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บทคดัย่อ 
  

  ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในดา้นต่างๆมากข้ึน ทั้งในเร่ืองส่วนตวั 
และในการทาํงาน ซ่ึงส่งผลถึงการจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงนบัวนัจะมีปริมาณมากข้ึน การแบ่งปันขอ้มูลหรือการ
ส่งต่อขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ในการจดัเก็บขอ้มูลหรือแบ่งปันขอ้มูลมีอยูห่ลายวิธีซ่ึงแต่ละวิธีก็มี
ขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบคลาวดซ่ึ์งเป็นเทคโนโลยกีารคาํนวณแบบคลาวดก์็เป็นอีก
วิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจในการนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการดา้นขอ้มูลดงักล่าว แต่ในการพฒันาระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการให้บริการนั้นควรจะตอ้งศึกษาถึงศกัยภาพการ
ทาํงานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพื่อใหส้ามารถรองรับปริมาณความตอ้งการของผูใ้ชใ้นองคก์รได ้
  งานวิจยัน้ีไดจ้ดัทาํเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์การจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวดข้ึ์นดว้ยฮาร์ดแวร์ 2 แบบ คือ 
ฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ และฮาร์ดแวร์เสมือนเพื่อทดลองและเทียบผลการทาํงานของฮาร์ดแวร์ทั้ง 2 แบบ 
โดยมีการทดลอง 2 วิธี คือ วิธีแรกทาํการจาํลองสถานการณ์ใหเ้คร่ืองเซิร์ฟเวอร์รองรับการทาํงานถ่ายโอน
ขอ้มูลจากเคร่ืองลูกข่ายพร้อมๆ กนัดว้ยจาํนวนเคร่ืองลูกข่ายในปริมาณต่างๆ  และวิธีท่ี 2 ทาํการจาํลอง
สร้างการเช่ือมต่อในปริมาณต่างๆ เพื่อดูผลการทาํงานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเกิดข้ึนตามจาํนวนการ
เช่ือมต่อในจาํนวนต่างๆ ทั้งน้ีได้ดาํเนินการทดลองภายใตโ้ครงสร้างพื้นฐานภายในกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
  ผลวิจยัแสดงใหเ้ห็นขีดความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ระบบการจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวดบ์น
ฮาร์ดแวร์ทางกายภาพมีศกัยภาพการทาํงานสูงกว่าฮาร์ดแวร์เสมือน การใชร้ะบบการจดัเก็บขอ้มูลแบบ
คลาวดแ์บบส่วนตวัภายในองคก์รยอ่มมีความรวดเร็วของการถ่ายโอนขอ้มูลและมีความปลอดภยัสูงกว่า
การฝากขอ้มูลไวก้ับผูใ้ห้บริการภายนอก อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในปัจจุบนัทาํให้ฮาร์ดแวร์มีขีด
ความสามารถสูงข้ึน ดงันั้นการนาํเทคโนโลยีเคร่ืองเสมือนมาใชง้านร่วมกบัการคาํนวณแบบคลาวดจ์ะ
ทาํใหส้ามารถใชง้านฮาร์ดแวร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและยงัเป็นการใชง้บประมาณไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
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ABSTRACT 
  

 Information technology is being utilized in working environment more and more 
everyday. More information, more data, more equipments and most importantly more risks 
involved using more information technology in the work place. The more data is needed, the 
more storage is needed to store the data. Furthermore, to make better use of the data, sharing the 
data with more personnel has become a normal practice in almost every working environment. 
Consequently, more storage is needed and a better security sharing method is also crucial. 
 Cloud computing has been proven in many situations as a sensible and secure storage 
alternative for most working environments. In this research, we focus on implementing and 
evaluating a cloud storage system both on physical storage server and on virtual storage server. 
Both systems will be evaluated on the duration of data transfer from various number of clients to 
the server, and the reaction time of the server in respond to during connection from various 
amount of clients.  This research has been conducted under the infrastructure of the Defence 
Information and Space Technology Department. 
 The results demonstrated that cloud storage server can be effectively utilized to 
provide a more flexible data storage technology and also allowed a more secure data sharing 
within the working environment. We have further found that the capabilities of physical cloud 
storage server are higher than that of the virtual cloud storage server. However, given that 
capabilities of computing technology is rapidly increasing, it is possible that soon it would be 
sensible to utilize virtual cloud storage server in conjunction with physical cloud storage server. 
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กติติกรรมประกาศ 
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 ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตท่ีให้ทุนการศึกษาในการลดหยอ่นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
สาํหรับการลงทะเบียน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีประจาํสาขาวิชาทุกท่านท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกต่างๆใน
ระหวา่งการศึกษา 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานสารนิพนธ์ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์กับผูท่ี้
ตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบ Cloud computing สาํหรับองคก์ร 
และหากงานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด  ผูว้ิจยัตอ้งของอภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา  
  ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดถู้กนาํมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี  
มีส่วนใหก้ารปฏิบติังานง่ายข้ึน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน สามารถอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
ดา้นต่าง  ๆมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อสนบัสนุนการทาํงาน รวมถึงการแชร์ไฟลห์รือขอ้มูลต่าง  ๆใหก้บัผูอ่ื้น 
  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมได้มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสนบัสนุนการทาํงานในดา้นต่างๆเช่นกนั การทาํงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละเคร่ืองถึงแมจ้ะมี
การเช่ือมต่อเขา้กับระบบเน็ตเวิร์ค (network) แต่การจดัเก็บขอ้มูลต่างๆของผูใ้ช้งานแต่ละคนก็เป็นการ
จดัเก็บไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตวั  ดงันั้นในการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีการแชร์ขอ้มูล
ต่างๆ ใหก้บัผูร่้วมงานหรือบุคคลอ่ืนกจ็ะเกิดปัญหายุง่ยาก และอาจมีปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น การแพร่กระจาย 
ของไวรัสคอมพิวเตอร์ผา่นอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้   
  มีหลายแนวทางไดถู้กนาํมาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีไดก้ล่าว ไดแ้ก่ การ shared files  
ผา่นเครือข่าย network โดยตรงจาก hard disk ของ computer ส่วนตวัของแต่ละคน ซ่ึงผูใ้ชส่้วนใหญ่ 
จะประสบปัญหายุ่งยากในการตั้งค่าสาํหรับการ shared files ดว้ยวิธีน้ี มีความยุง่ยากในการ shared file  
เม่ือผูใ้ชง้านใชร้ะบบปฏิบติัการไม่เหมือนกนั เป็นตน้ อีกวิธีการหน่ึงท่ีไดมี้การนาํมาใชใ้นการ shared files 
ขอ้มูลคือ การใชร้ะบบ client - server เป็นระบบท่ีมี server เป็นศูนยก์ลางการให้บริการแก่เคร่ืองclient 
สาํหรับการ shared files ต่างๆ แต่วิธีน้ีจะตอ้งใช ้hardware ท่ีมีราคาสูงสาํหรับงานท่ีตอ้งรองรับการทาํงาน 
24 ชม. และใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองไม่มีวนัหยดุ เม่ือเกิดปัญหาตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมบาํรุงมาก และตอ้งใช้
ผูมี้ความรู้มีความชาํนาญสูงในการดูแลและการบาํรุงรักษา 
  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมามีเทคโนโลยหีน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดแ้ก่ เทคโนโลย ี
cloud computing ซ่ึงผูใ้หบ้ริการจะนาํทรัพยากรคอมพิวเตอร์มารวมกนัเพื่อใหบ้ริการโดยจดัทาํเป็นลกัษณะ Service 
เพื่อใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณในลกัษณะ Service on demand   และจะ
แบ่งปันทรัพยากรใหก้บัผูต้อ้งการใชง้านนั้น ซ่ึงการประมวลผลแบบ cloud computing นั้นเป็นลกัษณะท่ีพฒันาข้ึน
ต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชวลไลเซชัน่ และเวบ็เซอร์วิส โดยผูใ้ชง้านนั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเชิง
เทคนิคสําหรับพื้นฐานการทาํงานนั้นโดยไดมี้การนาํ cloud computing ไปประยุกตใ์ชก้บังานดา้นต่างๆ ซ่ึง

DPU



2 
 

เทคโนโลย ีcloud computing มีขอ้ดีหลายประการ เช่น สามารถแบ่งปันการใชท้รัพยากรใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคนไดต้าม
ความตอ้งการ เป็นระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงเน่ืองจากมีการใชท้รัพยากรท่ีมาจากหลายแห่ง การใชง้านเป็นใน
ลกัษณะ web service จึงสามารถใชง้านไดจ้ากทุกสถานท่ีไดโ้ดยไม่มีปัญหาสาํหรับผูใ้ชร้ะบบปฏิบติัการต่าง  ๆเพียง
แค่มี browser และสามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายกใ็ชง้านได ้ สามารถขยายระบบไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ชง้าน 
เป็นเทคโนโลยท่ีีประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง  ๆและเป็นระบบท่ีมีความปลอดภยั เป็นตน้ 
  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมมีภารกิจท่ีรับผิดชอบอยู่หลายดา้นประกอบดว้ย งาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ งานดา้นการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ งานดา้นการส่ือสาร งานดา้นการบริหาร
คล่ืนความถ่ี และงานดา้นกิจการอวกาศ ซ่ึงในงานแต่ละดา้นลว้นตอ้งใชท้รัพยากรดา้น storage เพื่อสนับสนุน
ภารกิจทั้งส้ิน ในการปฏิบติังานมีบ่อยคร้ังท่ีจาํเป็นตอ้งปฏิบติังานนอกสถานท่ีและตอ้งมีการสนับสนุนขอ้มูล
ต่างๆให้กนัระหว่างผูป้ฏิบติังานในระดบัเดียวกนั หรือแมก้ระทั้งระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงจะ
ประสบปัญหาหลายประการ เช่น ขอ้มูลท่ีผูป้ฏิบติังานนอกสถานท่ีมีไม่ครบถว้น ขอ้มูลขาดความสมบูรณ์  ขอ้มูล
ไม่ทนัสมยัไม่ทนัต่อเหตุการณ์ หรือปัญหาในดา้นเวลาในการเตรียมขอ้มูลก่อนออกปฏิบติัภารกิจมีไม่เพียงพอเม่ือ
ไดรั้บคาํสั่งท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนนอกสถานท่ี ดงันั้นระบบ cloud computing ซ่ึงมีจุดเด่นในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ มี
ความรวดเร็วในการใชง้าน (Agility) ค่าใชจ่้ายตํ่า (Cost) สามารถใชไ้ดด้ว้ยอุปกรณ์ท่ีหลากหลายและใชง้านทุก
สถานท่ี (Device and Location Independence) แบ่งการใชท้รัพยากรใหผู้ใ้ชจ้าํนวนมากได ้(Multi-Tenancy) มีความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) มีความยืดหยุ่น (Scalability)  มีความปลอดภยั (Security) และมีความมัน่คง (Sustainability)  
ดงันั้น cloud computing จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสามารถนาํมาแกปั้ญหาในการใชง้านตามท่ีกล่าวมาได ้
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงทาํการศึกษาและพฒันาระบบ cloud storage ซ่ึงเป็นรูปแบบการบริการหน่ึงของเทคโนโลย ี
cloud computing ข้ึนมาดว้ย Hardware 2 แบบคือ ฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ (Physical hardware) และฮาร์ดแวร์เสมือน 
(Virtual hardware) เพ่ือเปรียบเทียบศกัยภาพการทาํงานของ Server ระบบ cloud computing ท่ีทาํงานบน Hardware 
ทั้ ง 2 แบบ โดยอาจจะนําขอ้มูลท่ีได้ไปเป็นปัจจัยใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมการพฒันาระบบ cloud 
computing ใหต้รงความตอ้งการภายในกรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหมหรือองคก์รต่างๆได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์  
 1. ศึกษาระบบเครือข่ายใหม่ท่ีสามารถนํามาเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ การทาํงานให้กับ 
กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ cloud storage ให้มีศกัยภาพท่ีสามารถรองรับความตอ้งการ 
ใชง้านของผูใ้ชง้านภายในกรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหมได ้
 3.  สร้างแม่แบบสาํหรับศึกษาระบบ cloud storage เพื่อใชง้านในกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม และหน่วยงานอ่ืนในสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหมต่อไป 
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1.3 ขอบเขตการวจัิย 
 1.3.1 งานวิจยัน้ีเป็นกรณีศึกษา การพฒันาระบบ cloud storage สําหรับให้บริการกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยใชโ้ดยใชโ้อเพน่ซอร์ส 
 1.3.2 ขอบเขตเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 
  1.3.2.1 เคร่ือง Server และ Client สาํหรับงานวิจยัน้ี ใช ้Hardware ท่ีมีการใชง้านอยูภ่ายในกรม
เทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
  1.3.2.2 ดา้นซอฟต์แวร์ (Software)  ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในการพฒันาระบบ Cloud 
storage และ เคร่ืองมือสาํหรับการวดัผลการทดลอง 
  1.3.2.3 ระบบเครือข่าย Network เป็นระบบเครือข่ายภายในห้องอบรมคอมพิวเตอร์  
กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถพิจารณาปัจจยัดา้นทรัพยากรท่ีจะพฒันาระบบ Cloud storage สาํหรับกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหมได ้ 
 2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการใหบ้ริการของระบบ Cloud storage ท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับหน่วยงานได ้ 
 3. เป็นแนวทางการพฒันาระบบ Cloud storage เพ่ือใหมี้ศกัยภาพท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานต่างๆของ 
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหมได ้ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ระบบ  หมายถึง ระบบ cloud storage ท่ีผูจ้ดัทาํเป็นผูพ้ฒันา 
  ทรัพยากร  หมายถึง ความเร็วในการประมวลผล หน่วยความจาํหลกั หน่วยความจาํสาํรอง และ 
พื้นท่ีสาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูล 
  ประสิทธิภาพ  หมายถึง การดาํเนินการโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  ความคุม้ค่า  หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดรั้บเปรียบเทียบกบัทรัพยากรท่ีนาํมาใช ้
  หน่วยงาน  หมายถึง กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
  ความตอ้งการ  หมายถึง โจทยปั์ญหาของงานวิจยัตอ้งการให้ระบบคอมพิวเตอร์แกไ้ขหรือตอบ
ปัญหาตามท่ีผูว้ิจยักาํหนด 
  บริการ  หมายถึง ถือว่าเป็นทรัพยากร โดยในทางกลบักนัก็สามารถบอกไดว้่าทรัพยากรก็คือ
บริการ โดยเฉพาะในระบบ cloud storage แลว้จะใชค้าํวา่บริการแทนคาํวา่ทรัพยากร 
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบการท างานของเซิร์ฟเวอร์การจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์
ระหว่างฮาร์ดแวร์ทางกายภาพกบัฮาร์ดแวร์เสมือน กรณีศึกษา กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม”  ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Computer Network) 
  ความหมายของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  
คือการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆท่ีถูกน ามาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัช่องทาง 
การส่ือสารขอ้มลูเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้
ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ภายในเครือข่ายนั้น ซ่ึงระบบเครือข่ายนั้ น 
มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยคอมพิวเตอร์ 2-3 เคร่ือง เพื่อใชง้านในบา้นหรือ 
ในองคก์รเลก็ๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีมีเช่ือมต่อกนัทัว่โลก 
 2.1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
   2.1.1.1 เครือข่ายเฉพาะท่ี (Local Area Network : LAN)  
  LAN  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  เป็นเครือข่ายท่ีมักพบเห็นกัน 
ในองค์กรโดยส่วนใหญ่ลกัษณะของการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เป็นวง  LAN จะอยู่ในพ้ืนท่ีอยู ่
ในบริเวณใกล ้ๆ กนั เช่น อยูภ่ายในอาคารเดียวกนั เป็นตน้ โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย Server และ 
Client โดยจะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ช้บริการโดยท่ีผูใ้ห้บริการ ซ่ึงเป็น Server นั้น จะเป็นผูค้วบคุมระบบว่าจะให้การท างาน 
เป็นเช่นไร ซ่ึงในส่วนของ Server เองจะตอ้งเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีสถานะภาพสูง เช่น ท างาน
เร็ว สามารถอา้งหน่วยความจ าไดม้าก มีระดบัการประมวลผลท่ีดี และจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีจะตอ้งมี
ระยะการท างานท่ียาวนาน เพราะว่า Server จะตอ้งเปิดให้บริการรองรับการใชง้านอยู่ตลอดเวลา  
จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง (ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช  เอกสิทธ์ิ เทียมแกว้ และคณะ  
รอบรู้เร่ืองแลน กรุงเทพฯ,  2537,  น.155 
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รูปที่  2.1  ระบบเครือข่าย LAN 

 
  2.1.1.2 เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)  
  MAN เป็นระบบเครือข่ายท่ีรวมกลุ่มเครือข่าย LAN ท่ีน ามาเช่ือมต่อกนัเป็นวงท่ีใหญ่ข้ึน 
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยอาจจะเช่ือมต่อกนัดว้ยระบบการส่ือสารส าหรับสาขาหลาย ๆ แห่ง
ท่ี อยูภ่ายในเขตเมืองเดียวกนัหรือจากหลายเมืองท่ีอยู่ใกลก้นั ซ่ึงอาจเป็นบริการภายในหน่วยงาน
หรือเป็นบริการสาธารณะก็ได ้ตวัอยา่งการใชง้านจริง เช่น ภายในมหาวิทยาลยัหรือในสถานศึกษา
จะมีระบบ MAN เพื่อเช่ือมต่อระบบแลนของแต่ละคณะวิชาเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน 
ในวงกวา้ง เทคโนโลยีท่ีใชใ้นเครือข่าย MAN ไดแ้ก่ ATM, FDDI และ SMDS ระบบเครือข่าย 
MAN ท่ีจะ เกิดในอนาคตอนัใกล้ คือระบบท่ีจะเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ภายในเมืองเข้าดว้ยกัน 
โดยผา่นเทคโนโลย ีWi-Max  (http://regelearning.payap.ac.th/docu/mk380/f2.4.6.htm) 
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รูปที่  2.2  ระบบเครือข่าย MAN 
 
  2.1.1.3 เครือข่ายบริเวณกวา้ง ( Wide Area Network : WAN)  
  WAN เป็นระบบเครือข่ายท่ีเป็นเครือข่ายท่ีใหญ่ข้ึนไปอีกระดบั โดยเป็นเครือข่ายท่ีเป็น
การรวมเครือข่ายทั้ง LAN และ MAN มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเป็นเครือข่ายเดียว โดยการ เช่ือมโยง 
จะผา่นช่องทางการส่ือสารขอ้มลูสาธารณะของบริษทัโทรศพัทห์รือ องค์การโทรศพัท์ของประเทศ
ต่างๆ เช่น สายโทรศพัท์แบบอนาลอก สายแบบดิจิตอล ดาวเทียม ไมโครเวฟ เป็นตน้ ดงันั้น
เครือข่ายน้ีจึงครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้ง บางคร้ังครอบคลุมไปทั่วประเทศ หรือทั่วโลก อย่างเช่น 
อินเตอร์เน็ตก็จัดว่าเป็นเครือข่าย WAN ประเภทหน่ึง แต่เป็นเครือข่ายสาธารณะท่ีไม่มีใคร 
เป็นเจา้ของ ( http://rbu.rbru.ac.th/~bangkom/mnwan.htm) 
 

DPU

http://rbu.rbru.ac.th/~bangkom/mnwan.htm


7 

WAN

 
รูปที่  2.3  ระบบเครือข่าย WAN 

 
 2.1.2 รูปแบบการใชง้านระบบเครือข่าย 
  2.1.2.1 Peer To Peer  
  Peer To Peer เป็นประเภทระบบเครือข่ายท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองบนระบบ
เครือข่ายมีฐานะเท่าเทียมกนั คือทุกเคร่ืองสามารถจะใชไ้ฟลใ์นเคร่ืองอ่ืนได้ และสามารถให้เคร่ือง
อ่ืนมาใชไ้ฟลข์องตนเองไดเ้ช่นกนั ระบบ Peer To Peer มีการท างานแบบดิสทริบิวท์ (Distributed 
System) โดยจะกระจายทรัพยากรต่างๆ ไปสู่เวิร์กสเตชัน่อ่ืนๆ แต่จะมีปัญหาเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภยั เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเป้นความลบัจะถูกส่งออกไปสู่คอมพิวเตอร์อ่ืนเช่นกัน  โปรแกรม 
ท่ีท างานแบบ Peer To Peer คือ Windows for Workgroup และ Personal Netware 
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รูปที่  2.4  แสดงการท างานแบบ Peer To Peer 

  2.1.2.2 Client / Server  
  Client / Server เป็นระบบการท างานแบบ Distributed Processing หรือการประมวลผล
แบบกระจาย โดยจะแบ่งการประมวลผลระหว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์กับเคร่ืองไคลเอ็นต์ แทนท่ี
แอพพลิเคชั่นจะท างานอยู่ เฉพาะบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ก็จะแบ่งการค านวณของโปรแกรม
แอพพลิเคชัน่ มาท างานบน เคร่ืองไคลเอ็นต์ด้วย และเมื่อใดท่ีเคร่ืองไคลเอ็นต์ตอ้งการผลลพัธ์ 
ของขอ้มูลบางส่วน จะมีการเรียกใช้ไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ให้น าเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้น
ส่งกลบั มาใหเ้คร่ืองไคลเอน็ตเ์พื่อท าการ ค านวณขอ้มลูนั้นต่อไป  
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รูปที่  2.5  แสดงการท างานแบบ Client / Server 
 
 2.1.3 โครงสร้างของเครือข่าย (Network Topology) หมายถึง รูปแบบการจดัวางคอมพิวเตอร์ 
และการเดินสายสญัญานคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย รวมถึงหลกัการไหลเวียนขอ้มูลในเครือข่ายดว้ย 
โดยแบ่งโครงสร้างเครือข่ายหลกั 4 แบบ คือ  
  2.1.3.1 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายเคเบ้ิลยาวต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตัวเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เขา้กบัสายเคเบ้ิล ในการส่งขอ้มูล จะมีคอมพิวเตอร์เพียงตวัเดียวเท่านั้น 
ท่ีสามารถส่งขอ้มูลได้ในช่วงเวลาหน่ึงๆ การจดัส่งข้อมูลวิธีน้ีจะตอ้งก  าหนดวิธีการ ท่ีจะไม่ให ้
ทุกสถานีส่งขอ้มูลพร้อมกนั เพราะจะท าให้ขอ้มูลชนกัน วิธีการท่ีใช้อาจแบ่งเวลาหรือให้แต่ละ
สถานีใชค้วามถ่ี สัญญาณท่ีแตกต่างกนั การเซตอปัเคร่ืองเครือข่ายแบบบสัน้ีท าไดไ้ม่ยากเพราะ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แต่ละชนิด ถกูเช่ือมต่อดว้ยสายเคเบ้ิลเพียงเสน้เดียวโดยส่วนใหญ่เครือข่าย
แบบบสั มกัจะใชใ้นเครือข่ายขนาดเลก็ ซ่ึงอยูใ่นองคก์รท่ีมีคอมพิวเตอร์ใชไ้ม่มากนกั  
  2.1.3.2 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ เขา้กบั
อุปกรณ์ท่ีเป็น จุดศนูยก์ลาง ของเครือข่าย โดยการน าสถานีต่าง ๆ มาต่อร่วมกนักบัหน่วยสลบัสาย
กลางการติดต่อส่ือสารระหว่างสถานีจะกระท าไดด้ว้ยการ ติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลบัสาย
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กลางการท างานของหน่วยสลบัสายกลางจึงเป็นศูนยก์ลางของการติดต่อ  วงจรเช่ือมโยงระหว่าง
สถานีต่าง ๆ ท่ีตอ้งการติดต่อกนั  
  2.1.3.3 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
ดว้ยสายเคเบิลยาวเสน้เดียว ในลกัษณะวงแหวน การรับส่งขอ้มลูในเครือข่ายวงแหวน จะใชทิ้ศทาง
เดียวเท่านั้น เมื่อคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงส่งข้อมูล มนัก็จะส่งไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองถดัไป  
ถา้ขอ้มูลท่ีรับมาไม่ตรงตามท่ีคอมพิวเตอร์เคร่ืองตน้ทางระบุ มนัก็จะส่งผ่านไปยงั  คอมพิวเตอร์
เคร่ืองถดัไปซ่ึงจะเป็นขั้นตอนอยา่งน้ีไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะถึงคอมพิวเตอร์ปลายทางท่ีถูกระบุตามท่ี
อยูจ่ากเคร่ืองตน้ทาง  
  2.1.3.4 เครือข่ายแบบเมช (Mesh Network) เป็นเครือข่ายท่ีมีการท างานท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะต้องมีช่องรับ-ส่งสัญญาณจ านวนมาก ส าหรับเช่ือมต่อกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไปยงัเคร่ืองอ่ืนๆ ทุกเคร่ือง โครงสร้างน้ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะส่งขอ้มูล 
ได้อิสระไม่ต้องรอการส่งข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ท าให้การส่งข้อมูล 
มีความรวดเร็ว แต่ค่าใชจ่้ายสายสญัญาณก็สูงดว้ยเช่นกนั 
 2.1.4 ประโยชน์ของการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์
มากมายหลายประการ เช่น  
  2.1.4.1 การแลกเปล่ียนขอ้มลูท าไดง่้าย การแลกเปล่ียนขอ้มลูในท่ีน้ี หมายถึงการท่ีผูใ้ช้
ในเครือข่าย สามารถท่ีจะดึงขอ้มูลจากส่วนกลาง หรือขอ้มูลจากผูใ้ชค้นอ่ืนมาใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว 
และสะดวกเหมือนกบัการดึงขอ้มลูมาใชจ้ากเคร่ืองของตนเอง  
  2.1.4.2 ใชท้รัพยากรร่วมกนัได ้เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายนั้น
ถือเป็นทรัพยากรส่วนกลาง ท่ีผูใ้ช้ในเครือข่ายทุกคนสามารถใช้ได้ โดยการสั่งงานจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของตวัเองผา่นเครือข่ายไปยงัอุปกรณ์นั้น ๆ  
  2.1.4.3 ใชโ้ปรแกรมร่วมกนัได้ ผูใ้ชใ้นเครือข่ายสามารถท่ีจะใชโ้ปรแกรมจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งจดัซ้ือโปรแกรมทุกชุดส าหรับคอมพิวเตอร์
แต่ละเคร่ืองนอกจากนั้นยงัประหยดัพ้ืนท่ีในฮาร์ดดิสกใ์นการเก็บไฟลโ์ปรแกรมของแต่ละเคร่ืองดว้ย  
  2.1.4.4 ติดต่อส่ือสารได้สะดวกและรวดเร็ว  เครือข่ายนับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การ ติด ต่อ ส่ือสารและแลก เป ล่ียนข้อมูลกับเพื่ อน ร่วมงานได้อย่า งสะดวก  รวด เ ร็ ว  
และมีประสิทธิภาพ แมว้่าจะอยูห่่างไกลกนัก็ตาม  
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2.2 ระบบปฏิบัตกิารลนุิกซ์ (Linux) 
  ลินุกซ์ (Linux) และรู้จักในช่ือ กนู/ลินุกซ์ (GNU/Linux) โดยทั่วไปเป็นค าท่ีใช้ใน
ความหมายท่ีหมายถึงระบบปฏิบัติการแบบยนิูกซ์ โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล เป็นศูนยก์ลางท างาน
ร่วมกบัไลบรารีและเคร่ืองมืออ่ืน ลินุกซ์เป็นตวัอย่างหน่ึงในฐานะซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียง ทุกคนสามารถดูหรือน าโคด้ของลินุกซ์ไปใชง้าน
แกไ้ข และแจกจ่ายไดอ้ยา่งเสรี ลินุกซนิ์ยมจ าหน่ายหรือแจกฟรีในลกัษณะเป็นแพคเกจ โดยผูจ้ดัท า
จะรวมซอฟตแ์วร์ส าหรับใชง้านในดา้นอ่ืนเป็นชุดเขา้ดว้ยกนั 
  เร่ิมแรกของของลินุกซ์พฒันาและใชง้านในเฉพาะกลุ่มผูท่ี้สนใจ ซ่ึงในปัจจุบนัลินุกซ์
ไดรั้บความนิยมเน่ืองมาจากระบบการท างานท่ีเป็นอิสระ ปลอดภยั เช่ือถือได ้และราคาต ่า  จึงไดม้ี
การพฒันาจากองค์กรต่าง ๆ เช่น ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และ โนเวลล์ ใชส้ าหรับในระบบ
เซิร์ฟเวอร์และพีซี เร่ิมแรกลินุกซ์พฒันาส าหรับใช้กับเคร่ือง อินเทล 386 ไมโครโพรเซสเซอร์ 
หลงัจากท่ีได้รับความนิยมปัจจุบนั ลินุกซ์ไดพ้ฒันารับรองการใชง้านของระบบสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ในระบบต่าง ๆ รวมถึงในโทรศพัทม์ือถือ และกลอ้งวิดีโอ 
  ลินุกซ์มีสัญญาอนุญาตแบบ GPL ซ่ึงเป็นสัญญาอนุญาตท่ีก  าหนดให้ผูท่ี้น าโคด้ไปใช้
ตอ้งใชส้ญัญาอนุญาตแบบเดิมต่อคือใชส้ญัญาอนุญาต GPL เช่นเดียวกนั ซ่ึงลกัษณะสัญญาอนุญาต
แบบน้ีเรียกว่า copyleft 
 2.2.1 ประวติั 
  ผูเ้ ร่ิมพัฒนาลินุกซ์ เคอร์เนลเป็นคนแรก คือ ลินุส โตร์ว ัลดส์ (Linus Torvalds)  
ชาวฟินแลนด์ เม่ือสมยัท่ีเขายงัเป็นนักศึกษาคอมพิวเตอร์ ท่ีมหาวิทยาลยัเฮลซิงกิ โดยแรกเร่ิม  
ริชาร์ด สตอลแมน (Richard Stallman) ได้ก่อตั้งโครงการกนูข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จุดมุ่งหมาย
โครงการกนู คือ ตอ้งการพฒันาระบบปฏิบติัการคลา้ยยนิูกซท่ี์เป็นซอฟต์แวร์เสรีทั้งระบบ ราวช่วง
พ.ศ. 2533 โครงการกนูมีส่วนโปรแกรมท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบปฏิบติัการเกือบครบทั้งหมด ไดแ้ก่ 
คลงัโปรแกรม (Libraries) คอมไพเลอร์ (Compiler) โปรแกรมแก้ไขข้อความ(Text Editor)  
และเปลือกระบบยนิูกซ(์Shell) ซ่ึงขาดแต่เพียงเคอร์เนล(Kernel) เท่านั้น ในพ.ศ. 2533 โครงการกนู
ได้พัฒนาเคอร์เนลช่ือ Hurd เพ่ือใช้ในระบบกนูซ่ึงในขณะนั้ นมีปัญหาเก่ียวกับความเร็ว 
ในการประมวลผล 
  ในพ.ศ. 2534 โตร์วลัดส์เร่ิมโครงการพฒันาเคอร์เนล ขณะศึกษาในมหาวิทยาลยัแลว้ 
โดยอาศยั Minix ซ่ึงเป็นระบบท่ีคลา้ยกบั Unix ซ่ึงมากบัหนงัสือเร่ืองการออกแบบระบบปฏิบติัการ 
มาเป็นตน้แบบในการเขียนข้ึนมาใหม่โดย Torvalds เขาพฒันาโดยใช ้IA-32 assembler และภาษาซี 
คอมไพลเ์ป็นไฟลไ์บนาร่ีและบูทจากแผ่นฟลอปป้ีดิสก์ เขาไดพ้ฒันามาเร่ือยๆจนกระทัง่สามารถ 
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บูทตัวเองได้ (กล่าวคือสามารถคอมไพล์ภายในลินุกซ์ได้เลย) และในปัจจุบันมีนักพฒันาจาก  
พนักว่าคนทั่วโลกได้เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาโครงการ Eric S. Raymond ได้ศีกษา
กระบวนการพฒันาดงักล่าวและเขียนบทความเร่ือง The Cathedral and the Bazaar 
  ในรุ่น 0.01 น้ีถือว่ามีเคร่ืองมือท่ีเพียงพอส าหรับระบบ POSIX ท่ีใชเ้รียก ลินุกซ ์ท่ีรันกบั 
กนู Bash Shell และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งรวดเร็ว 
โตร์วลัดส์ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาระบบต่อไป ซ่ึงต่อมาก็สามารถรันบน X Window System และมีการ
เลือกนกเพนกวินท่ีช่ือ Tux ใหเ้ป็นตวัน าโชคหรือ Mascot ของระบบลินุกซ ์

 
 

รูปที่  2.6  Tux นกเพนกวินท่ีเป็นตวัน าโชคหรือ Mascot ของระบบลินุกซ ์
 
ที่มา :  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tux.svg 
 
 2.2.2 การใชง้าน 
  การใช้งานดั้งเดิมของลินุกซ์ คือ ใช้เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
แต่จากราคาท่ีต ่า ความยดืหยุน่ พ้ืนฐานจากยนิูกซ ์ท าใหลิ้นุกซเ์หมาะกบังานหลาย ๆ ประเภท 
  ลินุกซ์ ถือเป็นส่วนส าคญัของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ท่ีเรียกว่า LAMP ย่อมาจาก Linux, 
Apache, MySQL, Perl/PHP/Python ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชเ้ป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และพบมากสุดระบบหน่ึง 
ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ซ่ึงพฒันาส าหรับระบบน้ีคือ มีเดียวิกิ ซอฟตแ์วร์ส าหรับวิกิพีเดีย 
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  เน่ืองจากราคาท่ีต ่าและการปรับแต่งไดห้ลากหลาย ลินุกซ์ถูกน ามาใชใ้นระบบฝังตัว 
เช่นเคร่ืองรับสญัญาณโทรทศัน์ โทรศพัทม์ือถือ และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ลินุกซ์เป็นคู่แข่งท่ีส าคญั
ของ ซิมเบียนโอเอส ซ่ึงใชใ้นโทรศพัทม์ือถือจ านวนมาก และใชแ้ทนวินโดวส์ซีอี และปาลม์โอเอส 
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา เคร่ืองบันทึกวิดีโอก็ใช้ลินุกซ์ท่ีดัดแปลงเป็นพิเศษ ไฟร์วอลล์ 
และเราเตอร์หลายรุ่น เช่นของ Linksys ใชลิ้นุกซแ์ละขีดความสามารถเร่ืองทางเครือข่ายของมนั 
  ระยะหลงัมีการใชลิ้นุกซเ์ป็นระบบปฏิบติัการของซูเปอร์คอมพิวเตอร์มากข้ึน ในรายช่ือ
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ TOP500 ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เคร่ืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์ท่ีเร็วท่ีสุด
สองอันดับแรกใช้ลินุกซ์ และจาก 500 ระบบ มีถึง 371 ระบบ (คิดเป็น 74.2%) ให้ลินุกซ์  
แบบใดแบบหน่ึง 
  เคร่ืองเล่นเกม โซน่ี เพลยส์เตชนั 3 ท่ีออกในปี พ.ศ. 2549 รันลินุกซ์ โซนียงัไดป้ล่อย 
PS2 Linux ส าหรับใชก้บัเพลยส์เตชนั 2 อีกดว้ย ผูพ้ฒันาเกมอย่าง Atari และ id Software ก็เคยออก
ซอฟตแ์วร์เกมบนลินุกซม์าแลว้ (http://th.wikipedia.org/wiki/Linux) 
 
2.3 อูบุนตู(UBUNTU) 
  อูบุนตู (Ubuntu) เป็นระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด  
ซ่ึงมีพ้ืนฐานบนลินุกซ์ดิสทริบิวชนัท่ีพฒันาต่อมาจากเดเบียน การพฒันาสนับสนุนโดยบริษัท 
Canonical Ltd ซ่ึงเป็นบริษัทของนายมาร์ก ชัทเทิลเวิร์ธ ช่ือของดิสทริบิวชันนั้ นมาจากค า 
ในภาษาซูลู และภาษาโคซา (ภาษาในแอฟริกาใต้) ว่า Ubuntu ซ่ึงมีความหมายในภาษาองักฤษ 
คือ "humanity towards others"  
  อบุูนตูต่างจากเดเบียนตรงท่ีออกรุ่นใหม่ทุก 6 เดือน และแต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาในการ
สนับสนุนเป็นเวลา 18 เดือน รุ่นปัจจุบันของ Ubuntu คือ 13.10 ซ่ึงซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีรวมมา 
ใน อูบุนตูนั้ นเป็นซอฟต์แวร์เสรีเกือบทั้ งหมด(มีบางส่วนท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ เช่น ไดรเวอร์ )  
โดยจุดมุ่งหมายหลกัของ อูบุนตูคือเป็นระบบปฏิบติัการส าหรับคนทัว่ไป ท่ีมีโปรแกรมทนัสมยั 
และมีเสถียรภาพในระดบัท่ียอมรับได ้
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รูปที่  2.7  ตวัอยา่งหนา้จอระบบปฏิบติัการอบุูนต(ูUBUNTU) 
 
ที่มา :  http://th.wikipedia.org/ 
 
 2.3.1 ประวติัและล าดบัการพฒันา 
  Ubuntu เปิดตัวเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 โดยเร่ิมจากการแยกตัว
ชัว่คราวออกมาท าจากโครงการ Debian GNU/Linux เม่ือเสร็จส้ินคราวนั้นแลว้ก็ไดมี้การออกตวั
ใหม่ๆทุก 6 เดือน และมีการอบัเดตระบบอยู่เ ร่ือยๆ Ubuntu เวอร์ชันใหม่ๆท่ีออกมาก็ได้ใส่ 
GNOME เวอร์ชนัล่าสุดเขา้ไปดว้ย โดยแผนการเปิดตวัทุกคร้ังจะออกหลงัจาก GNOME ออกหน่ึง
เดือน ซ่ึงตรงขา้มกบัทางฝ่ังท่ีแยกออกมาจาก Debian อ่ืนๆ เช่นพวก MEPIS, Xandros, Linspire, 
Progeny และ Libranet ทั้งหมดลว้นมีกรรมสิทธ์ิ และไม่เปิดเผย Code ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่ในรูปแบบ
ธุรกิจ Ubuntu เป็นตวัปิดฉากหลกัการของ Debian และมีการใชง้านฟรีมากท่ีสุดในเวลาน้ี 
   โลโก้ของ Ubuntu ย ังคงใช้รูปแบบเดิมตั้ งแต่ เปิดตัวคร้ังแรก ซ่ึงสร้างโดย  
แอนด้ี ฟิสสิมอน ฟอนต ์ไดรั้บการแจกมาจาก Lesser General Public License แลว้ก็ไดม้าเป็นโลโก ้
Ubuntu 
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รูปที่  2.8  โลโกข้อง Ubuntu 
 
ที่มา :  http://iambingko.blogspot.com/2011/07/ubuntu.html 

 
  ส่วนประกอบต่างๆของ Ubuntu ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากความไม่แน่นอนของ Debian 
โดยทั้งสองใช้ Debian's deb package format และ APT/Synaptic เป็นตัวจัดการการติดตั้ ง
ส่วนประกอบต่างๆ  
  Ubuntu ร่วมมือกบั Debian ในการผลกัดนัให้เปล่ียนกลบัไปเป็น Debian ถึงแมว้่าไดม้ี
การวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่น่าจะเป็นไปได ้ส่วนประกอบของทั้งสองไม่สามารถเขา้กนัได ้ผูพ้ฒันา
Ubuntu หลายๆคนว่ามีตวัจดัการรหสัของส่วนประกอบของ Debian อยูภ่ายในตวัมนัเอง อยา่งไรก็ตาม 
แลน เมอดั๊ก ผูคิ้ดค้น Debian ได้วิจารณ์ในเร่ืองความเข้ากันไม่ได้ในหลายๆอย่าง ระหว่าง
ส่วนประกอบของ Ubuntu กบั Debian กล่าวไวว้่า Ubuntu แตกต่างเป็นอย่างมากจาก Debian  
ในเร่ืองความเขา้กนัได ้
   นั้นคือแผนการท่ีจะแตกแยกโดยมีช่ือเรือกว่า Grumpy Groundhog มนัควรจะมัน่คง
แน่นอนในการพฒันาและทดสอบ ผลกัดนัใหซ้อร์สโค๊ด ออกไปโดยตรงจาก การควบคุมการแกไ้ข 
ของโปรแกรมต่างต่างๆ และโปรแกรมประยกุตน์ั้นก็ไดโ้อนยา้ยไปเป็นส่วนของ Ubuntu นัน่ควรจะ
อนุญาตให้ เหล่าpower users และ upstream developers ในการทดสอบโปรแกรมส่วนบุคคล  
พวกเขาน่าจะไดท้ าหน้าท่ี ถา้โปรแกรมไดถู้กก  าหนดเป็นส่วนประกอบท่ีได้ท าการแจกจ่ายแลว้ 
นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งการท่ีจะสร้างส่วนประกอบข้ึนมาดว้ยตวัของพวกเขาเอง มนัควรจะสามารถ
จดัเตรียมล่วงหน้า ก่อนค าเตือนของการสร้างท่ีผิดพลาด บนโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการ
เตรียมการเอาไว้ของ กัมไปร์ กราวฮ๊อก ร่วมมือกับ Debian Unstable ทุกๆ 6 เดือน และ 
กมัไปร์ กราวฮ๊อก ไดท้ าใหเ้ป็นซอฟตแ์วร์แบบสาธารณะแลว้ 
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  ปัจจุบนั Ubuntu ไดรั้บเงินทุนจาก บริษทั Canonical ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 
นายมาร์ก ชทัเทิลเวิร์ธ และ บริษทัCanonical ประกาศสร้าง Ubuntu Foundation และเร่ิมให้ทุน
สนับสนุน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จุดมุ่งหมายของการริเร่ิมท่ีแน่นอนว่าจะสนับสนุนและพฒันา 
เวอ ร์ชันต่อๆไปข้า งหน้ าของ  Ubuntu แต่ ใน ปี  ค .ศ .  2006 จุ ดมุ่ งหมายก็ ได้หยุดลง  
นาย มาร์ก ชัทเทิลเวิร์ธ กล่าวว่าจุดมุ่งหมายท่ีจะได้เงินทุนฉุกเฉินจากความสัมพนัธ์กับบริษัท
Canonical คงจบลง 
   ในช่วงเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ไดม้ี Ubuntu Live 2007 ข้ึน นายมาร์ก ชทัเทิลเวิร์ธ 
ประกาศว่า Ubuntu 8.04 (ก าหนดการออกเดือนเมษายน ค.ศ. 2008) จะมีการสนับสนุน Long Term 
Support (LTS) เขาไดดึ้งบริษทั Canonical มาเป็นคณะกรรมการในการออกเวอร์ชนัการสนับสนุน
LTS ใหม่ๆทุกๆ 2 ปี 
 2.3.2 ความสามารถส าคญั 
   นกัพฒันา Ubuntu จ านวนมากมาจากชุมชนเดเบียนและ GNOME โดยการออก Ubuntu รุ่น
ใหม่จะตรงกับรุ่นใหม่ของ GNOME อยู่เสมอ มีนักพฒันาอีกหลายกลุ่มพยายามท่ีจะใช้ KDE กับ 
Ubuntu และท าใหเ้กิดโครงการ Kubuntu ข้ึน นอกจากน้ียงัมีโครงการ Xubuntu ส าหรับ XFCE และตวั 
Shuttleworth เองยงัประกาศโครงการ Gnubuntu ซ่ึงใชซ้อฟต์แวร์เสรีทั้งหมด ตามอุดมคติของริชาร์ด 
สตอลแมน และโครงการ Edubuntu ซ่ึงเป็นลีนุกซท่ี์ใชภ้ายในโรงเรียน โดยมีความสามารถส าคญั ดงัน้ี 
  1.  Ubuntu นั้นเนน้ในเร่ืองความง่ายในการใชง้านเป็นหลกั ใชเ้คร่ืองมือ sudo ส าหรับ
งานบริหารระบบ เช่นเดียวกบั Mac OS X 
  2.  รองรับการท างานกบัทั้ง CPU ชนิด 32bit , 64bit และ CPU แบบ ARM 
  3.  รูปแบบการติดตั้งแบบ Live CD ท่ีรันระบบปฏิบติัการจากแผ่นซีดี ให้ทดลองใช้
ก่อนการติดตั้งจริง 
   4.  รูปแบบการติดตั้งแบบ Live USB ท่ีรันระบบปฏิบติัการจากแฟลชเมมโมร่ี ให้
ทดลองใชก่้อนการติดตั้งจริง 
   5.  ทุกโครงการของ Ubuntu นั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ผูใ้ช้ทุกคนจากทุก
ประเทศสามารถขอรับซีดี Ubuntu ไดฟ้รี (ทาง Ubuntu จะเป็นฝ่ายเสียค่าจดัส่งให้ทางไปรษณีย)์ ใต้
ช่ือโครงการ Ubuntu Shipit โครงการน้ียงัแบ่งย่อยเป็น Kubuntu Shipit, และ Edubuntu Shipit ดว้ย  
แต่ทว่า Edubuntu ShipIt ไดปิ้ดตวัลงไปตั้งแต่ออกเวอร์ชนั 8.10 มา 
  6.  ส่วนติดต่อผูใ้ช้หลงัจากติดตั้งเสร็จจะเป็นสีน ้ าตาลและส้ม ใชช่ื้อชุดตกแต่งน้ีว่า 
Human ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนได้ แต่ในเวอร์ชัน 10.04 ได้เปล่ียนโทนสีทั้ งหมดเป็น 
สีด  า ม่วงและสม้ 
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  7.  ใชร้ะบบ APT และ Synaptic ในการจดัการโปรแกรมของระบบ 
  8.  ลินุกซ์ทะเล (Linux TLE) ซ่ึงเป็นลินุกซ์ท่ีพฒันาโดยคนไทย ก็ไดใ้ช ้Ubuntu เป็น
ฐานในการพฒันา ตั้งแต่ลินุกซท์ะเลเวอร์ชนั 8.0 เป็นตน้มา 
 2.3.3 ความตอ้งการของระบบ 
  ในท่ีสุดเวอร์ชนัท่ีผ่านการน ามาให้ใชง้านของ Ubuntu นั้นสนับสนุนสถาปัตยกรรม 
Intel x86 และ AMD64 ของเคร่ืองเดสท็อปท่ีมีออกมา และ สถาปัตยกรรม Intel x86, AMD64 และ 
SPARC ของเคร่ืองแม่ข่าย แต่ก็ยงัไม่สนบัสนุนสถาปัตยกรรมของ PowerPC (ในเวอร์ชนั7.04 นั้นก็
ยงัพอท่ีจะสนบัสนุนสถาปัตยกรรมPowerPC ) , IA-64 (Itanium) และ เคร่ืองเล่นเกมส์ PlayStation 
3 ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆท่ีไม่ไดอ้ยู่ในระบบท่ีแนะน าก็ยงัพอมี Xubuntu,ท่ีมีพ้ืนฐาน 
มาจาก Xfce,ท่ีตอ้งการ หน่วยความจ าหลกั และพ้ืนท่ีว่างเพียงคร่ึงเดียวท่ีแนะน า 
  3.3.3.1 Server Edition 
  เคร่ืองท่ีเก่ามากๆก็เป็นไปได้ท่ีจะลงระบบปฏิบติัการน้ีได ้(เช่น 75 MHz Pentium  
หน่วยความ จ าหลกั 32 MB) , ระบบขั้นต ่าท่ีแนะน าท่ีไดป้ระสิทธิภาพท่ีสุด ดงัน้ี 
  1.  ไมโครโปรเซสเซอร์ 300 MHz สถาปัตยกรรม x86 
  2.  หน่วยความจ าหลกั 64 MB 
  3.  พ้ืนท่ี Hard disk 500 MB 
  4.  การ์ดแสดงผลไดท่ี้ความละเอียด 640×480 pixel 
  5.  ไดร์ฟ CD-ROM 
  3.3.3.2 Desktop Edition 
  ส าหรับรุ่นท่ีใชก้บัเคร่ืองเดสท็อปนั้นมีการแนะน าระบบขั้นต ่าท่ีไดป้ระสิทธิภาพท่ีสุด ดงัน้ี 
  1.  ไมโครโปรเซสเซอร์ 500 MHz สถาปัตยกรรม x86 
  2.  หน่วยความจ าหลกั 192 MB 
  3.  พ้ืนท่ี Hard disk 8 GB (ในการติดตั้งจริงตอ้งการ 4 GB ) 
  4.  การ์ดแสดงผลไดท่ี้ความละเอียด 1024×768 pixel 
  5.  การ์ดประมวลผลทางเสียง (ถา้มี) 
  6.  การ์ดเช่ือมต่อกบัระบบเน็ตเวิร์ก 
ที่มา :  http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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2.4 LAMP 
  LAMP เป็นอกัษรยอ่ของชุดซอฟตแ์วร์เสรีส าหรับการท าเวบ็ไซต ์โดยเป็นการยอ่มาจาก  
  1. L เป็นตวัยอ่ของ Linux คือระบบปฏิบติัการ Linux  
  2. A เป็นตวัย่อของ Apache คือ โปรแกรมท่ีท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานเป็น web 
server 
  3. M เป็นตวัยอ่ของ MySQL คือ เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธ ์
  4. P เป็นตวัยอ่ของ PHP (บางคร้ังอาจหมายถึง Perl หรือ Python) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์สคริปต ์
 

 
 
รูปที่  2.9  รูปลกัษณะการท างานของ  LAMP 
 
ที่มา :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/LAMP_software_bundle.svg 
 
  LAMP คืออะไร เป็นชุดโปรแกรมส าหรับระบบปฏิบัติการ Linux ท่ีท าให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็น web server. ซ่ึง LAMP ก็เป็นท่ีนิยมในวงกว้างเน่ืองจากค่าใช้จ่ายของ 
ตัวซอฟต์แวร์มีราคาต ่ามาก (เน่ืองจากเป็นซอฟต์แวร์เสรี) และชุด LAMP สามารถหาได้ง่าย  
(ผนวกมากบั Linux Distribution แทบทุกยีห่อ้) 
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  ผูท่ี้คิดค  าว่า LAMP เป็นคร้ังแรกคือ Michael Kunze ซ่ึงเขียนลงในนิตยสารคอมพิวเตอร์
ภาษาเยอรมนัตั้งแต่ ค.ศ. 1998 โดยบทความนั้นแสดงการใชง้านซอฟต์แวร์เสรีร่วมกนั เพ่ือทดแทน
ซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยร์าคาแพง ความนิยมของ LAMP ท าให้เกิดค  าศพัท์เรียกท านองเดียวกนัอีกมาก 
ตวัอยา่งเช่น WAMP (W แทนระบบปฏิบติัการ Windows) เป็นตน้ (http://th.wikipedia.org/wiki/LAMP) 
 
2.5 Apache web server 
  อาปาเช่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (องักฤษ: Apache HTTP Server) คือซอฟต์แวร์ส าหรับ 
เปิดใหบ้ริการเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTP โดยสามารถท างานไดบ้นหลายระบบปฏิบติัการ 
  ท่ีมาของช่ือ Apache มาจากกลุ่มคนท่ีช่วยสร้างแพตช์ไฟลส์ าหรับโครงการ NCSA  
httpd 1.3 ซ่ึงกลายมาเป็นท่ีมาของช่ือ A PAtCHy server และในอีกความหมายหน่ึงยงักล่าวถึง 
เผา่อะแพชีหรืออาปาเช่ ซ่ึงเป็นเผา่อินเดียนแดงท่ีมีความสามารถในการรบสูง 
 

 
 
รูปที่  2.10  รูปภาพสญัลกัษณ์ของ Apache web server 
 
ที่มา :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/7/7a/Apache_logo_small.gif 
 
 2.5.1 ประวติั Apache web server 
  Apache พัฒนามาจาก HTTPD Web Server ท่ีมีกลุ่มผูพ้ ัฒนาอยู่ก่อนแล้ว โดย  
ร็อบ แม็คคูล (Rob McCool) ท่ี NCSA (National Center for Supercomputing Applications) 
มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา แต่หลงัจากท่ี แม็คคูล ออกจาก 
NCS และหนัไปใหค้วามสนใจกบัโครงการอ่ืนๆ มากกว่าท าให ้HTTPD เวบ็เซิร์ฟเวอร์ ถกูปล่อยท้ิง
ไม่มีผูพ้ฒันาต่อ แต่เน่ืองจากเป็นซอร์ฟแวร์ท่ีอยู่ภายใต้ลิขสิทธ์ิ กนู คือ ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะน าเอา 
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ซอร์สโค้ดไปพัฒนาต่อได้ ท าให้มีผูใ้ช้กลุ่มหน่ึงได้พัฒนาโปรแกรมข้ึนมาเพ่ืออุดช่องโหว่  
ท่ีมีอยูเ่ดิม (หรือ แพช) และยงัไดร้วบรวมเอาขอ้มลูการพฒันา และการแกไ้ขต่างๆ แต่ขอ้มูลเหล่าน้ี
อยู่ตามท่ีต่างๆ ไม่ไดร้วมอยู่ในท่ีท่ีเดียวกนั จนในท่ีสุด ไบอนั บีเลนดอร์ฟ (Brian Behlendorf)  
ไดส้ร้างจดหมายกลุ่ม (mailing list) ข้ึนมาเพ่ือน าเอาขอ้มูลเหล่าน้ีเขา้ไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั เพ่ือให้
สามารถเขา้ถึงข้อมูลเหล่าน้ีไดง่้ายยิ่งข้ึน และในท่ีสุด กลุ่มผูพ้ฒันาไดเ้รียกตวัเองว่า กลุ่มอาปาเช่ 
(Apache Group) และได้ปล่อยซอฟต์แวร์  HTTPD เว็บ เซิร์ฟเวอร์ ท่ีพัฒนาโดยการ 
น าเอาแพชหลายๆ ตัวท่ีผู ้ใช้ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือปรับปรุงการท างาน ของซอฟ์ตแวร์ตัวเดิม 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 Apache ไดรั้บความนิยมข้ึนเร่ือยๆ จนปัจจุบันได้รับความนิยม 
เป็นอนัดบัหน่ึง มีผูใ้ชง้าน อยูป่ระมาณ 65% ของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีใหบ้ริการอยูท่ั้งหมด 
 2.5.2 ความสามารถ Apache web server 
  การท่ีอาปาเช่เป็นซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ในลกัษณะของ โอเพ่นซอร์ส ท่ีเปิดให้บุคคลทัว่ไป
สามารถเขา้มาร่วมพฒันาส่วนต่างๆ ของอาปาเช่ได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดเป็น โมดูล ท่ีเกิดประโยชน์มากมาย 
เช่น mod_perl, mod_python หรือ mod_php ซ่ึงเป็นโมดูลท่ีท าใหอ้าปาเช่สามารถใชป้ระโยชน์ และ
ท างานร่วมกบัภาษาอ่ืนได ้แทนท่ีจะเป็นเพียงเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการเพียงแค่ เอชทีเอ็มแอล อย่าง
เดียว นอกจากน้ีอาปาเช่เองยงัมีความสามารถอ่ืนๆ ด้วย เช่น การยืนยนัตัวบุคคล (mod_auth, 
mod_access, mod_digest) หรือเพ่ิมความปลอดภยัในการส่ือสารผ่าน โพรโทคอล https (mod_ssl) 
นอกจากน้ี ก็ยงัมีโมดูลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความนิยมใช ้เช่น mod_vhost ท าใหส้ามารถสร้างโฮสท์เสมือน 
www.sample.com, wiki.sample.com, mail.sample.com หรือ www.ilovewiki.org ภายในเคร่ือง
เดียวกันได้ หรือ mod_rewrite เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ url ของเว็บนั้ นอ่านง่ายข้ึน  
ย ก ตั ว อ ย่ า ง  เ ช่ น  จ า ก เ ดิ ม ต้ อ ง อ้ า ง ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ห่ ง ห น่ึ ง ด้ ว ย ก า ร พิ ม พ ์
http://www.yourdomain.com/board/quiestion.php?action=viewtopic&qid=2xDffw แต่หลงัจากใช ้
mod_rewrite จะท าให้สั้ นลง กลายเป็น http://www.yourdomain.com/board/question/2xDffw  
ซ่ึ ง ท่ี อ ยู่ ห ลั ง น้ี จ ะ ข้ึ น อ ยู่ ก ั บ ว่ า ผู ้ ดู แ ล เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ อ ยู่ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ใ ด 
(http://th.wikipedia.org/wiki/) 
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2.6 เอชทีเอม็แอล (HTML) 
  HTML (เอชทีเอ็มแอล - เป็นค าย่อจากค าข้ึนต้นของ Hypertext Markup Language)  
เป็นภาษามาร์กอัปหลกัในปัจจุบันท่ีใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเรียกดูผ่านทาง  
เวบ็เบราวเ์ซอร์ ซ่ึงตวัโคด้จะแสดงโครงสร้างของขอ้มูล ในการแสดง หัวขอ้ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ 
รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เช่ือมโยงภาพหรือวิดีโอดว้ย โครงสร้างของโคด้เอชทีเอ็มแอลจะอยู่ใน
ลกัษณะภายในวงเลบ็สามเหล่ียม 
  เอชทีเอ็มแอลเร่ิมพฒันาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ส าหรับภาษา 
SGML ในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหน่ึงของ ISO ซ่ึงจัดการโดย World Wide Web 
Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลกัดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ท่ีเรียกว่า 
XHTML ซ่ึงเป็นลกัษณะของโครงสร้าง XML แบบหน่ึงท่ีมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้าง
ของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกว่า มาทดแทนใช ้HTML รุ่น 4.01 ท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบัน 
ขณะท่ี HTML รุ่น 5 ยงัคงยงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา โดยไดม้ีการออกดราฟต์มาเสนอเมื่อวนัท่ี 
22 มกราคม 2551  
  HTML ยงัคงเป็นรูปแบบไฟล์อย่างหน่ึง ส าหรับ .html และ ส าหรับ .htm ท่ีใช้ใน
ระบบปฏิบติัการท่ีรองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตวัอกัษร  (http://th.wikipedia.org/wiki/) 
 
2.7 ภาษาพเีอชพ ี(PHP) 
  พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์สคริปต ์โดยลิขสิทธ์ิอยู่
ในลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษา 
พีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นักพฒันาเว็บไซต์สามารถ 
เขียน เวบ็เพจ ท่ีมีความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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รูปที่  2.11  ภาพสญัลกัษณ์ของ PHP 
 

ที่มา :   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/7/74/PHP.png 
 

  ภาษาพีเอชพี ในช่ือภาษาองักฤษว่า PHP ซ่ึงใชเ้ป็นค าย่อแบบกล่าวซ ้ า จากค าว่า PHP 
Hypertext Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page  
 2.7.1 คุณสมบติัของภาษาพีเอชพี 
  การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลกัษณะHTML ซ่ึงจะไม่แสดงค าสั่งท่ีผูใ้ชเ้ขียน 
ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นท่ีพีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลกัษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวา
สคริปต ์ท่ีผูช้มเวบ็ไซตส์ามารถอ่าน ดูและคดัลอกค าสัง่ไปใชเ้องได ้นอกจากน้ีพีเอชพียงัเป็นภาษา
ท่ีเรียนรู้และเร่ิมต้นได้ไม่ยาก โดยมีเคร่ืองมือช่วยเหลือและคู่มือท่ีสามารถหาอ่านได้ฟรี 
บนอินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลกัของพีเอชพี ไดแ้ก่ การสร้างเน้ือหาอตัโนมติั
จดัการค าสั่ง การอ่านขอ้มูลจากผูใ้ชแ้ละประมวลผล การอ่านขอ้มูลจากดาตา้เบส ความสามารถ
จดัการกบัคุกก้ี ซ่ึงท างานเช่นเดียวกบัโปรแกรมในลกัษณะCGI คุณสมบติัอ่ืนเช่น การประมวลผล
ตามบรรทดัค าสัง่ (command line scripting) ท าใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสร้างสคริปตพ์ีเอชพี ท างานผา่น
พีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้งผา่นเซิร์ฟเวอร์หรือเบราวเ์ซอร์ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบั 
Cron (ใน ยนิูกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่าน้ีสามารถน าไปใช ้
ในแบบ Simple text processing tasks ได ้
  การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมว้่าจุดประสงค์หลกัใชใ้นการแสดงผล HTML แต่ยงั
สามารถสร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากน้ีสามารถท างานร่วมกับค าสั่งเสริมต่างๆ  
ซ่ึงสามารถแสดงผลขอ้มูลหลกั PDF แฟลช (โดยใช ้libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถ 
อย่างมากในการท างานเป็นประมวลผลขอ้ความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทัว่ไป 
เพื่อแปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเขา้สู่เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และ 
DOM สามารถใชรู้ปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML 
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  เมื่อใชพ้ีเอชพีในการท าอีคอมเมิร์ซ สามารถท างานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืน เช่น Cybercash 
payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพื่อใชใ้นการสร้างโปรแกรม
ท าธุรกรรมทางการเงิน 
 2.7.2 การรองรับพีเอชพี 
  ค าสัง่ของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแกไ้ขขอ้ความทัว่ไป เช่น โน้ตแพด
(Notepad) หรือ vi ซ่ึงท าให้การท างานพีเอชพี สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลกัเกือบ
ทั้งหมด โดยเม่ือเขียนค าสัง่แลว้น ามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services 
(IIS) , Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, 
Xitami, OmniHTTPd, และอ่ืนๆ อีกมากมาย. ส าหรับส่วนหลกัของ PHP ยงัมี Module ในการ
รองรับ CGI มาตรฐาน ซ่ึง PHP สามารถท างานเป็นตวัประมวลผล CGI ดว้ย และดว้ย PHP ท าให้
ผูพ้ฒันามีอิสรภาพในการเลือกระบบปฏิบติัการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากน้ียงัสามารถใชส้ร้าง
โปรแกรมโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมท่ีรวมทั้งสองอย่างเข้า
ดว้ยกนั แมว้่าความสามารถของค าสั่ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชนัน้ียงัไม่สมบูรณ์ แต่ตวัไลบรารี
ทั้งหลายของโปรแกรม และตวัโปรแกรมประยุกต์ (รวมถึง PEAR library) ไดถู้กเขียนข้ึนโดยใช้
รูปแบบการเขียนแบบ OOP เท่านั้น 
  พีเอชพีสามารถท างานร่วมกบัฐานขอ้มลูไดห้ลายชนิด ซ่ึงฐานขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีรองรับ
ไดแ้ก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสร้างของฐานขอ้มูล
แบบ DBX ซ่ึงท าให้พีเอชพีใชก้ับฐานขอ้มูลอะไรก็ได้ท่ีรองรับรูปแบบน้ี และ PHP ยงัรองรับ 
ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลท่ีใชก้นัแพร่หลาย 
อีกดว้ย คุณสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลูต่างๆ ท่ีรองรับมาตรฐานโลกน้ีได ้
  พีเอชพียงัสามารถรองรับการส่ือสารกบัการบริการในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP 
IMAP SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอ่ืนๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปิด 
Socket บนเคร่ือข่ายโดยตรง และ ตอบโตโ้ดยใช ้โพรโทคอลใดๆ ก็ได ้PHP มีการรองรับส าหรับ
การแลกเปล่ียนขอ้มลูแบบ WDDX Complex กบั Web Programming อ่ืนๆ ทัว่ไปได ้พูดถึงในส่วน 
Interconnection, พี เอชพี มี ก า รรอง รับส าห รับ  Java objects ให้ เป ล่ี ยนมัน เ ป็น  
PHP Object  แลว้ใชง้าน อีกทั้งยงัสามารถใชรู้ปแบบ CORBA เพื่อเขา้สู่ Remote Object ไดเ้ช่นกนั
(http://th.wikipedia.org/wiki/PHP) 
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2.8 มายเอสควิเอล (MySQL) 
  MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธ ์(Relational Database 
Management System) โดยใชภ้าษา SQL แมว้่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่าง
จากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทัว่ไป โดยมีการพฒันาภายใตบ้ริษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน 
โดยจดัการ MySQL ทั้งในแบบท่ีใหใ้ชฟ้รี และแบบท่ีใชใ้นเชิงธุรกิจ 

 
รูปที่  2.12  สญัลกัษณ์ของ MySQL 
 
ที่มา :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/0/03/Mysql.jpg 
 
  MySQL สร้างข้ึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ช่ือ David Axmark, Allan 
Larsson และ Michael "Monty" Widenius. 
  ปัจจุบนับริษทัซนัไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เขา้ซ้ือกิจการของ MySQL 
AB เรียบร้อยแลว้ ฉะนั้นผลิตภณัฑภ์ายใต ้MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซนั 
  ช่ือ "MySQL" อ่านออกเสียงว่า "มายเอสคิวเอล" หรือ "มายเอสคิวแอล" (ในการอ่าน
อกัษร L ในภาษาไทย) ซ่ึงทางซอฟต์แวร์ไม่ได้อ่าน มายซีเควล หรือ มายซีควล เหมือนกับ
ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มลูตวัอ่ืน 
  ทางดา้นการใชง้าน MySQL เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากส าหรับฐานขอ้มูลส าหรับเว็บไซต์ 
เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใชง้านร่วมกบัภาษาโปรแกรม PHP ซ่ึงมกัจะไดช่ื้อว่าเป็นคู่  
จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีจะสอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป 
นอกจากน้ี หลายภาษาโปรแกรมท่ีสามารถท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL ซ่ึงรวมถึง ภาษาซี 
ซีพลสัพลสั ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอ่ืน ใชง้านผ่าน 
API ส าหรับโปรแกรมท่ีติดต่อผ่าน ODBC หรือ ส่วนเช่ือมต่อกบัภาษาอ่ืน (database connector) 
เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช ้MySQL ผา่นทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เป็นตน้ 
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  ในการจดัการฐานขอ้มลู MySQL สามารถใชโ้ปรแกรมแบบ command-line เพื่อจดัการ
ฐานขอ้มลู (โดยใชค้  าสั่ง: mysql และ mysqladmin เป็นตน้). หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูลแบบ GUI จากเว็บไซต์ของ MySQL ซ่ึงคือโปรแกรม: MySQL Administrator และ 
MySQL Query Browser. เป็นตน้ 
  ส่วนเช่ือมต่อกับภาษาการพฒันาอ่ืน (database connector) MySQL มีส่วนติดต่อ 
(interface) เพื่อเช่ือมต่อกบัภาษาในการพฒันา อ่ืนๆ เพื่อให้เขา้ถึงฟังก์ชนัการท างานกบัฐานขอ้มูล 
MySQL ไดเ้ช่น ODBC (Open Database Connector) อนัเป็นมาตรฐานกลางท่ีก  าหนดมาเพื่อให้ใช้
เป็นสะพานในการเช่ือมต่อกบัโปรแกรมหรือระบบอ่ืนๆ เช่น MyODBC อนัเป็นไดรเวอร์เพื่อ 
ใชส้ าหรับการเช่ือมต่อในระบบปฏิบติัการวินโดว์, JDBC คลาสส่วนเช่ือมต่อส าหรับ Java เพื่อใช้
ในการติดต่อกบั MySQL และมี API (Application Programming Interface) ต่างๆมีให้เลือกใช ้
มากมายในการ ท่ี เ ข้า ถึ ง  MySQL โดยไ ม่ ข้ึนอยู่ ก ับภ าษาก ารพัฒนาใดภาษ าห น่ึ ง 
(http://th.wikipedia.org/wiki/Mysql) 
 
2.9 OwnCloud 
  OwnCloud คือ โปรแกรม Free /Open Source และเป็น Web application มีประสิทธิภาพ
สูงซิงคข์อ้มลู,share ไฟล,์remote ไฟล ์มีความสามารถในการจดัการไฟลไ์ดค้ลา้ยกบั การให้บริการ 
cloud storage เช่นเดียวกบั  Dropbox, Google Drive เป็นตน้ 

 
รูปที่  2.13  รูปสญัลกัษณ์ของ ownCloud 
 
ที่มา :  http://blog-softnixtech.rhcloud.com/wp-content/uploads/2013/02/owncloud-logo-150x74.png 
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  ownCloud ถูกพฒันาด้วย PHP/JavaScript และใช้ฐานข้อมูล MySQL, MariaDB, 
SQLite, Oracle Database, and PostgreSQL ท าให้สามารถติดตั้งได้บน Linux, Macintosh, 
Windows และ Android 
  ความสามารถของ ownCloud ดงัน้ี 
  1. ท่ีเก็บข้อมูล files, folders,รายการติดต่อ,อลับมัรูปภาพ ปฏิทิน ฯลฯ บน Server  
โดยคุณสามารถเขา้ไดจ้าก SmartPhone คอมพิวเตอร์ ดว้ย Web Browser 
  2. หากมี Tablet Smart Phone Laptop หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ownCloud ช่วย sync files
รายการติดต่อ (Contacts) อลับมัรูปภาพ ปฏิทิน ฯลฯ เขา้สู่อุปกรณ์ต่างๆ นั้นได ้
  3. ownCloud ช่วยคุณ share ข้อมูลของคุณ ไปสู่บุคคลอ่ืน ทั้งแบบ สาธารณะหรือ 
ส่วนตวั ข้ึนกบัความตอ้งการของคุณ 
  4. ง่ายต่อการใชง้าน เช่น upload, สร้าง user ฯลฯ. 
  5. มี feature ในการ Restore ขอ้มลูท่ีลบไปจาก Trash (ถงัขยะ) 
  6. มี feature การคน้หาขอ้มลูใน ownCloud 
  7. รายการติดต่อ (Contacts) สามารถจกักลุ่มเพื่อสะดวกในการคน้หาได ้เช่น friends,  
co-worker, Family etc. 
  8. คุณสามารถเขา้ถึง Cloud ภายนอกเช่น Dropbox หรือ FTP ได.้ 
  9. ง่ายต่อการโอนขอ้มลูไปกลบักบั ระหว่าง ownCloud server อ่ืนๆได ้
 
2.10 Virtualization Technology 
  เทคโนโลยีท่ีเรียกว่าการท าเวอร์ชวลไลเซชัน (Virtualization Technology, VT) คือ
เทคโนโลยีส าหรับใช้สร้างทรัพยากรเสมือนของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีท่ีแบ่งปัน
ทรัพยากร(ฮาร์ดแวร์ เช่น CPU, Memory, Hard disk, Optical Drive และ Network)ของคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ 1 เคร่ืองหรือมากกว่านั้น ใหส้ามารถใชง้านซอฟแวร์ และแอพพลิเคชัน่ ในจ านวนมากๆข้ึน 
และสามารถท างานพร้อมกนัไดห้ลายๆงาน หลายๆหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็น Platform เดียวกนัหรือคน
ละ Platform ก็ตาม 
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รูปที่  2.14  ภาพจ าลองของ Virtualization Technology 
 
ที่มา :  http://www.aicomputer.co.th/sArticle/003-virtualization-technology-for-business-use.aspx 
 
  นอกจากน้ี Virtualization Technology ยงัหมายรวมถึง การรวบรวมเอาทรัพยากร 
ดา้นการประมวลผลและการจดัเก็บขอ้มลูบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละเคร่ืองมารวมกนัดว้ยกนั จากนั้นจึงให้
ผูใ้ชส้ามารถน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ไดต้ามความเหมาะสม หรือตามความตอ้งการ
ของแต่ละระบบ 
  เทคโนโลยีเสมือนน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 1996 แต่เป็นการใชง้านอยู่บนเคร่ือง Mainframe 
ของ IBM มีการท า Multitask ท่ีสามารถท างานหลายๆ แอพพลิเคชัน่ไดใ้นเวลาเดียวกนั  
  Virtualization Technology หรือท่ี intel เรียกย่อๆ ว่า VT นั้น intel ไดใ้ส่คุณสมบติัน้ี
ใหก้บัCPU ตั้งแต่ Pentium 4 รุ่น 672 และ 662 เป็นคร้ังแรก แต่ดูเหมือนว่าจนถึงตอนน้ีเทคโนโลย ี
VT นั้นยงัไม่ถกูน ามาใชง้านอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะกบัผูใ้ชร้ะดบั End User แต่ส าหรับกลุ่มธุรกิจท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งใชง้านแอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ หรือให้บริการอย่างเว็บโฮสต้ิงนั้น เทคโนโลยี VT 
ช่วยลดตน้ทุนในทุกๆ เร่ืองลงไปไดม้าก 
  ในอดีตผูผ้ลิต Virtualization Software ยงัไม่ได้มีการใช้ประสิทธิภาพจาก CPU  
อย่างเต็มท่ี ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีแพร่หลายมากข้ึน ส่งผลให้ผูผ้ลิต CPU ต่างให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนา  CPU ท่ีท างานร่วมกันกับ Virtualization Technology ท าให้การท างานแบบ 
Virtualization รวดเร็วและประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน โดยมีช่ือทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั  เช่น 
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT or IVT) และ AMD Virtualization™ (AMD-V™) 
  ซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชันในตลาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคือ VMware โดย Virtual 
Machine คือซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีในการท างานเป็นตัวแทนของทรัพยากรต่างๆ บนเคร่ือง
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คอมพิวเตอร์ ตวัอย่าง เช่น การจ าลอง CPU, Main Memory, I/O Device การท างานของ Virtual 
Machine ต่างๆ สามารถท่ีจะท างานพร้อมกนัไดใ้นเคร่ืองเดียวกนั และในการเขา้ใชท้รัพยากรเคร่ือง
ของ Virtual Machine จะถกูควบคุมดว้ยโปรแกรมท่ีเรียกว่า Virtual Machine Monitor 
  Virtual Machine Monitor : VMM คือซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการจดัการและจดัสรรการใช้
ทรัพยากรของระบบร่วมกัน รวมถึงการแปลค าสั่งจาก Virtual Machine ไปเป็นค าสั่งระบบ 
ของเคร่ือง (Virtual Machine Monitor บา้งก็เรียก Hypervisor 
 2.10.1 ความแตกต่างของเวอร์ชวลไลเซชนั กับการท ามลัติทาสก์ หรือการท าไฮเปอร์เทรด  
การท ามลัติทาสกจ์ะมีเพียงระบบปฏิบติัการระบบเดียวและมีโปรแกรมหลายตวัท างานขนานกนัไป 
ส่วนการท าเวอร์ชวลไลเซชันนั้น มีระบบปฏิบัติการหลายระบบท างานขนานกนัไป โดยแต่ละ
ระบบมีโปรแกรมหลายตัวท างานอยู่ แต่ละระบบปฏิบัติการจะท างานอยู่บน  “เวอร์ชวล 
แมชชีน (virtual machine)” ส่วนไฮเปอร์เทรดจะจ าลอง CPU ข้ึนมาสองตวัจาก CPU ท่ีมีอยู่จริง
เพียงตวัเดียวเพื่อช่วยกระจายภาระในการท างานโดยใช้การประมวลผลหลายงานแบบสมมาตร  
(Symmetric MultiProcessing, SMP) ซ่ึงเราไม่สามารถใช ้CPU เสมือนทั้งสองตวัน้ีแยกกนั 
 2.10.2 ประเภท virtualization  
   2.10.2.1 Application virtualization 
  เทคโนโลยี Application Virtualization เร่ิมจาก Citrix Systems Inc. ซ่ึงเป็นผูน้  าตลาด
ดา้น Application Virtualization และเป็นผูคิ้ดค้น Terminal Server ให้กับ Microsoft เกิดเป็น 
Microsoft Terminal Server 2000, 2003 และ 2008 ในปัจจุบนั โดยใช ้Remote Desktop Protocol 
(RDP) ช่วยในการน าส่ง Application Screen จาก Windows Server สู่ Wyse Thin Client และท่ี 
Wyse Thin Client ท าหน้าท่ีเพียงรับหน้าจอจาก Server และส่ง Key Strocks และ Mouse Clicks 
กลบัไปท่ี Server เท่านั้น การประมวลผล Application จะท างานท่ี Server 100% ดงันั้นเราไม่ตอ้ง
สนใจทรัพยากรบน Thin Client เลย  
  2.10.2.2 Desktop virtualization 
  เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เราสามารถส่งหน้าจอ Desktop ของ Windows XP Pro, 
Windows Vista สู่เคร่ือง Client ปลายทาง โดยลกัษณะการท างานเป็นแบบ Desktop ของใคร 
ของมนั หรือจะเป็นในลกัษณะ Pool ก็ได ้เช่นก าหนด Pool ไว ้5 Desktop ใครมาก่อนก็จะเข้า 
Desktop 1 (First Come First Serve) เป็นตน้ ปัจจุบนัมีผูน้  าตลาดดา้นน้ีอยู ่2 ค่าย คือ VMware VDM 
ช่ึงใช ้RDP และ Citrix XenDesktop ใช ้ICA Protocol. เราตอ้งมี VMware ESX หรือ Citrix 
XenServer เพราะเก็บ Windows XP หรือ Windows Vista ไวต้ามจ านวนผูใ้ชง้านจริง เช่นใช ้Client 
ปลายทางจ านวน 10 เคร่ือง เราตอ้งเตรียม Windows XP ไวอ้ยา่งนอ้ย 10 Desktops และจะมี Broker 
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Server กลางซ่ึงท างานเป็น Broker ใหเ้คร่ือง Client ปลายทางเรียกเขา้มาใชง้านเพื่อท าการ Authen 
ก่อนแลว้เคร่ือง Broker Server จะส่งให ้เคร่ือง Client วิ่งเขา้ไปใช ้Windows XP หลงับา้นต่อไป  
  2.10.2.3 Server virtualization 
  เทคโนโลยี Server Virtualization หรือการท า Server Consolidation หรือเรียก 
อีกอยา่งหน่ึงคือการรวมเอา Server ท่ีมีอยู่ทั้งหมดเขา้มาอยู่กลายเป็น Server ขนาดใหญ่ยกัษ์เพียง 
ตวัเดียว แทนท่ีจะปล่อยแต่ละ Server แยกกนัอยู่ และเป็นเพียง Server เล็ก ๆ อยู่อย่างนั้น การน า
เทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้าดว้ยกัน สามารถแชร์ทรัพยากร เช่น CPU, 
Memory, Hard disk และอ่ืนๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหส้ามารถรัน ระบบปฏิบติัการหลาย ๆ 
ตวัได ้พร้อมกนัหลาย ๆ อยา่งท าใหม้ีการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกนัและค่าใชจ่้ายลดลง เน่ืองจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการแชร์ Resource ร่วมกนั ช่วยลดจ านวนเคร่ืองฮาร์ดแวร์ไดอ้ย่างมาก และ
นอกจากน้ียงัท าให้มีความซับซอ้นน้อยลง รวมไปถึงสามารถดูขอ้มูลและบริหารจดัการ Server 
ทั้งหมดไดใ้นหน้าจอเดียวกนัอีกดว้ย ผูน้  าตลาดดา้น Server Virtualization เช่น VMware ESX, 
Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V 
 2.10.3 Platform Virtualization 
  2.10.3.1 Full Virtualization  
  การท า Virtualization รูปแบบน้ีเป็นการท า Virtualization ทั้งฮาร์ดแวร์และสร้างระบบ 
Virtualization ท่ีสมบูรณ์ โดยสามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดียวกนั
ได ้เรียกว่าระบบปฏิบติัการท่ีมาติดตั้งเพ่ิมเติมน้ีว่า ระบบปฏิบติัการเยอืน (Guest Operating System) 
โดยท่ีระบบปฏิบติัการเยอืนสามารถท่ีจะท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงส่ิงใด ๆ กบั
ค าสั่งท่ีถูกร้องขอจากระบบปฏิบัติการเยือนนั้น ๆ หรือในตวัโปรแกรมของมนัเอง เพราะฉะนั้น 
ระบบปฏิบติัการเยือนจะไม่ทราบถึงสภาพแวดลอ้มจ าลองเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึน เช่น Microsoft 
Virtual Server และ VMware ESX Server 
  2.10.3.2 Para-Virtualization 
  แต่ละ Virtual Machine มีรูปแบบเสมือนของฮาร์ดแวร์เหมือนกันกับแบบ Full 
Virtualization แต่เทคนิค Paravirtualization จะสามารถระบุไปถึงภายในกายภาพของฮาร์ดแวร์ 
(Physical Hardware) และมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขค าร้องขอของระบบปฏิบติัการเยือน ท่ีก  าลงั
ท างานอยู่บนเวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine) ท าให้ระบบปฏิบัติการเยือนรับรู้ได้ว่าก  าลงั
ท างานอยู่บนซอฟต์แวร์เวอร์ชวลแมชชีน ท าให้ประสิทธิภาพท่ีได้จะใกลเ้คียงกับประสิทธิภาพ 
ตามธรรมชาติของระบบปฏิบติัการเยอืน 
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  2.10.3.3 OS-Level  
  Virtualization ถูกน ามาใชโ้ดย Parallels Virtuozzo และ Sun’s Solaris Containers 
ส าหรับการท า Virtualization ในระดบัระบบปฏิบติัการนั้น จะไม่มีการแยกเลเยอร์ของ Hypervisor 
ออกมา โดยเซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีดงักล่าวแทนไปเลย และแยกฮาร์ดแวร์ออกจากค าสั่งของ Virtual 
Machine ทั้งหมดเซิร์ฟเวอร์ตวัเดียวกนัน้ีจะไม่สามารถรองรับการใชง้านระบบปฏิบติัการหลายๆ 
ระบบได ้Virtual Machine ทั้งหมดทุกตวัจะตอ้งใชร้ะบบปฏิบติัการเดียวกนั 
 2.10.4 Resource Virtualization  
  เป็นแนวคิดในการจัดการ Resource โดยน าหลักการ Virtualization มาใช้ เช่น  
การสร้างกลุ่มของฮาร์ดดิสก์ (RAID) การสร้างกลุ่มของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยกันประมวลผล 
(Cluster/Grid) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและใชท้รัพยากรร่วมกนั 
  2.10.4.1 RAID 
  การน าฮาร์ดดิสก์หลายๆ ตวั (Physical Drive) มาต่อเข้ากันเป็นกลุ่ม ท าให้มองเห็น
เสมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเดียว (Logical Drive) เพ่ือเพ่ิมขนาด/ความจุ หรือความสามารถ 
ในการส ารองขอ้มูลสามารถแบ่ง RAID ตามประเภทของการจดัการจดัเก็บขอ้มูลและเทคโนโลยี 
ได ้5 ชนิด (ท่ีใชก้นัปกติ) ไดแ้ก่ RAID-0, RAID-1, RAID-2, RAID-3, RAID-4, RAID-5 
  2.10.4.2 Cluster/Grid Computing 
  Cluster Computing คือ การเช่ือมต่อระบบการท างานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั
ภายใตร้ะบบเครือข่ายความเร็วสูง มกัจะเกิดในสถานท่ีแห่งเดียวกนัหรือใกล้ๆ  กนั 
  Grid Computing คือ การเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์หรือ Cluster กบั คอมพิวเตอร์หรือ 
Cluster ในสถานท่ีอ่ืนๆ ผา่นแวนลิงก์ท่ีมีแบนด์วิดท์ต  ่า เน้นไปท่ีการใชท้รัพยากรการประมวลผล 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละตวันั้นไม่ไดท้ าการประมวลผล
ตลอด 24 ชั่วโมง จึงน่าจะมีเวลาท่ี  CPU ว่างพอท่ีจะช่วยเหลืองานประมวลผลบางอย่าง 
ของเคร่ืองอ่ืนๆ ในเครือข่ายได ้
  ความแตกต่างของ Cluster Computing และ Grid Computing นอกจากเร่ืองสถานท่ีแลว้ 
ยงัมีความแตกต่างอีกประการหน่ึง คือหลกัการในการค านวณซ่ึงในกรณีของ clustering นั้น มกัจะ
เนน้ไปท่ีความเร็วในการประมวลผลกบังานท่ีเหมือนกนั แต่ใชโ้ปรเซสเซอร์หลายตวั ส่วนดา้น grid 
computing นั้นจะไม่เน้นดา้นความเร็วแต่จะเน้นไปท่ีการใชท้รัพยากรทั้งหมดอย่างเต็มท่ี โดยมี 
การแบ่งงานท่ีแตกต่างกนัไปให้กบัเคร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมให้ท า 
การประมวลผล และส่งกลบัมายงัเคร่ืองส่วนกลางท่ีจะท าการรวบรวมผลมาวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง 
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  2.10.4.3 Storage Virtualization  
  Storage Virtualization คือท าการเช่ือมต่อด้วยเครือข่าย หรือใช้ SANs ผูใ้ชจ้ะได ้
จ านวนของ Storage ท่ีใหญ่ข้ึน และใชรั้นแอพพลิเคชนัท่ีใหญ่ข้ึนไดด้ว้ย 
 2.10.5 Virtual Private Network (VPN), Network Address Translation (NAT) และเทคโนโลยี
เครือข่ายท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  คือ การท า Virtualization เครือข่ายโดยเช่ือมต่อเครือข่ายยอ่ยๆ อ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัเขา้มา
เป็นเครือข่ายเดียวVirtualization Software  
  Virtualization Software คือ ซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีสร้างส่วนควบคุมท่ีเช่ือมต่อกับ
ซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) 
  2.10.5.1 Vmware 
  VMware มาจากการผสมค าว่า VM (Virtual Machine) กบั ware (Software) เขา้ดว้ยกนั 
เป็นโปรแกรมของ VMware, Inc. ซ่ึงเป็นผูน้  าของตลาด Virtualization ซ่ึง VMware ติดตั้งไดท้ั้งบน 
Windows, Linux และ Mac OS X แต่ส าหรับเวอร์ชนั Server สามารถติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรง
เลย ไม่ตอ้งอาศยัระบบปฏิบติัการเลย ผลิตภณัฑข์อง VMware เช่น VMware Workstation, VMware 
Fusion, VMware ESX Server 
  2.10.5.2 Microsoft 
  Microsoft Virtual PC เป็นโปรแกรมท่ีบริษทัไมโครซอฟต์ (Microsoft) ซ้ือมาจาก 
Connectix และเปิดให้ผูใ้ช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานไดฟ้รีบนระบบปฎิบัติการ วินโดวส์ 
(Windows) และ แมค็ โอเอส (Mac OS X) ท่ีใช ้PowerPC แต่ปัจจุบนัไดย้กเลิกการสนบัสนุน ตั้งแต่
แมค็เปล่ียนมาใช ้CPU จาก Intel ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็น Virtual PC 2007 SP1 มีทั้งเวอร์ชัน่ส าหรับ
ระบบปฏิบติัการแบบ 32 บิต และระบบปฏิบติัการแบบ 64 บิต สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
ของวินโดวส์ทั้งหมดใน Virtual PC ได้ รวมถึงระบบปฏิบติัการใหม่ล่าสุด (Windows Vista, 
Windows Server 2008) ของไมโครซอฟต์ไดด้้วย ส าหรับระบบปฏิบติัการอ่ืนสามารถติดตั้ง 
ใน Virtual PC ได ้แต่ไม่ไดม้ีการรับรองอย่างเป็นทางการ Microsoft Virtual Server 2005 R2  
เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับ Server ซ่ึงก  าลงัถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยีใหม่อย่าง Windows Server 2008 
Hyper-V โดยมีพ้ืนฐานมาจาก Hypervisor-based Server Virtualization Technology 
  Microsoft Application Virtualization หรือช่ือเดิมว่า  SoftGrid Application 
Virtualization เป็นระบบโซลูชัน่ดา้น Virtualization ท่ีมีคุณภาพสูงกว่า ซ่ึงเติมเต็มกบัระบบของ 
Windows Server 2008 Hyper-V โดยแทนท่ีจะท าการสร้างระบบเสมือนจริงให้กับทั้ ง
ระบบปฏิบติัการ ระบบ Microsoft Application Virtualization จะท าการสร้างระบบเสมือนจริง 
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เพียงเฉพาะกบัแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เท่านั้น ระบบ Microsoft Application Virtualization จึงช่วยให้
แอพพลิเคชัน่ต่างๆ สามารถรันไดพ้ร้อมกบัแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ เสมอ แมว้่าแอพพลิเคชัน่ทั้งสองนั้น
จะมีความขดัแยง้กันเอง หรือการรันแอพพลิเคชัน่ชนิดเดียวกนั แต่ต่างเวอร์ชัน่ก็สามารถท าได้
เช่นกนั นอกจากนั้นยงัสามารถรันแอพพลิเคชัน่ซ่ึงปกติแลว้จะไม่สามารถรันไดพ้ร้อมๆกนั อีกดว้ย 
  2.10.5.3 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 ภายใตก้ารสนับสนุนของ XenSource, Inc ซ่ึงต่อมาถูกซ้ือกิจการโดย Citrix Systems  
ท าใหแ้ต่ Xen ตอ้งแยกตวัออกมาและถูกดูแลโดย Xen Project Advisory Board (Xen AB) ปัจจุบนั 
Xen ไดถู้กรวมเขา้ในเคอร์เนลลินุกซ์ (Linux Kernel) ตั้งแต่เวอร์ชนั 2.6.23 เป็นตน้ไปแลว้ ท าให้
สามารถใชง้าน Xen ไดง่้ายข้ึน 
  2.10.5.4 Oracle VM VirtualBox 
  VirtualBox เป็นโปรแกรมส าหรับใชใ้นการจ าลองระบบคอมพิวเตอร์ (Virtualization) 
แบบ Open Source สามารถใชง้านไดฟ้รี โดยไม่มีค่าใชจ่้ายภายใตไ้ลเซนส์แบบ GNU General 
Public License (GPL) โปรแกรม VirtualBox  มีวตัถุประสงค์เพื่อลงระบบปฏิบัติการ หรือ OS  
อีกตวัหน่ึง ส าหรับเอาไวใ้ชง้านบางอยา่ง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเราใชง้านอยูใ่ชร้ะบบปฏิบติัการ 
Windows 7 แต่เรามีโปรแกรมบางโปรแกรมท่ีไม่สามารถใชง้านกบัระบบปฏิบติัการ Windows 7 
ได ้แต่ใชไ้ดส้ าหรับ Windows XP โดยเฉพาะ เราก็สามารถใชโ้ปรแกรม VirtualBox เพื่อจ  าลอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนมาอีกเคร่ืองหน่ึง อยู่ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราท่ีเป็น Windows 7  
เพื่อความสะดวกในการท างาน 2 ระบบปฏิบติัการ (หรือมากกว่า) เพราะไม่ตอ้งแบ่งพาร์ติชัน 
ของฮาร์ดดิสกเ์พ่ือไปติดตั้ง Windows XP หรือระบบปฏิบติัการอ่ืนจริง ๆ 
 2.10.6 Usage Virtualization Technology  
  2.10.6.1  Consolidation : การรวบรวมทรัพยากรต่างๆ เช่น Storage และ Server เขา้มา
อยูจุ่ดเดียว ดงัน้ี 

1. เ พ่ิมอัตราการใช้งานฮาร์ดแวร์ ท่ีมีอยู่อย่างจ  ากัด ให้เ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากท่ีสุด เน่ืองจากฮาร์ดแวร์บางตวัอาจจะใชง้านไม่มากนัก ขณะท่ีบางตวั
ใชง้านมากจนเกินไป 

2. ช่วยประหยดัพลงังานค่าไฟ ประหยดัพ้ืนท่ี ประหยดัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
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3. การดูแลบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบท าได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากมี
ฮาร์ดแวร์เพียงชุดเดียวเท่านั้น 

4. สาม ารถติ ดตั้ ง ไ ด้หลา ยร ะบบปฏิบั ติ ก า รและแอพพ ลิ เ คชั่นบน
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก บางแอพพลิเคชัน่ (Legacy Applications) จ าเป็นตอ้งท างาน
บนระบบปฏิบติัการท่ีจ  าเพาะ เป็นการยดือายกุารใชง้านแอพพลิเคชัน่เก่า โดยมีค่าใชจ่้ายไม่มากและ
มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

2.10.6.2  Reliability: ความน่าเช่ือถือในการท างาน ดงัน้ี 
1. เพ่ิมความสะดวกและความคล่องตัวทางธุรกิจ ระบบเสมือนสามารถ

จดัเตรียมเพื่อรองรับหรือปรับ ขนาดได้ภายในไม่ก่ีนาทีเพื่อรองรับการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ใหม่ 
ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือกรณีท่ีเกิดความผดิพลาดข้ึนในระบบ 

2. การ Backup และ Recovery สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วข้ึน ภายใต ้
Virtual Machine เดียวกนั 

3. รองรับการท างานหลากหลายอย่าง อาทิ System Migration, Backup และ 
Recovery 

2.10.6.3  Security: การรักษาความปลอดภยัท่ีดีข้ึน ดงัน้ี 
1. สามารถก าหนดระดับความปลอดภัยให้แต่ละระบบเสมือนให้มีความ

แตกต่างกนัได ้
2. การโจมตีในรูปแบบดิจิตอล (Virus, Hacker) จะถกูแยกออกจากกนั ส าหรับ

แต่ละระบบ 
3. การท างานท่ีล้มเหลวส่วนใหญ่มาจากซอร์ฟแวร์ จึงมั่นใจได้ว่าความ

ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเสมือนอ่ืนๆ 
2.10.7 องคก์รท่ีเหมาะส าหรับการน าเทคโนโลย ีServer Virtualization ดงัน้ี 

1. องค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีจ  านวนเซิร์ฟเวอร์และเคร่ือง Client อยู่จ  านวน
มาก การใชเ้ทคโนโลย ีVM เป็นการลดจ านวนเซิร์ฟเวอร์ในองคก์รลงไดม้าก ประหยดังบประมาณ
ดา้นการบ ารุงรักษา ดา้นบุคลากร ง่ายต่อการจดัการ การรวมเซิร์ฟเวอร์ (Server Consolidation) ใน
องคก์รใหเ้หลือนอ้ยลงเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด 

2. หน่วยงานท่ีมีผูใ้ชง้านซอฟแวร์หลาย ๆ ลกัษณะงาน ตอ้งใช ้OS ต่างระบบ
กนั 
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3. บริษทั ท่ีรับพฒันาซอฟแวร์ เพราะจะช่วยในเร่ืองของการทดสอบระบบจะ
ท าไดง่้ายข้ึน ยิ่งตอ้งทดสอบบนระบบปฏิบติัการ (OS) ท่ีแตกต่างกนั ยิ่งใชป้ระโยชน์ของการท า 
Server Virtualization ไดม้ากข้ึน 

4. หน่วยงานการศึกษา เพราะมีนกัศึกษาและบุคลากรเป็นจ านวนมาก 
5. หน่วยงานทัว่ไปท่ีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 

ค่าไฟฟ้า ประหยดัพ้ืนท่ี 
2.10.8 การใช ้Virtualization Technology ใน Datacenter 
ใน Datacenter ในปัจจุบนัส่วนใหญ่แลว้การท างานของระบบต่าง ๆ มกัจะเป็นระบบ

เก่า หรือระบบเดิม ๆ ซ่ึงไม่ไดม้ีการพฒันาหรือปรับเปล่ียนการใชง้านของแอพพลิเคชัน่แต่อย่างใด 
ซ่ึงในการใชง้านของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีอายกุารใชง้านหรือระยะเวลาอยู่ท่ีประมาณ 5-10 ปี ก็
ถึงเวลาท่ีจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแลว้ 

โดยส่วนมากผูบ้ริหารมกัจะถูกกดดนัให้ซ้ือเคร่ืองเซิรฟ์เวอร์ท่ีให้ความเร็วและแรงอยู่
เสมอ ซ่ึงในความเป็นจริงการใชง้านของแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวนั้นไม่ไดต้อ้งการ CPU หรือ RAM 
เพ่ิมมากข้ึนแต่อยา่งใด แต่มกัจะเป็นการมองในดา้นความน่าเช่ือถือขององค์กรหรือการท างานท่ีมี
มากข้ึน และการรองรับเทคโนโลยท่ีีไม่เคยหยดุน่ิง รวมถึงรองรับแอพพลิเคชนัใหม่ ๆ มากกว่า ซ่ึง
ทางเลือกก็มกัจะออกมาในรูปของการซ้ือเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองใหม่ท่ีมี Spec อยู่ในระดบักลาง ๆ เขา้มา
ใชง้านแทนตวัเดิม และนัน่ก็เป็นจุดเร่ิมของปัญหาท่ีพบใน Datacenter  

2.10.9 ปัญหาส่วนมากท่ีพบใน Datacenter ทัว่ ๆ ไป ดงัน้ี 
1. ปัญหาการสูญเสียพลงังานส้ินเปลืองไปกบัเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตวั เน่ืองจาก

เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัใชแ้หล่งจ่ายไฟ 1-2 ตวั 
2. ปัญหาการจัดการพ้ืนท่ีในการจัดวางเซิร์ฟเวอร์ โดยต้องจัดเฉล่ียให้

เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัต่อแอพพลิเคชัน่  
3. ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัจะใชป้ระสิทธิภาพ

โดยเฉล่ียเพียง 20-40% เท่านั้น 
4. ปัญหาในการเพิ่มเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์หรือทดสอบแอพพลิเคชั่น ต้องใช้

ทรัพยากรทั้งพลงังานและจ านวนค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
5. การจดัการระบบไม่คล่องตวัเน่ืองจากแต่ละระบบแยกอิสระในการจดัการ

ออกจากกนั ถา้จะขยายใหเ้กิดประโยชน์ข้ึนจากการใชง้านตามปกตินั้น ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการดึง
การท างานมาสู่ “การท างานแบบเสมือน” (Virtualization) ซ่ึงปัจจุบนัน้ีปฏิเสธไม่ไดว้่าเซิร์ฟเวอร์ดี 
ๆ ท่ีเช่ือถือไดน้ั้น 1-2 เคร่ืองสามารถให้ผลการท างานไดเ้หมือนกบัระบบใหญ่ท่ีมีตน้ทุนสูงกว่า 
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เน่ืองจากความเป็นจริงแลว้ ระบบใหญ่ ๆ จะมีหน่วยประมวลผลมากมายท่ีรันตวัเปล่าหรือไม่ไดท้  า
อะไรอยูเ่ลยสกัอยา่ง ซ่ึงไดม้ีผลส ารวจมาแลว้ว่ามีประมาณ 15-20% เท่านั้นท่ีใชง้านอยูทุ่กวนั ส่วนท่ี
เหลือก็คือสูญเปล่านัน่เอง ทั้งน้ียงัไม่นับรวมระบบระบายอากาศและระบบท าความเยน็รวมไปถึง
ไฟฟ้า ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือดูแลระบบทั้งหมดดว้ยเหมือนกนั 
  ดงันั้นบางองค์กรจึงไดมี้แนวคิดว่าการซ้ือเซิร์ฟเวอร์ระดบักลางสักหน่ึงหรือสองชุด 
บวกกบัการท างานแบบเสมือน การท างานของเคร่ืองระดบักลางนั้นก็จะสามารถท างานไดเ้ท่ากบั
เคร่ืองระดบัล่างไดถึ้ง 10-20 ตวัเลยทีเดียว นอกจากจะช่วยประหยดัในเร่ืองตน้ทุนในการซ้ือเคร่ือง
ตามจ านวนแอพพลิเคชนัแลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย เช่น ตน้ทุนปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ของ
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ พ้ืนท่ีการวางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ หรือแมแ้ต่ระบบระบายอากาศ 
  ทั้งน้ีการท างานเสมือนนั้นสามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองใหม่ รวมถึงการ
ขยายอุปกรณ์เดิม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็มีความเส่ียงในตัวต่อการอพัเกรดระบบในแต่ละคร้ัง ซ่ึงการ
อพัเกรดระบบในแต่ละคร้ังจ  าเป็นต้องพิจารณาทั้งฮาร์ดแวร์ท่ีจะใชร้ะบบปฏิบัติการ รวมไปถึง
ค่าใชจ่้ายในการใหท่ี้ปรึกษา รวมทั้งความเส่ียงในการยา้ยระบบเดิมไปยงัระบบใหม่ ในขณะท่ีหาก
ท าการอพัเกรดไปยงัระบบเสมือนแลว้ การท างานขา้งตน้ก็จะลดความเส่ียงหรือเพียงคร้ังแรกคร้ัง
เดียวในการอพัเกรดเท่านั้น 
  ถา้ลองมองในภาพรวมแลว้จะเห็นว่าบริษทัใหญ่ๆ หลายๆ บริษทั ไดเ้ร่ิมมีการต่ืนตวัใน
การใชง้านระบบเสมือน เพ่ือใชใ้นการลดตน้ทุนของระบบ IT ท่ีตอ้งจ่ายทุกเดือน ซ่ึงเทียบกบัการ
เปล่ียนระบบเดิมไปใชร้ะบบเสมือนแลว้ ความคุม้ค่าในการน าไปใชง้านกบัภาวะเศรษฐกิจแบบน้ี 
ราคาตน้ทุนและรายจ่ายระยะยาวท่ีตอ้งเสียไป เป็นส่ิงท่ีดึงดูดต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจในเลือกใช้
ระบบเสมือน 
 
2.11 cloud computing 
 2.11.1 Cloud Computing เป็นค าท่ีเกิดข้ึนในวงการ ICT ประมาณปี 2007 โดยนิยามของ Cloud 
Computing นั้น เน่ืองจากเป็นค าท่ีไม่ไดเ้กิดจากองคก์รหรือหน่วยงานท่ีออกมาตรฐานใดๆ ท าให้มี
การนิยามไปแตกต่างกนั เช่น 
  1.  Wikipedia อธิบายว่า Cloud Computing เป็นลกัษณะของการท างานของผูใ้ชง้าน
คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีให้บริการใดบริการหน่ึงกับผูใ้ช้ โดยผูใ้ห้บริการจะแบ่งปัน
ทรัพยากรใหก้บัผูต้อ้งการใชง้านนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลกัษณะท่ีพฒันาข้ึนต่อมา
จากความคิดและบริการของเวอร์ชวัไลเซชนัและเวบ็เซอร์วิส โดยผูใ้ชง้านนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้
ในเชิงเทคนิคส าหรับตวัพ้ืนฐานการท างานนั้น 
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  2.  Gartner กล่าวว่า Cloud Computing คือ แนวทางการประมวลผลท่ีพลงัของ
โครงสร้างทางไอทีขนาดใหญ่ท่ีขยายตวัไดถ้กูน า เสนอยงัลกูคา้ภายนอกจ านวนมหาศาลในรูปแบบ
ของบริการ 
  3.  Forrester Research กล่าวว่า Cloud Computing คือ กลุ่มของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีถกูบริหารจดัการและขยายตวัไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรมประยุกต์
ต่างๆของผูใ้ชแ้ละเก็บค่า บริการตามการใชง้าน 
  โดยสรุป Cloud Computing นั้นมาจากค าว่า Cloud ซ่ึงหมายถึงสัญลกัษณ์แทน Internet 
และ Computing หรือการประมวลผล เมื่อน าค  าว่า Cloud และ Computing มารวมกันก็คือ  
การให้บริการโดยมีการประมวลผลผ่าน Network หรือ Internet โดยท่ีผูใ้ห้บริการจะจัดเตรียม
ทรัพยากรส าหรับการประมวลผลและการจดัการ โดยผูใ้ชบ้ริการเพียงเขา้ไปซ้ือหรือเช่าใชบ้ริการ
เท่าท่ีตอ้งการใช ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงเร่ืองการจดัการ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการขยายตัว  
ของระบบ, ความเสถียรภาพของระบบ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงมีหลกัการคือจะมี Client กบั Server  โดยในฝ่ัง 
Server จะมีหนา้ท่ีในการประมวลผลค าสัง่ต่างๆท่ีถกูร้องของจาก Client  โดยการท างานง่ายๆก็คือ 
เพียงแค่ใช ้internet browser ในการท างาน  ก็เรียกใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใดๆ 
 2.11.2 โครงสร้างการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะมีโครงสร้าง
ของระบบประกอบดว้ย  
  2.11.2.1 กลุ่มเมฆของเซอร์ฟเวอร์ (cloud server) ซ่ึงเป็นเซอร์ฟเวอร์จ  านวนมหาศาล 
นับหม่ืนนับแสนเคร่ืองท่ีตั้ งอยู่ในท่ีเดียวกัน กลุ่มเมฆน้ีต่อเช่ือมเข้าหากันด้วยเครือข่ายเป็น 
ระบบกริด ในระบบน้ีจะใชซ้อฟต์แวร์เวอร์ชวัไลเซชั่นในการท างานเพ่ือให้โปรแกรมประยุกต์
ข้ึนกบัระบบนอ้ยท่ีสุด 
  2.11.2.2 ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ ( User interaction interface) ท าหน้าท่ีรับค าขอบริการ 
จากผูใ้ชใ้นรูปแบบเวบ็โปรโตคอล 
  2.11.2.3 ส่วนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) เก็บและบริหารรายการ 
ของบริการ ผูใ้ชส้ามารถคน้ดูบริการท่ีมีจากท่ีน่ี 
  2.11.2.4 ส่วนบริหารงาน (system management) ท าหนา้ท่ีก  าหนดทรัพยากรท่ีเหมาะสม
เมื่อผูใ้ชเ้รียกใชบ้ริการ เมื่อมีการขอใชบ้ริการ ขอ้มลูการขอ request จะถกูส่งผา่นใหส่้วนน้ี 
   2.11.2.5 ส่วนจดัหาทรัพยากร (provisioning services) จากนั้นส่วนบริหารงานจะติดต่อ
กบัส่วนน้ี เพ่ือจองทรัพยากรจากกลุ่มเมฆและเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บท่ีเหมาะสม 
ใหเ้มื่อโปรแกรมประยกุตท์ างานแลว้ก็จะส่งผลท่ีไดใ้หผู้ใ้ชท่ี้เรียกใชบ้ริการต่อไป 
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   2.11.2.6 ส่วนตรวจสอบขอ้มลูการใชง้าน (Monitoring and Metering) เพื่อใชใ้นการเก็บ
ค่าบริการหรือเก็บขอ้มลูสถิติเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป DPU



38 

 2.11.3 รูปแบบการใหบ้ริการของ Cloud Computing 
  2.11.3.1 IaaS (Infrastructure as a Service)  
  เป็นการให้บริการกับองค์กรท่ีไม่ต้องการลงทุนทางด้านHardware ซ่ึงก็ คือ  
การใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  1.  ทรัพยากร (Resource) ต่างๆ ในรูปของ Serviceเช่น พวก Server, Memory, CPU, 
Disk Space หรือNetwork Equipment เป็นตน้ 
  2.  การขยายขนาดของ Infrastructure ซ่ึงสามารถท าให้เล็กหรือใหญ่ได้ข้ึนอยู่ก ับ 
ความตอ้งการของ Application 
  3.  การก าหนดราคาในการใหบ้ริการแลว้แต่ว่าเราเลือกใชบ้ริการทรัพยากรในส่วนใด 
  2.11.3.2 PaaS (Platform as a Service) 
  เป็นส่วนขยายเพ่ิมเติมมาจาก Software as a service หรือ SaaS โดยตวั PaaS ก็คือส่วนท่ี
จะคอยรองรับกระบวนการพัฒนา Web Application หรือ Service ต่างๆ ตั้ งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการพฒันาโดยทุกอย่างนั้นอยู่ในอินเตอร์เน็ต ตัวอย่าง workflowส าหรับการออกแบบ 
แอพพลิเคชนั การพฒันาแอพพลิเคชนั การทดสอบหรือการติดตั้ง และ Hosting เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชน้ั้นสามารถท่ีจะสร้างแอพพลิเคชนั อะไรก็ได ้ใช ้Database อะไรก็ได ้ดว้ย Logic การท างาน
แบบใดก็ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเตรียมความพร้อมส าหรับองค์กรต่างๆเขา้มาพฒันา Software 
เพื่อท่ีจะใหบ้ริการในระดบัของ Software as a service ในอนาคต 
  2.11.3.3 SaaS (Software as a Service) 
  มี Softwareระดบั Enterprise ใหเ้ลือกใชอ้ย่างมากมาย โดยไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวน
มาก นั่นคือการให้บริการ Software ในรูปแบบ Service เล็กๆ ท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะทาง ท างาน 
ตาม function ท่ีก  าหนดไว ้ไม่ไดท้ างานเหมือน applicationใหญ่ๆ ท่ีมีความสามารถมากมายรวมอยู่
ในตัวเดียว โดยการใช้งานนั้ นผูใ้ช้ SaaS เองไม่จ  าเป็นต้องเป็นเจ้าของ Serviceนั้ นๆ เพราะ 
เราสามารถเลือกใชบ้ริการ service ของผูใ้ห้บริการใดก็ได้ในลกัษณะของการเช่า หรือสมคัร 
เป็นสมาชิกเพื่อใชง้าน Service นั้นๆ ผูใ้หบ้ริการมีหน้าท่ีให้บริการและ สร้าง Service ใหม่ๆข้ึนมา 
และดูแลระบบต่างๆ ให้สามารถให้บริการตัว Service นั้นได้ตามความต้องการของลูกค้า  
การใหบ้ริการ Applications ต่างๆ ตวัอย่างง่ายๆ ไดแ้ก่ Google Apps หรือว่าการให้บริการ E-Mail  
ก็ถือเป็น SaaS รูปแบบหน่ึง 
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 2.11.4 ประเภทของ Cloud Computing แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
  2.11.4.1 Public Cloud เป็นการใชบ้ริการ cloud ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อไปยงั
ระบบของผูใ้ห้บริการ (Cloud Service Provider) ซ่ึงติดตั้งอยู่ท่ีศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต ( Internet 
Data Center – IDC ) 
  2.11.4.2 Private Cloud เป็นระบบ cloud ท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นผูบ้ริหารจดัการระบบเอง  
โดยจะมีการจ าลอง cloud computing ข้ึนมาใช้งานใน network ส่วนตัว รูปแบบน้ีจะช่วยลด
ค่าใชจ่้ายเพราะมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกนั และ  มีความสะดวกเน่ืองจากผูใ้ห้บริการจะมีหน้าท่ี
ติดตั้งระบบและดูแลรักษาให ้
  2.11.4.3 Hybrid Cloud เป็นระบบ cloud ท่ีประกอบข้ึนดว้ยผูใ้หบ้ริการแบบ public และ 
private ส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางระบบ enterprise 

 
 
รูปที่  2.15  ประเภทของ Cloud Computing 
 
ที่มา :  http://blog.sciencelogic.com 
 
 2.11.5 Cloud Computing กบัความปลอดภยั (Security)   
  ระบบของ cloud computing เป็นรูปแบบของระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีในส่วนต่าง ๆ 
แยกจากกัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบ แอพพลิเคชัน่ หรือข้อมูลโดยโมเดลการรักษาความปลอดภัย 
ของระบบ Cloud computing นั้นตอ้งสามารถตอบสนองต่อผูใ้ห้บริการหรือเจา้ของเครือข่ายได ้ 
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โดยท่ีผูดู้แลรักษาความปลอดภยัในระบบ Cloud มกัใหค้วามสนใจไดแ้ก่ เราจะท าอย่างไรให้ขอ้มูล
ท่ีมีการแชร์ในระบบ Cloud ของเรามีความปลอดภยั และจะมีวิธีการจดัการกบัผูใ้ชบ้ริการในระบบ 
Cloud ของเราอยา่งไร ทั้งเร่ืองสิทธ์ิการเขา้ใชห้รือการรักษาความปลอดภยัของผูเ้ขา้ใชมี้การเช่ือมต่อ
เขา้กบัระบบ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เกิดค าถามข้ึนมากมาย การจะตอบโจทยก์ารท างานเหล่าน้ีนั้น 
จะต้องท าการมองในภาพรวมของระบบเพื่อก  าหนดขอบเขตงานเพื่อน ามาสร้างความปลอดภัย
ข้ึนมาในระบบ Cloud computing หากเราตอ้งการจะท าการส่งขอ้มลูหรือการกิจกรรมอะไรสกัอยา่ง
ท่ีมีการตอบโตก้ับผูใ้ห้บริการในระบบ Cloud computing นั้น การโตต้อบท่ีไดรั้บก็จะมีความ
แตกต่างกนัเพราะว่าระบบ Cloud อาจประกอบดว้ยผูใ้ห้บริการหลายคน รวมทั้งอาจมีความหลาย
หลายในการให้บริการดว้ย การเกิดความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในความปลอดภยัอาจเกิดได้ 
จากหลายจุด โดยทั่วไปเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบสารสนเทศท่ีดูแลองค์กรหรือบริษัทท่ีมีหน้าท่ี 
ในการควบคุมดูแลจดัการเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัขององค์กรนั้นควรจะอา้งอิงกบัมาตรฐาน 
ISO/IEC 27000 ท่ีเป็นมาตรฐานจากองค์กร Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
ซ่ึงจะระบุถึงหลกัการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งดา้นการวางแผนและวิธีการตรวจสอบระบบ
รวมถึงมาตรการการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการให้บริการหรือ  Service  
ซ่ึงจุดประสงคข์องการจดัการความปลอดภยัในเฟรมเวิร์กของมาตรฐาน ITIL สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ 1. Realization of security requirement การหาจุดบกพร่องของระบบ  
และ 2. Realization of a basic level of security การระบุวิธีการรักษาความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ีระบบควรจะม ี
  2.11.5.1 Security Management Standards in Cloud computing 
มาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีนิยมน ามาประยุกต์ใชก้บั  Cloud computing คือ ITIL และ 
ISO/IEC 27001 และ 27002 
   1)  ITIL เป็นมาตรฐานดา้นความปลอดภยั ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรู้จกักนัในมาตรฐาน ISO/IEC 17799:2005 โดยเน้ือหาส่วนใหญ่มุ่งเนน้เร่ืองของความปลอดภยั
ระหว่ า ง  Service กระบวนการท า ง านระหว่ า งโปร เซสรวมถึงคว ามปลอดภัย 
ของข้อมูลในขณะโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง  Layer โดย ITIL ได้ถูกระบุเป็นมาตรฐานแรก 
ของมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการ IT Service โดยเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน ISO/IEC 20000  
ซ่ึง ITIL มุ่งเนน้เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ดงัน้ี 
  Policies นโยบายหรือภาพรวมเ ก่ียวกับองค์กรและมาตรการในการรักษา  
ความปลอดภยัของขอ้มลู 
  Processes กระบวนการท างานในแต่ละส่วน 
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  Procedures สิทธ์ิการเขา้ถึง ใครเป็นผูบ้นัทึก เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือลบขอ้มลู 
  Work instructions โครงสร้างของระบบสารสนเทศ  เน้นในส่วนของอุปกรณ์  หรือ 
Hardware, Network, Storage เป็นตน้ 
   2)  ISO 27001/27002 เป็นมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของระบบซ่ึงเป็นอีก
มาตรฐาน แต่เน้ือหาท่ีมีในมาตรฐานน้ี จะเน้นดา้นแนวทางในการเพ่ิมเติมระบบใหม่ ๆ โดยท่ียงัมี
ความปลอดภัย และสามารถน าไปเพ่ิมความปลอดภยัในส่วนอ่ืนๆด้วย โดยผูดู้แลระบบของผู ้
ใหบ้ริการหรือบริษทั สามารถน ามาตรฐานน้ีไปตอบโจทยใ์นส่วนของเร่ืองระบบท่ีทางบริษทัมีหรือ
ต้องการเพ่ิมเติมว่าระบบของเราจะต้องใช้ความปลอดภัยในระดับใด  หรือว่าจะใช้วิธีไหน 
ในการรักษาความปลอดภยัของ Service ในระบบของเรา 
   3)  IASE standards เป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของการทหาร  
ซ่ึงเป็นขอ้ก  าหนดจาก  DISA-CSD ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีการน ามาตรฐานน้ีมาใช้ในทางการทหาร 
ของไทย 
  2.11.5.2  Security Management in the Cloud  จากการจดัการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานดา้นความปลอดภยัในระบบ Cloud โดยออกแบบให้กระบวนการท างานท่ีเราจะท าการ
จดัการดา้นความปลอดภยัไดด้งัน้ี 
  Availability management (ITIL) ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  Access control (ISO/IEC 27002, ITIL) การควบคุมการเขา้ถึง 
  Vulnerability management (ITIL) การจดัการดา้นจุดบกพร่องของระบบ 
  Path Management (ITIL) การจดัการเสน้ทางของระบบ 
  Configuration management การจดัการดา้นการ set up หรือติดตั้งระบบ 
  Incident response (ISO/IEC 27002) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
  2.11.5.3 Availability Management 
  การจดัการระบบ Cloud Computing นั้นเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากระบบ Cloud เป็นการ
ให้บริการท่ีอ่อนไหว เกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้ายเน่ืองจาก Service ท่ีให้บริการมีความซบัซอ้น และมี 
การแบ่งยอ่ย ๆ เป็นระบบเล็กตามแต่ผูใ้ห้บริการ และยิ่งการให้บริการในระบบ Cloud Computing 
เป็นลกัษณะในเชิงการคา้ ประสิทธิภาพหรือความเสถียร ความสามารถในการท างาน หากไม่
สามารถบริการไดห้รือเกิดความผดิพลาดในการให้บริการก็จะมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของ  
ผูใ้หบ้ริการมาก 
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 การแก้ไขปัญหาเร่ืองความสามารถหรือประสิทธิภาพของระบบ  เราจะท าการแกไ้ข 
ในส่วนของแต่ละ Service ตวัอยา่งเช่น ฐานขอ้มลู เกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน อาจเกิดจาก
ความผิดพลาดไดห้ลายอย่าง อาจเกิดจากความลม้เหลวของ DBMS หรือ อุปกรณ์ Storage ช ารุด
เสียหายส่งผลให้เกิดความผิดพลาด  ระบบจะท าการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีโดย แยกไปตาม Service 
ท่ีตั้งค่าไวโ้ดยตกเป็นภาระของ Service ในส่วนของ Platform Service โดยจะตอ้งท าการแกไ้ข หรือ
ท าการ reservice หรือถา้หากอุปกรณ์ช ารุดก็เป็นส่วนของ Infrastructure Service ท าการ run  
ระบบส ารองข้ึนมาเพ่ือใช้งาน โดยขอสรุปถึงจุดท่ีมกัจะกระทบถึงผลกระทบของการท างาน 
ของระบบ Cloud Computing ไวด้งัน้ี 
  การออกแบบโครงสร้างของ  SaaS และ PaaS รวมไปถึงความซ ้ าซ้อนของ 
ตวัโปรแกรม 
  การใหบ้ริการ Data Center ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมของระบบ รวมถึงสถานท่ีของ
ตวัอุปกรณ์ และความทนทานต่อการผดิพลาด (รวมถึงการรองรับแบนดว์ิดทจ์  านวนมาก) 
  ความน่าเช่ือถือของการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งจากทางผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 
  ความสามารถในการตอบโต้ internal application และโปรเซสรวมถึงการท างานแบบ
ก าหนดค่าเอง 
  การมองหาจุดผดิพลาดของระบบ ในบางคร้ังเกิดขอ้ผิดพลาดเล็กๆ ในระบบอาจท าให้
ระบบในภาพใหญ่ไม่สามารถใชง้านได้ เช่น การเช่ือมต่อระหว่างระดบัชั้น อาจท าให้ทั้งระบบ 
ไม่สามารถท างานได ้
  ความน่าเช่ือถือของซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นระบบ Cloud Computing 
  ความปลอดภยัในระบบเครือข่าย ท่ีมกัจะมีโครงสร้างแบบ Distributed จึงมีจุดอ่อนจาก
การโดนโจมตีจากการท า denial of service 
  ผลของการสร้างความปลอดภยั จากการประมวลผล หรือการลดความผดิพลาดของผูใ้ช ้
หรือการป้องกันการโจมตีจากภายนอก  ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นกระบวนการท่ีท าให้ประสิทธิภาพ 
ของระบบ Cloud Computing ลดลง 
 2.11.6 จุดเด่นของ Cloud Computing ประกอบดว้ย 
   Agility  มีความรวดเร็วในการใชง้าน 
  Cost  ประหยดัค่าใชจ่้าย หรืออาจไม่เสียค่าใชจ่้ายส าหรับ Client 
   Device and location independence  สามารถใชไ้ดทุ้กท่ี ทุกเวลา เพียงแค่มีอุปกรณ์ และ 
อินเทอร์เน็ต 
   Multi-tenancy  สามารถแบ่งทรัพยากรไปใหผู้ใ้ชจ้  านวนมาก  
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  Reliability  มีความน่าเช่ือถือ  
   Scalability  มียดืหยุน่ได ้พร้อมส าหรับการปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
   Security  มีความปลอดภยัใหม้ากยิง่ข้ึน 
   Sustainability  มีโครงสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรง 
 
2.12 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
  การพฒันาระบบ cloud computing  ในงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และบทความดา้น cloud computing ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   อุมาพร  สุริรักษ์  (2555) เร่ือง “ระบบจดัการสารสนเทศส าหรับร้านจ าหน่ายอุปกรณ์
เคร่ืองเขียน” โดยท าการศึกษาระบบงานท่ีร้านสเตชั่นเนอร่ี (STATIONERY) ในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ซ่ึงเป็นการศึกษาและพฒันาระบบในรูปแบบ WEB SERVICE โดยใช ้
APACHE เป็น WEB SERVER พฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา PHP และ MySQL เป็นฐานขอ้มูล  
ซ่ึงจากการศึกษา ระบบท่ีไดท้ าการศึกษาพฒันาข้ึนมาสามารถช่วยในการแกปั้ญหาในการจดัการ
สินคา้คงคลงั, การสั่งซ้ือสินคา้เข้าร้าน ลดความผิดพลาดต่างๆ เช่น การจ าหน่ายสินคา้ผิดราคา  
ลดความผิดพลาดจากการสั่ง สินค้ามากจนเกินความจ า เป็น หรือน้อย เกินไปจนไม่พอ 
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ลดปัญหาการเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการสั่งสินคา้
มากเกินไป และช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความแม่นย  าในการขายสินคา้ ง่ายต่อการเรียกดู
ขอ้มลูต่างๆ นอกจากนั้นยงัสามารถน าขอ้มลูท่ีบนัทึกไวน้ ามาวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ สามารถ
ปรับกลยทุธ ์ดา้นราคา สามารถจดัรายการส่งเสริมการขายได ้
  กิตติ  เนตรน้อย (2555) เร่ือง “การพฒันาระบบจดัสรรยานพาหนะเพื่อลดค่าใชจ่้าย 
ขององค์กร  กรณีศึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์ก รุง เทพพาณิ ชย์ จ  ากัด ”  ในหลัก สูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซ่ึงเป็นการศึกษาและพัฒนาระบบในลักษณะการท างานแบบ  
Client-Server ร่วมกบัการท างานในระบบ Web-base Application โดยใช้ภาษา PHP และใช ้
MySQL ส าหรับสร้างและจดัการฐานขอ้มลูของระบบ การพฒันาระบบในลกัษณะ Web-base ท าให้
สามารถเรียกใช้งานได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายท าให้เกิดความคล่องตัว  
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงระบบท่ีท าการพฒันาข้ึนมาน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป 
และ ส่วนของผูดู้แลระบบ ระบบสามารถน าไปบริหารจัดการยานพาหนะของบริษัทฯ ได้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีสามารถช่วยลดปัญหาการขอรถยนตซ์ ้าซอ้นกนัในกรณี
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ท่ีจะมีผูข้อใช้รถยนต์ในสถานท่ีเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน วนัเวลาเดินทางใกลเ้คียงกนั  ช่วยลด
ต้นทุนต่างๆของบริษัท ทั้ งค่าน ้ ามัน ค่าบ ารุงรักษา ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น ช่วยลด 
ความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ข้อมูล  
ท่ีบนัทึกเขา้ระบบไปแลว้น ามาปรับแกไ้ดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีการรายงานขอ้มูลต่างๆ 
ไดอ้ย่างรวดเร็วกว่าการท างานในแบบเดิม ระบบท่ีได้พฒันาข้ึนมาน้ีช่วยแกปั้ญหาและขอ้จ ากัด 
ของการท างานในรูปแบบเดิมท่ีใชเ้อกสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
   ฐิตินนัท ์ เอียดรักษ ์(2553) เร่ือง “ศึกษาการพฒันาเว็บไซต์เวชระเบียนคลินิกออนไลน์ 
กรณีศึกษา คลินิกวรรณสิน การแพทย”์ ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ซ่ึงเป็นการศึกษา
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนในระบบเดิมท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษหรือบัตร  
ท่ีมีขอ้เสียในการเก็บรักษาขอ้มูล, สภาพของกระดาษท่ีอาจจะเกิดความเสียหายไดง่้าย, ขอ้จ  ากัด  
ในการต้องใชพ้ื้นท่ีจัดเก็บเอกสารยิ่งข้อมูลมีปริมาณมากข้ึนยิ่งต้องใช้พ้ืนท่ีจดัเก็บมากข้ึน และ
ปัญหาในการคน้หาขอ้มลูยิง่มีขอ้มลูมากยิง่ตอ้งใชเ้วลามากข้ึนส่งผลต่อการบริการให้มีความล่าชา้
ตามมา โดยงานวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันาเวบ็ไซตเ์วชระเบียนออนไลน์ข้ึนดว้ยภาษา HTML และภาษา 
PHP โดยใช ้Apache เป็น Web server และใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มูล ซ่ึงระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมา
สามารถแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาได ้สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัทั้งผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการ 
ประกอบด้วย แพทย ์พยาบาล  เจ้าหน้าท่ีของคลินิก ผูป่้วย และญาติผูป่้วย ระบบยงัท าให้เกิด  
ความคล่องตวัในการด าเนินงาน ลดระยะเวลาการเขา้รับการตรวจรักษา สามารถเก็บขอ้มูลและ 
ผลการตรวจของผูป่้วยและสามารถแสดงรายละเอียดของผูป่้วยจากการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากแก้ปัญหาเดิมได้แล้วยงัสามารถให้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมได้ ได้แก่ สามารถให้บริการ
ตรวจสอบวนันดัหมายของแพทยผ์า่นทางอินเทอร์เน็ต และสามารถส่ง SMS แจง้เตือนวนันัดหมาย
ผูป่้วยไดอี้กดว้ย 
  ปติ  เหลืองอร่าม (2553) เร่ือง “การพฒันาระบบ Cloud Data Center with Open Source 
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ”   
โดยได้พัฒนาระบบ data center โดยใช้ Openqrm ในการบริหารจัดการระบบ โดยติดตั้ ง 
บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu server 10.04 ซ่ึงจากงานวิจัยเป็นการให้บริการ cloud storage  
บน private cloud ซ่ึงมีส่วนผิดพลาดในการให้บริการการแสดงผลยงัมีความคลาดเคล่ือน  
การแสดงผลไม่ครบถว้น การบริหารจดัการยงัมีความยุง่ยากเน่ืองจากการ config ค่าต่างๆ ส่วนใหญ่
ยงัตอ้งใช ้command line จึงจ าเป็นตอ้งใชผู้ท่ี้มีความช านาญในการบริหารจดัการระบบ 
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  รณชัย  พุกเจริญ (2553) เร่ือง “การติดตั้ งระบบ Private Cloud Computing ด้วย
โปรแกรม Eucalyptus กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ”  เป็นงานวิจัยท่ีพฒันาระบบ และติดตั้ง cloud computing โดยใช้โปรแกรม 
Eucalyptus บริหารจดัการระบบ cloud ซ่ึงติดตั้งบนระบบปฏิบติัการ Ubuntu ผ่านเวอร์ชวลแมชชีน 
(Virtual Machine)  เป็นการให้บริการแบบ IaaS โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านระบบปฏิบัติการ 
Ubuntu และ ติดตั้งโปรแกรมและ run โปรแกรมผ่าน cloud server ไดโ้ดไม่ตอ้งลงโปรแกรม 
ท่ีเคร่ืองของผูใ้ช้บริการ แต่มีข้อจ  ากัดท่ีการบริหารจัดการส่วนใหญ่ยงัต้องใช้ command line  
จึงจ  าเป็นต้องใช้ผู ้ท่ีมีความช านาญในการบริหารจัดการระบบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
ปติ  เหลืองอร่าม  
  อดิเรก  เยาว์วงค์ (2556) เร่ือง “การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ : The Data Information Storage and Usage on Cloud 
Computing Technology” เป็นงานวิจัยท่ีศึกษา เปรียบเทียบ พ้ืนท่ีการให้บริการจัดเก็บข้อมูล  
การประยุกต์ใชง้าน cloud storage สนับสนุนการท างานต่างๆ ท่ีมีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
ทั้งในเชิงพาณิช และแบบท่ีให้บริการฟรี เช่น Amazon, Box.net, XDrive และ Humyo  ซ่ึง 
มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความสนใจและน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  Johnson D. Kiran Murari Murthy Raju Suseendran RB Yogesh Girikumar. (2010) 
Eucalyptus Beginner’s Guide – UEC Edition ในงานวิจยัน้ีฉบบัน้ีไดน้ าเสนอการคอนฟิกในระบบ
เครือข่าย และวิธีติดตั้ง Cloud Computing โดยใชโ้ปรแกรม Eucalyptus เพื่อสามารถรองรับ 
การท างานในรูปแบบ Cloud computing  ในแบบพ้ืนฐานเพื่อการศึกษา โดยใชร้ะบบปฏิบติัการ 
Ubuntu รวมถึงการใชค้  าสัง่ Linux ในการเขา้ใชง้านของระบบ และค าสัง่ของโปรแกรม  Eucalyptus 
ท่ีใชใ้นการจดัการทรัพยากรของระบบ 
  Tim  Mather, Subra  Kumaraswamy, Shahed  Latif  อธิบายถึงระบบความปลอดภยั 
ท่ีควรจะมีในระบบ Cloud เน่ืองจากมีการใชท้รัพยากรผ่านทางเครือข่าย เพื่อแบ่งปันทรัพยากรกนั
รวมทั้งวิธีการด้านความปลอดภัยเมื่อมีการขอใช้ทรัพยากรจากทางผูใ้ช้งานหรือผูใ้ช้บริการ 
ตามมาตรฐาน ISO/ ITIL 
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บทที ่3 
วธีิการดาํเนินงาน 

 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบการทาํงานของเซิร์ฟเวอร์การจดัเก็บขอ้มูลแบบ
คลาวด์ระหว่างฮาร์ดแวร์ทางกายภาพกบัฮาร์ดแวร์เสมือน กรณีศึกษา กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม” มีการดาํเนินการสาํหรับพฒันาระบบ cloud computing ดว้ยโปรแกรม 
owncloud ซ่ึงเป็นโปรแกรม open source ไม่มีค่าใชจ่้ายในการนาํโปรแกรมมาใชง้าน และการ
ดาํเนินการทดสอบ ระบบ cloud computing เพ่ือวดัประสิทธิภาพและศกัยภาพของระบบ cloud 
computing ท่ีพฒันาข้ึนในดา้นต่างๆ จากนั้นจะนาํค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อจะนาํไป
ปรับปรุงและพฒันาระบบ cloud computing เพื่อใหมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการใหบ้ริการภายใน
กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม ต่อไป 
 
3.1 การออกแบบการวจัิย  
  งานวิจัยน้ีได้ดาํเนินการวิจัยโดยทาํการทดลองภายในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ของ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยใชเ้คร่ืองมือดา้น Hardware ทั้งดา้นเครือข่าย 
เคร่ือง server และเคร่ืองลูกข่าย ท่ีมีการใชง้านอยู ่ ดา้น software ใช ้open source ในการทดลอง 
เพื่อหาปัจจยัสาํหรับการพฒันาระบบ ซ่ึงไดก้าํหนดรูปแบบการติดตั้ง OwnCloud ใน 2 รูปแบบ  
คือ ติดตั้ง OwnCloud บนระบบปฏิบติัการ Ubuntu บน  physical hardware และติดตั้ง OwnCloud  
บนระบบปฏิบติัการ Ubuntu ท่ีทาํงานบนโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ซ่ึงเป็น Virtual Machine 
จากนั้นจะทาํการทดสอบ ระบบ OnwCloud ดว้ย Software เพ่ือทดสอบระบบ cloud computing  
ท่ีพฒันาข้ึนในศกัยภาพดา้นต่างๆ โดยใชจ้าํนวนเคร่ืองลูกข่ายท่ีมีจาํนวนแตกต่างกนัเพื่อนาํขอ้มูล 
ท่ีไดม้าวิเคราะห์การทาํงานของระบบต่อไป โดยแบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน ตามรูป 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.1  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

กาํหนด
สถานการณ์ 

การวจิยั 

เตรียมระบบ 

cloud 
computing 

การติดตั้ง  
และทดสอบ 

การติดตามผล 

เกบ็รวบรวม
ขอ้มูล และ
ประเมินผล 
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 3.1.1 กาํหนดสถานการณ์การวิจยั 
  งานวิจยัน้ีกาํหนดสถานการณ์การทดลองเป็น 2 แบบ โดยแต่ละแบบจะทาํการทดลอง
ทั้งระบบ cloud computing ท่ีพฒันาบน physical hardware และ การทดลองระบบ cloud computing  
ท่ีพฒันาบน Virtual hardware ซ่ึงในการทดลองแบบท่ี 1จะทดสอบระบบโดยจาํลองการใชง้าน 
จากจาํนวนเคร่ืองท่ีเขา้มาใชบ้ริการในจาํนวนเคร่ืองต่างๆ ตั้งแต่ 5 เคร่ือง และจะทาํการเพ่ิมจาํนวน
เคร่ืองท่ีใชบ้ริการข้ึนคร้ังละ 5 เคร่ือง เป็น 10 เคร่ือง, 15 เคร่ือง, 20 เคร่ือง, 25 เคร่ือง และ 30 เคร่ือง 
และในการทดลองท่ี 2 จะเป็นการใชโ้ปรแกรม Apache JMeter จาํลอง Connection ในขนาดต่างๆ 
เพื่อดูการตอบสนองของ Server ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.1.2 เตรียมระบบ cloud computing 
  ขั้นตอนการเตรียมระบบ cloud computing แบ่งเป็น 2 ส่วนคือการเตรียมระบบ cloud 
computing บน physical hardware และ virtual hardware โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1.2.1 ขั้นตอนการติดตั้งระบบบน physical hardware แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
    1)  เตรียมเคร่ือง server โดยจดัแบ่งพื้นท่ี harddisk และทาํ multiboot เพื่อให้
สามารถทาํงานระบบปฏิบติัการเดิมไดโ้ดยไม่เสียภารกิจในยามปกติ  
   2)  การติดตั้งระบบปฏิบติัการ ubuntu server 12.04.3 โดยเลือก Install แพก็เกจ
ต่างๆ ประกอบดว้ย OpenSSH และ LAMP(ประกอบดว้ย Apache, MySQL และ php ) เพ่ือให ้
Ubuntu รองรับ Secure Shell(SSH) และทาํงานเป็น web server โดยมี DataBase และรองรับ php 
จากนั้นทาํการปรับแต่งค่า config ต่างๆใหเ้หมาะสมสาํหรับรองรับการติดตั้ง ownCloud 
   3)  ติดตั้ง ownCloud และเม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ตอ้งดาํเนินการจดัทาํหนา้เวบ็
เพื่อรองรับการทาํงานใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ ซ่ึงสุดทา้ยตอ้งสร้าง account และ password ใหก้บั user 
สาํหรับทดลองระบบเพื่อนาํมาวิเคราะห์ต่อไป 
  3.1.2.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบบน Virtual hardware แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1)  เตรียมทรัพยากรเสมือนโดยลงโปรแกรม Oracle VM virtualBox สาํหรับ
การบริหารจดัการ Virtual Machine จากนั้นทาํการจดัสรรทรัพยากรให้สามารถรองรับ 
การทาํงานของ ownCloud ได ้
   2)  การติดตั้งระบบปฏิบติัการ ubuntu server 12.04.3 บนทรัพยากรเสมือนโดย
เลือก Install แพก็เกจต่างๆ ประกอบดว้ย OpenSSH และ LAMP (ประกอบดว้ย Apache, MySQL 
และ php ) เพื่อให ้Ubuntu รองรับ Secure Shell (SSH) และทาํงานเป็น web server โดยมี DataBase 
และรองรับ php จากนั้นทาํการปรับแต่งค่า config ต่างๆให้เหมาะสมสาํหรับรองรับการติดตั้ง 
ownCloud 
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   3)  ติดตั้ง ownCloud บนระบบปฏิบติัการ Ubuntu ท่ีติดตั้งบนทรัพยากรเสมือน
และเม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ตอ้งดาํเนินการจดัทาํหนา้เวบ็เพื่อรองรับการทาํงานใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ 
ซ่ึงสุดทา้ยตอ้งสร้าง account และ password ให้กบั user สาํหรับทดลองระบบเพื่อนาํมาวิเคราะห์
ต่อไป 
 3.1.3 การติดตั้งและทดสอบ  
  การติดตั้งและทดสอบเป็นขั้นตอนการนาํ cloud computing server ท่ีดาํเนินการพฒันา
จากขั้นตอนท่ี 3.1.2 มาติดตั้งเพื่อทาํการทดสอบ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ของกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยจะแยกการทดลองระบบระหว่างระบบท่ีพฒันาบน Physical 
hardware และ ระบบท่ีพฒันาบน Virtual hardware 
 3.1.4 การติดตามผล 
  งานวิจยัน้ีใช ้software ในการติดตามและวดัผลการทดลองในดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อ 
การใหบ้ริการและสามารถรองรับความตอ้งการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบภายในองคก์ร โดยดาํเนินการ
ติดตามผลการทดสอบทั้งระบบ ownCloud ท่ีติดตั้งบน physical hardware และท่ีติดตั้งบน virtual 
hardware  
 3.1.5 เกบ็รวบรวมขอ้มูลและประเมินผล 
  เป็นการนําข้อมูลจากการติดตามผลนํามาบันทึกลงตารางบันทึกผลการทดสอบ 
เพื่อนาํไปวิเคราะห์ถึงปัจจยัดา้นทรัพยากรของเคร่ือง server ท่ีให้บริการ cloud computing มีผล 
ต่อขีดความสามารถในการรองรับจาํนวนผูใ้ชง้านอยา่งไร 
 
3.2 สถานที ่ 
  สถานท่ีในการดาํเนินการวิจยัเป็นพื้นท่ีภายใน ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม ชั้น 9 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวฒันะ)  
ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 
3.3 ข้อจํากดั  
  ขอ้จาํกดัของงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 
 3.3.1 เป็นงานวิจัยภายในระบบเครือข่ายภายในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหมซ่ึงเป็นการใชง้านในลกัษณะ intranet มีอุปกรณ์ Network switch 
speed 10/100 Mbps Throughput สูงสุด 3.2 Gbps 
 3.3.2 Hardware ท่ีเป็น Server และเคร่ืองลูกข่ายท่ีนาํมาทดลองยงัไม่มีความหลากหลาย  
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 3.3.3 Software ท่ีนาํมาใชเ้ป็น Freeware ซ่ึงอาจจะยงัไม่มีประสิทธิภาพหรือคุณสมบติัท่ี
เทียบเท่า Software ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
 
3.4 เคร่ืองมือวจัิย  
  เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 3.5.1 Hardware 
  3.4.1.1 Server1 สาํหรับติดตั้ง ownCloud ในแบบ Physical hardware มีคุณสมบติัท่ี
สาํคญัของเคร่ือง ดงัน้ี 
  คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lenovo รุ่น ThinkCentre M81 Tower  
  CPU : Core i5 2500 3.3 GHz 
  RAM : 4 GB (เพิ่มจากเดิม 2 GB) 
  Harddisk : 500 GB (เพิ่มจากเดิม 320 GB) 
  Network Card 10/100/1000 Mbps 
  3.4.1.2 Server2 สาํหรับติดตั้ง Owncloud ในแบบเสมือน(Virtualization) ผา่น Oracle 
VM VirtualBox มีการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั Server ดงัน้ี 
  คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ASUS รุ่น : ASUS ROG G750JX 
  CPU : Core i7 4700HQ 2.4 GHz 
  RAM : 16 GB 
  Harddisk : 1 TB HDD 5400 RPM With 256 GB SSD 
  Network Card : 10/100/1000 Mbps 
  3.4.1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtualization) ท่ีสร้างจากโปรแกรม Oracle VM 
VirtualBox สร้างใหมี้คุณสมบติัท่ีสาํคญัของเคร่ือง ดงัน้ี 
  CPU : 4 Core , 2.4 GHz 
  RAM : 4 GB 
  Harddisk : 500 GB  
  Network Card : 10/100/1000 Mbps(Bridged Adapter) 
  3.4.1.4 เคร่ืองลูกข่าย (Client) เป็นเคร่ืองลูกข่ายท่ีใชง้านระบบ จาํนวน 30 เคร่ือง  
มีคุณสมบติัท่ีสาํคญัของเคร่ือง ดงัน้ี 
  คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lenovo  
  รุ่น ThinkCentre M81 Tower 
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  CPU : Core i5 2500 3.3 GHz 
  RAM : 2 GB 
  Harddisk : 320 GB 
  Network Card 10/100/1000 Mbps 
  3.4.1.5 Network Switch 
  ยีห่อ้ D-Link รุ่น DES-1016D 
  Speed : 10/100 Mbps  
  Maximum data throughput : 3.2 Gbps 
 3.4.2 Software 
  Software ท่ีนาํมาใชใ้นงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 
  3.4.2.1 Ubuntu เป็นระบบปฏิบติัการเพื่อใชล้งใหก้บัเคร่ืองท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น Server 
  3.4.2.2 Oracle VM virtualBox 
  3.4.2.3 LAMP เป็นชุดโปรแกรมสาํหรับ Linux เพื่อให้บริการเป็น Web Server, 
DataBase Server และ รองรับ php 
  3.4.2.4 OwnCloud เป็นโปรแกรมสาํหรับใหบ้ริการ Cloud computing 
  3.4.2.5 JMeter เป็นโปรแกรมสาํหรับทดสอบระบบคลาวดค์อมพิวต้ิง 
  3.4.2.6 New Relic เป็นโปรแกรมสาํหรับติดตามการทาํงานของ Server 
 
3.5 ตัวแปร  
  ตวัแปรท่ีมีผลต่องานวิจยัประกอบดว้ย  
 3.5.1 อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม 
  3.5.1.1 คุณภาพของ Network Switch 
  3.5.1.2 จาํนวนเคร่ืองและปริมาณการใชง้านบนเครือข่าย 
 3.5.2 ประสิทธิภาพของ Hardware ท่ีนาํมาใชเ้ป็นเคร่ือง Server และ เคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ 
 3.5.3 ประสิทธิภาพของ Software ท่ีนาํมาใช ้
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
   การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบการทาํงานของเซิร์ฟเวอร์การจดัเก็บขอ้มูลแบบ
คลาวดร์ะหว่างฮาร์ดแวร์ทางกายภาพกบัฮาร์ดแวร์เสมือน กรณีศึกษา กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม” ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสถานการณ์การทดลองเป็น 2 แบบ และแยกการทดลองระบบ cloud 
computing ท่ีพฒันาบน Physical hardware  และ การทดลองระบบ cloud computing ท่ีพฒันาบน 
Virtual hardware  ซ่ึงในการทดลองแบบท่ี 1 จะทาํการทดสอบท่ีมีการจาํลองการใชง้านจากจาํนวน
เคร่ืองท่ีเขา้มาใชบ้ริการในจาํนวนเคร่ืองต่างๆ ตั้งแต่ 5 – 30 เคร่ืองและทาํการติดตามและบนัทึกผลเพื่อ
นาํไปวิเคราะห์ถึงปัจจยัดา้นทรัพยากรของเคร่ือง server ท่ีให้บริการ cloud computing ท่ีมีผลต่อขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณการใชง้านจากเคร่ืองของ user พร้อมๆกนัอยา่งไร และการทดลอง
แบบท่ี 2 จะใชโ้ปรแกรม Apache JMeter จาํลอง Connection ในขนาดต่างๆ เพ่ือดูการตอบสนองของ 
Server ทั้ง Physical hardware  และ Virtual hardware  เพื่อนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ cloud 
computing ให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้านและสามารถรองรับการทาํงานของ users ในกรม
เทคโนโลยสีารสนเทศแลอวกาศกลาโหมต่อไป  โดยในบทน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 

4.1 เตรียมระบบ cloud computing 
 4.1.1  ขั้นตอนเตรียมระบบคลาวดค์อมพิวต้ิง ท่ีพฒันาดว้ย ownCloud ในขั้นตอนน้ีเน่ืองจาก
ตอ้งการทาํการทดสอบ ownCloud  ใน 2 รูปแบบ คือ ในระบบท่ีติดตั้งระบบบน Physical hardware  
และทดสอบในระบบท่ีติดตั้งระบบบน Virtual hardware (Virtualization) จึงยงัแบ่งออกเป็น  
2 ขั้นตอนดว้ยกนั ดงัน้ี 
  4.1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งระบบบน Physical hardware  
  งานวิจยัน้ี ใช ้ubuntu server version 12.04.3 ซ่ึงเป็น version ท่ีทาง website ownCloud 
มีการแนะนาํใหใ้ช ้ซ่ึงการติดตั้ง Ubuntu เพื่อใหร้องรับการติดตั้ง ownCloud มีขั้นตอนดงัน้ี 
   การติดตั้ง ubuntu server 12.04.3 ในระหว่างการ Install สามารถเลือกแพก็เกจ 
ท่ีจาํเป็นตอ้งใชก้บั ownCloud ไดโ้ดยให้เลือก OpenSSH และ LAMP จากแผน่ติดตั้งไดเ้พ่ือให ้
Ubuntu รองรับ Secure Shell(SSH) และทาํงานเป็น web server แต่ในงานวิจยัน้ีจะเลือกติดตั้งเอง
ภายหลงัจากติดตั้ง OS แลว้เน่ืองจากจะไดไ้ฟลท่ี์มีความทนัสมยั 
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  เม่ือติดตั้ง Ubuntu  เรียบร้อยแลว้ ไดท้าํการอปัเดต OS เพื่อเป็นการปรับปรุงใหมี้ความ
ทนัสมยั แกไ้ขขอ้บกพร่องของ OS และเพิม่ความปลอดภยัใหก้บั OS มากข้ึน ดว้ยคาํสัง่  
 
sudo apt-get update 
 sudo apt-get dist-upgrade 
 
รูปที ่4.1 คาํสัง่การอปัเดต OS 
 
   ทาํการลบแพก็เกจเก่าท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดจากการอปัเดตเพื่อใหไ้ม่เปลืองเน้ือท่ีของ 
harddisk ดว้ยคาํสัง่  
 
sudo apt-get autoremove 
 
รูปที ่4.2 คาํสัง่การลบแพก็เกจเก่าท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
 
  ทาํการติดตั้ง LAMP เพื่อให ้Ubuntu ทาํงานเป็น Server (Apache, MySQL และ PHP)
ดว้ยคาํสัง่ 
 
sudo apt-get install lamp-server^ 
 
รูปที ่4.3 คาํสัง่การ LAMP 
 
  ซ่ึง "^" ท่ีเขียนต่อทา้ยคาํสัง่จะเป็นการทาํใหใ้นขั้นตอนการติดตั้ง LAMP มีการสอบถาม 
root password ของ MySQL 
  ทาํการติดตั้ง MySQL secure เพื่อให ้MySQL มีความปลอดภยัมากข้ึนดว้ยคาํสัง่ 
 
sudo mysql_secure_installation 
 
รูปที ่4.4 คาํสัง่สาํหรับการปรับปรุงความปลอดภยัใหก้บั MySQL  
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  เม่ือทาํการติดตั้ง MySQL secure แลว้จะมีการดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  การสอบถาม root password ของ MySQL ท่ีกาํหนดไวต้อนติดตั้ง LAMP 
  การสอบถามวา่จะเปล่ียน root password, พิมพ ์"n"  
  การสอบถามวา่จะนาํ anonymous users ออกหรือไม่, พมิพ ์"y" เพื่อเอาออก 
  การสอบถามวา่จะปิดการ remote root logins หรือไม่, พมิพ ์"y" เพื่อทาํการปิด 
  การสอบถามวา่จะนาํการ test database และ access ออกหรือไม่, พิมพ ์"y" เพื่อเอาออก 
  การสอบถามว่าจะทาํการดึงค่า privilege tables และ access อีกคร้ังหรือไม่, พิมพ ์"y"  
เพื่อทาํการดึงค่าใหม่ 
  เม่ือดาํเนินการเสร็จจะไดร้ะบบ MySQL ท่ีมีความปลอดภยัมากข้ึน 
  ทาํการติดตั้ง libraries ท่ีจะใชใ้น ownCloud ดว้ยคาํสัง่ 
 
sudo apt-get install php5-gd php-xml-parser php5-intl smbclient curl libcurl3 php5-curl 
 
รูปที ่4.5 คาํสัง่สาํหรับติดตั้ง libraries ท่ีจะใชใ้น ownCloud 
 
  ทาํการเปิด mod_rewrite และ mod_headers ดว้ยคาํสัง่ 
 
sudo a2enmod rewrite 
sudo a2enmod headers 
 
รูปที ่4.6 คาํสัง่สาํหรับการเปิด mod_rewrite และ mod_headers 
 
  แกไ้ขค่า config ของ Apache เพื่อรองรับการทาํงานกบั ownCloud ดงัน้ี 
 
  sudo nano /etc/apache2/sites-available/default 
 
รูปที ่4.7 คาํสัง่สาํหรับแกไ้ขค่า config ของ Apache เพื่อรองรับการทาํงานกบั ownCloud 
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  หาในส่วนของ "<Directory /var/www/>" 
 
แกไ้ขจาก AllowOverride None 
เป็น  AllowOverride All 
 
รูปที ่4.8 การแกไ้ขค่า config ของ Apache 
 
  เมือแกไ้ขเรียบร้อยใหท้าํการบนัทึกค่า โดยการกด Ctrl + X, แลว้พิมพ ์Y, และกดปุ่ม 
Enter 
 
  ทาํการ restart Apache เพื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงมีผล ดว้ยคาํสัง่  
 
sudo service apache2 restart 
 
รูปที ่4.9 คาํสัง่สาํหรับ restart Apache เพื่อใชง้านค่าการปรับปรุง config  
  
  ดาวน์โหลด ownCloud จาก owncloud.org (ผูว้ิจยัเลือกใชเ้วอร์ชัน่ 6.0.0a ซ่ึงเป็น 
 เวอร์ชัน่ท่ีมีความเสถียรในขณะท่ีทาํการวิจยั) 
 
wget http://download.owncloud.org/community/owncloud-6.0.0a.tar.bz2 
 
รูปที ่4.10 คาํสัง่การ download owncloud สาํหรับติดตั้งใชง้าน 
 
  ทาํการแตกไฟลอ์อกมา ดว้ยคาํสัง่ สาํหรับนาํไฟล ์ownCloud ไปใชง้าน 
 
tar -xjf owncloud-6.0.0a.tar.bz2 
 
รูปที ่4.11 คาํสัง่การแตกไฟลเ์พื่อนาํไปใชง้าน 
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  ยา้ย ownCloud ท่ีแตกไฟลอ์อกมาไปยงัพื้นท่ีใหบ้ริการ web services ดว้ยคาํสัง่ 
 

sudo mv owncloud /var/www  
 

รูปที ่4.12 คาํสัง่การยา้ย ownCloud ท่ีแตกไฟลอ์อกมาไปยงัพื้นท่ีใหบ้ริการ web services 
 

  ทาํการเปล่ียนแปลงสิทธิในการทาํงานสาํหรับ ownCloud ดว้ยคาํสัง่ 
 

cd /var/www 
sudo chown -R www-data:www-data owncloud 
 

รูปที ่4.13 คาํสัง่การเปล่ียนแปลงสิทธิในการทาํงานสาํหรับ ownCloud 
 

  ขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งค่า MySQL เพื่อเป็นการ 
  ทาํการ log in เขา้สู่ MySQL ดว้ยคาํสัง่ 
 

mysql -u root –p 
 

รูปที ่4.14 คาํสัง่การ log in เขา้สู่ MySQL 
 

  สร้าง DataBase ข้ึนมาใหม่ดว้ยคาํสัง่ 
 

CREATE DATABASE owncloud; 
 

รูปที ่4.15 คาํสัง่การสร้าง DataBase เพื่อใชก้บั ownCloud 
 
  กาํหนดสิทธิในการทาํงาน DataBase โดยกาํหนดสิทธิใหก้บั user ช่ือ admin ดว้ยคาํสัง่ 
 

GRANT ALL ON owncloud.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; 
 

รูปที ่4.16 คาํสัง่การกาํหนดสิทธิในการทาํงาน DataBase ของ MySQL 
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  ออกจากการกาํหนดสิทธิของ MySQL ท่ีจะทาํงานกบั ownCloud ดว้ยคาํสัง่ 
 
Quit 
 
รูปที ่4.17 คาํสัง่การออกจากการกาํหนดสิทธิของ MySQL 
 
  ปรับแต่งค่าการ upload ไฟล ์เน่ืองจาก Apache ไดมี้การกาํหนดค่าเร่ิมตน้ของการ 
upload ไฟลผ์า่นหนา้ Browser ไวท่ี้ขนาด 513 MB ซ่ึงอาจเป็นขอ้จาํกดัในการใชง้าน ownCloud 
ผา่น Browser แต่สามารถปรับปรุงค่า config ให้สามารถทาํการ upload ไฟลผ์่านหนา้ webpage  
ซ่ึงงานวิจยัน้ีกาํหนดไวท่ี้ 2 GB เน่ืองจากเคร่ือง server ท่ีใชง้านเป็น cpu ขนาด 32 bit (ขอ้มูลจาก  
http://doc.owncloud.org/server/5.0/admin_manual/configuration/configuring_big_file_upload.html) 
ดงันั้นจึงตอ้งดาํเนินการแกไ้ขท่ีไฟล ์.htaccess ท่ีอยูใ่นไดเรกทอรี owncloud ดงัน้ี 
  เปิดไฟลเ์พื่อทาํการแกไ้ข ดว้ยคาํสัง่ 
 
sudo vi /var/www/owncloud/.htaccess 
 
รูปที ่4.18 คาํสัง่การเปิดไฟล ์.htaccess  เพื่อทาํการแกไ้ข 
 
  ทาํการแกไ้ขขอ้มูลไฟล ์.htaccess  เพื่อใหร้องรับการทาํงานกบัไฟลข์อ้มูลขนาดใหญ่ข้ึน 
 
แกไ้ขท่ีบรรทดั เดิม 
php_value upload_max_filesize 513M 
php_value post_max_size 513M 
 
เปล่ียนใหม่ เป็น 
php_value upload_max_filesize 2G 
php_value post_max_size 2G 
 
รูปที ่4.19 การแกไ้ขขอ้มูลในไฟล ์.htaccess   
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  เม่ือบนัทึกค่าแลว้ทาํการรีสตาร์ท apache เพื่อใหก้ารตั้งค่ามีผลดว้ยคาํสัง่ 
 
sudo service apache2 restart 
 
รูปที ่4.20 คาํสัง่การ Restart เคร่ือง Ubuntu 
 
  เม่ือดาํเนินการติดตั้งและแกไ้ขค่า config ต่างๆ ตามขั้นตอนเพ่ือให้รองรับการทาํงาน
ระบบ ownCloud เรียบร้อยแลว้ จะสามารถเร่ิมใชง้านระบบ ownCloud ในคร้ังแรกผา่น browser 
ของเคร่ือง server ดงัน้ี 
   http://localhost/owncloud/   
  (สามารถเขา้ใชง้านดว้ยช่ือหนา้เวบ็  http://localhost/owncloud/ หรือ 
https://localhost/owncloud/) 
  จะไดห้นา้เวบ็ Create an admin account 
  ตั้งช่ือแรกท่ีจะเป็นผูดู้แลระบบ เช่น 
  username: admin ซ่ึงสามารถกาํหนดช่ืออ่ืนๆไดต้ามตอ้งการ 
  password: ตามตอ้งการ 
  คลิกปุ่ม Finished 
  เขา้สู่หนา้เวบ็ admin เพื่อบริหารการทาํงานของระบบ ownCloud 
  จดัทาํหนา้ webpage ระบบ ownCloud ของกรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม ตามรูปภาพ 
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รูปที ่4.21 หนา้แรกเพื่อให ้user ทาํการ login  เขา้ใชง้าน ownCloud 
 

  เป็นหนา้ต่างแรก เพื่อใช ้log in เขา้ใชง้านระบบ โดย user แต่ละคนจะตอ้งมี user และ 
password ของตนเองสาํหรับเขา้ใชง้าน ซ่ึงผูท่ี้เป็น Admin จะเป็นผูส้ร้าง user name และ password 
ของแต่ละ account จากนั้น เม่ือแต่ละ user เขา้ใชง้านแลว้จะสามารถเปล่ียน password ไดเ้องเพื่อ
ความปลอดภยัในการใชง้านระบบ 
 

 
 

รูปที ่4.22 เม่ือ log in เรียบร้อยจะเขา้สู่การใชง้าน ownCloud 
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รูปที ่4.23 การเขา้ใชง้านในสิทธิของผูดู้แลระบบจะมีเมนู “ผูใ้ชง้าน” สาํหรับบริหารจดัการ User  
 

  หนา้ต่างการเขา้ใชง้านของ Admin จะแตกต่างจาก user ทัว่ไป คือ จะมี menu ผูใ้ชง้าน 
เพื่อบริหารจดัการ user อ่ืนทัว่ไป และ menu ผูดู้แล สําหรับการตั้งค่าการทาํงานของระบบ 
ownCloud  
 

 
 

รูปที ่4.24 ตวัอยา่งแสดงผลการสร้าง User เพื่อใหเ้ขา้ใชง้าน 
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  การสร้าง User สาํหรับเตรียมการทดลองระบบ Cloud storage ในการทดลองจริงจะทาํ
การสร้างจาํนวน 30 Users เพื่อใหร้องรับการทาํการทดลองสาํหรับ 30 เคร่ืองในหอ้งคอมพิวเตอร์
ของ กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 

 
 

รูปที ่4.25 แสดงตวัอยา่งการ Upload file ข้ึนไปบน ระบบ ownCloud ดว้ย User 
 

  สาํหรับการ upload files ข้ึนไปบนระบบสามารถเลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ upload ไดง่้าย
เหมือนโปรแกรมโดยทัว่ไป  ผูใ้ชง้านระบบ storage cloud ไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการใชง้านดา้น 
computer สูง  
 

 
 

รูปที ่4.26 แสดงผลจากการ upload  file ข้ึนไปบนระบบ ownCloud เรียบร้อย 
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  4.1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบบน Virtual hardware  
  ในการติดตั้งระบบ ownCloud บน virtual hardware  มีขั้นตอนท่ีแตกต่างจากการลงบน 
physical hardware คือจะตอ้งมีโปรแกรมสาํหรับบริหารจกัการ virtual hardware  ซ่ึงเป็นการทาํ 
Virtualization  โดยในงานวิจยัน้ีเลือกใช ้Oracle VM VirtualBox เน่ืองจากเป็น Software ท่ีใหใ้ชไ้ด้
โดยไม่มีค่าใชจ่้าย สามารถปรับแต่งการใชง้านไดง่้าย และมีประสิทธิภาพในการทาํงาน  
  ทาํการติดตั้งโปรแกรม Oracle VM VirtualBox และสร้าง virtual machine ซ่ึงเป็น 
virtual hardware  ตามรูป 
 

 
 
รูปที ่4.27 แสดงหนา้ต่างการบริหารจดัการ virtual machine  ของ Oracle VM VirtualBox 
 
  เม่ือสร้าง virtual machine เรียบร้อย ต่อไปเป็นการติดตั้ง Ubuntu , โปรแกรมสนบัสนุน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน ownCloud และติดตั้ง ownCloud ซ่ึงสามารถดาํเนินตามขั้นตอนท่ีใช้
ในการติดตั้งบน Physical hardware   
   
4.2 การติดตั้งและทดสอบ 

เม่ือเตรียมระบบ cloud storage บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็น Physical hardware  และ 
Virtual hardware  เรียบร้อยแลว้ ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการนาํเคร่ือง Server ติดตั้งในห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ของ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพื่อเป็นการทดสอบการทาํงาน
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ของ ระบบ ownCloud ผูว้ิจยันาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทาํการติดตั้งเป็น ownCloud Server ทั้ง 2 แบบ 
คือ แบบท่ีติดตั้งบน physical hardware  และ virtual hardware  สลบักนัติดตั้งและทาํการทดลองที
ละระบบภายในหอ้งอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพ่ือนาํผล 
การทดลองไปวิเคราะห์สาํหรับดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนต่อไป  
  สภาพแวดลอ้มสาํหรับการทดลอง Cloud Storage ท่ีพฒันาจาก ownCloud สาํหรับ
งานวิจยัน้ีทาํการทดลองภายในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม  มีจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูบ่นระบบเครือข่ายภายใน(intranet) จาํนวน 30 เคร่ือง ซ่ึงมี
การเช่ือมต่อขอ้มูลภายในเครือข่ายดว้ย network switch 16 port จาํนวน 3 ตวั มีอตัราการรับ-ส่ง
ขอ้มูล 10/100 Mbps มีอตัราการส่งผ่านขอ้มูลสูงสุด(Maximum data throughput) 3.2 Gbps   
และมีการเช่ือมต่อขอ้มูลออกสู่ internet เพ่ือส่งขอ้มูลให้กบั New Relic Server เพื่อใชส้าํหรับ
ติดตามการทาํงานของ ownCloud Server 
 

 
 

รูปที ่4.28  หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม  
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รูปที ่4.29  สภาพภายในหอ้งอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 

 
 

รูปที ่4.30  ภาพเคร่ืองลูกข่ายเม่ือเปิดใชง้านระบบ cloud storage ดว้ย ownCloud พร้อมกนั 30 เคร่ือง 
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รูปที ่4.31  อุปกรณ์เครือข่ายภายในหอ้งอบรมคอมพิวเตอร์ ท่ีใชใ้นการทดลอง   
 
4.3 การติดตามผล 
  การติดตามผลเป็นการนาํ software 3 ตวัมาเป็นเคร่ืองมือในการวดัและบนัทึกขอ้มูล
ประกอบดว้ย System Monitor, New Relic และ Apache JMeter สาํหรับ monitor ทรัพยากรของ 
server โดยมีรายละเอียดพอสงัเขป ดงัน้ี 
 4.3.1 System Monitor เป็นโปรแกรมท่ีสามารถเรียกใชง้านไดโ้ดยติดตั้งมาพร้อมกบั
ระบบปฏิบติัการอยู่แลว้ สามารถดูการทาํงานของ CPU, Memory และ Network ไดใ้นแบบ  
Real-time ขอ้จาํกดัคือไม่สามารถดูขอ้มูลในหว้งระยะเวลานานได ้
 4.3.2 New Relic เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการติดตามการทาํงานของ server สามารถดูการทาํงาน
ของ CPU, Memory, Network และ Disk I/O ได ้โดยมีความสามารถสูงกว่า System Monitor  
ท่ีสามารถดูเป็นลกัษณะกราฟเชิงเส้นท่ีมีคาบเวลาท่ียาวนานกว่า System Monitor และสามารถ 
ทาํการเฝ้าติดตามการทาํงาน(Monitor) ของ Server ไดพ้ร้อมกนัหลายเคร่ือง ในการใชง้าน 
ตอ้งดาํเนินการสมคัรเขา้ใชง้านโดยการสร้าง Account ไดท่ี้ website ของผูใ้หบ้ริการ ในส่วนของ
เคร่ือง server ตอ้งติดตั้งโปรแกรมสาํหรับส่งขอ้มูลท่ีทาํการตรวจสอบไปยงั server ของผูใ้หบ้ริการ
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เพื่อท่ีจะแสดงผล ดงันั้นการใชง้านเคร่ือง server จะตอ้งมีการเช่ือมต่อกบั internet ตลอดเวลา โดยมี
ขั้นตอนการสมคัรและการใชง้าน ดงัน้ี 
  การสมคัรและติดตั้งโปรแกรม New Relic เพื่อใชส้าํหรับการเฝ้าดูการทาํงานของ 
OwnCloud Server ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
  ขั้ นตอนแรก  การสมัครใช้ได้โดยไ ม่ เ สีย ค่ า ใช้ จ่ า ย  โดย เข้า ไป ท่ี  เ ว็บไซด ์
http://newrelic.com/  ตามรูปท่ี 4.12  เขา้ไปทาํการสร้าง Account เพื่อเขา้ใชง้านระบบโดยใส่ขอ้มูล
ตามท่ีทาง เวบ็ไซดก์าํหนด โดยมีส่วนท่ีสาํคญัคือในการใส่ขอ้มูลของ E-Mail จาํเป็นตอ้งใช ้E-Mail 
ท่ีใชง้านจริงเพื่อใชเ้ป็น Account สาํหรับการ Log in เขา้ใชง้านระบบ และเม่ือสมคัรใชง้านเรียบร้อย 
จะสามารถ Log in เขา้ใชง้านและจะมี License key ของแต่ละ Account เพ่ือนาํไปใส่ให้กบั
โปรแกรมท่ีติดตั้งในเคร่ือง server ท่ีตอ้งการตรวจสอบ  
 

 
 

รูปที ่4.32 เวบ็ไซด ์New Relic สาํหรับสมคัรเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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รูปที ่4.33 เวบ็ไซด ์New Relic เม่ือสร้าง Account เรียบร้อยจะได ้License Key ไวใ้ชง้าน 
 

  ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการลงโปรแกรมท่ีเคร่ือง server เพ่ือทาํหนา้ท่ีในลกัษณะเป็น Agent 
สาํหรับส่งขอ้มูลต่างๆ กลบัไปให ้server ของ New Relic เพื่อใชใ้นการการแสดงผล ซ่ึงเม่ือติดตั้ง
เสร็จแลว้จะตอ้งนาํ License key มาใส่ให้กบัโปรแกรมจึงสามารถตรวจติดตามการทาํงานของ 
server ได ้โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการลงโปรแกรมไวท่ี้เคร่ือง server ทั้ง 2 เคร่ือง คือ ติดตั้งบน Physical 
hardware  และ บน Virtual hardware  
 

 
 

รูปที ่4.34 แสดงจาํนวน Server ท่ีลงโปรแกรมเพื่อติดตามการทาํงาน 
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  จากรูปท่ี 4.34 แสดงให้เห็นว่าไดมี้การติดตั้งโปรแกรมไวก้บั Server จาํนวน 2 เคร่ือง 
คือ เคร่ืองช่ือ DistCloud-VM ซ่ึงเป็น Server ท่ีติดตั้งบน Virtual hardware  และ เคร่ืองช่ือ 
DistCloud-Real.HW ซ่ึงเป็น Server ท่ีติดตั้งบน Physical hardware  ในการแสดงผลจะมีการแสดง
สถานะของ server เป็น 2 สถานะ คือ เม่ือติดต่อ server ไดจ้ะแสดงผลเป็นสีเขียว และเม่ือติดต่อกบั 
Server ไม่ไดจ้ะแสดงผลเป็นสีเทา ซ่ึงการทดสอบ ownCloud ดว้ยโปรแกรม New Relic มีผงั 
การทดสอบระบบ ตามรูป 

 

หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม

Internet

ownCloud Server Computer 1

Computer 2

Computer 3

Computer 30

Data Center

New Relic Server

 
 

รูปที ่4.35  ผงัการทดสอบระบบ cloud storage และ Monitor การทาํงานของ Server ดว้ย New Relic 

 

  การทดลองดว้ยการโปรแกรม New Relic จะทาํการทดลองโดยใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ทาํหน้าท่ีเป็น Client ในจาํนวนท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ 5 เคร่ืองจนถึง  
30 เคร่ืองทาํการ transfer file จากเคร่ือง client ไปเก็บไวย้งัเคร่ือง server ทั้ง Physical hardware  
และ Virtual hardware แลว้ทาํการดูผลการทาํงานจาก New Relic และจากโปรแกรม System 
monitor  
 4.3.3 Apache JMeter เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชส้ําหรับทดสอบประสิทธิภาพของ Web 
application โปรแกรมสามารถสร้าง connection เช่ือมต่อไปยงั server เพื่อจาํลองเป็น load ใหก้บั
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ระบบท่ีตอ้งการทดสอบ วิธีการใชง้านควรติดตั้งโปรแกรม Apache JMeter กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยูบ่นเครือข่ายเดียวกบัเคร่ือง server  ท่ีตอ้งการทดสอบ จากนั้นตั้งค่าให้จาํลองการเช่ือมต่อกบั 
server โปรแกรมสามารถสร้าง connection ไดป้ริมาณมากและสามารถทาํการสร้าง connect ได้
อยา่งต่อเน่ืองได ้ ซ่ึงการทดสอบ ownCloud ดว้ยโปรแกรม Apache JMeter มีผงัการทดสอบระบบ 
ตามรูป 
 

การทดสอบ Server ดว้ย Apache JMeter

ownCloud ServerApache JMeter

 
 

รูปที ่4.36  ผงัการทดสอบระบบ cloud storage ดว้ย Apache JMeter 

 
  การทดลองดว้ยการโปรแกรม Apache JMeter ทาํการทดลองโดยใหโ้ปรแกรม Apache 
JMeter จาํลองสร้าง connection ในขนาดต่างๆกนั แลว้ทาํการดูผลการตอบสนองจาก Server ทั้ง 
Physical hardware  และ Virtual hardware ดว้ยโปรแกรม System Monitor 
 
4.4 เกบ็รวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
 4.4.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล - การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็นการเก็บขอ้มูลดว้ย 3 โปรแกรม 
โดยทาํการทดลอง 2 แบบ คือ  
  4.4.1.1 การทดลองแบบท่ี 1 การทดลองโดยทาํการโอนขอ้มูลขนาด 2 GB จากเคร่ือง 
client ข้ึนไปเก็บไวบ้น Cloud Server ท่ีสร้างข้ึนมาในจาํนวนเคร่ือง client จาํนวนต่างๆกนัและ 
ทาํการติดตามการทาํงานดว้ยโปรแกรม New Relic และโปรแกรม System Monitor ตามรูปท่ี 4.35 
โดยมีผลการทดลองดงัน้ี 
  การทดลอง ownCloud ท่ีติดตั้งบน Physical hardware  โดยมีผลการทดลองตามจาํนวน 
client ดงัน้ี 
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 5 เคร่ืองบน Physical hardware  
 

 
 

รูปที ่4.37 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 5 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 

รูปที ่4.38 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 5 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 10 เคร่ืองบน Physical hardware  
 

 
 
รูปที ่4.39 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 10 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.40 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 10 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 15 เคร่ืองบน Physical hardware  
 

 
 
รูปที ่4.41 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 15 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.42 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 15 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 20 เคร่ืองบน Physical hardware  
 

 
 
รูปที ่4.43 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 20 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.44 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 20 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 25 เคร่ืองบน Physical hardware  
 

 
 
รูปที ่4.45 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 25 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.46 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 25 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 30 เคร่ืองบน Physical hardware  
 

 
 
รูปที ่4.47 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 30 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.48 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 30 เคร่ืองบน Physical hardware ดว้ย New Relic  
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  การทดลอง ownCloud ท่ีติดตั้งบน Virtual hardware  มีผลการทดลองตามจาํนวน client ดงัน้ี 
  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 5 เคร่ืองบน Virtual hardware  
 

 
 

รูปที ่4.49 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 5 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 

รูปที ่4.50 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 5 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 10 เคร่ืองบน Virtual hardware  
 

 
 
รูปที ่4.51 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 10 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.52 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 10 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 15 เคร่ืองบน Virtual hardware  
 

 
 
รูปที ่4.53 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 15 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.54 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 15 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 20 เคร่ืองบน Virtual hardware  
 

 
 
รูปที ่4.55 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 20 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.56 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 20 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 25 เคร่ืองบน Virtual hardware  
 

 
 
รูปที ่4.57 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 25 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.58 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 25 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย New Relic  
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  ผลทดลองแบบท่ี 1 จาํนวน Client 30 เคร่ืองบน Virtual hardware  
 

 
 
รูปที ่4.59 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 30 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย System Monitor  
 

 
 
รูปที ่4.60 ผลการทดลองแบบท่ี 1 : Client 30 เคร่ืองบน Virtual hardware ดว้ย New Relic  
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  4.4.1.2 การทดลองแบบท่ี 2 การทดลองโดยทาํการจาํลองสร้าง Connection  
ดว้ยโปรแกรม Apache JMeter ในจาํนวน Connection ท่ีแตกต่างกนัและทาํการติดตามการทาํงาน
ของ Server ดว้ย System Monitor ตามรูปท่ี 4.10 โดยมีผลการทดลองดงัน้ี 
  การทดลองแบบท่ี 2 การจาํลอง Connection บน Physical hardware  
 

 
 

รูปที ่4.61 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 10 Connection บน Physical hardware   
 

 
 

รูปที ่4.62 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 20 Connection บน Physical hardware   
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รูปที ่4.63 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 30 Connection บน Physical hardware   
 

 
 
รูปที ่4.64 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 40 Connection บน Physical hardware   
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รูปที ่4.65 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 60 Connection บน Physical hardware   
 

 
 
รูปที ่4.66 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 80 Connection บน Physical hardware   
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รูปที ่4.67 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 100 Connection บน Physical hardware   
 
  การทดลองแบบท่ี 2 การจาํลอง Connection บน Virtual hardware  
 

 
 
รูปที ่4.68 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 10 Connection บน Virtual hardware   
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รูปที ่4.69 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 20 Connection บน Virtual hardware   
 

 
 

รูปที ่4.70 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 30 Connection บน Virtual hardware   
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รูปที ่4.71 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 40 Connection บน Virtual hardware   
 

 
 

รูปที ่4.72 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 60 Connection บน Virtual hardware   
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รูปที ่4.73 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 80 Connection บน Virtual hardware   
 

 
 

รูปที ่4.74 ผลการทดลองแบบท่ี 2 : จาํลอง 100 Connection บน Virtual hardware  
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 4.4.2 ประเมินผล 
  จากผลการทดลองสามารถสรุปใหอ้ยูใ่นรูปตารางเพ่ือใหส้ามารถนาํมาวิเคราะห์ไดง่้ายข้ึน ดงัน้ี 
  ตารางบนัทึกผลการทดลองแบบท่ี 1 เป็นการทดลองโดยทาํการโอนขอ้มูลขนาด 2 GB 
จากเคร่ือง client ข้ึนไปเกบ็ไวบ้น Cloud Server ท่ีทาํงานดว้ย Physical hardware  โดยวดัการทาํงาน 
ดว้ยโปรแกรม System monitor นาํขอ้มูลท่ีสาํคญัมาบนัทึกได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.1 สรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System Monitor บน Physical hardware  
 
จํานวน Client % การทาํงานของ CPU Memory ทีใ่ช้(MB) Network(Mbps) 

5 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 5-22% 456.9 เกือบ 100 ตกมาท่ี 0 บา้ง 
10 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 5-22% 618.3 100 ตกมาเลก็นอ้ยบางช่วง 
15 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 5-22% 654.4 100 
20 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 5-22% 746.9 100 
25 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 8-22% 699.6 100 
30 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 10-22% 720.5 100 

 

  จากขอ้มูลในตารางสามารถนาํขอ้มูลจาํนวน Client, % การทาํงานของ CPU และ 
Memory ท่ีใชม้า plot กราฟได ้ดงัรูป 
 

 
 

รูปที ่4.75  กราฟสรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System Monitor บน Physical hardware  
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  ผลการทดลองแบบท่ี 1 จากการทดลองบน Physical hardware  โดยบนัทึกผลดว้ย 
System Monitor และดูขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1  และกราฟในรูปท่ี 4.75 เม่ือดูการทาํงานของ CPU จะ
เห็นวา่จะมีการใชก้ารทาํงานค่อนขา้งนอ้ยคือ มีการทาํงานท่ีมีความแกวง่ เม่ือมีเคร่ือง Client จาํนวน  
5-20 เคร่ืองมีการใชง้าน CPU ใกลเ้คียงกนัคือมีการทาํงานแกว่งอยูท่ี่ 5-22% และเม่ือมีการเช่ือมต่อ
จาก Client เป็น 25 และ 30 เคร่ือง CPU จะมีการทาํงานขยบัสูงข้ึนเป็น 8-22%  และ 10-22% 
ตามลาํดบั ในส่วนของการใชง้าน Memory เม่ือดูตารางบนัทึกขอ้มูลการใชง้านจะสังเกตเห็นว่ามี
แนวโนม้การใชง้านเพิ่มสูงข้ึนตามปริมาณของจาํนวนเคร่ือง Client ท่ีทาํการเช่ือมต่อใชง้านกบั 
Server โดยมีการใชง้าน Memory ตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 456.9 MB เม่ือมีการเช่ือมต่อจากเคร่ือง Client 
จาํนวน 5 เคร่ือง และจะมีการใชง้านเพิ่มมากข้ึนเร่ือยจนกระทัง่มีการเช่ือมต่อดว้ย Client จาํนวน  
30 เคร่ืองจะมีการใชง้าน Memory อยู่ท่ีประมาณ 720 MB แต่ในการทดลองในขณะท่ีมี Client 
เช่ือมต่อจาํนวน 20 เคร่ืองไดมี้การใชง้าน Memory สูงท่ีสุดถึง 746.9 MB ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุ 
มาจากมี Process การทาํงานอยา่งอ่ืนอยูด่ว้ยจึงทาํใหมี้การใชง้าน Memory สูงกว่าปกติ สุดทา้ยเม่ือดู 
การทาํงานของ Network จะเห็นว่ามีการทาํงานอยู่ท่ี 100 Mbps ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัของโครงสร้าง 
ของระบบเครือข่ายท่ีติดตั้ง Network Switch ท่ีรองรับ Bandwidth ไดเ้พียง 100 Mbps แต่เม่ือดู 
ความต่อเน่ืองของการทาํงานในส่วนของเครือข่าย เม่ือมีการ Connect จากเคร่ือง Client จาํนวน  
5 เคร่ืองจะมีการใชง้าน 100 Mbps แต่มีบางช่วงของการใชง้านระบบเครือข่ายตกมา 0 Mbps 
จากนั้นเม่ือมีการนาํเคร่ือง Client มาเช่ือมต่อจาํนวน 10 เคร่ือง จะมีการทาํงาน 100 Mbps แต่มีบาง
ช่วงของการใชง้านการทาํงานของ Network ตกลงมาบา้งเลก็นอ้ย และเม่ือมีการใชง้านพร้อมๆกนั
ตั้งแต่ 15 – 30 เคร่ือง ระบบเครือข่ายจะมีการทาํงานท่ี 100 Mbps ตลอดเวลา ดงันั้นจะเห็นแนวโนม้
การใชง้าน Network มากข้ึนเม่ือมีจาํนวน Client สูงข้ึน 
  ตารางบนัทึกผลการทดลองแบบท่ี 1 เป็นการทดลองโดยทาํการโอนขอ้มูลขนาด 2 GB 
จากเคร่ือง Client ข้ึนไปเก็บไวบ้น Cloud Server ท่ีทาํงานดว้ย Virtual hardware  โดยวดัการทาํงาน
ดว้ยโปรแกรม System monitor นาํขอ้มูลท่ีสาํคญัมาบนัทึกได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 สรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System Monitor บน Virtual hardware  
 
จํานวน Client % การทาํงานของ CPU Memory ทีใ่ช้(MB) Network(Mbps) 

5 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 15-30% 507.6 100 ตกมาท่ี 0 บา้ง 
10 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 12-38% 502.6 100 ตกมาท่ี 0 บา้ง 
15 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 30-42% 3 Core 

ประมาณ 10% 1 Core 
551.5 100 ตกมาท่ี 35 บา้ง 

20 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 25-40% 3 Core 
ประมาณ 12% 1 Core 

556.5 100 ตกมาท่ี 25 บา้ง 

25 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 22-32% 3 Core 
ประมาณ 12% 1 Core  

522.2 100 ตกมาเลก็นอ้ย 
ในบางช่วง 

30 เคร่ือง ช่วงการทาํงาน 28-45% 3 Core 
ประมาณ 10% 1 Core  

569.9 100 ตกมาเลก็นอ้ย 
ในบางช่วง 

 
  จากขอ้มูลในตารางสามารถนาํขอ้มูลจาํนวน Client, % การทาํงานของ CPU และ 
Memory ท่ีใชม้า plot กราฟได ้ดงัรูป 
 

 
 

รูปที ่4.76  กราฟสรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System Monitor บน Virtual hardware  
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  ผลการทดลองแบบท่ี 1 จากการทดลองบน Virtual hardware  โดยบนัทึกผลดว้ย 
System Monitor และดูขอ้มูลจากตารางท่ี 4.2  และกราฟในรูปท่ี 4.76 เม่ือดูการทาํงานของ CPU  
จะเห็นว่าจะมีการใชก้ารทาํงานค่อนขา้งนอ้ยถึงปานกลาง คือ มีการทาํงานท่ีมีความแกว่งอยูใ่นช่วง
ตั้งแต่ 15-30% เม่ือมีเคร่ือง Client จาํนวน 5 เคร่ือง จนถึง 28-45%  เม่ือมีเคร่ือง Client จาํนวน  
30 เคร่ือง ซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนตามจาํนวนเคร่ือง Client ท่ีมีการเช่ือมต่อ แต่จาํนวนเคร่ือง Client 
ตั้งแต่ 15 เคร่ือง จนถึง 30 เคร่ือง จะเห็นไดช้ดัวา่การทาํงานของ CPU จากทั้งหมด 4 Core จะมี 
การทาํงานท่ีเท่าๆ กนั จาํนวน 3 Core และจะมี 1 Core ท่ีมีการทาํงานตํ่ากว่า Core อ่ืนๆ โดยมีค่า 
การทาํงานอยูป่ระมาณ 10 – 12%  ซ่ึงน่าจะเป็นผลจากการจดัสรรแบ่งการทาํงานใหก้บั CPU แต่ละ
ตวัของโปรแกรม Oracle VirtualBox ยงัทาํไดไ้ม่ดีนกั  เม่ือเทียบกบัการทาํงานของ CPU ท่ีทาํงาน
บน Physical hardware แลว้จะพบว่า ค่าเฉล่ียการทาํงานของ CPU ท่ีทาํงานบน Physical hardware  
มีการทาํงานตํ่ากว่าการทาํงานของ CPU บน Virtual hardware  จากนั้นเม่ือพิจารณาทาํงานในส่วน
ของการใชง้าน Memory บน Virtual hardware  เม่ือดูตารางบนัทึกขอ้มูลการใชง้านจะสังเกตเห็นว่า
มีแนวโนม้การใชง้านเพิ่มสูงข้ึนตามปริมาณของจาํนวนเคร่ือง Client ท่ีทาํการเช่ือมต่อใชง้านกบั 
Server โดยมีการใชง้าน Memory ตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 502.6 MB เม่ือมีการเช่ือมต่อจากเคร่ือง Client 
จาํนวน 10 เคร่ือง และจะมีการใชง้านเพิ่มมากข้ึนเร่ือยจนกระทัง่มีการเช่ือมต่อดว้ย Client จาํนวน 
30 เคร่ืองจะมีการใชง้าน Memory อยูท่ี่ประมาณ 569.9 MB ซ่ึงต่างกนัไม่มาก และเม่ือเทียบกบั 
การทาํงานของ Memory ท่ีทาํงานบน Physical hardware แลว้ปรากฏว่าเม่ือมีการใชง้านของ 
เคร่ือง Client จาํนวน 5 เคร่ืองบน Physical hardware จะใชง้าน Memory นอ้ยกว่าการทาํงานบน 
Virtual hardware  แต่เม่ือมีจาํนวนเคร่ือง Client เพิ่มข้ึน Physical hardware จะมีการใช ้Memory 
เพิ่มข้ึนมากกวา่การทาํงานบน Virtual hardware   และเม่ือดูการทาํงานของ Network จะเห็นว่ามีการ
ทาํงานอยูท่ี่ 100 Mbps ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัของโครงสร้างของระบบเครือข่ายท่ีติดตั้ง Network Switch  
ท่ีรองรับ Bandwidth ไดเ้พียง 100 Mbps เช่นกนั แต่เม่ือดูความต่อเน่ืองของการทาํงานในส่วนของ
เครือข่าย เม่ือมีการ Connect จากเคร่ือง Client จาํนวน 5 เคร่ืองและ 10 เคร่ืองจะมีการใชง้าน  
100 Mbps แต่มีบางช่วงของการใชง้านระบบเครือข่ายมีค่าเฉล่ียตกมาท่ี 0 Mbps จากนั้นเม่ือมีการ 
นาํเคร่ือง Client มาเช่ือมต่อจาํนวน 15 เคร่ือง จะมีการทาํงาน 100 Mbps แต่มีบางช่วงของ 
การใชง้านระบบเครือข่ายมีค่าเฉล่ียตกมาท่ี 35 Mbps เม่ือ Client มีจาํนวน 20 เคร่ือง มีการทาํงานท่ี 
100 Mbps และจะมีบางช่วงของการใชง้านระบบเครือข่ายมีค่าเฉล่ียตกมาท่ี 25 Mbps และเม่ือมี 
การใชง้านพร้อมๆกนัตั้งแต่ 25 – 30 เคร่ือง ระบบเครือข่ายจะมีการทาํงานท่ี 100 Mbps และจะมี 
บางช่วงของการใชง้านระบบเครือข่ายมีค่าเฉล่ียตกลงมาเล็กน้อย เม่ือเปรียบเทียบการทาํงาน 
ดา้น Network ของ Hardware ทั้ง 2 แบบ จะเห็นวา่การทาํงานดา้น Network ของ Physical hardware  
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มีการทาํงานท่ีมีความต่อเน่ืองมากกว่า Virtual hardware  โดยสังเกตไดจ้ากเม่ือมีจาํนวนเคร่ือง 
Client จาํนวนมาก Network จะทาํงานอยา่งต่อเน่ืองค่าเฉล่ีย Bandwidth ของ Network ไม่ตกลงมา 
  ตารางบนัทึกผลการทดลองแบบท่ี 1 เป็นการทดลองโดยทาํการโอนขอ้มูลขนาด 2 GB 
จากเคร่ือง Client ข้ึนไปเก็บไวบ้น Cloud Server ท่ีทาํงานดว้ย Physical hardware  โดยวดัการทาํงาน 
ดว้ยโปรแกรม New relic นาํขอ้มูลท่ีสาํคญัมาบนัทึกได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.3  สรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย New Relic บน Physical hardware  
 

จํานวน Client % การทาํงานของ CPU Memory ทีใ่ช้โดย Apache(MB) Disk I/O Load average 
5 เคร่ือง 10 161 15 0.5 
10 เคร่ือง 12 201 15 1 
15 เคร่ือง 18 222 15 1.2 
20 เคร่ือง 25 284 30 2.2 
25 เคร่ือง 20 281 15 1.1 
30 เคร่ือง 35 540 50 8 

 

  จากขอ้มูลในตารางสามารถนาํขอ้มูลมา plot กราฟได ้ดงัรูป 
 

 
 

รูปที ่4.77  กราฟสรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย New Relic บน Physical hardware  
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  ผลการทดลองแบบท่ี 1 จากการทดลองบน Physical hardware  โดยบนัทึกผลดว้ย  
New Relic และดูขอ้มูลจากตารางท่ี 4.3  และกราฟในรูปท่ี 4.77 การบนัทึกการทาํงาน 
ดว้ยโปรแกรม New Relic แตกต่างจากการบนัทึกค่าดว้ย System Monitor ตรงท่ี System Monitor 
สามารถติดตามผลไดเ้พียงช่วงเวลาสั้นๆคือภายในช่วงเวลา 1 นาที แต่ New Relic สามารถติดตาม
บนัทึกผลไดใ้นช่วงเวลา 30 นาที จึงสามารถดูการทาํงานของ Server ไดใ้นค่าเฉล่ียหรือในภาพรวม
ของการทาํงานไดดี้กว่า จากผลการทดลองเม่ือดูการทาํงานของ CPU  ค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นช่วง 10% 
เม่ือมีเคร่ือง Client จาํนวน 5 เคร่ือง และมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 35% เม่ือมีเคร่ือง Client จาํนวน  
30 เคร่ือง โดยมีแนวโนม้มีการทาํงานของ CPU สูงข้ึนเม่ือมีจาํนวน Client มากข้ึน เม่ือดูการใชง้าน 
Memory ท่ีมีการใชโ้ดยโปรแกรม Apache โดยเม่ือมี Client จาํนวน 5 เคร่ือง มีการใช ้Memory 
ขนาด 161 MB และจะมีการใชง้าน Memory ขนาด 540 MB เม่ือมี Client จาํนวน 30 เคร่ือง โดยมี
แนวโนม้การใช ้Memory ในขนาดท่ีมากข้ึนเม่ือมีจาํนวน Client มากข้ึน การใชง้าน Disk I/O  
จะมีการทาํงานอยูใ่นช่วง 15 – 50% เม่ือมี Client จาํนวน 5, 10, 15 และ 25 เคร่ือง มีการใชง้านเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกนัท่ีประมาณ 15%  และมีการทาํงานสูงท่ีสุด 50% เม่ือมี Client จาํนวน 30 เคร่ือง แต่เม่ือ
ยอ้นกลบัไปดูผลการบนัทึกจากโปรแกรมโดยตรงจะเห็นว่า Disk I/O จะมีการทาํงาน 100% เป็น
บางช่วงอนัเน่ืองมาจากเม่ือมีการ Transfer file ครบ 100% แลว้จะมีกระบวนการนาํช้ินส่วนต่างๆ
ของ files ท่ีมารวมเป็นไฟลเ์ดียวกนัจึงมีการอ่านและเขียนบน Hard disk ทาํใหมี้การทาํงาน 100%  
แต่เม่ือดูในภาพรวมแลว้ก็ยงัมีแนวโน้มมีการทาํงานสูงข้ึนตามจาํนวน Client ท่ีมากข้ึนเช่นกนั 
สุดทา้ยเป็นการดู Load average ซ่ึงมีการทาํงานค่อนขา้งตํ่า คือเม่ือ Client จาํนวน 5 เคร่ือง มี Load 
average ประมาณ 0.5% และมีการทาํงานมากข้ึนตามจาํนวน Client ท่ีมากข้ึน โดยมีการทาํงาน 
มากท่ีสุด 8% เม่ือมี Client จาํนวน 30 เคร่ือง ในภาพรวมจะเห็นว่าเม่ือมีจาํนวน Client มากข้ึน 
Server กจ็ะทาํงานหนกัข้ึน 
  ตารางบนัทึกผลการทดลองแบบท่ี 1 เป็นการทดลองโดยทาํการโอนขอ้มูลขนาด 2 GB 
จากเคร่ือง client ข้ึนไปเก็บไวบ้น Cloud Server ท่ีทาํงานดว้ย Virtual hardware  โดยวดัการทาํงาน
ดว้ยโปรแกรม New relic นาํขอ้มูลท่ีสาํคญัมาบนัทึกได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4  สรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย New Relic บน Virtual hardware  
 
จํานวน Client % การทาํงานของ CPU Memory ทีใ่ช้โดย Apache(MB) Disk I/O Load average 

5 เคร่ือง 27 195 18 1 
10 เคร่ือง 15 201 15 1 
15 เคร่ือง 35 324 10 2 
20 เคร่ือง 45 349 10 2.5 
25 เคร่ือง 45 371 20 3.7 
30 เคร่ือง 50 416 20 4 

 
  จากขอ้มูลในตารางสามารถนาํขอ้มูลมา plot กราฟได ้ดงัรูป 
 

 
 
รูปที ่4.78  กราฟสรุปผลการทดลองแบบท่ี 1 ท่ีบนัทึกผลดว้ย New Relic บน Virtual hardware  
 
  ผลการทดลองแบบท่ี 1 จากการทดลองบน Virtual hardware  โดยบนัทึกผลดว้ย  
New Relic และดูขอ้มูลจากตารางท่ี 4.4  และกราฟในรูปท่ี 4.78 การทาํงานของ CPU  ค่าเฉล่ียตํ่าสุด
อยูใ่นช่วง 15% เม่ือมีเคร่ือง Client จาํนวน 10 เคร่ือง และมีค่าเฉล่ียสูงสุด 50% เม่ือมีเคร่ือง Client 
จาํนวน 30 เคร่ือง โดยมีแนวโน้มมีการทาํงานของ CPU สูงข้ึนเม่ือมีจาํนวน Client มากข้ึน  
เม่ือเปรียบเทียบการทาํงานระหว่าง Physical hardware  และ Virtual hardware จะสังเกตเห็นว่า 
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CPU ของ Virtual hardware มีการทาํงานหนกักว่าเม่ือมีจาํนวนเคร่ือง Client เท่ากนั แต่มีแนวโนม้ 
การทาํงาน CPU ทาํงานหนกัข้ึนเม่ือมี Client มากข้ึนเช่นกนั ส่วนการใชง้าน Memory ท่ีมีการใช้
โดยโปรแกรม Apache โดยเม่ือมี Client จาํนวน 5 เคร่ือง มีการใช ้Memory ตํ่าท่ีสุดขนาด 195 MB 
และจะมีการใชง้าน Memory มากท่ีสุดขนาด 416 MB เม่ือมี Client จาํนวน 30 เคร่ือง โดย 
มีแนวโนม้การใช ้Memory ในขนาดท่ีมากข้ึนเม่ือมีจาํนวน Client มากข้ึน เม่ือทาํการเปรียบเทียบ
กบั Physical hardware  และ Virtual hardware  เม่ือ Client มีจาํนวน 5 เคร่ือง Physical hardware จะ
ใช ้Memory นอ้ยกวา่ และมีการใชง้าน Memory เท่ากนัเม่ือมี Client จาํนวน 10 เคร่ือง และเม่ือมี Client 
จาํนวนมากข้ึน Physical hardware จะมีการใช ้Memory มากข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่า Virtual hardware 
ดา้นการใชง้าน Disk I/O จะมีการทาํงานอยูใ่นช่วง 10 – 20% เม่ือมี Client จาํนวน 15 และ 20 เคร่ือง 
มีการทาํงานเฉล่ีย 10%  และมีการทาํงานสูงท่ีสุด 20% เม่ือมี Client จาํนวน 25 และ 30 เคร่ือง  
เม่ือพิจารณาในการทาํงานของ Disk I/O มีขอ้สังเกตคือ ค่าเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุดไม่ไดอ้ยูบ่นการทาํงานท่ีมี 
Client จาํนวนนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นในส่วนของการใชง้าน Disk I/O จึงไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบได ้
สุดทา้ยเป็นการดู Load average ซ่ึงมีการทาํงานค่อนขา้งตํ่าเช่นเดียวกบัการทาํงานบน Physical 
hardware  คือ เม่ือ Client จาํนวน 5 และ 10 เคร่ือง มี Load average ประมาณ 1% และมีการทาํงาน
มากข้ึนตามจาํนวน Client ท่ีมากข้ึน โดยมีการทาํงานมากท่ีสุด 4% เม่ือมี Client จาํนวน 30 เคร่ือง  
ในภาพรวมจะเห็นวา่เม่ือมีจาํนวน Client มากข้ึน Server กจ็ะทาํงานหนกัข้ึน เม่ือทาํการเปรียบเทียบ
ระหว่าง Physical hardware  และ Virtual hardware  จะสังเกตว่าเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการใช้
งาน Memory คือ การทาํงานบน Physical hardware จะมี Load average เม่ือมี Client จาํนวนนอ้ยจะมี  
Load average ตํ่ากวา่แต่จะมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ Physical hardware สูงกว่า Virtual hardware  โดย
จะมี Load average สูงกวา่เม่ือมี Client จาํนวนมากข้ึน 
  ตารางบนัทึกผลการทดลองแบบท่ี 2 การทดลองโดยทาํการจาํลองสร้าง Connection 
ดว้ยโปรแกรม Apache JMeter ในจาํนวน Connection ท่ีแตกต่างกนั ท่ีทาํงานดว้ย Physical 
hardware  โดยวดัการทาํงานดว้ยโปรแกรม System monitor  ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.5  สรุปผลการทดลองแบบท่ี 2 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System Monitor บน Physical hardware  
 
จํานวน Connection % การทาํงานของ CPU Memory ทีใ่ช้(MB) Network(Kbps) 

10 Connection 32.5 581.6 49 
20 Connection 60 648.7 121.5 
30 Connection 69 732.9 157.5 
40 Connection 84 808.5 182.5 
60 Connection 97 943 230 
80 Connection 99 1,100 245 
100 Connection 99.5 1,200 270 

 
  จากขอ้มูลในตารางสามารถนาํขอ้มูลจาํนวน Connection, % การทาํงานของ CPU และ 
Memory ท่ีใชม้า plot กราฟได ้ดงัรูป 
 

 
 
รูปที ่4.79  กราฟสรุปผลการทดลองแบบท่ี 2 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System monitor บน Physical hardware  
 
  ผลการทดลองแบบท่ี 2 จากการทดลองบน Physical hardware  โดยบนัทึกผลดว้ย 
System Monitor และดูขอ้มูลจากตารางท่ี 4.5  และกราฟในรูปท่ี 4.79 จากการใชโ้ปรแกรม Apache 
JMeter จาํลอง Connection เพื่อดูการทาํงานของ Server ว่าจะสามารถรองรับการเช่ือมต่อได ้
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มากน้อยเพียงใดและ Server จะมีการทาํงานอย่างไร โดยทาํการทดลองสร้าง Connection ใน 
จาํนวนต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาประมาณ 50 วินาที เพื่อให้สามารถเห็นการเปล่ียนแปลง 
การทาํงานของ Server ไดต้ั้งแต่ก่อนสร้าง Connection, ระหว่างทาํการสร้าง Connection และ  
เม่ือหยดุการสร้าง Connection การทดลองน้ีจึงใชก้ารวดัผลการทาํงานของ Server ดว้ย โปรแกรม 
System Monitor เพียงโปรแกรมเดียว ผลการทดลองของ Physical hardware  เม่ือมีการจาํลอง 
Connection จาํนวน 10 Connection จะส่งผลให้ CPU มีการทาํงานประมาณ 32.5% และเม่ือเพิ่ม
จาํนวน Connection มากข้ึนจะส่งผลให้ CPU ทาํงาหนักมากข้ึนเร่ือย จนกระทัง่มีการสร้าง 
Conection จาํนวน 60 Connection จะทาํให ้CPU ทาํงานมากถึง 97% จากนั้น เม่ือมีการเพ่ิมจาํนวน 
Connection มากข้ึนไปอีกเป็น 80 และ 100 Connection จะทาํให้ CPU ทาํงานมากข้ึนอีก 
เพียงเลก็นอ้ย คือทาํงาน 99% และ 99.5% แสดงให้เห็นว่า CPU ไม่สามารถรองรับ Connection 
เพิ่มข้ึนไดอี้กถึงแมว้่าจะเพิ่มจาํนวน Connection ข้ึนไปอีกก็ไม่สามารถรองรับหรือตอบสนอง 
ไดท้ั้งหมด โดยในทางปฏิบติัแลว้เม่ือมี Request มาจากเคร่ืองลูกข่ายแลว้มกัจะตอ้งมีการ Process 
ให้กบัแต่ละ Connection อีกดว้ยซ่ึงแต่ละ Process จะทาํให้ CPU ทาํงานมากข้ึนจาํนวนหน่ึง 
ซ่ึงแลว้แต่งานว่าจะตอ้งใชก้ารทาํงานของ CPU ปริมาณใด ดงันั้นถึงแมว้่าการทดลองจะสามารถ
รองรับ Connection ไดเ้กือบ 60 Connection แต่ในการนาํไปใหบ้ริการจริงไม่น่าจะรองรับ Request 
ของ Connection เหล่านั้นไดท้ั้งหมด ต่อมาเม่ือพิจารณาในส่วนของ Memory จะมีการใชง้าน  
581.6 MB เม่ือมีจาํนวน 10 Connection และจะมีการใชง้านมากข้ึนตามจาํนวน Connection  
ท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยจะมีการใชง้าน 1,200 MB เม่ือมีจาํนวน 100 Connection เม่ือพิจารณาจาก 
Memory ของระบบมีขนาด 4 GB ระบบจึงยงัคงรองรับได ้สุดทา้ย เม่ือดูปริมาณการใชง้าน 
Network จะเห็นว่ามีปริมาณการใช้งานเพียงเล็กน้อยโดยจะมี Traffic เพิ่มข้ึนตามปริมาณ 
Connection คือ มีปริมาณ Traffic 49 Kbps เม่ือมีจาํนวน 10 Connection และสูงข้ึนจนถึง 270 Kbps 
เม่ือมีจาํนวน 100 Connection แสดงให้เห็นว่าการทดลองน้ี Traffic ท่ีมีการจาํลองข้ึนจาก Apache 
JMeter มีปริมาณเพียงเลก็นอ้ยและเป็น Request ท่ีไม่ตอ้งการให ้Server ส่ง Data กลบัไปใหเ้พียงแต่
ตอ้งการให ้Server ดาํเนินการบางอยา่งเท่านั้นจึงไม่สร้าง Traffic ข้ึนมาในระบบ 
  ตารางบนัทึกผลการทดลองแบบท่ี 2 การทดลองโดยทาํการจาํลองสร้าง Connection 
ดว้ยโปรแกรม Apache JMeter ในจาํนวน Connection ท่ีแตกต่างกนั ท่ีทาํงานดว้ย Virtual hardware  
โดยวดัการทาํงานดว้ยโปรแกรม System monitor  ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.6  สรุปผลการทดลองแบบท่ี 2 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System Monitor บน Virtual hardware  
 

จํานวน Connection % การทาํงานของ CPU Memory ทีใ่ช้(MB) Network(Kbps) 
10 Connection 45 621.6 95 
20 Connection 88.25 616.6 165 
30 Connection 93 677.1 180 
40 Connection 94.25 778.7 180 
60 Connection 94.25 1,015.1 170 
80 Connection 94.25 1,000 200 
100 Connection 94.25 1,200 190 

 

  จากขอ้มูลในตารางสามารถนาํขอ้มูลจาํนวน Connection, % การทาํงานของ CPU และ 
Memory ท่ีใชม้า plot กราฟได ้ดงัรูป 
 

 
 

รูปที ่4.80  กราฟสรุปผลการทดลองแบบท่ี 2 ท่ีบนัทึกผลดว้ย System monitor บน Virtual hardware  
 

  ผลการทดลองแบบท่ี 2 จากการทดลองบน Virtual hardware  โดยบนัทึกผลดว้ย 
System Monitor และดูขอ้มูลจากตารางท่ี 4.6  และกราฟในรูปท่ี 4.80 แสดงใหเ้ห็นถึงการทาํงาน
ของ CPU ของระบบเม่ือมีจาํนวน 10 Connection จะส่งผลให้ CPU ทาํงาน 45% เม่ือมีจาํนวน 
Connection เพิ่มข้ึนเป็น 20 และ 30 Connection จะทาํให ้CPU ทาํงาน 88.25% และ 93% ตามลาํดบั 
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และตั้งแต่ 40 Connection ข้ึนไป จะทาํให ้CPU ทาํงาน 94.25% ดงันั้น จากผลการทดลองน้ี Virtual 
hardware สามารถรองรับไดไ้ม่ถึง 30 Connection ท่ี CPU ทาํงาน 94.25% เม่ือนาํมาเทียบกบั 
Physical hardware สามารถพิจารณาไดถึ้งศกัยภาพของ Physical hardware  มีศกัยภาพสูงกว่า Virtual 
hardware เพราะสามารถรองรับไดม้ากกว่า 40 Connection โดยท่ี CPU ทาํงาน 84% ใน Spec  
ท่ีใกลเ้คียงกนั เม่ือดูในส่วนของ Memory จะมีการใชง้าน Memory 621.6 MB เม่ือมีจาํนวน  
10 Connection และจะเพิ่มข้ึนตามจาํนวน Connection ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใช ้1,200 MB เม่ือมีจาํนวน 
100 Connection เม่ือเปรียบเทียบกบัการทาํงานของ Physical hardware จะไม่แตกต่างกนัมากนกั 
โดยเม่ือมีจาํนวน 10 Connection นั้น Physical hardware  ใช ้581.6 MB ซ่ึงใชน้อ้ยกวา่ Virtual hardware  
40 MB แต่ Hardware จริงจะมีอตัราการใชง้านท่ีสูงข้ึนมากกว่า Virtual hardware เลก็นอ้ย โดยเม่ือมี
จาํนวน 100 Connection จะใช ้1,200 MB เท่ากนั ส่วนในดา้น Network เม่ือมีจาํนวน 10 Connection จะ
ใช ้95 Kbps โดยจะเพิ่มข้ึนตามจาํนวน Connection เม่ือมีจาํนวน 100 Connection จะใช ้190 Kbps  
แต่จะมีการใชง้านสูงสุดเม่ือมีจาํนวน 80 Connection อาจจะเกิดจากมี Process อ่ืนท่ีไม่ใช่ Apache 
JMeter ใชง้าน Network ในขณะนั้นดว้ย เม่ือเทียบกบั Physical hardware  เม่ือจาํนวน 10 Connection  
จะใชง้านดา้น Network 49 Kbps ซ่ึงนอ้ยกว่า Virtual hardware  แต่จะมีอตัราการเพ่ิมข้ึนสูงกว่า  
เม่ือมีจาํนวน 100 Connection การทาํงานดา้น Network ของ Physical hardware จะมีการทาํงานสูง
กวา่เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบั Memory 
 
4.5 สรุปผลการทดลอง 
  จากการทดลองท่ี 1 เป็นการทดลองโดยสร้างสถานการณ์จาํลองการ Transfer Files 
ขนาด 2 GB ซ่ึงเป็นไฟลข์นาดใหญ่กว่าไฟลท่ี์เป็นการใชใ้นการทาํงานในสถานการณ์การทาํงาน
ปกติ และเป็นไฟลข์นาดสูงสุดท่ี Apache web service ท่ีทาํงานบน CPU ขนาด 32 Bit สามารถ
รองรับได ้ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ช่วงเวลาในการ Transfer files นานพอท่ีจะทาํให ้Server ตอ้งมีการทาํงาน
รองรับกบัจาํนวน Clients จาํนวนหลายๆ เคร่ืองในเวลาเดียวกนั เพราะถา้หากเป็นไฟลข์นาดเล็ก 
จะมีการ Transfer file เพียงเวลาสั้นๆ Server อาจจะทาํการ Transfer file ท่ีทาํการส่งขอ้มูลในเคร่ือง 
Client ลาํดบัแรกๆ เสร็จส้ินก่อนท่ีเคร่ือง Client ลาํดบัทา้ยๆ จะทาํการส่ง Request ออกไป จะทาํให้
ไม่สามารถดูพฤติกรรมของ Server ท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ Client ไดค้รบ 
ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวต้ามสถานการณ์ของการวิจยัน้ีได ้ จากผลการทดลองท่ีทาํการวดัผลจาก
โปรแกรมท่ีแตกต่างกนั 2 โปรแกรมอาจจะวดัค่าท่ีไดแ้ตกต่างกนับา้งเน่ืองจากโปรแกรม System 
monitor สามารถดูผลไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 นาทีหากบนัทึกผลในหว้งเวลาท่ีไม่เหมาะสม
ก็อาจจะทาํให้การวิเคราะห์มีความแม่นยาํนอ้ย แต่โปรแกรม New Relic สามารถวดัและดูผลได ้
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ในช่วงเวลาท่ียาวกว่าจึงสามารถมองเห็นเป็นภาพรวมไดดี้กว่า แต่เม่ือนาํผลการบนัทึกจากตาราง
เขียนเป็นกราฟก็จะเห็นว่ามีผลท่ีไดแ้สดงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั การทดลองท่ี 1 น้ีเม่ือดูจาก
ค่าท่ีไดจ้ากโปรแกรม New Relic แสดงใหเ้ห็นว่า CPU ของ Physical hardware มีการใชง้านตํ่าสุดท่ี 
10% และใชง้านสูงสุดเพียง 35% และ CPU ของ Virtual hardware มีการใชง้านตํ่าสุดท่ี 15% และ 
ใชง้านสูงสุดเพียง 50% ซ่ึงบ่งช้ีว่าในทรัพยากรท่ีใกลเ้คียงกนั Physical hardware จะมีศกัยภาพสูงกว่า 
Virtual hardware  แต่ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบน้ีทั้ง Physical hardware  และ Virtual hardware  
สามารถรองรับการทาํงานได ้ ในส่วนของ Memory ท่ีมีการใชง้าน Physical hardware มีการใชง้าน
ตํ่าสุดท่ี 456.9 MB และใชง้านสูงสุดเพียง 720.5 MB และ Virtual hardware มีการใชง้านตํ่าสุดท่ี  
502.6 MB และใชง้านสูงสุดเพียง 569.9 MB โดย Server ท่ีเป็น Physical hardware เม่ือมีจาํนวน 
Client จาํนวนนอ้ยจะใช ้Memory นอ้ยกว่าแต่จะมีอตัราการใชง้านเพ่ิมข้ึนท่ีสูงกว่าและจะใชง้าน
มากกว่าเม่ือมีจาํนวน Client เพิ่มข้ึนโดยพฤติกรรมในลกัษณะของการใชง้าน Memory ของระบบน้ี 
ยงัไม่สามารถวิเคราะห์ไดว้่าเกิดจากสาเหตุใด แต่ทั้ง Physical hardware  และ Virtual hardware น้ี
ขนาดของ Memory ท่ีติดตั้งสามารถรองรับการทาํงานของโครงสร้างน้ีได ้ในส่วนของ Network  
ทั้ง Physical hardware และ Virtual hardware จะเห็นวา่เม่ือมีจาํนวน Client ยงัไม่มากนกัปริมาณ traffic  
ท่ีผ่าน Network card จะมีลกัษณะตกลงเป็นห้วงๆ และเม่ือมีจาํนวน Client เพิ่มข้ึนจะพบว่าบน 
Physical hardware จะมี traffic จะเกิดข้ึนตลอดเวลา แต่บน Virtual hardware ยงัคงมีการตกลงมาบา้ง 
ในบางช่วงเวลา แสดงใหเ้ห็นว่า Physical hardware มีประสิทธิภาพทางดา้น Network สูงกว่า Virtual 
hardware  ซ่ึงในการทดลองบนโครงสร้างทางดา้น Network น้ีมีผลจากขอ้จาํกดัทางดา้นระบบ
เครือข่ายซ่ึงมี speed 10/100 Mbps ท่ีทาํใหก้ารทดลองน้ีถึงแมว้่าไดใ้ช ้Client จาํนวน 30 เคร่ืองก็ยงัใช้
การทาํงานของ CPU ไม่ถึง 50% และ Memory สูงสุดไม่ถึง 1 GB บน Hardware ทั้ง 2 แบบ  
ซ่ึงเกิดจากคอขวดของระบบอนัเกิดจากการทาํงานของ Network card ของเคร่ือง Server และ เคร่ือง 
Client มี Speed การรับส่งขอ้มูลไดถึ้ง 1,000 Mbps แต่ระบบ Network ท่ีอยูต่รงกลางระหว่างเคร่ือง 
Server และ เคร่ือง Client สามารถรับส่งขอ้มูลไดเ้พียง 10 Mbps จึงเกิดปัญหาคอขวด ดงักล่าว  
จึงส่งผลถึงการทาํงานของ Server ทั้ง 2 แบบให้ทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ีอีกดว้ย แต่หาก infrastructure 
ของระบบสามารถรับส่งขอ้มูลได ้1000 Mbps จะช่วยใหก้าร transfer file ระหวา่ง server และ client 
ไดดี้ข้ึนแต่จะส่งผลถึงการทาํงานของ CPU, Memory และ Hard disk ให้ทาํงานมากข้ึนดว้ย 
อนัเกิดจากการทาํงานกบัปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งมีการ transfer ระหว่าง Server และ Client ท่ีมี 
ความเร็วสูงข้ึนและมีปริมาณของการรับส่งขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนเป็น 10 เท่า ในส่วนของ Disk I/O  
เป็นการอ่านและเขียนขอ้มูลลง Hard disk เม่ือดูผลจากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า Physical hardware อยู่
ระหว่าง 15-50% ส่วน Virtual hardware  อยูร่ะหว่าง 10-20% เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าการทาํงาน
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ของ Physical hardware มีการทาํงานมากกว่าจึงตอ้งมีการรับส่งขอ้มูลกบั Hard disk มากกว่า และ
ช่วงท่ีมีการทาํงานท่ีสูงอาจเกิดจากการส่งขอ้มูลจาก Client มาเก็บท่ี Server เรียบร้อยแลว้จึงทาํใหมี้ 
การนาํช้ินส่วนของ file ท่ีมีการรับส่งในแต่ละช้ินมาประกอบเป็น file เดียวกนัจึงทาํใหมี้การอ่าน
และเขียนเป็นปริมาณสูงตามผลท่ีไดจ้ากตาราง สุดทา้ยในส่วนของ Load average เคร่ือง Server  
ท่ีเป็น Physical hardware  มีการทาํงานอยูร่ะหว่าง 0.5-8% และ Virtual hardware มีการทาํงานอยู่
ระหว่าง 1-4% เม่ือดูจากตารางสรุปผล จะเห็นว่ามีค่า Load average ใกลเ้คียงกนัแต่มีค่าสุดทา้ย 
ท่ี Physical hardware  มีค่าสูงกว่าโดยน่าจะมีผลจากค่าท่ีบนัทึกเป็นช่วงการทาํงานระหว่างการท่ี 
Transfer file เรียบร้อยและอยูร่ะหว่างการรวมไฟลใ์หเ้ป็นไฟลเ์ดียวกนัจึงทาํใหมี้ค่าสูงแตกต่างจาก
ค่าอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตามยงัเป็นค่าท่ีนอ้ยมาก ดงันั้น Server ทั้ง Physical hardware  และ Virtual 
hardware สามารถรองรับการทาํงานตามโครงสร้างพื้นฐานน้ีได ้
  จากผลการทดลองท่ี 2 เป็นการจาํลองสร้าง Connection ในปริมาณต่างๆ ตั้งแต่  
10 จนถึง 100 Connection ซ่ึงในผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า Physical hardware สามารถรองรับ
ได ้จาํนวนประมาณ 60 Connection โดย CPU มีการทาํงาน 97% แต่ Virtual hardware สามารถรองรับ
ไดจ้าํนวนประมาณ 30 Connection โดย CPU มีการทาํงาน 93% โดยหากเพิ่มจาํนวน Connection 
เพิ่มข้ึนอีก CPU ก็จะมีการทาํงานเพ่ิมข้ึนอีกเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากไม่สามารถรองรับการทาํงาน 
เพิ่มไดอี้ก แสดงใหเ้ห็นว่า Physical hardware มีศกัยภาพในการรองรับ Connection สูงกว่า Virtual 
hardware  เม่ือดูในส่วนของ Memory ในส่วนของ Physical hardware มีการใชง้านตํ่าสุดท่ี 581.6 
MB และใชง้านสูงสุดเพียง 1,200 MB และ Virtual hardware มีการใชง้านตํ่าสุดท่ี 616.6 MB และ
ใชง้านสูงสุดเพียง 1,200 MB โดย Server ทั้ง 2 แบบมีการใช ้Memory ใกลเ้คียงกนัและ Memory ท่ี
ติดตั้งสามารถรองรับการทาํงานได ้สุดทา้ยในดา้น Network จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า Server ทั้ง 2 
แบบมีการใชง้าน Network เพียงเลก็นอ้ยโดย Physical hardware ใชสู้งสุดเพียง 270 Kbps และ 
Virtual hardware ใชสู้งสุดเพียง 200 Kbps เท่านั้น เน่ืองจากการจาํลองสร้าง Connection เพื่อให ้
Server ทาํงานบางอยา่งแต่ไม่มีการส่งขอ้มูลกลบัจึงไม่สร้างผลกระทบต่อระบบ Network มากนกั
ในการทดลองน้ี  
  นอกจากการทดลองทั้ง 2 แบบแลว้ผูว้ิจยัไดน้าํระบบ Cloud storage ท่ีพฒันาข้ึนทดลอง
ใชเ้ก็บขอ้มูลแผนกซ่ึงในการใชง้านจริง ขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บเป็นไฟลด์า้นเอกสารทัว่ๆไปมีขนาด
เลก็กว่าซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นการทาํงานดว้ยไฟลเ์อกสารจากชุดโปรแกรม Microsoft Office โดยทัว่ไป
มีขนาดเลก็กว่า 10 MB แต่ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองใชง้านในไฟลข์นาดประมาณ 700 MB ซ่ึงเท่ากบั
ขนาดบรรจุของแผ่น CD ก็สามารถมีความเร็วในการจดัเก็บนอ้ยกว่า 15 วินาทีซ่ึงเป็นความเร็ว 
ในระดบัท่ีเพียงพอต่อการสนบัสนุนทาํงานได ้ส่วนไฟลท่ี์ใชใ้นการทดลองท่ี 1 ซ่ึงมีขนาดประมาณ 
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2 GB ซ่ึงเป็นขนาดสูงสุดท่ี CPU ขนาด 32 Bit สามารถรองรับได ้ นอกจากปัจจยัดา้นขนาด 
ของไฟลข์อ้มูล, โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นระบบเครือข่าย และคุณสมบติัของ Server ท่ีอาจส่งผล 
ในการใชง้านแลว้ พฤติกรรมในการใชง้านจริงการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละผูใ้ชง้าน
ก็ไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบั Server ตลอดเวลา และไม่ไดท้าํการเช่ือมต่อกบั Server พร้อมกนัทั้งหมด
อีกดว้ย โดยในการทดลองใชง้านรองรับการปฏิบติังานจริงนั้นสามารถรองรับการทาํงานได ้
เป็นอยา่งดี การ transfer files ระหว่างเคร่ือง server กบัเคร่ือง client ซ่ึงอยูบ่นเครือข่าย intranet 
ถึงแมจ้ะมี bandwidth ในระดบั 10/100 Mbps ก็สามารถ transfer ไดอ้ยา่งรวดเร็วกว่าการใชบ้ริการ 
cloud storage ของผูใ้หบ้ริการภายนอกท่ีตอ้งมีการเช่ือมต่อออกไปยงั internet ท่ีจะส่งผลในการ 
transfer files โดยตรง. Cloud storage ท่ีพฒันาข้ึนสามารถ shared ไฟลข์อ้มูลระหว่างกนัได ้
นอกจากนั้นยงัสามารถใชง้านไดจ้ากอุปกรณ์ท่ีหลากหลายสามารถใชง้านไดจ้ากอุปกรณ์ Smart 
devices ต่างๆ สามารถ download application ติดตั้งบนอุปกรณ์ท่ีทาํงานบน OS ได ้3 ระบบ ไดแ้ก่ 
windows, android และ iOS ซ่ึงเม่ือติดตั้ง Application แลว้จะทาํใหส้ามารถใชไ้ด ้Cloud storage  
ไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน โดยจะสามารถใชง้านไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบั application ของ Dropbox 
คือจะจาํลองให้คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งเหมือนกบัมี storage สําหรับทาํงานอีก 1 ตวั  แต่เน่ืองจาก 
Cloud Storage ท่ีพฒันาจาก ownCloud น้ีเป็น open source และเป็น freeware จึงยงัมีขอ้บกพร่อง
บางประการท่ีผูว้ิจยัพบ เช่น จะพบปัญหาในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้านบางเคร่ืองท่ี JAVA  
Script ทาํงานผดิพลาดหรือไม่สมบูรณ์ ไม่มีการแสดงผลปุ่มควบคุมการทาํงานของโปรแกรม cloud 
storage ซ่ึงทาํงานบน browser ส่งผลใหไ้ม่สามารถใชง้านได ้และอีกปัญหาท่ีพบคือในการกาํหนด
สิทธิการเขา้ใชง้านพ้ืนท่ี storage ท่ีไม่ใช่ขนาดท่ีเป็นมาตรฐานท่ีเป็นค่า default ท่ีมีการกาํหนด 
มากบัโปรแกรม เม่ือมีการตั้งค่าในขนาดพื้นท่ีในค่าท่ีแตกต่างออกไปจะมีผลกระทบในการใชง้าน
สําหรับ user บางคนอาจจะใชง้านไม่ไดบ้า้ง แต่เม่ือกลบัมาใชค้่าท่ีถูกกาํหนดมากบัโปรแกรม 
ก็จะใช้งานได้เป็นปกติ ในส่วนของการเปล่ียนแปลงสิทธิพื้นท่ีการเขา้ใช้งานของแต่ละ user 
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดและ Admin สามารถบริหารการให้บริการ Cloud Storage ไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย ซ่ึงนับว่าเป็นโปรแกรมท่ีสามารถนาํมาใชส้นบัสนุนการทาํงานขององคก์รขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ท่ีมีจาํนวนบุคลากรไม่มากนักซ่ึงจากการตรวจสอบกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหมมีลักษณะงานเป็นการบริการทางด้านเทคนิคให้กับหน่วย ข้ึนตรงของ
กระทรวงกลาโหม ส่วนงานในด้านเอกสารท่ีมีการโตต้อบทางหนังสือราชการทั้งภายใน และ
ภายนอกประมาณวนัละ 30 เร่ือง โดยมีสูงสุดไม่ถึง 50 เร่ือง และงานอ่ืนท่ีจะตอ้งใช้งานระบบ 
Cloud storage ไม่มากนกั อีกทั้งในแต่ละงานมีช่วงเวลาในการเขา้ใชง้านระบบท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
จึงสามารถใชท้รัพยากร Hardware ท่ีมีอยูพ่ฒันาระบบ Cloud Storage สนบัสนุนการปฏิบติังานได ้

DPU



102 
 

  โดยสรุปผลจากการทดลองสามารถนาํทรัพยากร Hardware ท่ีมีอยู่มีความสามารถ
เพียงพอสาํหรับพฒันาระบบ Cloud Storage ใหบ้ริการภายในองคก์รได ้และเม่ือเปรียบเทียบการใช ้
Physical hardware  กบั Virtual hardware  สาํหรับทาํ Server ใหบ้ริการ Cloud storage ดว้ย spec  
ท่ีใกลเ้คียงกนัจากผลการทดลองจะเห็นว่า Server ท่ีใช ้Physical hardware  มีศกัยภาพการทาํงานสูง
กว่าทั้งการทาํงานของ CPU ท่ีสามารถรองรับงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่า และในส่วนของ 
Network สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกว่า แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้น Hardware มี
การพฒันาไปอยา่งมากมีประสิทธิภาพการทาํงานท่ีสูงข้ึนจากแต่ก่อนมากโดยมีราคาท่ีถูกลง สาํหรับ
การนาํ Server ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 1 เคร่ืองนาํมาจดัสรรทาํเป็น Virtual hardware โดยใช้
เทคโนโลยี Virtual machine เพื่อจาํลองเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ  เคร่ืองในการให้บริการท่ี
หลากหลายเพื่อสนบัสนุนงานสาํหรับองคก์รท่ีมีขนาดเลก็ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเป็นการใชง้าน 
Hardware ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และยงัเป็นการใชง้บประมาณไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผลงานวจิัย 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบการทาํงานของเซิร์ฟเวอร์การจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์

ระหว่างฮาร์ดแวร์ทางกายภาพกบัฮาร์ดแวร์เสมือน กรณีศึกษา กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม” โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระบบเครือข่ายใหม่ท่ีสามารถนาํมาเพิ่มประสิทธิภาพ ศกัยภาพ 
การทาํงาน เป็นแนวทางในการพฒันา และสร้างแม่แบบระบบ Cloud Storage ให้กบักรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
  การพฒันาระบบ Cloud storage เพื่อการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบ cloud 
computing สาํหรับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมนั้น จากการพฒันาระบบ cloud 
storage เป็น 2 แบบ คือ การใช ้Physical hardware และ Virtual hardware ทาํเป็น Server เพ่ือ
ใหบ้ริการเป็น Cloud storage แลว้ทาํการทดลอง Server ทั้ง 2 แบบ ดว้ยการทดลอง 2 วิธีการดว้ยกนั 
คือ วิธีท่ี 1 การทดลองดว้ยการจาํลองสถานการณ์การใชง้าน Transfer files ขนาด 2 GB จากเคร่ือง 
Client ไปเก็บไวท่ี้เคร่ือง Server ท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึงเหตุผลท่ีตอ้งใชไ้ฟลข์นาดใหญ่ถึง 2 GB เพื่อเป็น
การป้องกนัไม่ใหก้าร Transfer ไฟลใ์ชเ้วลานอ้ยเกินไปแลว้จะไม่สามารถทาํการวดัผลเม่ือใช ้Client 
จาํนวนมากไดเ้พราะเคร่ืองท่ีส่งขอ้มูลก่อนจะทาํงานเสร็จก่อนเคร่ืองท่ีส่งคาํสั่งในภายหลงัและไฟล์
ขนาด 2 GB เป็นไฟลข์นาดใหญ่ท่ีสุดท่ี Apache web server รองรับได ้โดยสร้างสถานการณ์ให้มี
การเขา้ใชง้านจาก Client จาํนวนต่างๆกนัตั้งแต่ 5 เคร่ือง และเพิ่มข้ึนทีละ 5 เคร่ืองจนกระทัง่มีการ
ใชง้านพร้อมกนัสูงสุดท่ีจาํนวน 30 เคร่ืองในเวลาเดียวกนั ซ่ึงการทดลองท่ี 1 น้ีจะใชโ้ปรแกรมใน
การวดัผล 2 โปรแกรมดว้ยกนั โปรแกรมวดัผลตวัแรกคือ System Monitor ซ่ึงเป็นโปรแกรมฟรีท่ี
ติดตั้งมาพร้อมกบัระบบปฏิบติัการ Ubuntu แต่มีขอ้จาํกดัคือสามารถวดัผลไดใ้นช่วงเวลา 1 นาที 
และโปรแกรมวดัผลตวัท่ี 2 คือโปรแกรม New Relic ซ่ึงเป็นโปรแกรมฟรี สามารถวดัและดูผลได้
ในช่วงเวลา 30 นาที   วิธีท่ี 2 เป็นการทดลองดว้ยการใชโ้ปรแกรม Apache JMeter จาํลอง 
Connection ในปริมาณต่างๆ  ตั้ งแต่  10  Connection ไปจนถึง  100  Connection เพื่อดูผลการ
ตอบสนองจากเคร่ือง Server ซ่ึงการทดลองท่ี 2 น้ีใชโ้ปรแกรม System Monitor วดัผลเพียงตวัเดียว
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เพียงพอเพราะว่าการทดลองน้ีใชเ้วลาเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น นอกจากนั้นยงัไดท้ดสอบใชง้าน
จริงดว้ย โดยผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าในทรัพยากรทางดา้น Hardware ของ Server เม่ือเป็น 
Physical hardware จะทาํงานไดดี้กว่า Virtual hardware ส่ิงท่ีสังเกตความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน
ไดแ้ก่ การทาํงานของ CPU ของ Physical hardware สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีศกัยภาพสูงกว่า 
Virtual hardware ในขณะท่ีมีเคร่ือง Client เขา้มาใชบ้ริการเคร่ือง Server ในจาํนวนเท่ากนั บน
เคร่ืองท่ีใช ้Physical hardware นั้น CPU มีเปอร์เซ็นตก์ารทาํงานของ CPU ตํ่ากว่าและเม่ือมีจาํนวน 
Client เพิ่มสูงข้ึน CPU ของ Physical hardware มีการทาํงานใกลเ้คียงกนัทั้ง 4 Core ในขณะท่ี CPU 
ของ Virtual hardware จะมีการทาํงานใกลเ้คียงกนั 3 Core แต่มี 1 Core มีการทาํงานตํ่ากว่า Core อ่ืน
ซ่ึงอาจจะเกิดจากการจดัสรรการทาํงานให้แต่ละ CPU ท่ียงัไม่ดีพอจึงเป็นขอ้ดอ้ยอีกประการหน่ึง
ของ Virtual hardware องคป์ระกอบตวัต่อมาท่ีน่าจะมีผลต่อการกาํหนดคุณสมบติัเคร่ือง Server คือ 
Memory จากการทดลองยงัไม่มีความแตกต่างกนัมากนกัเม่ือพิจารณาผลของการใชง้าน Memory 
การทดลองทั้ง 2 การทดลองยงัมีการใชง้าน Memory ในขนาดไม่สูงนกั และมีการใชง้าน Memory 
ใกลเ้คียงกนัแต่มีรูปแบบของการใชง้าน Memory ท่ีน่าสนใจคือ เม่ือมี Load ในขนาดไม่มาก 
Physical hardware จะมีการใชง้าน Memory นอ้ยกว่า Virtual hardware เลก็นอ้ย แต่เม่ือ Load มี
จาํนวนมากข้ึน Physical hardware จะมีอตัราการใชง้าน Memory ท่ีเพิ่มข้ึนสูงกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของการใชง้าน Memory บน Virtual hardware และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในดา้น Network 
ทั้งการทดลองทั้ง 2 แบบ มีผลท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าการทาํงานดา้น Network ของ Physical hardware มี
ความศกัยภาพสูงกว่าโดยในการทดลองแรกเม่ือมีปริมาณการ Transfer ขอ้มูลและมี Connection 
จาํนวนมากจะเห็นว่าการทาํงานของ Network Card บน Physical hardware สามารถทาํงานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองมากกว่า มีการรับ-ส่งขอ้มูลเฉล่ีย 100 Mbps ตลอดเวลา ในขณะท่ีการทาํงานดา้น Network 
ของ Virtual hardware จะมีการรับ-ส่งขอ้มูลเฉล่ีย 100 Mbps เช่นกนัแต่ว่าจะมีบางช่วงเวลาท่ีมีอตัรา
การรับ-ส่งขอ้มูลเฉล่ียตํ่ากว่า 100 Mbps บา้ง และจากการทดลองท่ี 2 จากตารางสรุปผลการทดลอง
แสดงใหเ้ห็นว่า Physical hardware สามารถรองรับจาํนวน Connection ไดถึ้ง 60 Connection โดยท่ี 
CPU มีการทาํงาน 97% ก่อนท่ีจะไม่สามารถรับจาํนวน Connection เพิ่มข้ึนไดอี้ก ในขณะท่ี Virtual 
hardware สามารถรองรับจาํนวน Connection ไดเ้พียง 30 Connection โดยท่ี CPU มีการทาํงาน 93% 
ก่อนท่ีจะไม่สามารถรับจาํนวน Connection เพิ่มข้ึนไดอี้ก จึงสรุปไดว้่า Physical hardware สามารถ
รองรับจาํนวน Connection ไดจ้าํนวนมากกวา่ Virtual hardware  ดงันั้น ในภาพรวมของการทดลอง
ทั้ง 2 แบบ สามารถสรุปผลไดว้่า Physical hardware มีศกัยภาพในส่วนของ CPU และ Network สูง
กว่า Virtual hardware  แต่ในส่วนของ Memory ยงัไม่สามารถสรุปไดช้ดัเจนเน่ืองจากทั้ง Physical 
hardware และ Virtual hardware ต่างมีขอ้ไดเ้ปรียบกนัในประเดน็ต่างกนัซ่ึงแลว้แต่การนาํไปใชง้าน
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ว่าเป็นงานในลักษณะใด หากเป็นการใช้งานท่ีไม่มีการประมวลผลมากนัก การใช้ Physical 
hardware จะมีความไดเ้ปรียบดา้นการใชง้าน Memory แต่ในทางตรงขา้มการใชง้านตอ้งรองรับการ
ประมวลผลในจาํนวนมาก Virtual hardware จะมีความไดเ้ปรียบในดา้น Memory มากกวา่ 
 

ตารางที ่5.1  สรุปผลการเปรียบเทียบระหวา่ง Physical hardware  กบั Virtual hardware  
 
หวัขอ้ Physical hardware  Virtual hardware  
CPU ประสิทธิภาพสูงกว่า  ในปริมาณงาน

เท่าๆกนั ใชก้ารทาํงานของ CPU ตํ่ากว่า 
และทาํงานในลกัษณะ Symmetry คือการ
ทาํงานในแต่ละ Core มีการทาํงานใน
ปริมาณเท่าๆกนั 

ประสิทธิภาพตํ่ ากว่า  ในปริมาณงาน
เท่าๆกนั ใชก้ารทาํงานของ CPU สูงกว่า 
และทาํงานในลกัษณะ Asymmetry คือ มี
การทาํงานเท่าๆกนั 3 Core แต่มี 1 Core 
ทาํงานตํ่ากวา่ Core อ่ืนๆ 

Network มีศกัยภาพการทาํงานดีกว่า เห็นได้จาก
สามารถทาํการรับ - ส่งข้อมูลได้อย่าง
ต่อเน่ืองทาํให้การรับ – ส่งขอ้มูลไดเ้ร็ว
กว่า และเม่ือมีจาํนวน Connection ใน
ปริมาณเท่าๆ กันจะใช้การทาํงานของ 
CPU ตํ่ากวา่ 

มีศกัยภาพการทาํงานตํ่ากว่า ในการรับ – 
ส่งขอ้มูลเม่ือมีปริมาณขอ้มูลจาํนวนมาก
จะมีการสวิงเป็นบางช่วงทาํให้ค่าเฉล่ีย
การรับ – ส่งขอ้มูลตกลงในบางช่วงทาํให้
การรับ – ส่งขอ้มูลไดช้า้กว่า และเม่ือมี
จาํนวน Connection ในปริมาณเท่าๆ กนั
จะใชก้ารทาํงานของ CPU สูงกวา่ 

RAM ใชท้รัพยากรเร่ิมตน้ตํ่ากว่า แต่มีอตัราการ
ใชง้านเม่ือมี load สูงข้ึนมากกวา่ 

ใชท้รัพยากรเร่ิมตน้สูงกว่า แต่มีอตัราการ
ใชง้านเม่ือมี load สูงข้ึนตํ่ากวา่ 

การใชง้าน เหมาะกบัการใช้งานท่ีตอ้งการศกัยภาพ
การทาํงานสูง มีจาํนวน Connection ท่ีใช้
งานพร้อมๆ กนัในปริมาณมาก  

เหมาะกับการใช้ง าน ท่ี ไ ม่ต้อ งการ
ศกัยภาพการทาํงานสูงมากนัก มีจาํนวน 
Connection ท่ีใชง้านพร้อมๆ กนัไม่สูง
มาก  องคก์รท่ีตอ้งการใชง้าน Hardware 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการใช้พื้นท่ี 
ลดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน และการ
ดูแลรักษา 
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5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
  ถึงแมว้า่ผลจากการทดลองจะสรุปผลไดว้า่ Physical hardware มีศกัยภาพสูงกว่า Virtual 
hardware  แต่ในการทาํงานจริงภายในกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม มีความ
แตกต่างจากสภาพแวดลอ้มท่ีทาํการทดลอง คือ การทดลองเป็นการ Transfer file ท่ีมีขนาดใหญ่ 
ขนาด 2 GB แต่ในการทาํงานจริงมีการทาํงานกบัไฟลข์อ้มูลท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นไฟล์
เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office , ไฟลรู์ปภาพทัว่ๆไป และ ไฟล ์PDF และการใชง้านท่ี
สภาวะปกติซ่ึงโดยทัว่ไป User ไม่ไดมี้การใชง้านในเวลาพร้อมๆกนัทั้งหมด ดงันั้น User โดยทัว่ไป
อาจจะไม่พบเจอกบัปัญหาการใชง้านในเวลาพร้อมๆกนักบัผูอ่ื้นบ่อยนกั เน่ืองจากการ Transfer file 
ขนาดเล็กใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเม่ือมีการใช้งานในเวลาเหล่ือมกนัเพียงเล็กน้อยก็จะไม่มี
ผลกระทบต่อการทาํงานของบุคคลอ่ืน ซ่ึงจากผลการทดลองท่ี 1 ท่ีมีการเขา้ใชง้านพร้อมกนั 30 
เคร่ืองก็ยงัใชท้รัพยากรทั้ง CPU และ Memory ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นตแ์ต่อาจจะเป็นเหตุผลมาจาก
โครงสร้างทางดา้นเครือข่ายท่ีมีความสามารถในการรับ-ส่ง ขอ้มูลไดใ้น Speed 10/100 Mbps ซ่ึง
อาจทาํใหเ้กิดคอขวดเพราะว่าทั้งเคร่ือง Server และ เคร่ือง Client ขีดมีความสามารถรองรับการรับ-
ส่งขอ้มูลไดถึ้ง 1,000 Mbps เท่ากนั แต่ Network ท่ีอยูร่ะหว่าง Server กบั Client สามารถรองรับได้
เพียง 100 Mbps จึงเป็นคอขวดขดัขวางการทาํงานของ Server ใหท้าํงานไดไ้ม่เตม็ท่ี และอีกปัญหาท่ี
จะทาํใหเ้กิดปัญหาคอขวดคือจาํนวน Client ท่ีมีจาํนวนมากเขา้ใชง้าน Server เพียงตวัเดียวพร้อมๆ
กนั ส่งผลให้อตัราการรับ-ส่งขอ้มูลโดยรวมของ Client มากเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวัตามจาํนวนเคร่ือง 
Client ท่ีเขา้ใชบ้ริการจาก Server ตวัเดียวกนัในเวลาเดียวกนัดงันั้นจึงเกิดเป็นปัญหาคอขวดได้
เช่นกนั ปัญหาคอขวดเป็นขอ้จาํกดัในการ Transfer files ระหว่าง Server และ Client จึงเป็นการ
จาํกดัการทาํงานของทรัพยากรท่ี Server มีอยู่ และเคร่ือง Client ก็ไม่สามารถทาํให้ Server 
ตอบสนองความต้องการของเคร่ืองลูกข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากปัจจัยทางด้าน 
Hardware แลว้ ปัจจยัทางดา้นบุคลากรกส็ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นส่วนของผูดู้แล
ระบบสามารถบริหารจดัการระบบไดง่้ายเน่ืองจากมีการทาํงานในรูปแบบ Web service มีเมนูการ
ทาํงานไม่ซบัซอ้น และในส่วนของผูใ้ชง้านระบบ Cloud storage สามารถอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัผูใ้ชง้านได ้มีการใชง้านไม่ยุง่ยาก มีความเร็วในการ Transfer Files สูงกว่าการใชง้านของผู ้
ใหบ้ริการบนอินเทอร์เน็ต รองรับการใชง้านจากอุปกรณ์ Smart devices สามารถรองรับการทาํงาน
ในรูปแบบใหม่ท่ีไม่จําเป็นจะต้องทํางานอยู่กับท่ี หรือจํากัดอยู่เฉพาะการทํางานกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เท่านั้ น รองรับการทาํงานร่วมกัน และสามารถลดขอ้จาํกัดในการทาํงานเม่ือใช้
ระบบปฏิบติัการต่างระบบกนั  
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  จากผลการวิจัยถึงแม้ว่าผลท่ีได้จากโปรแกรมท่ีใช้บันทึกผลการทดลองจะแสดง 
ให้เห็นว่าใน Spec ท่ีใกลเ้คียงกนัการทาํงานดว้ย Physical hardware  จะทาํงานไดดี้กว่า Virtual 
hardware  แต่ในการใชง้านจริงผูใ้ชอ้าจจะไม่สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างในการใชง้านระบบ 
ดงันั้นในการเลือก Hardware ท่ีมี spec สูงเกินไปก็ไม่สามารถรับประกนัไดว้่าจะสร้างความพึง
พอใจให้กบั User ไดม้ากกว่า Hardware อ่ืนๆ อาจจะทาํให้มีการส้ินเปลืองมากกว่า ดงันั้นการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยี Virtual Machine โดยการใช ้virtual hardware อาจจะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ
เพ่ือท่ีจะสามารถจดัสรรทรัพยากรเป็น Virtual hardware  ให้มีความเหมาะสมกบังาน และสร้าง 
Virtual hardware  ไดห้ลายเคร่ืองเพื่อใชใ้นภารกิจท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะช่วยให้เป็นการใชท้รัพยากร 
ไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากกว่า ประเด็นต่อมาในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานของในแต่ละองคก์รก็มีส่วนสาํคญั 
ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาระบบสารสนเทศ อีกปัจจยัท่ีควรนํามาเป็นขอ้พิจารณาคือรูปแบบของ
ลกัษณะงานและพฤติกรรมการใชง้านระบบก็มีผลต่อการพฒันาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมท่ีจะพิจารณาคุณสมบติัดา้น Hardware สาํหรับระบบสารสนเทศขององคก์ร และขอ้
ไดเ้ปรียบของระบบ Cloud storage ท่ีเหนือกว่าการ shared แบบเดิมคือ ลดปัญหาการใชง้าน หรือ
ทาํงานร่วมกันของอุปกรณ์ต่างระบบกัน เน่ืองจากไม่ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะทาํงานบน
ระบบปฏิบติัการใด หรือแมก้ระทัง่อุปกรณ์ Smart devices ต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่ายได ้และ 
มี Browser กส็ามารถใชง้านระบบ Cloud storage ร่วมกนัได ้ 
  การพฒันาระบบ Cloud computing ในแบบ Private cloud ข้ึนใชภ้ายในองคก์รนั้น มีขอ้
ไดเ้ปรียบในดา้นความเร็วในการใชง้านเพราะเป็นการใชง้านภายในระบบเครือข่ายภายในซ่ึงเป็น
อินทราเน็ตจะมีความเร็วในการใหบ้ริการสูงกว่าการใชง้านจากผูใ้ห้บริการภายนอกองคก์รในแบบ 
Public cloud เพราะตอ้งมีการเช่ือมต่อออกไปยงัเครือข่ายภายนอกองค์กรหรือออกไปยงั
อินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นการใชง้านในแบบ Private cloud ซ่ึงเป็นการใชง้านภายในองคก์รยงัมี
ความปลอดภยัในการใชง้านมีโอกาสต่อการถูกโจมตีหรือการจารกรรมขอ้มูลตํ่ากว่า และสามารถ
ป้องกนัในขอ้มูลท่ีอาจจะมีชั้นความลบัหรือมีความสาํคญัท่ีหากถูกเผยแพร่ออกไปจะเกิดผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายไดง่้ายกว่าการใชง้านจาก Public cloud  เพราะไม่ตอ้งเช่ือมต่อและรับ-ส่ง
ขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัออกไปยงัอินเทอร์เน็ต 
 
5.3 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  ในการพฒันาระบบ Cloud storage ดว้ย ownCloud ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัพบปัญหา 
4 ประการ คือ  
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 5.3.1 เคร่ือง Client ในบางเคร่ืองเม่ือเขา้ใชง้านระบบ Cloud storage ปุ่มควบคุมการทาํงาน
ดา้น Files ขอ้มูลเม่ือนาํ mouse ไปวางเหนือ file ท่ีการดาํเนินการไม่มีการแสดงผลปุ่มควบคุม 
การทาํงานทาํให้ไม่สามารถทาํการ Download , Rename และ Shared files ต่างๆได ้ แนวทาง 
การแกไ้ขคือ ตอ้งทาํการตรวจสอบค่า Config การทาํงานของ Scripting ของ Browser ให ้Enable 
โดยขอยกตวัอยา่งการเขา้ไปแกไ้ข Browser ของ Microsoft คือ Internet explorer เขา้ไปในเมนู 
Tools เลือก Internet options ใน Tab Security เขา้ไป Config ท่ี Custom level ตรวจสอบค่า Settings 
ในหัวขอ้ Scripting ทาํการปรับปรุงค่า Active scripting ให้เป็น Enable จากนั้นทาํการ Refresh  
เพ่ือนาํค่า Config ไปใชง้านจะสามารถใชง้านไดเ้ป็นปกติ เม่ือทาํการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีดงักล่าว
แลว้ยงัไม่สามารถใชง้านไดแ้สดงวา่ JAVA ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นไม่สมบูรณ์จาํเป็นตอ้ง
ติดตั้ง JAVA ใหม่เพื่อใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ  
 5.3.2 การกําหนดสิทธิของแต่ละ User การเข้าใช้งานพื้นท่ี storage ท่ีไม่ใช่ขนาดท่ี 
เป็นมาตรฐานท่ีเป็นค่า default ท่ีมีการกาํหนดมากบัโปรแกรม เม่ือมีการตั้งค่าในขนาดพ้ืนท่ีในค่าท่ี
แตกต่างนอกเหนือจากค่า Default ของโปรแกรมออกไปจะมีผลกระทบในการใชง้านสาํหรับ user 
บางคนอาจจะใชง้านไม่ไดบ้า้งโดยจะแสดงผลว่ามีสิทธิในการใชพ้ื้นท่ี 0 MB แนวทางการแกไ้ข 
ใหเ้ปล่ียนกลบัมาใชค่้าท่ีถูกกาํหนดมาเป็นค่า Default ของโปรแกรมกส็ามารถจะใชง้านไดเ้ป็นปกติ 
 5.3.3 ปัญหาการอ่านค่าต่างๆจากโปรแกรมท่ีใชว้ดั ประเมินผลการวิจยั เน่ืองจากโปรแกรมท่ี
นาํมาใชเ้ป็นการแสดงผลเป็นเชิงเส้นการอ่านค่าเพ่ือบนัทึกผลอาจมีความคลาดเคล่ือน ซ่ึงแนวทาง
การแกไ้ขจึงควรหาโปรแกรมท่ีมีคุณสมบติัสามารถอ่านค่าต่างๆ ท่ีเป็นค่าเฉล่ีย และควรมีฟังก์ชัน่
หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้
 5.3.4 ปัญหาการ Config ระบบ Linux และ Cloud storage ท่ีตอ้งทาํการ Update และติดตั้ง 
Package ต่างๆผา่นเครือข่ายท่ีตอ้งตั้งค่า Proxy สาํหรับออกไปเช่ือมต่อกบั Internet ซ่ึงปัญหาก็คือ 
ในบางคร้ังสามารถทาํการติดตั้งหรือ Update ไดแ้ต่บางคร้ังก็ไม่สามารถเช่ือมต่อออก Internet ได ้
และบางคร้ังก็ออก Internet ไดแ้ต่ชา้ แนวทางการแกไ้ข ควรหลีกเล่ียงการทาํงานบนระบบท่ีตอ้งตั้ง
ค่า Proxy สาํหรับเช่ือมต่อกบั Internet , ตรวจสอบและปรับปรุงค่า Config ของ Proxy Server หรือ 
อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีกั้นระหว่าง LAN กบั Internet แนวทางการแกปั้ญหาสุดทา้ยคือใหต้ั้งค่า Bypass ให้
สามารถเช่ือมต่อ Internet ไดโ้ดยตรง 
 
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในอนาคต 
  สําหรับการทดลองในงานวิจยัน้ีโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในการทดลองดา้น Network  
ยงัมี Speed ในการรับ-ส่ง ขอ้มูลเพียง 10/100 ในขณะท่ีปัจจุบนัโครงสร้างทางดา้นระบบ Network 
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ไดมี้การใชง้านใน Speed 10/100/1000 Mbps กนัอยา่งกวา้งขวาง ดงันั้นขอ้เสนอสาํหรับงานวิจยั 
ในอนาคตจึงสมควรท่ีจะทาํการทดลองบนระบบ Network 10/100/1000 Mbps นอกจากนั้น  
การทดลองระบบ Storage cloud ผา่นส่ือท่ีเป็น Wireless LAN หรือผา่น Internet และในปัจจุบนัมี 
Software สาํหรับบริหารจดัการระบบ Cloud computing เป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะมีจุดเด่นและ
ขอ้ดอ้ยท่ีแตกต่างกนัและแต่ละผลิตภณัฑอ์าจจะมีฟังกช์ัน่พิเศษเสริมเพิ่มเติมเพื่อสร้างจุดเด่นของตวั
ผลิตภณัฑ์เอง ดงันั้น จึงเป็นอีกหัวขอ้หน่ึงท่ีสมควรทาํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบติัในดา้น
ต่างๆ เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการช่วยตดัสินใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์ห้มีคุณสมบติัท่ีตรงความ
ตอ้งการมีความเหมาะสมกบัองคก์ร  DPU
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