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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและขยายขนาดของระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 253 หมายเลขครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปรับโทรศัพท์จากเดิมท่ีเป็นระบบ
ผสมระหว่างระบบแอนะล็อกและระบบ VoIP ให้เป็นระบบ VoIP แบบเต็มรูปแบบ โดยการดําเนินงานประกอบไปด้วย การ
ติดต้ังจุดใช้งานโทรศัพท์ระบบ NPRU-VoIP ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย จํานวน 253 จุด การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ 
GSM และ การติดต้ังระบบและโอนย้ายเบอร์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเข้าสู่คู่สาย E1  
  จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในเชิงคุณภาพเสียง พบว่า คุณภาพเสียงของระบบ NPRU-VoIP มีความ
คมชัด อยู่ในระดับท่ีดีมาก (ค่าคะแนน MOS = 4.38-4.39) ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นจากการออกแบบติดต้ังจุดใช้งาน
ด้วยเทคนิคแบบควบคุมจากศูนย์กลางนั้น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบในระยะยาว ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ี
มหาวิทยาลัยคํานึงถึงเป็นอย่างมาก สําหรับในเร่ืองความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์รายเดือน พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายค่า
โทรศัพท์รายเดือนจากเดิมเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 35,000 บาท เหลือเพียง 8,474.40 บาท หรือ สามารถลดค่าโทรศัพท์ลงได้ถึง 
75% ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าในด้านอุปกรณ์และการติดต้ัง ด้านระบบโทรศัพท์ และด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน มีคา่ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.96, 4.08, 4.65 จาก 5 ตามลําดับ 
 คําสําคัญ: Asterisk, การติดต้ังระบบโทรศัพท์, การลดค่าโทรศัพท์ 

 
Abstract 

 
 In this research project, the design of an expansion in terms of the total VoIP numbers in service 
of NPRU-VoIP (with the total of 253 endpoints has been installed in this project) has been discussed.  
The main objective of this research is to cut over from the current phone system at NPRU that is 
currently using the integrated phone system between both analog and VoIP systems to the pure VoIP 
system.  In order to do so, endpoint terminals, GSM and E1 gateways have been installed and 
implemented. 
 From experimental results, it is found that MOS (Mean Opinion Score) obtained from endpoint 
terminal placed in different location within the university are 4.38-4.39.  This indicates that the voice 
quality of the implemented system is very satisfied by users.  The decision of designing the system using 
a centralized control approach helps to improve the efficiency in terms of administration and 
maintainance.  Moreover, because of the complete transform to VoIP, NPRU is able to reduce the 
monthly phone bill from 35,000 baht to only 8474.40 bath or approximately 75%. 
Keywords: Asterisk, VoIP implementation, phone bill reduction 
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1. บทนํา 
 

ปัญหาสําคัญท่ีต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คือ การขาดแคลน
เบอร์ท่ีใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร หรือท่ีต่อไปจะขอเรียกว่า โทรศัพท์สายภายใน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการขาดความ
คล่องตัวในการสื่อสารภายในองค์กร ซ่ึงสามารถนําไปสู่การด้อยประสิทธิภาพลงขององค์กรในเชิงรวม ซ่ึงสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าว สามารถสรุปได้เป็น 2 เหตุผลหลัก [1] ดังนี้ 

- ปัญหาด้านการขยายข่ายสาย  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคู่สายภายในประมาณ 300 สาย การขยายข่ายสายให้เพียงพอกับ
การใช้งาน ต้องพิจารณาตั้งแต่การขยายตู้ชุมสาย การ์ดโทรศัพท์ การขยายข่ายสายตอนนอกจากตู้ชุมสายไปยังอาคารใช้งาน   
การวางข่ายสายภายในไปยังจุดใช้งาน สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการลงทุนมหาศาลแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้านตามมา
เช่น การทําให้ภูมิสถาปัตยไม่สวยงามอันเนื่องจากสายเคเบิลโทรศัพท์ท่ีวางไปตามแนวสายไฟ เป็นต้น        

- ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ปรากฎการณ์ฟ้าลงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ทําให้การ์ดโทรศัพท์ท่ีติดต้ังในเคร่ือง digital PBX ของทาง
มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย ถึงแม้จะสามารถทําการเปลี่ยนการ์ดได้ แต่เนื่องจากราคาท่ีสูง (20,000 บาท/ การ์ด) บวกกับ
ความถ่ีของการเกิดฟ้าลง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปลี่ยนการ์ดใหม่ ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานบางหน่วยงานไม่มีโทรศัพท์สายภายในใช้ 
เช่น อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น (ปัญหาการเกิดฟ้าลงนั้น ในบางครั้งสามารถแก้ไขได้ด้วยการติดต้ังสายดิน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่ในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้น เนื่องจากสายโทรศัพท์ได้มีการเดินเกาะเก่ียวไปในแนวของ
สายไฟ ทําให้การติดต้ังสายดินประสิทธิภาพสูงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบโทรศัพท์ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฟ้าลงได้) 
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รูปท่ี 1 ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีการใช้งานระบบ VoIP ร่วมกับระบบแอนะล็อก 

  
จากการศึกษาใน [1] พบว่าการนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์แบบเดิมจะสามารถช่วยแก้ปัญหาท่ี

กล่าวมาข้างต้นได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดําเนินการนําเอาระบบโทรศัพท์ VoIP ท่ีพัฒนาข้ึนด้วยซอฟต์แวร์ชนิด
โอเพนซอร์ส Asterisk [2] เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบแอนะล็อกเดิมโดยการออกแบบและติดต้ังตามผลการศึกษาใน [3] ท้ังนี้
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน ซ่ึงจากการที่มีการเร่ิมนําเอาระบบ VoIP เข้ามาใช้งานในมหาวิทยาลัยพบว่า ระบบ VoIP 
สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนคู่สายโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังง่ายและรวดเร็วในการติดต้ัง ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรด้วยฟังก์ชันการทํางานท่ีหลากหลาย มากกว่าท่ีระบบโทรศัพท์แบบเดิมสามารถเอ้ือได้ 
เช่น ระบบฝากข้อความ สามารถกําหนดสิทธิผู้ใช้งานได้ สามารถสร้างรายงานการโทรได้ (Call Report) สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบ E-mail ได้ เป็นต้น นอกจากศักยภาพท่ีเหนือกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิมแล้ว ในแง่ของคุณภาพเสียง ผู้วิจัยได้ทําการ
ทดสอบท้ังในห้องปฏิบัติการและเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง พบว่า คุณภาพเสียงท่ีได้นั้นมีความชัดเจนไม่แตกต่างกับการใช้
ระบบโทรศัพท์แบบเดิม 

ถึงแม้คุณภาพเสียงจะมีความคมชัด แต่เนื่องจากการมีระบบโทรศัพท์ซ้อนกัน 2 ระบบ (ดูรูปท่ี 1) นั้นทําให้ผู้ใช้งานมีความ
ยุ่งยากเนื่องจากการโทรระหว่างเลขหมายที่อยู่ต่างระบบกันนั้นผู้ใช้งานในระบบแอนะล็อกจําเป็นต้องกดหมายเลขพิเศษ 
เพ่ือให้สามารถติดต่อกับระบบ VoIP ได้ เช่น ผู้ใช้งานเลขหมายในระบบแอนะล็อกหมายเลข 750 ต้องการโทรหาเลขหมายใน



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 มีนาคม 2558 

 พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน | 3 

ระบบ VoIP 3000 จะต้องทําการกดเลข 3 ก่อนท่ีจะกด 3000)  จากเหตุผลดังกล่าวบวกกับ ความล้าสมัยและทรุดโทรมของ
อุปกรณ์ชุมสายและต่อพ่วงของระบบโทรศัพท์แบบเดิม (ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัทได้ยกเลิกการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่แล้ว) ทําให้
ผู้วิจัยต้องการตัดถ่ายระบบโทรศัพท์แบบเดิมให้เป็นระะบบ VoIP ท้ังหมด โดยระบบหลังจากส้ินงานวิจัยนี้นั้นจะมีระบบ
โทรศัพท์เป็นแบบ VoIP เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ในหัวข้อถัดไปจะได้กล่าวถึงแนวทางการออกแบบ การติดต้ังและการตัดถ่ายจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบ VoIP ซ่ึงจะได้มี
การวิเคราะห์ถึงแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับจุดติดต้ังใช้งานในรูปแบบต่างๆ การติดต้ังอุปกรณ์ GSM 
gateway เพ่ือเชื่อมระบบ VoIP กับระบบ GSM เพ่ือรองรับการโทรออก (ให้สามารถประหยัดค่าโทรศัพท์รายเดือน) และการ
ติดต้ังอุปกรณ์ E1 เพ่ือเชื่อมต่อผู้ใช้งานในระบบ VoIP เข้ากับระบบโทรศัพท์สายนอกเพื่อรองรับการรับสายเข้า ในหัวข้อท่ี 3 
ได้อธิบายวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ VoIP ท่ีได้ติดต้ังใช้งานจริง ท้ังในเชิงคุณภาพเสียง (ด้วยเทคนิค Subjective 
Test [4]) และด้วยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ และบทสรุปของงานวิจัยถูกกล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 4 
 
2. การออกแบบ การติดต้ัง และการตัดถ่ายระบบจากระบบแอนะล็อกมาสู่ระบบ VoIP 
 

 
รูปท่ี 2 ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมหลังการดําเนินการวิจัย ท่ีเป็นการทํางานด้วยเทคโนโลยี VoIP เต็ม

รูปแบบ 
 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้ันตอนการดําเนินการติดต้ังจุดใช้งานโทรศัพท์ระบบ NPRU-VoIP ให้ครอบคลุมท่ัวท้ัง

มหาวิทยาลัย แล้วจึงดําเนินการตัดถ่ายระบบจากระบบแบบผสมผสาน (แอนะล็อกผสม VoIP ดังแสดงในรูปท่ี 1) มาสู่ระบบ 
VoIP แบบเต็มรูปแบบ (ดังแสดงในรูปท่ี 2) โดยข้ันตอน คือ (1) การติดต้ังจุดใช้งานโทรศัพท์ระบบ NPRU-VoIP ท่ัวท้ัง
มหาวิทยาลัย, (2) การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ GSM และ (3) การติดต้ังระบบและโอนย้ายเบอร์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเข้าสู่คู่สาย E1  

 
2.1 การติดต้ังจุดใช้งานโทรศัพท์ระบบ NPRU-VoIP ท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย  
 ในส่วนของการออกแบบติดต้ังจุดใช้งาน ผู้วิจัยพบว่าการติดต้ังจุดใช้งานท่ีคล้ายคลึงกับการใช้งานระบบเดิม (ระบบ

แอนะล็อก) ให้มากท่ีสุดจะช่วยให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ไม่เป็นกังวลมากนักกับการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีจากแอนะล็อกมาเป็น VoIP 
ดังนั้นการติดต้ังจุดใช้งานภายใต้โครงการวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นท่ีจะใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณไอพี (Analog 
Telephone Adaptor หรือ FXS gateway) เชื่อมต่อกับโครงข่ายสายโทรศัพท์แอนะล็อกภายในอาคาร และที่จุดใช้งานจะใช้
เครื่องโทรศัพท์ชนิดแอนะล็อก ซ่ึงจะขอเรียกว่าการติดต้ังแบบควบคุมจากศูนย์กลาง ดังแสดงในรูปท่ี 3 การติดต้ังจุดใช้งานใน
รูปแบบนี้มีข้อดีเม่ือเทียบกับการติดต้ังจุดโทรศัพท์ด้วยเคร่ืองโทรศัพท์ไอพี ก็คือ ความง่ายในการบํารุงรักษา เนื่องจากสามารถ
ทําการบํารุงรักษาได้ท่ีจุดติดต้ังตัวอุปกรณ์ FXS gateway จุดเดียว แทนท่ีจะต้องทําการบํารุงรักษาท่ีเครื่องโทรศัพท์ไอพีท่ี
ติดต้ังกระจายอยู่ในแต่ละห้อง 
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รูปท่ี 3 การติดต้ังจุดใช้งาน VoIP แบบควบคุมจากศูนย์กลาง 

 
โดยอุปกรณ์ FXS gateway ท่ีใช้ในการติดต้ังในโครงการวิจัยนี้ เป็นของบริษัท Dinstar รุ่น DAG2000-4S, DAG2000-8S, 
DAG2000-16S, DAG2000-24S และ DAG2000-32S ซ่ึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อจุดใช้งานได้ 4, 8, 16, 24 และ 32 จุด
ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีจุดติดต้ังไม่สะดวก หรือไม่คุ้มทุนในการเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ เช่น จํานวนจุดใช้งานในอาคารมี
จํานวนน้อย และแต่ละจุดกระจายอยู่ห่างกันมากทําให้การเดินสายแบบควบคุมจากศูนย์กลางจะทําให้สิ้นเปลือง ผู้วิจัยจะเลือก
ติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท์ไอพีแทน นอกจากการติดต้ังจุดใช้งานท่ัวไปแล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีการติดต้ังจุดใช้งานสํารองเอาไว้ใน
แต่ละอาคาร (ดังแสดงในตารางท่ี 1) เพ่ือรองรับการขยายจํานวนของผู้ใช้งานในแต่ละอาคารไว้อีกด้วย 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนจุดใช้งานระบบ NPRU-VoIP จํานวนท้ังหมด 253 จุดท่ีได้ดําเนินการติดต้ังภายใน 16 อาคาร ท่ัวท้ัง

มหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี อาคาร จํานวนจุดใช้งาน
โทรศัพท์ท่ีติดต้ัง 

จํานวนจุดใช้งาน
สํารองท่ีติดต้ัง 

รวม 

1 อาคาร A2 10 2 12
2 อาคาร A1 18 6 24
3 อาคาร A4 10 2 12
4 อาคาร A5 15 1 16
5 อาคารทวาราวดี 19 5 24
6 สํานักวิทยบริการ 17 7 24
7 อาคาร A7 5 3 8
8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น 44 8 52
9 อาคารสํานักคอมพิวเตอร์ 19 5 24
10 อาคารเกษตร 3 1 4
11 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรม 6 2 8
12 อาคารพลศึกษา 2 2 4
13 อาคารหอพักพยาบาล 2 2 4
14 อาคารหอพักนักศึกษาจีน 1 3 4
15 หน่วยรักษาความปลอดภัย 1 3 4
16 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี 19 5 24
17 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 0 5

รวม 196 57 253



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 มีนาคม 2558 

 พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน | 5 

2.2 การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ GSM 
 ผู้วิจัยเลือกใช้อุปกรณ์ GSM gateway เพ่ือทําการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานโทรศัพท์ในระบบ NPRU-VoIP กับ

ผู้ใช้งานโทรศัพท์ภายนอก ท้ังนี้เนื่องจากอุปกรณ์ GSM gateway สามารถทําการติดต้ังได้ง่ายเม่ือเทียบกับการใช้ GSM card 
module (จําเป็นต้องติดต้ังบนเคร่ือง IP-PBX เท่านั้น แต่สามารถติดต้ังไว้ท่ีตําแหน่งก็ได้ขอเพียงแต่ให้สามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้เท่านั้น) โดยการเชื่อมต่อเคร่ือง GSM gateway เข้ากับเคร่ือง IP-PBX นั้นสามารถทําได้โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ
เครือข่าย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจุดติดต้ัง การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงระบบจะสามารถทําได้สะดวกข้ึน นอกจากน้ันการใช้ 
GSM gateway มีข้อดีเหนือกว่าการใช้ GSM card module เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีหน่วยประมวลผลของตัวเอง ทําให้เวลา
ทํางานไม่จําเป็นต้องขอแชร์หน่วยประมวลผลจากเคร่ือง IP-PBX ทําให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรท่ีมีผู้ใช้งานจํานวนมาก 
เช่นในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (จํานวนผู้ใช้งานปัจจุบันอยู่ท่ี 350 เลขหมายและคาดว่าจะขยายเป็น 450 ภายใน
ปี พ.ศ. 2558) เป็นต้น 

 อุปกรณ์ GSM gateway ท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัยนี้ คือ ย่ีห้อ Dinstar รุ่น DWG-2000-8G ซ่ึงสามารถรองรับได้
ท้ังหมด 8 ซิมการ์ด โดยหลักการออกแบบการทํางานเพื่อเชื่อมต่อกับ IP-PBX เป็นดังนี้ 

- การโทรออกจากระบบ NPRU-VoIP ผู้ใช้สามารถกดหมายเลขท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็นหมายเลขสายนอก หรือ
หมายเลขสายใน เช่น 02-111111 หรือ 087-1111111 หรือ 754 (ระบบสายใน) เป็นต้น ระบบจะดําเนินการเลือกเส้นทาง
ของการเชื่อมต่อสายให้อัตโนมัติ 

- ซิมโทรศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้ซิมจากบริษัท AIS จํานวน 8 หมายเลข คือ 098-2470382-89 
- การเลือกใช้ trunk ท้ัง 8 มีหลักการ คือ ให้เลือกใช้ trunk ID แรกท่ีว่างก่อนเสมอไล่เรียงไปจาก trunk ID ท่ี 1, 2, 3, 

…, 8 ท้ังนี้เพ่ือลดความน่าจะเป็นท่ี trunk ID ค่าสูงๆ จะไม่ว่าง ดังนั้นผู้ท่ีต้องการโทรเข้าระบบมหาวิทยาลัยสามารถเลือกโทร
เข้าท่ีเบอร์ไล่จาก Trunk ID ท่ี 8, 7, 6, … , 1 ได้ตามลําดับ 

- ในกรณีท่ีมีผู้ต้องการโทรเข้าระบบจากภายนอก สามารถโทรเข้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 098-2470382-89 ระบบจะ
โอนเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ ซ่ึงผู้โทรสามารถเลือกกดหมายเลขภายในระบบ NPRU-VoIP ท่ีต้องการติดต่อ 

- ข้อมูลของการโทรจะถูกเก็บไว้ในระบบ NPRU-VoIP  
  
2.3 การติดต้ังระบบและโอนย้ายเบอร์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเข้าสู่คู่สาย E1 
 เดิมหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย คือ 034-261021-36 ซ่ึงเป็นหมายเลขในระบบแอนะล็อกท่ีเชื่อมต่อมาจากผู้

ให้บริการโทรศัพท์ ToT จังหวัดนครปฐม เชื่อมต่อเข้าตู้สาขาระบบแอนะล็อกของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปรับเปล่ียนระบบ
จากแอนะล็อกไปเป็นระบบ VoIP มีประสิทธิภาพ ไม่กระทบผู้ติดต่อมาจากภายนอก ผู้วิจัยได้ดําเนินการติดต้ังคู่สายดิจิทัลชนิด 
E1 แบบ 30 เลขหมายเพ่ือใช้ในการโทรเข้าจากผู้ติดต่อภายนอก โดยการติดต้ังระบบ E1 ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ E1 gateway ย่ีห้อ 
Dinstar รุ่น MTG-1000B โดยผู้ใช้ต้องการติดต่อมหาวิทยาลัยสามารถกดหมายเลข 034-109300 เพ่ือติดต่อมหาวิทยาลัย หรือ
กดหมายเลขภายในเพื่อติดต่อหน่วยงานต่างๆ  

 
3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าการขยายขนาดของจํานวนจุดใช้งานโทรศัพท์ในระบบ NPRU-VoIP จํานวน 253 จุดนั้น ไม่ก่อให้เกิดภาระ
หนักเกินไปบนเคร่ืองชุมสายไอพี และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเสียงในขณะใช้งาน 
ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท์ NPRU-VoIP หลังการขยายจุดใช้งาน 253 จุด ผู้วิจัยได้ออกแบบ
การทดลองออกเป็น 3 ตอน โดย ตอนท่ี 1 เป็นการตรวจวัดคุณภาพเสียงในระหว่างโทรศัพท์ด้วยเทคนิค objective test หรือ 
E-model ท่ีเรียกว่า MOS test ในตอนท่ี 2 และ 3 เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบท่ีพัฒนาข้ึน และ การ
ตรวจวัดเรื่องความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์รายเดือนของมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

3.1 การทดสอบคุณภาพเสียงของระบบ VoIP ด้วยเทคนิค E-model 

 ในการทดลองนี้ ผู้วิจัยจะได้ทดสอบการความล่าช้า ความแปรปรวนของความล่าช้าและอัตราการสูญหายของแพ็ก
เก็ตของการส่ือสารภายในเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยในการทดสอบจะทําได้ด้วยการโทรออก
จากโทรศัพท์ไอพีท่ีติดต้ังกระจายอยู่รอบมหาวิทยาลัย จํานวน 5 จุด แล้วทําการตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์เครือข่ายท่ีชื่อว่า Wireshark [5] ในการตรวจวัดค่าความล่าช้าและอัตราการสูญหายของแพ็กเก็ต  
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ตารางท่ี 2 ผลการวัดคุณภาพเสียงของจุดใช้งานท้ัง 5 จุดท่ีสนใจ 

จุดท่ีทําการทดสอบ Delay delta Packet loss (%) MOS 
1. อาคารสํานักคอมพิวเตอร์ 23.69 0.00 4.39 
2. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 30.12 0.01 4.38 
3. อาคารโรงเรียนสาธิต 36.10 0.00 4.38 
4. อาคาร A1 25.87 0.00 4.38 
5. อาคาร A4 24.65 0.00 4.39 
 

จากข้อมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 2 จะเห็นว่าค่า MOS [6-7] ท่ีจุดติดต้ังตามอาคารต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยมีค่า MOS อยู่ในช่วง 
4.38-4.39 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพเสียงของระบบ NPRU-VoIP มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเม่ือมีการตัดถ่ายระบบจากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบ VoIP 

เนื่องจากการหาค่าคะแนน MOS จะใช้วัดคุณภาพสัญญาณระบบ VoIP เม่ือมีการเชื่อมต่อระบบแล้วเท่านั้น ซ่ึงเทคนิค
ดังกล่าวไม่สามารถวัดความพึงพอใจของการใช้งานระบบ VoIP ได้ท้ังระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน หลังการตัดถ่ายระบบจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบ VoIP หลังจากผู้ใช้งานใช้ระบบดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินถึงความพึงพอใจในการใช้งานระบบ VoIP เม่ือได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผู้วิจัยได้
ทําการถ่วงนําหนักค่าความคิดเห็นของผู้ท่ีใช้ระบบ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ ผู้ใช้งานบ่อยมาก (ใช้งานรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 
200 คร้ัง) ผู้ใช้งานบ่อย (ใช้งานรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 100 คร้ัง แต่น้อยกว่า 200 คร้ัง) และผู้ใช้งานน้อย คือ ผู้ใช้งานรวม
น้อยกว่า 100 คร้ัง) โดยให้ค่าความถ่วงของน้ําหนักอยู่ท่ี 5, 3, และ 1 ตามลําดับ ผลลัพธ์ของการประเมินความพึงพอใจ
สามารถแสดงได้ในตารางท่ี 3 (หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมส่งแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวนท้ังหมด 89 คน) ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการสํารวจได้ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ VoIP 

 ความพึงพอใจต่อระบบโทรศัพท์ VoIP 
 

ระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ด้านอุปกรณ์และการติดต้ัง  
1. เคร่ืองโทรศัพท์มีฟังก์ชันในการทํางานเพียงพอต่อความต้องการ 4.2 
2. การติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท์ง่ายและสะดวก 4.0 
3. วิธีการใช้งานโทรศัพท์ไม่ซับซ้อนกว่าระบบเดิม 4.20 
4. เข้าใจคู่มือการใช้งานเคร่ืองโทรศัพท์ 3.43 
ด้านระบบ VOIP  
1. ข้ันตอนการใช้งานง่ายและสะดวก 4.21 
2. ไม่มีสัญญาณรบกวนหรือสายหลุด ขณะคุยโทรศัพท์ 3.94 
3. การสนทนาชัดเจนท้ังผู้รับและผู้ส่ง 4.15 
4. เสียงตอบรับจากระบบฟังง่ายต่อการเข้าใจ 4.12 
5. เข้าใจคู่มือการใช้งานระบบ VoIP 3.97 
ด้านความสะดวกสบาย  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานได้มากข้ึน 4.56 
2. ลดความจําเป็นในการทํารายการเบิกกับการเงินของมหาวิทยาลัย 4.74 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 มีนาคม 2558 

 พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน | 7 

3.3 ความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์รายเดือนของมหาวิทยาลัย 

 เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโทรศัพท์รายเดือนเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง (ม.ค.-ธ.ค. 
2556) อยู่ท่ีเดือนละประมาณ 35,000 บาท ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการลดค่าโทรศัพท์รายเดือน พบว่า 
ค่าโทรศัพท์ท่ีใช้โทรติดต่อกับบุคคลภายนอกน้ันมีผู้ให้บริการคือ บริษัท ทีโอที จังหวัดนครปฐม ซ่ึงการคิดค่าใช้จ่ายจะคิดด้วย
อัตราท่ีคิดตามระยะทาง เช่น หากโทรภายในจังหวัดนครปฐม คิดเหมาจ่ายรายคร้ังๆ ละ 3 บาท หากโทรไปกรุงเทพ และ 
เชียงใหม่ คิดอัตรานาทีละ 3 บาท และ 8 บาท ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าหากมีการนําเอาระบบ GSM ท่ีมีการเรียกเก็บค่า
โทรศัพท์อัตราเดียวท่ัวไทย เช่น นาทีละ 1.50 บาท เป็นต้น จะสามารถทําให้ประหยัดค่าโทรศัพท์รายเดือนได้อย่างมีนัยยะ 
สําหรับผลการวิจัยในหัวข้อนี้ผู้วิจัยใช้ซิมโทรศัพท์ของบริษัท AIS ชนิดเหมาจ่าย (990 บาท/เดือน ราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โทรได้ไม่จํากัดระหว่าง 08.00-18.00 น. จํานวน 8 ซิม ซ่ึงทําให้สามารถลดค่าโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจาก
เดิมเฉลี่ยท่ี 35,000 บาท เหลือเพียง 8,474.40 บาท/เดือน นอกจากความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์รายเดือนอย่างมีนัยยะ
แล้ว ผู้ใช้งานท่ีเคยต้องทําการจดหมายเลขท่ีโทรออก ก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากระบบจะเป็นผู้เก็บ
ข้อมูลการโทรศัพท์ท้ังหมดเอาไว้ใน log ซ่ึงสามารถเรียกดูได้แบบ real-time ส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบมีความสะดวกสบาย
มากกว่าการใช้ระบบแอนะล็อกเดิม  

 
4. สรุป 
 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและขยายขนาดของระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จํานวน 253 หมายเลขครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปรับโทรศัพท์จากเดิมท่ีเป็นระบบผสมระหว่าง
ระบบแอนะล็อกและระบบ VoIP ให้เป็นระบบ VoIP แบบเต็มรูปแบบ โดยการดําเนินงานประกอบไปด้วย การติดต้ังจุดใช้งาน
โทรศัพท์ระบบ NPRU-VoIP ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย จํานวน 253 จุด การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ GSM ท่ีสามารถ
รองรับ 8 ซิม และ การติดต้ังระบบและโอนย้ายเบอร์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเข้าสู่คู่สาย E1  

  ในข้ันของการตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบในเชิงคุณภาพเสียง พบว่า คุณภาพเสียงของระบบ NPRU-VoIP มี
ความคมชัด อยู่ในระดับท่ีดีมาก (ค่าคะแนน MOS = 4.38-4.39) ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นจากการออกแบบติดต้ังจุดใช้
งานด้วยเทคนิคแบบควบคุมจากศูนย์กลางนั้น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบในระยะยาว พบว่า ยังมีซ่ึงเป็น
สิ่งสาํคัญท่ีมหาวิทยาลัยคํานึงถึงเป็นอย่างมาก  

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ในด้านอุปกรณ์และการติดต้ังมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า 4 
ยกเว้นในเร่ืองของคู่มือการใช้งานเคร่ืองโทรศัพท์ ซ่ึงผู้ใช้พบว่าเข้าใจได้ยาก ซ่ึงทางผู้วิจัยได้แก้ปัญหาด้วยการทําเว็บไซต์ 
www.phone.npru.ac.th เพ่ือแสดงข้ันตอนวิธีการใช้งานเคร่ืองโทรศัพท์ ในส่วนของความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ 
VoIP พบว่ายังมีปัญหาในเร่ืองของการหลุดของสัญญาณขณะโทรออก ซ่ึงเป็นผลมาจากซิมโทรศัพท์มือถือท่ีมีปัญหาหลุดบ่อย 
ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ทําการประสานกับผู้ให้บริการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว ส่วนการหลุดของการโทรศัพท์ระหว่างระบบ VoIP กับ 
VoIP นั้นไม่มีการรายงานว่ามีปัญหาแต่อย่างใด ในด้านควาสะดวกสบายพบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในการใช้
ระบบใหม่เป็นอย่างสูง ท้ังนี้เนื่องจากผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องทําการทํารายการเบิกเงินตรงกับทางการเงินอีกต่อไป ซ่ึงโดยปกติ
แล้วผู้ทําเบิกจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทําการเพื่อทํารายการดังกล่าว 
 สําหรับในเร่ืองความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์รายเดือนของมหาวิทยาลัยจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการโทร
ออกท่ีเดิมโทรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ของบริษัท ToT ท่ีคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางระหว่างผู้โทรออกและผู้รับสาย ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าการใช้ซิมของระบบ GSM ดังนั้นเม่ือปรับเปลี่ยนการโทรศัพท์มาผ่านเครือข่าย GSM แล้ว พบว่าสามารถลด
ค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนจากเดิมเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 35,000 บาท เหลือเพียง 8,474.40 บาท หรือ สามารถลดค่า
โทรศัพท์ลงได้ถึง 75% เม่ือเทียบกับการใช้งานระบบเดิม 
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