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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 3จีโดยผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายยังมีความ

แตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพการใช้งาน เนื่องจากผู้ให้บริการได้เปิดให้บริการ 3จี โดยใช้คลื่นความถี่ 2จี ท าให้มี
ข้อจ ากัดในด้านประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ ตด้วย
เทคโนโลยี 3จี จากผู้ให้บริการ 3 รายคือ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูมูฟ เอช ทดสอบโดยการปิงไปยังเว็บไซต์
ภายในประเทศและต่างประเทศ, การทดสอบแบนด์วิดท์ และการทดสอบเอฟทีพีทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลด             
ผลการทดสอบพบว่าเครือข่ายเอไอเอสมีประสิทธิภาพในการปิงดี ที่สุด เครือข่ายทรูมูฟเอชมีแบนด์วิดท์และ
ประสิทธิภาพในการเอฟทีพีทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลดดีที่สุด เครือข่ายดีแทคมีประสิทธิภาพในการทดสอบต่าง ๆ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

 

Abstract 
Currently, the internet services with 3G technology by mobile phone operators in Thailand 

are different in the performance. The mobile phone operators have already launched 3G 
technology with 2G frequency ranges, which are limited in the efficiency. This paper aims to 
compare the efficiency of the internet service with 3G technology by three mobile phone operators 
(AIS, DTAC and Truemove H) in Thailand. There are three type of testing as follows: Ping to both 
domestic and international website, Bandwidth speed test, and FTP Test (upload and download) 
are used to evaluate the performance of these mobile phone operators. There were five places in 
Bangkok where are the top of the network congestion list for such testing the three mobile phone 
operators. The result showed that AIS gives the best performance in the ping test. Truemove H 
introduces the best performance in both FTP and Bandwidth speed test. The DTAC performances 
are moderated level for every tests. 
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1.บทน า 
 ในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากปี 
2551 จ านวน 10.9 ล้านราย ในปี 2555 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวน 16.6 ล้านราย(กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2555) พบว่าแนวโน้มแอพพลิเคช่ันที่น่าสนใจในปี 2556 
3 อันดับแรก ได้แก่ โอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่, การสืบค้นผ่านอุปกรณ์สื่อสาร, การใช้บริการเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่า
กิจกรรมทั้งหมดจะต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 
 ในระยะแรกการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เทคโนโลยีจีพีอาร์เอส และเอดจ์ ซึ่งมีความเร็ว
ประมาณ 48 kbps และ 220 kbps ตามล าดับ ฑิฆัมพร เกรียงวัฒนพงษ์ (2552) พบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเอดจ์ มีความพึงพอใจมากในด้านความสะดวกใช้งานและด้านคุณภาพพื้นที่ให้บริการ 
แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ดังนั้นเทคโนโลยี 3จี จึงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยความรวดเร็วในการรับ -ส่ง
ข้อมูลที่เพ่ิมมากข้ึนถึง 7.2 -42.0 Mbps  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพของอินเทอร์-เน็ต มุ่งให้ความส าคัญของวิธีการวัดประสิทธิภาพ
ของการรับ-ส่งข้อมูลในด้านต่าง ๆ Sanon Chimmanee (2013) ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการ 
ADSL จากผู้ให้บริการในประเทศไทยได้แก่ TRUE, 3BB และ TOT โดยใช้วิธีการปิง(Ping) ในระยะเวลา 1 เดือน 
ในขณะที่ Li Tang (2006) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาลักษณะของการเกิดดีเลย์
(Delay) โดยใช้วิธีการปิง ทุก 15 นาที ในขณะที่ Jianming Zhang (2003) น าเสนอวิธีการวัดคุณภาพของการ
ให้บริการ 3G โดยใช้การเอฟทีพี(FTP), การปิงเพื่อน าข้อมูลทรูพุต(Throughput),Delay และดาต้าลอส (Data loss) 
มาประมวลผลประสิทธิภาพ โดยที่อภิชญา โคพิชัย (2552)ได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเอดจ์ ท าการทดสอบโดยใช้การปิ ง,การทดสอบแบนวิดท์และการ
ทดสอบเอฟทีพี  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี 3จี มีจ านวนมากและให้ความส าคัญของการวัด
ประสิทธิภาพของการรับ-ส่งข้อมูลในสถานะการณ์ต่าง ๆ Richard Gass (2010) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพ 3จี 
และวายฟาย(WiFi) โดยใช้การเอฟทีพีข้อมูลทั้งดาวน์โหลดและอัพโหลด Aruna Balasubramanian (2010) ได้ท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพ 3จี และ WiFi โดยใช้การส่งข้อมูลผ่านทีซีพี (TCP), ยูดีพี(UDP) ทั้งการดาวน์โหลด
(Download)และการอัพโหลด(Upload) ณัฐวรัตม์ พับบ านาญ (2553) ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง
ข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีเอดจ์และเทคโนโลยี 3จี โดยใช้วิธีการปิง , เอฟทีพีและการทดสอบแบนวิดท์(Bandwidth)  
ในขณะที่ เมธากร ทองขาวบัว (2554) ได้ท าการวัดประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในเครือข่าย 3จี ที่ความเร็วเคลื่อนที่
แตกต่างกันโดยใช้วิธีการเอฟทีพี  
 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี 3จี ของผู้ให้บริการแต่ละรายนั้นมีความ
แตกต่างกันไม่ได้เกิดจากคุณภาพของระบบเครือข่ายเพียงอย่างเดียว สภาพการใช้งานหรือบริเวณที่ใช้งานที่มีความ
หนาแน่นที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาต่าง ๆ ยังเป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญและมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันด้วย 
 งานวิจัยนี้ได้เห็นความส าคัญของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี 3จี โดย
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์แอร์การ์ดที่มีซิมการ์ดจากผู้ให้บริการ 3จี ท้ัง 3 รายได้แก่ เอไอเอส, ดีแทค และทรูมูฟ 
เอช ท่ีความถี่ 900 MHz และ 850 MHz ด้วยเครื่องมือทดสอบ3 ประเภทคือ การปิง, การทดสอบแบนด์วิดท์, การ
ทดสอบดาวน์โหลดและอัพโหลดผ่านโปรโตคอลเอฟทีพี ใช้สถานท่ีในการทดสอบที่มีการใช้งานหนาแน่น 5 สถานท่ีจาก
ข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งได้แก่ บริเวณอาคารส านักงานเอไอเอส เขตพญาไท , บริเวณ
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ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เขตจตุจักร , บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน , บริเวณ
ห้างสรรพสินค้าพันธุท์ิพย์พลาซ่า ประตูน้ า และบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย  
 จากการทดสอบพบว่าเครือข่ายเอไอเอสมีประสิทธิภาพในการปิงดีที่สุด เครือข่ายทรูมูฟเอชมีแบนด์วิดท์และ
ประสิทธิภาพในการเอฟทีพีทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลดดีที่สุด เครือข่ายดีแทคมีประสิทธิภาพในการทดสอบต่าง ๆ 
อยู่ในระดับปานกลาง   
 รายละเอียดที่จะกล่าวถึงในวิจัยนี้ในข้อ 1 แสดงวัตถุประสงค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ข้อ 2 อธิบายวิธีการ
ทดสอบประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ, ข้อ 3 แสดงผลการทดสอบและข้อ 4 สรุปและอภิปรายผล 
1.1 วัตถุประสงค ์
 1.1.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย  3จีของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย 
 1.1.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 3จีในพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
1.2 ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.1 เทคโนโลยี 3 จีในประเทศไทย 
 3จี (3rd Generation mobile telecommunications) เป็นมาตรฐานโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3 ที่ได้รับการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานของมาตรฐาน IMT-2000 ภายใต้กลุ่มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศโดยมาตรฐาน3จี หรือ
ที่เรียกว่าระบบ UMTS หรือ W-CDMA ในระบบจีเอสเอ็ม(GSM)  จะต้องให้ข้อมูลอย่างน้อย 200 Kbit/s เพื่อรองรับ
บริการต่าง ๆ เช่นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต , วิดีโอคอล(Video Call), โมบายออนทีวี(TV on Mobile) เป็นต้น 
(Kumaravel Krishnan,2011) 
 ส าหรับประเทศไทยก่อนที่จะมีการใช้งาน 3จี บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ในปี 2556 ทางผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้เปิดให้บริการ 3จีโดยใช้คลื่นความถี่ 2 จี คือเอไอเอสคลื่น 900 MHz, ดีแทคคลื่น850 MHz และ 
ทรูมูฟ เอชคลื่น 850 MHz ซึ่งต้องน าคลื่นความถี่บางส่วนมาให้บริการ 3จี ซึ่งข้อจ ากัดนี้ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งาน 3จี และยังท าให้ประสิทธิภาพการใช้งานเสียงลดลงอีกด้วย (ผู้จัดการออนไลน์, 2556)  
 1.2.2 ทฤษฎีของวิธีการทดสอบ 

Ping คือโปรแกรมที่ใช้ทดสอบว่าโฮสต์ (Host) ปลายทางได้เช่ือมต่อกับระบบไอพี(IP)อยู่หรือไม่ โดยจะประมาณ
เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยของข้อมูลไปกลับ โดยค านวณจากช่วงเวลาและอัตราเร็วในการตอบรับ เป็นหน่วย
มิลลิวินาที และอัตราการสูญเสียข้อมูลระหว่างโฮสต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดย Sanon Chimmanee (2013), Li Tang 
(2006), Jianming Zhang (2003), อภิชญา โคพิชัย(2552) และณัฐวรัตม์ พับบ านาญ (2553) ได้ใช้วิธีปิงในงานวิจัย
ของเขา 
 FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network 
protocol) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ส าหรับการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ (receive file) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายท่ีส่วน
ใหญ่จะเรียกว่าไคลเอนต์ (client) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง (hosting) หรือ 
เซิร์ฟเวอร์ (server) โดยJianming Zhang (2003), Richard Gass (2010), Aruna Balasubramanian (2010) และ
เมธากร ทองขาวบัว (2554) ได้ใช้วิธีเอฟทีพีในงานวิจัยของเขา 
 การทดสอบประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์ผ่านเว็บไซด์ http://speedtest.adslthailand.com/ คือการ
ทดสอบอัตราการส่งถ่ายข้อมูลซึ่งมีทั้งอัตราส่งข้อมูลสูงสุดในการดาวน์โหลดและการอัพโหลด สามารถวัดได้ในหน่วย 
บิตต่อวินาที หรืออาจวัดเป็นเท่าๆของหน่วยนั้น เช่น กิโลบิตต่อวินาที เมกกะบิตต่อวินาที เป็นต้น โดยที่ อภิชญา             
โคพิชัย (2552)และ ณัฐวรัตม์ พับบ านาญ (2553) ได้ใช้การทดสอบแบนวิดท์ในงานวิจัยของเขา  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=W-CDMA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/GSM
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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 1.2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Sanon Chimmanee (2013) ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการ ADSL จากผู้ให้บริการใน
ประเทศไทยได้แก่ TRUE, 3BB และ TOT พบว่า 3BB มี Package loss สูงที่สุด,TOT ใช้เวลาปิงน้อยที่สุดที่นนทบุรี
และ TRUE ใช้เวลาปิงน้อยที่สุดที่ปทุมธานี  
 Li Tang (2006) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยการค้นหาลักษณะของการเกิด Delay 
พบว่าลักษณะของการเกิด Delay มี 2 ชนิดคือแบบกระโดด(Jump)และแบบก่อกวน(Perturbation) ซึ่งเกิดจากสาเหตุ
ที่เป็นธรรมชาติ(Natures)และแบบประยุกต์(Practical) 
 Jianming Zhang (2003) น าเสนอวิธีการวัดคุณภาพของการให้บริการ 3จี โดยใช้การเอฟทีพี, การปิงเพื่อน า
ข้อมูล ทรูพุต, Delay และ Data loss มาประมวลผลประสิทธิภาพของเครือข่าย 
 อภิชญา โคพิชัย (2552)ได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยเทคโนโลยีเอดจ์ ท าการทดสอบโดยใช้การปิง, การทดสอบแบนวิดท์และการทดสอบเอฟทีพี พบว่าเอไอเอสใช้
เวลาปิงน้อยที่สุดในขณะที่ทรูมูฟใช้เวลาปิงมากที่สุด, ดีแทคดาวน์โหลดเร็วที่สุดในขณะที่ทรูมูฟอัพโหลดเร็วที่สุดและ
ดีแทคมีแบนด์วิดท์ดาวน์โหลดมากท่ีสุดในขณะที่ทรูมูฟมีแบนวิดท์อัพโหลดมากท่ีสุด 
 Richard Gass (2010) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพ 3G และ WiFi โดยใช้การเอฟทีพีข้อมูลทั้งดาวน์โหลด
และอัพโหลด ทดสอบในสองสถานการณ์คือการใช้งานขณะเดินเท้าและการใช้งานขณะขับรถ ในเส้นทางเดียวกัน ใน
บริเวณมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon พบว่า 3G สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแต่การรับส่งข้อมูลในอัตราที่ต่ ากว่า 
ในขณะที่ WiFiสามารถส่งข้อมูลในอัตราที่สูงกว่า  
 Aruna Balasubramanian (2010) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพ 3G แล WiFi โดยใช้การส่งข้อมูลผ่าน 
TCP,UDP ทั้งการดาวน์โหลดและการอัพโหลด ใน 3 สถานที่คือ Amherst, Seattle และ San Francisco พบว่า
ประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลผ่าน TCP และ UDP ได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือ 3G มีประสิทธิภาพดีกว่า WiFiถึง 2 เท่า 
 ณัฐวรัตม์ พับบ านาญ (2553) ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีเอดจ์และ
เทคโนโลยี 3จี พบว่าการปิงเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ 3จีใช้เวลาน้อยกว่าเทคโนโลยีเอดจ์ การทดสอบแบนด์วิดท์
พบว่า 3จี มีความเร็วมากกว่าเทคโนโลยีเอดจ์อย่างชัดเจน ส่วนการรับ-ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลเอฟทีพีพบว่า 3จี ใช้
เวลาในการรับ-ส่งข้อมูลน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด  
 เมธากร ทองขาวบัว (2554) ได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในเครือข่าย 3จี ของ             
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย ที่ความเร็วเคลื่อนที่แตกต่างกัน พบว่าผู้ ให้บริการดีแทคมีค่าเฉลี่ยทรูพุตดีที่สุด    
ที่ความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในขณะที่เอไอเอสและทรูมูฟได้ค่าเฉลี่ยทรูพุตที่น้อยกว่า  
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 สถานที่ท่ีใช้ในการวิจัย 
 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้
งาน 3จี มากที่สุด 5 อันดับได้แก่บริเวณอาคารส านักงานเอไอเอส เขตพญาไท , บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
ลาดพร้าว เขตจตุจักร, บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน, บริเวณห้างสรรพสินค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า 
ประตูน้ า และบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย  
2.2 วิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกใช้การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์แอร์การ์ดต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ตยูเอสบี โดย
ใช้แอร์การ์ดที่รองรับทุกคลื่นความถี่ที่ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายให้บริการ ขณะท าการทดสอบจะใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน 
แตกต่างกันเฉพาะซิมการ์ดที่สมัครแพคเก็จ 3จีของผู้ให้บริการแต่ละรายเท่านั้น โดยท าการทดสอบในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2556 สถานที่ละ 2 วันคือวันธรรมดาและวันหยุด ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการ
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 8.00 น.ถึง 11.59 น., 12.00 น. ถึง 15.59 น.และ 16.00 น. ถึง 20.00 น. ในแต่ละ
ช่วงจะท าการทดสอบ 3 ครั้ง  
 วิธีที่ใช้ในการทดสอบแบ่งเป็น 3 วิธีคือ 
 2.2.1 วิธีการปิง 
 ไปยังเว็บไซต์ในประเทศ 2 เว็บไซต์คือ www.thairath.co.th และ www.mthai.com และเว็บไซต์
ต่างประเทศ 2 เว็บไซต์คือ www.facebook.com และ www.youtube.com  
 2.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์ 
ผ่านเว็บไซต์ http://speedtest.adslthailand.com/ โดยเลือกโฮสต์ประเทศไทย และเก็บข้อมูลทั้งการดาวน์โหลด
และการอัพโหลด  
 2.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพเอฟทีพี 
ทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลขนาด 1 MB โดยใช้โปรแกรม FileZilla 
2.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลในการทดสอบมาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน

เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ของผู้ให้บริการแต่ละราย เพื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
จากการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ในประเทศและเว็บไซต์ต่างประเทศ , การทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์ และการทดสอบประสิทธิภาพการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลขนาด 1 MB ผ่าน
โปรโตคอลเอฟทีพีสรุปผลการทดสอบดังนี้ 
3.1 ผลการทดสอบปิงไปยังเว็บไซต์ปลายทางในประเทศและต่างประเทศ 

 จากผลการทดสอบเมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย( X ) สามารถแสดงความแตกต่างของแต่ละเครือข่ายในสถานที่ต่าง 

ๆ แสดงผลการทดสอบการปิงไปยังเว็บไซต์ในประเทศในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2 และแสดงผลการทดสอบการปิงไปยัง
เว็บไซต์ต่างประเทศในรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต ์www.thairath.co.th 

 จากรูปที่ 1 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ www.thairath.co.th พบว่าเครือข่าย เอไอเอสใช้
เวลาน้อยที่สุด 3 สถานที่ จาก 5 สถานที่ และเครือข่าย ดีแทคและทรูมูฟ-เอชใช้เวลามากที่สุดคือ 2 สถานที่ จาก       
5 สถานท่ี โดยสถานท่ีที่มีค่าเฉลี่ยการปิงท่ีเร็วที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยการปิงที่
ช้าที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
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รูปที่ 2 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต ์www.mthai.com 

 จากรูปที่ 2 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ www.mthai.com พบว่าเครือข่าย เอไอเอสใช้เวลา
น้อยที่สุด 4 สถานท่ี จาก 5 สถานท่ี และเครือข่าย ทรูมูฟเอชใช้เวลามากที่สุด 4 สถานที่ จาก 5 สถานที่ โดยสถานที่ที่
มีค่าเฉลี่ยการปิงที่ เร็วที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยการปิงที่ ช้าที่สุดคือ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ www.facebook.com 

 จากรูปที่ 3 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ www.facebook.com พบว่าเครือข่าย เอไอเอสใช้
เวลาน้อยที่สุด 4สถานท่ี จาก 5 สถานท่ี และเครือข่ายทรูมูฟเอช ใช้เวลามากที่สุด 3 สถานท่ีจาก 5 สถานที่โดยสถานที่
ที่มีค่าเฉลี่ยการปิงที่เร็วที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยการปิง ที่ ช้าที่สุดคือ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ www.youtube.com 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 จากรูปที่ 4 ผลการทดสอบโดยวิธีการปิงไปยังเว็บไซต์ www.youtube.com พบว่าเครือข่าย เอไอเอสใช้
เวลาน้อยที่สุด 4 สถานที่ จาก 5 สถานที่ และเครือข่ายทรูมูฟเอชใช้เวลามากที่สุด 3 สถานที่จาก 5 สถานที่ โดย
สถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยการปิงที่เร็วที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยการปิงที่ช้าที่สุดคือ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

   

3.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบนด์วิดท ์
 ผลการทดสอบประสทิธิภาพของแบนด์วิดท์ผ่านเว็บไซต์ http://speedtest.adslthailand.com/  เมื่อน ามา

หาค่าเฉลี่ย ( X ) แล้วสามารถแสดงความแตกต่างของแต่ละเครือข่ายในสถานท่ีต่าง ๆ แสดงผลการทดสอบในส่วนการ 

ดาวน์โหลดในรูปที่ 5 และแสดงผลการทดสอบในส่วนของการ อัพโหลดในรูปที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ในส่วนของการดาวน์โหลด 

 จากรูปที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ในส่วนของการดาวน์โหลดพบว่าเครือข่ายทรูมูฟเอชมี
แบนด์วิดท์มากท่ีสุด 4 สถานท่ี จาก 5 สถานท่ี และเครือข่าย ดีแทคมีแบนด์วิดท์น้อยที่สุดทั้ง 5 สถานท่ี โดยสถานที่ที่มี
ค่าเฉลี่ยแบนด์วิดท์ที่มากที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยแบนด์วิดท์ที่น้อยที่สุดคือ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ในส่วนของการอัพโหลด 

 จากรูปที่ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ในส่วนของการอัพโหลดพบว่าเครือข่ายทรูมูฟเอชมีแบนด์
วิดท์มากที่สุด3 สถานที่ จาก 5 สถานที่ และเครือข่ายเอไอเอสมีแบนด์วิดท์น้อยที่สุด3 สถานที่จาก 5 สถานที่ โดย
สถานท่ีที่มีค่าเฉลี่ยแบนด์วิดท์ท่ีมากที่สุดคืออาคารส านักงานเอไอเอสและสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยแบนด์วิดท์ที่น้อยที่สุดคือ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
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3.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล ผ่านโปรโตคอลเอฟทีพี 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล ผ่านโปรโตคอลเอฟทีพีเมื่อน ามาหา

ค่าเฉลี่ย ( X ) สามารถแสดงความแตกต่างของผลลัพธ์ในแต่ละเครือข่ายในสถานที่ต่าง ๆ โดยผลการทดสอบในส่วน

การดาวน์โหลดในรูปที่ 7 และผลการทดสอบในส่วนของการอัพโหลดในรูปที่ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเอฟทีพีในส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 1 MB. 
 

 จากรูปที่ 7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเอฟทีพีในส่วนของการ ดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 1 MB.พบว่าเครือข่าย 
ทรูมูฟเอชใช้เวลาในการเอฟทีพีน้อยที่สุดทั้ง 5 สถานท่ี และเครือข่ายเอไอเอสใช้เวลาในการเอฟทีพีมากที่สุด 3 สถานที่
จาก 5 สถานท่ี โดยสถานท่ีที่มีค่าเฉลี่ยเวลาในการดาวน์โหลดน้อยท่ีสุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานที่ที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเอฟทีพีในส่วนของการ อัพโหลดไฟล์ขนาด 1 MB. 

 จากรูปที่ 8 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเอฟทีพีในส่วนของการอัพโหลดไฟล์ขนาด 1 MB.พบว่าเครือข่าย 
ทรูมูฟเอชใช้เวลาในการเอฟทีพีน้อยที่สุด 3 สถานท่ีจาก5 สถานท่ี และเครือข่ายเอไอเอสใช้เวลาในการเอฟทีพีมากที่สดุ 
3 สถานที่จาก 5 สถานที่ โดยสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยเวลาในการอัพโหลดน้อยที่สุดคืออาคารส านักงานเอไอเอส และ
สถานท่ีที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ คือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

4.สรุป 
4.1 ผลการทดสอบการปิงไปยังเว็บไซต์ปลายทางในประเทศและต่างประเทศ 
 เครือข่ายทรูมูฟเอช มีประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์ทั้งดาวน์โหลดและอัพโหลดดี ที่สุดส่วน ดีแทคมี
ประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์ดาวน์โหลดต่ าที่สุดและเอไอเอสมีประสิทธิภาพของแบนด์วิดท์อัพโหลดต่ าที่สุด 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล ผ่านโปรโตคอลเอฟทีพี 
 พบว่าเครือข่าย ทรูมูฟเอชมีประสิทธิภาพการดาวน์โหลดและอัพโหลดดีที่สุด ซึ่งเครือข่ายเอไอเอสและดีแทค
มีประสิทธิภาพการดาวน์โหลดและอัพโหลดในอันดับรองลงมา 
4.4 อภิปรายผล 
 ในช่วงเวลาที่ท าการทดสอบประสิทธิภาพผลการวิจัยสรุปได้ว่าเครือข่ายทรูมูฟเอชมีประสิทธิ-ภาพในการดาวน์
โหลดและอัพโหลดดีที่สุด เครือข่ายเอไอเอสมีประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อเว็บไซต์ได้เร็วที่สุด ซึ่งเครือข่ายดีแทคมี
ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ในอันดับรองลงมา 
 ประสิทธิภาพในการใช้งาน 3 จีในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉลี่ยจากทุกเครือข่ายพบว่าสถานที่ที่สามารถปิงได้เร็ว
ที่สุดคือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานที่ที่ปิงได้ช้าที่สุดคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว, สถานที่ที่มี
ประสิทธิภาพการดาวน์โหลดมากที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานที่ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวและสถานที่ท่ีมีประสิทธิภาพการอัพโหลดมากท่ีสุดคือ อาคารส านักงานเอไอเอส และ
สถานที่ท่ีมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 อย่างไรก็ดีผลการทดสอบประสิทธิภาพนั้นยังมีประเด็นที่ยังไม่ได้น ามาร่วมพิจารณา เช่นจ านวนผู้ใช้งานใน             
บางจุดของบางเครือข่ายที่บังเอิญมีผู้ใช้งานมากในขณะนั้น ซึ่งหากจะวิเคราะห์ให้ได้ผลสมจริงต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัย
ดังกล่าวเพิ่มเติม  
 งานวิจัยต่อไปควรทดสอบประสิทธิภาพการให้บริการในเทคโนโลยี 3จีในคลื่นความถี่ 2100 Mhz. หรือ
เทคโนโลยี 4จ ีเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคนั้นๆ  
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งผู้เขียน
ใคร่ขอขอบคุณ  ผศ.ดร.สานนท์  ฉิมมณี อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน า 
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้งานฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2555. สรุปผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555.สืบค้นวันท่ี 18 มีนาคม 2556  
 จาก http://service.nso.go.th/nso /nsopublish/themes/theme_5-1-3.html 
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