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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากในปัจจุบนั ระบบเครือข่ายมีบทบาทสําคญัมากขึน้เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึง

เกิดความต้องการท่ีจะเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านัน้ถึงกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้มีประสิทธิภาพ

สงูขึน้และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง ซึง่โปรโตคอลชีเ้ส้นทาง (Routing Protocols) ในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลายมากท่ีสดุในระบบเครือข่าย คือ Open Shortest Path First เน่ืองจากการท่ีเครือข่ายโอเอสพีเอฟ

ใช้อลักอริทึมในการค้นหาเส้นทางด้วยตวัเอง โดยจะมีการคํานวณจากเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุด

หนึ่ง จึงทําให้การจดัเส้นทางให้แก่การไหลของข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการและเกิดความคบัคัง่เกินไปในบาง

ลิงค์ (Link) จึงทําให้โครงข่ายนัน้มีประสิทธิภาพลดลง โดยวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นนัน้

สามารถหาค่าประสิทธิภาพท่ีดีกว่าค่าประสิทธิภาพเร่ิมต้นได้ในช่วงโหนดดีกรี 1.0 ขึน้ไปถึง 2.6 และให้ค่า

ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่โดยเฉลี่ย 21.992233 เปอร์เซน็ต์ 

ABSTRACT 

Nowadays, networks have been important because using computers are extensive. Therefore 

the demand to connect these computer to each other has risen to increase the ability of system for 

higher efficient and decreasing the cost of the system. The routing protocol that is popular in the 

networks is Open Shortest Path First (OSPF). Because the OSPF use algorithm to find link by itself, 

and calculation the shortest link from one point to one point. Thereby managing the link, for the data 

flow does not support the demand and is too crowed in some link. It decreases the efficient of the 

network. 
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บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายมีบทบาทสําคัญมากขึน้ เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง

แพร่หลาย จึงเกิดความต้องการท่ีจะเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านัน้ถึงกนั เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้มี

ประสิทธิภาพสงูขึน้และลดต้นทนุของระบบโดยรวมลง ซึง่โปรโตคอลชีเ้ส้นทาง (Routing Protocols) ในปัจจุบนัท่ี

นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายมากท่ีสดุในระบบเครือข่าย คือ Open Shortest Path First เน่ืองจากการท่ีเครือข่ายโอ

เอสพีเอฟใช้อลักอริทมึในการค้นหาเส้นทางด้วยตวัเอง โดยจะมีการคํานวณจากเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุจากจุดหนึ่งไป

ยงัอีกจดุหนึง่ จงึทําให้การจดัเส้นทางให้แก่การไหลของข้อมลูไม่ตรงกบัความต้องการและเกิดความคบัคัง่เกินไป

ในบางลิงค์ (Link) จงึทําให้โครงข่ายนัน้มีประสิทธิภาพลดลง   

เพ่ือให้การจัดเส้นทางข้อมูลของโครงข่ายสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ จัดทําจึงพัฒนา

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีประยุกต์ใช้วิธีโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ในการตัง้ค่านํา้หนกัเส้นทาง

ให้แก่เครือข่ายท่ีต้องการ และนําโครงข่ายกบัค่านํา้หนกันัน้ไปทดสอบเชิงสมรรถนะ วิเคราะห์การไหลของข้อมลู

ภายในโครงข่ายเพ่ือเปรียบเทียบกบัการไหลของเครือข่ายท่ีใช้คา่นํา้หนกัมาตรฐาน 

 

หลักการพืน้ฐาน 

ในการวิจยัเร่ืองการใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นในการตัง้คา่นํา้หนกัให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ ผู้พฒันา

ได้ศกึษาหลกัการของทฤษฎีและเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาระบบท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบั

งานได้โดยแบ่งออกเป็นหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

Open Shortest Path First 

โอเอสพีเอฟเป็นโปรโตคอลชีเ้ส้นทางตวัหนึง่นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายมากท่ีสดุในระบบเครือข่าย 

เน่ืองจากมีจดุเดน่ในหลายด้าน เช่น การท่ีเป็นโปรโตคอลท่ีเส้นทางแบบโปรโตคอลการค้นหาเส้นทางสถานะแต่

ละอินเตอร์เฟส (Link State) การท่ีมีอลักอริทมึในการค้นหาเส้นทางได้ด้วยตวัเองในการคํานวณเส้นทางของโอ

เอสพีเอฟจะใช้อลักอริทมึของ Dijkstra ในการคํานวณเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุ[1] 

𝑐𝑜𝑠𝑡 =  
108

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
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การโปรแกรมเชงิเส้น 

โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นเทคนิคท่ีรู้จกักนัแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจยั

ดําเนินงาน (Operations Research) ในหลายๆด้าน นกับริหาร วิศวกรหรือนกัวิทยาศาสตร์ในหลายๆ หน่วยงาน

ได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางโปรแกรมเชิงเส้น ในการแก้ปัญหาทางการจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากร (Allocating 

resource) โดยท่ีปัจจยัหรือทรัพยากรมีความหมายรวมถึงวตัถุดิบ กําลงัคน เวลา สถานท่ี เงินตรา หรือความรู้

ความสามารถตา่งๆ ปัญหาการจดัสรรปัจจยัและทรัพยากรเกิดขึน้เม่ือเราต้องการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากดัทัง้

ขนาด ปริมาณ และขอบเขตของการใช้งาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

 

รูปแบบแทนระบบทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชงิเส้น 

โปรแกรมเชิงเส้นประกอบไปด้วย 2 สว่น ดงันี ้

1.  มีสมการกําหนดเป้าหมาย (Objective function) คือสมการแสดงความสมัพนัธ์ของต้นทนุ 

กําไร เพ่ือให้กําหนดเป้าหมายสงูสดุหรือต่ําสดุ 

2.  มีสมการแสดงขอบข่าย (Constraints) ซึง่แสดงข้อจํากดัต่างๆของปัจจยัหรือทรัพยากรในรูป

สมการหรืออสมการ โดยท่ีสมการตา่งๆ ทัง้หมดเป็นสมการเชิงเส้น เม่ือเทียบกบัตวัแปร 

 

Simplex Method 

วิธีนีมี้การพัฒนาจากวิธีทางพีชคณิตท่ีอาศยัทฤษฎีของแมทริกซ์เข้าร่วมจัดรูปแบบปัญหาให้มีระบบ

ย่ิงขึน้ ช่วยให้ลงัเกตความเปลี่ยนแปลงตวัแปรได้ง่ายและสามารถเข้าใจแนวทางท่ีตวัแปรแต่ละตวัจะเปลี่ยนไป

อย่างมีเหตุมีผล วิธีดังกล่าวจะเร่ิมต้นการเปลี่ยนตัวแปรต่างๆให้มีผลต่อสมการกําหนดเป้าหมายโดยมีผล

แนวโน้มสู้ เป้าหมายในทางท่ีเร็วท่ีสดุ การจดัรูปสมการเข้าเป็นตารางแล้วดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีถูกต้องจะต้อง

ทําให้ได้ผลลพัธ์ตามเป้าหมาย ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 

ขัน้ตอนของวิธีการ simplex method มีดงันี ้

1. ขัน้ตอนเร่ิมต้น เร่ิมจากการหาคําตอบเร่ิมต้นนัน้คือคําตอบท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นคําตอบของ

สมการแสดงขอบข่ายคํานวณหาคา่ของสมการกําหนดเป้าหมาย  

2. ขัน้ตอนทําซํา้ เลื่อนไปสูจ่ดุยอดท่ีอยู่ติดกนับนพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัข้อจํากดัทัง้หมด ถ้าคา่

ของสมการกําหนดเป้าหมายให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ (ทําซํา้ข้อ 2 จนกวา่เง่ือนไขในข้อ 3 จะเป็น

จริง) 

3. ขัน้ตอนการตรวจสอบคา่ท่ีดีสดุ จดุยอดท่ีได้จะเป็นคําตอบถ้าไมมี่จดุยอดใดๆท่ีติดกนับน

พืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัข้อจํากดัทัง้หมดท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่[2] 
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การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์การไหลของข้อมลูเป็นการนําความต้องการเชิงสมรรถนะของการประยกุต์ใช้เครือข่าย มา

วิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูตําแหน่งของอปุกรณ์ในเครือข่าย อปุกรณ์แมข่่ายและสถานีปลายทาง การไหลของข้อมลู

ถือเป็นข้อมลูท่ีมีความสําคญัมากในการออกแบบระบบเครือข่าย เพราะการไหลของข้อมลูใช้แสดงถงึภาระท่ี

เครือข่ายจะต้องรองรับ การไหลของข้อมลูถือเป็นข้อมลูสําคญัท่ีระบทิุศทางของข้อมลูพร้อมกบัคณุสมบติัเชิง

สมรรถนะของการไหล ในการวิเคราะห์ระบบเพ่ือการออกแบบเครือข่ายจะใช้การไหลเป็นตวัแทนความต้องการใน

การใช้งานเครือข่ายของโปรแกรมหรือการสง่ผ่านข้อมลูแตล่ะชนิด[3] 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การทดลองทํากบัเนตเวิร์คแบบ 10 โหนดท่ีสร้างขึน้มาแบบสุม่โดยมีดีกรี 0.9 , 1.0 , 1.1 , 1.2 , 1.3 , 

1.4 , 1.5 , 1.8 , 1.9 , 2.1 , 2.2 , 2.6 การทดสอบจะทําการดคูวามต้องการในการไหลแล้วนําไปคิดภาระในการ

ไหลเทียบกนัความกว้างของช่องสญัญาณโดยดวู่าถ้าลิงค์ไหนมีความคบัคัง่มากตวัคณูคา่ใช้จ่ายก็จะมากตามไป

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนผงัระบบ 
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ผลการดาํเนินงาน 

การทดสอบ 

 

 การทดสอบหาชุดค่านํา้หนักและค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีความสามารถในการค้นหาคําตอบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผลลพัธ์จากการทดสอบดงันี ้

ประสิทธิภาพ% =  
𝐷𝑐 x 100

𝐶
 

Dc คือ คา่ใช้จ่ายในโครงข่ายโดยการตัง้คา่นํา้หนกัแบบเดิม 

C คือ คา่ใช้จ่ายในโครงข่ายโดยการตัง้คา่นํา้หนกัโดยการโปรแกรมเชิงเส้น 

ตารางที่ 1  คา่ประสทิธิภาพจากเครือขา่ยขนาด 10 โหนด ท่ีโหนดดีกรีเทา่กบั 0.9 

Node Degree Default Cost Optimal Cost Performance (%) 

0.9 5589 5589 100 

0.9 7545 7545 100 

0.9 8372 8372 100 

0.9 3602 3602 100 

0.9 3602 3602 100 

 

ตารางที่ 2  คา่ประสทิธิภาพจากเครือขา่ยขนาด 10 โหนด ท่ีโหนดดีกรีเทา่กบั 1.0 

Node Degree Default Cost Optimal Cost Performance (%) 

1 6284 5012 125 

1 7540 7164 105 

1 7540 7164 105 

1 3966 3502 113 

1 6236 4922 126 
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จากตารางท่ี 1 และ 2 เป็นตวัอย่างผลการทดลองโดย Node Degree คือจํานวนลิงค์หารด้วยจํานวน

โหนด Default Cost หมายถงึคา่ใช้จ่ายในโครงข่ายท่ีคิดจากคา่ Default Weight และ Optimal Cost หมายถงึ

คา่ใช้จ่ายโดยท่ีผ่านการตัง้คา่นํา้หนกัโดยการโปรแกรมเชิงเส้นแล้ว 

 

การวิเคราะห์ผล 

 

ภาพที่ 1  แผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยร้อยละประสิทธิภาพท่ี 

จากภาพ1 เป็นภาพท่ีแสดงแผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยร้อยละประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ โดยย่ิงโหนดดีกรีท่ีสงูขึน้แนวโน้ม

ร้อยละประสิทธิภาพท่ีได้จะสงูขึน้ตามไปด้วย 

 

สรุปและข้อเสนอและ 

สรุป 

การทดสอบการนําหลกัการโปรแกรมเชิงเส้นในการตัง้ค่านํา้หนกัให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟด้วยการใช้

วิธีการซิมเพล็กซ์ แล้วนํามาวิเคราะห์การไหลของข้อมูล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงสมรรถนะนัน้ จะได้ว่า

โครงข่ายท่ีมีการจัดเส้นทางแล้ว จะมีประสิทธิภาพดีกว่าโครงข่ายท่ีมีค่านํา้หนักเร่ิมต้น โดยการจัดเส้นทางนัน้

โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้จะทําการรับค่าความกว้างของช่องสญัญาณและความต้องการในการไหลของโครงข่ายนัน้

แล้วนํามาคํานวณด้วยโปรแกรม GLPK เพ่ือหาค่าภาระงานของแต่ละลิงค์แล้วนําไปคํานวณเพ่ือหาค่านํา้หนกัท่ี

เหมาะสมแล้วคิดคา่ใช้จ่ายในโครงข่ายโดยดจูากภาระของแตล่ะลิงค์ต่อความกว้างของลิงค์นัน้ๆเพ่ือเปรียบเทียบ

กบัการตัง้ค่าโครงข่ายแบบใช้ค่านํา้หนกัเดิม โดยโครงงานนีไ้ด้ทําในส่วนของการคํานวณค่าภาระของแต่ละลิงค์

โดยใช้คา่นํา้หนกัเดิมแล้วป้อนกลบัเข้าไปในโปรแกรม GLPK ท่ีใช้คิดคา่ใช้จ่ายโดยใช้สตูรการคํานวณเดียวกนั 
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ผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในเครือข่ายดงันัน้ถ้าวิธีไหนมีผลลพัธ์ท่ีมากกว่าแสดงว่าโครงข่ายท่ี

ใช้ค่านํา้หนักนัน้มีประสิทธิภาพน้อยกว่ามีความคับคั่งในบางลิงค์มากกว่าโดยจากการทําทัง้สองวิธีแล้วการ

คํานวณด้วย GLPK มีค่าใช้จ่ายในโครงข่ายท่ีน้อยกว่ายกเว้นกรณีท่ีโครงข่ายมีการเช่ือต่อแบบทรีจะคํานวณได้

เท่ากนัเพราะโครงข่ายแบบทรีนัน้มีเส้นทางเพียงเส้นทางเดียวจงึไมต้่องจดัสรรนํา้หนกัให้เหมาะสมอีกตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทําการทดลองนัน้ควรจะทดลองกับโครงข่ายท่ีมีโหนดดีกรีตัง้แต่ 1 ขึน้ไปเพราะย่ิงโครงข่ายท่ีมี

ความซบัซ้อนมากการคํานวณออกมาก็จะมีความคุ้มคา่มากขึน้ไปด้วยเพราะโครงข่ายท่ีมีโหนดดีกรีต่ํากวา่ 1 จะมี

ลกัษณะเป็นทรีจะทําให้เลือกเส้นทางได้ทางเดียวซึง่ไมจํ่าเป็นต้องใช้โปรแกรมก็สามารถหาเส้นทางได้ 

การโปรแกรมเชิงเส้นเป็นการคํานวณท่ีใช้เวลานานแต่ได้คําตอบท่ีดีท่ีสุดดงันัน้การเพ่ิมจํานวนโหนด 

เพียงแคไ่มก่ี่โหนดอาจจะใช้เวลานานขึน้มากดงันัน้การทําโครงงานอาจจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆเคร่ืองใน

การคํานวณแบบขนาน 
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