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บทนำา: ธุรกิจในปัจจุบันมีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

การปฏิรูปทางดิจิทัลทำาให้ลักษณะโครงสร้างการของการทำาธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บริษัทที่ได้รับเอาความเป็นดิจิทัลเข้ามาได้กลายเป็นผู้นำา
ในวงการธุรกิจนั้นๆ อย่างรวดเร็ว ส่วนบริษัทที่ไม่ได้ทำาเช่นนั้นก็นับว่าถดถอยลง 
จนไม่สามารถตามทัน งานวิจัยของ ZK Research พบว่าองค์กรที่เป็นดิจิทัลนั้นมีผลกำาไร
สูงกว่าองค์กรที่ไม่ได้รับเอาความเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามาอยู่ถึง 64% นี่เป็นเหตุผลที่ว่า 
การแปรข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปดิจิทัลเป็นโครงการลำาดับต้นๆ สำาหรับผู้นำาด้าน IT  
และธุรกิจ 

การวิวัฒนาการสู่ความเป็นดิจิทัลจำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกับ 
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อื่นๆ การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจครั้งใหญ่ล่าสุด ซึ่งก็คือยุค
อินเทอร์เน็ต เป็นการผลักดันจากการหลอมรวมของเครื่องประมวล PC ต้นทุนต่ำา  
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การถือกำาเนิดของเบราเซอร์และบรอดแบนด์ในครัวเรือน 

สิ่งที่จะนำายุคดิจิทัลคือเทคโนโลยีที่กำาเนิดขึ้นใหม่จำานวนมากเช่น การประมวลด้วย
ระบบคลาวด์ เทคโนโลยีไร้สาย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) 
อภิมหาข้อมูล (Big Data) และเทคโนโลยีเพื่อความร่วมมือ เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้อาจดู
เหมือนเป็นส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่มีจุดหนึ่งร่วมกัน นั่นคือเทคโนโลยีดังกล่าว
มีระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง กล่าวได้ว่าเครือข่ายจะมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้
การใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ประสบผลสำาเร็จ ตัวอย่างเช่น การบริการระบบคลาวด์กำาลัง
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว (เอกสาร 1) แต่ผู้ใช้งานจำาเป็นต้องมีบริการเครือข่ายคุณภาพสูงถึง
จะได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี 

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้เชี่ยวชาญต่างคาดการณ์ว่าเครือข่ายจะกลายเป็นสินค้าทั่วไป  
ในสถานการณ์ดังกล่าว ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำาที่สุด เนื่องจากการ
เลือกผู้ขาย แทบไม่มีความแตกต่างใดๆ เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วในด้านอื่นๆ ของ
วงการ IT เช่นด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเครือ

เกี่ยวกับผู้เขียน 

Zeus Kerravala คือผู้ก่อต้ัง
และวิเคราะห์ระดับผู้อำานวย
การของ ZK Research 
Kerravala ให้คำาปรึกษา
และแนวทางเชิงกลยุทธ์
เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเรื่อง
การทำาธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และระยะยาว เขาทำาวิจัย
และให้ความรู้กับกลุ่มคน
ดังนี้ ผู้ใช้ ผู้จัดการด้าน
เครือข่ายและ IT ผู้ขาย
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์  
ผู้ให้บริการ IT และสมาชิก
ในแวดวงการเงินที่กำาลัง
มองหาบริษัทที่เขาดูแลอยู่
เพื่อลงทุนด้วย 

ZK Research 2016 Global Cloud Forecast
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เอกสาร 1: บริการแบบคลาวด์กำาลังอยู่ในช่วงขาขึ้น 
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ข่ายจะประสบชะตากรรมเดียวกัน เป็นเรื่องจริงที่ว่าสวิตช์เครือข่ายแบบทั่วไปจะมีราคาถูก
กว่าแบบที่ทันสมัยมักจะซื้อขายกันแบบพรีเมียม แต่ต้นทุนสวิตช์ตัวหนึ่งเมื่อเทียบกับอีก
ตัวหนึ่งไม่ควรจะเทียบจากราคาของสวิตช์ทั้ง 2 ตัวเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้ว 
ZK Research เชื่อว่าสวิตช์เครือข่ายแบบทั่วไปจะทำาให้องค์กรเสียหายมากขึ้นในที่สุดตาม
เหตุผลต่อไปนี้: 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: ข้อมูลที่สำาคัญทั้งหมดของบริษัทสามารถเข้าถึงทาง
เครือข่ายได้ ทำาให้ข้อมูลตกเป็นเป้านิ่งของเหล่าแฮคเกอร์ได้หากไม่มีการเตรียม 
ความพร้อมที่ดี ปัจจุบัน อุปกรณ์ทุกๆ ชิ้นที่ อยู่ติดกับเครือข่ายสามารถแทรกซึม
เข้าไปได้ ในอดีต ทีมรักษาความปลอดภัยจะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำาอยู่ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ IT ต้อง
รับมือกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปลายของ IoT จำานวนมากที่ไหล
ทะลักเข้ามา ซึ่งยากลำาบากต่อการคุ้มกันมากกว่าการใช้เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ IoT จะมี
ความท้าทายเป็นพิเศษ เนื่องจากอุปกรณ์ปลายทาง IoT ส่วนใหญ่ไม่สามารถวางเจ้า
หน้าที่ให้เฝ้าระวังได้ นอกจากนี้ แบบสำารวจ ZK Research 2016 IoT Survey พบว่า 
78% ของบุคลากร IT แจ้งว่าไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับรู้ได้ว่า อุปกรณ์ IoT ได้เชื่อมต่อ
เข้ากับเครือข่ายหรือไม่ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมความปลอดภัยจึงเป็นประเด็นลำาดับ
แรกในการใช้งาน IoT (เอกสาร 2)
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เอกสาร 2: ประเด็นที่เป็นความกังวลเกี่ยวกับการใช้งาน IoT 
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ต้นทุนของช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้: สวิตช์เครือข่ายแบบทั่วๆ ไปนั้นมักประกอบ
ขึ้นอย่างถูกๆ เมื่อเทียบกับของเกรดพรีเมียม และไม่มีความทนทานในระดับเดียวกัน 
ในโลกดิจิทัลยุคปัจจุบัน ที่ๆ ทุกสรรพสิ่งเชื่อมต่อกันและกันเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้
จะทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ZK Research คำานวนว่าต้นทุนโดยเฉลี่ยของเวลาที่
ไม่สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมง กระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเวลาอัพไทม์อาจจะลบล้างจำานวนเงินทั้งหมดที่ประหยัด
ได้จากการใช้สวิตช์แบบทั่วไป 

ต้นทุนจากประสบการณ์ที่ไม่ดีของผู้ใช้งาน: ธุรกิจต่างๆ ทุ่มเงินจำานวนมหาศาลให้กับ
เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มผลิตภาพได้มากขึ้น ZK Research ได้คำานวนว่าผู้ใช้จะ
มีผลิตภาพโดยเฉลี่ยน้อยลง 14% เนื่องจากประสิทธิภาพที่ไม่ดีของแอพพลิเคชัน สวิตช์
เครือข่ายแบบทั่วไปนั้นจะไม่สามารถทำางานได้ดีภายใต้สภาวะที่หนักหน่วง และจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภาพของผู้ใช้ 

ต้นทุนของการสูญเสียโอกาส: การปฏิรูปทางดิจิทัลไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว ธุรกิจต่างๆ ต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาแนวทางที่
จะทำาให้ตนเองอยู่เหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ขอบของเครือข่ายสามารถมอบข้อมูลจำานวน
มหาศาลอันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ อุปกรณ์ แอปพลิเคชันต่างๆ และข้อมูลเฉพาะทางอื่นๆ 
ได้ อุปกรณ์เครือข่ายแบบทั่วไปจะไม่มีระดับความซับซ้อนและระดับการรับรู้สถานะที่
สามารถให้ความเข้าใจหรือคำาตอบที่เป็นประโยชน์ต่อตัวธุรกิจได้ 

การทำาให้เครือข่ายกลายเป็นสินค้าทั่วไปจะเป็นการขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
ระยะยาว ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครือข่ายจะใช้ส่วนประกอบที่วางขายทั่วไปและมีต้นทุนที่ต่ำาที่สุด 
อีกทั้งจะลดต้นทุนของการพัฒนาทางวิศวกรรมลง ตามทฤษฎีแล้ว เมื่อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
เหมือนกันหมด ราคาจะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพียงประการเดียว ซึ่งยิ่งจะ
ทำาให้การผลิตนวัตกรรมเชื่องช้าลงไปมากกว่านี้อีก 

อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง และขณะนี้ การเลือกใช้เครือข่าย
มีความสำาคัญยิ่งกว่าที่เคย โดยเฉพาะที่บริเวณขอบ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเหล่าผู้ใช้  
แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่างๆ ผู้นำาด้าน IT ต้องมองว่าขอบเครือข่ายเป็นทรัพย์สินเชิงกล
ยุทธ์ ไม่ใช่สินค้าทั่วไป และเลือกผู้ให้บริการรายที่ผลักดันนวัตกรรมมากกว่ารายที่เสนอ
ราคาที่ถูกลง 

ส่วนที่ 2: ทำาความเข้าใจในบทบาทของขอบเครือข่าย 
วิศวกรที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายมักจะประสบปัญหาในการทำาความเข้าใจว่าเครือข่าย

ทำางานอย่างไร เครือข่ายอาจจะดูเหมือนทำางานเป็นหน่วยเดียว แต่ที่จริงแล้ว เครือข่ายนั้น
ประกอบไปเป็นชั้นๆ หลายระดับ โดยที่แต่ละระดับจะมีหน้าที่และการทำางานเฉพาะของ
ตนเอง (เอกสาร 3)

ศูนย์ข้อมูลและศูนย์กลางเครือข่ายนั้นสำาคัญอย่างยิ่ง แต่ถูกสร้างมาเพื่อให้สามารถ
เคลื่อนย้ายข้อมูล (traffic) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้เร็วที่สุดเป็นหลัก เมื่อทศวรรษที่แล้ว 
ขอบเครือข่ายจะเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายของบริษัทเป็น
หลัก แต่การปฏิรูปทางดิจิทัลทำาให้ขอบเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย campus edge และ branch 
edge มีความสำาคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา รายการต่อไปนี้คือฟังก์ชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขอบ
เครือข่ายในยุคปัจจุบัน: 

ผู้นำาด้าน IT ต้อง 

มองว่าขอบ 

เครือข่ายเป็น 

ทรัพย์สินเชิง 

กลยุทธ์ ไม่ใช่

สินค้าทั่วไป 

และเลือกผู้ให้

บริการรายที่ผลัก

ดันนวัตกรรม

มากกว่ารายที่

เสนอราคาที่ถูกลง 
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เอกสาร 3: บทบาทหน้าที่ของชั้นเครือข่าย 

เป็นจุดที่มีความปลอดภัยชั้นแรก: ตามที่รายงานในแบบสำารวจ ZK Research 2016 
Security Survey พบว่า 80% ของการเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นภายใน
เครือข่าย ซึ่งจะมีผลกระทบที่สำาคัญต่อกลยุทธิ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเนื่องจาก
ไฟร์วอลล์ขององค์กรจะไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามอันเกิดจากการรักษา 
ความปลอดภัยได้ ขอบของเครือข่ายคือที่ๆ ดีที่สุดที่จะใช้และตรวจสอบนโยบาย 
เนื่องจากวิธีนี้จะไม่จำากัดการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้ใช้จำาเป็นต้องเชื่อมต่อด้วย 
นโยบายการรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังใช้งานท่ีขอบของเครือข่ายสามารถหยุดย้ังภัย
คุกคามจากภายในส่วนใหญ่ และสามารถป้องกันไม่ให้กระจายออกไปในแนวขวางได้
หากมีการเจาะระบบเกิดขึ้น 

สำนักงานสาขา

แกนเครือขาย

ขอบของแคมปัส

ขอบของสาขา

ศูนยขอมูล
จัดการขอมูลและแอพพลิเคชัน

จุดเชื่อมตอสำหรับอุปกรณผูใชและอุปกรณ
ปลายทางอื่นๆ ที่อยูในพื้นที่

จุดเชื่อมตอสำหรับอุปกรณผูใชและอุปกรณ
ปลายทางอื่นๆ ที่อยูตามสาขา

เชื่อมตออุปกรณผูใชและอุปกรณ
ปลายทางอื่นๆ เขากับศูนยขอมูล

ZK Research, 2016

รากฐานของ IoT: ZK Research คาดการณ์ว่าจำานวนของอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อ
อยู่จะเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงระหว่างปัจจุบันและปี 2020 (เอกสาร 4) เมื่อการเชื่อม
ต่อ IoT เข้ารวมตัวรอบๆ IP ขอบเครือข่ายคือจุดที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่นระบบสุขภาพ
และระบบไฟ LED จะเชื่อมต่อกัน นอกจากจะเชื่อมต่อกันแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้หลาย
ประเภทจะได้รับการจ่ายพลังงานจากทางเครือข่ายโดยใช้การจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก 
Ethernet (PoE) หากการใช้งานที่เหมาะสมไม่ได้อยู่ที่ขอบ ธุรกิจนั้นอาจจะใช้ประโยชน์
จากการลงทุนใน IoT ไม่ได้เต็มที่ 
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ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า: หนึ่งในโครงการด้านดิจิทัลลำาดับต้นๆ 
สำาหรับธุรกิจคือการส้รางประสบการณ์อันแตกต่างให้กับลูกค้า เทคโนโลยีดิจทัล
สามารถเปลี่ยนวิธีการจับจ่ายของลูกค้า การเรียนรู้ของนักเรียน และการตรวจรักษา
โรคของบุคลากรทางการแพทย์ได้ อย่างไรก็ตาม ขอบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพไม่ดี
สามารถส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้าได้อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งอาจทำาให้ลูกค้า 
แปรเปลี่ยนความภักดีไป งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ของ ZK Research พบว่าสองในสาม
ของบุคคลรุ่นมิลเลนเนียลได้เปลี่ยนผู้ให้บริการภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมี
ประสบการณ์ที่ไม่ดี 

เพิ่มมูลค่าธุรกิจให้สูงขึ้น: ขอบเครือข่ายคือที่ๆ ดีที่สุดที่จะทำาความเข้าใจว่ามีอะไรเกิด
ขึ้นกับธุรกิจบ้าง ข้อมูลทราฟฟิคทั้งหมดจะวิ่งผ่านขอบเครือข่าย ทำาให้องค์กรสามารถ
จับและวิเคราะห์ทราฟฟิคดังกล่าวได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ อุปกรณ์ 
แอพพลิเคชันและภัยคุกคามต่างๆ สามารถนำามาใช้เพื่อให้การตัดสินใจดีและรวดเร็ว
ขึ้นกว่าคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยวางองค์กรให้อยู่ในตำาแหน่งผู้นำาได้อย่างยั่งยืน 

เอกสาร 4: IoT สร้างการเชื่อมต่อที่ขอบของเครือข่ายเป็นจำานวนมหาศาล 

1995 - 2015 

ZK Research, 2016

เคร่ืองประมวลผลคงท
ีท่ี่จุดปลายทางจำนวน 

200 ลานจุด

เคร่ืองประมวลผลแบบ
เคล่ือนยายไดท่ีจุดปลายทาง 

1 พันลานจุด

เคร่ืองประมวลผล
เคล่ือนท่ีท่ีจุดปลายทาง  

1 หมื่นลานจุด

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
(IoT) ท่ีจุดปลายทาง  

5 หมื่นลานจุด

1995 2005 2010 2015 2020

ZK Research, 2016 

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของแอพพลิเคชัน: แอพพลิเคชันทางธุรกิจทั้งหมด
ต้องผ่านขอบเครือข่ายไม่ว่าแอพพลิเคชันนั้นๆ จะตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลของบริษัท
หรือในระบบคลาวด์ก็ตาม ขอบเครือข่ายคือที่ๆ การจัดลำาดับความสำาคัญของ
แอพพลิเคชันเกิดขึ้น ซึ่งจะป้องกันไม่ให้แอพพลิเคชันที่เป็นระบบ real-time หรือที่
สำาคัญยิ่งยวดต่อการปฏิบัติงานทำางานช้าลง 
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ส่วนที่ 3: สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเปิดใช้งานขอบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง 
ในการเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย เรามีตัวเลือกที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ประเภทผลิตภัณฑ์

ระดับทั่วไปที่มีต้นทุนต่ำา ไปจนถึงประเภทที่มีมูลค่าสูงและฟีเจอร์ครบครัน การประเมิน
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจาก ราคา ขอบเขตของฟีเจอร์ต่างๆ การจัดการและ
ความปลอดภัยอาจมีได้หลากหลาย คำาถามต่อไปนี้คือประเด็นสำาคัญที่บริษัทต่างๆ ควร 
ตั้งคำาถามเมื่อเปิดใช้งานขอบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง 

ต้นทุนสุทธิของการเป็นเจ้าของ (TCO) สำาหรับระยะเวลา 5 ปีเป็นเท่าใด? 
เมื่อบริษัทดำาเนินการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เรื่อยๆ องค์กรควรเปลี่ยนแนวคิดที่มี

ต่อเครือข่ายโดยให้มองว่าเป็นรากฐานของระบบดิจิทัล เมื่อนำามาใช้อย่างถูกต้อง เครือข่าย
สามารถช่วยส่งการบริการไปยังขอบเครือข่ายได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่สามารถ
กระทำาโดยแลกกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนสภาวะของการทำาธุรกิจได้
แบบง่ายๆ พร้อมกับสนับสนุนฟีเจอร์ระดับสูงแบบบูรณาการโดยปราศจากการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อต้นทุน TCO ได้ 

เมื่อทำาการประเมินผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบเครือข่าย องค์กรควรจะมองไปในอีก 5 ปี 
ข้างหน้าหรือมากกว่านั้นเพื่อคำานวนต้นทุน TCO ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เทียบเท่ากับรอบการ
แทนที่รอบหนึ่ง ดังที่ เอกสาร 5 แสดงให้เห็น ผลิตภัณฑ์ทั่วไปอาจดูเหมือนว่ามีต้นทุน TCO 
ที่ต่ำากว่าในช่วงต้นของวงจรชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทต้องการ บริการใหม่ๆ และดำาเนิน
การปรับปรุงให้ดีขึ้น การเลือกใช้สวิตช์เครือข่ายแบบทั่วไปอาจนำาไปสู่ต้นทุน TCO ที่สูงขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวต้องมีการเปลี่ยนบ่อยๆ นอกจากนี้ การเลือก
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องสำาหรับการใช้งานระยะยาวนั้นอาจนำาไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานได้ที่ไม่จำาเป็น การสูญเสียโอกาส และการจัดการอุปกรณ์ที่ไม่คงที่อีกด้วย เจ้าหน้าที่ CTO 
ท่านหนึ่งกล่าวกับ ZK Research ว่าสวิตช์ที่มีคุณสมบัติครบครันนั้นเหมือนกับมีดพับสวิส 
เขาไม่มีทางรู้ว่าจะใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมตอนไหน รู้เพียงว่าพร้อมใช้งานเสมอเมื่อต้องการ 

ตนทุนตั้งตน

ความแตกตางของ TCO 
อยางมีนัยสำคัญ

 

ปีที่ี 0 ปีที่ี 1 ปีที่ 2 ปีที่ี 3 ปีที่ี 4 ปีที่ี 5
ZK Research, 2016

คาที่เพิ่มขึ้นจากการอัพเกร
ดสวิตชที่ปีที่ 2 และ 4 
เนื่องจากสวิตชที่เป็นสินค
าทั่วไปจะไมมีคุณสมบัติที่
ทันสมัย

การอัพเกรดคุณลักษณะของซอฟทแวรที่
กำหนดสำหรับสวิตชที่มีคุณลักษณะ
ครบครันโดยที่ไมตองเปลี่ยนฮารดแวรเดิม

สวิตชที่เป็นสินคาทั่วไป

สวิตชที่มีคุณลักษณะ
ครบครัน

มากกวา

ตนทุน

นอยกวา

เอกสาร 5: สวิตช์เครือข่ายที่มีคุณสมบัติครบครันจะมีข้อได้เปรียบด้าน TCO สูงกว่าสวิตช์
เครือข่ายแบบทั่วๆ ไปอย่างเห็นได้ชัด 
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การปฏิรูปทางดิจิทัลจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง ดังนั้นการทำาความเข้าใจใน
บทบาทของเครือข่ายที่มีต่อนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำาคัญ ไม่ว่าเครือข่ายดังกล่าวจะนำาไปใช้ใน
สถานที่ตั้งแห่งใหม่หรือเป็นส่วนเสริมให้กับเครือข่ายที่มีอยู่เดิม คำาถามดังกล่าวสามารถ 
แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้แก่นวัตกรรม ความปลอดภัย และความคล่องตัว 

เครือข่ายช่วยผลักดันนวัตกรรมได้อย่างไร 
เครือข่ายทำาหน้าที่มากกว่าแค่การให้การเชื่อมต่อเนื่องจากจำาเป็นต้องเปิดใช้กิจกรรมทาง

ดิจิทัลด้วย ซึ่งก่อให้เกิดคำาถามที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดังนี้: 

1. โซลูชันนี้สามารถรับรองความพร้อมการให้บริการและความต่อเนื่องได้หรือไม่ ยุคสมัย
ที่เครือข่ายจะล้มเหลวอย่างร้ายแรงนั้นผ่านพ้นไปแล้ว การจะให้เครือข่ายทำางานตลอด
เวลานั้นเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย สิ่งที่ยากคือการทำาให้แน่ใจว่าประสบการณ์การใช้งานของ
ผู้ใช้จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากส่วนประกอบของเครือข่าย เกิดล้มเหลว เครือข่ายใน
ปัจจุบันจำาเป็นต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับความล้มเหลวเหล่านี้และคงประสิทธิภาพใน
การทำางานระดับที่คุ้นเคยได้โดยอัตโนมัติ ฝ่าย IT จำาเป็นต้องมีมุมมองเกี่ยวกับ 
ความผิดปกติในเครือข่ายและแนวโน้มต่างๆ ในการประเมินและตรวจจับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ข้อมูลสื่อสารระยะไกลสามารถนำามาใช้เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
แอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว แบบสำารวจ ZK Research 2016 WiFi Operations Survey 
พบว่าเกือบ 50% ของผู้ตอบใช้เวลาของตนเองอย่างน้อย 25 % ไปกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยว
กับ WiFi องค์กรจำาเป็นต้องพิจารณาว่าจะลดเวลาดังกล่าวลงได้อย่างไร 

2. โซลูชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้หรือ
ไม่? ความต้องการที่มีต่อเครือข่ายนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตา ดังนั้น บริษัทต่างๆ 
จำาเป็นต้องพยายามอย่างแข็งขันในการนำาเอาโซลูชันที่สมารถปรับเปลี่ยนเครือข่าย WiFi 
ได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ตามลูกค้าและความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสัญญาณทัน 

3. โซลูชันนี้สามารถปรับปรุงการทำางานของอุปกรณ์และอายุของแบตเตอรีให้ดีขึ้นได้หรือ
ไม่? อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นวิธีหลัก ของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล และเครือข่ายที่ใช้จำาเป็น
ต้องมีระบบอัจฉริยะแบบบิลท์อินที่สามารถเข้าใจอุปกรณ์ที่กำาลังเชื่อมต่ออยู่และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดในโลกของอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้ได้ 
ความสามารถในการปรับการโรมมิ่งให้เต็มประสิทธิภาพจะช่วยลดการใช้แบตเตอรี่และ
คอยเชื่อมต่อผู้ใช้ตลอดเวลา 

4. เครือข่ายนี้สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำาเกี่ยวกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกได้หรือไม่ 
ข้อมูลคือราชา เครือข่ายคือแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถทำาให้เราเข้าใจผู้ใช้ 
อุปกรณ์แอพพลิเคชัน และแม้กระทั่งภัยคุกคามต่างๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะมีคุณค่าก็
ต่อเมื่อมีความถูกต้องแม่นยำาและความแม่นยำานั้นจะมาจากความละเอียดของ 
หน่วยข้อมูล (Granularity) มุมมองระยะ 1 เมตรที่มีจุดข้อมูลมากกว่าจะให้มุมมองที่เป็น
จริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่ามุมมองระยะ 5 เมตรที่มีจุดข้อมูลแบบเป็นระยะๆ กรณี
การใช้งานและประสบการณ์ใหม่ๆ ของลูกค้า จะสร้างขึ้นผ่านบริการเครือข่ายขั้นสูงเช่น
การสร้างสามเหลี่ยม 360 องศา (360-degree Triangulation) ระหว่างลูกค้า เครือข่าย 
หรือแอพพลิเคชัน มุมมองนี้เองที่จะสามารถช่วยให้ฝ่าย IT มีบทบาทมากขึ้นโดยการนำา
เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสามารถนำาไปปฏิบัติได้

การปฏิรูปทาง

ดิจิทัลจำาเป็น

ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง

ที่ต่อเนื่อง ดัง

นั้นการทำาความ

เข้าใจในบทบาท

ของเครือข่ายที่

มีต่อนวัตกรรม

จึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
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 5. โซลูชันนี้พร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ IoT ใหม่ๆ ที่ไม่ได้ประสานกับผู้ใช้ตลอดเวลา
ได้หรือไม่ ขอบเครือข่ายสามารถปรับปรุงความพร้อมของอุปกรณ์ปลายทางให้มากขึ้นได้ 
อุปกรณ์มากมายที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย เช่นอุปกรณ์ที่ใช้กับ IoT ทำางานโดยใช้ 
การเชื่อมต่อเดี่ยวแบบใช้พลังงาน POE ทำาให้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นกลายเป็นจุดที่จะล้ม
เหลวจุดเดียวหากสวิตช์ล้มเหลว สวิตช์ที่อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่ออยู่จำาเป็นต้องมีความ
ทนทานเพื่อลดเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้เหลือน้อยที่สุด อีกประการหนึ่งคือพลังงาน
ที่อุปกรณ์ต้องการผ่านสวิตช์นั้นเพิ่มปริมาณขึ้น สวิตช์จำาเป็นต้องจ่ายวัตต์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

เครือข่ายนี้มีระดับความคล่องตัวที่เหมาะกับยุคดิจิทัลหรือไม่? 
ธุรกิจดิจิทัลจำาเป็นต้องมีรากฐาน IT ที่คล่องตัวเพื่อที่จะตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่องได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งรายอื่น อย่างไรก็ตาม IT จะคล่องตัวได้เท่ากับส่วนประกอบ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดซึ่งมักจะเป็นเครือข่ายโดยส่วนใหญ่ ขอบเครือข่ายต้อง 
คล่องตัวพอๆ กับ IT ส่วนที่เหลือโดยที่ต้นทุนและความซับซ้อนไม่เพิ่มขึ้น ในการทำาความ
เข้าใจประเด็นนี้ บริษัทจะต้องถามคำาถามต่อไปนี้: 

1. โซลูชันนี้สามารถจัดลำาดับความสำาคัญของแอพพลิเคชันจากระบบคลาวด์ไปยังผู้ใช้
ปลายทางได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่? การใช้การทำางานแบบแยกส่วน (Siloed Approach) ใน
การกำาหนดคุณภาพบริการของแอพพลิเคชันจะให้ผลตอบแทนที่ลดลง องค์กรต่างๆ พบ
ว่าการกำาหนดที่อยู่ของแอพพลิเคชันจากระบบคลาวด์ เครือข่ายส่วนบุคคลหรือสาธารณะ
ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งานปลายทาางเป็นสิ่งสำาคัญในการรักษาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้มี
ความต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

2. โซลูชันนั้นสามารถช่วยให้ก่อตั้งสาขาหรือหน่วยงานใหม่โดยที่ใช้การสนับสนุนจากพื้นที่
เพียงเล็กน้อยได้หรือไม่? การที่ต้องส่งรถบรรทุกไปเพื่อติดตั้งเครือข่ายในสถานที่ห่างไกล
เป็นวิธีที่เสียเวลาและมีราคาแพง ธุรกิจดิจิทัลทำางานอย่างรวดเร็ว—เร็วเกินกว่าจะมารอให้
สาขา หน่วยเครือข่าย หรือหน่วยงานใหม่เปิดใช้งานโดยวิศวกรที่จำาเป็นต้องไปปรากฏตัว
อยู่ ณ สถานที่นั้นๆเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือและตั้งค่า ความสามารถพร้อมใช้งานทันที
และการที่ไม่ต้องดูแลหน้างาน คือสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน
และลดต้นทุน 

3. สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นและระบบใหม่ๆ โดยที่ไม่ต้องรื้อถอนได้หรือไม่? ความสามารถใน
การเพิ่มฟังก์ชั่นและระบบใหม่ๆ โดยที่ไม่ต้องแทนที่โครงสร้างพื้นฐานเดิมด้วยอุปกรณ์
ใหม่จะช่วยลดการหยุดชะงักทางธุรกิจและสามารถประหยัดต้นทุนได้จำานวนมาก นอกจาก
นี้ ผู้จัดการเครือข่ายต้องสามารถส่งอัพเดทของซอฟท์แวร์โดยที่ไม่รบกวนผู้ใช้ได้ด้วย 
เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ การลงทุนในโซลูชันที่สามารถเพิ่มฟังก์ชันได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดายเป็นหัวใจในการตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ 

4. สามารถย้ายโอนสัญญาอนุญาตได้ง่ายหรือไม่? องค์กรจำาเป็นต้องมีความสามารถในการ
เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อสัญญาอนุญาตซอฟท์แวร์ฉบับ
ใหม่ การแยกสัญญาอนุญาตซอฟท์แวร์ออกจากฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องสำาคัญ เนื่องจากองค์กร
จะแทนที่โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายบ่อยๆ ตามความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

ธุรกิจดิจิทัลต้อง

มีรากฐาน IT ที่

คล่องตัวเพื่อที่จะ

สามารถตอบสนอง

ต่อตลาดที่เปลี่ยน

แปลงแย่างตอ่เนือ่ง

ได้รวดเร็วกว่าคู่

แข่งรายอื่น 
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เครือข่ายนั้นสามารถนำามาใช้เพื่อเพิ่มอัตราความปลอดภัยและลดความเสี่ยงได้หรือไม่? 
เครือข่ายสามารถใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้แต่ยังตรวจ

สอบกิจกรรมของผู้ใช้โดยอิงจากบริบทที่ลึกลงไปได้อีกด้วย การตรวจจับภัยคุกคามยังคงเป็น
ความท้าทายที่มีความสำาคัญสำาหรับองค์กร การสำารวจ ZK Research 2016 Security Survey 
พบว่าเวลาเฉลี่ยในการค้นหาการเจาะระบบนั้นอยู่ที่ 100 กว่าวัน องค์กรต้องหาหนทางที่จะ
ตรวจจับภัยคุกคามโดยใช้เวลาเป็นชั่วโมง แทนที่จะเป็นวันด้วยการ ถามคำาถามต่อไปนี้: 

1. โซลูชั่นนี้สามารถแบ่งประเภทของข้อมูลที่ส่งถ่ายได้อย่างสมเหตุสมผลตามหลักการ
ซอฟท์แวร์ และสามารถปรับเปลี่ยน และกำาหนดค่าใหม่เมื่อพบเจอความเสี่ยงใหม่ได้
หรือไม่? การแบ่งประเภทเครือข่ายนั้นกำาลัง กำาลังเติบโตขึ้นเนื่องจากลูกค้ามองหาวิธีที่
จะแยกการส่งถ่ายข้อมูลของผู้ใช้และแอพพลิเคชันภายในโซนที่มีความปลอดภัย  
การการันตีให้พนักงาน ผู้มาเยือน ผู้รับเหมาและ IoT มีสิทธ์ิสามารถเข้าถึงส่ิงท่ีต้องการได้
เป็นส่ิงท่ีตรงตัวเม่ือรับมือกับรายการควบคุมสิทธ์ิการเข้าถึงและ RADIUS ในการวางระบบ
ขนาดเล็ก แต่เม่ือจำานวนผู้ใช้และอุปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน การจัดการรายการเหล่าน้ีกลายเป็น
เร่ืองยุ่งยาก องค์กรดิจิทัลใหม่ๆ กำาลังมองหา วิธีท่ีจะแบ่งประเภทข้อมูลท่ีส่งมาโดยอิงจาก
ประเภทและบทบาทของผู้ใช้ วิธีน้ีจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียน นโยบายการเข้าถึง
ของตนเอง หรืออาจจะสามารถปรับเปล่ียนได้โดยอัตโนมัติโดยอิงจากระดับความเส่ียง 

 2. โซลูชันนี้ฝังการรักษาความปลอดภัยไว้ภายในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใน 
การตรวจับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ณ จุดเข้าถึง จุดศูนย์กลาง WAN และสาขา
หรือไม่? งานวิจัย ZK Research 2016 Network Purchase Intention Study พบว่า 78% 
ของผู้ตอบไม่มั่นใจว่าองค์กร ITจะรับรู้ถึงอุปกรณ์ IoT ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย 
เครือข่ายคือทรัพย์สินที่มีคุณค่า ในแง่ของการค้นหาอุปกรณ์ปลายทาง IoT และใช้ในเพื่อ
เอื้อต่อการวิเคราะห์การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้และ IoT ความเปลี่ยน
แปลงใดๆ จากพฤติกรรมปกติสามารถบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจหมายถึง
การเจาะระบบ 

3. โซลูชั่นนี้สามารถแก้ลดผลกระทบจากภัยคุกคามโดยการวิเคราะห์การไหลของ
ข้อมูลที่ส่ง ทุกๆ องค์กรจะต้องรับมือกับภัยคุกคามในจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้ว แต่ผลกระ
ทบที่ภัยคุกคามเหล่านี้สามารถกระทำาได้ในเวลาสั้นๆ สามารถทำาให้ธุรกิจหยุดชะงักได้
เลย องค์กรจะต้องมองให้ไกลกว่าการตรวจจับภัยคุกคามแบบและการวิเคราะห์เดิมๆ  
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเครือข่ายทำาให้องค์กรสามารถชี้จุดปัญหารากของการ
แทรกซึม และจุดที่เกิดเพื่อเข้าแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ขอบเครือข่ายสามารถลอกแบบ
จำาลองการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบต่อไปหากมีการเจาะระบบเกิดขึ้น 

 4. โซลูชันนี้สามารถอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะ
พบภัยนั้นๆ บนเครือข่ายหรือไม่? การมีมาตรการเชิงรับในการลดความเสี่ยงหมายความ
ว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ จนกระทั่งจะเกิดกิจกรรมอันไม่พึงประสงค์ขั้นบนเครือข่าย 
องค์กรสามารถเดินนำาหน้า ภัยคุกคามใหม่ๆ ได้โดยการเรียนรู้นอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
และอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเจาะระบบ เหล่ามืออาชีพด้านเครือข่าย
และความปลอดภัยจำาเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากเชิงรับเป้นเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง
ของการถูกเจาะระบบ หากมีการเจาะระบบเกิดขึ้น เครื่องมือที่ทำาการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์สามารถตรวจเจอมัลแวร์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับค่าของเครือข่ายให้
เป็นอัตโนมัติเพื่อจำากัดวงความเสียหายได้ 

การตรวจจับภัย

คุกคามยังคงเป็น

ความท้าทายที่

มีความสำาคัญ

สำาหรับองค์กร 
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ควรจะจัดการเครือข่ายอย่างไร? 
คำาถามนี้มักจะถูกมองข้ามโดยหลายๆ องค์กร แต่กลับเป็นหนึ่งในคำาถามที่สำาคัญที่สุด  

มีการให้ความสนใจมหาศาลกับประเด็นเรื่องต้นทุนของอุปกรณ์เครือข่าย แต่ฮาร์ดแวร์นั้น 
นับเป็น 20% เท่านั้นของต้นทุนในการใช้งานเครือข่ายทั้งหมด ในขณะที่ต้นทุนการดำาเนินการ
นั้นคิดเป็น 50% หรือมากกว่า 

ในอดีต จะบริหารเครือข่ายครั้งละ 1 เครื่องผ่านอินเทอร์เฟซแบบคอมมานด์ไลน์ 
กระบวนการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามเครือข่ายใช้เวลานานและเป็นการใช้แรงงาน งานวิจัย
ของ ZK Research แสดงให้เห็นว่าเวลาเฉลี่ยในการนำาเอาความเปลี่ยนแปลงมาใช้กับเครือข่าย
ทั้งหมดคือ 4 เดือน ซึ่งช้าเกินไปมากสำาหรับธุรกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ความผิดพลาด 
อันเกิดจากมนุษย์ยังคิดเป็น 35% ของช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย ทำาให้นี่เป็น
สาเหตุของสัญญาณขาดที่ใหญ่ที่สุด การบริหารจัดการเครือข่ายต้องเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล  
ผู้จัดการเครือข่ายควรจะมองหาโซลูชันที่มีคุณสมบัติดังนี้: 

การบริหารจัดการทั้งแบบมีสายและไร้สายแบบบูรณาการ 

การเตรียมการแบบเครือข่ายในวงกว้างกับแบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 

หน้าต่างอินเทอร์เฟซท่ีเน้นกราฟิกเพ่ือท่ีวิศวกรระดับล่างสามารถแก้ไขการต้ังค่าเบ้ืองต้นได้ 

ความสามารถในการย้อนการแก้ไขในการตั้งค่ากลับหากจำาเป็น 

มีความสามารถในการจัดการทั้งแบบที่หน้างานและผ่านระบบคลาวด์ เป็นการให้โมเดล 
ตัวเลือกในการจัดการแก่ลูกค้า 

ส่วนที่ 4: บทสรุปและคำาแนะนำา 

กระแสดิจิทัลได้ยกระดับคุณค่าของเครือข่ายขึ้น เครือข่ายไม่ควรถูกมองว่าเป็นทรัพยากร
ด้อยคุณค่าหรือ 'สินค้าทั่วไป' แต่ให้มองว่าขอบเครือข่ายนั้นเป็นจุดที่ผู้ใช้เชื่อมต่อเข้ากับ
แอพพลิเคชันและเนื้อหา ทำาให้มันเป็นจุดที่เอื้อประโยชน์ในการแข่งขันและมีความเป็นกลยุทธ์
สูงแทน ผู้นำาด้าน IT และธุรกิจต้องพิจารณากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ขอบเครือข่าย และ
พิจารณาสินค้าโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเทียบกับเครือข่ายระดับพรีเมียมจากผู้ขายเช่น Cisco 

อุปกรณ์เครือข่ายต้นทุนต่ำาอาจดูน่าสนใจในตอนแรก แต่เมื่อนานไปจะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้น ลดความสามารถขององค์กรในการตรวจสอบและพัฒนา
ศักยภาพของแอพพลิเคชัน อีกทั้งยังแทบใม่มีความสามารถในการทำาให้กระบวนการต่างๆ 
เป็นอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการที่จะประสบความสำาเร็จในยุคดิจิทัล  
ดังนั้นองค์กรต่างๆ จำาเป็นต้องตัดสินใจให้ถูกต้องที่ขอบเครือข่าย และใช้เป็นรากฐานสำาหรับ
การปฏิรูปทางดิจิทัล ตามที่ได้กล่าวมา ZK Research มีคำาแนะนำาดังนี้: 

ให้พิจารณาที่ TCO ไม่ใช่ต้นทุนในการซื้อเมื่อทำาการซื้ออุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลของ ZK 
Research แสดงให้เห็นว่าฮาร์ดแวร์เครือข่ายนับเป็น 20% ของต้นทุนรวมในการใช้งาน
เครือข่าย ในขณะที่ 50% มาจากต้นทุนในการดำาเนินการ การประหยัดจุดเปอร์เซ็นเล็กๆ 
น้อยๆ ของฮาร์ดแวร์อาจส่งผลให้ปัญหาด้านการดำาเนินการเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะดึงให้ TCO 
โดยรวมสูงขึ้น 

ฮาร์ดแวร์คิดเป็น

เพียง 20% ของ

ต้นทุนรวมในการ

ใช้งานเครือข่าย 

ในขณะที่ 50%  

มาจากต้นทุนใน

การดำาเนินการ 
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ให้วิเคราะห์ผลกระทับของเครือข่ายที่มีต่อธุรกิจ ในการทำาความเข้าใจผลกระทบของ
ขอบเครือข่าย อย่างถูกต้อง เราจำาเป็นต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนช่วงเวลา
ที่ไม่สามารถใช้งานได้ขององค์กรทั้งที่วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้ ปัญหาช่วงเวลาที่ไม่
สามารถใช้งานได้หรือปัญหาจากประสิทธิภาพการทำางานจะทำาให้พนักงานมีผลิตภาพที่
ลดลง และทำาให้ลูกค้าจากไป การเจาะระบบการรักษาความปลอดภัยสามารถทำาให้ภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์เสียหายได้อย่างมาก และอาจนำาไปสู่การฟ้องร้อง 

ตัดสินใจใช้ขอบเครือข่ายเพื่ออนาคต ทำาความเข้าใจกับแอพพลิเคชันและบริการด้านการ
สื่อสารที่กำาลังใช้อยู่ และที่บริษัทจะใช้ในอนาคต (วิดีโอ ระบบเสียง IP การส่งข้อความ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ IoT เป็นต้น) และเลือกผู้ให้บริการที่สามารถให้โซลูชันที่ดีที่สุดโดยรวม
ได้ วิธีนี้จะสร้างรากฐานที่จะสร้างบริการและแอพพลิเคชันทางดิจิทัลขึ้น 
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