
บทที่ 1

หลักการพื้นฐานของระบบเครือข่ายดิจิทัล



จุดประสงค์การเรียนการสอน

1. อธิบายความหมาย หลักการ และความส าคัญของระบบเครือข่ายดิจิทัลได้

2. อธิบายโพรโทคอล การสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ได้
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การสื่อสารข้อมูล
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การติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นควบคู่มากับมนุษย์
โดยมนุษย์ใช้ภาษาเป็นสื่อในการสื่อสารข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ซึ่งในการสื่อสารในทุกวันนี้ ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันนั้น 
จะต้องมีข้อตกลงร่วมกัน 
มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว 

ยกตัวอย่าง เช่น การใช้สัญญาณควันไฟของชาวอินเดียแดง หรือการ
ใช้ม้าเร็วในการส่งสาร จนกระทั่งพัฒนามาเป็นการใช้โทรเลข วิทยุ 
โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต



ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
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เกิดจากค าสองค า คือ 
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง และ

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือ หรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงส าหรับใช้เปน็หลัก
อนุมานหาความจริงหรือการค านวณ 

“ซ่ึงในท่ีน้ีเราจะหมายถึงข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในรูปตัวเลข 0 หรือ 1 ต่อเนื่องกันไป ซึ่ง
เป็นค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ”



ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
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ข้อมูลดิจิทัล 
คือปริมาณ อักขระ หรือสัญลักษณ์ในการด าเนินการอันกระท าโดยคอมพิวเตอร์ 
เก็บและบันทึกลงในสื่อแม่เหล็ก เชงิแสง หรือเชิงกล เป็นต้น และส่งผ่านในรูปแบบ
สัญญาณไฟฟ้า



ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
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การสื่อสารข้อมูล 
หมายถึง การส่งเนื้อหาที่อยู่ในรูปตัวเลขฐานสองที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
แบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
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องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
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1. ผู้ส่ง (Sender) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข่าวสาร (Message) เป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูลมีหน้าที่
เตรียมสร้างข้อมูล เช่น ผู้พูด โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ เป็นต้น

2. ผู้รับ (Receiver) เป็นปลายทางการสื่อสาร มีหน้าที่รับข้อมูลท่ีส่งมาให้ เช่น ผู้ฟัง เครื่องรับโทรทัศน์ 
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

3. สื่อกลาง (Medium) หรือตัวกลาง เป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อน าข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อส่ง
ข้อมูลอาจเป็นสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วน าแสง หรือคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น 
เลเซอร์ คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุภาคพื้นดิน หรือคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม



องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
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4. ข้อมูลข่าวสาร (Message) คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร ซึ่งอาจถูกเรียกว่า 
สารสนเทศ (Information) โดยแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1) ข้อความ (Text) ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ ซึ่งจะแทนด้วยรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสแอสกี เป็นต้น
2) ตัวเลข (Number) ใช้แทนตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งตัวเลขไม่ได้ถูกแทนด้วยรหัสแอสกีแต่จะถูกแปลงเป็น

เลขฐานสองโดยตรง
3) รูปภาพ (Images) ข้อมูลของรูปภาพจะแทนด้วยจุดสีเรียงกันไปตามขนาดของรูปภาพ
4) เสียง (Audio) ข้อมูลเสียงจะแตกต่างจากข้อความ ตัวเลข และรูปภาพ เพราะข้อมูลเสียงจะเป็น

สัญญาณต่อเนื่องกันไป
5) วิดีโอ (Video) ใช้แสดงภาพเคล่ือนไหว ซึ่งเกิดจากการรวมกันของรูปภาพหลาย ๆ รูป



องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
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5. โปรโตคอล (Protocol) คือ วิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้รับและผู้ส่ง
สามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่อง โดยทั้งสองฝ่ังทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ใน
คอมพิวเตอร์ โปรโตคอลอยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ท าให้การด าเนินงาน ในการสื่อสารข้อมูลเป็นไป
ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้

Note : แอสกี หรือ รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ [1] (อังกฤษ: ASCII: American Standard Code for Information Interchange) เป็นรหัสอักขระที่
ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น



การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน
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องค์ประกอบการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต

12

ผู้รับ/ส่งข้อมูล

อุปกรณ์รับ/ส่ง ต้องมีหมายเลขประจ าเครื่อง หรือเรียกว่า  IP Address
ตัวเลข IP Address ชุดนี้เป็นสิ่งที่ส้าคัญคล้าย ๆ เบอร์โทรศัพท์ที่เรามีใช้อยู่และไม่ซ้้ากัน

IP Address (Internet Protocol) มีลักษณะดังนี้  192.182.150.24



ตัวอย่าง IP Address 
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ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
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หมายถึง บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต  (ISP : Internet Service Provider)
หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยกัน  2 ประเภท 
1. หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา 
2. บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป
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ยกตัวอย่าง

บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป 
มีอะไรบ้าง??



ประเภทของโปรโตคอล ที่ใช้ในปัจุบัน
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1. TCP/IP
2. FTP
3. HTTP
4. HTTPS



ทีซีพี /ไอพี  (TCP/IP)
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• TCP/IP เป็นภาษาหลักในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

• ใช้สื่อสาร จากต้นทาง ข้ามเครือข่ายไปยัง ปลายทาง ได้

• หาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ



เอฟทีพี (FTP : File Transfer Protocol)
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• ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์

• ต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเข้าถึงข้อมูลได้



เอชทีทีพี 

(HTTP : Hypertext Transfer Protocol)
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• สื่อสารส้าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต

• ใช้ในการรับเอกสารข้อความหลายมิติท่ีน าไปสูก่ารเช่ือมต่อกับ World Wide Web (WWW)

• HTTP จะถูกใช้โดยเว็บบราวเซอร์ เรียกดูข้อมูลหรือเว็บเพจ



เอชทีทีพีเอส  (HTTPS)
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• HTTPS (HTTP Secure หรือ  HTTP over SSL) ย่อมาจาก  Hypertext Transfer Protocol 
over Secure Socket Layer

• สร้างเพื่อความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

• นิยมใช้กับเว็บไซต์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
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ทิศทางในการไหลของข้อมูล 
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การสื่อสารแบบทางเดียว ( Simplex )
เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว มีทิศทางการไหลของสัญญาณเป็นทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
มีเพียงอุปกรณ์ตัวเดียวเท่านั้นที่ท าหน้าที่ส่งข้อมูล อุปกรณ์ตัวอื่นท าหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว 
แสดงดังรูป

ตัวอย่าง เช่น แป้นพิมพ์และจอภาพ หรือ สวิตซ์และหลอดไฟ หรือ การออกอากาศวิทยุ 
โทรทัศน์ ที่ผู้รับและผู้ส่งไม่สามารถโต้ตอบกันได้
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การสื่อสารแบบสองทางครึ่งอัตรา ( Half duplex )
เป็น การสื่อสารแบบสองทาง แต่ส่งได้ทีละทาง โดยแต่ละสถานีท าหน้าที่ได้ทั้งรับและส่ง
ข้อมูล เมื่ออุปกรณ์ใดท าหน้าที่เป็นผู้ส่ง อุปกรณ์ตัวอื่นจะท าหน้าเป็นผู้รับ ไม่สามารถส่งข้อมูล
สวนทางกันได้ 
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การสื่อสารแบบสองทางครึ่งอัตรา ( Half duplex )
ตัวอย่างของการส่งสัญญาณ เช่น วิทยุสื่อสารของหน่วยงานราชการ หรือต ารวจซึ่งต้องผลัด
กันพูด เมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดต้องกดปุ่มแล้วจึงพูดได้ เมื่อพูดเสร็จเรามักจะได้ยินค าว่า "เปลี่ยน" 
นั่นคือ เป็นการบอกให้ผู้รับทราบว่า ผู้ส่งต้องการเปลี่ยนสถานะจากผู้ส่งเป็นผู้รับ และให้ผู้รับ
เปลี่ยนเป็นผู้ส่ง
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การสื่อสารแบบสองทางเต็มอัตรา ( Full duplex )
เป็น การสื่อสารแบบสองทาง แต่รับส่งได้พร้อม ๆ กัน หมายความว่า สถานีทั้ง 2 สถานี 
สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อม ๆ กัน และตัวกลางที่ใช้ทั้ง 2 ฝั่ง อาจใช้ร่วมกันหรือแบ่งแยก
เป็นสายส าหรับรับ กับสายส าหรับส่งก็ได้ การสื่อสารแบบนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบอื่น ๆ 
เพราะไม่เกิดการหน่วงเวลาในช่วงการเปลี่ยนสถานะระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง
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ตัวอย่างการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
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• Instant Message (ระบบส่งข้อความเรียลไทม์)
• Video Conference (ระบบประชุมผ่านระบบวีดีโอ)
• Email thread (การส่งอีเมล)
• VoIP (ระบบสื่อสารทางเสียง)



Instant Message (ระบบส่งข้อความเรียลไทม)์
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คือ การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เสนอ การส่งผ่านข้อความ ระหว่างผู้เข้าร่วมในเวลาจริง คุณสมบัติของ
การแชทออนไลน์ มีดังนี้ 
• สามารถแบ่งปันลิงค์ผ่านการแชทได้ 
• โปรแกรมแชทมีให้ใน Facebook หรือ Google เป็นต้น
• แชทออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้บนเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้



ตัวอย่างระบบการส่งข้อความ หรือ แชท
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การส่งข้อความสั้น (SMS)
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การส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นบริการการสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความ
สั้นๆ ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอีกเครื่องหนึ่งได้ ลักษณะการใช้งานทั่วไป มีดังนี้
• การส่งข้อความไปยังกลุ่มเพื่อน
• การรับค้าเตือนเกี่ยวกับงานจากปฏิทินออนไลน์
• การรับค้าเตือนจากเที่ยวบินล่าช้า

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ คุณก าลังอยู่ในงานแสดงสินค้าและต้องการบอกให้เพื่อนร่วมงานของคุณรู้ว่า คุณอยู่ที่
ไหน เป็นต้น



การส่งข้อความส้ัน แตกต่างจาก

การแชทออนไลน์ อย่างไร ??
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Video Conference (ระบบประชุมผ่านระบบวีดีโอ)

32

คือ ระบบการประชุมออนไลน์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูล ภาพ และเสียง ซึ่งผู้ร่วมประชุมแม้อยู่ต่างสถานที่กันก็
สามารถท าการประชุมร่วมกันในลักษณะของการโต้ตอบ แชร์เอกสาร แชร์หน้า รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ให้กันและกันได้แบบ เสมือนนั่งประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน



Web Conference (ระบบประชุมทางไกลออนไลน)์

33

คือ ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง โดยสามารถท าการประชุมแบบเห็น
ภาพ ฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม (Presentation) พร้อมรับและส่ง
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะส้าหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์สินค้า 
และกิจกรรมสนทนาต่าง ๆ



การประชุมออนไลน์ทั่วไป

34

ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง โดยสามารถท าการประชุมแบบเห็นภาพ 
ฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมกันเริ่มการประชุม คือ การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
และเว็บบราวเซอร์ 

ยกตัวอย่างเช่น
1. การประชุมทีมงานกับพนักงานที่อยู่ไกล
2. การสัมมนาผ่านเว็บ



การประชุมออนไลน์กับองค์กร

35

ส าหรับองค์กรธุรกิจ จะเห็นได้ชัดว่าการใช้การประชุมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้การใช้งานเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด เหตุผลหลักที่องค์ธุรกิจนิยมใช้การประชุมออนไลน์แบบมีค่าบริการ มีดังนี้

1. ต้องการที่จะแพร่ภาพการสัมมนาผ่านเว็บให้แก่ผู้เข้าร่วมหลายพันคน

2. ต้องการระบบที่มาพร้อมกับการสนับสนุนที่ดี



การประชุมผ่านระบบวิดีโอแบบ Synchronous

36

การประชุมที่ผู้ประชุมอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เน้นผู้ประชุมเป็นศูนย์กลาง 

ยกตัวอย่าง เช่น ห้องประชุมที่มีการประชุมยอดขายประจ าปีในแต่ละสาขา



ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์

37

1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และประสานงานนัดหมาย

2. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาประชุม

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่จ าเป็นและหลากหลาย

4. เพิ่มประสิทธิภาพของงาน และผลผลิตทางธุรกิจ

5. เพิ่มการใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กร



ระบบประชุมผ่านระบบวีดีโอ แตกต่างจาก

ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ อย่างไร ??

38
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Email thread (การส่งอีเมล)

40

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คือ วิธีการหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อความแบบดิจิทัล ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นหลัก ข้อความนั้น
จะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ที่อยู่ของผู้ส่ง และที่อยู่ของผู้รับ (ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่ง) เป็นอย่างน้อย



VoIP (ระบบสื่อสารทางเสียง)

41

Voice over IP: VoIP
เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล 
สัญญาณเสียงวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้ส าหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการ
สื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม



การเรียนออนไลน์

42

1. ระบบการจัดการเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ดูแลระบบนั้น 
เรียกระบบนี้ว่า ระบบการจัดการการเรียน (Learning Management System)

2. ลักษณะของการเรียนออนไลน์ มีดังนี้
• เนื้อหาหลักสูตรทางออนไลน์ได้รับการปรับเป็นพิเศษ และไม่มีสอนในท้องถิ่น
• ผู้เรียนไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนในห้องเรียน
• หลักสูตรออนไลน์ส่วนใหญ่ จะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ 



ตัวอย่างการเรียนออนไลน์
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ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

44



ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

45



ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

46



ประโยชน์ของ e-Learning

47

• ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียน

• เข้าถึงได้ง่าย

• ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย

• ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง



กรณีศึกษา การสื่อสารทางไกล

48

1. การสัมภาษณ์พนักงานทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต จะใช้การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ และการ
ประชุมผ่านระบบวิดีโอ

2. การติดต่อลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูล จะใช้การโทรศัพท์ และส่งอีเมล เพื่อความเหมาะสมที่สุดใน
การเก็บข้อมูล



จากกรณีศึกษาดังกล่าว

49

การถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลอื่นมี 2 ลักษณะ ดังนี้

• บุคคลนั้นอยู่ในประเทศเดียวกัน หรือเขตเวลาตรงกัน จะใช้การประชุมผ่านระบบวิดีโอ และการ
โทรศัพท์ จะท าให้สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว

• บุคคลนั้นอยู่ต่างประเทศ หรือเขตเวลาไม่ตรงกัน จะใช้การส่งอีเมล



ข้อใดคือ ลักษณะของการเรียนออนไลน์ (เลือกตอบ 3 ข้อ)

โปรแกรม Moodle

เนื้อหาหลักสูตรทางออนไลน์ได้รับการปรับเป็นพิเศษ

มักสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานน้ัน ๆ

ผู้เรียนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนเหมือนในห้องเรียน

1

2

3

4



Streaming Media

51

เป็นการส่งผ่านหรือรับข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความคงที่และต่อเนื่อง พัฒนาขึ้นมา
เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ แพร่ภาพ หรือแสดงผลผ่านทางระบบเครือข่าย
ต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ต



Audio Streaming

52

เป็นขั้นตอนการรับสัญญาณเสียงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Audio Streaming โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถฟังเสียงทันที โปรแกรมที่อยู่ในกลุ่ม 
Audio Streaming เช่น Spotify, Audible, Pandora เป็นต้น



Video Streaming

53

เป็นการน าข้อมูลในรูปแบบของภาพ และเสียง ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะเด่น 
คือ ต้องการแบนวิดธ์น้อย สามารถรับชมภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก เว็บไซต์ที่ให้บริการ 
Video Streaming เช่น Ustream, Hulu, Netflix เป็นต้น



Live Streaming

54

เหมาะส าหรับ การท าคอร์สเรียนออนไลน์ หรือ เอาไว้สอน/แชร์ความรู้ต่าง ๆ คุณสมบัติของ 
Live Streaming มีดังนี้
• Live streaming สามารถท้าให้เป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้
• Live streaming เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกได้ดูเหตุการณ์สด



แก้ปัญหาการ Streaming

55

1. คุณลักษณะของ Streaming video ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คือ Video Streaming อนุญาตให้ 
ผู้บริโภคดูวิดีโอจากระบบคลาวดไ์ด้
2. การตั้งค่าคุณภาพที่เหมาะส าหรับ Streaming video เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีแบนวิดธ์ต่ า
และจะท าให้ไม่มีการหยุดชะงักคอื 240p, 360p หรือ 480p เป็นต้น
3. กรณีที่ไม่สามารถใช้งาน Streaming video ได้ มีวิธีการแก้ไขตามล าดับ ดังนี้
• รีเฟรชบราวเซอร์
• รีสตาร์ทโมเด็มของคุณใหม่
• ติดต่อ ISP ของคุณ
• ซื้อแบนวิดธ์เพิ่ม หมายเหตุ 240 คือความละเอียดของวิดีโอในแนวตั้ง 

ส่วน p ย่อมาจาก Progressive Scan



โปรแกรมใดที่อยู่ในกลุ่ม audio streaming (เลือกตอบ 3 ข้อ)

Spotify

Hulu

Pandora

Netflix

Audible

1

2

3

4

5



จงเรียงล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาของ streaming video

รเีฟรซบราวเซอร์

รีสตาร์ทโมเด็มของคุณใหม่

ติดต่อ ISP ของคุณ

ซื้อแบนวิดธ์เพิ่ม 

1

2

3

4

2

4

3

1

เฉลย



องค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
องค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1. สารสนเทศ (Information)

2. คุณลักษณะเฉพาะตัว (Individual Characteristic)  

3. การรบกวน (Interfere) 

58



สารสนเทศ (Information)
สารสนเทศ (Information) ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนั้น ทั้งผู้รับและผู้ส่งต้องสามารถเข้าใจ
ได้ดี เช่น เราใช้ภาษาไทยในการพูดคุยกัน สามารถเข้าใจได้ดีกว่าใช้ภาษาอื่น การสื่อสารจึง
มีประสิทธิภาพ 

หรือข่าวสารที่ได้รับบางส่วนสูญหายท าให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง 

หรือในกรณีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หากเครื่องหนึ่งส่งข้อมูลด้วย
อัตราเร็ว 9,600 bps (bit per second หรือบิตต่อวินาที) แต่อีกเครื่องหนึ่งรับข้อมูลด้วย
อัตราเร็ว 2,400 bps การสื่อสารข้อมูลครั้งนั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะผู้ส่งส่งข้อมูล
เร็วจนผู้รับไม่สามารถรับได้ทัน59



คุณลักษณะเฉพาะตัว (Individual Characteristic) 
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Individual Characteristic) ขององค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละ
อย่าง เช่น ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

ตัวอย่างเช่น การพูดคุยกัน บางคนเป็นผู้พูดที่ดี พูดชัดเจน มีวรรคตอน แต่ผู้ฟังบางคนไม่
สามารถจับใจความได้ 

หรือการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยใช้สายใยแก้วน าแสง 
ประสิทธิภาพของการสื่อสารย่อมดีกว่าใช้สายทองแดงในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

60



การรบกวน (Interfere) 
การรบกวน (Interfere) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารทุก ๆ แบบ หากการ
รบกวนการสื่อสารมีน้อย ประสิทธิภาพของการสื่อสารจะมีมาก 

เช่น เมื่อเราพูดคุยกันในโรงภาพยนตร์จะท าความรบกวนการชมภาพยนตร์ของบุคคลอื่น ที่
ก าลังรับข้อมูลจากจอภาพและเสียงจากล าโพง หรือมีคนใส่หมวกปีกกว้างเข้ามานั่งชม
ภาพยนตร์ท าให้เกิดการรบกวนคนที่นั่งแถวหลังได้

61



ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
การที่เราจะเปรียบเทียบว่าระบบการสื่อสารระบบใดดีกว่ากันนั้น เราต้องเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร โดยท าการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดส่ง (Delivery) หมายถึง การจัดส่งที่น าสารจากต้นทางไปยังปลายทางได้
อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พนักงานส่งพิซซ่าต้องจัดส่งพิซซ่าให้กับลูกค้าที่โทรศัพท์มาสั่งได้
ถูกที่
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ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) หมายถึง ข้อมูลที่ส่งไปให้ผู้รับ ผู้รับต้องได้รับข้อมูล

เช่นเดียวกันกับที่ผู้ส่งส่งมาให ้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ได้ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อลูกค้าได้รับพิซซ่าที่สั่งต้องได้รับพิซซ่าชนิดที่ได้สั่งไป และมีจ านวนชิ้นครบถ้วน

3. เวลา (Timeliness) หมายถึง ระยะเวลาในการส่งจนกระทั่งผู้รับได้รับข้อมูล ใช้
เวลามากน้อยเพียงไร เช่น ลูกค้าต้องได้รับพิซซ่าภายในเวลา 30 นาที หลังจากที่โทรศัพท์
สั่งแล้ว
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ชนิดของสัญญาณข้อมูล
ข้อมูลอาจจะเป็นข้อความ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สามารถส่งไปในระยะทางไกล
ด้วยความเร็วสูง ดังนั้นข้อมูลจะต้องถูกแปลงเป็นสัญญาไฟฟ้าที่เรียกว่า สัญญาณข้อมูล 
(Data Signal) ท าให้สามารถส่งผ่านสื่อไปได้ในระยะทางไกลด้วยความเร็วสูง

ข้อมูลจะถูกแปลงเปน็สัญญาณข้อมูลได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) 
2. สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal)
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สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) 
สามารถเขียนแทนได้ด้วยรูปกราฟคลื่นไซน์ (Sine wave) ลักษณะเป็นสัญญาณ แบบต่อเนื่อง

อธิบายรูปกราฟคลื่นไซน์ ด้วยค่าความถี่  และระดับความเข้มของสัญญาณ
ค่าความถี่ คือ จ านวนรอบของคลื่นที่เคลื่อนที่ใน 1 วินาที (หรือในเวลา 1 วินาที คลื่นเคลื่อนที่ได้กี่รอบ
นั่นเอง)

65



ตัวอย่างของสัญญาณแอนะล็อก
ตัวอย่างของสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์  
สัญญาณเสียงที่ส่งจากสถานีวิทยุ เป็นต้น

กรณีศึกษา สถานีวิทยุ hotwave กระจายเสียงที่ความถี่ 91.5 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
หมายความว่า เสียงดีเจจากคลื่นวิทยุ hotwave จะถูกแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก โดย
ใน 1 วินาที สามารถผลิตคลื่นให้มีสัญญาณ 91.5 ล้านรอบ ถ้าผู้รับต้องบการรับฟังเพลง
จากสถานีวิทยุ hatwave ก็ต้องหมุนเครื่องรับวิทยุให้ตรงกับความถี่ที่สถานีส่งออกมา
นั่นเอง
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ข้อเสียของสัญญาณแอนะล็อก
ข้อเสียของสัญญาณแบบแอนะล็อกคือ สัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการรับส่งข้อมูล เม่ือต้องส่งข้อมูลออกไปในระยะทางไกลระดับของสัญญาณจะอ่อนลง 
และมีสัญญาณรบกวน ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องทวนสัญญาณ เพื่อเพิ่มระดับสัญญาณส่ง
ต่อไป
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สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal)
ลักษณะเป็นกราฟสี่เหลี่ยม (Square Graph) เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง  รูปแบบของ
สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปะติดปะต่อ กล่าวคือ  มีบางช่วงที่ระดับสัญญาณเป็น 0

การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลต้องท าการแปลงข้อมูลให้ข้อมูลเป็นแบบ
ดิจิทัลก่อน  นั่นคือต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 แล้วท าการ
แปลงข้อมูลนั้นให้เป็นสัญญาณดิจิทัล 
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สัญญาณดิจิทัล
การส่งสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอลมี คุณภาพดีกว่า แบบอนาล็อก  เมื่อต้องการส่งใน
ระยะทางที่ไกลออกไปจะต้องใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณที่เรียกว่า รีพีตเตอร์ (Repeater)  ซ่ึง
รีพีตเตอร์จะท าการกรองเอาสัญญาณรบกวนออกก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับสัญญาณ  จากนั้น
จึงส่งออกไป  จะเห็นได้ว่าคุณภาพของสัญญาณที่ส่งออกไปจะใกล้เคียงของเดิมที่ส่งมา

สัญญาณดิจิตอลมีหน่วยวัดความเร็วเป็นบิตต่อวินาที หรือ bit per second (bps) 
หมายถึง จ านวนบิตที่ส่งได้ในช่วงเวลา 1 วินาที  
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ตัวอย่างการแปลงสัญญาณ
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แบบฝึกหัด
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1.จงบอกความแตกต่างของสัญญาณแอนะล็อก และดิจิตอล
2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมอธิบายแต่ละองค์ประกอบ
3. จงอธิบายโปรโตคอลต่อไปนี้ ว่ามีลักษณะอย่างไร ท าหน้าที่อะไร : TCP/IP FTP HTTP 
HTTPS

>> เขียนโจทย์ และค าตอบ ใส่กระดาษรายงาน ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่ง
ครั้งหน้า


