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วัตถุประสงค์ของวารสาร 
  1. เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ  
การสื่อสารเทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมา
ก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
  2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) 
อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
  3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กองบรรณาธิการวารสารก าหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความ     
เพื่อความสมบูรณ์ได้ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
   
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี ้
  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว 
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและ
ประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน 
  3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะด าเนินการ  
ส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของ
บทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบ
ข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน 
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
บทความนั้นๆ ควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และ
จะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดย
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด  
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บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Journal of Project in Computer 
Science and Information Technology) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุม
เนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สัมพันธ ์และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ        
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการ

เซิร์ฟเวอร์ดีสก์เลสส์ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจการใช้งานของระบบ การออกแบบ 
การท างานของระบบจะติดตั้งส่วนบูทของเครื่องลูกข่ายไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ เมื่อเครื่องลูกข่ายเปิดเครื่องจะโหลดข้อมูลจาก
เซิร์ฟเวอร์และท าการบูทเครื่อง การทดลองใช้งานจะทดสอบสอบกับเครื่องลูกข่าย จ านวน 30 เครื่อง กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

 ผลการศึกษาพบว่า 1) การติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดีสก์
เลสส์ พบว่า ระบบสามารถใช้งานได้ปกติทั้ง 30 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสามารถควบคุมการท างานเครื่องลูกข่ายได้  2) ผลจาก
การทดสอบประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 3 ท่าน พบว่า ระบบควบคุมเครื่องลูกข่าย
ด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดีสก์เลสส์ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ระบบ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมากเช่นกัน   

 
ค าส าคัญ: การท างานแบบไรด้ิสก์, ซอฟต์แวร์แม่ข่าย, ซอฟต์แวร์ประยุกต,์ การลดคา่ใช้จ่าย 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research are to 1) set up and test a client controlled system using a diskless 

server management, 2) evaluate the performance of the system, and 3) evaluate user satisfaction towards 
the system. In terms of the design of the system, we install a client booting mechanism on a server. They 
clients download the data from the server and proceed the booting procedures. We conducted an 
experiment on a system consisted of 30 client devices and a group of users which are students in 
Computer Technology department of Nakhon Pathom Rajabhat University.   
 In the result of the experiment, we found that 1) all the client devices can be operated normally 
and are controlled by the server. Furthermore, 2) we asked three specialists in computer and network 
field to evaluate our system. As a result, the system performance is in a very high level  . Finally, we 
evaluated the system from the opinions of the user. The result is as expected which is very high. 
 
Keywords: Diskless, Server Management, Application, Cost Reduction 
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บทน า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรเริ่มหาคอมพิวเตอร์มาใช้งาน แต่ด้วยข้อจ ากัดการใช้

งานคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน 3-5 ปี บางองค์กรมีการจัดหาซื้อใหม่มาทดแทนเครื่องเดิม ส่วนเครื่องเดิมบางองค์กร  
ก็บริจาค บางองค์กรก็ประมูลขาย หน่วยที่ได้รับเครื่องเหล่านั้นไปบางเครื่องอุปกรณ์บางชนิดใช้งานไม่ได้ ต้องหาซื้ออุปกรณ์
เหล่านั้นมาทดแทนเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถ้าอุปกรณ์ที่จัดหามาทดแทนสามารถใช้งานกับ  
เครื่องรุ่นเดิมได้ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ถ้าไม่สามารถใช้งานกับเครื่องรุ่นเดิมได้เครื่องนั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฮาร์ดดิสก์ในรุ่นปัจจุบันบางตัวไม่สนับสนุนเครื่องรุ่นเก่า ท าให้เกิดปัญหากลายเป็นเครื่องที่ใช้งานไม่ได้ จากปัญหา
ดังกล่าว ระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่องลูกข่ายไม่ต้องมีฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ iSCSI (Internet Small 
Computer System Interface) ซึ่งเปน็ระบบมาตรฐานการจัดเก็บขอ้มูล เป็นระบบมาตรฐานท่ีช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บ
เรียกใช้และจัดการข้อมูลไดจากระยะไกลๆ โดยไม่ค านึงถึงสถานที่ เป็นการรับ-ส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายด้วยความเร็วที่สูง  
โดย iSCSI จะอนุญาตใหส้่งค าสั่ง (SCSI Command) ซึ่งถูกห่อหุ้มไว้ผ่านแพ็กเก็ต TCP/IP เป็น Interface ที่ใช้เช่ือมต่อไปยัง 
Disk Storage interface ของเครื่อง Server SCSI ทั้งพอร์ต IDE หรือ SATA  [1] ดังนั้นระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์จึงเป็น
ระบบท่ีสามารถจัดการระบบเครือข่ายให้เครื่องแม่ข่ายสามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์
ระบบนี้ท าการติดตั้งส่วนบูทของเครื่องลูกข่ายไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ เมื่อท าการเปิดเครื่องจะท าการโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์และ 
ท าการบูทเครื่อง การทดสอบด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องลูกข่าย จ านวน 30 เครื่อง จากนั้นให้ผู้ใช้ท าการเปิดเครื่อง 
ใช้งานท้ังหมด 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อการทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ 
1.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ 
1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีผลต่อระบบควบคุมเครือ่งลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บรหิารจดัการเซิร์ฟเวอร์

ดิสก์เลสส์ 
 

2. เอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบดีสก์เลสส์  

 ระบบดีสก์เลสส์คือ การใช้งานฮาร์ดดีสก์จ าลองจากเครื่องแม่ข่าย แบ่งได้ 2 แบบคือ ระบบดีสก์เลสส์แบบ LanDisk 
หรือ SAN Technology คือการใช้งานพ้ืนท่ีฮาร์ดดีสก์ผ่านเครือข่าย ระบบสามารถน ามาประยุกต์กับร้านบริการอินเทอร์เน็ต
ทั่วไป เนื่องจากด าเนินการจัดการได้ง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมและมีความเร็วสูง แต่ถ้าเกิดมีการใช้งานพร้อมๆ กันการ
ท างานอาจจะช้าลงได้ และ ระบบดีสก์เลสส์แบบ NoHDD เป็นการใช้งานฮาร์ดดีสก์จ าลองผ่านเครือข่ายเหมือนกับแบบ 
Landisk แต่การใช้งานท้ังหมดผ่านเครื่องแม่ข่ายโดยตรง ข้ันตอนการท างานจะเริ่มมาจากหน่วยความจ าแบบรอมบนการ์แลน 
จะเรียกไฟล์ต่างๆ จากเครื่องแม่ข่ายเพื่อบูทเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ระบบดีสก์เลสส์มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ          
1) เครื่องแม่ข่ายและฮาร์ดดีสก์ 2) ระบบเครือข่าย 3) เครื่องลูกข่าย และ 4) โปรแกรมจัดการระบบดีสก์เลสส์ จุดประสงค์ที่
ส าคัญระบบดีสก์เลสส์คือ ความง่ายในการจัดการ ไม่ได้มีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เรื่องลิขสิทธิ์นั้นจะต้องซื้อ
ครบตามจ านวนเครื่องเหมือนกับมีฮาร์ดดีสก์ทุกอย่าง ระบบดีสก์เลสส์นั้น ถ้าเครื่องแม่ข่ายมีปัญหาจะท าให้เครื่องลูกใช้งาน
ไม่ได้ไปด้วย [2] 
 2.2 หลักการท างานแบบไม่มีฮาร์ดดิสก์ 

เนื่องจากระบบดีสก์เลสส์ เครื่องลูกข่ายไม่มีฮาร์ดดิสก์เป็นของตัวเองการท างานจึงสร้างไฟล์หลักขึ้นมาหนึ่งไฟล์ 
เพื่อใช้ในการส่งไปยังเครื่องลูกข่ายหลายๆ เครื่องได้พร้อมกัน ดั้งนั้นในการท างานเครื่องลูกข่ายหนึ่งเครื่องจะมี่การอ่าน -เขียน
ตัวไฟล์หลักตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ว่าเครื่องทุกเครื่องจะสามารถอ่าน-เขียนข้อมูลไฟล์หลักพร้อมกันหมดได้  
จึงจ าเป็นต้องสร้างพื้นที่หน่ึงเพื่อรองรับการเขียนข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย เพื่อท าการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้บนเครื่องแม่ข่าย [3] 

 
 



Journal of Project in Computer Science and Information Technology 
 

46 | Vol 4 No.2 July – December 2018 
 

2.3 การควบคุมเคร่ืองแบบ Client - Server   
  การควบคุมเครื่องแบบ Client - Server แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
 2.3.1 ส่วน OBM Diskless V.1.9 x64 เป็นการควบคุมการท างานของระบบ ON Harddisk ก าหนดการจ่ายไอ
พีแอดเดรสเพื่อระบุต าแหน่งที่อยู่ของเครื่องลูกข่าย ตรวจสอบ MAC Address การ์ดแลน เพื่อระบุการ์ด LAN on board  
ในแต่ละเครื่องท าการ upload image จากเครื่อง Client ไปยัง Server เพื่อท าการเก็บไฟล์ image ไว้ที่ Partition image  
ไว้ส าหรับการเปิด Boot LAN เครื่องลูกข่ายต่อๆ ไปรวมถึงการเก็บข้อมูลทั้งหมดระหว่างเครื่อง Server–Client 
 2.3.2 ส่วน Net Support school V. 11.41.19.Smile_2017 เป็นการควบคุมเครื่องด้วยการใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ สามารถก าหนดสิทธ์ิในการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น มีเครื่องมือช่วยในการเรียน
การสอน การควบคุมดูแล การติดตามตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายสามารถเห็นการท างานเครื่องลูกข่ายได้ทุกเครื่องควบคุมการใช้
งานอินเทอร์เน็ต ควบคุมการใช้งานเครื่องพิมพ์ ควบคุมการใช้ Post USB และอื่นๆ สามารถส่งไฟล์งานเอกสารสื่อการเรียน 
ต่างๆ ได้เพื่อเสนอความต้องการของอาจารย์ผู้สอน [4]  

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จตุพงษ์ รินเขียว และวรชน หน่อแก้ว [5] ได้พัฒนาระบบการจัดการเครื่องลูกข่ายแบบรวมศูนย์  โดยใช้ระบบ     

ดีสก์เลสส์ภายใต้ระบบปฏิบัติการลินุกส์ การท างานในลักษณะ Client–Server โดยเครื่องลูกข่ายจะดึงข้อมูลระบบปฏิบัติการ 
ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจะท าการประมวลผลที่เครื่องแม่ข่าย โดยสามารถลดขนาดและคุณสมบัติของเครื่องลูกข่าย 
ลงให้เหมาะสมกับงานท่ีใช้ได้ การจัดเก็บข้อมูล การบริการงานแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
และการควบคุมต่างๆ ให้ไปรวมอยู่ท่ีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นศูนย์กลางในระบบเครือข่ายแบบจุดเดียว 
 ยศวรรธน์ จันทนา [6] มีวิจัยการสร้างและบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ และน าผลการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้
ในการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบเซิร์ฟเวอร์ดิกส์เลสส์ ให้กับคณะครู อาจารย์โรงเรียน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการบริการคอมพิวเตอร์และนักศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อให้ผู้อบรม
สามารถน าระบบบริหารจัดการเครือข่ายไปบูรณะการเข้ากับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
                   

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.1 ระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บรหิารจดัการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ 
1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ 
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้งานระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสกเ์ลสส์  
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 40 

คน ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาด้านคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างน้อย คัดเลือกมาแบบเจาะจง 
จ านวน 3 คน 

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการท างานของระบบเครือข่าย หลักการและ 

การท างานของเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ การจัดการเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย จากหนังสือ เอกสาร อินเทอร์เน็ตและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าหลักการทั้งหมดน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการศึกษาท่ีกล่าวมา คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบ
ดีสก์เลสส์ โดยก าหนดไอพีแอดเดรสระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายเพื่อท าการศึกษาการท างานของระบบดีสก์เลสส์ 
แสดงดังภาพท่ี 1 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 | 47 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยเซิรฟเวอรดิสกเลสส ์

 

 จากภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบ การท างานของเครื่องแม่ข่าย โดยการก าหนดค่า TCP/IPv4 เช่น IP 
address, Subnet mask, Gateway ของเครื่องแม่ข่ายเพื่อบรรลุต าแหน่งที่อยู่ในการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายในแต่ละ
เครื่องผ่านการ boot LAN โดยอุปกรณ์ Switch หรือ Hub ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 10/100/1000 Gbps เพื่อที ่
จะสามารถอ่านข้อมูลรับ- ส่งได้รวดเร็ว ในการทดลองนี้เครื่องแม่ข่ายจะเพิ่มข้อมูลเครื่องลูกข่าย จ านวน 30 IP ตั้งแต่ IP 
Address 192.168.1.11 - 192.168.1.40 และก าหนดค่าอื่นๆ รวมถึง Subnet mask, Gateway, MAC address ของเครื่อง
ลูกข่ายแต่ละเครื่อง ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เครื่องลูกข่าย 1 เครื่อง เพื่อ Upload image เครื่องลูกข่ายไปสู่เครื่อง 
Server เพื่อจัดเก็บไฟล์ Image หลักต่อไป จากนั้นตั้งค่า BIOS ของเครื่องลูกข่ายเปิด Boot LAN และถอดฮาร์ดดิสก์จาก
เครื่องลูกข่าย ผลที่ได้จะท าให้การเปิดเครื่องลูกข่ายสามารถเข้าระบบปฏิบัติการได้ปกติในรูปแบบ Server Diskless  
โดยขั้นตอนการ Boot เข้าระบบดีสก์เลสส์ แสดงดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ผังขั้นตอนการบูทเข้าระบบดีสเลสส ์

 

3.3 การติดต้ังเพ่ือการทดสอบระบบ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์
บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 30 เครื่อง ท าการติดตั้งระบบดีสก์เลสส์ เพื่อท า     
การทดสอบ และทดลองใช้งาน 

Server 

Client IP : 192.168.1.200 

Subnet: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.1.1  

IP : 192.168.1.11 

……………….. 

IP : 192.168.1.40 

Subnet: 
255.255.255.0 

Gateway: 
192.168.1.1  

Client 

Switch 
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มีฮาร์ดดิสก์ ไม่มีฮาร์ดิสก์ 

3.4 ทดสอบและเก็บข้อมูล หลังจากการติดตั้งได้ท าการการทดสอบระบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ 
การทดสอบระบบ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการแบบแบล็กบ็อกซ์ [7] โดยแบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 3.4.1 การทดสอบระบบโดยคณะผู้วิจัย เป็นการทดสอบฟังก์ชันการท างานของระบบที่ต้องการทราบการป้อน
อินพุตและเอาท์พุตได้ตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อน าไปปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสมตรงตามที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว ้
 3.4.2 การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้วิจัยได้น าระบบมาให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการทดสอบ
ระบบ และน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประเมินผล    
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 30 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทยีบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [8] 
                        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา่ ระดับมากท่ีสดุ    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบระบบควบคุมเคร่ืองลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลส 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบดีสก์เลสส์ด้วยการประเมินประสิทธิภาพการท างานระบบ 2 แบบ คือ แบบไม่มี
ฮาร์ดดิสก์ และมีฮาร์ดดิสก์ การทดสอบโดยการเปิดเครื่องลูกข่าย แบบไม่มีฮาร์ดดิสก์ และมีฮาร์ดดิสก์ เพื่อตรวจสอบเวลาการ
สู่ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อใช้ในการตรวจสอบเวลาการบูทเข้าสู่ระบบปฏิบัติการและการเข้าโปรแกรมต่างๆ จ านวน 
30 เครื่องลูกข่าย แล้วน าผลมาวิเคราะห์กับระบบงานเดิมเพื่อเปรียบเทียบเวลาการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (windows 7)  
ของระบบงาน แสดงดังภาพท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบระบบแบบมีฮาร์ดดสิก์และไม่มฮีารด์ดิสก์ โดยจับเวลาการบูทระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
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 จากภาพท่ี 3 แสดงการทดสอบระบบดีสก์เลสส์ พบว่า การเครื่องลูกข่ายสามารถระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้ทุกเครื่อง
จากกราฟระยะเวลาที่ใช้ในการบูทระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่ายทั้งหมด 30 เครื่อง โดยเครื่องลูกข่ายเครื่องที่ 1-18 ท า
การเช่ือมต่อกับสวิตซ์ที่ความเร็วการรับส่งข้อมูล 1 Gbps ส่วนเครื่องที่ 19-30 ใช้ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps จาก
การทดสอบพบว่าเครื่องลูกข่ายเครื่องที่ 1 -18 มีความเร็วในการบูทเครื่องเร็วกว่าเครื่องลูกข่ายเครื่องที่ 19 -30 เมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการบูทแบบเดิมซึ่งต้องมีการใช้ Harddisk จะพบว่าเครื่องลูกข่ายส่วนใหญ่สามารถบูทเครื่อง
ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เครื่องลูกข่ายบางเครื่องที่เปิดใช้งานบนสวิตซ์ความเร็วต่ า อาจจะมีความเร็วในการบูทลดลง เนื่องจากมี  
แบนวิดธ์ (Bandwidth) ที่จ ากัด ท าให้ระบบรับส่งข้อมูลที่จ าเป็นในการบูทช้าลง จากการทดลองนี้จึงสรุปได้ว่า ระบบ      
ดีสก์เลสส์สามารถน ามาบริหารจัดการเครื่องที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์ให้สามารถกลับมาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเครื่อง
ดังกล่าวมีฮาร์ดดิสก์ สามารถประหยัดทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และลดงบประมาณการจัดท าห้องคอมพิวเตอร์ 
 
2. ผลการทดสอบประสิทธภิาพของระบบควบคุมเคร่ืองลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ 

คณะผู้วิจัยได้น าระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ 𝑥 S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความสามารถในการท างาน 4.33 0.35 มาก 
2. ความง่ายต่อการใช้งาน 4.17 0.24 มาก 
3. การทดสอบการใช้งาน 4.42 0.24 มาก 
4. ความปลอดภยั 3.33 0.47 ปานกลาง 

โดยรวม 4.06 0.32 มาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ  พบว่า ระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์
บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.06, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านความสามารถในการท างานอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.35) ด้านความง่ายต่อการใช้งานส าหรับผู้ใช้อยู่ในระดับ
มาก (𝑥 = 4.17, S.D. = 0.24) ด้านการทดสอบการใช้งานอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.42, S.D. = 0.24) และด้าน           
ความปลอดภัยของระบบ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.33, S.D. = 0.47) 
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 คณะผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล  แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความสามารถในการท างาน 4.48 0.70 มาก 
2. ความง่ายต่อการใช้งาน 4.53 0.64 มากที่สุด 
3. การทดสอบการใช้งาน 4.47 0.69 มาก 

โดยรวม 4.49 0.67 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบ
ควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.49, S.D. 
= 0.67) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในทดสอบการควบคุมการท างานของระบบการให้บริการดีสก์เลสส์ จากการ
ทดสอบระบบดีสก์เลสส์ พบว่า เครื่องลูกข่ายสามารถบูทวินโดว์ได้ทุกเครื่อง สามารถเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายได้ทุกเครื่อง  
ซึ่งเป็นการลดการจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ได้ ระบบสามารถควบคุมการท างานของเครื่องลูกข่ายได้เป็น    
อย่างดี สามารถควบคุมหน้าจอ เมาส์ และคีย์บอร์ดของเครื่องลูกข่ายได้และยังก าหนดการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อีกด้วย นอกจากนี้
ยังสามารถส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายได้ เครื่องแม่ข่ายสามารถใช้ Smart View กับเครื่องลูกข่าย 
และเครื่องลูกข่ายสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องแม่ข่ายเพื่อความง่ายต่อการจัดเก็บข้ อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไปที่ 
Partition บนเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมต่างๆ สามารถลงเพิ่มหรือลบออกได้จากเครื่องลูกข่าย โดยงานวิจัยนี้จัดท ามาเพื่อ
ค านึงถึงการเรียนการสอนเป็นหลัก ทั้งนี้ในการทดสอบควบคุมบริหารจัดการเครื่องให้บริการดีสก์เลสส์ และทดสอบ
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน อาศัยการเปรียบเทียบระบบงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบไม่มีฮาร์ดดิสก์ c]tแบบมีฮาร์ดดิสก์  ความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.49, S.D. = 0.67) สอดคล้องกับ 
ยศวรรธน์ จันทนา [6] ได้วิจัยเรื่องการสร้างและบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ พบว่า ระบบสามารถให้บริการเครื่องลูก
ข่ายได้ด้วยเช่นกัน และได้น าผลการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ในการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบเซิร์ฟเวอร์ดิกส์เลสส์ 
ให้กับคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการบริการคอมพิวเตอร์และนักศึกษาภายในจังหวัด
เพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง 
 2. ผลการทดลองระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ฮาร์ดดิสก์หรือลดการซือ้ฮารด์ดิสก์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบงานการทดสอบ
บริหารการจัดการเครื่องให้บริการดีสก์เลสส์ เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซื้อฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ           
การควบคุมต่างๆของระบบงานเดิมและสามารถน าไปพัฒนาเกี่ยวกับระบบส านักงาน ระบบการศึกษา และระบบการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของเครื่องลูกข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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