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บทคัดย่อ 
ถึงแม้ว่าระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice-over-Internet Protocol: VoIP) จะได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางว่าสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานได้พร้อมๆ กับลดค่าใช้จ่ายขององค์กร แต่เนื่องจากข้อจํากัดบางประการของ
ระบบ VoIP ทําให้จะต้องมีการวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนถึงความเหมาะสม ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งาน 
บทความนี้นําเสนอแนวการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจระหว่างการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิมกับระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผ่านกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยหลักการวิเคราะห์ดังกล่าวครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความพร้อม
ของระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตในการรองรับระบบ VoIP, ความคุ้มค่าในการลงทุน และประสิทธิภาพของระบบ  

ผลจากการวิเคราะห์ในแง่มุมข้างต้น พบว่า สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้วการเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เป็นระบบ 
VoIP นั้นจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนคู่สายภายในได้อย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าจะต้องมีการลงทุนในส่วนของการพัฒนาระบบข้ึน
ใหม่แต่ในระยะยาวจะเกิดความคุ้มทุนท้ังในเร่ืองของการใช้งานกําลังไฟฟ้าท่ีลดลง และประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับระบบ
โทรศัพท์แบบเดิม 

 
คําสําคัญ: ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบโทรศัพท์แบบเดิม, ชุมสายโทรศัพท์ไอพี 
 
Abstract 
 Although Voice-over-Internet Protocol (VoIP) is widely recognized as a technology that can help an 
organization to improve its productivity and reduce expenses, there exist certain limitations that need to be 
carefully considered before choosing to implement the system.  This paper presents a decision analysis on 
choosing between a traditional telephone and a VoIP system for Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU).  
This analysis includes evaluating the feasibility of using existing computer network to serve VoIP, the efficiency 
and the cost-effectiveness of deploying a VoIP system in the organization. 
 Our analysis reveals that it is more cost-effective for NPRU to invest in VoIP technology since it offers 
a solution to the problem of internal phone line shortage.  Moreover, with VoIP, NPRU can achieve higher 
productivity with less electrical power consumption when compared with the traditional telephone system.   
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1. บทนํา 
ในปัจจุบันระบบโทรศัพท์จัดได้ว่าเป็นระบบการสื่อสารข้ันพ้ืนฐานมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในองค์กรทุกระดับ 

ต้ังแต่ระดับส่วนบุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ระบบโทรศัพท์ท่ีใช้ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้นมักจะออกแบบให้มี
ระบบโทรศัพท์เป็นของตนเองเพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์กรของตนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย   
ซ่ึงระบบโทรศัพท์ขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะยังคงใช้เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์แบบเดิม (Traditional telephone system) ท่ีมี 
ตู้ชุมสายโทรศัพท์ (PABX) เป็นหัวใจหลักในการทํางาน ภายในตู้ชุมสายโทรศัพท์นี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท้ังหมด 3 ส่วน คือ 
(1) ส่วนของแผงวงจรสายนอก ทําหน้าท่ีเชื่อมต่อคู่สายภายนอกของผู้ให้บริการโทรศัพท์ค่ายต่าง ๆ (เช่น องค์การโทรศัพท์ บริษัททีที
แอนด์ที เป็นต้น) เข้ากับส่วนประมวลผล (2) ส่วนประมวลผล ทําหน้าท่ีหลัก คือ ทําการเชื่อมต่อคู่สายระหว่างการโทรศัพท์ระหว่าง
คู่สายภายใน และระหว่างสายภายในกับสายภายนอก และ (3) ส่วนของแผงวงจรสายภายใน  ทําหน้าท่ีเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์
ระหว่างผู้ใช้งานภายในองค์กรผ่านทางสายเคเบิลหรือสาย drop wire เข้ากับส่วนประมวลผล ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

 
      

ภาพที่ 1 ระบบโทรศัพท์แบบเดิมภายในองค์กร 

 

 
 

ภาพที่ 2 ระบบโทรศัพท์ VoIP 



The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

3 | “75 ป ีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 
 

โดยท่ีขนาดของระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรจะข้ึนอยู่กับจํานวนของผู้ใช้งานเป็นหลัก หากต้องมีการรองรับผู้ใช้งานท่ีมีจํานวนมาก ก็
จะต้องมีการเพ่ิมจํานวนแผงวงจรสายภายในให้พอเพียงกับการใช้งาน ภายในแผงวงจรดังกล่าวประกอบไปด้วย อุปกรณ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความไวต่อสัญญาณไฟฟ้า ทําให้บ่อยคร้ังมักพบปัญหาแผงวงจรชํารุดอันเกิดการสอดแทรกของสัญญาณไฟฟ้าหรือ
สัญญาณฟ้าผ่า ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทุกองค์กรท่ีใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิม   นอกจากปัญหาดังกล่าว ระบบโทรศัพท์
แบบเดิมยังมีข้อจํากัดด้านฟังก์ชัน หรือความสามารถของตู้ชุมสายโทรศัพท์ท่ีข้ึนอยู่กับการทํางานของหน่วยประมวลผลกลางท่ีถูก
ออกแบบและกําหนดจากโรงงานผู้ผลิต เจ้าขององค์กรหรือผู้ใช้งานไม่สามารถกําหนดความต้องการเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง นอกจากนี้
การวางระบบข่ายสายจากตู้ชุมสายโทรศัพท์ไปยังผู้ใช้งานโทรศัพท์สายภายในโดยการเดินสายเคเบิลหรือสาย drop wire บ่อยคร้ัง
จะทําการเดินสายไปตามผนังอาคาร ผนังห้อง เสาไฟฟ้า หรือ ดาดฟ้าอาคาร การทําเช่นนี้นอกจากจะทําให้สูญเสียความสวยความ
ทางภูมิสถาปัตย์แล้ว ยังเป็นต้นเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาฟ้าลงซ่ึงนํามาสู่การชํารุดของผงวงจรสายภายใน 

ด้วยความก้าวหน้าและความสามารถของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์รูปแบบ
ใหม่ ท่ีเรียกว่า ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ท่ีต่อไปน้ีจะเรียกว่า ระบบ VoIP (แสดงในภาพที่ 2)  ซ่ึงเป็นระบบท่ี
ทําการแปลงสัญญาณเสียงจากผู้พูดต้นทางให้เป็นกลุ่มข้อมูล (data packet) แล้วจึงทําการส่งกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ผู้รับสายปลาย
ทางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แทนการใช้ระบบเครือข่ายสายเคเบิลโทรศัพท์ เม่ือถึงปลายทางผู้รับปลายทางจะทําการแปลงกลุ่ม
ข้อมูลเหล่านี้ให้กลับมาเป็นสัญญาณเสียงดังเดิม จากการศึกษาและนําระบบ VoIP ไปใช้งานพบว่า ระบบ VoIP สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรควบคู่กับความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์ขององค์กรได้อย่างมีนัยสําคัญ [1-3] ความสามารถ
อันโดดเด่นของระบบ VoIP เม่ือเทียบกับระบบโทรศัพท์แบบเดิม ก็คือ ลดค่าโทรศัพท์ เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถของระบบ
ตามการใช้งาน เช่น การเพิ่มจํานวนคู่สายภายในได้อย่างง่ายดาย การกําหนดสิทธิสําหรับผู้ใช้งาน การบันทึกข้อมูลการโทร การ
เชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ เป็นต้น ซ่ึงระบบชุมสายโทรศัพท์แบบเดิมไม่สามารถทําได้ครอบคลุม     

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นถึงแม้ระบบโทรศัพท์ VoIP จะมีข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกับระบบโทรศัพท์แบบเดิมในหลายๆ ด้าน 
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรจะต้องลุกข้ึนมาร้ือระบบโทรศัพท์แบบเดิมและเปลี่ยนมาใช้ระบบ VoIP ท้ังหมด 
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยใน [4] ท่ีได้ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมในการนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้ทดแทนระบบโทรศัพท์
แบบเดิมสําหรับ Carnegie Mellon University ในงานวิจัยดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และ
ได้ผลสรุปท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ Carnegie Mellon University ไม่ควรนําระบบ VoIP เข้ามาใช้ทดแทนระบบโทรศัพท์
แบบเดิม ปัจจัยหลักของการนํามาซ่ึงผลวิเคราะห์นี้ คือ อัตราการสิ้นเปลืองกําลังไฟฟ้าท่ีอาจเพ่ิมข้ึนกว่า 2 เท่าเม่ือเทียบกับการใช้
ระบบโทรศัพท์แบบเดิม อันจะส่งผลให้การนําระบบโทรศัพท์ VoIP เข้ามาใช้งานไม่สามารถคุ้มทุนได้  

บทความนี้จึงมุ่งท่ีจะนําเสนอในทุกแง่มุมท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ VoIP เพ่ือ
เป็นประโยชน์และแนวทางในการตัดสินใจขององค์กรและหน่วยงานต่อไป โดยจะได้ทําการศึกษาผ่านกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เร่ิมต้ังแต่การศึกษาและวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์ขององค์กร ในหัวข้อต่อไป เม่ือเข้าใจถึงศักยภาพ ความต้องการ 
และธรรมชาติการใช้งานระบบโทรศัพท์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว จะได้นําเสนอการวิเคราะห์ความพร้อมของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการรองรับระบบ VoIP  ความคุ้มค่าและคุ้มทุนในแง่มุมต่างๆ ในหัวข้อท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ ในหัวข้อท่ี 5 และ 6 
จะกล่าวถึงข้อจํากัดของระบบ VoIP และบทสรุปของการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจระหว่างการใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิมกับระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
2. ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปัจจุบันเป็นระบบโทรศัพท์แบบแอนะล็อก ซ่ึงมีองค์ประกอบเป็นไปตาม 
รูปท่ี 1 การเชื่อมต่อคู่สายที่มีอยู่ท้ังหมดประมาณกว่า 300 คู่สายของระบบสายภายในน้ัน อาศัยชุมสายโทรศัพท์ชนิดแอนะล็อกย่ีห้อ 
NEC รุ่น NEAX7400 1 CS M100 จํานวนท้ังหมด 7 ตู้ ซ่ึงได้มีการกําหนดค่าฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นแบบพ้ืนฐาน คือ มีระบบตอบรับ 
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ตารางที่ 1 ผลของความล่าช้าในการส่ือสารต่อการรับฟัง 

 
 
 
 
 
 
อัตโนมัติ สามารถรับสาย โทรออก โอนสายระหว่างเบอร์ภายใน และการรับสายเรียกซ้อน เป็นต้น ส่วนระบบสายนอกนั้นเชื่อมต่อ
ชุมสายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีคู่สายนอกอยู่ท้ังหมดประมาณ 40 เลขหมายซ่ึงมีการ
ติดต้ังกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีค่าโทรศัพท์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 400-1,500 บาท/เดือน (รวม
ค่าโทรศัพท์ และค่าส่งแฟกซ์) ซ่ึงค่าโทรศัพท์ท้ังหมดเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ 

ปัญหาหลักของการใช้งานระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คือ การขาดแคลนเบอร์สายภายใน ปัญหา
ดังกล่าวก่อให้เกิดการขาดความคล่องตัวในการสื่อสารภายในองค์กร ซ่ึงบ่อยคร้ังนําไปสู่ความยากลําบากและส้ินเปลืองในการ
ติดต่อสื่อสารของบุคคลากรภายในองค์กร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเบื้องต้นถึงสาเหตุของการขาดแคลนเบอร์โทรศัพท์สายใน สามารถ
สรุปได้เป็น 2 เหตุผลหลัก ดังนี้ 

 - ปรากฏการณ์ฟ้าลงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ทําให้แผงวงจรสายภายในท่ีติดต้ังภายในตู้ชุมสายของมหาวิทยาลัยฯ เกิดความ
เสียหาย ถึงแม้จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมจุดกราวด์และใส่ฟิวส์กันฟ้าลงก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ังหมด (เนื่องจากในการเดิน
คู่สายโทรศัพท์ในบางจุดนั้นมีการเดินสายไปตามแนวเสาไฟฟ้า ใกล้จุดหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าลงแผงวงจร
มีมากย่ิงข้ึน) ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแผงวงจรสายภายในทุกๆ คร้ังท่ีเกิดความเสียหายจากปรากฏการณ์ฟ้าลง แต่เนื่องด้วยราคาท่ีสูง 
(ประมาณ 20,000 บาท/แผงวงจร) ประกอบกับความถี่ของการเกิดฟ้าลง ทําให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปลี่ยนการ์ดใหม่ ผลกระทบท่ี
หน่วยงานได้รับ ก็คือ หน่วยงานบางหน่วยงานไม่มีโทรศัพท์สายภายในใช้ เช่น อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

-  การขยายตัวของจํานวนอาคารใหม่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารกิจการนักศึกษา ตึกทวาราวดีศรีราชภัฏ อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์กีฬา และหอประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ทําให้เกิดความต้องการเบอร์และคู่สายภายในเพ่ิมข้ึนอีก
ประมาณไม่น้อยกว่า 200 คู่สาย  

จากปัญหาของการขาดแคลนสายในดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นต้องมีการขยายระบบ
โทรศัพท์สายภายในเพื่อรองรับความต้องการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จุดนี้เองเป็นท่ีมาของการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจระหว่างการเลือกท่ี
จะขยายขนาดระบบโทรศัพท์แบบเดิม หรือพัฒนาระบบ VoIP ข้ึนมาเพ่ือใช้งานแทนระบบเดิม จะมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าแก่
องค์กรมากกว่ากัน  

 
3.  ความพร้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรองรับระบบ VoIP 
 เนื่องจากระบบ VoIP อาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลเสียง ดังนั้นคุณภาพของสัญญาณเสียงในระหว่างการ
สนทนาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กร ITU (International Telecommunication Union) ได้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความล่าช้า (Delay) ของการสื่อสารท่ีมีผลต่อการรับฟังสําหรับบุคคลท่ัวไป ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ การ
สื่อสารทางเสียงท่ีจะถือว่ามีคุณภาพท่ีดีนั้นจะต้องมีความล่าช้าไม่เกิน 150 ms ซ่ึงระบบโทรศัพท์แบบเดิมซ่ึงใช้เทคโนโลยี Circuit 
Switching ท่ีจะต้องมีการเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ระหว่างผู้โทรออกกับผู้รับสายเสียก่อน จึงจะยอมให้มีการสื่อสารระหว่างต้นทาง
และปลายทางได้ เม่ือมีการเชื่อมต่อเส้นทางไว้ก่อนแล้วการส่งเสียงระหว่างต้นทางและปลายทางจึงไม่มีความล่าช้ามากนัก (น้อยกว่า 
150 ms) ทําให้การสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์แบบเดิมจะมีคุณภาพเสียงท่ีดี [4-5] ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาระบบ VoIP ท่ีต้อง

ความล่าช้า (ms) ผลต่อการรับฟัง 

0-150 การสื่อสารสามารถเข้าใจได้ง่าย และผู้ฟังไม่รู้สึกถึงความล่าช้าใน
การสื่อสาร  

150-250 ผู้ฟังรับรู้ได้ถึงความล่าช้าในการสื่อสาร แต่ยังสามารถยอมรับได้ 

≥400 คุณภาพของการสื่อสารไม่สามารถยอมรับได้ 
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อาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลเสียง ดังนั้นความล่าช้าของการสื่อสารในระบบ VoIP จึงเกิดจากความล่าช้าในการ
ส่งกลุ่มข้อมูลภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง  

การส่งกลุ่มข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นจะอาศัยเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่า Packet Switching  ซ่ึงไม่ได้มีการกําหนด
เส้นทางระหว่างผู้ส่งต้นทางและผู้รับปลายทางเอาไว้ก่อนทําการสื่อสาร แต่จะอาศัยการหาเส้นทางให้กับแต่ละกลุ่มข้อมูลในขณะ
เวลาทําการสื่อสาร เทคนิคการหาเส้นทางแบบนี้จริงๆ แล้วเหมาะสมกับการส่งข้อมูลมากกว่าท่ีจะนํามาใช้ในการสื่อสารทางเสียง 
เนื่องจากค่าความล่าช้าของการส่งกลุ่มข้อมูลอาจมีค่าสูงมาก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความคับคั่งของการจราจร อัตราการสูญหายของกลุ่ม
ข้อมูลในระหว่างการส่งภายในเครือข่ายนั้นๆ ด้วย เพ่ือท่ีจะให้เสียงจากระบบ VoIP มีคุณภาพเสียงท่ีดีนั้น [4] แนะนําว่า นอกจาก
ความล่าช้าของการสื่อสารจะต้องน้อยกว่า 150 ms แล้ว อัตราการสูญหายของแพ็กเก็ตต้องน้อยกว่า 3% 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ทําการทดสอบเก็บค่าความล่าช้าและอัตราการสูญหายของการส่งกลุ่มข้อมูลภายในเครือข่าย
อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และเม่ือออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดียวกันไปยังเครื่องแม่ข่ายผู้ 
ให้บริการระบบ VoIP ท้ังใน (voip.mouthmun.com, 203.113.125.82) และต่างประเทศ (sip.sipdiscount.com) ได้ผลลัพธ์ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถรองรับการนําระบบ VoIP เข้ามาใช้งานเนื่องจากโดย
เฉลี่ยแล้วมีค่า one-way packet delay และ packet loss น้อยกว่า 150 ms และ 3% ตามลําดับ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ระบบ
อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ เอ้ือต่อการนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งาน ส่วนการเชื่อมต่อคู่สายนอกผ่านระบบ VoIP นั้นจะเห็นได้ 
 
ตารางที่ 2 ค่า One-way packet delay และ Packet loss ของการเช่ือมต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกับเคร่ืองแม่ข่าย VoIP ต่างๆ (หมายเหตุ: 
ทําการทดสอบ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2555) 

การเชื่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับเครื่องแม่
ข่าย VoIP ณ จุดต่างๆ 

One-way packet delay (ms) Packet 
Loss 
(%) 

หมายเหตุ 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 

เคร่ืองแม่ข่าย VoIP ติดต้ัง
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3 1 1.5 0 ภายในเครือข่าย
อินทราเน็ตของ
มหาวิทยาลัยฯ 

เคร่ืองแม่ข่าย VoIP ของ 
Mouthmun 
(voip.mouthmun.com) 

2.5 2 2 0 VoIP server ท่ี ติดต้ังอยู่ 
ภายในประเทศ 

เคร่ืองแม่ข่าย VoIP ของ ToT 
(203.113.125.82) 

3 5 3.5 0 

เคร่ืองแม่ข่าย VoIP ของ True 
(61.90.255.132) 

4.5 2 2.5 0 

เคร่ืองแม่ข่าย VoIP ของ 
Gotalk.com 
(sip.gotalk.com) 

603 207.5 423.5 0 VoIP server ท่ีติดต้ังอยู่ใน
ต่างประเทศ 

เคร่ืองแม่ข่าย VoIP ของ 
VoipDiscount.com 
(sip.sipdiscount.com) 

157 116.5 136.5 0 
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ว่าหากเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการ VoIP นั้นอยู่ภายในประเทศไทย (ดูกรณี Mouthmun, ToT และ True ในตารางท่ี 2) จะไม่มี
ปัญหาในเร่ืองของคุณภาพเสียง แต่หากเคร่ืองแม่ข่ายของผู้ให้บริการ VoIP นั้นอยู่ในต่างประเทศ (ดูกรณี Gotalk และ 
Voipdiscount ในตารางท่ี 2) ผู้ใช้งานมีโอกาสสูงท่ีจะประสบกับปัญหาในเร่ืองของคุณภาพของสัญญาณในระหว่างการสนทนา 
 
4. ความคุ้มค่าในการนําระบบ VoIP มาใชง้าน 

4.1 ด้านการลงทุน  
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีประสบปัญหาแผงวงจรสายภายในชํารุดบ่อยครั้งเนื่องจากอาการฟ้าลง และการ

ขยายตัวของหน่วยงานและอาคารในมหาวิทยาลัยฯ ทําให้เกิดความต้องการคู่สายภายในข้ึนอีกกว่าเท่าตัว การเลือกลงทุนด้วยการ
ขยายตู้ชุมสาย เพ่ิมแผงวงจรสายสายในและขยายข่ายสายแบบเดิมนั้น นอกจากจะเป็นการลงทุนท่ีสูงแล้วยังทําให้ความเสี่ยงของ
ปัญหาฟ้าลงเพ่ิมมากข้ึน การนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้แทนระบบโทรศัพท์เดิมท้ังหมดหรือการผสมสองระบบเข้าด้วยกัน เชื่อม่ันว่า
จะสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ เนื่องจากปัจจุบันการเชื่อมโยงกันของระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ
มหาวิทยาลัยฯ กับ ตําแหน่งของ IP-PBX ท่ีจะได้ทําการติดต้ังใช้งานนั้นจะเชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยแก้วนําแสงเป็นหลัก ซ่ึงเส้นใยแก้ว
นําแสงนั้นจะไม่มีการเหนี่ยวนําต่อสัญญาณไฟฟ้าซ่ึงจะส่งผลให้ปัญหาด้านฟ้าลงน้ันหมดไป สําหรับในเร่ืองของการลงทุนด้าน
งบประมาณของระบบ VoIP ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนไปกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์โทรศัพท์เท่านั้น ส่วนข่ายสาย
นั้นหากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับระบบ VoIP แล้วนั้น ก็สามารถนําเอาโครงข่ายของระบบ
อินทราเน็ตท่ีมีอยู่แล้วมาใช้งานได้เลย ดังนั้นสําหรับกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเครือข่ายอินทราเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯอยู่แล้วนั้น การเพ่ิมจํานวนคู่สายภายในของระบบ VoIP จึงถึงเป็นการลงทุนท่ีตํ่ามาก       

    
    4.2 อัตราการส้ินเปลืองกําลังไฟฟ้า 
 บ่อยคร้ังท่ีมีการนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งานโดยปราศจากการวิเคราะห์ถึงอัตราการใช้กําลังไฟฟ้า ท้ังนี้เนื่องจากเชื่อว่า
ระบบ VoIP สามารถลดค่าโทรศัพท์ได้อย่างมากทําให้ยังไงเสียก็คุ้มค่าในการนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งาน ความเชื่อดังกล่าวอาจ
เป็นไปได้สูงสําหรับองค์กรท่ีมีค่าโทรศัพท์ท่ีสูงโดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นการโทรเพ่ือติดต่อกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ เม่ือวิเคราะห์ลักษณะค่าโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมท่ีซ่ึงค่าโทรศัพท์ส่วนใหญ่เป็นการโทรหากัน
ภายในประเทศ ดังนั้นการนําเอาระบบ VoIP มาใช้งาน อาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการประหยัดของค่าใช้จ่ายได้มากนัก เม่ือเทียบกันกับ
การท่ีมหาวิทยาลัยต้องลงทุนพัฒนาระบบ VoIP ข้ึนมาใหม่ 
 งานวิจัยใน [4] ชี้ให้เห็นว่า การนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้ใน Carnegie Mellon University นั้นจะทําให้มีการเพ่ิมการ
ใช้งานไฟฟ้าข้ึนไปถึง 2-3 เท่า (ข้ึนอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้งาน) เม่ือเทียบกับการใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิม ผลลัพธ์จาก  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภาพที่ 3 อุปกรณ์สําหรับทดสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าระหว่างระบบโทรศัพท์แบบเดิมกับระบบ VoIP 

ระบบโทรศัพท์ VoIP 
 

1. IP-PBX ท่ีพัฒนาข้ึนด้วยซอฟแวร์ชนิดเปิด
รหัสต้นฉบับ Elastix  

2. อุปกรณ์ ATA ย่ีห้อ Linksys รุ่น PAP2T 
3. โทรศัพท์แอนะล็อก 
4. โทรศัพท์ IP phone ย่ีห้อ ATCOM รุ่น AT-

320 

ระบบโทรศัพท์แบบเดิม 
 
1. ตู้ชุมสายโทรศัพท์แอนะล็อก รุ่น

NEC-2000 
2. โทรศัพท์แอนะล็อก 
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ตารางที่ 3 อัตรากําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบโทรศัพท์แบบเดิมและระบบ VoIP 

   
ตารางที่ 4 กําลังไฟฟ้าต่อปีที่ต้องใช้สําหรับสําหรับระบบโทรศัพท์แบบเดิมและระบบ VoIP กรณี 300 คู่สายภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า การนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้ไม่สามารถคุ้มทุนได้และได้ตัดสินใจไม่นําระบบ VoIP เข้ามาใช้ใน 
Carnegie Mellon University จากงานดังกล่าวผู้วิจัยเห็นด้วยว่า อัตราการสิ้นเปลืองกําลังไฟฟ้าเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีควรนํามา
พิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้งานระบบ VoIP ดังนั้นในหัวข้อต่อไปน้ี จะเป็นการศึกษาถึงอัตราการใช้กําลังไฟฟ้าของระบบโทรศัพท์
แบบเดิมเปรียบเทียบกับระบบ VoIP ในการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการใช้กําลังไฟฟ้าระหว่างระบบโทรศัพท์ท้ัง 2 ระบบ ด้วย
เคร่ืองวัดกําลังไฟฟ้า ภาพที่ 3 สําหรับระบบ VoIP ผู้วิจัยยังได้ทําการทดสอบการใช้กําลังไฟฟ้าของการใช้อุปกรณ์ ATA ร่วมกับ
โทรศัพท์ เทียบกับการใช้โทรศัพท์ IP Phone อีกด้วย ตารางท่ี 3 แสดงผลทดสอบอัตรากําลังไฟฟ้าของท้ังสองระบบ 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากตารางท่ี 3 สามารถนํามาทําการคํานวณถึงกําลังไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในกรณีท่ีระบบโทรศัพท์ต้องรองรับผู้ใช้งาน
จํานวนท้ังหมด 300 คู่สาย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กรณีคือ (1) ระบบโทรศัพท์แบบเดิม (2) ระบบ VoIP โดยใช้ ATA + 
โทรศัพท์แอนะล็อก และ (3) ระบบ VoIP โดยใช้ IP Phone ดังผลลัพธ์ท่ีแสดงในตารางท่ี 4 ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบการใช้
กําลังไฟฟ้าพบว่า ระบบ VoIP ใช้กําลังไฟฟ้าน้อยกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญ (ดูตารางท่ี 4 กรณีท่ี 1 เทียบกับกรณีท่ี 
2 และ 3) นอกจากนั้นตารางท่ี 4 ยังแสดงให้เห็นว่า กําลังไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในระบบ VoIP ท่ีใช้อุปกรณ์ ATA เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ 
แอนะล็อกนั้นสิ้นเปลืองกําลังงานมากกว่าระบบ VoIP ท่ีใช้ IP Phone  

สังเกตว่า บทวิเคราะห์ในเชิงการสิ้นเปลืองกําลังไฟฟ้าของการนําระบบ VoIP เข้ามาใช้งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นั้น แตกต่างกับบทสรุปท่ีได้จาก [4] ท้ังนี้เนื่องมาจาก 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ไฟท่ีเลี้ยงระบบโทรศัพท์สายภายในของ Carnegie 
Mellon University นั้น ถูกจ่ายมาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์สายภายนอกโดยตรง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่า
ไฟฟ้าในส่วนนี้ ส่วนกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าในส่วนของตู้ชุมสายเอง และ 
(2) อุปกรณ์ท่ีนํามาทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองกําลังไฟฟ้าใน [4] กับ ในบทความนี้เป็นคนละย่ีห้อและรุ่นกัน 

ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์ กําลังไฟฟ้า (วัตต์) หมายเหตุ 

ร ะ บ บ โ ท ร ศั พ ท์
แบบเดิม  

ตู้ชุมสาย NEC-2000 660 โทรศัพท์แอนะล็อกอาศัย
ไ ฟ ฟ้ า ท่ี จ่ า ย ม า จ า ก
ตู้ชุมสาย  ดังนั้นการใช้
กํ า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า จ ะ วั ด ท่ี
ตู้ชุมสายเท่านั้น 

ระบบโทรศัพท์ VoIP IP-PBX 95  

ATA+ โทรศัพท์แอ
นะล็อก 2 เคร่ือง 

2.62 (ขณะวางหู) 
3.27 (ขณะมีสายเข้า 1สาย) 

4.02 (ขณะมีสายเข้าพร้อมกัน 2 สาย) 

1 ATA สามารถรองรับได้ 
2 โทรศัพท์ 

IP-Phone (AT-320) 1.2 (วางหู, สายเข้า)  

กรณี กําลังไฟฟ้า/ป ี(kWh) หมายเหตุ 

1 5,782  

2 4,275 ส ม ม ติ ใ ห้ สั ญญ าณส า ย เ ข้ า มี
ช่วงเวลาสั้นมากๆ เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาท่ีวางหู 

3 3,986  
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4.3 ประสิทธิภาพด้านอื่นๆ 
 นอกจากประเด็นในเร่ืองของการใช้กําลังไฟฟ้าของระบบ VoIP ท่ีน้อยกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิมแล้วนั้น ระบบ VoIP ยัง

มีศักยภาพอ่ืนท่ีระบบโทรศัพท์แบบเดิมไม่สามารถทําได้ เช่น การเพ่ิมจํานวนหมายเลขภายใต้งบประมาณจํากัด ความสามารถรองรับ
การเชื่อมต่อกับระบบไอทีอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระบบส่งข้อความสั้น และระบบรับส่งเอกสาร 
ระบบกระจายเสียง เป็นต้น เม่ือนําศักยภาพเหล่านี้มาใช้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมๆ ไปกับการลดค่าใช้จ่ายได้ [1], [3], 
[5] กรณีศึกษาใน [2] ยังชี้ให้เห็นว่า การนําความสามารถในการส่งข้อความเสียงท่ีมีผู้ฝากไว้เวลาท่ีผู้รับสายไม่สามารถรับโทรศัพท์ไป
ยังระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ทําให้สามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้ถึง 1 ชม./คน/วัน  

หากทําการพิจารณาความย่ังยืนของเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์แบบเดิมกับระบบโทรศัพท์ VoIP แล้วจะพบว่า แนวโน้มของ
เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์ในปัจจุบัน ล้วนมุ่งพัฒนาไปในทิศทางของชุมสายโทรศัพท์แบบ VoIP ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ิม
มากข้ึน ในขณะที่ระบบโทรศัพท์แบบเดิมขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตผู้ใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิม
อาจพบประสบกับปัญหาการขาดอุปกรณ์สําหรับซ่อมแซม บํารุงรักษา และขยายข่ายสายโทรศัพท์ภายในอย่างเลี่ยงไม่ได้      
 
5. ข้อจํากัดในการใช้ระบบ VoIP 
 จากบทวิเคราะห์ท่ีผ่านมาพบว่า ระบบ VoIP นั้นมีศักยภาพเหนือกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม ท้ังในเร่ืองของความ
ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพในการทํางาน ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้นําเสนอข้อจํากัดของระบบ VoIP ท่ีควรคํานึงถึงก่อนทําการ
ตัดสินใจเลือกระหว่างระบบโทรศัพท์แบบเดิมและระบบ VoIP 

5.1 ความน่าเชื่อถือของระบบ เนื่องจากระบบโทรศัพท์แบบ VoIP อาศัยข่ายสายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ดังนั้น การ
พิจารณาถึงเสถียรภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสําคัญ ท้ังในด้านความคับคั่งของข้อมูล การวางข่ายสายภายในองค์กร 
เป็นต้น การพิจารณาวางข่ายสายสํารอง ท้ังแบบมีสายหรือระบบไร้สาย เพ่ือใช้งานในกรณีท่ีข่ายสายหลักมีความคับคั่ง หรือเกิดการ
ล่มลง ก็จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ VoIP มากข้ึน    

5.2 ความปลอดภัยของระบบ VoIP เนื่องจากระบบ VoIP ทํางานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงอาศัยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (IP-PBX) ในการทําหน้าท่ีเป็นชุมสายโทรศัพท์แบบไอพี และอาศัยข่ายสายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารระหว่าง
กัน ดังนั้น ความเสี่ยงหนึ่งท่ีตามมาของการใช้ระบบ VoIP ก็คือ ความปลอดภัยของข้อมูล และความปลอดภัยจากการโจมตีจากแฮค
เกอร์ ซ่ึงอาจทําให้เกิดการดักฟังเสียง การขโมยข้อมูล หรือการโจมตีเคร่ืองแม่ข่าย ดังแสดงให้เห็นจากงานวิจัยใน [7-8]  

แนวทางแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าว ก็คือ หน่วยงานที่จะนําเอาระบบ VoIP ไปใช้งานนั้นควรให้ความสําคัญและติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอยู่เป็นนิจ พิจารณาเลือกเครื่องแม่ข่ายและโปรแกรมท่ีทําหน้า
เป็น IP-PBX ท่ีมีความสามารถในการป้องกัน เข้ารหัสข้อมูล อีกท้ังควรจัดเตรียมบุคลากรผู้ดูแลระบบทําหน้าท่ีสังเกตการณ์และคอย
เก็บข้อมูลย้อนหลังของระบบอยู่เสมอ     

5.3 ความเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าดับ ระบบโทรศัพท์แบบเดิมจะอาศัยแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักจากตู้ชุมสาย ในการเลี้ยง
ชุมสายและเคร่ืองโทรศัพท์ลูกข่าย ในกรณีท่ีไฟฟ้าดับหรือเกิดความขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสํารองหรือ UPS จะทําหน้าท่ีจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับระบบท้ังหมดทําให้การสื่อสารไม่ขาดหาย   

สําหรับระบบ VoIP ท่ีใช้เคร่ืองโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเคร่ืองแม่ข่าย IP-PBX ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเช่นนี้
จําเป็นต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าตามจุดผู้ใช้งาน หากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับขัดข้องการสํารองไฟฟ้าท่ีเคร่ืองแม่ข่ายจุดเดียวจึงไม่
เพียงพอ จะต้องมีเคร่ืองสํารองไฟฟ้าสําหรับเคร่ืองโทรศัพท์ลูกข่ายด้วย การวางเครื่องสํารองไฟฟ้าหนึ่งจุดต่อเคร่ืองโทรศัพท์ลูกข่าย
หนึ่งเคร่ืองคงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างย่ิง  ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงของการขาดการติดต่อของระบบ VoIP ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือ
ไฟฟ้าขัดข้อง ควรพิจารณาวางแผนดังนี้ มีระบบสํารองไฟฟ้าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหนึ่งจุด กรณีในอาคารดังกล่าวเลือกใช้
โทรศัพท์ลูกข่ายแบบ ATA รวมกับโทรศัพท์แบบแอนะล็อกควรออกแบบให้มีห้องควบคุมซ่ึงนําเอาเคร่ือง ATA มารวมไว้ด้วยกัน แล้ว



The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

9 | “75 ป ีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 
 

เดินสายทองแดงไปยังโทรศัพท์แบบแอนะล็อกตามจุดใช้งาน ซ่ึงจะทําให้สามารถติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้าไว้หนึ่งเคร่ืองต่อเคร่ือง ATA 
หลายๆ เคร่ืองได้    

ในกรณีท่ีเลือกใช้เคร่ืองโทรศัพท์ชนิด IP phone หากต้องการเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าดับ และไม่ต้องการติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้า
ในทุกๆ จุดท่ีมีการใช้งานโทรศัพท์ IP phone ผู้ออกแบบระบบอาจพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี PoE (Power over Ethernet) 
ร่วมกับการใช้งาน IP phone  
 
6. บทสรุป 

บทความนี้นําเสนอแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจระหว่างการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิมกับระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยหลักการวิเคราะห์ดังกล่าวครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการรองรับระบบ VoIP, ความเหมาะสมของการนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้ในองค์กร 
และชนดิของอุปกรณ์ท่ีควรนํามาใช้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 

ผลจากการประเมินความพร้อมของเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรองรับระบบ VoIP พบว่า ความล่าช้า 
และ อัตราการสูญหายของแพ็กเก็ตข้อมูล โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 1.5 ms และ 0% ตามลําดับ ซ่ึงหากพิจารณาตามข้อเสนอแนะจาก ITU 
แล้วถือว่าคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ดังนั้น การนําระบบ VoIP มาใช้แทนระบบโทรศัพท์สายภายในนั้นจะไม่พบกับปัญหาในเร่ือง
ของคุณภาพเสียง สําหรับการนําระบบ VoIP มาใช้เป็นระบบโทรศัพท์เพ่ือทดแทนคู่สายภายนอก (ทดแทนการให้บริการจาก
องค์การโทรศัพท์จังหวัดนครปฐม) นั้นสามารถเป็นไปได้ หากแต่ต้องเลือกผู้ให้บริการท่ีมีการวางเครื่องแม่ข่าย VoIP ไว้
ภายในประเทศ ท้ังนี้เนื่องมาจากการทดสอบความล่าช้าของการรับ-ส่งแพ็กเก็ตข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับผู้ให้บริการระบบ 
VoIP ท่ีอยู่ต่างประเทศแล้วพบว่า ค่าความล่าช้าของการส่งแพ็กเก็ตมีค่าสูงมาก (423.5 และ 136.5 ms) ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองของคุณภาพเสียงระหว่างสนทนาได้ 

สําหรับความคุ้มทุนในแง่ของการลงทุน พบว่า สําหรับกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเครือข่ายอินทราเน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้วนั้น การนําเอาระบบระบบ VoIP เป็นการลงทุนท่ีตํ่ามาก      
เนื่องจากไม่จําเป็นต้องมีการเดินโครงข่ายสายสัญญาณข้ึนใหม่ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ปัญหาการชํารุดของแผงวงจรสายภายใน
เนื่องจากปรากฏการณ์ฟ้าลงได้อย่างสิ้นเชิง  

ในการวิเคราะห์อัตราการใช้กําลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า ระบบ VoIP ใช้กําลังไฟฟ้าตํ่ากว่าระบบ
โทรศัพท์แบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญ และ การใช้โทรศัพท์แบบ IP phone จะกินกําลังไฟฟ้าน้อยกว่าการใช้อุปกรณ์ ATA ต่อเชื่อมกับ
โทรศัพท์แบบแอนะล็อก นอกจากจะสามารถลดการใช้กําลังไฟฟ้าได้แล้ว ระบบ VoIP ยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระบบส่งข้อความสั้น ระบบรับส่งเอกสาร และ ระบบกระจายเสียง เป็นต้น เม่ือ
นําศักยภาพเหล่านี้มาใช้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมๆ ไปกับการลดค่าใช้จ่ายได้ 

นอกจากการวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังได้นําเสนอข้อจํากัดของการนําระบบ VoIP เข้ามาใช้งานภายในองค์กร ซ่ึง
ครอบคลุมถึง ความน่าเชื่อถือของระบบ ความปลอดภัยของระบบ VoIP ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวและแนวทางการออกแบบระบบ VoIP เบื้องต้นไว้อีกด้วย 
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