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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบันปัญหาท่ีพบบ่อยในการใช้งาน WiFi ของผูใ้ช้บริการคือการท่ีอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ WiFi (Access Point) เกิดปัญหา เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยูใ่นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง หรือระบบไฟฟ้า
ไม่เสถียรไฟฟ้าตกบ่อย ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ผูใ้ชง้านไม่สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้วีธีแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ คือผูดู้แลระบบจ าเป็นตอ้ง
เข้าไป Reset ท่ีตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท่ีมีปัญหา ท าให้ต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหานาน และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกิดข้ึน งานวิจัยน้ีมองเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้างต้น จึงมี
แนวความคิดในการพฒันาระบบสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ในจุดให้บริการย่อยท่ี
สามารถตรวจจบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท่ีมีปัญหา และจะ Reset ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ WiFi โดยอตัโนมติั งานวิจยัน้ีมีอุปกรณ์หลกั ๆ อยู่ดว้ยกนัสามส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ส่วน
ควบคุมกลางประกอบดว้ย Miktotik และบอร์ด Raspberry Pi โดยใช้ภาษา Python เขียนโปรแกรมในการ
ควบคุม ส่วนท่ี 2 ส่วนของวงจร Solid State Relay ท่ีรับค าสั่งจากบอร์ด Raspberry Pi โดยบอร์ด Raspberry 
Pi จะตรวจสอบการท างานท่ีผิดปกติของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi และส่งสัญญาณ Output มาท่ีวงจร 
Solid State Relay และส่วนท่ี 3 โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อรับการแจง้เตือนผ่าน Application LINE โดยทั้งสาม
ส่วนจะมีการท างานร่วมกนัอยา่งอตัโนมติั 

ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi แบบอตัโนมติัท่ีพฒันาข้ึน ถูกน าไป
ทดสอบให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท่ีขาดการติดต่อ จากผลการทดสอบจ านวน 100 คร้ังพบวา่ระบบ
สามารถ Detect อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท่ีผิดปกติได้ทุกกรณี และสามารถ Recovery ระบบให้
กลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งปกติภายในเวลา 5 นาที 
 

 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วทิยาลยันวตักรรมดา้น
เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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1. บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน รวมไปถึงเทคโนโลยี wifi 

(Wireless Fidelity) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตามบ้าน ท่ีท างาน รวมไปถึงสถานท่ีทั่วไป เช่น โรงแรม, 
สนามบิน, โรงพยาบาล, ศูนยก์ารคา้, ห้องพกั ฯลฯ โดยสังเกตไดจ้ากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆ ท่ีไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีรองรับกบัเทคโนโลยีไร้สาย ซ่ึงในอนาคตเทคโนโลยีการเช่ือมต่อ
จากเคร่ืองลูกข่ายเพื่อเขา้ระบบ เน็ตเวิร์คแบบมีสาย จะถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยีไร้สาย เน่ืองจากมีความ
สะดวกสบาย ความคล่องตวัในการใช้งานสูง ง่ายในการติดตั้งโดยไม่ตอ้งเดินสาย สามารถใช้งานไดทุ้กท่ี
เหมาะกบัการน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั อีกทั้งอุปกรณ์ท่ีใชง้านก็มีราคาถูก และในขณะเดียวกนัเทคโนโลยี 
WiFi ได้เร่ิมมีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย โดยเป็นการส่ือสารด้วยระบบไร้สาย บนเทคโนโลยี IEEE 
802.11 ท่ีจะท างานภายใตค้ล่ืนวิทยุ 2.4 GHz หรือ 5 GHz โดยสามารถต่อเขา้กบัเน็ตเวิร์คหรืออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงได ้โดยไม่ตอ้งใชส้ายโทรศพัทห์รืออุปกรณ์ใด ๆ จึงมีการติดตั้งจุดให้บริการ WiFi ในแต่ละจุด
เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตไดใ้นบริเวณรอบ ๆ ท่ีสัญญาณกระจายออกไปถึง  ซ่ึงเป็นท่ีมาของค า
วา่ WiFi Hotspot  

 

 
ภาพที ่1 รูปแบบการแจง้เหตุเสียของระบบแบบเดิมเม่ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท างานไม่ปกติ 
ขั้นตอนท่ีการแจง้เหตุเสียของระบบแบบเดิมเม่ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท างานไม่ปกติ 

1) ผูใ้ชง้านจะแจง้เหตุเสียไปท่ีแผนกไอทีประจ าบริษทั 
2) แผนกไอทีประจ าบริษทัจะโทรศพัทไ์ปแจง้เหตุเสียท่ี Network Operation Center 
3) เจา้หน้าท่ี Network Operation Center จะท าการ Remote เขา้มาตรวจสอบอุปกรณ์ท่ี Site งานลูกคา้

เพื่อเช็คอาการเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะรับแจง้เหตุเสียกบัลูกคา้ 
4) เจา้หนา้ท่ี Network Operation Center จ่ายงานไปท่ี Engineer ประจ าพื้นท่ีนั้นๆ 
5) แผนก Engineer ตอบรับงาน 
6) แผนก Engineer แจง้อีเมลรายช่ือ Engineer และเบอร์โทรศพัทเ์พื่อขอเขา้พื้นท่ีไปตรวจเช็คอุปกรณ์ 
7) แผนกไอทีประจ าบริษทัจะส่งเมลกลบัมาเพื่อรับทราบใหเ้ขา้พื้นท่ีได ้
8) แผนก Engineer จะส่งเจา้หนา้ท่ีไป Onsite ลูกคา้เพื่อท าการ Reset อุปกรณ์ 
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ปัญหาท่ีพบบ่อยในการใช้งาน WiFi คือเม่ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi (Access Point) ไม่
สามารถให้บริการไดเ้น่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยูใ่นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง หรือระบบไฟฟ้าไม่เสถียรไฟฟ้าตก
บ่อยซ่ึงท าให้ผูใ้ชง้านไม่สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้วีธีแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ คือผูดู้แลระบบจ าเป็นตอ้งเขา้
ไป Reset ท่ีตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้มา ซ่ึงอาจจะใชเ้วลานานในการ
ท่ี ผูดู้แลระบบเดินทางเขา้ไปเพื่อ Reset ตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบัผูใ้ช้งาน
อินเตอร์เน็ตในขณะนั้น  

งานวิจยัน้ีมองเห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้างต้น จึงได้เกิดแนวความคิดในการ
ออกแบบระบบสนบัสนุนเพื่อช่วยในการ Reset ตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้เป็นแบบอตัโนมติัใน
กรณีท่ีมีปัญหา เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดง่้ายและรวดเร็ว โดยจะมีการท างานอยูด่ว้ยกนัสามส่วนหลกัๆ 
ได้แก่ ส่วนแรกตวัอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อรับการแจง้เตือนผ่าน Application Line และส่วนท่ีสอง
ไดแ้ก่ระบบเครือข่ายท่ีใช้ Router เป็นตวักลางในการเช่ือมต่อ และส่วนท่ีสามไดแ้ก่ ส่วนของวงจร Solid 
State Relay ท่ีคอยรับค าสั่งจาก Raspberry Pi และ Raspberry Pi ท าการตรวจสอบการท างานท่ีผิดปกติของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi โดยทั้งสามส่วนจะมีการท างานร่วมกนัอยา่งอตัโนมติั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi แบบ

อตัโนมติั ท าใหง่้ายต่อการจดัการ 
2.2 ระบบท่ีพฒันาสามารถสั่ง Reset อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi แบบอตัโนมติัเม่ืออุปกรณ์

กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถใหบ้ริการได ้
2.3 ระบบท่ีพฒันาสามารถแจง้เตือน การท างานท่ีผิดปกติของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi 

ผา่น Application LINE ใหผู้ดู้แลระบบทราบ 
 

3. วธีิด าเนินงานวจิัยและอปุกรณ์ 
รูปแบบขั้นตอนการออกแบบระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi แบบ

อตัโนมติั ท่ีพฒันาจากระบบ WIFI Hotspot ซ่ึงใชต้ามสถานท่ีทัว่ไป 
3.1. การออกแบบและพฒันาฮาร์ดแวร์ 

ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบโครงสร้างของระบบไวด้ังภาพท่ี 3 โดยรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ
สนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi อตัโนมติั ประกอบไปด้วย 4 ส่วนท่ีเช่ือมต่อกนั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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- ส่วนท่ี 1 คือส่วนของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นส่วนของผูดู้แลระบบ ซ่ึงท าหนา้ท่ีคอยรับการแจง้
เตือนจากระบบ โดยเม่ือระบบตรวจพบเหตุผิดปกติและแกไ้ขเหตุผิดปกติเรียบร้อยแลว้ จะมีขอ้ความสั้ น
ส่งผา่น Application Line ใหผู้ดู้แลระบบทราบได ้

- ส่วนท่ี 2 คือส่วนของ Router โดยจะท าหน้าเป็นส่วนกลางเพื่อท าการเช่ือมต่อส่วนท่ี 1 และ
ส่วนท่ี 3 ให้สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้ซ่ึงมีการตั้งค่า DHCP Server ไว ้และท าให้เป็นบริดจเ์พื่อให้ง่ายต่อ
การเพิ่มอุปกรณ์ใน Network เดียวกนัโดยจะใช ้Router ยีห่อ้ MikroTik รุ่น RB2011UiAS-IN 

- ส่วนท่ี 3 คือส่วน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ท่ีคอยท าหนา้ท่ีปล่อยสัญญาณใหบ้ริการ WiFi 
ให้กบัผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในบริเวณนั้น ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชป้ลัก๊ไฟไปเสียบท่ีเตา้รับท่ีเช่ือมต่อกบัโซลิตสเตท
รีเลย ์

- ส่วนท่ี 4 คือส่วนของ Raspberry pi และ โซลิตสเตทรีเลย ์โดย Raspberry pi จะถูกออกแบบให้
มีหนา้ท่ีท าการตรวจเช็ค URL ของ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi หากตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่
ตอบสนองภายใน 3 คร้ัง ตวับอร์ด Raspberry pi จะส่งสัญญาณ Output ไปท่ีขา GPIO ท่ีต่ออยูก่บัโซลิตสเตท
รีเลย ์ในส่วนของวงจรโซลิตสเตทรีเลย ์ท าหนา้ท่ีรับค าสั่งจาก Raspberry pi ในการควบคุมการตดัต่อระบบ
วงจรไฟฟ้า 220 V ท่ีเช่ือมไปยงัปลัก๊ไฟเพื่อใชเ้ป็นสวิทซ์ควบคุมการจ่ายไฟให้กบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
WiFi  

 
 

 
 

ภาพที ่3 รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi แบบอตัโนมัติ 
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3.2 การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ 
งานวิจยัน้ีเนน้การใชง้านในรูปแบบอตัโนมติั โดยไดอ้อกแบบไวใ้ห้ระบบสามารถแกไ้ขปัญหา

ดว้ยตวัเองในกรณีท่ีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi มีอาการไม่ตอบสนอง ซ่ึงไม่ตอ้งอาศยัผูดู้แลระบบ ท่ีตอ้ง
เดินทางไป Reset อุปกรณ์ในเวลาท่ีอุปกรณ์มีปัญหา เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท าให้สามารถ
ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีขั้นตอนการท างานของโปรแกรมดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการท างานของโปรแกรม 

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เร่ิมการท างานของโปรแกรม 
2. โปรแกรมจะเร่ิมท าการสั่ง http GET ไปท่ีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ดว้ย URL เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบวา่ยงัสามารถใหบ้ริการไดอ้ยูห่รือไม่  
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3. หากตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่ส่ง http response กลบัมาติดต่อกนั 3 คร้ัง (แต่ละคร้ังถูก
ก าหนดระยะเวลาไว ้12 วนิาที) แสดงวา่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถใชง้านไดจ้ริง 
สาเหตุท่ีตอ้งเช็คโดย http GET 3 คร้ัง เน่ืองจากในคร้ังแรกหรือคร้ังท่ีสองอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
WiFi อาจจะไม่ตอบสนองการ http GET ไดเ้น่ืองจากอาจจะมีโหลดสูงเกินไปในขณะนั้น จึงตอ้ง
เช็คทั้งหมด 3 คร้ัง 

4. เม่ือบอร์ด Raspberry pi พบวา่ไม่มีการตอบสนองกลบัมาจากตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi 
ติดต่อกนั 3 คร้ัง จะ Recovery ดว้ยการสั่ง Reset ปลัก๊ไฟผา่น โซลิตสเตทรีเลยท่ี์ตวัอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ WiFi ต่อใชง้านอยู ่พร้อมส่งขอ้ความแจง้เตือนผา่น Application Line ไปยงัผูดู้แลระบบ
เพื่อแจง้วา่อุปกรณ์ Down  

5. เม่ือระบบ Reset ตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi แลว้จะเช็คการท างานโดยส่ง http GET ใหม่ 
6. หลงัจาก Reset แลว้ หากตวัอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ WiFi ยงัไม่สามารถ Requests URL ติดต่อกนั 

3 คร้ัง ก็จะวนลูปไป Reset ปลัก๊ไฟและส่งขอ้ขอ้ความสั้นผา่น Application Line  
7. ในกรณีท่ีหลงัจาก Reset แลว้สามารถ Requests URL ไดภ้ายใน 3 คร้ัง ก็จะส่งขอ้ความสั้นผา่น 

Application Line เพื่อแจง้ผูดู้แลระบบวา่อุปกรณ์สามารถใชง้านไดต้ามปกติแลว้ และจบการท างาน 
 

4. การทดลองและผลการทดลอง 
ผูว้จิยัออกแบบการทดสอบระบบวา่หลงัจากระบบตรวจพบวา่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่

สามารถใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตแก่ผูใ้ชง้านได ้ในกรณีเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไม่ตอบสนอง (hang) เท่านั้น ไม่รวมถึงการเสียหายของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ระบบท่ีพฒันา
สามารถท างานเพื่อท าให้ระบบสามารถกลบัมาใชง้านไดภ้ายในระยะเวลา 5 นาที โดยระบบท่ีพฒันาจะ 
Reset ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ผูว้จิยัไดท้ดสอบให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
WiFi ไม่สามารถใหบ้ริการไดด้ว้ยวธีิการดึงสาย LAN ท่ีเช่ือมระหวา่งตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi กบั 
Router ท่ีเช่ือมต่อออกอินเทอร์เน็ต เม่ือระบบตรวจพบวา่ไม่สามารถใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตได ้ระบบจะ 
Reset ระบบไฟฟ้า หลงัจากนั้นผูว้จิยัจะเสียบสาย LAN กลบัท่ีเดิม โดยผูว้จิยัจะใชก้ารวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบดว้ยการใชน้าฬิกาจบัเวลาควบคู่กบัการใชโ้ปรแกรม WireShark เพื่อตรวจสอบวา่ระบบวา่ท างานได้
ตามขอบเขตท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
4.1 การออกแบบการเช่ือมต่อของระบบท่ีใชใ้นการทดสอบ 

การเช่ือมต่อของฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นการทดสอบมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 5 ก และภาพท่ี 5 ข ดงัน้ี 
หมายเลข 1 อะแดปเตอร์จ่ายไฟของอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 1  
หมายเลข 2 อะแดปเตอร์จ่ายไฟของอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 2 
หมายเลข 3 สาย LAN ท่ีเช่ือมต่อมาจาก Router Provider  
หมายเลข 4 สาย LANท่ีเช่ือมต่อไปยงับอร์ด Raspberry pi 
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หมายเลข 5 สาย LAN ท่ีเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 1 
หมายเลข 6 สาย LAN ท่ีเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 2 
หมายเลข 7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 1 ยีห่อ้ Nlink 
หมายเลข 8 อุปกรณ์ Router ยีห่อ้ Mikrotik 
หมายเลข 9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 2 ยีห่อ้ Billionหมายเลข 10 บอร์ด Raspberry pi 
หมายเลข 11 โซลิตสเตทรีเลยต์วัท่ี 1 
หมายเลข 12 โซลิตสเตทรีเลยต์วัท่ี 2 

 
 

 
ภาพท่ี 5 ก รูปแบบการเช่ือมต่ออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ข รูปแบบการเช่ือมต่ออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองท่ีอยูภ่ายในกล่อง 
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4.2 ท าการทดลองดว้ยการดึงสาย LAN 
ผูว้จิยัไดท้  าการดึงสาย LAN ท่ีเช่ือมต่อไปอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 1 ท่ีใช ้IP 

192.168.100.2 เพื่อเป็นการจ าลอง สถานการณ์ในสภาวะท่ีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตได ้ดงัภาพท่ี 6  

 

 
ภาพที ่6 แสดงการทดสอบดว้ยการดึงสายแลนท่ีเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ตวัท่ี 1 
 
4.3 ผลการทดลอง 

โดยผูว้จิยัท าการทดสอบดว้ยการดึงสายแลนท่ีเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi เพื่อ
จ าลองสถานการณ์ไม่ใหอุ้ปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตได ้และหลงัจากระบบ Reset 
ระบบไฟฟ้า ผูว้จิยัเสียบสาย LAN กลบัท่ีเดิม จ านวนทั้งหมด 100 คร้ัง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังน้ีจะ
แบ่งเป็น 3 กรณี โดยจะมีค่าเวลาของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi สามารถกลบัมาใหบ้ริการภายใน 210 
วนิาที , 150 วนิาที และ 118 วนิาที 

จากการทดสอบระบบจ านวน 100 คร้ัง สรุปทั้ง 3 กรณี ไดด้งัตาราง 1 
ตารางที ่1 ตารางสรุปผลการทดสอบจ านวน 100 คร้ัง 

กรณีท่ี จ านวนคร้ัง จ านวน % 

กรณีท่ี 1 ใชก้ระบวนการ Retransmission 125 วนิาที 5 5 
กรณีท่ี 2 ใชก้ระบวนการ Retransmission 65 วนิาที 51 51 
กรณีท่ี 3 ใชก้ระบวนการ Retransmission 33วนิาที 45 45 

 
ผลการทดสอบทั้ง 3 กรณี จากการทดสอบดว้ยการดึงสาย LAN จะเห็นไดว้า่หลงัจากท าการดึง

สาย LAN ตวัระบบจะมีการ Retransmission อตัโนมติัก่อนท่ีจะมีการ Request URL คร้ังท่ี 1 ตามท่ีผูว้จิยัได้
ท าการเขียนโปรแกรมไว ้ซ่ึงกระบวนการ Retransmission ดงักล่าวในแต่ละกรณีจะใชเ้วลาท่ีแตกต่างกนั
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ไดแ้ก่ 125 วนิาที, 65 วนิาที, 33 วนิาที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวน Segment ท่ีบอร์ด Raspberry Pi ส่งออกไปหา
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ก่อนท่ีจะดึงสาย LAN ออก 
  สามารถสรุปไดว้า่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi สามารถกลบัมาใหบ้ริการภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที ตามท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งขอบเขตไว ้ 

4.4 สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดสอบการท างานของระบบทั้งหมดจ านวน 100 คร้ัง สามารถสรุปผลการทดสอบไดด้งั 
 
ตารางที ่2 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

หัวข้อการทดสอบ จ านวนคร้ัง จ านวน % 
1. ระบบตรวจเจออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่ตอบสนอง 100 100 
2. ส่งขอ้ความสั้นผา่น Application Line แจง้ระบบ Down 100 100 
3. ระบบ Reset ไฟฟ้า 100 100 
4. ระบบตรวจเจออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi กลบัมาท างานใน

สภาวะปกติ 
100 100 

5.  ส่งขอ้ความสั้นผา่น Application Line แจง้ระบบ Up 100 100 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลงานวจิยั 

ในงานวิจัยน้ีออกแบบและพฒันาระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi 
อตัโนมติัใหเ้ป็นแบบอตัโนมติัในกรณีท่ีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ไม่สามารถตอบสนองได ้(ไม่รวมใน
กรณีความเสียหายของ Hardware อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ซ่ึงประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลกัไดแ้ก่ บอร์ด 
Raspberry Pi, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ,และโซลิทเสตทรีเลย ์โดยติดตั้งลงในกล่องเอนกประสงค์ 
เพื่อให้น าไปใช้งานได้อย่างสะดวก ในงานวิจยัน้ีได้พฒันาซอฟแวร์โดยใช้ภาษา Python ในการตรวจจบั
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi โดยจะมีการท างานอยู่ด้วยกนั 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนตวัอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อรับการแจง้เตือนผา่น Application Line หากมีการ Reset ระบบเกิดข้ึน ส่วนท่ี2 ไดแ้ก่ 
ระบบเครือข่ายท่ีใช ้Router เป็นตวักลางในการเช่ือมต่อกบับอร์ด Raspberry Pi เป็นตวัควบคุม และในส่วนท่ี 
3 ได้แก่ วงจร Solid State Relay ท่ีคอยรับค าสั่งจากบอร์ด Raspberry Pi และบอร์ด Raspberry Pi ท าการ
ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi โดยทั้งสามส่วนจะท างานร่วมกนัอยา่งอตัโนมติั 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- ใชบ้อร์ด Raspberry Pi เป็นตวัประมวลผลและควบคุมสั่งการ 
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- ใชภ้าษา Python ในการเขียนพฒันาโปรแกรม ในการตรวจจบัการไม่ตอบสนองของอุปกรณ์
กระจาย WiFi 

- ระบบสามารถกลบัมาท างานในสภาวะปกติหลงัจากระบบตรวจจบัเหตุผิดปกติภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที (300 วนิาที) 

- มีการแจง้เตือนโดยการส่งขอ้ความสั้นผา่น Application Line หากมีการตรวจพบเหตุผิดปกติ
หรือแกไ้ขเหตุผดิปกติ 

ระบบท่ีพฒันาจะช่วยลดภาระหนา้ท่ีของผูดู้แลระบบ ในการเดินเขา้ไปในพื้นท่ีในแต่ละอาคารท่ี
บริเวณไซด์งานเพียงแค่ Reset ระบบอย่างเดียว โดยผูดู้แลระบบ สามารถรับการแจง้เตือนของระบบผ่าน 
Application LINE รวมไปถึงผูใ้ช้งานสามารถกลบัมาใช้งานบริการ WiFi Hotspot ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาทีตามท่ีไดต้ั้งขอบเขตไว ้เพราะวา่ระบบสามารถ Reset ไดเ้อง Automatic โดยไม่ตอ้ง
อาศยัผูดู้แลระบบ 
5.2 ขอ้จ ากดัของงานวิจยั 

5.2.1 อุปกรณ์ท่ีออกแบบการใชง้านสามารถรองรับ Access Point ได ้2 ตวั 
5.2.2 ถา้หากอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi ไม่สามารถตอบสนองได ้ระบบจะถูก Reset และสามารถ

กลบัมาใชง้านได ้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที แต่ไม่สามารถระบุเวลาท่ีแน่ชดั ข้ึนอยูก่บั
กระบวนการ Retransmission 

5.2.3 ยงัไม่สามารถรองรับเทคโนโลย ีPoE ( Power Over Ethernet ) ได ้
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.3.1 ระบบสามารถน าไปพฒันาใหร้องรับการใชง้านอุปกรณ์ Access point มากกวา่ 2 ตวัได ้
5.3.2 ตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ Packet ขอ้มูลใหล้ะเอียดข้ึนเพื่อหาสาเหตุของกระบวนการ Retransmission 

ท่ีมีการ Delay ในแต่ล่ะกรณีท่ีเกิดข้ึน 
5.3.3 สามารถน าไปพฒันาใหดู้สถานะแบบ Real Time ผา่น Application ได ้
5.3.4 น าไปพฒันาใหใ้ชเ้ทคโนโลยี PoE (Power Over Ethernet ) ได ้
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