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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระ “ระบบการตรวจสอบอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งบนใยแก้วนาแสง
ของบริ ษ ทั ที โอที จากัด(มหาชน) จังหวัดพะเยา” มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาระบบการตรวจสอบ
อุ ป กรณ์ อิน เทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู งบนใยแก้วน าแสง ใช้ง านผ่านเว็บ บราว์เซอร์ ในระบบเครื อข่ า ย
อินทราเน็ต ลดระยะเวลาการตรวจแก้เหตุเสี ย และวิเคราะห์เหตุเสี ยอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งบนใยแก้ว
นาแสง ลดต้นทุนและให้บริ การลูกค้าขององค์กรได้ดีข้ ึน
ระบบการตรวจสอบอุ ป กรณ์ อิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง บนใยแก้ ว น าแสง ท างานบนเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ซึ่งแสดงผลการตรวจสอบอุปกรณ์ จากเครื อข่ายอินทราเน็ต โดยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานไม่
ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ของโปรแกรมอุปกรณ์จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต นากระบวนการระบบบริ หารเครื อข่าย
โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพีนามาใช้งาน
ผลจากการศึ กษาสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจแก้เหตุ เสี ยลง โดยผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ทางานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เกิ ดกระจายการทางานเพราะใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เข้าถึ งระบบจาก
เครื อข่ ายอิ นทราเน็ ตในองค์ก ร เพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพบริ ก ารหลังการขายด้านงานตรวจแก้เหตุ เสี ยขึ้ น
ประหยัดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ สร้างจุดแข็งขององค์กรในการแข่งขันกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่น
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ABSTRACT
This independent study on the topic of “Broadband Internet-based device Detection System
on Fiber Optic of TOT Public Company Limited, Phayao Province” was focused on the
development of broadband internet-based device detection system on fiber optic by using web apps
installed on the intranet. The system helps shortening time to improve the waste and analyzes cause
of losing broadband optical fiber efficiently. Thus, the organizations can reduce costs and improve
customer service.
Broadband internet-based device detection system on fiber optic was run on web-based
applications option to display the status of the device without having a computer software program
from the device manufacturer. Network management system using Simple Network Management
Protocol (SNMP) was used.
The result indicated that system can reduce process and time to solve the waste. During the
run-down, work was distributed to the people in the organization to work through a web browser to
operate. The quality of after-sales service and more efficient was occurred. Cost reduction of
computing resources and strengthen the organization in competitive with other providers was
improved.
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