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บทคัดย่ อ
ในปั จ จุ บ ัน ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยในการใช้ง าน WiFi ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารคื อ การที่ อุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณ WiFi (Access Point) เกิดปั ญหา เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยูใ่ นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรื อระบบไฟฟ้า
ไม่เสถี ยรไฟฟ้ าตกบ่อย ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ตวั อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถให้บริ การได้อย่าง
ต่อเนื่ อง ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่สามารถใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้ วีธีแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น คือผูด้ ูแลระบบจาเป็ นต้อง
เข้า ไป Reset ที่ ตวั อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ WiFi ที่ มี ปัญหา ท าให้ต้องใช้เวลาแก้ไ ขปั ญ หานาน และมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางเกิ ด ขึ้ น งานวิ จ ัย นี้ มองเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้า งต้น จึ ง มี
แนวความคิ ดในการพัฒนาระบบสนับสนุ นการให้บ ริ การอิ นเทอร์ เน็ ตผ่า น WiFi ในจุ ดให้บริ การย่อยที่
สามารถตรวจจับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ที่มีปัญหา และจะ Reset ระบบไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ WiFi โดยอัตโนมัติ งานวิจยั นี้ มีอุปกรณ์ หลัก ๆ อยู่ดว้ ยกันสามส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วน
ควบคุมกลางประกอบด้วย Miktotik และบอร์ ด Raspberry Pi โดยใช้ภาษา Python เขียนโปรแกรมในการ
ควบคุม ส่ วนที่ 2 ส่ วนของวงจร Solid State Relay ที่รับคาสั่งจากบอร์ ด Raspberry Pi โดยบอร์ ด Raspberry
Pi จะตรวจสอบการทางานที่ผิดปกติของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi และส่ งสัญญาณ Output มาที่วงจร
Solid State Relay และส่ วนที่ 3 โทรศัพท์เคลื่ อนที่เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน Application LINE โดยทั้งสาม
ส่ วนจะมีการทางานร่ วมกันอย่างอัตโนมัติ
ระบบสนับสนุ นการแก้ปัญหาจุ ดกระจายสัญญาณ WiFi แบบอัตโนมัติที่พฒั นาขึ้ น ถู กนาไป
ทดสอบให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ที่ขาดการติดต่อ จากผลการทดสอบจานวน 100 ครั้งพบว่าระบบ
สามารถ Detect อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ WiFi ที่ ผิดปกติ ไ ด้ทุ ก กรณี และสามารถ Recovery ระบบให้
กลับมาใช้งานได้อย่างปกติภายในเวลา 5 นาที
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1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ต่ า งๆได้มี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน มากขึ้ น รวมไปถึ ง เทคโนโลยี wifi
(Wireless Fidelity) ไม่ ว่า จะเป็ นการใช้ ง านตามบ้า น ที่ ท างาน รวมไปถึ ง สถานที่ ท ั่ว ไป เช่ น โรงแรม,
สนามบิน, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, ห้องพัก ฯลฯ โดยสังเกตได้จากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อ
พ่วงต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่รองรับกับเทคโนโลยีไร้ สาย ซึ่ งในอนาคตเทคโนโลยีการเชื่ อมต่อ
จากเครื่ องลู กข่ายเพื่อเข้าระบบ เน็ตเวิร์คแบบมีสาย จะถู กแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีไร้ สาย เนื่ องจากมีความ
สะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้งานสู ง ง่ายในการติดตั้งโดยไม่ตอ้ งเดิ นสาย สามารถใช้งานได้ทุกที่
เหมาะกับการนามาใช้ในชี วิตประจาวัน อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานก็มีราคาถูก และในขณะเดียวกันเทคโนโลยี
WiFi ได้เริ่ มมี การใช้ง านกันอย่างแพร่ หลาย โดยเป็ นการสื่ อสารด้วยระบบไร้ ส าย บนเทคโนโลยี IEEE
802.11 ที่จะทางานภายใต้คลื่นวิทยุ 2.4 GHz หรื อ 5 GHz โดยสามารถต่อเข้ากับเน็ตเวิร์คหรื ออินเตอร์ เน็ ต
ความเร็ วสู งได้ โดยไม่ตอ้ งใช้สายโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์ใด ๆ จึงมีการติดตั้งจุดให้บริ การ WiFi ในแต่ละจุด
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้ในบริ เวณรอบ ๆ ที่สัญญาณกระจายออกไปถึง ซึ่ งเป็ นที่มาของคา
ว่า WiFi Hotspot

ภาพที่ 1 รู ปแบบการแจ้งเหตุเสี ยของระบบแบบเดิมเมื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ทางานไม่ปกติ
ขั้นตอนที่การแจ้งเหตุเสี ยของระบบแบบเดิมเมื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ทางานไม่ปกติ
1) ผูใ้ ช้งานจะแจ้งเหตุเสี ยไปที่แผนกไอทีประจาบริ ษทั
2) แผนกไอทีประจาบริ ษทั จะโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุเสี ยที่ Network Operation Center
3) เจ้าหน้าที่ Network Operation Center จะทาการ Remote เข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ Site งานลูกค้า
เพื่อเช็คอาการเบื้องต้นก่อนที่จะรับแจ้งเหตุเสี ยกับลูกค้า
4) เจ้าหน้าที่ Network Operation Center จ่ายงานไปที่ Engineer ประจาพื้นที่น้ นั ๆ
5) แผนก Engineer ตอบรับงาน
6) แผนก Engineer แจ้งอีเมลรายชื่อ Engineer และเบอร์โทรศัพท์เพื่อขอเข้าพื้นที่ไปตรวจเช็คอุปกรณ์
7) แผนกไอทีประจาบริ ษทั จะส่ งเมลกลับมาเพื่อรับทราบให้เข้าพื้นที่ได้
8) แผนก Engineer จะส่ งเจ้าหน้าที่ไป Onsite ลูกค้าเพื่อทาการ Reset อุปกรณ์
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ปั ญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน WiFi คือเมื่ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณ WiFi (Access Point) ไม่
สามารถให้บริ การได้เนื่ องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยูใ่ นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรื อระบบไฟฟ้ าไม่เสถียรไฟฟ้ าตก
บ่อยซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้งานไม่สามารถใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้ วีธีแก้ปัญหาเบื้องต้น คือผูด้ ูแลระบบจาเป็ นต้องเข้า
ไป Reset ที่ตวั อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ ที่ผใู ้ ช้บริ การแจ้งมา ซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการ
ที่ ผูด้ ูแลระบบเดินทางเข้าไปเพื่อ Reset ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ซึ่ งจะส่ งผลกระทบกับผูใ้ ช้งาน
อินเตอร์ เน็ตในขณะนั้น
งานวิจยั นี้ ม องเห็ นถึ ง ความส าคัญของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นข้า งต้น จึ ง ได้เกิ ดแนวความคิ ดในการ
ออกแบบระบบสนับสนุ นเพื่อช่วยในการ Reset ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้เป็ นแบบอัตโนมัติใน
กรณี ที่มีปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยจะมีการทางานอยูด่ ว้ ยกันสามส่ วนหลักๆ
ได้แก่ ส่ วนแรกตัวอุ ปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ เพื่ อรั บการแจ้งเตื อนผ่าน Application Line และส่ วนที่ สอง
ได้แก่ระบบเครื อข่ายที่ใช้ Router เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมต่อ และส่ วนที่สามได้แก่ ส่ วนของวงจร Solid
State Relay ที่คอยรับคาสั่งจาก Raspberry Pi และ Raspberry Pi ทาการตรวจสอบการทางานที่ผิดปกติของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi โดยทั้งสามส่ วนจะมีการทางานร่ วมกันอย่างอัตโนมัติ

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่ อ ออกแบบและพัฒ นาระบบสนับ สนุ น การแก้ปั ญ หาจุ ด กระจายสั ญ ญาณ WiFi แบบ
อัตโนมัติ ทาให้ง่ายต่อการจัดการ
2.2 ระบบที่พฒั นาสามารถสั่ง Reset อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi แบบอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถให้บริ การได้
2.3 ระบบที่พฒั นาสามารถแจ้งเตือน การทางานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ WiFi
ผ่าน Application LINE ให้ผดู ้ ูแลระบบทราบ

3. วิธีดาเนินงานวิจัยและอุปกรณ์
รู ป แบบขั้นตอนการออกแบบระบบสนับ สนุ นการแก้ปัญหาจุ ดกระจายสัญญาณ WiFi แบบ
อัตโนมัติ ที่พฒั นาจากระบบ WIFI Hotspot ซึ่งใช้ตามสถานที่ทวั่ ไป
3.1. การออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์
ผูว้ ิจ ัย ได้อ อกแบบโครงสร้ า งของระบบไว้ดัง ภาพที่ 3 โดยรู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ ของระบบ
สนับสนุ นการแก้ปัญหาจุ ดกระจายสัญญาณ WiFi อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนที่ เชื่ อมต่อกัน ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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- ส่ วนที่ 1 คือส่ วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นส่ วนของผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งทาหน้าที่คอยรับการแจ้ง
เตือนจากระบบ โดยเมื่อระบบตรวจพบเหตุผิดปกติ และแก้ไขเหตุผิดปกติ เรี ยบร้ อยแล้ว จะมีขอ้ ความสั้น
ส่ งผ่าน Application Line ให้ผดู ้ ูแลระบบทราบได้
- ส่ วนที่ 2 คื อส่ วนของ Router โดยจะทาหน้าเป็ นส่ วนกลางเพื่อทาการเชื่ อมต่อส่ วนที่ 1 และ
ส่ วนที่ 3 ให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ ซึ่ งมีการตั้งค่า DHCP Server ไว้ และทาให้เป็ นบริ ดจ์เพื่อให้ง่ายต่อ
การเพิ่มอุปกรณ์ใน Network เดียวกันโดยจะใช้ Router ยีห่ อ้ MikroTik รุ่ น RB2011UiAS-IN
- ส่ วนที่ 3 คือส่ วน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ที่คอยทาหน้าที่ปล่อยสัญญาณให้บริ การ WiFi
ให้กบั ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตในบริ เวณนั้น ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ปลัก๊ ไฟไปเสี ยบที่เต้ารับที่เชื่ อมต่อกับโซลิตสเตท
รี เลย์
- ส่ วนที่ 4 คือส่ วนของ Raspberry pi และ โซลิตสเตทรี เลย์ โดย Raspberry pi จะถูกออกแบบให้
มีหน้าที่ทาการตรวจเช็ค URL ของ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi หากตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่
ตอบสนองภายใน 3 ครั้ง ตัวบอร์ ด Raspberry pi จะส่ งสัญญาณ Output ไปที่ขา GPIO ที่ต่ออยูก่ บั โซลิตสเตท
รี เลย์ ในส่ วนของวงจรโซลิตสเตทรี เลย์ ทาหน้าที่รับคาสั่งจาก Raspberry pi ในการควบคุมการตัดต่อระบบ
วงจรไฟฟ้า 220 V ที่เชื่ อมไปยังปลัก๊ ไฟเพื่อใช้เป็ นสวิทซ์ควบคุมการจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
WiFi

ภาพที่ 3 รู ปแบบการเชื่ อมต่ อของระบบสนับสนุนการแก้ ปัญหาจุดกระจายสั ญญาณ WiFi แบบอัตโนมัติ
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3.2 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
งานวิจยั นี้ เน้นการใช้งานในรู ปแบบอัตโนมัติ โดยได้ออกแบบไว้ให้ระบบสามารถแก้ไขปั ญหา
ด้วยตัวเองในกรณี ที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi มีอาการไม่ตอบสนอง ซึ่ งไม่ตอ้ งอาศัยผูด้ ูแลระบบ ที่ตอ้ ง
เดินทางไป Reset อุปกรณ์ในเวลาที่อุปกรณ์มีปัญหา เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางและทาให้สามารถ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้ นั ตอนการทางานของโปรแกรมดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการทางานของโปรแกรม
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. เริ่ มการทางานของโปรแกรม
2. โปรแกรมจะเริ่ มทาการสัง่ http GET ไปที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ด้วย URL เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบว่ายังสามารถให้บริ การได้อยูห่ รื อไม่
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3. หากตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่ส่ง http response กลับมาติดต่อกัน 3 ครั้ง (แต่ละครั้งถูก
กาหนดระยะเวลาไว้ 12 วินาที) แสดงว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถใช้งานได้จริ ง
สาเหตุที่ตอ้ งเช็คโดย http GET 3 ครั้ง เนื่ องจากในครั้งแรกหรื อครั้งที่สองอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
WiFi อาจจะไม่ตอบสนองการ http GET ได้เนื่องจากอาจจะมีโหลดสู งเกินไปในขณะนั้น จึงต้อง
เช็คทั้งหมด 3 ครั้ง
4. เมื่อบอร์ด Raspberry pi พบว่าไม่มีการตอบสนองกลับมาจากตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi
ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะ Recovery ด้วยการสั่ง Reset ปลัก๊ ไฟผ่าน โซลิตสเตทรี เลย์ที่ตวั อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ WiFi ต่อใช้งานอยู่ พร้อมส่ งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Application Line ไปยังผูด้ ูแลระบบ
เพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์ Down
5. เมื่อระบบ Reset ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi แล้วจะเช็คการทางานโดยส่ ง http GET ใหม่
6. หลังจาก Reset แล้ว หากตัวอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ WiFi ยังไม่สามารถ Requests URL ติดต่อกัน
3 ครั้ง ก็จะวนลูปไป Reset ปลัก๊ ไฟและส่ งข้อข้อความสั้นผ่าน Application Line
7. ในกรณี ที่หลังจาก Reset แล้วสามารถ Requests URL ได้ภายใน 3 ครั้ง ก็จะส่ งข้อความสั้นผ่าน
Application Line เพื่อแจ้งผูด้ ูแลระบบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และจบการทางาน

4. การทดลองและผลการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ออกแบบการทดสอบระบบว่าหลังจากระบบตรวจพบว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่
สามารถให้บริ การอินเทอร์ เน็ตแก่ผใู ้ ช้งานได้ ในกรณี เฉพาะปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไม่ตอบสนอง (hang) เท่านั้น ไม่รวมถึงการเสี ยหายของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ระบบที่พฒั นา
สามารถทางานเพื่อทาให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ภายในระยะเวลา 5 นาที โดยระบบที่พฒั นาจะ
Reset ระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
WiFi ไม่สามารถให้บริ การได้ดว้ ยวิธีการดึงสาย LAN ที่เชื่อมระหว่างตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi กับ
Router ที่เชื่อมต่อออกอินเทอร์ เน็ต เมื่อระบบตรวจพบว่าไม่สามารถให้บริ การอินเทอร์ เน็ตได้ ระบบจะ
Reset ระบบไฟฟ้า หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั จะเสี ยบสาย LAN กลับที่เดิม โดยผูว้ จิ ยั จะใช้การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลาควบคู่กบั การใช้โปรแกรม WireShark เพื่อตรวจสอบว่าระบบว่าทางานได้
ตามขอบเขตที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
4.1 การออกแบบการเชื่ อมต่อของระบบที่ใช้ในการทดสอบ
การเชื่อมต่อของฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ในการทดสอบมีรายละเอียดดังภาพที่ 5 ก และภาพที่ 5 ข ดังนี้
หมายเลข 1 อะแดปเตอร์ จ่ายไฟของอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 1
หมายเลข 2 อะแดปเตอร์ จ่ายไฟของอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 2
หมายเลข 3 สาย LAN ที่เชื่อมต่อมาจาก Router Provider
หมายเลข 4 สาย LANที่เชื่อมต่อไปยังบอร์ ด Raspberry pi
1176

หมายเลข 5 สาย LAN ที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 1
หมายเลข 6 สาย LAN ที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 2
หมายเลข 7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 1 ยีห่ อ้ Nlink
หมายเลข 8 อุปกรณ์ Router ยีห่ อ้ Mikrotik
หมายเลข 9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 2 ยีห่ อ้ Billionหมายเลข 10 บอร์ด Raspberry pi
หมายเลข 11 โซลิตสเตทรี เลย์ตวั ที่ 1
หมายเลข 12 โซลิตสเตทรี เลย์ตวั ที่ 2

ภาพที่ 5 ก รู ปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ภาพที่ 5 ข รู ปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองที่อยูภ่ ายในกล่อง
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4.2 ทาการทดลองด้วยการดึงสาย LAN
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการดึงสาย LAN ที่เชื่อมต่อไปอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 1 ที่ใช้ IP
192.168.100.2 เพื่อเป็ นการจาลอง สถานการณ์ในสภาวะที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถ
ให้บริ การอินเทอร์เน็ตได้ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการทดสอบด้วยการดึงสายแลนที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตัวที่ 1
4.3 ผลการทดลอง
โดยผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบด้วยการดึงสายแลนที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi เพื่อ
จาลองสถานการณ์ไม่ให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้บริ การอินเทอร์เน็ตได้ และหลังจากระบบ Reset
ระบบไฟฟ้า ผูว้ จิ ยั เสี ยบสาย LAN กลับที่เดิม จานวนทั้งหมด 100 ครั้ง ซึ่ งผลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้จะ
แบ่งเป็ น 3 กรณี โดยจะมีค่าเวลาของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi สามารถกลับมาให้บริ การภายใน 210
วินาที , 150 วินาที และ 118 วินาที
จากการทดสอบระบบจานวน 100 ครั้ง สรุ ปทั้ง 3 กรณี ได้ดงั ตาราง 1
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปผลการทดสอบจานวน 100 ครั้ง
กรณี ที่
จานวนครั้ง
จานวน %
กรณี ที่ 1 ใช้กระบวนการ Retransmission 125 วินาที
กรณี ที่ 2 ใช้กระบวนการ Retransmission 65 วินาที
กรณี ที่ 3 ใช้กระบวนการ Retransmission 33วินาที

5
51
45

5
51
45

ผลการทดสอบทั้ง 3 กรณี จากการทดสอบด้วยการดึงสาย LAN จะเห็นได้วา่ หลังจากทาการดึง
สาย LAN ตัวระบบจะมีการ Retransmission อัตโนมัติก่อนที่จะมีการ Request URL ครั้งที่ 1 ตามที่ผวู ้ จิ ยั ได้
ทาการเขียนโปรแกรมไว้ ซึ่งกระบวนการ Retransmission ดังกล่าวในแต่ละกรณี จะใช้เวลาที่แตกต่างกัน
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ได้แก่ 125 วินาที, 65 วินาที, 33 วินาที ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั จานวน Segment ที่บอร์ด Raspberry Pi ส่ งออกไปหา
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ก่อนที่จะดึงสาย LAN ออก
สามารถสรุ ปได้วา่ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi สามารถกลับมาให้บริ การภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที ตามที่ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั ขอบเขตไว้
4.4 สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดสอบการทางานของระบบทั้งหมดจานวน 100 ครั้ง สามารถสรุ ปผลการทดสอบได้ดงั
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการดาเนินงานในภาพรวม
หัวข้ อการทดสอบ
1. ระบบตรวจเจออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่ตอบสนอง
2. ส่ งข้อความสั้นผ่าน Application Line แจ้งระบบ Down
3. ระบบ Reset ไฟฟ้า
4. ระบบตรวจเจออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi กลับมาทางานใน
สภาวะปกติ
5. ส่ งข้อความสั้นผ่าน Application Line แจ้งระบบ Up

จานวนครั้ง
100
100
100
100

จานวน %
100
100
100
100

100

100

5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลงานวิจยั
ในงานวิ จ ัย นี้ ออกแบบและพัฒ นาระบบสนับ สนุ น การแก้ปั ญ หาจุ ด กระจายสั ญ ญาณ WiFi
อัตโนมัติให้เป็ นแบบอัตโนมัติในกรณี ที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถตอบสนองได้ (ไม่รวมใน
กรณี ความเสี ยหายของ Hardware อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ) ซึ่ งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ หลักได้แก่ บอร์ ด
Raspberry Pi, อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ WiFi ,และโซลิ ทเสตทรี เลย์ โดยติ ดตั้งลงในกล่ องเอนกประสงค์
เพื่อให้นาไปใช้งานได้อย่างสะดวก ในงานวิจยั นี้ ได้พฒั นาซอฟแวร์ โดยใช้ภาษา Python ในการตรวจจับ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi โดยจะมีการทางานอยู่ด้วยกัน 3 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ ส่ วนตัวอุปกรณ์ ได้แก่
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน Application Line หากมีการ Reset ระบบเกิดขึ้น ส่ วนที่2 ได้แก่
ระบบเครื อข่ายที่ใช้ Router เป็ นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับบอร์ ด Raspberry Pi เป็ นตัวควบคุม และในส่ วนที่
3 ได้แ ก่ วงจร Solid State Relay ที่ ค อยรั บ ค าสั่ ง จากบอร์ ด Raspberry Pi และบอร์ ด Raspberry Pi ท าการ
ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi โดยทั้งสามส่ วนจะทางานร่ วมกันอย่างอัตโนมัติ
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- ใช้บอร์ด Raspberry Pi เป็ นตัวประมวลผลและควบคุมสั่งการ
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- ใช้ภาษา Python ในการเขียนพัฒนาโปรแกรม ในการตรวจจับการไม่ตอบสนองของอุปกรณ์
กระจาย WiFi
- ระบบสามารถกลับมาทางานในสภาวะปกติหลังจากระบบตรวจจับเหตุผิดปกติภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที (300 วินาที)
- มีการแจ้งเตือนโดยการส่ งข้อความสั้นผ่าน Application Line หากมีการตรวจพบเหตุผิดปกติ
หรื อแก้ไขเหตุผดิ ปกติ
ระบบที่พฒั นาจะช่วยลดภาระหน้าที่ของผูด้ ูแลระบบ ในการเดินเข้าไปในพื้นที่ในแต่ละอาคารที่
บริ เวณไซด์งานเพียงแค่ Reset ระบบอย่างเดี ยว โดยผูด้ ูแลระบบ สามารถรับการแจ้งเตื อนของระบบผ่าน
Application LINE รวมไปถึงผูใ้ ช้งานสามารถกลับมาใช้งานบริ การ WiFi Hotspot ได้รวดเร็ วยิ่งขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาทีตามที่ได้ต้ งั ขอบเขตไว้ เพราะว่าระบบสามารถ Reset ได้เอง Automatic โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยผูด้ ูแลระบบ
5.2 ข้อจากัดของงานวิจยั
5.2.1 อุปกรณ์ที่ออกแบบการใช้งานสามารถรองรับ Access Point ได้ 2 ตัว
5.2.2 ถ้าหากอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi ไม่สามารถตอบสนองได้ ระบบจะถูก Reset และสามารถ
กลับมาใช้งานได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที แต่ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชดั ขึ้นอยูก่ บั
กระบวนการ Retransmission
5.2.3 ยังไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี PoE ( Power Over Ethernet ) ได้
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ระบบสามารถนาไปพัฒนาให้รองรับการใช้งานอุปกรณ์ Access point มากกว่า 2 ตัวได้
5.3.2 ต้องใช้การวิเคราะห์ Packet ข้อมูลให้ละเอียดขึ้นเพื่อหาสาเหตุของกระบวนการ Retransmission
ที่มีการ Delay ในแต่ล่ะกรณี ที่เกิดขึ้น
5.3.3 สามารถนาไปพัฒนาให้ดูสถานะแบบ Real Time ผ่าน Application ได้
5.3.4 นาไปพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยี PoE (Power Over Ethernet ) ได้
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