
ใบความรูท้ี่ 6 

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  

เทคโนโลยีการสื่อสารมีส่วนช่วยให้การด าเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน

เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้การส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทาง

โทรสาร โทรศัพท์ อีเมล์  โทรทัศน์  และอื่นๆ ไปยังจุดหมายที่อยู่ห่างไกล

เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

เทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการด าเนนิงานทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการดังนี้  

1. เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น  ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลมีหลายรูปแบบเทคโนโลยี

คมนาคมชว่ยใหก้าร ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว  ถูกต้อง  และได้รับข้อมูลสะท้อนกลับอย่างทันที 

           2. เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยปกติการด าเนินงานทางธุรกิจมักจะมีการใช้งาน 

ข้อมูลร่วมกันในแต่ละแผนก ซึ่งเทคโนโลยีโทรคมนาคมช่วยอ านวยความสะดวกในการสื่อสารใช้งานข้อมูล

ร่วมกัน  ให้ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล   ลดความซ้ าซ้อน  การท างานที่

ผิ ด พ ล า ด   ส่ ง ผ ล ให้ ก า ร ด า เนิ น ธุ ร กิ จ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ์ ภ า พ สู ง ขึ้ น   

          3. เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น  ช่วยให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กระท าได้อย่าง

ส ะดวก   เค รื่ อ งคอมพิ ว เตอ ร์ป ล ายท างส าม ารถ เรี ยก ใช้ฐ านข้ อ มู ล กล างด้ วยค วาม เร็ ว รวด 

          4. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้น   พัฒนาการทางอินเตอร์เน็ตช่วยให้การด าเนิน

ธุรกิจ  ออนไลน์พัฒนาไม่หยุดยั้งตามไปด้วย     กระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติกระท าด้วยการสนับสนุนของ

เทคโนโลยีคมนาคมที่ทันสมัย   

องค์ประกอบของการสื่อสาร 

1. ผูส้่งข้อมูล (Sender) ท าหนา้ที่สง่ขอ้มูล 

2. ผูร้ับข้อมูล (Receiver) ท าหนา้ที่รับข้อมูล 

3. ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล อาจอยู่ในรูปของข้อความ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว 

4. สื่อน าข้อมูล (Medium) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูล เช่น สายเคเบิล ใยแก้วน าแสง 

อากาศ 

5. โปรโตคอล (Protocol) กฎหรือวิธีที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการ

สื่อสารที่ตกลง กันระหว่าง ผูส้่งข้อมูล กับ ผู้รับข้อมูล 

  



 
การใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสาร 

           การสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน ได้ตะหนักถึง ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีคมนาคมและการ

สื่อสารมาช่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึง้การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การมี

ดังนี้ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) 

              การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และพีดีเอ ส่ง

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น โดยการสื่อสารนี้บุคคลที่ท าการสื่อสารจะต้องมีชื่อ

และที่อยู่ในรูปแบบอีเมล์ แอดเดรส  
 

โทรสาร (Facsimile หรอื Fax) 

           เป็นการส่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความที่เขียนขึ้นด้วยมือหรือการพิมพ์ รูปภาพ 

หรือกราฟต่างๆ จาก  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มีอุปกรณ์

ที่เรียกว่าแฟกซ์-โมเด็มไปยังเครื่องรับโทรสาร การส่งข้อความในลักษณะนี้ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสทิธิภาพสูงกว่าการส่งขอ้มูลผ่านเครื่องโทรสารธรรมดา 
 

วอยซ์เมล์ (Voice Mail) 

          เป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อความจะถูก

บันทึกไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เรียกว่า วอยซ์เมล์บล็อก เมื่อ

ผู้รับเปิดฟังข้อความดังกล่าวก็จะ  ถูกแปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบ
ของเสียงพูดตามเดิม 
 

การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) 

           เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝา่ยหนึ่งไปยังอีก

ฝ่ายหนึ่ ง ในการใช้  Video Conferencing จะต้องมีอุปกรณ์ ส าหรับการ

บันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็น

ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วย

ประหยัดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม 

 



การระบุต าแหน่งด้วยดาวเทียม(Global Positioning Systems : GPSs) 

           เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุต าแหน่งของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นเป้าหมายของระบบการ

วิเคราะห์ต าแหน่งท าได้โดยใช้ดาวเทียมระบุต าแหน่ง ปัจจุบันมี

การน าไปใช้ในระบบการเดินเรือ เครื่องบินและเริมพัฒนามาใช้

เพื่อระบุต าแหน่งของรถยนต์ด้วย 
 

กรุ๊ปแวร์(groupware) 

           เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ช่วยสนับสนุนการท างานของ

กลุ่มบุคคลใหส้ามารถท างานรว่มกัน การใชท้รัพยากรและสารสนเทศรว่มกันโดยผ่านระบบเครือขา่ย 
 

การโอนเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fund Transfer : EFT) 

         ปัจจุบันผู้ใช้สามารถช าระค่าสินค้าและบริการโดยการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารที่  ใหบ้ริการโอนเงนิอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัย กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้กันเป็นประจ า ได้แก่ การโอนเงิน

ผา่นทางตู ้ATM 
 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange : EDI) 

         เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์การ โดยใช้แบบฟอร์มของเองกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ที่มรีูปแบบมาตรฐานสากล เชน่ การส่งใบสั่งสินคา้ ใบส่งของ ใบเรียกเก็บเงิน 
 

  

  

  

 

 

 
  

        การระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วทิยุ(RFID) 
 

     เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ  ปัจจุบันมีการน า RFID ไปประยุกต์ใช้งาน

หลากหลายประเภท เช่น ห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์การตรวจสอบฉลากยา การใช้ในฟาร์มเลี้ยงสุกร 

บัตรทางดว่น บัตรรถไฟฟ้าใต้ดนิ ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 



ชนิดของสัญญาณข้อมูล 

1. สัญญาณแอนะล็อก(Analog Signal) 

  เป็ นสัญญาณแบบต่อ เนื่ อง มีลั กษณ ะเป็นคลื่ น

ไซน์ (Sine Wave) โดยที่แต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้ม

ของสัญญาณที่ต่างกัน เมื่อน าสัญญาณข้อมูลเหล่านี้มาผ่าน

อุปกรณ์รับสัญญาณและแปลงสัญญาณและแปลงสัญญาณก็

จะได้ขอ้มูลที่ต้องการ 

         เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถึ่ของสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก วีธีวัดความถึ่จะนับจ านวนรอบ

ของสัญญาณที่เกิดขึ้นภายใน 1 วินาที เช่น ความถึ่ 60 Hz หมายถึง ใน 1 วินาที สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลง

ระดับสัญญาณ 60 รอบ    

2.สัญญาณดิจิทัล(Digital Signal) 

  สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง รูปสัญญาณ

ของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่ออย่างสัญญาณแอ

นะล็อก ในการสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัล ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่ง

เป็นเลขฐานสอง (0และ1) จะถูกแทนด้วยสัญญาณดิจทิัล 

  Bit Rate เป็นอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลแบบดิจิทัล วิธี

วัดความเร็วจะนับจ านวนบิตข้อมูลที่ส่งได้ในช่วงระยะเวลา 1 วินาที เช่น 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วใน

การส่งข้อมูลจ านวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 วินาที  

โมเด็ม(Modulator DEModulator หรอื Modem) 

            โมเด็ม(Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น

สัญ ญ าณ แอน ะล็ อ ก  ค วาม เร็ ว ใน ก ารสื่ อ ส ารข้ อ มู ล ขอ งโม เด็ ม วั น เป็ น บิ ต ต่ อ วิ น าที  ( bit per 

second หรอื bps) ความเร็วของโมเด็มโดยทั่วไปมีความเร็วเป็น 56 กิโลบิตตอ่วินาที 

 

 

 

 



 
 

ทิศทางการสง่ขอ้มูล(Transmission Mode)  สามารถจ าแนกทิศทางการสง่ขอ้มูลได้ 3 รูปแบบ  

 การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) 

 การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex Transmission) 

 การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full-Duplex Transmission) 

  

 
 

ทิศทางการส่งขอ้มูล 

 

 



เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น

ไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้ในกรณีที่

เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็น

ศูนย์กลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางนี้ว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามา

เชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client) ระบบเครือข่าย (Network) จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร เราสามารถส่งข้อมูลภายในอาคาร หรือข้ามระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก ซึ่งข้อมูล

ต่าง ๆ อาจเป็นทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ผูใ้ช้ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ท าให้

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์มีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการใชง้านในแวดวงต่างๆ 

  การที่เราน าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน เราจะสามารถท าให้ใช้ทรัพยากรของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จา่ย และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น การใช้พื้นที่

บนฮาร์ดดิสก์ และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน สามารถบริหารจัดการการท างานของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ได้จาก

ศูนย์กลาง (Centralized Management) สามารถท าการส ารองข้อมูลของแต่ละเครื่องได้ สามารถท าการ

สื่อสารภายในเครือข่ายได้หลายรูปแบบ เช่น อีเมล์ , แชท (Chat), การประชุมทางไกลแบบเห็นภาพ (Video 

Conference) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกัน (Internet Sharing)  ฯลฯ  

 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 



 การเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการเชื่อมตอ่ อยู่ 4 แบบด้วยกัน ดังนีค้ือ 

 1. แบบบัส (BUS TOPOLOGY) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องบนสายสัญญาณหลักเส้น

เดียว ที่เรียกว่า BUS หรือ TRUNK ที่ปลายทั้งสองด้านปิดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Terminator ไม่มีคอมพิวเตอร์

เครื่องใด เครื่องหนึ่ง เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เครื่องใดหยุดท างาน ก็ไม่มีผลกับ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือ ข่าย การรับส่งสัญญาณบนสายสัญญาณต้องตรวจสอบสายสัญญาณ BUS 

ให้ว่างก่อน จงึจะสามารถส่งสัญญาณไปบน สาย BUS ได้ 

 
 

เครอืขา่ยแบบบัส (BUS TOPOLOGY) 

 ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้คือ ใช้สายสัญญาณน้อย และเชื่อมต่อได้ง่าย ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทั้ง

สายสัญญาณ การติดตั้งและการบ ารุงรักษา สามารถเพิ่มโหนดได้ง่าย เพราะมีโครงสร้างแบบง่าย มีความ

เชื่อถือได้ เพราะใช้สาย สัญญาณหลักเพียงเส้นเดียว แต่มีข้อเสียคือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะหาจุดตรวจสอบ

ได้ยาก เพราะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง และในกรณีที่ สายสัญญาณบัสเกิดช ารุดเสียหาย ระบบ

ก็จะไม่สามารถท างานต่อไปได้  

 2. แบบดาว (STAR TOPOLOGY) เป็นการเชื่อมต่อสถานีหรือจุดต่าง ๆ ออกจากคอมพิวเตอร์

ศูนย์กลาง หรอืคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เรียกว่า File Server แต่ละสถานีจะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อกับศูนย์กลาง 

ไม่มีการใช้สาย สัญญาณร่วมกัน เมื่อสถานีใดเกิดความเสียหาย จะไม่มีผลกระทบกับสถานีอื่น ๆ ปัจจุบันนิยม

ใช้อุปกรณ์ Hub เป็นตัว เชื่อมต่อ จากคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย หรอืคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง 

  

เครอืขา่ยแบบดาว (STAR TOPOLOGY) 

ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้คือ งา่ยต่อการให้บริการ เพราะมีศูนย์กลาง อยู่ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อยู่

เครื่อง เดียว และเมื่อเกิดความเสียหาย ที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็จะไม่มี



ผลกระทบ อันใด เพราะใช้สายคนละเส้น แต่มีข้อเสียคือต้องใช้สายสัญญาณจ านวนมาก เพราะแต่ละสถานี   

มีสายสัญญาณ ของตนเอง เชื่อมต่อกับศูนย์กลาง จึงเหมาะกับเครือข่ายระยะใกล้ มากกว่าการเชื่อมต่อ

เครือข่ายระยะไกล การขยายระบบยุ่งยาก เพราะต้องเชื่อมสายจากศูนย์กลางออกมา ถ้าศูนย์กลางเสียหาย

ระบบจะใช้การไม่ได้ 

3. แบบวงแหวน (RING TOPOLOGY) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย เป็นรูปวงแหวนหรือแบบวนรอบ โดย

สถานีแรก เชื่อมต่อกับสถานีสุดท้าย การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายจะต้องผ่านทุกสถานี โดยมีตัวน าข่าวสาร วิ่ง

ไปบน สายสัญญาณ ของแต่ละสถานี ต้องคอยตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมา ถ้าไม่ใช่ของตนเอง ต้องส่งผ่านไปยัง

สถานีอื่นต่อไป ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อของ IBM Token Ring ที่ต้องมีตัวน าข่าวสาร หรือ Token น าข่าวสาร

วิ่งวนไปรอบสาย สัญญาณหรือ Ring แต่ละสถานีจะคอยตรวจสอบ Token ว่าข่าวสารที่น ามาด้วยเป็นของตน

หรอืไม่ ถ้าใชก่็จะรับข่าว สารนั้นไว้ แล้วสง่ Token ให้สถานอีื่นใช้ตอ่ไปได้ 

 
เครอืขา่ยแบบวงแหวน (RING TOPOLOGY) 

ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้คือ ใช้สายส่งสัญญาณน้อยกว่าแบบดาว เหมาะกับการเชื่อมต่อ ด้วย

สายสัญญาณ ใยแก้วน าแสงเพราะส่งข้อมูลทางเดียวด้วยความเร็วสูง แต่มีข้อเสียคือถ้าสถานีใดเสีย ระบบก็

จะไม่สามารถท างาน ต่อไปได้จนกว่าจะแก้ไขจุดเสียนั้น และยากในการตรวจสอบว่ามีปัญหาที่จุดใด และถ้า

ต้องการเพิ่มสถานเีข้าไปจะกระท าได้ยาก 

4. เครือข่ายแบบผสม (Hybrid Topology) คือ เป็นเครือข่ายที่ผสมผสานกันทั้งแบบดาว,วงแหวน และ

บัส เชน่ วทิยาเขตขนาดเล็กที่มีหลายอาคาร เครือข่ายของแตล่ะอาคารอาจใชแ้บบบัสเชื่อมตอ่กับอาคารอื่นๆที่

ใช้แบบดาว และแบบวงแหวน 

 
เครอืขา่ยแบบผสม (Hybrid Topology) 


