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บทคัดย่อ 
ในการติดตงัอปุกรณ์ตรวจวดัไร้สายนนัต้องการใหโ้หนดตรวจวดัแต่ละตัว

เชือมต่อกบัโหนดรอบข้างในจํานวนทีเหมาะสมด้วยความแรงสญัญาณที

เพียงพอ แต่ผู้ติดตังไม่สามารถทราบถึงสถานะการเชือมต่อระหว่าง

อุปกรณ์ตรวจวัดไร้สายบริเวณทีจะทําการติดตังได้  จึงทําให้ประสบ

ปัญหาด้านความไม่สะดวกในการติดตงัและตรวจสอบอุปกรณ์ บทความ

นีได้นําเสนอระบบทีจะช่วยวิเคราะห์สถานะการเชือมต่อกันระหว่าง

อปุกรณ์ภายในเครือข่ายตรวจวดัไร้สายในบริเวณทีติดตังผ่านโปรแกรม

ประยกุต์บนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตทีใช้ระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ โดยนําอุปกรณ์แท็บเล็ตมาเชือมต่อกับอุปกรณ์สําหรับ

ตรวจสอบสญัญาณจากเครือข่ายตรวจวดัไร้สาย ซึงผลจากการทีระบบ

สามารถวิเคราะห์สถานะการเชือมต่อของเครือข่ายตรวจวดัไร้สายได้จะ

ทําให้ระบบนีเป็นเครืองมือช่วยในการตัดสินใจเลือกตําแหน่งติดตัง

อปุกรณ์ตรวจวดัไร้สายปรับปรุงและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือข่าย

ตรวจวดัไร้สายได ้จากผลการทดสอบ ผู้ใช้งานระบบสามารถนําระบบนี

ไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชือมต่อ และอํานวยความสะดวกใน

การติดตงัทําใหล้ดระยะเวลาในการติดตงัอปุกรณ์ในเครือข่ายตรวจวดัไร้

สาย และตรวจสอบเครือข่ายตรวจวดัไร้สายได้จริง และทําให้เครือข่าย

ตรวจวดัไร้สายมีเสถียรภาพมากยิงขึน 
Abstract 
Installation of a wireless sensor network typically requires each 
node to be connected to an appropriate number of neighbors 
with sufficient signal quality.  Without measuring connectivity 
status in the installation area, it is quite difficult to ensure such 
criteria. This paper presents a mobile application running on an 
Android-based tablet equipped with a wireless transceiver for 
probing and analyzing connectivity status of surrounding 
wireless sensor nodes.  Analysis data reported by the 
application system will help ease and improve processes of 
wireless sensor network deployment and maintenance.      
Experimental results suggest that this system correctly analyses 
connection status, hence simplifies the installation and improves 
overall stability of the network. 

คาํสาํคัญ 

เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย ระบบวิเคราะห์สถานะ โปรแกรม

ประยกุต์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  

1. บทนํา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเครือข่ายตรวจวัดสภาพแวดล้อม

แบบไร้สาย (Wireless Sensor Network) มีการนําไปใช้ในด้าน

ต่างๆกันอย่างแพร่หลาย เช่น การติดเครืองตรวจวัดปริมาณ

นําฝนในบริเวณทีเกิดดินถล่มบ่อยครัง และเครืองตรวจจับดิน

ถล่มบริเวณร่องผาจากทีเคยเกิดดินถล่ม เพือตรวจจับและส่ง

สญัญาณเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติแก่ชาวบ้านบริเวณนัน การ

ฝังอปุกรณ์ตรวจวดัไว้ในรังนกหายากบางชนิดเพือตรวจจับการ

เปลียนแปลงของอุณหภูมิทีมีผลต่อการย้ายถินฐานของนก

เหลา่นนั  เป็นต้น  

    ในบทที  จะเป็นส่วนทีแสดงถึงปัญหาทีเป็นเหตุผลให้

พฒันาระบบนีขนึมา และรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับระบบนี

ไว้ในบทที  โดยรายละเอียดเกียวกับการพัฒนาทังภาพรวม

ของระบบและโครงสร้างของระบบจะแสดงอยู่ในบทที  

รายละเอียดเกียวกบัการทดลองและผลการทดลองจะอยู่ในบท

ที  และ สรุปผลการทดลองอยู่ในบทที   

2. ทีมาและแรงจูงใจของปัญหา 

เครือข่ายตรวจวดัสภาพแวดล้อมไร้สายในปัจจุบันยังคงประสบ

ปัญหาด้านความไม่สะดวกในการติดตังอุปกรณ์ การนําโหนด

ตรวจวัดแบบไร้สาย(Wireless Sensor Node)ไปติดตังนัน ผู้

ติดตังจะไม่สามารถทราบได้ว่า ณ จุดทีจะทําการติดตังโหนด

ตรวจวัดนันจะอยู่ในระยะทีจะส่งสญัญาณไร้สายถึงกันได้ ไม่

สามารถทราบคณุภาพของสญัญาณโหนดรอบข้าง รวมถึงเมือ

เวลาเครือข่ายตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบไร้สายเดิมไม่

สามารถติดต่อสอืสารถงึกนัได้หมด จะเกิดปัญหาว่าผู้ ใช้งานไม่

สามารถทราบสถานะของเครือข่ายแต่ละจุด รวมถึงไม่ทราบว่า

ควรจะทําการติดตังโหนดตรวจวัดแบบไร้สายเพิมทีบริเวณใด

จงึจะเหมาะสม 



    จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทําการพัฒนาระบบนีขึนมาเพือ

ช่วยในการติดตังเครือข่ายตรวจวัดสภาพแวดล้อมไร้สายให้มี

ความแม่นยํา ถูกต้อง ของเครือข่ายมากยิงขึน อีกทังยังช่วย

สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตังอุปกรณ์โหนดตรวจวัด

แก่ผู้ใช้งาน นอกจากนียงัสามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบและ

วิเคราะห์สถานะของการเชือมต่อ โดยการนําอุปกรณ์แบบ

พกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อเสริมนี ไปช่วยตรวจสอบสญัญาณ ณ 

บริเวณทีจะทําการติดตงัก่อนทําการติดตงัจริง 

3. งานและทฤษฎีทีเกียวข้อง 

.  มาตรฐาน IEEE . .  

    มาตรฐาน IEEE . .  [ ]  เ ป็นมาตรฐานการ

ติดต่อสือสารในระดับชันกายภาพและระดับชันดาต้าลิงค์ 

(Physical and Data link layer) สําหรับเครือข่ายไร้สายพืนที

ส่วนบุคคล (Wireless Personal Area Networks) โดยใช้

พลงังานและความเร็วตํา โครงสร้างพืนฐานจะใช้พืนทีสําหรับ

กระจายสัญญาณ  เมตรและมีความเร็วของการส่งข้อมูล 

 กิโลบิตต่อวินาที จึงเป็นมาตรฐานทีนิยมนํามาใช้ใน

เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย เนืองจากไม่ต้องการความเร็วในการ

สง่ข้อมลูสงูและใช้พลงังานตํา 

.  เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย (Wireless Sensor Network : 

WSN) 

    เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย [ ] ประกอบด้วยโหนดตรวจวัด

ขนาดเล็กจํานวนมากซึงเป็นอิสระต่อกัน ทีใช้ในการตรวจวัด

คุณสมบัติของสภาพแวดล้อม โดยเครือข่ายตรวจวัดไร้สายนี

ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสองสว่นได้แก่ ส่วนเทคโนโลยีระบบ

สมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีการสือสารไร้สาย ซึงในการ

สอืสารของโหนดนันจะใช้การส่งแบบแอดฮอค (Ad hoc) และ

แต่ละโหนดตรวจวัดยังออกแบบให้มีขนาดเล็กสามารถติดตัง

ตามแต่ละสภาพแวดล้อมได้ง่ายอีกด้วย 

3.3 ระบบการจดัการสถานีตรวจวดัอปุกรณ์เกตเวย์ในเครือข่าย

ตรวจวดัไร้สาย 

    ระบบการจดัการสถานีตรวจวัดอุปกรณ์เกตเวย์ในเครือข่าย

ตรวจวัดไร้สาย [3] คือระบบทีใช้ในการตรวจสอบสถานะของ

โหนดตรวจวัด และคุณภาพของการเชือมต่อไร้สาย ของ

เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย เพือคงความครบถ้วนของข้อมูลทีวัด

ได้ทีถูกส่งกลับมา ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะแสดงข้อมูล

แผนภาพการเชือมต่อไร้สายของโหนดตรวจวัดทีเวลาล่าสุด 

และสถานะแบตเตอรีของโหนดตรวจวดัแต่ละตัว 

4. รายละเอียดการพัฒนา 

การพัฒนาโครงงานนีได้ใช้ภาษา Java ในการพัฒนาแอพ

พลเิคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และ ภาษา C ในการ

พัฒนาโปรแกรมบนโหนดตรวจสอบ โดยผู้ พัฒนาได้ใช้

โปรแกรม Eclipse บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu เป็นเครืองมือ

ทีใช้ในการพฒันา มีรายละเอียดดงัน ี

4.1 ภาพรวมของระบบ 

รูปที 1  ภาพรวมของระบบวิเคราะห์สถานะแบบ

พกพาสําหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย 

ระบบนีเป็นระบบทีสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะการ

เชือมต่อของเครือข่ายตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบไร้สายบน

อปุกรณ์แบบพกพา ซงึค่าทีสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้

คือค่าความเข้มของสญัญาณ (Received signal strength 

indication : RSSI) ค่าคณุภาพของการเชือมต่อ (Link Quality 

Indicator : LQI) และค่าความน่าเชือถือของการเชือมต่อ (Link 

Reliability : LR) โดยการนําอุปกรณ์แบบพกพาทีติดตังแอพ

พลิเคชันทีได้พัฒนาขึนมานีเข้าไปตรวจสอบยังบริเวณทีมี

เครือข่ายตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบไร้สายติดตังอยู่ ดังรูปที 

 อปุกรณ์จะสามารถแสดงผลลพัธ์เป็นกราฟแสดงการเชือมต่อ

ของเครือข่ายทีประกอบด้วยโหนดตรวจวัดอืน ๆ ทีตรวจพบใน

ระยะทางการเชือมต่อไม่เกิน  โหนด พร้อมทังวิเคราะห์ถึง

สถานะการเชือมต่อกับโหนดตรวจวัดนัน ๆ นอกจากนียัง

สามารถบนัทกึตําแหน่งสถานทีของโหนดตรวจวดัต่าง ๆ ได้ 



 
รูปที 2  โครงสร้างของระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพาสําหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย 

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

โครงงานนีแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกั ๆ ดงัรูปท ี2 คือ 

1.) แอพพลเิคชนับนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ โดยแอพพลิเคชันในส่วนนีจะถูกแบ่งออกเป็น 6 

สว่นย่อย คือ 

 สว่นระบตํุาแหน่ง (Localization module) เป็นส่วนที

ใช้ในการหาตําแหน่งจากระบบจีพีเอส โดยค่าทีได้ออกมาจะ

เป็นค่า ละติจดู และ ลองจิจดู 

 ส่วนบักทึกรูปภาพ (Image capture module) เป็น

ส่วนทีทําให้แอพพลิเคชันสามารถเรียกใช้กล้องถ่ายรูป เพือ

ถ่ายรูปภาพสถานทีติดตังโหนด โดยจะได้ผลลพัธ์ออกมาเป็น

ไฟล์รูปภาพนามสกลุ JPEG 

 ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage module) เป็นส่วนทีทํา

การจดัเก็บ ค้นหา แก้ไขและลบ ทีอยู่ของรูปภาพและข้อมูลจีพี

เอสในฐานข้อมลู โดยฐานข้อมูลจะประกอบด้วย 1 ตาราง คือ 

ตาราง node โดยรายละเอียดของตารางจะแสดงในตารางที 1 

ตารางที 1 รายละเอียดของฐานข้อมูลทีเก็บข้อมูลโหนด 

Key Field Type Desctiption 

PK id int หมายเลขประจําตัว 

 address int หมายเลขโหนด 

 panid int หมายเลขเครือข่าย 

 channel int ช่องสัญญาณ 

 path varchar(255) ทีอยู่ของไฟล์รูป 

 lattitude double พิกัดละติจดู 

 longitude double พิกัดลองจจิดู 

 ส่วนแสดงผล (Display module) เป็นส่วนทีสร้าง

ส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งาน (Graphic User Interface : GUI) โดย

จะมีสว่นทีแสดงผลข้อมลูในรูปแบบของกราฟแบบต่างๆ 

 ส่วนประมวลผล (Processing  module) เป็นส่วนที

ทําหน้าทีในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ทีรับเข้ามาเพือให้อยู่

ในรูปแบบทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัเก็บ หรือ การแสดงผล 

 ส่วนรับ/ส่งข้อมูล (Data transfer module) เป็นส่วน

จดัการการติดต่อรับ/ส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตยูเอสบี โดยมีการ

ใช้โพรโทคอล UART 

2.) ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์โหนดตรวจสอบ โดยซอฟต์แวร์ใน

สว่นนีจะแบ่งออกเป็น 4 สว่นย่อย คือ 

 สว่นตรวจสอบโหนดเพือนบ้าน (Neighbor module) 

เป็นสว่นทีทําหน้าทีในการตรวจสอบว่ามีโหนดตรวจวัดอืนๆ อยู่

ในบริเวณทีติดต่อสือสารกันได้หรือไม่ และทําการวิเคราะห์

สญัญาณทีได้รับ นอกจากนนัยงัมีการสง่ข้อความไปถามข้อมูล

จากโหนดตรวจวัดทีพบ เพือนําข้อมูลการเชือมต่อระหว่าง

โหนดตรวจวดัทีพบกบัโหนดอืนๆ เพือนํามาวิเคราะห์ 

 ส่ ว น ป รั บ ตั ง ค่ า โ ห น ด ต ร ว จ ส อ บ  ( Node 

configuration module) เป็นส่วนทีทําหน้าทีในการปรับตังค่า

การติดต่อสอืสารของโหนดตรวจสอบ โดยค่าทีสามารถปรับตัง

ได้ ได้แก่ หมายเลขโหนด (Address)  หมายเลขเครือข่าย 

(PAN ID) และ ช่องสญัญาณ (Channel) 



 ส่วนประมวลผล (Processing module) เป็นส่วนที

ทําหน้าทีในการประมวลผลข้อมลูต่างๆให้อยู่ในรูปแบบทีพร้อม

สาํหรับการสง่ข้อมลูเหลา่นนัไปให้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

 ส่วนรับ/ส่งข้อมูล (Data transfer module) เป็นส่วน

จดัการการติดต่อรับ/ส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตยูเอสบี โดยมีการ

ใช้โพรโทคอล UART 

4.3 ข้อจาํกัดของระบบ 

โปร แก รม ประ ยุก ต์ที พัฒ นาขึนม านี สา มาร ถใ ช้ ไ ด้บ น

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ . .  ขนึไป โดยอุปกรณ์แท็บเล็ต

ทีใช้จะต้องรองรับการเชือมต่อผ่านพอร์ตยูเอสบี และต้องมี

กล้องถ่ายรูปและระบบจีพีเอส จึงจะสามารถใช้ระบบบันทึก

ตําแหน่งได้  และสุดท้ายระบบนีสามารถตรวจสอบและ

วิเคราะห์สถานะได้เฉพาะเครือข่ายตรวจวัดไร้สายทีพัฒนามา

จากโหนดตรวจวดัไร้สายทีพฒันาขนึทีห้องปฏิบัติการเครือข่าย

ไร้สาย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เท่านนั 

5. การทดสอบการใช้งาน 

การทดสอบการใช้งานได้แบ่งออกเป็น  ส่วน ซึงรายละเอียด

ถกูอธิบายไว้ในหวัข้อ .  

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

ในการทดสอบระบบได้ใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต Acer รุ่น Iconia 

tab A500 ทีมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ . .  และอุปกรณ์

ตรวจวัดไร้สาย ทีติดตังแอพพลิเคชันสําหรับเครือข่ายตรวจวัด

ไร้สายทีพฒันาขนึ ดงัรูปที  

 
รูปที  อุปกรณ์ Acer ICONIA tab A500 เชือมต่อกับ 

โหนดตรวจวัดไร้สาย 

    สภาพแวดล้อมสาํหรับการทดสอบถกูจดัไว้ในสถานทีจริงทีมี

สัญญาณ รบกวน สูงและ สัญญา ณรบกว นตํา  ( ภ ายใ น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และทําการทดสอบกับเครือข่าย

ตรวจวดัไร้สายทีจําลองขนึมา 

 

รูปที   สถานทีทดสอบในทีโล่ง 

5.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 

. .  การทดสอบการเชือมต่อระหว่างอุปกรณ์แอนดรอยด์

แท็บเลต็กบัโหนดตรวจสอบ 

    ผลการทดสอบพบว่าสามารถเชือมต่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง

แอพพลเิคชนับนแอนดรอยด์และโปรแกรมบนโหนดตรวจสอบ

ได้ โดย การกดปุ่ ม Connect ทีแอพพลิเคชันแล้วจะแสดง

ข้อมลูการตงัค่าสญัญาณไร้สายบนโหนด ดงัรูปที  

 

รูปที   หน้าจอโปรแกรมแสดงข้อมูลการตงัค่า

สัญญาณไร้สาย เมือกดปุ่ม Connect 

. .  การทดสอบการแสดงโหนดตรวจวัดไร้สายทีพบใน

รูปแบบกราฟแสดงการเชือมต่อ 

    สําหรับการทดสอบนี จะทําการติดตังโหนดตรวจสอบไว้  

โหนด ให้ สามารถติดต่อสือสารกันได้เป็นแนวเส้นตรง คือ 

โหนด หมายเลข  สามารถติดต่อกับ หมายเลข  ได้ 

หมายเลข  สามารถติดต่อกับหมายเลข  ได้  และ

หมายเลข  สามารถติดต่อได้ทงั หมายเลข  และ  ดังรูป

ที  หลังจากนัน ทดสอบนําระบบทีพัฒนาเข้าไปตรวจสอบ 

ได้ผลดงัรูปที  



 
(a) 

 
(b) 

รูปที   หน้าจอโปรแกรมแสดงกราฟการเชือมต่อ 

    เมืออยู่ในตําแหน่งทีสามารถรับสญัญาณได้จากทุกโหนดจะ

เห็นผลลัพธ์ดังรูปที 6 (a) และเมืออยู่ในตําแหน่งทีได้รับ

สญัญาณจากโหนดหมายเลข  อย่างเดียว จะเห็นผลลพัธ์ 

ดังรูปที  (b) คือไม่พบโหนดหมายเลข  ซึงแสดงให้เห็นว่า

แอพพลเิคชนัตรวจสอบและแสดงผลเฉพาะการเชือมต่อไม่เกิน

ระยะทาง  โหนด 

    นอกจากนียงัทําการทดสอบเรืองค่าความเข้มสญัญาณทีวัด

ได้เทียบกบัระยะห่างจากโหนดตรวจวัดไร้สายกับจุดตรวจสอบ 

เพือทดสอบว่าระยะห่างทีแสดงผลในกราฟสอดคล้องกับความ

เป็นจริง โดยการติดตังโหนดตรวจวัดไร้สายไว้  จุด และนํา

ระบบไปตรวจสอบสญัญาณแต่ละตําแหน่งทีระยะทางต่างกัน 

(ใช้ค่าความเข้มสัญญาณในการคํานวณระยะห่างระหว่าง

โหนดทีแสดงในกราฟ) ได้ค่าดงัรูปท ี  

 
รูปที   กราฟผลการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าความเข้มสัญญาณและระยะห่าง 

    จากการทดสอบทงัสองพบว่าระบบสามารถตรวจสอบโหนด

ตรวจวัดไร้สายบริเวณนันได้อย่างครบถ้วน และแสดงผลได้

สอดคล้องกบัสถานะการเชือมต่อจริง 

. .  การทดสอบการแสดงสถานะการเชือมต่อของโหนด

ตรวจวดัไร้สายในรูปแบบกราฟตามคาบของเวลา 

    การทดสอบนีจะนําระบบไปตรวจสอบเครือข่ายตรวจวัดไร้

สายที จําลองและตรวจสอบกราฟว่าสามารถแสดงผลได้

สอดคล้องกบัครามเป็นจริงและผู้ใช้สามารถเข้าใจกราฟได้ง่าย 

ได้ผลการทดสอบดงัรูปที  และ รูปที   

 

รูปที   กราฟแสดงสถานการณ์เชือมต่อใน

สภาพแวดล้อมทีมีสัญญาณรบกวนตํา 

 

รูปที  กราฟแสดงสถานการณ์เชือมต่อใน

สภาพแวดล้อมทีมีสัญญาณรบกวนสูง 

    รูปที  และ  มีกราฟแสดงผลอยู่  กราฟ โดยแกน y กราฟ

แรกแสดงถึงความเข้มสญัญาณ กราฟทีสองแสดงถึงคุณภาพ

ของสัญญาณ และกราฟทีสามแสดงถึงความน่าเชือถือของ

สญัญาณ และแกน x ของทัง  กราฟแสดงถึงเวลา ผลการ

ทดสอบพบว่ากราฟแสดงผลได้สอดคล้องกับความเป็นจริง คือ 

ทีกราฟมีเส้นทีแสดงความเข้มสญัญาณสงู-ตํา ตามระยะห่าง  

ซึงหมายเลขโหนดตรงกับโหนดทีติดตังอยู่จริง นอกจากนันที

กราฟแสดงค่าคุณภาพการเชือมต่อ ระหว่าง รูปที 8 และ 9  มี

ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือทีรูปที 8 ค่อนข้างคงที ส่วน 



รูปที 9 มีการเปลยีนแปลงบ่อย ซงึสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทีทําการทดลอง นอกจากนีมีความแตกต่างทีชัดเจนระหว่าง

ข้อมลูการเชือมต่อแต่ละอนัได้ด้วยส ี

. .  การทดสอบการบนัทกึตําแหน่งของโหนดตรวจวัดไร้สาย 

    การทดสอบนีจะทําการบันทึกตําแหน่งของโหนดตรวจวัดไร้

สาย และดูว่าแอพพลิเคชันสามารถนํารูปและข้อมูลจีพีเอสอ

อกมาแสดงได้ถกูต้องตรงกบัโหนดทีทําการบันทึก หลงัจากนัน 

จะทําการปิดแอพพลิเคชัน และทําการเริมใหม่อีกครัง เพือ

ตรวจสอบว่าสามารถบนัทกึข้อมูลนนัไว้ได้ถาวร 

    ผลการทดสอบพบว่า สามารถบันทึกและแสดงผลได้อย่าง

ถกูต้อง ดงัรูปที  

 

รูปที   หน้าจอโปรแกรมแสดงข้อมูลตําแหน่งของ

โหนดตรวจวัดไร้สาย 

6. บทสรุป 

จากการทดสอบ พบว่าโปรแกรมสามารถแสดงผลการทํางาน

ออกมาได้ถกูต้องและตรงตามจุดประสงค์ ระบบสามารถตรวจ

พบโหนดตรวจวัดไร้สายในบริเวณนันและแสดงค่าสถานะการ

เชือมต่อออกมาได้อย่างถกูต้อง สามารถนําไปใช้เป็นเครืองมือ

ช่วยในการตดัสนิใจเลอืกตําแหน่งติดตงัโหนดตรวจวัดไร้สายได้

จริง อีกทังยังสามารถใช้วิเคราะห์สถานะการเชือมต่อ เพือ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการเชือมต่อของเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย

ได้จากกราฟแสดงการเชือมต่อ และกราฟสถานะการเชือมต่อ

ในรูปแบบเวลาจริง 

6.1 แนวทางการพัฒนาต่อ 

. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถตังค่าเกียวกับสัญญาณไร้สาย 

เช่น หมายเลขโหนด หมายเลขเครือข่าย และช่องสญัญาณ บน

อุปกรณ์โหนดตรวจสอบได้ เพือทีจะทําให้การตรวจสอบ

สะดวกสบายขนึ ไม่ต้องตงัค่าอปุกรณ์ผ่านคอมพิวเตอร์ 

. ถ้าพฒันาในสว่นของข้อที  ได้ จะสามารถพัฒนาโปรแกรม

ให้ ไล่ตรวจสอบไปทีละ ช่องสัญญาณได้ เพื อใ ช้ในการ

ตรวจสอบเครือข่ายตรวจวัดไร้สายในกรณีทีไม่รู้หมายเลข

เครือข่ายและ ช่องสญัญาณมาก่อน 

. เพิมระบบวิเคราะห์ให้มีการแนะนําทีดีขึน เช่นจากเดิมทีผู้ ใช้

ต้องดสูถานการณ์เชือมต่อทีวิเคราะห์ออกมาจากกราฟเอาเอง 

อาจจะทําให้มีระบบแจ้งเตือนว่าจดุไหนควรปรับปรุง 

. เพิมความสามารถของโปรแกรมให้สามารถบันทึกข้อมูลของ

การตรวจสอบสัญญาณในแต่ละชุดเอาไว้ได้  เพือนํามา

เปรียบเทียบกนัในภายหลงั 
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