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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในการให้บริการ
งานเครือข่ายสารสนเทศของคณะแพทย์ฯ และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบโครงข่าย
ระหว่างส่วนงาน หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน นอกจากนี้ยังให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแก่บุคลากร นิสิต และ
คณาจารย์ ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงมีความส าคัญในแง่ของการเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น บทเรียน เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้คณะแพทย์ฯได้มีนโยบายมุ่งเน้นความส าคัญในการติดตามและตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายหน่วยคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบเครือข่ายในรูปแบบของการตั้งเวลาในการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในรอบสัปดาห์ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือค้นหาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายทั้งหมดภายในคณะแพทย์ฯ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย  ซ่ึงเป็น
ระบบปฏิบัติการในรูปแบบของแอปพลิเคชัน (application) ซึ่งจะท าให้สามารถใช้งานผ่านระบบ Intranet และ 
Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถน าระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาจริงอย่างแม่นย า และที่ส าคัญยังสามารถแจ้งเตือนปัญหาที่
เกิดข้ึนแกผู่้ดูแลระบบเพ่ือให้สามารถการแก้ไขได้อย่างทันที 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม  Mikrotic Network Monitor ที่รองรับการปฏิบัติงานด้าน
ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 
ระบบงานหลัก โดยระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายซ่ึงถือได้ว่าเป็นระบบงานน าร่องที่อยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนาระยะแรก และเริ่มน ามาใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยได้ด าเนินการควบคู่ไปกับ
ระบบการตั้งเวลาตรวจสอบแบบดั้งเดิม จนกระทั่งวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ก าหนดนโยบายให้ผู้ดูแลระบบทั้งหมดใช้ระบบระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเป็นหลัก ดังนั้น จึงควร
มีการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการท างานของระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย เพ่ือให้ทราบถึง
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ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการใช้งาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้บริการระบบเครือข่าย เพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการให้บริการ ด้านการติดตาม และด้านการตรวจสอบระบบเครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายการปฏิบัติงานของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบติดตามและตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.3 ขอบเขตงานวิเคราะห์ 

 ขอบเขตของการปฏิบัติงานการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

1. ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตามและเฝ้าระวัง 
2. ผู้ใช้งานตั้งค่าประเภทของการติดตามและเฝ้าระวัง 
3. ผู้ใช้งานเฝ้าระวังและติดตามผ่านระบบภาพและเสียง 
4. ผู้ใช้งานสรุปบันทึกรายละเอียดปัญหาในแตล่ะวันผ่านระบบ 
5. หัวหน้าส่วนงานติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ 

 

1.4 ขอบเขตของข้อมูล 

การวิเคราะห์ในครั้งนี้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานการแก้ไขปัญหาการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่อยู่ในระบบติดตามและตรวจสอบระบบ
เครือข่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

 

  



3 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย หมายถึง การใช้ระบบที่ใช้ตรวจสอบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องส าหรับส่วนประกอบที่ช้าหรือล้มเหลวและแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทราบในกรณีที่
ไฟดับหรือมีปัญหาอ่ืน ๆ การตรวจสอบเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเครือข่าย ในงานวิเคราะห์นี้ หมายถึง
ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหารและด าเนินงานภายในคณะแพทยศาสตร์  

1.5.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอยู่ในสังกัดของ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.5.3 การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบเครือข่าย หมายถึง การปรับปรุงและแก้ไขระบบติดตาม
และตรวจสอบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแบบตั้งเวลาการตรวจสอบล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะแจ้งเตือนให้แก่ผู้ดูแลระบบล่วงหน้า 

1.5.4 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอยู่ในสังกัดของ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และได้รับการอัพเกรดระบบให้มีความทันสมัย และปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานอุปกรณ์และระบบ 

 

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 เพ่ือเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์และแจ้งเตือนความผิดพลาดของอุปกรณ์ไปยังผู้ดูแลระบบ 

1.6.2 เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการหยุดให้บริการของเครือข่ายหรือ
เครื่องแม่ข่ายได้อย่างทันท่วงท ี

1.6.3 ระบบเครือข่ายสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพจากการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ระบบเกิด
การหยุดท างาน (Downtime) 

1.6.4 ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้อย่างรวดเร็ว 

 



 

บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าเอกสารแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ประกอบการศึกษางานวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับโพรโทคอลไอซีเอ็มพี  
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.1.1 ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Schmitt (1998) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอาไว้ว่า หมายถึง เครือข่ายการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่เกิดขึ้นระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ซึ่งมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ซึ่งการเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง (โหนด
เครือข่าย) จะใช้อุปกรณ์สายเคเบิลหรือเครือข่ายไร้สายเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Licklider & Taylor (1968) กล่าวถึงความหมายของเครือข่ายว่า เป็นกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์สื่อสารจ านวนมากให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครือข่ายสามารถด าเนินติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ตลอดจนยัง
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อภายในเครือข่ายเดียวกันได ้เช่น เครือข่ายของ
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โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายวิทยุ เป็นต้น โดยช่องทางที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันจะเรียกว่า ช่องสัญญาณ (communication channel) 

Metcalfe & Boggs (1976) กล่าวว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการน าเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์
จ านวนมากให้มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เหตุผลของการเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เข้าหากัน เนื่องจากราคาของคอมพิวเตอร์ถูกลง และความต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ
โดยรวม เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวก็ท างานได้ในตัวเองระดับหนึ่ง แต่เมื่อต่อร่วมกันจะท างานได้
เพ่ิมขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้
งาน และมีความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

Karygiannis & Owens (2002) กล่าวว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การน าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Notebook Desktop เครื่องแม่ข่าย มาเชื่อมต่อกันด้วยสื่อกลางซึ่งก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วง 
เช่น สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง สายทองแดง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ คลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ 

2.1.2 ความส าคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Wellman (2001) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอาไว้ดังนี้  

1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการท างานเป็นทีมได้พร้อมเพรียงกัน 
2.  เพ่ือให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากยิ่งข้ึน (Sproull & Kiesler, 1991) 
3.  องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เช่น สามารถเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายได้พร้อมกัน เข้าถึง

ข้อมูลในองค์กรได้พร้อมกันอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้อุปกรณ์ส านักงานประเภทเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
ได้พร้อมกัน 

4.  เพ่ือให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการด าเนินงานได้ เช่น ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้แรงงานคน
ในการส่งเอกสารเนื่องจากสามารถใช้การส่งเอกสารผ่านทางอีเมลหรือระบบ Cloud ได ้(Spirin et al, 2019) 

5.  องค์กรสามารถขยายขอบเขตในการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลได้กว้างมากยิ่งขึ้น และไม่
จ ากัดอยู่แค่ภายในองค์กร หรือภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทั่วทุกมุมโลก
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

6.  ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีระบบการแจ้งเตือนความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมความปลอดภัยในแก่ระบบการจัดเก็บข้อมูล และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว  
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2.1.3 ประเภทของระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามขนาดและระยะท าการของเครื อข่าย ซึ่ง
เรียงล าดับจากขนาดเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงเล็กที่สุด ดังนี้ 

1. WAN (Wide Area Network) เป็นเครือข่ายที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายอ่ืนๆ ที่อยู่
ห่างไกลกันอย่างมาก เช่น ระหว่างจังหวัด หรือระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น WAN จะเป็นการติดตั้งคู่สาย
วงจรเช่า (Leased Line) เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ LAN ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน (Zhang 
et al, 2011) 

2. MAN (Metropolitan Area Network) คือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย LAN หลาย
เครือข่ายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าด้วยกัน เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร โดยจะเป็นการเชื่อมต่อกัน
ด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงซึ่งมีความรวดเร็วอย่างมากในการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Wang et al, 2018) 

3. LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครื่องข่ายท้องถิ่นที่มีระยะทางในการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันไม่เกิน 10 กิโลเมตร เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะที่ใกล้เคียง
กัน เชื่อมโยงด้วยสายสื่อสารประเภทสายทองแดงหรือสายใยแก้วน าแสงซึ่งท าให้มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูล
ด้วยความเร็วสูงมาก และมีความผิดพลาดของข้อมูลต่ า โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อเทอร์มินอล (Terminal) 
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (Mainframe Computer) หรือเชื่อมต่อกับมินิคอมพิวเตอร์  (Mini 
Computer) ซึ่งการควบคุมการสื่อสารและการประมวลผลต่างๆ จะถูกควบคุมและด าเนินการโดยเครื่องเมนเฟรม
หรือมินิคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างว่าโฮสต์ (Host) โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างโฮสต์กับเทอร์มินอลซึ่งท า
หน้าที่เป็นเพียงจุดรับข้อมูลและแสดงข้อมูลเท่านั้น (von Burg & Kenney, 2003) 

4. PAN (Personal Area Network) เป็นเครือข่ายเฉพาะบุคคลที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
หรือเครื่องมือต่างๆแบบไร้สาย เช่น Bluetooth เป็นต้น 

การเชื่อมต่อภายในองค์กรนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN เป็นหลัก โดยสามารถจ าแนก
การเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. แบบบัส (Bus) การเชื่อมต่อประเภทนี้ประกอบด้วยเครือข่ายสายหลัก 1 เส้น ซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายทุกเครื่องจะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหลักเส้นนี้ โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะถูกมองเป็นโหนด (Node) เมื่อเครื่องลูกข่ายเครื่องที่หนึ่งต้องการส่งข้อมูลให้กับเครื่องที่สอง จะต้อง
ส่งข้อมูล และแอดเดรสของเครื่องที่สองลงไปบนบัสสายเคเบิ้ลนี้ เมื่อเครื่องที่เครื่องที่สองได้รับข้อมูลแล้วจะน า
ข้อมูลไปใช้งานต่อได้ในทันท ี(Mohammad et al, 2015) 
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ภาพที่ 2.1 การเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology) 
ที่มา : Mohammad et al (2015) 

 

2. แบบวงแหวน (Ring) เป็นการเชื่อมต่อจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งจนครบวงจร ซึ่งใน
การส่งข้อมูลจะท าการส่งออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่านจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง
จนกว่าจะถึงเครื่องปลายทาง อย่างไรก็ตามปัญหาของโครงสร้างแบบนี้ คือ หากสายเชื่อมต่อเกิดการช ารุดในส่วน
ใดจะส่งผลให้ไม่สามารถน าส่งข้อมูลได้ ระบบวงแหวนมีการใช้งานบนเครื่อง ไอบีเอ็ม (IBM) เป็นส่วนมาก โดยการ
ใช้เครือข่ายแบบวงแหวนของเครื่องไอบีเอ็มจะใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องมินิหรือเมนเฟรมของไอบีเอ็มกับเครื่อง
ลูกข่ายบนระบบ (Mohammad et al, 2015)  
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ภาพที่ 2.2 การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology) 
ที่มา : Mohammad et al (2015) 

 

3. แบบดาว (Star) เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ฮับ (Hub) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อโดยที่
ทุกเครื่องจะต้องรับ-ส่งข้อมูลผ่านฮับ สายเชื่อมต่อที่ใช้ส่วนมากมักจะเป็นยูทีพี (UTP) และใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) โดยที่ฮับจะท าหน้าที่เป็นเสมือนตัวทวนสัญญาณ (Repeater) แต่ในปัจจุบันมีการใช้สวิตช์ (Switch) เป็น
อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า (Conrad et al, 2016) 

 

ภาพที่ 2.3 การเชื่อมต่อแบบดาว (Star Topology) 
ที่มา : Conrad et al (2016) 
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4. แบบผสม (Hybrid) เป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อยหลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน 
เช่น การน าเอาเครือข่ายระบบบัส, ระบบวงแหวน และระบบดาว มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อประเภทนี้
เหมาะส าหรับบางหน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งระบบเครือข่ายแบบผสมนี้จะ
มีโครงสร้างแบบเรียงล าดับ (Hierarchical) หรือ ต้นไม้ (Tree) ที่มีล าดับชั้นในการท างาน (Zardari et al, 2018) 

 

ภาพที่ 2.4 การเชื่อมต่อแบบผสม (Hybrid Topology) 
ที่มา : Zardari et al (2018) 

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อภายในหน่วยงานยังมีระบบเครือข่ ายไร้สาย หรือ Wireless LAN 
(WLAN) ซึ่งท าหน้าที่เช่นเดียวกับระบบ LAN เพียงแต่เปลี่ยนจากการเชื่อมต่อผ่านทางสายเคเบิ้ลไปเป็นการ
เชื่อมต่อผ่านระบบไร้สาย ซึ่งระบบดังกล่าวเหมาะส าหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือใน
สถานที่ที่ต้องการความสวยงาม ความเรียบร้อย และความเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร หรือใน
องค์กรซึ่งมีตึกขนาดใหญ่ เป็นต้น (Gu et al, 2009) โดยหลักการท างานของระบบเครือข่ายไร้สายจะมีอุปกรณ์ใน
การกระจายสัญญาณ (Access Point) ซึ่งใช้คลื่นวิทยุเป็นการรับส่งสัญญาณ โดยทั่วไปมักจะมีการใช้ 2 คลื่น
ความถี่ ได้แก่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ และ 5.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (Kamerman & Aben, 2000) นอกจากนี้ระบบเครือข่ายไร้
สายยังสามารถแบ่งประเภทการติดต่อสื่อสารได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN: Wireless LAN) 
ที่มา : Islam et al (2018) 

 

1. เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Network) เครือข่ายประเภทนี้จะไม่มีเครื่องแม่
ข่าย และไม่มีการแบ่งล าดับชั้นความส าคัญของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเข้ากับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
จะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการจักการใช้เครือข่าย ซึ่งเรียกว่า เพียร์ (Peer) คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะท าหนา้ที่เป็น
ทั้งเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่ายซึ่งจะแล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้ เครือข่ายประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลและ
จัดการระบบ (Granville et al, 2005) ซึ่งหน้าที่นี้จะกระจายไปยังผู้ใช้แต่ละคนเนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละ
เครื่องจะเป็นคนก าหนดว่าข้อมูลหรือทรัพยากรใดบ้างของเครื่องนั้นที่ต้องการแชร์กับผู้ใช้อ่ืน ในบางกรณีจึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นการท างานแบบ เวิร์คกรุ๊ป (Work group) หรือกลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งโดยส่วนใหญ่
มักจะมีจ านวนน้อยกว่าสิบคน (Clark, 2001) เครือข่ายประเภทนี้จะมีระบบการท างานที่ไม่ซับซ้อนเนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท าหน้าที่เป็นทั้งเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย ดังนั้นจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายได้เป็นอย่างมาก นอกจากนีร้ะบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์นี้ยังไม่จ าเป็นต้อง
เป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นและระบบรักษาความปลอดภัยเท่ากับระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่องแม่ข่ายหลัก ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์อาจจะใช้แค่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
พ้ืนฐานทั่วไปเท่านั้น ในขณะที่เครื่องแม่ข่ายอาจต้องใช้ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าซึ่งแลกมาด้วย
ต้นทุนการด าเนินงานที่สูงขึ้น ซึ่งเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหมาะส าหรับสภาแวดล้อมดังต่อไปนี้ 
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1.1 มีผู้ใช้เครือข่าย 10 คน หรือน้อยกว่า 

1.2 มีทรัพยากรเครือข่ายที่ต้องแชร์กันไม่มากนัก เช่น ไฟล์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งยังไม่
จ าเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ทางด้านนี้โดยเฉพาะ 

1.3 ยังไม่มีความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

1.4 การขยายตัวของเครือข่ายไม่มากนักในอนาคตอันใกล้ 

 

 

ภาพที่ 2.6 เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Network) 
ที่มา : Barkallah et al (2017) 

2. เครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการ
และรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์ โดย เซิร์ฟเวอร์ (Server) จะท าหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง (Oluwatosin, 2014) โดยเครื่องผู้ให้บริการและเครื่องผู้ใช้บริการเชื่อมต่อกันอยู่ โดยเครื่อง
ผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้
บริการร้องขอแล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ เครือข่ายนี้จึงเหมาะกับระบบเครือข่ายที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเครื่องลูกข่ายอาจเป็นจ านวน 100 เครื่องขึ้นไป เพราะฉะนั้นเครื่องท่ีจะน ามาท า
หน้าที่ให้บริการจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากจะต้องได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
ทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่ายตลอดเวลาโดย
เครื่องที่จะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นมินิคอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้ (Maheshwari & Liskov, 
1994) 
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ภาพที่ 2.7 เครอืข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) 
ที่มา : Thorn et al (2002) 

 

2.1.4 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

น้ าทิพย์ รัตนาวงษ์ไชยยา (2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอาไว้ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลท าได้ง่าย โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึงข้อมูลจากส่วนกลาง หรือ
ข้อมูลจากผู้ใช้คนอ่ืนมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตนเอง และ
นอกจากดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ยังสามารถคัดลอกไฟล์ไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย  

2. ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากร
ส่วนกลางที่ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคน สามารถใช้ได้โดยการสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ตัวเองผ่านเครือข่ายไป
ยังอุปกรณ์นั้น เช่น มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย 

3. ใช้โปรแกรมร่วมกัน ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะรันโปรแกรมจาก เครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อโปรแกรม ส าหรับคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่อง เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ และยังประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจ าด้วย 

4. ท างานประสานกันเป็นอย่างดี ก่อนที่ เครือข่ายจะเป็นที่นิยม องค์กรส่วนใหญ่จะใช้
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ในการจัดการงาน และข้อมูลทุกอย่างในองค์กร แต่
ปัจจุบันองค์กรสามารถกระจายงานต่าง ๆ ให้กับหลาย ๆ เครื่อง แล้วท างานประสานกัน เช่น การใช้เครือข่ายใน
การจัดการระบบงานขาย โดยให้เครื่องหนึ่งท าหน้าที่จัดการการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ อีกเครื่องหนึ่งจัดการกับระบบ
สินค้าคงคลัง เป็นต้น  
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5. ติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว เครือข่ายนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้เป็น
อย่างดี ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล กับเพ่ือนร่วมงานที่อยู่คนละที่ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

6. เรียกข้อมูลจากบ้านได้ เครือข่ายในปัจจุบันมักจะมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเป็น
เซิร์ฟเวอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายจากระยะไกล เช่น จากที่บ้าน โดยใช้ติดตั้งโมเด็มเพ่ือใช้หมุนโทรศัพท์
เชื่อมต่อ เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี  

2.2.1 ความหมายของโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี   

Case et al (1988) กล่าวว่า SNMP ย่อมาจาก Simple Network Management Protocol ซึ่งเป็นโพร
โทคอลที่อยู่ระดับบนในชั้นการประยุกต์ และเป็นส่วนหนึ่งของชุดโพรโทคอล TCP/IP เครือข่ายอินทราเน็ตที่ใช้โพร
โทคอล TCP/IP มีอุปกรณ์เครือข่ายแบบหลากชนิดและหลายยี่ห้อ แต่มาตรฐานการจัดการเครือข่ายที่ใช้งาน
ได้ผลดีคือ SNMP ในการบริการและจัดการเครือข่ายต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีส่วนของการท างานร่วมกับระบบ
จัดการเครือข่าย ซึ่งเราเรียกว่า เอเจนต์ (Agent) เอเจนต์เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมอยู่
ในเครือข่ายโดยมีคอมพิวเตอร์หลักในระบบหนึ่งเครื่องเป็นตัวจัดการและบริหารเครือข่ายหรือเรียกว่า NMS-
Network Management System 

Bayunadi et al (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการมอนิเตอร์ระบบโดยใช้โปรแกรมแค็ตไทบน
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และอาศัยหลักการท างานของโปรโตคอล Simple Network Management Protocol 
(SNMP) รายงานสถานการณ์ท างานเครือข่ายตามที่ถูกออกแบบไว้ของมหาวิทยาลัยดิโปเนโกโรประเทศอินโดนีเซีย 
โดยผลการตรวจสอบของการใช้งานโปรแกรมแค็ตไท แสดงให้เห็นถึงการใช้งานแบนด์วิดท์ของเครือข่าย และ
รายงานผลของการบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยดิโปเนโกโรแก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

Stallings (1993) กล่าวว่า Simple Network Management Protocol ออกแบบมาเพ่ือเป็นเครื่องมือ
การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SNMP ท างานในชั้นของแอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบ Transmission control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ท างานกับ User 
Data Protocol (UDP) เป็นหลัก เนื่องจาก UDP มีขนาดเล็กและไม่ต้องการทรัพยากรมากเท่ากับ TCP หน้าที่
หลักในการท างานของ SNMP คือท าให้ Network Management Station (NMS) และ SNMP Agent Software 
ซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ในระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยใช้ SNMP Message Protocol นี้จะ
ท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบของ SNMP Message ส าหรับใช้จัดการ Managed Object (MIB) รวมไปถึงการก าหนด
สิทธิของ SNMP Message 
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Affandi et al (2015) กล่าวว่า โปรโตคอล SNMP หรือ Simple Network Management Protocol 
เป็นการท างานในระดับ Application Layer ซ่ึงใช้ส าหรับการบริหารจัดการเครือข่าย โปรโตคอลนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
ชุดโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือช่วย
ให้ผู้บริหารเครือข่ายสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ค้นหาปัญหาและแก้ปัญหาความผิดพลาดของระบบ
เครือข่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ในการจัดการประสิทธิภาพและการวางแผนการเจริญเติบโตของเครือข่ายขององค์กร
ในอนาคตเพ่ือการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ 

QOS (2018) กล่าวว่า SNMP เป็นโปรโตคอลในขั้นแอปพลิเคชั่นเลเยอร์ที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการ
เครือข่าย ซึ่งโปรโตคอลนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุดโปรโตคอล TCP/IP ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการวางแผนขยายเครือข่ายในอนาคต โดยโปรโตคอล 
SNMP จะท าหน้าที่ในการช่วยผู้บริหารเครือข่ายในการจัดการประสิทธิภาพตรวจสอบแก้ไขปัญหาของเครือข่าย 
รวมทั้งการวางแผนในการขยายระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถเพ่ิมจ านวนผู้ใช้งานในเครือข่ายได้โดยไม่สร้างปัญหา
ให้กับระบบ และในปัจจุบัน SNMP มีอยู่ 3 เวอร์ชั่น ได้แก่ SNMP version 1 (SNMP v1), SNMP v2 และ SNMP 
v3 

Huang et al (2011) กล่าวว่า SNMP เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวอุปกรณ์ 
Network ที่มีหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Switch , Router ,Server, Access Point ร่วมกับโปรแกรมประเภท 
NMS (Network Management System) เช่น CACTI ,MRTG ,Solarwinds ,OPManager ,PRTG ,etc. ซึ่งใน
การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้เราก็ต้องอาศัยโปรโตคอล SNMP เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลมาให้โปรแกรม
ประเภท NMS มาแสดงผลเป็นรูปภาพที่สวยงาม 
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2.2.2 องค์ประกอบพื้นฐานของ SNMP 

องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการจัดการเครือข่ายโปรโตคอล SNMP ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1. Managed Devices เป็นโหนดของเครือข่ายที่บรรจุส่วนของซอฟต์แวร์ที่ เรียกว่า SNMP 
Agent และอยู่บนเครือข่ายที่ต้องการจัดการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องการจัดการนี้เป็นชุดที่เก็บข้อมูลในการจัดการและ
สร้างข้อมูลที่สามารถใช้งานได้เพ่ือน าส่งไปให้ NMS โดยใช้โปรโตคอล SNMP (Wang, 2020) 

2. Agent เป็นโมดูลซอฟต์แวร์ในการจัดการเครือข่ายที่ อยู่ ในอุปกรณ์ที่ต้องการจัดการ 
(Managed Devices) โดยเอเจนต์มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการภายในเครือข่าย และท าการแปลงชุดของ
ข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบที่ท างานเข้ากันได้กับโปรโตคอล SNMP (Gardikis et al, 2012) ซึ่ง Agent จะ
ประกอบไปด้วยสองส่วนส าคัญคือ 

2.1 Protocol Engine ท าหน้าที่ประมวลค าสั่งที่มาจาก NMS ซึ่งได้แก่รับค าสั่งถอดรหัส 
ค าสั่งท างานตามค าสั่ง และส่งผลตอบกลับไปยัง NMS 

2.2 Management Information Base หรือ MIB เป็นส่วนที่ค่าของชุดข้อมูลการท างาน
ของอุปกรณ ์

 

ภาพที่ 2.8 SNMP agent 
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3. NMS เป็นแอปพลิเคชันที่ท างาน (รัน) บนเซิร์ฟเวอร์ (คอนโซล) เพ่ือท าการเฝ้าระวังและ
จัดการควบคุมอุปกรณ์ในเครือข่าย โดยให้บริการด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง NMS เป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน NMS 
Server หรือ Console โดยแอปพลิเคชันในการจัดการเครือข่ายและ MIB จะโต้ตอบกันได้โดยใช้ SNMP 

เนื่องจาก SNMP เป็นโปรโคคอลที่มีการใช้งานในระดับกว้างบนเครือข่ายขนาดใหญ่ (Enterprise 
Network หรือ Internetwork) ซึ่งมีอุปกรณ์เครือข่ายทีต่้องจัดการมากขึ้น จึงเกิดการส่งค าสั่งระหว่างคอนโซลและ
อุปกรณ์ท่ีต้องการจัดการในขั้นตอนของการสอบถามเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน ส่งผลให้มีการจราจรในเครือข่าย
เกิดข้ึนอย่างหนาแน่นจากการใช้ SNMP 

2.2.3 การด าเนินงานของ SNMP 

การสื่อสารในเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล SNMP เป็นรูปแบบของการร้องขอและตอบกลับ โดยแพคเกจของ 
SNMP จะบรรจุข้อมูล 2 ส่วนคือ ส่วนหัวของข้อความ (Message Header) และหน่วยของข้อมูลโปรโตคอล 
(Protocol Data Unit) หรือ PDU ซ่ึงประเภทของข้อความการร้องขอและตอบกลับของการใช้โปรโตคอล SNMP 
V1 เป็นดังภาพที่ 2.9 

 

ภาพที่ 2.9 ประเภทของเมสเสจใน SNMP (SNMP V1) 

1. Get อนุญาตให้ NMS น าออบเจ็ค (ค่าของตัวแปร SNMP) จากตารางกลับมา 

2. Get Next อนุญาตให้ NMS น าออบเจ็คในล าดับถัดไปจากตาราง หรือ เอเจนต์กลับมา 

3. Set ใช้โดย NMS ในการเซทค่าส าหรับออบเจ็คภายในเอเจนต์ 

4. Trap ส่งค าเตือนโดยเอเจนต์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโพรโทคอลไอซีเอ็มพี  

2.3.1 ความหมายของโพรโทคอลไอซีเอ็มพี 

Conta & Deering (1998) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับโพรโทคอลไอซีเอ็มพีเอาไว้ว่า เป็นโพรโทคอลที่ท า
หน้าที่รายงานความผิดพลาดต่างๆ ใน IP packet และตรวจสอบการท างานในชั้น Internet Layer เนื่องจากปกติ
ข้อมูลที่ส่งใน Network จะต้องผ่าน Router มากกว่าหนึ่งตัว เพ่ือให้ Router สามารถตรวจสอบปัญหาในการส่ง
ข้อมูลไปยังปลายทาง Router จะใช้ Internet Control Message Protocol (ICMP) ไปแจ้งยัง IP ต้นทาง โดย 
ICMP จะถูกใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 

Kumar et al (2009) กล่าวว่า โพรโทคอลไอซีเอ็มพี ICMP ท าหน้าที่รายงานข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างที่มีการส่งแพคเกตในเครือข่ายโพรโทคอล ICMP ใช้การส่งข้อมูลแบบ Connectionless หมายถึงการส่ง
ข้อมูลที่ฝ่ายรับและฝ่ายส่งไม่ได้ประสานงานกันก่อนคือฝ่ายส่งจะส่งข้อมูลออกไปเลยโดยไม่ต้องแจ้งฝ่ายรับว่าจะมี
การส่งข้อมูลไปให้ 

พิชิต จินตโกศลวิทย์ (2539) กล่าวถึงโปรโตคอลตัวหนึ่งในชุดของ TCP/IP นั้นคือ ICMP (Internet 
Control Message Protocol) ซึ่งมักถูกใช้งานโดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย รวมทั้งยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบการท างานผิดพลาดของระบบเครือข่าย รวมถึงการตรวจสอบการถดถอยของประสิทธิภาพของอุปกรณ์
หรือโหนด ซึ่งอาจจะเป็นตัว PLC หรือ รีเลย์ป้องกันในระบบควบคุมระบบไฟฟ้าก็ได้ สืบเนื่องจากโปรโตคอล ICMP 
เป็นโปรโตคอลขนาดเล็กดังนั้นสามารถน ามาใช้สะท้อนประสิทธิภาพการสื่อสารของตัวโหนดได้โดยการตรวจวัด
เวลาการตอบสนองของ ICMP 

เอกรัตน์ สุขสุวรรณ (2557) กล่าวว่า ICMP (Internet Control Message Protocol) เป็นโปรโตคอลชั้น
เครือข่ายซึ่งท าหน้าที่รายงานเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการส่งข้อมูลในเครือข่าย 
อีกทั้งยังสามารถระบุได้ว่าเครือข่ายมีการแออัดของข้อมูลหรือข้อมูลมีโอกาสการล้มเหลวระหว่างปลายาทาง เช่น 
ข้อมูลถูกยกเลิกเพราะเวลาที่ก าหนดส าหรับการส่ง (TTL) หมดอายุ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตอบกลับไปยังผู้ส่งเท่านั้น
ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่ตรวจพบได้ 

2.3.2 ความส าคัญของโพรโทคอลไอซีเอ็มพี 

Rosen (2014) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้  

1. การตรวจสอบระบบในเครือข่ายเพ่ือบ ารุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะท างานล้มเหลว 

2. ช่วยแก้ปัญหาในการค้นหาที่อยู่ Ethernet ของข้อมูลที่ใช้การก าหนดที่อยู่แบบ IP แต่ถ้าทราบ
ที่อยู่เป็นแบบ Ethernet แล้วต้องการแปลงที่อยู่เป็น IP จะท าอย่างไร ปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เริ่มท างานด้วยการอ่านข้อมูลทั้งหมดจากเครื่อง Host (Diskless Workstation) เครื่องประเภทนี้จะทราบเพียงที่
อยู่ Ethernet ของตนเองจากอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายเท่านั้น (Gusella, 1990) 
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3. ผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตอยากรู้ว่าโฮสต์ที่ตนเองจะติดต่อมีตัวตนและเชื่อมโยงเส้นทางไปถึงได้
หรือไม่ โดยทั่วไปจะใช้ค าสั่ง ping ในโปรโตคอล ICMP เพ่ือส่งไปยังปลายทางแล้วส่งค าตอบกลับมา นอกจากนี้ยัง
เป็นตัวช่วยในการวัดความเร็วของเครือข่ายซึ่งวัดจากระยะเวลาที่ส่งกลับมา (Rosen, 2014) 

4. ในมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบเครือข่าย LAN ถ้าหาก LAN เกิดข้อผิดพลาดหรือล้มเหลวระหว่าง
การใช้งานก็สามารถน า ICMP มาช่วยเหลือให้ระบบสามารถด าเนินการต่อได ้

5. ICMP เป็นส่วนหนึ่งของ IP จึงสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่าง WAN และ LAN ที่มี
รูปแบบเครือข่ายต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Ethernet Token Ring หรือ StarLan หรือแม้แต่การเชื่อมต่อโดยใช้
โมเด็มเข้าสู่ครือข่าย Internet ก็สามารถท าได้โดยง่าย 

2.3.3 ประโยชน์ของโพรโทคอลไอซีเอ็มพี 

พิชิต จินตโกศลวิทย์ (2539) ICMP มีคุณสมบัติมากมาย และยังมีขนาดเล็ก ด าเนินการได้รวดเร็ว ดังนั้น
การที่สามารถน า ICMP มาประยุกต์ใช้ได้จะมีประโยชน์ต่อระบบงานเป็นอย่างมาก เช่น การตรวจสอบระบบใน
เครือข่ายเพ่ือบ ารุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะท างานล้มเหลวเป็นต้น 

   

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 

2.4.1 ความเป็นมาของระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้บริการเข้าถึงการเรียน
การสอน แก่บุคลากร นิสิต และคณาจารย์ ทั้งในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศโดย
อาศัย Internet และ intranet ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการและการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยระบบ สารสนเทศที่มีระบบเครือข่าย (network infrastructure) ที่มีช่องสัญญาณกว้าง 
(bandwidth) รวดเร็วและ เสถียรภาพ มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ที่ใช้ในการ ด าเนินงานพัฒนาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับความต้องการด้าน
ระบบเครือข่ายอย่างไม่มีการหยุดชะงัก และต้องสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลา 24 ชม. อีกทั้งยังต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านเทคนิคในการพัฒนา
และปรับปรุงซอฟต์แวร์ในภาพรวม คณะแพทยศาสตร์มีอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีความ
จ าเป็นในการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือให้สามารถ
ท างานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด และหากเกิดปัญหาก็สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพ่ือพัฒนาการ
ตรวจสอบและเข้าถึงปัญหาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายซึ่งจะช่วยท าให้การติดตามปัญหาได้อย่างทันสมัย สามารถเก็บข้อมูลปัญหาที่พบในระหว่างการใช้งาน
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ระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศยังได้มอบหมาย
ให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายพัฒนาและติดตั้งระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง
และด าเนินการภายในคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงแบ่งการพัฒนาระบบออกเป็น 5 ระบบงาน ประกอบด้วย 

1. ระบบเว็บท่าศูนย์กลาง 

2. ระบบตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

3. ระบบตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

4. ระบบตรวจจับอุปกรณ์แม่ข่าย 

5. ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งาน 

โดยระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายถือได้ว่าเป็นระบบงานที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาใน
ระยะแรก อีกทั้งยังเป็นระบบน าร่องซึ่งเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ควบคู่กับระบบรับแจ้งแบบเอกสาร 
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไดม้ีนโยบายให้ทีมนักวิเคราะห์ระบบใช้ระบบติดตาม
และตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการแก้ไขปัญหา
และข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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2.5 แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับประสิทธิภาพ  

2.5.1 ความหมายของประสิทธิภาพ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถท่ีท าให้เกิดผล
ในการท างาน  

รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ (2555) ได้ให้ความหมายว่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพเอาไว้ว่า เป็นการท างานให้เร็วและได้
ผลงานที่ออกมาดีตามที่คาดหวังไว้ โดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย โดยมุ่งผลของการท างานที่
ส าเร็จลุล่วง ตาม เป้าหมายหรือที่คาดหวังไว้เป็นหลัก   

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2545) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้บุคลากรในจ านวน
น้อยแต่สามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงผลงานที่ส าเร็จนั้นใช้บุคลากร ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรอ่ืนๆ ในปริมาณ
ทีพ่อเหมาะกับงาน และยิ่งผลงานที่ส าเร็จได้ ใช้คนและทุนต่ า มากเท่าใด ยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น  

ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2555) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  

สมใจ ลักษณะ (2544) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานให้เสร็จโดยเสียเวลาและพลังงานใน
ปริมาณที่น้อยที่สุด คือการท างานให้มีความรวดเร็วและได้ผลงานที่ดี บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างานมักจะ
เป็นบุคคลที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สามารถสร้างผลงานได้มากและเป็นผลงานที่มีคุณภาพ 
โดยสิ้นเปลือง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และพลังงานน้อยที่สุด 

ทิพยาวดี เมฆสวรรค์ (2551) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณา คือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง 
และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายข้ึนกว่าเดิม 

2. ประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผล
ก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกท่ีดีในการท างาน 
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2.5.2 องค์ประกอบของประสิทธิภาพ 

ชัยวุฒิ เทโพธิ์ และ พงเสถียร เหลืองอลงกต (2563) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิภาพ 
ไว้ 4 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ ได้ประโยชน์คุ้มค่า และมี
ความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร โดยผลงาน
ที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดเป้าหมายไว้ และควรมี
การวางแผน การบริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตรงตามท่ีก าหนด 

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
และทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4. ค่าใช้จ่าย (costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการซึ่งจะต้อง
ลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต  ได้แก่ ทรัพยากรด้าน
การเงิน แรงงานคน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

2.5.3 การวัดประสิทธิภาพ  

การวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดความสามารถท่ีท าให้เกิดผลการใช้งาน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดและมีคุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การวัดประสิทธิภาพขององค์กร แบ่งออกเป็น 4 
วิธี ดังนี้ (ปริศนา มัชฌิมา และคณะ, 2555)  

1. ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพ ควรวัดได้จากความสามารถขององค์กร
ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ใช้วิธีวัดประสิทธิผลขององค์กรได้ก็ต่อเมื่อลักษณะขององค์กรและเป้าหมาย มี
ลักษณะตามข้อสันนิษฐาน คือ องค์กรมีเป้าหมายที่แท้จริง มีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถที่เราจะวัดได้ 
สามารถมองเห็นและเข้าใจเป้าหมายเหล่านั้น ตลอดจนสามารถวัดได้ว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายเพียงใด   

2. แนวคิดด้านระบบ การวัดประสิทธิภาพขององค์กรจากเป้าหมายนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยน าออกขององค์กรเป็นส าคัญ การวัดประสิทธิภาพจากส่วนอ่ืนขององค์กร เช่น ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
แปรปัจจัยน าเขา้ให้เป็นปัจจัยน าออก จะท าให้สามารถสร้างกฎเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้ 

3. ความสามารถขององค์กร ซึ่งเป้าหมายขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล
และกลุ่มผลประโยชน์  
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4. ค่านิยม เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพในเรื่องของแต่ละบุคคล ผู้ประเมินจะตั้ งเกณฑ์การวัด เช่น 
การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

อนันต์ เกตุวงศ์ (2537) ได้กล่าวว่า การวัดประสิทธิภาพอาจพิจารณา ได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ  

1. การพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานหรือผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ไปจริง  

2. การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมที่ท าจริงกับทรัพยากรที่ใช้ไปจริง  

3. การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลงานหรือผลผลิตที่ได้รับจริงกับกิจกรรมที่ท าจริง    

ในการวัดประสิทธิภาพดังกล่าวอาจต้องท าการเปรียบเทียบกับตัวเลขลักษณะเดียวกันกับประสิทธิภาพ
ของแผนอื่นหรือหน่วยงานอื่น หรือแผนเดียวกันในเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไข ปัจจัยและลักษณะของ
งานและสภาพแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์เปรียบเทียบกันด้วย  

 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนชัย กิจพงษ์ศรี (2560) การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายการดาเนินงานภายใน
องค์กรของบริษัทดีเอ๊กซ์พี (ไทยแลนด์) จ ากัด ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามค่าสถานะต่างๆของระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหากเกิดปัญหาจะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นและระบบจะท าการแจ้งให้เห็นว่าสิ่งใดมีปัญหา
ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถท าการแก้ใขได้ถูกจุดของระบบเพ่ือให้เกิดผลกระทบกับระบบอ่ืนๆ ให้น้อยที่สุด และ
แผนกอ่ืนๆ ลดปัญหาการแก้ใขที่ล่าช้าและไม่แม่นย าท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 คมสันต์ ครุฑใจกล้า (2555) พบว่าจากการทดลองผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดท าระบบตรวจสอบการท างาน
ของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายโดย
ควบคุมการตรวจสอบผ่านทางหน้าเว็บซึ่งสามารถจัดการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่
ข่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค ์

 จักรินทร์ พิมพ์ดี (2560) พบว่า จากการทดสอบการท างานของระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่ายสามารถตรวจสอบการท างานผิดพลาดตามที่ตั้งค่าไว้และแจ้งเตือนมายังผู้ดูแลระบบให้ทราบถึง
ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถเรียกดูย้อนหลัง
รายงานการเกิดปัญหาได ้

เกรียงศักดิ์ หงษ์ชุมแพ (2546) ระบบตรวจจับการบุกรุก ที่วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ ได้แสดงถึงความสามารถ ใน
การตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่าย ได้ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ก็โดยต้องให้ข้อมูลบุกรุกให้ระบบน าไปใช้ในการ
เปรียบเทียบตรวจสอบ สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มข้ึนต่อไป 
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ราชชสาส์น อินสิงห์ และคณะ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่ายแลนของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการตรวจวัดประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบเดิมที่ใช้อยู่ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์เครือข่าย เน็ตเวิร์กอนาไลเซอร์สนิฟเฟอร์โปร จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพจากคุณภาพของการรับส่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมทั้งขนาดของช่องสัญญาณหรือแบนด์วิธด์ที่
ให้บริการได้สูงสุดและให้บริการได้จริง ณ ขณะนั้น ซึ่งพบว่ามีคุณภาพของการรับส่ง 829.00 กิโลบิตต่อวินาที
รวมทั้งมีขนาดของช่องสัญญาณ 10 เมกะบิตต่อวินาที แล้วท าการจ าลองระบบเครือข่ายโดยการปรับปรุงอุปกรณ์ที่
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเครือข่ายในรูปแบบดาว หลังจากนั้นท าการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของระบบจ าลองด้วยโปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายโปรแกรมเดิม จากนั้นจึงท าการประเมินและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของทั้งสองระบบ ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีคุณภาพของการรับส่ง  3.69 เมกะบิตต่อวินาทีรวมทั้งมี
ขนาดของช่องสัญญาณ 100 เมกะบิตต่อวินาที จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าระบบที่จ าลองมีประสิทธิภาพดี
ขึ้นกว่าระบบเดิมท้ังในด้านความสามารถในการให้บริการสูงสุด และความสามารถในการให้บริการจริง ณ ขณะนั้น 
รวมทั้งประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมดีข้ึนมากกว่าระบบเดิมร้อยละ 50  

Cuison & Dungan (2018) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้แบนด์วิดท์ของ
วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ DMMMSU-SLUC ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นไปที่การประเมินผลโดยรวมของโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เครือข่ายของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในการด าเนินการผู้วิจัยได้ระบุแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ของเครือข่าย มี
การตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่ใช้แบนด์วิดท์เป็นจ านวนมากผ่านเครือข่าย และจัดสรรความต้องการใช้แบนด์วิดท์ต่อ
จ านวนผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ตลอดการศึกษาในครั้งนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกของเครือข่ายจะมีความสมบูรณ์ แต่ก็มีจ านวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด จากการส ารวจเครือข่ายพบว่า
มีการใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้แบนด์วิดท์เป็นจ านวนมาก และเป็นแอพพลิเคชั่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังได้มีการกล่าวถึงการจัดสรรแบนด์วิดท์ส าหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ อีกด้วย 

 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 

 

วิธีด าเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายของงานบริหาร
เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยน าข้อมูลที่ปฏิบัติหรือเคย
ปฏิบัติจริง ตลอดจนสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของงานบริหารเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่แนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการติดตามและตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายของคณะแพทย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยท าการ
วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จากนั้นจึง
ท าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน
การบริหารระบบเครือข่าย ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติงานบริหาร
ระบบเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  

 

3.1 การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติตงาน 

ท าการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ของงานบริหาร
เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
คณะแพทย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานบริหารระบบเครือข่ายด้วยระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย โดยใช้เทคนิคผังรากไม้หรือผัง
ต้นไม้ (Tree Diagram)   

 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหา  

ท าการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายด้วยระบบติดตามและตรวจสอบระบบ
เครือข่าย โดยใช้เทคนิคผังกางปลา (Fish Bone Diagram) โดยท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
เครือข่ายด้วยระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย   
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3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่จ าเป็น ดังนี้ 

1. โปรแกรม Web Browser เช่น โปรแกรม Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นต้น 

2. โปรแกรม Mikrotic Network Management 

3. โปรแกรม Acrobat Reader ส าหรับอ่านไฟล์เอกสาร (ไฟล์ pdf) 

4. โปรแกรมการบันทึกปัญหาการใช้งาน 

3.3.2 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น ดังนี้  

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 

3. อุปกรณ์แม่ข่าย 

 

3.4 แหล่งท่ีมาของข้อมูลอุปกรณ์ 

ข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้ามาสู่ระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย สามารถจ าแนกแหล่งที่มาได้ 2 
แหล่ง ดังนี้ 

1. การรับข้อมูลการท างานจากอุปกรณ์เครือข่าย และเว็บไซด์ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ด้วย
การเชื่อมต่อสัญญาณด้วยผู้ให้บริการภายนอก 

2. การรับข้อมูลการท างานจากอุปกรณ์เครือข่าย แม่ข่าย และเว็บไซด์ภานในคณะแพทยศาสตร์ 
ด้วยเครือข่ายภายใน  
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3.5 การจ าแนกข้อมูลอุปกรณ์ 

3.5.1 ข้อมูลที่ถูกส่งเข้าสู่งานการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายและเว็บไซด์ที่ติดตั้งอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด 

2. ข้อมูลเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอกคณะแพทย์ 

3.5.2 ข้อมูลที่ไม่ต้องน าสู่งานการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนภายนอก  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ 

 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

 
4.1 กระบวนการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการติดและตรวจสอบระบบเครือข่าย สามารถน าเสนอด้วยภาพรวม Flow ข้อมูลพฤติกรรมของ
อุปกรณ์ในกระบวนการติดตาม สรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.1 Flow ข้อมูลพฤติกรรมอุปกรณ์ในกระบวนการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย 
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จากภาพที่ 4.1 สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปข้อมูลพฤติกรรมอุปกรณ์ในกระบวนการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย 
ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหา

ระบบเครือข่าย ด าเนินการบันทึกข้อมูลการ
เกิดปัญหาจากระบบการติดตามและ
ตรวจสอบระบบเครือข่าย เฉพาะข้อมูล ตาม
การจ าแนกข้อมูล ข้อ 3.1 ข้างต้น 

- ได้รับการแจ้งเตือนจาก
ระบบเฝ้าระวัง ใช้เวลา 
2-3 นาที/เรื่อง 

-เจ้าหน้าที่งานเฝ้าระวัง
การเกิดปัญหาด้านระบบ
เครือข่าย 

2 เมื่อได้รับเลขท่ีการแจ้งปัญหาแล้ว งาน
สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหา
ระบบเครือข่ายจะส่งเอกสารข้อมูลไปยังส่วน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 - เจ้าหน้าที่งานเฝ้าระวัง
การเกิดปัญหาด้านระบบ
เครือข่าย 

3 เมื่อส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการวิเคราะห์หา
สาเหตุการเกิดปัญหา และเสนอให้หัวหน้า
ศูนย์ฯ พจิารณาสั่งการ 

- ส่วนงานนี้จะใช้เวลาใน
การวิเคราะห์เบื้องต้น
อาจจะใช้เวลาด าเนินการ
ประมาณ 25-30 นาที/
เรื่อง 

- เจ้าหน้าที่งานเฝ้าระวัง
การเกิดปัญหาด้านระบบ
เครือข่าย 
-เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์
ระบบ 

4 เมื่อหัวหน้าศูนย์ฯ สั่งการแล้วจะส่งข้อมูลคืน
กลับไปยังส่วนงานวิเคราะห์และด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายหรือ หาก 
จ าเป็นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือแก่
หน่วยงานต่างๆ ก็จะให้ออกเลขที่หนังสือ 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ไปยังส่วนงาน 
ต่าง ๆ ต่อไป 

- เมื่อหัวหน้าส่วนงาน
ได้รับสรุปปัญหาแล้วจะ
สามารถด าเนินการได้
ทันทีใช้เวลาประมาณ 2 
นาที/ เรื่อง 

-เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์
ระบบ 
-หัวหน้าศูนย์ฯ 

5 งานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบ
ด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 

- เมือ่ได้รับค าสั่งให้
ด าเนินการก็สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
ทันทีโดยระยะเวลาขึ้นอยู่
กับความยากง่ายของ
เรื่องท่ีด าเนินการ 

-เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์
ระบบ 
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เมื่อพิจารณาขั้นตอนในการปฎิบัติงานการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตกระบวนการปฎิบัติงานการติดตามและ
ตรวจสอบระบบเครือข่าย ดังนี้ 

1. การลงเลขที่ปัญหา 
2. การออกหนังสือ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ(ถ้ามี) 
3. ด าเนินกการสืบค้นและการแก้ไขปัญหา 
4. การติดตามการแก้ไขปัญหา 

 

4.1.1 การลงทะเบียนรับเลขที่ปัญหา 

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเลขที่ปัญหาจะเกิดขึ้นภายหลังจากงานสังเกตการณ์และ
เฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายได้รับข้อมูลน าเข้าตรงกับการจ าแนกข้อมูลข้อ 3.1 โดยมีขั้ นตอนการปฎิบัติ
การลงทะเบียนเลขท่ีปัญหา ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเลขท่ีปัญหา 
 

จากภาพที่ 4.2 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่องานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายได้รับ
ข้อมูลและด าเนินการ ลงทะเบียนเลขที่ปัญหาด้วยระบบการแจ้งปัญหาออนไลน์ ซึ่งต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับ
นั้น เป็นข้อมูลตามการจ าแนกเอกสารข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 ในกรณีเป็นข้อมูลตามข้อ 3.2 ข้อมูลนั้นจะเป็นการเฝ้า
ติดตามและสังเกตการณ์เนื่องจากเป็นระบบจากภายนอกจึงเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม  โดยไม่เข้าสู่ 
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กระบวนการลงทะเบียนเลขที่ปัญหา งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่าย หากเป็นเอกสาร
ตามข้อที่ 3.1 จะเริ่มต้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของสภานที่และชนิดของอุปกรณ์ก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการลงทะเบียนรับเลขแจ้งปัญหา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ   

กรณีท่ี 1 ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอก ในระบบการติดตามและตรวจสอบ
ระบบเครือข่าย งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายจะต้องกรอกข้อมูลที่จ าเป็นลงในระบบ
ฯ เพ่ือสร้างเลขที่ทะเบียนเลขที่ปัญหา ซ่ึงประกอบด้วยเลขที่การแจ้งปัญหา รายละเอียดของปัญหา ลักษณะของ
ปัญหา เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายประมาณ 5 นาทีต่อเรื่อง 
เนื่องจากจะต้องมีการเรียบเรียงรายละเอียดปัญหาเพ่ือส่งรายละเอียดในรูปแบบ E-mail หรือเอกสารบันทึก
ข้อความ 

กรณีที่ 2 ข้อมูลที่ไม่ต้องน าสู่งานการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่าย
จะต้องกรอกขอ้มูลที่จ าเป็นลงในระบบฯ เพ่ือสร้างเลขที่ทะเบียนเลขท่ีปัญหา ซึ่งประกอบด้วย เลขที่การแจ้งปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา ลักษณะของปัญหา สถานที่ ผู้แจ้ง เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการ
เกิดปัญหาระบบเครือข่ายประมาณ 3 นาทีต่อเรื่องซึ่งจะน้อยกว่ากรณีที่ 1 เนื่องจากภายในศูนย์ปัจจุบันการลง
ระบบจะเน้นใช้ระบบ Paperless เพ่ือลดการใช้กระดาษทั้งหมด 

เมื่อด าเนินการลงทะเบียนรับข้อมูล งานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายจะส่งเรื่อง
ที่ลงรับผ่านติดตามและตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการประสานงานติดต่อไปยังผู้แจ้งปัญหาเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมใน
กรณีท่ีรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดท าการนัดหมายเวลาที่จะเข้าแก้ไขปัญหา 

 

4.1.2 การออกหนังสือ ค าสั่ง ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ 

เมื่อรายละเอียดที่ผ่านการลงทะเบียนเลขที่ปัญหาน าส่งไปยังหน่วยงานสังเกตการณ์เฝ้าระวัง และได้เสนอ
ให้หัวหน้าศูนย์ด าเนินการสั่งการ หากมีการสั่งการให้ด าเนินการออกค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะน าส่งเอกสารที่มีค าสั่งการดังกล่าวมายังส่วนงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบเพ่ือด าเนินการต่อ
ดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4.3 ขัน้ตอนการออกหนังสือบันทึกข้อความ ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

จากภาพที่ 4.3 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่องานส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบได้รับข้อมูลที่
น าเสนอให้หัวหน้าศูนย์สั่งการด าเนินการออกหนังสือบันทึกข้อความ ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ จากงาน
สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่าย งานส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบจะด าเนินการ
ตามสั่งการ โดยตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลปัญหาจากในระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย และ
แนบรายละเอียดการสั่งการ ซึ่งจะใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 20 นาทีต่อเรื่อง  
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4.1.3 การสืบค้นและแก้ไขปัญหา 

ส าหรับข้อมูลที่ผ่านการลงทะเบียนรับเลขที่ปัญหา น าส่งไปยังส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบได้
เสนอให้หัวหน้าศูนย์สั่งการ หากมีการสั่งการให้แก้ไขปัญหายังผู้แจ้ง จะส่งเอกสารที่มีการสั่งการดังกล่าวมายังงาน
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเพ่ือด าเนินการต่อไปดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.4 ขัน้ตอนการด าเนินการเข้าแก้ไขปัญหา 
 

จากภาพที่ 4.4 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบได้รับเอกสารที่หัวหน้า
ศูนย์สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบจะด าเนินการเข้าสืบค้นข้อมูล
ปัญหาจากระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ซึ่งจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 2-3 นาที เมื่อ
ด าเนินการสืบค้นข้อมูลแล้วเสร็จส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบ จะสามารถเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
ทันทีตามสั่งการจากหัวหน้าศูนย์และ จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดผลการด าเนินการไปยัง
ระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงการปฏิบัติงานต่อไป และผู้รับบริการก็จะ
สามารถเข้ามาตรวจสอบผลการด าเนินการได้อีกด้วย 
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4.1.4 การติดตามการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่าย 

เมื่อส่วนงานผู้แจ้งปัญหา หรือหัวหน้าศูนย์ ขอติดตามผลการด าเนินการของการแก้ไขปัญหา 
หลังจากจะมีการด าเนินการบันทึกผลการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 4.5 ขัน้ตอนการเริ่มขั้นตอนการการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่าย 
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จากภาพที่ 4.5 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อส่วนงานผู้แจ้งปัญหาหรือหัวหน้าศูนย์ขอติดตามผลการ
ด าเนินการในขั้นตอนการติดตามรายละเอียดปัญหา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลที่ใช้ค้นหา เช่น วันเดือนปี 
ชื่อผู้แจ้ง หรือเลขที่ปัญหา เป็นต้น เมื่อพบเอกสารดังกล่าว ซึ่งระบบจะระบุรายละเอียด หมายเหตุปัญหาจากผู้เข้า
แก้ไขไว้ครบถ้วน เมื่อทราบข้อมูลแล้วแจ้งไปยังผู้ร้องขอติดตามเอกสารต่อไปทาง E-mail หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ที่
ผู้แจ้งปัญหาได้ท าการลงบันทึกไว้ 

 

4.2 ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังภายในคณะแพทยศาสตร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์ได้แนวคิดในการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการด าเนินงานภายในคณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การด าเนินงานภายในคณะแพทยศาสตร์ให้มีการบริหารงานด้านเครือข่ายที่รวดเร็วและถูกต้อง สามารถรองรับการ
ตรวจจับอุปกรณ์ด้านเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ทุกสถานที่ และทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เริ่มต้น
โครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้โปรแกรมตรวจับความผิดพลาดของระบบเครือข่าย และโปรแกรมแจ้งปัญหา
ออนไลน์ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นระบบงาน 5 ระบบงาน ดังนี้ 

1. ระบบเว็บท่าศูนย์กลาง 
2. ระบบตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง 
3. ระบบตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก 
4. ระบบตรวจจับอุปกรณ์แม่ข่าย 
5. ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งาน 

โดยระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ถือได้ว่าเป็นระบบงานที่อยู่ในการพัฒนาในระยะแรก 
และเป็นระบบน าร่อง ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ควบคู่ไปกับระบบรับแจ้งแบบเอกสาร จนกระท่ัง
ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีนโยบายให้ทีมนักวิเคราะห์ระบบใช้ระบบติดตามและ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง ดังนี้ 
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4.2.1 System Architecture 

 

 

ภาพที่ 4.6 สถาปัตยกรรมของระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย 

จากภาพที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ซึ่งเป็น
เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ใช้เป็นตัวจัดการซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ค้นหาข้อมูลภายในองค์กร การเชื่อมต่อ Application และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย
ระบบปฏิบัติการในหลากหลายอุปกรณ์ทั้งในรูปแบบ Mobile ผ่าน Application และในรูปแบบ Desktop ผ่าน 
Web Browser  

4.2.2 การเริ่มต้นเข้าใช้งานระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงการใช้งานระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  
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จากภาพที่ 4.7 สามารถอธิบายว่า ระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเป็นระบบที่ใช้งานผ่าน
ระบบ Intranet ซึ่งสามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายสื่อสาร
หลักของคณะแพทยศาสตร์ได้ ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทอ่ืน เช่น โทรศัพท์มือถือ
ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายหลักของศูนย์ฯ สามารถใช้งานระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายด้วย
เช่นกัน โดยสามารถใช้งานผ่านระบบ VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่
ท างานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะเพ่ือเข้าใช้งานทรัพยากรต่างๆ บนเครือข่ายนั้นๆ เปรียบเสมือนผู้ใช้
ก าลังใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายนั้นไดจ้ากทุกที่โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ติดตั้งระบบนั้น 

 

 

ภาพที่ 4.8 แสดงเมนูการเข้าสู่ระบบระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย 
 

ซึ่งก่อนเริ่มเข้าสู่ระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องด าเนินการ Login 
เข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้งโดยผ่าน URL คือ www. it.md.chula.ac.th จากนั้นจึงท าการเลือกเมนู Network 
Monitor (หมายเลข1) 
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ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าหลักของระบบระบบการติดตามและตรวจสอบระบบ 
 

จากภาพที่ 4.9 เป็นการแสดงหน้าจอหลักของระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย  งาน
สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายจะปรากฎสถานะของ อุปกรณ์ที่อยู่ภายในการเฝ้าระวัง 
(หมายเลข 1) ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

1. Down หมายถึง ระบบไม่สามารถพบเห็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบได้โดยอาจจะเกิดจาก
ปัญหาทั้งในด้านกายภาพและ ระบบ software 

2.Partially down หมายถึง ระบบสามารถพบเห็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ แต่อุปกรณ์
ดังกล่าวอาจจะก าลังมีปัญหาบ้างอย่าง ต้องอาศัยการวิเคราะห์จะการเข้าถึงแบบออนไลน์ 

3. Unknow หมายถึง ระบบสามารถมองเห็นอุปกรณ์แต่ไม่สามารถระบุ ชนิด ประเภท ของ
อุปกรณ์ดังกล่าวได้ 

4. UP หมายถึง ระบบสามารถพบเห็นอุปกรณ์และยังตรวจสอบได้ว่าท างานได้อย่างปรกติ
สมบูรณ์แบบ 

ในส่วนแถบเมนูด้านซ้ายบน (หมายเลขที่2) และ แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ถูกเชื่อมต่ออยู่ภายใต้
ระบบ โดยประกอบไปด้วย Name ,IP address , mac address , Type (หมายเลขที่3) 
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ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าหลักโดยระบุ ชนิดของอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ภายใต้ระบบทั้งหมด 
 

จากภาพที่ 4.10 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเลือก Type (ประเภท) ของอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยจะแบ่ง
ออกเป็นประเภทของอุปกรณ์ท้ังหมด (หมายเลขที่1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. Some Device หมายถึงระบบตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณรองที่ติดตั้งตามอาคารต่างๆ
ภายในคณะแพทย ์

2. Switch หมายถึง ระบบตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักที่ติดตั้งอยู่ภายนอกคณะแพทย์ 

3. Web Server หมายถึง ระบบตรวจจับอุปกรณ์แม่ข่ายทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ระบบ 

โดยขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาในทุกส่วนงานจะสามารถเข้าใช้งานระบบโปรแกรมเพ่ือเป็นการทราบถึง
ปัญหาของระบบเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นได้และหลังจากทราบว่ามีอุปกรณ์ในส่วนใดเกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหาก็จะ
สามารถแจ้งเข้าระบบแจ้งปัญหาได้ทันทีผ่าน it.md.chula.ac.th  
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4.2.3 การเริ่มต้นเข้าใช้งานระบบแจ้งปัญหาออนไลน์ 

 

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าหลักโดยระบุ เมนูแจ้งปัญหาการใช้งาน (Help and Support) 

เมื่อเริ่มการใช้งานระบบแจ้งเตือนปัญหา ผู้ใช้งานต้องระบุรายละเอียดตามเมนูที่แสดงการปฏิบัติงาน 
จ าแนกตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน   

จากภาพที่ 4.12 สามารถอธิบายได้เมื่อเลือกเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มแจ้งเตือนปัญหาการใช้งาน ระบบจะ
แสดงแบบฟอร์มหน้าต่างการสร้างเลขที่การแจ้งปัญหา โดยจะแสดงช่องการระบุปัญหา (หมายเลขที่ 1) ช่อง
ส าหรับใส่ชื่อผู้แจ้ง (หมายเลขที่2) ช่องส าหรับระบุหน่วยงานผู้พบปัญหา (หมายเลขที่3) ช่องรายละเอียดสถานที่ที่
พบปัญหา (หมายเลขที่4) ช่องเบอร์โทรผู้แจ้ง (หมายเลขที่5) ช่องเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้แจ้ง (หมายเลขที่6) ช่อง 
Email ผู้แจ้ง (หมายเลขที่7) หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ท าการกดปุ่ม Submit จากนั้นระบบจะ
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ประมวลผลสรุปออกมาตามรายละเอียดทั้งหมดตามที่ผู้แจ้งเรื่องได้ท าการกรอกข้อมูลไว้  และเมื่อด าเนินการ
เรียบร้อยระบบจะส่งข้อมูลไปยังทีมงานวิเคราะห์ปัญหาต่อไปพร้อมระบุเลขที่ปัญหาแนบ 

 

4.2.4 ด าเนินการสร้างเลขท่ีแจ้งปัญหา 

ระบบจะด าเนินการรันเลขที่ปัญหาตามล าดับคิวที่ผู้แจ้งได้กรอกไว้โดยจะด าเนินการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 
เรียงตามล าดับเวลาก่อน-หลัง เพ่ือสะดวกในการตัดสินใจด าเนินการและสะดวกในการค้นหาติดตามผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าสรุปรายละเอียดการแจ้งปัญหาพร้อมระบุเลขท่ีปัญหา   

จากภาพที่ 4.13 สามารถอธิบายได้ว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ข้างต้นถูกสรุปรายละเอียดพร้อมถูก
ก าหนดด้วยหมายเลขท่ีแจ้งปัญหาและเพ่ิมวันเวลาที่รับแจ้ง เพ่ือส่งต่อไปยังส่วนงานวิเคราะห์ต่อไป โดยจะมีช่องให้
ผู้ด าเนินการรับเรื่องจากข้ันตอนนี้   



42 

 

ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าปัญหาที่ก าลังด าเนินการ 

จากภาพที่ 4.14 สามารถอธิบายได้ว่ารายละเอียดบรรทัดดังกล่าวจะระบุรายละเอียดปัญหา สถานที่ และ
รายชื่อผู้รับเรื่องด าเนินการ วันที่  และเวลาในการรับเรื่อง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวหัวหน้างานจะเป็นผู้อนุมัติการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้ด าเนินการอาจจะมีการรับการด าเนินงานมากกว่า 1 รายการ
ได้ และยังมีการระบุระยะเวลาในการแจ้งพร้อมทั้งระยะเวลาในการรับเรื่องอีกด้วย 

 

ภาพที่ 4.15 แสดงหน้ารายละเอียดปัญหาที่ก าลังด าเนินการ 

จากภาพที่ 4.15 สามารถอธิบายได้ว่ารายละเอียดทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่ได้รับแจ้งและก าลังด าเนินการ 
ซึ่งสังเกตได้จากสถานะของงานว่าก าลังด าเนินงานอยู่ และหากผู้ด าเนินงานมีข้อมูลหรือปัญหาเพ่ืออัพเดตสถานะ
ให้ทีมงานทราบก็สามารถระบุในช่องสถานะของงานและกด update เพ่ือปรับปรุงสถานะให้เป็นปัจจุบัน และมุม
ล่างขวาจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีกรณีที่ผู้รับงานไม่สามารถด าเนินการหรือปิดงานได้ ผู้ด าเนินการสามารถแจ้ง
หัวหน้างานเพื่ออนุมัติเปลี่ยนผู้ด าเนินงานให้ตรงต่อความเชี่ยวชาญ และตรงต่อการแก้ไขได้ แต่หากแก้ไขเรียบร้อย
แล้วด้านล่างมุมซ้ายก็จะมีช่องให้ระบุประเภทของปัญหา และช่องให้กรอกข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหา  เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยหากด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ด าเนินงานจะกดปุ่ม Submit และระบบจะน าเข้าสู่
หน้าสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานต่อไปดังรูปด้านล่าง 
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ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าสรุปผลการด าเนินงาน 

จากภาพที่ 4.16 สามารถอธิบายได้ว่ารายละเอียดทั้งหมดเป็นการสรุปผลการด าเนินงานโดยระบุ
รายละเอียดอย่างครบถ้วน ปัญหาเลขที่, ลักษณะปัญหาที่พบ, ผู้ท าการพบปัญหา, หน่วยงานผู้แจ้ง, สถานที่ที่เกิด
ปัญหา, ช่องทางการติดต่อ, วันและเวลาที่แจ้ง, ผู้ด าเนินการแก้ไข, สรุปวิธีการแก้ไขปัญหา, วันและเวลาที่รับงาน, 
และระยะเวลาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกระบุอยู่ในตารางสรุปงานทั้งหมดโดยสามารถค้นหา
โดยใช้เลขท่ีปัญหาในการค้นหาและติดตามผลการด าเนินงานได้  

4.2.5 การติดตามผลการด าเนินงาน 

ระบบจะท าการเก็บรวบรวมประวัติการด าเนินงานทั้งหมดในรูปแบบของตาราง โดยจะระบุถึงรายละเอียด
ปัญหา ผู้ด าเนินการเข้าแก้ไข วันและเวลาที่รับแจ้ง วันและเวลาที่ด าเนินการ และวิธีการแก้ไขเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล
ทางสถิติต่อไป  
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ภาพที่ 4.17 แสดงตารางสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด 

 

4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากบทความ ระบบตรวจสอบและแจ้งการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนายพลภัทร 
มันยานนท์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ วานิชชชัวาล เป็นที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวไว้ในบทน า ว่า  

“ในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้
เนื่องจากความมีต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งสารสนเทศ
ดังกล่าวจะต้องมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือดังนั้นงานของผู้จัดการระบบเครือข่ายจึง
จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมกับระบบเครือข่ายของตนเองเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเฝ้าติดตาม
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้การแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นงานสําคัญอย่างมากของผู้จัดการ
ระบบเครือข่ายและงานที่สําคัญยิ่งของการแก้ไขปัญหาก็คือการตรวจสอบระบบเครือข่ายก่อนข้อผิดพลาดจะ
เกิดขึ้นซึ่งโปรแกรมตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่าย (Network Monitoring) โดยใช้โปรโตคอล SNMP 
สามารถตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายได้”  

จากบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและตรวจสอบได้เข้า
มามีบทบาทต่อการปฏิบัติงานมากข้ึน ส าหรับระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายมาใช้ในระบบการท างาน
ของศูนย์ฯนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดูแล
ความปลอดภัยด้านระบบได้อย่างมีคุณภาพ บุคลากรสามารถปฎิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ประหยัดเวลา 
ประหยัดทรัพยากร สามารถลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลของงานวิ จัย และสารนิพจน์ที่
เกี่ยวข้องกับการน าระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

จักรินทร์ พิมพ์ดี (2560) ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพ และได้สรุปผลทดสอบไว้ว่า “จากการทดสอบการ
ท างานของระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายสามารถตรวจสอบการท างานผิดพลาดตามที่ตั้งค่า
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ไว้และแจ้งเตือนมายังผู้ดูแลระบบให้ทราบถึงปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและยังสามารถเรียกดูย้อนหลังรายงานการเกิดปัญหาได้” 

วิภาพร คีรินทร์ (2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโดยอาศัย โปรโตคอล 
เอสเอนเอ็มพีสรุปผลการด าเนินโครงการไว้ว่า “จากการศึกษาการท างานของโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพีเพ่ือน ามาใช้
กับระบบเฝ้าสังเกตและแจ้งเตือนเหตุเสียของอุปกรณ์เครือข่ายนั้น  เอสเอ็นเอ็มพีสามารถช่วยในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหาและช่วยลดเวลาในการตรวจสอบปัญหาให้กับผู้ดูแลเครือข่ายได้ระดับหนึ่งซึ่งท าให้ทางผู้ดูแลเครือข่าย
สามารถที่จะรู้ได้ว่าอุปกรณ์นั้นเกิดปัญหามาจากอุปกรณ์เองหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นกับอินเตอร์เฟสซึ่งทาให้สามารถ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนได้โดยการแจ้งเตือนว่าอินเตอร์เฟสใด มีแพ็ตเก็คที่มีค่าความผิดพลาดสูงนี้สามารถ
ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะท างานในเชิงรุกคือการตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ก่อนที่จะเกิดปัญหาการใช้งานไม่ได้
ของระบบ” 

คมสันต์ ครุฑใจกล้า (2555) ได้ศึกษาและสรุปว่า “บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน 5.1 กล่าวน าจากการ
ทดลองผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดท าระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายโดยควบคุมการตรวจสอบผ่านทางหน้าเว็บซึ่งสามารถ
จัดการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ บริหารจัดการผ่าน
หน้าเว็บได้ ใช้โพโครคอลไอซีเอ็มพี และเอสเอ็มเอ้นพีในการตรวจสอบได้   

จากงาน วิจัยและสารนิพจน์ และบทความที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการปฎิบัติงาน
ระบบตรวจสอบและแจ้งการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น  ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนในการตรวจสอบการท างานของระบบได้ และลดใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ัน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบและแจ้งการท างานของอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแสดงกรอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ
และแจ้งการท างานของอุปกรณเ์ครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.18 ผังการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย 

จากภาพที่ 4.18 แสดงถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายที่
สามารถปฏิบัติงาน สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ และสามารถติดตามผลได้อย่างสะดวก ตลอดจนสามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานการตรวจสอบระบบ เช่น จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน หรือสามารถลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 สะดวก 

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย หมายถึง การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย ที่มีความคล่องตัวไม่ติดขัด และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบการท างาน
ของระบบเครือข่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลายนอกจากนี้ ยังสามารถจัดท ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย มีทั้งแบบ Web 
Browser และ Application ที่ใช้งานผ่านระบบ Internet ซึ่งสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ได้
หลายรูปแบบ เล่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน็ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน เป้นต้น และสามารถใช้งานได้ทั้งภายในคณะแพทย์ 
หรือจากที่ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่จ าเป้นต้องติดตั้ง software ดังนั้นจากสิ่งต่างๆที่กล่าวมาจึง
เป้นส่วนสนับสนุนให้ผู้ใช้งานทุกประเภท ปฏิบัติงานได้สะดวก เกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัด และสามารถเข้าถึง
ระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายได้ง่าย 

  

ประสิทธิภาพระบบ
ตรวจสอบและแจง้การ
ท างานของอปุกรณ์
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์

สะดวก 
การปฏิบตัิงาน

การติดตามผล

ลดการใชท้รพัยากร ก าลงัคน

รวดเรว็ ระยะเวลา

ลดขัน้ตอน
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4.3.2 สามารถปฏิบัติงานได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ด้วยคุณลักษณะของระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใดๆ ก็ได้ โดยท าการเชื่อมต่อระบบ Internet ไม่ว่าจะอยู่ที่ศูนย์ฯ หรือนอกสถานที่ ซึ่งมีตัวอย่างจากการ
ปฏิบัติงานจริงที่แสดงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายด้วยระบบ
ตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย ดังนี้  

ตัวอย่าง “เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ เวิร์คฟอร์มโฮม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ก็สามารถต่อ 
Internet ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อผ่าน VPN ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ จากนั้น เข้า 
URL และ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย และตรวจสอบสถานะการท างานของ
อุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังระบบและป้องกันการเกิดปัญหาได้โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่คณะแพทย์”  

4.3.3 ปฏิบัติงานได้ในอุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย ไม่จ ากัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น  
อุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบันที่มีคุณสมบัติเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายได้ เช่นกัน ดังนี้ 

ตัวอย่าง “เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ในขณะเดินทางบนขนส่งสาธารณะซึ่งไม่สะดวกเข้าถึงระบบผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง ระบบ IOS และ ระบบ Android และเชื่อมต่อผ่าน Internet 
และเชื่อมต่อ VPN เข้าสู่ระบบภายในและใช้การระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายได้เสมือนใช้งาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ภายในคณะ” 

4.3.4 การติดตามผล 

การตรวจสอบการแจ้งปัญหาผ่านตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายท าได้สะดวกผ่านระบบจัดเก็บ
ข้อมูล (Log file) จึงสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยจะทราบถึงปัญหาของอุปกรณ์ต่างๆในทุกประเภทที่อยู่ใน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการจัดสรรการวางระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว และประเมินปัญหาเพ่ือ 
พัฒนาแนวทางแก้ไขได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และปัจจุบันสามารถสั่งประมวลผลออกมาเป็นเอกสารได้
อย่างทันท ี
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4.3.5 ลดการใช้ทรัพยากร 

การลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายได้ด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเจ้าหน้าที่ หรือปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แต่สามารถด าเนินการได้ตามปกติหรือมีผลการปฏิบัติงานดีกว่าเดิม ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมสถิติของจ านวนเอกสารในการด าเนินการ จ านวนเจ้าหน้าที่ และปริมาณ
กระดาษท่ีใช้ในการ ปฏิบัติงาน สามารถแสดงข้อมูลตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงสถิติการรับแจ้งปัญหา 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนปัญหาที่ได้รับแจ้ง 425 475 324 384 502 
จ านวนการใช้เอกสารการขอรับบริการ 425 311 145 35 21 
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 3 3 3 2 2 

 

เมื่อพิจารณาตารางข้อมูลข้างต้น พบว่า ในแต่ละปีมีจ านวนเอกสารเข้าและเอกสารออกเป็นจ านวนเฉลี่ย
มากกว่า 300 ใบต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเริ่มใช้ระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับระบบการแจ้งปัญหาแบบเอกสารน าส่ง ซึ่งยังคงมีปฏิบัติใช้ควบคู่อยู่ ในขณะนั้น โดยมี
บุคลากรส่วนงานดังกล่าว จ านวน 3 คน และในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา มีผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจาก
งาน ส่งผลให้มีผู้ปฏิบัติงานจ านวน 2 คน แต่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย 
ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยจ านวนบุคลากรที่น้อยลง ในขณะที่ปัญหารับแจ้งในแต่ละปียังมีจ านวนเฉลี่ยที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก  

เมื่อพิจารณาจ านวนการใช้เอกสาร พบว่า ในแต่ละปีมีการใช้เอกสารโดยเฉลี่ยลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการลดการใช้กระดาษในคณะแพทย์ฯ ที่ได้ด าเนินงานกันในหลายหน่วยงาน จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2561 
ได้มีการประกาศใช้งานระบบตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายครบในทุกหน่วยงานที่มีอยู่ภายใน
คณะแพทยฯ์ จึงสังเกตเห็นได้ว่ามีตัวเลขจ านวนการใช้เอกสารการขอรับบริการลดลงเป็นจ านวนมาก 
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4.3.6 รวดเร็ว  

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย หมายถึง การใช้เวลาในการปฏิบัติงานใน
แต่กระบวนการของงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายด้วยความรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการขอรับบริการ 
การเฝ้าระวังการเกิดปัญหา จนกระท่ังเข้าด าเนินการแก้ไข และจนกระทั่งทราบผลการด าเนินการ  

ในกระบวนการการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย สามารถแบ่งออกได้เป็นการลงทะเบียน
ข้อมูลเข้า สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาระบบเครือข่าย วิเคราะห์ปัญหา สั่งการ เข้าด าเนินการปฏิบัติ 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการปฏิบัติงานดังนี้  

1. การลงทะเบียนข้อมูลน าเข้าจากส่วนงาน ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 30 วินาที/เรื่อง 

2. การสังเกตการณ์และเฝ้าระวัง ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 10 นาที/เรื่อง 

3. การแก้ไขปัญหาระบบ ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 30 นาที/เรื่อง 

4. การสั่งการ ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 15 นาที/เรื่อง 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบการติดตามตรวจสอบระบบเครือข่าย สามารถช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการแล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นท าให้การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถบริหารจัดการ การรับเรื่องการแจ้งปัญหาในแต่ละวันได้รวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งข้ึน  

4.3.7 ลดขั้นตอน 

การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบระบบเครือข่าย หมายถึง การลดกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ไม่จ าเป็นหรือด าเนินหรือด าเนินการซ้ าซ้อน เพ่ือลดระยะเวลา ลดความล้าช้าในการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบ
ระบบเครือข่าย และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ ซึ่งการใช้ระบบติดตามตรวจสอบระบบ
เครือข่ายในการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบระบบเครือข่ายช่วยลดขั้นตอนในงานการติดตามตรวจสอบระบบ
เครือข่าย โดยระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายจะพบว่า การสั่งการให้ด าเนินการเข้าแก้ไขปัญหาจะ
เริ่มจากส่วนงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบ วิเคราะห์และส่งหัวหน้าศูนย์สั่งการ ให้ด าเนินการ แต่มีข้อมูลบาง
ประเภทที่ที่สามารถลดขั้นตอนได้โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอให้ หัวหน้าศูนย์สั่งการ ดังนั้นงานติดตามและตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายมีแนวคิดที่จะด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารข้อมูลให้เกิดความรวดเร็ว และเป็นการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ด้วยระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย จึงได้ก าหนดให้มีข้อมูลประเภท  
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1. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ 

เป็นข้อมูลที่หัวหน้าศูนย์ฯ สามารถสั่งการให้ด าเนินการได้ในทันที่โดยที่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอ
หัวหน้าศูนย์เพ่ือสั่งการ ซึ่งระบบการติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายได้สนับสนุนการด าเนินการแจ้งข้อมูล
โดยจ าแนกจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในระบบว่าติดตั้งอยู่สถานที่ใด และท างานอยู่ภายใต้ระบบใด โดยระบบการ
ติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเป็นสื่อกลางที่จะสนับสนุนการจ าแนกอุปกรณ์ต่างๆ ตามประเภท ในขณะที่
การท างานเป็นปกติ หรือขณะเกิดปัญหาด้านเครือข่าย โดยไม่จ าเป็นต้องระดมทีมงานเพ่ือวิเคราะห์ และกระจาย
ก าลังบุคลากรเพ่ือสุ่มตรวจสอบในแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งการด าเนินการนี้จะลดปริมาณก าลังบุคลากร ลดระยะเวลาใน
การแก้ไขปัญหา และลดขั้นตอนการพิจารณาเอกสารของหัวหน้าศูนย์ฯ ให้มีความกระชับมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปรกติจากสภาพภายนอกและไม่ส่งผลกระทบ 

เป็นข้อมูลหรือปัญหาจากภายนอกที่ระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเพ่ือให้บุคลากร
เตรียมพร้อมโดยการเฝ้าสังเกตการณ์ไว้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ และไม่ต้องด าเนินการใดๆ หากปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอก
ยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายภายในองค์กร 

 

4.4 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเครือข่ายด้วยระบบติดตามและตรวจสอบระบบ
เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 

งานบริหารงานเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นศูนย์กลางการบริหารงานด้านระบบเครือข่าย
ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง เปรียบเสมือนเครื่องมือใน
การสนับสนุนการตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ศูนย์ฯ มีแนวทางในการน าระบบดังกล่าวสามารถได้ครอบคลุมในหลากหลายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้มากที่สุด 
แต่ที่ผ่านมางานบริหารงานระบบเครือข่ายประสบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านระบบ ส่งผลให้ความล่าช้าและไม่
คล่องตัวในการท างานซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานโดยการสอบถามบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในงานระบบเครือข่ายและจากส่วนงานอ่ืนๆ การติดตามข้อมูล
การใช้ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง สามารถจ าแนกประเภทของปัญหาด้วยการก าหนด
กรอบการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ปัญหาแบบแผนผังก้าวปลา (Fish Bone Diagram) ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.19 กรอบการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายด้วยระบบติดตามและตรวจสอบระบบ
เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 

ภาพที่ 4.19 สามารถอธิบายว่าปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายด้วยระบบติดตาม
และตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง จ าแนกที่มาของปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการน าระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย

เพ่ือเฝ้าระวัง เข้าทดแทนระบบการท างานในรูปแบบเดิมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 แบบเต็มระบบ โดย
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังอย่างน้อย 1 ท่าน
ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านระบบเครือข่าย
เป็นอย่างสูง แต่ในการปฏิบัติงานนั้น ยังพบปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากข้อมูลการติดตาม
การใช้ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ส่วนงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2562 
มีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลการติดตามการใช้ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง 
ข้อมูลการติดตามการใช้ระบบติดตามและตรวจสอบระบบ

เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 
ปี พ.ศ. 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนที่ระบบติดตามและตรวจสอบได้ตรวจพบปัญหา (ครั้ง) 75 82 48 
จ านวนของปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่เกินกว่าเวลา
ที่ก าหนด (ครั้ง) 

3 4 2 

จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 มีจ านวนจ านวนที่ระบบติดตามและตรวจสอบได้
ตรวจพบปัญหารวมทั้งสิ้น 205 ครั้ง และมีจ านวนของปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่เกินกว่าเวลาที่
ก าหนดทั้งสิ้นจ านวน 9 ครั้ง พบว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไม่ได้ส่งรายงานการเปิดปัญหาที่ระบบติดตามและ
ตรวจสอบได้ตรวจพบโดย ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนจากโปรแกรมตรวจจับเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น 
เปิดโปรแกรมซ้อน ล าโพงมีปัญหา 

1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมการท างานของอุปกรณ์แล้วไม่พบปัญหา  
1.3 ในบางส่วนผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง ไม่มีผู้สามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนได ้

2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังอุปกรณ์จ าเป็นต้องใช้ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือ
เฝ้าระวัง และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทั้งหมด ปัญหาที่พบได้บ่อย คือ คอมพิวเตอร์
ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการซึ่งมักจะเกิดปัญหา error หรือกรณีที่ระบบปฏิบัติการท าการอัพเดตและหลังจากการ
อัพเดตเสร็จสิ้นพบว่าคอมพิวเตอร์จะท าการ Restart โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ระบบตรวจสอบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง
ปิดตัวโดยอัตโนมัติ และอีกปัญหาที่พบคือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณบางเครื่องเป็น ระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าจึงไม่
สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านระบบได้ จึงยังต้องตรวจสอบแบบเข้าถึงตัวอุปกรณ์  ดังนั้นปัญหาที่เกิด
จากเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ยังต้องพ่ึงพาระบบปฏิบัติการ 
2.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไม่รองรับระบบ 
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4.4.1 ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 

การปฏิบัติงานระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง เมื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ส่วนของระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนของตัวโปรแกรม
ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง ส่วนของเครื่องแม่ข่าย (Server) และส่วนของระบบ
เครือข่าย (Network) ดังนี้ 

1. ปัญหาของโปรแกรมระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง ในระหว่างช่วงเวลาที่มี
การใช้งานจะมีการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบ 
และเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังพบปัญหาในการใช้งาน เช่น ระบบปิดการท างาน
ด้วยตัวเอง ระบบไม่แจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์เนื่องจากความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
(หน่วย/วินาที) ส่งผลให้บุคลากรอาจพลาดการเก็บรวบรวมสถิติของปัญหาเพื่อประโยชน์ทางสถิติในอนาคต  

2. ปัญหาที่เกิดจากเครื่องแม่ข่าย (Server) นั้นในบางครั้ง Server อาจเกิดปัญหาท างานไม่ปกติ ไม่
สามารถส่งข้อมูลเพ่ือแสดงบนตัวโปรแกรมได้ และเครื่องอุปกรณ์แม่ข่ายยังมีเพียงเครื่องเดียวหากเกิดปัญหาหรือ
เกิดการอัพเดตโปรแกรมก็จ าเป้นจะต้องปิดการท างานชั่วคราว 

3. ปัญหาที่เกิดจากส่วนของระบบเครือข่าย (Network) จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าระบบติดตามและ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง จะต้องอาศัยระบบเครืองข่ายตลอดเวลาที่ระบบยังท างาน ดังนั้นระบบ
เครือข่ายจะต้องมีความเสถียรและมีระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง ซึ่งหากระบบเครือข่ายมีปัญหาไม่ว่า
จะในส่วนระบบเครือข่ายหลัก หรือระบบเครือข่ายย่อยก็จะสามารถส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบติดตาม
และตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังได้ 

ดังนั้นปัญหาที่เกิดจากระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัญหา/ข้อจ ากัดระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 
1.1 ระบบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์เกิดของผิดพลาด (bug) 
1.2 ระบบปิดการท างานเองหากพบข้อผิดพลาด 
1.3 ในบางรูปแบบระบบไม่สามารถตรวจจับความผิดพลาดได้ 

2. ปัญหา/ข้อจ ากัดจากเครื่องแม่ข่าย (Server) 
2.1 Server ท างานไม่ปรกติ 
2.2 Server ยังไม่สามารถรองรับการท างานได้ตลอดเวลา 
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3. ปัญหา/ข้อจ ากัดระบบเครือข่าย (Network) 

3.1 เมื่อ Network มีปัญหาท าให้ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้
งานได้หรือท าให้ความเร็วในการประมวลผลการท างานช้าลง ส่งผลให้การปฏิบัติงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ระบบต้องใช้เวลามากขึ้น  

 
 



 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังเพ่ือการบริหารและการด าเนินงานภายใน
คณะแพทยศาสตร์ที่ใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าคัญในงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบ  จะเป็นได้ว่าการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหานั้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ระบบได้มากขึ้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 

1. มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังเป็น
ระบบที่ปฏิบัติการโดยอาศัยโปรแกรมประยุกต์ที่ดาวน์โหลดมาติดตั้ง และสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางทั้ง
ในระบบ Mobile Version, Web Browser และ ผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งยุบนเครื่องลูกข่าย และเข้าใช้งานได้ทั้ง 
Smart Phone และ PC และยังสามารถใช้งานโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น ระบบดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีความ
สะดวกเป็นอย่างมาก 

2. มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณถึงการใช้เวลาในการปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ระบบในแต่ละขั้นตอน เช่น การส่งข้อมูล ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหา ออกค าสั่ง และติดตามผล พบว่าการ
วิเคราะห์ปัญหาระบบในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น ส่งผลให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการ
งานได้ในปริมาณมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีจ านวนงานที่ตกค้างลดน้อยลง ส่งผลให้ขั้นตอนการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึน้กว่าระบบดั้งเดิม 

3. ทุกส่วนงานในคณะแพทย์ศาสตร์ฯ สามารถเข้าตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากระบบจะเก็บสถานะของอุปกรณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นไว้ เป็นข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาลักษณะ
ของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขได้ผ่านระบบจากในทุกสถานที่ที่ระบบเครือข่ายเข้าถึงได้ 

4. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยก่อนหน้านี้ส่วนงานวิเคราะห์เครือข่ายมีบุคลากร จ านวน 
3 ท่าน แต่เมื่อมีการเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน ส่งผลให้มีบุคลากรเหลือเพียง 1 ท่าน หรือลดลงกว่า
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ร้อยละ 33 แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรที่เหลือก็สามารถปฏิบัติงานด้วยระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย
เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่จ าเป็นต้องหาบุคลากรใหม่มาทดแทน ในส่วนของการ
ปริมาณการใช้กระดาษนั้น พบว่าสามารถลดการใช้กระดาษในการแจ้งปัญหาระบบได้จากการใช้ระบบแจ้งปัญหา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ลดการใช้งบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปอีกทางหนึ่งด้วย 

แม้การวิเคราะห์ปัญหาของระบบด้วยโปรแกรมติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังจะช่วย
ให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการ
ใช้ทรัพยากร ลดการใช้งบประมาณ และสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างทันที แต่ในขณะเดียวกันก็อาจ
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังได้บ้างในบางครั้ง โดย
สามารถจ าแนกอุปสรรคได้ ดังนี้ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับ Human error จากการปฏิบัติงานจากบุคลากรผู้รับผิดชอบในงานวิเคราะห์
ปัญหาระบบ ส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาจากรูปแบบการปฏิบัติงาน เช่น การแสดงข้อมูลปัญหาผ่านระบบยังขาดการให้
รายละเอียดในบางข้อมูล การแจ้งรายงานปัญหาแต่ไม่ระบุถึงรายละเอียดและสาเหตุส่งผลให้ไม่สามารถก าหนด
แผนการแก้ไขได้ จึงยังคงต้องอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบบแสดงให้ทราบ อีกทั้งยัง
ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของบุคลากรด้านการวิเคราะห์ระบบ ดังนั้น การตรวจ
วิเคราะห์ระบบในบางครั้งจึงยังคงต้องอาศยับุคลากรเข้ามาสนับสนุนระบบ 

2 .ปัญหาเกี่ยวกับเครืองมือสนับสนุน เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์แม่ข่ายที่
สามารถท างานได้เพียง 1 เครื่อง จึงต้องบ ารุงรักษาตลอดเวลาเนื่องจากสภาพอุปกรณ์และอุณหภูมิของเครื่องที่เพ่ิม
สูงขึ้นจากการท างานของโปรแกรมติดตามและตรวจสอบปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากมีการอัพเดทโปรแกรม
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพก็จ าเป็นจะต้องท าการปิดระบบชั่วคราว ดังนั้นจึงต้องด าเนินการใน
ช่วงเวลากลางคืนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานให้น้อยที่สุด 

3. ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย โดยสามารถจ าแนกปัญหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

3.1 ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้
เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวจะถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น 

3.2 ปัญหาที่เกิดจากระบบเครือข่าย (Network) จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ 
และระบบจะแจ้งเดือนว่าเกิดปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ปลายทาง จึงอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้หาก
บุคลากรขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ 

3.3 ปัญหาโปรแกรมระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่าย ถึงแม้ว่าระบบจะเริ่มใช้งาน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แต่ปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถตอบสอนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน และเพ่ือให้รองรับกับอุปกรณ์ต่อพ่วงรุ่นใหม ่ในปัจจุบันยังพบปัญหาในการใช้งาน เช่น 
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3.3.1 หากโปรแกรมพบปัญหาภายในระบบเครือข่าย จะไม่สามารถแยกแยะปัญหาได้
ว่าเกิดจากเครือข่ายถูกตัดขาดลง แต่จะระบุในรายละเอียดทุกครั้งว่าอุปกรณ์
ปลายทางเกิดปัญหา 

3.3.2 ทุกครั้งที่มีการอัพเดตโปรแกรมจะต้องท าการปิดโปรแกรมเพ่ืออัพเดต โดยใน
บางครั้งจะมีการอัพเดตแบบอัตโนมัติและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ระบบจะไม่
เปิดขึ้นเองแต่จะต้องอาศัยผู้ใช้งานเปิดขึ้น ซึ่งหากผู้ใช้งานไม่ทราบว่ามีการปิด
การใช้งานในระหว่างนั้นก็จะพลาดการเก็บสถิติของปัญหาในเวลาดังกล่าว 

3.3.3 ส าหรับผู้ใช้งานใช้งานผ่าน Mozilla Firefox ในบางครั้งโปรแกรมจะไม่สามารถ
แสดงปุ่มควบคุมบางปุ่มได้ ดังนั้น ผู้พัฒนาโปรแกรมจึงแนะน าให้ใช้งานผ่าน 
Google Chrome เป็นต้น 

3.3.4 หากมีปัญหาด้านระบบเครือข่ายระบบจะระบุว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ใน
ระบบ จากนั้นจะท าการส่ง Log โดยมีบรรทัดจ านวนมากเกิดขึ้นในระยะเวลา
ไม่นาน ซึ่งหากพบปัญหาเช่นนี้บ่อยครั้งก็จะเป็นสาเหตุให้ความจุของ Log เต็ม
ก่อนระยะเวลาที่ควรจะเป็น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรมีการจัดหาอุปกรณ์แม่ข่ายหลักเพ่ิมเติมเพ่ือท าการส ารองข้อมูล (Backup) ระบบติดตามและ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังในกรณีที่อุปกรณ์เกิดปัญหา ทั้งในส่วนของปัญหาในด้าน Hardware, 
Software หรือในขณะที่โปรแกรมท าการ Update Software ก็ตาม อุปกรณ์แม่ข่ายส ารองก็จะสามารถเปิดใช้
งานทดแทนได ้เป็นผลให้ระบบสามารถท างานได้ตลอด 24 ชม. 

5.2.2 โปรแกรมติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังควรมีการจัดท าคู่มือและ Diagram ของ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ภายในโปรแกรม และระบบรายละเอียดชื่อย่อทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
วิเคราะห์ปัญหา และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานกลางในการท าความเข้าใจและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงกับผู้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้าใจการใช้งานระบบในทิศทางเดียวกัน 

5.2.3 ควรมีการเรียนรู้ และถ่ายทอดงานระบบติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลให้ผู้วิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน 
เพ่ือเป็นการเพ่ือประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังยิ่งขึ้น 

5.2.4 ควรมุ่งเน้นการดูแลระบบเครือข่ายโดยจะต้องมุ้งเน้นในด้านความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เนื่องจากสาเหตุที่ระบบเครือข่ายเกิดปัญหาและสามารถส่งผลกระทบต่อโปรแกรมได้นั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากการ
โจมตีจากทั้งภายในและภายนอกระบบ 
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5.2.5 บุคลากรควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและศึกษาข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเชื่อมต่อของ
อุปกรณ์ทั้งสองส่วนมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องอาศัยระบบที่มีความสอดคล้องกันในระหว่างระบบปฏิบัติงาน 

5.2.6 หัวหน้างานควรตรวจสอบ ควบคุม และก ากับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในส่วนของการ
วิเคราะห์ปัญหา โดยอาศัยบุคลากรด้านการวิเคราะห์เข้ามาสนับสนุนโปรแกรม เนื่องจากการวิเคราะห์ดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพร่วมกัน 
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