
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์(computer network) 

 

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (computer network) คือระบบการสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปการที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมากข้ึนในปัจจุบัน 
เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง 

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ท าให้ระบบมีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้น การแบ่งการใช้
ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล,หน่วยความจ า,หน่วยจัดเก็บข้อมูล,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น เครื่องพิมพ์เครื่องกราดภาพ (scanner) ท าให้ลด
ต้นทุนของระบบลงได้ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพ่ือสะดวกต่อ
การร่วมใช้ข้อมูล,โปรแกรม หรือเครื่องพิมพ์ และยังสามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเครื่องได้ตลอดเวลา ระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออกตามขนาดของเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายที่รู้จัก
กันดีมีอยู่ 5 แบบ ได้แก่ 

 

 

 

เร่ืองที่ 5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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1. เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network:LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน 

 
 

2. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network:WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน 
ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร 

 
 

3. เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network :MAN) 

 
 
 

4. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) :PAN) เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์
เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้ 
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องค์ประกอบของระบบเครือข่าย  
          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน 
(Workstation or Terminal) และ อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System)  
          1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
          คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหมายถึงคอมพิวเตอร์ ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยความจ าส ารอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ใน
ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ใช้
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือมินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า 
Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับบริการว่าลูกข่ายหรือสถานีงาน  
          2. ช่องทางการสื่อสาร  
          ช่องทางการสื่อสาร หมายถึงสื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ 
(Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารส าหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทคือสายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP) สายคู่ตีเกลียว แบบมี
ฉนวนหุ้ม (STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วน าแสง คลื่นไมโครเวป และดาวเทียม เป็นต้น  
   3. สถานีงาน  
          สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ 
กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เป็นสถานีปลายทางหรือสถานีงาน ที่ได้รับการบริการจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) ในระบบเครือข่ายระยะใกล้ มักมีหน่วย
ประมวลผล หรือซีพียูของตนเองในระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นศูนย์กลางเรียกสถานีปลายทาง
ว่าเทอร์มินอล (Terminal) ประกอบด้วยจอภาพและแป้นพิมพ์เท่านั้นไม่มีหน่วยประมวลกลางของตัวเอง ต้อง
ใช้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางหรือ Host  
          4. อุปกรณ์ในเครือข่าย  
           - การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)หมายถึง แผงวงจรส าหรับ ใช้ในการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่ายติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย และเครื่องที่เป็นลูกข่าย
หน้าที่ของการ์ดนี้คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณท าให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้   
    - โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)หมายถึงอุปกรณ์ส าหรับการแปลงสัญญาณ
ดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่งเพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก(Analog) เมื่อถึง
คอมพิวเตอร์ด้านผู้รับโมเด็มก็จะท าหน้าที่แปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นดิจิตอลน าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือท าการประมวลผล โดยปกติจะใช้โมเด็มกับระบบเครือข่ายระยะไกลโดยการใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อกลาง 
เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 



 

 

- ฮับ( Hub)คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และแยกสายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ใน
การเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง File 
Server กับ Workstation ต่าง ๆ   

5. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  
          ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่จัดการระบบเครือข่ายของ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพท าหน้าที่จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมีหน้าที่
ควบคุมการน าโปรแกรมประยุกต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร มาท างานในระบบเครือข่ายอีกด้วยนับว่าซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายมีความส าคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่
ระบบปฏิบัติการ Windows NT , Linux , Novell Netware , Windows XP ,Windows 2000 , Solaris , 
Unix เป็นต้น  

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       เครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายจะมีการท างานกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup)  แต่ 

เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ  กลุ่มงานเข้าด้วยกันก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร  และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่าน
เครือข่ายแวน  ก็จะได้เครือข่าย ขนาดใหญ่  ตัวอย่างการใช้งานเครือข่าย 

1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   
2. งานขององค์กรบางอย่างมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน  ถ้าแต่ละฝ่ายท าการหา 

หรือรวบรวมข้อมูลเอง  ข้อมูลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันก็ได้  นอกจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
ยังท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์  สิ้นเปลืองเวลาอีกด้วย  แต่ถ้าองค์กรนั้นมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ดี  มีสถานีให้บริการเก็บข้อมูล  แล้วให้ผู้ใช้บริการในองค์กรนั้นดึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไป
ใช้  ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ได้  นอกจากนัน้ยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น  เคริ่งพิมพ์ เช่
เครื่องสแกน  กล้องดิจิตอล  ฯลฯ  การด าเนินงานก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 

1. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย    เมื่อมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าด้วยกัน  ผู้ใช้ 
ทุกคนที่อยู่บนเครือข่าย จะสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  สามารถส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
กัน  ตลอดจนสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้ 

2. ส านักงานอัตโนมัติแนวคิดของส านักงานสมัยใหม่  ก็คือ  ลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ 
ระบบการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันทีทันใด  ระบบส านักงาน
อัตโนมัติจึงเป็นระบบการท างานที่ทุกสถานีงานเปรียบเสมือน โต๊ะท างาน  ท าให้เกิดความคล่องตัว  และ
รวดเร็ว 

********************************************** 



 

 

 
 


