
 

 

 

รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

เน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริงภายในบริษทั นิภา เทคโนโลย ีจ ากดั 

Network Monitoring of Nipa Technology Co.,Ltd 

 

 

 

โดย 

นายยศพล  พงศ์ม ี 5404000014 

 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิา155-393สหกจิศึกษา 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2558 





ค 
 

ช่ือโครงงาน       :  เน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริงภายใน บริษทั นิภา เทคโนโลย ีจาํกดั 

ช่ือนักศึกษา     :  นายยศพล    พงศ์มี 

อาจารย์ทีป่รึกษา  :  อาจารย์สุเทพ ทพัธวชั 

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี 

ภาควชิา   :  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

คณะ   :  วศิวกรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3 /2558 

 

บทคดัย่อ 

 โครงงานฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิกภายในของ

บริษทันิภา เทคโนโลย ีจาํกดั โดยเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ของแซบบิก สามารถรับทราบถึงปัญหาก่อนท่ี

จะมีปัญหาเกิดข้ึนซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด  เพื่อท่ีจะได้เร่งดาํเนินการแก้ไข ก่อนท่ีจะเกิดความเสีย

หายไปยงัผูรั้บบริการจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีความล่าช้าต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี

เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก จึงมีความสามารถในดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ท่ีมีความยืดหยุ่น

สูง ซ่ึงทาํให้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก มีลกัษณะเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) 

เพื่อใหง่้ายต่อการใชง้านและสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ 

คําสําคัญ :   เน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริง/แซบบิก/แอพพลิเคชัน่ 
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บทที ่1 

    บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เน่ืองจากเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงเดิมภายในบริษทั นิภา เทคโนโลยี จ  ากดั ไดใ้ชห้ลายระบบ

ในการท างานรวมกัน เช่น  ระบบตรวจสอบกราฟ  พีอาร์ทีจี แทรฟฟิค กราฟ (PRTG Traffic 

Grapher) ระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ นาจิอ๊อด คอร์ (Nagios Core) ระบบตรวจสอบแบนด์วิชท์ โมเม

ติก แบนด์วิชท์ (Domestic Bandwidth)  ในการตรวจสอบและรายงานความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของ

ระบบเน็ตเวิร์ค ภายในบริษทั นิภา เทคโนโลยี จ  ากดั ให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า ให้กบัผูรั้บบริการ

ท่ีมาใช้บริการระบบเน็ตเวิร์คภายในบริษทั ซ่ึงแต่ระบบท่ีกล่าวมาน้ีจะมีปัญหาของแต่ระบบโดย

หลกั เช่น ระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์มีการตรวจสอบและเตือนขอ้ผิดพลาดของปัญหาได้ล่าช้า ไม่

แม่นย  าในการตรวจสอบและให้ส่งผลกระทบไปยงัระบบอ่ืน ๆ ท าให้แก้ปัญหาให้กบัผูท่ี้มารับ

บริการไม่ไดท้นัที ดงันั้นก็ไดมี้การน าระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก  เขา้มามีบทบาทมาก

ข้ึน 

 ดงันั้นเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาของระบบต่าง ๆ จึงไดน้ าระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงข้ึนมา
โดยใช้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก (Zabbix) ท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลท่ีมี
ความยดืหยุน่สูงและยงัสามารถรายงานผลปริมาณการใชง้านของ ซีพีย ู(CPU) แรม (RAM)  เป็นตน้ 
เพื่อมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์คภายในบริษัท นิภา 
เทคโนโลยี จ  ากดั ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็วในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท างาน ตรวจสอบและการแกไ้ขปัญหาจุดบกพร่องของระบบเน็ตเวิร์คให้กบัผูท่ี้มารับ
บริการไดแ้ละส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดและมีความปลอดภยัสูง  จะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูรั้บบริการมากข้ึน 

 ในโครงงานน้ีจึงไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของระบบต่าง ๆ จึงไดเ้กิดโครงงานน้ีเพื่อช่วย

ในการจดัปัญหา  และผูบ้ริการไดรั้บความการบริการท่ีดียิง่ข้ึน  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน   

 1.2.1  เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก 

 1.2.2  เพื่อศึกษารูปแบบการท างานของเน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริงของแซบบิก 
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 1.2.3  เพื่อใชเ้น็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิกจดัสรรการใชง้านในระบบเน็ตเวิร์คใหก้บัผู ้

ทัว่ไปในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 

1.3.1  สามารถตรวจสอบแทรฟฟิคกราฟได ้ 
1.3.2  สามารถตรวจสอบแบนดว์ชิทไ์ด ้
1.3.3  สามารถตรวจสอบการใชข้องอินเตอร์เน็ตไดเ้ป็นนาที 
1.3.4  สามารถตรวจสอบเน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริงจากท่ีไหนก็ได ้
1.3.5  สามารถรายงานการใชง้านของแบนดว์ชิท าใหจ้  ากดัการใชง้านแบนดฺวชิทไ์ด ้
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1  ไดค้วามรู้การศึกษาการรูปแบบท างานของเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก 

 1.4.2  ไดค้วามรู้การศึกษาการเน็ตมอนิเตอร์ริงของแซบบิก 

 1.4.3  ไดค้วามรู้การจดัสรรการใชง้านของระบบเน็ตเวิร์คภายในองคก์ร 
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บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แซบบิก (Zabbix) 

แซบบิก (Zabbix) ได้ท ำงำนเปิดตัวในปี ค.ศ. 2001 และบริษัทได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2005 
เป็นป็นซอฟตแ์วร์โอเพ่นซอร์สส ำหรับกำรตรวจสอบเครือข่ำยให้กบัองคก์รต่ำงๆโดยกำรท ำหนำ้ท่ี
เฝ้ำระวงัและแจง้เตือนผำ่นทำง อีเมลแ์ละขอ้ควำมทำงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แบบเรียลไทม์  รำยงำนผล
กำรท ำงำนในรูปแบบในรูปแบบกรำฟท่ีสำมำรถดูรำยระเอียดไดเ้ป็นรำยนำทีและยงัสำมำรถแกไ้ข
ปัญหำเฉพำะหนำ้ปัญหำแกไ้ขดว้ยวิธีแบบ routine  ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำ Down time ของระบบและ
ยงัยกระดบักำรดูแลเครือค่ำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

 
รูปท่ี 2.1 กำรท ำงำนของแซบบิก(zabbix) 

 
จำกรูปท่ี 2.1 แซบบิก เป็นระบบ เอ็นเตอร์ไพรส์มอนิเตอร์ริง  เป็นไดม้ำกกว่ำ เซิร์ฟเวอร์

เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริง  สำมำรถดำ้นตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีควำมยืดหยุน่สูง  ซึงสำมำรถเขียนปลัก๊อิน  

เขำ้ไปตรวจสอบไดทุ้กระดบัของขอ้มูลท่ีสำมำรถ  แอคเซส  ไดไ้ม่วำ่จะป็น อุณหภูมิของห้องเคร่ือง 

เซิร์ฟเวอร์ กำรตรวจสอบ ล็อกไฟล์ กำรใช้ เอสเอ็นเอ็มพี (Simple Network Management Protocol) 

เพื่อดึงขอ้มูลของอุปกรณ์เน็ตเวร์ิค ซ่ึงแซบบิกมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวำ่เน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ทัว่ไปดงัน้ี 
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 1. รองรับกำรตรวจสอบและรำยงำนผลปริมำณกำรใช้งำนของ  CPU   RAM  Disk Space  

Network Traffic.  Server Load   Service on/off  และสำมำรถจัดท ำข้อมูลท่ีต้องกำรได้ ผ่ำนกำร

รำยงำนในรูปแบบของกรำฟ  ตำรำงสรุป 

 

 
   รูปท่ี 2.2 กำรแสดงของกรำฟ 

 

2. รองรับมอนิเตอร์ผ่ำน โปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี  (SNMP) ซ่ึงมีอยู่บนระบบอุปกรณ์

(Network Devices) เกือบทุกชนิดไม่วำ่จะเป็น Roter,  Switch  และอ่ืนๆ 

 
   รูปท่ี 2.3 กำรท ำงำนของ SNMP 
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3. ยงัรองรับกำรมอนิเตอร์ ด้วยไอพีเอ็มไอ (IPMI) ซ่ึงฮำร์ดแวร์บำงชนิดมีกำรใช้งำนอยู ่

เช่น เซิร์ฟเวอร์ของ Dell  IBM  HP เป็นตน้ 

4. รองรับกำรมอนิเตอร์ ระบบฐำนข้อมูล (Database  server)   เช่น MySQL  Oracle  Ms 

SQL   ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5. สำมำรถตรวจจบักำรเปล่ียนแปลงของขอ้มูล 

6. สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ชนิดเน็ตเวิร์คต่ำง ๆ ถ้ำหำก 

เซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เน็ตเวร์ิค ไม่สำมำรถท ำงำนไดร้ะบบจะแจง้เตือนผำ่นทำงอีเมล ์(email) หรือ 

ระบบส่งขอ้ควำม (sms) ไปยงัผูดู้แลระบบทนัที และท ำงำนบนัทึกเหตุกำรณ์เพื่อไวต้รวจสอบใน

ภำยหลงั 

 

 
รูปท่ี 2.4 กำรแจง้เตือนผำ่น email หรือ sms 

 

2.2 ไอพเีอม็ไอ  (Intelligent PlatForm Management Interfacr) 

 ไอพีเอ็มไอ เป็นชุดมำตตรฐำนของข้อก ำหนดส ำหรับระบบฮำร์ดเวร์ ซ่ึงจะช่วยให้เว็บ

โฮสตห์รือศูนยข์อ้มูลจำกส่วนกลำงตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจดักำร มนัถูกพฒันำ

โดย Intel ด้วยกำรสนับสนุนจำก Hewlett Packrd   Dell และ NEC และได้รับกำรสนับสนุนใน

ขณะน้ีโดยส่วนใหญ่ของอุตสำหกรรม 

 ไอพีเอ็มไอ ท ำงำนควบคู่กบัสองชุดสเปคมำตรฐำนอ่ืนๆ เช่น IPMB และ ICMB ซ่ึงจดักำร

กบัฟังก์ชัน่ภำยในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระหวำ่งเคร่ืองท่ีมีกำรจดักำร กำรส่ือสำรจะถูกจดักำรผำ่น
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ตรงออกจำกวง LAN ระบบของไอพีเอ็มไอนั้นใชง้ำนง่ำย ในกรณีท่ีเซิร์ฟเวอร์ไม่สำมำรถเขำ้ถึงได ้

ขอ้ผดิพลำดจะปรำกฏอยำ่งจดัเจนในคอนโซลกำรตรวจสอบและผูช้ำ้สำมำรถเขำ้สู่ระบบไดโ้ดยตรง

จำก ไอพีเอ็มไอ กำรปรับเปล่ียนกำรก ำหนดค่ำเครือข่ำยเฉพำะและยงัสำมำรถส่งขอ้ควำมไปยงั

เซิร์ฟเวอร์เพื่อเร่ิมตน้ใหม่ 

ประโยชน์ของ ไอพเีอม็ไอ 

1. กำรจดักำรกบักำรท ำงำนระยะไกลท่ีจ ำป็นส ำหรับระบบปฎิบติักำรของเซิร์ฟเวอร์ 

2. สำมำรถสั่งเปิดหรือปิดเคร่ืองไดแ้มข้ณะปิดเคร่ืองและเร่ิมตน้กำรท ำงำนใหม่ (restart) 

3 .สำมำรถสั่งลงระบบปฎิบติักำรผ่ำนไฟล์ไอเอสโอ (mount ISO) หรือ แผ่นซีดีรอม (cd-

rom) หรือ อุปกรณ์เช่ือมต่ออิเล็กทรอนิคส์ (usb) ผำ่นเคร่ืองเรำไปยงัเคร่ืองปลำยทำงได ้ดว้ยฟังก์ชัน่

น้ีสำมำรถลงระบบปฎิบติักำร  (install  OS) ใหม่ลงบนเคร่ืองไดท้นัที 

4. ตรวจเช็คดูสถำนะปัจจุปันของเซ็นเซอร์ต่ำงๆ ในเคร่ือง ตั้งแต่อุณหภูมิเคร่ืองและซีพียู

ควำมเร็วของรอบพดัลมไปจนถึงตรวจจบัวำ่เคร่ืองถูกเปิดหรือไม่ 

5. สำมำรถลงระบบปฎิบติักำร  อะไรก็ได ้ไอพีเอม็ไอ ก็ยงัสำมำรถใชง้ำนไดเ้สมอ 

 

 
   รูปท่ี 2.5 กำรท ำงำนของ ไอพีเอม็ไอ 

 

2.3 เอสเอน็เอม็พ ี(SNMP) 

 เอสเอ็นเอ็มพี ยอ่มำจำก Simple Network Management Protocol ถูกพฒันำในปี พ.ศ. 2531 

เป็นหน่ึงในมำตรฐำนของกำรด ำเนินกำรและกำรบ ำรุงรักษำโปรโตคอลส ำหรับอินเตอร์เน็ต ท่ีช่วย
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ในกำรบริหำรจดักำรเครือข่ำย เป็นโปรโตคอลในระดบั แอพพลิเคชัน่ (application) ซ่ึงช่วยอ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์เครือข่ำยเอสเอ็นเอ็มพี  (SNMP) เป็น

เทคโนโลยท่ีีมรกำรเจริญเติบโตอยำ่งมำกและยงัเป็นส่วนหน่ึงของชุดโปรโตคอล TCP/IP 

ส่วนประกอบพืน้ฐานจะประกอบ 3ส่วนของเอสเอม็เอน็พีคือ 

1. Network Managemment Protocol ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและสอบถำมกำรท ำงำนของ

Agentและน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำประมวลซ่ึง NMS อำจจะมีมำกกวำ่ 1ตวัในกำรดูแลและจดักำรกบั Agent 

จ ำนวนมำกก็ได ้

2. Managed Device คืออุปกรณ์ เครือข่ำยท่ีประกอบด้วย SNMP Agent ท่ีอยู่ในระบบ

จัดกำรเค รือข่ ำย  ซ่ึ งท ำหน้ ำท่ี เก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วน ำข้อมูล ส่ งไปย ัง NMS (Network 

Managenment Station) โดยผ่ำนโปรโตคอล SNMP Manage device ซ่ึงบำงคร้ังเรียกว่ำ Network 

elements ตวัอยำ่งของ Network element เช่น Router  Switch  Hub  Computer Host เป็นตน้ 

3. Agent เป็นส่วนท่ีรับกำรร้องขอท่ีมำจำก NMS และท ำกำรประมวลผลตำมค ำร้องขอและ

ท ำกำรส่งขอ้มูลไปยงั NMS โดย Agent จะประกอบไปดว้ยสองส่วนส ำคญัคือ 

3.1 Protocol Engine ท ำหนำ้ท่ีประมวลค ำสั่งท่ีมำจำก NMS ซ่ึงไดแ้ก่ รับค ำสั่งถอด 

รหสัค ำสั่ง ท ำงำนตำมค ำสั่ง และส่งผลตอบกลบัไปยงั NMS 

3.2 Management Information Base  หรือ MIB  เป็นส่วนท่ีค่ำของชุดขอ้มูลกำรท ำ 

งำนของอุปกรณ์ 

 

 
รูปท่ี 2.6 โครงสร้ำงของระบบจดักำรดว้ยเครือข่ำย SNMP 
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2.4 พอีาร์ทจีี มอนิเตอร์ริง ( PRTG Network Monitor) 

 เป็นโปรแกรมส ำหรับตรวจสอบระบบเครือข่ำยซ่ึงมีประสิทธิภำพสูงใช้งำนง่ำยและ 

สำมำรถบริหำรจดักำรได้ในทีเดียวท ำ ให้กำรดูแลระบบเป็นเร่ืองง่ำยส ำหรับองค์กรไม่ว่ำจะเป็น 

ขนำดเล็กหรือขนำดใหญ่ช่วยวเิครำะห์ภำพรวมระบบเครือข่ำยและตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ 

เครือข่ำยให้ท ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพและท ำงำนอยูบ่นระบบปฏิบติักำรวนิโดวส์ ท่ีเช่ือมต่อ

กบัเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรจดัเก็บขอ้มูลสถิติต่ำงๆ ของคอมพิวเตอร์ กำรใชง้ำนซอฟตแ์วร์ 

และอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีต้องกำร โดยกำรค้นหำอัตโนมัติและสำมำรถสร้ำงข้ึนเป็นแผนผงัระบบ

เครือข่ำย นอกจำกน้ียงัสำมำรถดูขอ้มูลยอ้นหลงั เพื่อใชใ้นกำรเปรียบเทียบได ้

คุณสมบัติของโปรแกรม พอีาร์ทจีี มอนิเตอร์ริง ( PRTG Network Monitor) 

1. เป็นเคร่ืองมือวดัตรวจสอบระบบเครือข่ำย 

2. คน้หำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในระบบเครือข่ำยแบบอตัโนมติั 

3. มีระบบกำรแจง้เตือนก่อนระบบเครือข่ำยมีปัญหำร้ำยแรง 

4. หลีกเล่ียงปริมำณและสภำพขดัขอ้งของแบนดว์ดิท ์

5. เพิ่มประโยชน์สูงสุดดว้ยกำรหลีกเล่ียงสำเหตุกำรล้มเหลวท่ีเกิดจำกกำรไม่คน้หำระบบ  

กำรลม้เหลว 

 

 
รูปท่ี 2.7 กำรท ำงำนของ พีอำร์ทีจี เน็คเวร์คมอนิเตอร์ริง 
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2.5 แบนด์วชิท์ (BandWidth) 

 แบนด์วชิท ์(Bandwidth) ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นหมำยถึงอตัรำกำรส่งขอ้มูล ผำ่นตวักลำง

ไปยงัอีกสถำนท่ีหน่ึง ซ่ึงตวักลำงนั้นจะเป็นสำยทองแดงหรือสำยใยแกว้น ำแสง ก็จะมีผลให้อตัรำ

กำรส่งขอ้มูลไปยงัสถำนท่ีหน่ึงท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงสำยใยแกว้ถือวำ่เป็นสำยท่ีดีท่ีสุดในกำรส่งขอ้มูล 

เพรำะจะท ำให้แบนด์วิชท์มีอตัรำกำรส่งขอ้มูลท่ีสูงข้ึนมำกกว่ำตวักลำงประเภทอ่ืน สมยัท่ีเร่ิมมี

อินเตอร์เน็ตใชง้ำนกนัในช่วงแรก ๆ นั้น แบนดว์ชิทจ์ะมีควำมเร็วสูงสุดเพียง 56 Kbps ซ่ึงสมยันั้นยงั

ใชส้ำยทองแดงเป็นสำยสัญญำณ ซ่ึงมีอตัรำกำรสูญเสียของสัญญำณมำก แต่เม่ือเปล่ียนมำใชส้ำยใย

แก้วน ำแสง แบนด์วิชท์ก็มีอตัรำควำมเร็วในกำรส่งขอ้มูลท่ีมำกข้ึนโดยขอ้ดีของสำยน ำสัญญำณ

แบบใยแกว้น ำแสงนั้นก็คือ ป้องกนักำรรบกวนจำกสัญญำณไฟฟ้ำไดม้ำก ส่งขอ้มูลไดร้ะยะไกลโดย

ไม่ตอ้งมีตวัขยำยสัญญำณ กำรดกัจบัสัญญำณท ำไดย้ำก ขอ้มูลจึงมีควำมปลอดภยัมำกกว่ำสำยส่ง

แบบอ่ืน ส่งขอ้มูลไดด้ว้ยควำมเร็วสูงและสำมำรถส่งไดม้ำก แบนด์วชิท ์(Bandwidth) นั้นจะมีหน่วย

เป็น บิตต่อวนิำที bps (bit per second)  กิโลบิตต่อวนิำที (Kbps) และ เมกกะบิตต่อวนิำที (Mbps) 

แบนด์วชิท์มีความส าคัญอย่างไร 

1. เป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัในกำรรับส่งผำ่นขอ้มูลบนเครือข่ำย 

2. สำมำรถรับส่งขอ้มูลไดใ้นปริมำณมำก ๆ และรับส่งขอ้มูลดว้ยอตัรำเร็วท่ีดี 

3. เป็นเคร่ืองวดัประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเครือข่ำย 

4. เป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับกำรออกแบบเครือข่ำย 

 

 
รูปท่ี 2.8 รูปแบบกำรท ำงำนของแบนดว์ดิท์ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ  

บริษทั นิภา เทคโนโลย ีจ  ากดั 

ท่ีอยู ่ 72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 หอ้ง 401-402 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบาง

รัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั นิภา เทคโนโลย ีจ  ากดั
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ  ากัด ก่อตั้ งเม่ือ พ.ศ. 2539 มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อพัฒนาวงการ

อินเทอร์เน็ตไทยใหก้า้วทนัประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดพ้ฒันาเทคโนโลย ีเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถ

ใช้ภาษาไทย เขา้ถึงเว็บไซต์ต่างๆ ได้ง่าย ไม่ตอ้งจ าช่ือโดเมนภาษาองักฤษ และสะดวกในการคน้หา

ข้อมูลด้วยภาษาไทย เพื่อการอนุรักษ์ภาษาไทยในโลกออนไลน์ ตามด้วยผลงานการพัฒนาระบบ

โฆษณาออนไลน์ ในลกัษณะ Pay Per Click ท่ีมีเครือข่ายพนัธมิตรเวบ็ไซตม์ากกวา่ 3000 เวบ็ จนเป็นผู ้

ให้บริการโฆษณาออนไลน์รายแรกในระบบเครือข่ายและเป็นรายใหญ๋ท่ีสุดของคนไทย ไดก้า้วเขา้สู่

ธุรกิจเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเพื่อการส่ือสารตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั ดว้ยการออกแบบและ

พฒันาห้อง Internet Data Center หรือ IDC ตามมาตรฐานสากลระดบัโลก (World Class Standards) ณ 

อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 และให้บริการภายใตแ้บรนด์ “ISPIO” อีกทั้งจดัตั้งแผนกและทีมงาน 

เพื่อออกแบบ วิจยั และพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้านดา้นต่างๆ ของลูกคา้ในปัจจุบนั และอนาคต 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ต าแหน่งการท างาน : System Admin 
ลกัษณะงาน 
-   ดูแลหอ้ง internet data center 

 3.5 พนักงานที่ปรึกษา 
นาย ปัณณาวชิญ ์ บุรินทรัพยฤ์ดี 
ต าแหน่ง : System Admin 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

-   เร่ิมท างานวนัท่ี 30 พฤษภาคม – 2 กนัยายน 2559 
-   2ช่วงเวลา วนัจนัทร์ –  อาทิตย ์
-   ท  างานตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น.หรือ 18.00 น.- 9.00 น. 

 3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
              3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 
          ในระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงส่วนมากนั้นจะมีการใช้หลายระบบเพื่อตรวจสอบการ

ท างาน แก้ไขปัญหาต่างของผูม้ารับบริการ เน่ืองจากภายในองค์กรได้ใช้งานหลายระบบท าการ

ตรวจสอบอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะใช้งานหลายระบบเกินไปท าให้ไม่เสถียรต่อการ

ตรวจสอบท าใหไ้ม่สามารถแกใ้ขปัญหาไดท้นัที 

 เพื่อจะแก้ปัญหาองค์กรจึงจดัท าเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงข้ึนใหม่เพื่อเป็นการพฒันาการ
เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงแบบเดิมท่ีใช้อยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแก้ใขปัญหาได้อย่าง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า พร้อมกบัมีการรายงาน 
              3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

 เร่ิมตั้ งแต่ศึกษาการท างานของระบบการท างานเดิม ว่าท างานอย่างไรหลังจากเก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นแลว้ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมมาท าการ

จดักลุ่มกระบวนการท างาน  
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3.7.3 การทดสอบระบบงาน 

 ในเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิกท่ีท าการทดสอบนั้น ได้ท าการทดสอบกบัระบบ

เน็ตเวิร์คภายในบริษทัท่ีไดมี้การเช่ือมต่อกบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริง

ของแซบบิกจึงไดมี้การทดสอบในส่วนดงัน้ีคือ 

                  - ทดสอบในการดูกราฟทราฟฟิคของการท างาน โดยสามารถกดท่ีหวัขอ้ Graph จากหนา้จอ

หลกัและกดเลือกท่ีแทบรายการแสดงผลการท างานโดยให้แสดงว่าให้แสดงรายนาทีหรือรายชั่วโมง

ของการท างาน จะปรากฏดงัรูปท่ี 4.1 

                  - ทดสอบในการดูอินเตอร์เฟสระดับกลุ่มเพื่อท่ีให้ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา โดย
สามารถกดหัวข้อ Graph จากหน้าจอหลัก และเลือกท่ีกรุ๊ปเพื่อท่ีจะให้แสดงอินเตอร์เฟสกลุ่มท่ีได้
ก าหนดไว ้จะปรากฎดงัรูปท่ี 4.2 
                  - ทดสอบในการดูการท างานของซีพียูเพื่อจะดูปริมาณการท างานของซีพียขูองเซิร์ฟเวอร์ท่ี
ติดตั้งระบบของแซบบิกได้ โดยสามารถกดท่ีหัวขอ้ Screens จากหน้าจอหลกั เพื่อให้แสดงกราฟการ
ท างานของซีพีย ูจะปรากฎดงัรูปท่ี 4.3 
                  - ทดสอบในการดูในแสดงรูปภาพการเช่ือมต่อของอุปกรณ์พร้อมระบุรายระเอียดของ
เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมและคน้หาอุปกรณ์ โดยสามารถกดท่ีหัวขอ้ Map จากหน้าจอหลกั เพื่อให้
แสดงการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ท่ีไดท้  าการระบุบไว ้จะปรากฎดงัรูปท่ี 4.4 
                   - ทดสอบในการปิงไอพีได้ทนัทีจากรูปภาพการเช่ือมต่อของอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ โดยสามารถกดท่ีหัวข้อ Map จากหน้าจอหลกัและกดท่ีรูปของอุปกรณ์และกดปิง (ping) 
เพื่อใหแ้สดงการปิงอุปกรณ์นั้นโดยทนัท่ี จะปรากฎดงัรูปท่ี 4.5 

3.7.4 ทดสอบและสรุปผล 

 หลังจากพฒันาโปรแกรมจนสามารถใช้งานได้ตามท่ีได้ออกแบบ แล้วมีการทดสอบ

โปรแกรม หลงัจากท่ีไดท้ดลองใช้โปรแกรมจึงตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นเกิดความผิดพลาดหรือตอ้ง

ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและถูกตอ้งมากท่ีสุด 
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3.7.5 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1.   ศึกษาขอ้มูลโครงงาน     

2.   วเิคราะห์ระบบ     
3.   ออกแบบระบบ     
4.   ทดสอบระบบ     

5.   จดัท าเอกสาร     
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 
 1. คอมพิวเตอร์ Notebook  HP G42 392TX ระบบปฏิบติัการ Windows 7 Ultimate 64 bit 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การจดัท าโครงงาน เน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริงภายในบริษทั นิภา เทคโนโลยี จ  ากดั มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก ส าหรับตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์คให้รับทราบถึง
ปัญหาก่อนท่ีจะมีปัญหาเกิดข้ึนหรือรับรู้ปัญหาในทนัท่ี เพื่อท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงการศึกษารูปแบบการท างานของเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก ซ่ึงผลการปฎิบติังานตาม
โครงงาน ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอหลกัของระบบแซบบิก 
 

4.1 การทดสอบกราฟทราฟฟิคของการท างาน 
การท างานของกราฟทราฟฟิค ของค่าการดาวน์โหลดและอพัโหลดว่าสูงสุดเท่าไรต ่าสุด

เท่าไรซ่ึงสามารถรายงานไดเ้ป็นรายนาทีโดยการกดเลือกท่ีแทบรายการกราฟแสดงผลการท างาน
โดยเลือกใหแ้สดงการรายงานเป็นแบบนาทีหรือแบบชัว่โมงของการท างาน 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอการทดสอบการท างานของกราฟทราฟฟิค 

 
จากรูปท่ี 4.2 จากจุดท่ี 1ไดท้  าการเลือกแสดงผลของกราฟแบบชัว่โมงและยงัสามารถเลือก

การแสดงผลไดใ้ห้เป็นแบบนาทีแบบรายวนัหรือรายสัปดาห์ก่อนหนา้น้ีและจุดท่ี 2 ไดแ้สดงค่าการ
ท างานสูงสุดของทราฟฟิคท่ีแสดงเป็น เมกะบิตต่อวินาที (Megabit Per Second) และยงัแสดง
ค่าเฉล่ียของการใชง้านและจุดท่ี 3 ไดมี้การแสดงกราฟท่ี 80 เมกะบิตต่อวินาที ท่ีเวลา 9.39 นาฬิกา 
ซ่ึงมีการใชง้านท่ีสูงผดิปกติและจุดท่ี 4 มีการใชใ้ชง้านอยูใ่นระดบัปกติ 

4.2 การทดสอบการดูอินเตอร์เฟสระดับกลุ่ม 
 การท างานของอินเตอร์เฟสท่ีไดท้  าการจดักลุ่มไวโ้ดยสามารถเลือกกลุ่มไดแ้ละเลือกโฮสท่ี
ไวจ้ดัไวใ้นกลุ่มนั้น ๆ ไดโ้ดยง่ายและเลือกแสดงค่าการท างานของแต่ละพอร์ต นั้น ๆ ได ้
 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอการทดสอบการเลือกอินเตอร์เฟสของการท างาน 
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 จากรูปท่ี 4.3 ไดท้  าการยกตวัอยา่งจากจุดท่ี 1 เลือกอินเตอร์เฟสของกลุ่มสวิตซ์เลเวลท่ี 3 จุด
ท่ี 2 เลือกช่ือของอุปกรณ์ท่ีมีช่ือว่า Switch C4948 –Shelf-A401-และจุดท่ี 3 เลือกการดูกราฟการ
ท างานของพอร์ตอินเตอร์เฟสเลือกพอร์ตท่ี 50 หลงัจากท่ีท าการเลือกแลว้ระบบก็ท าการแสดงผล
กราฟออกมา 

4.3 การทดสอบแสดงการท างานของซีพยูี 
 การแสดงการท างานของซีพียูของเคร่ืองท่ีติดตั้งโปรแกรมแซบบิกเพื่อประสิทธิภาพของ
การตรวจสอบค่าการท างานของเคร่ืองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาและแสดงว่าแต่ล่ะส่วนของซีพียูใช้
งานไปอยา่งไร 
 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอการทดสอบการแสดงการท างานของซีพีย ู
 

 จากรูปท่ี 4.4 จากจุดท่ี 1 แสดงการตรวจสอบจากช่วงเวลา 9.30 น. ถึง 10.00 น. และยงั
แสดงกราฟการท างานของซีพียแูละจุดท่ี 2 แสดงค่าการท างานแบบเปอร์เซ็นตท่ี์บอกค่ารายละเอียด
ของซีพีย ู
 
4.4 การทดสอบการแสดงภาพการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ 
 การแสดงภาพการเช่ือมต่อของอุปกรณ์นั้นเพื่อท่ีจะง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบและ
การคน้หาจุดท่ีตั้งของอุปกรณ์นั้น ๆ ท่ีได้ระบุบลงไปโดยอุปกรณ์นั้นจะแสดงรายระเอียดของตวั
อุปกรณ์ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ตั้งอยูท่ี่ต  าแหน่งไหน 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอการทดสอบการแสดงภาพการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ 
 

 จากรูปท่ี 4.5 ไดท้  าการยกตวัอยา่งจากกรอบส่ีเหล่ียมแสดงแสดงอุปกรณ์ ช่ือ Cisco Rack 
F1ไวอ้ยา่งชดัเจนจึงท าใหง่้ายต่อการคน้หาและง่ายต่อการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ 
 
4.5 การทดสอบการท างานในส่วนของการปิงไอพี 

การปิงไอพีเป็นค าสั่งท่ีใช้ในการตรวจสอบการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายระหวา่งคอมพิวเตอร์

แต่ละเคร่ืองท่ีอยู่ในเครือข่าย โดยค าสั่งปิงจะส่งข้อมูลไปยงัคอมพิวเตอร์ปลายทางท่ีต้องการ

ตรวจสอบ หากมีการตอบรับกลบัมาจากเคร่ืองท่ีอยู่ในเครือข่ายเป้าหมายก็แสดงว่าการเช่ือมต่อ

เครือข่ายยงัเป็นปกติ แต่หากไม่มีการตอบรับกลบัมาก็แสดงว่าปลายทางหรือเครือข่ายอยู่ในช่วง

หนาแน่น ดงันั้นจะเห็นว่าค าสั่งปิงจึงมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อ

เครือข่ายเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอการทดสอบในส่วนการปิงไอพี 

 จากรูปท่ี 4.6 จากกรอบส่ีเหล่ียมแสดงการปิงไอพีของอุปกรณ์ท่ีมีช่ือวา่ 3COM-Shelf-D401 
เพื่อท่ีจะตรวจสอบวา่อุปกรณ์ยงัมีการเช่ือมต่อการท างานท่ีปกติ สามารถกดท่ีภาพอุปกรณ์และ
ท าการเลือก ปิงไดท้นัทีและ ถา้มีขอ้ความข้ึนว่า Request time out นั้นหมายความว่าได้มีความ
ผดิปกติของการเช่ือมต่อของตวัอุปกรณ์ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

         หลงัจากได้ทดลองใช้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงเสร็จส้ิน สรุปผลท่ีได้พบว่าโปรแกรม
สามารถท างานไดจ้ริงและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

         ในการทดลองใชเ้น็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริง พบวา่ไม่สามารถดูหลายกราฟในเวลาเดียวกนั
และเม่ือขอ้มูลและทรัพยากรถูกเก็บเยอะข้ึนก็จะประมวลผลชา้ลง       

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของารปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

          การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษาตามหลกัสูตรของ
ทางมหาวิทยาลยัสยาม ณ บริษทั นิภา เทคโนโลยี จ  ากดัโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 – วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 ตามก าหนดการของหลกัสูตรดงักล่าวในคร้ังน้ี
แลว้ ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในดา้นต่างๆในการปฏิบติังาน
ภายในองค์กร ได้น าความรู้ท่ีได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานจริง และไดรั้บความรู้มากมายจากการปฏิบติังานซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีจะช่วย
ให้ ค ณ ะ ผู ้ จ ั ด ท า มี ค ว าม พ ร้ อ ม ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น อ น าค ต ต่ อ ไ ป
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 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1. ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลางาน 

  2. การทดลองศึกษาไม่ไดต้รงตามท่ีเวลาก าหนด 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  เน็ตเวร์ิคมอนิเตอร์ริงภายในบริษทั นิภา เทคโนโลยี จ  ากดั ควรท าการศึกษาระบบ
เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงอ่ืนเพื่อดเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของ
ระบบเน็ตเวร์ิคท่ีบริษทั นิภา เทคโนโลย ีจ  ากดั 
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                  บริหาร จดัการ-server-ดว้ย-/ipmi-2-0/

ข้อมลูเกี�ยวกับ My SQL .เข้าถึงได้จาก : http://code.function.in.th/sql/operator
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หนา้จอการเขา้ใชง้านของโปรแกรมโดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการกรอกช่ือผูเ้ขา้ใชแ้ละรหสัผา่นท่ีได้
รับมาจากผูดู้แลระบบเพื่อตรวจสอบสิทธ์ิก่อนเขา้ใชง้านระบบ 

 

 
 

หนา้จอหลกัของโปรแกรมผูใ้ชส้ามารถเลือกแบบฟอร์มในการท างานต่าง ๆ และยงัมี
ความสามารถดูหนา้ท่ีใชง้านบ่อยและดูค่าการท างานแบบโดยรวมได ้
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หนา้จอโปรแกรมในส่วนของดูการท างานคร้ังล่าสุดของอุปกรณ์ (Latest data) มีหนา้ท่ีดูการ
ท างานคร้ังล่าสุด 

 
 
 

 
หนา้จอโปรแกรมในส่วนของกราฟ  มีความสามารถดูการท างานของระบบอินเตอร์เน็ต 
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หนา้จอโปรแกรมในส่วนของการดูค่าการท างานของซีพียขูองเซริฟเวอร์แซบบิก (Zabbix) 
 

 

 

หนา้จอโปรแกรมในส่วนของรายงานทั้งหมด (Report)  มีความสามารถรายงานส่วนของการ
ท างานของอุปกรณ์ทั้งหมดวา่สามารถท างานไดส้มบรูณ์ตามความตอ้งการ 
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หนา้จอโปรแกรมในส่วนขององคป์ระกอบของเซริฟเวอร์ (Configuration)  มีความสามารถเพิ่ม
อุปกรณ์สวทิช์ลงในระบบเพื่อไวต้รวจสอบค่าของอุปกรณท่ีเราน าไปติดตั้ง 

 
 

 

        หนา้จอโปรแกรมในส่วนของผูดู้แลระบบ (Administration)  มีความสามารถเพิ่มผูใ้ชง้านได้

ปรับแต่งค่าผูใ้ชง้านวา่จะใหเ้ขาถึงไดร้ะดบัไหนท าอะไรไดต้ามระดบัท่ีตั้งไว ้
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หนา้จอโปรแกรมส่วยของการแจง้เตือน (media types)  มีความสามารถดูแจง้เตือนวา่ใหแ้จง้เตือน
แบบอีเมล ์เอสเอม็เอส และแบบเสียงเตือน 

 

 

หนา้จอโปรแกรมส่วนของการสร้างการแจง้เตือน มีความใหแ้จง้เตือนไปท่ีไหนแจง้ใคร

บา้งเตือนในรูปแบบไหน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

          ช่ือผูเ้ขียน ยศพล  พงศ์มี 

 

  ที่อยู ่  23/107 ซ.สขุสวสัด์ิ14/14  เขตจอมทอง  แขวงจอมทอง 

กรุงเทพ 10150 

เบอร์โทรศพัท ์ 084-066-8157 

 

ประวตัิการศึกษา 

การศึกษานอกโรงเรียน เขตจอมทอง  ปีการศึกษา 2553 
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