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บทคดัย่อ 

 

ปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทต่อชีวิตประจําวันมากขึ้ นทุกขณะ การ

เจริญเติบโตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และยังไม่มีสญัญาณบ่งบอกว่า

จะมีชลอตัวแต่อยางใด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (LAN) ในองค์กรต่าง ๆ ตลอดจน บริษัท 

สถานการศึกษาส่วนใหญ่มากกว่า 80% จะนิยามใช้เครือข่าย Ethernet ด้วยความต้องการ การ

ส่งผ่านข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ตามขนาดและจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย 

ตลอดจนการเติมโตของอินเทอร์เนต็อย่างรวดเรว็ จึงทาํให้ผู้ดูเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องการ

ทาํการจัดการอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่ดี และเหมาะสมเข้ามาติดตั้งและให้บริการบนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว หากแต่การให้บริการที่ดีเย่ียมน้ัน จะต้อง

รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมบํารุงหรือเฝ้าดูระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันงานของผู้จัดการระบบเครือข่ายจึงจาํเป็นต้องมีเคร่ืองมือที่ดี และเหมาะสม

กบัระบบเครือข่ายของตนเอง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เฝ้าติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นงานสาํคัญอย่างย่ิงของ

ผู้จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานที่สาํคัญย่ิงของการแก้ไขปัญหากค็ือ การตรวจสอบระบบ

เคร่ือข่าย ดังน้ันควรจะมีระบบตรวจสอบและรายงานการทํางานของอุปกรณ์เครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการทาํงานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โครงการน้ีจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor) เป็น

เคร่ืองมือหลักในการออกแบบและพัฒนา โดยมีการทาํงานร่วมกบัโปรโตคอล SNMP (Simple 

Network Management Protocol) ซ่ึงเป็นโปรโตคอลที่อยู่ระดับบนในช้ันการประยุกต์ และเป็น

ส่วนหน่ึงของชุดโปรโตคอล TCP/IP ในการบริการและจัดการเครือข่ายต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มี

ส่วนของการทาํงานร่วมกับระบบจัดการเครือข่าย ซ่ึงเราเรียกว่า เอเจนต์ (Agent) เอเจนต์เป็น

ส่วนของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ รวมทั้งยังใช้คุณสมบัติของโปรแกรม MRTG (Multi Router 

Traffic Grapher) เพ่ือบันทกึสถิติการทาํงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และนาํมาแสดงผลใน

รปูแบบของกราฟและตัวเลขของการไหลข้อมูล ผ่านทางเวบ็ไซต์  

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**  ที่ปรึกษาโครงการ 
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บทนาํ 

ปัญหาและความสําคญั  

ในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมาก

ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากความมีต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟต์แวร์ ซ่ึงสารสนเทศดังกล่าว จะต้องมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือ 

ดังน้ันงานของผู้จัดการระบบเครือข่ายจึงจําเป็นต้องมีเคร่ืองมือที่ดี และเหมาะสมกับระบบ

เครือข่ายของตนเอง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เฝ้าติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของระบบ

ที่อาจจะเกิดขึ้ นได้ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นงานสาํคัญอย่างมากของผู้จัดการระบบเครือข่าย

และงานที่สาํคัญย่ิงของการแก้ไขปัญหากค็ือ การตรวจสอบระบบเคร่ือข่ายก่อนข้อผิดพลาดจะ

เกดิขึ้น ซ่ึงโปรแกรมตรวจสอบการทาํงานของระบบเครือข่าย (Network Monitoring) โดยใช้

โปรโตคอล SNMP สามารถตรวจสอบการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่ายได้ ปัญหาส่วนใหญ่ของ

ระบบเครือข่ายที่มักจะเกิดขึ้ นเราอาจจะแบ่งออกได้  2  ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ประการแรก  

อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไม่ทาํงานตามที่คาดหมายไว้ เช่น อุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถรับส่งข้อมูล

ได้ตามปกติ ในประการน้ี ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการทาํงานของอปุกรณเ์ครือข่ายได้โดยใช้

ระยะเวลาไม่นาน    ส่วนประการที่สอง ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพการทาํงานที่ผิดปกติ เช่น 

รับส่งข้อมูลได้ช้าลง ในประการน้ีผู้ดูแลระบบต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบ

โดยรวม รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่ายในแต่ละส่วนและ

จะต้องใช้ระยะ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่ายในแต่ละส่วน 

และจะต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงในการวิเคราะห์หาสาเหตุทาํการแก้ไขปัญหาของระบบซ่ึงผู้ดูแลระบบ

จาํเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการทาํงาน ในการ

วิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาได้รวดเรว็ย่ิงขึ้น 

 

ขอบเขตโครงการบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) 

การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) เป็นการดูแลเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และจัดการทรัพยากรในเครือข่ายหน่ึงๆ ให้สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการดูแลปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ใน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากจนเกินไปเพ่ือนํามาตัดสินใจต่อการจัดการเครือข่าย ซ่ึงการ

จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น้ันสามารถที่จะแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้เป็น 5 ส่วนหลัก

คือ 

1.  การจัดการระบบความผดิพลาดของเครือข่าย (Fault Management) 

- การตรวจสอบสถานะของระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย 

- การตรวจสอบปัญหาและการแจ้งปัญหา 
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- การวิเคราะห์ถงึเหตุของปัญหา 

- การแก้ไขปัญหา 

- การบนัทกึปัญหา และวิธกีารแก้ไข 

2.  การจัดการคุณสมบัติของอปุกรณข์องเครือข่าย (Performance Management) 

- การดาํเนินการเพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

- สิ่งที่จาํเป็นจะต้องคาํนึงถงึ 

- Throughput 

- Utilization 

- Error 

- Response Time 

- มีการกาํหนดค่ามาตรฐานในการใช้งานเครือข่าย 

- มีระบบเตือนผู้ดูแลหากมีการใช้งานเกนิค่ามาตรฐานดงักล่าว เพ่ือให้มีการ

ดาํเนินการอื่นๆ ต่อไป 

3. การจัดการรปูแบบของเครือข่าย (Configuration Management) 

- ลักษณะการเช่ือมต่อ และความสมัพันธต่์างๆ ของระบบ 

- ข้อมูลต่างๆ ของอปุกรณ ์เช่น รุ่น ย่ีห้อ คุณลักษณะ ซอฟต์แวร์ 

- ข้อมูล Configuration ต่างๆ ที่ทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา 

- การทาํ Change Management เพ่ือวิเคราะห์ถงึการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึ้น ไม่

ว่าจะเป็น Configuration, Hardware, Software 

- ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบัระบบที่เกบ็ไว้น้ัน ต้องสามารถเข้าถงึได้อย่างรวดเรว็ในกรณี

ฉุกเฉิน 

 

4.  การจัดการระบบบญัชีของเครือข่าย (Accounting Management) 

- การบนัทกึกจิกรรมต่างๆ ในระบบเครือข่าย 

- การคาํนวณต้นทุนในการใช้งานระบบเครือข่าย 

- การดาํเนินการเพ่ือลดต้นทุน การกาํหนดนโยบาย หรือ Quota ในการใช้งาน 

5.  การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย (Security Management) 

- การควบคุมการเข้าถงึทรัพยากรต่างๆ ของระบบเครือข่าย (ACL) 

- การจัดตั้งนโยบายรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- มีการนาํระบบ AAA เข้ามาใช้งาน 

- Authentication 

1265



- Authorization 

- Accounting 

- มีการตรวจสอบบันทกึการเข้าถงึ (Logging) อย่างสมํ่าเสมอ 

- การทาํ Data Encryption 

สาํหรับในโครงการการน้ี ผู้พัฒนามุ่งเน้นพัฒนาในส่วนของการเฝ้าระวังและการแจ้ง

เตือน หรือการจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)และการจัดการ

คุณสมบัติของอปุกรณข์องเครือข่าย (Performance Management) เป็นหลัก 

 

ทฤษฎีและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นโครงการ 

ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาขึ้น

โดยใช้ภาษา PHP เป็นภาษาหลัก ระบบพัฒนาได้ใช้เทคโนโลยีดังน้ี  

โปรแกรม XAMPP 5.5.19 ทาํงานในลักษณะของ Webserver ซ่ึงประกอบไปด้วยชุด

โปรแกรมย่อยภายคือ  

- PHP version 5.5.24 

- MySQL version 5.6.24 

- phpMyadmin version 4.4.3 

- Apache version 2.4 

ภาษา Scrip ที่เลือกใช้คือPERL (ActivePerl-5.20.2.2001-MSWin32-x64-

298913)  พัฒนาโปรแกรมอนิเตอร์เฟซ แบบ Common Gateway (Common Getaway 

Interface) ทาํงานร่วมกบั MRTG (The Multi Router Traffic Grapher) 

เคร่ืองมือที่ใช้สาํหรับการมอนิเตอร์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากตัวอุปกรณ์คือ คือ MRTG 

(Multi Router Traffic Grapher) version 2.17-4  

โปรโตคอลสาํหรับใช้ในการตรวจสอบสถานะของตัวอุปกรณ์ในทุก ๆ ช่วงเวลา คือ 

โปรโตคอล ICMP ( Internet Control Message Protocol ) 

Template OID ของข้อมูลมูลเพ่ือเปรียบเทยีบกับข้อมูลบนตัวอุปกรณ์ หรือ MIB 

(Management Information Base) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูล ที่เอเจนต์ใช้ตรวจสอบสภาพการทาํงานของ

อปุกรณ ์เช่น สถานะ ข้อมูลเชิงปริมาณและทางสถติิของอปุกรณเ์ครือข่าย 

ระบบความปลอดภัย เข้ารหัสด้วย MD5 สาํหรับการตรวจสอบสิทธิ์เพ่ือเช่ือมต่อกับ 

Mail Server ส่วนกลาง ใช้ในการแจ้งเตือนสถานะด้วย e-mail  
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การออกแบบและการพฒันา 

ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น

โปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ (Web Application) ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกจุดที่มีสัญญาณ

อนิเทอร์เนต็  

หลักการออกแบบและพัฒนาระบบคือ มี Dashboard หลัก 3 menu เพ่ือให้สามารถ

ไช้งานได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ MyView, Status และ Alert menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงภาพการตดิต่อสื่อสารระหว่างอปุกรณแ์ละระบบ NMS 

 

การใช้งานจะทาํการ Login เข้าสู่ระบบผ่าน Web Brower ตาม URL ที่ได้กาํหนด โดย

ผู้ใช้งานไม่จาํเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทาํหน้าที่ Monitor แต่อย่าง

ใดเน่ืองจากการ Monitor จะกระทาํงาน Protocol HTTP และใช้ Port 80 ซ่ึงช่องทางมาตรฐานที่มี

การใช้งานปกติ    

กระบวนการทาํงานเร่ิมขึ้นจากเคร่ืองที่ทาํหน้าที่เป็น NMS (Network Management 

System) ในที่น่ีทาํหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ จะทาํการส่งคาํสั่งไปยังอุปกรณ์เครือข่ายด้วย MRTG ผ่านโปรโตคอล SNMP เพ่ือ

นาํข้อมูลที่ได้มาจัดเกบ็ไว้ ทั้งในรูปของ html, log และ image file พร้อมกบัทาํการประมวลและ

นาํข้อมูลที่ได้แสดงผ่าน Browser ไปยังผู้ร้องขอ หรือ Network Admin และในเวลาเดียวกนักจ็ะ

ทาํการ ส่งคาํสั่ง SNMP get เพ่ือขอดูข้อมูลใน MIB ที่อยู่บนตัวอุปกรณ์และใช้ในการแสดง

  Network Monitoring 

Network Admin 

Network Equipment 
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รายละเอยีดของอุปกรณ์ เช่น Host Name, IP Address, MAC Address, Syscontact, และ 

Location เป็นต้น หลังจากส่งคาํสั่งข้างต้นเพ่ือเกบ็ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ระบบยังได้ส่ง ICMP หรือ

ทาํการ Ping ไปยังอปุกรณต์ามหมายเลข IP Address ของตัวอุปกรณ์ เพ่ือตรวจสอบสถานะว่า อยู่

ในสถานะ ON/OFF โดยทาํการเปรียบเทยีบกบัข้อมูลล่าสดุและทาํการบันทกึ สถานะล่าสดุที่มีการ

เปล่ียนแปลงไว้ 15 Status  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงการตดิต่อสื่อสารระหว่าง NMS และ Equipment 

 

หลังจาก NMS ได้รับค่าจากการส่งคาํสั่งไปยังอุปกรณ์แล้ว กจ็ะทาํการตรวจสอบ Log 

file ที่ได้รับมาเพ่ือตรวจดู Parameter ต่าง ๆ ที่ถูกจัดเกบ็ใว้ภายใน เช่น ค่า max input , max 

output เวลาที่ทาํการบันทกึข้อมูล และค่าอื่น ๆ ที่จาํเป็น เพ่ือนาํมาประมวลผลและส่งไปยังส่วน

แสดงรายงาน สําหรับกราฟที่ใช้ในการแสดงระบบจะทาํการจัดเรียงใหม่ และส่งไปยังส่วน

แสดงผลให้ตรงตามรปูแบบที่ได้กาํหนดไว้  

สาํหรับการตรวจสอบสถานะ ON/OFF ของอุปกรณ์ ระบบจะทาํการส่งคาํสั่งสั้น ๆ 

เพ่ือตรวจสอบเป็นช่วงเวลา ทุก ๆ 5 วินาท ีด้วยวิธกีารส่งคาํสั่ง Ping ไปยังปลายทาง แล้วนาํผลที่

ได้มาทาํการบันทกึและเปรียบเทยีบกค่็าก่อนหน้า หากมีการเปล่ีนแปลงสถานะ จากสถานะเดิมที่

SNMP (161,162)

Network Device 

NMS 

1. Support SNMP 
2. Enable SNMP 
3. Community : public/private 

1. Support PERL
2. Run : MRTG 
3. Run : Web Service 
4. Check status (ICMP) 
5. SNMP get 
6. Send e‐mail

1. Query Data (log) 
2. Generate Graph 
3. Generate Data 
4. Check template  
5. Check ICMP 
6. Display Data 
7. Display Status 
8. Display Detail 
9. Display SNMP, OID  

Log file
HTML file 
PNG 
Ping Return

1268



ได้ทาํการบันทกึไว้ก่อนหน้า ระบบจะทาํการแสดงสถานะที่เปล่ียนไปพร้อมกบัช่วงเวลาที่ตรวจพบ

การเปล่ียนสถานะ ในรูปสญัญาลักษณ์ 3แบบ คือ On Line, Off Line และ Destination host 

unreachable และทุก ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะระบบจะทาํการส่ง e-mail Alert ไปยัง e-mail 

ที่กาํหนดทนัท ี

 

สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 

จากการทดสอบระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทํางานของอุปกรณ์เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เป็นการทดลองกบัเครือข่ายที่มีการใช้งานจริงและเครือข่ายจาํลอง ว่าสามารถทาํงาน

ได้ถูกต้องตามที่ได้กาํหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงผลที่ได้จากการทดสอบติดตั้งใช้งาน สร้างความพึงพอใจ

ให้กบัผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ดังน้ี 

1. สามารถแสดงการไหลของข้อมูลที่ ว่ิงผ่านสวิชต์ได้จริง ตามความต้องการของ
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

2. ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการตรวจสอบหรือ Monitoring ระบบเครือข่ายโดยรวม

ได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็ย่ิงขึ้น 

3. สามารถนาํผลที่ได้จากระบบมาช่วยในการวิเคราะห์แก้ปัญหาของระบบเครือข่าย 

ขอ้เสนอแนะ 

ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ศึกษา

ได้พัฒนาขึ้นน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ เพ่ือให้การใช้งานระบบฯ มีประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้นดังน้ี 

1. พัฒนาให้สามารถใช้ได้กบัผลิตภัณฑห์รือทุกผลิตภัณฑ ์

2. ควรมี Module สาํหรับค้นหาอุปกรณ์ (Network Scan ) เพ่ือเพ่ืมรายละเอยีดที่

ค้นหาได้เข้าสู่ระบบต่อไป 

3. ควรเพ่ิมขีดความสามารถในหัวข้อที่เกี่ยวกบัการ รายงานด้าน Time Up/Down 

เพ่ือเป็นการวัดประสทิธิ์ภาพในการให้บริการของตัวอปุกรณ ์ 
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