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บทคดัย่อ 

 
งานวิจัย น้ีท าการศึกษาเปรียบเทียบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายระหว่าง 

มาตรฐานIEEE802.11GและNโดยพิจารณาจากจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ท่ีรองรับการ
ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายจ านวน14,500 เคร่ือง เป็นเกณฑ์ท่ีใช้งานในปี 2555 โดย
เปรียบเทียบ ค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลงทุนและขีด
ความสามารถสูงสุดของระบบเครือข่ายไร้สาย 

การศึกษาน้ีพบว่าเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐาน
เครือข่ายใหม่ ไม่มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีกว่าเมื่อเทียบกบัระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11Gแต่เมื่อเปรียบเทียบปัจจยัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการลทุนจริงต่อเคร่ืองตลอดอายุการ
ใชง้าน 4 ปี ระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มีค่าใชจ่้ายท่ี 202.75 บาทต่อเคร่ือง ซ่ึง
ระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N มีค่าใชจ่้ายท่ี 486.82 บาทต่อเคร่ือง  

ผลจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าขนาดของเครือข่ายท่ีรองรับจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพาซ่ึงใชง้านไดจ้ริงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกระบบ  เน่ืองจากกรณีศึกษาน้ี
จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาน้อยกว่า 2,225  เคร่ืองระบบมาตรฐาน IEEE802.11G จะ
ประหยดักว่ามาก แต่ถา้ตอ้งการขนาดเครือข่ายท่ีใหญ่มากกว่านั้นควรท่ีจะใช้ระบบมาตรฐาน 
IEEE802.11N แต่ทั้งน้ีการพิจารณาดงักล่าวยงัไม่รวมถึงค่าบ ารุงรักษาของระบบทั้งสองและความ
ลา้สมยัของระบบไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G   
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ABSTRACT 
 

This study compares Suan Dusit Rajabhat University internet system capability 
between IEEE802.11G Wi-Fi and IEEE 802.11N Wi-Fi. This research based our study on 14,500 
notebook computers that have registered with the University since 2012 by comparing three main 
factors as follows: the received signal strength indication (RSSI), the capital expenditures, and the 
maximum capacity of the wireless network. 

The study confirms that the IWWW802.11N network, which is the newer network 
model, does provide better performance when compares to the IEEE802.11G Wi-Fi network. 
However, we have found that the actual processing cost throughout four years utilization per unit 
of the notebook computer is at 202.75 baht for the IEEE802.11G compares to the actual cast of 
the IEEE802.11N at 486.82 baht.  

This study has also shown that the size of Wi-Fi network selection has been 
influenced by the actual number of applicable notebook computer. Consequently, our study have 
shown that if the number of notebook computers in Suan Rajabhat is less that 29,250 units, the 
IEEE802.11G will be more economical that the IEEE802.11N network. Further study should 
include the maintenance cost of both networks and the obsoleteness of the IEEE802.11G network 
into consideration.   
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กติตกิรรมประกาศ 
 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารยผ์ูใ้ห้ค  าปรึกษา 
โดยเฉพาะผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา พิทกัษ์กุล ซ่ึงไดใ้ห้ค  าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาคน้ควา้วิจยั จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จ
ไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ครู–อาจารยทุ์กท่านทุกแขนงวิชาท่ีได้อบรมสั่งสอน และให้
ความรู้ต่างๆ กบัผูค้น้ควา้วิจยัไดน้ ามาช่วยเสริมใหก้ารคน้ควา้วิจยัประสบความส าเร็จ  

ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีและคณะกรรมการผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต ท่ีไดใ้หโ้อกาสและมอบทุนในการพฒันาบุคลากรให้กบัผูค้น้ควา้วิจยัในการศึกษาต่อใน
คร้ังน้ี  

นอกจากน้ีผูค้น้ควา้วิจยัขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือทั้งเร่ือง
เน้ือหาวิชาการ และก าลงัใจในการคน้ควา้วิจยั ซ่ึงท าใหก้ารคน้ควา้วิจยัส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากสารนิพนธ์เล่มน้ี  ผูค้น้ควา้วิจยัขอมอบให้ทุกท่านท่ีมีส่วน
ส าคญัต่อความส าเร็จของการคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาไดใ้ห้ความส าคญักบัเทคโนโลยีและมีการน าเทคโนโลยีเขา้
มาใช ้ในสถาบนัการศึกษา และจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้
มีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆปี โดยมีการให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายตามจุดต่างๆหรือท่ีเรียกว่า Wireless Lan มาใชเ้พื่อลดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเดินสายสัญญาณ ซ่ึงท าให้ประหยดัเวลาในการติดตั้งและสะดวกในการใช้งานในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้
นกัศึกษาท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไร้สายไดทุ้กท่ีท่ี
มีสญัญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเขา้ถึง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลกัในเสริมสร้าง
การศึกษาระดบัสูงแก่ประชาชนของประเทศให้มีความรู้และมีความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี
โดยทางมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าโครงการต่างๆข้ึนเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนรู้และเขา้ถึงความรู้
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น โครงการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตท่ีให้บริการแก่อาจารย ์นักศึกษาเพื่อป็นการสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของสงัคมและตลาดแรงงาน 

ปัจจุบันตัวอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ท่ี
มหาวิทยาลยัน ามาใช้นั้นได้ ครบก าหนดอายุการใช้งาน และมีความช ารุดเสียหายส่งผลให้ไม่
สามารถใหบ้ริการในระบบเครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามทางเจา้หน้าท่ีดูแล
และรับผิดชอบไดเ้สนอน าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ใหม่เขา้มาทดแทน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในตวัอุปกรณ์และระบบใหม่แทนระบบเดิมทั้งหมด 
ดงันั้น ผูว้ิจ ัยในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในทีมงานผูดู้แลระบบเครือข่าย จึงมีความสนใจเปรียบเทียบขีด
ความสามารถของมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ในการใชง้านท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
เพื่อน าผลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกตวัอุปกรณ์และระบบท่ีมีความเหมาะสมกบัการ
ลงทุนและการใชง้านในพ้ืนท่ีมหาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ตามช่วงอายกุารใชง้าน (Stages of Product Life 
Cycle) 

2. เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N (Capital on Investment)  

3. เปรียบเทียบความแรงหรือความเขม้ของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N (Received Signal Strength Indication:RSSI) 

 
1.3  ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตของการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายถึง จ  านวนเคร่ืองท่ีทางมหาวิทยาลยัท าการแจกให้

นกัศึกษาปี 1ปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี 
2. ค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายการด าเนินการ หมายถึง ค่าใชจ่้ายในระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 

IEEE802.11G โดยมีค่าการลงทุนเพียงแต่ตวัอุปกรณ์ท่ีท าการปรับเปล่ียนใหม่ เน่ืองจากตวัระบบ
เดิมสามารถน ามาใชท้ดแทนอุปกรณ์ใหม่ได ้ในขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N จะมีค่าการลงทุนทั้งตวัอุปกรณ์และตวัระบบใหม่ทั้งหมด 

3.  ทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสัญญาณ หมายถึง การทดลองทดสอบเฉพาะบริเวณ
ส านักวิทยบริการ และอ้างอิงหลักเกณฑ์ความแรงของสัญญาณตามค่ามาตรฐานผูดู้แลระบบ 
(Administer) มหาวิทยาลยัท่ี -75 dB 

 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บมีดงัน้ี 
1.  สามารถประเมินขีดจ ากดัและระดบัการใชง้าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 

ท่ีรองรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N  
2. สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลงทุนของตัวอุปกรณ์และระบบครือข่ายไร้สาย

มาตรฐาน IEEE802.11G และ N ต่อผูใ้ชต้ามขีดจ ากดัของระบบและระดบัการใชง้านจริงของระบบ 
3.  สามารถใหข้อ้เสนอแนะในการเลือกระบบของเทคโนโลย ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาถึง 

จ านวนผูใ้ช ้งบประมาณ และช่วงวงจรชีวิตของเทคโนโลยี 
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แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของมาตรฐาน IEEE802.11G 
และ N ในการใชง้านท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในหัวข้อ
ต่อไปน้ี 

2.1  ท่ีมาของระบบเครือข่ายไร้สาย 
2.2  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N 
2.3  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
2.4  การเปรียบเทียบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N 
2.5  โปรแกรม insider 
2.6  วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Stages of Product Life cycle) 
2.7  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับญัชีตน้ทุน 
2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ที่มาของระบบเครือข่ายไร้สาย 

ในช่วงปี ค.ศ.1971 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Local) เกิดข้ึนโดย
ผลงานของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฮาวายท่ีช่ือ“ALOHANET” ขณะนั้นลกัษณะการส่งขอ้มูลเป็น 
ส่งไป-กลบัง่ายๆผ่านคล่ืนวิทยุ ส่ือสารกนัระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ือง ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะ
โดยรอบและมีศนูยก์ลางการเช่ือมต่ออยูท่ี่เกาะๆหน่ึง ท่ีช่ือว่า “Oahu” ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN: 
Wireless Local Area Network) ซ่ึงอาจจะน ามาใชท้ดแทนหรือเพ่ิมต่อกบัเครือข่ายแลน 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Local) ท่ีถูกพฒันามาเป็นคร้ังแรกในยุค 
1980 โดยใชย้า่น 900 เมกะเฮิรตชน้ี์ใชค้วามถ่ีเดียวกบัระบบโทรศพัทเ์ซลลลูาร์ ท าให้ประหยดัในการ
พฒันาระบบเครือข่าย แต่ไม่สามารถใชว้างจ าหน่ายได ้เน่ืองจากบางประเทศตอ้งใชย้่านน้ีไปใชก้บั
ระบบมือถือ 

ในช่วงยคุ 1990 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Local) ย่าน 2.4กิกะเฮิรตซ ์
ไดถ้กูพฒันาข้ึน แต่เน่ืองจากใชค้วามถีท่ีสูง จึงท าใหไ้ม่สามารถส่งและรับขอ้มลูไดดี้ ท าให้ไม่ค่อยมีผู ้
นิยมของผูใ้ช ้และในปี 1992 องค์กรท่ีช่ือว่า IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 
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หรือ สถาบนัวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เขา้ท าหน้าท่ีก  าหนดมาตรฐานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Local) มาตรฐานIEEE 802.11 เพื่อใชร้ะบุมาตรฐานต่างๆ ข้ึนมา 

มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Local)นั้นสามารถแบ่งได ้3 กลุ่มหลกั 
กลุ่มแรกคือ ย่านความถ่ี 2.4กิกะเฮิรตซ์ กลุ่มสอง ย่านความถ่ี 5กิกะเฮิรตซ์ กลุ่มสาม ใช้แสง
อินฟราเรด โดยยา่นความถ่ี 2.4กิกะเฮิรตซ ์ไดรั้บความนิยมสูงสุดเน่ืองจากมีตน้ทุนต ่าและสามารถส่ง
ไดไ้กลกว่ายา่น 5กิกะเฮิรตซ ์

ปัจจุบนัการส่ือสารไร้สาย เป็นส่ิงจ  าเป็นต่อการใชชี้วิตประจ าวนัเพราะความตอ้งการ
ทางด้านข้อมูลและการบริการต่างๆ เทคโนโลยีท่ีสนองต่อความต้องการเหล่านั้นมีมากมายเช่น
โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ผูท่ี้จะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมีมากมายไม่ว่าจะเป็นแพทยห์รือพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะสามารถ
ดึงขอ้มลูมารักษาผูป่้วยไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายไดท้นัที นกัศึกษาและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัก็สามารถใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) เพื่อคน้ควา้ขอ้มลูในการเรียนการสอน 

2.1.1  ประโยชน์ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ประโยชน์ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีดงัน้ี 

1)  มีความคล่องตวัสูง สามารถเคล่ือนยา้ยคอมพิวเตอร์ไปต าแหน่งใด ก็ยงัมีการเช่ือมต่อ
กบัเครือข่ายตลอดเวลาตราบใดท่ียงัอยูใ่นระยะการส่งขอ้มลู 

2)  สามารถติดตั้งไดง่้ายและรวดเร็ว เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาติดตั้งและเดินสายสัญญาณของ
ระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wired) 

3)  ลดค่าใชจ่้ายโดยรวม เพราะระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wired) มีราคาสูงและในระยะ
ยาว ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายไม่จ าเป็นตอ้งเสียค่าบ ารุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุน
นอ้ยกว่าเดิมหลายเท่า เน่ืองดว้ยความง่ายในการติดตั้ง 

2.1.2  รูปแบบและการท างานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ไม่มากนัก และมกัจ ากดัอยู่ในอาคารหลงัเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกนั การใชง้านท่ี
น่าสนใจท่ีสุดของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายก็คือ ความสะดวกสบายท่ีไม่ตอ้งติดอยูก่บัท่ี ผูใ้ช้
สามารถเคล่ือนท่ีไปมาไดโ้ดยท่ียงัส่ือสารอยูใ่นระบบเครือข่าย 

2.1.2.1  รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในปัจจุบัน น้ีมีการเช่ือมต่อหลายรูปแบบ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเช่ือมต่อของเครือข่ายไร้สายดงัน้ี 
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1)  รูปแบบการเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ Peer to Peer เป็นลกัษณะ การ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน ตั้งแต่ 2 เคร่ืองหรือมากกว่านั้น 
โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะมีความสามารถท่ีเท่าเทียมกนัและท างานดว้ยตนเองได ้เพื่อ
จุดประสงคใ์นดา้นความรวดเร็วหรือติดตั้งไดโ้ดยง่ายเม่ือไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะรองรับ อยา่งเช่น 
ในศนูยป์ระชุม หรือการประชุมนอกสถานท่ี 

2) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ Client/server หรือ Infrastructure mode 
เป็นลกัษณะการรับส่งขอ้มูลโดยอาศยั Access Point (AP) หรือ เรียกว่า “Hot spot” ท าหน้าท่ีเป็นตวั
เช่ือมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบมีสายกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client) โดยจะกระจาย
สัญญาณคล่ืนวิทยุเพื่อ รับ-ส่งขอ้มูลเป็นรัศมีโดยรอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในรัศมีของ AP จะ
กลายเป็น เครือข่ายกลุ่มเดียวกนัทนัที โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะสามารถติดต่อกนั หรือติดต่อกับ 
Server เพื่อแลกเปล่ียนและคน้หาขอ้มูลได้ โดยตอ้งติดต่อผ่าน AP เท่านั้น ซ่ึง AP 1จุด สามารถ
ใหบ้ริการเคร่ืองลกูข่ายไดถึ้ง 15-50 อุปกรณ์ของเคร่ืองลกูข่าย เหมาะส าหรับการน าไปขยายเครือข่าย
หรือใชร่้วมกบัระบบเครือข่ายแบบใชส้ายเดิมในออฟฟิศ, หอ้งสมุด หรือในหอ้งประชุม 

3) Multiple access points and roaming โดยทัว่ไปแลว้ การเช่ือมต่อสัญญาณ
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กบั Access Point ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายจะอยู่ในรัศมี
ประมาณ 500 ฟุต ภายในอาคาร และ 1000ฟุต ภายนอกอาคารหากสถานท่ีท่ีติดตั้งมีขนาดกวา้งมากๆ 
เช่นคลงัสินคา้ บริเวณภายในมหาวิทยาลยั สนามบิน จะตอ้งมีการเพ่ิมจุดการติดตั้ง AP ให้มากข้ึน 
เพ่ือใหก้ารรับส่งสญัญาณในบริเวณของเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นไปอยา่งครอบคลุมทัว่ถึง 

4)  Use of n Extension Point กรณีท่ีโครงสร้างของสถานท่ีติดตั้งเครือข่ายแบบไร้
สาย มีปัญหาผูอ้อกแบบระบบอาจจะใช ้Extension Points ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบั Access Point แต่
ไม่ตอ้งผกูติดไวก้บัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นส่วนท่ีใชเ้พ่ิมเติมในการรับส่งสญัญาณ 

5) The Use of Directional Antennas ระบบแลนไร้สายแบบน้ีเป็นแบบใช้เสา
อากาศในการรับส่งสญัญาณระหว่างอาคารท่ีอยูห่่างกนั โดยการติดตั้งเสาอากาศท่ีแต่ละอาคาร เพ่ือส่ง
และรับสญัญาณระหว่างกนั 
 
2.2  ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 G และ N 

มาตรฐานหลักของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย คือ มาตรฐาน IEEE 802.11 เป็นมาตรฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีถูก
ก  าหนดข้ึนโดย Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)  ซ่ึงเป็นองค์กรก าหนด
มาตรฐานเก่ียวกบัการส่ือสารของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยในส่วนมาตรฐาน IEEE 802.XX นั้น
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จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการส่ือสารผ่านครือข่าย เช่น IEEE 802.3 ก็คือมาตรฐานของเครือข่ายแบบ 
Ethernet โดยในส่วนย่อย IEEE 802.11 ก็จะเป็นการส่ือสารกบัเครือข่ายแต่เป็นแบบไร้สายนั่นเอง 
มาตรฐาน IEEE 802.11 นั้นเร่ิมประกาศใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1997 มาตรฐานท่ีเกิดข้ึนน้ียงัมีขอ้จ  ากดัในดา้น
เทคโนโลย ีซ่ึงก  าหนดระบบการส่งสญัญาณดว้ยความเร็ว 2 Mbps และไดม้ีการพฒันาเร่ือยมา โดยมี
ส่วนย่อยอยู่ดว้ยกนัถึง 9 ส่วน คือ a, b, c, d, e, f, g, h และ i โดยแต่ละชนิดนั้นก็จะมีลกัษณะหรือ
มาตรฐานของรายละเอียดต่างกนัไป ซ่ึงหลงัจาก 9 กลุ่มย่อยน้ี พฒันามาตรฐาน IEEE802.11 ในดา้น
ต่างๆ จนเสร็จส้ินแลว้ จึงไดมี้การน าเอามาตรฐานท่ีพฒันาเสร็จแลว้มาน าเสนอและผลิตออกเป็น
ผลิตภณัฑอ์อกวางจ าหน่าย  

เมื่อปลายปี 2001 สถาบนั IEEE ก็รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 ซ่ึงใชย้่านความถ่ี 5GHz 
แมจ้ะมีความเร็วสูงแต่ก็มีระยะสั้นและไม่สามารถใชใ้นประเทศไทยไดเ้น่ืองจากถูกสงวนเอาไวใ้ห้
ทางดาวเทียมและการทหาร แต่ในทา้ยท่ีสุดไดม้ีการเจรจาต่อรองเพื่อใหเ้ปิดความถ่ีย่าน 5GHz เพื่อให้
รองรับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายท่ีเข้ามาจ าหน่าย แต่แทจ้ริงแลว้ความถ่ี 5GHz ไม่ไดใ้ช้กบัอุปกรณ์
เครือข่ายไร้มาตรฐาน IEEE802.11A แต่ถูกน าไปใช้กับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N ซ่ึงดีกว่าในด้านความเร็วและระยะทางซ่ึงปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) สามารถรองรับเกือบทุกมาตรฐานแลว้ 

สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและการท างานระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N ไดด้งัต่อไปน้ี 

2.2.1  มาตรฐาน IEEE 802.11G 
มาตรฐานIEEE802.11G มีการโมดูเลตหรือการส่งสญัญาณในระบบ OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) ซ่ึงพัฒนามาจากระบบเดิมหรือ  FDM (Frequency Division 
Multiplexing) ก็คือแทนท่ีจะใชค้วามถ่ีเดียวในการส่งนั้น จะแบ่งขอ้มลูออกแลว้ส่งไปตามคล่ืนพาหะ
ยอ่ย (Subcarrier) ขอ้มลูก็จะกระจายตวัขนานจากตน้ทางไปปลายทาง ซ่ึงต่างจากระบบ FDM ท่ีจะใช้
คล่ืนความถ่ีเดียวส่งแบบอนุกรมกนัไป หากจะเปรียบเทียบแลว้การส่งขอ้มลูก็เหมือนการขนส่งสินคา้ 
โดยสามารถแยกสินคา้ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ แลว้ค่อยส่งไปยงัปลายทางพาหนะท่ีใชข้นส่งแมจ้ะมีขนาด
ใหญ่ แต่หากเกิดปัญหาไม่สามารถไปถึงปลายทางไดเ้น่ืองจากขอ้มลูมีขนาดใหญ่จึงเกิดปัญหาการใช้
แบนดว์ิดทม์ากท าใหป้ระสิทธิภาพในการใชค้วามถ่ีต ่า แต่กลบักนักบัระบบ OFDM เปรียบพาหนะใช้
ส่งขอ้มลูท่ีมีขนาดเล็กระยะห่างท่ีเวน้ระยะกนันั้นน้อยกว่า สามารถเพ่ิมปริมาณของพาหนะท่ีใชส่้ง
ขอ้มลูหรือก็คือคล่ืนพาหะยอ่ยใหว้ิ่งขนานกนัไดม้ากยิ่งข้ึน การรับส่งขอ้มูลก็ท าไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ตามไปดว้ย 
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2.2.2  มาตรฐาน IEEE 802.11N 
เป็นมาตรฐาน IEEE 802.11N เป็นเครือข่ายไวร์เลสท่ีตามทฤษฎีแลว้จะใหค้วามเร็วสูงสุด

ถึง 600 Mbps ซ่ึงตามมาตรฐานแลว้จะพบว่ามีความเร็วมากกว่ามาตรฐาน IEEE802.11G ถึง 12เท่า
โดยในมาตรฐาน IEEE 802.11N ไดเ้ปล่ียนวิธีการส่งสัญญาณวิทยุจากการใชเ้สาเดียวทั้งการรับและ
การส่ง มาเป็นการใชเ้สาหลายตน้ หรือท่ีเรียกกนัว่า MIMO (Multiple Input Multiple Output) ซ่ึงช่วย
ท าใหรั้บส่ง สญัญาณดว้ยความเร็วสูงมากข้ึน และท าให้มาตรฐาน IEEE 802.11N มีความเร็วเพ่ิมข้ึน 
ดงัน้ี 

2.2.2.1  การปรับลดค่า Guard interval (GI) ลงคร่ึงหน่ึง โดยค่า GI น้ีคือระยะห่างระหว่าง
ขอ้มลูชุดหน่ึงๆ ท่ีส่งออกไปในอากาศ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูเกิดการรบกวนระหว่างกนั โดย
มาตรฐาน IEEE 802.11a/g มีค่า GI เท่ากบั 800 นาโนวินาที แต่มาตรฐาน IEEE 802.11n ไดป้รับลด
ค่า GI ลงเหลือคร่ึงหน่ึง คือ 400 นาโน 

2.2.2.2  การใชเ้ทคนิค Spatial Multiplexing ในการท างานของมาตรฐาน IEEE 802.11N 
จะใชช่้องสัญญาณขนาด 20 และ 40MHz มีการใชเ้ทคนิค spatial multiplexing ท าให้สามารถใชเ้สา
หลายตน้ในการส่งและรับขอ้มลูขนานออกไปในช่องสญัญาณความถ่ีเดียวกนั ท าให้ไม่มีการกวนกนั
ของสัญญาณ เมื่อจ  านวนชุดเสาอากาศคู่รับส่งเพ่ิมข้ึน (Spatial stream) สามารถส่งขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน 
โดยมาตรฐานน้ีก  าหนดไว้สูงสุดท่ี  4 Spatial stream มีความเร็ว stream ละ150 Mbps จึงท าให้
มาตรฐาน 802.11n น้ีมีความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีท่ี 600 Mbps 

2.2.2.3  การเพ่ิมจ านวนของคล่ืนพาหะยอ่ย (Subcarrier) ในมาตรฐาน IEEE802.11N จะมี
การเพ่ิมคล่ืนพาหะย่อย ส าหรับส่งขอ้มูลจากเดิม 48ช่อง ไปเป็น 52ช่อง บนช่องสัญญาณขนาด 20 
MHz 

2.2.2.4  การปรับปรุงส่วนการเขา้รหสัส าหรับป้องกนัความผดิพลาดใหท้างานดีข้ึน กลไก
น้ีมีช่ือว่า FEC (Forward Error Correcting) ท างานโดยเพ่ิมข้อมูลส่วนเกินส าหรับดา้นรับเอาไวใ้ช้
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของมาตรฐานเครือข่ายไร้สาย IEEE802.11G และ N มีความ
แตกต่างดงัตารางท่ี 2.1  
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ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11G และ N 
 

มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย 802.11G 802.11N 
ความเร็วทางทฤษฎี 54Mbps 300Mbps 
ความเร็วทางปฏิบติั 18-27Mbps 100-150Mbps 
ระดบัความเร็ว 54Mbps,48Mbps,36Mbps,24 

Mbps,12 Mbps,6 Mbps 
300Mbps,270Mbps,240Mbps 
180Mbps,120Mbps,90Mbps 
60Mbps,30Mbps 

ระยะการใชง้าน 48เมตร@ 11Mbps 27เมตร@54 Mbps 
คลื่นความถี่ที่ใช ้ ISM Band2.4-2.4835GHz 

 
ISM Band2.4-2.4835GHz 
UNII-1(5.150-5.250GHz) 
UNII-2(5.250-5.350GHz) 
UNII-3(5.725-5.825GHz) 

โมดูเลตสัญญาณ OFMD MIMO 
จ านวนช่องท่ีไม่ทบัซ้อน 3ช่อง(20MHz channel) 1 ช่องในยา่น 2.4GHz(40MHz channel) 

3 ช่องในยา่น 2.4GHz(20MHz channel) 
12 ช่องในยา่น 5GHz(40MHz channel) 
24 ช่องในยา่น 5GHz(40MHz channel) 

ขอ้ดี มีการใชง้านอยู่มาก,ปัจจุบนัยงัเป็น
ที่นิยมและตวัอุปกรณ์ราคาถูก 

มีความเร็วสูงและมีความทนทานต่อคลื่น
สะทอ้นจากหลายทิศทางเขา้กันไดดี้กับ
เครือข่ายมาตรฐาน80.211G 

ขอ้เสีย ความเร็วต ่าและก าลงัลา้สมยั อุปกรณ์ราคายงัสูง 

 
ที่มา:  อ านาจ มีมงคลและอรรณพ ขนัธิกุล (2553) ออกแบบและติดตั้งระบบ wireless Lan 2 nd 
Edition. 

 
2.3  ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

การใหบ้ริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเร่ิมตน้
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในขอบเขตพ้ืนท่ีจ  ากดั และในปัจจุบนัระบบเครือข่ายไร้สายของ
มหาวิทยาลยัครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 37 ไร่ ดว้ยจ านวนAccess Point กว่า 130 จุด 

2.3.1  การใชง้านระยะแรก 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตเร่ิมด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย (Network) ไร้สาย
(Wireless LAN) เพ่ือเป็นส่วนเพ่ิมขยายใหก้บัระบบเครือข่าย (Network) พ้ืนฐานของมหาวิทยาลยัฯมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการในพ้ืนท่ีนอกอาคารเรียน โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีอาจารย ์และนกัศึกษานัง่ใน
ช่วงเวลาพกั ซ่ึงเป็นจุดท่ีการเดินสายเคเบ้ิล UTP ไม่สามารถให้บริการได ้ระบบเครือข่ายไร้สายท่ี
ติดตั้งมีความสามารถในการรองรับผูใ้ช้งานได้พร้อมกันถึง 160คน (แต่ละคนสามารถใช้งาน 
Bandwidth ได ้512Kbps) ในส่วนของการด าเนินงานติดตั้งโครงข่ายเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิตอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อเขา้สู่ระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ของบริษทั Agree 
ประเทศสหรัฐอเมริการุ่น Orinoco RG-1000 จ านวนทั้งส้ิน 8 ชุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีของสถาบนัฯ 5 
พ้ืนท่ีหลกัประกอบดว้ย 

1.  พ้ืนท่ีนัง่พกัระหว่างหอประชุม กบัอาคาร 3 จ  านวน Access Point 3 จุด 
2.  พ้ืนท่ีบริเวณโรงอาหารครัวสวนดุสิต จ  านวน Access Point 1 จุด 
3.  พ้ืนท่ีนัง่พกัระหว่างตึกวิทยาศาสตร์ กบั อาคาร 2  จ านวน Access Point 2 จุด 
4.  พ้ืนท่ีบริเวณโรงอาหารใตอ้าคารสมเด็จพระนางเจา้ฯ จ  านวน Access Point 1จุด 
5.  พ้ืนท่ีนัง่พกัใตอ้าคาร 4 จ านวน Access Point 1 จุด 
และจัดซ้ืออุปกรณ์ Wireless PC-Card รวมเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 50ชุด ระบบโครงข่าย

เครือข่ายไร้สายท่ีด  าเนินการติดตั้ง จะมีการเพ่ิมเติมส่วนของการรักษาความปลอดภยักบัโครงข่าย
ระบบเครือข่ายไร้สายและควบคุมการใชง้านของผูใ้ช้บริการเดิมท่ีมีอยู่เฉพาะเบ้ืองต้นท่ีเป็นการ
เขา้รหสัขอ้มลูแบบ 128 bit RC4 โดยเพ่ิมความสามารถในการใช ้User Login เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ  
เป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั Nomadix ประเทศสหรัฐอเมริการุ่น USG (Universal Subscriber Gateway) 
ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริหารงานการเช่ือมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต อีกทั้ งยงัมี
ความสามารถตรวจสอบการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชบ้ริการโดยอาศยัการ Log-in ของผูใ้ชบ้ริการผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ท่ีมีอยู่ระบบยงัสามารถ เก็บขอ้มูลระยะเวลาการใชง้านอินเทอร์เน็ตของ
นกัศึกษาแต่ละคนได ้โดยระบบจะท างานร่วมกบั RADIUS Server ของทางสถาบนัฯ 

การใชง้านในระยะแรกยงัคงเนน้พ้ืนท่ีนัง่พกัตามตึกต่างๆเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้วลา
ว่างนอกเวลาเรียนในการคน้ควา้หาขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ตได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งนั่งอยู่เฉพาะในศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 2.1  แผนผงัอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเดิม 
 
ที่มา:  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

 
2.3.2 ระยะท่ีสอง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต ผู ้
ด  าเนินงานรับผิดชอบโครงการ ยงัคงขยายจุดให้บริการเครือข่ายเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากร
สามารถเขา้ใชเ้ครือข่ายไดใ้นหลายพ้ืนท่ี ในเดือนพฤษภาคม 2548 ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
(Access Point) จ  านวน 30 เคร่ือง กระจายในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดแ้ก่ อาคาร 11 
ชั้น 1  อาคาร 11 ชั้น 2  อาคาร 11 ชั้น 3  อาคาร 11 ชั้น 7 อาคาร 12 ส านกัวิทยบริการ ชั้น 1 ส านกัวิทย
บริการ ชั้น 2  ส านกัวิทยบริการ ชั้น 3  ส านกัวิทยบริการ ชั้น 4  หอประชุม  อาคาร 3 ศูนยข์อ้มูลกลาง 
(Data Center)  ส านกัทะเบียน  ส านกังานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 1 อาคาร 2 ชั้น 3 หอ้งประชุมล าพอง  
อาคารปฏิบติัการคณะศิลปกรรมศาสตร์  อาคาร 1A  อาคาร 1 B  อาคาร 4 ชั้น 1  สวนดุสิตโพล  
อาคาร 13 ชั้น 2  อาคารเคร่ืองป้ันดินเผา  อาคาร 10 ชั้น 1  อาคาร 9 ชั้น 1  อาคาร 9 ชั้น 2  โรงแรม
สวนดุสิตเพลส 2 ชั้น 1  โรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 ห้องลิขิต 2  
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 ชั้น 3  โรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 ชั้น 4 
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และในปี 2548 น้ีเพื่อให้พ้ืนท่ีบางจุดในมหาวิทยาลยัท่ียงัไม่ครอบคลุมสัญญาณระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless) ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือให้
นกัศึกษา อาจารย ์ตลอดจนเจา้หน้าท่ีในการใชบ้ริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัได้  
โดยพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมจุดส าคญัทั้งหมด 50 จุดทัว่ทั้งมหาวิทยาลยั ครอบคลุมบริเวณหน้าหอประชุม 
ศาลาขาว หนา้อาคาร 2 ส านกังานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีครัวสวนดุสิต หนา้อาคาร 4 ชั้น 1 
ในอาคาร 11 อาคาร 12  ศาลาช่ืนอารมณ์ ศาลากระจ่างศรี  สระว่ายน ้ า ชั้น 1 ส านักวิทยบริการ 
(บริเวณท่ีอ่านหนังสือพิมพ์)  ห้องอาหาร (บริเวณทางเช่ือมส านักวิทยบริการกบัอาคาร 11) อาคาร
อนุบาลละอออุทิศ ทั้ งน้ี เพ่ือให้นักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ ท่ีใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) และคอมพิวเตอร์มือถือ (Pocket PC) สามารถใช้งานระบบ 
Wireless LAN เช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายหลกัของมหาวิทยาลยัฯเพื่อค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัฯได ้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  แผนผงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 
 
ที่มา: ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
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2.3.3  ระยะท่ีสาม 
การพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนดุสิตในระยะท่ี 3 จะเน้นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในสถาบันและศูนยก์ารศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ในมหาวิทยาลยัฯ ใช ้Wireless Controller 3Com WX4400 จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อท าการ 
backup ซ่ึงกนัและกนั เมื่อตัวใดตวัหน่ึงตาย อีกตวัหน่ึงจะสามารถท างานไดท้นัที และยงัสามารถ
บริหารจดัการเครือข่ายไร้สายไดแ้บบรวมศูนย ์และยงัมี  Software Management เพื่อให้ง่ายต่อการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ข ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัสามารถท าการ Monitor ระบบเครือข่ายไร้สาย
ทั้งในมหาวิทยาลยัฯและศูนยก์ารศึกษาไดอ้ย่างแม่นย  าซ่ึง Wireless Controller ทั้ง 2 เคร่ือง สามารถ
ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Access Point: AP) จ  านวน 130 เคร่ือง ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ีในแนว
ระนาบ ทั้งมหาวิทยาลยัฯ 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  แผนผงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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2.3.4  ระยะท่ีส่ี 
ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ไดน้ าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless 

Access Point) มาตรฐาน IEEE802.11N เพื่อเป็นการรองรับการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มาใน
อนาคต เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน IEEE802.11G ทั้งดา้นราคา คุณภาพ การใชง้านท่ีควบคุม และพอ
กบัจ านวนผูใ้ชง้าน ท่ีเป็นทั้งนกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ในมหาวิทยาลยั และใชใ้นงานการประชุมท่ี
จ  าเป็นตอ้งใช ้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสียของตวัเดิม และเป็นการ
ประเมินความคุม้ค่าของเทคโนโลยท่ีีเขา้มาทดแทนว่ามีความเหมาะสมกบัการใชง้านใน ณ  ปัจจุบนั
และในอนาคตเม่ือมีแปลงเทคโนโลย ี

 
2.4  การเลอืกใช้มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย 

2.4.1  การเลือกมาตรฐานให้เหมาะสมส าหรับการใชง้านโดยในปัจจุบนัมาตรฐานท่ีนิยมใชก้นั
มากคือมาตรฐาน IEEE802.11G ซ่ึงรองรับอตัราความเร็วสูงสุดในระดบั 54 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) 
โดยเป็นความเร็วท่ีเพียงพอส าหรับการใช้งานโดยทั่วๆไปในปัจจุบันได้อย่างดี ขณะท่ีผูผ้ลิตต่าง
แข่งขันผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุนเทคโนโลยี  MIMO ออกมาโดยเทคโนโลยี MIMO น้ี เป็น
เทคโนโลยท่ีีใชเ้ทคนิคการใชต้วัส่งตวัรับสญัญาณหลายตวัซ่ึงท าให้การถ่ายโอนขอ้มูลสามารถท าได้
เร็วข้ึนดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก Multipath ขอ้มลูหลายชุดจึงถกูส่งและรับไดใ้นเวลาเดียวกนัจึงเป็นท่ี
คาดหมายกนัว่าในอนาคตเครือข่ายไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพการใชง้านท่ีมากกว่า ใหแ้บนดว์ิดทสู์งและ
มีรัศมีการท างานท่ีดีกว่านั้นจะเขา้มาทดแทนมาตรฐาน IEEE 802.1G เดิม 

2.4.2  การเลือกระบบอินเตอร์เฟซท่ีเหมาะสม ส าหรับการ์ดอีเทอร์เน็ตไร้สายในปัจจุบนันั้นมี
หลายชนิดให้เลือกใช้เช่นเดียวกัน  ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Notebook ก็มีการผนวกรวม
คุณสมบติัแบบไร้สายมาพร้อมกบัตวัเคร่ืองแลว้ หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโนต้บุ๊กไม่มีคุณสมบติัท่ี
ใชง้านกบัระบบเครือข่ายไร้สายในตวัเคร่ืองก็สามารถใช ้Wireless PCMCIA Card ติดตั้งเขา้ไปใน
ตวัเคร่ืองหรือถา้ตอ้งการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ PC ร่วมกบัระบบเครือข่ายไร้สายก็ควรเลือกใช้
การ์ดแบบ USB Adapter ซ่ึงราคาอาจจะค่อนขา้งสูงแต่สามารถใชง้านไดค้วามคุม้ค่าและหลากหลาย
กว่า ส าหรับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพีซีกบัระบบเครือข่ายไร้สายเพียงอย่างเดียวก็ใช้
อินเทอร์เฟซแบบ PCI Card ไดซ่ึ้งส่วนใหญ่จะมีสายสัญญาณและเสาอากาศท่ีตั้งบนท่ีสูงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการส่ือสารได ้

2.4.3  การเลือกผลิตภณัฑเ์ช่ือมโยงสญัญาณระหว่างกนั (Access Point / Wireless Router ) เพราะ
นอกจากอุปกรณ์เหล่าน้ีจะสนับสนุนการท างานในแบบ Ad-Hoc หรือ Peer to Peer แลว้ระบบ
เครือข่ายไร้สายก็ยงัสามารถใช ้Access Point เป็นจุดเช่ือมต่อสญัญาณกบัเครือข่ายใชส้ายเพื่อการแชร์

20 

DPU



14 

การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้มากกว่าแบบ  
Infrastructure โดยถา้ยงัไม่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งระบบเครือข่ายมาก่อนก็ควรจะ
เลือกใช้อุปกรณ์อย่าง Wireless Router ท่ีมีคุณสมบัติในแบบ All-in-One เพราะสามารถเป็นทั้ ง 
Router Switch และ Access Point ในเคร่ืองเดียวซ่ึงจะให้ความคุม้ค่ามากกว่าหรือหากมีการใชง้าน
เครือข่ายใชส้ายและไร้สายอยู่ก่อนแต่ตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชง้าน ดงันั้นควรเลือกใช ้
Access Point ท่ีสนบัสนุนโหมดการท างานแบบ Bridge และ Repeater ร่วมดว้ย 

2.4.4  การใชง้านระบบรักษาความปลอดภยั ส่ิงท่ีตอ้งค านึงเป็นพิเศษในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ระบบเครือข่ายไร้สายคือตอ้งใหค้วามสนใจในการเขา้รหสัขอ้มลูเพราะการส่ือสารไร้สายนั้นเป็นการ
ติดต่อส่ือสารดว้ยการใชค้ล่ืนวิทยท่ีุแพร่ไปตามบรรยากาศ ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกนัการดกัจบัสญัญาณจากผู ้
ไม่ประสงคดี์ ดงันั้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ร้สายจึงตอ้งค านึงถึงฟังกช์นัการเขา้รหสัท่ีใช ้ซ่ึงเทคนิคท่ี
ใชง้านโดยทัว่ๆ ไปส าหรับผูใ้ชต้ามบา้น Wired Equivalent Privacy หรือ WEP ขนาด 64/128-bit 
ร่วมกบั MAC Address Filtering นั้นก็เพียงพอแลว้ แต่ส าหรับการใชง้านภายในองค์กรนั้นควรใช้
เทคนิคการตรวจสอบและก าหนดสิทธ์ิการใช้งานท่ีสูงกว่าโดยเลือกใช้ WPA (Wi-Fi Protected 
Privacy) ซ่ึงใชคี้ยก์ารเขา้รหสัท่ีน่าเช่ือถือร่วมกบัเทคนิคการตรวจสอบและการก าหนดสิทธ์ิในแบบ 2 
ฝ่ังหรืออาจจะใชร้ะบบรักษาความปลอดภยั  

2.4.5  เสารับส่งสญัญาณของผลิตภณัฑ์ ส าหรับเสาอากาศของการ์ดไร้สายนั้นถา้เป็นการ์ดแบบ 
PCMCIA และแบบ USB จะเป็นเสาอากาศ Built-in มาพร้อมตวัการ์ด ส่วนการ์ดแบบ PCI นั้นจะเป็น
เสาอากาศแบบ Reverse-SMA Connector ซ่ึงสามารถถอดออกได ้โดยทัง่ไปจะเป็นทั้งแบบเสาเด่ียวท่ี
หมุนเขา้กบัตวัการ์ดและอีกแบบคือมีสายน าสญัญาณต่อเช่ือมกบัเสาท่ีตั้งบนพ้ืนหรือยึดติดกบัผนังได ้
ส าหรับการเลือกซ้ือนั้นควรเลือกซ้ือเสาอากาศท่ีมีสายน าสัญญาณต่อเช่ือมกบัเสาท่ีตั้งบนพ้ืนหรือยึด
ติดกบัผนังเน่ืองจากให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งมากกว่าเพราะสามารถติดตั้งบนท่ีสูงๆ ได ้ ส่วน
อุปกรณ์เช่ือมโยงสัญญาณระหว่างกัน  อาทิ Access Point หรือ Wireless Router นั้ นจะมีเสาน า
สัญญาณทั้งในแบบเสาเด่ียว และ 2เสา ซ่ึงการเลือกซ้ือนั้นควรเลือกซ้ือแบบ 2 เสา เน่ืองจากให้
ประสิทธิภาพในการรับส่งสญัญาณท่ีดีกว่าโดยลกัษณะของเสานั้นจะมีทั้งในแบบท่ียึดติดกบัเขา้กบั
ตวัอุปกรณ์ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบเห็นในรุ่นท่ีออกแบบมาส าหรับผูใ้ชง้านตามบา้นและอีกแบบเป็นเสาท่ี
สามารถถอดเปล่ียนไดซ่ึ้งหัวเช่ือมต่อนั้นจะเป็นทั้งแบบ Reverse-SMA Connector SMA Connector 
และแบบ T-Connector ซ่ึงถา้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนเสาอากาศควรจะเลือกซ้ือจากทางผูผ้ลิต
รายเดียวกนัเพ่ือใหแ้น่ใจว่าจะไม่ซ้ือหวัเช่ือมต่อผดิประเภท ส าหรับชนิดของเสาอากาศท่ีมีจ  าหน่ายจะ
มี 2 ชนิดหลกัก็คือ แบบ Omni-Direction Antenna ซ่ึงเป็นเสาท่ีทุกผูผ้ลิตให้มากบัตวัผลิตภณัฑ์แลว้
โดยคุณสมบติัของเสาประเภทน้ีคือ การรับและส่งสญัญาณในแบบรอบทิศทางในลกัษณะเป็นวงกลม
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ท าใหก้ารกระจายสญัญาณนั้นมีรัศมีโดยรอบครอบคลุมพ้ืนท่ี หากตอ้งการใชง้านท่ีมีลกัษณะรับส่ง
สัญญาณเป็นเส้นตรงเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพการรับส่งและระยะทางตามตอ้งการก็ควรใชเ้สาแบบ  
Direction Antenna ซ่ึงนิยมใชง้านกบัผลิตภณัฑป์ระเภท Wireless Bridge ส าหรับการส่ือสารในแบบ 
Point-to-Point ส่วนการเพ่ิมระยะทางการเช่ือมต่อให้ไดไ้กลมากยิ่งข้ึน ก็สามารถเลือกใชเ้สาอากาศ 
High Gain ท่ีมีการขยายสัญญาณสูงกว่าเสาอากาศท่ีทางผูผ้ลิตให้มากบัตวัอุปกรณ์โดยมีให้เลือกใช้
หลายแบบทั้งในแบบท่ีมีค่า Gain 5 Gain 8 Gain 12 Gain 14 หรือ Gain ท่ีสูงกว่าได ้

2.4.6  ก  าลงัส่งท่ีปรับได ้ส าหรับการใชง้านผลิตภณัฑไ์ร้สายนั้นการปรับก าลงัส่งสัญญาณไดเ้ป็น
คุณสมบติัหน่ึงของผลิตภณัฑ์โดยก าลงัส่งสูงสุดจะไม่เกิน  100mW หรือ 20dBm ผูผ้ลิตบางรายจะมี
ผลิตภณัฑ์ท่ีสนับสนุนก าลงัสูงสุดน้ี ซ่ึงค่าก  าลงัส่งท่ีมากก็แสดงว่าสามารถท่ีจะแพร่สัญญาณไปใน
ระยะทางท่ีไกลหรือใหรั้ศมีท่ีมากข้ึน แต่ก็สามารถปรับก าลงัส่งใหล้ดต ่าลงเพื่อให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการได  ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชง้านภายในองค์กรท่ีจะตอ้งใชก้  าลงัส่งให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
เน่ืองจากก าลงัส่งสูงๆ อาจจะไปรบกวนส านกังานขา้งเคียงและอาจถูกลกัลอบใชง้านระบบเครือข่าย
ไร้สายก็เป็นได ้

2.4.7  ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ไร้สายเพราะการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นข้ึนอยูก่บัความเขา้กนัไดข้องผลิตภณัฑ์ไร้สายดว้ย หากผลิตภณัฑ์ไร้สายของ
ผูผ้ลิตแต่ละรายไม่สามารถท างานเขา้กนัไดก้บัผูผ้ลิตรายอ่ืนก็จะท าใหก้ารใชง้านเครือข่ายไร้สายดอ้ย
ประสิทธิภาพลงไป ดงันั้นเพ่ือให้การใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายไดป้ระสิทธิภาพและความคุม้ค่า
ท่ีสุดควรเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ั้งหมดจากผูผ้ลิตรายเดียวกนั ซีรีส์เดียวกนัหรือถา้เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ต่าง
ผูผ้ลิตก็ควรตรวจสอบแน่ใจว่าเลือกใชชิ้ปเซ็ตซ่ึงสนบัสนุนเทคโนโลยีเดียวกนัและก่อนการเลือกซ้ือ
ควรตรวจสอบความเขา้กนัไดข้องผูผ้ลิตแต่ละรายโดยสังเกตไดจ้ากตราสัญลกัษณ์ท่ีผ่านการรับรอง
จาก Wi-Fi ก่อน 

2.4.8  การอปัเกรดเฟิร์มแวร์เพ่ือเพิ่มเติมคุณสมบติัใหม่ๆ อุปกรณ์ส าหรับระบบเครือข่ายไร้สาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Access Point และ Wireless Router หรือผลิตภณัฑ์ไร้สายประเภทอ่ืนๆ ผูผ้ลิต
อาจจะเพ่ิมเติมคุณสมบติัใหม่ๆ ภายหลงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟังกช์นัการเขา้รหสั อุปกรณ์ท่ีผลิตออกมา
ก่อนหน้าน้ีจะสนับสนุน WEP, WPA ซ่ึงไม่เพียงพอส าหรับระบบรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งการ
ความน่าเช่ือถือสูงมากกว่าท าใหผู้ผ้ลิตรายต่างๆ มีการออกเฟิร์มแวร์รนใหม่ๆ ท่ีสนับสนุนการท างาน
เพ่ิมเติมอยา่งท าใหร้องรับ WPA2 ซ่ึงเป็นฟังกช์นัการเขา้รหสัรุ่นใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ไร้สายออกมา 
ผูผ้ลิตจะมีเมนูเช่ือมโยงเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้ใ้ชง้านไดด้าวน์โหลดเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่มาใชง้านได้ นอกจาก
ขอ้ค านึงในการเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชง้านในระบบเครือข่ายไร้สายขา้งตน้แลว้  ก่อนการเลือกซ้ือควร
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ตรวจสอบในรายละเอียดเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ดังน้ี (ท่ีมา: http://www.buycoms.com/buyers-
guide/wireless-lan/index.asp) 

ความเร็วในการรับส่งขอ้มลู 
รัศมีของผลิตภณัฑเ์ครือข่ายไร้สายท่ีครอบคลุมถึง 
ผลิตภณัฑม์ีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ 
Access Point หรือผลิตภณัฑ์ไร้สายอ่ืนมีความสามารถในการปรับเปล่ียนช่องสัญญาณ

และก าลงัส่งได ้
การติดตั้งท่ีง่ายและสะดวกในการใชง้าน 
ฟังกช์นัในการเขา้รหสัสญัญาณท่ีใชเ้พื่อความปลอดภยั 
มีการพฒันาและมีซอฟตแ์วร์ใหด้าวน์โหลดผา่นเวป็ไซตข์องผูผ้ลิต 
ผลิตภณัฑม์ีไฟแสดงสถานการณ์ท างาน 
ผลิตภณัฑม์ีเคร่ืองหมายแสดงการผา่นการตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance 

 
2.5  โปรแกรม inSSIDer 

โปรแกรม in SSIDer เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ท่ีใช้ในการทดสอบวดัระบบความแรง
สัญญาณเครือข่ายไร้สายเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตั้ง ดดัแปลงแกไ้ข หรือซ่อมบ ารุง ตวัอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย โดยมีรายละเอียดขอ้มลูดงัต่อไปน้ี (http://www.metageek.net/products/inssider/) 

 

 

ภาพที ่2.4  โปรแกรม inSSIDer 
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ช่ือการ์ดไวเลส หมายถึง ช่ืออุปกรณ์รับสัญญาณเคร่ือข่ายไร้สายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook)  

ช่องใส่สญัญาณ มีไวส้ าหรับเลือกเครือข่ายท่ีตอ้งการใหแ้สดงในกราฟดา้นล่าง 
SSID ช่ือของเครือข่ายท่ีมีใหเ้ช่ือมต่อ 
Channel ช่องสัญญาณท่ี Router หรือ Access Point ปล่อยออกมา ซ่ึงช่องสัญญาณน้ีใน

ทัว่ไปจะมีทั้งหมด 13 ช่อง ซ่ึง Router หรือ Access point จะท าการหาช่องท่ีปล่อยคล่ืนออกมาแลว้ไม่
ชนกบัเครือข่ายไร้สายอ่ืน (ในกรณีท่ีตั้งแบบ AUTO) 

Vendor ช่ือของเจา้ของ Hardware ท่ีผูผ้ลิตใส่ขอ้มูลไว ้ท าให้เห็นยี่ห้อของ Router หรือ 
Access point ได ้

Privacy แสดงระบบความปลอดภยัท่ีเครือข่ายนั้นใช ้โดยในรูปจะเห็นเป็น RSNA-CCMP 
Max Rate คือตวัแสดงความเร็วสูงสุดท่ี router หรือ access point ตวันั้นจะปล่อยออกมา

ได ้ซ่ึงถา้เป็นแบบ 802.11G จะอยูท่ี่ 54 Mbps ส่วน 802.11N จะสูงสุดอยูท่ี่ 150 Mbps ดว้ยกนั 
Network Type แสดงประเภทของ network โดยการเช่ือมต่อกบั router หรือ access point 

แบบปกตินั้นจะเป็นแบบ infrastructure ส่วนอีกแบบก็คือการเช่ือมต่อแบบเคร่ืองต่อเคร่ืองหรือท่ีเรียก
กนัว่า ad-hoc 

 
2.6  วงจรชีวติผลติภัณฑ์ (Stages of Product Life cycle) 

ช่วงชีวิตผลิตภณัฑ์ (product life cycle) เป็นแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ยอดขายและระยะเวลา โดยจะพิจารณาถึงความผนัแปรของยอดขายในช่วงเวลาหน่ึง การท่ียอดขายจะ
มีความผนัแปรจะส่งผลถึงก าไรดว้ย สาเหตุท่ีท าใหย้อดขายมีความผนัแปรไดแ้ก่ ตลาดหรือผูซ้ื้อสินคา้
และคู่แข่งขนัในตลาด ถา้ตลาดหรือผูซ้ื้อไม่ซ้ือสินคา้หรือมีคู่แข่งมีความเข้มแข็งก็มีส่วนส่งผลให้
ยอดขายลดลง แต่ถา้ตลาดหรือผูซ้ื้อซ้ือสินคา้หรือคู่แข่งมีความอ่อนแอก็จะส่งผลท าใหย้อดขายเพ่ิมข้ึน 
ช่วงชีวิตผลิตภณัฑจ์ะมีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่ท่ีผลิตภณัฑเ์ขา้มาในตลาดจนกระทัง่ผลิตภณัฑ์ไดอ้อกไปจาก
ตลาดซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์จะเขา้สู่ขั้นตอนของช่วงชีวิตดงักล่าวว่า  เป็นช่วงท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวน
มากเพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรับของตลาดได ้

DPU



18 

 
 
ภาพที่ 2.5  วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Stages of Product Life Cycle) 
 

2.6.1  ขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Stages of Product Life cycle) 
วงจรชีวิตของผลิตภณัฑจ์ะประกอบดว้ยวงจร 4 ขั้นตอน คือ  
(http://kantakannikar.blogspot.com/2012/09/product-life-cycle.html) 
1)  ขั้นแนะน าผลิตภณัฑ ์(Product Introduction) 
2)  ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth) 
3) ขั้นตลาดอ่ิมตวั (Market Maturity) 
4)  ขั้นยอดขายตกต ่า (Sales Decline) 
2.6.1.1 ขั้นแนะน าผลิตภณัฑ ์(Product Introduction) 
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาใหม่จะเขา้มาสู่ตลาด คร้ังแรกดว้ยรูปแบบท่ีมีขอ้ได้เปรียบเป็น

ส าคญั และขอ้ไดเ้ปรียบของผุแ้ข่งขนัใหม่ใหผ้ลท่ีดีเพราะผูบุ้กเบิกเป็นหน่ึงของผุน้  าเขา้ทางการตลาด 
ซ่ึงบางคร้ังถกูเรียกว่า "ขอ้ไดเ้ปรียบของผูม้าก่อน"ผูท่ี้เขา้มาก่อนจึงสร้างความโดดเด่น สะดุดตา เพือ
การยดึครองท่ีไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดจนไดรั้บผลตอบแทนคลา้ย
กบัช่วงตลาดเจริญเติบโตเต็มท่ี 

2.6.1.2  ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth) 
ผูบุ้กเบิกตลาดจะไดรั้บผลประโยชน์จากก าไรท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากไม่มีคู่แข่งในตลาด 

แต่มกัจะมีโอกาสไดไ้ม่นาน เพราะคู่แข่งขนัทั้งหลายจะเร่ิมเขา้มาขอส่วนแบ่งตลาด ช่วงเวลาท่ีคู่แข่ง
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ขนัเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือชา้ ข้ึนอยู่กบัอตัราการเจริญเติบโตของความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้น  
อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยงัเป็นลกัษณะการแข่งขนันอ้ยราย อาจเพียง 2 – 3 
ราย  เม่ือเร่ิมมีคู่แข่งขนัเกิดข้ึน ผูบุ้กเบิกจะตอ้งเปล่ียนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดย หันไปเน้น
การสร้างความชอบตราสินคา้ให้มากข้ึน (Brand preferences) การโฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้า
เจาะจงเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องเรา 

2.6.1.3  ขั้นตลาดอ่ิมตวั (Market Maturity) 
วงจรขั้นอ่ิมตวัเกิดจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไดซ้ื้อผลิตภณัฑม์าบริโภคกนัทัว่หนา้ ประกอบกบัมี

คู่แข่งขนัมาเสนอขายผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกคา้ต่าง ๆ มี
โอกาสซ้ือผลิตภณัฑเ์ร็วข้ึน คู่แข่งขนัท่ีเพ่ิมจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ เกิดจากแรงจูงใจดา้นก าไรท่ีดี จะท า
ใหส่้วนแบ่งของตลาดท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายไดรั้บลดน้อยลง ประกอบกบัผูซ้ื้อเร่ิมให้ความสนใจน้อยลง 
ยอดขายจะไม่เพ่ิมข้ึนมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต และในท่ีสุดอตัราการเพ่ิมจะหยุดน่ิง หากไม่มี
การแกไ้ข ความตอ้งการ ในตลาดสินคา้น้ีจะตกต ่าลง จึงตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ให้
แปลกใหม่ดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์(Product differentiation) 

2.6.1.4 ขั้นยอดขายตกต ่า (Sale Decline) 
เมื่อผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนถึงจุดอ่ิมตวั หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ้ผลิตภณัฑ์นั้นจะเร่ิมมียอดขาย

ลดลงเร่ือย ๆ อาจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑใ์หม่กว่ามาแทนท่ีในตลาด ลูกคา้จึงหันไปซ้ือผลิตภณัฑ์ใหม่
แทน การท่ียอดขายลดลง จะท าใหส่้วนแบ่งตลาดของผูจ้  าหน่ายแต่ละรายลดลงไปดว้ย 

2.6.2  กลยทุธก์ารตลาดในขั้นแนะน าผลิตภณัฑ ์
2.6.2.1 การตั้งราคาสูงอยา่งฉบัพลนั เป็นการน าสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดดว้ยการตั้งราคาสูง 

และมีการส่งเสริมการตลาดในระดบัสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะไดผ้ลก าไรต่อหน่วยสูง ส่วน
การส่งเสริมการตลาดในระดบัสูง เพื่อใหล้กูคา้รับรู้และรู้จกัสินคา้ใหม้าก 

2.6.2.2. การตั้งราคาสูงอยา่งชา้ เป็นการน าสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดดว้ยการตั้งราคาสูง แต่มี
การส่งเสริมการตลาดในระดบัต ่า กลยทุธน้ี์จะใชไ้ดผ้ลดีเม่ือตลาดมีขนาดจ ากดั ลกูคา้รู้จกัผลิตภณัฑ์ดี
อยูแ่ลว้ และผูซ้ื้อมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้จึงยอมจ่ายในราคาสูงได ้

2.6.2.3. การตั้งราคาต ่าอยา่งฉบัพลนั เป็นการน าผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดดว้ยราคาต ่ากว่า
คู่แข่งขนั แต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดบัสูง ผูผ้ลิตมีเป้าหมายเพื่อการเจาะตลาดท่ีรวดเร็ว ตอ้งการ
ส่วนแบ่งตลาดให้มากท่ีสุด กลยุทธ์น้ีจะใช้ไดผ้ลดีเม่ือตลาดมีขนาดใหญ่ ลูกคา้รู้จกัสินคา้น้อย แต่
ลกูคา้มีความไวต่อราคา กล่าวคือ เม่ือเห็นว่าผลิตภณัฑร์าคาถกูกว่าจะเปล่ียนใจมาซ้ือทนัที เพราะพวก
เขาไม่ยดึติดในตรายีห่อ้ 
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2.6.2.4 การตั้งราคาอย่างชา้ เป็นการน าผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาดดว้ยราคาต ่าและมีการ
ส่งเสริมการตลาดต ่า การตั้งราคาต ่าท าใหบ้ริษทัสามารถเจาะตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่วนการส่งเสริม
การตลาดต ่า ท าใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนในการส่ือสารการตลาดได ้

2.6.3  กลยทุธก์ารตลาดในขั้นตลาดเติบโต 
2.6.3.1 การเพ่ิมรูปลกัษณ์ใหม่ของสินคา้ เน่ืองจากเม่ือจ านวนลกูคา้มากข้ึน ความตอ้งการ

ท่ีหลากหลายยอ่มเกิดข้ึน ดงันั้นความหลากหลายของสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 
2.6.3.2 การขยายช่องทางการจ าหน่าย  ผูผ้ลิตจะต้องขยายช่องทางการจ าหน่ายให้

กวา้งขวางข้ึน เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความสะดวกในการจบัจ่ายใชส้อย 
2.6.3.3 การส่งเสริมการตลาดใหเ้กิดความชอบในตราสินคา้ ตอ้งเปล่ียนจากการสร้างการ

รับรู้ (Awareness) มาเป็นการสร้างความเช่ือมนัในตวัสินคา้ (Preference) แทน เพื่อให้ลูกคา้ตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ของเราแทนการซ้ือสินคา้ของคู่แข่งขนั 

2.6.4  กลยทุธก์ารตลาดในขั้นอ่ิมตวั 
2.6.4.1 การปรับปรุงตลาด เช่น การดึงดูดผูท่ี้ไม่เคยใชสิ้นคา้ให้หันมาใชสิ้นคา้ การเขา้สู่

ตลาดใหม่ๆ  ท่ีลกูคา้มีศกัยภาพท่ีจะซ้ือสินคา้ได ้
2.6.4.2 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีข้ึน การ

ปรับปรุงรูปลกัษณะของสินคา้ใหดู้ทนัสมยัยิง่ข้ึน 
2.6.4.3 การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เช่น การลดราคาสินค้าลงจากเดิม 

เน่ืองจากตน้ทุนในการผลิตต่อหน่วยลดลงอนัเน่ืองมาจากการผลิตขนาดใหญ่ (Economies of Scale) 
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ เช่น ออนไลน์มาร์เก็ตต้ิง เป็นตน้ 

2.6.5  กลยทุธก์ารตลาดในขั้นตกต ่า 
2.6.5.1 การเร่งระบบสินค้าออกจากตลาด เมื่อแนวโน้มสินค้าก  าลงัจะไม่เป็นท่ีต้อง

การตลาดผูผ้ลิตจะตอ้งใชก้ารลดราคามากๆ เพื่อระบายสินคา้ออกไป 
2.6.5.2 การเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากตลาด การเลิกใชสิ้นคา้ของลูกคา้ไม่ไดเ้กิดข้ึนใน

ทนัทีทนัใด ดงันั้นผูผ้ลิตยงัคงจ าหน่ายสินคา้ให้แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาทีหลงัได ้เช่น โทรศพัท์มือถือ
แบบจอธรรมดายงัสามารถจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชโ้ทรศพัทม์ือถือในระยะหลงัๆได ้

2.6.5.3 การออกจากตลาด หากผูผ้ลิตเห็นค่าการจ าหน่ายต่อน ามาซ่ึงการขาดทุนท่ีเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ ควรตดัสินใจเลิกผลิตสินคา้ชนิดนั้น แลว้หาทางพฒันาสินคา้ใหม่ข้ึนมาทดแทน 

2.6.6  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
ผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เคยมีใน

ตลาด เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) ผลิตภัณฑ์ท่ีปรับปรุงใหม่(Product Improvement) และ
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ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตท าข้ึนมาลกัษณะเหมือนผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัท่ีมีจ  าหน่ายในตลาดแลว้ (Mee-too 
Products) ดงันั้นท่ีมาของผลิตภณัฑ์ใหม่น่าจะเกิดจากคามตอ้งการเป็นผูบุ้กเบิก (Pioneer) ในตลาด
ของธุรกิจ ความตอ้งการปรับปรุงสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และความตอ้งการมีสินคา้จ  าหน่ายครอบคลุมทุกชนิด เพื่อใหส้ามารถต่อสูก้บัคู่แข่งขนัได  ้

ขั้นตอนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Development Process) กระบวนการใน
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่แบ่งออกไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การแสวงหาความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ (Exploration) 
2. การกลัน่กรองความคิด (Idea Screening) 
3. การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) 
4. การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
5. การทดสอบตลาด (Market Testing) 
6. การวางตลาดสินคา้ (Commercialization) 
2.6.6.1  การแสวงหาความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ (Exploration) การพฒันาสินคา้ใหม่

ข้ึนไดจ้ะเร่ิมตน้จากความคิด (Idea) โดยตอ้งแสวงหาความคิด เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มาให้ไดม้ากท่ีสุด 
แหล่งขอ้มลูมาจาก 

1) ลกูคา้ถือเป็นแหล่งขอ้มลูท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้จะถูก
แปรสภาพมาเป็นผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ีค  าติชม ข้อเสนอแนะของลูกคา้ลว้นแต่เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมี
ความน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

2) สมาชิกในช่องทางการจ าหน่าย ร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีจดัจ  าหน่ายสินคา้ให้แก่ผูผ้ลิต
ถือเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความตอ้งการของลกูคา้มาสู่ผูผ้ลิตสินคา้ 

3) คู่แข่งขนั เมื่อคู่แข่งขันน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด แต่สินคา้มีขอ้บกพร่อง ไม่
ประสบความส าเร็จ ผูผ้ลิตสามารถน าขอ้ผิดพลาดดงักล่าวมาใชใ้นการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ของตน
ได ้

4) แหล่งความคิดภายในกิจการ กิจการธุรกิจท่ีใหค้วามส าคญักบัการแสดงความ
คิดเห็นของพนกังาน การเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ไดแ้สดงเสนอความคิด อาจจะไดข้อ้มูลต่าง ๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาสินคา้ใหม่ 

5) แหล่งความคิดอื่น ๆ เช่น งานวิจยั บทความ ของนกัวิชาการ ของสถาบนัศึกษา 
สามารถเป็นแหล่งความคิดแก่ผูผ้ลิตในการผลิตสินคา้ใหม่ 
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2.6.6.2  การกลัน่กรองแนวความคิด (Idea Screening) การกลัน่กรองแนวความคิดโดย
คดัเลือกเฉพาะความคิดท่ีจะมีโอกาสประสบความส าเร็จ ปัจจัยท่ีจะน ามาประกอบการกลัน่กรอง
ความคิด ไดแ้ก่ 

1) ภาพลกัษณ์ของกิจการ (Image) ความคิดใหม่ท่ีจะน าไปพฒันาผลิตภัณฑ์
จะตอ้งไม่ท าลายภาพลกัษณ์ท่ีดีของกิจการ 

2) วตัถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) การคัดเลือก
ความคิดจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดกบัเป้าหมาย วตัถุประสงค์และนโยบายของกิจการ
แนวความคิดนั้น จึงจะสามารถน าไปปฏิบติัได ้

3) ความพร้อมของทรัพยากร (Resources) พิจารณาแต่ละความคิดว่าต้องใช้
ทรัพยากรต่างๆ ปริมาณเท่าใด ทรัพยากรประกอบดว้ย แรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เงินทุน 

4) ระดับความใหม่ของความคิด (Degree of Newness) ความคิดท่ีก้าวหน้า
ทนัสมยัมากเกินไปอาจจะใชไ้ม่ได ้ผูบ้ริโภคโดยทัว่ ๆ ไป จะยอมรับส่ิงใหม่ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
แบบหนา้มือเป็นหลงัมือ ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีความคลา้ยคลึงหรือสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์เดิมอตัราการ
ยอมรับจะสูงกว่าผลิตภณัฑ์ไม่คุน้เคย ดงันั้น ผูผ้ลิตค านึงถึงถึงระดบัความใหม่ท่ีตลาดเป้าหมายจะ
ยอมรับได ้

2.6.6.3  การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ในตลาด 
ตน้ทุนสินคา้ท่ีจะผลิต และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บอุปสงค์ในตลาดท่ีมีน้อยเกินไปย่อมไม่คุม้กบัการ
ลงทุน และอาจท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงมาก ซ่ึงจะกระทบต่อราคาจ าหน่ายท่ีสูงเกินกว่าผูซ้ื้อจะยอมรับ
ได ้

2.6.6.4  การพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Development) การพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์จะ
เก่ียวขอ้งกบัการหากรรมวิธีการผลิตการเลือกวตัถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ สูตรในการผลิต 
วิธีการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ ประสิทธิภาพ รูปแบบ สีสรรขนาดต่างๆ ตามความตอ้งการของตลาด หลาย
ต่อหลายคร้ังท่ีความคิดท่ีผ่านการกลัน่กรองไม่สามารถผลิตเป็นสินคา้มีตวัตนได ้เน่ืองจากตอ้งใช้
ตน้ทุนสูงมากจนไม่คุม้ หรือต้องใช้เวลาในการผลิตนานเกินไปไม่ทันกบัความต้องการของตลาด  
ดงันั้น เม่ือแนวคิดผ่านขั้นตอนน้ีไปย่อมหมายถึงกิจการมีผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในมือเพื่อรอการจัด
จ าหน่าย เพียงแต่ปริมาณสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมายงัคงมีจ  านวนน้อย เน่ืองจากยงัไม่มีความมัน่ใจต่อการ
ตอบรับของตลาดมากนกั 

2.6.6.5  การทดสอบตลาด (Market Testing) เม่ือผลิตภณัฑถ์กูผลิตข้ึนมาเพ่ือการจ าหน่าย 
ผูผ้ลิตอาจจะตดัสินใจน าสินคา้เขา้สู่ตลาดทนัที  หากมีความมัน่ใจว่าจะเป็นท่ียอมรับของลูกคา้อย่าง
แน่นอน ซ่ึงยอ่มมีความเส่ียงอยูบ่า้ง หากผูผ้ลิตตอ้งการลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของลูกคา้ 
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สามารถท าไดด้ว้ยการทดสอบตลาด โดยการทดลองน าผลิตภณัฑ์จ  านวนน้อยๆ ไปวางจ าหน่ายใน
ตลาดเล็กๆ เพื่อดูปฏิกิริยาการตอบรับของลูกคา้ หากผลการทดสอบตลาดพบว่า ลูกคา้ตอบรับเป็น
อย่างดี จึงค่อยตดัสินใจผลิตจ านวนมาก เพื่อวางจ าหน่าย  แต่ถา้ลูกคา้ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธสินค้า
อยา่งส้ินเชิง บริษทัอาจจะตอ้งยติุในการท าตลาด ทั้งน้ีเพราะจะไม่คุม้กบัการลงทุนการทดสอบตลาด
จะเกิดประโยชน์กบัผูผ้ลิตในแง่ของการลดความเส่ียง อยา่งไรก็ตามอาจจะเกิดผลเสียคือ คู่แข่งขันจะ
ล่วงรู้ขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีกิจการก าลงัทดสอบตลาด ซ่ึงหากคู่แข่งขนัมีความไวต่อการผลิต
เพื่อการจ าหน่าย จะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ช่วงชิงการวางจ าหน่ายตดัหน้า จะเกิดผลเสียต่อ
กิจการท่ีท าการทดสอบตลาดได ้

2.6.6.6  การวางตลาดสินคา้ (Commercialization) การน าสินคา้เขา้สู่ตลาดอย่างแทจ้ริง 
จะตอ้งพิจารณาปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1) ความตอ้งการเงินทุนจ านวนมากเพ่ือจดัใหมี้อุปกรณ์และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีจะ
ใชใ้นการผลิต 

2) วิธีการท่ีจะจดัหาอุปกรณ์ในการผลิต ตวัอาคารโรงงานต่าง ๆ จ  าเป็นตอ้งใช้
แนวทางท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ก  าลงัการผลิต จะตอ้งพิจารณาก าลงัการผลิตใรปัจจุบนัและการขยายต่อไปใน
อนาคต 

4) จงัหวะเวลาท่ีจะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ออกวางตลาด การเลือกเวลาหรือโอกาสท่ี
เหมาะสม จะส่งผลต่อความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ 

5) ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายในการวางตลาดคร้ังแรก กิจการอาจมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
อยูห่ลายกลุ่ม แต่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกท่ีกิจการหวงัไวใ้นการเปิดตลาดจ าเป็นตอ้งมีศกัยภาพ มี
ความไวต่อการซ้ือสินคา้ใหม่ 

6) ขอบเขตของตลาดท่ีจะวางตลาดคร้ังแรก เป็นการก าหนดขอบเขตการกระจาย
ตามสภาพภูมิศาสตร์จะวางสินคา้ออกสู่ตลาดพร้อมกนัทั้งประเทศหรือเลือกเพียงบางพ้ืนท่ี ทั้งน้ีตอ้ง
พิจารณาถึงขอ้จ ากดัในดา้นก าลงัการผลิต ก  าลงัคน ก  าลงัเงินทุน 

2.6.7  การวิเคราะห์สถานภาพของผลิตภณัฑ ์(Market share/Market Growth Analysis) โดยปกติ
ผูผ้ลิตมกัจะมีผลิตภณัฑ์หลายๆชนิด หลายรายการวางจ าหน่ายในตลาด ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกสู่
ตลาดในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกนั บางประเภทจ าหน่ายมานานกว่า 10 ปี ในขณะท่ีบางชนิดเพ่ิงจ  าหน่าย
ไม่เกิน 1ปี เพราะฉะนั้นผลิตภณัฑ์ของบริษัทใดบริษทัหน่ึงจึงมีสภาพท่ีแตกต่างกนั การวิเคราะห์
สถานภาพของผลิตภณัฑ ์เพื่อใหส้ามารถแยกแยะผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนัออกจากกนัสามารถประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า BCG Matrix ซ่ึงพฒันาโดย The Boston Consultant Group 

DPU



24 

Question mark หรือผลิตภณัฑก์ลุ่มท่ียงัไม่มีความแน่นอน แมอ้ตัราการเติบโตของตลาด
จะอยูใ่นระดบัสูง แต่สินคา้ท่ีเป็นตรายีห่อ้ของกิจการยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมาก จ  าเป็นตอ้ง
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการเจาะตลาด หากพิจารณาแลว้ เห็นว่าสินคา้ดงักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะ
ลงทุนทางการตลาดให้เป็นท่ียอมรับของตลาดได ้ธุรกิจก็ควรพฒันาผลิตภณัฑ์นั้นต่อไป อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาพบว่าไม่สามารถต่อกรกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งท่ีมีอยู่ในท้องตลาดได้บริษัทมี
ทางเลือกท่ีจะยกเลิกผลิตภณัฑด์งักล่าวได ้

Star หรือผลิตภณัฑก์ลุ่มดาวรุ่ง ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีจะอยู่ในตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตสูง
กว่าร้อยละ 10 และบริษทัมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงเ ม่ือเทียบกบัคู่แข่ง ทั้งน้ี
อาจจะสืบเน่ืองมาจากเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีบริษทัเป็นผูบุ้กเบิกหรือผลิตภณัฑ์อยู่ในตลาดแข่งขนัน้อย
ราย อยา่งไรก็ตามหากผลิตภณัฑ์อยุ่ในกลุ่มน้ีธุรกิจตอ้งตดัสินใจขยายผลิตภณัฑ์ในลกัษณะของการ
เพ่ิมความหลากหลาย การเพ่ิมปริมาณการผลิตใหเ้พียงพอ การขยายช่องทางการจ าหน่ายไปสู่ลูกคา้ท่ี
เร่ิมทยอยเขา้มาซ้ือสินคา้ 

Cash Cow หรือกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าเงิน ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีรักษาความเป็นผูมี้ส่วนแบ่ง
ตลาดสูงมาไดร้ะยะเวลาหน่ึง มีการลงทุนในดา้นต่างๆ จนสร้างการยอมรับแก่ผูบ้ริโภค หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงก็คือลุกคา้ส่วนใหญ่ไดซ้ื้อหรือใชบ้ริการกนัแลว้อตัราการเติบโตของตลาดจะไม่สูง โดยปกติ
จะต ่ากว่าร้อยละ 10 ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีจะสร้างก าไรให้กบัธุรกิจค่อนขา้งมาก เน่ืองจากตน้ทุนการ
ผลิตต ่าลง อนัเน่ืองมาจากการผลิตจ านวนมาก (Mass Production) เจา้ของผลิตภณัฑ์จะตอ้งพยายาม
รักษาส่วนแบ่งตลาดไวใ้หดี้ท่ีสุด เน่ืองจากคู่แข่งขนัแต่ละรายพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผุน้  า
ทางการตลาด 

Dog หรือกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์อ่อนลา้ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีมีอตัราการเติบโตของตลาดต ่า และ
เจา้ของผลิตภณัฑมี์ส่วนแบ่งตลาดต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูน้  าในตลาด ดงันั้นผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ี
ถือว่าแยท่ี่สุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามบริษทัสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ในช่วงทา้ยได้
บา้งจากกลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในช่วงหลงั อย่างไรก็ตามทา้ยท่ีสุดแลว้ผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี
มกัจะถกูตดัทอนออกจากตลาด เน่ืองจากไม่สามารถทนกบัความลา้สมยั และภาวะการขาดทุนได ้

2.6.8  การเพ่ิมลดผลิตภณัฑ ์(Product Adding) 
2.6.8.1  แสดงการเติบโตของกิจการ การเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด หรือเขา้สู่สาย

ผลิตภณัฑข์องกิจการนั้น ท าให้บริษทัตอ้งมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งแสวงหาเงินลงทุนจาก
แหล่งต่างๆ การจ าหน่ายหุ้นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีธุรกิจจ านวนมากเลือกใช ้ซ่ึงการมีจ  านวนหุ้นมากข้ึน 
แสดงถึงการเติบโตของกิจการ 
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2.6.8.2 บริษทัยงัใชก้  าลงัการผลิตไม่เต็มท่ี การใชก้  าลงัการผลิตใหเ้ต็มท่ีจะส่งผลใหต้น้ทุน
การผลิตลดลง ดงันั้นการเพ่ิมจ านวนรายการสินคา้ ท่ีสามารถใชส้ายการผลิตเดิมได ้จึงเป็นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์กบัธุรกิจ 

2.6.8.3 ความสามารถในการใชช่ื้อเสียงเดิมคุม้ครองผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิม เมื่อบริษทัไดรั้บการ
ยอมรับจากลกูคา้อนัเน่ืองมาจากการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง ดงันั้น
การเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเดิม ท่ีมีระดับคุณภาพเหมือนเดิมจึงเป็นส่ิงท่ีมีความ
เหมาะสม เพราะถือเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินการของธุรกิจหลายๆ แห่งท่ี
ผา่นมา 

2.6.8.4 ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากช่องทางการจดัจ าหน่าย การน าผลิตภณัฑ์
ใหม่เขา้สู่ช่องทางการจ าหน่ายเดิมมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการสร้างการ
รับรู้จะรวดเร็วกว่า สามารถวางจ าหน่ายควบคู่กบัผลิตภณัฑเ์ดิมได  ้

2.6.8.5 การตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของตลาด ปัจจุบนัความตอ้งการของ
ลกูคา้มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากบริษทัไม่มีการเพ่ิมผลิตภณัฑ์เดิมท่ีเคยไดรั้บการยอมรับจาก
ตลาด อาจจะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการสูญเสียโอกาสทางการตลาดได ้

2.6.9  การยกเลิกผลิตภณัฑ ์(Product Deleting) การปล่อยผลิตภณัฑ์ลงสู่ตลาดภายใตร้ะยะเวลา
หน่ึง จะสงัเกตเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยปกติผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถผ่านขั้นแนะน า (Intro-
duction) ไปไดจ้ะมีอนาคตท่ีสดใส เพียงแต่ระยะเวลาของการอยู่ในช่วงต่อไปนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายอยา่ง อาทิ ปริมาณคู่แข่งขนัในตลาด ประเภทของสินคา้ การท าตลาดของผูผ้ลิต เป็น
ตน้ ส่ิงท่ีถือว่าเป็นสญัลญัญาณเตือนภยัใหกิ้จการล่วงรู้ว่าควรจะยกเลิกผลิตภณัฑ์ใดๆนั้นพิจารณาได้
จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1) การลดลงของยอดขายอยา่งต่อเน่ือง 
2) ระดบัก าไรท่ีไดรั้บลดลงต ่ากว่ามาตรฐาน 
3) การเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการผลิตภณัฑน์อ้ยลง 
4) ผลิตภณัฑม์ีขอ้บกพร่อง หรือเกิดความผดิพลาดในการผลิตจนไม่สามารถแกไ้ขได ้
5) ความลา้สมยัของผลิตภณัฑ ์อนัอาจะเกิดความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี 

 
2.7  ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบับัญชีต้นทุน 

ตน้ทุน (Cost) หมายถึง มลูค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการ โดย
มูลค่านั้นจะต้องสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วยเงินตรา ซ่ึงเป็นลกัษณะของการลดลงในสินทรัพยห์รือ
เพ่ิมข้ึนในหน้ีสิน ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะใหป้ระโยชน์ในปัจจุบนัหรือในอนาคตก็ได ้เม่ือตน้ทุนใดท่ี

DPU



26 

เกิดข้ึนแลว้และกิจการไดใ้ชป้ระโยชน์ไปทั้งส้ินแลว้ ตน้ทุนนั้นก็จะถือเป็น “ค่าใชจ่้าย” (Expenses) 
ดงันั้น ค่าใชจ่้ายจึงหมายถึงตน้ทุนท่ีได้ให้ประโยชน์และกิจการไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้งหมดไปแลว้ใน
ขณะนั้ นและส าหรับต้นทุนท่ี กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่ กิจการในอนาคต
เรียกว่า “สินทรัพย”์ (อนุรักษ ์ ทองสุโขวงศ,์ 2548) 

ความหมายของตน้ทุนมีหลายชนิดซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้
ในกระบวนการวางแผนและตดัสินใจ การเลือกใชต้น้ทุนท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุด การน าตน้ทุนไปใชผ้ดิวตัถุประสงคก์็อาจท าให้การตดัสินใจผิดพลาดได ้ตน้ทุนสามารถ
จ าแนกไดใ้นลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

2.7.1 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ 
2.7.2 การจ าแนกตน้ทุนตามความส าคญัและลกัษณะของตน้ทุนการผลิต 
2.7.3 การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัระดบัของกิจกรรม 
2.7.4 การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัหน่วยตน้ทุน 
2.7.5 การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงานในสายการผลิต 
2.7.6 การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงานในกิจการ 
2.7.7 การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัเวลา 
2.7.8 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของความรับผดิชอบ 
2.7.9 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตดัสินใจ 

2.7.1 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ส่วนประกอบของตน้ทุนท่ีใช้
ในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะประกอบดว้ยวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ่้ายการผลิต ซ่ึงถา้พิจารณาในดา้นทรัพยากรท่ีเป็นส่วนประกอบของสินคา้แลว้ ประกอบดว้ย 

2.7.1.1  วตัถุดิบ (Materials) ถกูแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1) วตัถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต และ

สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนว่าใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณและตน้ทุนเท่าใด 
2) วตัถุดิบทางออ้ม (Indirect materials) หมายถึง วตัถุดิบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดย

ทางออ้มกบัการผลิตสินคา้ แต่ไม่ใช่วตัถุดิบหลกัหรือวตัถุดิบส่วนใหญ่ เช่น ตะปู กาว กระดาษทรายท่ี
ใชเ้ป็นส่วนประกอบของการท าเคร่ืองหนงัหรือเฟอร์นิเจอร์ 
 2.7.1.2  ค่าแรงงาน (Labor) ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่
ลกูจา้งหรือคนงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ โดยปกติแลว้ค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง(Direct labor) และค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect labor) 

DPU

http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.1 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.1 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.2 การจำแนกต้นทุนตามความสำคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.2 การจำแนกต้นทุนตามความสำคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.3 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.3 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.4 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.4 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.5 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.5 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.6 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในกิจการ
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.6 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในกิจการ
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.7 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.7 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.8 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของความรับผิดชอบ
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.8 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของความรับผิดชอบ
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.9 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.9 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.1 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm#3.1 การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


27 

 2.7.1.3  ค่าใชจ่้ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ค่าใชจ่้ายการผลิต หมายถึง แหล่ง
รวบรวมค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง เช่น วตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าใชจ่้ายในการผลิตทางออ้มอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่าน ้ า ค่า
ไฟ ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา ค่าประกนัภยั ค่าภาษี เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีก็จะตอ้งเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเส่ือม
ราคา ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในส านกังาน ดงันั้น  ค่าใชจ่้ายการผลิตจึงถือเป็นท่ีรวมของค่าใชจ่้าย
ในการผลิตทางออ้มต่างๆ (Cost pool of indirect manufacturing costs) นอกจากน้ี ยงัจะพบว่าในบาง
กรณีก็มีการเรียกค่าใชจ่้ายการผลิต ในช่ืออ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ยการ
ผลิต (Manufacturing Burden) ตน้ทุนผลิตทางออ้ม (Indirect Costs) เป็นตน้ 

2.7.2  การจ าแนกตน้ทุนตามความส าคญัและลกัษณะของตน้ทุนการผลิต 
การจ าแนกต้นทุนตามความส าคญัและลกัษณะของต้นทุนการผลิตนั้น จะมีลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกบัการจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของการผลิต ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการจ าแนกตน้ทุน
ในลกัษณะน้ี ก็เพ่ือใชใ้นการวางแผนและควบคุมมากกว่าท่ีจะจ าแนกเพ่ือการค านวณตน้ทุนของ
สินคา้หรือบริการ การจ าแนกตน้ทุนตามความส าคญัและลกัษณะของตน้ทุนการผลิต สามารถจ าแนก
ได ้2 ลกัษณะคือ 

1) ต้นทุนขั้นต้น (Prime Costs)  หมายถึง ต้นทุนรวมระหว่างว ัตถุดิบทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง ซ่ึงตามปกติเราจะถือว่า ต้นทุนขั้นต้นจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับการผลิต 
รวมทั้งเป็นตน้ทุนท่ีมีจ  านวนมากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผลิตทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบนั 
การผลิตในธุรกิจบางแห่งมีการใชเ้คร่ืองจกัรมากข้ึน ท าใหต้น้ทุนค่าแรงงานทางตรงลดลง ในลกัษณะ
เช่นน้ีตน้ทุนขั้นตน้ก็จะมีความส าคญัลดลงเม่ือเทียบกบัตน้ทุนแปรสภาพ 

2) ตน้ทุนแปรสภาพ (Conversion costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัแปรสภาพและเปล่ียน
รูปแบบจากวตัถุดิบทางตรงใหก้ลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูปตน้ทุนแปรสภาพจะประกอบดว้ย ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต จากท่ีกล่าวแลว้ก็คือ  เม่ือกิจการมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรมากข้ึน ค่า
เส่ือมราคา ค่าซ่อมบ ารุง ซ่ึงจัดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจ  านวนมากข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นใน
ปัจจุบนัน้ี ส าหรับธุรกิจท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ก็จะใหค้วามส าคญักบัตน้ทุนแปรสภาพมากกว่า
ตน้ทุนขั้นตน้ 

2.7.3  การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัระดบัของกิจกรรม  
การจ าแนกตน้ทุนความสมัพนัธก์บัระดบัของกิจกรรมน้ี บางคร้ังเราก็เรียกว่า “การจ าแนก

ตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุน (Cost Behavior) ซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นการวิเคราะห์จ านวน
ของตน้ทุนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดบัของกิจกรรมท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้
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เกิดตน้ทุน (Cost Driver) ในการผลิตทั้งท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม การประเมิน และวดัผล
การด าเนินงาน การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัระดับของกิจกรรม เราสามารถท่ีจะจ าแนก
ตน้ทุนได้ 3 ชนิด คือ ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี ต้นทุนผสม อย่างไรก็ตามแนวคิดในการจ าแนก
ตน้ทุนใน 3 ชนิดน้ี เป็นการจ าแนกตน้ทุนท่ีอยู่ในช่วงของต้นทุนท่ีมีความหมายต่อการตัดสินใจ 
(Relevant range) นัน่ก็คือ เป็นช่วงท่ีตน้ทุนคงท่ีรวม และตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ยงัมีลกัษณะคงท่ี
หรือไม่เปล่ียนแปลง 

1) ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจะมีตน้ทุนรวมเปล่ียนแปลงไปตาม
สดัส่วนของการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะท่ีตน้ทุนต่อหน่วยจะคงท่ี
เท่ากนัทุก ๆ หน่วย โดยทัว่ไปแลว้ตน้ทุนผนัแปรน้ีจะสามารถควบคุมไดโ้ดยแผนกหรือหน่วยงานท่ี
ท าใหเ้กิดตน้ทุนผนัแปรนั้น 

2) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs) คือ ตน้ทุนท่ีมีพฤติกรรมคงท่ี หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีมิได้
เปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการผลิตในช่วงของการผลิตระดบัหน่ึง แต่ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยก็จะ
เปล่ียนแปลงในทางลดลงถา้ปริมาณการผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีตน้ทุนคงท่ียงัแบ่งออกเป็นตน้ทุน
คงท่ีอีก 2 ลกัษณะ คือ ตน้ทุนคงท่ีระยะยาว (Committed Fixed Cost) เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงไดใ้นระยะสั้น เช่น สญัญาเช่าระยะยาว ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ และตน้ทุนคงท่ีระยะสั้น 
(Discretionary Fixed Cost) จดัเป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวจากการประชุมหรือตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร เช่น ค่าโฆษณา ค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้และวิจยั เป็นตน้ ส าหรับในเชิงการบริหารแลว้
ตน้ทุนคงท่ีส่วนใหญ่มกัจะควบคุมไดด้ว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น 

3) ตน้ทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนั
แปรรวมอยูด่ว้ยกนั ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อการตดัสินใจ โดยตน้ทุนผสมน้ี
จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตน้ทุนก่ึงผนัแปร และตน้ทุนก่ึงคงท่ีหรือตน้ทุนเชิงขั้น 

3.1) ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi variable cost)  หมายถึง ตน้ทุนท่ีจะมีตน้ทุนส่วนหน่ึง
คงท่ีทุกระดบัของกิจกรรม และมีตน้ทุนอีกส่วนหน่ึงจะผนัแปรไปตามระดบัของกิจกรรม เช่น ค่า
โทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในบางคร้ังก็เป็นการยากท่ีจะระบุไดว้่าตน้ทุนส่วนใดเป็น
ตน้ทุนผนัแปร ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการประมาณตน้ทุนเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ ซ่ึง
เทคนิคในการประมาณตน้ทุนจะไดศ้ึกษาต่อไปในส่วนของการบญัชีตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการใชข้อ้มูล
เพื่อการตดัสินใจ 

3.2) ตน้ทุนเชิงขั้น (Step cost) หรือตน้ทุนก่ึงคงท่ี (Semi fixed cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ี
จะมีจ  านวนคงท่ี ณ ระดบักิจกรรมหน่ึงและจะเปล่ียนไปคงท่ีในอีกระดบักิจกรรมหน่ึง เช่น เงินเดือน 
ผูค้วบคุมคนงาน ค่าเช่าบางลกัษณะ เป็นตน้ 
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2.7.4  การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัหน่วยตน้ทุน 
ในการจ าแนกตน้ทุนลกัษณะน้ีสามารถท่ีจะจ าแนกได ้2 ชนิด คือ ตน้ทุนทางตรง (Direct 

cost) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost) โดยพิจารณาตามความสามารถท่ีจะระบุไดว้่าตน้ทุนใดเป็น
ตน้ทุนของงานใด แผนกใด หรือเขตการขายใด เป็นตน้ 

2.7.4.1 ตน้ทุนทางตรง (Direct cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีฝ่ายบริหารสามารถท่ีจะระบุไดว้่า
ตน้ทุนใดเป็นของหน่วยตน้ทุน (Cost Object) ใดนัน่เอง เช่น วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงท่ี
ใชใ้นการผลิตงานผลิตช้ินใดช้ินหน่ึง หรือค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรในแผนกประกอบ ก็คือ ตน้ทุน
ทางตรงของแผนกประกอบนัน่เอง 

2.7.4.2 ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect cost) หมายถึง ตน้ทุนร่วม (Common cost) ท่ีเกิดข้ึนโดย
ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากหน่วยตน้ทุนใด โดยปกติแลว้ตน้ทุนทางออ้มน้ีจะถูกแบ่งสรรให้แก่
หน่วยตน้ทุนต่างๆ ดว้ยเทคนิควิธีในการจดัสรรตน้ทุน (Allocation techniques) ซ่ึงโดยทัว่ไปตน้ทุน
เก่ียวกบัการผลิตนั้น ตน้ทุนทางออ้มก็หมายถึงค่าใชจ่้ายการผลิตของสินคา้ 

2.7.5  การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงานในสายการผลิต 
การด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ มกัจะประกอบไปดว้ยแผนกต่าง ๆ จ  านวน

มากในสายการผลิตสินคา้ และแต่ละแผนกก็ท าหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส าหรับกิจการท่ีท าการ
ผลิตสินคา้เราสามารถท่ีจะจ าแนกแผนกต่าง ๆ ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

2.7.5.1 ต้นทุนแผนกผลิต (Cost of production departments) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองจกัร คนงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแผนกผลิตสินคา้ของกิจการ 
เช่น แผนกตดั แผนกเช่ือม แผนกประกอบ แผนกบรรจุ เป็นตน้ 

2.7.5.2 ตน้ทุนแผนกบริการ (Cost of service departments) หมายถึง ตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรงโดยแผนกต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีในดา้นการบริการใหแ้ก่แผนกอ่ืน ๆ 
เช่น แผนกเงินเดือนและค่าจา้ง แผนกบุคคล แผนกซ่อมบ ารุง แผนกธุรการโรงงาน เป็นตน้ โดยปกติ
แลว้ตน้ทุนในแผนกบริการส่วนท่ีเก่ียวกับการผลิตก็จะถูกจดัสรรเขา้แผนกผลิตต่าง ๆ เพื่อท าการ
ค านวณหาตน้ทุนผลิตท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตามการจดัสรรตน้ทุนจากแผนกบริการใหแ้ก่แผนกผลิตก็
จะตอ้งค านึงถึงการท่ีแผนกผลิตไดใ้ชป้ระโยชน์จากแผนกบริการนั้น ๆ 

2.7.6  การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงานในกิจการ 
การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงาน เป็นการพิจารณาตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานหรือ

ปฏิบติังานของหนา้ท่ีงานต่าง ๆ โดยปกติแลว้จะสามารถแบ่งหน้าท่ีงานในกิจการต่าง ๆ ออกเป็น 4 
หนา้ท่ีงาน คือ การผลิต การตลาด การบริหาร การเงิน ดงันั้นตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในหน้าท่ีงานต่าง ๆ ก็
คือ 
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2.7.6.1 ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการผลิต (Manufacturing costs) ไดแ้ก่ตน้ทุนท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการผลิต คือ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต 

2.7.6.2 ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการตลาด (Marketing costs) หมายถึง ตน้ทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้ หรือบริการ ค่าโฆษณา ค่านายหนา้พนกังานขาย 

2.7.6.3 ต้นทุนท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administrative costs) ได้แก่ ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะท่ีเก่ียวกับการสั่งการ การควบคุม และการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัรวมถึง
เงินเดือนของผูบ้ริหารและพนกังานในแผนกต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัแผนกผลิต และแผนกขาย 

2.7.6.4 ตน้ทุนทางการเงิน (Financial costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมากจากการ
จดัหาเงินทุน หรือการบริหารเงินทุนของกิจการ เช่น ค่าดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ 

2.7.7  การจ าแนกตน้ทุนตามความสมัพนัธก์บัเวลา 
2.7.71 ต้นทุนในอดีต (Historical cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีกิจการได้จ่ายไปจริงตาม

หลกัฐานอนัเท่ียงธรรมท่ีปรากฏ จ  านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายไปนั้นจึงถือเป็นมูลค่าหรือตน้ทุนของ
สินคา้หรือสินทรัพยข์องกิจการในอดีต แต่ตน้ทุนในอดีตน้ีอาจจะไม่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้
เพ่ือการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะค่าของเงินในอดีตกบัในปัจจุบนัย่อมมีความ
แตกต่างอนัเน่ืองมากจากภาวะเงินเฟ้อ และความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ 

2.7.7.2 ตน้ทุนทดแทน (Replacement cost) หมายถึง มูลค่า หรือราคาตลาดปัจจุบนัของ
สินทรัพยป์ระเภทเดียวกนักบัท่ีกิจการใชอ้ยูก่ล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือสินทรัพยท่ี์กิจการเคยซ้ือมาในอดีต 
ถา้ตอ้งการท่ีจะซ้ือใหม่ในขณะน้ีจะตอ้งจ่ายเงินในจ านวนเท่าไร ซ่ึงโดยปกติมูลค่าหรือราคาตน้ทุน
ทดแทนยอ่มมีมลูค่าสูงกว่าตน้ทุนในอดีต ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะการเกิดภาวะเงินเฟ้อส่วนหน่ึงและ
จากการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยขีองสินทรัพย ์เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึนส่วนหน่ึง 

2.7.7.3 ตน้ทุนในอนาคต (Future cost) หมายถึง ตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายท่ีกิจการคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จากการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผูบ้ริหาร ซ่ึงตน้ทุนในอนาคตนั้นอาจจะไดม้า
จากการประมาณการหรือการพยากรณ์ก็เป็นได ้บ่อยคร้ังท่ีตน้ทุนในอนาคตจะถูกน ามาใชใ้นการ
วางแผน ฉะนั้นการประมาณตน้ทุนในอนาคตจึงตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

2.7.8  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของความรับผดิชอบ 
2.7.8.1 ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้(Controllable cost) หมายถึง ตน้ทุน หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถ

ระบุหรือก าหนดไดว้่า หน่วยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง กล่าวอีกนัย
หน่ึงก็คือ มีอ  านาจ หนา้ท่ี หรือมีความสามารถท่ีจะท าใหต้น้ทุนจ านวนนั้นเพ่ิมข้ึน หรือลดลงจากการ
ตดัสินใจของตน ซ่ึงถา้จะพิจารณาให้มากข้ึนก็พอท่ีจะสรุปไดว้่า ตน้ทุนท่ีควบคุมไดใ้นหน่วยงาน
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หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ก็อาจจะเป็นตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ไดใ้นอีกหน่วยงานหรือผูบ้ริหารอีกคน
หน่ึงก็ได ้

2.7.8.2 ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้(Uncontrollable Cost) หมายถึง ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่
อยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ี ท่ีหน่วยงานหรือผูบ้ริหารในระดบันั้นๆ จะควบคุมไวไ้ด ้นั่นคือไม่สามารถท่ี
จะก าหนดตน้ทุนประเภทน้ีใหเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้โดยปกติตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ไดข้องผูบ้ริหารระดบั
ล่างก็มกัจะเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงนัน่เอง 

2.7.9  การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตดัสินใจ 
ในการด าเนินธุรกิจผูบ้ริหารมกัจะต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมายและท่ีส าคัญก็คือ 

ผูบ้ริหารจะต้องพยายามท าการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา หรือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ข้อมูลทางด้าน
ตน้ทุนท่ีเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจจึงมกัจะถกูจ าแนกเป็น 

2.7.9.1 ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ (Unavoidable Cost) 
หรือไม่สามารถท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ว่าผูบ้ริหารจะท าการตดัสินใจอยา่งไร ดงันั้น  ตน้ทุนจม
จึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจในอดีต ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในปัจจุบนั เช่น 
ค่าเช่าท่ีเป็นสญัญาเช่าระยะยาว ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยป์ระจ า เป็นตน้ ถึงแมว้่าตน้ทุนจมจะไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจในปัจจุบนั แต่ผูบ้ริหารก็ควรท่ีจะท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีสามารถใชป้ระโยชน์
จากตน้ทุนจมใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

2.7.9.2 ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงได ้(Avoidable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีสามารถประหยดัไดจ้าก
การตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง ตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงไดม้กัจะมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารเสมอ 

2.7.9.3 ตน้ทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีกิจการ
จะได้รับจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกหน่ึงแต่กบัตอ้งสูญเสียไป จากการท่ีเลือกตดัสินใจในอีก
ทางเลือกหน่ึง เช่น ถา้กิจการมีเงินจ านวนหน่ึงและสามารถน าไปฝากธนาคารไดด้อกเบ้ียปีละ 20,000 
บาท แต่ถา้กิจการตอ้งการน าเงินท่ีมีอยู่นั้นไปลงทุนท าธุรกิจ การท่ีกิจการเลือกลงทุนท าธุรกิจท าให้
สูญเสียดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บ 20,000 บาท ถือว่าถา้กิจการเลือกท าธุรกิจก็จะมีตน้ทุนเสียโอกาสเกิดข้ึน 
20,000บาท โดยปกติตน้ทุนเสียโอกาสจะไม่มีการบนัทึกลงบญัชีของกิจการเพราะมิไดเ้ป็นตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริง แต่เป็นตน้ทุนท่ีถกูสมมติเพ่ือการตดัสินใจ 

2.7.9.4 ตน้ทุนส่วนท่ีแตกต่าง (Differential Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปจากการตดัสินใจเลือกกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงในทางเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็
ได ้(Incremental Cost or Detrimental Cost) โดยปกติตน้ทุนประเภทน้ีจะเกิดก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียน 
แปลงวิธีการปฏิบติัแบบเดิม มาเป็นวิธีการปฏิบติัแบบใหม่ เช่น ถา้ผูบ้ริหารก าลงัท าการตดัสินใจว่า
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ควรท่ีจะซ้ือเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ เขา้มาท าการผลิตแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีมีอยูห่รือไม่ ทั้งน้ีเคร่ืองจกัรใหม่
อาจจะตอ้งลงทุนสูง แต่ก็สามารถท่ีจะประหยดัตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยลงไปได ้ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้ง
ท าการตดัสินใจโดยพิจารณาจากตน้ทุนส่วนท่ีแตกต่างรวมสุทธิ 

2.7.9.5 ต้นทุนเพ่ิมต่อหน่วย (Marginal Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากการผลิต
เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตน้ทุนส่วนเพ่ิม (Incremental Cost) แต่ตน้ทุนส่วนเพ่ิม
ต่อหน่วยเป็นการพิจารณาส่วนท่ีเพ่ิมจากการเพ่ิมของการผลิตเพียง 1หน่วย 

 
2.8  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ดนัย ชุดทอง (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายร่วมกันระหว่าง
องค์กร โดยท าการศึกษาพฒันาระบบการร่วมกนัใชบ้ริการเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบรักษาความ
ปลอดภัยแบบ PKI ส าหรับหลายองคก์ร เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านในระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่
จ าเป็นตอ้งจดช่ือและบญัชีผูใ้ช้ และรหัสผ่านจ านวนมาก ผลและลักษณะการท างานจะเป็นแบบ
แอพพลิเคชัน่ โดยผูใ้ชส้ามารถใช ้Certificate จากระบบขององคก์รตวัเองท่ีใชง้านช่ือและรหัสผ่านและ
ยงัสามารถน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ไปใชง้านกบัระบบเครือข่ายไร้สายท่ีร่วมใหบ้ริการโดยไม่รู้สึก
ถึงความแตกต่าง และสามารถเกบ็ประวฒิัการใชง้านพร้อมรายงานพื่อใหท้ราบถึงสถิติการใชง้านว่ามีการ
ใชง้านองค์กรและใชง้านขา้มองค์กรมากน้อยอย่างไร  โดยระบบน้ีถูกพฒันาระบบปฏิบติัการ Linux 
ร่วมกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล MySQL และโปรแกรม Free Radius ซ่ึงเป็นโปรแกรมแบบ Open 
Source ทั้งส้ิน โดยมีการพฒันาการจดัการแบบ Web-Base ดว้ยภาษา PHP ท าให้ประหยดัและเพ่ิมความ
สะดวกมากหากเปรียบเทียบกบัระบบอ่ืนๆ 

พิศพราว เหล่าบุศรากุล (2547) ได้ศึกษาเร่ือง การวัดประสิทธิภาพการท างานของ
เครือข่ายแลนไร้สาย โดยท าการศึกษาส ารวจวดัสญัญาณเครือข่ายไร้สาย ภายในอาคารท่ีมีการติดตั้ง 
อุปกรณ์ (Access Point: AP) ซ่ึงมีผูใ้ชห้ลายจุดหลากหลายกลุ่ม โดยต าแหน่งการติดตั้ง AP ของอาคาร
ท่ีท าการส ารวจนั้นพิจารณาจากต าแหน่งของกลุ่มผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม ท าใหบ้างจุดมี AP อยูห่่างกนัไม่มาก 
และมีหลายตวัอยูบ่ริเวณเดียวกนั  โดยในการส ารวจนั้น ใชโ้ปรแกรม Aironet Client Utility ท าการ
วดัค่าความแรง(Signal Strength) และค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal –to-Noise Ratio )
จากนั้นท าการเก็บสถิติจากการถ่ายโอนไฟลข์อ้มูล (File Transfer) เพื่อหาประสิทภาพของสัญญาณ 
โดยไดผ้ลการส ารวจวดัสญัญาณ สรุปไดว้่า การติดตั้งเครือข่ายตอ้งมีการวางแผนท่ีดี ในเร่ืองการวาง
ต าแหน่ง และการบริหารความถ่ีของ AP เพื่อหลีกเล่ียงปัญหารบกวนกนัระหว่าง AP และปัญาหา Co-
Channel Interference ท่ีเกิดจากการติดตั้ง AP ท่ีมีช่องสัญญาณความถ่ีเดียวกนัอยู่ไกลก้นัมีผลให้
สญัญาณและประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายใหดี้ข้ึนดีข้ึน 
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ณัฐวฒัน์ นาคเทวญั (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
มาตรฐาน IEEE 802.11G  และ 802.11N โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างมาตรฐาน 
IEEE802.11 Gและ N ท่ีระดบั Transport Layer โดยผ่านการท างานท่ี TCP และ UTP ท่ี Application 
layer โดยใช ้FTP และ Physical layer โดยวดัจากค่า RSSI ในการทดสอบวดัประสิทธิภาพจะวดัค่าทรู
พุต ค่าจิตเตอร์ อตัราการสูญเสีย อตัราการดาวน์โหลด โดยใช ้FTP ผลการทดสอบพบว่าค่าทรูพุต ค่า
จิตเตอร์ อตัราการดาวน์โหลดโดยใช ้FTP และ ค่า RSSI ของมาตรฐาน IEEE 802.11N มีค่าแนวโน
มท่ีดีกว่า แต่อตัราการสูญเสียพบว่ามาตรฐาน IEEE 802.11G มีอตัราการสูญเสียท่ีนอ้ยกว่า 

วราธร ปัญญางาม (2543) ไดศ้ึกษาเร่ือง การประมาณตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ตวัอย่างดว้ย
วิธีการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม โดยท าการศึกษา การประมาณตน้ทุนผลิตภณัฑข์องบริษทัฑต์วัอย่าง 
โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ “Support Radiator” ซ่ึงท าการผลิตในโรงงานท่ียงัไม่ไดท้  าการก าหนดตน้ทุนการ
ผลิต โดยอาศยัการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายผลิตช้ินส่วนรถยนต์โรงงานตวัอย่าง ผล
การศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์ตวัอย่างมีตน้ทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีม่คุณค่าเป็นเงิน 47.74 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.27 ของตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมีคุณค่าคิดแป็นเงิน  26.20 บาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 7.28 ของตน้ทุนการผลิต และ ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงคิดเป็นเงินจ านวน 285.82 บาท ซ่ึง
จะไดต้น้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑต์วัอยา่งเป็นเงิน 359.72 บาท 

สุภาวดี บาลี (2555) ไดศ้ึกษาเร่ือง การประเมินการช้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ส าหรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยท าการศึกษาประเมินโครงการจดัช้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบชิปป์ปรับปรุงใหม่ปี 2003 ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam.2003) ขนาดกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคือ ผูบ้ริหารโครงการและผูป้กครอง จ  านวน 402 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ 
แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร แบบสอบถามความคิดเห็น แลลเจตคติ  แบบประเมินพฤษติกรรมของ
นกัศึกษา และแบบวดัความพึงพอใจของผูป้กครอง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน โดยผลวิจยัพบว่า โครงการมีวตัถุประสงค์ เพื่อจัดหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหน้กัศึกษา สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเพียงพอ สามารถใชส้นบัสนุนในการเรียนการ
สอนได้ด้วยตนเองซ่ึงสอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคปัจุบันเน่ืองจากคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก  การประเมินปัจจยัน าเข้า 
เก่ียวกบัระบบเครือข่ายไร้สาย ศนูยรั์บบริการหลงัจากการใชง้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มี
ความพร้อมและความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

จกัร ชมภูนุช (2553) การประเมินสภาพการใชง้านบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยท าการศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์ การประเมินใน

DPU



34 

การใชบ้ริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต โดยใชข้อ้มูลท่ี
ใชใ้นการวิจยัไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
ดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจดัการ คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ  านวน 388 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8343 สถิติใน
การวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาทั้งหมดเคยใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยมีระยะเวลาท่ีใชง้านอยู่ระหว่าง 1-2 ปี และใชทุ้กวนัท่ี มา
เรียน โดย 1 สปัดาห์ นกัศึกษาใชร้ะบบเคร่ือข่ายอินเทอร์เน็ตอยูร่ะหว่าง 6- 12 ชัว่โมง และเป็นการใช้
งานเพื่อความบนัเทิง และนกัศึกษายงัขาดความรู้เก่ียวกบัระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงนักศึกษามี
ความเห็นว่าการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตของมหาลยัสามารถใชง้านไดดี้ และมั้นใจในความปลอดภยัอีก
ทั้งรัศมีในการใหบ้ริการครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใชง้านและ นักศึกษามีความเห็นว่าระบบเครือข่ายไร้
สาย สามารถค้นควา้หาข้อมูลและเรียกใช้งานได้ตามต้องการ และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากโทรศพัท ์

Ha Cheol Lee (2548) ไดศ้ึกษา เร่ือง DCF Throughput Analysis of IEEE 802.11a/g/n-
based Mobile LAN over Correlated Fading Channel โดยท าการศึกษาน้ีใชก้ารวิเคราะห์ผ่าน MAC 
(Medium Access Control) กบั DCF (Distributed Coordination Function)ใน the IEEE 802.11a/g/n-
based mobile LAN ซ่ึงเป็นการประเมินช่องสัญญาณ โดยใชว้ิธีทฤษฏีการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของ DCF ผา่นการใชห้มายเลขจากสถานีซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือตวัแปรดา้นความเร็ว
ในการเคล่ือนท่ีและขนาดซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่าระบบของ IEEE 802.11n ดีท่ีสุดเม่ือเทียบทั้ง 4
รูปแบบ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของมาตรฐาน IEEE802.11G 

และ N ในการใชง้านท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัซ่ึงมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 กรอบความคิดในการศึกษา 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.5 ระยะเวลาตามแผนในการด าเนินการ 

 
3.1  กรอบแนวความคดิในการศึกษา 

ปัจจุบันตัวอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ท่ี
มหาวิทยาลยัน ามาใช้นั้นได้ ครบก าหนดอายุการใช้งาน และมีความช ารุดเสียหายส่งผลให้ไม่
สามารถใหบ้ริการในระบบเครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามทางเจา้หน้าท่ีดูแล
และรับผิดชอบไดเ้สนอน าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ใหม่เขา้มาทดแทน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในตวัอุปกรณ์และระบบใหม่แทนระบบเดิมทั้งหมด 
ดงันั้น ผูว้ิจ ัยในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในทีมงานผูดู้แลระบบเครือข่าย จึงมีความสนใจเปรียบเทียบขีด
ความสามารถของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ในการใชง้าน
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เพื่อน าผลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกตวัอุปกรณ์และ
ระบบท่ีมีความเหมาะสมกบัการลงทุนและการใชง้านในพ้ืนท่ีมหาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 
3.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
3.2.1 ขอ้มลูการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)ท่ีรองรับสัญญาณจากอุปกรณ์

ส่ือสารไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN 
3.2.2 ใบประเมิน/เสนอราคาการจดัช้ือครุภณัฑม์หาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
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3.2.3 อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 2ตัว คือ Cisco Aironet 3500 ตามภาพท่ี 3.1 ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N และ Cisco AIRONET1100 serles ตามภาพท่ี 
3.2 ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G  
 

 
 

ภาพที่ 3.1  Cisco Aironet 3500 อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N 
 

 
 

ภาพที่ 3.2  Cisco AIRONET 1100 serles เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 
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3.2.4 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ระบบปฏิบติัการ Windows7 ตามภาพท่ี 3.3  
 

 
 

ภาพที่ 3.3  คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ระบบปฏิบติัการWindows7 
 

3.2.5 ก  าหนดใหบ้ริเวณภายในส านักวิทยบริการชั้น1 ฝ่ังห้องสมุดโดยมีขนาดพ้ืนท่ีภายใน มี
กวา้ง 15 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นสถานท่ีในการทดลองทดสอบตามภาพท่ี 3.4 

 

 
 

ภาพที ่3.4  ตึกส านกัวิทยบริการฝ่ังหอ้งสมุดชั้น 1 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

DPU



38 
 

3.2.6 โปรแกรม inSSIDer ท าการวดัค่าสัญญาณซอฟท์แวร์ในการเปรียบเทียบความแรงหรือ
ความเขม้ของสญัญาณเครือข่ายไร้สาย (RSSI) ตามรูปท่ี 3.5 

 

 
 

ภาพที่ 3.5 โปรแกรม inSSIDer ท าการวดัค่าสัญญาณซอฟท์แวร์ในการเปรียบเทียบความแรงหรือ
ความเขม้ของสญัญาณเครือข่ายไร้สาย (RSSI) 

 
3.3  ขั้นตอนและวธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมเก็บขอ้มลูมีดงัน้ี 
3.3.1 ท าการเก็บข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีท าการแจกให้นักศึกษาในแต่ละปี

การศึกษาเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์หาจ านวนเคร่ืองท่ีใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และN 

3.3.2 ท าการเก็บขอ้มลูค่าใชจ่้ายการลงทุนในตวัอุปกรณ์และตวัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายระหว่างมาตรฐาน IEEE802.11G และN (Cost on Investment) โดยค่าใชจ่้ายในระบบเครือข่าย
ไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มีค่าการลงทุนเพียงแต่ตัวอุปกรณ์ท่ีท าการปรับเปล่ียนใหม่ 
เน่ืองจากตัวระบบเดิมสามารถน ามาใช้ทดแทนอุปกรณ์ใหม่ได้ ในขณะท่ีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N จะมีค่าการลงทุนทั้งตัวอุปกรณ์และตวัระบบใหม่
ทั้งหมด 
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3.3.3 ท าการทดสอบวดัค่าความแรงหรือความเขม้ (RSSI) ของสัญญาณจากอุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN โดยมีขั้นตอนในการตั้งค่าและติดตั้งตัวอุปกรณ์ในการ
ทดลองทดสอบวดัค่าสญัญาณดงัต่อไปน้ี 

 3.3.3.1 ก  าหนด ช่ือ อุปกรณ์ เค รือข่ าย อิน เทอ ร์ เ น็ตไ ร้สาย  (SSID)  มาตรฐาน 
IEEE802.11G ก  าหนดเป็นช่ือ TEST802.11G และมาตรฐาน IEEE802.11N ก  าหนดเป็นช่ือ 
TEST802.11N ตามล าดบั 

3.3.3.2 ติดตั้งโปรแกรม inSSIDer ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
โดยวัดค่าความแรงหรือความเข้ม  (RSSI) ของสัญญาณเพื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN 

3.3.3.3 ก  าหนดให้บริเวณภายในส านักวิทยบริการชั้น1 ฝ่ังห้องสมุดโดยมีขนาดพ้ืนท่ี
ภายใน มีกวา้ง 15 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นสถานท่ีในการทดลองทดสอบ 

3.3.3.4 ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายทั้งสองรุ่นท าการส่งสัญญาณให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) รับสัญญาณตามภาพท่ี 3.6 และใชโ้ปรแกรม inSSIDer 
ทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณ (RSSI) โดยเร่ิมระยะห่างจากตวัอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีจุดเร่ิมตน้ระยะ 1 เมตร และเวน้ระยะห่างจาก
จุดเดิมคร้ังละ 5 เมตรตามภาพท่ี 3.7 

 

   
 

ภาพที่ 3.6  ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมท าการปล่อยสญัญาณใหค้อมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) 
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ภาพที ่3.7  ผงัจ  าลองทดลองทดสอบการวดัค่าความแรงหรือความเขม้สญัญาณ (RSSI) ภายใน
ส านกัวิทยบริการ 
 

3.3.3.5  ท าการวดัค่าสัญญาณโดยก าหนดค่าความแรงหรือความเข้มของสัญญาณ 
(RSSI) ไม่เกิน-75dbm (มาตรฐานก าหนดโดยทีมผูดู้แลระบบ Network มหาวิทยลยัราชภฎัสวน
ดุสิต) 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในส่วนต่างๆน ามาประกอบ แลว้จึงท าการวิเคราะห์จากผล
ขอ้มลูท่ีไดว้่ามีความเหมือนและความแตกต่างกนัอยา่งไร เปรียบเทียบผลท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยั และ
น าขอ้มลูท่ีไดเ้สนอเป็นผลรายงานการศึกษาวิจยั 
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3.5 ระยะตามแผนในการด าเนินการ 
ระยะในการด าเนินการ เร่ิมตน้ตงัแต่ 16 มกราคม 2556 ถึง 25 กนัยายน 2556  

 
ตารางที่ 3.1 Gantt Chart แสดงระยะเวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆการด าเนินการ 
  

ขั้นตอนการด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.คน้ควา้หาขอ้มลูจากหนงัสือ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

         

2.เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อใช้ประกอบในการ
วิจยั 

         

3.ท ด ล อ ง ท ด ส อบ ก า ร วั ด ค่ า
สัญญาณตัวอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สายมาตรฐาน IEEE802.11GและN 

         

4.เก็บขอ้มลูเอกสารใบประเมินการ
ช้ือจ้างและผลการทดสอบการวดั
ค่าสัญญาณตวัอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สายมาตรฐาน IEEE802.11GและN 

         

5.รวบรวมข้อมูลจัดท า รูป เ ล่ม
งานวิจยั 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ในการใช้
งานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มีผลการศึกษาแสดงรายละเอียดไวใ้นส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 เปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ตามช่วงอายุการใช้งาน (Stages of 
Product Life Cycle) 

4.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11G และ N (Capital on Investment) 

4.3 เปรียบเทียบความแรงหรือความเขม้ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N (Received Signal Strength Indication :RSSI) 

 
4.1  เปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ที่รองรับระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ตไร้สาย IEEE802.11G และ N ตามช่วงอายุการใช้งาน (Stages of Product Life cycle) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตมีนโยบายแจกเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ี
รองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร 4ปี โดย เร่ิมตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 ทางมหาวิทยาลยัฯมีการจดัช้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย IEEE802.11G และ N รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาในแต่ละปีการศึกษา 
 
ปีการศึกษา จ านวนเคร่ือง รองรับสัญญาณ 

2549 5,500 IEEE802.11g 
2550 5,500 IEEE802.11g 
2551 4,500 IEEE802.11n 
2552 4,000 IEEE802.11n 
2553 3,500 IEEE802.11n 
2554 3,500 IEEE802.11n 
2555 3,500 IEEE802.11n 

 
จากตารางท่ี 4.1 การจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ส าหรับนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตตั้งแต่ปี 2549–2555 พบว่า ในระหว่างปี2549–ปี 2550 
ไดด้  าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองท่ีรองรับสัญญาณมาตรฐาน IEEE802.11G จ  านวนทั้งส้ิน 11,000 เคร่ือง 
อยา่งไรก็ตามในปี 2551-2555 ทางมหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาท่ีสามารถรองรับ
สญัญาณมาตรฐาน IEEE802.11N แทนสญัญาณเดิม  

เมื่อพิจารณาช่วงการใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G
และN ส าหรับบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11GและN ในแต่ละปีการศึกษาตามภาพท่ี 4.1 พบว่าการเร่ิมต้นใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มีจ  านวน 5,500 เคร่ือง ในปี 
2549 และเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 11,000 เคร่ือง ในปี 2550-2552 และมีจ  านวนเคร่ืองท่ีใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ลดลงเหลือเพียง จ  านวน 5,500 เคร่ือง ในปีสุดทา้ยคือปี 
2553 หลงัจากนั้นไม่ปรากฏเคร่ืองท่ีใช้สัญญาณดังกล่าว ในขณะท่ีการใช้เคร่ืองท่ีใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N มีการเร่ิมตน้ใชใ้นปี 2551 จ านวน 4,500 เคร่ืองและเพ่ิม
จ านวนเคร่ืองข้ึนเป็น 8,500 เคร่ือง 12,000 เคร่ือง และ 15,500 เคร่ือง ในปี 2552,2553 และ 2554 
ตามล าดบั และมีจ  านวนเคร่ืองท่ีใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงักล่าวลดลงเหลือ 14,500 เคร่ืองในปี 2555 
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ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนเคร่ืองที่ใช้เครือขำ่ย
มำตรฐำน802.11N 

จ ำนวนเคร่ืองที่ใช้เครือขำ่ย
มำตรฐำน802.11G 

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ
N ในแต่ละปีการศึกษามีรายละเอียดตามภาพท่ี 4.1 

 
ภาพที ่4.1 กราฟแสดงจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีรองรับสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN ในแต่ละปีการศึกษา 

 
จากภาพท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G

ไม่จ  าเป็นและไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองดว้ยจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.1N มีมากกว่าและเข้ามาแทนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐานแบบ
เก่า 
 
4.2  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และN (Investment for Fixed Capital) 

ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งตวัระบบและตวัอุปกรณ์ อา้งอิงขอ้มลูค่าใชจ่้ายจากใบประเมินราคา
ของหน่วยงานพสัดุและครุภณัฑม์หาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต โดยตารางท่ี 4.2 เป็นราคา ค่าใชจ่้ายใน
การลงทุนตัวอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G  
และตารางท่ี 4.3 เป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนตวัอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายมาตรฐาน IEEE802.11N  
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ตารางที่ 4.2 ค่าใชจ่้ายตวัอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 
 

 
ล าดบัที ่

 
รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการตดิตั้ง (Installation Costs) 

จ านวน หน่วยละ ส่วนลด รวมเงิน 
1 Wireless Access Point 

801.11g 130 เคร่ือง 
1งาน 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

2 อุปกรณ์Access Switch48port 
4 เคร่ือง 

1งาน 300,000.00 0.00 300,000.00 

3 ค่าลิขสิทธ์ิ (License) 1งาน 130,000.00 0.00 130,000.00 
4 อุปกรณ์ Wireless Lan 

Controller 
1งาน 930,000.00 

 
0.00 930,000.00 

 
5 ค่าการติดตั้งระบบบริหารการ

จดัการ 
1งาน 150,000.00 0.00 150,000.00 

6 ค่าพฒันาชอฟแวร์ 1งาน 200,000.00 0.00 252,520.00 
7 ค่ า เ ดินสาย ติดตั้ ง อุปกรณ์

(Cable System) 
1งาน 260,000.00 0.00 260,000.00 

8 ค่าอบรมและทดสอบระบบ 1งาน 150,000.00 0.00 150,000.00 
 
ที่มา: ขอ้มลูรายละเอียดการประเมินราคาตาม พสัดุ/ครุภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตท่ีจะช้ือ
หรืองานจา้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2549 

 
จากตารางท่ี 4.2 ค่าใชจ่้ายในการลงทุนระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มี

ค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด 3,420,000 บาท ตดัค่าใชจ่้ายในตัวระบบล าดับท่ี 3,5,6 ซ่ึงป็นตัวระบบเดิมท่ี
สามารถใชแ้ทนกับอุปกรณ์ท่ีปรับเปล่ียนใหม่ได ้คิดเป็นเงิน 480,000 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุนเท่ากับ 3,420,000 - 480,000 = 2,940,000 บาท และสามารถคิดเป็นเปอร์เช็นในการลงทุน
ค่าใชจ่้ายไดเ้ท่ากบั (2,940,000/3,420,000) x100 = 85.96% ของราคารวมทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.3 ค่าใชจ่้ายตวัอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N 
 

 
ล าดบัที ่

 
รายการ 

ค่าใช้จ่ายในการตดิตั้ง (Installation Costs) 

จ านวน หน่วยละ ส่วนลด จ านวนเงนิรวม 
1 Wireless Access Point 

801.11a/g/n  130 เคร่ือง 
1งาน 4,409,425.00 0.00 4,409,425.00 

2 อุปก ร ณ์Access Switch 4 8 
port 4 เคร่ือง 

1งาน 160,125.00 0.00 160,125.00 

3 ค่าลิขสิทธ์ิ (License) 1งาน 129,020.00 0.00 129,020.00 
4 อุปกรณ์ Wireless Controller 1งาน 1,145,000.00 0.00 1,145,000.00 
5 ค่าการติดตั้งระบบบริหารการ

จดัการ 
1งาน 150,000.00 0.00 150,000.00 

6 ค่าพฒันาชอฟแวร์ 1งาน 252,520.00 0.00 252,520.00 
7 ค่ า เ ดินสาย ติดตั้ ง อุปกรณ์

(Cable System) 
1งาน 388,410.00 0.00 388,410.00 

8 ค่าอบรมและทดสอบระบบ 1งาน 160,500.00 0.00 160,500.00 
 
ที่มา: ขอ้มลูรายละเอียดการประเมินราคาตาม พสัดุ/ครุภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตท่ีจะช้ือ
หรืองานจา้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2553 

 
จากตารางท่ี 4.3 ค่าใชจ่้ายในการลงทุนระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ใน

การลงทุนระบบและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งส้ิน 6,795,000 บาท   
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตวัระบบและอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

มาตรฐาน IEEE802.11G และ N ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตวัอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน
IEEE802.11G และ N 

 

ตวัอุปกรณ์ 
มาตรฐาน

IEEE802.11G /บาท 
มาตรฐาน

IEEE802.11N /บาท 
ค่าใช้จ่ ายในการติดตั้ งระบบ
Wireless Access Point 130  

2,940,000 6,795,000 

 
 
จากตารางท่ี 4.4 เป็นเปรียบเทียบการลงทุนค่าใชจ่้ายส าหรับในการติดตั้ง (Investment for 

Fixed Capital) คร้ังน้ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้มาตรฐาน IEEE802.11G มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน 
เท่ากบั 2,940,000บาท คิดเป็น 85.96% ของราคารวมทั้งหมด ในขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
มาตรฐาน IEEE802.11N มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน เท่ากบั 6,795,000 บาท คิดเป็น 100% ของราคารวม
ทั้งหมด 

ค านวณหาค่าใชจ่้ายเครือข่ายไร้สายต่อจ านวนผูใ้ชง้าน 
ค่าใช้จ่ายต่อจ านวนผูใ้ช้งานอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยอาศยัสูตรการ

ค านวณ และค่าขอ้มลูทางสถิติการใชง้านยอ้นหลงั 1 ปีไดด้งัต่อไปน้ี 
 

4.2.1 สูตรการค านวณหาผูใ้ชเ้ครือข่ายไร้สายต่อจ านวน Access Point 
ค านวณหา ความสามารถในการรองรับจ านวนผูใ้ช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

มาตรฐาน IEEE802.11G และ N ดงัน้ี 
 

           Access Point = 
(           )                               

                      
 

 
อา้งอิงสูตรการค านวณจากหนงัสือการออกแบบระบบWireless Lan 2nd Edition (อรรณพ 

ขนัธิกุล และ อ  านาจ มีมงคล, 2553) ท าการยา้ยค่าสมการ หาค่าจ านวนผูใ้ชง้าน 
 

Number of user = 
                         

(           )                
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จากสูตรอา้งอิงค่าตวัแปรขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
Number of user หมายถึง จ  านวนผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
Ap หมายถึง  จ  านวนอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Point) จ  านวน 130 

เคร่ือง อา้งอิงจากการจดัช้ือตวัอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายจากทางมหาวิทยาลยั 
%Efficiency หมายถึง เปอร์ เซ็นประสิทธิภาพของอุปกรณ์ อินเทอร์ เ น็ตไร้สาย

(AP)สามารถการรับส่งขอ้มลู โดยมีค่าเท่ากบั 100% อา้งอิงการจากผลการทดลองทดสอบตวัอุปกรณ์
สามารถรับ-ส่งขอ้มลูไดป้ระสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด 

Speed of AP หมายถึง ความเร็วสูงสุดในการรับ-ส่งขอ้มูลสูงสุดตวัอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายไร้สาย (AP) อา้งอิงจากผลขอ้มูลจากการทดลองทดสอบสัญญาณจากอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สาย 

2 Band width หมายถึง จ  านวน Upload และ Download โดยมีค่าเท่ากบั 600Kbps โดย
ข้อมูลได้มาจากการน าค่า Band width ทั้ งหมดท่ีส่งข้อมูลให้เคร่ืองควบคุมเครือข่ายไร้สาย 
(Controller) ท่ีมีค่า 78Mbps หารจ านวนอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 130 ตวั 

%Active per Use หมายถึง เปอร์เซ็นท่ีผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมกนัโดย
ก าหนดค่าการใชง้านของผูใ้ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมกนั 20%โดยอา้งอิงผลขอ้มูลไดจ้ากจ านวน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ในปี 2555 ท าการแจกให้นักศึกษาจ านวน 14,500 เคร่ือง 
เปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นจากผลขอ้มลูสถิติการเขา้ใชง้านเครือข่ายไร้สายสูงสุดภายในระยะเวลา 1ปี มี
จ  านวนการเขา้ใชง้านสูงสุด 2,943 เคร่ือง โดยเป็นค่าสูงสุดจากผูใ้ช้งานจริงท่ีจะใชไ้ดต้ลอดปีจาก
Authenticated Client Count ตามภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2 สถิติการใชเ้ครือข่ายไร้สายภายในมหาลยัราชภฎัสวนดุสิตระยะเวลา 1 ปี 

 
จากภาพท่ี 4.2 เป็นสถิติการเขา้ใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนดุสิตภายในระยะเวลา 1 ปีโดยแสดงค่าขอ้มลูเป็นกราฟ มีขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
จ านวน Associated Client Count เป็นขอ้มูลจ านวนเคร่ืองรับท่ีเช่ือมต่อสัญญาณระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายแต่ไม่มีการเข้าใช้งานจ านวน Authenticated Client Count เป็นขอ้มูล
จ านวนเคร่ืองรับท่ีเช่ือมต่อสญัญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและมีการเขา้ใชง้าน 

ขอ้มูลทางแนวตั้ง เป็นข้อมูลจ านวนผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยจ านวน
Associated Client Count และจ านวน Authenticated Client Count จะมีค่าขอ้มูล สูง-ต ่า ตามปริมาณ
จ านวนผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในช่วงเวลานั้นๆ 

ขอ้มลูทางแนวนอน เป็นขอ้มลูระยะเวลาผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยเป็นค่า
ขอ้มลู Associated Client Count และ Authenticated Client Count ยอ้นหลงั 1ปี มีค่าขอ้มูลตัง่แต่เดือน 
11 ปี 2012 ถึง เดือน 10 ปี 2013 
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4.2.2  ก  าหนดและแทนค่าตวัแปรในการค านวณระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G
และ N ดงัต่อไปน้ี 

1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 
โดยอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มีย่านสัญญาณความถ่ี

ยา่น 2.4GHz ยา่นเดียวไดค่้าการค านวณดงัน้ี 
อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 1 เคร่ือง ใชค้วามถ่ีย่าน 2.4GHz มีความเร็วในการ

รับ-ส่งขอ้มลูสูงสุด 54Mbps ประสิทธิภาพการรับส่งขอ้มูลได้ 100% Band wind ในการรับส่งขอ้มูล
600Kbps ผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมกนั 20% แทนค่าไวใ้นสูตรไดด้งัน้ี 

 

Number of user = 
(      )       

(         )    
 

   = 
          

       
 

   = 225 
 
อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 1 เคร่ือง มีย่านสัญญาณ

ความถ่ียา่น 2.4GHz สามารถรองรับจ านวนเคร่ืองท่ีใชง้านไดสู้งสุด 225 เคร่ือง 
อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 130 เคร่ือง สามารถรองรับจ านวนเคร่ืองท่ีใชง้านได้

สูงสุด 225x130 = 29,250 เคร่ือง 
2) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐานIEEE802.11N 
โดยอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N มีย่านสัญญาณความถ่ี

ยา่น 2.4GHz และ 5GHzไดค่้าการค านวณดงัน้ี 
อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 1 เคร่ืองใชค้วามถ่ีย่าน 2.4GHz มีความเร็วในการ

รับส่งขอ้มลูสูงสุด 144Mbps ประสิทธิภาพการรับส่งขอ้มลูได ้100%  Band wind ในการรับส่งขอ้มูล 
600Kbps ผูใ้ชง้านเครือข่ายไร้สายพร้อมกนั 20% แทนค่าไวใ้นสูตรไดด้งัน้ี 

 

Number of user = 
(      )        

(        )    
 

   = 
           

      
 

   =  600 
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ความถ่ีย่าน 5GHz มีความเร็วในการส่งขอ้มูลสูงสุด 300Mbps ประสิทธิภาพการรับส่ง
ขอ้มลูได ้100% Band windในการรับส่งขอ้มูล 600Kbps ผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อม
กนั 20% แทนค่าไวใ้นสูตรไดด้งัน้ี 

 

Number of user = 
(      )        

(        )    
 

   = 
         

      
 

   = 1250 
 
อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N 1 เคร่ือง มีย่านสัญญาณ

ความถ่ี 2.4G และ 5G สามารถรองรับเคร่ืองท่ีใชง้านทั้ง 2 ยา่นความถ่ีรวมไดสู้งสุด 600+1250 = 1,850
เคร่ือง 

อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 130 เคร่ือง สามารถรองรับจ านวนเคร่ืองท่ีใชง้านได้
สูงสุด 1,850x130= 240,500 เคร่ือง 

(อา้งอิงการแทนค่าตวัแปรสูตรเพื่อหาค่าจ านวนผูใ้ชโ้ดยเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบเทคนิคและ
เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต) 

4.2.3 การเปรียบเทียบการรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11GและN 

เปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายในปี 2555 ต่อจ านวนเคร่ืองท่ีไดจ้ากการค านวณการรองรับของระบบเครือข่ายไร้
สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับการใชง้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN 

 
จ า น ว น เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook)ที่ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายในปี 
2555 

จ านวนเคร่ืองNotebookที่
รอ ง รับระบบ เ ค รือข่ า ย
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย
มาตรฐานIEEE802.11G  

จ า น วน เ ค ร่ื อ งNotebookที่
ร อ ง รั บ ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย
มาตรฐานIEEE802.11N  

14,500 เคร่ือง 29,250 เคร่ือง 240,500 เคร่ือง 
 
เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 4.5 จะเห็นไดว้่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน

IEEE802.11G สามารถรองรับการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ได ้29,250 เคร่ือง
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N สามารถรองรับการใชง้านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)ได้ 240,500 เคร่ือง ขณะท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) ในปี 2555 มีจ  านวน 14,500 เคร่ือง ดงันั้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายจ านวน AP 
130 เคร่ืองทั้งมาตรฐาน IEEE802.11G และN สามารถรองรับการใชข้องผูใ้ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายภายในมหาวิทยาลยัไดท้ั้งสองระบบ 

4.2.4  เปรียบเทียบการลงทุนค่าใชจ่้ายต่อผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน
IEEE802.11GและN (Investment for Fixed Capital per User) 

1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 
ราคาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายพร้อมการติดตั้ ง 1ชุด มีจ  านวน AP 130 เคร่ือง ใช้

งบประมาณ 2,940,000 บาท (85.96% ของราคารวมทั้งหมด) ค  านวณค่าใช้จ่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบเครือข่ายไร้สายจ านวน 29,250 เคร่ือง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) ท่ีใชง้านปี 2555 จากนกัศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตร 4ปี จ  านวน 14,500 เคร่ือง 
ไดด้งัน้ี 

ค านวณค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนเคร่ือง Notebook ท่ีรองรับระบบเครือข่ายไร้สาย 
ค่าใชจ่้ายรวม  เท่ากบั 2,940,000 บาท 
จ านวนเคร่ืองทั้งส้ิน เท่ากบั 29,250 เคร่ือง 
ค่าใชจ่้ายต่อเคร่ือง เท่ากบั 100.51 บาท 
ค านวณค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนเคร่ือง Notebook ท่ีใชง้านปี 2555 
ค่าใชจ่้ายรวม  เท่ากบั 2,940,000 บาท 
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จ านวนเคร่ืองทั้งส้ิน เท่ากบั 14,500 เคร่ือง 
ค่าใชจ่้ายต่อเคร่ือง เท่ากบั 202.75 บาท 
2) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N 
ราคาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมการติดตั้ง 1ชุด มีจ  านวน AP 130 เคร่ือง 

ใชง้บประมาณ 6,795,000 บาท ค านวณค่าใชจ่้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับ
ระบบเครือข่ายไร้สายจ านวน 240,500 เคร่ือง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีใชง้าน
ปี 2555 จากนกัศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 14,500 เคร่ือง ไดด้งัน้ี 

ค านวณ ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนเคร่ือง Notebook ท่ีรองรับระบบเครือข่ายไร้สาย 
ค่าใชจ่้ายรวม  เท่ากบั 6,795,000 บาท 
จ านวนเคร่ืองทั้งส้ิน เท่ากบั 240,500 เคร่ือง 
ค่าใชจ่้ายต่อเคร่ือง เท่ากบั 28.25 บาท 
ค านวณ ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนเคร่ือง Notebook ท่ีใชง้านปี 2555 
ค่าใชจ่้ายรวม  เท่ากบั 6,795,000 บาท 
จ านวนเคร่ืองทั้งส้ิน เท่ากบั 14,500 เคร่ือง 
ค่าใชจ่้ายต่อเคร่ือง เท่ากบั 468.62 บาท 
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN 

ดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G  และ N 
 

เครือข่ายไร้สาย มาตรฐาน
IEEE802.11G 

มาตรฐาน
IEEE802.11N 

เงินลงทุนส าหรับค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง (Investment 
for Fixed Capital) 

2,940,000 บาท 6,795,000 บาท 

ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนเคร่ืองท่ีสามารถรองรับระบบ
เครือข่ายไร้สายไดสู้งสุด 

100.51 บาท 28.25 บาท 

ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนเคร่ืองท่ีใชง้านปี 2555 202.75 บาท 468.62 บาท 
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เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 4.5 และ 4.6 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN โดยค่าใชจ่้ายพิจารณาบนเกณฑ์ของช่วง
ระยะเวลา 4ปี ท่ีนกัศึกษาอยูใ่ชง้านทั้ง 2 ระบบ ของเทคโนโลยี พบว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายมาตรฐาน IEEE802.11G มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเท่ากบั 2,940,000 บาท (85.96% ของราคา
รวมทั้ งหมด) และสามารถรองรับผู ้ใช้งานได้สูงสุดจ านวน 29,250 เค ร่ือง มีค่าใช้จ่ายเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเท่ากบั 100.51 บาท 
และจ านวนเคร่ืองท่ีใชง้านปี 2555 มีค่าใชจ่้ายในการใชร้ะบบงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายต่อคน
เท่ากบั 202.75 บาท ในขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N มีค่าใชจ่้าย
รวมทั้งส้ินเท่ากบั 6,795,000 บาท และสามารถรองรับการใชง้านไดสู้งสุด 240,500 เคร่ือง มีค่าใชจ่้าย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบเครือข่ายไร้สายเท่ากบั 28.25 บาท และ
จ านวนเคร่ืองท่ีใช้งานปี 2555 มีค่าใช้จ่ายในการใชร้ะบบงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายต่อคน
เท่ากบั 468.62 บาท 

เปรียบเทียบ จ  านวนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และ ค่าใชจ่้ายต่อคน ในการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อหาค่าความเหมาะสมในการลงทุน ระหว่าง มาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N ดงัตารางท่ี 4.7  
 
ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบขนาด จ  านวนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และ ค่าใชจ่้ายรวมท่ี
รองรับการใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ท่ีเหมาะสมในการลงทุน ระหว่าง มาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N 

 
จ านวนคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook)  ท่ี ร อ ง รับระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ค่าใช้จ่ายรวม /จ านวนเคร่ืองท่ี
สามารถรองรับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G ไดสู้งสุด 

ค่าใช้จ่ายรวม /จ านวนเคร่ืองท่ี
สามารถรองรับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N ไดสู้งสุด 

10,000 เคร่ือง 294 บาท 679 บาท 
15,000 เคร่ือง 196 บาท 453 บาท 
20,000 เคร่ือง 147 บาท 340 บาท 
25,000 เคร่ือง 118 บาท 271 บาท 
*30,000 เคร่ือง *207 บาท 227 บาท 
35,000 เคร่ือง 178 บาท 194 บาท 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

จ านวนคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook)  ท่ี ร อ ง รับระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ค่าใช้จ่ายรวม /จ านวนเคร่ืองท่ี
สามารถรองรับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G ไดสู้งสุด 

ค่าใช้จ่ายรวม /จ านวนเคร่ืองท่ี
สามารถรองรับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N ไดสู้งสุด 

40,000 เคร่ือง 156 บาท 169 บาท 
45,000 เคร่ือง 138 บาท 151 บาท 
50,000 เคร่ือง 124 บาท 135 บาท 
55,000 เคร่ือง 113 บาท 123 บาท 

**60,000 เคร่ือง **160 บาท 113 บาท 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง มีการใช้ อุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย จ  านวน 2 ชุด    
(เฉพาะมาตรฐาน IEEE802.11G)  

** หมายถึง มีการใช้ อุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย จ  านวน 3 ชุด 
(เฉพาะมาตรฐาน IEEE802.11G) 

 
อา้งอิงท่ีมาของขอ้มลูในการลงทุนตามตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 
ในกรณีท่ีจ  านวนผูใ้ชง้านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G จ  านวน 1 ชุด 

มี AP 130 เคร่ือง สามารถรองรับการใชง้าน ไดสู้งสุด 29,250 เคร่ือง (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.5) แต่เมื่อมี
จ  านวนเคร่ืองหรือผูใ้ชง้าน เกิน 29,250 เคร่ือง ตอ้งมีการจดัช้ือตวัอุปกรณ์ และตวัระบบ เป็น 2 ชุด 
เพื่อรองรับการใชง้าน โดยมีค่าใชจ่้ายเดิม คือ 2,940,000 บาท (85.96% ของราคารวมทั้งหมด) เพ่ิม
ค่าใชจ่้ายใหม่ คือ 3,420,000 บาท (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.2) โดยไดค่้าใชจ่้ายในการลงทุนและจ านวน 
AP รวมถึง จ  านวนเคร่ืองท่ีรองรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ดงัต่อไปน้ี 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G  
2 ชุด จะมีค่าเท่ากบั 2,940,000 + 3,420,000 = 6,220,000 บาท 

จ านวน Ap มีจ  านวน เท่ากบั 130x2 = 260 เคร่ือง 
จ านวนเคร่ือง ท่ีสามารถรองรับ ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สายมาตรฐาน 

IEEE802.11G ไดสู้งสุดเท่ากบั 29,250 x 2 = 58,500 เคร่ือง 
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ในกรณีท่ีจ  านวนผูใ้ชง้านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายมีจ  านวนมากเกิน 58,500 เคร่ือง ตอ้งมี
การจดัช้ือตวัอุปกรณ์ และตวัระบบ เป็น 3 ชุด โดยไดค่้าใชจ่้ายในการลงทุนและจ านวน AP รวมถึง 
จ  านวนเคร่ืองท่ีรองรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ดงัต่อไปน้ี 

กรณีค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้ งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G  3ชุด เท่ากบั 2,940,000 + 3,420,000 + 3,420,000  = 9,640,000 บาท 

จ านวน Ap จะมีค่าเท่ากบั 130x3 = 390 เคร่ือง 
จ านวนเคร่ืองท่ีสามารถรองรับระบบเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สายมาตรฐาน 

IEEE802.11G ไดสู้งสุดเท่ากบั 29,250 x 3 = 87,750 เคร่ือง 
จากตารางท่ี 4.7 เป็นกรณีศึกษาการลงทุนใน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยสามารถ

เปรียบเทียบ จ  านวนเคร่ือง Notebook และ ค่าใช้จ่ายต่อคน ท่ีรองรับการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ท่ีเหมาะสม ระหว่าง มาตรฐาน IEEE802.11G และ N ไดด้งัภาพท่ี 4.3  

 

 
 

ภาพที่ 4.3 เปรียบเทียบ จ  านวนเคร่ือง Notebook ท่ีรองรับการใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย และ ค่าใชจ่้ายต่อคน ระหว่าง มาตรฐาน IEEE802.11G และ N 

 
จากภาพท่ี 4.3 เป็นการเปรียบเทียบ จ  านวนเคร่ือง Notebook ท่ีรองรับการใชง้านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และ ค่าใช้จ่ายต่อคน ระหว่าง มาตรฐาน IEEE802.11G และ N 
กรณีศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยผลท่ีไดใ้นช่วงแรก มาตรฐาน IEEE802.11G สามารถ
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รองรับการใช้งานระบบเครือข่ายอินทอร์เน็ตไร้สาย และ มีค่าใชจ่้ายต่อคน ท่ีน้อยกว่ามาตรฐาน 
IEEE802.11N ในช่วงท่ีมีขนาดจ านวนเคร่ือง อยูร่ะหว่าง 10,000 ถึง 30,000 เคร่ือง และหากมีจ  านวน
ผูใ้ชง้านท่ีมีขนาดการใชง้านเพ่ิมมากข้ึน ระหว่าง 30,000 ถึง 55,000 เคร่ือง จะมีค่าใชจ่้ายต่อคน ใน
การใช้งานระบบเครือข่ายอินทอร์เน็ตไร้สาย ท่ีไกลเ้คียงกัน แต่เมื่อมี เคร่ืองหรือผูใ้ช้งานระบบ
เครือข่ายอินทอร์เน็ตไร้สายเกิน 60,000 เคร่ือง จะมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนประมาณ 9,640,000 บาท 
และค่าใชจ่้ายต่อคน อยู่ท่ี 160 บาท ใช ้AP จ  านวน 390 เคร่ือง รองรับ จ  านวนผูใ้ชไ้ดสู้งสุด 87,750 
เคร่ือง (อ้างอิงตามหมายเหตุตารางท่ี 4.7) ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน มากว่า ระบบมาตรฐาน 
IEEE802.11N ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายการลงทุนท่ี 6,795,000 บาท และค่าใชจ่้ายต่อคนท่ี 113 บาท ใช ้AP 130 
เคร่ือง รองรับ ผูใ้ชง้านไดสู้งสุด 240,500 เคร่ือง (อา้งอิงตามตารางท่ี 4.5) 

 
4.3  การเปรียบเทียบความแรงหรือความเข้มของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N (Received Signal Strength Indication: RSSI) 

โปรแกรม inSSIDs สามารถก าหนดหรือเลือกเฉพาะสัญญาณท่ีต้องการได้โดยน า
เคร่ืองหมายหน้าช่ือ (SSID) ดา้นซา้ยท่ีไม่เก่ียวขอ้งออก เหลือไวเ้พียงค่าสัญญาณท่ีทดลองทดสอบ
โดยสามารถสังเกตค่าสัญญาณจากช่ือ (SSID) และความแรงหรือความเขม้ (RSSI) ของอุปกรณ์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีไดก้  าหนดไว ้

จากการทดลองทดสอบดว้ยโปรแกรม inSSIDs (อา้งอิงขั้นตอนการทดลองทดสอบตาม 
บทท่ี 3 ขอ้ 3.3.3) ไดค่้าขอ้มลูในการทดลองทดสอบดงัต่อไปน้ี 

ผลทดลองทดสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N โดยไดส้ัญญาณ
ค่าขอ้มลูความถ่ี 2สญัญาณคือ ยา่นความถ่ี 2.4GHz ตามภาพท่ี 4.4 และย่านความถ่ี 5GHz ตามภาพท่ี 
4.5 
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ภาพที ่4.4 ผลการทดลองทดสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ย่านความถ่ี 
2.4GHz 
 

 
 
ภาพที ่4.5 ผลการทดลองทดสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ย่านความถ่ี 
5GHz 
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จากภาพท่ี 4.4 และ 4.5 ผลการทดสอบดว้ยโปรแกรม inSSIDs โดยไดค่้าขอ้มลูท่ีแบ่งออก 
2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 (ส่วนบน) แสดงสถานะความถ่ีท่ีโปรแกรมตรวจพบจากภาพท่ี 4.4 และ 4.5 โดย
ภาพด้านซ้ายแสดงค่าสถานะข้อมูลช่ือ (SSID) และด้านขวาแสดงสถานะช่องสัญญาณความถ่ี
(Channel) ระดับความแรงหรือความเข้มของสัญญาณ (RSSI) หมายเลข Network Card (MAC 
Address) ความเร็วสูงสุด (Max Rate) ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 (ส่วนล่าง) แสดงผลข้อมูลท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 1 (ส่วนบน) ในรูปสัญญาณกราฟ 
แสดงค่าความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณ (RSSI) ช่ือ (SSID) และช่องสญัญาณ (Channel) ผลการ
แสดงขอ้มูลจากสัญญาณกราฟท่ีใช้ในการทดลองทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลมี  2 ย่านความถ่ี คือย่าน
ความถ่ี 2.4GHz และยา่นความถ่ี 5GHz ตามล าดบัโดยสงัเกตไดจ้ากกราฟแต่ละย่านความถ่ีนั้นๆ และ
ค่าการท างาน โดยในแต่ละยา่นความถ่ีไดผ้ลการทดลองดงัต่อไปน้ี 

ค่าข้อมูลทางแนวตั้ง แสดงสถานะความแรงหรือความเข้มของสัญญาณ (RSSI) โดย
ตวัเลขทางแนวตั้งมีค่าติดลบตั้งแต่ -20dbm ถึง–100dbm แสดงค่าสัญญาณดว้ยกราฟโดยค่าสัญญาณ
กราฟสูงแสดงความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณดีกว่าค่าสญัญาณกราฟท่ีมีค่าต ่า 

ค่าขอ้มลูทางแนวนอน แสดงค่าช่องสญัญาณความถ่ี (Channel) โดยตวัเลขทางแนวนอน
แสดงค่าสัญญาณกราฟในช่องสัญญาณความถ่ี  (Channel) ท่ีได้รับจากเคร่ืองส่ง โดยแบ่งเป็น
ช่องสญัญาณยา่น 2.4GHz และ 5GHz โดยช่องสญัญาณความถ่ี 2.4GHz Channel มีช่องสญัญาณตั้งแต่ 
1 ถึง 11ช่อง ตามรูปท่ี 4.3 ช่องสัญญาณความถ่ี 5GHz Channel มีช่องสัญญาณตั้งแต่ 36 ถึง 165 ช่อง 
ตามรูปท่ี 4.4 
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ผลการทดลองทดสอบค่าสัญญาณ อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N ดว้ยโปรแกรม inSSIDs  ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ผลค่าสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ด้วย
โปรแกรม inSSIDs 

 
ขอ้มลูการทดลองทดสอบ ช่องสญัญาณความถ่ี 2.4GHz ช่องสญัญาณความถ่ี 5GHz 

MAC Address 20:3A:07:85:D9:30 20:3A:85:D9:3F 
SSID TEST N TEST N 

Channel 1 64 
Max Rate 144 300 

 
จากตารางท่ี 4.8 ท่ีมาและความหมายค่าสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

มาตรฐาน IEEE 802.11N มีดงัต่อไปน้ี 
MAC Address (Media Access Control Address) หมายถึง หมายเลขของ Network Card 

(LAN , Wireless LAN) ซ่ึงหมายเลขจะไม่ซ ้ากนั และถกูก  าหนดค่ามาจากโรงงานท่ีผลิต 
SSID (Service Set Identifier) หมายถึง ช่ือท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อกบัตวัอุปกรณ์เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ซ่ึงผูใ้หบ้ริการเป็นผูก้  าหนดช่ือข้ึนมา เพ่ือใหผู้รั้บบริการสามารถเช่ือมต่อสัญญาณ
ไร้สายท่ีก  าหนดได ้

Channel หมายถึง ช่องสัญญาณความถ่ีท่ีใช้รับส่งสัญญาณของตัวอุปกรณ์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายซ่ึงท าหนา้ท่ีปล่อยความถ่ีใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อในรูปแบบของช่ือ 
(SSID) ท่ีผูใ้หบ้ริการเป็นผูก้  าหนด โดยอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 
และN มีช่องสญัญาณในการรับส่งดงัต่อไปน้ี 

ความถ่ียา่น 2.4GHz มีช่องความถ่ี 11 ช่อง มีช่องสญัญาณท่ีไม่ซอ้นทบั (Non-overlapping 
Channel) 3 ช่อง คือช่อง 1,6,11 ตามล าดบั 

ความถ่ียา่น 5GHz มีช่องความถ่ี 85 ช่อง มีช่องสัญญาณท่ีไม่ซอ้นทบั (Non-overlapping 
Channel) 24 ช่อง คือ 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149, 
153,157,161,165 ตามล าดบั 
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Max Rate หมายถึง ความเร็วสูงสุดท่ีตวัอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายส่งขอ้มลูโดย
ตวัอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N มีความเร็วสูงสุด (Max Rate)
ในการส่งขอ้มลูท่ีแตกต่างดงัต่อไปน้ี 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ย่าน 2.4GHz มีความเร็วสูงสุด 
54Mbps 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ย่าน 2.4GHz มีความเร็วสูงสุด 
144Mbps 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N ย่าน 5GHz มีความเร็วสูงสุด 
300Mbps 
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ผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE 802.11N (Received Signal Strength Indication: RSSI) ไดด้งัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 ผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
(RSSI)สายมาตรฐาน IEEE802.11N 

 
ระยะสญัญาณ 2.4GHz 5GHz 

1 เมตร -37dbm -42dbm 
5 เมตร -49dbm -48dbm 
10 เมตร -50dbm -50dbm 
15 เมตร -59dbm -50dbm 
20 เมตร -52dbm -50dbm 
25 เมตร -50dbm -50dbm 
30 เมตร -66dbm -50dbm 

 
จากตารางท่ี 4.9 ท่ีมาและความหมายค่าสัญญาณในการทดลองทดสอบความแรงหรือ

ความเขม้ของสญัญาณเครือข่ายไร้สาย (RSSI) มีดงัต่อไปน้ี 
RSSI (Received Signal Strength Indication) หมายถึง อตัราก าลงัค่าความแรงหรือความ

เขม้ในการส่งของสญัญาณความถ่ีจากอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
-dbm (decibels mill watt) หมายถึง ค่าอตัราการสูญเสียหรือค่าลดทอนในการส่งสัญญาณ

(RSSI) ระหว่างเคร่ืองส่งไปถึงเคร่ืองรับจากตารางท่ี 4.8 จะเห็นไดว้่าเมื่อระยะทางไกลข้ึนอตัราการ
สูญเสียหรือลดทอนก็จะมากข้ึนเช่นกนั และเน่ืองจากเป็นค่าการสูญเสียหรือลดทอนโปรแกรมหรือ
ระบบจึงแทนค่าเป็นจ านวนติดลบ (ออกแบบระบบWireless lan 2nd Edition:อรรณพ ขนัธิกุล และ
อ านาจ มีมงคล :2553) โดยค่า -dbm มีค่ามาก (ตวัเลขติดลบน้อย) แสดงว่าอตัราการสูญเสียหรือค่า
ลดทอนในการส่งสัญญาณ ( RSSI) จากเคร่ืองส่งไปถึงเคร่ืองรับนั้นมีค่าต ่าและสามารถเช่ือมต่อ
สญัญาณไดดี้ ในทางกลบักนัหากค่า -dbm มีค่าน้อย (ตวัเลขติดลบมาก) แสดงว่าสัญญาณท่ีไดรั้บมี
อตัราการสูญเสียหรือค่าลดทอนของสัญญาณสูงเคร่ืองรับเช่ือมต่อสัญญาณไดไ้ม่ดีเช่น -37dbm จะมี
ค่าความแรงสญัญาณมากกว่า –66dbm เป็นตน้ 
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4.3.3 ทดลองทดสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G โดยไดส้ัญญาณค่า
ขอ้มลูความถ่ี 1 สญัญาณคือยา่นความถ่ี 2.4GHz ตามภาพท่ี 4.6 

 
ภาพที่ 4.6 ผลการทดลองทดสอบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ยา่นความถ่ี 2.4GHz 
 

ผลการทดลองทดสอบค่าสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G ดว้ยโปรแกรม inSSIDsไดผ้ลขอ้มลูดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 ผลค่าสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ด้วย
โปรแกรม inSSIDs 

 
ข้อมูลการทดลองทดสอบ ช่องสัญญาณความถี่ 2.4GHz 

MAC Address 00:12:43:92:A1:50 
SSID TEST G 

Channel 11 
Max Rate 54 
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ผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE 802.11G (Received Signal Strength Indication: RSSI) 

ผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเขม้ ( RSSI) ไดด้งัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (RSSI) 
มาตรฐาน IEEE802.11G 

 
ระยะสญัญาณ 2.4GHz 

1 เมตร -32dbm 
5 เมตร -36dbm 
10 เมตร -40dbm 
15 เมตร -50dbm 
20 เมตร -50dbm 
25 เมตร -50dbm 
30 เมตร -60dbm 

 
4.3.4 เปรียบเทียบผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเข้มของระบบเครือข่ายไร้สาย 

(Received Signal Strength Indication: RSSI) มาตรฐาน IEEE802.11G และ N ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบผลการทดลองทดสอบความแรงหรือความเขม้(RSSI) ของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N 

 
ระยะสัญญาณ มาตรฐานIEEE802.11G มาตรฐานIEEE802.11N 

2.4GHz 2.4GHz 5GHz 
1 เมตร -32dbm -37dbm -42 dbm 
5 เมตร -36 dbm -49 dbm -48 dbm 
10 เมตร -40 dbm -50 dbm -50 dbm 
15 เมตร -50 dbm -59 dbm -50 dbm 
20 เมตร -50 dbm -52 dbm -50 dbm 
25 เมตร -50 dbm -50 dbm -50 dbm 
30 เมตร -60 dbm -66 dbm -50 dbm 
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จากตารางท่ี 4.12 การทดสอบความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และN โดยใชโ้ปรแกรม inSSIDer ท าการวดัค่าสญัญาณ พบว่าระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ยา่นความถ่ี 2.4GHz มีความเร็วสูงสุด 54 Mbps
รวมถึงมีระยะการส่งได้ไกล 30 เมตร ในขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน
IEEE802.11N ความถ่ี 2.4GHz มีความเร็วสูงสุด 144 Mbps มีระยะการส่งไดไ้กล 30 เมตร และความถ่ี 
5GHz มีความเร็วสูงสุด 300 Mbps มีระยะการส่งไดไ้กล 30 เมตร เช่นเดียวกนั เมื่อพิจาณาถึงค่าความ
แรงหรือความเขม้ของสัญญาณ (RSSI) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G
และ N มีค่าความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณในแต่ละจุดความแตกต่างกนัไม่มากและสามารถรับ
สัญญาณความใกลแ้ละไกลไดไ้ม่ต  ่ากว่ามาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนดคือไม่ต  ่ากว่า  -75dbm 
(ก าหนดมาตรฐานโดยทีมผูดู้แลระบบ Network มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต) 

DPU



 
 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ในการใช้

งานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ด้านเทคโนโลยีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11Gและ N 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Capital on Investment) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11G และ N และเปรียบเทียบความแรงหรือความเขม้ของสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย (Received Signal Strength Indication: RSSI) 

วิธีการท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  
1) อา้งอิงจ านวนเคร่ืองท่ีทางมหาวิทยาลยัท าการแจกให้นักศึกษา ปริญญาตรีหลกัสูตร 

4ปี 
2) ค  านวณเปรียบเทียบเงินลงทุนส าหรับค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง ระบบเครือข่ายไร้สาย

มาตรฐาน IEEE802.11G และN (Investment for Fixed Capital) 
3) ทดสอบการครอบคลุมสัญญาณเฉพาะบริเวณส านักวิทยบริการ อา้งอิงหลกัเกณฑ์

ความแรงของสญัญาณตามค่ามาตรฐานผูดู้แลระบบ (Administer) มหาวิทยาลยัท่ี -75 dB (Received 
Signal Strength Indication หรือ RSSI) 

สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11GและN เฉพาะบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตไดด้งัน้ี 

 
5.2  เปรียบเทียบจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ที่รองรับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ตามช่วงอายุการใช้งาน (Stages of Product 
Life Cycle) 

การเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย IEEE802.11G และN พบว่าการเร่ิมต้นใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มีจ  านวน 5,500 เคร่ืองในปี 2549 และเพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวน 11,000 เคร่ือง ในปี 2550-2552 และลดลงเหลือเพียงจ านวน 5,500 เคร่ือง ในปี2553 
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ขณะท่ีการใชเ้คร่ืองท่ีใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N มีการเร่ิมตน้ใชใ้นปี 
2551 จ านวน 4,500 เคร่ืองและเพ่ิมจ านวนเคร่ืองข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี 2552-2554 เท่ากบั 8,500 
เคร่ือง 12,000 เคร่ือง 15,500 เคร่ือง ตามล าดับ และจ านวน 14,500 เคร่ืองในปี2555 โดยสรุปคือ
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มี
อตัราการจ านวนผูใ้ชง้านท่ีนอ้ยลงจนถึงปี 2553 หลงัจากนั้นไม่ปรากฏเคร่ืองท่ีใชส้ัญญาณดงักล่าว 
ในขณะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N 
มีแนวโนม้ของอตัราจ านวนผูใ้ชท่ี้เพ่ิมมากข้ึน 
 
5.3  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11G และ N (Investment for Fixed Capital) 

เปรียบเทียบการลงทุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 1ชุด มีจ  านวน AP130 เคร่ือง
ทั้งมาตรฐาน IEEE802.11G และ N ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ในปี 2555 
จ  านวน 14,500 เคร่ืองปรากฎว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G 
สามารถรองรับการใชง้านได ้29,250 เคร่ือง ขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N สามารถรองรับการใชง้านได ้240,500 เคร่ือง ดงันั้นมาตรฐาน IEEE802.11GและN 
สามารถรองรับการใชข้องผูใ้ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลยัไดท้ั้งสองระบบ 

จากขอ้มลูการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในภาพรวมของ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11G และ N ค่าใชจ่้ายพิจารณาบนเกณฑข์องช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีนกัศึกษาอยูใ่ช้
งานทั้ง 2 ระบบของเทคโนโลย ีพบว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G มี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเท่ากับ 2,940,000บาท และสามารถรองรับผูใ้ชง้านไดสู้งสุดจ านวน 
29,250 เคร่ือง ค่าใชจ่้ายต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ท่ีรองรับระบบเครือข่ายไร้
สายมาตรฐาน IEEE802.11G ตามความสามารถจะมีเท่ากบั 100.51บาท แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวน
เคร่ืองท่ีใชง้านจริงในปี 2555 จะมีค่าใชจ่้ายต่อเคร่ืองในการใชร้ะบบงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายในการลงทุนเพื่อด าเนินการเท่ากบั 202.75บาท ในขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11N มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเพื่อด าเนินการรวมทั้งส้ินเท่ากบั 6,795,000 บาท 
และสามารถรองรับการใชง้านไดสู้งสุด 240,500 เคร่ือง มีค่าใชจ่้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook)น้ี จะมีค่าท่ีรองรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเท่ากบั 28.25บาท แต่เมื่อพิจารณา
จ านวนเคร่ืองท่ีใช้งานปีจริงในปี 2555 จะมีค่าใช้จ่ายต่อเคร่ืองในการใช้ระบบงานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายน้ีเท่ากบั 468.62บาท 
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5.4  เปรียบเทียบความแรงหรือความเข้มของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Received Signal 
Strength Indication: RSSI) 

ผลจากการเปรียบเทียบมาตรฐาน  IEEE802.11GและN พบว่ าระบบเค รือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G ยา่นความถ่ี 2.4GHz มีความเร็วสูงสุด 54Mbps รวมถึง
มีระยะการส่งไดไ้กล 35เมตร ในขณะท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N
ความถ่ี 2.4GHz มีความเร็วสูงสุด 144Mbps มีระยะการส่งได้ไกล 35เมตร และความถ่ี 5GHz มี
ความเร็วสูงสุด 300Mbps มีระยะการส่งไดไ้กล 35เมตร เช่นเดียวกนั ทางดา้นค่าความแรงหรือความ
เขม้ของสญัญาณ (RSSI) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G และ N มีค่า
ความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณในแต่ละจุดมีความแตกต่างกนัไม่มากและสามารถรับสัญญาณ
ความใกล้และไกลได้เท่ากัน  แต่มาตรฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน 
IEEE802.11N มีความสามารถในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลได้เ ร็วกว่าแบบระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11G แต่ผูใ้ชก้็อยูใ่นสถานะท่ียอมรับไดใ้นการใชง้านทัว่ไป 
แมส้มรรถนะการถ่ายโอนขอ้มลูของแบบ IEEE802.11N จะดีกว่า 

 
5.5 การอภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการน าเสนอการเปรียบเทียบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายทั้ง
สองระบบ กล่าวคือ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย มาตรฐาน IEEE802.11G และN ซ่ึงจากผลการศึกษา 
พบว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11N อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต 
เมื่อเทียบกบัระบบเครืออินเทอร์เน็ตข่ายก่อนหน้าน้ีท่ีอยู่ในช่วงตกต ่า หรือเลิกใชไ้ปแลว้ แต่เม่ือ
พิจารณาถึงความคุ้มค่าและประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในการใชง้านจริง ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาตรฐาน IEEE802.11G มีค่าใชจ่้ายต่อเคร่ืองตลอด 4ปี ของการใชง้านน้อยกว่าอยู่ท่ี 
202.75 บาท ขณะท่ีมาตรฐาน IEEE802.11N มีค่าใชจ่้ายต่อเคร่ืองผูใ้ชง้านอยู่ท่ี 468.82 บาท แสดง
ถึงความคุม้ค่าท่ีจะลงทุนมากกว่า มาตรฐานของระบบใหมม่าตรฐาน IEEE802.11N และค่าใชจ่้ายท่ี
ลงทุนเพื่อด าเนินการท่ีน้อยกว่าคือ 2,940,000 บาท ขณะท่ีมาตรฐาน IEEE802.11N มีค่าใชจ่้ายท่ี
ลงทุนเพื่อด าเนินการอยูท่ี่ 6,795,000 บาท แต่เมื่อพิจารณาถึง การบ ารุงรักษาท่ีอาจมีต่อไปในอนาคต
และความลา้สมยัระบบมาตรฐาน IEEE802.11G ก็จะอาจจะท าให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีมีมากกว่าได ้และ
จากการค านวณความสามารถเต็มท่ีของระบบมาตรฐาน IEEE802.11G จะอยูท่ี่ 29,250 เคร่ือง ซ่ึงจะ
มีค่าใชจ่้ายต่อเคร่ืองผูใ้ชท่ี้ 100.51 บาท ขณะท่ีระบบมาตรฐาน IEEE802.11 N มีความสามารถเต็มท่ี
อยู่ ท่ี  240,500 เค ร่ือง มี ค่าใช้จ่ายต่อเคร่ืองผู ้ใช้ท่ี  28.25 บาท นั่นคือการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถของระบบยงัท าได้ไม่เต็มท่ี กล่าวคือ ถา้มีจ  านวนผูใ้ช้ใกล้เคียงหรือมากว่าขีด
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ความสามารถของระบบมาตรฐาน IEEE802.11G ก็ควรเปล่ียนไปเลือกใช้ระบบมาตรฐาน 
IEEE802.11N จะดีกว่าและน่าจะมีตน้ทุนในค่าใชจ่้ายต่อเคร่ืองท่ีต ่ากว่า  และทั้งสองระบบจะมีค่า
ความแรงหรือความเขม้ของสญัญาณในแต่ละจุดมีความแตกต่างกนัไม่มากและสามารถรับสัญญาณ
ความใกลแ้ละไกลไดเ้ท่ากนั 

 
5.6 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองดว้ยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.1N สามารถรองรับการ
ใชง้านไดม้ากกว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.1G และสามารถรองรับ
การใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
มาตรฐาน IEEE802.11G อาจสามารถน าไปใชใ้นจุดใหบ้ริการอ่ืนท่ีรองรับผูใ้ชง้านท่ีมีจ  านวนน้อย
อย่างเช่น ศูนยก์ารศึกษาต่างจงัหวดัท่ีมีจ  านวนนักศึกษาและบุคลากรเพียงพอกบัการใชง้านแบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11Gโดยไม่จ  าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายมาตรฐาน IEEE802.1N ซ่ึงอาจเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรโดยไม่มีจ  านวนผูใ้ช้
มากพอท่ีจะท าใหเ้กิดความคุม้ค่าและมีการลงทุนท่ีต ่ากว่าดว้ย 

ในอนาคต หากต้องมีการปรับเปล่ียนระบบเครือข่ายอ่ืนๆต่อไป จ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และตน้ทุนค่าเสียโอกาสเพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบส าหรับผูท่ี้อ  านาจในการตัดสินใจและทั้งน้ี การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีครบครันและ
รอบคอบจะท าใหส้ามารถพิจารณาคดัเลือกในการน าเอาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมาใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และรองรับการใชง้านไดดี้ต่อไป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูพ้ิจารณา
ระบบเครือข่ายในขณะนั้น ทั้งน้ีเพราะไดมี้การพิจารณาทั้งในแง่ตน้ทุนและความสามารถของระบบ
ไปด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจส าหรับองค์กรต่างๆท่ีมีขนาดผูใ้ช้จ  ากัดและมี
ความสามารถในการลงทุนท่ีจ  ากดั นอกจากน้ีผูต้ดัสินใจในเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชต้อ้งตระหนกัถึง
ช่วงวงจรชีวิตของแต่ละระบบดว้ยว่าอยูใ่นช่วงไหนและอนาคตท่ีคาดหวงัจะใชม้ีอยู่อีกนานเท่าใด
ดว้ย 
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 รายละเอียดของ วสัดุ/ครุภณัฑ ์ท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พ.ศ.2553 

ล าดบั
ที ่

รายการ 
ช่ือ ลกัษณะ ขนาด ยีห่อ้ 

ขอด าเนินงานคร้ังน้ี เหตุผลที่
ตอ้ง

ด าเนินงาน 
จ านวน หน่วยละ ส่วนลด รวมเงิน 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 

Wireless Access Point 
801.11a/g/n 130 เคร่ือง 
อุปกรณ์ Access Switch 
48 Port 4 เคร่ือง 
ค่าลิขสิทธ์ิ (License) 
อุปกรณ์ Wireless 
Controller 
ค่าการติดตั้งระบบบริหาร
การจดัการ 
ค่าพฒันาซอฟแวร์ 
ค่าเดินสายติดตั้งอุปกรณ์
(Cable System) 
ค่าอบรมและทดสอบ
ระบบ 

1 งาน 
 

1 งาน 
 

1 งาน 
1 งาน 

 
1 งาน 

 
1งาน 
1งาน 

 
1 งาน 

4,409,425.00 
 

160,125.00 
 

129,020.00 
1,145,000.00 

 
150,000.00 

 
252,520.00 
388,410.00 

 
160,500.00 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

4,409,425.00 
 

160,125.00 
 

129,020.00 
1,145,000.00 

 
150,000.00 

 
252,520.00 
388,410.00 

 
160,500.00 

 

- รวมเงิน 
ส่วนลด 
รวมเงินหลงัหกัส่วนลด 
ราคาสินคา้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส่วนลดหลงัหกัภาษี 
รวมเป็นเงิน 

6,795,000.00 
0.00 

6,795,000.00 

 

6,795,000.00 
0.00 

6,795,000.00 

รวมเป็นเงิน (หกลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้สิบบาทถว้น) 
ผูส้ ารวจ 
 
.........................    ..................... 
 เจา้หนา้ที่พสัดุ     วนั/เดือน/ปี 

 
 
.........................   ..................... 
  ผูข้ออนุญาต      วนั/เดือน/ปี 

บนัทึก 
อนุมติัใหด้  าเนินการไดแ้ละท าใหถู้กตอ้ง
ตามระเบียบ 
    [   ] อนุมติั         [   ] ไม่อนุมติั 
 

............................................... 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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รายละเอียดของ วสัดุ/ครุภณัฑ ์ท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พ.ศ.2549 

ล าดบัท่ี 
รายการ 

ช่ือ ลกัษณะ ขนาด ยีห่อ้ 

ขอด าเนินงานคร้ังน้ี 
เหตุผลที่ตอ้ง
ด าเนินงาน 

จ านว
น 

หน่วยละ ส่วนลด รวมเงิน 

1 
 
2 

 
3 
4 
 

5 
 

6 
7 
 

8 
 

Wireless Access Point 801.11g 
130 เคร่ือง 
อุปกรณ์ Access Switch 48 Port 4 
เคร่ือง 
ค่าลิขสิทธ์ิ (License) 
อุปกรณ์ Wireless Controller 
ค่าการติดตั้งระบบบริหารการ
จดัการ 
ค่าพฒันาชอฟแวร์ 
ค่าเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ (Cable 
System) 
ค่าอบรมและทดสอบระบบ 

1 งาน 
 

1 งาน 
 

1 งาน 
1 งาน 

 
1 งาน 

 
1 งาน 
1 งาน 

 
1 งาน 

1,300,000.00 
 

300,000.00 
 

130,000.00 
930,000.00 

 
150,000.00 

 
200,000.00 
260,000.00 

 
150,000.00 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

1,300,000.00 
 

300,000.00 
 

130,000.00 
930,000.00 

 
150,000.00 

 
200,000.00 
260,000.00 

 
150,000.00 

 

 รวมเงิน 
ส่วนลด 
รวมเงินหลงัหกัส่วนลด 
ราคาสินคา้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส่วนลดหลงัหกัภาษี 
รวมเป็นเงิน 

3,420,000.00 
0.00 

3,420,000.00 

 

3,420,000.00 
0.00 
0.00 

3,420,000.00 
รวมเป็นเงิน (สองลา้นเจ็ดแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) 
ผูส้ ารวจ 
 
.........................    ..................... 
 เจา้หนา้ที่พสัดุ     วนั/เดือน/ปี 

 
 
.........................   ..................... 
  ผูข้ออนุญาต      วนั/เดือน/ปี 

บนัทึก 
อนุมติัใหด้  าเนินการไดแ้ละท าใหถู้กตอ้ง
ตามระเบียบ 
    [   ] อนุมติั         [   ] ไม่อนุมติั 
 

............................................... 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ข  

โปรแกรม inSSIDer 
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 โปรแกรม inSSIDer ไวส้ าหรับตรวจสอบสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) ซ่ึงมี

ความสามารถหลายอยา่ง เช่น ตรวจสอบความคงท่ีของสญัญาน ความเข็มของสญัญานซ่ึงโปรแกรม

ตัว น้ี  สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่มี ค่าใช้จ่ ายโดยสามารถDownloadโปรแกรมได้จาก 

http://www.metageek.net/products/inssider/ โดยไดโ้ปรแกรมดงัภาพท่ี ข-1 

 

 
ภาพที ่1 โปรแกรม inSSIDer 

  

ท าการ ติดตั้งโปรแกรม ตามขั้นตอน โดยกดปุ่ม Run ดงัน้ีภาพท่ี 2 และ ปุ่มNext ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 

ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จจะไดด้งัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
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 ส่วนท่ี 1(ส่วนบน) 

 แสดงสถานะความถ่ีท่ีโปรแกรมตรวจพบจากภาพท่ี 4.9และ4.10 โดยภาพดา้นซา้ยแสดง

ค่าสถานะขอ้มลูช่ือ(SSID) และดา้นขวาแสดงสถานะช่องสญัญาณความถ่ี(Channel)ระดบัความแรง

หรือความเขม้ของสญัญาณ(RSSI)หมายเลข Network Card(MAC Address)ความเร็วสูงสุด(Max 

Rate)ตามล าดบั 

 โปรแกรมinSSIDsสามารถก าหนดหรือเลือกเฉพาะสัญญาณท่ีต้องการได้โดยน า

เคร่ืองหมายหน้าช่ือ(SSID)ดา้นซา้ยท่ีไม่เก่ียวขอ้งออก เหลือไวเ้พียงค่าสัญญาณท่ีทดลองทดสอบ

โดยสามารถสังเกตค่าสัญญาณจากช่ือ(SSID) และความแรงหรือความเข้ม(RSSI)ของอุปกรณ์

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีไดก้  าหนดไว ้

ส่วนท่ี 2 (ส่วนล่าง) 

แสดงผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 1 (ส่วนบน) ในรูปสัญญาณกราฟ แสดงค่าความแรงหรือ

ความเข้มของสัญญาณ(RSSI) ช่ือ(SSID)และช่องสัญญาณ(Channel)ผลการแสดงข้อมูลจาก

สญัญาณกราฟท่ีใชใ้นการทดลองทดสอบเพื่อเก็บขอ้มูลมี2ย่านความถ่ี คือย่านความถ่ี 2.4GHzและ

ยา่นความถ่ี 5GHz ตามล าดบั 
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ประวตัผิู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล นายณัฐกานต ์ พงธิพนัธุ ์

ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต (อส.บ) 

 สาขาเทคโนโลยโีทรคมนาคม 

 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)  

ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน เจ้าหน้า ท่ีก ลุ่มงานเทคนิคและระบบเค รือข่าย

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน เทศ 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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