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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

              บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวล ประเทศไทย จาํกัด เป็นบริษัทท่ีให้บริการในด้านการท่องเท่ียว 

ระบบการจองท่ีพกั รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ณ เวลาท่ีเดินทางไปสถานท่ีนั้น ๆ ซ่ึงการ

ทาํงานก็จะแบ่งเป็นหลายแผนกซ่ึงการทาํงานของบริษทันั้นตอ้งใชส้ญัญาณอินเทอร์เน็ตในการทาํงาน

หรือติดต่อส่ือสารและบางคร้ัง อาจมีบางพ้ืนท่ี ท่ีสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายส่งสญัญาณไปไม่ถึง ทาํให้

เป็นปัญหาของการทาํงานต่อพนักงานท่ีต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทํางาน จึงต้องเพ่ิมจุดกระจาย

สญัญาณเพ่ือให้พนักงานในบริษทัสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงเป็นท่ีมา

ของโครงงาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือติดตั้ง  Access Point   เพ่ือช่วยใหก้ระจายสญัญาณใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใชง้าน 

1.2.2 เพ่ือใหบ้ริษทัใชส้ญัญาณอินเทอร์เน็ตไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 สามารถใชส้ญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ไดค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใชง้านในบริษทั 

1.3.2 สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  พนกังานในบริษทัทุกคนสามารถใชง้านสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายไดมี้ประสิทธิภาพดี          

1.4.2 สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใชง้านในบริษทั 
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บทที่ 2 

ทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

2.1 Wi-Fi   

            Wi-Fi คือ ไร้สาย Fidelity หมายถึง ชุดผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีสามารถใชไ้ดก้บัมาตรฐาน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) เม่ือก่อน Wi-Fi ถูกออกแบบมาใหใ้ชส้าํหรับอุปกรณ์

พกพาต่าง ๆ โดยใชเ้ครือข่าย LAN เท่านั้น ปัจจุบนันิยมใช ้ Wi-Fi เพ่ือต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดย

อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดผ้า่น อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า Access Point และบริเวณ

ระยะทาํการของ Access Point ครอบคลุมเรียกว่า Hotspot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 2.1 logo ของ WiFi Hotspot 
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มาตรฐาน Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE) 

IEEE  เป็นองคก์รกาํหนดมาตรฐานการส่ือสารขอ้มูลระบบเครือข่ายซ่ึงไดก้าํหนด

มาตรฐานไวด้งัน้ี IEEE802.11 และยอ่ยเป็น a,b,g และ n ตามลาํดบั โดยมีความเร็วและคล่ืนความถ่ี

ท่ีแตกต่างกนั 

IEEE 802.11 ในมาตรฐาน ต่าง ๆ 

IEEE 802.11a คือ เครือข่ายไร้สาย ท่ีทาํงานผา่นความถ่ี 5 GHz มีความเร็วในการรับส่ง 54 

Mbps สามารถแพร่ภาพวิดิโอและขอ้มูลความละเอียดสูงได ้ 

IEEE 802.11b คือ 802.11b ทาํงานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz มีความสามารถในการรับส่ง

ขอ้มูลท่ีความเร็ว 11 Mbps ไดรั้บความนิยมเป็นจาํนวนมาก 

IEEE 802.11g คือ 802.11g ทาํงานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz สามารถรับส่งขอ้มูลไดใ้น

ความเร็ว 36 – 54 Mbps 

IEEE 802.11n คือ 802.11n เป็นมาตรฐานท่ีสามารถทาํงานไดบ้นความถ่ี 2.4 และ 5 GHz 

รองรับความเร็วตั้งแต่ 300-450 Mbps โดยมีเสาสญัญาณตั้งแต่ 2 – 4 เสา บนตวัอุปกรณ์กระจาย

สญัญาณเครือข่ายไร้สาย สามารถทาํงานร่วมกบั 802.11b, g ไดโ้ดยไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพทั้งระบบ

ลดลง 

ตารางมาตรฐาน IEEE802.11 ของเครือข่ายไร้สาย 

ตารางท่ี 2.1 ตารางความถ่ีมาตรฐานและความเร็วรับส่งขอ้มูล 

มาตรฐาน คล่ืนความถ่ี อตัราความเร็วรับส่งขอ้มูล

802.11a 5.1-5.2 GHz 54 Mbps 

802.11b 2.4-2.8 GHz 11 Mbps 

802.11g 2.4-2.8 GHz 36-54 Mbps

802.11n 2.4-5 GHz 300-450 Mbps
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2.2 Access Point 

Access Point คือ อุปกรณ์ ท่ี มีหน้ าท่ีในการกระจายสัญ ญ าณ  ไร้สาย  การเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตไร้สายจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้

งานกนัในปัจจุบนัน้ีมีอยู ่3 ชนิดดว้ยกนั คือ  

1.Access Point

2.ไร้สาย Router

3.ไร้สาย Modem Router

AP : Access Point (แอคเซสพอยต)์ 

    คือ อุปกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีในการกระจายสญัญาณไร้สาย เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานตวัหน่ึงท่ีสามารถ

สร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่าย LAN ไดง่้ายท่ีสุด แอคเซสพอยทท์าํหนา้ท่ีกระจายสญัญาณ

ออกไปยงัเคร่ืองลูกข่ายท่ีอยูใ่นรัศมีการกระจายสญัญาณโดยรอบ 

Access Point นั้นจะมีไฟแสดงสถานะอยู ่3 สถานะ คือ 

ไฟ Power ไฟแสดงสถานะ เปิด ปิด 

 ไฟ Link ไฟแสดงสถานะของสายแลนว่ามีการเช่ือมต่อหรือไม่ 

    ไฟสถานะ ACT ไฟแดงสถานะการส่งขอ้มูลผา่นอุปกรณ์ AP ไฟจะอยูใ่นสถานะกระพริบ

ตลอดเม่ือมีการใชง้าน 

    การใชง้าน AP นั้นเป็นเร่ืองท่ีง่ายมากถา้เทียบกบัอุปกรณ์ไร้สายชนิดอ่ืน ๆ เพราะการใช้

งาน AP นั้นไม่ตอ้งมีการตั้งค่าอะไรมากมาย เพียงเสียบสายแลนและตั้ง IP ใหอ้ยูว่งเดียวกบัตวั

โมเด็มก็จะสามารถใชง้านไดแ้ลว้ 

ประโยชนข์อง Access Point 

    ประโยชน์ในการใชง้าน Access Point คือ ความสะดวกสบายของผูใ้ชง้านและผูติ้ดตั้ง คือ 

เราสามารถนาํอุปกรณ์ท่ีรับสญัญาณ ไร้สาย ไปใชง้านตรงไหนก็ไดท่ี้ AP อยูโ่ดยไม่ตอ้งเดินสาย

แลนไปเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์นั้น 
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2.3 อุปกรณ์ Access Point แบบเดิมที่ใช้งานอยู่ในบริษัท 

รูปท่ี 2.2 อุปกรณ์ Access Point TP-Link 

2.3.1 TP-Link 

TP-LINK ไร้สาย N Access Point รุ่น TL- WA901ND ถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างหรือขยาย

ปรับขนาดเครือข่ายความเร็วสูงไร้สาย แต่ TP-link นั้นกระจายสัญญาณเสถียรน้อยกว่าอุปกรณ์รุ่น

ใหม่ท่ีมีการพฒันาแลว้ เม่ือมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตไร้สายมากกว่า 10 ผูใ้ช ้ข้ึนไป และ TP-link ไม่

สามารถทาํงานแบบ Controllerless คือ อุปกรณ์ท่ีสามารถตั้งค่าระบบเซ็ตรหัสผ่านจาํกดัความเร็ว

เม่ือตวัหลกัไม่สามารถใชง้านไดต้อ้งทาํการตั้งค่าใหม่ทีละตวั อตัราการส่งขอ้มูล 450 Mbps  
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รูปท่ี 2.3 Access Point Cisco Linksys wrt160nl 

2.3.2 Cisco Linksys WRT160nl 

Cisco Linksys Linksys WRT160nl เป็น Access Point รุ่นเก่า ไม่สามารถทาํงานแบบ 

Controllerless ไดเ้พราะเป็น Access Point รุ่นเก่าท่ียงัไม่ไดพ้ฒันา และ ใหค้วามเสถียรนอ้ยกว่า 

Access Point รุ่นใหม่รวมถึงการกระจายสญัญาณมีขอบเขตท่ีนอ้ยกว่า 



7 

รูปท่ี 2.4 อุปกรณ์ Access Point Aruba 

2.4.1 Aruba Instant Network 

Aruba Instant นั้นเหมาะสาํหรับองคก์รขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการสญัญาณท่ีเสถียรทนทานและ

ปลอดภยั หรือ องค์กรท่ีตอ้งการขยายระบบเครือข่าย Wi-Fi ในอนาคต ท่ีลงทุนนอ้ย Aruba Instant 

จะตอบโจทยแ์ก่องคก์รเหล่านั้น 

Aruba Instant นั้ นสามารถบริหารจัดการระบบศูนยก์ลางได้โดยไม่ต้องมี ไร้สาย LAN 

Controller โดยเป็น Access Point ท่ีทาํงานได้แบบ Controllerless โดยใช้คาํลงท้ายช่ือรุ่นว่า IAP 

การใช ้IAP แต่ละจุดในระบบเครือข่าย จะทาํการเช่ือมต่อกนั และจะเลือก IAP 1 ชุด เป็นตวัหลกัใน

การบริหารจดัการและผูดู้แลระบบสามารถเขา้ไปบริหารจดัการไดจ้ากศูนยก์ลางผา่น IAP ตวัหลกั

ไดท้นัทีรวมถึงสามารถปรับแต่งสญัญาณ RF ให ้Optimized ร่วมกนัโดยอตัโนมติั และ เม่ือ IAP ตวั

หลกัหยุดทาํงาน IAP ท่ีเหลือจะเลือก IAP 1 ตัว มาทําหน้าท่ีแทนทันที ทาํให้เครือข่ายมีความ

ทนทานสูงไม่มี Sigle Point of Failure อยา่งแน่นอน และยงัมีคุณสมบติัอ่ืน เช่น ระบบรักษาความ

ปลอดภยัระดบัองคก์รณ์ไม่ว่าจะเป็น การยืนยนัตวัตน กาํหนดสิทธ์ิ และ การจดัการ Guest คือการ

แสดงสญัญาณ WiFi ชัว่คราว ตรวจจบัยบัย ั้งการโจมตีเครือข่ายไร้สายดว้ยเทคโนโลย ีRogue 

Detection อตัราในการส่งข้อมูล บนคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz 300 Mbps และ 5 GHz 867 Mbps แบบ 

MIMO 2×2:2  

2.5 ความปลอดภยัและการใช้บันไดทรงเออย่างถูกวธีิ 

2.4 อุปกรณ์ Access Point แบบใหม่ทีน่ํามาตดิต้งัในบริษัท 
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 การใช้ บนัไดทรง A ให้มคีวามปลอดภัย 

1. เวลาใชง้าน ตอ้งตั้งหนัหนา้บนัไดไปในทิศทางท่ีจะใชง้าน ไม่ควรตั้งหนัขา้งเขา้ เน่ืองจากเวลา

ทาํงานอาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุเน่ืองจากเสียการทรงตวั

2. ไม่ควรเหยยีบข้ึนไปขั้นบนสุดของบนัไดเน่ืองจากเวลาอยูท่ี่สูงและฐานท่ีเหยยีบนอ้ยจะทาํใหเ้สีย

การทรงตวัไดง่้าย

3. ความสูงของบนัไดทรง Aท่ีสามารถเหยยีบข้ึนไปแลว้เหมาะสมกบัการทาํงานไดดี้ท่ีสุดคือขั้นท่ี

3 นบัจากขา้งบนลงมาเพราะยงัเหลือพ้ืนท่ีใหจ้บัและวางอุปกรณ์

4. เวลาท่ีทาํงานจะตอ้งยนืในท่าตรงเพ่ือไม่ใหเ้สียการทรงตวัไม่ควรเอ้ียวตวัไปมาระหว่างทาํงาน

และควรยดึตรงกลางของบนัไดเพ่ือท่ีจะไดรั้บความปลอดภยั

รูปท่ี 2.5 การใชบ้นัไดทรง A ท่ีถูกตอ้ง 

2.5 ความปลอดภัยและการใช้บนัไดทรงเออย่างถกูวิธ ี
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บทที่ 3 

รายละเอยีดและการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ    บริษทั ดีทแฮลม์ แทรเวิล ประเทศไทย จาํกดั 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ    อาคารเคียงหงวน 2 ชั้น 12 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทร : 02-6607000 

 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

         เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหบ้ริการในการจองท่ีพกั  รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง 

3.3 รูปแบบการจดัการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

ประธานบริษัท
นายนิรุตติ� การุณ

หัวหน้างาน
นายณัฎฐ์พัชร์  อ่อนศรี

หัวหน้างาน
นายเสริมศักดิ�  สวัสดิ�พา

พนักงาน
Title

พนักงาน
Title

พนักงาน
Title

พนักงาน
Title

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัขององคก์ร 
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3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

         3.4.1  ตาํแหน่งผูช่้วยงาน Support Infrastructure ในแผนก BSD (Business System 

Department) ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ การ Support ผูใ้ช ้เม่ือเจอปัญหาต่าง ๆ 

         3.4.2  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

              -  แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของ ผูใ้ชง้านในองคก์ร เช่น จอไม่ติด นุ๊ก (NUX) มีปัญหา ลงวนิโดว์

ใหม่ เปล่ียนเทป Backup  Upload Driver Printer  

- ติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในบริษทัใหมี้ขอบเขตของสญัญาณเพ่ิมมาก    

ยิง่ข้ึนเพ่ิมพนกังานบริษทัสะดวกต่อการใชง้าน 

                   -  การเช็คระบบ backup ในทุกๆวนั ว่า backup server สาํเร็จหรือไม่ หรือ ท่าไม่สาํเร็จ 

จะตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

3.5 ช่ือและตาํแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

นาย  พีรยทุธ  ดิลกคุณธรรม ตาํแหน่ง IT Manager 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เร่ิมวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ตาราง 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.   ศึกษาขอ้มูล     

2.   วิเคราะห์ระบบงาน     

3.   วางแผนและออกแบบ     

4.   ทาํการติดตั้ง ปรับปรุง  

อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

    

5.   ทดสอบการใชง้าน     

6.   จดัทาํเอกสาร     
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3.7 ขั้นตอนและวธิกีารดําเนนิงาน 

          3.7.1 รวบรวมการตอ้งการและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน 

 ศึกษาเก่ียวกบั Access Point ในรุ่นต่าง ๆ การติดตั้ง Access Point การกาํหนดค่าและการ

กระจายสญัญาณขอ้มูลแบบไร้สาย Wireless Fidelity การวางระบบติดตั้ง Wi-Fi  

            3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน 

      ศึกษาการทาํงานของระบบเครือข่าย จากพนักงานท่ีปรึกษาซ่ึงรวมถึงพนกังานท่ีสอนงาน เพ่ือ

รับทราบขอ้มูลในการทาํงานของอุปกรณ์ Access Point ของบริษทั มีสเปคและรุ่น เก่าพอสมควร 

แผนก BSD ได้มีการปรับเปล่ียน Access Point เป็นรุ่นใหม่ให้เหมาะกับองค์กรในปัจจุบันและ

รองรับพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีสเปครวมทั้งการทาํงานท่ีดีกว่า โดยมีแผนผงัของระบบงานเดิมและ

ระบบงานใหม่ ท่ีแผนกไดมี้การปรับเปล่ียนพร้อมแผนผงับริษทัและจุดท่ีไดท้าํการติดตั้ง Access 

Point  

 

3.8 ระบบเครือข่ายก่อนการปรับปรุง 

แผนผงัการตดิตั้งระบบ Wi-Fi ก่อนการปรับปรุง 

 จากผงัท่ีไดจ้าํลองข้ึนมานั้นจะระบุใหเ้ห็นถึงจุดติดตั้ง Access Point แบบเก่าซ่ึงมีการติดตั้ง 

Access Point มีเพียงจาํนวน 2 จุด จุดท่ี 1 เป็น Access Pont ของ TP-link ใชก้ระจายสัญญาณให้ผู ้

ท่ีมาติดต่อกบัทางบริษทั ถา้มีผูป้ระชุมมากกว่า 10 คน ข้ึนไปการทาํงานของ Access Point  จะเกิด

ความไม่เสถียรและมีปัญหาในการกระจายสัญญาณ จุดท่ี 2 เป็น Access Pointของ Cisco ในจุดท่ี

ติดตั้งมีการใชง้านในจุดสญัญาณไม่เสถียรและดึงสัญญาณจนทาํให้การใชง้านอินเทอร์เน็ตเกิดการ

ล่าชา้ข้ึน จึงเป็นท่ีมาของระบบงานใหม่ 
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รูปท่ี 3.3 แผนผงัการติดตั้ง Access Point ก่อนการปรับปรุง 
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การกระจายของสัญญาณในระบบเก่า 

    รูปท่ี 3.4 รูปแบบสญัญาณท่ีไดรั้บจากระบบ Wi-Fi ก่อนปรับปรุง 

ดงัท่ีได้เห็นจากรูปขา้งตน้นั้นระยะของสัญญาณสีเขียวคือแผนกท่ีอยู่ในวงนั้นจะไดรั้บ

ประสิทธิภาพจากสัญญาณ Wi-Fi ท่ีเสถียรแต่เม่ือออกจากวงสัญญาณสีเขียวไปนั้นประสิทธิภาพ

ของสญัญาณจะอ่อนลงจนขาดการติดต่อจากสญัญาณ Wi-Fi  
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โครงสร้างระบบเครือข่ายก่อนปรับปรุง 

รูป 3.5 โครงสร้างระบบเครือข่ายก่อนปรับปรุง 

จากรูปเป็นการต่อเครือข่ายจากหอ้งเซิร์ฟเวอร์เขา้คอสวิตซโ์ดยผ่าน VLAN14 ก่อนต่อสาย

LAN เขา้กบัเร้าเตอร์เพ่ือกระจายสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายใหก้บัผูใ้ช ้โดยจากรูปขา้งตน้ต่อเขา้เร้า

เตอร์เพียง 2 ตวั เพ่ือกระจายสัญญาณและสามารถเช่ือมต่อผ่าน สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้
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3.9 ระบบเครือข่ายที่ปรับปรุงขึน้ใหม่ 

แผนผงัการตดิตั้งระบบ Wi-Fi ทีป่รับปรุงขึน้มาใหม่ 

ระบบงานเครือข่ายใหม่ได้เพ่ิมพ้ืนท่ีการใช้งานโดยไดเ้พ่ิมการติดตั้ง Access Point จาก

ระบบเดิมอีก 5 จุด เพ่ือกระจายสญัญาณใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้านทั้งบริษทัรวมถึงจุดท่ีสัญญาณเขา้

ไม่ถึงและได้เปล่ืยนรุ่น Access Point จากเดิมท่ีใช้ของ Cisco และ TP-link เป็น Aruba เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการทาํงานของ      Access Point ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม เช่น การกระจาย

สญัญาณ ระบบป้องกนัการโจมตี และการทาํงานเป็น Controlerless ของ Access Point ท่ีจะทาํงาน

แทนกนัเม่ือตวัหลกัเกิดขอ้ผิดพลาดในการทาํงานอีกทั้ง ยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหก้บั

พนักงานบริษทัใชง้านอินเทอร์เน็ตไร้สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถดูจุดติดตั้ง 

Access Point ทุกตวัไดจ้ากผงับริษทัท่ีผูจ้ดัทาํไดท้าํข้ึน 

รูป 3.6 แผนผงัการติดตั้ง Wi-Fi ท่ีมีการปรับปรุงข้ึน 



17 

การกระจายของสัญญาณในระบบใหม่ 

รูปท่ี 3.7 รูปแบบสญัญาณท่ีไดรั้บจากระบบ Wi-Fi ท่ีมีการปรับปรุงข้ึน 

ดงัท่ีไดเ้ห็นจากรูปท่ี 3.7 นั้นระยะของสญัญาณสีเขียวเพ่ิมมากข้ึนและไดค้รอบคลุมทัว่ทุก

บริเวณของบริษัท เพ่ิมความเสถียร ประสิทธิภาพในการใชง้านให้แก่พนักงานจึงไม่มีจุดไหนท่ี

ไม่ไดรั้บสญัญาณ 
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โครงสร้างระบบ Network ที่ได้ปรับปรุงขึน้มาใหม่ 

รูป 3.8 โครงสร้างระบบเครือข่ายท่ีมีการปรับปรุงข้ึน 

จากรูปท่ี 3.8 เครือข่ายท่ีไดมี้การปรับปรุงข้ึนใหม่จะเห็นไดว้่าไดมี้การต่อจากเซิร์ฟเวอร์เขา้

คอสวิทซ์โดยผ่าน VLAN14 มากข้ึนและไดมี้การเพ่ิม Access Point ในการกระจายสัญญาณให้มี

ประสิทธิภาพในการใชง้านอินเทอร์เน็ตไร้สายใหก้บัผูใ้ชใ้นบริษทั สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้

สายโดยผา่น สมาร์ทโฟนแลป็ท็อป แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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3.10 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค 

- Cable Tester

ซอฟตแ์วร์ 

- โปรแกรม Visio ใชใ้นการวาดแผนผงัต่าง ๆ

- Google Chome ใชใ้นการเซ็ต Access Point Aruba

- SpeedTest โปรแกรมวดัสญัญาณอินเทอร์เน็ต
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตโิครงงาน 

    จากการปฏิบติังานตามโครงงาน ผูจ้ดัทาํไดท้าํการติดตั้ง Access Point ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมการกระจายสญัญาณใหค้วามเสถียรในการรับ – ส่งขอ้มูลไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 

4.1 แผนผงัระบบตดิตั้ง Wi-Fi ก่อนทําการปรับปรุง

 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงังานระบบติดตั้ง Wi-Fi ก่อนทาํการปรับปรุง 
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4.2 แผนผงัระบบตดิตั้ง Wi-Fi ทําการปรับปรุงขึน้มาใหม่ 

 

 

รูปท่ี 4.2 แผนผงัการติดตั้ง Wi-Fi ท่ีมีการปรับปรุงแลว้ 
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4.3 รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 การเขา้หวัสายแลน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 การเดินสายแลนจาก Switch ไปยงั Access point 
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รูปท่ี 4.5 การเดินสายแลนไปยงัจุดต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 การติดตั้ง Access Point แผนก Account 
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รูปท่ี 4.7 การติดตั้ง Access Point IT 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้ต่างสถานะ Access Point Aruba IAP 
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รูปท่ี 4.9 หนา้ Configure Access Point Aruba IAP 

 

 รูปท่ี 4.8 และรูปท่ี 4.9 เป็นหนา้ต่างเดียวกนัเพียงแต่รูปท่ี 4.8 เป็นการขยายความ

รายละเอียดสถานะของ Access Point ทั้ง 5 ตวั และ รูปท่ี 4.9 เป็นรูปหน้าต่าง Configure 

รวมทั้งหมด โดยท่ีไม่ไดข้ยายความละเอียดของสถานะต่าง ๆ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินงาน 

            จากผลการปฎิบติังานขา้งตน้ท่ีกล่าวมาไดแ้สดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเครือข่ายของบริษทั 

ดีชแฮลม์ แทรเวิล ประเทศไทย จาํกดั ไดมี้การให้นกัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ และวางแผน

ในการปฎิบติังานจริงเพ่ือติดตั้ง และพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

        5.1.1 จากการปฏิบติังานไดผ้ลดั้งน้ี 

ระบบเครือข่ายท่ีไดมี้การปรับปรุงทาํการและไดติ้ดตั้งนั้นสามารถใชง้าน

ในการกระจายสญัญาณของอินเทอร์เน็ตไร้สายไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนซ่ึง

ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วมากข้ึนแลว้สามารถใชง้านไดใ้นทุกพ้ืนท่ีของทาง

สาํนกังาน  

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

การเดินสายแลนใตฝ้้าซ่ึงมีสายไฟและท่อแอร์อยูม่าก จึงทาํใหค่้อนขา้ง

ลาํบากในการเดินสายแลนไปจุดต่าง ๆ 

  5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

ควรมีการร้อยท่อเก็บสายไฟใตฝ้้าเพดานใหเ้ป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการ

ติดตั้งอุปกรณ์ในอนาคตและควรจดัระเบียบหอ้งเซิร์ฟเวอร์เพ่ือง่ายต่อการลากสาย

ไปยงัจุดต่าง ๆ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

           เวลาทาํงานบางส่ิงบางอยา่งนั้น เป็นส่ิงท่ีเราไม่เคยไดเ้รียนรู้มาก่อน ซ่ึงพ่ึงมาเรียนรู้ตอนท่ี

ไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษา ซ่ึงอาจจะมีบางอยา่งท่ีไม่เขา้ใจ แต่ก็มีพ่ีเล้ียงช่วยสอน รวมถึงการปรับตวั

เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ การใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไป จากตอนเรียนแต่ตอนปฏิบติัสหกิจ คือส่ิงท่ี

ตอ้งทาํสม ํ่าเสมอ ตรงเวลา รวมถึงการอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งจริงจงักบังานตลอดเวลา 
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