกยอ่ยต่าง ๆ เช่นการเลือกรูปแบบของเครือข่ายท่ีเหมาะสม การเลือกใชอุ้ปกรณ์ การ
คาดการณ์การใชง้านในปัจจุบนัและในอนาคตเป็นตน้ 

 10.1 เลือกรูปแบบของเครือข่าย ตอ้งศึกษาวางแผนก่อนจะเลือกใชรู้ปแบบเครือข่ายแบบ
ใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดกบัองค์กรเช่น เลือกใช้เครือข่ายแบบใด สําหรับวงเครือข่าย LAN ภายใน
หอ้งหรือภายในแผนกเดียวกนัเป็นตน้ โดยท่ีตอ้งคาํนึงถึงสถานท่ี ความสะดวกในการร่วมใชท้รัพยากร 
และขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและการขยายขนาดของเครือข่าย เน่ืองจากเครือข่าย
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ก็อาจจะไม่ช่วยใหเ้กิดความสะดวกคล่องตวัและไม่ประหยดัค่าใชจ่้ายอยา่งแทจ้ริง 

10.2 ใชง้านไดง่้าย ระบบเครือข่ายท่ีใชง้านจะมีเทคนิคท่ียุง่ยากซบัซ้อนเพียงใดก็ตามนั้นจะ
เป็นหนา้ท่ีของผูดู้แลระบบเป็นผูจ้ดัการ แต่สาํหรับผูใ้ชง้านแลว้เม่ือตอ้งการจะส่ือสารขอ้มูลผ่านระบบ 
เครือข่ายจะตอ้งทาํไดง่้าย (ตามสิทธิของแต่ละคน) โดยมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อนซ่ึงเป็นเทคนิค
หน่ึงท่ีจะใหบุ้คลากรยอมรับระบบงานใหม่ ดงันั้นโปรแกรมประยกุตท่ี์ผูใ้ช ้ใชติ้ดต่อสั่งงานกบัระบบ 
เครือข่ายจะตอ้งออกแบบมาใหส้ามารถทาํงานไดส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

10.3 ตอ้งรองรับการทาํงานทั้งหมดขององคก์รได ้การเลือกใชง้านรูปแบบเครือข่ายแบบใด
หรือผสมผสานเครือข่ายหลายรูปแบบให้กบัองคก์ร ส่ิงสําคญัคือเครือข่ายท่ีตั้งข้ึนนั้น ตอ้งสามารถ 
ตอบสนองการทาํงานทั้งหมดขององคก์รไดอ้ยา่งครบวงจร 

10.4 ขอ้มูลปลอดภยั การจดัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลเช่นการกาํหนดสิทธิและขอบเขต 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนนั้นเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง รวมถึงการป้องกนัระบบ
จากผูท่ี้ไม่หวงัดีท่ีคิดโจมตีระบบหรือลว้งความลบัจากขอ้มูลขององคก์รทั้งน้ีรวมไปถึงระบบสํารอง
ขอ้มูลในกรณี ท่ีฐานขอ้มูลหลกัเสียหายใชง้านไม่ไดแ้ต่ยงัสามารถใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีสํารอง
ทาํงานต่อไปได ้

10.5 การจดัการบริหารระบบเครือข่าย การจะให้เครือข่ายทั้งระบบทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ไม่ใหเ้กิดปัญหาตลอดเวลานั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายจึงจาํเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลระบบหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
ทางคอมพิวเตอร์ ทาํหนา้บริหารจดัการ การใช้งานเครือข่ายและดูแลแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้น
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์อยูต่ลอดเวลา 

10.6  ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย การจดัตั้งระบบเครือข่ายนั้นตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนระยะ 
แรกสูง งบประมาณท่ีใชจึ้งตอ้งเหมาะสมกบัฐานะขององคก์รและตอ้งคุม้ค่า นัน่คือทาํให้ประสิทธิภาพ 
การทาํงานโดยรวมขององคก์รสูงข้ึนอยา่งชดัเจนสามารถลดปริมาณงานท่ีซบัซอ้นได ้เพิ่มความสะดวก 
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และประหยดัเวลาทาํงานท่ีสาํคญัคือตอ้งช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของงานนอกจากน้ียงัมีขอ้ปลีก 
ยอ่ยอ่ืน ๆ เช่นความสามารถในการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายและองคก์รอ่ืน ๆ ความยดืหยุน่ในการขยาย 
เครือข่ายหรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายและการบาํรุงรักษาเครือข่าย เป็นตน้ 
 
สรุป 

การนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาต่อเช่ือมกนัเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ภายใน
บา้นหรือในสํานกังาน ทาํให้สามารถส่ือสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชง้าน และใชย้งัใช้งาน
คอมพิวเตอร์ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1) ทาํใหเ้กิดการทาํงานลกัษณะกลุ่มระหวา่งเคร่ืองและอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

2) เกิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัโดยผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีอยูใ่นเครือข่าย สามารถใช้
แฟ้มขอ้มูล ชุดคาํสั่ง ข่าวสารสารสนเทศต่าง ๆ ตลอดจนใชอุ้ปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคา
แพงร่วมกนัได ้เช่น เคร่ืองพิมพ ์ฮาร์ดดิสก ์สแกนเนอร์ ซีดีรอมและดีวดีีรอม เป็นตน้ 

3) ช่วยลดความซํ้ าซอ้นและสามารถกาํหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัใหก้บัแฟ้ม 
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดส้ะดวก 

4) สามารถขยายอาณาเขตในการส่ือสารขอ้มูลไดค้รอบคลุมกวา้งไกลข้ึน จากเครือข่ายท่ีมี
ขนาดเล็ก ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยคอมพิวเตอร์ 2 ถึง 3 เคร่ืองข้ึนไป ภายในหน่วยงานหรือบริษทัเล็ก ๆ 
จนถึงเครือข่ายท่ีเช่ือมคอมพิวเตอร์นบัลา้น ๆ เคร่ืองท่ีครอบคลุมเกือบทุกประเทศทุกท่ีรู้จกักนัดีคือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีความหลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้งานดา้น
ต่าง ๆ ได ้เช่น ดา้นการคน้ควา้วิจยัทดลอง การแพทย ์การศึกษา การส่ือสารและอ่ืนอีกมาก ทาํให้
ระบบเครือข่ายเป็นท่ีนิยมและใชง้านกนัทัว่โลก 
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แบบฝึกหัด  
หน่วยที ่1 พืน้ฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 

ค าช้ีแจง 
1. ใหใ้หต้อบคาํถามพร้อมทั้งอธิบาย ลงบนกระดาษคาํตอบ 

2. แบบฝึกหดัมีจาํนวน 10 ขอ้ ใหท้าํทุกขอ้ 

3. เวลา 20 นาที  
 

 
1. ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของระบบเครือข่าย 

2. องคป์ระกอบของระบบเครือข่ายมีอะไรบา้ง 

3. ประเภทของระบบเครือข่ายมีก่ีประเภทประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

4. ใหบ้อกถึงการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายมีก่ีแบบอะไรบา้ง 

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาํแนกตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลมีอะไรบา้ง 

7. ใหบ้อกถึงประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 

8. การวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่ายพิจารณาจากอะไรบา้ง 
9. เกณฑพ์ิจารณาในการออกแบบระบบเครือข่ายมีอะไรบา้ง 
10.  การพิจารณาในการติดตั้งระบบเครือข่ายมีวธีิการอยา่งไร 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที ่1 พืน้ฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 

ค าช้ีแจง 
1. ใหท้าํเคร่ืองหมายกากบาท () ลงบนกระดาษคาํตอบขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ 

2. แบบทดสอบมีจาํนวน 10 ขอ้ ใหท้าํทุกขอ้ 

3. เวลา 10 นาที  
 
 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงขอ้ใด 

ก. คอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป 

ข. การใชท้รัพยากรของระบบร่วมกนั 

ค. การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั       

ง.  การส่งขอ้มูลใหบุ้คคลอ่ืนในระบบไดใ้ชง้านเดียวกนั 
จ. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบในระบบเครือข่าย 
ก. ฮาร์ดแวร์   
ข. ซอฟตแ์วร์ 

ค. เน็ตเวร์ิก   

ง. ผูรั้บ ผูส่้ง 
จ. ส่ือกลาง 

3.  ลกัษณะของเครือข่ายแบบไคลเอน็ต ์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) คือขอ้ใด 

ก. การกระจายเซิร์ฟเวอร์ไวต้ามท่ีต่าง ๆ                      

ข. การรวมเซิร์ฟเวอร์ไวใ้นท่ีเดียวกนั                                       

ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดมีปัญหาระบบจะหยดุทาํงานทนัที   

ง. การใหบ้ริการแบบแม่ข่ายกบัลูกข่าย 
จ. คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองมีสิทธิเท่าเทียมกนัหมดไม่มีเคร่ืองไหนเป็นศูนยก์ลาง 
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4.  ขอ้ใดไม่ใช่การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

ก. การบริการไฟล ์และการพิมพ ์              

ข. การบริการถ่ายเอกสาร  
ค. การควบคุมการผลิตและการประกอบช้ินส่วน                      

ง. การจองตัว๋สาํหรับเดินทาง 

จ. การประชุมทางไกล 
 

 
5. จากรูปเป็นรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายแบบใด 

ก. Hydride   

ข. Bus 
ค. Ring   

ง. Mesh  
จ. Star 

6.  ขอ้ใดกล่าวถึงการจดัวางระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย ์

ก. แต่ละแผนกก็จะมีไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์และปร้ินเซิร์ฟเวอร์เป็น ของแผนกเอง   

ข. ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ จดัวางไวท่ี้เดียวกนั 
ค. ทรัพยากรจะวางกระจายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย   

ง. การสาํรองขอ้มูลค่อนขา้งลาํบาก 

จ. มีเสถียรภาพค่อนขา้งสูง 
7.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 

ก. การแชร์ทรัพยากรร่วมกนั    
ข. สืบคน้ขอ้มูล 

ค. ส่ือสารไดท้ั้งสองทาง    
ง. รับส่งขอ้มูลข่าวสาร 
จ. แชร์ไฟลข์อ้มูล 
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8.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 

ก.ความมัน่คง   

ข. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ค. ความเช่ือถือ   

ง. สมรรถนะ 

จ. ความเร็ว 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารพิจารณาการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

        ก. จาํนวนผูใ้ชง้านในเครือข่าย   

ข. การดูแลและบริหารจดัการเครือข่าย 

ค. งบประมาณ   

ง. ความตอ้งการใชง้าน 

จ. รูปแบบของเครือข่าย 

10. ต่อไปน้ีคือเกณฑก์ารพิจารณาการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยกเวน้ ขอ้ใด 

ก. ความเร็วในการรับ ส่งขอ้มูล   

ข. รูปแบบเครือข่าย 
ค. การบริหารจดัการ   

ง. ความน่าเช่ือถือ 

จ. ความปลอดภยั 
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ใบกจิกรรมกลุ่มที่ 1 
 

หน่วยที ่ 1 
ช่ือหน่วย พื้นฐานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์               เวลา 2  ช่ัวโมง 
ช่ือใบกจิกรรม พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      สอนคร้ังที่ 1 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านทกัษะ (ปฏิบัติ)  

1. สามารถเขียนองคป์ระกอบและประเภทของเครือข่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. แผนผงัระบบเครือข่าย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบติังานกลุ่มละ 2-3 คน 
2. จดักลุ่ม อภิปรายตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประเภทของระบบเครือข่าย 
2.2 การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 
2.3 รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย 
2.4 จาํแนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล 
2.5 ประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 
2.6 เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
2.7 เกณฑพ์ิจารณาในการออกแบบระบบเครือข่าย 
2.8 เกณฑพ์ิจารณาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 

3. จดัทาํ Power point เพื่อนาํเสนอผลการอภิปราย 
4. นาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 นาที 
5. สรุปการอภิปราย 

สรุปผลการปฏิบติังาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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