หนวยที่ 6
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล

หัวเรื่อง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของการสื่อสาร
องคประกอบของการสื่อสาร
ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
ความหมายและชนิดของเครือขาย
เทคโนโลยีเครือขายแลน
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร

แนวคิด
1. การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถายทอดสารจากบุคคลหนึ่ง (ผูสงสาร) ไปยัง
บุคคลหนึ่ง (ผูรับสาร) โดยผานสื่อตาง ๆ
2. องคประกอบของการสื่อสาร มี 5 องคประกอบ ดังนี้
(1) ผูสงสาร คือ บุคคล หนวยงานที่เปนผูสงสาร
(2) สาร คือ เรื่องราว สิ่งตาง ๆ ในรูปขอมูล ความรู ความคิด
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(3) สื่อ หรือชองทาง
(4) ผูรับสาร คือ ผลที่เกิดจากการรับสารทางพฤติกรรม เชน หัวเราะ พอใจ
ทําใหทราบถึงความสําเร็จของการสื่อสาร
(5) ปฏิกิริยา หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังสง-รับสาร
3. ธรรมชาติของมนุษยตองการอยูรวมกันเปนกลุม เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน
ทําใหมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน เมื่อมนุษยมีความจําเปนที่ตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน
จึงมีการพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ออกมาใชงานตามความตองการของผูใช
4. เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอรอยางนอย
สองเครื่องเชื่อมตอกันโดยใชสื่อกลางและสามารถสื่อสารขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทํา
ใหผูใชคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันและใชทรัพยากรที่อยูใ น
เครือขายรวมกันได ทําใหประหยัดคาใชจายไดเปนจํานวนมาก เชน เวบ อีเมล FTP เครือขาย
คอมพิวเตอร แบงออกเปน 2 ชนิด คือ เครือขายแลน และเครือขายแวน
5. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายแลน นั้น มีจุดมุงหมายที่จะใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกเครื่องสื่อสารขอมูลระหวางกันไดทั้งหมด ยิ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร เปนจํานวนมาก
ก็ยิ่งมีขอยุงยากที่จะทําให เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดสื่อสารถึงกันได
ผูพัฒนาเครือขาย
คอมพิวเตอร จึงหาวิธีการและเทคนิคในการเชื่อมโยงเครือขายแบบตางๆ เพื่อลดขอยุงยากในเรื่อง
การเชื่อมโยงสายสัญญาณ อุปกรณเชื่อมโยงเขาสูเครือขายเทคโนโลยีเครือขายที่นาสนใจ เชน
อีเทอรเน็ต (ethernet) โทเก็นริง (token ring) และสวิตซชิง (switching)
6. การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางกวางขวางและสามารถใช
ประโยชนไดมากมาย เพราะเครือขายคอมพิวเตอรทําใหเกิดการเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ เขาดวยกัน
และสื่อสารขอมูลระหวางกันได ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร เชน การใชฐานขอมูล
รวมกัน การแบงบันทรัพยากรในเครือขาย การติดตอสื่อสารระหวางเครือขาย สํานักงาน
อัตโนมัติ
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จุดประสงคการเรียนรู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บอกความหมายของการสื่อสารได
บอกองคประกอบของการสื่อสารได
บอกความสําคัญของการติดตอสื่อสารได
บอกพัฒนาการของการสื่อสารได
บอกความหมายของเครือขายได
อธิบายชนิดของเครือขายได
อธิบายการเชื่อมโยงเครือขายแลนได
อธิบายประโยชนของคอมพิวเตอรได
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน)
หนวยที่ 6 เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. การสื่อสาร หมายถึง
ก. การถายทอดสารจากบุคคลหนึ่งไปถึงบุคคลหนึ่ง
ข. การพูดคุยดวยวาจา
ค. การใชภาษามือ
ง. ถูกทุกขอ
2. องคประกอบของการสื่อสารขอมูลประกอบดวย
ก. ผูสงสาร, สาร, สื่อ, ผูรับสาร, ปฏิกิริยาโตตอบของผูรับ
ข. ผูสงสาร, สาร
ค. ผูสงสาร, สาร, สื่อ
ง. ผูสงสาร, สาร, สื่อ, ผูรับสาร
3. การสื่อสารตามขอใดที่มีการพัฒนาไปใชในกิจกรรมวิทยุ โทรทัศน
ก. การสื่อสารดวยรหัส
ข. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ค. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
ง. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
4. พีซี (Personal Computer) เกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารในรูปแบบใด
ก. การสื่อสารดวยรหัส
ข. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ค. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
ง. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
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5. ภูมิประเทศที่เปนเกาะ ภูเขา เหมาะสมกับการติดตอสื่อสารแบบใด
ก. ก. การสื่อสารดวยรหัส
ข. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
ค. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ง. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
6. เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ใหบริการแกเครื่องคอมพิวเตอรอื่นเรียกวา
ก. ไอเอสพี
ข. ไคลเอ็น
ค. เซอรฟเวอร
ง. เวิรกสเตชั่น
7. เครือขายชนิดใดใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน
ก. แวน
ข. แลน
ค. อินเทอรเน็ต
ง. อินทราเน็ต
8. เครือขายชนิดใดใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอรระหวางประเทศ
ก. แวน
ข. แลน
ค. อินเทอรเน็ต
ง. อินทราเน็ต
9. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของเครือขายแลน
ก. รับสงสัญญาณดวยความเร็วสูง
ข. การรับสงขอมูลผิดพลาดนอย
ค. สงขอมูลจํานวนมากไดในเวลาจํากัด
ง. ถูกทุกขอ
10. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของเครือขายแวน
ก. มีสัญญาณรบกวนในสายสัญญาณ
ข. ใชวงจรสื่อสารผานระบบดาวเทียม
ค. มีความเร็วในการสื่อสารขอมูลไมสูง
ง. ระยะทางในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรไมเกิน 5 กม.
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11. เครือขายคอมพิวเตอรแบบใดมีการเชื่อมตอเครือขายแบบบัส
ก. สวิตซชิง
ข. โทเค็นริง
ค. อีเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต
12. เครือขายคอมพิวเตอรแบบใดมีการเชื่อมตอเครือขายแบบวงแหวน
ก. สวิตซชิง
ข. โทเค็นริง
ค. อีเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต
13. เครือขายคอมพิวเตอรแบบใดมีการเชื่อมตอเครือขายแบบดาว
ก. สวิตซชิง
ข. โทเค็นริง
ค. อีเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต
14. ขอใดเปนจุดมุง หมายของการกอตั้งอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ก. เพื่อการทดลองระเบิดปรมณู
ข. เพื่อควบคุมระบบระบายน้ํา
ค. เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ง. เพื่อควบคุมระบบการคมนาคม
15. ขอใดไมใชการใชงานเครือขายสํานักงานอัตโนมัติ
ก. การดูขาวจากเว็บไซด
ข. การสนทนาบนเครือขาย
ค. สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปอเมริกา
ง. นนทรองเพลงคาราโอเกะจากคอมพิวเตอรที่บาน
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16. เครือขาย หมายถึง
ก. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตาง ๆ เขาดวยกัน
ข. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณเขาดวยกัน
ค. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป
ง. ถูกทุกขอ
17. การขอดูผลการเรียนจากฝายทะเบียน เปนการใชงานเครือขายตามขอใด
ก. สํานักงานอัตโนมัติ
ข. การใชฐานขอมูลรวมกัน
ค. การใชงานทรัพยากรรวมกัน
ง. การติดตอสื่อสารบนเครือขาย
18. การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนการใชประโยชนของเครือขายในลักษณะใด
ก. สํานักงานอัตโนมัติ
ข. การติดตอสื่อสารบนเครือขาย
ค. การใชฐานขอมูลรวมกัน
ง. การใชงานทรัพยากรรวมกัน
19. World Wide Web หมายถึงขอใด
ก. ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทัว่ โลก
ข. เครือขายที่เชื่อมโยงในประเทศ
ค. เครือขายที่เชื่อมโยงในองคกร
ง. เครือขายที่เชื่อมโยงในทองถิน่
20. ขอใดเปนการสนทนากันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ข. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
ค. การสนทนาบนเครือขาย
ง. การใชคอมพิวเตอรในที่หางไกล
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สาระการเรียนรู/เนื้อหา
การติดตอสื่อสารเปนสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูมากับมนุษย เนื่องจากมนุษยตองอยูรวมกันเปน
กลุมเปนกอน โดยมนุษยใชภาษาเปนสื่อในการสงขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยมี
ภาษาเปนตัวกลาง ซึ่งในภาษาที่มนุษยใชสื่อสารกันนั้นจะตองมีขอตกลงกันวาแตละสัญลักษณ
หรือคําพูดแทนหรือหมายถึงสิ่งใด มนุษยไดคิดคนวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
กันมาตั้งแตสมัยโบราณแลว ยกตัวอยาง เชน การใชสัญญาณควันไฟของชาวอินเดียแดง หรือ
การใชมาเร็วในการสงสาร จนกระทั่งพัฒนามาเปนการใชโทรเลข วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท และ
อินเทอรเน็ต

1. ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารมีความหมายเชนเดียวกับคําวาการสื่อความหมาย ในภาษาอังกฤษใชคําวา
Communication ซึ่งรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Communis หมายถึง การรวม (Common)
เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย ก็หมายถึงวา มีการกระทํารวมกันในบางสิ่งบางอยาง
นั่นคือการถายทอดหรือการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู ความคิด ของคนเรานั่นเอง
การใหความหมายของการสื่อสารตามรูปคําขางตน ยังไมใชความหมายที่สมบูรณนัก
เพราะการสื่อสารที่แทจริงนั้นมีความหมายกวาง ครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตและสังคมมนุษยใน
ทุกๆ เรื่อง นักวิชาการดานการสื่อสารไดใหความหมายไวตางๆ กันตามแงมุมที่แตละคนพิจารณา
ใหความสําคัญ ดังตัวอยางตอไปนี้
วิลเบอร ชแรมม (Wilber Schramm) ใหความหมายวา การสื่อสาร คือ การมีความเขาใจ
รวมกัน ตอเครื่องหมายที่แสดงขาวสาร
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ชารล อี ออสกุด (Charl E.Osgood) ใหความหมายโดยทั่วไปวา การสื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อ
ฝายหนึ่ง คือผูส งสาร มีอิทธิพลตออีกฝายหนึ่งคือผูรับสาร โดยใชสัญลักษณตางๆ ซึ่งถูกสงผานสื่อ
ที่เชื่อมตอสองฝาย
วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Worren W. Weaver) กลาววา การสื่อสารมีความหมายกวาง
ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยาง จิตใจของคนๆ หนึ่งอาจมีผลตอจิตใจของอีกคนหนึ่ง ไมใช
เพียงการพูดและการเขียนเทานั้น แตรวมถึงดนตรีภาพ การแสดง และพฤติกรรมอืน่ ๆ ของ
มนุษย
ยอรจ เอ มิลเลอร (Goorge A. miller) ใหความหมายวา การสื่อสารเปนการถายทอด
ขาวสารจากทีห่ นึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เจอรเกน รอย และเกกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ใหความหมาย
โดยสรุปวา การสื่อสารไมใชการถายทอดขาวสารดวยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนาชัดเจนเทานั้น
แตหมายถึงพฤติกรรมทุกอยางที่บุคคลหนึ่งกระทํา แลวสงผลใหบุคคลอื่นเกิดความเขาใจ

รูปที่ 6.1 แสดงการติดตอสื่อสาร
(ที่มา : http://203.154.140.4/ebook/files/pg8_1.htm)
จากความหมายที่ มี ผู ใ ห ไ ว แ ตกต า งกั น ซึ่ ง บางคนให ค วามหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง
พฤติกรรมที่ไมใชภาษาพูดและภาษาเขียนดวย บางคนถือวาการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอยางที่
ผูอื่นเขาใจได ไมวาการแสดงนั้นจะมีเจตนาใหผูอื่นเขาใจหรือไมก็ตาม จึงอาจสรุปไดวา การ
สื่อสารคือการที่มนุษยถายทอดความรู ความคิด หรือประสบการณของตนไปยังบุคคลอื่น และการ
รับความรูความคิดจากบุคคลอื่นมาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของการสื่อสาร ซึ่ง
การถายทอด และการรับความรู ความคิด มีอยู 3 ลักษณะคือ
1. การใชรหัสสัญญาณโดยตรง เชน การใชสัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ ภาษา
เขียน ภาษาทาทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระทําโดยตรงระหวางผูถายทอดกับผูรับ
2. การใชเครื่องมือในการถายทอด เปนการสื่อสารโดยผานทางเครื่องมือ เชน การใช
โสตทัศนูปกรณ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ
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3. การถายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เชน การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และระบบอื่นๆ ของสังคม
สรุปการสื่อสาร คือ กิจกรรมที่เปนปฏิสัมพันธกันระหวางฝายสงสารและฝายรับสาร
ซึ่งกระทําเปนกระบวนการ เริ่มจากการกําหนดสารแลวสงออกไปโดยอาศัยสื่อเปนพาหนะ
พาสารนั้นไปยังฝายรับสารทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหฝา ยรับสารเขาใจความหมายในสารและ
เกิดการเปลีย่ นแปลงอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนเครื่องชี้วดั วามีการสื่อสารเกิดขึ้นแลวตั้งแตเริ่มตน
จนจบกระบวนการ

2. องคประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย เชนเดียวกับพฤติกรรมอยางอื่น เชน
การกิ นอยู ห ลั บนอน การทํ างาน การเลน กี ฬ า และเปน กระบวนการที่เ กิด ขึ้น เปน ประจํ าใน
ชีวิตประจําวันของแตละบุคคล ซึ่งลักษณะการสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น อาจเกิดขึ้น
ทั้งการสื่ อสารระหว างมนุ ษ ยดวยกั นเอง สื่อสารกับสัตว อื่น ตลอดถึ งการสื่อสารกับเครื่ องมื อ
โดยเฉพาะปจจุ บันไดมีการคนพบ และนําคอมพิวเตอรมาใช ในงานตางๆ อยางมาก จึงมี การ
สื่อสารรูปแบบใหมเกิดขึ้น คือ การสื่อสารกับเครื่องมือ อยางไรก็ตามการสื่อสารระหวางมนุษย
ดวยกันเอง (Human Communication) ถือวาเปนเรื่องสําคัญที่สุด และเปนความหมายที่แทจริงของ
การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งตองการถายทอดหรือสงขาวสารไปยังบุคคลอีก
คนหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจึงมีองคประกอบ คือ ผูสงสาร (Sender) สาร (Message) สื่อ
หรือชองทาง (Channel) และผูรับสาร (Receiver)
นักวิชาการดานการสื่อสารไดวิเคราะห กําหนดองคประกอบ และอธิบายความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ ในกระบวนการของการสื่อสารไวดังนี้ คือ
1. ผูสงสาร (Source) หมายถึงแหลงกําเนิดสาร อาจเปนบุคคล องคการ สถาบันหรือ
คณะบุคคลที่เปนผูกําหนดสาระ ความรู ความคิด ที่จะสงไปยังผูรับสาร ดังนั้นการสื่อสารจะ
บรรลุจุดประสงคหรือไมเพียงใด จึงขึ้นอยูกับผูสงสาร และสารที่สงเปนสําคัญ
สาร (Message) หมายถึง เรือ่ งราว ความรูค วามคิดตางๆ ที่ผูสงประสงคจะใหไปถึง
ผูรับ มีองคประกอบที่เปนปจจัยชี้ความสําเร็จของการสื่อสาร 3 ประการ คือ (1) เนื้อหาของสาร
(2) สัญลักษณหรือรหัสของสาร (3) การเลือกและจัดลําดับขาวสาร
2. ตัวเขารหัสสาร (Encoder) สารที่จะสงไปยังผูรับนั้น ปกติเปนความรูความคิดที่ไม
อาจจะสงออกไปไดโดยตรง จําเปนตองทําใหสารนั้นอยูในลักษณะที่จะสงได เชน ทําใหเปน
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คําพูด สัญญาณ ภาษาทาทาง หรือรหัสอื่นๆ การสื่อสารโดยทั่วไปผูสงสาร เชน เปนคําพูด
หรืออาจจะใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เปนเครื่องชวย เชน โทรเลข โทรศัพท
3. ชองทางการสื่อสาร (Channel) ขาวสารจากผูสงจะถูกถายทอดโดยอาศัยสื่อ หรือ
ตัวกลาง (Media) ซึ่งอาจเปนสื่ออยางงาย เชน การพบปะพูดคุยกันตัวตอตัว การเขียน การแสดง
กิริยาทาทางไปจนถึงการใชสื่อที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร
ภาพยนตร ฯลฯ
4. การแปลรหัสสาร (Decoder) คือ การแปลความหมายของรหัสสัญญาณที่สงมายัง
ผูรับเพื่อใหเกิดความเขาใจ หากผูสงใชรหัสสัญญาณที่ผูรับสามารถแปลความหมายไดเองโดยตรง
เชน ใชภาษาที่ผูรับเขาใจ การสื่อสารก็จะงายขึ้น แตหากผูสงใชรหัสสัญญาณที่ผูรับไมอาจเขาใจ
ได เชน ใชภาษาที่ผูรับฟงไมเขาใจ การสื่อสารก็จะเพิม่ ความยุงยากซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งยอมจะ
สงผลตอความสําเร็จของการสื่อสาร
5. ผูรับ (Reciever) เปนจุดหมายปลายทาง (Destination) ของการสื่อสารซึ่งจะตอง
มีการรับรู เขาใจ หรือแสดงพฤติกรรมตามที่ผูสงสารตองการ หากไมเปน ไปตามนั้น ก็ถือวาการ
สื่อสารนั้นลมเหลว ผูรับสารจะตองมีทักษะการสื่อสารดี(Communication Skill) เชนเดียวกับผูสง
สารจึงจะชวยใหการสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ
6. ปฏิกิริยาของผูรับสารและการตอบสนอง (Response and Feed back) เมื่อผูรับไดรับ
สารและแปลความหมายจนเปนที่เขาใจอยางใดอยางหนึ่งแลว ผูรับยอมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ
สารอยางใดอยางหนึ่งดวย เชน เห็นดวย ไมเห็นดวย คลอยตามหรือตอตาน ซึ่งการตอบสนอง
ของผูรับอาจผิดไปจากที่ผูสงตองการก็ได ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับ หากไดมีการยอนกลับ
(Feed back) ไปยังผูสงสารใหรับรูจะชวยใหเกิดการปรับการสื่อสารใหไดผลดียิ่งขึ้น กรณีเชนนี้
เรียกวา การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
การตอบสนองของผูรับสารกลับไปยังผูสงสาร ยอมจะตองเกิดกระบวนการสื่อสาร
เริ่มตนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยผูรับจะทําหนาที่เปนผูสงสาร และผูสงสารในตอนแรกจะทําหนาที่
เปนผูรับสารแทน ซึ่งจะตองอาศัยองคประกอบตางๆ ของการสื่อสารเชนเดียวกับการสื่อสารใน
ขั้นตอนแรก การสื่อสารแบบ 2 ทาง ผูสื่อสารจะทําหนาที่ เปนทั้งผูรับและผูสงสารพรอมๆ กัน
ตัวกลางการสือ่ สาร เปนสื่อที่ตอเชื่อมการสื่อสารระหวางผูสงและผูรับขอมูล ตัวกลางที่
ใชในการสื่อสารแบบมีสาย
1. สายคูบิตเกลียว เปนสายสัญญาณนําขอมูลไฟฟา สายแตละเสนมีลักษณะคลาย
สายไฟทั่วไป จํานวนสายจะมีเปนคู เชน 2 ,4 หรือ 6 เสน แตละคูจะมีการพันบิดกันเปนเกลียว
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การบิดเกลียวนี้จะชวยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในการสงขอมูล ทําใหสามารถสงขอมูลไดไกล
กวาปกติ สายสัญญาณคูบิดเกลียวมีความถี่ในการสงขอมูลประมาณ 100 Hz ถึง 5 MHz ลักษณะ
ของสายสัญญาณชนิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ สายคูบิดเกลียวแบบไมมีชั้นโลหะหอหุม (unshielded
twisted-pair หรือ UTP ) และสายคูบิดเกลียวแบบมีชั้นโลหะหอหุม ( shielded twisted-pair หรือ
STP ) สําหรับสายคูบิดเกลียวแบบมีชั้นโลหะหอหุมจะมีชั้นโลหะที่ทําหนาที่เปนเกราะหุมเพื่อ
ปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกได

รูปที่ 6.2 แสดงสายคูบ ิดเกลียว
(ที่มา :http://gotoknow.org/blog/jjunlee/253093)
2. สายโคแอกเชียล เปนสายสัญญาณนําขอมูลไฟฟา มีความถี่ในการสงขอมูล
ประมาณ 100 MHz ถึง 500 MHz สายโคแอกเชียลมีความเร็วในการสงขอมูลและมีราคาสูงกวา
สายคูบิดเกลียว ลักษณะของสายโคแอกเชียลเปนสายนําสัญญาณที่มีฉนวนหุมเปนชั้นๆ หลายชั้น
สลับกับตัวโลหะ ตัวนําโลหะชั้นในทําหนาที่สงสัญญาณ สวนตัวนําโลหะชั้นนอกทําหนาที่เปน
สายดินและเปนเกราะปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกทําใหมีสัญญาณรบกวนตัวนําชั้นในนอย
จึงสงขอมูลไดในระยะไกล

รูปที่ 6.3 แสดงสายโคแอกเชียล
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
3. สายใยแกวนําแสง ( optical fiber cable ) สายสัญญาณทําจากใยแกวหรือสารนํา
แสงหอหุมวัสดุปองกันแสง มีความเร็วในการสงขอมูลเทากับความเร็วแสง สามารถใชในการสง
ขอมูลที่มีความถี่สูงได สัญญาณที่สงผานสายใยแกวนําแสงคือแสง และสัญญาณรบกวนจาก
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ภายนอกมีเพียงอยางเดียว คือ แสงจากภายนอก ดังนั้นสายใยแกวนําแสงที่มีสภาพดีจะมีสัญญาณ
รบกวนนอยมาก สายใยแกวนําแสงมีราคาคอนขางสูงและดูแลรักษายาก จึงไมคอยเปนที่นิยม
สําหรับการใชงานสื่อสารทั่วๆ ไปในองคการขนาดเล็กหรือในการสื่อสารที่ไมตองการความเร็วสูง

รูปที่ 6.4 แสดงสายใยแกวนําแสง
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
สรุป
องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร
การสื่อสาร เปนกิจกรรมรวมกันที่มีปฏิสัมพันธกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร
หมายความวา การสื่อสารจะเกิดขึ้นได ตองมีองคประกอบพื้นฐาน คือ
(1) ผูสงสาร หรือผูกําหนดสาร (Sender, Source Creator)
(2) สาร (Message, Information)
(3) สื่อ หรือพาหนะ หรือชองทางในการนําสาร สงไป (Media หรือ Channel)
(4) ผูรับสาร (Receiver)
(5) ปฏิกิริยา หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังสง-รับสาร (Feed Back)

3. ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
ธรรมชาติของมนุษยตองการอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน ทํา
ใหมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน ทํางานสรางสรรคสังคมเพื่อใหสังคมมีความเปนอยูที่ดีขึ้น จาก
การดําเนินชีวิตรวมกันทั้งในดานครอบครัว ดานการทํางาน ตลอดจนสังคมและการเมือง ทําใหไม
สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันได
เมื่อมนุษยมีความจําเปนที่ตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน จึงมีการพัฒนาการหลาย
ดานที่ตอบสนองเพื่อใหใชงานไดตามความตองการ เชน
1. การสื่อสารดวยรหัส : จากอดีตกาล การสื่อสารตองอาศัยคนนําสาร มีการถือเอกสาร
จากบุคคลหนึ่งเดินทางสงตอใหกับผู รับปลายทาง ตอมามีการสรางรหัสเฉพาะเพื่อรับรูกันเฉพาะ
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ผูรับและผูสง จนเมื่อ ป พ.ศ. 2379 แซมวล มอรส (Samuel Morse) สามารถสงรหัสขาม
มหาสมุทรแอตแลนติกดวยคลื่นวิทยุ เรียกวา รหัสมอรส ซึ่งเปนรหัสที่ใชจุดและขีดเปนสัญลักษณ
ในการสงวิทยุ ทําใหเกิดการสื่อสารระยะไกลและในเวลาตอมาสามารถขยายผลไปใชในกิจกรรม
วิทยุ และโทรทัศน นอกจากนี้รหัสมอรสยังใชในการสื่อสารดวยโทรเลขเปนระยะเวลานาน

รูปที่ 6.5 แสดงเครื่องเคาะรหัส
(ที่มา : http://teacher.skw.ac.th/weerasak/06/6-1.htm)
2. การสื่อสารดวยสายตัวนํา : ในป พ.ศ. 2419 อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล ได
ประดิษฐโทรศัพทเพื่อการสื่อสารดวยเสียงผานทางสายตัวนําทองแดง พัฒนาการเทคโนโลยีนี้ได
กาวหนาขึ้นเปนลําดับ จากเริ่มตนใชการสลับสายดวยคน
ตอมาใชระบบการสลับสายแบบ
ทําใหผูคนจากทั่วโลกติดตอสื่อสารกันไดงาย
อัตโนมัติ การขยายตัวของระบบโทรศัพท
เครือขายโทรศัพทไดพัฒนาและใชประโยชนอยางกวางขวาง ปจจุบันโครงขายตัวนําที่ใชในระบบ
โทรศัพทเปนโครงขายดิจิตอลจึงทําใหการสงขอมูลสามารถใชรวมกับแบบอื่นรวมได

รูปที่ 6.6 แสดงโทรศัพทในยุคแรก
(ที่มา : http://teacher.skw.ac.th/weerasak/06/6-1.htm)
3. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร : การพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรเริ่มจาก
มีการประมวลผลแบบรวมศูนย (centralized processing) เชน ใชเครื่องมินิคอมพิวเตอร
หรือเครื่องเมนเฟรม เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (host) โดยเปนศูนยกลางใหผใู ช
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ใชงานไดหลายคนพรอมกัน แตละคนเปรียบเสมือนเปนสถานีปลายทางที่เรียกใชทรัพยากร หรือ
การคํานวณจากศูนยกลางและใหคอมพิวเตอรตอบสนองตอการทํางานนั้น ตอมาเมื่อมีการพัฒนา
ไมโครคอมพิวเตอรที่ทําใหสะดวกตอการใชงานสวนบุคคลจนเรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอรวา
พีซี (Personal Computer : PC ) การใชไมโครคอมพิวเตอรแพรหลายอยางรวดเร็ว เพราะใชงาน
งาย ราคาไมสูงมาก สามารถจัดหามาใชไดงาย เมื่อมีการใชงานกันมากบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอร
ตางๆ ก็ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการที่สามารถทํางานรวมกันเปน
กลุม เครือขายคอมพิวเตอรจงึ เปนวิธีการหนึ่งและกําลังไดรับความนิยมสูงมาก โดยเฉพาะ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพราะสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการในการติดตอสื่อสารขอมูล
ระหวางกันไดสะดวกและมีการประยุกตใชงานไดกวางขวาง เชนการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(electronic mail) การโอนยายแฟมขอมูล การสืบคนและเรียกดูขาวผานระบบเว็บ การพูดคุย
และสงขอความถึงกัน เปนตน

รูปที่ 6.7 แสดงการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
(ที่มา: http://pakbung-gukgig.blogspot.com/2011/01/blog-post.html)
4. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม : ดาวเทียมไดรับการสงใหโคจรรอบโลกโดยมีเครื่อง
ถายทอดสัญญาณติดไปดวย การเคลื่อนที่ของดาวเทียมที่เคลื่อนไปพรอมกับการหมุนของโลกทําให
คนบนพื้นโลกเห็นดาวเทียมอยูคงที่ การสื่อสารผานดาวเทียมทําไดโดยสถานีภาคพื้นดินที่ตองการ
สื่อสารจะสงขอมูลมาที่ดาวเทียม และดาวเทียมก็จะสงขอมูลตอไปยังสถานีภาคพื้นดินปลายทาง
แหงหนึ่งหรือหลายแหงก็ได การรับสัญญาณจะครอบคลุมพื้นที่ที่ดาวเทียมลอยอยูซงึ่ จะมีบริเวณ
กวางมากทําใหไมมีอุปสรรคทางดานภูมิศาสตรและเหมาะกับพืน้ ที่ที่ไมสามารถติดตั้งสายได
เชน แนวเขาบังสัญญาณ หรือเกาะที่อยูก ลางทะเล เปนตน
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รูปที่ 6.8 แสดงการสื่อสารโดยใชดาวเทียม
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
5. การสื่อสารดวยระบบไรสาย : การสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่กาํ ลังไดรับความ
นิยมเพราะโทรศัพทแบบเคลื่อนที่มีความสะดวก คลองตัว การสื่อสารแบบนี้ ใชคลืน่ สัญญาณวิทยุ
โดยผูใชจะติดตอกับศูนยกลางสถานีรับสง การสื่อสารวิธีนี้มีการวางเปนเซลครอบพื้นที่ตางๆ ไว
จึงเรียกระบบโทรศัพทไรสายแบบนีว้ า เซลลูลารโฟน (cellular phone) พัฒนาการของระบบไร
สายยังไดรับการนํามาประยุกตใชในดานตางๆ อีกหลายอยาง เชน ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
หรือที่เรียกวา แลนไรสาย และระบบการสงขอความ (paging) เปนตน

รูปที่ 6.9 แสดงการสื่อสารดวยระบบไรสาย (โทรศัพทเคลื่อนที่)
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

4. ความหมายและชนิดของเครือขาย
ความหมายของเครือขาย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ
เชน เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร พัฒนามาเปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ไมโครคอมพิวเตอรก็ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถและทํางานไดมากขึ้น จนกระทั่ง
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คอมพิวเตอรสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมไดดังนั้นจึงมีการพัฒนาใหคอมพิวเตอรทํางานใน
รูปแบบเครือขายคอมพิวเตอร
ในอดีต เครือขายคอมพิวเตอร คือ การนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญมาเปน
สถานีบริการหรือที่เรียกวา เครื่องใหบริการ (server) และตัวไมโครคอมพิวเตอรตามหนวยงาน
ตางๆ เปนเครื่องใชบริการ (client) โดยมีเครือขาย (network) เปนเสนทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอรจากจุด
ตางๆ
ปจจุบัน เครือขายคอมพิวเตอร คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตางๆเขาดวยกัน เพื่อใช
ประโยชนจากทรัพยากรตางๆรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด
เครือขายคอมพิวเตอรทวีความสําคัญและไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถสราง
ระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท

รูปที่ 6.10 แสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทที่สําคัญตอหนวยงานตางๆดังนี้
1. ทําใหเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุมและสามารถทํางานพรอมกัน
2. สามารถใชขอมูลตางๆ รวมกัน ทําใหองคกรไดรับประโยชนมากขึ้น
3. สามารถใชทรัพยากรรวมกันไดคุมคา เชน ใชเครื่องประมวลผลรวมกัน
แบงกันใชแฟมขอมูล ใชเครื่องพิมพ และอุปกรณที่มีราคาแพงรวมกัน
4. ทําใหลดตนทุน เพราะการลงทุนสามารถลงทุนใหเหมาะสมกับหนวยงานได

18

เครือขายคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ชนิดคือ เครือขายแลน และเครือขายแวน
1. เครือขายแลน (Local Area Network : LAN) หรือเครือขายคอมพิวเตอรทองถิ่น เปน
เครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารที่อยูในทองที่บริเวณเดียวกันเขา
ดวยกัน เชน ภายในอาคาร หรือภายในองคกรที่มีระยะทางไมไกลมากนัก เครือขายแลนจัดไดวา
เปนเครือขายเฉพาะขององคกร การสรางเครือขายแลนนี้องคกรสามารถทําเองได โดยวาง
สายสัญญาณสื่อสารภายในอาคารหรือภายในพื้นที่ของตนเอง เครือขายแลนมีตั้งแตเครือขายขนาด
เล็กที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครื่องขึ้นไปภายในหองเดียวกันจนถึงเชื่อมโยงคอมพิวเตอรที่
อยูระหวางหองหรือองคกรขนาดใหญ เชน มหาวิทยาลัยที่มีการวางเครือขายเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
ระหวางอาคารภายในมหาวิทยาลัย เครือขายแลนจึงเปนเครือขายที่รับผิดชอบโดยองคกรที่เปน
เจาของ

รูปที่ 6.11 แสดงเครือขายแบบแลน
(ที่มา : http://www.pakjab.cpm3.net/E-Learning/learnning08.htm)
ลักษณะสําคัญของเครือขายแลน คืออุปกรณที่ประกอบภายในเครือขายสามารถสงรับ
สัญญาณกันดวยความเร็วสูงมาก การสื่อสารในระยะใกลจะมีความเร็วในการสื่อสารสูง ทําใหการ
รับสงขอมูลมีความผิดพลาดนอย และสามารถรับสงขอมูลจํานวนมากในเวลาจํากัดได เครือขาย
แลนจึงเปนเครือขายที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรในองคกร
2. เครือขายแวน (Wide Area Network : WAN) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอรในระยะหางไกล เชน เชื่อมโยงระหวางจังหวัด ระหวางประเทศ การสราง
เครือขายระยะไกลจึงตองพึ่งพาระบบบริการเครือขายสาธารณะเชน ใชสายวงจรเชาจากองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย ใชวงจรสื่อสารผานดาวเทียม ใชวงจร
สื่อสารเฉพาะกิจที่มีใหบริการแบบสาธารณะ เครือขายแวนจึงเปนเครือขายที่ใชกับองคกรที่มีสาขา
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หางไกลและตองการเชื่อมสาขาเหลานั้นเขาดวยกัน เชน ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ มีบริการรับ
ฝากถอนเงินผานตูเอทีเอ็ม
เครือขายแวนเชื่อมระยะทางไกลมาก จึงมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง เนื่องจากจะมี
สัญญาณรบกวนในสาย และการเชื่อมโยงระยะไกลจําเปนตองใชเทคนิคพิเศษในการลดปญหา
ขอผิดพลาดของการรับสงขอมูล
เครือขายแวน เปนเครือขายที่ทําใหเครือขายแลนหลายๆ เครือขายเชื่อมถึงกันไดเชน
ที่ทําการสาขาทุกแหงของธนาคารมีเครือขายแลน เพื่อใชทํางานภายในสาขานั้น และมีการเชื่อมโยง
เครือขายแลนของทุกสาขาใหเปนระบบเดียวดวยเครือขายแวน
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครือขายบริการสาธารณะที่มีการใชงานไดทั่วโลก เครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนตัวอยางการใชเครือขายแวนเชื่อมโยงเครือขายแลนเขาดวยกัน

รูปที่ 6.12 แสดงเครือขายแบบแวน
(ที่มา : http://www.pakjab.cpm3.net/E-Learning/learnning08.htm)
บทบาทของเครือขายแวนจะทําใหทุกองคกร
ทุกหนวยงานเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรของตนเองเขาสูเครือขายกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและทํางานรวมกันใน
ระบบที่ตองติดตอสื่อสารระหวางกัน
เทคโนโลยีที่ใชกับเครือขายแวนมีความหลากหลาย มีการเชื่อมโยงระหวางประเทศดวย
ชองสัญญาณดาวเทียม เสนใยนําแสง คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ สายเคเบิลทั้งที่วางไปตามถนนและ
แตก็ยังไมพอเพียงกับความ
วางใตน้ํา เทคโนโลยีของการเชื่อมโยงไดรับการพัฒนาไปมาก
ตองการที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
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5. เทคโนโลยีเครือขายแลน
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายแลนนั้น
มีจุดมุงหมายที่จะใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกเครื่องสื่อสารขอมูลระหวางกันได หากนําเครื่องคอมพิวเตอรสองเครื่องตอ
สายสัญญาณเขาหากันจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสองนั้นสงขอมูลถึงกันได ครั้นนําเอา
คอมพิวเตอรเครื่องที่สามตอรวมดวยจะทําใหมีขอยุงยากเพิ่มขึ้น และยิ่งถามีเครื่องคอมพิวเตอรเปน
จํานวนมาก การที่จะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดสื่อสารถึงกันไดก็ยิ่งมีขอยุงยากมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ผูพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรจึงตองหาวิธีการและเทคนิคในการเชื่อมโยง
เครือขายแบบตางๆ เพื่อลดขอยุงยากในการเชื่อมโยงสายสัญญาณ โดยใชจํานวนสายสัญญาณ
นอยและเหมาะกับการนําไปใชงานได ทั้งนี้เพราะขอจํากัดของการใชสายสัญญาณเปนเรื่องสําคัญ
มาก
บริษัทผูพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดพยายามคิดหาวิธีและใชเทคโนโลยีในการ
รับสงขอมูลภายในเครือขายแลนออกมาหลายระบบ ระบบใดไดรับการยอมรับก็มีการตั้งเปน
มาตรฐานกลาง เพื่อวาจะไดมีผูผลิตที่สนใจทําการผลิตอุปกรณเชื่อมโยงเขาสูเครือขาย เทคโนโลยี
เครือขายแลนจึงมีหลากหลาย เครือขายแลนที่นาสนใจ เชน อีเทอรเน็ต โทเก็นริง และสวิตซชิง
1. อีเทอรเน็ต (ethernet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พัฒนามาจากโครงสรางการ
เชื่อมตอแบบสายสัญญาณรวมที่เรียกวา
บัส (bus) คอมพิวเตอรทุกเครื่องตอเชื่อมเขากับ
สายสัญญาณเสนเดียวกัน ขอมูลสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องใดก็ได โดยสื่อสาร
ผานบัสนี้

รูปที่ 6.13 แสดงการเชื่อมตอเครือขายแบบบัส
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรจะเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆไมซ้ํากัน เชน จากรูปเครื่อง
คอมพิวเตอร A ตองการสงสัญญาณขอมูลใหเครื่องคอมพิวเตอร D ก็จะสงขอมูลมาหนึ่งชุดแลว
หยุด หลังจากนั้นเครื่องอื่นจะทําการรับสงบางก็ได แตหากมีสัญญาณขอมูลที่สงมาพรอมกัน
มากกวาหนึ่งสถานีและเกิดการชนกัน ขอมูลชุดที่สงชากวาจะไดรับการยกเลิกและจะตองสงขอมูล
ชุดนั้นมาใหม
การเชื่อมตอแบบอีเทอรเน็ตในยุคแรก ใชสายสัญญาณแบบแกนรวมเรียกวา
สายโคแอกเชียล (coaxial cable) ตอมามีผูพัฒนาระบบการรับสงสัญญาณผานอุปกรณกลาง
ที่เรียกวา ฮับ (hub) และเรียกระบบใหมนวี้ า เทนเบสที (10Base-T ) โดยใชสายสัญญาณที่มีขนาด
เล็กและราคาถูก ที่เรียกวา สายยูทีพี
ภายในฮับมีลกั ษณะเปนบัสที่เชื่อมสายทุกเสนเขาดวยกัน ดังนั้นการใชฮบั และบัสจะมี
ระบบการสงขอมูลแบบเดียวกัน และมีการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน กําหนดชื่อมาตรฐานนีว้ า
IEEE 802.3 ความเร็วของการรับสงสัญญาณตามมาตรฐานนี้กําหนดไว 10, 100 และ 1,000 ลาน
บิตตอวินาที และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก

รูปที่ 6.14 แสดงการเชื่อมตอเครือขายแบบเทนเบสที
(ที่มา: http://y31.wikidot.com/computer-network)
2. โทเก็นริง (token ring) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่บริษัทไอบีเอ็มไดพัฒนาขึ้น
โดยการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทั้งหมดใชรูปแบบวงแหวน โดยดานหนึ่งเปนตัวรับ
สัญญาณ และอีกดานหนึ่งเปนตัวสงสัญญาณ การเชื่อมตอแบบนี้ทําใหคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
สามารถสงขอมูลถึงกันได โดยผานไปในเสนทางวงแหวนนั้น
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รูปที่ 6.15 แสดงการเชื่อมตอเครือขายแบบวงแหวน
(ที่มา: http://kneslovely.blogspot.com/2009/06/blog-post.html)
จากตัวอยางทีแ่ สดงในรูป คอมพิวเตอร A ตองการสงขอมูลใหคอมพิวเตอร D ก็จะสง
ขอมูลจาก A ผาน B และผาน C ไปยัง D การสงผานขอมูลจะเวียนไปในทิศทางเดียวกัน การ
ติดตอสื่อสารระหวางกันนี้จะมีการจัดลําดับใหผลัดกันสงเพื่อวาการรับสงขอมูลจะไดไมสับสนและ
มีรูปแบบที่ชัดเจน
เครือขายโทเก็นริงที่ใชกันอยูในขณะนี้มีความเร็วในการรับสงสัญญาณ 16 ลานบิตตอ
วินาที ขอมูลจะไมชนกันเพราะการรับสงมีลําดับแนนอน ขอมูลที่รับสงจะมีลักษณะเปนชุดๆ แตละ
ชุดมีการกําหนดตําแหนงแนนอนวามาจากสถานีใด จะสงไปยังสถานีปลายทางที่ใด ดังนั้นถาสถานี
ใดพบขอมูลทีม่ ีการระบุตําแหนงปลายทางมาเปนของตัวเอง ก็สามารถคัดลอกขอมูลนั้นเขาไปได
และตอบรับวาไดรับขอมูลนั้นแลว
3. สวิ ต ซ ชิ ง (switching) เป น เทคโนโลยี ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นามาเพื่ อ ให รั บ ส ง ข อ มู ล
ระหวางสถานีไดเร็วยิ่งขึ้น การคัดเลือกชุดขอมูลที่สงมาและสงตอไปยังสถานีปลายทางจะกระทํา
ที่ชุมสายกลางที่เรียกวา สวิตซชิง ดังนั้นรูปแบบของเครือขายจึงมีลักษณะเปนรูปดาว

รูปที่ 6.16 แสดงการเชื่อมตอเครือขายแบบดาว
(ที่มา: http://www.thaitelecomkm.org/TTE/
topic/attach/Local_Area_Network_LANs/index.php)
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จากตัวอยางทีแ่ สดงในรูปเมือ่ สถานี A ตองการสงขอมูลชุดหนึ่งมาใหสถานี D
สถานี A จะสงขอมูลชุดนี้มาที่สวิตซชิง อุปกรณสวิตซชิงจะคัดเลือกสัญญาณขอมูล แลวสง
สัญญาณขอมูลนั้นไปยังสถานี D ไดทันที สถานี D ก็จะรับสัญญาณขอมูลนั้นไดอปุ กรณที่ใช
ในการสวิตซชงิ มีหลายแบบ เชน อีเธอรเน็ตสวิตช และ เอทีเอ็มสวิตช
อีเธอรเน็ตสวิตชเปนการสลับสายสัญญาณในเครือขาย โดยรูปแบบสัญญาณเปนแบบ
อีเทอรเน็ต การสวิตซชิงนี้แตกตางจากแบบฮับ เพราะแบบฮับมีโครงสรางเหมือนเปนจุดรวมของ
สายสัญญาณที่จะตอกระจายไปยังทุกสาย แตสวิตซชิงจะเลือกการสลับสัญญาณไปยังตําแหนง
ที่ตองการเทานั้น อีเธอรเน็ตสวิตชจึงมีขอ ดีกวาฮับ เพราะแตละสายสัญญาณมีความเปนอิสระ
ตอกันมาก ทําใหการรับสงสัญญาณไมมีปญ
 หาเรื่องการชนกันของขอมูล อีเธอรเน็ตสวิตชยังใช
มาตรฐานความเร็วเหมือนกับอีเธอรเน็ตธรรมดา คือความเร็วในการรับสงสัญญาณ
ตั้งแต 10 , 100 และ 1,000 ลานบิตตอวินาที
เอทีเอ็มสวิตชเปนอุปกรณการสลับสายสัญญาณในการรับสงขอมูลที่มีการรับสงกันเปน
ชุดๆ ขอมูลแตละชุดเรียกวา เซล มีขนาดจํากัด การสวิตซชิงแบบเอทีเอ็ม ทําใหขอมูลจากสถานี
หนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งดําเนินไปอยางรวดเร็ว
การที่เอทีเอ็มสวิตชมีความเร็วในการสลับสัญญาณสูง จึงสามารถประยุกตงานสมัยใหม
หลายอยางที่ตอ งการความเร็วสูง เชนการเชื่อมโยงสื่อสารแบบหลายสือ่ ที่รวมทั้งขอความ รูปภาพ
เสียง และวีดที ัศน

6. ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายแลนหนึ่งเครือขายจะมีการทํางานรวมกันเปนกลุม ที่เรียกวา กลุมงาน
(workgroup) แตเมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุมงานเขาดวยกันก็จะเปนเครือขายขององคกร และถา
เชื่อมโยงระหวางองคกรผานเครือขายแวน ก็จะไดเครือขายขนาดใหญขึ้น
การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางกวางขวางและสามารถใช
ประโยชนไดมากมาย ทั้งนี้เพราะเครือขายคอมพิวเตอรทําใหเกิดการเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ
เขาดวยกันและสื่อสารขอมูลระหวางกันได
ตัวอยางประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรมีดังตอไปนี้
1. การใชฐานขอมูลรวมกัน บนเครือขายมีสถานีที่เปนเครื่องใหบริการ ซึ่งเปนที่เก็บ
ขอมูลขาวสารหรือขอมูลใชงาน ใหผูใชซึ่งเปนเครื่องขอใชบริการเรียกใชขอมูล การเรียกใช
ฐานขอมูลรวมกันทําใหการปรับปรุงขอมูล การขอดู และการเรียกคนกระทําไดทนั ที เชน
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เมื่อฝายขายขายสินคา ก็มีการลดจํานวนสินคาออกจากบัญชีสินคาคงคลัง เมื่อฝายผลิตขอดูขอมูล
ก็ไดทราบขอมูลที่เปนปจจุบันไดทันทีวามีสินคาเหลือเทาไรเนื่องจากเราสามารถใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลรวมกัน

รูปที่ 6.17 การใชฐานขอมูลรวมกัน
(ที่มา : ที่มา http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html)
2. การแบงปนทรัพยากรในเครือขาย นอกจากที่เราจะใชฐานขอมูลรวมกันได
แลว เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการประหยัดทรัพยากร เราสามารถใชอุปกรณรวมกัน
ได เชน มีเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขาย 5 เครื่อง ทุกเครื่องสามารถสั่งพิมพกับเครื่องพิมพ
เครื่องเดียวกันได

รูปที่ 6.18 การแบงปนทรัพยากรในเครือขาย
(ที่มา : http://bcoms.net/tipcomputer/detail.asp?id=1104)
3. การติดตอสื่อสารระหวางกันบนเครือขาย เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานหรือเครื่อง
คอมพิวเตอรเขาดวยกัน ผูใชคอมพิวเตอรทุกคนที่อยูบนเครือขายจะสามารถใชคอมพิวเตอร
ติดตอสื่อสารระหวางกัน สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสระหวางกัน ตลอดจนสามารถโอนยายขอมูล
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ระหวางกันได แตการดําเนินการตางๆ ควรเปนไปตามกฎเกณฑที่ผูบริหารเครือขายหรือองคกร
กําหนดไว

รูปที่ 6.19 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(ที่มา : http://blog.deemocdiy.com/tag/html-email/)
4. สํานักงานอัตโนมัติ แนวคิดของสํานักงานสมัยใหมคือการลดปริมาณการใช
กระดาษ โดยการหันมาใชระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอรที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กันไดทนั ทีทนั ใด ปจจุบันสํานักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประมวลคําพิมพงานเอกสาร ดังนั้นถา
มีเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร การสื่อสารสงงานระหวางกันที่เปนกระดาษก็สามารถใช
สัญญาณอิเล็กทรอนิกสแทนได ระบบสํานักงานอัตโนมัติจึงเปนระบบการทํางานทีท่ ุกสถานีงาน
เปรียบเสมือนโตะทํางาน การทํางานแบบสํานักงานอัตโนมัติทําใหเกิดความคลองตัว และรวดเร็ว
การใชงานเครือขายคอมพิวเตอรยังมีอีกมาก มีการประยุกตกันไดหลายอยางตั้งแตการ
โอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน การทํางานเปนกลุม การใชทรัพยากรรวมกัน การนัดหมาย การ
สงงาน แมแตในสถานการศึกษาก็ใชเครือขายเพื่อการเรียนการสอนใชเปนแหลงความรูใหเรียกคน
ขอมูล เปนตน

รูปที่ 6.20 ลักษณะการทํางานแบบสํานักงานอัตโนมัติ
(ที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/353762)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 6
เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
1. ใหพิจารณาขอความตอไปนี้ วาเปนเครือขายประเภทใด
ที่
ขอความ
เครือขายแลน
1 เครือขายภายในโรงเรียน
2 เครือขายของธนาคาร
3 เครือขายทะเบียนราษฎรของ
กระทรวงมหาดไทย
4 เครือขายภายในโรงพยาบาล
5 เครือขายภายในหางสรรพสินคา
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จงบอกความหมายของการสื่อสาร
จงบอกหนาทีข่ องตัวกลางการสื่อสาร
การสื่อสารมีองคประกอบอะไรบาง
จงอธิบายถึงพัฒนาการของการสื่อสาร
เครือขายคอมพิวเตอรมีกี่ชนิดอะไรบาง จงอธิบาย
เทคโนโลยีเครือขายแลนมีอะไรบาง จงอธิบาย
ใหยกตัวอยางประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร จงอธิบาย

เครือขายแวน

27

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่ 6
เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
1. ใหพิจารณาขอความตอไปนี้ วาเปนเครือขายประเภทใด
ที่
ขอความ
เครือขายแลน
3
1 เครือขายภายในโรงเรียน
2 เครือขายของธนาคาร
3 เครือขายทะเบียนราษฎรของ
กระทรวงมหาดไทย
3
4 เครือขายภายในโรงพยาบาล
3
5 เครือขายภายในหางสรรพสินคา

เครือขายแวน
3
3

2. จงบอกความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมที่เปนปฏิสัมพันธกันระหวางฝายสงสารและฝายรับสาร
ซึ่งกระทําเปนกระบวนการ เริ่มจากการกําหนดสารแลวสงออกไปโดยอาศัยสื่อเปนพาหนะพาสาร
นั้นไปยังฝายรับสาร ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหฝายรับสารเขาใจความหมายในสารและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่ง
3. จงบอกหนาที่ของตัวกลางการสื่อสาร
ตัวกลางการสื่อสาร เปนสื่อที่ตอเชื่อมการสื่อสารระหวางผูสงและผูรับขอมูล ตัวกลาง
ที่ใชในการสื่อสารแบบมีสาย มีดังนี้
1. สายคูบิตเกลียว เปนสายสัญญาณนําขอมูลไฟฟา สายแตละเสนมีลักษณะคลาย
สายไฟทั่วไป จํานวนสายจะมีเปนคู เชน 2 ,4 หรือ 6 เสน แตละคูจะมีการพันบิดกันเปนเกลียว
การบิดเกลียวนี้จะชวยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึน้ ในการสงขอมูล ทําใหสามารถสงขอมูลไดไกล
กวาปกติ
2. สายโคแอกเชียล เปนสายสัญญาณนําขอมูลไฟฟา มีความถี่ในการสงขอมูล
ประมาณ 100 MHz ถึง 500 MHz สายโคแอกเชียลเปนสายนําสัญญาณที่มีฉนวนหุม เปนชั้นๆ
หลายชั้นสลับกับตัวโลหะ ตัวนําโลหะชัน้ ในทําหนาทีส่ งสัญญาณ สวนตัวนําโลหะชั้นนอกทํา
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หนาที่เปนสายดินและเปนเกราะปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกทําใหมีสัญญาณรบกวนตัวนํา
ชั้นในนอย จึงสงขอมูลไดในระยะไกล
3. สายใยแกวนําแสง ( optical fiber cable ) สายสัญญาณทําจากใยแกวหรือสารนํา
แสงหอหุมวัสดุปองกันแสง มีความเร็วในการสงขอมูลเทากับความเร็วแสง สามารถใชในการสง
ขอมูลที่มีความถี่สูงได ความเร็วสูง
4. การสื่อสารมีองคประกอบอะไรบาง
การสื่อสารจะเกิดขึ้นได ตองมีองคประกอบพื้นฐาน คือ
(1) ผูสงสาร หรือผูกําหนดสาร (Sender, Source Creator)
(2) สาร (Message, Information)
(3) สื่อ หรือพาหนะ หรือชองทางในการนําสาร สงไป (Media หรือ Channel)
(4) ผูรับสาร (Receiver)
(5) ปฏิกิริยา หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังสง-รับสาร (Feed Back)
5. จงอธิบายถึงพัฒนาการของการสื่อสาร
เมื่อมนุษยมีความจําเปนที่ตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน จึงมีการพัฒนาการหลาย
ดานที่ตอบสนองเพื่อใหใชงานไดตามความตองการ ดังนี้
1. การสื่อสารดวยรหัส แซมวล มอรส (Samuel Morse) สามารถสงรหัสขามมหาสมุทร
แอตแลนติกดวยคลื่นวิทยุ เรียกวา รหัสมอรส ซึ่งเปนรหัสที่ใชจุดและขีดเปนสัญลักษณในการสง
วิทยุ ทําใหเกิดการสื่อสารระยะไกลและในเวลาตอมาสามารถขยายผลไปใชในกิจกรรมวิทยุ และ
โทรทัศน รหัสมอรสยังใชในการสื่อสารดวยโทรเลขเปนระยะเวลานาน
2. การสื่อสารดวยสายตัวนํา อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล ไดประดิษฐโทรศัพทเพื่อ
การสื่อสารดวยเสียงผานทางสายตัวนําทองแดง จากเริ่มตนใชการสลับสายดวยคน ตอมาใชระบบ
การสลับสายแบบอัตโนมัติ การขยายตัวของระบบโทรศัพท ทําใหผูคนจากทั่วโลกติดตอสื่อสาร
กันไดงาย เครือขายโทรศัพทไดพัฒนาและใชประโยชนอยางกวางขวาง ปจจุบันโครงขายตัวนําที่
ใชในระบบโทรศัพทเปนโครงขายดิจิตอล จึงทําใหการสงขอมูลสามารถใชรวมกับแบบอื่นรวม
ได
3. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร : การพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรเริ่มจากมีการ
ประมวลผลแบบรวมศูนย ใชเครื่องมินิคอมพิวเตอร หรือเครื่องเมนเฟรม เปนเครื่องคอมพิวเตอร
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แมขาย โดยเปนศูนยกลางใหผูใชใชงานไดหลายคนพรอม ตอมาเมื่อมีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร
ที่ทําใหสะดวกตอการใชงานสวนบุคคลจนเรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอรวา พีซี (Personal Computer
: PC ) การใชไมโครคอมพิวเตอรแพรหลายอยางรวดเร็ว เพราะใชงานงาย ราคาไมสูงมาก สามารถ
จัดหามาใชไดงาย
4. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม การสื่อสารผานดาวเทียมทําไดโดยสถานีภาคพื้นดินที่
ตองการสื่อสารจะสงขอมูลมาที่ดาวเทียม และดาวเทียมก็จะสงขอมูลตอไปยังสถานีภาคพื้นดิน
ปลายทางแหงหนึ่งหรือหลายแหงก็ได การรับสัญญาณจะครอบคลุมพื้นที่ที่ดาวเทียมลอยอยูซึ่งจะมี
บริเวณกวางมากทําใหไมมีอุปสรรคทางดานภูมิศาสตรและเหมาะกับพื้นที่ที่ไมสามารถติดตั้งสาย
ได เชน แนวเขาบังสัญญาณ หรือเกาะที่อยูกลางทะเล
5. การสื่อสารดวยระบบไรสาย การสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่กําลังไดรับความ
นิยมเพราะโทรศัพทแบบเคลื่อนที่มีความสะดวก คลองตัว การสื่อสารแบบนี้ใชคลื่นสัญญาณวิทยุ
โดยผูใชจะติดตอกับศูนยกลางสถานีรับสง การสื่อสารวิธีนี้มีการวางเปนเซลครอบพื้นที่ตางๆ ไว
จึงเรียกระบบโทรศัพทไรสายแบบนี้วา เซลลูลารโฟน (cellularphone) พัฒนาการของระบบไรสาย
ยังไดรับการนํามาประยุกตใชในดานตางๆ อีกหลายอยาง
6. เครือขายคอมพิวเตอรมีกี่ชนิดอะไรบาง จงอธิบาย
เครือขายคอมพิวเตอรมี 2 ชนิด คือ
1. เครือขายแลน (Local Area Network : LAN) หรือเครือขายคอมพิวเตอรทองถิ่นเปน
เครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารที่อยูในทองที่บริเวณที่ไมไกล
เขาดวยกัน เชน ภายในอาคาร หรือภายในองคกรที่มีระยะทางไมไกลมากนัก เครือขายแลนมีตั้งแต
เครือขายขนาดเล็กที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครื่องขึ้นไปภายในหองเดียวกันจนถึงเชื่อมโยง
คอมพิวเตอรที่อยูระหวางหองหรืออาคาร เชน มหาวิทยาลัยที่มีการวางเครือขายเชื่อมโยง
คอมพิวเตอรระหวางอาคารภายในมหาวิทยาลัย เครือขายแลนจึงเปนเครือขายที่รับผิดชอบโดย
องคกรที่เปนเจาของ
2. เครือขายแวน (Wide Area Network : WAN) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอรในระยะหางไกล เชน เชื่อมโยงระหวางจังหวัด ระหวางประเทศ การสราง
เครือขายระยะไกลจึงตองพึ่งพาระบบบริการเครือขายสาธารณะเชน ใชสายวงจรเชาจากองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย ใชวงจรสื่อสารผานดาวเทียม ใชวงจร
สื่อสารเฉพาะกิจที่มีใหบริการแบบสาธารณะ เครือขายแวนจึงเปนเครือขายที่ใชกับองคกรที่มีสาขา
หางไกลและตองการเชื่อมสาขาเหลานั้นเขาดวยกัน เชน ธนาคารมีสาขา
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ทั่วประเทศมีบริการรับฝากถอนเงินผานตูเอทีเอ็ม เทคโนโลยีที่ใชกับเครือขายแวนมีความ
หลากหลาย มีการเชื่อมโยงระหวางประเทศดวยชองสัญญาณดาวเทียม เสนใยนําแสง
คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ สายเคเบิล
7. เทคโนโลยีเครือขายแลนมีอะไรบาง จงอธิบาย
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายแลนนั้น
มีจุดมุงหมายที่จะใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกเครื่องสื่อสารขอมูลระหวางกันได หากนําเครื่องคอมพิวเตอรสองเครื่องตอ
สายสัญญาณเขาหากันจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสองนั้นสงขอมูลถึงกันได
เทคโนโลยีเครือขายแลนจึงมีหลากหลาย เครือขายแลนที่นาสนใจ เชน อีเทอรเน็ต
โทเก็นริง และสวิตซชิง
อีเทอรเน็ต
เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พัฒนามาจากโครงสรางการเชื่อมตอแบบ
สายสัญ ญาณร ว ม ที่เ รี ย กวา บัส (bus) คอมพิ ว เตอรทุกเครื่องตอเชื่ อมเขากับสายสัญญาณเส น
เดียวกันขอมูลสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องใดก็ได โดยสื่อสารผานบัส
โทเก็นริง เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่บริษัทไอบีเอ็มไดพัฒนาขึ้น โดยการเชื่อมโยง
เครือขายคอมพิวเตอรทั้งหมดใชรูปแบบวงแหวน โดยดานหนึ่งเปนตัวรับสัญญาณ และอีกดาน
หนึ่งเปนตัวสงสัญญาณ การเชื่อมตอแบบนี้ทําใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถสงขอมูลถึงกัน
ได โดยผานไปในเสนทางวงแหวน
สวิตซชิง เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามาเพื่อใหรับสงขอมูลระหวางสถานีไดเร็ว
ยิ่งขึ้น การคัดเลือกชุดขอมูลที่สงมาและสงตอไปยังสถานีปลายทางจะกระทําที่ชุมสายกลางที่
เรียกวา สวิตซชิง แบบของเครือขายจึงมีลักษณะเปนรูปดาว
8. ใหยกตัวอยางประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร จงอธิบาย
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร มีดังนี้
1. การใชฐานขอมูลรวมกัน บนเครือขายมีสถานีที่เปนเครื่องใหบริการ ซึ่งเปนที่เก็บ
ขอมูลขาวสารหรือขอมูลใชงาน แลวใหผูใชซึ่งเปนเครื่องขอใชบริการเรียกใชขอมูล
2. การแบงปนทรัพยากรในเครือขาย นอกจากที่เราจะใชฐานขอมูลรวมกันไดแลว เพื่อ
เกิดประโยชนสูงสุด และเปนการประหยัดทรัพยากร เราสามารถใชอุปกรณรวมกันได เชน มีเครื่อง
คอมพิวเตอรในเครือขาย 5 เครื่อง ทุกเครื่องสามารถสั่งพิมพกับเครื่องพิมพเครื่องเดียวกันได
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3. การติดตอสื่อสารระหวางกันบนเครือขาย เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานหรือเครื่อง
คอมพิวเตอรเขาดวยกัน ผูใชคอมพิวเตอรทุกคนที่อยูบนเครือขาย จะสามารถใชคอมพิวเตอร
ติดตอสื่อสารระหวางกัน เชน สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสระหวางกันการโอนยายขอมูลระหวาง
กันได
4. สํานักงานอัตโนมัติ แนวคิดของสํานักงานสมัยใหมคือการลดปริมาณการใชกระดาษ
โดยการหันมาใชระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอรที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได
ทันทีทันใด
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน)
หนวยที่ 6 เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. การสื่อสาร หมายถึง
ก. การถายทอดสารจากบุคคลหนึ่งไปถึงบุคคลหนึ่ง
ข. การพูดคุยดวยวาจา
ค. การใชภาษามือ
ง. ถูกทุกขอ
2. องคประกอบของการสื่อสารขอมูลประกอบดวย
ก. ผูสงสาร, สาร, สื่อ, ผูรับสาร, ปฏิกิริยาโตตอบของผูรับ
ข. ผูสงสาร, สาร
ค. ผูสงสาร, สาร, สื่อ
ง. ผูสงสาร, สาร, สื่อ, ผูรับสาร
3. การสื่อสารตามขอใดที่มีการพัฒนาไปใชในกิจกรรมวิทยุ โทรทัศน
ก. การสื่อสารดวยรหัส
ข. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ค. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
ง. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
4. พีซี (Personal Computer) เกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารในรูปแบบใด
ก. การสื่อสารดวยรหัส
ข. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ค. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
ง. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
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5. ภูมิประเทศที่เปนเกาะ ภูเขา เหมาะสมกับการติดตอสื่อสารแบบใด
ก. ก. การสื่อสารดวยรหัส
ข. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
ค. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ง. การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
6. เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ใหบริการแกเครื่องคอมพิวเตอรอื่นเรียกวา
ก. ไอเอสพี
ข. ไคลเอ็น
ค. เซอรฟเวอร
ง. เวิรกสเตชั่น
7. เครือขายชนิดใดใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน
ก. แวน
ข. แลน
ค. อินเทอรเน็ต
ง. อินทราเน็ต
8. เครือขายชนิดใดใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอรระหวางประเทศ
ก. แวน
ข. แลน
ค. อินเทอรเน็ต
ง. อินทราเน็ต
9. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของเครือขายแลน
ก. รับสงสัญญาณดวยความเร็วสูง
ข. การรับสงขอมูลผิดพลาดนอย
ค. สงขอมูลจํานวนมากไดในเวลาจํากัด
ง. ถูกทุกขอ
10. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของเครือขายแวน
ก. มีสัญญาณรบกวนในสายสัญญาณ
ข. ใชวงจรสื่อสารผานระบบดาวเทียม
ค. มีความเร็วในการสื่อสารขอมูลไมสูง
ง. ระยะทางในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรไมเกิน 5 กม.
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11. เครือขายคอมพิวเตอรแบบใดมีการเชื่อมตอเครือขายแบบบัส
ก. สวิตซชิง
ข. โทเค็นริง
ค. อีเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต
12. เครือขายคอมพิวเตอรแบบใดมีการเชื่อมตอเครือขายแบบวงแหวน
ก. สวิตซชิง
ข. โทเค็นริง
ค. อีเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต
13. เครือขายคอมพิวเตอรแบบใดมีการเชื่อมตอเครือขายแบบดาว
ก. สวิตซชิง
ข. โทเค็นริง
ค. อีเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต
14. ขอใดเปนจุดมุง หมายของการกอตั้งอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ก. เพื่อการทดลองระเบิดปรมณู
ข. เพื่อควบคุมระบบระบายน้ํา
ค. เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ง. เพื่อควบคุมระบบการคมนาคม
15. ขอใดไมใชการใชงานเครือขายสํานักงานอัตโนมัติ
ก. การดูขาวจากเว็บไซด
ข. การสนทนาบนเครือขาย
ค. สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปอเมริกา
ง. นนทรองเพลงคาราโอเกะจากคอมพิวเตอรที่บาน
16. เครือขาย หมายถึง
ก. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตาง ๆ เขาดวยกัน
ข. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณเขาดวยกัน
ค. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป
ง. ถูกทุกขอ
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17. การขอดูผลการเรียนจากฝายทะเบียน เปนการใชงานเครือขายตามขอใด
ก. สํานักงานอัตโนมัติ
ข. การใชฐานขอมูลรวมกัน
ค. การใชงานทรัพยากรรวมกัน
ง. การติดตอสื่อสารบนเครือขาย
18. การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนการใชประโยชนของเครือขายในลักษณะใด
ก. สํานักงานอัตโนมัติ
ข. การติดตอสื่อสารบนเครือขาย
ค. การใชฐานขอมูลรวมกัน
ง. การใชงานทรัพยากรรวมกัน
19. World Wide Web หมายถึงขอใด
ก. ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทัว่ โลก
ข. เครือขายที่เชื่อมโยงในประเทศ
ค. เครือขายที่เชื่อมโยงในองคกร
ง. เครือขายที่เชื่อมโยงในทองถิน่
20. ขอใดเปนการสนทนากันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ข. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
ค. การสนทนาบนเครือขาย
ง. การใชคอมพิวเตอรในที่หางไกล
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน/หลังเรียน
หนวยที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ง
ง
ก
ค
ง
ค
ข
ก
ง
ง

ขอที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําตอบ
ค
ข
ก
ค
ง
ง
ข
ง
ก
ค
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