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บทคัดยอ  

ระบบสารสนเทศเปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีสําคัญของการจัดการโซอุปทาน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในธุรกิจคาปลีก ซึ่งมีการส่ือสารขอมูลแบบเรียลไทม เมื่อเกิดปญหาหรือความเสียหายกับระบบ
เครือขายเพียงหนึ่งชั่วโมง ตองเสียคาใชจายและสูญเสียโอกาสการขายเปนมูลคาหลายลานบาท ดังนั้น การมี
ระบบเครือขายที่ไมซับซอน เปนมาตรฐาน และมีระบบสํารองการเชื่อมตอเครือขาย (Back up link) ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นและทําใหงายตอการบริหารจัดการ บทความนี้นําเสนอการ
ประยุกตใชโปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือขายสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจคาปลีก มี 8 หนวยธุรกิจ 380 สาขาท่ัวประเทศ โดยในการปฏิบัติจริงสามารถลดตนทุนในการ
จัดการระบบเครือขายสารสนเทศไดรอยละ 11 ตอป ระบบมีเสถียรภาพที่ดีเนื่องจากเกิดระบบสํารองการ
เชื่อมตอท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นเองโดยไมตองลงทุนเพ่ิม ทําใหมีความเส่ียงในการส่ือสารขอมูลต่ํา มีเสนทางการ
ส่ือสารขอมูลท่ีส้ันทําใหการสงรับขอมูลมีความเร็วเพ่ิมมากขึ้น ลดการเชื่อมตอท่ีทับซอนระหวางสาขาลงทําให
คาใชจายในการเชาลิงคลดลง ระบบเครือขายเปนมาตรฐานเดียวกันทําใหงายตอกรบริหารจัดการและ
บํารุงรักษา 
 
คําสําคัญ : โปโตคอล OSPF, ธุรกิจคาปลีก  
 
1. ที่มาและความสําคัญ  

ในโลกธุรกิจแบบไรพรมแดน การดําเนินธุรกิจสมัยใหมเนนการบริหารการจัดการท่ีรวดเร็วและเนนการ
บริหารจากสวนกลางท่ีมีแหลงวิชาการ นักบริหารมืออาชีพคอยชี้นําและคลังขอมูลท่ีมีการปรับปรุงอยูเสมอ 
เห็นไดจากการสรางระบบเครือขายเชื่อมโยงระหวางสวนกลางและสาขา โดยเฉพาะระบบอินเตอรเน็ตซึ่งทําให
องคกรตางๆสามารถดําเนินธุรกิจไดโดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกัน
และกัน สําหรับธุรกิจคาปลีกระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศซึ่งเปนเสนทางการขนสงขอมูล จะถูกใชใน
ระบบงานบริหารจัดการจากสวนกลาง เชน การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล การจัดสงสินคา จัดการ
คลังสินคา การกระจายสินคา การบรรทุกสินคาและการขนสง ดังนั้นการวางแผนและการออกแบบโครงสราง
ทางกายภาพของระบบสารสนเทศจึงเปนปญหาท่ีสําคัญตอตนทุนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตนทุนในการส่ือสารขอมูลระหวางสวนกลางและสาขา ซึ่งประกอบดวยสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ 
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 1. คาใชจายท่ีเกิดจากการเชื่อมตอ(Lead line charge) ท่ีทับซอนกันทําใหเสียคาใชจายท่ีทับซอน 
เชน ระบบส่ือสารไปสาขาภูเก็ต ซึ่งมีจํานวน 8 สาขา การเชื่อมตอจะตองมีสายส่ือสารเทากับ
จํานวนสาขาซึ่งมีตนทุนสูง ขึ้นอยูกับระยะทางจากจุดตนทางไปปลายทาง ความเร็วในการรับสง
ขอมูล และรูปแบบการเชื่อมตอ 

2. คาอุปกรณเชื่อมตอ (Equipment Cost) ไดแกเราทเตอรและสวิทชซึ่งเปนอุปกรณท่ีตองนําเขามา
จากตางประเทศ มีราคาตอหนวยท่ีสูง 

3. คาดูแลรักษา (Maintenance Cost) ซึ่งจะตองใชเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถเฉพาะทางสูง ทําให
ตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาสูง 

4. ตนทุนการบริหารจัดการ (Administration Cost) เปนคาใชจายเกี่ยวกับบริหารจัดการเกี่ยวกับ
อุปกรณและคาเชื่อมสายส่ือสาร ยิ่งอุปกรณในการเชื่อมตอมีราคาแพงและจํานวนมาก ก็จะทําให
ตนทุนในการจัดการสูงอยางหลีกเล่ียงไมได 

ดังน้ันในบทความนี้ไดนําเสนอ การจัดการระบบเครือขายสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกโดยการ
ประยุกตใชโปรโตคอล OSPF กรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจคาปลีก มี 8 หนวยธุรกิจ 380 
สาขาท่ัวประเทศ โดยในการปฏิบัติจริงสามารถลดตนทุนในการจัดการระบบเครือขายสารสนเทศไดรอยละ 
11 ตอปซึ่งสงผลใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น  

 
2. โปโตคอล OSPF (Open Shortest Path First Protocol)  
 โปโตคอล OSPF เปนโปโตคอลที่ใชวิธีพิจารณาเสนทางและปรับปรุงสถานะแบบ Link-state มี
คุณสมบัติเดนคือใชทรัพยากรในเคร่ืองไมมาก ซึ่งเปนท่ีนิยมของบริษัทท่ีใหบริการทางดานอินเตอเน็ตและมี
เครือขายท่ีเชื่อมตอระหวางกันจํานวนมาก สามารถรองรับกับเครือขายขนาดใหญไดดี นอกจากนี้โปโตคอล 
OSPF ยังสามารถรองรับการกําหนดเครือขายยอย (Subset) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งชวยใหผูจัดการ
เครือขายสามารถกําหนดการแยกเครือขายออกเปนเครือขายยอยๆไดหลายรูปแบบ ในการแลกเปล่ียนขอมูล, 
สถานะของเครือขายและตารางเสนทาง (Routing Table)  โปโตคอล OSPF จะติดตอแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางเราทเตอรท่ีอยูในระบบอัตโนมัติ (Autonomous System,AS) เดียวกัน คือมีเราทเตอรหลักและเราท-
เตอรรองติดตอกัน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปล่ียนขอมูลกับเราทเตอรท่ีใชโปรโตคอลอื่น เชน โปรโตคอล 
RIP หรือโปรโตคอล EGP ไดโดยอาศัยกลไกการอางอิงของ AS เชนเดียวกัน 
 โปโตคอล OSPF เปนโปโตคอลเลือกเสนทางที่ถูกนํามาประยุกตใชในระบบเครือขายขององคกร
ท่ัวๆไปซึ่งถือวาเปนโปโตคอลหลักท่ีสําคัญท่ีพัฒนาขึ้นมาใชบนระบบ IP Network ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการ
คํานวณแบบ Shortest Path First (SPF) ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเล่ียงขอจํากัดตางๆของโปโตคอลเลือก
เสนทาง Distance Vector, ตอบสนองการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเครือขายไดอยางรวดเร็วและมีกลไกล
ท่ีดีในการตรวจสอบสถานะการสื่อสารระหวางเราทเตอรปจจุบันกับเราทเตอรเพ่ือนบานตางๆดวย “Hello 
mechanism”  
 

2.1. คุณลักษณะที่สําคัญของ OSPF   
1.  เปนโปโตคอลเราทติ้ง (Routing Protocol) ท่ีอาศัยการปรับปรุงสถานะของการเชื่อมตอ

เครือขายไปใหกับเราเตอรเพ่ือนบาน ซึ่งเราเตอรเพ่ือนบานจะสรางภาพรวมของเครือขายท้ังหมดและ
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 คํานวณหาเสนทาง แตจะไมสงตารางเสนทางทั้งตารางไปใหเราทเตอรเพ่ือนบานเหมือนกันในกรณีของ 
Distance Vector ซึ่งในการเลือกเสนทางจะเลือกเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดโดยพิจารณาจากแบนวิดธ 

2.  รองรับการต้ังตําแหนง (Address) แบบมีจํานวนบิตของ Subnet Mask ไมเทากัน 
(Variable Length Subnet Mask : VLSM) และมีการสง Subnet Mask ไปใหเราทเตอรเพ่ือนบานดวย 

3.  รองรับการสราง “OSPF Area” ทําใหเครือขายท่ีใชงาน OSPF สามารถแบงเครือขาย
ออกเปนพ้ืนที่ยอยๆได ท้ังนี้เพ่ือจํากัดขอบเขตของการเปล่ียนแปลงชนิดเครือขาย (Network Topology) 

4.  รองรับการทําตารางสรุปเสนทาง (Route Summarization) 
5. รองรับการกระจายแพ็คเก็ต (Packet) ไปบนเสนทางท่ีมีแบนวิดธเทากัน 
6. สามารถสราง “Route Authentication” ระหวางเราทเตอรเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกันกอนมี

การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 
7.  ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงชนิดของระบบเครือขายไดเร็ว 
จากคุณลักษณะดังกลาวทําให OSPF เปนโปโตคอลที่ไดรับความสนใจและไดรับเลือกใหใชงาน

ในทุกระดับโดยเฉพาะระบบเครือขายขนาดใหญถึงใหญมากท่ีมีการแบงระบบเครือขายออกเปนลําดับชั้น การ
ใชโปรโตคอล OSPF ในการเลือกเสนทางจะใชคาสัมประสิทธิ์ตนทุน (Cost) ท่ีกําหนดไวในแตละเสนทางมา
พิจารณาเลือกวาควรจะใชเสนทางใดเพื่อสงแพ็กเก็ตไปใหถึงปลายทางแสดงตัวอยางดังตารางที่ 1 ซึ่งคา
ตนทุนของการเชื่อมตอแบบตาง ๆ หาไดจากสมการ (1), [1-4]  

 

                                                (1) 

 
     ตารางที่ 1: ตัวอยางคาตนทุนของการเชื่อมตอแบบตางๆ 

ชนิด ตนทุน 
56 Kbps Serial Link 1785 
64 Kbps Serial Link 1562 
T1 (1.544 Mbps Serial Link) 65 
E1 (2.048 Mbps Serial Link) 48 
4 Mbps Token Ring 25 
Ethernet 10 Mbps 10 
16 Mbps Token Ring 6 

 
พิจารณาตัวอยางระบบเครือขายตามรูปท่ี 1(ก) ในการเลือกเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดจะพิจารณาจาก

ตนทุนของ OSPF ซึ่งจะเห็นไดวาเราทเตอรตางๆและ Subnet Address ท่ีเชื่อมตออยูกับเราทเตอรนั้นๆ โดย
ในกรอบส่ีเหล่ียมเล็กท่ีกํากับอยูบนเสนทางจากเราทเตอรหนึ่งไปยังอีกเราทเตอรหนึ่งไดแสดงคาตนทุนไว 
สมมติวาเราทเตอรปจจุบันเปน A (RTA) สงขอมูลไปเราทเตอร F (RTF) จะเห็นวามีดวยกันหลายเสนทาง 
ไดแก 

1. RTA--> RTB --> RTE --> RTF  ตนทุนที่คํานวณไดเทากับ 1+10+10+1 = 22 
2. RTA--> RTB --> RTD --> RTE --> RTF  ตนทุนท่ีคํานวณไดเทากับ                 

1+1562+64 +10+1 = 1638 
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 3. RTA--> RTD --> RTE --> RTF  ตนทุนที่คํานวณไดเทากับ 10+64+10+1 = 85 
4. RTA--> RTD --> RTB --> RTE --> RTF  ตนทุนท่ีคํานวณไดเทากับ      

10+1562+10 +10+1 = 1593 
5. RTA--> RTC --> RTD --> RTE --> RTF  ตนทุนท่ีคํานวณไดเทากับ 1+1+64+10 +1 = 77 
6. RTA--> RTC --> RTD --> RTB --> RTE --> RTF  ตนทุนท่ีคํานวณไดเทากับ     

1+1 +1562+10+10+1 = 1585 
จะเห็นไดวาเสนทางที่มีคาตนทุนตํ่าท่ีสุดคือ เสนทางจาก RTA--> RTB -->RTE --> RTF ซึ่งมี

คาตนทุนเทากับ 22 

 

(ก)                  (ข) 
 

 รูปท่ี 1: (ก)  ตัวอยางการเลือกเสนทางท่ีดีท่ีสุดจากการพิจารณาตนทุน 
(ข)  การแบงพ้ืนที่ของ OSPF 

 
2.2. OSPF แบบหลาย AREA   

การประยุกตใชโปโตคอล OSPF เพ่ือรองรับกับระบบเครือขายขนาดใหญ จะทําการแบงระบบ
เครือขายออกเปนหลายพื้นท่ียอยซึ่งหลายๆพ้ืนท่ียอยเรียกวาระบบอัตโนมัติ (Autonomous System) ซึ่ง
แสดงขอบเขตของระบบเครือขายขององคกรเดียวกันท่ีเราทเตอรทุกตัวส่ือสารกับเราทเตอรท่ีอยูขางเคียงกัน
อยางถูกตองตามกฎท่ีกําหนดใหโดยผูบริหารเครือขาย ซึ่งพ้ืนท่ีเดียวกันจะกําหนด Area ID คาตรงกัน หาก
เราทเตอรมี 2 ลิงคแตเชื่อมโยงตางพ้ืนที่และมีการกําหนดเปน 2 พ้ืนท่ีก็สามารถทําได เราเรียกเราทเตอรนี้อีก
ชื่อหนึ่งวา  Area Border Router แสดงดังรูปท่ี 1 (ข) จากรูปจะเห็นวาเราทเตอรจะรับสงกันเฉพาะเราทเตอร
ภายในพ้ืนท่ีเดียวกันเทาน้ันไมขามไปยังเราทเตอรในพ้ืนท่ีอื่น เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสถานะของระบบ
เครือขายภายในพ้ืนท่ีหนึ่งจะไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีอื่น เชน WAN ของเราทเตอร ในพ้ืนท่ีท่ี 1 หยุดทํางาน
ไป 1 ตัวและเริ่มตนขึ้นมาใหม เราทเตอรท่ีตรวจพบการเปล่ียนแปลงนี้จะเปนผูสง LSA (Link State 
Advertisement) ออกไปยังเราทเตอรทุกๆตัวท่ีอยูภายในพื้นท่ีเดียวกัน และเมื่อเราทเตอรไดรับการปรับปรุง 
LSA ใหมแลวจะตองทําการคํานวณ SPF ใหมทุกครั้ง ดังนั้นการแบงพ้ืนท่ีจึงเปนการจํากัดการแพรกระจาย
ของ LSA และลดภาระในการคํานวณ SPF ของเราทเตอรตัวอ่ืนๆท่ีอยูนอกพ้ืนที่   

การแบงเปนพ้ืนท่ียอยเปรียบเสมือน เครือขายขนาดเล็กท่ีตอเชื่อมอยางมีระบบ ดังนั้น การ

เลือกเสนทางท่ีเหมาะสม โดยการว่ิงตามคาสัมประสิทธิหรือตนทุน (Cost) ท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญซึ่ง

Area 3

OSPF

Area 2

Area 0

Area 1
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 นอกจากเลือกเสนทางท่ีเหมาะสมแลว ยังคงสามารถวิ่งในเสนทางสํารองแบบอัตโนมัติไดโดยอาศัยคาตนทุนท่ี

มีคารองจากเสนทางหลัก จึงทําใหการส่ือสารไมมีการขาดชวงและระบบเครือขายมีเสถียรภาพมากขึ้น 

 

2.3.  ประโยชนของการแบงพ้ืนท่ี   

1. จํากัดปริมาณการสงขอมูล (Network Traffic) ท่ีเกิดขึ้นจากการสง LSA Update ใหอยู
ภายในขอบเขตของพื้นท่ีเดียวกันซึ่งจะไมถูกสงขามไปพ้ืนที่อื่น 

2. จํากัดความถ่ีในการคํานวณอัลกอริทึม SPF ใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเราทเตอร
แตละตัว เน่ืองจากเราทเตอรจะคํานวณอัลกอริทึม SPF ใหมเสมอ เมื่อไดรับ LSA Update จากเราทเตอรใน
พ้ืนท่ีเดียวกัน ซึ่งการคํานวณ SPF ใหมจะมผีลตอการทํางานของตัวประมวลผลภายในเราทเตอร  

3. ลดปริมาณหนวยความจําท่ีใชในการจัดเก็บตารางเสนทาง (Routing Table) เพราะตาราง
เสนทางท่ีเกิดขึ้นบนเราทเตอรแตละตัวสามารถไดรับการปรับแตงใหมีขนาดเล็กลงไดดวย Area Border Router  
 
3. วิเคราะหปญหา  

ในบทความนี้ไดเลือกบริษัท ABC จํากัดซ่ึงประกอบธุรกิจคาปลีกของประเทศไทยแหงหนึ่งเปน
กรณีศึกษา ซึ่งมีหนวยธุรกิจ 8 หนวยธุรกิจ 380 สาขายอยท่ัวประเทศ ประกอบดวย หางสรรพสินคา 2 หนวย
ธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนสาขา 34 สาขา, จําหนายเครื่องใชไฟฟา มี 80 สาขา, จําหนายอุปกรณกีฬา มี 70 สาขา, 
จําหนายหนังส่ือ-เครื่องเขียน มี 80 สาขา, จําหนายอุปกรณตกแตงบาน มี 10 สาขา, จําหนายอุปกรณ
สํานักงาน มี 5 สาขา และจําหนายสินคา อุปโภค-บริโภค มี 100 สาขา มีระบบงานที่ใชในการบริหารจัดการดังนี้ 

3.1.  ระบบการขาย หลังปดงานส้ินวัน สาขาจะสงขอมูลการขายมาที่สํานักงานใหญในชวงเวลาหลังปด
การขายทุกวัน เพ่ือรายงานยอดขาย, ตัดสต็อก จากนั้นสํานักงานใหญจะสงท่ีปรับปรุง เชน ราคาขาย สงกลับ
ไปยังสาขาในชวงเชา เพ่ือปรับราคาขาย 

3.2 ระบบบริหารจัดการ จะใชการส่ือสารขอมูลผานอีเมลชุด Lotus note ซึ่งจะกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบและตอบกลับทุกๆ 5, 10 หรือ 15 นาที ตามความเหมาะสมโดยวัดจากลักษณะของงานและ
ผลกระทบหากไดรับจดหมายชา 

3.3 ระบบรับและบริหารสินคา ซึ่งตองรับสินคาแบบออนไลน เนื่องจากโฮส (Host) อยูท่ีสํานักงานใหญ
และสามารถตรวจสอบไดวาสินคาแตละชนิดอยูท่ีสาขาใดบาง จํานวนเทาไร เพ่ือแนะนําลูกคาได หรือ ทําการ
โอนยายสินคาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร 

3.4 ระบบบัญชี-การเงิน-บุคคล ใชระบบ Oracle และเปนระบบออนไลน เนื่องจากโฮสอยูท่ี สํานักงาน
ใหญ เชนเดียวกับระบบรับและบริหารสินคา 

จะเห็นวาลักษณะของงานทั้งหมดนั้นจะสงผานระบบส่ือสารขอมูลระหวางสาขากับสํานักงานใหญและ
ระหวางสํานักงานใหญกับสํานักงานใหญตลอดเวลา ซึ่งมีโครงสรางของระบบการส่ือสารขอมูลระหวาง
สํานักงานใหญท้ังส้ิน 4 โหนดหลัก ดังนี้  

1. โหนด  A เปน โฮสสนับสนุนหางสรรพสินคาและสํานักงานใหญ 
2. โหนด B ดูแลโฮสหลักและสนับสนุนทุกๆโฮสยอย 
3. โหนด C เปนโฮสสนับสนุน 5 หนวยธุรกิจ 
4. โหนด D เปนโฮสยอยท่ีสนับสนุน 1 หนวยธุรกิจ 
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รูปท่ี 2: แสดงโครงสรางของระบบส่ือสารขอมูลกอนการปรับปรุง 

 
การส่ือสารขอมูลระหวางโฮสทั้ง 4 โหนดจะทํางานในสวนระบบยอยท่ีเกี่ยวของกับการขายทั่วไปของ

แตละหนวยธุรกิจเนื่องจากแตละหนวยธุรกิจมีลักษณะการทํางานแตกตางกัน เชน ระบบรายงาย ระบบ
สนับสนุนการขายและระบบติดตามตรวจสอบเปนตน สวนลักษณะงานหลักท่ีเหมือนกันจะถูกสงผานมาท่ี
สํานักงานใหญโดยตรง เพ่ือทําการตัดสต็อก, ปรับราคาขาย, ระบบลูกคาสัมพันธ, การส่ังซื้อ, การเงิน, บัญชี
และแผนกติดตามลูกหนี้-เจาหนี้ โดยมีรูปแบบการเชื่อมตอดังรูปท่ี 2 ซึ่งเปนการส่ือสารขอมูลระหวางสาขารวม
ท้ังส้ินจํานวน 87 ลิงค ดวยโครงสรางดังกลาวสามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1.  ปญหาระหวางโฮสกับโฮส  คือ มีการเชื่อมตอสายส่ือสาร (Link) ท่ีซ้ําซอน ทําใหเสีย
คาใชจายสูง, การบริหารสายส่ือสารมีประสิทธิภาพตํ่า, ขอมูลท่ีเหมือนกันถูกสงผานบนสายส่ือสารหลายครั้ง, 
สายส่ือสารมีความเร็วไมสมมาตรกับปริมาณการใชงานจริง และเราทเตอรทํางานหนัก เนื่องจากทุกๆสาขา
จะตองเชื่อมเขาสูสวนกลาง 

2.  ปญหาระหวางโฮสกับสาขา (ระบบส่ือสารขอมูลระหวางสํานักงานใหญและสาขา) คือ ไมมี
ระบบสํารอง (Backup Link), มีการเชื่อมตอสายส่ือสารท่ีซ้ําซอนในเสนทางเดียวกันและเขาเชื่อมตอกับ
ศูนยกลางซึ่งมีระยะทางไกล ทําใหเสียคาใชจายสูง, การบริหารการใชงานสายส่ือสารมีประสิทธิภาพต่ํา, ระบบ
ติดตามและตรวจสอบมีประสิทธิภาพตํ่า ทําใหการใชงานทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพ, มีหลายเทคโนโลยีทํา
ใหมีการจัดการอุปกรณหลายรูปแบบและไมเปนมาตรฐานเดียวกัน, ระบบไมไดมีการแบงพ้ืนท่ีใหเหมาะสม 
ทําใหเราทเตอรทํางานหนัก และตนทุนในการดูแลรักษาสูงเนื่องจากใน 1 สาขามีอุปกรณมากกวา 1 ตัว 
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 4. การปรับปรุงเครือขาย  
การดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขายแยกออกเปน 2 สวน คือ สวนสํานักงานใหญและสวนสาขา โดย

ในบทความนี้จะเนนออกแบบแกไขที่ระบบของสํานักงานใหญซึ่งมีโหนดหลักท้ังหมด 4 โหนด คือ A,B,C และ 
D มีโหนดยอย 2 โหนด คือ E และ F แสดงดังรูปท่ี 2 เพ่ือความเหมาะสมตอการใชงานจะตองปรับ
ระบบส่ือสารใหมีมาตรฐานถูกตองตามทฤษฏี (Network Design) และมีเสนทางสํารองท่ีมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยลดความซํ้าซอนของสายส่ือสารลงและปรับความเร็วใหเหมาะสมพรอมท้ังกําหนดเราทเตอรให
มีความสามารถในการทําโหลดสมดุล (Load Balance) เพ่ือใหขอมูลสามารถส่ือสารในเสนทางท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ซึ่งโหนดหลักๆเปรียบเสมือนเสนทางหลัก (Router Backbone) ท่ีตองดําเนินการใหมีเสถียรภาพกอน
เปนอันดับแรก โดยกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีศูนย (Area 0) โดยมีจํานวนการเชื่อมตอลดลงจาก 12 ลิงคเหลือ 9 
ลิงค และระบบมีเสถียรภาพของระบบดีกวา เนื่องจากมีระบบสํารองซึ่งกันและกัน หากการเชื่อมตอระหวาง
โหนดใดมีปญหาขอมูลจะว่ิงไปอีกเสนทางหนึ่งท่ีมีสัมประสิทธิ์ตนทุนนอยรองจากการเช่ือมตอหลัก การเปล่ียน
เสนทางดังกลาวทําไดโดยใชเทคนิค OSPF ดังนั้นทําใหระบบส่ือสารมีเสถียรภาพมากขึ้น แสดงการเชื่อมตอ
ระหวางโฮสกอนและหลังการปรับปรุงดังรูปท่ี 3 
 

        
(ก)                                                           (ข)  

 
รูปท่ี 3: การเชื่อมตอระหวางโฮสกับโฮส : (ก) กอนการปรับปรุง, (ข) หลังการปรับปรุง 

 
จากรูปท่ี 3(ข) ถาตองการสงขอมูลจากโหนด E มาโหนด B ขอมูลสามารถเดินทางได 3 เสนทางซึ่ง

มีคาสัมประสิทธตนทุนที่แตกตางกันดังนี้ 
1. E-->B=100 = สัมประสิทธิ์ตนทุนที่คํานวณไดเทากับ 100 
2. E-->C -->B = 110+54 = สัมประสิทธิ์ตนทุนที่คํานวณไดเทากับ 164 
3. E-->C-->A -->B = 110+60+65 = สัมประสิทธิ์ตนทุนที่คํานวณไดเทากับ 235 
ดังนั้นในกรณีนี้ ขอมูลจะวิ่งในเสนทางแรกกอน เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์ตนทุนตํ่าสุด หากเสนทาง

นี้มีปญหาระบบก็จะวิ่งในเสนทางที่มีคาสัมประสิทธิ์ตนทุนท่ีนอยกวาตามลําดับซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐานของ OSPF 
ซึ่งกอนการปรับปรุงมีคาเชาสายเชื่อมตอ (Leadline) 3,670,800 บาท/ป หลังปรับปรุงแลวมีคาเชาสาย
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 เชื่อมตอ 3,585,600 บาท/ป ลดลง 112,200 บาท/ป ตัวอยางรายละเอียดคาเชาสายเชื่อมตอกอนและหลังการ
ปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2: คาเชาสายเชื่อมตอระหวางโฮสกับโฮส              ตารางที่ 3: คาเชาสายเชื่อมตอระหวางโฮสกับโฮส 
                กอนการปรับปรุง                                              หลังการปรับปรุง 

 
 

ในสวนของการส่ือสารขอมูลระหวางสาขากับสํานักงานใหญ ซึ่งบางสาขาจะมี 2 ลิงคทับซอนกันทํา
ใหตองเชาคูสายแพงเนื่องจากระยะทางและความเร็วจะแปรผันตรงกับราคาและจะตองเสียคาบํารุงรักษา
อุปกรณเครือขายมากขึ้น เครือขายของบริษัท ABC มีจํานวนการเชื่อมตอท่ีเชาจากผูใหบริการ รวม 87 ลิงค 
จากปญหาท่ีกลาวมา จึงไดดําเนินการออกแบบระบบของสาขาออกเปนหลายๆพ้ืนท่ีตามหลักของ OSPF โดย
แบงพ้ืนที่ออกเปน 5 สวน แสดงดังรูปท่ี 4 จะเห็นวาพ้ืนที่ศูนย (Area 0) มีโหนดหลักอยูท่ีโหนด A,B.C และ D 
แยกโหนดตามหนวยธุรกิจมีการเชื่อมตอท้ังส้ิน 50 ลิงค ซึ่งจากการปรับปรุงสามรถลดการเชื่อมตอได 37 ลิงค
ซึ่งเปนการเชื่อมตอท่ีซ้ําซอน และยังเชื่อมระหวางสาขาเขาดวยกัน นอกจากนั้นยังสามารถลดคาใชจายในการ
เชื่อมตอโดยเปล่ียนมาใชเทคโนโลยี VDSL แทน ซึ่งใชระบบสายสัญญาณโทรศัพทในการสงขอมูลท่ีความเร็ว
สูงได แสดงตัวอยางคาเชาสายเชื่อมตอของพ้ืนที่ 3 (Area 3) ดังตารางท่ี 4 

สรุปคาใชจายท้ังหมด หลังจากการปรับปรุงโดยการจัดระบบการเชื่อมตอและจัดกลุมหรือพ้ืนท่ีของ
ระบบใหมซึ่งทําใหคาใชจายในการบริหารจัดการลดลงเหลือ 14,415,480 บาท/ป (จากเดิมกอนการปรับปรุงมี
คาใชจายในการบริหารจัดการ 16,118,892 บาท/ป) ซึ่งลดลง 1,703,412 บาท/ป คิดเปนรอยละ 11 โดยใชเงิน
ลงทุนในโครงการทั้งหมด 1,384,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาติดตั้ง 626,000 บาท และคาอุปกรณ 758,000 บาท  
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รูปท่ี 4: แสดงโครงสรางของระบบส่ือสารขอมูลหลังการปรับปรุง 
 

5. บทสรุป 
บทความนี้ไดเสนอการจัดการระบบเครือขายส่ือสารขอมูลระหวางโฮสกับโฮส (Host to Host) และ

สํานักงานใหญกับสาขา (Host to Branches) ของธุรกิจคาปลีกบริษัท ABC จํากัด โดยการประยุกตใช
โปรโตคอล OSPF ซึ่งงายตอการปฏิบัติจริงและใชอุปกรณนอย ผลของการดําเนินการสามารถลดคาบริหาร
จัดการ เชาสายเชื่อมตอ คาอุปกรณ และคาบํารุงรักษาอุปกรณลงได 1,815,612 บาท/ป มีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 9 เดือน ระบบมีเสถียรภาพที่ดีเนื่องจากเกิดระบบสํารองการเชื่อมตอท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นเองโดย
ไมตองลงทุนเพ่ิมซึ่งประหยัดการลงทุนในระบบสํารองหลายลานบาท มีความเส่ียงในการส่ือสารขอมูลต่ํา มี
เสนทางการส่ือสารขอมูลท่ีส้ันทําใหการสงรับขอมูลมีความเร็วเพ่ิมมากขึ้น ลดการเชื่อมตอท่ีทับซอนระหวาง
สาขาลงทําใหคาใชจายในการเชาลิงคลดลง ระบบเครือขายเปนมาตรฐานเดียวกันทําใหงายตอกรบริหาร
จัดการและบํารงุรักษา   

 
 
 

87



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ตารางที่ 4: คาเชาสายเชื่อมตอของพื้นท่ี 3 (Area 3) 
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