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  เนื่องจากระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆในปจจุบัน ไดรับการกลาวถึงและเปนท่ียอมรับกันอยาง
กวางขวางในเร่ืองของความคุมคาการลงทุน การประหยัดพลังงานใหหองศูนยขอมูลกลาง ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมุงเนนการเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาในหองศูนยขอมูลกลาง เพื่อวิเคราะหวาหลังจากไดเปลี่ยน
มาใชระบบประมวลผลแบบกลุม เมฆแบบ   และเปน รูปแบบการใหบริการแบบ 
    การใชพลังงานในหองศูนยขอมูลกลางมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบการใชพลังงานกอนและหลังการเปลี่ยนแปลงระบบ จากการวิจัยพบวา หลังจากท่ีได
นําเอาระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆมาใชงาน การใชพลังงานไฟฟาในหองศูนยขอมูลกลางมีคาปริมาณ
ลดลงโดยประมาณคาเฉลี่ยรอยละ ๓๐.๔๑ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม จากงานวิจัยนี้สรุปไดวาการ
เปลี่ยนไปใชระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆนั้น นอกจากจะสามารถทดแทนเคร่ืองแมขายระบบเดิมไดและ
ยังชวยประหยัดพลั งงานไฟฟาในหองศูนยขอมูลกลางซึ่ งสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 
(  ป พศ ๒๕๕๗ การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (  ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวมาใชภายในองคกรได 
 
คําสําคัญ  ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  พลังงาน 
 

 
 

                
             
                         
             
           ๓๐.๔๑   
             
                 

                                                           
* อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



                
  ๒๐๑๔            
   
 
       
 
บทนํา 
 

การใชงานและการพัฒนาระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆในประเทศไทยจากรายงาน
       ประจําป ๒๕๕๕ โดยการจัดอันดับดัชนีความพรอมการใช
งานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ     พบวาอยูในระดับท่ีตํ่ามากเมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุมเอเชียดวยกัน ดังนั้นรัฐบาล และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของควรจะสนับสนุนและ
ผลักดันใหเกิดการใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆใหมากขึ้น เพราะสามารถชวยลดตนทุนใน      
การดําเนินธุรกิจในภาคเอกชน และชวยลดภาระงบประมาณ ดานระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงลดภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนอีกหนวยงานหนึ่ง ท่ีประสบปญหาใน        
การวางแผนระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับ     
การจัดสรรจากรัฐบาลไมเพียงพอ การขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีขั้นสูง อีกท้ัง
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายระบบเดิมในมหาวิทยาลัยไมสามารถท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบประมวลผลท่ีไมสามารถทํางาน
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาท่ีตองลงทะเบียนในชวงเปดเทอมไดทันทวงที ฐานขอมูลของ
ระบบงานทะเบียนและงานการเงินท่ีมีขนาดโตขึ้นอยางรวดเร็ว จนพื้นท่ีในฮารทดิสกไมสามารถสํารอง
ขอมูลไดอีกตอไป หรือแมแตในบางกรณีท่ีหนวยงานภายในองคกรตองการท่ีจะใชเคร่ืองคอมพิวเตอร    
แมขายในการจัดเก็บขอมูลบางอยาง และตองการประมวลผลในเวลานั้นก็ไมสามารถใหบริการไดทันที   
ซึ่งปญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเหลานี้ หากไมมีการวางแผนและการบริหารจัดการท่ีดีพอ อาจจะทําใหระบบลม
หรือขอมูลมีการสูญหาย เสียโอกาสในการจัดเก็บหรือประมวลขอมูลท่ีสําคัญไป สงผลตอความนาเชื่อถือ
ของระบบงานท่ีตนเองรับผิดชอบและภาพลักษณขององคกร อีกท้ังบางหนวยงานจัดหาระบบเคร่ือง    
แมขายท่ีไมสอดคลองกับภาระของหนวยงานตนเอง ไมเกิดความคุมคาในการใชงาน และสิ้นเปลือง
คาใชจายดานพลังงานเปนอยางมาก ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
เขามาทดแทนระบบงานเดิมและทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฟฟาในหองศูนย
ขอมูลกลาง (  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบการประมวลผลเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายแบบเดิม ไปสูระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ และลดการใชพลังงานในหองศูนย
ขอมูลกลางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (  การบูรณาการเพื่อเปนกรอบการ



จัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๕๗ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว เขามาประยุกตใชภายใน
หนวยงาน  

 
ภูมิหลังของงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

๑. ความหมายของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
แนวคิดของระบบประมวลผลกลุมเมฆถูกถายทอดจากระบบประมวลผลในยุคกอนหนาคือ ระบบ

ประมวลผลคลัสเตอร (  ระบบประมวลผลกริด (  ท่ีกลาวถึงการ
ใชทรัพยากร เชน กําลังประมวลผล (  พื้นท่ีหนวยความจํา ( และพื้นท่ีให
สํารองขอมูล ( ท่ีมีการใชงานรวมกันผานเครือขายภายในหรือภายนอก ซึ่งทรัพยากรของระบบ
ประมวลผลแบบกลุ ม เมฆอยู ใน รูปของการบ ริการ ท่ีตอบสนองความตองการของผู ใ ช งาน 
(  ท้ังในแงของขนาด ชนิด รวมถึงเวลาของการใชทรัพยากร โดยมีลักษณะการใชงานคลาย
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (  ระบบไฟฟา น้ําประปา กลาวคือใชเทาไรจายไปเทานั้น 
โดยหนวยงานหรือผูท่ีใชงานไมจําเปนท่ีจะตองรูแหลงท่ีมาของทรัพยากรนั้น เพียงระบุความตองการของ
การใชงานก็สามารถเขาถึงหรือใชงานทรัพยากรเหลานั้นไดทันที 

๒. ประเภทของกลุมเมฆในการประมวลผล 
การประมวลผลในกลุมเมฆแบงได ๓ ประเภทดังนี้    

 ๒.๑   หรือ   เปนการประมวลผลผานบริการทางเว็บจาก     
ผูใหบริการตอผูใชบริการโดยท่ัวไป ตามหลักการของกลุมเมฆท่ีจัดใหมีการแบงปนการใชทรัพยากรในการ
ประมวลผล ดวยวิธีการของเทคโนโลยีเสมือนขั้นสูง (  โดยท่ีผูใชบริการได
ดวยตนเองและจายคาใชบริการตามปริมาณการใชงานท่ีเกิดจริง 

 ๒.๒   หรือ   หมายถึง บริการของผู ใหบริการท่ีนําการ
ประมวลผลในกลุมเมฆไปทํางานบนเครือขายสวนบุคคล (  ของผูใชบริการ 

 ๒.๓   เปนการประมวลผลท่ีประกอบไปดวยผูใหบริการท้ัง   
และ   

๓. ประเภทของบริการท่ีใชบนระบบประมวลผลในกลุมเมฆ 
ผูใชบริการการประมวลผลในกลุมเมฆจะมองเห็นกลุมเมฆแตกตางกันไปท้ังนี้เปนเพราะวาบริการ

ท่ีนําเสนอในแตละผูใหบริการนั้นมีความแตกตางกันออกไป รวมท้ังผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการ
เฉพาะท่ีตนตองการได บริการท่ีผูใหบริการนําเสนอมีดังตอไปนี ้ 

  ๓.๑ บริการพื้นฐานเปนบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีสงตรงไปยังผูใช เชน บริการหนวยเก็บ
ขอมูล (  ความสามารถในการจัดการขอมูล บริการมิดเดิลแวร ( บริการ
อุปกรณใหความรวมมือ ( 



  ๓.๒   เปนบริการโครงสรางพื้นฐานคอมพิวเตอร ท่ี
สามารถเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต ผูใหบริการโครงสรางพื้นฐาน (   เชน 
 เปนตน 

  ๓.๓   เปนบริการท่ีมีระดับของความเปนนามธรรมเพิ่มขึ้น
จาก   ผูใหบริการไดนําเสนอแพลตฟอรมสําหรับการดําเนินงานระบบตางๆ 
เพื่อใหผูใชซึ่งก็คือผูพัฒนาชุดคําสั่งงานสามารถเขาถึงและใชประโยชนแบบออนไลน ผูใหบริการ  
เชน      และ  เปนตน 

  ๓.๔   เปนบริการชุดคําสั่งงานประยุกตพรอมสรรพท่ี
สมบรูณ (  บนอินเทอรเน็ต ชวยใหผูใชบริการไมตองติดต้ังชุดคําสั่งงานประยุกตใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเองผลท่ีตามมาคือผูใชไมตองจายคาบํารุงรักษา คาใชจายในการดูแลชุดคําสั่ง
งานประยุกต ชุดคําสั่งงานท่ีมีใหบริการมีต้ังแตชุดคําสั่งงานประยุกตตางๆ ผูใหบริการ  เชน 
    

 จากท่ีกลาวมาสามารถท่ีจะสรุปสาเหตุของการใชงานระบบประมวลผลกลุมเมฆประกอบไปดวย 
๓ เหตุผลหลัก คือ ระบบท่ีมีทรัพยากรของการประมวลผลอยางไมมีขีดจํากัด และจัดสรรไดอยางคลองตัว
 ขึ้นอยูกับความตองการของผูใชงาน ในเชงิการบริหารจัดการงบประมาณและเชิงธุรกิจ ชวยลดคาใชจาย
ท่ีลงทุนลวงหนาสําหรับระบบคอมพิวเตอรและคาใชจายแปรผันตามความตองการของหนวยงานหรือธุรกิจ 

๔. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นรังสรรค วิไลสกุลยง (๒๕๕๔) ทําการศึกษาการพัฒนาระบบประมวลผลกลุมเมฆ ไดทบทวน

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตางๆ หลายแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวยวิธีการตางๆ หลายดาน คือดานการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ดานความปลอดภัยของขอมูลและดานคุณภาพของการใหบริการทรัพยากรและขอมูลแก
ผูใช ซึ่งกําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางในขณะนี้  

สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (๒๕๕๓) ไดกลาววา การติดต้ังระบบคอมพิวเตอรมีตนทุนและคาใชจาย
สูง ดังนั้นผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงพยายามหาวิธีท่ีจะลดคาใชจายในดานนี้ ซึ่ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ   เปนทางเลือกใหมของผูประกอบการท่ี
ตองการเพื่อลดตนทุนทางดานนี้ เพราะทําใหผูประกอบการสามารถเลือกใชบริการตางๆ ผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ตท่ีมีใหเลือกมากมายใหตรงกับความตองการของหนวยงานโดยใชเงินลงทุนท่ีตํ่ากวาระบบไอที
แบบเกา และไมตองกังวลเก่ียวกับการดูแลปรับปรุงเคร่ืองแมขายและระบบคอมพิวเตอรอีกตอไป   

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (๒๕๕๓) เปนรูปแบบใหมของการใหบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนับต้ังแตโครงสรางพื้นฐานไปจนถึงชุดคําสั่งงานประยุกตการทํางานของการประมวลผลในกลุม
เมฆเปนการรวมแนวคิดของการประมวลผลแบบกระจาย   การประมวลผลแบบกริด 
และการประมวลผลแบบสาธารณูปโภค   ดวยเทคโนโลยีเสมือน  

 



 สโซลสเซอร, สทูบ, นิสสัน, เบลส, สแซพท และแคลส-ดเตอร ( ,  
 ,     ๒๐๑๒) ไดกลาววา การใชพลังงานในหองศูนยขอมูล
กลางมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น เนื่องจากความตองการใชงานทางดานเทคโนโลยีท่ีมีความตองการใชเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งการใชพลังงานใหหองศูนยขอมูลกลาง สวนมากจะเนนไปท่ีการระบายความรอน ถึงแมวาจะมี
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในหองศูนยขอมูลกลางท่ีดี แตก็ชวยลดการใชพลังงานไดเพียงรอยละ ๘  
๑๒ ซึ่งงานวิจัยดังกลาวไดนําเสนอระบบประมวลผลแบกลุมเมฆเขามาใชภายในองคกร เพื่อท่ีจะลดการใช
พลังงานภายในหองศูนยขอมูลกลาง  

นิชิมูรา ( ๒๐๑๐) กลาววาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันนอกจากจะเปน
เคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีไมเพียงแตยังเปนเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับสังคมและไดมีการกลาวถึงเร่ืองของ
วิธีการของการรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานกันมากขึ้น งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการติดต้ัง
ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตสามารถลดการใชพลังงาน
ใหกับหองศูนยขอมูลกลาง   

นิยามของการประมวลผลในกลุมเมฆ มีความหลากหลายเสมือนคําวากลุมเมฆท่ีผูคนจะมองเห็น
เปนภาพท่ีแตกตางกันไปท้ังนี้เพราะความหลากหลายของรูปแบบ การใหบริการ แรงจูงใจในการใชบริการ
ของผู ใชบริการจะอยู ท่ีคาใชบริการท่ีจะคิดตามปริมาณการใชบริการจริงรวมท้ังความยืดหยุน          
และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความซับซอนและมีระดับของการใชงานในอัตราท่ีตํ่า  
โดยไมตองลงทุนในทรัพยากรสารสนเทศเหลานั้นเอง แตอยางไรก็ตามผูใชบริการตองทําการศึกษาและทํา
ความเขาใจในขอตกลงในการใหบริการของผูใหบริการ    เพราะผลจากการ
ใชบริการจะมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจไดแคไหนก็ขึ้นอยูกับขอตกลงในการใหบริการของผูใหบริการนั่นเอง 
 
วัสดุอุปกรณและวิธกีาร 
 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห และออกแบบระบบ โดยศึกษาขอมูลจากระบบเคร่ืองแมขายเดิมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีขั้นตอนแบงออกเปน ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. การศึกษาและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและขอมูล
ทางดานระบบโครงสรางพื้นฐานเครือขายของมหาวิทยาลัยท่ีใชงานอยู พบวา 
 หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีเคร่ืองแมขายเปนของหนวยงาน
เอง โดยแตละหนวยงานจัดหาตามท่ีไดรับงบประมาณมาสวนใหญจะเปนเคร่ืองแมขายท่ีใหบริการท่ัวไป 
เชน    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีระบบ Firewall ท่ีทําหนาท่ีแบงโซนเครือขายในงานวิจัย
ฉบับนี้จะกลาวถึงเฉพาะโซนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก โซน  และ โซน  ซึ่งแตละโซนทํา
หนาท่ีดังนี้ โซน  จะเปนโซนใหบริการเคร่ืองแมขายของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ใหบริการขอมูลจําพวกเว็บไซตของหนวยงาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สวนใหญใหบริการท้ังบุคคล



ภายในและภายนอก สวนของโซน  จะทําหนาท่ีในการใหบริการจําพวก  ภายในมหาวิทยาลัย 
ระบบบัญชีรายชื่อ และระบบ   ซึ่งจะใหบริการเฉพาะบุคลากรท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัย โดย
แสดงผังการเชื่อมตอระบบเครือขายไดดังภาพ 
          
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑  ผังแสดงเคร่ืองแมขายระบบเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีเจาหนาท่ีทําหนาท่ีบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาใน
แตละหนวยงาน ซึ่งจะบันทึกและตองรายงานตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน เมื่อทําการติดต้ังระบบ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆเสร็จเรียบรอยแลว ไดนําเอาขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหวา การใช
พลังงานไฟฟาภายในหองศูนยขอมูลกลางมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 
 ๒ การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมดวาเดิมท่ีใชงาน
อยูนั้นมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ การใหบริการ ระบบปฏิบัติการ และอายุการใชงาน เพื่อนําเอาขอมูลท่ีได
ไปออกแบบระบบและเลือกใชประเภทกลุมการประมวลผลและกลุมบริการแบบกลุมเมฆ โดยสรุปเปน
ตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปจํานวนเคร่ืองแมขายระบบเดิมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีต้ังอยูในโซน   
 

หนวยงาน 
ประเภท 

การใหบริการ 

จํานวน 
เครื่อง 
แมขาย 

ระบบปฏิบัติการ 
อายุการ 
ใชงาน(ป) 

คณะครุศาสตร   ๓   ๒๐๐๓ ๕ 

คณะวิทยาการจัดการ   ๑   ๒๐๐๘ ๖ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   ๑   ๒๐๐๓ ๖ 

 



ตารางท่ี  (ตอ) 

หนวยงาน 
ประเภท 

การใหบริการ 

จํานวน 
เครื่อง 
แมขาย 

ระบบปฏิบัติการ 
อายุการ 
ใชงาน(ป) 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   ๑   ๒๐๐๓ ๔ 

สํานักงานอธิการบดี    ๑   ๒๐๐๓ ๕ 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ๑   ๒๐๐๓ ๓ 

งานพัฒนาระบบเครือขาย   ๓   ๒๐๐๘ ๕ 

งานทะเบียน   ๒   ๒๐๐๓ ๕ 

งานประกันคุณภาพ   ๑   ๒๐๐๓ ๕ 
งานพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส   ๒   ๒๐๐๘ ๔ 
โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร   ๑   ๒๐๐๓ ๕ 

 
จากตารางท่ี ๑ แสดงใหเห็นเคร่ืองแมขายของหนวยงานตางๆ มีจํานวนท้ังหมด ๑๗ เคร่ือง และ

เปนระบบปฏิบัติการ    ท้ังหมด มีอายุการใชงานโดยเฉลี่ยประมาณ ๕ ป และ
ท้ังหมดจะเนนการใหบริการเปนแบบ   ซึ่งอยูในโซน  สวนมากจะใหบริการขอมูลและ
สารสนเทศ ใหแกบุคคลากรท่ีอยูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
ตารางท่ี ๒  สรุปจํานวนเคร่ืองแมขายระบบเดิมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีต้ังอยูใน 
               หรือ   
 

หนวยงาน 
ประเภท 

การใหบริการ 

จํานวน 
เครื่องแม

ขาย 
ระบบปฏิบัติการ 

อายุการ 
ใชงาน(ป) 

งานพัฒนาระบบ
เครือขาย  ๑๐   ๒๐๐๘ ๔ 

 



 จากตารางท่ี ๒ แสดงใหเห็นเคร่ืองแมขายของหนวยงานพัฒนาระบบเครือขายมีจํานวนท้ังหมด
๑๐ เคร่ือง และเปนระบบปฏิบัติการ    ท้ังหมด มีอายุการใชงานโดยเฉลี่ยประมาณ
๔ ป และท้ังหมดจะเนนการใหบริการเปนแบบ  ซึ่งอยูใน   หรือ   ซึ่งเปน
เคร่ืองแมขายท่ีใหบริการขอมูลและสารสนเทศบุคคลากรท่ีอยูเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย เชน ระบบบัญชี
รายชื่อผู ใชงานระบบเครือขายระบบ  ระบบบริหารจัดการเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
   และการบริการอ่ืนๆ ภายในระบบเครือขายมหาวิทยาลัย 
 ๓ ขั้นตอนการติดต้ังระบบ  
 การติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ ผูวิจัยไดเลือกระบบประมวลผลกลุมเมฆของ
ไมโครซอฟท   ๒๐๑๒ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดว  ๒๐๐๘  มี
รูปแบบการวางระบบดังนี้ ซึ่งจะประกอบไปดวย ๒ ระบบหลักคือ  

 ระบบท่ี  ติดต้ังแมขายสําหรับบริหารจัดการระบบ  หรือ   ซึ่งเปน
สวนท่ีผูดูแลระบบใชบริหารจัดการเคร่ืองแมขายท่ีอยูในระบบ  

 ระบบท่ี  ติดต้ังระบบ   ๒๐๐๘ ๖๔  พรอมกับระบบ  บน
เคร่ือง   ซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของการสรางระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ ซึ่งทําหนาท่ี
เปน  ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๒ รูปแบบการติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

  
เมื่อติดต้ังระบบตางๆ เสร็จเปนท่ีเรียบรอยผูวิจัยไดทําการยายเคร่ืองแมขายในระบบเดิมเขาสู

ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆท่ีไดจัดทําขึ้นมาใหม โดยใชซอฟตแวรของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ
คือ ซอฟตแวร    

๔ การวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาภายในหองศูนยขอมูลกลาง  



  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาโดยใชขอมูลจากเจาหนาท่ีการไฟฟาของ
มหาวิทยาลัยท่ีไดบันทึกไวในแตละเดือน โดยใชขอมูล ต้ังแตชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๕  มีนาคม ๒๕๕๖
ทําการหาคาเฉลี่ยกอนและหลังติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเร่ิมติดต้ังระบบ
ดังกลาวในชวงระหวางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  กรกฏาคม ๒๕๕๕  ดังนั้นผูวิจัยไดคํานวณหาคาเฉลี่ยกอน
ติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆมาใชงานคือคาพลังงานไฟฟาไฟฟาระหวางเดือนมกราคม ๒๕๕๕  
มิถุนายน ๒๕๕๕ และหลังติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆมาใชงานคือคาพลังงานไฟฟาไฟฟาระหวาง
เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕  มีนาคม ๒๕๕๖ ไดแสดงไวในตารางท่ี ๓ ซึ่งไดนําเอาขอมูลดังกลาวไปแสดง
เปนกราฟดังรูปท่ี ๓  
 
ตารางท่ี ๓ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในชวงระหวางเดือนมกราคม ๒๕๕๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖   
 

เดือนที่ เดือน 
คาพลังงานไฟฟา 

(กิโลวัตต  ชั่วโมง 
๑ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๗๗๐.๐๐ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ๑,๖๗๐.๐๐ 
๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑,๗๙๘.๐๐ 
๔ เมษายน ๒๕๕๕ ๑,๖๙๖.๐๐ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑,๖๒๐.๐๐ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑,๕๖๔.๐๐ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑,๗๔๗.๐๐ 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๑,๖๕๔.๐๐ 
๙ กันยายน ๒๕๕๕ ๙๖๔.๐๐ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑,๒๔๗.๐๐ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑,๒๒๒.๐๐ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑,๐๗๑.๐๐ 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ๖๐๗.๐๐ 
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ๘๗๖.๐๐ 

 
 
 
 
 



 
 

รูปท่ี ๓ กราฟแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟาไฟฟา 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม ๒๕๕๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 
 

ผลการศึกษา 
 

จากขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด ผูวิจัยไดเลือกการติดต้ังระบบประมวลผลกลุมเมฆเปนแบบ   
หรือ   และเลือกประเภทของการบริการเปนแบบ    
เนื่องจากเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของแตละหนวยงานท่ีใชอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เกือบท้ังหมดมีการใชงานเกินกวา ๕ ป และเปนระบบปฏิบัติการ    ซึ่งผูวิจัย
เห็นวาเปนการเลือกใชประเภทกลุมการประมวลผลและกลุมบริการดังกลาวมีความเหมาะสมมากท่ีสุดจาก
การใชซอฟตแวร     ในการโอนยายระบบพบวาทําไดอยางสะดวก ระบบ
มีความปลอดภัยสูง ซึ่งภายหลังจากการติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ ผังการเชื่อมตอระบบ
เครือขายภายในหองศูนยขอมูลกลาง เปนดังรูปท่ี ๔ 
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รูปท่ี ๔ ผังแสดงเคร่ืองแมขายระบบเครือขายใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหพลังงานไฟฟาภายในหองศูนยขอมูลกลางกอนนําระบบประมวลผลแบบ

กลุมเมฆมาใชงานพบวาพลังงานไฟฟามีปริมาณการใชงานโดยเฉลี่ยอยูท่ี ๑,๖๘๖.๓๓ กิโลวัตต  ชั่วโมง 
และหลังนําระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆมาใชงานพบวาพลังงานไฟฟามีปริมาณการใชงานโดยเฉลี่ยอยูท่ี 
๑,๑๗๓.๕๐ กิโลวัตต  ชั่วโมง ซึ่งไดแสดงเปนตารางท่ี ๔ และแสดงเปนกราฟในรูปท่ี ๕ 

 
ตารางท่ี ๔  ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในชวงระหวางเดือนมกราคม ๒๕๕๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
             และชวงระหวางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 

ชวงเวลา 
คาพลังงานไฟฟาโดยเฉลี่ย 

(กิโลวัตต  ชั่วโมง 

มกราคม ๒๕๕๕  มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑,๖๘๖.๓๓ 

กรกฏาคม ๒๕๕๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ๑,๑๗๓.๕๐ 
 

 
 
 
 



 
 
 

รูปท่ี ๕ กราฟแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม ๒๕๕๕  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

และชวงระหวางเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 
 

วิจารณและสรุปผลการศกึษา  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
งานวิจัยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมี ผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของศรีสมรักษ อินทุจันทรยง 
(๒๕๕๓) ท่ีกลาววา ภายในหองศูนยขอมูลกลางตองมีหนวยจัดเก็บขอมูลมหาศาลท่ีทําใหเกิดพลังงาน
ความรอนเปนจํานวนมากตองมีระบบจัดการความเย็นท่ีดี กลาวกันวารอยละ ๕๐ ของคาไฟฟาเกิดจาก
ศูนยขอมูลกลาง คาใชจายในการดูแลบํารุงรักษางานท้ังระบบและสถานท่ีเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีมีอัตรา
การใชงานท่ีตํ่า งานวิจัยของสโซลสเซอร ( ๒๐๑๒) กลาววา การใชพลังงานในหองศูนยขอมูล
กลางมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น เนื่องจากความตองการใชงานทางดานเทคโนโลยีท่ีมีความตองการใชเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งการใชพลังงานใหหองศูนยขอมูลกลาง สวนมากจะเนนไปท่ีการระบายความรอน ถึงแมวาจะมี
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในหองศูนยขอมูลกลางท่ีดี แตก็ชวยลดการใชพลังงานไดเพียงรอยละ ๘  
๑๒ ซึ่งงานวิจัยดังกลาวไดนําเสนอระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆเขามาใชภายในองคกร เพื่อท่ีจะลดการ
ใชพลังงานภายในหองศูนยขอมูลกลาง งานวิจัยของนิสซิมูรา , ๒๐๑๐ กลาววาการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันนอกจากจะเปนเคร่ืองมือทางธุรกิจแลวยังเปนเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับ
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สังคม และไดมีการกลาวถึงเร่ืองของวิธีการของการรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานกันมากขึ้น 
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการติดต้ังระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แตสามารถลดการใชพลังงานใหกับหองศูนยขอมูลกลาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ วิสส  ๒๐๐๗ 
ไดกลาววาโอกาสท่ีองคกรจะมีการใชงานเทคโนโลยีสูงถึง ๙๙  มีเพียงรอยละ ๑๐ เทานั้น แตการ
ประมวลผลในกลุมเมฆเปนการทํางานดวยเคร่ืองเสมือนทําใหผูใชไมตองลงทุนในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมี
ความสามารถในระดับสูงท่ีตองใชเงินทุนเปนจํานวนมาก และประหยัดพลังงาน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เบลิกา, เอียร, ฮินทอล และทูเซอร (     ๒๐๑๑ ไดทําการวิเคราะห
การใชพลังงานในหองศูนยขอมูลท้ังแบบ   และ   ผลการวิจัยพบวาสามารถ
ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังสองแบบ จะเห็นไดวาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของหมด เนนท่ีจะพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนสีเขียว ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (  ป พ ศ ๒๕๕๗ การเติบโตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (  ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวมาใชภายในองคกร 
 สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิจัยพบวา ระบบประมวลแบบกลุมเมฆท่ีไดติดต้ังเขาไปใหม ในเบ้ืองตนพบวา สามารถท่ี
จะทดแทนระบบเดิมไดโดยไมมีผลกระทบหรือมีปญหาใดๆ ท้ังสิ้น และพบวาการดูแลรักษาและการ
ใหบริการระบบเคร่ืองแมขายสามารถควบคุมไดสวนกลางไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  สามารถลดการ
เดินสายไฟและสายสัญญาณสื่อสารไดเปนจํานวนมาก และชวยประหยัดพลังงานไฟฟาในหองศูนยขอมูล
กลาง (  ลงโดยประมาณคาเฉลี่ยรอยละ ๓๐.๔๑ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกา  
 ขอเสนอแนะของงานวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ ควรทําการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจ ของผูดูแลระบบ 
และความคุมคาการลงทุนของการใหบริการระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปรียบเทียบกับระบบเดิมวา มี
ความแตกตางกันมากนอยเพียงใด และระบบสามารถชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ การวางแผน
งบประมาณทางดานโครงสรางขั้นพื้นฐานไอทีใหกับหนวยงานหรือองคกรนี้ไดมากนอยเพียงใด ในมุมมอง
ของผูบริหารระดับสูง 
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