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บทที ่5 
 การออกแบบระบบเครือข่าย 

 
  

 ระบบเครือข่ายเป็นระบบส่ือสารขอ้มูลท่ีถกูออกแบบใหมี้การใชท้รัพยากรเครือข่ายร่วมกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีผูใ้ชห้ลาย ๆ คน สามารถใชร่้วมกนัในระบบเครือข่ายรวมทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีมีราคาแพง ซ่ึงสามารถใช้

หลาย ๆ คนพร้อมกนัได ้หรือเม่ือมีความตอ้งการท่ีจะโอนถ่ายแฟ้มขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบ 

 

5.1 ส่วนประกอบของเครือข่าย 

               ส่วนประกอบของเครือข่าย ในท่ีน่ีขอกล่าวถึงส่วนประกอบพ้ืนฐานของเครือข่ายทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั ซ่ึงเครือข่าย

จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบหลายส่วนดว้ยกนั เพ่ือทาํใหค้อมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายสามารถส่ือสาร เพ่ือ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัได ้โดยส่วนประกอบพื้นฐานของเครือข่ายทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

1) เคร่ืองศนูยบ์ริการขอ้มูล (Servers)  

2) เคร่ืองลกูข่ายหรือสถานี (Clients)  

3) การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) 

4) สายเคเบิลท่ีใชบ้นเครือข่าย (Network Cables) 

5) ฮบัและสวติช ์(Hubs and Switches) 

6) ระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating System) 

 

5.1.1 เคร่ืองศูนย์บริการข้อมูล (Servers) 

เคร่ืองศนูยบ์ริการขอ้มูล โดยมกัเรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีบริการทรัพยากร

ใหก้บัเคร่ืองลูกข่ายบนเครือข่าย เช่น บริการไฟล ์(File Server), การบริการงานพิมพ ์(Print Server) เป็นตน้ เคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์ระดบัเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์กไ็ด ้โดยคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ

มาเพ่ือใชง้านเป็นเซิร์ฟเวอร์น้ีมกัจะมีสมรรถนะสูง รวมถึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความทนทานต่อความผดิพลาด 

(Fault Tolerance) เน่ืองจากตอ้งทาํงานหนกั หรือตอ้งรองรับงานตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้น เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จึงมีราคาท่ีสูง

มากเม่ือเทียบกบัคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านทัว่ ๆ ไป สาํหรับเครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN) ยงัสามารถติดตั้งเครือข่ายในรูปแบบของ 

1)  เครือข่ายแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server Network)  

หมายถึงเครือข่ายท่ีมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ไวค้อยบริการใหก้บัเคร่ืองลูกข่าย หรือเรียกวา่เครือข่าย

แบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) โดยเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server), เมล์

เซิร์ฟเวอร์(Mail Server), ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) หรือพรินเตอร์เซอร์ฟเวอร์ (Print Server) 

เป็นตน้ เครือข่ายประเภทน้ีอาจมีเซิร์ฟเวอร์หน่ึงตวัท่ีทาํหลาย ๆ หนา้ท่ีบนเคร่ืองเดียว หรืออาจมีหลาย ๆ 

เซิร์ฟเวอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเฉพาะกไ็ด ้ซ่ึงแลว้แต่ขนาดของเครือข่าย หรือความตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

เครือข่ายเป็นสาํคญั 

                 เครือข่ายไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์เหมาะสมกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อสถานี

จาํนวนมาก ดงันั้นเครือข่ายประเภทน้ีจึงจาํเป็นตอ้งคดัเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือนาํมาใช้
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เป็นเคร่ืองศนูยบ์ริการขอ้มลูใหก้บัเคร่ืองลกูข่าย สาํหรับเคร่ืองสถานีลูกข่ายสามารถใชค้อมพิวเตอร์

ทัว่ไปท่ีอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะสูงมาเช่ือมต่อเพื่อใชง้านกเ็ป็นได ้โดยตวัอยา่งระบบปฏิบติัการ

เครือข่ายท่ีใชง้านบนเครือข่ายแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ เช่น Novell-NetWare, Windows-NT, 

Unix เป็นตน้ 

2) เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-peer Network/Non-Dedicated Server) 

เป็นเครือข่ายท่ีไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์ทุก ๆ 

เคร่ืองบนเครือข่ายประเภทน้ีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทั้งหมด จุดประสงคข์องเครือข่ายประเภทน้ี

คือ ตอ้งการเพียงส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและแชร์ทรัพยากรร่วมกนัไดเ้ท่านั้น โดยอาจจาํเป็นตอ้ง

ยอมรับถึงความปลอดภยัท่ีมีค่อนขา้งตํ่า ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการเครือข่ายแบบเพียร์ เช่น NetWare-

Life, Windows for Workgroup, Window-9X, Windows-XP เป็นตน้ 

 

5.1.2 เคร่ืองลูกข่ายหรือสถานีเครือข่าย (Clients) 

เคร่ืองลกูข่ายเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเขา้ระบบเครือข่าย ซ่ึงอาจเรียกวา่เวร์ิกสเตชัน่กไ็ด ้โดยมกัเป็น

เคร่ืองของผูใ้ชง้านทัว่ไปสาํหรับติดต่อเพื่อขอใชบ้ริการจากเซิร์ฟเวอร์ เคร่ืองลกูข่ายอาจเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมี

สมรรถนะสูง ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ทัว่ไปกไ็ด ้

 

5.1.3 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card: NIC) 

  ท่ีใชง้านบนเครือข่ายแลนแบบอีเทอร์เน็ต มกัเรียกวา่ อีเทอร์เน็ตการ์ด (Ethernet Card) ซ่ึงการ์ด

ดงักล่าวมีหลายชนิดดว้ยกนัใหเ้ลือกใชง้านตามความเหมาะสมไม่วา่จะเป็นอตัราความเร็วท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือรองรับการใชง้าน

ท่ีแตกต่างกนั เช่น 10 Mbps, 10/100 Mbps หรือ 1 Gbps ส่วนคอนเน็กเตอร์ท่ีใชส้าํหรับเช่ือมต่อกมี็คอนเน็กเตอร์แบบ

ต่าง ๆ ใหเ้ลือกใชง้าน ซ่ึงคอนเน็กเตอร์แบบ RJ45 จะถือเป็นคอนเน็กเตอร์มาตรฐานสาํหรับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 

ยกเวน้การ์ดเครือข่ายรุ่นเก่า ๆ ท่ียงัคงมีใชง้านอยูบ่า้ง เช่น คอนเน็กเตอร์แบบ BNC หรือ AUI เป็นตน้ 

 

5.1.4 สายเคเบลิทีใ่ช้บนเครือข่าย (Network Cables) 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งมีสายเคเบิลเพื่อใชส้าํหรับเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ใหอ้ยูบ่น

เครือข่ายเดียวกนัเพ่ือส่ือสารกนัได ้การเลือกชนิดของสายเคเบิลจาํเป็นตอ้งพิจารณาควบคู่กบัรูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย 

เช่น หากเช่ือมต่อในรูปแบบดาว สายเคเบิลหลกั ๆ ท่ีใชง้านกคื็อสาย UTP เป็นตน้ โดยชนิดและคุณสมบติัของสายเคเบิล

ชนิดต่าง ๆ ไดก้ล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ในบทท่ี 4 นอกจากน้ีเครือข่ายยงัสามารถส่ือสารระหวา่งกนัโดยไม่ใชส้ายกไ็ด ้ซ่ึง

เรียกวา่ เครือข่ายไร้สาย โดยสามารถใชค้ล่ืนวทิย ุหรืออินฟราเรดเป็นตวักลางในการนาํพาสญัญาณอีกทั้งยงัสามารถนาํ

เครือข่ายแบบมีสาย และเครือข่ายแบบไร้สายมาเช่ือมต่อเขา้เป็นเครือข่ายเดียวกนัได ้

 

5.1.5 ฮับ และ สวติช์ (Hubs and Switches) 

อุปกรณ์ฮบั และสวติช ์มกันาํไปใชเ้ป็นศนูยก์ลางของสายเคเบิลท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงฮบั

หรือสวติชน์ั้นจะมีพอร์ตเพื่อใหส้ายเคเบิลเช่ือมต่อเขา้ระหวา่งฮบักบัคอมพิวเตอร์ โดยจาํนวนพอร์ตจะข้ึนอยูก่บัแต่ละชนิด 

เช่น แบบ 4, 8, 16 หรือ 24 พอร์ต และยงัสามารถนาํฮบัหรือสวติชห์ลาย ๆ ตวัมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเพือ่ขยายเครือข่ายได้

อีกดว้ย 

5.1.6 ระบบปฏิบตักิารเครือข่าย (Network Operating System: NOS) 
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ส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงของเครือข่ายกคื็อ โปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการเครือข่าย เครือข่ายท่ีมี

ประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีซอฟตแ์วร์เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย โปรแกรมระบบปฏิบติัการเครือข่ายกจ็ะมีทั้งแบบ

ไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ และแบบเพียร์ทเูพียร์ใหเ้ลือกใชง้านตามลกัษณะของเครือข่ายท่ีใชง้านหรืออกแบบไว ้ซ่ึงโดยปกติ

ระบบปฏิบติัการ Windows ตระกลู 9x หรือรุ่นท่ีสูงกวา่ นอกจากจะใชเ้ป็นระบบปฏิบติัการท่ีติดตั้งเพื่อใชง้านแบบคน

เดียวแลว้ ยงัสามารถติดตั้งเพ่ือเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายในลกัษณะเวร์ิกกรุ๊ป หรือในรูปแบบของเครือข่ายเพียร์ทเูพียร์กไ็ด ้โดย

จาํเป็นตอ้งมีการ์ดเครือข่าย และเลือกใชโ้ปรโตคอลเพื่อทาํการส่ือสารร่วมกนับนเครือข่าย เช่น NetBEUI หรือ TCP/IP  

สาํหรับระบบปฏิบติัการเครือข่ายแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์นั้น จะมีชุดระบบปฏิบติัการท่ีจะตอ้งติดตั้ง

บนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และเคร่ืองลกูข่าย (Client/Workstation) ซ่ึงระบบปฏิบติัการเครือข่ายแบบไคลเอนต์

เซิร์ฟเวอร์น้ีจะมีระบบความปลอดภยัสูง มีระบบการจดัการยสูเซอร์และการจดัการสิทธิเพื่อกาํหนดแก่ผูใ้ชง้านไวอ้ยา่ง

ครบถว้น รวมถึงโปรแกรมเคร่ืองมือช่วยใชง้านในดา้นอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น ระบบปฏิบติัการเครือข่าย Novell-NetWare, 

Windows-NT, UNIX, Linux เป็นตน้ 

 
 

5.2 การออกแบบระบบเครือข่ายท้องถิน่ 

ระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินถือไดว้า่เป็นส่ิงจาํเป็นต่อองคก์รต่าง ๆ เพราะคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ไม่สามารถทาํงานเพียงตวั

เดียวหรือแบบ standalone ไดอี้กต่อไป ความตอ้งการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เป็นระบบเครือข่ายถือวา่เป็นความตอ้งการ

พ้ืนฐานของระบบสาํนกังานและองคก์รต่าง ๆ เพื่อทาํใหเ้กิดการใชข้อ้มูลร่วมกนัและเป็นการประหยดัทรัพยากรในระบบ 

เช่น ใชซ้อฟตแ์วร์ราคาแพงร่วมกนั หรือใชอุ้ปกรณ์พรินเตอร์ร่วมกนั อยา่งไรกต็าม การออกแบบระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน

จะตอ้งทาํโดยผูช้าํนาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบเน่ืองจากระบบเครือข่ายแต่ละท่ีมีความตอ้งการของผูใ้ชไ้ม่

เหมือนกนั รวมทั้งขอ้จาํกดัต่าง ๆ ทางดา้นเทคนิคของอุปกรณ์เครือข่ายเองทาํใหเ้ราตอ้งรู้ถึงการและขั้นตอนการออกแบบ

ระบบเครือข่ายท่ีถกูตอ้ง 

ระบบเครือข่ายท่ีดีตอ้งสามารถรองรับความตอ้งการของผูใ้ช ้(User’s requirement) ไดท้ั้งในปัจจุบนัและใน

อนาคต เม่ือเราทราบความตอ้งการของผูใ้ชแ้ลว้ วิศวกรเครือข่ายตอ้งเปล่ียนความตอ้งการของผูใ้ช ้(ความตอ้งการการใช้

โปรแกรมประยกุตน์ัน่เอง) มาเป็นความตอ้งการของทรัพยากรเครือข่าย (network requirement) ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

ออกแบบเครือข่ายท่ีสะทอ้นถึงการใชง้านระบบเครือข่ายท่ีถกูตอ้ง การออกแบบระบบเครือข่ายท่ีดีนั้นตอ้งคาํนึงถึง

ปัจจยัพ้ืนฐานต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

5.2.1 Performance  ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย โดยสะทอ้นจากเมตริกต่าง ๆ เช่น Application 

throughput, response time (delay) เป็นตน้ ปัจจยัทางดา้นประสิทธิภาพตอ้งเป็นท่ียอมรับจากผูใ้ชว้า่ ระบบเครือข่าย

สามารถรองรับการทาํงานของโปรแกรมประยกุตไ์ดต้ามขอ้ตกลงระดบัการบริการของระบบเครือข่าย service level 

agreement เช่น ระบบเครือข่ายท่ีมีโปรแกรมประยกุตส่ื์อประสมหลายส่ือตอ้งสามารถรับประกนั throughput ของผูใ้ช้

หน่ึง ๆ วา่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 กิโลไบตต่์อวนิาที โดยตอ้งใชเ้วลา delay จากผูส่้งถึงผูรั้บไม่เกิน 200 ms ซ่ึงรับประกนั

คุณภาพการส่งขอ้มลูเสียงและภาพเคล่ือนไหวได ้หรือรับประกนัการใชเ้วบ็วา่สามารถเขา้ถึงหนา้เวบ็ท่ีตอ้งการภายใน 8 

วนิาที เป็นตน้ 

               5.2.2 Reliability เป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงการออกแบบท่ีตอ้งมีระบบท่ีทนต่อความผิดพร่อง fault tolerance 

ของเครือข่ายอนัเกิดมาจากการลม้เหลวของอุปกรณ์ท่ีเกิดความเสียหายโดยจะเขา้ทดแทนการทาํงานไดท้นัทีโดยระบบไม่

เกิดความเสียหาย อยา่งไรกต็าม ระบบสาํรองท่ีใชจ้ะทาํใหค้่าใชจ่้ายในการออกแบบระบบเครือข่ายสูงข้ึน ดงันั้น เพ่ือ

คาํนึงถึงปัจจยัน้ี ตอ้งประเมินความสาํคญัของระบบงานโปรแกรมประยกุตข์องผูใ้ชว้า่จะเกิดความเสียหายข้ึนมากนอ้ย
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อยา่งไรเม่ือเกิดปัญหา จากนั้นจึงสามารถพิจารณาระดบัของการออกแบบระบบเครือข่ายสาํรองใหเ้หมาะสมได ้โดยปกติเรา

สามารถแบ่งระบบสาํรองไดเ้ป็นแบบ On-line (Hot backup) และ Off-line (Cold backup) ซ่ึงเป็นประโยชน์จาก

ระบบสาํรองต่างชนิดกนัจะไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

               5.2.3. Scalability เป็นปัจจยัท่ีเนน้ถึงระบบเครือข่ายท่ีสามารถรองรับจาํนวนของผูใ้ชใ้นระบบเทคโนโลยบีาง

ประเภทรวมกบัการออกแบบระบบเครือข่ายท่ีถกูตอ้งสามารถรองรับจาํนวนผูใ้ชไ้ดต้ั้งแต่จาํนวนไม่มากนกัไปจนถึงผูใ้ช้

หลายพนัคนโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกแบบระบบเครือข่ายใหม่หรือตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ดงันั้นการเลือกเทคโนโลยเีครือข่าย

ท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับผูใ้ชไ้ดถื้อวา่เป็นปัจจยัของการออกแบบระบบเครือข่ายท่ีสาํคญัเช่นกนั 

               5.2.4. Flexibility เป็นปัจจยัการออกแบบเครือข่ายท่ีเนน้ถึงความยดืหยุน่ของเทคโนโลย ีเช่นเทคโนโลยี

อีเทอร์เน็ตสามารถรองรับเครือข่ายท่ีแบนดว์ดิธ์ (bandwidth) 10/100/1000/10,000 ลา้นบิตต่อวนิาที (Mbps) โดยไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยอ่ืีน สามารถเลือกใชส้ายส่ือเป็นแบบสายคู่บิดเกลียวหรือสายใยแกว้ เม่ือตอ้งการระยะทางระหวา่ง

โฮสตท่ี์ต่างกนั, เทคโนโลยเีอทีเอม็ ATM-Asynchronous Transfer Mode สามารถเลือกใชใ้นระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน

และ/หรือเครือข่ายทางไกลหรือผสมกนักไ็ด ้เป็นตน้ 

5.2.5. Security ความปลอดภยัของระบบเครือข่ายถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัตน้ ๆ ของการออกแบบ

เครือข่ายสาํหรับธุรกิจหรือองคก์รท่ีเกบ็ขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัมาก ๆ หรือเป็นองคก์รของรัฐท่ีเกบ็ขอ้มูลลบัต่าง ๆ การ

ออกแบบเครือข่ายท่ีตอ้งการความปลอดภยัในระดบัสูงตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี:- 

1) ทางกายภาพ (Physical security) เป็นความปลอดภยัท่ีเห็นไดช้ดัอนัเกิดจากการใชส้ายส่ือท่ีปลอดภยั

ต่อการลกัลอบดกัฟัง (tapping) เช่น สายใยแกว้ หรือเดินสายคู่บิดเกลียวท่ีมีท่อเดินท่ีปิดมิดชิด ระบบ

การเดินสายและกระจายสายท่ีเป็นระเบียบมิดชิดโดยผูอ่ื้นไม่สามารถลกัลอบใชส้ายเครือข่ายได,้ ระบบ

รักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งใชบ้ตัรผา่นเขา้-ออก หรืออาจจะตอ้งมีกลอ้งทีววีงจรปิดในหอ้งเกบ็

เซอร์ฟเวอร์สาํคญั ๆ เป็นตน้ 

2) ความปลอดภยัของระบบเครือข่าย (Data link/Network security) เป็นการรักษาความปลอดภยัของ

การเขา้ถึงขอ้มลู เน่ืองจากขอ้มูลในระบบโปรแกรมประยกุตมี์หลายระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลระดบัใด

ข้ึนอยูก่บัผูดู้แลระบบวา่จะอนุญาตใหใ้ครสามารถเขา้ถึงขอ้มูลประเภทใดได ้ดงันั้น การแบ่งเป็นระดบั

ความสาํคญัของขอ้มูลและผูใ้ช ้การใชอุ้ปกรณ์ firewall เพ่ือป้องกนัผูบุ้กรุกจากภายนอก การเขา้รหสั

ของระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินแบบไร้สาย (Wireless LAN) เป็นตน้ 

3) ความปลอดภยัของระบบโปรแกรมประยกุต ์(Application security) จะตอ้งรวมถึงวธีิการตรวจสอบ

ผูใ้ช ้(User Authentication) วา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหรือไม่ซ่ึงตอ้งอาศยัระบบการใชล้อ็กอินและ

รหสัลบัของแต่ละผูใ้ช ้รวมทั้งระบบการเขา้รหสัขอ้มูลและถอดรหสัขอ้มูล (encryption/decryption) 

ท่ีจะตอ้งผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบกญุแจแบบสมมาตรหรืออสมมาตรเพื่อช่วยในการถอดรหสั

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

5.2.6. Cost-effectiveness การออกแบบระบบเครือข่ายท่ีดีตอ้งเปรียบเทียบความคุม้ของการลงทุนในอุปกรณ์

เครือข่ายโดยเปรียบเทียบต่อ ทรูพตุ (Throughput) แต่ผูใ้ชแ้ต่ละคน เช่น เครือข่ายหน่ึงมีค่าใชจ่้าย 2,000 บาทต่อหน่ึง

กิโลบิต ในขณะท่ีระบบเครือข่ายท่ีสองมีค่าใชจ่้ายเพียง 1,000 บาทต่อหน่ึงกิโลบิต-ของการส่งขอ้มูล ซ่ึงแสดงวา่ค่าใชจ่้าย

เม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บของเครือข่ายท่ีหน่ึงจะสูงกวา่เครือข่ายท่ีสองถึง 2 เท่า แสดงวา่การออกแบบเครือข่ายท่ีสอง

ดีกวา่เครือข่ายแรกเม่ือเปรียบเทียบท่ี throughput เท่ากนั เป็นตน้ 
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5.2.7. Manageability การออกแบบระบบเครือข่ายท่ีดีตอ้งสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยากและ

ส้ินเปลืองงบประมาณการบริหารจดัการไม่มากนกั อาทิเช่น ระบบสายเครือข่ายท่ีดรตอ้งมีระบบการตั้งช่ือ (Labeling) ท่ี

สะดวกต่อการดูแลและบาํรุงรักษาโดยเจา้หนา้ท่ีเทคนิค รวมทั้ง การใชซ้อฟตแ์วร์ในการช่วยบริหารจดัการระบบเครือข่าย 

(Network management software) ทาํใหง้านการดูแลระบบสะดวกและเป็นไปอยา่งอตัโนมติั หรือ ใชเ้จา้หนา้ท่ีเทคนิค

เท่าท่ีจาํเป็น ดงันั้น การลงทุนในระบบซอฟตแ์วร์ดงักล่าวจะตอ้งดูวา่สามารถลดค่าใชจ่้ายในการบริหารเครือข่ายไดม้ากนอ้ย

เพียงใด 

 

5.3 หลกัการออกแบบระบบเครือข่าย   

ในการออกแบบและพฒันาระบบเครือข่ายใดๆ นั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํงานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

แบบข้ึนสุดทา้ย ( Final Design) ท่ีดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้

อยา่งครบถว้น ดงัรูปขา้งตน้ 

1) ความตอ้งการของผูใ้ช้

2) 

 ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการออกแบบระบบ เพราะจะเป็นส่ิงท่ีกาํหนด

แนวทางการออกแบบและพฒันา รวมไปถึงการกาํหนดคุณสมบติัของอุปกรณ์ และรูปแบบการเช่ือมต่อต่างๆ ซ่ึง

ความตอ้งการน้ีอาจจะไดม้าจากหลายๆ แหล่ง เช่น วเิคราะห์จากแผนกลยทุธ์ขององคก์ร วเิคราะห์จากแผนงาน

ดา้นสารสนเทศ หรือแมก้ระทัง่ออกแบบสอบถามเพื่อสาํรวจความคิดเห็นจากผูใ้ชเ้ป็นตน้ 

ความตอ้งการระบบ

3) 

 เม่ือไดค้วามตอ้งการของผูใ้ชแ้ลว้ กน็าํขอ้มูลนั้นมาประมวลผลใหเ้ป็นขอ้มูล

ทางเทคนิค โดยสามารถวเิคราะห์ความตอ้งการดงักล่าวเทียบกบั OSI Model 7 Layers เช่น ใน Physical 

Layer กจ็ะเป็นส่วนท่ีกาํหนดความตอ้งการดา้นประเภทและชนิดของสายสญัญาณตามมาตรฐานต่างๆ และใน 

Network Layer กจ็ะเป็นส่วนท่ีกาํหนดรูปแบบการเช่ือมต่อ และวธีิการส่งผา่นขอ้มูลในระบบเครือข่ายเป็นตน้ 

สภาพของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั

4) 

  การศึกษาขอ้มูลของเทคโนโลยใีนปัจจุบนันั้น สามารถทาํไดห้ลาย

วธีิ เช่น การคน้หาขอ้มลูจากเอกสารทางวชิาการ ขอ้มูลจากนิตยสารทางดา้นคอมพิวเตอร์ การคน้หาขอ้มูลจาก

อินเตอร์เน็ต หรือการติดต่อสอบถามจากผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์เพื่อสอบถามถึงขอ้มูลเทคโนโลยลี่าสุดของอุปกรณ์

ชนิดต่างๆ 

การพิจารณาเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย

5) 

  การเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย เพ่ือใหเ้ห็นถึงจุดเด่น / จุดดอ้ย ของ

ระบบในแต่ละรูปแบบ และยงัสามารถนาํผลวเิคราะห์ท่ีไดน้าํเสนอใหผู้บ้ริหารเพือ่ใชเ้ป็นสารสนเทศ

ประกอบการตดัสินใจได ้

การประเมินการออกแบบ

 

 จากขอ้ท่ี 1 ถึง 3 ขา้งตน้ จะทาํใหไ้ดแ้บบเบ้ืองตน้ (Preliminary 

Design) ซ่ึงแบบเบ้ืองตน้ท่ีไดน้ั้น จะถกูนาํมาผา่นขั้นตอนการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในขั้นตอนการประเมินน้ี 

โดยจะวเิคราะห์ควบคู่กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 4 และจะมีการปรับแกจ้นกวา่จะเป็นท่ีน่าพอใจของทุกๆ ฝ่าย และได้

เป็นแบบขั้นสุดทา้ย (Final Design ) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินการต่อไป 

5.4 ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบเครือข่าย 

ปัญหาฮาร์ดแวร์ของเครือข่าย ในช่วงแรกของการติดตั้งอุปกรณ์ของเครือข่ายและสายสัญญาณ เพราะฮาร์ดแวร์ใน

ช่วงแรกของการติดตั้งใหม่จะไม่มีปัญหาขดัขอ้ง แต่เม่ือใชไ้ปนาน ๆ มีขอ้มูลผา่นเขา้ออกมาก ปัญหาจึงเร่ิมเกิดข้ึนมีสาเหตุ

ดงัน้ี 

5.4.1 การใชส้ายสญัญาณเกินขอ้กาํกดั เช่น การใชส้ายสญัญาณยาวเกินไป, การเช่ือมต่อสายโคแอก็เซียลไม่

ถกูตอ้ง และการใชฮ้บัและสวติชเ์กินกวา่กาํหนด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหข้อ้มลูท่ีส่งไปเป็นขยะ หรือขอ้มูลอาจส่งไปไม่ถึง 
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การป้องกนัปัญหาทาํไดโ้ดยทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความยาวของสายสญัญาณและดูแลไม่ใหเ้กินมาตรฐาน

ระหวา่งการออกแบบและติดตั้งเครือข่าย เช่น สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุม้ฉนวนจะถกูรบกวนไดง้านจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

เพราะฉะนั้นในขณะท่ีทาํการติดตั้งสายสญัญาณไม่ติดตั้งสายสญัญาณใกลแ้หล่งท่ีมีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เช่น ไม่ควรเช่ือมต่อ

ในบริเวณท่ีใกลส้ายไฟฟ้า เป็นตน้ 

5.4.2. อุปกรณ์เครือข่ายทาํงานไม่ทนั

5.4.3. 

 เม่ือมีแพค็เกจ็ขอ้มลูจาํนวนมาก ทาํใหฮ้าร์ดแวร์ตอ้งทาํงานมากข้ึน จะส่งผล

กระทบกบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งทาํการเลือกและคาํนวณเส้นทางระหวา่งเครือข่ายทาํใหอุ้ปกรณ์ชนิดนั้น ๆ ทาํงานผดิพลาด เช่น 

เร้าทเ์ตอร์ถา้มีการส่งขอ้มลูมากเกินไป ทาํใหเ้ราทเ์ตอร์ส่งขอ้มูลออกมาเป็นขยะขอ้มูลได ้การป้องกนัคือ ควรใชเ้ราทเ์ตอร์ท่ี

ทาํหนา้ท่ีเป็นเราทเ์ตอร์อยา่งเดียว ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นเราทเ์ตอร์และทาํอยา่งอ่ืนดว้ย 

การชนกนัของขอ้มูล

5.4.4. ฮาร์ดแวร์ชาํรุด ปัญหาฮาร์ดแวร์ชาํรุดอาจก่อใหเ้กิดเครือข่ายล่มได ้เช่น อีเธอร์เน็ตการ์ดชาํรุดอาจส่งขอ้มลู

เป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดแพค็เกจ็ขอ้มูลเสีย เป็นตน้ 

 ถา้มีการใชเ้ทคโนโลยแีบบอีเธอร์เน็ตเม่ือเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขอ้มูลท่ีผา่นเขา้ออก

ภายในเครือข่ายยอ่มมีมาก ทาํใหเ้กิดการชนกนัของขอ้มลูจึงเกิดข้ึนได ้สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเปล่ียนไปใชส้ายสัญญาณท่ี

มีประสิทธิภาพสูงกวา่ หรือใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายท่ีเรียกวา่สวติช ์

5.4.5. การโจมตีผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Denial-of-Service) เป็นการโจมตีจากอินเทอร์เน็ตโดยผูส่้ง        

แพค็เกจ็ขอ้มูลจาํนวนมากมาทางอินเทอร์เน็ตมายงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ทาํใหเ้ซิร์ฟเวอร์รับแพค็เกจ็มากเกินไปทาํใหร้ะบบ

เครือข่ายลม้ได ้ปัญหาน้ีเกิดข้ึนจากจุดอ่อนของโปรโตคอล TCP/IP ซ่ึงสามารถป้องกนัไดโ้ดยติดตั้งแกไ้ขล่าสุดของ

ระบบปฏิบติัการนั้น ๆ  

5.4.6. การใชโ้ปรโตคอลประสิทธิภาพตํ่า ปัญหาน้ีเกิดจากการใชโ้ปรโตคอลท่ีติดตั้งง่าย แต่มีการส่งแพค็เกจ็แบบ

แพร่กระจาย ทาํใหจ้าํนวนแพค็เกจ็ขอ้มูลในเครือข่ายเพิ่มมากข้ึน เช่น โปรโตคอล IPX/SPX เป็นตน้ การแกปั้ญหาน้ีกคื็อ 

การตั้งค่าเคร่ืองสถานีงานใหมี้การส่งขอ้มูลแบบแพร่กระจายนอ้ยท่ีสุด หรือทาํการเปล่ียนโปรโตคอลไปใชโ้ปรโตคอลท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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