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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองด้วย บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูใ้ห้บริกำรอินเทอร์เน็ต ระบบ
คอมพิวเตอร์ และกำรส่ือสำร รวมถึงกำรจดัหำอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ภำคธุรกิจซ่ึงมีทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของลูกคำ้ จึงจ ำเป็นตอ้งมีโปรแกรมไวส้ ำหรับส่ง
มอบให้กบัลูกคำ้เม่ือลูกคำ้ตอ้งกำรโปรแกรมไวส้ ำหรับมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ำยของตนเอง โดย
แต่เดิมทำงบริษทัใช้โปรแกรม ZABBIX เพียงแค่ตวัเดียวส ำหรับกำรส่งมอบให้กบัลูกคำ้ท่ีตอ้งกำร 
ในปัจจุบนัโปรแกรม ZABBIX อำจไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดแล้วจึงได้มอบหมำยงำนให้ผูจ้ดัท ำ
ท ำกำรศึกษำและทดสอบโปรแกรมตวัอ่ืนเพื่อท่ีจะน ำมำใช่แทนโปรแกรมเดิม 

ผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรคดัเลือกโปรแกรมส ำหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรมอนิเตอร์ระบบเครือข่ำย
ทั้งหมดไวเ้ป็นจ ำนวน 2 โปรแกรม ประกอบดว้ย LibreNMS และ Observium โดยจะท ำกำรทดลอง
ใช้และทดสอบในเร่ืองกำรมอนิเตอร์ Resource monitoring, Network monitoring, Trigger และ
Report จำกนั้นจะท ำกำรสรุปผลเพื่อน ำเสนอถึงผลกำรทดสอบส ำหรับใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำร
ตดัสินใจขององคก์รต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบเคร่ืองมือในกำรมอนิเตอร์ระบบเครือข่ำย 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 จดัหำโปรแกรมทำงดำ้นมอนิเตอร์ระบบเครือข่ำยในทอ้งตลำดและคดัเลือกมำจ ำนวน  
          สองโปรแกรม 
1.3.2 ท ำกำรติดตั้งและทดสอบประสิทธิภำพ 
1.3.3. ประสิทธิภำพท่ีตรวจสอบประกอบดว้ย  

- Resource monitoring  
- Network monitoring 
- Trigger 
- Report 

1.3.4 น ำเสนอในท่ีประชุมเพื่อคดัเลือกโปรแกรมท่ีดีท่ีสุด 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 บริษทัไดเ้คร่ืองมือในกำรมอนิเตอร์ระบบเครือข่ำยส ำหรับส่งมอบแก่ลูกคำ้ท่ีมี  
         ประสิทธิภำพมำกข้ึน  
1.4.2 ลูกคำ้ของซีเอสล็อกซ์อินโฟไดใ้ชเ้คร่ืองมือใหม่ๆท่ีผำ่นกำรทดสอบแลว้ 

 

 1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

1.5.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบโดยสอบถำมจำกหวัหนำ้ถึงฟังชนักท่ี์จ ำเป็นในกำร  
         ทดสอบ 
1.5.2 คน้หำโปรแกรมจำกเวบ็ไซตโ์ดยเนน้ไปท่ีโปรแกรมโอเพน่ซอร์ส 
1.5.3 คดัเลือกโปรแกรมท่ีเหมำะสมโดยดูจำกจ ำนวนผูใ้ชง้ำนและจ ำนวนเอกสำร 
1.5.4 ทดสอบกำรใชง้ำนและเปรียบเทียบในเร่ือง Resource monitoring, Network  
          monitoring, Trigger, Report 
1.5.5 สรุปผลกำรทดสอบโดยแบ่งตำมประเด็นท่ีใชใ้นกำรทดสอบไดแ้ก่ Resource   
         monitoring, Network monitoring, Trigger, Report และสรุปผลรวมควำมง่ำย  
         ในกำรใชง้ำน 
1.5.6 จดัท ำเอกสำรสรุปผลกำรทดสอบเพื่อส่งใหบ้ริษทัน ำไปพิจำรณำประกอบกำร  
         ตดัสินใจ 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 
1. รวบรวมขอ้มูล 
2. คน้หำโปรแกรม 
3. คดัเลือกโปรแกรม 
4. ทดลองใชง้ำน 
5. สรุปผล 
6. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำน 
 1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 
  1.6.1.1 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส ำหรับทดสอบ HP รุ่น DL380 G9 
   CPU Cores: 12 CPUs x 1.598 GHz 
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   Processor Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 v3 @ 1.60GHz 
   Memory Capacity: 98175.55 MB 
   Stroage Capacity: 558.50 GB 
  
  



4 
 

 

1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แลปทอ็ปส ำหรับรีโมทเขำ้ไปท ำงำนท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
  CPU Cores: 4 CPUs x 2.200 GHz 
  Processor Type: AMD A8-7410 APU with AMD Redeon R5 Graphics 
  Memory Capacity: 8.00 GB 
  Disk Size: 1.00 TB 

1.6.1.3 เร้ำเตอร์ Cisco รุ่น 1800 ส ำหรับใชท้ดสอบกำรมอนิเตอร์ 
1.6.1.4 สวติซ์ Cisco รุ่น Catalyst 2960 ส ำหรับใชท้ดสอบกำรมอนิเตอร์ 

 1.6.1.5 สำย UTP CAT6 
 1.6.1.6 สำย Console 

 
 1.6.2 ซอฟตแ์วร์ 
  1.6.2.1 โปรแกรม vmwere vSphere 5.5 
  1.6.2.2 โปรแกรม CentOS 7 
  1.6.2.3 โปรแกรม WindowsServer 2012 R2 
  1.6.2.4 โปรแกรม Zabbix 
  1.6.2.5 โปรแกรม LibreNMS 
  1.6.2.6 โปรแกรม Obervium 
  1.6.2.7 โปรแกรม PuTTy 
 
 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการจัดท าโครงงานน้ีทางผู ้จ ัดท าได้ท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และเคร่ืองมือท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าโครงงานดงัน้ี 

2.1 Computer Network 

คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหมายถึงการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป
เขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล หรือส่ืออ่ืนๆ ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัได ้ใน
กรณีท่ีเป็นการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางน้ีวา่ โฮสต ์(Host) และเรียกคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กท่ีเขา้มาเช่ือมต่อวา่ ไคลเอนต ์(Client/Terminal)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 แบบจ าลองการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์บนระบบเคร่ืองข่าย  
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2.2 Network Monitoring 

การเฝ้าดูแลและการบริการระบบเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงกนัส าหรับโอนถ่ายขอ้มูลซ่ึงกนั
และกนัท่ีเรียกวา่ อินเทอร์เน็ต ท่ีถือไดว้า่เป็นเครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุด และลดระดบัของระบบไปเร่ือยๆ 
จนถึงระบบเครือข่ายภายในบา้นหรือภายในบริษทั หากเราไม่มีระบบ Network Monitoring ท่ีจะ
คอยตรวจสอบสภาพเครือข่ายให้มีความเสถียร ปลอดภยั ดงันั้นหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ จึงมีการ
ใช้ ระบบจดัการเครือข่าย (Network Monitoring and Management Software) เพื่อคอยตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Network Monitoring 

  

http://netkasystem.co.th/product/network-management/netkaview-network-manager
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2.3 Virtualization Technology 

Virtualization Technology คือเทคโนโลยี ท่ี ช่วยให้สามารถใช้ท รัพยากรเช่น  ซีพียู , 
หน่วยความจ า, ฮาร์ดดิสก์ เป็นตน้ ของคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ืองหรือมากกว่า 1 เคร่ืองให้สามารถรัน
ซอฟตแ์วร์ หรือแอปพลิเคชนัในปริมาณมากๆ หรือรันระบบปฏิบติัการหลายๆ ระบบ ให้สามารถ
ท างานพร้อมกนัไดถึ้งแมว้า่จะต่างแพลตฟอร์มกนัก็ตามโดยการมีตวักลางในท่ีน้ีคือ VMware ESX 
จะท าหน้าท่ีแปลค าสั่งจากชั้น (Layer) ท่ีอยูด่า้นบนและส่งไปให้หน่วยประมวลผล (CPU) ท าการ
ค านวน ด้วยสถาปัตยกรรมน้ีท าให้สามารถมีหลายระบบปฏิบติัการท างานพร้อมกนับนเคร่ืองท่ี
ติดตั้ง VMware ESX ได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรมของ VMware ESX 
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2.4 Router 

อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั ดงันั้น การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ดว้ย 
เร้าเตอร์ (Router) ท าให้เราสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ไดม้ากกวา่หน่ึงเคร่ืองในเวลาเดียวกนัซ่ึง 
เร้าเตอร์นั้นจะมีซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการควบคุมการท างานเรียกว่า Internetwork Operating System 
(IOS) และตวัเร้าเตอร์จะมีช่องท่ีใช้เสียบต่อสายสัญญาณเรียกว่า Port LAN ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัมี 4 
Ports หรือมากกวา่ ในเร้าเตอร์ 1 ตวั หนา้ท่ีหลกัของเร้าเตอร์คือการหาเส้นทางในการส่งผา่นขอ้มูล
ท่ีดีท่ีสุด และเป็นตวักลางในการส่งต่อข้อมูลไปยงัเครือข่ายอ่ืน ทั้ งน้ีเร้าเตอร์สามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายท่ีใช้ส่ือสัญญาณหลายแบบแตกต่างกนัไดไ้ม่ว่าจะเป็น Ethernet, Token Rink หรือ FDDI 
ทั้งๆท่ีในแต่ละระบบจะมีแพค็เก็จ (Packet) เป็นรูปแบบของตนเองซ่ึงแตกต่างกนั โดยโปรโตคอลท่ี
ท างานในระดบับนหรือเลเยอร์ 3 ข้ึนไปเช่น IP, IPX หรือ AppleTalk เม่ือมีการส่งขอ้มูลก็จะบรรจุ
ขอ้มูลนั้นเป็นแพค็เก็จในรูปแบบของเลเยอร์ 2 คือ Data Link Layer เม่ือเร้าเตอร์ไดรั้บขอ้มูลมาก็จะ
ตรวจดูในแพ็คเก็จเพื่อจะทราบว่าใช้โปรโตคอลแบบใด จากนั้นก็จะตรวจดูเส้นทางส่งขอ้มูลจาก
ตาราง Routing Table วา่จะตอ้งส่งขอ้มูลน้ีไปยงัเครือข่ายใดจึงจะต่อไปถึงปลายทางได ้แลว้จึงบรรจุ
ขอ้มูลลงเป็นแพค็เก็จของ Data Link Layer ท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง เพื่อส่งต่อไปยงัเครือข่ายปลายทาง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งเร้าเตอร์แบบต่างๆ 
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2.5 Switch 

สวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมกลุ่มเครือข่ายหรืออุปกรณ์
เครือข่ายเขา้ด้วยกนั ท าหน้าท่ีเป็น Network Bridge หรือสะพานเครือข่าย หลายพอร์ตท่ีประมวล
และจดัเส้นทางขอ้มูลท่ีชั้นเช่ือมโยงขอ้มูล (data link layer - เลเยอร์ 2) ของแบบจ าลองโอเอสไอ. 
สวิตช์ท่ีประมวลขอ้มูลท่ีเลเยอร์ 3 และสูงกว่ามกัจะเรียกว่าสวิตช์เลเยอร์ 3 หรือมลัติเลเยอร์สวิตช์ 
สวิตช์รับขอ้ความจากอุปกรณ์ใดๆ และส่งขอ้ความไปท่ีอุปกรณ์ปลายทาง ส่ิงน้ีจะท าให้สวิตช์เป็น
อุปกรณ์ท่ีฉลาดกวา่ Hub สวิตช์บนระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในระบบ Ethernet เครือข่าย
ท้องถ่ิน (LAN) LANs ขนาดกลางและขนาดใหญ่ประกอบด้วยเน็ตเวิร์ตสวิตช์จ  านวนมาก 
ส านกังาน / บา้นขนาดเล็กใช้งาน (SOHO) มกัจะใช้สวิตช์เดียวหรือใช้อุปกรณ์อเนกประสงค์เช่น 
residential gateway ในการเข้าถึงส านักงานขนาดเล็กเพื่อให้บริการบรอดแบนด์เช่น DSL หรือ
เคเบิลอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ผูใ้ช้ปลายทางมีเร้าเตอร์และส่วนประกอบท่ีเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยีบ
รอดแบนด์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางกายภาพ อุปกรณ์ผูใ้ชย้งัอาจรวมถึงอินเทอร์เฟซส าหรับโทรศพัท์
แบบ Voice over IP 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งสวติซ์ 3COM 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99


 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และกำรส่ือสำร รวมถึงกำรจดัหำ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้ำภำคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ ด้วย
ประสบกำรณ์และควำมน่ำเช่ือถือ เรำไดรั้บควำมไวว้ำงใจมำโดยตลอด เรำมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรดว้ย
สินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพสูง ด้วยควำมเป็นมืออำชีพท่ียืดหยุ่นต่อควำมคำดหวงั และควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 

- อินเทอร์เน็ตส ำหรับกลุ่มลูกคำ้องคก์ร 
- อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับกลุ่มผูพ้กัอำศยัในคอนโดมิเนียม  
- ศูนยข์อ้มูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 
- บริกำรคลำวด ์
- ไอซีทีโซลูชนั  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนผงัโครงสร้ำงบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั(มหำชน) 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ในกำรมำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำท่ีบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับ
มอบหมำยใหป้ฏิบติังำนในต ำแหน่งผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีติดตั้งและบริกำรหลงักำรขำย โดยมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 

 
1. ติดตั้ง Video Conference บริษทั เคฮินออโตพำร์ทส์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.2 ประกอบจอ LED ส ำหรับระบบ Video Conference 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 อบรมกำรใชง้ำนระบบ Video Conference 
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2. ท ำแลปทดสอบกำรท ำงำนของ Switch Layer2, Layer3 และ Router  
 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.4 คอนฟิกสวติซ์ Cisco catalyst 2960 

 

3. ติดตั้ง Server ท่ีหอ้ง IDC (Internet Data Center) บริษทั ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 ติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ DELLEMC รุ่น VXRAIL   
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4. เพิ่ม Stroage และอพัเกรดระบบท่ีบริษทั รีโน (ประเทศไทย)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 เพิ่ม Stroage ยีห่อ้ Toshiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 อพัเกรดระบบเพื่อรองรับขนำดท่ีเพิ่มข้ึนของ Stroage 
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5. ส ำรวจจุดติดตั้ง Access point ท่ีโกดงัสินคำ้ บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์ม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8 จดบนัทึกควำมแรงของสัญญำณจำก Access poing 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 ติดตั้ง Access point กบัเสำเพื่อน ำไปวดัสัญญำณตำมจุดต่ำงๆ 
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6. คอนฟิก EnGenius Access point ก่อนน ำไปใชง้ำนจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 คอนฟิก Hostname และ IP Address ใหก้บั  EnGenius Access point 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 หนำ้จอคอนฟิกของ EnGenius Access point 
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7. คอนฟิก DELL Switch ก่อนน ำไปใชง้ำนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.12 ทดลอง ping ระหวำ่งแลปทอปสองเคร่ืองผำ่นสวติซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 ฟังพี่เล้ียงอธิบำยกำรท ำงำนของสวติซ์ 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นำยพนิต จุลโยธิน Marketing & Sale /Bussinet Solution Consuting 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ไดม้ำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ี บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั(มหำชน) ตั้งแต่วนัท่ี 14  

พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 



 

 

บทที4่ 
รายละเอยีดของโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 ในการทดสอบโปรแกรมมอนิเตอร์ระบบเครือข่าย นั้นจะท าอยู่บนเทคโนโลยีเวอร์ชวล
ไลเซชั่นของ vmwere vSphere5.5 โดยตัวโฮสต์ต์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์มอนิเตอร์จะใช้เป็น Linux 
CentOS 7 และมีไคลเอนท์ส าหรับถูกมอนิเตอร์ 2 เคร่ืองเป็น Linux CentOS 7 และ WindowsServer 
2012R2 ตามล าดับโดยโฮสต์ต์ทั้ งสามเคร่ืองจะเช่ือมต่อผ่านเวอร์ชวลสวิตซ์ 1(vSw1) และจาก
เวอร์ชวลสวิตซ์เช่ือมต่อไปยงัฟิสิคอลพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ท่ีเป็นวิชวลไลเซชัน่โฮสต์ต ์โดยพอร์ต
แรก (p1) เช่ือมต่อไปยงัอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ส าหรับการรีโมทเขา้มาใชง้าน ส าหรับเวอร์ชวลสวิตซ์ 
2(vSw2) และ 3(vSw3) ขาหน่ึงจะเช่ือมต่อไปยงัสวติซ์และเร้าเตอร์ผา่นฟิสิคอลพอร์ตสอง (p2) และ
พอร์ตสาม (p3) ส่วนอีกขาหน่ึงจะเช่ือมต่อมายงัเซิร์ฟเวอร์มอนิเตอร์เพื่อใชส้ าหรับมอนิเตอร์สวติซ์
และเร้าเตอร์ตามล าดับ  โดยซอฟต์แวร์ ท่ี ใช้ทดสอบทั้ งหมดจะมี  Zabbix, LibreNMS และ 
Observium โดยจะท าการทดลองใช้และทดสอบในเร่ืองการมอนิเตอร์ Resource monitoring, 
Network monitoring, Trigger และ Report 
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4.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
4.2.1 แผนผงัเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.1 แผนผงัการทดสอบ  
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 4.2.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้อง 

1.ซอฟตแ์วร์ vmwere vSphere 

 ใช้ส าหรับการท าระบบเวอร์ชวลไลเซชัน่(Virtualization) เพื่อให้สามารถรันระบบปฎิบติั
การ(OS)หลายระบบพร้อมกนัได้บนฟิสิคอลฮาร์แวร์เดียวกนั ส าหรับการทดสอบมอนิเตอร์บน
โฮสตต่์างๆ ไม่วา่จะเป็น Linux หรือ Windows 

2.ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ Linux CentOS 7 

 เป็นลีนุกซ์ดิสทริบิวชัน (Linux distribution) หน่ึงซ่ึงได้รับความนิยมจากผูใ้ช้งานทั้ งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศและมีเอกสารให้สืบคน้มากมาย เวอร์ชนั ณ ปัจจุบนัคือเวอร์ชนั 7 
โดยจะน ามาใชเ้ป็นระบบปฏิบติัการหลกัส าหรับติดตั้งซอฟต์แวร์มอนิเตอร์ (Monitor server) และ
เป็นลีนุกซ์ไคลเอนท ์(Linux client) ส าหรับการทดสอบมอนิเตอร์บนลีนุกซ์ 

3. ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ Windows Server 2012 R2 

 Windows Server 2012 R2 เป็นเวอร์ชั่นท่ีถูกน าไปใช้งานเป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย 
โดยจะน ามาใชเ้ป็นระบบระบบปฏิบติัการหลกัของวินโดว์ไคลเอนท ์(Windows client) ส าหรับการ
ทดสอบมอนิเตอร์บนวนิโดว ์

4. ซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ Zabbix  

 เป็นซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์หลกัท่ีทางบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั(มหาชน) มีไวร้องรับ
ลูกคา้ท่ีตอ้งการซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ไวม้อนิเตอร์เครือข่ายของตนเอง โดยจะน ามาใชเ้ป็นซอฟตแ์วร์
หลกัในการเปรียบเทียบกบัซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ตวัอ่ืน 

5. ซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ Observium 

 เป็นซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ท่ีมีความสามารถในการคน้หาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ได้
โดยอตัโนมัติและมียูสเซอร์ อินเตอร์เฟสท่ีดูเรียบร้อย เข้าใจง่าย Observium มีสองเวอร์ชันคือ 
1.Community version(ฟรี) และ 2.Subscription version(มีค่าใช้จ่าย) โดยในท่ีน้ีได้น า Community 
version มาใชใ้นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกบัซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ตวัอ่ืน  
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6. ซอฟตแ์วร์มอนิเตอร์ LibreNMS  

 เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์มอนิเตอร์ท่ีเขียนข้ึนด้วยภาษา PHP รองรับการมอนิเตอร์ได้
หลายระบบปฏิบติัการไม่ว่าจะเป็น Linux, FreeBSD, Windows และรองรับอุปกรณ์ได้หลายยี่ห้อ
เช่น Cisco, Juniper, HP และอ่ืน โดยจะน ามาใช้ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์
มอนิเตอร์ตวัอ่ืน 

7. เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ HP รุ่น DL380 G9 ส าหรับติดตั้ง vmwere vSphere 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ HP รุ่น DL380 GEN9 

8. อุปกรณ์สวติซ์ Cisco รุ่น Catalyst 2960G 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 สวติซ์ Cisco รุ่น Catalyst 2960G 

9. อุปกรณ์เร้าเตอร์ Cisco รุ่น 1800 

 

 

รูปท่ี 4.4 เร้าเตอร์ Cisco รุ่น 1800 
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10. สาย UTP CAT6 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 สายสัญญาณ UTP CAT6 

11. สาย Console 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 สายคอนโซล 

12. โปรแกรม PuTTy  

 ส าหรับรีโมทเขา้ไปท างานท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ผา่นโปโตคอล SSH และไวใ้ชใ้นการคอนฟิก
อุปกรณ์เน็ตเวร์ิคเช่น Cisco ผา่นทางพอร์ต Serial 

4.3 ขั้นตอนการทดสอบ 

 หลงัจากท าการติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ทุกตวัเขา้ดว้ยกนัตามแผนภาพดา้นบน ก็ท าการ
ติดตั้งระบบปฏิบติัการและโปรแกรมท่ีจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งบนเคร่ืองมอนิเตอร์และบนเคร่ืองไคลเอนท ์
แล้วเร่ิมการทดสอบโดยเร่ิมจากการมอนิเตอร์ทรัพยากรต่างๆ บนโฮสต์ (Resource monitoring) 
มอนิเตอร์เน็ตเวิร์คทราฟฟิก  (Network monitoring) การตั้ ง Trigger ส าหรับแจ้งเตือนเม่ือเกิด
เหตุการณ์ตามเง่ือนไขและการออกรายงานสรุปประสิทธิภาพของโฮสต ์  



22 
 

 

4..4 การทดสอบระบบ 

1. RESOURCE MONITORING 

 โดยจะทดสอบเร่ือง CPU load / RAM usage / Disk usage / Running process 

Zabbix  

ในการมอนิเตอร์ Resource ของ Zabbix นั้นจะถูกแสดงในรูปแบบกราฟทั้ งหมดซ่ึงตัว
กราฟจะแสดงรายละเอียดแบบ Real Time หรือผูใ้ช้สามารถเลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการโฟกสัไดจ้าก
แทปเวลาท่ีแสดงอยู่ดา้นบนของกราฟ ตวักราฟจะแสดงเฉพาะ Resource ท่ีตอ้งการจะโฟกสัผูใ้ช้
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามท่ี Template ของ Zabbix ท่ีรองรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 มอนิเตอร์ CPU load บน Windows client ดว้ย Zabbix 
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รูปท่ี 4.8 มอนิเตอร์ Memory usage บน Linux client ดว้ย Zabbix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 มอนิเตอร์ Disk usage บน Linux client ดว้ย Zabbix  
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 LibreNMS 

ส าหรับ LibreNMS จะไม่มีการติดตั้งตวั Agent ไวท่ี้ไคลเอนท์เพียงแค่เปิด SNMP Service 
ก็เพียงพอ ส าหรับการมอนิเตอร์ เม่ือผูใ้ช้เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งจะเขา้สู้หน้า Dashbroad ของอุปกรณ์
นั้นๆ ซ่ึงในหน้า Dashbroad ก็จะแสดงรายละเอียดโดยรวม เช่น รายละเอียดของตวัเคร่ือง, CPU 
Graphs, Traffic Graphs, Stroage และ Recent Events ผูใ้ชส้ามารถเลือกโฟกสัไปยงัจุดต่างๆ ไดโ้ดย
คลิกไปท่ีหวัขอ้นั้นๆ เช่น Processors, Memory Pools, Stroage ตวัโปรแกรมก็จะแสดงเน้ือหาเฉพาะ
ในส่วนนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้ Dashboard ของ LibreNMS 
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รูปท่ี 4.11 มอนิเตอร์ Memory usage บน Linux client ดว้ย LibreNMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 มอนิเตอร์ Disk usage บน Linux client ดว้ย LibreNMS  
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 Obervium 

 ตวั Obervium นั้นจะมีสองเวอร์ชัน่คือ Community version ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย
และ Subscription version ซ่ึงมีค่าบริการใช้งาน ส าหรับเวอร์ชั่นท่ีใช้ทดสอบเป็น Community 
version การใช้งานให้ผูใ้ช้เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการมอนิเตอร์ เม่ือเลือกแลว้จะเขา้สู่หน้า Dashboard 
ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดทัว่ๆไปของอุปกรณ์ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปดูรายละเอียดแบบเจาะจงไดโ้ดยเขา้
ไปท่ีหวัขอ้ต่างๆ เช่น Stroage, Process, Memory หรือ DiskI/O 

 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ต่างแสดงไคลเอนทท์ั้งหมดของ Observium  
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รูปท่ี 4.14 มอนิเตอร์ Stroage บน Observium monitor server 

 

รูปท่ี 4.15 มอนิเตอร์ Running process และ Memory usage ดว้ย Observium 
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2. TRIGGER 

 โดยจะทดสอบเร่ือง Alert / Event / Email / SMS 

Zabbix 

ส าหรับ Trigger ของ Zabbix เม่ือผูใ้ช้เพิ่ม Template ให้กับไคลเอนท์โฮสต์จะมี Default 
Trigger ติดมาให้โดยอตัโนมติั ผูใ้ช้สามารถ ลบ เพิ่ม หรือว่าแก้ไข Trigger ได้ตามความตอ้งการ 
การเพิ่ม Trigger ผูใ้ช้จะตอ้งก าหนด Expression ซ่ึงสามารถก าหนดไดส้องแบบคือ แบบแรกผูใ้ช้
เขียน Expression เองซ่ึงสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Document ของ Zabbix  แบบท่ีสองคือเลือก
จากรูปแบบ (Pattern) ซ่ึงมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เม่ือเกิด Trigger ข้ึนตวั Zabbix สามารถส่ง
การแจง้เตือนมายงัผูดู้แลระบบไดผ้า่นทั้งทาง SMS, Email และ Jabber  

 

รูปท่ี 4.16 ก าหนดเง่ือนไขการตั้ง Trigger ของ Zabbix  
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รูปท่ี 4.17 เส้นเรโชเม่ือมีการก าหนด Trigger บน Zabbix 

 

รูปท่ี 4.18 เปิดการแจง้เตือนทั้งสามแบบ Email, SMS, Jabber บน Zabbix 
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 LibreNMS 

 การตั้ ง  Trigger บน LibreNMS จะใช้ค  าว่า  Alert Rules ซ่ึ ง  Default Trigger ท่ี มีมาให้
ค่อนขา้งจะน้อยผูใ้ช้สามารถเพิ่ม Rules ใหม่หรือตั้ง Trigger จาก Rules เดิมท่ีมีอยู่ได ้ส าหรับการ
แจ้งเตือนมายงัผูดู้แลระบบเม่ือเกิด Trigger ตวัโปรแกรมมีตวัเลือกให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
Email, IRC, SMS, Discord เป็นตน้ 

 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้ต่างแสดง Default Rules ของ LibreNMS 
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รูปท่ี 4.20 หนา้ต่างส าหรับเพิ่ม Alert Rules ของ LibreNMS 

 

รูปท่ี 4.21 แสดงตวัเลือก Notification ของ LibreNMS  
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 Observium 

 ใน Observium สามารถก าหมด Trigger ไดส้องแบบคือ แบบ Syslog Rules และแบบ Alert 
ทัว่ไปการเขียน Trigger ทั้งสองแบบตอ้งเขียนข้ึนเองตวัโปรแกรมไม่มีรูปแบบให้และไม่มี Default 
Alert ให้ ส าหรับการแจง้เตือนไปยงั Admin สามารถแจง้ไดห้ลายวิธีตั้งแต่ Email, SMS Slack เป็น
ตน้ 

 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้ต่างส าหรับเพิ่ม Alert Rules ของ Observium 
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รูปท่ี 4.23 หนา้ต่างส าหรับเพิ่ม Syslog Rules ของ Observium 

 

รูปท่ี 4.24 แสดงตวัเลือก Notification ของ Observium 
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3. NETWORK TRAFFIC 

 โดยจะทดสอบ เร่ือ ง  Network traffic / Ping / HTTP protocol / SMTP protocol / SSH 
protocol 

 Zabbix 

 การมอนิเตอร์ Traffic บน Zabbix จะอิงจากพอร์ตของอุปกรณ์เป็นหลกัโดยผูใ้ช้ตอ้งเลือก
อุปกรณ์และระบุพอร์ตถึงจะเห็น Traffic บนพอร์ตนั้นและ Zabbix ยงัสามารถมอนิเตอร์ Traffic บน 
Interface VLAN ส าหรับอุปกรณ์ประเภท Switch ไดด้ว้ย 

 

 

        รูปท่ี 4.25 มอนิเตอร์ Traffice บนพอร์ต FastEthernet0/0 ของ Cisco Router 1800 บน Zabbix 
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      รูปท่ี 4.26 มอนิเตอร์ Traffic บนพอร์ต Interface VLAN 1 ของ Cisco Switch 2906 บน Zabbix 

 

รูปท่ี 4.27 มอนิเตอร์ Traffice บน Interface eth0 ของ Server monitor บน Zabbix 
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 LibreNMS 

 การตรวจสอบ Traffic บน LibreNMS สามารถเลือกไดต้ามโปรโตคอลเช่น SNMP Traffic, 
ICMP Traffic, TCP, UDP เป็นตน้ และยงัสามารถเช็คผา่นพอร์ตหรือแมแ้ต่ตรวจดู VLAN บนไคล
เอนทไ์ดอี้กดว้ย 

 

 

รูปท่ี 4.28 มอนิเตอร์พอร์ต FastEthernet0/0 บน Cisco router ดว้ย LibreNMS 
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รูปท่ี 4.29 มอนิเตอร์โปรโตคอล SNMP บน LibreNMS 

 

รูปท่ี 4.30 มอนิเตอร์ VLAN บน LibreNMS 
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 Observium 

 บน Observim ไม่เพียงแค่ Traffic บนพอร์ตยงับอกถึง Traffic ของโปรโตคอลต่างและยงั
บอกถึงการตอบสนองของโปรโตคอลต่างๆ เช่น ICMP Response, SNMP Response  สามารถระบุ 
VLAN และพอร์ตท่ีแมพกบั VLAN ได ้

 

 

รูปท่ี 4.31 มอนิเตอร์ VLAN บน Observium 

  



39 
 

 

  

รูปท่ี 4.32 มอนิเตอร์โปรโดคอล SNMP บน Observium 

 

รูปท่ี 4.33 ดูการตอบสนองของโปรโตคอล ICMP, SNMP บน Observium 
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 4.REPORTS 

 ส าหรับ Build-in Report มีแค่เฉพาะ Zabbix เท่านั้ น โดยผูใ้ช้เลือกไปท่ีเมนู Reports -> 
Availability report ซ่ึง Report จะถูกแบ่งตาม Host โดย Default สามารถเปล่ียนเป็นแบ่งตาม 
Trigger Template โดยเลือกจาก Dropdown mode ดา้นซา้ยบน 

 

 

รูปท่ี 4.34 หนา้ Avaliabilty report ของ Zabbix 
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รูปท่ี 4.35 หนา้ต่างแสดงรายละเอียดมีปุ่ม Export to CSV อยูซ่า้ยบน 

 

รูปท่ี 3.36 Export to ไฟล ์CSV 
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4.5 สรุปผลการทดสอบ  

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการทดสอบ Resource monitor 

Resource monitor Zabbix LibreNMS Obervium 

CPU load Yes Yes Yes 

RAM usage Yes Yes Yes 

Disk usage Yes Yes Yes 

Running process Yes Yes Yes 

  

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการทดสอบ Trigger 

Trigger Zabbix LibreNMS Obervium 

Alert Yes Yes Yes 

Event Yes Yes Yes 

Email Yes Yes Yes 

SMS Yes Yes Yes 

 

ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการทดสอบ Network monitor 

Network monitor Zabbix LibreNMS Obervium 

Network traffic Yes Yes Yes 

Ping Yes Yes Yes 

HTTP/HTTPs 
protocol 

- - - 

SMTP protocol Yes Yes Yes 

SSH protocol - - - 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปผลการทดสอบ overall 

 

Zabbix เหมาะส าหรับมอนิเตอร์ในองค์กรขนาดกลางเน่ืองจากมีฟังก์ชันครอบคลุมการ
มอนิเตอร์ทุกรูปแบบ มี Zabbix-agent ส าหรับไคลเอนท ์การ Notification ถึงจะมีเพียง 3 วิธีแต่ก็ถือ
วา่รองรับการใชง้านไดค้รอบคลุม มีเอกสารและวีดีโอสอนการใชง้านทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ค่อนข้างมาก การใช้งานโดยรวมยงัถือว่ายากเน่ืองจากมีการออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช้ (User 
Interface) ท่ีซบัซอ้นผูใ้ชต้อ้งมีการปรับตวั 

LibreNMS เหมาะส าหรับองคก์รขนาดกลางและขนาดเล็ก ถึงแมจ้ะไม่มีตวั Agent ส าหรับ
ไคลเอนท์แต่การมอนิเตอร์ด้วยโปรโตคอล SNMP ก็ถือว่าครอบคลุมทุกการใช้งานแล้ว การ 
Notification มีให้เลือกหลากหลายวิธีเอกสารส่วนมากยงัเป็นภาษาองักฤษซะส่วนใหญ่ การใช้งาน
โดยรวมถือวา่เขา้ใจง่าย หนา้จอการใชง้านใชง้านง่าย  

Observium ท่ีน ามาทดสอบนั้ นเป็นรุ่น Community ซ่ึงจากท่ีทดสอบแล้วยงัขาดฟีเจอร์
บางอยา่ง ใช้การมอนิเตอร์ผ่านทางโปรโตคอล SNMP การ Notification มีหลายวิธีเอกสารยงัมีไม่
มาก คาดวา่ถา้ใชเ้ป็นรุ่น Subscription ซ่ึงเสียค่าบริการน่าจะไดใ้ชฟี้เจอร์ท่ีครบครันมากกวา่น้ี 

overall Zabbix LibreNMS Obervium 

Realtime Monitor Yes No  No 
Easy to use Normal Easy Easy 
Easy to install Normal Normal Normal 
Report build-in Yes No No 
Notification Method Email, SMS, Jabber Email, SMS, ...etc Email, SMS, ...etc 
Agent less No Yes Yes 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการทดสอบโปรแกรมมอนิเตอร์เครือข่ายทั้งสามโปรแกรมไดแ้ก่ Zabbix, LibreNMS 
และ Observium ผลออกมาว่าทั้งสามโปรแกรมสามารถมอนิเตอร์ได้ตามฟังก์ชันท่ีก าหนดไวคื้อ 
Resource monitoring, Network monitoring, และ Trigger ได้พบจุดเด่นและจุดด่อยของแต่ละ
โปรแกรม ส าหรับจุดเด่นของโปรแกรม Zabbix คือสามารถมอนิเตอร์ไดแ้บบเรียลไทมแ์ละสามารถ
ออกรายงาน(Report) ไดด้ว้ยตวัโปรแกรมเองไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือเพิ่มเติม ส าหรับจุดเด่นของ
โปรแกรม LibreNMS และ Observium คือสามารถมอนิเตอร์ไดห้ลากหลายโดยไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้ง 
Agent ท่ีเคร่ืองลูกและมีหนา้จอการใชง้านท่ีดูเรียบร้อย เขา้ใจง่าย  

 5.1.1 ข้อจ ากดัของโครงงาน 

5.1.1.1 เน่ืองจากเป็นการหาโปรแกรมใหม่เพื่อน ามาเปรียบเทียบท าใหเ้ป็นเร่ือง 

           ยากในการปรึกษาวธีิท่ีการใชง้าน ตอ้งศึกษาจากเอกสารของโปรแกรมนั้น 

           โดยตรง ท าใหก้ารท างานล่าชา้ 

5.1.1.2 เอกสารส่วนมากเป็นภาษาองักฤษการศึกษาการใชง้านโปรแกรมต่างๆจึง  

           ท  าไดล่้าชา้ 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

5.1.2.1 ควรรู้วธีิหรือเทคนิคการคน้หาผา่นเวบ็ไซตจ์ะช่วยใหห้าขอ้มูลไดง่้ายและ  

           ตรงตามความตอ้งการ 

5.1.2.2 พื้นฐานการอ่านภาษาองักฤษเป็นส่ิงส าคญัเม่ือเราตอ้งศึกษาโปรแกรม  

           ใหม่ๆท่ียงัไม่แพร่หลายในประเทศ 

  



45 
 

 

5.2 สรุปผลปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.2.1.1 ไดใ้ชค้วามรู้จากห้องเรียนมาใชใ้นการปฏิบติัการฝึกงาน จึงท าใหส้ามารถ  
             น าความรู้น้ีมาใชใ้นการฝึกงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นการฝึกฝนใหไ้ดใ้ช ้ 
             ทกัษะต่างๆ ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ในการฝึกงานคร้ังน้ี 
5.2.1.2 ไดรู้้จกัสังคมในการท างาน การปรับตวั การสร้างความสัมพนัธภาพท่ีดีกบั  
             พี่ๆ  ร่วมงาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในอนาคตเม่ือไปท างานจริง และท าให ้ 
             สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดง่้ายข้ึน 
5.2.1.3 ไดค้วามรู้จากการปฏิบติัจริงในสภาพแวดลอ้มของการท างานจริงทั้ง  
             ความรู้ในเร่ือง System และ Network ในเร่ืองการวเิคราะห์ออกแบบระบบ    
             และติดต่อกบัลูกคา้ 
 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 
ปัญหาดา้นความรู้และความเขา้ใจการเรียนรู้จากระบบงานจริง ขั้นตอนการท างาน  

ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรับตวัและท าความเขา้ใจ 
 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
5.2.3.1 ควรศึกษาพื้นฐานทางดา้น Network และ System เบ้ืองตน้มาก่อนเพื่อให ้ 
           การปฏิบติังานจริงนั้นสามารถเรียนรู้และต่อยอดความรู้ไดใ้นระยะเวลาท่ี  
           ก าหนดของการฝึกงาน 
5.2.3.2 ควรมีมนุษสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรในองคก์รและเป็นท่ียอมรับขององคก์ร   
           ซ่ึงจะช่วยเม่ือเราเกิดปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดอะไร พี่ๆหรือบุคลากรก็จะให ้ 
           ค  าปรึกษาและคอยช่วยเหลือ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพตัวอย่างขณะปฏบิัติงาน 

 

รูปท่ี ก.1 บรรยากาศการท างาน 
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รูปท่ี ก.2 ออกไซดส์ ารวจจุดติดตั้ง Access point 

  



50 
 

 

 

รูปท่ี ก.3 คอนฟิกระบบท่ี CSLOXINFO IDC 
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รูปท่ี ก.4 งานเดินสาย Network 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
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