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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการน าระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนโดยท าการติดตั้งและเปรียบเทียบสมรรถภาพ เพื่อน าเขา้มาใชภ้ายในหน่วยงานวิศวกรรม
ระบบขอ้มลูการบิน ของบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะเป็นการลดค่าใชจ่้าย
ภายในองค์กรแต่ย ังคงไว้ซ่ึงประสิทธิภาพการใช้งานดังเดิม เพื่อให้การใช้งานจากระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนสามารถน ามาใชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

การวิจยัน้ีไดท้  าการทดสอบการท างานโดยการจ าลองระบบลงบนโปรแกรม VMware 
ESXi Server โดยท าการยา้ยทั้ง 3 ระบบลง ไดแ้ก่ ระบบ DHCP ระบบWeb Server และระบบ 
Antivirus ติดตั้งลงระบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยท าการทดสอบระบบการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนและระบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ทดสอบความสามารถและ
ประสิทธิภาพความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีจะสามารถน ามาใชภ้ายในหน่วยงาน 
ทั้งน้ีเพ่ือน ามาลดปัญหาการจดัซ้ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
นอกจากน้ียงัมีการทดลองท าการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระหว่างระบบเดิมกบัระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน เพ่ือช่วยในการตดัสินใจของบริษทัในการจดัซ้ือจดัจา้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามล าดบั 

ผลการศึกษาพบว่าการน าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาใชน้ั้น สามารถลดเงินลงทุนจาก
เดิมท่ีต้องจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เคร่ืองเป็นจ านวนเงิน 540,000 บาท ลดลงเหลือ 
209,850 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.86 ซ่ึงยงัคงประสิทธิภาพการใชง้านเดิมไว ้
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to study economic and technical feasibility of 
implementing virtual server system at the aviation data system of the engineer department, the 
Aeronautical Radio of Thailand. 

We have chosen the non critical functions server, the DHCP, the Web server, and the 
Anti-virus server to do our feasibility study. The technical feasibility study focuses on ability of 
the implemented virtual server system to provide an acceptable accessibility time duration. The 
economic feasibility focuses on financial benefit that gained from the implemented virtual server 
system compared to the unimplemented virtual server system. The VMware ESXi program is 
used to implement the virtual server system. The study shows that utilizing the virtual server to 
replace the three non core functional servers is feasible both economical and technical. 

The implemented virtual server is able to provide all the functionalities of the three 
server while using only one computer instead of using three non virtual computers to provide 
functionalities. The virtual server able to provide accessibility duration comparable to using the 
three separate servers, and consumed comparatively same amount of the ram usage. 
Consequently, the cost of purchasing new server can be reduced from purchasing three host 
servers at 540,000 baht to one implemented virtual server at 209,850 baht. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาอย่างสูงของอาจารยท่ี์ปรึกษา
งานสารนิพนธ์จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรพล พงษ์เพ็ชร ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าและกรุณาให้
ค  าแนะน าใหก้ารสัง่สอนและใหค้  าปรึกษา คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนการช่วยเหลือให้สาร
นิพนธฉ์บบัน้ีเสร็จส้ินและมีความสมบูรณ์ซ่ึงผูว้ิจยักราบขอบคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีได้ ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ตลอดมา จน
ขา้พเจา้ไดน้ าความรู้ท่ีร ่ าเรียนมาน ามาประยกุตใ์ชก้บัการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

กราบขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และ เพื่อนๆ พี่น้องท่ีช่วยเป็นก าลงัใจ และให้การ
ช่วยเหลือกนัอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา 

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าสารนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาการ
ติดตั้งและเปรียบเทียบสมรรถภาพของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนให้กบับริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยจ ากดั และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใดในสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนตอ้งกราบขออภยั
เป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ในโลกปัจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและสารสนเทศมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว 
และไดม้ีการประยกุตก์ารใชง้านกนัอย่างกวา้งขวาง จึงเป็นท่ีมาของการเร่ิมเขา้ท าการศึกษาระบบ
เดิมอยู่ท่ีมีอยู่ในองค์กร ของผูท้  าวิจัยเอง เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และพฒันาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งดา้นความคุม้ค่าในการลงทุน และคุม้ค่าในการใชง้าน 

ในปัจจุบนั บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการจราจรทางอากาศ การบริหารระบบส่ือสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตาม
อากาศยาน การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนท่ีเดินอากาศ  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผูท้  าวิจยั
ท างานอยู ่ไดท้  างานกองวิศวกรรมระบบขอ้มลูการบิน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบการก ากบัดูแล บ ารุงรักษา 
ระบบ/อุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการสารสนเทศการเดินอากาศ และบริการสารสนเทศของบริษทัฯ เป็นไป
ตามมาตรฐาน/ขอ้ก  าหนด สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายภารกิจ ตลอดจนความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

จากประสบการณ์ท างานของผูว้ิจัยซ่ึงได้ท างานเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) ระบบ อุปกรณ์ส าหรับข่ายส่ือสารการบิน ระบบขอ้มูลการบิน และ
ระบบ/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) ของระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและ
ซ่อมบ ารุงเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) ระบบ/อุปกรณ์ส าหรับข่ายส่ือสารการบิน ระบบ
ขอ้มลูการบินและระบบ/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานและไดป้ระสานงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และออกแบบ จดัหา ติดตั้ง ระบบ/
อุปกรณ์ส าหรับข่ายส่ือสารการบิน ระบบขอ้มลูการบินและระบบ/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) ของ
ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

ซ่ึงในปัจุบนัทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจ ากัด ประสบปัญหากับการท่ี
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายช ารุดเสียหาย ตลอดจนบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดัประสบปัญหา
ดา้นงบประมาณ จึงไม่สามารถซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดงักล่าวไดท้นัท่วงทีซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบท าใหเ้กิดปัญหาต่อระบบจราจรทางอากาศได ้

DPU



2 

ถา้ลองมองในภาพรวมแลว้จะเห็นว่าบริษทัใหญ่ ๆ หลาย ๆ บริษทั ไดเ้ร่ิมมีการต่ืนตวั
ในการใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนซ่ึงเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนคือการ
จ าลองทรัพยากรจริงในระบบคอมพิวเตอร์ไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงหลายๆ ระบบท า
ใหส้ามารถใชร้ะบบปฏิบติัการและแอพพลิเคชัน่ไดห้ลายๆ ระบบพร้อมกนัและมีความเป็นอิสระไม่
ข้ึนอยูก่บัทรัพยากรจริงอนัใดอนัหน่ึงแมว้่าคนล่ะแพลท็ฟอร์มกนัก็ตาม นอกจากน้ียงัหมายถึง การ
รวบรวมทรัพยากรดา้นประมวลผล จดัเก็บขอ้มลู และการติดต่อส่ือสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกนั
ไวท่ี้ศนูยก์ลาง จากนั้นจึงใหผู้ใ้ชน้ าทรัพยากรเหล่านั้นมาจดัสรรใชป้ระโยชน์ไดต้ามความเหมาะสม
เพื่อใช้ในการลดตน้ทุนของระบบ IT ท่ีต้องจ่ายทุกเดือน ซ่ึงเทียบกบัการเปล่ียนระบบเดิมท่ีว่า
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง ท างานต่อ 1 แอพพลิเคชัน่ ไปใชเ้ทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือน
แลว้ ความคุม้ค่าในการน าไปใชง้านกบัภาวะเศรษฐกิจแบบน้ี ราคาตน้ทุนและรายจ่ายระยะยาวท่ี
ตอ้งเสียไป  

ในการเลือกใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนในตลาดในตอนน้ี จะเห็นค่ายท่ี
พฒันาในเร่ืองของคอมพิวเตอร์เสมือน และท่ีเขา้มาแข่งขนักนัอย่างรุนแรงท่ีเห็นในตอนน้ีก็คือ 
VMware , Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V ซ่ึงการแข่งขนักนัน้ีถือว่าเป็นแนวโน้มท่ีดีท่ี
จะท าใหร้าคาในตลาดลดลง จนท าให้แพร่หลายไปในองค์กรท่ีท าธุรกิจระดบักลางและธุรกิจราย
เลก็ได ้แต่ท่ีโดดเด่นท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะใชพ้ฒันาคือโปรแกรม VMware  ESXi ของบริษทั VMware 
โดยท่ีโปรแกรม VMware ESXi ขอ้ดีคือรองรับระบบปฏิบติัการไดม้ากกว่าและหลากหลายกว่า 
ศึกษาการท างานคน้ควา้ขอ้มลูไดง่้ายกว่า เน่ืองจากเป็นท่ีแพร่หลาย  และท่ีส าคญัคือบริษทัวีเอ็มแวร์
นั้นมีประสบการณ์การท าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมานานกว่าคอมพิวเตอร์เสมือนของบริษทัอ่ืน 

จากปัญหาทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ผูว้ิจ ัยจึงมีความต้องการท่ีจะพัฒนา โดยการน า
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เสมือนมาสร้างระบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยใชโ้ปรแกรม VMware ESXi
โดยท่ีจะน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมท่ีมีอยู่แลว้มาใช้ท าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยท่ี
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  1 ชุดสามารถใช้ทดแทนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดห้ลายชุด จากเทคโนโลยี
ดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัประหยดังบประมาณในการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัสารนิพนธน้ี์ มีดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อพฒันาระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ

บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั 
2. เพื่อพฒันาและใชป้ระโยชน์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
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1.3  ขอบเขตของการวจิยั 
ขอบเขตของการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 

1. เป็น Prototype เพื่อศึกษาการท างานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  เพื่อใชก้บัระบบงานของ
บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั  

2. ทดสอบและแสดงผลได ้
3. วดัประสิทธิภาพได ้

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจดัซ้ือ ในปัจจุบนั เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ภายในองคก์ร ไดมี้อตัราการเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการให้เพ่ิมระบบ
ใหม่ๆ ท่ีช่วยในการควบคุมจราจรทางอากาศ ท าให้ตอ้งจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ิมข้ึนดว้ยเพ่ือ
รองรับระบบใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนมา แต่เม่ือน า เทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือนเขา้มา ท าให้มีการลด
ตน้ทุนในการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได ้ เพราะว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเคร่ืองเดียว
สามารถติดตั้งไดห้ลายระบบปฏิบติัการ เช่น Windows, linux ไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียง
เคร่ืองเดียว 

2. ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีหลายเคร่ือง ท าให้ตอ้ง
ค่าใชจ่้ายมีการซ่อมบ ารุงในแต่ละเคร่ือง เช่น Harddisk เสีย หรือ การ Upgrade เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

3. ใชท้รัยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่า ในปัจจุบนั เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายภายในบริษทัส่วนใหญ่จะใชท้รัพยากรเคร่ือง 10% – 20%  เท่านั้น เม่ือมีน าเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน เขา้มาจะสามารถใชท้รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเหลืออยา่งเต็มท่ี 

4. ความสะดวกในการจดัการ ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดทรัพยากรได ้เช่น เพ่ิม CPU ได ้
เพ่ิมหรือลดขนาดของ RAM  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ประวตัคิวามเป็นมาของระบบคอมพวิเตอร์เสมอืน 

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) ได้ถูกคิดค้นข้ึนโดยบริษัทไอบีเอ็มเม่ือ
ประมาณปี ค.ศ. 1960 เพื่อใชก้บัคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ตระกลู S370 ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เกิด
มาจากแนวคิดท่ีว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีท างานแบบหน่ึงเคร่ืองต่อหน่ึงแอพพลิเคชัน่นั้นไม่
สามารถใช้งานประสิทธิภาพของเคร่ืองไดอ้ย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นหากจะสามารถน าเอา
ทรัพยากรท่ีไม่ได้ถูกใช้งานมาใช้งานในดา้นอ่ืนก็จะได้มีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  แต่เน่ืองจาก
หลายๆ องคก์รไม่ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์เมนเฟรม เน่ืองจากเพราะมีราคาแพง ซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 บริษทัอินซิกเนียโซลูชัน่ได ้แสดงการจ าลองซอฟท์แวร์ ช่ือว่าซอฟท์พีซี ท่ี
ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถใชร้ะบบปฏิบติัการ ดอส บนเคร่ืองยนิูกซ์เวิร์คสเตชัน่ได ้และต่อมาในปี ค.ศ 
1989 บริษทัอินซิกเนียโซลชูัน่ไดอ้อกซอฟทแ์วร์ลกัษณะเดียวกนัน้ี บนระบบปฏิบติัการแม็คโอเอส 
ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้านติดตั้งระบบปฏิบติัการวินโดวบ์นเคร่ืองแมค็อินทอชได ้ท าให้หลายๆ บริษทั หัน
มาพฒันาเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์เสมือนกนัมากข้ึน โดยในปี ค.ศ. 1997 บริษทัแอปเป้ิลได้
พฒันาซอฟท์แวร์ช่ือเวอร์ชวลพีซี ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการวินโดวบ์นเคร่ือง
แมค็อินทอชไดเ้พื่อแกปั้ญหาความเขา้กนัได ้ ของแอพพลิเคชัน่ และต่อมาในปี ค.ศ. 1998 บริษทัวี
เอ็มแวร์พัฒนาซอฟท์แวร์ ช่ือว่า  วี เอ็มแวร์ เวิ ร์ คสเตชั่น ซ่ึงสามารถท างานได้เฉพาะบน
ระบบปฏิบติัการวินโดว ์เท่านั้น และต่อมาก็ไดเ้พ่ิมความสามารถให้ท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการ
อ่ืนๆ ในเวลาต่อมา 

ดงันั้นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนก็คือการจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจริง ท าให้
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ ายเสมือนพร้อมกันได้หลายๆ ระบบ ท าให้สามารถใช้งาน
ระบบปฏิบติัการและแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ ไดห้ลายระบบพร้อมๆ กนั และมีความเป็นอิสระต่อกนัโดย
ท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัทรัพยากรจริงอนัใดอนัหน่ึง แมว้่าจะเป็นคนละแพลท็ฟอร์มกนั นอกจากน้ียงัสามารถ
ท่ีจะรวบรวมทรัพยากรดา้นการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการติดต่อส่ือสารในแต่ละ
อุปกรณ์มารวมกนัไวท่ี้ศนูยก์ลาง จากนั้นจึงใหผู้ใ้ชง้านก็ยงัสามารถน าทรัพยากรเหล่านั้นไป จดัสรร
ใชป้ระโยชน์ไดต้ามเหมาะสม  
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2.2  ประเภทของระบบคอมพวิเตอร์เสมอืน 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) Application virtualization 
2) Desktop Virtualization 
3) Server virtualization 

2.2.1 Application virtualization เป็นเทคโนโลยี Application Virtualization เร่ิมจาก Citrix 
Systems Inc. ซ่ึงเป็นผูน้  าตลาดดา้น Application Virtualization และเป็นผูคิ้ดคน้ Terminal Server 
ให้กบั Microsoft เกิดเป็น Microsoft Terminal Server 2000, 2003 และ 2008 ในปัจจุบนัโดยใช ้ 
Remote Desktop Protocol (RDP)  ช่วยในการส่งหนา้จอการท างานระยะไกลจาก Windows Server 
ไปยงัเคร่ืองลูกข่าย ซ่ึงเคร่ืองลูกข่ายจะท าหน้าท่ีเพียงรับหน้าจอการท างาน และส่งการกดปุ่ม
คียบ์อร์ด เมาส์ กลบัไป การประมวลผลการท างานจะท าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแทบทั้งหมด 
ดงันั้นท่ี เคร่ืองลกูข่ายแทบจะไม่ตอ้งการทรัพยากรมากเลย ดว้ยวิธีน้ี จะสามารถติดตั้ง Application 
ไวท่ี้ Terminal Server และเรียกใชง้าน Application จากระยะไกลผา่นทางเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายใน 
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2.2.2 Desktop Virtualization  เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เราสามารถส่งหน้าจอการท างานของ 
ระบบปฏิบติัการ Windows สู่เคร่ืองลกูข่ายโดยแต่ละหน้าจอการท างานจะแยกโปรไฟลข์องแต่ละ
ผูใ้ชง้านแยกออกจากกนั ปัจจุบนัมีอยูห่ลายบริษทั ก็มทีาง VMware VDM ซ่ึงใช ้RDP แบบเดียวกบั
ของ Microsoft ส่วนค่าย Citrix XenDesktop ใช้ ICA Protocol  ในฝ่ังเคร่ืองลูกข่ายจะต้องมี
ระบบปฏิบติัการ Windows ไวต้ามจ านวนผูใ้ชง้านจริง และระบบปฏิบติัการท่ี Broker Server กลาง
ดว้ย เมื่อเคร่ืองลกูข่ายปลายทางเรียกเขา้มา ขอใชง้าน และตรวจสอบผูใ้ชง้านก่อน จึงจะส่งใหเ้คร่ือง 
ลกูข่ายเขา้มาใชง้านต่อไป  

2.2.3 Server virtualization เป็นเทคโนโลยี  Server Virtualization หรือการท า Server 
Consolidation หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงคือการรวมเอาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีอยู่ทั้งหมดเขา้มาอยู่
กลายเป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่เพียงเคร่ืองเดียว แทนท่ีจะปล่อยแต่ละคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แยกกนัอยู ่และเป็นเพียงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเลก็ๆ อยูอ่ยา่งนั้น การน าเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์
เสมือนมาช่วยรวมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเขา้ดว้ยกนั สามารถแชร์ทรัพยากร เช่น CPU, Memory, Hard 
disk และ อ่ืนๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถท างานไดห้ลายๆ ระบบปฏิบติัการได้
พร้อมกันหลายๆ อย่างท าให้มีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันและค่าใช้จ่ายลดลง เน่ืองจาก
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นการแชร์ทรัพยากรร่วมกนั ช่วยลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดอ้ย่างมาก 
และนอกจากน้ียงัท าให้มีความซับซ้อนน้อยลง รวมไปถึงสามารถดูข้อมูลและบริหารจัดการ
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คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดไดใ้นหนา้จอเดียวกนัอีกดว้ย ผูน้  าตลาดดา้น Server Virtualization เช่น 
VMware ESX, Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V 

 

 
 

รูปที่ 2.1  หลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปกติ 
 

 
 

รูปที่ 2.2  หลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
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2.3  หลกัการท างานของระบบคอมพวิเตอร์เสมอืน 
ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ท่ีส าคัญของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็คือ หน่วยประมวลผล 

หน่วยความจ า ฮาร์ดดิสก ์และอุปกรณ์ติดต่อกบัเครือข่ายดงัรูปท่ี 2.1  จะเห็นว่าเมื่อระบบปฏิบติัการ 
จะเรียกใช้ฮาร์ดแวร์มันต้องอาศัยไบออส ช่วยไปจัดการให้ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนก็
เปรียบเสมือนเพ่ิมคนกลางเขา้มาระหว่างระบบปฏิบติัการกบัไบออสดงัรูปท่ี 2.2  ตั้งช่ือว่า ไฮเปอร์
ไวเซอร์ (Hypervisor) หรืออาจเรียกว่าเวอร์ชวลแมชชีนมอนิเตอร์ (Virtual Machine Monitor: 
VMM) ในระบบน้ีระบบปฏิบติัการจะท าอะไรก็ตอ้งผา่นไฮเปอร์ไวเซอร์ตลอด  

รูปแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เสมือนบนสถาปัตยกรรม X86 การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนบนสถาปัตยกรรม X86 มี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 

1) สถาปัตยกรรมเนทีฟ (Native Architecture) 
2) สถาปัตยกรรมโฮสเตจ (Hosted Architecture) 

2.3.1  สถาปัตยกรรมเนทีฟ 
 

 
 

รูปที่ 2.3 สถาปัตยกรรมแบบเนทีฟ 
 
จากรูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรมแบบเนทีฟสามารถเรียกไดห้ลายแบบคือ Type1 หรือ Bare 

Metal ซ่ึงสถาปัตยกรรมแบบเนทีฟน้ีจะมีเลเยอร์เพิ่มข้ึนมาอีก 1 เลเยอร์คือ Virtualization Layer ซ่ึง
จะอยู่เหนือบนฮาร์ดแวร์ของสถาปัตยกรรม X86  ท าให้มีความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากร
ฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ท าให้ไม่จ  าเป็นต้องใชร้ะบบปฏิบัติการในการเขา้ถึงฮาร์ดแวร์ ซ่ึงต่างจาก
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สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจท่ียงัตอ้งอาศยัระบบปฏิบติัการในการเขา้ถึงฮาร์ดแวร์ ท าให้ซอพแวร์ท่ี
ใชเ้ป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนประเภทท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบเนทีฟ มกัถูกใชท้ าเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่าสถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจตวัอย่างซอพแวร์ท่ีใชส้ถาปัตยกรรมน้ีคือ 
VMware ESXi ,Citrix XenServer  และ  Microsoft Hyper-V เป็นตน้ 

2.3.2  สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจ 
 

 
 

รูปที่ 2.4 สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจ 
 

จากรูปท่ี 2.4 สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจหรือเรียกอีกอย่างว่า Type2 โดยท่ี
สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจนั้นจะมี Virtualization Layer ซ่ึงจะอยู่เหนือบนระบบปฏิบติัการของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจะถกูติดตั้งลงบนระบบปฏิบติัการก่อนถึงจะใชง้านได้ ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นแอพพลิเคชัน่ตวัหน่ึงบนระบบปฏิบติัการ จากนั้นเราจึงจะสามารถระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
ข้ึนมาได้ และระบบปฏิบัติการท่ีถูกติดตั้ งลงบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจะถูกเรียกว่า 
“ระบบปฏิบติัการเกสต์ (Guest Operation System)” ส าหรับสถาปัตยกรรมแบบโฮสต์ นิยมใช้
ส าหรับการทดสอบระบบ หรือการเขียนโปรแกรม ซ่ึงส่วนใหญ่มกันิยมติดตั้งลงบนเคร่ืองพีซี หรือ
โน๊ตบุ๊ค และใช้งานส่วนตัว ตัวอย่างซอฟแวร์ท่ีใช้สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตจน้ีคือ VMware 
Workstation ,Virtual PC และ Virtual Box เป็นตน้ 
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2.4  ประโยชน์ของระบบคอมพวิเตอร์เสมอืน 
2.4.1 ลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นได ้พิจารณา

จากหลายๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์การ ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจริงหน่ึง
เคร่ืองต่อหน่ึงแอพพลิเคชัน่ ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริงนั้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นแต่ละเคร่ือง
ยงัไม่ไดถ้กูใชง้านอยา่งเต็มประสิทธิภาพ ท าใหต้อ้งสูญเสียทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ขององค์กรในการจดัซ้ือและดูแลรักษาอย่างเปล่าประโยชน์ การน าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนสามารถลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะตอ้งใชไ้ด ้โดยการรวมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายซ่ึงจะเป็นการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เสมือนในแต่ละระบบขององค์กรด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหน่ึงเคร่ืองสามารถมีระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือนไดห้ลายระบบท างานอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรระบบอยา่งคุม้ค่า 

2.4.2 การท า Live migration เพื่อยา้ยการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนไปยงัอีก Host
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยลดเวลาการติดตั้งใหม่ และแกปั้ญหาความไม่เขา้กนัของฮาร์ดแวร์ได ้

2.4.3 ลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าทั้งในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง และ
เคร่ืองปรับอากาศดว้ย ตวัอย่างเช่น ก่อนการท าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนตอ้งใชค้อมพิวเตอร์แม่
ข่ายถึง 5 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 500 วตัต ์รวมตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการใชง้านในระบบ 2,500 วตัต ์
แต่หลงัจากปรับมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนนั้นไดใ้ช้เคร่ืองเพียง 1 เคร่ืองก็จะใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าเพียง 500 วตัตเ์ท่านั้น รวมถึงการใชไ้ฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศของหอ้งเซิร์ฟเวอร์ก็จะลดลง
ตามไปดว้ยเน่ืองจากความร้อนท่ีระบายออกมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาก 5 เคร่ืองเหลือ
เพียงแค่ 1 เคร่ือง ท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศไม่ตอ้งท างานหนกัมากนกั 

2.4.4 ใช้ส าหรับการทดสอบแอพพลิเคชัน่ในหลายๆ สภาพแวดลอ้มการท างานไดโ้ดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสามารถทดสอบสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบปฏิบติัการแบบ
เดียวกนัหรือต่างระบบปฏิบติัการกนัก็ตาม 

2.4.5 ประหยดัพ้ืนท่ีท่ีใชว้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่นก่อนท าระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
นั้นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5 เคร่ืองแต่ละเคร่ืองใชพ้ื้นท่ี 0.5 ตารางเมตร รวมใชพ้ื้นท่ีตั้ง
RACK SERVER อีก 2.5 ตารางเมตร แต่หลงัจากมาใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เสมือนแลว้ท่ีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจริงจ านวน 1 เคร่ือง จะใชพ้ื้นท่ีเพียงแค่ 0.5 ตารางเมตรเท่านั้น 

2.4.6 มีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน สามารถเพ่ิมหรือลดทรัพยากรใหก้บัระบบงานไดอ้ยา่ง
ท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีการติดตั้งหรือน าระบบเขา้ใชง้านก็ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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2.5  Virtualization Software 
Virtualization Software คือ ซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีสร้างส่วนควบคุมท่ีเช่ือมต่อกับ

ซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนหรือท่ีเรียกว่าเวชวลแมชชีน ซ่ึงก็คือซอฟต์แวร์ท่ี
ท าหนา้ท่ีในการท างานเป็นตวัแทนของทรัพยากรต่างๆ บน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การ
จ าลองโปสเซสเซอร์ (Processor),หน่วยความจ าหลกั (Physical memory),การเช่ือมต่อกบัเครือข่าย 
(Network connection) และ อุปกรณ์ อินพุท เอาท์พุท (IO Device) เป็นตน้ ในปัจจุบนัมีการพฒันา
ซอฟแวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนออกมาเป็นจ านวนมาก ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงซอฟแวร์ระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนท่ีได้รับความนิยม และจะถูกเลือกเป็นซอฟแวร์ท่ีจะใชใ้นการวิ จัยน้ี ไดแ้ก่ 
VMware,Microsoft Hyper-V,Xen 

2.5.1  VMware 
VMware มาจากการผสมค าว่า VM (Virtual Machine) กบั Ware (Software) เขา้ดว้ยกนั

เป็นซอพแวร์ท่ีไม่เปิดเผยโคด้ของบริษทั VMware,Inc. ซ่ึงเป็นผูน้  าของตลาด Virtualization ซ่ึง 
VMware ติดตั้งไดท้ั้ง Windows,Linux และ Mac OS X และก็มสี าหรับเวอร์ชัน่ของคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายท่ีสามารถติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรงเลย ไม่ตอ้งอาศยัระบบปฏิบติัการเลย ผลิตภณัฑ์ของ 
VMware เช่น VMware Workstation,VMware GSX Server,VMware ESX Server,VMware ESXi 

2.5.2  Microsoft Hyper-V 
Microsoft ไดพ้ฒันา Hypervisor แบบ bare metal ส าหรับ CPU x86 และ x64 ให้ช่ือว่า 

Hyper-V โดยเป็นส่วนหน่่ึงของ Windows Server 2008 64 bit ซ่ึงอาจจะมีความสับสนเวลาติดตั้ง 
Hyper-V ก็ตอ้งลง Windows Server ก่อน เน่ืองจากเมื่อผูใ้ชง้านเปิดใชง้าน Hyper-V ตวั Windows 
จะเหมือนถกูยกใหล้อยข้ึนจบั Hypervisor ไปวางขา้งใต ้แลว้ขั้นตอนสุดทา้ยก็เปล่ียน Windows ท่ี
ตวันั้นเป็น Virtual Machine ตวัแรก ใหช่ื้อว่า Root Partition 

2.5.3  Xen 
Xen เป็น Virtualization Software แบบ Open Source ท่ีท างานบนสถาปัตยกรรมของ 

CPU IA-32, x86, x86-64, IA-64 และ PowerPC 970 ท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการ Linux และ 
ระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ีพฒันามาจาก Unix เดิม Xen เป็นงานวิจยัของ Ian Pratt จากมหาวิทยาลยั 
Cambridge ภายใตก้ารสนบัสนุนของ XenSource, Inc ซ่ึงต่อมาถกูซ้ือกิจการโดย Citrix Systems ท า
ใหแ้ต่ Xen ตอ้งแยกตวัออกมาและถกูดูแลโดย Xen Project Advisory Board (Xen AB) Xen เปิดให้
ผูดู้แลระบบสามารถใชง้าน Virtualization Technology ในสภาพแวดลอ้มได้ทั้งสองแบบ ไดแ้ก่ 
Full virtualization และ Para-Virtualization และในแบบ Para-virtualization นกัพฒันาไดว้างแผนท่ี
จะรวมเอา Xen Virtualization Technology เขา้ไปอยู่ในระบบปฏิบติัการ Linux 6.2.12 kernel เพื่อ
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ท่ีว่าจะสามารถจัดการโครงสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยเคร่ืองมือการท า virtualization ท่ีมี
ประสิทธิภาพในระบบปฏิบติัการ Linux   

ในการเลือกใชง้านเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือนในตลาดในตอนน้ีจะเห็นค่ายท่ี
พฒันาในเร่ืองของคอมพิวเตอร์เสมือนและท่ีเขา้มาแข่งขนักนัและเป็นท่ีนิยมใหเ้ห็นในตอนน้ีก็คือ 
VMware Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V แต่ท่ีโดดเด่นท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะใชพ้ฒันาคือ
โปรแกรม VMware  ESXi ของบริษทั VMware โดยท่ีโปรแกรม VMware ESXi ขอ้ดีคือรองรับ
ระบบปฏิบติัการไดม้ากกว่าและหลากหลายกว่า ศึกษาการท างานคน้ควา้ขอ้มลูไดง่้ายกว่า เน่ืองจาก
เป็นท่ีแพร่หลาย  และท่ีส าคญัคือบริษทัวีเอม็แวร์นั้นมีประสบการณ์การท าระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนมานานกว่าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนของบริษทัอ่ืน 

 
2.6  โปรแกรม VMwareESXi 

ประวติัและความเป็นมาของ VMware ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
VMware  เป็นบริษัทท่ีก่อตั้ งข้ึนในปี 1998 โดยมีว ัตถุประสงค์หลักคือท าให ้

Mainframe-Class Virtual Machine Technology เป็นมาตรฐานในแวดวง IT โดยเร่ิมจาก VMware 
Workstation ในปี 1999 และเข้าสู่ตลาด Server ในปี 2001 ด้วยสินค้าท่ีเรียกว่า VMware 
Workstation,VMware GSX Server,VMware ESX Server และVMware ESXi Server ปัจจุบนั 
VMware มีผูใ้ชท้ัว่โลกกว่า 1,400,000 คนใน 5,000 องคก์ร 

ชนิดและสายผลิตภณัฑ ์ของ VMware 
เน่ืองจากทางบริษัทวีเอ็มแวร์ มีการพฒันาผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ซ่ึงในแต่ละ

ผลิตภณัฑจ์ะมีความแตกต่าง และมีความเหมาะสมกบัการใชง้านในแต่ละเง่ือนไข ดงันั้นผูว้ิจยั จึง
ขออธิบายถึงความแตกต่างของแต่ล่ะผลิตภณัฑ ์เพื่อหาขอ้สรุปและเป็นแนวทางในการเลือกใชง้าน 

2.6.1  VMware Workstation 
VMware Workstation เป็นซอฟแวร์ท่ีมีความสามารถในการใชง้านระบบปฏิบติัการได้

หลายๆ ระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น สามารถจะใช้งานระบบปฏิบติัการ Microsoft 
Windows หรือ Linux พร้อมๆ กันได้ ดังนั้ น VMware Workstation สามารถท่ีจะท าให้มี
คอมพิวเตอร์เสมือนข้ึนมาไดอี้ก ในหลายๆ ระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านปกติ 

โดย VMware Workstation นั้นเป็นสถาปัตยกรรมโฮสเตจ นิยมใชส้ าหรับการทดสอบ
ระบบ หรือการเขียนโปรแกรม ซ่ึงส่วนใหญ่มกันิยมติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เหมาะส าหรับ นกัพฒันา Software และผูท้  าการทดสอบซอฟแวร์ซ่ึงสามารถ
ท าการทดสอบและ integration ของ Multi-tier-Application ไม่ว่าจะท างานบน ระบบปฏิบติัการ
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เดียวกนัหรือต่างระบบปฏิบติัการกนับนเคร่ืองๆ เดียวกนั และ VMware มีความสามารถท่ีจะเก็บ 
environment เร่ิมตน้เพ่ือน ากลบัมาใชไ้ดโ้ดยง่าย 

2.6.2  VMware GSX Server  
VMware GSX Server  เป็น Enterprise –Class Virtual Machine Software ส าหรับธุรกิจ

ท่ีใชร้ะบบอยา่งต่อเน่ือง และไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไดถ้า้ระบบหยุดท างาน (Business Critical 
Environment VMware GSX server) เหมาะส าหรับ การท า Server Consolidation การท า High 
Availability การเตรียมและติดตั้ง server อยา่งรวดเร็ว โดยในปัจจุบนั VMware ไดเ้ลิกสายการผลิต 
VMware GSX และไดท้ าการเปล่ียนช่ือ และ Feature ต่างๆ โดยใชช่ื้อ VMware Server แทน 

2.6.3  VMware ESX  Server  
VMware ESX  Server เป็น Enterprise – Class Virtual Machine Software เหมาะกบั

ธุรกิจขนาดใหญ่ มีความตอ้งการใชร้ะบบอยา่งต่อเน่ือง และไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไดถ้า้ระบบ
หยดุท างาน (Business Critical Environment) โดย VMware ESX Server จะท างานในลกัษณะของ 
Operating System ซ่ึงพฒันาด้วย Linux ผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นต้องซ้ือ OS เพ่ือใช้งาน เพียงจัดซ้ือ
ซอฟแวร์ VMware ESX Server ก็สามารถใชง้าน Virtualized System ได ้

2.6.4  VMware ESXi  Server  
แต่เร่ิมเดิมบริษทัวีเอ็มแวร์มีแต่ VMware ESX  Server และเมื่อ VMware ESX Server 

ติดตลาดและท างานเปรียบเสมือนระบบปฏิบติัการ ทางบริษทัวีเอ็มแวร์จึงน าไปจ าหน่ายพ่วงกบั 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายค่าย โดยการถูกโหลดไวใ้นฮาร์ดดิสก์ ส่วน VMware ESX Server ท่ี
จ  าหน่ายพร้อมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายน้ีจึงไดช่ื้อเป็น VMware ESXi Server โดย i ก็คือ 
Integrated จะจ าหน่ายมาพร้อมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเท่านั้น ต่อมา VMware ESXi Server 
แบบเดิมนั้นรองรับเซิร์ฟเวอร์ไดใ้นวงจ ากดั และการขายผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของลูกคา้
นั้นไม่สามารถทดลองก่อนได ้VMware ESXi Server แบบติดมากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจึงได้
ช่ือใหม่เป็น VMware ESX Server Embedded โดยบริษทัวีเอ็มแวร์ออก VMware ESXi Server 
Installable มาอีก 1 ชุด VMware ESXi Server Installable สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งไดโ้ดยไม่
ตอ้งรอซ้ือพ่วงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สรุปแลว้ในปัจจุบนั ESX มีดว้ยกนั 2 รูปแบบ คือ 

VMware ESX  (เสียเงิน) 
VMware ESXi Server (ฟรี) โดยมีอีก 2 แบบยอ่ยคือ VMware ESXi Server Embedded

จ าหน่ายพร้อมเซิร์ฟเวอร์ และ VMware ESXi Server Installable ฟรี สามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง
เองได ้

DPU



13 

 
 

รูปที่ 2.5  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีสร้างข้ึนจาก VMware ESXi Server เป็น Hypervisor 
ท่ีสามารถติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งติดตั้งระบบปฎิบติัการมาก่อน 

 
โปรแกรม VMware ESXi เป็นซอฟต์แวร์ท่ีบริษทัวีเอ็มแวร์พฒันาโดยใชว้ิธีการแบบ 

Native Hypervisor หรือ Bare-metal Hypervisor สามารถติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ไม่
จ  าเป็นตอ้งติดตั้งระบบปฎิบติัการมาก่อน โดยตวัซอฟตแ์วร์ จะมีส่วนประกอบของ Linux Kernel ท่ี
ไดท้  าการปรับแต่งมาโดยเฉพาะใหม้ีขนาดเลก็ และมีเสถียรภาพในการท างาน ท าหนา้ท่ีควบคุมการ
เขา้ถึงและแบ่งปันทรัพยากรของเคร่ือง ให้กบัระบบปฎิบติัการเสมือน สามารถท่ีจะติดตั้งระบบ
ปฎิบัติการท่ีต่างกันได้ในเคร่ืองเดียวกัน เน่ืองจากมีการปรับแต่ง Kernel มาเป็นอย่างดี ท าให้
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เสมือน จึงใกลเ้คียงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และคอมพิวเตอร์
เสมือนท่ีท างานอยู่บน VMware ESXi Server แต่ละเคร่ืองจะแยกออกจากกนัเมื่อ เคร่ืองใดเคร่ือง
หน่ึงท างานผดิพลาด จะไม่ส่งผลกระทบกบัเคร่ืองอ่ืนๆ 
 
2.7  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ศุภกิจ พฤกษอรุณ (2554)  ศึกษาการประยุกต์สภาวะแวดลอ้มการประมวลผลแบบ
เสมือนบนระบบคลสัเตอร์ขนาดใหญ่  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ  ในปัจจุบนัเทคโนโลยีคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในงาน
ดา้นวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นผลมาจากพฒันาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหน่วย
ประมวลผล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยมีลัติคอร์ ไดส่้งผลใหขี้ดความสามารถในการประมวลผล
เพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ ส่งผลใหก้ารพฒันาซอฟแวรตไ์ม่สามารถเรียกใชท้รัพยากรในปัจจุบนัไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงไดมี้การน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนซ่ึงเป็นเทคโนโลยีในการ
จดัการ และอนุญาตให้ระบบปฏิบติัการหลายระบบสามารถท างานบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดียวกนั 
และพร้อมกนัได ้โดยยงัคงรักษาไวใ้นเร่ืองของความปลอดภยั ในการเขา้ถึงทรัพยากร และยงัคงไว้
ซ่ึงประสิทธิภาพของระบบส่งผลให้มีการบริหารจดัการทรัพยากรคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างคุม้ค่า
มากข้ึน ในงานวิจัยเป็นการน าเสนอถึงองค์ประกอบ และกรอบการท างานในการประยุกต์
เทคโนโลย ีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเขา้กบัระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ โดยอาศยักลไกของระบบ
จดัการสภาวะแวดลอ้มแบบเสมือนและระบบจัดการคลงัข้อมูล ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถก าหนดสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรมประยกุตใ์นของแต่ละผูใ้ชไ้ด ้โดยไม่มีผลกระทบอนัเน่ืองมากจาก
การรบกวนอนัเน่ืองมาจากความเขา้กนัไม่ไดข้องระบบ ความไม่สอดคลอ้งของไลบาร่ี ตลอดจน
ความแตกต่างของระบบปฏิบติัการ ซ่ึงเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนส่งเสริมในเร่ืองของ
การใชง้านทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า และประหยดัพลงังาน 

เกษมานันท์ นพจรูญศรี (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพซอฟแวร์
ประเภทไฮเปอร์ไวเซอร์บนสถาปัตยกรรม x86 หลกัสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรม
เครือข่าย   ในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเม่ือเทียบกบัยุคสมยัก่อนมาก และส่ิงหน่ึงท่ี
ผลกัดนันัน่ก็คือ เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัอยา่งมากและปัจจุบนั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดถ้กูพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจึงท าใหม้ีแนวคิดในการใชง้านประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองแม่ข่ายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุผลให้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 
เขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ เน่ืองจากการท าระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนนั้นสามารถช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมเสถียรภาพของระบบ 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบใหร้องรับความตอ้งการไดใ้นทุกสถานการณ์ อีกทั้งยงัสะดวกต่อการ
ดูแลรักษาระบบทั้งท่ีเป็นซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ และยงัใชง้านทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน จะเห็นไดว้่าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในหลายๆ องค์กรพยายามปรับตวัเขา้หาเทคโนโลยี
เวอร์ชวลไลเซชัน่ วตัถุประสงคข์องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซอฟแวร์ประเภทไฮเปอร์ไว
เซอร์บนสถาปัตยกรรม x86 จัดท าเพื่อให้เห็นผลลัพธ์เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้
เทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ใหเ้หมาะสมกบัองค์กรของท่านซ่ึง
ถกูพฒันามาจากหลากหลายเทคนิคท่ีแตกต่างกนั เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

ธนธาร ธนวรวงศ ์ปริญญา (2549) ไดศ้ึกษาความเป็นไปได ้ในการน าเทคโนโลยีของ 
VMware เขา้มาปรับปรุงการท างาน และใชง้านภายในบริษทั ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ ประกนัชีวติ 
จ  ากดั มหาชน วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ การศึกษาความ
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เป็นไปได ้ในการน าเทคโนโลยี VMware Virtualized System เขา้มาสนับสนุนการท างานภายใน
บริษทั ไทยพาณิชย ์นิวยอร์คไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั มหาชน โดยในการวิจยั จะเป็นการศึกษาถึง
ความเป็นไปไดใ้นการน าระบบ Virtualized เขา้มาใชง้านภายในบริษทัฯ เพื่อใชใ้นการปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีทางผูว้ิจยัฯ ไดด้  าเนินการทดสอบการท างานโดยการจ าลองระบบ
ลงบน VMware Virtual System และในการทดสอบมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงการยอมรับ
จากผูใ้ชง้าน ก่อนท่ีจะมีการศึกษา และวิเคราะห์อยา่งละเอียดอีกคร้ังต่อไป ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้
เก็บขอ้มลู โดยใชแ้บบสอบถาม ถามผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศทั้งหมดของบริษทัฯ และน าเสนอใน
รูปแบบของแผนภูมิในการวิเคราะห์ 

สุวฒัน์ ทองคงใหม่ (2555)ไดศ้ึกษาการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
เสมือนส าหรับองคก์ร วิชาเอก ระบบสารสนเทศ การคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวทางปฏิบติัในการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนมาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์ร เพื่อ
ลดเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนย์ขอ้มูลขององค์กร แต่ยงัคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพและ
ระดบัการใหบ้ริการท่ีดีเหมือนเดิม 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการทดลองโดยน าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาติดตั้งใชแ้ทน
ระบบเดิม โดยมีเคร่ืองมือประกอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เคร่ืองท่ีท างานร่วมกนัเป็น
ระบบคลัสเตอร์ (Clustering) กับท่ีจัดเก็บข้อมูลภายนอก หน่ึงชุด และใช้ระบบปฏิบัติการ 
VMWARE VSPHERE 4.1 ESSENTIAL PLUS จากนั้นท าการยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมท่ี
มีทั้งหมด 42 เคร่ืองไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ทดสอบการใชง้าน แลว้จึงค านวณและ
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระหว่างระบบเดิมกบัระบบเคอมพิวเตอร์เสมือนเสมือน 

ผลจากการศึกษาพบว่าการน าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาใชอ้งค์กรสามารถลดเงิน
ลงทุนของระบบสารสนเทศจากเดิม 5,057,700.00 บาท เป็น 3,057,600.00 บาท หรือลดลงได ้ร้อย
ละ 39.55 ส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานพบว่าสามารถลดลงไดจ้ากเดิม 532,370.00 บาท เป็น 
169,037.00 บาทต่อเดือน หรือ ร้อยละ 68.25 และตน้ทุนรวมในการเป็นเจา้ของระบบตลอดอายุการ
ใช ้5 ปีพบว่าสามารถลดไดจ้าก 36,999,900.00 บาทเป็น 13,199,820.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
64.32 นอกจากน้ีระบบใหม่ท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึนเพราะจะช่วยลดเวลาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายปิดใหบ้ริการอนัเน่ืองมาจากฮาร์ดแวร์ช ารุดหรือการบ ารุงรักษาและมีความยืดหยุ่นในการ
จดัสรรทรัพยากรของระบบ 

โกสินทร์ แกว้หนูนา (2553) ไดศ้ึกษาระบบเสมือนแบบซอ้นทบับนสภาพแวดลอ้มการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ ปัจจุบนัเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือนนั้นไดมี้บทาทในระบบสารสนเทศขององค์กร
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มากข้ึนช่วยให้สามารถใช้งานทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน หรือซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชั่นท าหน้าท่ีจ  าลองระบบเสมือน (Instance) 
หลายระบบใหใ้ชง้านพร้อมกนัไดบ้นฮาร์ดแวร์เดียวกนัเรียกว่า ไฮเปอร์ไวเซอร์ (Hypervisor) 

ในวิทยานิพนธ์น้ีเสนอระบบเสมือนแบบซอ้นทับท่ีผสมผสานกันระหว่างเวอร์ชวล
ไลเซชัน่เทคนิคแบบ Para-Virtualization (ESXi) และเวอร์ชวลไลเซชนัเทคนิคแบบ OS-Level 
(BSDJail) เสนอวิธีการออกแบบระบบเสมือนแบบซ้อนทบั แสดงผลการวดัประสิทธิภาพของ
ระบบเสมือนแบบซอ้นทบับนสถาปัตยกรรม x86 และแสดงตวัอย่างการค านวณค่าใชจ่้ายจากการ
ก าหนดราคาของผูใ้ห้บริการบนกลุ่มเมฆในปัจจุบัน โดยท่ีระบบเสมือนแบบซ้อนทับช่วยลด
ค่าใชจ่้ายไดม้ากกว่า 25% เน่ืองจากท าการรวมการใชง้านหลายอินสแตนซบ์นกลุ่มเมฆเป็นการปรับ
ใชอิ้นสแตนซ์เดียวท่ีมีขนาดใหญ่กว่าบนกลุ่มเมฆ เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพ (Benchmark) ของ
ระบบท่ีใชใ้นวิทยานิพนธ์น้ีคือ HPL,Apache และ iPerf ผลจากการทดสอบระบบเสมือนแบบ
ซอ้นทับให้ประสิทธิภาพไม่ต่างกับระบบเสมือนแบบไม่ซ้อนทับ การน าเสนอในวิทยานิพนธ์น้ี
สามารถน าไปใชไ้ดก้บัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีการใชง้านหลายอินสแตนซบ์นกลุ่มเมฆ 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เน้ือหาของบทน้ีกล่าวถึง ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั ระยะเวลาท่ีใชด้  าเนินการวิจยั และสรุป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
1) ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั  มีดงัต่อไปน้ี 
2) ศึกษาระบบงานเดิม และวิเคราะห์ปัญหาการท างานในระบบปัจจุบนั 
3) วิเคราะห์ ออกแบบ   
4) จดัท าและทดสอบระบบ 
5) สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 
6) เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ 

3.1.1  การศึกษาระบบงานเดิม และวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั 
ในการศึกษาการท างาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานนั้น ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจาก

ระบบงานเดิมท่ีมีอยู่ และไดศึ้กษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการท างานเดิม
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานปัจจุบนัดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ซ่ึงมีรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.1 เมื่อฝ่ายสารสนเทศตอ้งการท่ีจะสร้างระบบใหม่ข้ึนมา  ก็จะมาแจง้มายงัส่วน

ผูดู้แลระบบ ว่ามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่างอยูห่รือไม่ ถา้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีว่างอยู่ก็
จะสามารถติดตั้งโปรแกรมไดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีว่างอยูเ่ลย ทางผูดู้แลระบบ
ก็จะท าเร่ืองจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และตอ้งรอผูบ้ริหารอนุมติั ซ่ึงจะไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายในปีงบประมาณหนา้ 

1.2 กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย ถา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่
ในประกนั ทางผูดู้แลระบบก็จะแจง้ซ่อมบริษทัรับประกนั มาด าเนินการซ่อม ในวนัพรุ่งน้ี 
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1.3 กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย ถา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ี
ไม่อยูใ่นประกนัหรือหมดประกนั กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซ่อมได ้ทางผูดู้แลระบบจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งอะไหล่ และตรวจรับของภายใน 1 เดือน 

1.4 กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย ถา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ี
ไม่อยูใ่นประกนัหรือหมดประกนั กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซ่อมไม่ได ้ทางผูดู้แลระบบก็จะ
ท าเร่ืองจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และตอ้งรอผูบ้ริหารอนุมติั ซ่ึงจะไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายในปีงบประมาณหนา้ 

2. การวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั 
2.1 ปัญหาความล่าชา้ในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ และอะไหล่ของ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาการจดัซ้ือเป็นเวลานาน ถา้เป็นการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเคร่ืองใหม่กว่าจะไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตอ้งรอถึงปีงบประมาณหน้าถึงจะจดัซ้ือได ้แต่
ถา้เป็นอะไหล่กว่าของจะมาส่งตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 เดือนซ่ึงในบางคร้ังไม่สามารถรอได ้

2.2 ปัญหาในการยา้ยข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม ไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเคร่ืองใหม่ ในกรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมเสียไม่สามารถซ่อมได ้ท าให้
มีปัญหาด้านปรับแต่งค่าคอนฟิกของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมว่าจะเข้ากันได้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเคร่ืองใหม่หรือไม่ 

2.3 ปัญหาด้านการใช้จ่ายในการจัดซ้ือ ซ่ึงมีราคาสูงมากโดยเฉล่ียเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ืองมีราคาประมาณเกือบสองแสนบาท 

3.1.2  วิเคราะห์ ออกแบบ 
จากปัญหาท่ีผา่นมาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะน าเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้

โปรแกรม VMware ESXi มาใชง้าน ซ่ึงก่อนการใชง้านตอ้งมีการทดสอบว่า โปรแกรม VMware 
ESXi สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้รวมถึงความสามารถของระบบท่ีใช้จะตอ้งไม่
แตกต่างกบัระบบท่ีใชอ้ยูเ่ดิมมากท่ีสุด 

โดยการทดสอบคร้ังน้ีผูว้ิจยั จะเลือกทดสอบระบบท่ีไม่ใช่ Core Business เพื่อไม่ให้
กระทบต่อภารกิจหลกัมากนัก แต่จะทดสอบกบัระบบรองท่ีไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษทั
มากนัก ผูว้ิจยัจึงเลือกมา 3 ระบบ ไดแ้ก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใช้งานระบบ DHCP,เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Web Server,เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Antivirus  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใช้งานระบบ DHCP  เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีให้บริการ
แจกจ่าย IPAddress แบบอตัโนมติั รวมถึง Gateway และ DNS ใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูข่ายโดย
ท่ีไม่ซ ้ากนัใหก้บัทางบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Web Server เป็นระบบท่ีท าให้บริการท่ีเก็บ
เว็บไซต์ ให้ผูใ้ชง้าน เรียกชมหน้าเว็บไซต์ไดโ้ดยใชโ้พรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราวเ์ซอร์ 
ใหแ้ก่ระบบ Intranet ของบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Antivirus ระบบท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ 
Antivirus ใหก้บัเคร่ืองลกูข่ายภายในบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั 

 

 
 

รูปที่ 3.1  ระบบสารสนเทศของบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย 
 

3.1.3  จดัท าและทดสอบระบบ 
ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพในการท างานขั้นตอนการ

เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการติดตั้ง โปรแกรม VMware ESXi  หลงัจากท่ีไดร้วบรวม
ขอ้มลูและไดเ้ลือกระบบท่ีจะท าการทดสอบแลว้ ผูว้ิจยัจึงท าการติดตั้ง โปรแกรม VMware ESXi 
ลงใน Blade Server  ก่อนท่ีจะท าการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi เวอร์ชัน่ 5 
ตอ้งตรวจสอบและมัน่ใจก่อนว่า Hardware ท่ีใชน้ั้น ตอ้งรองรับ CPU 64 bit เพราะโปรแกรม 
VMware ESXi เวอร์ชัน่ 5 นั้นไม่รองรับ CPU 32 bit 
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ส าหรับการวดัค่าประสิทธิภาพรวมของเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือนจะท าการ
ทดสอบการเปรียบเทียบดว้ย โปรแกรม Task Manager ส าหรับ Windows และ ค  าสั่ง TOP ส าหรับ 
Linux  โดยท าการวดัค่าประสิทธิภาพการท างาน ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในขณะนั้น โดยท า
การทดสอบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BLADE SERVER IBM 1 เคร่ือง 64 BIT มีหน่วย
ประมวลผล Intel® Xeon® 5160 3.3 GHz RAM 16 GB Harddisk SCSI 80 GB ในการทดสอบน้ี
เลือกใชโ้ปรแกรม VMware Esxi เวอร์ชัน่ 5   

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีจะน ามาใช ้
1) BLADE SERVER IBM 1 เคร่ือง 64 BIT 
2) หน่วยประมวลผล Intel® Xeon® 5160 3.3 GHz 
3) หน่วยความจ า (RAM) 8 Gigabytes 
4) ความจุของฮาร์ดดิสก ์80 Gigabytes 
5) SAN (Storage Area Network) 1023.75 Gigabytes 
6) จอภาพขนาด 14 น้ิว 
7) เมา้ส์ และแป้นพิมพ ์
ซอฟแวรตส์ าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
1) VMware ESXi ท าหน้าท่ีเป็นซอพแวร์ท่ีท าตวัเสมือนระบบปฏิบติัการตวัหน่ึง ท่ี

รองรับการสร้าง เวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine) เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ืองสามารถ
จ าลองการสร้าง เวอร์ชวลแมชชีน ไดห้ลายๆตวั 

2) VMware vCenter Server ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการจดัการ Host VMware 
ESXi หลายๆเคร่ือง  

3) VMware vCenter Converter Standalone Client ท าหนา้ท่ีแปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเดิมมาอยูใ่นรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเสมือน (Physical to Virtual Machine)  

4) VMware vSphere Client ท าหนา้ท่ีรีโมทเขา้ไปจดัการโครงสร้างระบบ 
ซอฟแวร์วดัประสิทธิภาพ 
โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับใชแ้สดงสถานะใชท้รัพยากรภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ไดแ้ก่ โปรแกรม Task Manager ส าหรับระบบปฏิบติัการ Windows และ ค  าสั่ง TOP ส าหรับ 
ระบบปฏิบติัการ Linux 

โปรแกรม Task Manager เป็นโปรแกรมท่ีมาพร้อมกบัระบบปฏิบติัการ Windows จะ
แสดงขอ้มลูเก่ียวกบักระบวนการท างานและทรัพยากรท่ีถูกใชใ้นคอมพิวเตอร์ โดยท่ีโปรแกรมจะ
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แสดงกราฟการใช ้ตวัประมวลผล (CPU) คิดเป็น % และหน่วยความจ า (RAM) แสดงเป็นจ านวนว่า
ใชง้านไปเท่าไหร่ ในขณะนั้น 

 

 
 

รูปที่ 3.2  การวดัประสิทธิภาพโดยใชโ้ปรแกรม Task Manager 
 
ค าสั่ง TOP เป็นค าสั่งของระบบปฏิบัติการ Linux ท่ีใชส้ าหรับดูสถานะของ CPU, 

Memory เพื่อท าการ monitor หรือตรวจสอบว่าใช ้CPU หรือ memory ไปเท่าไหร่ในขณะนั้น 
 

 
  

รูปที่ 3.3  การวดัประสิทธิภาพโดยใชโ้ปรแกรม TOP 
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3.2  ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ทั้งหมด 6 ขั้นตอนดงักล่าวไวข้า้งตน้ สามารถสรุปได้

ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 

 
เดือนท่ี 

ขั้นตอน 
1

1 
/

2 
3

3 
ภ

4 
ถ

5 
6

6 
7

7 
1. ศึกษาปัญหาการท างาน
ในระบบปัจจุบนั 

       

2. วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

       

3. จดัท าและทดสอบระบบ 
 

       

4. สรุปผลการวิ จัย และ
ขอ้เสนอแนะ 

      

5. เ รียบเ รียงงานค้นคว้า
อิสระ 
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บทที่ 4 
ข้ันตอนการวิจัย 

 
เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการวิจยั ในการใชง้านโปรแกรม VMware Esxi เพื่อ

ใชใ้นการปรับปรุงการท างานของหน่วยงานวิศวกรรมระบบขอ้มลูการบิน โดยท่ีจะมีขั้น 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี 

1) การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
2) การติดตั้งโปรแกรม VMware Esxi 
3) การติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะท าการทดสอบ 
4) การวดัประสิทธิภาพ 

 
4.1  ขั้นตอนการออกแบบระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเสมอืน 

การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจะออกแบบโดยท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจะ
ท าการเช่ือมต่อกบั SAN Storage ดงัรูปท่ี 4.1 โดยการใชโ้ปรแกรม VMware EXSi ใชใ้นการสร้าง
Virtual Machine (VM) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนซ่ึงโดยปกติ โปรแกรม VMware ESXi จะถกู
ติดตั้งโดยตรงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ียงัไม่การติดตั้งระบบปฏิบติัการใดๆ ท าหน้าท่ีเป็น 
Virtualization Layer ระหว่างฮาร์ดแวร์ กบัระบบปฏิบติัการ ท าหนา้ท่ีในการท างานเป็นตวัแทนของ
ทรัพยากรต่างๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง เช่น การจ าลองโปสเซสเซอร์  (Processor) 
หน่วยความจ าหลกั (Physical memory) การเช่ือมต่อกบัเครือข่าย (Network connection) และ 
อุปกรณ์ อินพุท เอาทพ์ุท (IO Device) 

เน่ืองจากผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลของระบบไวท่ี้ SAN Storage ซ่ึงมีระบบการจดัการ 
ฮาร์ดดิสกท่ี์ใชร้ะบบ RAID ซ่ึงในการจดัเก็บขอ้มลูระบบ RAID จะเป็นการเก็บขอ้มลูใหก้ระจายไป
ในฮาร์ดดิสก์หลายๆ ตัว เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูล และช่วยเพ่ิมความ
น่าเช่ือถือในการจดัเก็บขอ้มลู เน่ืองจากการมีฮาร์ดดิสก์หลายๆ ตวัช่วยกนัในการอ่านเขียนขอ้มูลก็ 
จะมีประสิทธิภาพในการอ่านเขียนขอ้มลูดีกว่า การมีฮาร์ดดิสกใ์นการอ่านเขียนขอ้มูลเพียงตวัเดียว
ซ่ึงจะตอ้งรอใหเ้ขียนขอ้มลูเสร็จส้ินเป็นคร้ังๆ ไปจึงจะสามารถเขียนขอ้มลูใหม่ได ้และระบบ RAID 
จะประกอบดว้ยฮาร์ดดิสกห์ลายๆ ตวัรวมกนัเป็นระบบ RAID 1 ระบบ หากพบฮาร์ดิสก์ในระบบมี

DPU



24 

โอกาสท่ีจะเสียหายก็จะท าการยา้ยขอ้มูลไปยงัฮาร์ดดิสก์ตวัท่ีปลอดภยักว่า เพื่อป้องกนัขอ้มูลสูญ
หาย 

 

 
 

รูปที่ 4.1  สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีถกูออกแบบไว ้
 
4.2  ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม VMware ESXi 

โปรแกรม VMware ESXi เป็นโปรแกรมท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบเนทีฟ ซ่ึงสามารถ
ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรง ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งระบบปฎิบติัการมาก่อน โดยตวัซอฟต์แวร์ จะมี
ส่วนประกอบของ Linux Kernel ท่ีไดท้  าการปรับแต่งมาโดยเฉพาะใหม้ีขนาดเลก็ และมีเสถียรภาพ
ในการท างาน ท าหนา้ท่ีควบคุมการเขา้ถึงและแบ่งปันทรัพยากรของเคร่ือง ให้กบัระบบปฎิบติัการ
เสมือน สามารถท่ีจะติดตั้งระบบปฎิบติัการท่ีต่างกนัไดใ้นเคร่ืองเดียวกนั โดยท่ีไม่ตอ้งแกแ้กนของ
ระบบปฎิบติัการนั้น เน่ืองจากมีการปรับแต่ง Kernel มาเป็นอย่างดี ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
เสมือน จึงใกลเ้คียงกับคอมพิวเตอร์หลกั เม่ือเราติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi เสร็จแลว้ เรา
สามารถจะบริหารโปรแกรม VMware ESXi เช่นการติดตั้งระบบปฏิบติัการประเภทต่างๆ ผ่าน
โปรแกรมท่ีช่ือว่า vSphere Client 

โปรแกรม vSphere Client เป็นซอฟต์แวร์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการใชง้านคู่กบั โปรแกรม 
VMware ESXi เน่ืองจากการจัดการต่างๆ เก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีติดตั้งอยู่บน 
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โปรแกรม VMware ESXi จ าเป็นตอ้งจดัการผ่าน vSphere Client เช่น สั่งเปิด-ปิด เคร่ือง เพ่ิม-ลด 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสมือน และตั้งค่า Configuration ให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน นอกจากน้ี 
vSphere Client ยงัสามารถแสดงประสิทธิภาพการท างานของฮาร์ดแวร์ได ้เช่น ประสิทธิภาพการใช้
งานหน่วยประมวลผล, หน่วยความจ า, และอ่ืนๆ 

ดงันั้นการติดตั้งโปรแกรมจะถกูแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  ติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi  
และติดตั้งโปรแกรม vSphere Client 

4.2.1  การติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
1) เร่ิมท าการ Download โปรแกรม VMware Esxi จาก เวปไซต์ www.vmware.com 

หลงัจาก Download เรียบร้อย ก็เร่ิมท าการติดตั้งโปรแกรมโดยการใส่แผ่นโปรแกรม VMware 
ESXi พร้อมตั้งค่าบูตแผ่นซีดีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชส้ าหรับติดตั้งโปรแกรม VMware 
ESXi หลงัจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะก็จะข้ึนหน้าจอพร้อมใชง้านดงัรูปท่ี 4.2 

 

 
 

รูปที่ 4.2  หน้าจอโปรแกรม VMware ESXi ท่ีถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.3 จะเป็นรูปท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการที่จะเขา้ไปตั้งค่าไอพีใหม่ หรือตั้งค่าอื่นๆ 
โปรแกรมจะแสดงฟังค์ชัน่ท่ีใชใ้นการตั้งค่าดงัภาพสามารถกดปุ่ม (F2) Customize System 
เพื่อท่ีจะเขา้ไป Configuration ให้กบัโปรแกรม VMware ESXi 

 

 
 

รูปที่ 4.3  เมนูการตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรม VMware ESXi 
 
รูปท่ี 4.4 จะแสดงหน้าการตั้งค่าแต่ละประเภท ผูว้ิจยังานสามารถเลือการตั้งค่าต่างๆ

ไดต้ามตอ้งการ 
ตั้งค่า password ในการใชง้าน โดยเลือกท่ี Configuration Password 
เลือก Confgure Management Network จากนั้นเลือก IP Configuration เพ่ือตั้งค่า IP 

Address เลือกเป็น Static IP โดยท าเลือก IP address ท่ีว่างอยู่ โดยเลือก IP address ท่ีหมายเลข 
172.16.31.209 ท่ี VLAN 31 เน่ืองจากเป็น VLAN ท่ีใชส้ าหรับ ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ต่างๆ ของหน่วยงานวิศวกรรมระบบขอ้มูลการบิน ไม่ควรเลือก dynamic IP เน่ืองจาก VLAN ท่ี
ใชส้ าหรับการทดสอบไม่สามารถ DHCP ไม่ท าการแจก IP Address ส าหรับ VLAN น้ีดงันั้น
ควรเลือกเป็น Static IP เพื่อท าการ FIX IP Address จากนั้นใส่ค่า 

IP address คือ 172.16.31.209 
Subnet คือ 255.255.255.0,  
Gateway คือ 172.16.31.10  
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ส่วน DNS ไม่จ  าเป็นตอ้งใส่ก็ได ้เน่ืองจากเราจะเรียกใชง้านผ่าน IP address จึงไม่
ตอ้งอาศยับริการ DNS เพื่อแปลง Domain name ไปเป็น IP address 

 

 
 

รูปที่ 4.4  การตั้งค่า IP address 
 

2) หลงัจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ให้ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีส าหรับใชใ้น
การติดตั้งโปรแกรม VSphere  Client โดยท าการเปิด Web Browser แลว้พิมพ ์URL ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็น IP address 172.16.31.209  แลว้จะข้ึนหน้าจอดงัรูปท่ี 4.5 เร่ิมท าการ 
Download โปรแกรม vSphere client และติดตั้งลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะรีโมทไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีไดอ้อกแบบไวด้งัตอนตน้ หลงัจากที่ติดตั้งโปรแกรม vSphere 
Client เสร็จเรียบร้อยจะข้ึนหน้าหน้าจอดงัรูปท่ี 4.6 
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รูปที่ 4.5  หนา้จอท่ีส าหรับใช ้Download โปรแกรม vSphere Client 
 

 
 

รูปที่ 4.6  หนา้จอพร้อมใชง้านของโปรแกรม vSphere Client 
 
รูปที่4.7 จะเป็นรูปที่แสดงหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรม  VMware EXSi 

หลงัจากท่ี Login ผ่านโปรแกรม vSphere Client มาแลว้ จะข้ึนหน้าดงัภาพ เพื่อเขา้ใชใ้นการ
สร้าง คอมพิวเตอร์เสมือนต่อไป 
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รูปที่ 4.7  หน้าจอการแสดงผลของโปรแกรม VMware EXSi ผ่าน vSphere Client 
 

4.3  การตดิตั้งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที่จะท าการทดสอบ 
ในการโอนยา้ยจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมไปยงัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เสมือนนั้นจะตอ้งใชโ้ปรแกรม VMware vCenter Converter Stanalone ซ่ึงสามารถ Download ได้
ฟรีท่ี www.vmware.com โดยท่ีรูปท่ี 4.8 จะแสดงหลงัจากติดตั้ งโปรแกรม VMware vCenter 
Converter Standalone เสร็จเรียบร้อย ท าการคล๊ิกท่ีปุ่ม connect to a local server เพื่อท่ีจะท าการยา้ย
ขอ้มลูไปยงัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน  

 

 
 

รูปที่ 4.8  หนา้จอโปรแกรมท่ีใชใ้นการยา้ยขอ้มลูไปยงัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
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รูปท่ี 4.9 จะแสดงถึงหนา้ต่างแสดงการก าหนดค่าเพื่อติดต่อไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายท่ีตอ้งการโอนยา้ยขอ้มลู เลือกลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งการโอนยา้ย 

Power-on machine จะท าการเลือกใชเ้มื่อท่ีจะท าการโอนยา้ยจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายท่ีท างานอยู่ไปยงัคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนไดเ้ลยโดยท่ีไม่ตอ้งปิดการให้บริการของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น 

VMware Infrastructure virtual machine จะท าการเลือกใชเ้มื่อท่ีจะท าการโอนยา้ยจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของ VMware ESXi version ต่างๆ ท่ีต  ่ากว่าใหท้ าการโอนยา้ยมาท่ี 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของ VMware ESXi น้ี 

VMware Workstation or other VMware virtual machine จะท าการเลือกใชเ้มื่อท่ีจะท า
การโอนยา้ยจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของ VMwareWorkstation ให้โอนยา้ยมาท่ี
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของ VMware ESXi น้ี 

Backup image or third-party virtual machine จะท าการเลือกใชเ้มื่อท่ีจะท าการโอนยา้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากขอ้มลูอิมเมจท่ี Backup ไว ้ให้มาติดตั้งท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
ของ VMware ESXi น้ี 

Virtual appliance จะท าการเลือกใชเ้มื่อท่ีจะท าการโอนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนจากค่ายอ่ืนท่ีไม่ใช่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากบริษัท VMware โอนยา้ยให้มาติดตั้ ง ท่ี
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของ VMware ESXi น้ี 

 

 
 

รูปที่ 4.9  การเลือกลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งการโอนยา้ย 
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รูปท่ี 4.10 ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะวิจยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านอยู่จริงจึงท าการ
เลือก Select source type เป็น Power-on machine เพื่อท่ีจะท าโอนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะ
ท าการวิจยัหลงัจากท่ีเลือกเป็น Power-on machine เสร็จแลว้ท าการเลือกเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ท่ีจะท าการวิจยัโดยการกรอกขอ้มลูเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งการจะยา้ย 

IP address or name: IP หรือ ช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งการจะท าการ
โอนยา้ย 

User name: ช่ือผูใ้ชข้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะท าการโอนยา้ย 
Password: รหสัผา่น 
OS Family: เลือกลกัษณะระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะท าการ

โอนยา้ย 
 

 
 

รูปที่ 4.10  การกรอกขอ้มลูคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งการจะโอนยา้ย 
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รูปท่ี 4.11 จะเป็นแสดงการก าหนดค่าเพื่อติดต่อไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
Server: ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
User name: ช่ือผูใ้ชข้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
Password: รหสัผา่น 
 

 
 

รูปที่ 4.11  การก าหนดค่าเพื่อติดต่อไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
 
รูปท่ี 4.12 จะแสดงถึงการเลือก disk ท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เสมือนไว ้โดย เลือกท่ี Datastore จะมี disk ให้เลือกอยู่ 2 ชุด ไดแ้ก่ datastore1 คือ disk ท่ีอยู่ใน
เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ม่ ข่ า ย ท่ี ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ส มื อ น อ ยู่ แ ล้ ว  แ ล ะ 
MK_HUS110_BO_LUN0109 คือ disk ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ 
SAN Storage ท าการเลือก Disk ท่ีอยู่ในระบบ SAN Storage เพื่อท่ีหาก Harddisk ตวัใดตวัหน่ึง
เสียหายข้อมูลก็จะไม่สูญหายด้วย   หลังจากนั้ นให้กดปุ่ม Next เพื่อท าการโอนยา้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมไปยงัระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
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รูปที่ 4.12  การเลือกdisk ท่ีจะเก็บขอ้มลูท่ีจะใชเ้ก็บเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน 
 

รูปท่ี 4.13 จะแสดงถึงการโอนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าเร็จ สามารถตรวจสอบ
ไดท่ี้คอลมัน์สถานะจะแสดงสถานะเป็น Completed ซ่ึงใชเ้วลาในการโอนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพียง 30 นาทีเท่านั้น ซ่ึงต่างจากท่ีตอ้งท าการติดตั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเองรวมทั้งการติดตั้งค่า ซ่ึงใชเ้วลาถึง 2 ชัว่โมง หลงัจากโอนยา้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแลว้ ท าการตรวจสอบรายช่ือเคร่ืองแม่
ข่ายเสมือน ว่าไดท้  าการติดตั้งครบหรือไม่ 

 

 
 

รูปที่ 4.13  การโอนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าเร็จ 
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4.4  ขั้นตอนการวดัประสิทธิภาพ 
หลงัจากท่ีติดตั้งระบบท่ีตอ้งการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ท าการทดสอบระบบก่อน

ใชง้านจริง และตรวจสอบการท างานของระบบท่ีไดม้ีการโอนยา้ยจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่า
เรียบร้อยดีไหม เพื่อสามารถให้ผูใ้ชง้าน สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  หลงัจากท่ีตรวจสอบ
ระบบว่าพร้อมใชง้าน ก็เร่ิมท าการเปิดใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยทนัที  

ผูว้ิจยัท าการสงัเกตุ ติดตาม และตรวจสอบผลการท างานของระบบรวมทั้งการใชง้าน
ของระบบท่ีถกูติดตั้งไปยงัท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพ่ือใหท้ราบถึงการใชง้านของระบบ 
ประสิทธิภาพของระบบ  Utilization ของ  CPU และ  RAM  เพื่อใชใ้นการสรุป และประมวลผล
การทดสอบ  

ผลท่ีได้จากการศึกษาการทดสอบระบบ และประเมินผลของระบบ จากการใชง้าน
โปรแกรม VMware ESXi เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการท างานของหน่วยงานวิศวกรรมระบบขอ้มูล
การบิน แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่  

1) ประเมินดา้นประสิทธิภาพในการท างาน  
2) ประเมินดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
ประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 
ในการทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการท างาน ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบ

การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi ซ่ึงระบบท่ีใชใ้นการ
ทดสอบไดแ้ก่ 

1) ระบบ DHCP 
2) ระบบ Webserver 
3) ระบบ AntiVirus 
4) ระบบแม่ข่ายเสมือน 
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ระบบ DHCP เป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแจกจ่าย IPAddress แบบอตัโนมติั   
  

 
 
รูปที่ 4.14  ประสิทธิภาพการท างานระบบ DHCP ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม 

 
จากรูปท่ี 4.14  จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ DHCP ของคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเดิม ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การใชง้านโดยท่ีการใชง้านของระบบ DHCP เดิมนั้น โดยค าสั่ง 
topซ่ึงเป็นค าสัง่ท่ีใชใ้นการแสดงการใชท้รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากแต่ละ process 
โดยท่ีค  าสั่ง TOP จะแสดงผลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วน 1 ท่ีจะแสดงการใชง้านทรัยากรของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยท่ีบรรทดัแรกจะแสดงผลลพัธ์ เวลาของระบบ,สถานะ,จ านวนวนั 
ชัว่โมง / นาที ท่ีระบบท างานอยู ่บรรทดัท่ีสองแสดงสถานะของโปรเซส บรรทดัท่ี 3 แสดงสถานะ
ของโปรเซสเซอร์ ส่วนบรรทดัท่ี 4 และ 5 แสดงเก่ียวกบัหน่วยความจ าและส่วนท่ี 2 จะแสดงการใช้
งาน process อะไรอยู่บา้ง โดยท่ีจากรูปท่ี 4.14 จากส่วนท่ี 1 จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเวลา 9 โมง 37 
นาที เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถกูใชง้านเป็นเวลา 8 ชัว่โมง 3 นาที และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เฉล่ียใชง้าน CPU Usage 0.2 % ใช ้RAM ไป 30.61% ใช ้Disk ไป 6 %ในช่วงเวลาท าการ 

ระบบ Web Server เป็นระบบท่ีท าให้บริการท่ีเก็บเว็บไซต์ (Server) แลว้ให้ผูใ้ช ้
(Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ไดโ้ดยใชโ้พรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราวเ์ซอร์ ให้แก่ระบบ 
Intranet ของบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั  

 

DPU



36 

 
 

รูปที่ 4.15  ประสิทธิภาพการท างานระบบ web server ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม 
 

จากรูปท่ี 4.15 จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ web server ของคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเดิมโดยท่ีการใชง้านเดิม ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การใชง้านโดยท่ีการใชง้านของระบบ 
Web Server เดิมนั้น ไดใ้ชโ้ดยเฉล่ีย CPU Usage 2.2% ใช ้RAM ไป 95.14 % ใช ้Disk ไป 49 % 
ในช่วงเวลาท าการ 

ระบบ Antivirus Administration เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการ Antivirus ให้กบั
เคร่ืองลกูข่าย  

 

 
 

รูปที่ 4.16  ประสิทธิภาพการท างานระบบ Antivirus ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม 
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จากรูปท่ี 4.16  จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ Antivirus ของคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเดิมโดยท่ีการใชง้านคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การใชง้านโดยใช้
โปรแกรม Task Manager เพื่อใช้ในการวดั Performance ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดย
แบ่งเป็น 2 คือ ส่วนท่ีวดัการใชง้าน CPU และส่วนท่ีวดัการใชง้าน Memory จากรูปท่ี 4.16 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านของระบบ Antivirus เดิมนั้น ไดใ้ชง้านเฉล่ีย CPU Usage 58% ใชง้าน 
RAM ไป 49.75 % ในช่วงเวลาท าการ 

จากการประเมินประสิทธิภาพผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนท่ีติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi โดยท าการเก็บขอ้มูล CPU ,RAM ,DISK และการใชง้าน
เครือข่ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi ในช่วงเวลาท าการ เพื่อใช้
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการท างานระบบท่ีท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกบั
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

ระบบ DHCP เป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแจกจ่าย IPAddress แบบอตัโนมติั   
 

 
 
รูปที่ 4.17  ประสิทธิภาพการท างานระบบ DHCP ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

 
จากรูปท่ี 4.17  จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ DHCP ของคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเสมือน โดยท่ีการใชง้านของระบบ DHCP เดิมนั้น ไดใ้ชโ้ดยเฉล่ีย CPU Usage 0.2 % ใช ้RAM 
ไป 30.61% ใช ้Disk ไป 6 %ในช่วงเวลาท าการ  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์พบว่าการท างานบนระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนนั้นระบบ DHCP ไดใ้ชท้รัพยากรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนใชไ้ปโดยเฉล่ีย 
CPU Usage 0.2% ใช ้RAM ไป 22.95% ใช ้Disk ไป 6% ในช่วงเวลาท าการ 
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ระบบ Web Server เป็นระบบท่ีท าให้บริการท่ีเก็บเว็บไซต์ (Server) แลว้ให้ผูใ้ชง้าน 
(Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ไดโ้ดยใชโ้พรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราวเ์ซอร์ ให้แก่ระบบ 
Intranet ของบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทยจ ากดั 

 

 
 

รูปที่ 4.18  ประสิทธิภาพการท างานระบบ Web Server ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
 

จากรูปท่ี 4.18  จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ Web Server ของ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดยท่ีการใชง้านของระบบ Web Server เดิมนั้น ไดใ้ชโ้ดยเฉล่ีย CPU 
Usage 2.2% ใช ้RAM ไป 95.14 % ใช ้Disk ไป 49 % ในช่วงเวลาท าการ ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์
พบว่าการท างานบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือนนั้นระบบ Web Server ไดใ้ชท้รัพยากรบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เสมือนใชไ้ปโดยเฉล่ีย CPU Usage 1.2% ใช ้ RAM ไป 38.48 %  ใช ้Disk ไป 49%
ในช่วงเวลาท าการ 
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ระบบ Kaspersky Administration Kit เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการ Antivirus 
ใหก้บัเคร่ืองลกูข่าย  

 

 
  

รูปที่ 4.19  ประสิทธิภาพการท างานระบบ Antivirusของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
 

จากรูปท่ี 4.19  จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ Antivirusของคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือนโดยท่ีการใชง้านของระบบ Antivirus เดิมนั้น ไดใ้ชโ้ดยเฉล่ีย CPU Usage 58% ใช ้
RAM ไป 49.75% ในช่วงเวลาท าการ ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์พบว่าการท างานบนระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนนั้นระบบ Web Server ไดใ้ชท้รัพยากรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนใชไ้ปโดย
เฉล่ีย  CPU Usage 34% ใช ้RAM ไป 38.15 % ใช ้Disk ไป 50% ในช่วงเวลาท าการ 
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การวดัประสิทธิภาพของ CPU ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่ายเสมือน 
 

 
 

รูปที่ 4.20  ประสิทธิภาพของ CPU ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่ายเสมือน 
 
จากรูปท่ี 4.20  จะแสดงถึงประสิทธิภาพของ CPU ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่าย

เสมือนโดยท าการวดัตวัระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยแกน Y จะแสดงถึง Percent การใชง้านของ 
CPU และแกน X แสดงช่วงเวลาใชง้านของ CPU ซ่ึงจากรูปท่ี 4-20 จากตรวจดูขอ้มูลของระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนภายใน 1 วนัท าการ พบว่าก่อนหนา้ท่ีจะถึงเวลาท าการ พบว่า CPU ถกูใชง้านอยู่
ท่ี 10% หลงัจากท่ีถึงช่วงเวลาท าการ พบว่า CPU ใชง้านอยูเ่ฉล่ีย 25% ซ่ึงมีบางช่วงท่ีมีการใชง้านถึง 
50% เน่ืองจากเป็นการ UPDATE DATA ของระบบ Antivirus ท าใหใ้ชง้าน CPU มากเป็นบางคร้ัง  
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ตารางสรุปการวดัประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
 

ตารางที4่.1  วดัประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมทั้ง 3 เคร่ือง  
 

รายการ วดัประสิทธิภาพ 
 CPU RAM DISK 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ DHCP 0.2% 30.61% 6% 
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ Web Server 2.2% 95.14% 49% 
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ Antivirus 58% 49.75% 50% 
 
ตารางที่ 4.2 วดัประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งทั้ง 3 ระบบลงไปท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง  
  

รายการ วดัประสิทธิภาพ 
 CPU RAM DISK 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งระบบ DHCP 0.2% 22.95% 6% 
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งระบบ Web Server 1.2% 38.48% 49% 
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งระบบ Antivirus 34% 38.15% 50% 
 
จากตารางวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมและตารางวัด

ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดยจะแสดงให้เห็นทั้ง 3 รายการไดแ้ก่ ระบบ 
DHCP ระบบ Web Server และระบบ Antivirus พบว่า ระบบท่ีใชง้านทรัพยากรมากท่ีสุดก็คือ 
ระบบ Antivirus ซ่ึงใชง้าน CPU ไปถึง 58% ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม และใชง้าน CPU ไป
ถึง 34% ในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
 
 

DPU



42 

ตารางที่ 4.3  สรุปประเมินดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
 

รายการ ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
เดิม 

ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
เสมอืน 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 3 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 540,000 บาท 180,000 บาท 

ค่า License VMWare Essentials ไม่มี 29,850 บาท 
   

รวม 540,000 บาท 209,850 บาท 
 
จากตารางการประเมินดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนั้น พบว่าถา้เป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเดิมจะเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงิน 540,000 บาทโดยประมาณ และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงิน 209,850 บาทโดยประมาณ แต่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมนั้น
ไม่มีค่าเสีย License แต่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนนั้นเสียค่า License เป็นจ านวนเงิน 29,850 
บาท โดยประมาณ 
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บทที ่5 
สรุปผลท่ีได้จากการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษางานวิจัยเ ร่ืองการติดตั้ งและเปรียบเทียบสมรรถภาพของระบบ

คอมพิวเตอร์เสมือน โดยการน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  มาสร้างระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน โดยใชโ้ปรแกรม VMware ESXi โดยท่ีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนนั้นจะช่วยให้สามารถน า
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชอี้กโดยท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุดสามารถใชท้ดแทน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดห้ลายชุด จากเทคโนโลยดีงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัประหยดังบประมาณในการ
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได ้

การทดลองน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกมา 3 ระบบ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้าน
ระบบ DHCP,เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ WEB SERVER,เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ท่ีใชง้านระบบ ANTIVIRUS ซ่ึงทั้ง 3 ระบบท่ีเลือกมาน้ีไม่ใช่ Core Business เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ภารกิจหลกัมากนกั แต่จะทดสอบกบัระบบรองท่ีไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษทัมากนัก หลกั
จาก โดยท่ีทั้ง 3 ระบบน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการโอนยา้ยทั้ง 3 ระบบมาท่ีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้
โปรแกรม VMware  

 

 
รูปที่ 5.1  ภาพรวมการยา้ยระบบงานจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาอยูบ่นระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน 
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หลงัจากท่ีติดตั้งระบบท่ีตอ้งการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็เร่ิมท าการทดสอบระบบ
ก่อนใชง้านจริง และตรวจสอบการท างานของระบบท่ีไดม้ีการโอนยา้ยจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ เพื่อสามารถให้ผูใ้ช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หลงัจากท่ี
ตรวจสอบระบบว่าพร้อมใชง้าน ก็เร่ิมท าการเปิดใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยทนัที  

ผูว้ิจยัท าการสงัเกตุ ติดตาม และตรวจสอบผลการท างานของระบบรวมทั้งการใชง้าน
ของระบบท่ีถกูติดตั้งไปยงัท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพ่ือใหท้ราบถึงการใชง้านของระบบ 
,ประสิทธิภาพของระบบ,Utilization ของ CPU,RAM,DISK 

ผลท่ีได้จากการศึกษาการทดสอบระบบ และประเมินผลของระบบ จากการใชง้าน
โปรแกรม VMware ESXi แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ประเมินดา้นประสิทธิภาพการท างาน และ  
ประเมินดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 
5.1  ประเมนิด้านประสิทธิภาพการท างาน 
  
ตารางที่ 5.1  วดัประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมทั้ง 3 เคร่ือง  

 
รายการ วดัประสิทธิภาพ 

 CPU RAM DISK 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ DHCP 0.2% 30.61% 6% 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ Web Server 2.2% 95.14% 49% 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ Antivirus 58% 49.75% 50% 
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ตารางที่ 5.2  วดัประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งทั้ง 3 ระบบลงไปท่ี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง 

 
รายการ วดัประสิทธิภาพ 

 CPU RAM DISK 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งระบบ DHCP 0.2% 22.95% 6% 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งระบบ Web Server 1.2% 38.48% 49% 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งระบบ Antivirus 34% 38.15% 50% 

 
5.2  ประเมนิด้านค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ 
 
ตารางที่ 5.3  ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีประเมินเกิดข้ึน 

 

รายการ ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
เดิม 

ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
เสมอืน 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 3 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 540,000 บาท 180,000 บาท 

ค่า License VMWare 
Essentials 

ไม่มี 29,850 บาท 

   

รวม 540,000 บาท 209,850 บาท 
 
จากตารางการเปรียบเทียบในดา้นวดัประสิทธิภาพการท างานของระบบและดา้นการ

ประเมินดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนพบวา่ ระหว่างการท างานในระบบเดิมท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบใหม่ท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เสมือน พบว่าประสิทธิภาพในการท างานไม่ได้มีความ
แตกต่างกนัมากและมีประสิทธิภาพดีกว่าถา้เทียบกบัระบบท่ีท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เดิม แต่มีค่าจ่ายถกูกว่าเกินกว่าคร่ึงนึง เช่น ระบบ Antivirus ท่ีติดตั้งลงท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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เดิมไดใ้ชง้าน CPU 58% RAM 49.75 DISK 50% ในขณะท่ี ระบบ Antivirus ท่ีติดตั้งลงบนระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนนั้น พบว่าไดใ้ชง้าน CPU 34% RAM 38.15 DISK 50% ซ่ึงหลงัจากท่ีน ามา
เปรียบเทียบกนัระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมกบัระบบคอมพิวเตอร์เสมือนพบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนท างานไดดี้กว่าเลก็นอ้ย 

จากการทดสอบพบว่าทั้ง 3 ระบบดงักล่าวท่ีท างานบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือนก่อนท่ี
จะใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือนนั้นได้ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายถึง  3 เคร่ือง แต่หลงัท่ีน าระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนเขา้มาใชง้านพบว่าสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปเพียง 1 เคร่ืองเท่านั้น
และระบบดงักล่าวก็ยงัสามารถท างานไดโ้ดยปกติ และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
สามารถรับภาระการประมวลผลทั้งหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเต็มประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัควรตรวจสอบ
ว่า ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมีการแจง้เตือนอะไรบา้งหากพบการแจง้เตือนก็ให้ตรวจสอบ และ
ปรับแต่งตั้งค่าใหก้บัระบบคอมพิวเตอร์เสมือนใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5.3  ผลทีไ่ด้จากการศึกษาการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 

ในการศึกษาการน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้โปรแกรม VMware 
ESXi มาใชง้านท่ีหน่วยงานวิศวกรรมระบบขอ้มลูการบิน จากขอ้มลูท่ีไดศ้ึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ ท าให้พบว่าการน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใชโ้ปรแกรม VMware ESXi 
พบว่า 

5.3.1 ท าให้ลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งใชง้านจากปกติใชง้าน 3 เคร่ืองลดลง
เหลือ 1 เคร่ือง ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือการซ่อมบ ารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

5.3.2 ท าใหช่้วยใหใ้ชท้รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน จากเดิมแต่ละระบบใชท้รัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียง 2 – 30 % แต่การวิจยัน้ีท าให้
ใชท้รัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดถึ้ง 50 %  ซ่ึงสามารถใชท้รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไดอ้ยา่งประโยชน์สูงสุด 

5.3.3 ช่วยลดเวลาในการติดตั้งระบบ จากเดิมท่ีตอ้งติดตั้งระบบใหม่นั้นใชเ้วลาถึง 2 – 3 ชัว่โมง
โดยตอ้งเขา้ใจตอ้งระบบเก่าดว้ยว่าผูดู้แลระบบคนเก่านั้นตั้งค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอะไรไวบ้า้ง แต่
การใชเ้ทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใชโ้ปรแกรม VMware ESXi สามารถติดตั้งระบบ
ไดเ้ลย เพราะมีโปรแกรมช่วยในการโอนยา้ยระบบข้ึนไปในระบบคอมพิวเตอร์เสมือนไดเ้ลย โดย
ใชเ้วลาเพียงไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
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5.4  ข้อเสนอแนะเมือ่น าเทคโนโลยรีะบบคอมพวิเตอร์เสมอืนมาใช้งาน 
5.4.1 ในการศึกษาระบบงานเดิมท่ีจะท าการโอนยา้ยข้ึนมาในระบบคอมพิวเตอร์เสมือนดงัท่ีได้

ท าในงานวิจยัน้ีควรท าการศึกษาระบบงานนั้นใหรู้้เร่ืองเป็นอยา่งดี เพ่ือท่ีจะจดัสรรทรัพยากรให้แก่
ระบบไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพเพ่ือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุดเวลาน าระบบข้ึนใชง้านใน
ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  ถา้ไม่ศึกษาระบบงานเดิมให้ถ่ีถว้นก็อาจจะท าให้การใชง้านระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนนั้น ไม่เต็มประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่สามารถใชง้านระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
ได ้

5.4.2 เน่ืองจากการทดลองน้ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเคร่ืองเดียวท่ีใชใ้นการทดสอบ 
แต่เมื่อใชจ้ะระบบคอมพิวเตอร์เสมือนใชท้ างานจริง ควรมีอย่างน้อย 2 เคร่ืองเพื่อเป็นระบบส ารอง
หรือท าเป็นระบบคลสัเตอร์ ในกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหายก็ยงัสามารถท างานไดอ้ยู่โดย
ท่ีไม่ตอ้งหยดุใหบ้ริการ 
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คู่มอืการตดิตั้ง 
 

การติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi นั้น จะต้องท าการเตรียมแผ่น CD ท่ีท าการ 
Download image file มาจาก www.vmware.com เพ่ือท่ีจะท าการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 

หลงัจากท าการใส่แผ่น CD ท่ีจะ Setup โปรแกรม VMware ESXi แลว้ จะข้ึนตวัเลือก
ใหเ้ลือกดงัรูป ใหท้ าการเลือกตวัเลือกแรกดงัรูปเพ่ือท่ีจะท าการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
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1. เร่ิมท าการ Boot โปรแกรม VMware ESXi 
 

 
 
2. โปรแกรมท าการตรวจสอบขอ้มลูของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะท าการติดตั้ง 
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3. หลงัจากอ่านขอ้ตกลงเสร็จเรียบร้อยใหท้ าการกด F11 เพ่ือด าเนินการติดตั้งต่อไป หรือถา้ไม่
ยอมรับขอ้ตกลง ใหท้ าการกดปุ่ม Esc เพ่ือยกเลิกการติดตั้ง 

 

 
 
4. ท าการเลือก DISK ท่ีจะท าการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
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5. ท าการเลือกภาษาท่ีใชใ้นการติดตั้งและใชง้าน โปรแกรม VMware ESXi 
 

 
 
6. ใหท้ าการตั้ง  PASSWORD ก่อนท่ีจะเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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7. ใหท้ าการยนืยนัว่าจะด าเนินการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi  โดนท่ี กดไปท่ีปุ่ม F11 เพื่อท า
การติดตั้ง หรือ กดไปท่ีปุ่ม  F9 เพื่อถอยกลบัมาเมนูก่อนหนา้น้ี หรือกดไปท่ีปุ่ม ESC เพื่อท าการ
ยกเลิกการติดตั้ง  

 

 
 

8. โปรแกรม VMware ESXi ก าลงัด  าเนินการติดตั้ง 
 

 
 

9. โปรแกรม VMware ท าการติดตั้งลงไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสร็จเรียบร้อยและใหท้ าการ 
reboot  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใหโ้ปรแกรม VMware ESXi พร้อมใชง้าน 
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10. โปรแกรม VMware ESXi พร้อมใชง้านหลงัจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 
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ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2542 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ต าแหน่งวิศวกรระบบอาวุโส 
 บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ  ากดั 
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