บทที่ 8
ประโยชนของเครือขายแตละประเภท
ประโยชนของระบบเครือขาย
1. เพื่อปรับปรุงขอมูลโดยผูใชคอมพิวเตอรผานคอมพิวเตอรใดๆบนเครื่อขายคอมพิวเตอร
ซึ่งอยูตางสถานทีก่ ัน เชน การจองทีน่ ั่งบน เครื่องบิน โดย ผานทางคอมพิวเตอร
2. เพื่อใชในการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางผูใชคอมพิวเตอร รวม
ไปถึงการแบงการใชไฟลขอมูล โปรแกรมและ เครื่องพิมพซึ่งเปนอุปกรณที่ติดตั้งไวบน
คอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึง่ ใน เครือขายคอมพิวเตอร
ประโยชนของระบบเครือขาย
1. สามารถแชรขอมูลใชรวมกันได ขอมูลตาง ๆ ในแตละเครื่องภายในระบบ หากมีผอู ื่นตองการ
ใช คุณสามารถแชรใหผูอื่นนําไปใชได หรือขอมูลที่เปนสวนรวมก็สามารถแชรไวเพื่อใหหลาย ๆ
ฝายนําไปใชงานไดซึ่งก็จะชวยทําใหประหยัดเนื้อทีใ่ นการจัดเก็บและชวยใหการปรับปรุงขอมูล
ในระบบงายขึน้ และไมเกิดความขัดแยงของขอมูลดวย เพราะขอมูลมีอยูชุดเดียว
2. สามารถแชรอุปกรณตาง ๆ รวมกันได เชน เครื่องพิมพ สแกนเนอร ซิปไดรฟ เปนตน โดยทีไ่ ม
จําเปนตองซื้ออุปกรณเหลานั้นมาติกตั้งกับทุก ๆ เครื่อง เชน ในบานคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร
ทั้งหมด 4 เครื่อง อาจจะซือ้ เครื่องพิมพมาเพียงตัวเดียวและแชรเครื่องพิมพนั้นเพื่อใชรวมกันก็ได
3. สามารถใชโปรแกรมรวมกันหลาย ๆ เครื่องได เชน ในหอง LAB คอมพิวเตอรที่มีจํานวน
เครื่องในระบบจํานวน 30 เครื่อง คุณก็สามารถซื้อโปรแกรมเพียงแค 1 ชุดและสามารถใชงาน
รวมได ซึ่งจะทําใหสะดวกในการดูแลรักษาดวย
4. การสื่อสาร ในระบบเครือขายผูใชสามารถสื่อสารกับเครื่องอื่น ๆ ในระบบได เชน อาจจะสง
ขอความจากเครื่ององคุณไปยังเครื่องของคนอื่น ๆ ได นอกจากนี้คุณยังสามารถใช E-mail สง
ขอความ ขาวสารตาง ๆ ภายในสํานักงานไดอีก เชน แจงกําหนดการตาง ๆ แจงขอมูลตาง ๆ ใหทุก
ๆ คนทราบ โดยไมตองพิมพออกทางเครื่องพิมพเพื่อแจกจาย ทําใหประหยัดคาใชจา ยไดอกี ทาง
หนึ่ง
5. การแชรอนิ เตอรเน็ต ภายในระบบเครือขายคุณสามารถแชรอินเตอรเน็ตเพื่อใชรว มกันได โดย
ที่คุณไมจําเปนตองซื้อ Internet Account สําหรับทุก ๆ เครื่องและไมจําเปนตองติดตั้ง
โมเด็มทุกเครือ่ ง ซึ่งก็จะชวยใหคณ
ุ ประหยัดคาใชจาย
6. เพื่อการเรียนรู การที่คุณไดทดสอบใชงานระบบเครือขายจะทําใหคุณสามารถเรียนรูและ
คุนเคยกับระบบเครือจายมากขึ้น ทําใหคุณมีประสบการณในระบบเครือขายมากขึ้นและจะทําให
คุณรูสึกวามันไมใชเรื่องยากเลย

ประโยชนที่กลาวขางตนเปนแบบคราว ๆ แตถาจะแบงเปนประเภทหรือเปนหมวดหมู
ใหเห็นและเขาใจไดอยางชัดเจนแลว ประโยชนของระบบเครือขายที่มีตอผูใชสามารถที่
จะแบงเปนหัวขอใหญ ๆ ดังนี้
1.การใช Hardware รวมกัน
2.การใช Software รวมกัน
3.การเชื่อมตอกับระบบอื่น
4.การใชระบบ Multiusers

1. การใช Hardware รวมกัน
ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนวา ระบบเครือขาย (Network) จะชวยใหสามารถประหยัด
คาใชจายในเรื่อง Hardware ลงไปได ทั้งนี้เนื่องจากจะสามารถนํา Hardware บาง
ประเภทมาใชงานรวมกันได
Share Diskspace เปนการใชงานรวมกันของเนื้อที่ที่ใชในการเก็บขอมูลซึ่งรวม
Harddisk และ CD ROMS (Compac-Disk Read-Only Memory) ซึ่งจะใช
Harddisk หรือ CD ROMS จาก เครื่องคอมพิวเตอร PC ที่เรียกวา File Server
โดย File Server นี้จะเปนเครื่องที่ใชในการเก็บขอมูล (Data) ของ User และ
Software ของระบบทั้งหมด รวมทั้งควบคุมการทํางานของ ระบบ Network ดวย
Share printer เครื่องพิมพเปนอุปกรณตอพวง Peripherals ที่ใชงานมากที่สุด โดย
เฉพาะปจจับันมี Printer ราคาสูงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะ Laser Printer และ
เครื่องพิมพสี (Color Printer) ซึ่งมีราคาแพงและจําเปนตองนํามาใชงานรวมกัน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดนอกจากนั้นในกรณีที่เรานําเครื่องพิมพมาใชงานระบบ
Network มากกวา 1 เครื่อง เชน Dot, Matrix, Laser, Printer,Color Ink Jet เปน
ตน ในการสงงานไปพิมพนั้น และสามารถเลือกไดวาตองการใชงานเครื่องพิมพชนิดใด
ไดงาย ซึ่งทําใหการทํางายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Share Commuication Devices เปนการนําอุปกรณสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร
มาใชงานรวมกัน เชน Modem ซึ่งใชในการเปลี่ยนถายขอมูลระหวางคอมพิวเตอร
ดวยกันโดยอาศัยสายโทรศัพท นอกจาก Modem แลวอุปกรณอีกอยางหนึ่งที่สามารถ
ใชงานรวมกันไดคือ FAX โดยสามารถที่จะทําการพิมพขอมูลที่ Workstaation
สวนตัว และสงผานระบบ Network ไปที่เครื่อง FAX ไดทันที โดยไมจําเปนตองพิมพ
ลงกระดาษ แลวเดินไปสง FaX ที่เครื่อง FAX อื่น ๆ อีกตอไป

2. การใช Software รวมกัน
Software ทีใชงานบนระบบ Network แบงออกเปน Software Packages และ
Data เมื่อใชระบบ Network จะสามารถที่จะนําเอา Software ทั้ง 2 ชนิด มามใชงาน
รวมกันได
Share Software Packages
ในปจจุบันสิ่งที่เปนปญหาอยูคือ เรื่องของลิขสิทธิ์ทาง Software ถามี เครื่อง
คอมพิวเตอร (PC) แตละเครื่องใชงานแยกกันอยู ก็จําเปนที่จะตองซือ
้ Software ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายมาใชงาน นั่นคือ 1 ชุดตอ 1 เครื่อง รวมทั้งยังตองคอยระวัง
ในเรื่องของการ Copy Software มาใชงานเองของ User แตละคนดวย การนําระบบ
Network มาใชงานจะชวยลดปญหาของการทําผิดกฎหมายทางดานลิขสิทธิ์ได นอก
จานนั้น Software ที่ใชงานระบบ Network จะมีความคลองตัวกวา Software บน
เครื่องคอมพิวเตอร (PC) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ Maintain หรือการซอม
บํารุงปรับปรุง Software ใหถูกตอง เชน มีรุนที่ Update มาใหม จะสามารถติดตั้งและ
Upgrade software ทั้ง 10 เครื่อง ซึ่งเสียเวลามาก

นอกจากนั้นกรณีที่ใช Workstation ประเภท Diskless Workstation User จะไมมี
สิทธิ์ในการใชงานแผน Disk เลย ทําใหสามารถขจัดปญหาของ Virus ที่สามารถจะ
แพรระบาดอยูได รวมทั้งการตรวจสอบ Virus ก็ไมจําเปนตองไปตรวจสอบที่ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร (PC)แตละเครื่อง แตตรวจสอบที่ File Sever เพียงเครื่องเดียว ทําให
ประหยัดเวลา และการทํางานที่คลองตัว มากขึ้น
สําหรับเครื่อง License หรือลิขสิทธิ์นั้น Software ที่จะนํามาใชงานบนระบบ
ั มี License
Network จะตองเปน Software รุน Netware เทานั้น ซึ่งในปจจุบน
Software สําหรับระบบ Network อยู 2 แบบ คือ
concurrent User License หมายถึง Software ที่ระบุจํานวน User ที่สามารถใช
งานไดสูงสุดบนระบบ Network เชน แบบ 20 Copy นั่นหมายถึง User สามารถใช
งาน Software ตัวนี้สามารถใชงานไดพรอมกัน 20 คน
Per User License หมายถึง Software ที่จะตองระบุจํานวน User ลงไปเลยวา
ตองการใชเทาใด แตในการทํางานจริง ๆ แลวจะใชกี่คนพรอมกันก็ได
Share Data ปญหาที่เกิดขึ้นแนนอน สําหรับการใชงาน เครื่องคอมพิวเตอร (PC)
แยกกันก็คือ ในกรณีที่เราตองการขอมูลของ คอมพิวเตอร (PC) เครื่องหนึ่ง จะตอง
Copy ลงในแผน Disk แลวนําไปเรียกใชจาก เครื่องคอมพิวเตอร (PC) อีกเครื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาขอมูลนั้นมีขนาดใหญ หรือตองการขอมูลรวมกันบอย ๆ จะทําให
เสียเวลาในการ Copy ขอมูลมาก ถานําระบบ Network มาใชงานขอมูล User แตละ
คนจะถูกเก็บไวในที่เดียวกันก็คือ Harddisk ของ File Server ดังนั้น User แตละคน
จะสามารถใชขอมูลซึ่งกันและกันไดทันที แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกําหนดสิทธิ์ในการ
เรียกใชขอมูลของแตละ User ซึ่งจะสามารถกําหนดไววา User คนโดดจะสามารถใช
งานขอมูลใดไดถึงระดับใดบาง
จากประโยชนการใช Software รวมกันนี้ ขอมูลจะถูกเก็บอยูที่ File Server ขอมูลจึง
ถูกตอง ทันสมัยและรวดเร็ว เปนการควบคุมขอมูลที่จุดศูนยกลาง โดยแตละ
Workstation สามารถใชขอมูลของ Workstation อื่นใดทันทีถามีสิทธิ์ โดย ไมตอง
รีรอจึงทําใหการทํางานสะดวกขึ้น (Flexible ) นอกจากนั้น ยังลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและลดเวลาในการทํางาน คือ แทนที่จะตองเสียเวลาในการรอขอมูลซึ่งกัน
และกัน เพื่อที่จะทํางานตอไป ก็ทําใหไมตองเสียเวลาและลดความผิดพลาด ที่เกิดจาก
ขอมูลไมถูกตองทันสมัย
3. การเชือ
่ มตอกับระบบอืน
่
ในการระบบงานของ เครื่องคอมพิวเตอร (PC) เมื่อตองการนํา เครื่องคอมพิวเตอร
(PC) มาเชื่อมตอกับระบบอื่น เชน Mainframe หรือ Computer จะตองมีอุปกรณ
เชื่อมตอพิฟเศษเพื่อให เครื่องคอมพิวเตอร (PC) นั้นสามารถทํางานรวมกับ ระบบอื่น
ได จะเรียกขบวนการนี้วา Terminal Emulation ปญหาก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร
(PC) 1 เครื่องจะตองมีอุปกรณ พิเศษตอเชื่อม 1 ชุด ซึ่งปกติจะมีราคาสูงมาก เมื่อมีการ
ทํางานที่มากขึ้น การตอเชื่อมกันกกกกับเครื่องคอมพิวเตอร (PC) เพียง 1 ชุด อาจไม
เพียงพอในการใชงาน อาจจําเปนตองตอมากยิ่งขึ้น ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายมากขึ้น
แตถามีระบบ Network อยูแ
 ลว สามารถที่จะนํา เครื่องคอมพิวเตอร (PC) และอุปกรณ
เชื่อมตอสําหรับระบบอื่น เพียง 1 ชุด หลังจากนั้น Workstation เครื่องอื่นที่ไมมี
อุปกรณตอเชื่อมนี้ก็สามารถเชื่อมตอกับระบบอื่นไดดวย เสมือนมี อุปกรณเชื่อมตอ
ติดตั้งทีเครื่องของตนเอง ลักษณะนี้เรียกวา Gateway
4. การใชระบบ Multiusers
การใชระบบ Multiusers หมายถึง ระบบที User สามารถใชโปรแกรมหรือขอมูล
เดียวกัน ไดครั้งละหลาย ๆ คน ซึ่งNetwork นั้นสามารถใชงานระบบนี้ไดเปนอยางดี
ทําใหในปจจุบันผูใชงานในระบบ Mainframe หรือ Mini Computersหันใหมา

เล็งเห็นความสําคัญของระบบ Mainframe และเริ่มใชงานระบบนี้มากยิ่งขึ้น ตัวอยางที่
เห็นไดชัดเจนของการทํางานในระบบ Multiusers
E-mail (Electronic Mail) ซึ่ง User แตละคนสามารถสั่งและรับขอมูลหรือขาวสาร
ซึ่งกันและกันได โดยผานทาง Workstation ของตนเอง มีโปรแกรมที่ใชงานแบบ Email ไดมากมาย เชน Word Perfect Offic CC mail Microsoft Exchange
Outlook เปนตน
Schedule หรือ Group Calendar เปนโปรแกรมที่รวบรวมปฏิทินรายวันของ User
แตละคนมารวมกันเปนตาราง (Schedule) ของทั้งระบบ ทําใหผูจัดการระบบสามารถ
ทราบนัดหมายตาง ๆ ของ User แตละคนได และวางแผนการไดสะดวกยิ่งขึ้น เชน
WordPerfect Office
Database สามารถใชขอมูลจากฐานขอมูลเดียวกันไดพรอม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบัน File Server ไดถูกพัฒนาใหดียิ่งขึ้น จนมี File Server เฉพาะสําหรับงาน
Database เรียกวา Database server ซึ่งเปน server ชนิดพิเศษ ที่มีความเร็วสูงใน
การเรียกใชและปรับปรุงขอมูลใน Database จึงมีผูกลาววาประสิทธิภาพในการทํางาน
ของ Database Server นี้ใกลเคียงหรืออาจจะดีกวาแบบ Mini Computer เสียอีก
ดังนั้นการจะนําระบบ Network มาใชงานในองคกรนั้น จึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดดวย ถึงแมจะประหยัดคาใชจายในสวนของ Hardware
เนื่องจากสามารถนําอุปกรณบางอยางมาใชงานรวมกันไดก็จริงอยู แตตอนลงทุน ใน
การเริ่มตนก็สูงเชนกันทั้งนี้เนื่องจากเราตองซื้อ Server ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
อุปกรณการติดตั้งอื่น ๆ อีกหลายอยาง ดังนั้นผูที่จะตัดสินใจนําระบบ Network มาใช
งานจึงควรพิจารณาใหถี่ถวน ทั้งนี้อาจอาศัยรายละเอียดตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน รวมทั้ง
นโยบายขององคกรและงบประมาณการเงินอีกดวย

