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บทคดัย่อ 
 
   การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการน าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมา
ติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษา บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

งานวจิยัน้ีไดท้  าการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ฟังกช์นัหลกั ทั้ง  4 ระบบไดแ้ก่ เวบ็เซิร์ฟเวอร์  เซิร์ฟเวอร์ 
DHCP เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล และเซิร์ฟเวอร์ส ารอง เพื่อศึกษาความเป็นไปได ้การศึกษาไดไ้ปทางเทคนิค 
เพื่อมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถในการใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใหส้ามารถเขา้ถึงระยะเวลาการเขา้ถึงได ้
งานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ารจ าลองระบบซิร์ฟเวอร์เสมือนบนโปรแกรม VMware ESXi Server  

จากผลการประเมินจากผู ้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีพัฒนาข้ึน พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจเฉล่ียการใชง้านอยูใ่นระดบัดี 

 
 



II 

THESIS TITLE VIRTUALIZATION SERVER IMPLEMENT AND EVALUATION 
CASE STUDY: CLOUD COMPUTING OF INTERNET THAILAND 
PUBLIC COMPANY LIMITED. 

KEYWORDS CLOUD COMPUTING, VMWARE, VIRTUAL MACHINE, SERVER 
STUDENT PIYAPHONG CHUNPAN 
ADVISOR ASSISTANT PROFESSOR DR.NIVET CHIRAWICHITCHAI 
CO-ADVISOR ASSISTANT PROFESSOR DR.PARALEE  MANEERAT 
LEVEL OF STUDY MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY  
FACULTY SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY 
 SRIPATHUM UNIVERSITY 
YEAR 2018 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study technical feasibility of implementing virtual 
machine server system at the computer system of the information technology department, the Internet 
Thailand Public Company Limited.  
 This research has chosen the core functions server, the Web Server, DHCP Server, the 
Database Server, and the Backup Server to do our feasibility study.  The technical feasibility study 
focuses on ability of the implemented virtual server system to provide an acceptable accessibility time 
duration.  This research choosing VMware ESXi Server program is used to implement and experiment 
the virtual server system.  
 For the result from this research the satisfaction by users found that the average user 
satisfaction is at a good level. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในโลกปัจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและสารสนเทศมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และ
ไดมี้การประยกุตก์ารใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง จึงเป็นท่ีมาของการเร่ิมเขา้ท าการศึกษาระบบ เดิมอยู่
ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ของผูท้  าวิจยัเอง เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และพฒันาให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทั้ง
ดา้นความคุม้ค่าในการลงทุน และคุม้ค่าในการใชง้าน 

 ในปัจจุบนั บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบั
การให้บริการ คลาวด์คอมพิวต้ิง คือบริการโคลงสร้างพื้นฐานในรูปแบบเสมือน (Virtualization) ท่ี
สามารถก าหนดและบริหารจดัทรัพยากรไดต้ามความตอ้งการ เช่น การเพิ่มลด/ขนาดของซีพียู อาร์
ดิสก ์แรม หรือติดตั้งระบบปฎิบติัการและโปรแกรมท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 
 จากประสบการณ์ท างานของผูว้จิยัซ่ึงไดท้  างานเก่ียวกบัการใหบ้ริการคลาวดค์อมพิวต้ิงเพื่อ
เป็นการท าใหดี้ข้ึน (Improvement) ในประสิทธิภาพ ระบบคลาวดค์อมพิวต้ิง เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ให้ใช้งานประสิทธิภาพท่ีสูงสุดและ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง 
ของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานในประสิทธิภาพของ 
ระบบ/อุปกรณ์ใหใ้ชง้านไดต้ลอด 24 ชัง่โมง 

 โดยปัจุบันมีหลายบริษัทท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อจ าลอง
คอมพิวเตอร์จริงท่ีมีอยูไ่ปเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อตอบโจทยท่ี์ตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีหลาย
ระบบปฎิบติัการหรือรองรับในใชง้านแอปพลิเคชั้นท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 ในการเลือกใชง้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนในตลาดในตอนน้ี จะเห็นค่ายท่ี พฒันา
ในเร่ืองของคอมพิวเตอร์เสมือน และ ,ท่ีเขา้มาแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงท่ีเห็นในตอนน้ีก็คือ VMware, 
Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V ซ่ึงการแข่งขนักนัน้ีถือว่าเป็นแนวโน้มท่ีดีท่ี จะท าให้
ราคาในตลาดลดลง จนท าให้แพร่หลายไปในองคก์รท่ีท าธุรกิจระดบักลางและธุรกิจราย เล็กไดแ้ต่ท่ี
โดดเด่นท่ีผู ้วิจ ัยสนใจท่ีจะใช้พัฒนาคือโปรแกรม VMware ESXi ของบริษัท VMware โดยท่ี
โปรแกรม VMware ESXi ขอ้ดีคือรองรับระบบปฏิบติัการไดม้ากกวา่และหลากหลายกวา่ ศึกษาการ
ท างานดน้ควา้ขอ้มูลไดง่้ายกวา่ เน่ืองจากเป็นท่ีแพร่หลาย  



 
 

2 
 

 จากคุณสมบติัท่ีกล่าวมาขา้งตน้และทางผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยเีขา้มาทดสอบ
ประสิทธิภาพทางดา้นงานท่ีผูว้จิยัท าอยูเ่พื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพในใชง้านไดสู้งสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยัวทิยานิพนธ์น้ี มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อติดตั้งและประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เสมือน บริษทั อินเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
2. เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ Infrastructure 
(VMware) ใหไ้ด ้ประโยชน์สูงสุด 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ขอบเขตของการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 

1. เป็น Prototype เพื่อศึกษาการท างานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน เพื่อใช้กบัระบบงาน                 
ของ บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 2. ทดสอบและแสดงผลได ้
 3. วดัประสิทธิภาพได ้
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อลดการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซ่ึงปัจจุบนัมีความตอ้งการของผูใ้ชง้านเพิ่ม
มากข้ึนเน่ืองจากบริษทัท่ีผูว้จิยัท าอยูเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นคลาวดค์อมพิวต้ิง แต่เม่ือ
น าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเขา้มาใช ้ส่งผลให้มีการลดตน้ทุนในการซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2. ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น Memory เสียหรือการ upgrade 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นตน้ 

3.  ไดใ้ชท้รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเอตร์แม่ข่ายไดอ้ยา่งสูด 
    4.  ความสะดวกในการจดัการ ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดทรัพยากรไดเ้ช่น เพิ่มCPU ได ้
                     เพิ่มหรือลดขนาดของ RAM รวมถึง Disk ได ้



 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ประวตัิความเป็นมาของระบบคอมพวิเตอร์เสมือน 
 ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization)  การท าคอมพิวเตอร์เสมือน หรือ Virtual 
Machine  นั้นเป็นการจ าลองพื้นท่ี จ  าลองอุปกรณ์ จ าลองระบบการท างานต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ โดยการ
น าเอาพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือใชจ้ากระบบปฏิบติัการหลกัมาใชเ้พื่อให้เกิดเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนข้ึนมา 
ซ่ึงอุปกรณ์และระบบการท างานท่ีได้จากการจ าลองข้ึนมาจะไม่เก่ียวข้องกับส่วนท่ีเป็นของ
ระบบปฏิบติัการหลกัแต่อยา่งใด หากแต่อุปกรณ์หรือระบบการท างานบางอยา่งท่ีตอ้งมีการท างาน
ร่วมกนัเท่านั้นจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัส่วนท่ีเป็นของระบบปฏิบติัการหลกัมาใช้   และเม่ือจ าลองข้ึน
มาแลว้ส่ิงท่ีไดเ้สมือนเป็นคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง ท่ีมีระบบการท างานท่ีเหมือนกบัเคร่ืองทัว่ ๆ 
ไป  มี Bios  มี CPU มี Hard disk มี Land Card และมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานในเบ้ืองต้น
ครบถ้วน ดังนั้นเม่ือเราสามารถท่ีจะจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือนข้ึนมาได้แล้วเราก็สามารถท่ีจะ
จดัการคอมพิวเตอร์เสมือนน้ีไดเ้หมือนกบัการจดัการในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ ๆ ไป 

ดงันั้นสามารถท่ีจะติดตั้งระบบปฏิบติัการให้กบัคอมพิวเตอร์เสมือนได ้และเม่ือติดตั้ง
เสร็จแลว้ สามารถท่ีจะติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ได ้และสามารถท่ีจะใช้งานไดเ้หมือน ๆ กบัการใช้
งานในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปกติ ทั้งในเร่ืองของการใช้งาน Office การเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย 
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต หรือแมแ้ต่การเช่ือมต่อไปยงัระบบปฏิบติัการหลกัท่ีอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั
ผา่นระบบเน็ตเวิร์กได ้ท่ีส าคญัเราสามารถท่ีจะใชง้านคอมพิวเตอร์เสมือนไดอ้ยา่งปลอดภยั  เพราะ
คอมพิวเตอร์เสมือนนั้นไดถู้กแยกไวต่้างหากและในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์เสมือนมีปัญหาก็จะไม่มี
ผลกระทบใด ๆกบัระบบปฏิบติัการหลกั   หรือกบั Virtual machine ตวัอ่ืน 
 
2.2 ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  
 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1) Application virtualization 
 2) Desktop Virtualization 
 3) Server virtualization 
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2.2.1  Application virtualization เป็นเทคโนโลยีท่ีเร่ิมคิดคน้โดย Citrix Systems Inc. ซ่ึง
เป็นผูน้ าตลาดดา้น Application Virtualization และเป็นผูคิ้ดคน้ Terminal Server ให้กบั Microsoft 
จนเกิดเป็น Microsoft Terminal Server บน Windows Server2000, 2003 และ 2008 โดยใช้ Remote 
Desktop Protocol (RDP) ช่วยในการส่งหน้าจอการท างานจากระยะไกล จาก Windows Server ไป
ยงั Wyse Thin Client ซ่ึงท าหน้าท่ีเพียงรับหน้าจอ และส่งการกดปุ่มคีย์บอร์ดและเมาส์กลับไป
เท่านั้น การประมวลผลการท างานท าท่ี Server ทั้งหมด ดงันั้น Thin Client จึงไม่ตอ้งการทรัพยากร
มากเลย 

2.2.2  Desktop Virtualization เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้สามารถส่งหนา้จอการท างานของ 
Windows XP Pro, Windows Vista ไปยงัเคร่ืองปลายทาง สามารถท างานเป็นแบบ Desktop ของแต่
ละคนแยกออกจากกนั หรือจะเป็น Pool ก็ได ้เช่นก าหนด Pool ไว ้5 Desktop ใครมาก่อนก็จะเขา้ 
Desktop แรก เขา้มาล าดบัถดัไปก็ได ้Desktop ถดัไป เป็นตน้ ปัจจุบนัมีผูน้ าตลาดดา้นน้ีอยู ่2 ค่าย คือ 
VMware VDM ช่ึงใช้ RDP ส่วนค่าย Citrix XenDesktop ใช้ ICA Protocol ซ่ึงทั้ งคู่จ  าเป็นต้องมี 
Server คือ VMware ESX หรือ Citrix XenServer ซ่ึงต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ 
Windows Vista ไวต้ามจ านวนผูใ้ชง้านจริง ตามจ านวนท่ีตอ้งใชง้าน และมี Broker Server กลาง ให้
เคร่ือง Client ปลายทางเรียกเขา้มาใชง้าน เพื่อตรวจสอบผูใ้ชง้านก่อน จะส่งให้เคร่ือง Client เขา้ไป
ใช ้Windows XP ต่อไป 

2.2.3  Virtualization เป็นเทคโนโลยี Server Virtualization หรือการท ารวมศูนยเ์คร่ืองแม่
ข่าย โดยการรวมเอา Server ท่ีมีอยู่ทั้งหมดเขา้มาอยู่กลายเป็น Server ขนาดใหญ่ยกัษ์เพียงตวัเดียว 
แทนท่ีจะปล่อยแต่ละ Server ซ่ึงมีขนาดเล็ก แยกกนัอยู ่การน าเทคโนโลย ีVirtualization มาช่วยรวม 
Server เขา้ดว้ยกนั สามารถร่วมใชง้านทรัพยากร เช่น CPU, Memory, Hard disk และอ่ืนๆ บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถรันระบบปฏิบติัการหลายๆ ตวั ไดพ้ร้อมกนัหลายๆ อย่าง ท าให้มี
การใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกนั มีผลท าให้ค่าใชจ่้ายลดลง ช่วยลดจ านวนเคร่ืองฮาร์ดแวร์ได้อย่าง
มาก ยงัท าให้มีความซบัซ้อนน้อยลง รวมไปถึงสามารถดูขอ้มูลและบริหารจดัการ Server ทั้งหมด
ไดใ้นหนา้จอเดียว ผูน้ าตลาดดา้น Server Virtualization เช่น VMware ESX, Citrix XenServer และ 
Microsoft Hyper-V 
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ภาพประกอบที ่2.1 หลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปกติ 
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ภาพประกอบที ่2.2 หลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
 

2.3 ท าไมต้องท าเป็น Virtualization 
ลดต้นทุนในการซ้ือ Server เพียงตวัเดียวแต่สามารถลงได้หลายระบบปฏิบัติการ(OS) เช่น ลง   
Windows Server, Unix, Linux, Ubuntu, FreeDBS หรือ Solaris รองรับการเช่ือมต่อเข้าจากเคร่ือง 
Thin Client ไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลา ง่ายต่อการจดัการดูแลระบบ 
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ง่ายต่อการโอนยา้ยระบบ กรณีเปล่ียน Server การดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ไดง่้ายเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบโดยรวม ตอบสนองทางธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเม่ือลดจ านวนเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ลงได ้ก็ประหยดัพลงังานและลดค่าใช้จ่าย บางองคก์รมีเซิร์ฟเวอร์ และเคร่ือง Client อยู่
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงลงระบบปฏิบติัการได้เพียงตวัเดียว ก็ลดให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อลดตน้ทุนค่า
ไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายในดา้นบุคลากร เพราะเป็นระบบท่ีง่ายต่อการดูแลระบบ ไม่ตอ้งใชค้นมากนกั
แบ่งทรัพยากรทางดา้นเครือข่ายเพื่อใหส้ามารถใชท้รัพยากรร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
2.4 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) 

ประวติัความเป็นมาระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เช่ือว่าจะได้รับการคิดคน้โดย Joseph 
Carl Robnett Licklider ในปี 1960 กับการท างานของเขาใน ARPANET เพื่อเช่ือมโยงผูค้นและ
ข้อมูลจากทุกท่ีทุกเวลา แต่ Kurt Vonnegut กล่าวถึงในหนังสือSirens of Titan (1959) ของเขา 
กล่าวถึงคลาวด์วา่ “เป็นการลดภาระส าหรับทุกคน” ในปี 1994 AT&T เปิดตวั Persona Link บริการ
แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับการส่ือสารส่วนบุคคลและธุรกิจและผูป้ระกอบการการจดัเก็บขอ้มูล 
เป็นหน่ึงในคนแรกๆ ท่ีจะเป็นการบริการโดยมีพื้นฐานจากเวบ็ และการอา้งอิงในโฆษณาของพวก
เขาบอกว่า “คุณสามารถคิดถึงสถานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของเราว่าเป็นเมฆ” Amazon Web 
Services เปิดตวับริการการจดัเก็บข้อมูลของพวกเขาบนเมฆ AWS S3 ในปี 2006 และได้รับการ
ยอมรับอย่างกวา้งขวางและการยอมรับเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายการจดัเก็บขอ้มูลของการบริการท่ีเป็นท่ี
นิยมเช่น Smugmug, Dropbox และ Pinterest . 

ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing)  ถูกนิยามว่า  คือการน า เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์จ านวนมากมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกลุ่มระบบประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆอาจไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั แต่อาจมีการเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายส่ือสาร
ความเร็วสูง และท่ีส าคญัก็คือบรรดาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเองน้ีอาจไม่จ  าเป็นมีฮาร์ดแวร์และ
ระบบปฏิบติัการเหมือนกนัไปทั้งหมดยกตวัอยา่งเช่นในกลุ่มระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หน่ึงๆ 
อาจมีทั้งเคร่ืองแม่ข่ายเคร่ืองพีซีและเคร่ืองแอปเปิลหรือมองอีกมุมหน่ึงระบบปฏิบติัการ (operating 
system หรือ OS) ท่ีใช้อาจมีอยู่หลายชนิด เป้าหมายของการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนั
เช่นน้ีก็เพื่อจะดึงพลงัในการประมวลผล (processing) ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาประสานกนั เพื่อ
น าไปใช้จดัการงานประมวลผลใหญ่ ๆ ท่ีแต่เดิมอาจตอ้งใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง ตน้ทุน
มหาศาล แต่กบัเทคโนโลยีระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แลว้ ผูล้งทุนสามารถลดตน้ทุน และหนั
มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ราคาประหยดัมาท างานร่วมกนัแทน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

วิวฒัน์ มีสุวรรณ์ (2557) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือกระบวนทศัน์การประมวลผล
การท างานท่ีหลากหลายร่วมกันผ่านระบบเครือข่าคอมพิวเตอร์ ความได้เปรียบจากข้อดีของ
เทคโนโลยีน้ี ไม่เพียงแต่ในแง่ของต้นทุน แต่รวมถึงประสิทธิภาพและส่ิงแวดล้อมด้วย ระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงต่อการน ามาใช้เพื่อพฒันา
การศึกษาถึงแมจ้ะมีขอ้คิดเห็นบางประการวา่ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ไม่เหมาะสมส าหรับ
องคก์รบางแห่งโดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่เน่ืองจากปัญหาดา้นความปลอดภยัการลงทุนทางดา้น
โครงสร้างพื้นทั้ งระบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต้องทันสมัยและมั่นคงส่งผลต่อ
งบประมาณในการจัดหา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกฝ่ายด้วย แต่จาก
การศึกษาท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือและดูแลรักษาระบบ ให้ดี เพื่อให้
การน าระบบมาใชน้ั้นสามารถใชง้านตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ศักดา จันทร์ประเสริฐ , (2557) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือเป็นเคร่ืองแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ ท่ีท างานในลกัษณะของคราวด์หรือกอ้นเมฆ ท่ีไม่ว่าผูใ้ช้จะท างานท่ีใด ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือภายนอกองคก์ร ก็สามารถจะติดต่อท างานกบัคราวด์คอมพิวต้ิงได ้คราวด์คอมพิวต้ิงจึง
เป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นท่ีองคก์รต่างๆ น ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย   

(th.wikipedia.org/wiki/การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สืบคน้เม่ือ 5 ธนัวาคม (2560) ระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ เป็นลักษณะของการท างานของผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ท่ีใหบ้ริการใดบริการหน่ึงกบัผูใ้ช ้โดยผูใ้หบ้ริการจะแบ่งปันทรัพยากรใหก้บัผูต้อ้งการ
ใชง้านนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลกัษณะท่ีพฒันาข้ึนต่อมาจากความคิดและบริการของ
เวอร์ชวัไลเซชนัและเวบ็เซอร์วิซ โดยผูใ้ช้งานนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเชิงเทคนิคส าหรับตวั
พื้นฐานการท างานนั้น  

ธนญัชยั  ตรีภาค (2555) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ เป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บความ
นิยมมากข้ึนเร่ือยๆ จากจุดเด่นด้านความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการทรัพยากรระบบ แต่ด้วย
คุณลกัษณะการท างานท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบกระจาย ท าใหก้ารประมวลผลแบบเมฆจ าเป็นตอ้งมี
การรักษาความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากน้ีในการประมวลผลแบบเมฆ ซ่ึงมีบริการท่ี
หลากหลายให้บริการอยู่ภายในเครือข่ายจ าเป็นต้องมีระบบพิสูจน์ตนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั จากความต้องการ
ทั้งหมดท าให้ระบบการพิสูจน์ตน ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชง้านภายในการประมวลผลแบบเมฆคือระบบ
การพิสูจน์ตนแบบ   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8B
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สรุป ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  คือการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากมาเช่ือมต่อ
เขา้ดว้ยกนั คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกลุ่มเมฆ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั แต่อาจมี
การเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายส่ือสารความเร็วสูง และท่ีส าคญัก็คือบรรดาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเอง
น้ีอาจไม่จ  าเป็นมีฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบติัการเหมือนกนัไปทั้งหมด    
 ในวิทยานิพนธ์น้ีเสนอระบบเสมือนแบบซ้อนทบัท่ีผสมผสานกนัระหวา่งเวอร์ชวล ไล
เซชั่นเทคนิคแบบ Para-Virtualization (ESXi) และเวอร์ชวลไลเซชั่นเทคนิคแบบ OS-Level 
(BSDJail) เสนอวิธีการออกแบบระบบเสมือนแบบซ้อนทบั แสดงผลการวดัประสิทธิภาพของ 
ระบบเสมือนแบบซ้อนทบับนสถาปัตยกรรม x86 และแสดงตวัอย่างการค านวณค่าใชจ่้ายจากการ 
ก าหนดราคาของผูใ้ห้บริการบนกลุ่มเมฆในปัจจุบัน โดยท่ีระบบเสมือนแบบซ้อนทับช่วยลด 
ค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่ 25% เน่ืองจากท าการรวมการใชง้านหลายอินสแตนซ์บนกลุ่มเมฆเป็นการปรับ 
ใช้อินสแตนซ์เดียวท่ีมีขนาดใหญ่กว่าบนกลุ่มเมฆ เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพ (Benchmark) ของ 
ระบบท่ีใชใ้นวทิยานิพนธ์น้ีคือ Task manager และแสดงผลในรูปแบบ graph 

 ผลจากการทดสอบระบบเสมือนแบบ ซ้อนทบัให้ประสิทธิภาพไม่ต่างกบัระบบเสมือนแบบไม่
ซ้อนทบั การน าเสนอในวิทยานิพนธ์น้ี สามารถน าไปใชไ้ดก้บัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีการใชง้าน
หลายอินสแตนซ์บนกลุ่มเมฆ 



บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
 เน้ือหาของบทน้ีกล่าวถึง ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ วจิยั 
ระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินการวจิยั และสรุป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 1) ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
 2) ศึกษาระบบงานเดิม และวเิคราะห์ปัญหาการท างานในระบบปัจจุบนั 
 3) วเิคราะห์ ออกแบบ 
 4) จดัท าและทดสอบระบบ 
 5) สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 6) เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ 

3.1.1 การศึกษาระบบงานเดิม และวเิคราะห์ปัญหาในปัจจุบัน 
 ในการศึกษาการท างาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานนั้น ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาจาก 
ระบบงานเดิมท่ีมีอยู่ และไดศึ้กษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการท างานเดิม 
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานปัจจุบนัดงัน้ี 
  1. ขั้นตอนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ซ่ึงมีรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1.1 เม่ือมีการข้ึนระบบใหม่ข้ึนมาก็จะแจ้งมายงัส่วนผู ้ดูแลระบบว่ามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่างอยู่หรือไม่ถ้ามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีว่างอยู่ก็ จะสามารถติดตั้ ง
โปรแกรมได้เลย แต่ถ้าไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีว่างอยู่เลย ทางผูดู้แลระบบ ก็จะท าเร่ือง
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และตอ้งรอผูบ้ริหารอนุมิติ ซ่ึงจะไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
ชา้ 
  1.2 กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย ถา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ 
ในประกนั ทางผูดู้แลระบบก็จะแจง้ซ่อมบริษทัรับประกนัมาด าเนินการซ่อมในวนัต่อไป 
  1.3 กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย ถา้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ี 
ไม่อยูใ่นประกนัหรือหมดประกนั กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซ่อมไดท้างผูดู้แลระบบจะท าซ้ือ
อะไหล่ซ่ึงท าใหก้ารใชง้านช่วงนั้นหยดุชะงกัไป 
                2 การวเิคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั 
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  2.1 การใชง้านเคร่ืองแม่ข่ายยงัคงใชง้านยงัไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีควรโดยซ่ือ
มาในราคาแพงสเปคค่อนข่างสูง 
  2.2 ยงัไม่มีการวดัหรือเก็บประสิทธิภาพเก็บไวเ้ป็นข้อมูลในการอ้างอิงหรือ
ประกอบการซ้ือหรือเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์เสมือนของทางลูกคา้ในการตดัสินใจ 
 3.1.2 วเิคราะห์ ออกแบบ 
 จากปัญหาท่ีผ่านมาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้ 
โปรแกรม VMware ESXi มาใช้งาน ซ่ึงก่อนการใช้งานตอ้งมีการทดสอบว่า โปรแกรม VMware 
ESXi สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ รวมถึงความสามารถของระบบท่ีใช้จะตอ้งไม่ 
แตกต่างกบัระบบท่ีใชอ้ยูเ่ติมมากท่ีสุด 
 โดยการทดสอบคร้ังน้ีผูว้ิจยั จะทดสอบกบัระบบท่ีไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษทั ม 
ผู ้วิจ ัยจึงเลือกมา 4 ระบบ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใช้งานระบบ DHCP, เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Web Server, เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Database,  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชง้านระบบ Backup  
  3.1.3 จัดท าและทดสอบระบบ 
 ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพในการท างานส าหรับการวดัค่า
ประสิทธิภาพรวมของเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจะท าการ ทดสอบการเปรียบเทียบดว้ย 
โปรแกรม Task Manager ส าหรับ Windows และ Monitor ส าหรับดู Performance Host VMware 
ESXi โดยท าการวดัค่าประสิทธิภาพการท างาน ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในขณะนั้นโดยท า 
การทดสอบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BLADE SERVER Cisco 1 เคร่ือง 64 BIT มีหน่วย
ประมวลผล Intel® Xeon® CPUs X 2.7 GHz RAM 128 GB Hard disk 1 TB  ในการทดสอบน้ี 
เลือกใชโ้ปรแกรม VMware ESXi เวอร์ชัน่ 6.5 U1 
 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีจ่ะน ามาใช้ 
 1) Chassis blade server (Cisco ) 1 เคร่ือง x64 
 2) หน่วยประมวลผล Intel® Xeon® CPUs X 2.7 GHz 
 3) หน่วยความจ า (RAM) 128 Gigabytes 
 4) ความจุของฮาร์ดดิสก ์200 Gigabytes 
 5) SAN (Storage Area Network) 1 TB 
 6) ซอฟแวรตส์ าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (VMware ESXi 6.5, software windows  
                     servers 2016 STD) 



 
 

12 
 

 1) VMware ESXi ท าหนา้ท่ีเป็นซอพแวร์ท่ีท าตวัเสมือนระบบปฏิบติัการตวัหน่ึง ท่ี รองรับ
การสร้าง เวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine) เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ืองสามารถ จ าลอง
การสร้างเวอร์ชวลแมชชีน ไดห้ลายๆตวั 
 2) VMware vCenter Server ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการจัดการ Host VMware ESXi 
หลายๆเคร่ือง 
 3) VMware vSphere Web Client ท าหนา้ท่ีรีโมทเขา้ไปจดัการโครงสร้างระบบ 
 4) Host VMware ESXi monitor performance usage 
 ซอฟแวร์วดัประสิทธิภาพ 
 โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับใชแ้สดงสถานะใชท้รัพยากรภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไดแ้ก่ 
โปรแกรม Task Manager ส าหรับระบบปฏิบติัการ Windows Servers. 
 โปรแกรม Task Manager เป็นโปรแกรมท่ีมาพร้อมกบัระบบปฏิบติัการ Windows จะ แสดง
ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการท างานและทรัพยากรท่ีถูกใชใ้นคอมพิวเตอร์ โดยท่ีโปรแกรมจะแสดง
กราฟการใช ้ตวัประมวล (CPU) คิดเป็น % และหน่วยความจ า (RAM) แสดงเป็นจ านวนว่าใช้งาน
ไปเท่าไหร่ ในขณะนั้น 
 

 
 

ภาพประกอบที ่3.1 การวดัประสิทธิภาพโดยใชโ้ปรแกรม Task Manager 
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 Tab Monitor of vCenter ใชส้ าหรับดูสถานะของ Memory ของ Host VMware ESXi เพื่อท า
การ Monitor หรือตรวจสอบวา่ใช ้Memory ไปเท่าไหร่ในขณะนั้น 
 

 
 
ภาพประกอบที ่3.2 การวดัประสิทธิภาพของ Host VMware ESXi 

 
3.2 ระยะเวลาในการด าเนินการวจัิย 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ทั้งหมด 6 ขั้นตอนดงักล่าวไวข้า้งตน้ สามารถสรุปได ้ดงั
ตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 
 

เดือนท่ี 
ขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 
1. ศึกษาปัญหาการท างานในระบบปัจจุบนั        
2. วเิคราะห์และออกแบบระบบ         
3. จดัท าและทดสอบระบบ         
4. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ        
5. เรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ        

 
 



 
บทที ่4 

ขั้นตอนการวจิัย 
 

 เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการวิจยั ในการใชง้านโปรแกรม VMware ESXi เพื่อ
ใชใ้นการทดสอบ Performance โดยท่ีจะมีขั้น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1) การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

  2) การติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
  3) การติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะท าการทดสอบ 
  4) การวดัประสิทธิภาพ 
 
4.1 ขั้นตอนการออกแบบระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจะออกแบบโดยท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจะ ท า
การเช่ือมต่อ 
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ภาพประกอบที ่4.1 สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีถูกออกแบบไว ้
4.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
 vSphere Web Client จ าเป็นตอ้งเขา้ใช้งานผ่าน IE ซ่ึงโดยทัว่ไปในระบบปฎิบติัการก็จะมี
ให้มาแล้วโดยไม่ต้อง install software เพิ่มเติม vSphere Web Client ใช้ส าหรับบริหารจัดการ 
vCenter เช่น สั่งเปิด-ปิด เคร่ือง เพิ่ม-ลด อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสมือน และตั้งค่า Configuration ให้กบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน นอกจากน้ี vSphere Web Client ยงัสามารถแสดงประสิทธิภาพการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ได ้เช่น ประสิทธิภาพการใช ้งานหน่วยประมวลผล, หน่วยความจ า, และอ่ืนๆ 
 ซ่ึงการติดตั้งโปรแกรมจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi และ
ติดตั้งโปรแกรม Windows Server 
 4.2.1 การติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
 1) Download program VMware ESXi จาก เวป็ไซต ์www.vmware.com  เสร็จแลว้ก็เร่ิมท า
การติดตั้งโปรแกรมโดย Mount ISO พร้อมตั้งค่าบูต USB ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชส้ าหรับ
ติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi หลงัจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะก็จะข้ึนหนา้จอพร้อมใชง้านดงัรูปท่ี 
4.2 
 

 
 

http://www.vmware.com/
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ภาพประกอบที ่4.2 หนา้จอโปรแกรม VMware ESXi ท่ีถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 
 จากภาพประกอบท่ี 4.3 จะเป็นรูปท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการท่ีจะเขา้ไปตั้งค่าไอพีใหม่ หรือตั้งค่า
อ่ืนๆ โปรแกรมจะแสดงฟังค์ชั่นท่ีใขใ้นการตั้งค่าดงัภาพสามารถกดปุ่ม (F2) Customize System 
เพื่อท่ีจะเขา้ไป Configuration ใหก้บัโปรแกรม VMware ESXi 
 

 
 

ภาพประกอบที ่4.3 เมนูการตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรม VMware ESXi 
 
 จากภาพประกอบท่ี 4.4 จะแสดงหนา้การตั้งค่าแต่ละประเภท ผูว้จิยังานสามารถเลือกการตั้ง
ค่าต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ 
 ตั้ งค่ า  password ในการใช้งาน โดยเลือกท่ี  Configuration Password เ ลือก Configure 
Management Network จากนนัเลือก IP Configuration เพื่อตั้งค่า IP Address เลือกเป็น Static IP โดย
ท าเสือก IP address ท่ีวา่งอยู ่โดยเลือก IP address ท่ีหมายเลข 172.18.1.175 ท่ี VLAN 3004 เน่ืองจาก
เป็น VLAN ท่ีใช้ส าหรับ ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่างๆ ของระบบท่ีจะท าการทดสอบ 
 ไม่ควรเลือก dynamic IP เน่ืองจาก VLAN ท่ี ใช้ส าหรับการทดสอบไม่สามารถ DHCP ไม่ท าการ
แจก IP Address ส าหรับ VLAN น้ีดงันั้น ควรเลือกเป็น Static IP เพื่อท าการ FIX IP Address จากนั้น 



 
 

18 
 

 
 2) หลงัจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ให้ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีส าหรับใชใ้น การ
ติดตั้ งโปรแกรม vSphere Web Client โดยท าการเปิด Web Browser แล้วพิมพ์ URL ของเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็น IP address 172.18.1.175 แล้วจะข้ึนหน้าจอดังรูปท่ี 4.5 เ ร่ิมท าการ 
Download โปรแกรม vSphere Web Client และติดตั้งลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะรีโมทไปยงัเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีได้ออกแบบไวด้งัตอนตน้ หลงัจากท่ีติดตั้งโปรแกรม vSphere Web 
Client เสร็จเรียบร้อยจะข้ึนหนา้หนา้จอดงัรูปท่ี 4.6 
 

 
 

ภาพประกอบที ่4.4 หนา้จอท่ีส าหรับใช ้Login โปรแกรม vSphere Web Client 
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ภาพประกอบที ่4.5 หนา้จอพร้อมใชง้านของโปรแกรม vSphere Web Client 
 จากภาพประกอบท่ี 4.5 จะเป็นรูปท่ีแสดงหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรม  VMware 
ESXi หลงัจากท่ี Login ผา่นโปรแกรม vSphere Web Client มาแลว้ จะข้ึนหนา้ดงัภาพ เพื่อเขา้ใชใ้น
การสร้าง คอมพิวเตอร์เสมือนต่อไป 
 

 
 

ภาพประกอบที ่4.6 หนา้จอการแสดงผลของโปรแกรม VMware ESXi ผา่น vSphere Web Client 
  
4.3 ขั้นตอนการวดัประสิทธิภาพ 
 หลงัจากท่ีติดตั้งระบบท่ีตอ้งการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ท  าการทดสอบระบบก่อน ใช้
งานจริง วา่การท างานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเรียบร้อยดีไหม เพื่อสามารถให้ผูใ้ชง้าน 
สามารถใช้งานไตอ้ย่างสมบูรณ์ และหลงัจากท่ีตรวจสอบแลว้ว่าระบบว่าพร้อมใช้งานเร่ิมท าการ
เปิดระบบใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบไตโ้ดยทนัที 
 ผูว้ิจยัท าการสังเกตุ และตรวจสอบผลการท างานของระบบรวมทั้งการใชง้าน ของระบบท่ี
ถูกติดตั้ งไปย ังท่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อให้ทราบถึงการใช้งานของระบบ 
ประสิทธิภาพของระบบ Utilization ของ CPU , RAM และ DISK เพื่อใช้ในการสรุป และ
ประมวลผล การทดสอบ 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาการทดสอบระบบ และประเมินผลของระบบดว้ย โปรแกรม VMware 
ESXi เพื่อใชใ้นการทดสอบ Performance แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

1) ประเมินดา้นประสิทธิภาพของ Performance Infrastructure (VMware ESXi) และ 
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Servers 
 2) กราฟค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการใชง้าน  
 ในการทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการท างาน ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบ การ
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้ งโปรแกรม VMware ESXi ซ่ึงระบบท่ีใช้ในการ 
ทดสอบประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอนัไดแ้ก่ระบบปฎิบติัการ windows 2016 ประสิทธิภาพ
การใชง้านCPU, Memory, Disk โดยท าการทดสอบติดตั้งระบบฟีเจอร์ IIS Webserver v.6.0 ฟีเจอร์ 
DHCP ฟีเจอร์ระบบ Database SQL Server Enterprise 2016, ฟีเจอร์ระบบ Backup as a service และ 
ฟีเจอร์ HA (High Available) โดยทั้งหมดท างานอยูบ่น Hypervisor ท่ีเป็นเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน 
 1) ระบบ IIS Webserver v.6.0 
 2) ระบบ DHCP 
 3) ระบบ ระบบ Database SQL Server Enterprise 2016 
 4) ระบบ Backup  
 

ผลการทดลองประสิทธิภาพของระบบแม่ข่ายเสมือน 
ระบบ Web Server เป็นระบบท่ีท าให้บริการท่ีเก็บเวบ็ไซต ์(Server) แลว้ให้ผูใ้ช ้(Client) 

เรียกชมหนา้เวบ็ไซตไ์ดโ้ดยใชโ้พรโทคอล HTTP ผา่นทางเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
 

 
 

ภาพประกอบที ่4.7 ประสิทธิภาพการท างานระบบ Web Server ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จากภาพประกอบท่ี 4.7  จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ ของคอมพิวเตอร์ แม่

ข่ายเสมือนโดยท่ีควบคุมโดย Hypervisor ESXi 6.5 การใชง้านเดิม ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์การ
ใชง้านโดยท่ีการใชง้านของระบบ IIS Web server พบวา่ใชท้รัพยากรโดยเฉล่ีย CPU Usage 2 % ใช ้
RAM ไป13% ใช ้Disk  Active time ไป 7 % ในช่วงเวลาท าการ 
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ระบบ DHCP เป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแจกจ่าย IP Address แบบอตัโนมติั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่4.8 ประสิทธิภาพการท างานระบบ DHCP ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

จากภาพประกอบท่ี 4.8 จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ ของคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเสมือนโดยควบคุมโดย Hypervisor VMware ESXi 6.5 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การใชง้าน
โดยท่ีการใชง้านของระบบ DHCP พบวา่ใชท้รัพยากรโดยเฉล่ีย CPU Usage 9% ใช ้Memory ไป 12 
% ใช ้Disk Active time ไป 4 % ในช่วงเวลาท าการ 

 
ระบบ Database Microsoft SQL Server Enterprise 2016  เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีจัดการ

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (RDBMS: Relational Database Management System) ระดบั Enterprise 
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ภาพประกอบที ่4.9 ประสิทธิภาพการท างานระบบ Microsoft SQL Server Enterprise 2016   
               ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 

จากภาพประกอบท่ี 4.9 จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ ของคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเสมือนโดยควบคุมโดย Hypervisor VMware ESXi 6.5 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การใชง้าน
โดยท่ีการใช้งานของระบบ Database Microsoft SQL Server Enterprise 2016  พบว่าใช้ทรัพยากร
โดยเฉล่ีย CPU Usage 9% ใช ้Memory ไป 9 % ใช ้Disk Active time ไป 9 % ในช่วงเวลาท าการ 

 
เทคโนโลยี Backup as a Service (BaaS) ซ่ึงเป็นการส ารองขอ้มูลข้ึนไปยงัระบบ Cloud ท่ี

จะมีประเด็นต่างๆ ท่่ีตอ้งค านึงเพิ่มเติมจากระบบ Backup แบบเดิมๆ เป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที ่4.10 ประสิทธิภาพการท างานระบบ Backup as a Service (BaaS)    

ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
จากภาพประกอบท่ี 4.10 จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ ของคอมพิวเตอร์ แม่

ข่ายเสมือนโดยควบคุมโดย Hypervisor VMware ESXi 6.5 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การใชง้าน
โดยท่ีการใช้งานของระบบ Servers Backup พบว่าใช้ทรัพยากรโดยเฉล่ีย CPU Usage 9% ใช้ 
Memory ไป 13 % ใช ้Disk Active time ไป 5 % ในช่วงเวลาท าการ 
 

ระบบ Hypervisor (Host) ท าหน้าท่ีเป็นตัวขั้นระหว่าง Operating System ท่ีรันภายใต้ 
virtual machine และเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ 
 



 
 

23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4.11 ประสิทธิภาพการท างานระบบ  Hypervisor (Host) ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
จากภาพประกอบท่ี 4.11 จะแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานระบบ ของคอมพิวเตอร์ แม่

ข่ายเสมือนโดยควบคุมโดย Hypervisor VMware ESXi 6.5 การใชง้านของระบบ Hypervisor พบวา่
ใชท้รัพยากรโดยเฉล่ีย CPU Usage 40% - 70 % เวลาท าการ 
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ตารางที ่4.1 วดัประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีติดตั้งทั้ง 4 ระบบลงไปท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง 

 
รายการ วดัประสิทธิภาพ 

 CPU RAM DISK 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ Web Server 2% 13% 7% 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ DHCP 9% 12% 4% 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ SQL (2016) 9% 9% 9% 
    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบ Backup 9% 13% 5% 
    
ระบบ Hypervisor (Host) 40 – 70 %   

 



 

บทที ่5 

สรุปผลทีไ่ด้จากการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองการติดตั้งและเปรียบเทียบสมรรถภาพของระบบ คอมพิวเตอร์
เสมือน โดยการน าเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เสมือน มาสร้างระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนโดยใช้
โปรแกรม VMware ESXi  6.5 โดยท่ีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนนั้นจะช่วยให้สามารถน า ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชง้านโดย Physical 1 เคร่ืองสามารถใชท้ดแทน คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไดห้ลายเคร่ือง โดยเทคโนโลยดีงักล่าวจะท าใหป้ระหยดัค่าฝชจ่้ายในการ ซ้ือคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายได ้

 ในการทดลองน้ีไดเ้ลือกฟีเจอร์มา 4 ฟีเจอร์เพื่อทดสอบติดตั้งระบบฟีเจอร์ IIS Webserver 
v.6.0 ฟีเจอร์ DHCP ฟีเจอร์ระบบ Database SQL Server Enterprise 2016, ฟีเจอร์ระบบ Backup และ 
ฟีเจอร์ HA (High Available) โดยท่ีทั้ง 4 ระบบน้ีผูว้ิจยัได้ท าการสร้างข้ึนท่ีระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนโดยใชโ้ปรแกรม VMware 
 

 
 

รูปที ่5.1 ภาพระบบงานแสดงถึงฟีเจอร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 
 หลงัจากท่ีติดตั้งระบบท่ีตอ้งการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบผลการท างานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อให้
ทราบถึงการใชง้านของระบบและประสิทธิภาพของระบบ,Utilization ของ CPU , RAM , DISK 
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 ผลท่ีได้จากการศึกษาการทดสอบระบบ และประเมินผลของระบบ จากการใช้งาน 
โปรแกรม VMware ESXi แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ประเมินดา้นประสิทธิภาพการท างาน 
5.1 กราฟค่าเฉลีย่ประสิทธิภาพการใช้งาน  

 
 

CPU 
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ CPU Usage ของ 5 Feature ท่ีใหบ้ริการบน INET Cloud platform 

 
 

Memory 
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ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ Mamery Usage ของ 5 Feature ท่ีใหบ้ริการบน INET Cloud platform 
 

 
 

DISK 
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ Disk Usage ของ 5 Feature ท่ีใหบ้ริการบน INET Cloud platform 

 
 
5.2 ผลทีไ่ด้จากการศึกษาการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
 

ผลท่ีได้จากการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้โปรแกรม VMware ESXi มาใช้ทดสอบขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาและทกสอบ
ประสิทธิภาพ ท าให้พบวา่การน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใชโ้ปรแกรม VMware 
ESXi พบวา่ท าให้ลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีตอ้งใชง้านจากปกติใชง้าน 4 เคร่ืองลดลง
อยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual machine) เหลือ 2 เคร่ือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเพื่อให้ไดใ้ชท้รัพยากร
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาก ยิ่งข้ึน ซ่ึงจากเดิมแต่ละระบบใช้
ทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียง 2-30 % แต่การวิจัยน้ีท าให้ ใช้ทรัพยากรเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ถึง 55 % ซ่ึงสามารถใช้ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายได้อย่าง
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ประโยชน์สูงสุด และช่วยลดเวลาในการติดตั้งระบบ จากเดิมท่ีตอ้งติดตั้งระบบใหม่นั้นใชเ้วลาถึง 3-
4 ชัว่โมง โดยตอ้งท าการติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายจริง (Physical server) แต่ละเคร่ืองซ่ึงใชเ้วลานานและ
ตอ้งเขา้ใจระบบนั้นดว้ย แต่การใชเ้ทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใชโ้ปรแกรม VMware 
ESXi สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เสมือนไดเ้ลยโดยใช้เวลาลดลงในการติดตั้งระบบแม่ข่าย
เสมือนไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะทดสอบปรพสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาของ
ระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษา บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) งานวิจัยน้ีได้ท าการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ฟังก์ชันหลัก ทั้ ง  4 ระบบได้แก่ เว็บ
เซิร์ฟเวอร์  เซิร์ฟเวอร์ DHCP เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์ส ารอง เพื่อมุ่งเน้นไปท่ี
ความสามารถในการใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนให้ไดอ้ยา่งสูงสุด งานวิจยัน้ีไดใ้ชก้ารจ าลองระบบ
ซิร์ฟเวอร์เสมือนบนโปรแกรม VMware ESXi Server จากผลการประเมินจากผู ้ใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ระบบมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจเฉล่ียการใชง้านอยู่
ในระดบัดี 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเม่ือน าเทคโนโลยีระบบคอมพวิเตอร์เสมือนมาใช้งาน 
 5.3.1 ในการศึกษาระบบงานท่ีจะข้ึนมาในระบบคอมพิวเตอร์เสมือนนั้น ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยั
ไดค้วรท างานเก่ียวกบัระบบงานนั้นอยูพ่อสมควรเพื่อทราบหลกัการเบ่ืองตน้ใชร้ะบบไดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ถา้ไม่ศึกษาระบบงานเดิมใหถ่ี้ถว้นก็อาจจะท าใหก้ารใช้
งานระบบ คอมพิวเตอร์เสมือนนั้น ไม่เตม็ประสิทธิภาพสูงสูดหรือไม่สามารถใชง้านระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนได ้
 5.3.2 ส าหรับการใชง้านจริงระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อใชท้  างานจริง ควรมีอยา่งนอ้ย 2 
เคร่ืองเพื่อเป็นระบบส ารอง หรือท าเป็นระบบคลสัเตอร์ ในกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหายก็
ยงัสามารถท างานไดอ้ยูโ่ดย ท่ีไม่ตอ้งหยดุใหบ้ริการ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi นั้น จะตอ้งท าการเตรียมไฟล ์ISO ท่ีท าการ Download image 
file มาจาก www.vmware.com  
 จากนั้น mount file ISO ท่ีจะ Setup โปรแกรม VMware ESXi แลว้ ใหเ้ลือกดงัรูป. 

 

 
 
1. เร่ิม Boot File ISO VMware ESXi 
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2. โปรแกรมท าการตรวจสอบขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะท าการติดตั้ง 
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3.  หลงัจากอ่านขอ้ตกลงเสร็จเรียบร้อยใหท้ าการกด (Enter) Continue เพื่อด าเนินการติดตั้งต่อไป 
หรือถา้ไม่ยอมรับขอ้ตกลงใหท้ าการกดปุ่ม (Esc) Cancel เพื่อยกเลิกการติดตั้ง 
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4. ท าการเลือก DISK ท่ีจะท าการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi 
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5. ท  าการเลือกภาษาท่ีใชใ้นการติดตั้งและใชง้าน โปรแกรม VMware ESXi 
 

 
 

6. ตั้งค่า PASSWORD ท่ีจะเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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7. ให้ท าการยืนยนัว่าจะดาเนินการติดตั้งโปรแกรม VMware ESXi โดนท่ี กดไปท่ีปุ่ม F11 เพื่อท า
การติดตั้ง หรือ กดไปท่ีปุ่ม F9 เพื่อถอยกลบัมาเมนูก่อนหนา้น้ี หรือกดไปท่ีปุ่ม ESC เพื่อยกเลิกการ
ติดตั้ง  
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8. โปรแกรม VMware ESXi ก าลงัด าเนินการติดตั้ง 
 

 



 
 

39 
 

9. Remove ISO file และ restart host 
 

 
 
10. Completed ในการ install ESXi 
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การสร้างเคร่ือง Servers โดยการ Deploy a Virtual Machine 

ท าการ Login to Virtual Center โดย Web Client or vSphere Client. 
โดยเลือก  Select ESXi Host และท าการคลิกขวา 
คลิกขวา New Virtual Machine. จะแสดง New Virtual Machine Wizard. 

 

 

จากนั้นเลือก Create a new virtual machine แลว้ Click on Next. 
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พิมพช่ื์อส าหรับ Virtual Machine และเลือก Datacenter หรือ Specific Folder ท่ีตอ้งการปรับใช ้VM 
น้ี ช่ือสามารถมีไดถึ้ง 80 ตวัอกัษร คลิกท่ีต่อไป 

 

เลือกโฮสต์ Cluster และ ESXi ท่ีจะปรับใช้ Virtual Machine น้ี (Datastore และเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อ
กบั Cluster / Hosts) 
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เลือก Datastore ท่ีตอ้งการเก็บไฟลก์ารก าหนดค่าเคร่ืองเสมือนและดิสก์เสมือนทั้งหมด โปรดทราบ
วา่ดิสกเ์สมือนและไฟลก์ารก าหนดค่าสามารถอยูใ่น datastores อ่ืนได ้คลิกท่ีต่อไป 

 

เลือก Version ท่ีตอ้งการส าหรับเคร่ืองเสมือนน้ี เลือกค่าเร่ิมตน้และคลิกท่ีต่อไป 
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เลือก Guest OS Type จะส่งผลต่ออุปกรณ์ท่ีรองรับและจ านวนของ CPU เสมือนท่ีพร้อมใช้งาน
ส าหรับเคร่ืองเสมือน เลือกระบบปฏิบติัการ Windows  

 

ก าหนดค่าฮาร์ดแวร์เคร่ืองเสมือนตามความตอ้งการและคลิกท่ีต่อไป 
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เลือกตวัเลือกการจดัตารางเวลาส าหรับเคร่ืองเสมือนน้ี 

 

สามารถเปล่ียนการจดัก าหนดการเคร่ืองเสมือนไปเป็นเวลาท่ีต่างกนัได ้เม่ือตอ้งการท าเช่นน้ีให้คลิก
ท่ีเปล่ียนและตั้งเวลาการตั้งค่า 
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หากตอ้งการปรับใชใ้นตอนน้ีใหค้ลิกท่ีต่อไป 

 

สามารถตรวจสอบเคร่ืองเสมือนและ คลิกท่ี Finish เพื่อท า New Virtual Machine Wizard 
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Virtual Machine ใหม่ถูกใชง้านใน ESXi Host สามารถคลิกท่ีหนา้สรุปและทบทวนการก าหนดค่า
และสถานะใหม ่
โปรดทราบวา่การสร้าง Virtual Machine Wizard จะจดัเตรียมเคร่ืองเสมือนใหม่ในสภาพแวดลอ้ม
เท่านั้น ไม่ไดติ้ดตั้งระบบปฏิบติัการ ในการติดตั้งระบบปฏิบติัการใหท้  าตามขั้นตอนดา้นล่าง: 
- คลิกขวาท่ี Virtual Machine 
- ไปท่ี Edit Settings 
- Mount ISO ส าหรับระบบปฏิบติัการเฉพาะ 
- เปิดเคร่ืองเสมือนและท าตาม Installation Wizard 
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การติดตั้ง Microsoft Windows Server 2016  
 
คลิกขวาท่ีเคร่ืองเสมือนและเลือก Power On เคร่ืองเสมือนควรจะบูตโดยอตัโนมติัจากไฟล์ภาพ 
CD-ROM ISO จากนั้นเลือกฟังกช์นั Console เพื่อใหส้ามารถโตต้อบกบัเคร่ืองเสมือนได ้

 
 

 
 

เคร่ืองเสมือนควรบูตจากไฟล์ ISO image CD-ROM / DVD-ROM โดยอตัโนมติั ฟังก์ชัน่คอนโซล
คลา้ยคลึงกบัฟังกช์ัน่ Keyboard / Video Machine (KVM) ในดาตา้เซ็นเตอร์ซ่ึงช่วยให้สามารถสลบั
ระหวา่งหนา้จอคอนโซลของคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถโตต้อบกบัเคร่ืองเสมือนไดด้ว้ยการเล่ือน
เมาส์และแป้นพิมพแ์ละแสดงหนา้จอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129629/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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การติดตั้ง Microsoft Windows Server 2016 เร่ิมตน้กระบวนการ 
 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129646/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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เลือกรูปแบบภาษาเพื่อติดตั้งเวลาและสกุลเงินและคียบ์อร์ดหรือวิธีการป้อนขอ้มูล และคลิกถดัไป
เพื่อด าเนินการต่อ  

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129645/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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เลือกภาษาและคียบ์อร์ด 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129644/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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Click Install แลว้ next 
 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129647/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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โปรแกรมติดตั้งจะเร่ิมท างาน 

 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129648/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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ป้อนรหสัผลิตภณัฑเ์ม่ือไดรั้บพร้อมทห์รือขา้มและเพิ่มในภายหลงั  

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129649/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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เลือกรุ่นท่ีตอ้งการเพื่อ Windows Server 2016 Standard  ดว้ย GUI 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129650/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg


 
 

55 
 

 
 

ยอมรับขอ้ก าหนดสิทธิการใชง้านโดยท าเคร่ืองหมายท่ีช่องและเลือกถดัไปเพื่อด าเนินการติดตั้งต่อ 
 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129651/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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เน่ืองจากเป็นระบบปฏิบติัการใหม่ท่ีเราก าลงัติดตั้งให้เลือกก าหนดเอง: ติดตั้ง Windows เท่านั้น  
(ขั้นสูง)  

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129653/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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เลือกต าแหน่งท่ีตั้งของดิสกไ์ดรฟ์ส าหรับการติดตั้งระบบปฏิบติัการตามดว้ยถดัไป  

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129654/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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การติดตั้ง Windows จะเร่ิมตน้และคดัลอกไฟลจ์ากส่ือไปยงัฮาร์ดดิสกข์องเคร่ืองเสมือน  

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129655/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129656/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129758/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129764/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129766/https___esx001.cyrus-consultants.co..jpg
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https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129767/Locked_-000403.jpg
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หลงัจากการติดตั้งรีสตาร์ทแลว้ Windows จะรีสตาร์ทหลายคร้ังในการตั้งค่าอุปกรณ์  

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129778/Locked_-000404.jpg
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พิมพร์หสัผา่นเพื่อใชเ้ป็นรหสัผา่น Local Administrator ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ตามดว้ย Finish 
 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129779/Locked_-000405.jpg
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หนา้จอการเขา้สู่ระบบ Windows Server 2016 จะปรากฏข้ึน  
ไดส้ร้างเคร่ืองเสมือน Windows เคร่ืองแรกบนเซิร์ฟเวอร์โฮสต ์VMware vSphere Hypervisor 6.5 

(ESXi 6.5) เรียบร้อยแลว้ 

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2016/11_w48/1129781/Locked_-000406.jpg
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ภาคผนวก ข 

ผลงานทไีด้รับการตพีมิพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

[1]   ปิยะพงศ์ จนัทร์ปาน และนิเวศ จิระวิชิตชยั, “การติดตั้งและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน กรณีศีกษา: คลาวด์คอมพิวติ้ง  ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน),”  งานประชุมเชิงวชิาการผลงานวจิยับณัฑิตศึกษาระดบัภูมิภาค ประจ าปี 2561 
The Regional Conference on Graduate Research 2018 Theme “Cutting Edge Era of Business and 
Beyond” วนัอาทิตยท่ี์ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 16.30 น.ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 2 อาคาร 
40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 มหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเขน 
 

บทคดัย่อ  
  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการน าระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมา
ติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษา บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากดั (มหาชน) งานวจิยัน้ีไดท้  าการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ฟังกช์นัหลกั ทั้ง  4 ระบบไดแ้ก่ เวบ็
เซิร์ฟเวอร์  เซิร์ฟเวอร์ DHCP เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล และเซิร์ฟเวอร์ส ารอง เพื่อศึกษาความเป็นไปได ้
การศึกษาไดไ้ปทางเทคนิค เพื่อมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถในการใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน ให้
สามารถเขา้ถึงระยะเวลาการเขา้ถึงได ้งานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ารจ าลองระบบซิร์ฟเวอร์เสมือนบน
โปรแกรม VMware ESXi Server จากผลการประเมินจากผูใ้ชง้านระบบคอมพิวเตอร์เสมือนท่ี
พฒันาข้ึน พบวา่ระบบมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจเฉล่ียการใชง้านอยูใ่นระดบัดี 
ค าส าคัญ :  คราวดค์อมพิวต้ิง; วเีอม็แวร์; คอมพิวเตอร์เสมือน; คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
 
 
 

 
 
 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล นายปิยะพงศ ์จนัทร์ปาน 
วนั เดือน ปี เกดิ 13 มีนาคม 2530 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 933 อาคาร ซีซัน่เพลส หอ้ง 522 ซ.สุทธิพร ถ. ดินแดง แขวงเขต 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
วุฒิการศึกษา พ.ศ 2555 
  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  มหาวทิยาศรีปทุม  
ประสบการณ์การท างาน  
  พ.ศ. 2555 – 2559 
  พนกังานบริษทั, บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี (MFEC) จ  ากดั (มหาชน) 
  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
  พนกังานบริษทั, บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) จ  ากดั (มหาชน) 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน 
  บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) จ  ากดั (มหาชน)  
ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์  

[1] ปิยะพงศ ์ จนัทร์ปาน และนิเวศ จิระวชิิตชยั, “การติดตั้งและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบคอมพวิเตอร์เสมือน กรณีศีกษา: คลาวด์คอมพวิติง้ 
ของบริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน),”   

 


