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บทคัดย�อ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร�
แม�ข�ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ�านเว็บบราวเซอร�ที่มีการให3บริการระบบเครือข�าย 
เพื่อสนับสนุนการเรียน และการสอนรวมถึงงานบริการอ่ืนๆ เช�นคอยเฝ7าระวังการใช3งานระบบ
เครือข�าย บริหารจัดการระบบเครือข�ายมหาวิทยาลัยเช่ือมระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ตและให3
คําปรึกษาและแก3ไขป:ญหาเก่ียวกับงานระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�ให3แก�บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 แต�เน่ืองด3วยงานระบบเครือข�ายเป<นหน�วยงานในสังกัดสํานักคอมพิวเตอร�มีหน3าที่รับผิดชอบ
ในการให3บริการกํากับดูแลการซ�อมบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข�าย ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงงานบริการอ่ืนๆ เช�น คอยเฝ7าระวังการใช3งานระบบเครือข�าย บริหาร
จัดการระบบเครือข�ายมหาวิทยาลัย เช่ือมระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ต และให3คําปรึกษาและแก3ไข
ป:ญหาเก่ียวกับงานระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�ให3แก�บุคลากรของมหาวิทยาลัย (คู�มือการปฏิบัติงาน 
สํานักคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550) จึงจําเป<นต3องมีการติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่คอยให3บริการด3านต�างๆที่กล�าวมาแล3วข3างต3น ยกตัวอย�าง เช�น Active 
directory Server เป<น Server สําหรับจัดการ username และ password ท่ีใช3ในการพิสูจน�ตัวตน
ในการเข3าใช3งานระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัย DNS Server คือ Server ท่ีให3บริการแปลงช่ือเว็บ
ให3เป<นหมายเลข IP จริง ให3สามารถเรียกใช3งานเว็บไซต�จากภายนอกได3 โดยเครื่องคอมพิวเตอร�แม�
ข�ายท่ีมีอยู�ท้ังหมดจะถูกติดต้ังระบบปฏิบัติการ ลีนุกช� (Linux) และ ระบบปฏิบัติการวินโดว�
เซิร�ฟเวอร� (Windows Server) 2 ค�ายหลัก  ซึ่งป:ญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายหลัก
ประจําน้ันคือการใช3ทรัพยากรของเครื่องเช�นพื้นท่ีบนฮาร�ดดิสก�เต็ม เมมโมรีหรือการใช3ซีพียู (CPU) 
ของบางแอพพลิเคชัน มากจนเกิดผิดปกติและทําให3เคร่ืองแม�ข�ายไม�สามารถให3บริการต�อไปได3            
ซึ่งบางครั้งผู3ดูแลระบบไม�ทราบถึงป:ญหาที่เกิดข้ึนได3อย�างทันท�วงทีเน่ืองจากมีเคร่ืองแม�ข�ายเป<น
จํานวนมาก  



 ดังน้ันผู3วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอร�แม�ข�าย            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ�านเว็บบราวเซอร� โดยใช3ซอฟต�แวร�ประยุกต� Cacti ติดต�อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายผ�านโปรโตคอล SNMP มาแสดงผลในระบบผ�านเว็บบราวเซอร� เพื่อทําให3
ผู3ดูแลระบบสามารถเข3าใจภาพรวมและตรวจสอบสถานะการทํางาน เคร่ืองคอมพิวเตอร�แม�ข�ายได3
สะดวกย่ิงข้ึน โดยมีกลุ�มเป7าหมายคือ นักวิชาการคอมพิวเตอร�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จํานวน 32 ท�านเป<นผู3ทําการทดลองใช3งานและประเมินความพึงพอใจ ได3ผลการประเมินอยู�ในระดับ
ดีมาก ( X  = 4.35, S. D. = 0.03) 
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ABSTRACT 

 This Research and development of informationmanagementsystem for 
Nakhonratchasima Rajabhat University through web-based teaching support services, 
including other services, such as monitoring the network, connecting to the Internet 
and giving advice. And solve problems related to computer network to the staff of 
the university. 
 But the network. Is the agency in the computer department. It is 
responsible for overseeing maintenance, and information technology. Of Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University Including other services such as network monitoring. 
Network Management University Networking To provide consultancy and solutions 
to computer network problems to university personnel. (Operating manual) 
Computer Center Therefore, it is necessary to install a server computer that 
provides the services mentioned above. For example Active directory Server is a 
server for managing username and password used to authenticate access to a 
university network. DNS Server is a server that converts a web server into a real IP 
address. All existing server computers are equipped with Linux operating systems 
and Windows Server 2 operating systems. The main problem with regular host 
computers is the Use machine resources such as Hard disk space full Memory or 
CPU usage of some applications. So it is not normal and the server can not continue 
to service. Sometimes the administrator does not know the problem in a timely 
manner because of a large number of servers. 



 Therefore, the researcher has the idea to develop a computerized system 
to monitor the work of the host computer of Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University. Via web browser By using Cacti application software to communicate 
with the host computer through the SNMP protocol to display in the system 
through the web browser. This allows administrators to understand the overview 
and monitor work status. The host computer is more convenient. The target group 
is Computer scientists at Nakhonratchasima Rajabhat University had a trial and an 
evaluation. The results were very good  ( X = 4.35, S.D. = 0.03) 


