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บทคดัย่อ 

 

ปัจจุบนัการดาํเนินการติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) ของผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม

ไม่มีการจดัเก็บข่ายสายใยแกว้นาํแสงท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นระบบ ทาํใหก้ารวางแผนเพือ่ขยายข่ายสายใยแกว้

นาํแสงทาํไดย้าก ในบางกรณีอาจจะทาํใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากข่ายสายใยแกว้นาํแสงที่มีอยู่

ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ มีการลงทุนซํ้ าซ้อน เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดในการพฒันา

โปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร (Development of Management 

Program for Outdoor Fiber-Optic Network) ขึ้นเพือ่จดัการปัญหาดงักล่าว 

โปรแกรมที่พ ัฒนาจะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลผู ้ใช้งานวงจรเพื่อไม่ให ้

เกิดปัญหาความซํ้ าซ้อนของการใช้งานวงจร สามารถบอกจาํนวนคอร์ (Core) ค่าการลดทอน

สัญญาณ (Loss) สถานภาพสายเส้นใยแก้วนําแสงในแต่ละคอร์ สามารถแนะนํา (Recommend)  

เส้นใยแก้วนําแสงที่ มีการลดทอนสัญญาณตํ่ า ท่ีสุดสําหรับการใช้งานในเส้นทางใหม่ได ้

นอกจากนั้ นย ังสามารถแนะนํา เส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อ เ ช่ือมต่อกับอุปกรณ์แยก 

สญัญาณแสง (Splitter) ไดโ้ดยอตัโนมติั หรือใหผู้ใ้ชง้านกาํหนดไดด้ว้ยตวัเอง และยงัสามารถแสดง 

ขอ้มูลการใช้งาน ตาํแหน่งที่ตั้ งของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง อีกทั้ งยงัสามารถประมาณการ 

ค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจายสัญญาณเข้าสู่บ้านซ่ึงจะทาํให ้

การตัดสินใจ และการวางแผน การดําเนินการมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น

โปรแกรมที่พฒันามีเคร่ืองมือที่สามารถแสดงแผนท่ี เส้นทาง พิกดั และระยะทาง เขา้มาเก็บลงใน

ฐานขอ้มูลโดยการเช่ือมต่อกบั Google Maps ทาํใหผู้ใ้ชง้านเห็นภาพรวมของข่ายสายใยแกว้นาํแสง

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ABSTRACT 

 

 The fiber-optic network installations of many telecommunication providers are 

unorganized, resulting in the unnecessary difficulties for future network expansion. In some 

cases, it causes the ineffective uses of the existing networks, a case of double investment.  

To solve this problem, this thesis proposes Development of Management Program for Outdoor 

Fiber-Optic Network as one of the solutions.  

 This developed program is intended to ease the management of network-users 

database. It is able to prevent the problems of repeating circuit uses, able to show number of 

cores, the signal losses and the status of each core of the optical fibers. It is also able to 

recommend the least signal losing optical fibers suitable for the new route.  In addition, the 

program can automatically recommend or be manually configured the best fiber-optic route to 

connect with the FTTX splitters, which would disperse the signal to households. Another 

advantage of this program is that it can display the location of each splitter by incorporating with 

Google Maps. The program also able to show a map with the route, location, distances and able to 

retrieve these data to be recorded in a database, enabling the network users to clearly see the 

overall image of the network. The program will help the decision making and planning to be 

much more effective and much less time consuming. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยให้บริการ Internet  Broadband  

ผ่านสายโทรศพัท ์ (สายทองแดง) จะมีการใชง้านสายเส้นใยแกว้นาํแสงในเฉพาะโครงข่ายหลัก

เท่านั้นซ่ึงจะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการใชง้านคือระยะทางไดไ้ม่เกิน 5 กิโลเมตร (ตามขอ้จาํกดัของการ

ใช้งานสายโทรศัพท์ ADSL) ได้อัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 24 Mbps (ADSL2+) 

นอกจากนั้ นอัตราการรับส่งข้อมูลจะขึ้ นอยู่กับระยะทางจากชุมสายโทรศัพท์ (Node) ด้วย  

ดว้ยขอ้จาํกัดดงักล่าวจะทาํให้มีปัญหาในกรณีที่ผูใ้ช้งานอยูไ่กลจากชุมสายโทรศพัท์แต่ตอ้งการ

รับส่งขอ้มูลในอตัราสูงๆ ขอ้จาํกดัดงักล่าวจะถูกแกไ้ขไดโ้ดยการขยายขอบเขตโครงข่ายเส้นใยแกว้

นาํแสง และลดระยะทางการใช้สายโทรศพัท์ให้สั้นลง ในบางประเทศท่ีมีความตอ้งการใช้งาน 

Internet Broadband ความเร็วสูงมากๆ อาจจะมีการลากสายใยแกว้นาํแสงเขา้บา้นหรือที่เรียกว่า 

Fiber To The Home (FTTH) 

 ในปัจจุบนัผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัไม่มีระบบจดัเก็บขอ้มูลการใช้

งานเส้นใยแก้วนําแสงอย่างเป็นระบบ อาจจะทาํให้มีความถูกตอ้งในการใช้งานค่อนขา้งตํ่าหรือ

อาจจะมีปัญหาอ่ืนๆในการใชง้าน งานวจิยัน้ีจึงนาํเสนอการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่าย

เสน้ใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารจดัการการใชง้านโครงข่ายเส้นใย

แกว้นาํแสงใหมี้ความถูกตอ้งในการใชง้านสูงสุด โดยโปรแกรมที่พฒันาจะมีเคร่ืองมือที่เขา้มาช่วย

ในการบริหารจดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานวงจรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซํ้ าซ้อนของการใชง้านวงจร 

สามารถบอกจาํนวนคอร์ (Core) ค่าการลดทอนสัญญาณ (Loss) สถานภาพสายเส้นใยแกว้นาํแสง 

ในแต่ละคอร์ สามารถแนะนาํ (Recommend) เส้นใยแก้วนําแสงที่มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุด

สาํหรับการใช้งานในเส้นทางใหม่ได้ นอกจากนั้นยงัสามารถแนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนาํแสง 

เพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (Splitter) ไดโ้ดยอัตโนมติั หรือให้ผูใ้ชง้านกาํหนดได ้

ดว้ยตวัเอง และยงัสามารถแสดง ขอ้มูลการใช้งาน ตาํแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

อีกทั้ งยงัสามารถประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย
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สัญญาณเขา้สู่บา้นซ่ึงจะทาํให้การตดัสินใจ และการวางแผน การดาํเนินการมีความรวดเร็ว และ 

มีความถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น 

 จากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งคือ การพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการเครือข่ายใยแกว้

นาํแสง ของส่วนบริการลูกคา้จงัหวดัอุบลราชธานี บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)0

1  จากการศึกษา

พบว่า สามารถสร้าง  และ แสดงแผนที่เส้นทาง Optical Fiber Cable เช่ือมโยงแต่ละชุมสายเขา้หากัน 

ทุกชุมสายที่จัดเก็บข้อมูลแผนที่  และเส้นทางเครือข่ายใยแก้วนําแสงลงในฐานข้อมูล สามารถ

ตรวจสอบ บันทึก เพิ่ม แก้ไข และ ลบ ข้อมูล ทะเบียนเครือข่ายใยแก้วนําแสง   ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ภายในบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบ บันทึก เพิ่ม แก้ไข และ 

ลบ ขอ้มูล ประวติัการบาํรุงรักษา Optical Fiber Cable  ไดอี้กหน่ึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งคือ ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่สนบัสนุนการจดัการระบบเครือข่ายใยแกว้นาํแสงมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1

2   จากการศึกษาพบวา่สามารถจดัเก็บขอ้มูล แสดงขอ้มูลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายท่ีอยูใ่นความดูแล 

ขอ้มูลแนวสายใยแกว้นาํแสง ขอ้มูลแผนที่ภายในมหาวิทยาลยัโดยแสดงผลขอ้มูลทั้งที่เป็นขอ้มูล 

เชิงพื้นที่ และขอ้มูลเชิงบรรยายยงัมีอีกหน่ึงผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั คือ Fiber Manager3   

จากการศึกษาพบว่าสามารถบริหารจดัการขอ้มูลของอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ ในโครงข่ายใยแก้ว 

นาํแสง สามารถตรวจสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ Splice Enclosures, Patch Panels, Optical 

Network Devices และ Splitters สามารถเก็บขอ้มูลระยะทางของใยแกว้นาํแสง สามารถหาตาํแหน่ง

จุดบกพร่องของอุปกรณ์ในโครงข่ายซ่ึงทั้งสองงานวิจยั และหน่ึงผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องถ้าหาก

นาํไปใชใ้นโครงข่ายโทรคมนาคมยงัขาดเคร่ืองมือที่จะใชใ้นการเรียกดูแนวสายใยแกว้นาํแสง และ

ขอ้มูลแผนที่รวมถึงค่าพิกดั และระยะทางระหว่างโหนด ของโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุม 

อยูท่ ัว่ประเทศ งานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมท่ีมีการเรียกใช้งาน Google Maps ซ่ึงจะทาํให้ได้

ขอ้มูลพกิดัและระยะทางไดถู้กตอ้งกว่าการที่เก็บขอ้มูลมาเอง และงานวิจยัน้ียงัสามารถเก็บขอ้มูล

ของสายใยแกว้นําแสงพิกัดของโหนด และระยะทางไดใ้นทุกๆ พื้นที่ ที่ตอ้งการ เพราะงานวิจยั 

                                                             
1 ชชัวาลย ์ แผนสมบูรณ์. (2552). การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่ายใยแก้วนาํแสง ของส่วนบริการลกูค้า

จังหวดัอุบลราชธานี บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน). 
2ยุทธนา ใจสักเสริญ. (2547). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการจัดการระบบเครือข่ายใยแก้วนาํแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
3 Fiber Manager. (2554). จาก www.telvent.com/smartgrid. 
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ที่นาํเสนอไดมี้การเช่ือมต่อกบั Google Maps ซ่ึงทาํใหส้ามารถดูขอ้มูล เสน้ทาง ระยะทาง พิกดั และ

สามารถดูไดใ้นรูปแบบแผนที่ แบบภาพถ่ายดาวเทียม หรือแบบภูมิประเทศ ไดท้ัว่โลก 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระบบการจดัการเดิมของโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร จากขอ้มูล

โครงข่ายเสน้ใยแกว้นาํแสงของผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม 

       2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร ด้วย 

เวบ็แอปพลิเคชัน่โดยมีการเช่ือมต่อกบั Google Maps 

 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวจิยัในวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

 1. ระบบที่พฒันาทาํงานแบบ Web Application 

 2. ระบบที่พฒันามีการกาํหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน โดยมีผูใ้ชง้านในระบบ 3 ประเภท 

  2.1 ผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิ (ADMIN) 

       2.1.1 บริหารจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

   2.1.2 บริหารจดัการขอ้มูลการใชง้านวงจร 

   2.1.3 บริหารจดัการขอ้มูลชุมสาย และขอ้มูลเสน้ทาง 

                          2.1.4 บริหารจดัการขอ้มูลของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง และกาํหนด 

ตาํแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

  2.2 ผูใ้ชง้านระบบทัว่ไปมีสิทธ์ิ (USER) 

    2.2.1 ดูขอ้มูลการใชง้านวงจร 

    2.2.2 ดูขอ้มูลชุมสาย และขอ้มูลเสน้ทาง 

        2.2.3 ดูขอ้มูลของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง และดูตาํแหน่งที่ตั้งของ 

อุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

  2.3 ผูใ้ชง้านระบบระดบัสูงมีสิทธ์ิ (SUPER USER) 

       2.3.1 บริหารจดัการขอ้มูลการใชง้านวงจร 

   2.3.2 บริหารจดัการขอ้มูลชุมสาย และขอ้มูลเสน้ทาง 
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            2.3.3 บริหารจดัการขอ้มูลของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง และกาํหนด 

ตาํแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง  

 3. ผู ้ใช้งานสามารถสร้ างเส้นทาง และแสดงแผนท่ี เส้นทางเส้นใยแก้วนําแสง                               

ที่เช่ือมโยงระหว่างชุมสายโทรคมนาคมโดยในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีใช้พิกัดที่ตั้ งชุมสายที่มีอยู่จริง                           

อย่างน้อย 3 ชุมสายของผู ้ให้บริการโทรคมนาคมที่อยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาโดย                   

ผูใ้ชง้านสามารถสร้างโหนด เสน้ทางเพิม่เติมไดอ้ยา่งไม่จาํกดั 

 4. ระบบสามารถแจ้งจํานวนคอร์  ค่ าการลดทอนสั ญญาณ และสถานภาพสาย                               

เสน้ใยแกว้นาํแสงในแต่ละคอร์ 

 5. ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบการใช้งานเส้นใยแก้วนําแสง บันทึก เพิ่ม แก้ไข และลบ 

ขอ้มูลวงจร รวมถึงทะเบียนโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสงได ้

 6. ระบบสามารถแนะนําเส้นใยแก้วนําแสงที่ วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณ                         

ตํ่าที่สุด และสถานภาพของสายใยแกว้นาํแสงที่ปกติ สาํหรับการใชง้านวงจรใหม่ได ้

 7. ผู ้ใช้งานสามารถสร้างเส้นทาง  และแสดงแผนที่ เส้นทางที่ ติ ดตั้ ง อุ ปกรณ์                          

แยกสัญญาณแสง สามารถตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ ง และข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์แยก 

สญัญาณแสงได ้

 8. ระบบสามารถแนะนํ า เส้ นทางเส้ นใยแก้วนํ าแสงเพื่ อ เ ช่ื อมต่ อกับอุ ปกรณ์                            

แยกสัญญาณแสงได้โดยอัตโนมัติ แต่เม่ือผูใ้ช้งานมีเส้นทางที่เหมาะสมกว่าก็สามารถกําหนดได ้

ดว้ยตวัเอง 

 9. ระบบสามารถประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง       

เพือ่กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น 

 10. สามารถพิมพร์ายงาน รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นําแสง ขอ้มูลการใช ้                                                                                               

งานวงจร และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ได้โปรแกรมบริหารจดัการขอ้มูลเครือข่ายที่นาํมาประยกุต์ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเครือข่าย

เสน้ใยแกว้นาํแสง 

     2. ได้ต้นแบบโปรแกรมที่สนับสนุนการจัดการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนําแสงโดย 

ไม่จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลแผนที่อยูใ่นฐานขอ้มูล 
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     3. ผูใ้ชง้านโปรแกรมสามารถเรียกดูขอ้มูลระยะทาง ขอ้มูลการใชง้านเส้นใยแกว้นาํแสงในแต่ละ

คอร์ขอ้มูลการใช้งาน ตาํแหน่งที่ตั้ง ของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ

ประมาณการค่าลดทอนสญัญาณจากอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงเพือ่กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น 

     4. เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ช่วยสนบัสนุนการวิเคราะห์ และการวางแผนโครงการต่างๆ เก่ียวกบั

ระบบเครือข่ายใยแกว้นาํแสงอ่ืนๆ ต่อไป 

     5.โปรแกรมดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม เพื่อการ

บริหารจดัการการใชง้านโครงข่ายเสน้ใยแกว้นาํแสงให้มีความถูกตอ้งในการใชง้านสูงสุดซ่ึงจะทาํ

ใหก้ารตดัสินใจและการวางแผน การดาํเนินการมีความรวดเร็วและมีความถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น DPU



 

 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ  เพื่อช่วย 

ในการพฒันาโปรแกรมบริหารจัดการโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิด 

ความเขา้ใจในรายละเอียดของแนวคิดทฤษฏี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

 2.2 งานวจิยั และผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 2.3 สรุปองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากงานวจิยั และผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

        2.1.1 เสน้ใยแกว้นาํแสง0

1 1

2 

  เสน้ใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) ปัจจุบนัใชเ้ป็นส่ือสัญญาณ (Transmission) ในโครงข่าย

หลกัของผูใ้หบ้ริหารโทรคมนาคมเน่ืองจากเสน้ใยแกว้นาํแสงมีความจุของช่องสัญญาณ (Capacity) 

สูงมาก มีขนาดเล็ก นํ้ าหนกัเบา และสามารถรับส่งสญัญาณไดใ้นระยะทางไกล  

  ในโครงข่ายปัจจุบนัมีการใช้งานเส้นใยแก้วระหว่างโครงข่ายหลัก (Core Network) 

เช่ือมต่อกันระหว่างชุมสายและใช้สายทองแดงในการกระจายสัญญาณให้แก่ผู ้ใช้บริการ  

(Access Network) แต่การใช้สายทองแดงในการส่งสัญญาณข้อมูล นอกจากจะขนาดความจุ 

ของช่องสญัญาณไม่สูงแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการอยูห่่างไกลจากสถานีชุมสาย จะทาํให้

สัญญาณที่ รับส่งมีการลดทอนของสัญญาณทําให้ผู ้ใช้บริการที่ ห่างไกลจากตัวชุมสายเกิน  

5 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน ADSL) ไม่สามารถรับสญัญาณได ้ในอนาคตจะมีการนาํสายเส้นใยแกว้

มาทดแทนสายทองแดง (Fiber To The Home - FTTH) เพื่อที่จะขจดัปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ 

ที่อยูห่่างไกลจากตวัชุมสายและตอ้งการขนาดช่องสัญญาณสูงๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษา 

ไดจ้ากภาคผนวก ก. 

                                                 
 

1
 อธิคม ฤกษบุตร. (2543). เส้นใยแก้วและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น. 

2
 อธิคม ฤกษบุตร. (2549). FTTH-Fiber-To-The-Home.วารสารส่ือสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม   

แห่งชาติ. 
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     2.1.2 เทคโนโลยดีอตเน็ตเฟรมเวร์ิก2

3 

 ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) คือแพลตฟอร์มสาํหรับพฒันาซอฟตแ์วร์สร้าง

ขึ้นโดยไมโครซอฟท์ โดยรองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 ภาษาซ่ึงมีไลบรารีเป็นจาํนวนมาก

สําหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการดาํเนินการของโปรแกรมบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก  

โดยไลบรารีนั้ นได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ การเช่ือมต่อฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ 

อลักอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก. 

      2.1.3 เอเอสพดีอตเน็ต (ASP.NET)4 5 

 เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยสีาํหรับพฒันาเวบ็ไซต ์เวบ็แอปพลิเคชั่น 

และเว็บเซอร์วิส โดยอยู่ภายใต้แนวคิด .NETFramework เป็นแนวคิดน่ึงที่ไมโครซอฟท์พยาม

เช่ือมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างบนโลกมาเช่ือมโยงกันเหมือนตาข่ายท่ีอยู่ในระบบ  

.NET Framework เช่นอุปกรณ์พวกปาล์มหรืออุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ASP (Active Server 

Pages) เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลคาํสั่งบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ก่อนจะส่งผลลพัธ์กลบัมา 

ยงัเบราวเ์ซอร์ที่ร้องขอขอ้มูลไปหลักการทาํงานของ ASP เน้นการทาํงานอยูบ่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

เป็นหลกั และอยูใ่นรูปแบบที่แน่นอน ASP จะทาํงานโดยมีตวัแปลและตวัเอ็กซิคิวตท่ี์ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 

(Server side Application) ส่วนการทาํงานเบราวเ์ซอร์ของผูใ้ชเ้รียกว่า ฝ่ังไคลเอนต ์(Client Side) 

การทาํงานเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชส่้งความตอ้งการผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ทาง HTTP (HTTP Request) เช่น 

การคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ในรูปของเอกสาร ASP ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์

จะทําหน้าที่แปลคําสั่ง แล้วเอ็กซิคิวต์ค ําสั่งนั้ น อาจมีการเรียกใช้ออบเจ็กต์ คอมโพเนนต ์ 

หรือ ADO เพื่อใชส้ําหรับการทาํงานกับฐานขอ้มูล หลังจากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้างผลลัพธ ์

ในรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลับไปให้เว็บเบราว์เซอร์  เพื่อแสดงทางฝ่ังผู ้ใช้ต่อไป  

(HTML Response) รายละเอียดเพิม่เติมสามารถศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก. 

   

 

                                                 
 3 วกิิพีเดีย. (2554). ดอตเนต็เฟรมเวิร์ก. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ดอตเน็ตเฟรมเวร์ิก. 

 4 วกิิพีเดีย. (2554). ASP.NET. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ASP.NET. 
 5 วกิิพีเดีย. (2554). ADO.NET. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ADO.NET. 
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       2.1.4 สถาปัตยกรรม Web Application6 

 เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) คือแอปพลิเคชั่นท่ีเขา้ถึงด้วยเว็บเบราวเ์ซอร์ 

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเป็นที่นิยมเน่ืองจากความสามารถ 

ในการอัตเดต และดูแลโดยไม่ตอ้งแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเคร่ืองผูใ้ช้ จุดเด่นที่สําคัญ 

ของ Web Application คือ การทาํงานที่หลากหลาย และไม่จาํกัดพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 

ที่จาํเป็นไดทุ้กที่รายละเอียดเพิม่เติมสามารถศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก. 

      2.1.5 เทคโนโลย ีGoogle Maps7 8 9 

 โปรแกรม Google Maps เป็นโปรแกรมที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อีก

รูปแบบหน่ึงที่กาํลงัเป็นที่นิยม โดยโปรแกรม Google Maps ทาํให้คนทัว่ไปสนุกกบัการใชแ้ผนที่ 

และภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ซ่ึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นที่ รู้จกัใน 

วงกวา้งมากขึ้น 

 Google Maps API ใช้ในการพฒันาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เข้าไป 

เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในเวบ็เพจ โดยเขียนเป็นรหสั HTML และ JavaScript สาํหรับงานแผนที่ 

Google Maps API มีความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูลแผนที่ในลกัษณะหมุดปัก (Push pin / 

Place marker) ซ่ึงสามารถกาํหนดให้แสดงขอ้มูลประกอบแผนที่เม่ือคลิกที่ตวั push pin /marker 

นั้นๆ หรือองค์แผนที่แบบเส้น (Poly line) พื้นที่ (Polygon)  และภาพ (Ground overlay) 

ส่วนประกอบพื้นฐานสาํคญัคือแผนที่ และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีซ่ึงครอบคลุมทัว่พื้นผิวโลก

ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม Google Maps API เป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open source 

program) ในภาษาจาวาสคริปต ์จึงทาํใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นนกัพฒันาโปรแกรมสามารถเขา้ไปดูรายละเอียด

ของรหัสโปรแกรมได้สะดวก   รวมทั้ งสามารถปรับเป ล่ียนแก้ไขโปรแกรมได้ ท ําให ้

Google Maps API  มีผูใ้ชก้นัอยา่งกวา้งขวาง เหตุผลสําคญัอีกสองอยา่งท่ีส่งเสริมให้มีผูใ้ชม้าก 

คือแผนที่ และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใช้สนับสนุนการทาํแผนที่มีให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ

อยา่งกวา้งขวางรายละเอียดเพิม่เติมสามารถศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก. 

     

                                                 
 

6
 สถาปัตยกรรม Web Application. (2554). จาก http://multimedia.udru.ac.th/homecs3/Namo/webapp1.html. 

7
 ประภสัสร  อุบลครุฑ, วรวรรณ  แกว้วงัสัน และอนิรุทธ์ โชติถนอม. (2554). “เทคโนโลยี Google  Map (Google 

Map Technology)”. จาก http://www.docstoc.com/docs/107429584/Word---ITalpha. 
8รวมลิ้งค์ และบทความเก่ียวกับ google map v3 ในเวบ็ไซต์. (2556). จาก http://www.ninenik.com/รวมลิ้งค_์และ

บทความเก่ียวกบั_google_map_v3_ในเวบ็ไซต-์438.html. 
9
 stackoverflow. (2556). จาก http://stackoverflow.com/search?q=google+maps+v3. 
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      2.1.6 ภาษา JavaScript10 10

11 

 JavaScript เป็นภาษา script ที่ใชง้านบนเวบ็เพจถูกสร้างขึ้นเพื่อทาํให้เวบ็เพจสามารถ 

โตต้อบกบัผูใ้ชง้านไดดี้ขึ้น JavaScript จะเขียนเป็นฟังกช์ัน่สาํหรับใชง้านต่างๆ เช่นตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบฟอร์ม การคาํนวณ การแสดงผล การรับ-ส่งขอ้มูลสร้างลูกเล่นต่างๆ เช่น 

ปฏิทิน และที่สําคัญคือ สามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้ได้อย่างทันที JavaScript เป็นภาษาประเภท 

Interpreted Language ไม่ตอ้งมีการ compile ก่อน (คอมพิวเตอร์จะแปลและทาํงานตามคาํสั่งแบบ 

ทีละบรรทดั) JavaScript เป็น Client-side Script  ซ่ึงจะประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ 

ผูใ้ชโ้ดยใชโ้ปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น IE (version 3 ขึ้นไป), Firefox ซ่ึงสนับสนุนการทาํงาน

ของ JavaScript อยูแ่ลว้  การที่ JavaScript ไม่ไดถู้กประมวลผลบนเคร่ือง Web Server จะช่วย 

แบ่งเบาภาระการทาํงานของ server และทาํงานได้รวดเร็วรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได ้

จากภาคผนวก ก. 

      2.1.7 MS Visual Studio12 

 ไมโครซอฟท ์วิชวลสตูดิโอ คือ เคร่ืองมือที่ช่วยในการพฒันาโปรแกรม (Integrated 

Development Environment) โดยมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คาํสั่ง Compile, Run พฒันาขึ้น

โดยไมโครซอฟท ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยนกัพฒันาซอฟตแ์วร์พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์เวบ็ไซต์

เวบ็แอปพลิเคชัน่ และ เวบ็เซอร์วสิ ระบบที่รองรับการทาํงานนั้นมีไมโครซอฟท ์วินโดวส์พอ็คเกต

พีซี Smartphone และ เวบ็เบราวเ์ซอร์ ในปัจจุบนั วิชวลสตูดิโอนั้นสามารถใชภ้าษาโปรแกรม 

ที่เป็นภาษาดอตเน็ต ในโปรแกรมเดียวกนั เช่น VB.NET, C++, C# และ J# 

      2.1.8 Visual Basic .NET13 

 วิชวลเบสิกดอตเน็ต (Visual Basic .NET) หรือ VB.NET เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ

ทาํงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก Visual Basic.NET เป็นเวอร์ชัน่ใหม่ล่าสุดของภาษา Visual Basic  

ซ่ึงอยู่ในเคร่ืองมือพฒันาแอปพลิเคชั่นสําหรับแพลตฟอร์ม .NET นั่นคือ Microsoft Visual 

Studio.NET สําหรับ VB.NET มีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การพฒันาซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นไปได ้

อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ งสามารถพฒันาซอฟต์แวร์ได้หลายอย่างด้วยกัน ตั้ งแต่โปรแกรม

ธรรมดาทัว่ไป โปรแกรมเก่ียวกบัฐานขอ้มูล หรือโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต VB.NET เป็นเคร่ืองมือ

                                                 
 10 Javascript FAQ. (2554). จาก http://www.javascripter.net/faq/ index.htm. 

        11 Javascript. (2552). จาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/43/index.html. 

        12 วกิิพีเดีย. (2554). ไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอ. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครซอฟท_์วชิวลสตูดิโอ. 

        13 บญัชา ปะสีละเตสัง. (2546). การเขียนโปรแกรม ASP.Net ด้วย VB .Net และ C#. 

DPU
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/VB.NET
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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ในการสร้างโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ Windows สร้าง Web Application  และ XML  

Web Services 

      2.1.9 MS SQL Server 2005 Express14 

 MS SQL Server 2005 Express เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (relational 

database management system หรือ RDBMS) จากไมโครซอฟท์ที่ได้รับการออกแบบสําหรับ

สภาพแวดลอ้มวิสาหกิจ SQL Server เรียกใช้บน T-SQL (Transact -SQL) ชุดของส่วนขยาย

โปรแกรมจาก Sybase และ Microsoft ที่เพิ่มหลายส่วนการทาํงานจาก SQL มาตรฐาน รวมถึง 

การควบคุมทรานแซคชัน่ exception และการควบคุมความผิดพลาด การประมวลผลแถว และ 

การประกาศตวัแปร MS SQL Server Management Studio Express เป็นเคร่ืองมือที่มาแทนที่ 

Enterprise Manager ของ MS SQL Server 2000 ซ่ึง MS SQL Server Management Studio Express   

เป็นเคร่ืองมือที่รวมเอาความสามารถของ Enterprise Manager กบั  Query Analyzer เขา้ไวด้ว้ยกนั  

ทาํให้สามารถบริหารจดัการ MS SQL Server 2005 Instance ต่างๆ และใชง้านคาํสั่ง Transact-SQL 

ได ้โดยไม่ตอ้งเปิดโปรแกรมหลายตวั รายละเอียดเพิม่เติมสามารถศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก. 

 

2.2 งานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง14

15 16 17 

 งานวิจยัน้ีได้ศึกษาผลงานวิจยัและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวขอ้ง จากการศึกษาได้พบงานวิจัย 

ที่เก่ียวขอ้งอยูส่องงานวจิยั และหน่ึงผลิตภณัฑท์ี่ใกลเ้คียงกบังานวจิยัน้ีคือ 

 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่ายใยแก้วนําแสง ของส่วนบริการลูกค้า 

จงัหวดัอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่างานวิจยัน้ีสามารถสร้าง 

และแสดงแผนที่เส้นทาง  Optical Fiber Cable เช่ือมโยงแต่ละชุมสายเข้าหากัน ทุกชุมสาย 

ที่จดัเก็บขอ้มูลแผนที่ และเส้นทางเครือข่ายใยแกว้นาํแสงลงในฐานขอ้มูล สามารถตรวจสอบ บนัทึก 

เพิ่ม แก้ไข และลบ ข้อมูลทะเบียนเครือข่ายใยแก้วนําแสง ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 

บริษัท ทีโอที จ ํากัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบ บันทึก เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล ประวัติ 

การบาํรุงรักษา Optical Fiber Cable ได ้

                                                 
 

14
 พงษพ์นัธ์ ศิวลิยั. (2549). SQL Server 2005 ฉบับสมบูรณ์. 

       15 ชชัวาลย ์ แผนสมบูรณ์. (2552). การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่ายใยแก้วนาํแสง ของส่วนบริการลกูค้า

จังหวดัอุบลราชธานี บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน). 

       16 ยุทธนา ใจสักเสริญ. (2547). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการจัดการระบบเครือข่ายใยแก้วนาํแสง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

        
17

 Fiber Manager. (2554). จาก www.telvent.com/smartgrid. 
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 ข้อดีของงานวิจัย 

 เป็น Web Application ที่ เข้าถึงด้วยเว็บบราวเซอร์ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งติดตั้งซอฟต์แวร์บนเคร่ืองผูใ้ช้มีการเก็บฐานขอ้มูลไวเ้ป็นส่วนกลางมีเคร่ืองมือ 

การปฏิบัติงาน และบริหารจัดการโครงข่ายใยแก้วนําแสง ที่ มีประสิทธิภาพสามารถทดแทน 

ระบบงานเดิม (ปัจจุบนัการจดัเก็บขอ้มูลเครือข่ายใยแกว้นาํแสง มีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร 

ซ่ึงยงัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ Digital File) 

 ข้อจํากัดของงานวิจัย 

 ไม่สามารถคาํนวณความยาวของระยะทาง ของเสน้ทางระหวา่งชุมสายตน้ทาง และชุมสาย

ปลายทางตอ้งใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลมาบนัทึกลงเองอีกทั้งขอ้มูลแผนที่จะเป็นในรูปแบบของตารางขอ้มูล 

ฐานขอ้มูล ที่จดัเก็บไว ้ไม่สามารถแสดงได้อย่างอิสระ และการใช้งานระบบจาํกัดอยู่ในเครือข่าย

ภายในองคก์รเท่านั้น 

 อีกหน่ึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจดัการ

ระบบเครือข่ายใยแกว้นาํแสงมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จากการศึกษางานวิจยัน้ีพบว่าสามารถจดัเก็บ

ขอ้มูลอุปกรณ์ และแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่อยูใ่นความดูแล ขอ้มูลแนวสายใยแกว้

นําแสง และข้อมูลแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยโดยแสดงผลข้อมูลทั้ ง ท่ีเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ 

และขอ้มูลเชิงบรรยาย 

 ข้อดีของงานวิจัย 

 สามารถนาํขอ้มูลเชิงพื้นทีซ่ึ่งไดแ้ก่แผนที่แสดงแนวสายใยแกว้นาํแสง และตาํแหน่งที่ตั้ง

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาใชร่้วมกบัขอ้มูลเชิงบรรยายซ่ึงไดแ้ก่รายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์ และ

สายใยแกว้นาํแสง ทาํใหไ้ดข้อ้มูลที่สืบคน้มีความชดัเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และระบบที่ใช้

อาศยัซอฟตแ์วร์แบบโอเพนซอร์สในการพฒันาระบบทั้งหมด ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัหา

ซอฟตแ์วร์มาพฒันาระบบ 

 ข้อจํากัดของงานวิจัย 

 ไม่สามารถปรับปรุง และแกไ้ขขอ้มูลเชิงพื้นที่ผา่นทาง User Interface ได ้ซ่ึงหากตอ้งการ

ปรับปรุง และแกไ้ข จะตอ้งทาํโดยโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับการจดัการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบั

แผนที่เท่านั้น 

 จากการคน้ควา้ของผูว้ิจยัพบผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจยัน้ีคือ Fiber Manager  

โดยผลิตภณัฑน้ี์สามารถบริหารจดัการขอ้มูลของอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ ในโครงข่ายใยแกว้นาํแสง 

สามารถตรวจสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ Splice Enclosures, Patch Panels, Optical Network 
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Devices  และ Splitters สามารถเก็บขอ้มูลระยะทางของใยแก้วนําแสง สามารถหาตาํแหน่ง

จุดบกพร่องของอุปกรณ์ในโครงข่าย 

 ข้อดีของผลิตภัณฑ์ 

 ช่วยใหห้าตาํแหน่งจุดบกพร่องของอุปกรณ์ในโครงข่ายไดร้วดเร็วและมีเคร่ืองมือที่ช่วย

ออกรายงานขอ้มูลของโครงข่ายเพือ่เอามาวิเคราะห์  เช่น ขอ้มูลการเช่ือมต่อของโครงข่าย และขอ้มูล

ของอุปกรณ์เช่ือมต่อภายในโครงข่าย 

 ข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ 

 ขอ้มูลแผนที่จะเป็นในรูปแบบของตารางขอ้มูล และฐานขอ้มูล ที่จดัเก็บไว ้ไม่สามารถ

แสดงไดอ้ยา่งอิสระ 

 

2.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวขอ้งพบว่าได้มีการนําเอาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์(Geographic Information System : GIS) มาประยกุตใ์ชก้บัระบบงานในการเก็บขอ้มูลแผนท่ี 

ทั้งน้ีการจดัทาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี และขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ 

การแสดงผลขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในแต่ละระบบงานมีการใชเ้คร่ืองมือในการดาํเนินการ 

ที่แตกต่างกนัออกไป ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของลักษณะระบบงานที่ดาํเนินการ ในการศึกษา

งานวจิยัและผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งคร้ังน้ี ทาํใหผู้ว้จิยัไดม้องเห็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมบริหาร

จดัการโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร โดยมีการเรียกใชง้าน Google Maps แทนการใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงขอ้มูลแผนที่เม่ือมีการสร้างเส้นทางใหม่

สามารถสร้างเส้นทางเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสง และกําหนดตําแหน่งที่ตั้ งชุมสายบนแผนที่ 

ซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลพกิดัและระยะทางไดถู้กตอ้งกวา่การที่เก็บขอ้มูลมาเอง 

จากการศึกษาผลงานวิจยั และผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่นําเสนอสามารถ

เปรียบเทียบคุณสมบติัไดด้งัตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของงานวจิยั และผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบั

วทิยานิพนธน้ี์ 

 

คุณสมบัติ 

 

การพัฒนาโปรแกรม

บริหารจัดการเครือข่าย

ใยแก้วนําแสง ของส่วน

บริการลูกค้าจังหวัด

อุบลราชธานี บริษัท  

ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน

การจัดการระบบ

เครือข่ายใยแก้วนําแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Fiber 

Manager 

 

งานวิจัยที่

นําเสนอ 

1. ทาํงานแบบ 

Web Application 

    

2. การกาํหนดสิทธ์ิใชง้าน     

3. สามารถสร้างเส้นทาง 

กา ร ใช้ง าน ส ายใยแ ก้ว 

นาํแสงระหวา่งชุมสาย 

 

 

   

 

4. สามารถแสดงแผนที่

เส้นทางเส้นใยแก้วนําแสง

ที่เช่ือมโยงระหวา่งชุมสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สามารถตรวจสอบการ

ใช้งานเส้นใยแก้วนําแสง 

บนัทึก เพิม่ แกไ้ข และลบ

ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สามารถแสดงจาํนวน

คอร์ของสายเส้นใยแก้ว 

นาํแสง 

 

 

  

 

 

 

7. สามารถแสดงค่าการ

ลดทอนสัญญาณสายเส้น

ใยแก้วนําแสงในแต่ละ

คอร์ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 

คุณสมบัติ 

 

การพัฒนาโปรแกรม

บริหารจัดการเครือข่าย

ใยแก้วนําแสง ของส่วน

บริการลูกค้าจังหวัด

อุบลราชธานี บริษัท  

ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน

การจัดการระบบ

เครือข่ายใยแก้วนําแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Fiber 

Manager 

 

งานวิจัยที่

นําเสนอ 

 

8. สามารถแสดง

สถานภาพสายเสน้ใยแกว้

นาํแสงในแต่ละคอร์ 

    

 

9. สามารถแนะนําเส้นใย   

แ ก้ ว นํ า แ ส ง ที่ มี ก า ร

ลดทอนสญัญาณตํ่า 

    

 

10. สามารถตรวจสอบ

ตาํแหน่งที่ตั้ง และขอ้มูล

การใชง้านของอุปกรณ์

แยกสญัญาณแสง 

   

 

 

 

 

11. สามารถแนะนาํ

เสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสง

เพือ่เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์

แยกสญัญาณแสง 

    

 

12. สามารถแสดงค่าพกิดั

ของชุมสาย 

    

13. สามารถแสดงค่า

ระยะทางระหวา่งชุมสาย 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 

คุณสมบัติ 

 

การพัฒนาโปรแกรม

บริหารจัดการเครือข่าย

ใยแก้วนําแสง ของส่วน

บริการลูกค้าจังหวัด

อุบลราชธานี บริษัท 

 ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน

การจัดการระบบ

เครือข่ายใยแก้วนําแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Fiber 

Manager 

 

งานวิจัยที่

นําเสนอ 

14. แจง้เหตุขัดขอ้ง/เหตุ

เสีย ของอุปกรณ์ 

    

15. แจง้เตือนเม่ือ OFC มี

กา รบันทึ ก เหตุ ขัด ข้อ ง  

แต่ยงัไม่มีการบนัทึกการ

ตรวจซ่อมคืนดี 

 

 

   

16. สามารถพิมพร์ายงาน

ทะเบียนเครือข่าย การใช้

งานวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. เ ก็ บ ข้อ มู ล อุ ป ก ร ณ์

ต่างๆ ในเครือข่ายใยแก้ว

นาํแสง 

 

 

 

 

  

18. เก็บขอ้มูลบาํรุงรักษา

อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย

ใยแกว้นาํแสง 

 

 

 

 

  

 

 

19. สามารถแสดงขอ้มูล

แผนที่ไดท้ัว่โลก 

    

20. สามารถประมาณการ

ค่าลดทอนสัญญาณจาก

อุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

เ พื่ อ ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ 

เขา้สู่บา้น 
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บทที่  3 

การออกแบบ และพฒันาระบบ 

 

3.1  แนวทางการวิจัย และพัฒนา 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารจดัการการใชง้านโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสง

ให้สะดวกต่อการใชง้านมากที่สุด โดยโปรแกรมที่พฒันาจะมีเคร่ืองมือที่เขา้มาช่วยในการบริหาร

จดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานวงจรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซํ้ าซ้อนของการใช้งานวงจร สามารถบอก

จาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสญัญาณ สถานภาพสายเสน้ใยแกว้นาํแสงในแต่ละคอร์ สามารถแนะนาํ

เส้นใยแก้วนําแสงที่ มีการลดทอนสัญญาณตํ่ า ท่ีสุดสําหรับการใช้งานในเส้นทางใหม่ได ้

นอกจากนั้นยงัสามารถแนะนาํเสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ได้โดยอัตโนมัติ หรือให้ผูใ้ช้งานกาํหนดได้ด้วยตวัเอง  และยงัสามารถแสดง ขอ้มูลการใช้งาน 

ตาํแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง อีกทั้งยงัสามารถประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจาก

อุปกรณ์แยกสญัญาณแสงเพือ่กระจายสัญญาณเขา้สู่บา้นซ่ึงจะทาํให้การตดัสินใจ และการวางแผน 

การดาํเนินการมีความรวดเร็ว และมีความถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น 

 วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมีแนวทางในการวจิยั และพฒันาดงัน้ี 

       3.1.1  ศึกษา และรวบรวมขอ้มูล 

 ศึกษาการติดตั้ง และใชง้านของโปรแกรม MS Visual Studio 2008 Express 

 ศึกษาเพิม่เติมการใชง้านภาษา ASP.Net, VB.Net, JAVAScript และ SQL 

 ศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัการทาํงาน GoogleMaps API 

 3.1.2  การออกแบบระบบงาน 

 ออกแบบการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเสน้ใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร 

โดยศึกษารายละเอียดการบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแก้วนาํแสง ที่ใชอ้ยูภ่ายในโครงข่ายของ 

ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมรายหน่ึง ในจงัหวดัพทัลุง 

 3.1.3  การพฒันาระบบงาน 

 พฒันาโปรแกรมให้สามารถทาํงานได้ตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้มีการทดสอบย่อย 

เพือ่หาขอ้ผดิพลาดต่างๆ ภายในระบบ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ที่พบ 
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 3.1.4  การทดสอบการใชง้าน 

 มีการทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้น เพือ่ดูความถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรม 

 1) ทาํการทดสอบการสร้างผูใ้ชง้านระบบโดยผูดู้แลระบบ และการกาํหนดสิทธ์ิ 

 2) ทาํการทดสอบการสร้างโหนด และแสดงที่ตั้งโหนด 

 3) ทาํการทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงที่เช่ือมโยง

ระหวา่งชุมสาย 

 4) ทาํการทดสอบการแจง้จาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสญัญาณ และสถานภาพสายเส้นใยแกว้

นาํแสงในแต่ละคอร์ 

 5) ทาํการทดสอบการตรวจสอบการใชง้านเสน้ใยแกว้นาํแสง  เพิม่ แกไ้ข และลบ ขอ้มูลวงจร 

 6) ทาํการทดสอบการแนะนาํเส้นใยแกว้นาํแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุด

และสถานภาพของสายใยแกว้นาํแสงที่ปกติ 

 7) ทําการทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนท่ีเส้นทางท่ีติดตั้ งอุปกรณ์แยก                               

สญัญาณแสง การตรวจสอบตาํแหน่งที่ตั้ง และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 8) ทาํการทดสอบการแนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์แยก                           

สญัญาณแสง 

 9) ทาํการทดสอบการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง                                                  

เพือ่กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น 

 10) ทาํการทดสอบการพมิพร์ายงาน รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นาํแสง ขอ้มูล

การใชง้านวงจร และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

      3.1.5 สรุปผลการพฒันา 

              นาํขอ้มูลที่ได้ในการทดสอบมาสรุปผล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทาํงานและประเมินความ

ถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรม 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

      3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 

              คอมพิวเตอร์ ทาํหน้าที่เป็น Web Server ของการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่าย

เสน้ใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร 
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  CPU        :   COREi3 2.10 GHz 

  RAM       :   4 GB 

  Harddisk  :   600 GB 

 

      3.2.2 ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรมที่พฒันาขึ้นเลือกใชโ้ปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

 MS Visual Studio 2008 Express เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาโปรแกรม 

ASP.Net เป็นภาษาสาํหรับใชใ้นการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์ 

VB.Net เป็นภาษาที่ใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 

JavaScript เป็นภาษาที่ใชใ้นการติดต่อกบั Google Maps API 

 MS SQL Server 2005 Express ใชเ้ป็นฐานขอ้มูล 

MS SQL Server Management Studio Express ทาํหนา้ท่ีในการจดัการฐานขอ้มูล 

 

3.3 แผนการดําเนินงาน 

     3.3.1 รวบรวมขอ้มูล 

 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาการใชง้านสายเส้นใยแกว้นาํแสงที่เช่ือมต่อกนัระหว่างโหนด

ของผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมที่อยูใ่นจงัหวดัพทัลุงพร้อมทั้งศึกษาถึงปัญหา ขอบเขต ขอ้จาํกัดของ 

การบริหารจดัการการเก็บขอ้มูลการใชง้านสายเสน้ใยแกว้นาํแสง และวิธีการแกปั้ญหา ซ่ึงจะทาํให้

การออกแบบการพฒันาโปรแกรมบริหารจัดการโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร  

มีความเหมาะสมในการใชง้านมากขึ้น  

      3.3.2 ศึกษาหลกัการงานของ Google Maps API 

 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการทาํงานของ Google Maps API  เพื่อให้สามารถนาํมาใชง้าน

ร่วมกบัภาษา Javascript และ ภาษา VB.Net ได ้

      3.3.3 ศึกษาการใชง้านของโปรแกรม MS Visual Studio 2008 Express 

  ศึกษาทฤษฎีและหลักการทาํงานของโปรแกรม MS Visual Studio 2008 Express  

ซ่ึ ง เ ป็น เค ร่ื องมื อที่ ช่วยพัฒ นาซ อฟ ต์แว ร์พัฒนา โปร แก รมค อม พิว เตอ ร์ เว็บไ ซต์  แล ะ 

เว็บแอปพลิเคชั่น ศึกษาเพิ่มเติมการใช้งานภาษา ASP.Net, VB.Net, JavaScript, ฐานขอ้มูล 

 MS SQL Server 2005 Express และการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MS SQL Server Management 

Studio Express 

DPU
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      3.3.4 ออกแบบระบบงาน และรวบรวมรายละเอียดการบริหารจัดการโครงข่ายเส้นใยแก้ว 

นาํแสง 

 ออกแบบการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเสน้ใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร

จุดเช่ือมต่อของโหนดต่างๆ โดยศึกษาขอ้มูลการใชง้านวงจรและอุปกรณ์ที่ใชใ้นระบบอยา่งละเอียด

พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลในการพฒันาโปรแกรมใหพ้ร้อมที่สุด 

      3.3.5 พฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเสน้ใยแกว้นาํแสงภายนอกอาคาร 

 หลงัจากเตรียมความพร้อมมาทั้งหมดแลว้ก็ทาํการพฒันาโปรแกรมให้สามารถทาํงาน

ไดต้ามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้มีการพฒันาโปรแกรมไประยะหน่ึงจะเร่ิมทาํการทดสอบย่อยเพื่อหา

ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ภายในโปรแกรมแลว้ทาํการแกไ้ข 

 3.3.6 ทดสอบการใชง้าน 

 เม่ือแก้ไขการทาํงานต่างๆของโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนําไปสู่การทดสอบ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรม และอตัราความผิดพลาดในการแสดงผล

ผา่นเวบ็ไซต ์ 

 

ตารางที่  3.1  แผนการดาํเนินงาน 

 

                    เดือน 

    งาน 

ม.ค.–มิ.ย. 

54 

ก.ค.–ธ.ค. 

54 

ม.ค.–มิ.ย. 

55 

ก.ค. - ธ.ค. 

55 

ม.ค. – ก.ย. 

56 

รวบรวมขอ้มูล 
     

      

ศึกษาหลกัการ

ทาํงานของ Google 

Maps API 

     

      

ศึกษาการใชง้าน

ของโปรแกรม MS 

Visual Studio 

2008 Express 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

 

                    เดือน 

    งาน 

ม.ค.–มิ.ย. 

54 

ก.ค.–ธ.ค. 

54 

ม.ค.–มิ.ย. 

55 

ก.ค. - ธ.ค. 

55 

ม.ค. – ก.ย. 

56 

ออกแบบ

ระบบงาน 

     

      

พฒันาโปรแกรม 
     

      

ทดสอบ และ

สรุปผลการพฒันา 

     

   

 

3.4 ข้ันตอน และวิธีดําเนินงาน 

      3.4.1 แนวคิดการทาํงานของโปรแกรม 

 การพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร เป็น

โปรแกรมที่พ ัฒนาขึ้ นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยโปรแกรมจะแสดงผลข้อมูล 

ในรูปแบบเว็บไซต์ ให้กับวิศวกรดูแลระบบสามารถเรียกดูขอ้มูลการใช้งานวงจร จาํนวนคอร์  

ค่าการลดทอนสัญญาณ สถานภาพสายเส้นใยแก้วนาํแสงในแต่ละคอร์ แนะนาํเส้นใยแกว้นาํแสง 

ที่มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุดสําหรับการใช้งานในเส้นทางใหม่ แนะนําเส้นทางเส้นใยแก้ว 

นาํแสงเพือ่เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงโดยอตัโนมติั หรือใหผู้ใ้ชง้านกาํหนดไดด้ว้ยตวัเอง 

สามารถแสดงขอ้มูลการใชง้านตาํแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง และสามารถประมาณ

การค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจายสัญญาณเขา้สู่บา้น ซ่ึงมีขั้นตอน

การทาํงานดงัน้ี 

        3.4.1.1 เลือกใชห้ลกัการทาํงานของ ASP.Net ในการร้องขอขอ้มูล และการส่งขอ้มูล 

มาแสดงที่หน้าเวบ็เพจเพื่อนํามาพฒันาโปรแกรมในการทาํหน้าที่เรียกดูเส้นทางของสายใยแก้ว 

นาํแสง ขอ้มูลการใชง้านวงจร และขอ้มูลของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

          3.4.1.2 ในกรณีที่มีการสร้างเส้นทางใหม่ สร้างโหนดใหม่ และกาํหนดจุดวางอุปกรณ์

แยกสัญญาณแสงใหม่โปรแกรมจะคาํนวณค่าระยะทาง ค่าพิกัด และประมาณการค่าลดทอน

สญัญาณ  ดงัน้ี 
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             1) แสดงการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณ 

 ในการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณการติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง ระบบ 

จะคาํนวณโดยใชค้วามยาวคล่ืนแบบ 1310 nm  (ความยาวคล่ืนแบบ 1310 nm  Loss = 0.4 dB/

กิโลเมตร ความยาวคล่ืนแบบ 1550 nm  Loss = 0.25 dB/กิโลเมตร ซ่ึงความยาวคล่ืนแบบ 1310 nm 

เป็นคล่ืนที่มีค่า dB Loss มากกว่า จึงตอ้งใช้เป็นค่าในการคาํนวณ) * ระยะทางท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 

แยกสญัญาณแสง + ค่าลดทอนสญัญาณของประเภทอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง (PON 1:2 = Loss 3.5 

dB, PON 1:4 = Loss 7 dB, PON 1:8 = Loss 10.5 dB, PON 1:16 = Loss 14 dB, PON 1:32 = Loss 

17.5 dB) ดงัแสดงในสมการที่ 3.1 

 

 ค่าลดทอนสญัญาณจากโหนดถึงอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง = 0.4 * ระยะทางจากโหนด

ถึงอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง (กม.) + ค่าลดทอนสญัญาณของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง             (3.1) 

 

 ส่วนการประมาณการค่า Loss ของระบบ FTTH จะคาํนวณโดยใชค้วามยาวคล่ืนแบบ  

1310 nm * ระยะทางจากอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงไปจนถึงบา้นผูใ้ช ้ดงัแสดงในสมการที่ 3.2 

 

 ค่าลดทอนสญัญาณจากอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงถึงบา้น = 0.4 * ระยะทาง (กม.)   (3.2)

  

 หากต้องการหาค่าลดทอนสัญญาณรวมจากโหนดจนถึงบ้านสามารถคาํนวณจาก

ผลรวมของ (3.1) และ (3.2) 

 

  2) แสดงผลในรูปแบบเวบ็ไซตไ์ด ้โดยโปรแกรมจะแสดงผลในรูปแบบแผนที่

โดยระบบที่พฒันาจะเช่ือมต่อจุดติดตั้งจริงกบั Google Maps 

 

 3.4.1.3 วศิวกรดูแลระบบสามารถใชง้านผา่นเวบ็ไซตใ์นการเรียกดูขอ้มูลเพื่อเพิ่มความ

สะดวกให้กบัวิศวกรดูแลระบบในการบริหารจดัการการใชง้านสายเส้นใยแกว้นาํแสง และขอ้มูล

การใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

      3.4.2 การออกแบบระบบ 

 เพื่อให้การทาํงานของระบบเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  จึงไดมี้การออกแบบ และวิเคราะห์

ความตอ้งการของระบบเพือ่ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความรวดเร็วในการสร้างระบบ  
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ซ่ึงในการพฒันาระบบตอ้งเน้นให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก  และระบบมีความน่าเช่ือถือ  สามารถ 

ใหผ้ลลพัธข์องการทาํงานไดถู้กตอ้งตามที่ผูใ้ชก้าํหนด  ซ่ึงจะแบ่งเป็น  5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1)  การออกแบบระบบงาน 

2)  การออกแบบโครงสร้างการทาํงานของระบบ และพฒันา  module ต่างๆ 

3)  การออกแบบขั้นตอนการทาํงานของระบบ 

4)  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(Web  Interface) 

5)  การออกแบบฐานขอ้มูล 

มีขั้นตอนออกแบบการทาํงานดงัขั้นตอนท่ี  3.4.2.1 - 3.4.2.5 

 3.4.2.1  การออกแบบระบบงาน 

 การออกแบบระบบงานเพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ของระบบส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวขอ้ง 

กบัระบบงาน แสดงดงัรูปที่ 3.1 

 

รูปที่ 3.1 ประกอบดว้ยความสมัพนัธอ์ยู ่2 ตวัที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคือ 

 1. เจา้หนา้ที่ปฏิบติัการระบบเครือข่าย คือบุคคลที่ดูแลรับผดิชอบระบบเครือข่ายใยแกว้

นาํแสง ขอ้มูลการใช้งานสายใยแกว้นาํแสง ขอ้มูลอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง รวมถึงผูดู้แลระบบ  

และจดัการระบบฐานขอ้มูล 

 2. ขอ้มูลแผนที่ คือขอ้มูลแผนที่ เส้นทาง ระยะทาง และพิกดัที่ไดม้าจากการเช่ือมต่อ 

กบั Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 แสดงถึงความสมัพนัธข์องระบบส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัระบบงาน 
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 3.4.2.2 การออกแบบโครงสร้างการทาํงานของระบบ และพฒันา  module ต่างๆ 

 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร  

มีการออกแบบโครงสร้างการทาํงานของระบบ และ  module ต่างๆแสดงในรูปที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 โครงสร้างการทาํงานของระบบ 

 

 จากรูปที่ 3.2 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 งานวิจยัที่นาํเสนอ จะเน้นการทาํงานไปที่ตวั Web Server ซ่ึงมี Function การทาํงาน

หลกัอยู ่8 Module ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 Module Authentication: ทาํหน้าที่ใช้ตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใช้โปรแกรม เป็นการ

ตรวจสอบสิทธ์ิของผูท้ี่จะเขา้มาใช้ระบบ ซ่ึงผูใ้ช้งานระบบทัว่ไปสามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆได ้ 

แต่จะไม่สามารถเพิ่ม  แกไ้ข และลบขอ้มูลในระบบ ส่วนผูใ้ชง้านระบบระดบัสูง สามารถเรียกดู

ขอ้มูล และแก้ไขขอ้มูลต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถลบขอ้มูลในระบบ และในส่วนผูดู้แลระบบ

สามารถบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ สามารถเพิม่ แกไ้ข ลบขอ้มูลไดท้ั้งหมด รวมถึงการเพิ่ม ลบ และ

กาํหนดสิทธ์ิ ของผูใ้ชง้านระบบได ้

 ผูใ้ชโ้ปรแกรมพิมพ ์ Username และ Password ลงในช่องที่กาํหนด เพื่อตรวจสอบว่า 

มีสิทธ์ิเขา้ใชโ้ปรแกรมหรือไม่ และมีสิทธ์ิระดบั USER, SUPER USER หรือ ADMIN 

 สิทธ์ิระดบั USER สามารถใชง้านโปรแกรมไดด้งัน้ี 

 1. ดูขอ้มูลการใชง้านสายเสน้ใยแกว้นาํแสง 

 2. ดูขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 3. ตรวจสอบการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณ 

 4. ดูขอ้มูลรายงานระบบ 
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 สิทธ์ิระดบั SUPER USER สามารถใชง้านโปรแกรมไดด้งัน้ี 

 1. จดัการขอ้มูลการใชง้านสายเสน้ใยแกว้นาํแสง 

 2. จดัการขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 3. สร้างขอ้มูลเสน้ทางสายใยแกว้นาํแสง 

 4. กาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 5. กาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งโหนด 

 6. ตรวจสอบการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณ 

 7. ดูขอ้มูลรายงานระบบ 

 สิทธ์ิระดบั ADMIN  สามารถใชง้านโปรแกรมไดด้งัน้ี 

1. เพิม่รายช่ือผูใ้ชง้านระบบ และกาํหนดสิทธ์ิ 

  2. จดัการขอ้มูลการใชง้านสายเสน้ใยแกว้นาํแสง 

  3. จดัการขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

  4. สร้างขอ้มูลเสน้ทางสายใยแกว้นาํแสง 

  5. กาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

  6. กาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งโหนด 

  7. ตรวจสอบการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณ 

  8. ดูขอ้มูลรายงานระบบ 

 Module Fiber Optic Management: ทาํหนา้ที่จดัการขอ้มูลการใชง้านสายเส้นใยแกว้นาํ

แสงสามารถตรวจสอบการใชง้านเส้นใยแกว้นาํแสง บนัทึก เพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลการใชง้าน

วงจรของโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงแล้วจดัเก็บในฐานขอ้มูลสามารถแจง้จาํนวนคอร์ค่าการ

ลดทอนสัญญาณ และสถานภาพสายเส้นใยแกว้นําแสงในแต่ละคอร์สามารถแนะนําเส้นใยแก้ว 

นาํแสงที่มีการลดทอนสญัญาณตํ่าที่สุดสาํหรับการใชง้านในเสน้ทางใหม่ได ้

 Module Splitter Creation: ทาํหน้าที่แนะนาํเส้นทางเส้นใยแก้วนาํแสงเพื่อเช่ือมต่อ 

กบัอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงโดยจะแนะนาํเสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสงที่มีค่าระยะทางระหว่างโหนด 

กบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดซ่ึงมีการเรียกใชง้านจาก Module : Distance 

Function และค่าพิกัดในการกําหนดเส้นทาง ตาํแหน่งที่ติดตั้ งของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง  

จาก Module : Location Function  แลว้ทาํการจดัเก็บลงฐานขอ้มูล ระบบจะเก็บค่าพิกดัของเส้นทาง

ไวไ้ดไ้ม่เกิน 20 จุด เน่ืองจากมีการออกแบบฐานขอ้มูลไวจ้าํกดั 
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 Module Splitter Management: ทาํหน้าที่จดัการขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์แยกสัญญาณแสง

สามารถตรวจสอบตาํแหน่งที่ตั้ งของอุปกรณ์ ขอ้มูลการใช้งานของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

แลว้จดัเก็บในฐานขอ้มูลและทาํหน้าที่ประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณ

แสงเพือ่กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น 

 Module Node Creation: ทาํหน้าที่ในการสร้างโหนด ซ่ึงจะมีการเรียกใช้งานจาก 

Module Location Function ในการกําหนดตาํแหน่งที่ตั้ งของโหนดและค่าพิกัด แล้วจัดเก็บ 

ในฐานขอ้มูล 

 Module Path Creation: ทาํหนา้ท่ีในการสร้างเสน้ทางระหว่างโหนดตน้ทาง และโหนด

ปลายทาง โดยจะทาํการดึงขอ้มูลของโหนด ซ่ึงมีตาํแหน่งที่ตั้ง ค่าพิกดัของโหนดจากฐานขอ้มูล 

และค่าพกิดัในการกาํหนดเสน้ทางจาก Module : Location Function แลว้ทาํการจดัเก็บลงฐานขอ้มูล 

ระบบจะเก็บค่าพกิดัของเสน้ทางไวไ้ดไ้ม่เกิน 20 จุด เน่ืองจากมีการออกแบบฐานขอ้มูลไวจ้าํกดั 

 Module Distance Function: ทาํหน้าที่เรียกดูค่าระยะทาง โดยจะทาํการเช่ือมต่อกับ 

Google Maps API ซ่ึงจะทาํหน้าที่ในการแสดงแผนที่และค่าระยะทางตามพิกดัที่บนัทึกไวใ้น

ฐานขอ้มูลหรือจากการกาํหนดตาํแหน่งในแผนท่ี 

 Module Location Function: ทาํหน้าที่เรียกดูค่าพิกดัโดยจะทาํการเช่ือมต่อกบั Google 

Maps API ซ่ึงจะทาํหน้าที่ในการแสดงแผนที่ตาํแหน่งค่าพิกดัตามท่ีบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลหรือ 

จากการกาํหนดตาํแหน่งในแผนที่ ซ่ึงระบบจะเก็บค่าพกิดัของเสน้ทางไวไ้ดไ้ม่เกิน 20 จุด เน่ืองจาก

มีการออกแบบฐานขอ้มูลไวจ้าํกดั 

 ลกัษณะการทาํงานของโปรแกรมในการร้องขอขอ้มูลแผนที่เส้นทาง ระยะทาง พิกัด 

จาก Google Maps API และขอ้มูลการใชง้านวงจรจาก Web Server แสดงในรูปที่ 3.3 
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รูปที่ 3.3 ลกัษณะการทาํงานของโปรแกรมในการร้องขอขอ้มูลจาก Google Maps API และขอ้มูล

การใชง้านวงจรจาก Web Server 

 

 จากรูปที่ 3.3 อธิบายการทาํงานของโปรแกรมในการร้องขอขอ้มูลจาก Google Maps 

API และขอ้มูลการใชง้านวงจรจาก Web Server อธิบายไดด้งัน้ี 

 ผูใ้ช้งานระบบร้องขอขอ้มูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้หลักการทาํงานของ ASP.Net   

ในการรับส่งขอ้มูลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

 เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทาํการติดต่อฐานขอ้มูล โดยใช้ภาษา VB.Net สร้างคลาสเช่ือมต่อ

ฐานขอ้มูล และใชภ้าษา SQL ในการจดัการฐานขอ้มูล หลงัจากนั้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะสร้างผลลพัธ์

ส่งกลบัไปใหเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ 

 จากนั้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะติดต่อกบั Google Maps API  โดยใชภ้าษา JavaScript ในการ

ร้องขอขอ้มูลจาก Google Maps API  

 3.4.2.3 การออกแบบขั้นตอนการทาํงานของระบบ 

     การทาํงานของโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร 

ที่พฒันาขึ้นมาสามารถแสดงขั้นตอนการทาํงานหลกัของระบบงานในรูปแบบของ Flowchart  
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ในส่วนของการทํางานในกรณีที่ มีการสร้างโหนดใหม่ ระบบจะแสดงแผนที่  และ 

ค่าพกิดัของตาํแหน่งที่ตอ้งการสร้างโหนด โดยมีการทาํงานตามขั้นตอนในรูปท่ี 3.4 

 

 
 

รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการสร้างโหนด 

 

 จากรูปที่ 3.4 อธิบายการทาํงานของระบบในการสร้างโหนด ไดด้งัน้ี 

 1)  ผูใ้ชง้านระบบกาํหนดช่ือที่ตั้งของโหนดที่ตอ้งการสร้าง 

 2)  เลือกตาํแหน่งที่ตั้งของโหนดจากแผนที่ Google Maps ระบบจะแสดงค่าพิกดัของ

ตาํแหน่งที่เลือก 

 3) เม่ือไดต้าํแหน่งที่ตอ้งการสร้างโหนดแล้ว  ระบบจะจดัเก็บค่าพิกัดของตาํแหน่ง 

ที่เลือก และขอ้มูลโหนดลงในฐานขอ้มูล 
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 ในส่วนของการทาํงานในกรณีที่มีการสร้างเส้นทางใหม่ ระบบจะแสดงค่าระยะทาง

ของเสน้ทางระหวา่งโหนดตน้ทาง และโหนดปลายทาง โดยมีการทาํงานตามขั้นตอนในรูปท่ี 3.5 

 

 
 

รูปที่ 3.5 แสดงขั้นตอนการสร้างเสน้ทาง 

 

 จากรูปที่ 3.5 อธิบายการทาํงานของระบบในการสร้างเสน้ทาง ไดด้งัน้ี 

 1) เลือกโหนดต้นทาง   และโหนดปลายทางระบบจะดึงค่าพิกัดของที่ตั้ งโหนด    

จากฐานขอ้มูล จากนั้นระบบจะแสดงค่าความยาวของเส้นทางระหว่างโหนดตน้ทาง และโหนด

ปลายทางเป็นกิโลเมตร 

 2)  ผูใ้ชง้านระบบกาํหนดช่ือของเส้นทาง, ความยาวสายเคเบิ้ล จาํนวนคอร์ สีเส้นทาง 

เคร่ืองมือที่ใช ้และรายละเอียดเพิม่เติม 

 3) วาดเส้นทางที่ตอ้งการ ระบบจะดึงค่าตาํแหน่งพิกัด และระยะทางของเส้นทาง      

ที่วาดในแผนที่ Google Maps  

 4)  เม่ือไดเ้ส้นทางที่ตอ้งการสร้างแลว้ ระบบจะบนัทึกขอ้มูลระยะทาง ตาํแหน่งพิกัด

ของเสน้ทาง และขอ้มูลที่กาํหนดลงฐานขอ้มูล 
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 ในส่วนของการทาํงานในการเพิ่มขอ้มูลการใชง้านวงจร และแกไ้ขขอ้มูลการใชง้าน 

ของวงจร ระบบจะแสดงขอ้มูลจาํนวนคอร์ที่ถูกใชง้าน และคอร์ที่วา่งของเส้นทาง โดยมีการทาํงาน 

ตามขั้นตอนในรูปที่ 3.6 

 

 
 

รูปที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการเพิม่ขอ้มูลการใชง้านวงจร และแกไ้ขขอ้มูลการใชง้านวงจร 

 

จากรูปที่ 3.6 อธิบายการทาํงานของการเพิ่มขอ้มูลการใช้งานวงจร  และแก้ไขขอ้มูล 

การใชง้านวงจรไดด้งัน้ี 

1) ผูใ้ช้งานระบบตอ้งการเพิ่มขอ้มูลการใช้งานวงจร  และแกไ้ขขอ้มูลการใช้งานวงจร  

โดยเลือกเสน้ทางจากฐานขอ้มูล  ระบบจะแสดงแผนที่เสน้ทาง ค่าระยะทาง พกิดั ช่ือเสน้ทาง ขอ้มูล

การใชง้านวงจรในแต่ละคอร์ จาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสญัญาณ สถานภาพสายเส้นใยแกว้นาํแสง

ในแต่ละคอร์ 

2)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถเลือกคอร์ที่วา่งเพือ่เร่ิมการใชง้านวงจร  

3)  ผูใ้ชง้านระบบสามารถเพิม่ขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูลการใชง้านวงจรในแต่ละคอร์ 

4)  เม่ือกาํหนดขอ้มูลการใชง้านวงจรแลว้ ระบบจะบนัทึกขอ้มูลที่ลงฐานขอ้มูล 
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 ในส่วนของการทาํงานในการติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง โดยมีการทาํงานตาม

ขั้นตอนในรูปที่ 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 แสดงขั้นตอนการทาํงานในการติดตั้งอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

 จากรูปที่  3.7 อธิบายการทาํงานของการติดตั้งอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง ไดด้งัน้ี 

 1)  ผูใ้ชง้านระบบตอ้งการติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง โดยเลือกเส้นทาง ระบบ 

จะแนะนําเส้นใยแก้วนําแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่ าที่ สุด  และสถานภาพของ 

สายใยแกว้นาํแสงที่ปกติจากฐานขอ้มูล 

 2)  ผูใ้ชง้านระบบเลือกคอร์ที่ตอ้งการติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง ระบบจะแสดง

แผนที่เสน้ทางที่ผูใ้ชเ้ลือก 

3)   ผูใ้ชง้านระบบกาํหนดความยาวคล่ืน และประเภทของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

4) ผูใ้ช้งานระบบกําหนดจุดวางอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง  ระบบจะเก็บค่าพิกัด 

ตาํแหน่งที่ผูใ้ชก้าํหนดจุดวางอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง  เม่ือไดต้าํแหน่งที่ตอ้งการผูใ้ชง้านระบบ
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วาดเส้นทางที่ต้องการ โดยวาดจากจุดต้นทางจนถึงปลายทาง ท่ีต้องการติดตั้ งอุปกรณ์ 

แยกสญัญาณแสง ระบบจะประมาณการค่า dB Loss ของเสน้ทางใหท้ราบ  

 5) ผูใ้ช้งานระบบสามารถระบุการใช้งาน สถานที่ตั้ง และรายละเอียดเพิ่มเติมของ

อุปกรณ์แยกสญัญาณแสง  

 6) จากนั้นระบบจะบนัทึกขอ้มูล ตาํแหน่งที่ติดตั้ง พิกัดเส้นทาง และขอ้มูลที่กาํหนด 

ลงฐานข้อมูลโดยระบบจะจัดการเอาช่ือสถานที่ตั้ ง ที่ผู ้ใช้งานระบบกําหนด และประเภท 

ของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง มารวมกนัเป็นช่ือของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (เพื่อตอนเรียกดู 

การใช้งานวงจร ทําให้ทราบว่าวงจรน้ีถูกใช้ติดตั้ งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงประเภทไหน  

และรู้ตาํแหน่งที่ตั้งโดยที่ไม่ตอ้งเรียกดูในทะเบียน Splitter) 

 3.4.2.4  ขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบเวบ็ (Web  Interface) 

  การออกแบบในส่วนน้ีจะใชรู้ปแบบของ  Graphic  User  Interface โดยใช ้ ASP.Net  

และJavaScript ช่วยในการประมวลผลสาํหรับการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้จะแบ่งเป็น 3  

ส่วน  คือส่วนผูดู้แลระบบ ส่วนผูใ้ช้งานทั่วไป และส่วนผูใ้ช้งานระดับสูง  โดยมีรายละเอียด

ส่วนประกอบหนา้เวบ็  ดงัน้ี 

 ส่วนผูดู้แลระบบ 

ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบสามารถเพิม่ User กาํหนดสิทธ์ิ กาํหนด 

Password และลบ User ของผูใ้ชง้านระบบ รวมถึงการเขา้ใชง้านในการบริหารจดัการขอ้มูล ลบ

ขอ้มูลของทุกๆส่วนในระบบได ้

  ส่วนผูใ้ชง้านระบบทัว่ไป  ประกอบดว้ย 

 1) หน้าหลกั สามารถตรวจสอบการใชง้านเส้นใยแก้วนาํแสง ระหว่างโหนดตน้ทาง  

และโหนดปลายทางได ้

2) ทะเบียน Node สามารถแสดงรายการชุมสายทั้งหมดของทะเบียนชุมสาย แสดงสถาน

ที่ตั้งชุมสายในระบบได ้

3) ทะเบียน  OFC สามารถแสดงรายการเส้นทางทั้ งหมดของทะเบียนเครือข่าย 

ในระบบได ้

 4) ทะเบียน Splitter สามารถแสดงรายการ แสดงที่ติดตั้ง ของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ที่ถูกติดตั้งใชง้านอยูภ่ายในเครือข่ายได ้

5) ประมาณการค่า Loss ของระบบ FTTH สามารถตรวจสอบค่าลดทอนสัญญาณจาก

อุปกรณ์แยกสญัญาณแสง ไปยงับา้นท่ีอยูป่ลายทาง 
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6) รายงานระบบ สามารถแสดงรายงานขอ้มูลทะเบียนเครือข่าย ทะเบียนอุปกรณ์แยก

สญัญาณแสง รายละเอียดการใชง้านวงจรของแต่ละเสน้ทาง และรายละเอียดการใชง้านอุปกรณ์แยก

สญัญาณแสงได ้

 ส่วนผูใ้ชง้านระบบระดบัสูง  ประกอบดว้ย 

1) หน้าหลกั สามารถตรวจสอบการใช้งานเส้นใยแก้วนําแสง ระหว่างโหนดตน้ทาง  

และโหนดปลายทาง สามารถเพิม่ และแกไ้ข ขอ้มูลการใชง้านวงจรเสน้ใยแกว้นาํแสงได ้

 ผูใ้ชง้านระบบสามารถใช ้ Function  ในการแนะนาํการใชง้าน Core  สามารถแนะนาํ

เส้นใยแก้วนําแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่า และสถานภาพของสายใยแก้วนําแสง 

ที่ปกติได ้

2) สร้าง Node สามารถบนัทึกขอ้มูลชุมสาย ระบุช่ือชุมสาย และพกิดัของชุมสายได ้

3) ทะเบียน Node สามารถแสดงรายการชุมสายทั้งหมดของทะเบียนชุมสาย แสดงสถาน

ที่ตั้งแกไ้ขขอ้มูลชุมสายในระบบได ้แต่จะไม่สามารถลบขอ้มูลชุมสายได ้

 4) สร้างเส้นทาง OFC สามารถบนัทึกเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงระหว่างโหนดตน้ทาง 

และโหนดปลายทาง กาํหนดขอ้มูลเส้นทาง ช่ือของเส้นทาง ความยาวสายเคเบิ้ล จาํนวนคอร์ 

 สีเสน้ทาง  เคร่ืองมือที่ใช ้และรายละเอียดเพิม่เติม 

  ผูใ้ชง้านระบบสามารถใช ้Function ในการตรวจสอบเส้นทาง สามารถแนะนาํเส้นทาง

ที่มีระยะทางสั้นที่สุดระหวา่งโหนดตน้ทางและโหนดปลายทางได ้

5) ทะเบียน OFC สามารถแสดงรายการเส้นทางทั้งหมดของทะเบียนเครือข่ายในระบบ

ได ้ แต่จะไม่สามารถลบขอ้มูลเสน้ทางได ้

 6) ติดตั้ง Splitter สามารถบนัทึกขอ้มูล ตาํแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงได ้

 7) ทะเบียน Splitter สามารถแสดงรายการ แสดงท่ีติดตั้ง ของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ที่ถูกติดตั้งใชง้านอยูภ่ายในเครือข่าย สามารถแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงในระบบได ้ แต่

จะไม่สามารถลบขอ้มูลอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงได ้

8) ประมาณการค่า Loss ของระบบ FTTH โดยสามารถตรวจสอบค่าลดทอนสัญญาณ

จากอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง ไปยงับา้นที่อยูป่ลายทาง 

9) รายงานระบบ สามารถแสดงรายงานขอ้มูลทะเบียนเครือข่าย ทะเบียนอุปกรณ์แยก

สญัญาณแสง รายละเอียดการใชง้านวงจรของแต่ละเสน้ทาง และรายละเอียดการใชง้านอุปกรณ์แยก

สญัญาณแสงได ้
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3.4.2.5  ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 

 ในส่วนของฐานข้อ มูล จะประกอบด้วย  12 ตารางได้แก่  ตาราง  ms_detail, 

ms_employees, ms_node, ms_path, ms_roles, ms_splitters, ms_splitterType2, ms_splitterType4, 

ms_splitterType8, ms_splitterType16, ms_splitterType32 และ ms_status เพือ่เก็บรายละเอียดต่างๆ 

ของระบบดงัแสดงในพจนานุกรมขอ้มูล ตารางที่ 1 - 12  ในภาคผนวก ข 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างฐานขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1)  ตาราง ms_detail เพือ่เก็บรายละเอียดของการใชง้านวงจร 

2)  ตาราง ms_employees  เพือ่เก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 

3)  ตาราง ms_node  เพือ่เก็บขอ้มูลของ Node 

4)  ตาราง ms_path เพือ่เก็บรายละเอียดของเสน้ทาง OFC 

5)  ตาราง ms_roles  เพือ่เก็บขอ้มูลการกาํหนดสิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบ 

6)  ตาราง ms_splitters  เพื่อเก็บรายละเอียดอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง การใชง้าน และ

เสน้ทางการวางสายเคเบิ้ล 

7)  ตาราง ms_splittersType2 เพื่อเก็บขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

ประเภท 1:2 

8)  ตาราง ms_splittersType4 เพื่อเก็บขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

ประเภท 1:4 

9)  ตาราง ms_splittersType8 เพื่อเก็บขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

ประเภท 1:8 

10)  ตาราง ms_splittersType16 เพือ่เก็บขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

ประเภท 1:16 

11)  ตาราง ms_splittersType32 เพือ่เก็บขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

ประเภท 1:32 

12)  ตาราง ms_status  เพือ่เก็บขอ้มูลการกาํหนดสถานภาพของวงจร 
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รูปที่  3.8  ความสมัพนัธร์ะหวา่งตาราง 

  

จากรูปที่  3.8  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตารางดงัน้ี  

1)  ตาราง  ms_detail  สัมพนัธ์กบัตาราง  ms_path, ms_splitters, ms_splitterType2, 

ms_splitterType4, ms_splitterType8, ms_splitterType16, ms_splitterType32  และตาราง  

ms_status  โดยฟิลด์ IDPath จดัเก็บหมายเลข IDPath  ของเส้นทาง ส่วนฟิลด์ IDSplitter จดัเก็บ

หมายเลข IDSplitter ของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง และ IDStatus จดัเก็บหมายเลข IDStatus ของ

การกาํหนดสถานภาพของวงจร 

2) ตาราง  ms_employees  สัมพนัธ์กบัตาราง ms_roles  โดยฟิลด์  ID_Role  จดัเก็บ

หมายเลข ID_Role  ของการกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ 

สาํหรับตาราง  ms_node   ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตารางใดเลย  เน่ืองจากขอ้มูลที่จดัเก็บ

เป็นขอ้มูลที่ใช้เฉพาะกรณี  คือใช้ในการกาํหนดจุดตน้ทาง-ปลายทาง ในการสร้างเส้นทาง และ 

ใชใ้นการเก็บขอ้มูลของ โหนดในกรณีสร้างโหนดใหม่ 
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บทที่  4 

การทดสอบระบบ 

 

 ในการทดสอบการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสงภายนอก

อาคาร เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายใยแก้วนําแสง ในบทน้ีผูว้ิจัย 

ไดน้าํเสนอผลการทดสอบของระบบที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแกว้ 

นาํแสงภายนอกอาคาร ไดท้ดสอบโดยเร่ิมตั้งแต่การสร้างผูใ้ชง้านโดยผูดู้แลระบบ และการกาํหนด

สิทธ์ิ การสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงท่ีเช่ือมโยงระหว่างชุมสาย  การแจง้

จํานวนคอร์  ค่าการลดทอนสัญญาณ  และสถานภาพสายเส้นใยแก้วนําแสงในแต่ละคอร์  

การตรวจสอบการใชง้านเสน้ใยแกว้นาํแสง เพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลวงจร การแนะนาํเส้นใยแกว้

นําแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุด และสถานภาพของสายใยแก้วนําแสงท่ีปกติ 

สาํหรับการใชง้านวงจรใหม่ การสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ

แสง การตรวจสอบตาํแหน่งที่ตั้ง และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง การแนะนาํ

เส้นทางเส้นใยแก้วนาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง การประมาณการค่าลดทอน

สญัญาณจากอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงเพือ่กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น การพิมพร์ายงาน รายละเอียด

ขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นําแสง ขอ้มูลการใช้งานวงจร และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์ 

แยกสญัญาณแสง 

 แบ่งการทดสอบออกเป็น 10 หวัขอ้ พร้อมกบัวตัถุประสงคก์ารทดสอบของแต่ละหัวขอ้

ดงัต่อไปน้ีคือ 

 1) การทดสอบการสร้างผูใ้ชง้านโดยผูดู้แลระบบ และการกาํหนดสิทธ์ิ โดยการสร้างผูใ้ชง้าน

ส่วนน้ีจะเป็นการ สร้างบญัชีรายช่ือผูใ้ช ้และการกาํหนดสิทธก์ารเขา้ใชง้าน 

 2) ทาํการทดสอบการสร้างโหนด และแสดงที่ตั้งโหนด เป็นการทดสอบการสร้างโหนด และ

กาํหนดขอ้มูลโหนด โดยผูใ้ชง้านระบบจะกาํหนดตาํแหน่งท่ีตั้งในแผนท่ี Google Maps 

 3) การทดสอบการสร้างเสน้ทาง และแสดงแผนท่ีเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงที่เช่ือมโยงระหว่าง

ชุมสาย เป็นการทดสอบการสร้างเส้นทาง และกาํหนดขอ้มูลเส้นทาง โดยผูใ้ชง้านระบบจะกาํหนดโหนด   

ตน้ทาง และโหนดปลายทาง เพือ่วาดเสน้ทางในแผนที่ Google Maps  
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  4) การทดสอบการแจง้จาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสัญญาณ และสถานภาพสายเส้นใยแก้ว        

นําแสงในแต่ละคอร์ เป็นการทดสอบการเรียกดูข้อมูลวงจรโดยผูใ้ช้งานระบบจะเลือกเส้นทางของ         

สายใยแกว้นาํแสง  ที่มีรายละเอียดการใชง้านวงจร เพือ่ดูจาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสัญญาณ และสถานภาพ

สายเสน้ใยแกว้นาํแสงในแต่ละคอร์ 

 5) การทดสอบการตรวจสอบการใชง้านเส้นใยแกว้นําแสง เพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูลวงจร 

เป็นการทดสอบการตรวจดูขอ้มูลการใชง้านวงจรเพือ่เพิม่หรือแกไ้ขการใชง้านวงจร 

 6) การทดสอบการแนะนาํเส้นใยแกว้นาํแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุดและ

สถานภาพของสายใยแก้วนําแสงที่ปกติ สําหรับการใช้งานวงจรใหม่  เพื่อเป็นการแนะนําวงจร 

ที่เหมาะสมที่สุดในการใชง้านวงจร 

 7) การทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

การตรวจสอบตาํแหน่งที่ตั้ง และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง เป็นการทดสอบการ

สร้างเสน้ทางเพือ่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง และกาํหนดขอ้มูลของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง และ

ขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 8) การทดสอบการแนะนาํเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณ

แสง เป็นการทดสอบการแนะนาํเส้นทางที่เหมาะสมในการสร้างเส้นทางสายใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อ

กบัอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 9) การทดสอบการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณจากอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงเพือ่กระจาย

สญัญาณเขา้สู่บา้น เป็นการทดสอบการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณจากโหนดไปจนถึงบา้นผูใ้ช ้ของ

ระบบ FTTH 

 10) การทดสอบการพิมพร์ายงาน รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นาํแสง ขอ้มูล

การใชง้านวงจร และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง เป็นการทดสอบการแสดงขอ้มูลการ

ใชง้านต่าง  ๆภายในระบบ ในรูปแบบไฟลเ์อกสาร ผูใ้ชง้านระบบสามารถเรียกดูรูปแบบไฟล์เอกสารแบบ 

Excel 

 

การทดสอบที่ 1  การทดสอบการสร้างผูใ้ชง้านระบบโดยผูดู้แลระบบ และการกาํหนดสิทธ์ิ 

  วตัถุประสงค ์  

  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถจดัเก็บรายช่ือผูใ้ชง้านระบบไวใ้น database  ไดถู้กตอ้ง 

การทดสอบการตั้งค่าผูใ้ชง้านระบบโดยทาํการเพิม่หรือแกไ้ขการตั้งค่า จาํนวน 10 คร้ัง  

โดยกาํหนดขอ้มูลรายละเอียด ดงัแสดงในรูปที่  4.1 
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รูปที่  4.1 แสดงตวัอยา่งหนา้จอการกาํหนดผูใ้ชง้านระบบ และกาํหนดสิทธ ์

 

 
 

รูปที่  4.2  แสดงรายช่ือผูใ้ชง้านระบบ 

 

ตารางที่  4.1  ผลการทดสอบการสร้างผูใ้ชง้านระบบโดยผูดู้แลระบบ และการกาํหนดสิทธ์ิ 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

สามารถจัดเก็บรายชื่อผู้ใช้งานระบบไว้ใน  database  ได้ 10 0 100%

ผลการทํางาน 10 ครั�ง
หัวข้อการทดสอบ
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 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.1 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

รายช่ือผูใ้ชง้านระบบที่ไดเ้พิม่ในระบบ  โดยตรวจสอบทั้งจาก  database  ที่จดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านไว้

จากรูปที่  4.2  พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่ 2  การทดสอบการสร้างโหนด และแสดงที่ตั้งโหนด 

  วตัถุประสงค ์  

  1)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถกาํหนดตาํแหน่งท่ีตั้งโหนดในแผนที่ Google Maps ได ้

  2)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บพกิดัที่ตั้งโหนดไวใ้น  database  ใหโ้ดยอตัโนมติั 

  3)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแสดงที่ตั้งโหนดในแผนที่ Google Maps ได ้

  4)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บขอ้มูลที่กาํหนดของโหนดไวใ้น database ได ้

 ทดสอบโดยการกาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งของโหนดในแผนที่ Google Maps  และกาํหนด

ช่ือของโหนด จาํนวน 5 โหนด  ดงัแสดงในรูปที่  4.3 

 

 
 

รูปที่  4.3  แสดงการกาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งโหนดในแผนที่ Google Maps 
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รูปที่  4.4 แสดงรายการโหนดที่อยูใ่นระบบ 

 

ตารางที่  4.2  ผลการทดสอบการสร้างโหนด และแสดงที่ตั้งโหนด 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

1. สามารถกําหนดตําแหน่งที่ตั้งโหนดในแผนที่ 5 0 100%

Google Maps ได้

2. สามารถเก็บพิกัดที่ตั้งโหนดไว้ใน  database  ให้โดย 5 0 100%

อัตโนมัติ

3. สามารถแสดงที่ตั้งโหนดในแผนที่ Google Maps ได้ 5 0 100%

4. สามารถเก็บข้อมูลที่กําหนดของโหนดไว้ใน database ได้ 5 0 100%

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 5 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.2 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จาก  database  ที่จดัเก็บรายละเอียดของการสร้างโหนด และกาํหนดขอ้มูลโหนดไว ้จากรูปที่  4.4 

พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 
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การทดสอบที่ 3  การทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงท่ีเช่ือมโยง

ระหวา่งชุมสาย 

  วตัถุประสงค ์

 1)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถวาดเสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสงที่เช่ือมโยงระหว่างชุมสายใน

แผนที่ Google Maps ได ้

 2) เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถเก็บพิกดัเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงไวใ้น  database  ให ้    

โดยอตัโนมติั 

 3)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแสดงเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงท่ีเช่ือมโยงระหว่างชุมสาย

ในแผนที่ Google Maps ได ้

 4)  เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถเก็บขอ้มูลที่กาํหนดของเส้นทางเส้นใยแกว้ไวใ้น database 

ได ้

 ทดสอบโดยการวาดเส้นทางระหว่างโหนดตน้ทางจนถึงโหนดปลายทางในแผนที่ 

Google Maps กาํหนดรายละเอียดขอ้มูลของเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสง   จาํนวน 10  เส้นทาง  โดย

กาํหนดเส้นทาง กาํหนดขอ้มูลรายละเอียดของเส้นทาง และแสดงเส้นทาง ดังแสดงในรูปที่  4.5 

และ 4.6 

 

 
 

รูปที่  4.5  แสดงการกาํหนดเสน้ทาง และกาํหนดขอ้มูลเสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสง 
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รูปที่  4.6  แสดงการเรียกดูเสน้ทาง และขอ้มูลเสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสง 

 

 
 

รูปที่  4.7  แสดงรายการเสน้ทางที่อยูใ่นระบบ 
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ตารางที่  4.3  ผลการทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงท่ีเช่ือมโยง

ระหวา่งชุมสาย 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

1. สามารถวาดเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงที่เชื่อมโยง 10 0 100%

ระหว่างชุมสายในแผนที่ Google Maps ได้

2. สามารถเก็บพิกัดเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงไว้ใน 10 0 100%

 database  ให้โดยอัตโนมัติ

3. สามารถแสดงเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงที่เชื่อมโยง 10 0 100%

ระหว่างชุมสายในแผนที่ Google Maps ได้

4. สามารถเก็บข้อมูลที่กําหนดของเส้นทางเส้นใยแก้ว 10 0 100%

ไว้ใน database ได้

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 10 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.3 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จาก  database  ที่จดัเก็บรายละเอียดการสร้างเส้นทาง และกาํหนดขอ้มูลเส้นทางไว ้จากรูปที่  4.7  

พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่ 4  การทดสอบการแจง้จาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสัญญาณ และสถานภาพสายเส้น 

ใยแกว้นาํแสงในแต่ละคอร์ 

  วตัถุประสงค ์  

  1)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแสดงจาํนวนคอร์ของสายใยแกว้นาํแสงได ้

2)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแสดงค่าลดทอนสญัญาณของแต่ละคอร์ได ้

3)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแสดงสถานภาพสายเสน้ใยแกว้นาํแสงในแต่ละคอร์ได ้

 ทดสอบโดยการเลือกเส้นทางของสายใยแก้วนําแสง ที่มีรายละเอียดการใชง้านวงจร 

จาํนวน 10 เสน้ทาง  ดงัแสดงในรูปที่ 4.8 
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รูปที่  4.8  แสดงการเลือกดูขอ้มูลเสน้ทางของเสน้ใยแกว้นาํแสง 

 

 
 

รูปที่  4.9  แสดงจาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสญัญาณ และสถานภาพสายเส้นใยแกว้นาํแสงในแต่ละ

คอร์ 

 

 

 

 

 

เส้นทางท่ีเลือก DPU
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ตารางที่  4.4  ผลการทดสอบการแจง้จาํนวนคอร์ ค่าการลดทอนสัญญาณ และสถานภาพสายเส้นใย

แกว้นาํแสงในแต่ละคอร์ 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

1. สามารถแสดงจํานวนคอร์ของสายใยแก้วนําแสงได้ 10 0 100%

2. สามารถแสดงค่าลดทอนสัญญาณของแต่ละคอร์ได้ 10 0 100%

3. สามารถแสดงสถานภาพสายเส้นใยแก้วนําแสง 10 0 100%

ในแต่ละคอร์ได้

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 10 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.4 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จาก  database  ที่จดัเก็บรายละเอียดของวงจรในแต่ละเส้นทางไว ้จากรูปที่  4.9 พบว่าระบบทาํงาน

ไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่ 5  การทดสอบการตรวจสอบการใชง้านเสน้ใยแกว้นาํแสง  เพิม่ แกไ้ข และลบ ขอ้มูล

วงจร 

  วตัถุประสงค ์  

  1)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถเพิม่ แกไ้ข ขอ้มูลการใชง้านวงจรได ้

  2)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลการใชง้านวงจรไวใ้น database ได ้

  3)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถตรวจสอบการใชง้านวงจรได ้

 ทดสอบโดยการ กาํหนดรายละเอียดขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูลการใชง้านวงจรของเส้นใย

แกว้นาํแสง   จาํนวน 20  คร้ัง  โดยกาํหนดขอ้มูลการใชง้านวงจร ดงัแสดงในรูปที่ 4.10 
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รูปที่  4.10  แสดงการเพิม่ขอ้มูล และแกไ้ขการใชง้านวงจร 

 

 
 

รูปที่  4.11  แสดงการตรวจสอบการใชง้านวงจร 
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ตารางที่  4.5  ผลการทดสอบการตรวจสอบการใชง้านเสน้ใยแกว้นาํแสง  เพิ่ม แกไ้ข และลบ ขอ้มูล

วงจร 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลการใช้งานวงจรได้ 20 0 100%

2. สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานวงจรไว้ใน database ได้ 20 0 100%

3. สามารถตรวจสอบการใช้งานวงจรได้ 20 0 100%

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 20 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.5 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จาก  database  ที่จัดเก็บรายละเอียดการใช้งานวงจรไว  ้จากรูปที่ 4.11 พบว่าระบบทาํงาน 

ไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่ 6  การทดสอบการแนะนาํเส้นใยแกว้นาํแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่า

ที่สุด และสถานภาพของสายใยแกว้นาํแสงที่ปกติ 

 วตัถุประสงค ์  

 เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถแนะนําเส้นใยแก้วนําแสงท่ีวงจรว่าง มีการลดทอน

สญัญาณตํ่าที่สุด และสถานภาพของสายใยแกว้นาํแสงที่ปกติได ้

 ทดสอบโดยการเลือกเส้นทางที่มีการใชง้านวงจร มีค่าลดทอนสัญญาณในวงจร และ

สถานภาพไม่ปกติ ดงัแสดงในรูปที่ 4.12 

 

 
 

รูปที่  4.12  แสดงรายละเอียดขอ้มูลการใชง้านวงจรของเสน้ทางที่ 1 
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รูปที่ 4.13 แสดงการแนะนําเส้นใยแก้วนําแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่าท่ีสุด และ

สถานภาพของสายใยแกว้นาํแสงที่ปกติของเสน้ทางที่ 1 

 

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบการแนะนาํเส้นใยแกว้นาํแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุด

และสถานภาพของสายใยแกว้นาํแสงที่ปกติ 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

สามารถแนะนําเส้นใยแก้วนําแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอน 10 0 100%

สัญญาณตํ่าที่สุด และสถานภาพของสายใยแก้วนําแสงที่

ปกติได้

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 10 ครั�ง

 
 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.6 พบว่าระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบจาก 

database ที่จดัเก็บรายละเอียดการใช้งานวงจร ค่าลดทอนสัญญาณ สถานภาพของ สายใยแกว้นาํแสงไว ้

จากรูปที่ 4.13 พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่ 7 การทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ

แสง การตรวจสอบตาํแหน่งที่ตั้ง และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 วตัถุประสงค ์ 

 1) เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถวาดเส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงในแผนที่ 

Google Maps ได ้

 2) เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถเก็บพิกัดเส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงไวใ้น  

database  ใหโ้ดยอตัโนมติั 

 3)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแสดงเสน้ทาง ตาํแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงใน

แผนที่ Google Maps และแสดงขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงได ้
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 4)  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บขอ้มูลที่กาํหนด และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์

แยกสญัญาณแสงไวใ้น database ได ้

 ทดสอบโดยการวาดเส้นทางจากโหนดจนไปถึงท่ีติดตั้ งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 

กาํหนดรายละเอียดขอ้มูล และการใชง้านของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง   จาํนวน 10  เส้นทาง  ดงั

แสดงในรูปที่ 4.14 - 4.16 

 

 

 

รูปที่  4.14  แสดงการกาํหนดเสน้ทาง ความยาวคล่ืน และประเภทของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

 
 

รูปที่  4.15 แสดงการกาํหนดขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 
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รูปที่ 4.16 แสดงการเรียกดูเสน้ทาง ตาํแหน่งที่ตั้ง และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

 
 

รูปที่  4.17  แสดงรายการของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสงที่อยูใ่นระบบ 
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ตารางที่  4.7 ผลการทดสอบการสร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่ เส้นทางที่ ติดตั้ งอุปกรณ์แยก              

สญัญาณแสง การตรวจสอบตาํแหน่งท่ีตั้ง และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

1. สามารถวาดเส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงใน 10 0 100%

แผนที่ Google Maps ได้

2. สามารถเก็บพิกัดเส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ 10 0 100%

แสงไว้ใน  database  ให้โดยอัตโนมัติ

3. สามารถแสดงเส้นทาง ตําแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์แยก 10 0 100%

สัญญาณแสงในแผนที่ Google Maps และแสดงข้อมูลการ

ใช้งานของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงได้

4. สามารถเก็บข้อมูลที่กําหนด และข้อมูลการใช้งานของ 10 0 100%

อุปกรณ์แยกสัญญาณแสงไว้ใน database ได้

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 10 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.7 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จาก  database  ที่จดัเก็บรายละเอียดการสร้างเส้นทาง และกาํหนดขอ้มูลอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ไว ้จากรูปที่  4.17  พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่  8 การทดสอบการแนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์                      

แยกสญัญาณแสง 

 วตัถุประสงค ์ 

 เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถแนะนาํเสน้ทางเสน้ใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์

แยกสญัญาณแสงได ้โดยระบบจะหาเสน้ทางที่สั้นที่สุดระหวา่งโหนดกบัอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 ทดสอบโดยการกาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งอุปกณ์แยกสัญญาณแสงในแผนที่ Google Maps

จาํนวน 5 คร้ัง  ดงัแสดงในรูปที่ 4.18 - 4.22 
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รูปที่  4.18  แสดงการแนะนาํเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ของตาํแหน่งที่ 1 

 

 
 

รูปที่  4.19  แสดงการแนะนาํเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ของตาํแหน่งที่ 2 

 

จดุท่ีตดิตัง้อปุกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

เส้นทางท่ีระบบแนะนํา 

 

จดุท่ีตดิตัง้อปุกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

เส้นทางท่ีระบบแนะนํา 
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รูปที่  4.20  แสดงการแนะนาํเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ของตาํแหน่งที่ 3 

 

 
 

รูปที่  4.21  แสดงการแนะนาํเส้นทางเส้นใยแกว้นาํแสงเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

ของตาํแหน่งที่ 4 

 

จดุท่ีตดิตัง้อปุกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

เส้นทางท่ีระบบแนะนํา 

 

จดุท่ีตดิตัง้อปุกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

เส้นทางท่ีระบบแนะนํา 
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รูปที่ 4.22 แสดงการแนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงของ

ตาํแหน่งที่ 5 

 

ตารางที่  4.8 ผลการทดสอบการแนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์แยก           

สญัญาณแสง 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

สามารถแนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อเชื่อมต่อกับ 5 0 100%

อุปกรณ์แยกสัญญาณแสงได้ โดยระบบจะหาเส้นทางที่สั้น

ที่สุดระหว่างโหนดกับอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 5 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.8 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จากระยะทางในแผนที่ Google Maps  พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 

การทดสอบที่ 9 การทดสอบการประมาณการค่าลดทอนสญัญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อ

กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น 

 

 

 

เส้นทางท่ีระบบแนะนํา 

 

จดุท่ีตดิตัง้อปุกรณ์แยกสญัญาณแสง 
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 วตัถุประสงค ์ 

  เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถประมาณการค่าลดทอนสญัญาณจากอุปกรณ์แยกสญัญาณ

แสงเพือ่กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น โดยระบบจะคาํนวณค่าลดทอนสญัญาณแสงจากโหนดไปจนถึง

บา้นผูใ้ช ้

 ทดสอบโดยการกาํหนดตาํแหน่งเส้นทางจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงไปจนถึงบา้น

ผูใ้ชใ้นแผนที่ Google Maps จาํนวน 5 คร้ัง  ดงัแสดงในรูปที่ 4.23 - 4.27 

 

 

 

รูปที่  4.23  แสดงการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย

สญัญาณเขา้สู่บา้นผูใ้ชท้ี่ 1 

 

 
 

รูปที่  4.24  แสดงการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย

สญัญาณเขา้สู่บา้นผูใ้ชท้ี่ 2 
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รูปที่  4.25  แสดงการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย

สญัญาณเขา้สู่บา้นผูใ้ชท้ี่ 3 

 

 
 

รูปที่  4.26  แสดงการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย

สญัญาณเขา้สู่บา้นผูใ้ชท้ี่ 4 
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รูปที่  4.27  แสดงการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย

สญัญาณเขา้สู่บา้นผูใ้ชท้ี่ 5 

 

ตารางที่  4.9  ผลการทดสอบการประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อ

กระจายสญัญาณเขา้สู่บา้น 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

สามารถประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยก 5 0 100%

สัญญาณแสงเพื่อกระจายสัญญาณเข้าสู่บ้าน โดยระบบจะ

คํานวณค่าลดทอนสัญญาณแสงจากโหนดไปจนถึงบ้านผู้ใช้

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 5 ครั�ง

 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 4.9 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ

จาก ค่าลดทอนสญัญาณจากโหนดถึงอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง + ค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์

แยกสญัญาณแสงถึงบา้น พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 

 

 

 

DPU



57 

  

การทดสอบที่ 10 การทดสอบการพิมพ์รายงาน รายละเอียดข้อมูลทะเบียนเครือข่ายใยแก้ว              

นาํแสง ขอ้มูลการใชง้านวงจร และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 วตัถุประสงค ์ 

 1) เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถพิมพร์ายงานขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นาํแสงได้

 2) เพื่ อ ท ดส อ บ ว่ า ระ บ บ ส า มา ร ถ พิม พ์ร า ยง า นข้อ มู ล ท ะเ บี ยน อุ ปก ร ณ์ แ ยก                  

สญัญาณแสงได ้

 3) เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถพมิพร์ายงานขอ้มูลการใชง้านวงจรได ้

 4) เพือ่ทดสอบวา่ระบบสามารถพมิพร์ายงานขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณ

แสงได ้

 ทดสอบโดยการเลือกรายงาน รายการเสน้ทาง รายละเอียดเสน้ทาง  รายการอุปกรณ์แยก

สญัญาณแสง และรายละเอียดการใชง้านอุปกรณ์แยกสญัญาณ ดงัแสดงในรูปที่ 4.28 - 4.31 

 

 
 

รูปที่  4.28  แสดงการพมิพร์ายงานขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นาํแสง 
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รูปที่  4.29  แสดงการพมิพร์ายงานขอ้มูลทะเบียนอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

 

 

รูปที่  4.30  แสดงการพมิพร์ายงานขอ้มูลการใชง้านวงจร 

 

DPU



59 

  

 

 

รูปที่ 4.31 แสดงการพมิพร์ายงานขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการพิมพร์ายงาน รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนเครือข่ายใยแกว้นาํแสง 

ขอ้มูลการใชง้านวงจร และขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง 

 

ความถูกต้องคิด

ถูก ผิด เป็นเปอร์เซนต์

1. สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลทะเบียนเครือข่าย 10 0 100%

ใยแก้วนําแสงได้

2. สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์แยก 10 0 100%

สัญญาณแสงได้

3. สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลการใช้งานวงจรได้ 10 0 100%

4. สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์ 10 0 100%

แยกสัญญาณแสงได้

หัวข้อการทดสอบ
ผลการทํางาน 10 ครั�ง

 
 
 จากผ ลกา รทดส อบในตาร างที่  4.10 พ บว่ า ระบบ สาม ารถทํางา นได้ ถู กต้อ ง                             

โดยตรวจสอบจาก  database ที่ จัดเก็ บรายละเอี ยดข้อมู ลทะเบี ยนเครื อข่ ายใยแก้วนําแสง                            

ข้อมู ลการใช้งานวงจร  ข้อมู ลทะเบี ยนอุ ปกรณ์ แยกสัญญาณแสง  และข้อมู ลการใช้งาน                             

ของอุปกรณ์แยกสญัญาณแสง พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 
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บทที่  5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีเป็นการอภิปรายเพือ่สรุปผลที่ไดจ้ากการทดสอบงานวิจยั  รวมทั้งขอ้กาํจดัของ

ระบบที่พบจากการทดสอบระบบ  และขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางในการพฒันางานวิจยัน้ีต่อไป

เพือ่แกข้อ้บกพร่องของระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1  สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

1)  สามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเสน้ใยแกว้นาํแสงภายนอก

อาคาร ดว้ยเวบ็แอปพลิเคชัน่ 

2)  สามารถพฒันาระบบใหมี้การเช่ือมต่อกบัแผนที่ Google Maps  

        5.1.2  สรุปผลตามขอบเขตของงานวจิยั  

หลงัจากทดสอบระบบในดา้นต่างๆ  แลว้นั้น  พบว่าโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่าย

เส้นใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร  สามารถทาํงานได้ตามขอบเขตของงานวิจยัที่ได้กาํหนดไว ้  

ดงัแสดงในตารางที่  5.1 

 

ตารางที่  5.1  สรุปผลการทาํงานตามขอบเขตของงานวจิยั 

 

ได้ ไม่ได้

1. สร้างผู้ใช้งานระบบโดยผู้ดูแลระบบ และการกําหนดสิทธิ� 
2. สร้างโหนด และแสดงที่ตั้งโหนด 
3. สร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงที่เชื่อมโยง 
ระหว่างชุมสาย

4. แจ้งจํานวนคอร์ ค่าการลดทอนสัญญาณ และสถานภาพสายเส้นใยแก้ว 
นําแสงในแต่ละคอร์

5. ตรวจสอบการใช้งานเส้นใยแก้วนําแสง เพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลวงจร 

หัวข้อตามขอบเขต
ผลการทํางาน
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ตารางที่  5.1 (ต่อ) 

 

ได้ ไม่ได้

6. แนะนําเส้นใยแก้วนําแสงที่วงจรว่าง มีการลดทอนสัญญาณตํ่าที่สุด 
 และสถานภาพของสายใยแก้วนําแสงที่ปกติ

7. สร้างเส้นทาง และแสดงแผนที่เส้นทางที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 
ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

8. แนะนําเส้นทางเส้นใยแก้วนําแสงเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง 
9. ประมาณการค่าลดทอนสัญญาณจากอุปกรณ์แยกสัญญาณแสงเพื่อกระจาย 
สัญญาณเข้าสู่บ้าน

10. พิมพ์รายงาน รายละเอียดข้อมูลทะเบียนเครือข่ายใยแก้วนําแสง 
ข้อมูลการใช้งานวงจร และข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

หัวข้อตามขอบเขต
ผลการทํางาน

 
 

จากตารางที่  5.1 พบว่าการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสง

ภายนอกอาคาร สามารถทาํงานไดต้ามขอบเขตที่กาํหนดไว ้

 

5.2  ข้อจํากัดของระบบ 

 วทิยานิพนธฉ์บบัน้ียงัมี ขอ้จาํกดัซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นขอ้ ๆ   ไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

 5.2.1  การใชง้านระบบจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากมีการติดต่อร้องขอขอ้มูลจาก 

Google Maps API  

 5.2.2  การกําหนดเส้นทางสายใยแก้วนําแสง และเส้นทางท่ีติดตั้ งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง              

ในแผนที่  Google Maps ระบบจะเก็บค่าพิกัดของเส้นทางไว้ได้ไม่ เกิน 20 จุด เน่ืองจาก                                 

มีการออกแบบฐานขอ้มูลไวจ้าํกดั 

 5.2.3  ระบบไม่สามารถแสดงเส้นทางสายใยแกว้นาํแสงท่ีเช่ือมโยงระหว่างโหนดไดพ้ร้อมกนัทุก

เสน้ทาง 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

                ขอ้เสนอแนะของการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการโครงข่ายเส้นใยแกว้นาํแสงภายนอก

อาคาร สามารถแยกขอ้เสนอแนะออกเป็นขอ้ๆ  ไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

 5.3.1  ระบบควรพฒันาใหส้ามารถเก็บค่าพกิดัเสน้ทางไดอ้ยา่งไม่จาํกดั 

 5.3.2 ระบบควรพฒันาให้สามารถแสดงเส้นทางสายใยแกว้นําแสงที่เช่ือมโยงระหว่างโหนดได้

พร้อมกนัทุกเสน้ทาง 

 5.3.3 ระบบควรพฒันาให้สามารถสร้างเส้นทางสายใยแก้วนําแสงจากอุปกรณ์แยก สัญญาณแสง          

ถึงบา้น ของระบบ FTTH 

 5.3.4  ระบบควรจะพฒันาใหส้ามารถจดัเก็บรายการอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยูใ่นโหนด 
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เส้นใยแก้วนําแสง 

 เส้นใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ปัจจุบันใช้เป็นส่ือสัญญาณ (Transmission) ใน

โครงข่ายหลกัของผูใ้ห้บริหารโทรคมนาคมเน่ืองจากเส้นใยแกว้นาํแสงมีความจุของช่องสัญญาณ 

(Capacity) สูงมาก มีขนาดเล็ก นํ้ าหนกัเบา และสามารถรับส่งสญัญาณไดใ้นระยะทางไกล  

 ในโครงข่ายปัจจุบนัมีการใช้งานเส้นใยแก้วระหว่างโครงข่ายหลัก (Core Network) 

เช่ือมต่อกันระหว่างชุมสายและใชส้ายทองแดงในการกระจายสัญญาณให้แก่ผูใ้ช้บริการ (Access 

Network) แต่การใชส้ายทองแดงในการส่งสญัญาณขอ้มูลนอกจากจะขนาดความจุของช่องสัญญาณ

ไม่สูงแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการอยูห่่างไกลจากสถานีชุมสาย จะทาํให้สัญญาณที่รับส่ง

มีการลดทอนของสญัญาณทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการท่ีห่างไกลจากตวัชุมสายเกิน 5 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน 

ADSL) ไม่สามารถรับสัญญาณได ้การนาํสายเส้นใยแกว้มาทดแทนสายทองแดง (Fiber To The 

Home - FTTH) เพื่อที่จะขจดัปัญหาของผูใ้ชบ้ริการที่อยูห่่างไกลจากตวัชุมสายและตอ้งการขนาด

ช่องสญัญาณสูงๆ  

 ระบบเส้นใยนําแสงสู่บ้าน (FTTH) นํามาใช้เพื่อเช่ือมโยงสายส่งสัญญาณ ด้วย

เสน้ใยนาํแสงไปสู่บา้นผูเ้ช่าโดยตรง เร่ิมขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. ๒๕๑๓) แต่เน่ืองจากระบบ

และเส้นใยนําแสง  มีราคาสูงเม่ือเทียบกับระบบสายส่งทองแดงโดยเฉพาะการเช่ือมโยง

เส้นใยนําแสงสู่บา้นผูเ้ช่าโดยตรง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในส่วนน้ีจึงมีการพฒันาระบบ 

FTTC (fiber To The Curb) และ HFC (Hybrid Fiber/Coax)โดยระบบ FTTC และ HFC จะใชร้ะบบ

สายส่งสัญญาณแบบผสม คือการนําเส้นใยนําแสงและสายส่งทองแดงมาใช้งานร่วมกนัภายใน

โครงข่ายการทาํงานของระบบ FTTC จะใชส้ายส่งเส้นใยนาํแสงเช่ือมโยงระหว่างโครงข่ายและ 

หัวถนนหรือปากทางเขา้หมู่บา้นเท่านั้น แต่ในส่วนของสายส่งที่เขา้ถึงบา้นผูเ้ช่าหรือผูใ้ชบ้ริการ 

จะเป็นสายทองแดง ทําให้ระบบ  FTTC และ HFC มีราคาถูกกว่าระบบ FTTH มาก  

แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้บริการข้อมูลความเร็วสูงได้เน่ืองจากโครงข่ายส่วนใหญ่ 

ใชเ้ส้นใยนาํแสงเป็นท่อนาํสัญญาณ ดงันั้นจึงมีการใชร้ะบบ HFC มากกว่า FTTC เน่ืองจากระบบ

สายส่งมีส่วนประกอบของสายส่งทองแดงมากกว่าจึงทาํให้มีราคาถูก ตวัอย่างของระบบ HFC  

ที่นาํมาใชใ้นประเทศไทย ไดแ้ก่ ระบบเคเบิลทีวี  แต่เม่ือมีการพฒันาระบบอินเทอร์เน็ต จึงทาํให้

ความตอ้งการการส่ือสารขอ้มูล และปริมาณผูใ้ชท้ี่ตอ้งการส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูงเร่ิมมีมากขึ้น 

เช่น กลุ่มผูใ้ชท้ี่เป็นธนาคารตอ้งการเช่ือมโยงระบบส่ือสารขอ้มูลระหว่างสาขา ที่อยูใ่นพื้นที่ต่างๆ 

ทัว่ประเทศ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงไดน้าํระบบบริการส่ือสารร่วมแบบดิจิทลัหรือ ISDN  (Integrated 

Services Digital Network) เขา้มาใชโ้ดยมีระบบการทาํงานส่ือสารขอ้มูลแบบดิจิทลั ทาํให้ขอ้มูล 
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ต่าง ๆ ที่มีลักษณะพื้นฐานไม่เหมือนกนัสามารถส่ือสารร่วมกันไดเ้น่ืองจากขอ้มูลทุกประเภท 

จะถูกทาํใหเ้ป็นดิจิทลั  จึงมีสถานะเพียงสองระดบั คือ ศูนย ์“0” และหน่ึง “1” เท่านั้น ดงันั้นขอ้มูล

ทุกชนิด จึงถูกระบบมองเห็นเป็นแบบเดียวกนัหมด ทาํใหส่ื้อสารร่วมกนัได ้นอกจากน้ีระบบ ISDN 

ยงัถูกออกแบบให้ใช้สายส่งเส้นใยนําแสงเช่ือมโยง ไปยงับา้นผูเ้ช่าหรือสํานักงานได้โดยตรง 

โดยผูเ้ช่าสามารถแจง้ความจาํนงและเสียค่าบริการเฉพาะก็สามารถใชง้านได ้ สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 

ที่ต้องการส่ือสารข้อมูลส่วนตัวด้วยท่อสัญญาณขนาดใหญ่สามารถทาํได้ด้วยการเช่าสายส่ง 

 (leased line) ที่เป็นเสน้ใยนาํแสง 

 ระบบเส้นใยนําแสงสู่บ้าน หรือ FTTH มีพื้นฐานมาจากระบบ ISDN ที่มีการใช้

เส้นใยนาํแสงเช่ือมโยงไปยงับา้นผูเ้ช่า แต่ ISDN จะเน้นระบบสลับสายหรือสวิตช่ิง (switching) 

ประกอบกบัการเช่าคู่สายเสน้ใยนาํแสง เพือ่ขอใชบ้ริการมีราคาสูงทาํให้ระบบ ISDN ไม่เป็นที่นิยม

ของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นผูใ้ช้ปลายทางทัว่ไป แต่เน่ืองจากปริมาณการส่ือสารขอ้มูล 

ที่เพิ่มขึ้น จึงมีการพฒันาระบบ ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Loop) ขึ้นเพื่อให้ผูเ้ช่า

สามารถใชส้ายส่งทองแดงเดิมได้ในขณะเดียวกันก็สามารถส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูงไดใ้นอตัรา

ค่าบริการที่ไม่สูงนัก แต่เน่ืองจากระบบ ADSL มีปัญหาในการให้บริการด้านการส่ือสารขอ้มูล 

ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ขอ้มูลภาพน่ิงที่มีความละเอียดสูงและ ขอ้มูลภาพเคล่ือนไหว จึงทาํให้เกิดการ

แข่งขนัในการให้บริการแบบบรอดแบนด์ (Broadband) มากยิง่ขึ้นตามมาประกอบกบัเทคโนโลยี

ของระบบส่ือสารดว้ยเสน้ใยนาํแสงมีการพฒันามากขึ้น จึงทาํให้ระบบส่ือสารเชิงแสงมีราคาถูกลง 

ดงันั้นจึงไดมี้การนาํเทคโนโลย ีFTTH เขา้มาใชส้าํหรับการใหบ้ริการขอ้มูลที่มีความเร็วสูง 

 โครงสร้างทางเทคนิคพื้นฐานของระบบ FTTH จะมีชุมสายที่เป็นสํานักงานกลาง

เรียกว่า CO (Central Office) หรือบางทีเรียกว่า HDT (Host Digital Terminal) หรือ HD (Head 

End) ทาํหนา้ที่จดัการเก่ียวกบัสญัญาณการใหบ้ริการไปยงัผูใ้ชท้ี่อยูใ่นเขตควบคุมของ CO อีกทั้งยงั

ตอ้งทาํหน้าที่เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อรับส่งขอ้มูลไปยงัที่อ่ืนตาม 

ความตอ้งการของผูใ้ช ้
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รูปที ่1 โครงสร้างทางเทคนิคพื้นฐานของระบบ FTTH 

 ภายใน CO จะประกอบด้วยอุปกรณ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  

ทาํหน้าที่ประมวลสัญญาณ เช่น ตดัต่อหรือสลบัสาย (switching) จดัหาเส้นทางการเดินทางของ

ขอ้มูล (routing) และอ่ืน ๆ ตามที่จาํเป็น ระหว่าง CO กบับา้นผูใ้ช ้ เป็นงานข่ายสายตอนนอก 

ประกอบดว้ยเส้นใยนาํแสงเช่ือมโยงไปยงักลุ่มบา้นผูใ้ชใ้นลกัษณะของการกระจาย (distribution) 

ไปยงัชุมชนเขา้สู่บา้นผูใ้ช้ตามลาํดับ เส้นใยนําแสงที่ออกจาก COตอ้งมีความสามารถในการ 

ส่ือสัญญาณที่มีปริมาณมากขอ้มูลมาก ๆ ได ้ส่วนของเคเบิลเส้นใยนาํแสงส่วนน้ีเรียกว่า ฟีดเดอร์ 

(Feeder) เส้นทางเดินของสายส่งเส้นใยนําแสงจากฟีดเดอร์จะถูกแยกออกเป็นเส้นทางยอ่ยเพื่อ 

ส่งขอ้มูลไปยงัชุมชนต่าง ๆ ส่วนของเคเบิลเส้นใยนาํแสงส่วนน้ีเรียกว่า ดิสตริบิวช่ัน (Distribution) 

ในแต่ละชุมชนหรือกลุ่มผูใ้ชป้ลายทาง จะมีตวัแยกขอ้มูลส่งผ่านสายส่งเส้นใยนาํแสงไปแต่ละบา้น

โดยเฉพาะ ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่าการเขา้ถึงหรือ แอกเซส (access) และสายเคเบิลเส้นใยนาํแสง 

ในส่วนของaccess น้ีจะถูกเรียกวา่เป็น drop cable (ในทาํนองเดียวกบัระบบโทรศพัทส์ายทองแดง) 

ดา้นปลายของเส้นใยนําแสงที่เขา้ไปยงับา้นผูใ้ช้ จะต่อเขา้กับอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า ONU (Optical 

Network Unit) หรือบางคนเรียกว่า ONT (Optical Network Termination) เพื่อทาํหน้าที่กระจาย

สัญญาณทั้งในรูปแบบของสัญญาณแสงและไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์ใช้งาน ซ่ึงอาจเป็น โทรศพัท ์

โทรทศัน์ โทรสาร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีจาํนวนอุปกรณ์ใชง้านในบา้นของผูใ้ช ้

อาจมีไดม้ากกวา่หน่ึงอุปกรณ์ ขึ้นกบัปริมาณขอ้มูล(ความเร็ว)ที่ใชบ้ริการ และรูปแบบการใหบ้ริการ

ของผูใ้หบ้ริการ (Operator) 
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รูปที่ 2 รายละเอียดโครงสร้างของ FTTH 

 โครงสร้างพื้นฐานสาํคญัของระบบ FTTH เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยงเส้นใยนาํแสง 

จาก CO ไปยงับา้นผูใ้ชย้ิง่ระบบ FTTH มีจาํนวนบา้นผูใ้ชเ้พิ่มขึ้นเท่าไร ก็จาํเป็นตอ้งเช่ือมโยง

เส้นใยนาํแสงมากขึ้นเท่านั้น รูปแบบการเดินสายส่งสัญญาณจาก CO ไปยงับา้นผูใ้ช ้ มีลกัษณะ 

เป็นแบบ point-to-multipoint network (PTMPN) ซ่ึงในระบบ FTTH สามารถจาํแนกได ้

เป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่แบบรวมศูนยก์ลาง (Centralized Splitting)  และแบบกระจาย  (Distributed 

Splitting) ในลกัษณะของการเดินสายส่งแบบรวมศูนยก์ลาง ระบบการแยกสายไปยงัชุมชุนต่าง ๆ 

จะถูกแยกไปในลกัษณะ 1สาย ต่อ 1 ชุมชน และเม่ือไปถึงชุมชุนต่าง ๆ เสน้ใยนาํแสงจะถูกแบ่งแยก

เขา้ไปยงับา้นผูเ้ช่าอีกทีหน่ึง เครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ PON (Passive Optical Network) ที่ใช ้

ในระบบ FTTH อาจแบ่งแยกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก ตามลกัษณะของตวัแยกแสง (splitter) ที่ใช ้ 

เช่นระบบ PON ทัว่ไปอาจใชต้วัแยกแสงชนิด 1:4 หรือ 1:8 ระบบ EPON ใชต้วัแยกชนิด 1:16 

ในขณะที่ระบบ BPON ใชต้วัแยกชนิด 1:32 โดยที่ระบบสามารถทาํงานไดก้บัความยาวคล่ืนแสง

สูงสุดถึง 3 ความยาวคล่ืน (1490 nm และ 1310 nm สาํหรับขอ้มูลเสียงและขอ้มูลดิจิตอลที่เป็น data 

และ1550 สาํหรับขอ้มูลภาพ) ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ 622 Mb/s ปัจจุบนั เร่ิมมีผูผ้ลิตหลายราย

พฒันาระบบ GPON ขึ้นมา สาํหรับทาํงานกบัตวัแยกแสง (splitter) ชนิด 1:64 ทั้งน้ีระบบ GPON 

ถูกออกแบบใหมี้ประสิทธิภาพในการส่ือสัญญาณสูงขึ้น มีความเร็วในการส่งขอ้มูลสูงถึง 2.4 Gb/s 

อีกทั้งยงัสามารถใหบ้ริการไปยงับา้นผูใ้ชท่ี้อยูห่่างไกลจาก CO มากกวา่ 30 กิโลเมตรไดอี้กดว้ย 

 

รูปที่ 3 การแยกสายส่งสญัญาณแบบรวมศูนยก์ลาง (Centralized Splitting) 
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รูปที่ 4 การแยกสายส่งสญัญาณแบบกระจาย (Distributed Splitting) 

เทคโนโลยีดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก 

 ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) คือแพลตฟอร์มสําหรับพฒันาซอฟต์แวร์ 

สร้างขึ้นโดยไมโครซอฟทโ์ดยรองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 ภาษาซ่ึงมีไลบรารีเป็นจาํนวนมาก

สําหรับการเขียนโปรแกรมรวมถึงบริหารการดาํเนินการของโปรแกรมบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก 

โดยไลบรารีนั้ นได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้การเช่ือมต่อฐานข้อมูลวิทยาการเข้ารหัสลับ

อลักอริทึมการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ 

 โปรแกรมที่ เขียนบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์กจะทํางานบนสภาพแวดล้อมที่บริหาร 

โดยCommon Language Runtime (CLR) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในดอตเน็ตเฟรมเวิร์กโดย CLR  

นั้นเตรียมสภาพแวดลอ้มเสมือนทาํให้ผูพ้ฒันาไม่ตอ้งคาํนึงถึงความสามารถที่แตกต่างระหว่างหน่วย

ประมวลผลต่าง ๆ และ CLR  ยงัให้บริการดา้นกลไกระบบความปลอดภยัการบริหารหน่วยความจาํ 

และ Exception Handling ดอตเน็ตเฟรมเวิร์กนั้นออกแบบมาเพื่อให้การพฒันาซอฟต์แวร์ 

ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและปลอดภยัขึ้นกวา่เดิม   

 ภาษาดอตเน็ต (.NET Language) เป็นประเภทภาษาโปรแกรมโดยโปรแกรมที่พฒันา 

จะทาํงานบนดอตเน็ตเฟรมเวร์ิกซ่ึงไม่วา่ภาษาดอตเน็ตไหนท่ีใชต้วัแปลโปรแกรมจะทาํการแปลมา

เป็นภาษากลาง (MSIL) และเม่ือโปรแกรมถูกเรียกใช ้CLR ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก

จะทาํการแปลเป็นโคด้ที่เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นๆ ขั้นตอนน้ีสามารถทาํไดใ้นการแปล

คร้ังแรกเช่นกนัหากตอ้งการ 

 ปัจจุบนัน้ีมีภาษาดอตเน็ตมีมากกว่า 40 ภาษาโดยไมโครซอฟท์ได้พฒันาและรองรับ

ภาษาดอตเน็ตหลกัๆ คือ C#, VB.NET และ C++/CLI ซ่ึงที่เหลือนั้นพฒันาโดยผูอ่ื้น 

 

เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) 

 เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยสีําหรับพฒันาเวบ็ไซต ์เวบ็แอปพลิเคชั่น 

และเว็บเซอร์วิส โดยอยู่ภายใต้แนวคิด .NETFramework เป็นแนวคิดน่ึงท่ีไมโครซอฟท์พยาม

เช่ือมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอยา่งบนโลกมาเช่ือมโยงกนัเหมือนตาข่ายท่ีอยูใ่นระบบ .NET 

Framework เช่นอุปกรณ์พวก ปาล์มหรืออุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ASP (Active Server Pages) 

เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลคาํสั่งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก่อนจะส่งผลลัพธ์กลับมายงั

เบราว์เซอร์ที่ร้องขอข้อมูลไปหลักการทาํงานของASP เน้นการทาํงานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
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เป็นหลัก และอยู่ในรูปแบบที่แน่นอน ASP จะทาํงานโดยมีตัวแปล และตัวเอ็กซิคิวต์ที่ ฝ่ัง 

เซิร์ฟเวอร์ (Server side Application) ส่วนการทาํงานเบราวเ์ซอร์ของผูใ้ช้เรียกว่า ฝ่ังไคลเอนต ์

(Client Side) การทาํงานเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชส่้งความตอ้งการผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ทาง HTTP (HTTP 

Request) เช่น การคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ในรูปของเอกสาร ASP ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ จากนั้น

เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทําหน้าที่แปลคําสั่ง แล้วเอ็กซิคิวต์ค ําสั่งนั้ น อาจมีการเรียกใช้ออบเจ็กต ์

คอมโพเนนต ์หรือ ADO เพือ่ใชส้าํหรับการทาํงานกบัฐานขอ้มูล หลงัจากนั้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะสร้าง

ผลลพัธใ์นรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลบัไปใหเ้วบ็เบราวเ์ซอร์เพือ่แสดงทางฝ่ังผูใ้ชต้่อไป (HTML 

Response) 

 ASP.NET เป็นรุ่นถดัจาก Active Server Pages (ASP) แมว้่า ASP.NET นั้นจะใชช่ื้อเดิม

จาก ASP แต่ทั้งสองเทคโนโลยีนั้นแตกต่างกันอยา่งส้ินเชิงโดยไมโครซอฟทน์ั้นไดส้ร้าง ASP.NET 

ขึ้นมาใหม่หมดบนฐานจาก Common Language Runtime (CLR) ซ่ึงทาํให้ผูพ้ฒันาสามารถเลือกใช ้

ภาษาใดก็ไดท้ี่รองรับโดยดอตเน็ตเฟรมเวร์ิก เช่น C#  และ VB.NET  

 1. รูปแบบไฟล ์ASPX 

 ASPX เป็นช่ือรูปแบบไฟล์ของหน้าแบบฟอร์ม ASP.NET โดยทัว่ไปแล้วในไฟล ์

จะมีรหสัแบบ HTML หรือ XHTML ซ่ึงใชก้าํกบัรูปแบบฟอร์มหรือเน้ือหาในหน้าเวบ็ และในส่วน

ของโคด้นั้นอาจจะอยูใ่นหน้าเดียวกนัในแท็คหรือบล็อก <% -- รหัสที่ใช ้-- %> (โดยในกรณีน้ี 

จะคลา้ยกบัเทคโนโลยีที่ใชพ้ฒันาเวบ็อย่าง PHP และ JSP) หรือแยกอยูใ่นหน้าโคด้ออกมาต่างหาก 

(Code behind) ASP.NET รองรับการเขียนโคด้ในบรรทดัเดียวกนัทั้งหมดในไฟล์ ASPX แต่วิธีน้ี

นั้นเป็นวธีิที่ไม่แนะนาํ 

 2. ไฟลรู์ปแบบอ่ืนๆที่เก่ียวกบัASP.NET มีดงัน้ี 

2.1 ASCX – control ที่พฒันาขึ้นมาเอง 

2.2 ASMX – หนา้เวบ็เซอร์วสิ 

2.3 ASHX – ตวัจดัการ HTTP ดว้ยตนเอง 

 3. ขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของ ASP.NET ระหวา่ง ASP 

3.1 โคด้จะได้รับการ compiled ทาํให้การทาํงานรวดเร็วขึ้น และช่วยจบัขอ้ผิดพลาด

ในช่วงการออกแบบได ้

3.2 ระบบการจดัการขอ้ผดิพลาด (Exception handling) ที่ดีขึ้นกวา่เดิม 
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3.3 ใช้วิ ธีการพัฒนาวินโดวส์แอปพลิ เคชั่นอย่างการใช้ controls หรือ events  

ซ่ึงทาํใหก้ารพฒันาง่าย และดูดีขึ้น 

3.4 มีหลากหลาย controls และไลบรารีพร้อมในการใชง้านให้เลือกเพื่อการพฒันาที่

สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

3.5  สามารถพฒันาไดห้ลากหลายภาษาท่ีรองรับดอตเน็ต เช่น C#, VB.NET, J#  

3.6  สามารถทาํการแคชไดท้ั้งหนา้หรือส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีตอ้งการ 

3.7  สามารถแยกส่วนโคด้ออกมาต่างหากจากหนา้รูปแบบ 

3.8  Session สามารถเลือกที่จะบนัทึกในฐานขอ้มูลไดท้าํให้ Session ไม่สูญหาย

หากมีการรีเซ็ตเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

3.9  รองรับมาตรฐานเวบ็ดีขึ้นกวา่เดิมรวมถึงการทาํงานร่วมกบั CSS 

 4.  เค ร่ื องมื อในการพัฒนา  น้ี คื อรายช่ื อโปรแกรมจํานวนหน่ึ งท่ี สามารถใช ้                              

ในการพฒันา ASP.NET ได ้

4.1  Visual Studio 

4.2  Visual Web Developer 2005 Express Edition 

4.3   ASP.NET Web Matrix 

4.4  Expression Web 

4.5  Macromedia Dreamweaver 

4.6  Macromedia HomeSite 

4.7  Microsoft Frontpage 

4.8  Delphi 2006 

4.9  SharpDevelop 

 ADO.NET คือชุดส่วนประกอบซอฟต์แวร์สําหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในดอตเน็ตเฟรมเวิร์กแม้ว่าช่ือนั้นจะมาจากเทคโนโลยี ADO (ActiveX Data 

Object) แต่เน่ืองจากว่ามีการเปล่ียนแปลงจากเดิมไปมากจนสามารถเรียกได้เป็นคนละผลิตภัณฑ ์

เลยทีเดียวโดยปกติแลว้จะใชใ้นการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลแต่การเช่ือมต่อเขา้กบั Excel ไฟล์ XML 

หรือไฟลข์อ้ความธรรมดานั้นก็ทาํไดเ้ช่นกนั 

 

 

DPU



76 

 

สถาปัตยกรรม Web Application 

 เวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application) คือแอปพลิเคชัน่ที่เขา้ถึงดว้ยเวบ็เบราวเ์ซอร์ผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถ 

ในการอพัเดท และดูแลโดยไม่ตอ้งแจกจ่าย และติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองผูใ้ช ้จุดเด่นที่สาํคญัของ 

Web Application คือ การทาํงานที่หลากหลาย และไม่จาํกดัพื้นที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่จาํเป็น 

ไดทุ้กที่ 

 
รูปที่ 5 โครงสร้าง Web Application 

ที่มา : http://multimedia.udru.ac.th/homecs3/Namo/webapp1.html 

 

 สถาปัตยกรรมแบบ Client / Server 

 Client คือแอปพลิเคชั่นโปรแกรมท่ีต้องการข้อมูลหรือบริการจากโปรแกรมอ่ืน 

โดยโปรแกรมที่ใหบ้ริการจะรันอยูบ่น Server  

 Server คือส่วนที่ทาํหน้าที่ในการให้บริการและขอ้มูลแก่ Client โดย Server จะแปล

ความหมายของคาํขอบริการแล้วนําข้อมูลนั้ นส่งกลับไปยงั Clientระบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ 

เป็นระบบที่กระจายองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น 

- Presentation Layer : ส่วนของการนาํเสนอขอ้มูลแสดงขอ้มูลเพยีงอยา่งเดียว 

- Presentation layer logic : ส่วนของการปรับแก ้Input  

- Application logic layer : ส่วนของโปรแกรมและกฎเกณฑ ์

- Data manipulation layer : ส่วนของการจดัการกบัขอ้มูลเช่น เพิม่ ลบหรือดึงขอ้มูลในส่วนที่

ตอ้งการจากฐานขอ้มูล 

- Data layer : ส่วนของขอ้มูลจริงไปยงัเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองลูกท่ีเรียกวา่ไคลเอนต ์1 เคร่ือง 

หรือมากกวา่ 
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เทคโนโลยี Google Maps 

 โปรแกรม Google Maps เป็นโปรแกรมที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

อีกรูปแบบหน่ึงที่กาํลังเป็นที่นิยม โดยโปรแกรม Google Maps ทาํให้คนทัว่ไปสนุกกับการใช ้

แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ซ่ึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นท่ีรู้จกั 

ในวงกวา้งมากขึ้น 

 Google Maps API ใช้ในการพฒันาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เข้าไป 

เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในเวบ็เพจ โดยเขียนเป็นรหสั HTML และ JavaScript สาํหรับงานแผนที่ 

Google Maps API มีความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูลแผนที่ในลกัษณะหมุดปัก (Push pin / 

Place marker) ซ่ึงสามารถกาํหนดให้แสดงขอ้มูลประกอบแผนที่เม่ือคลิกที่ตวั push pin /marker 

นั้ นๆ หรือองค์แผนที่แบบเส้น (Poly line) พื้นที่ (Polygon) และภาพ (Ground overlay) 

ส่วนประกอบพื้นฐานสาํคญัคือแผนที่ และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีซ่ึงครอบคลุมทัว่พื้นผิวโลก

ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม Google Maps API เป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open source 

program) ในภาษาจาวาสคริปต ์จึงทาํใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นนกัพฒันาโปรแกรมสามารถเขา้ไปดูรายละเอียด

ของรหัสโปรแกรมไดส้ะดวกรวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขโปรแกรมได ้ทาํให้ Google Maps 

API มีผูใ้ช้กันอยา่งกวา้งขวาง เหตุผลสําคญัอีกสองอย่างท่ีส่งเสริมให้มีผูใ้ช้มากคือแผนท่ี และ

ภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใชส้นบัสนุนการทาํแผนที่มีใหค้รอบคลุมพื้นที่ต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 

 API ยอ่มาจาก “Application Programming Interface” ซ่ึงถือเป็นเสมือนประตูสาํหรับ

การพฒันาโปรแกรมเพื่อเขา้ใชท้รัพยากรบางอยา่งหรือแอปพลิเคชัน่บางตวั Google Maps API  

เป็นการพฒันาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงใน 

เวบ็เพจที่ตอ้งการ 

 Google API เป็น Web Service API แบบหน่ึงท่ี Google เป็นผูใ้ห้บริการ Google API 

ประกอบดว้ย  

- Web Service Server ที่ใหบ้ริการอยา่ง Google Map ก็คือขอ้มูลแผนที่ 

- Web Service Client คือโปรแกรมที่ผูใ้ชส้ร้างขึ้นมาเพื่อเรียกใชก้ารทาํงานของ 

Web Service 

 Google  Maps Mashup คือ Application ที่นาํขอ้มูลจากสองแหล่งขึ้นไปมาผสมรวมกนั

กลายเป็นหน่ึงเดียวทาํให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน  

ส่วนแรกคือ Application Program Interface (API) และทรัพยากรสนับสนุนจากเซิร์ฟเวอร์ 

ของผูใ้หบ้ริการ และส่วนที่ 2 คือโปรแกรม และทรัพยากรของผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่นั้น (ติดตั้งอยู ่

ที่เวบ็ไซตข์องผูพ้ฒันา) ตวัอยา่งกรณีของ Google Maps Mashup ก็จะหมายถึงเวบ็เพจที่นักพฒันา
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เว็บไซต์สร้างขึ้นให้มีส่วนประกอบที่เป็นแผนที่ที่สามารถทาํงานแบบโต้ตอบกับผูใ้ช้ได้โดยมี 

แผนที่ฐานเป็นส่วนที่ Google จดัไวใ้ห้แล้วและมีข้อมูลแผนที่ของตนเองซ้อนทบัในลักษณะ 

หมุดปัก (ที่สามารถแสดงข้อความซ่ึงแฝงอยู่เ ม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีหมุดเหล่านั้ น)หรือลักษณะอ่ืน 

ที่สลบัซบัซอ้นกวา่นั้น 

 การสร้างแผนที่ใหเ้ล่ือนภาพ 

 เป็นการทาํให้แผนที่เคล่ือนตาํแหน่งไดพ้ร้อมมีแอนิเมชนัแผนที่เม่ือเปิดแสดงผลแล้ว 

จะน่ิงอยู่ 1 วินาที แลว้จะเล่ือนภาพไปยงัตาํแหน่งใหม่ เราสามารถสร้างองคป์ระกอบท่ีทาํหน้าที่

ปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ชเ้พือ่ควบคุมการใชง้านแผนที่ไดโ้ดยใช ้Add Control method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ภาพที่ไดจ้ากการสร้างใหแ้ผนที่มีการเล่ือนตาํแหน่ง 

 

 จากรูปที่ 6  ภาพที่ได้จากการสร้างให้แผนที่มีการเล่ือนตาํแหน่ง โดยเม่ือทาํการเปิด

แสดงผลภาพจะหยดุน่ิงก่อน 1 วนิาทีแลว้ภาพจะทาํการเล่ือนตาํแหน่งไปเร่ือยๆ ทุกๆ 1 วนิาที  

 วตัถุซ้อนทบับนแผนที่ (Map Overlays)  Overlays หมายถึงวตัถุที่สร้างขึ้นวางทบั 

อยู่บนแผนที่ถนนและ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมที่ เป็นฉากหลัง (เช่น marker, polyline, polygon  

และ ground overlay) คาํสั่ง GMarker (point) ทาํหน้าที่เขียน marker ณ ตาํแหน่งที่กาํหนด 

ด้วยค่าละติจูด-ลองจิจูดจากตัวแปร "point" โดยใช้สัญกรปริยาย (default icon) ซ่ึงมีลักษณะ 

เป็นหมุดปักอยูบ่นแผนที่ 
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รูปที่ 7 แสดงการวางวตัถุบนแผนที่และลกัษณะของสญักรหรือเคร่ืองหมายที่วางไวบ้นแผนที่ 

 

จากรูปที่ 7 เป็นการแสดงการวางภาพซ้อนทบับนแผนที่และเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่ผูใ้ช ้

จะสามารถวางไวบ้นแผนที่ไดต้รงจุดที่เราตอ้งการวางเพื่อบอกรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัสถานที่ตั้ง

ที่ทาํการวางเคร่ืองหมายไว ้

 

ภาษา JavaScript 

 JavaScript เป็นภาษา script ที่ใชง้านบนเวบ็เพจถูกสร้างขึ้นเพื่อทาํให้เวบ็เพจสามารถ 

โตต้อบกบัผูใ้ชง้านไดดี้ขึ้น JavaScript จะเขียนเป็นฟังกช์ัน่สาํหรับใชง้านต่างๆ เช่นตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบฟอร์ม การคาํนวณ การแสดงผล การรับ-ส่งขอ้มูลสร้างลูกเล่นต่างๆ เช่น 

ปฏิทิน และที่สําคัญคือ สามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้ได้อย่างทันที JavaScript เป็นภาษาประเภท 

Interpreted Language ไม่ตอ้งมีการ compile ก่อน (คอมพิวเตอร์จะแปลและทาํงานตามคาํสั่งแบบ 

ทีละบรรทดั) JavaScript เป็น Client-side Script  ซ่ึงจะประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้

โดยใชโ้ปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น IE (version 3 ขึ้นไป), Firefox ซ่ึงสนับสนุนการทาํงานของ 

JavaScript อยูแ่ลว้   การที่ JavaScript ไม่ไดถู้กประมวลผลบนเคร่ือง Web Server จะช่วยแบ่งเบา

ภาระการทาํงานของ server และทาํงานไดร้วดเร็ว 

 ภาษาจาวาสคริปตถู์กพฒันาโดยเน็ตสเคปคอมมิวนิเคชนัส์ (Netscape Communications 

Corporation) โดยใชช่ื้อว่า Live Script ออกมาพร้อมกบั Netscape Navigator 2.0 เพื่อใชส้ร้างเวบ็

เพจโดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปไดร่้วมมือกบับริษทัซันไมโครซิสเต็มส์

ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้และได้ปรับปรุง 

LiveScript ใหม่เม่ือ ปี 2538 แลว้ตั้งช่ือใหม่วา่ JavaScript 
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JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงว ัตถุหรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented 

Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตสําหรับ

ผูเ้ขียนเอกสารดว้ยภาษา HTML สามารถทาํงานขา้มแพลตฟอร์มได้ ทาํงานร่วมกบัภาษา HTML 

และภาษาจาวาไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client)  และทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  

โดยมีลกัษณะการทาํงานดงัน้ี 

1. Navigator JavaScript เป็น Client-Side JavaScript ซ่ึงหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปล   ทางฝ่ัง

ไคลเอนต ์(หมายถึงฝ่ังเคร่ือง คอมพิวเตอร์ของผูใ้ชไ้ม่ว่าจะเป็นเคร่ืองพีซีเคร่ืองแมคอินทอช หรืออ่ืนๆ) 

จึงมีความเหมาะสมต่อการใชง้านของผูใ้ชท้ัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ 

2. LiveWire JavaScript เป็น Server-Side JavaScript ซ่ึงหมายถึง JavaScript ที่ถูกแปลทางฝ่ัง

เซิร์ฟเวอร์ (หมายถึงฝ่ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการเว็บโดยอาจจะเป็นเคร่ืองของ ซัน ซิลิคอม

กราฟิกส์ หรือ อ่ืนๆ) สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั LiveWire ของเน็ตสเคปโดยตรง 

 

การทํางานร่วมกับ HTML 

เน่ืองจากจาวาสคริปตเ์ป็นการเขียนโปรแกรมท่ีตอ้งทาํงานร่วมกบั HTML จึงทาํให้รูปแบบ

การเขียนเป็นการเขียนเพือ่นาํไปแทรกใน HTMLไม่ใช่โปรแกรมที่แสดงผลหรือทาํงานไดท้นัทีดว้ย

ตนเองหรือถึงแมจ้ะแสดงผลหรือทาํงานไดก้็เกิดจากคาํสัง่ของ HTML ไม่ใช่คาํสัง่ของ จาวาสคริปต์

จึงตอ้งทาํความเขา้ใจการทาํงานร่วมกันระหว่าง HTML กับจาวาสคริปต์เร่ิมจากรูปแบบปกติ 

ของ HTML ดงัต่อไปน้ี 

โครงสร้างของ HTML จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1. ส่วนที่เป็นส่วนหวั หรือเฮด (Head) 

2. ส่วนที่เป็นส่วน แสดงผล หรือบอด้ี (Body) 

ตวัอยา่งโครงสร้างของ HTML 

<html> 

<head> 

<title>ตวัอยา่งรูปแบบ HTML ปกติ</title>  //ส่วนหวั (Head) 

</head> 

<body> 

สวสัดีครับ     //ส่วนแสดงผล (Body) 

</body> 

</html> 
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การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์ 

 การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์เป็นการนําเอาสคริปต์ที่ เขียนขึ้ นเข้าไปแทรก 

ในโครงสร้างของ HTMLโดยที่โปรแกรมของจาวาสคริปตจ์ะไม่แสดงผลที่หน้าจอภาพ แต่จะถูก

ซ่อนอยูภ่ายใตเ้วบ็เพจ Tag <Script> น้ีจะใชไ้ดท้ั้งในส่วน Head และ Body ถา้เป็นการประกาศ

ฟังกช์ัน่ หรือกาํหนดค่าตวัแปรจะนิยมทาํในส่วนของ <Head>...</Head> แต่ถา้เป็นคาํสั่งให้ทาํงาน

จริงจะใส่ในส่วนของ <Body>...</Body> 

การแทรกโปรแกรม จาวาสคริปตก์ระทาํไดด้งัน้ี 

<html> 

<head> 

<title>การเขียนจาวาสคริปตแ์สดงกรอบรับขอ้ความ</title> 

 <script language = javascript> 

function chcolor( ) 

{ 

var a; 

a = prompt (“Enter background color”, “ ”); 

document.bgColor=a; 

} 

 </script> 

</head> 

</body> 

</html> 

 

MS Visual Studio 

 ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ คือ เคร่ืองมือที่ช่วยในการพฒันาโปรแกรม (Integrated 

Development Environment) โดยมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คาํสั่ง Compile, Run พฒันา 

ขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยนักพฒันาซอฟตแ์วร์พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เวบ็ไซตเ์วบ็แอปพลิเคชัน่ และเวบ็เซอร์วิส ระบบที่รองรับการทาํงานนั้นมีไมโครซอฟท ์วินโดวส์

พ็อคเกตพีซี Smartphone และ เว็บเบราว์เซอร์ ในปัจจุบัน วิชวลสตูดิโอนั้นสามารถใช้ภาษา

โปรแกรมที่เป็นภาษาดอตเน็ต ในโปรแกรมเดียวกนั เช่น VB.NET, C++, C# และ J# 
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Visual Basic .NET 

 วิชวลเบสิกดอตเน็ต (Visual Basic .NET) หรือ VB.NET เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ

ทาํงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก Visual Basic.NET เป็นเวอร์ชัน่ใหม่ล่าสุดของภาษา Visual Basic  

ซ่ึงอยู่ในเคร่ืองมือพฒันาแอปพลิเคชั่นสําหรับแพลตฟอร์ม .NET นั่นคือ Microsoft Visual 

Studio.NET สําหรับ VB.NET มีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การพฒันาซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นไปได ้

อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ งสามารถพฒันาซอฟต์แวร์ได้หลายอย่างด้วยกัน ตั้ งแต่โปรแกรม

ธรรมดาทัว่ไป โปรแกรมเก่ียวกบัฐานขอ้มูล หรือโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต VB.NET เป็นเคร่ืองมือ

ในการสร้างโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows สร้าง Web Application และ  

XML Web Services 

 

 MS SQL Server 2005 Express 

 MS SQL Server 2005 Express เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (relational 

database management system หรือ RDBMS) จากไมโครซอฟท์ที่ได้รับการออกแบบสําหรับ

สภาพแวดลอ้มวิสาหกิจ MS SQL Server 2005 Express เรียกใชบ้น T-SQL (Transact -SQL) ชุด

ของส่วนขยายโปรแกรมจาก Sybase และ Microsoft ท่ีเพิม่หลายส่วนการทาํงานจาก SQL มาตรฐาน 

รวมถึงการควบคุมทรานแซคชนั exception และการควบคุมความผิดพลาด การประมวลผลแถว 

และการประกาศตวัแปร 

 ตน้กาํเนิดคาํสั่ง SQL Server ได้รับการพฒันาโดย Sybase ในปลายทศวรรษ 1980 

Microsoft, Sybase และ Ashton-Tate รวมมือในการผลิตเวอร์ชนัแรกของผลิตภณัฑน้ี์เวอร์ชนัแรก 

SQL Server 4.2 สาํหรับ OS/2 นอกจากน้ี ทั้ง Sybase และ Microsoft เสนอผลิตภณัฑ ์MS SQL 

Server โดย Sybase เปล่ียนช่ือผลิตภณัฑเ์ป็น Adaptive Server Enterprise 

 MS SQL Server 2005 Express เป็นแพลตฟอร์มดาตา้เบสครบวงจรซ่ึงมีระบบบริหาร

ขอ้มูลระดบัเอนเตอร์ไพรซ์ พร้อมกบัมีเคร่ืองมือระบบธุรกิจอจัฉริยะ (business intelligence -BI)  

ในตวักลไกดาตา้เบสของ MS SQL Server 2005 Express ช่วยให้จดัเก็บขอ้มูลรีเลชนัแนล และ

ขอ้มูลที่มีโครงสร้างไดอ้ยา่งปลอดภยัมากขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งช่วยสร้าง และบริหาร

แอพพลิเคชนัขอ้มูลประสิทธิภาพสูง 

 ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูลใน MS SQL Server 2005 Express นั้นประกอบไปดว้ย

การสร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขเปล่ียนแปลง การลบฐานขอ้มูล และการกาํหนดคุณสมบติัในส่วน

ต่างๆ ของฐานขอ้มูล ซ่ึงเราสามารถทาํได ้2 วิธีคือ ใชค้าํสั่ง Transact-SQL และใชเ้คร่ืองมือช่ือ MS 

SQL Server Management Studio Express เป็นเคร่ืองมือที่มาแทนที่ Enterprise Manager ของ  
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MS SQL Server 2000 ซ่ึง MS SQL Server Management Studio Express เป็นเคร่ืองมือที่รวมเอา

ความสามารถของ Enterprise Manager กบั  Query Analyzer เขา้ไวด้ว้ยกนั ทาํให้สามารถบริหาร

จดัการ MS SQL Server 2005 Instance ต่างๆ และใชง้านคาํสั่ง Transact-SQL ได ้โดยไม่ตอ้งเปิด

โปรแกรมหลายตวั ในการบริหารจดัการ MS SQL Server 2005 Instance ต่างๆ แมว้่า Microsoft  

จะมีเคร่ืองมือ MS SQL Server Management Studio Express มาให้ใชง้านเพื่ออาํนวยความสะดวก 

แต่ทว่าในบางเหตุการณ์ที่ MS SQL Server Management Studio Express ไม่สามารถทาํไดต้ามที่ 

เราตอ้งการ การใช ้Transact-SQL ก็เป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

Database ท่ีออกแบบในงานวจิัย 
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ตารางที่ 1  ตาราง  ms_detail 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

NoCore int NOT NULL หมายเลขวงจร

CoreName nvarchar(100) NULL ชื่อการใช้วงจร

IDSplitter int NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

PathStart int NULL หมายเลขโหนดต้นทาง

PathEnd int NULL หมายเลขโหนดปลายทาง

Distance float NULL ระยะทางที่วัดได้

dBLoss float NULL ค่าลดทอนสัญญาณในวงจร

IDStatus int NULL หมายเลขสถานภาพ

Remark nvarchar(50) NULL หมายเหตุ  
 

ตารางที่ 2  ตาราง  ms_employees 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

ID_Employee nvarchar(50) NOT NULL หมายเลขผู้ใช้งานระบบ

F_Name nvarchar(50) NULL ชื่อผู้ใช้งานระบบ

L_Name nvarchar(50) NULL นามสกุลผู้ใช้งานระบบ

ID_Role nvarchar(50) NOT NULL หมายเลขสิทธิ�เข้าใช้งาน server

Password nvarchar(50) NULL รหัสผ่าน login server

Zone nvarchar(50) NULL เขตพื้นที่  
 

ตารางที่ 3  ตาราง  ms_node 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDNode int NOT NULL หมายเลขโหนด

NameNode nvarchar(50) NULL ชื่อโหนด

Latitude float NULL ค่า Latitude

Longtitude float NULL ค่า Longitude

Status nchar(10) NULL หมายเลขสถานภาพการใช้งาน 0 =ไม่ใช้งาน, 1 =ใช้งาน

Remark nvarchar(50) NULL หมายเหตุการยกเลิกการใช้งาน  
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ตารางที่ 4  ตาราง  ms_path 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

PathName nvarchar(50) NULL ชื่อเส้นทาง

PathStart int NOT NULL หมายเลขโหนดต้นทาง

PathEnd int NOT NULL หมายเลขโหนดปลายทาง

PathLong float NULL ระยะทาง

CableLong float NULL ความยาวสายเคเบิ้ล

PathCore int NULL จํานวนคอร์

PathTools nvarchar(50) NULL เครื่องมือที่ใช้

PathVerifier nvarchar(50) NULL ผู้ตรวจสอบ

PathDateVerifier nvarchar(50) NULL วันที่ตรวจสอบ

PathColor nchar(10) NULL สีเส้นทาง

Remark nvarchar(MAX) NULL หมายเหตุ

subpathLat1 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 1

subpathLng1 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 1

subpathLat2 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 2

subpathLng2 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 2

subpathLat3 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 3

subpathLng3 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 3

subpathLat4 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 4

subpathLng4 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 4

subpathLat5 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 5

subpathLng5 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 5

subpathLat6 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 6

subpathLng6 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 6

subpathLat7 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 7

subpathLng7 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 7

subpathLat8 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 8

subpathLng8 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 8

subpathLat9 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 9

subpathLng9 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 9  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย  
subpathLat10 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 10

subpathLng10 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 10

subpathLat11 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 11

subpathLng11 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 11

subpathLat12 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 12

subpathLng12 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 12

subpathLat13 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 13

subpathLng13 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 13

subpathLat14 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 14

subpathLng14 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 14

subpathLat15 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 15

subpathLng15 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 15

subpathLat16 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 16

subpathLng16 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 16

subpathLat17 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 17

subpathLng17 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 17

subpathLat18 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 18

subpathLng18 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 18

subpathLat19 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 19

subpathLng19 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 19

subpathLat20 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 20

subpathLng20 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 20

subpathLat21 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 21

subpathLng21 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 21  
 

ตารางที่ 5  ตาราง  ms_roles 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

ID_Role nvarchar(50) NOT NULL หมายเลขสิทธิ�

Role nvarchar(50) NULL สิทธิ�การใช้งานระบบ เป็น user, super user หรือ admin
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ตารางที่ 6  ตาราง ms_splitters 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDSplitter int NOT NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

IDCore int NOT NULL หมายเลขวงจร

SplitterName nvarchar(50) NULL ชื่ออุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

Type nvarchar(50) NULL ประเภทอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

WaveLength nvarchar(50) NULL ความยาวคลื่น

Loss float NULL ค่าประมาณการการลดทอนสัญญาณของวงจร

dBLoss nchar(10) NULL ค่าวัดจริงการลดทอนสัญญาณของวงจร

Detail nvarchar(50) NULL รายละเอียด

Latitude float NULL ค่า Latitude

Longtitude float NULL ค่า Longitude

Location nvarchar(100) NULL ที่ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

Zone nvarchar(50) NULL เขตพื้นที่

SplitterpathLat1 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 1

SplitterpathLng1 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 1

SplitterpathLat2 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 2

SplitterpathLng2 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 2

SplitterpathLat3 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 3

SplitterpathLng3 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 3

SplitterpathLat4 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 4

SplitterpathLng4 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 4

SplitterpathLat5 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 5

SplitterpathLng5 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 5

SplitterpathLat6 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 6

SplitterpathLng6 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 6

SplitterpathLat7 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 7

SplitterpathLng7 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 7

SplitterpathLat8 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 8

SplitterpathLng8 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 8

SplitterpathLat9 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 9

SplitterpathLng9 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 9  
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย  
SplitterpathLat10 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 10

SplitterpathLng10 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 10

SplitterpathLat11 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 11

SplitterpathLng11 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 11

SplitterpathLat12 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 12

SplitterpathLng12 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 12

SplitterpathLat13 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 13

SplitterpathLng13 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 13

SplitterpathLat14 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 14

SplitterpathLng14 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 14

SplitterpathLat15 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 15

SplitterpathLng15 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 15

SplitterpathLat16 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 16

SplitterpathLng16 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 16

SplitterpathLat17 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 17

SplitterpathLng17 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 17

SplitterpathLat18 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 18

SplitterpathLng18 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 18

SplitterpathLat19 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 19

SplitterpathLng19 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 19

SplitterpathLat20 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 20

SplitterpathLng20 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 20

SplitterpathLat21 nvarchar(50) NULL ค่า Latitude การกําหนดเส้นทางที่ 21

SplitterpathLng21 nvarchar(50) NULL ค่า Longitude การกําหนดเส้นทางที่ 21  
 

ตารางที่ 7  ตาราง ms_splittersType2 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDSplitter int NOT NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

Split01 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 1

Split02 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 2  
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ตารางที่ 8  ตาราง ms_splittersType4 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDSplitter int NOT NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

Split01 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 1

Split02 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 2

Split03 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 3

Split04 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 4  
 

ตารางที่ 9  ตาราง ms_splittersType8 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDSplitter int NOT NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

Split01 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 1

Split02 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 2

Split03 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 3

Split04 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 4

Split05 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 5

Split06 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 6

Split07 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 7

Split08 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 8  
 

ตารางที่ 10  ตาราง ms_splittersType16 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDSplitter int NOT NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

Split01 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 1

Split02 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 2

Split03 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 3

Split04 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 4

Split05 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 5

Split06 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 6  
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย  
Split07 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 7

Split08 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 8

Split09 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 9

Split10 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 10

Split11 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 11

Split12 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 12

Split13 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 13

Split14 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 14

Split15 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 15

Split16 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 16  
 

ตารางที่ 11  ตาราง ms_splittersType32  

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDSplitter int NOT NULL หมายเลขอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง

IDPath int NOT NULL หมายเลขเส้นทาง

Split01 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 1

Split02 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 2

Split03 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 3

Split04 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 4

Split05 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 5

Split06 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 6

Split07 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 7

Split08 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 8

Split09 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 9

Split10 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 10

Split11 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 11

Split12 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 12

Split13 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 13

Split14 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 14

Split15 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 15

Split16 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 16  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย  
Split17 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 17

Split18 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 18

Split19 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 19

Split20 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 20

Split21 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 21

Split22 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 22

Split23 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 23

Split24 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 24

Split25 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 25

Split26 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 26

Split27 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 27

Split28 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 28

Split29 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 29

Split30 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 30

Split31 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 31

Split32 nvarchar(100) NULL รายละเอียดที่อยู่ปลายทางการใช้งานที่ 32  
 

ตารางที่ 12  ตาราง ms_status 

ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย

IDStatus int NOT NULL หมายเลขสถานภาพ

Statusname nchar(10) NULL ชื่อสถานภาพของวงจร  
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ  นายจงเจริญ แจง้มาก 

ประวติัการศึกษา  2549 บริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ตาํแหน่งและสถานที่ทาํงานปัจจุบนั     อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 

 หวัหนา้ระบบงานสารสนเทศ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจ 
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