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 บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การกู้ข้อมูลหรือการส ารองขอ้มูลส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความส าคญั โดยเฉพาะ

ขอ้มูลเหล่านั้นเป็นขอ้มูลทางธุรกิจ ซ่ึงไม่ควรตอ้งเส่ียงกบัความสูญหาย จากความไม่รู้ของผูใ้ชง้าน

หรือจากความตั้งใจก็ตาม ลว้นแลว้แต่ท าให้เกิดปัญหา เสียเวลา สูญเสียช่ือเสียง โดยเฉพาะองคก์ร

หรือบริษทัทางดา้นไอที  

 บริษทั EP&IT Solution Co.,Ltd. เป็นบริษทัดา้นไอทีท างานเก่ียวกบัการออกแบบระบบและ

การติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์รวมถึงระบบการส ารองขอ้มูล โดยบริษทัมีการส ารองขอ้มูลอยูแ่ลว้แบบ 

Veeam backup ซ่ึงซอฟตแ์วร์ตวัน้ีรองรับเฉพาะตวัท่ีเป็น Virtualization หรือ VMWare เท่านั้น  ท า

ให้ไม่สามารถท างานไดก้บัระบบท่ีเป็น Physical Server ได ้ผูจ้ดัท าไดม้องเห็นถึงปัญหาของระบบ

การส ารองขอ้มูลของบริษทัจึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการส ารองขอ้มูลและการกูข้อ้มูล ไดท้  าการ

เสนอต่อพนักงานท่ีปรึกษา เพื่อจดัท าระบบการส ารองขอ้มูลท่ีสามารถรองรับการท างานไดก้บั

ระบบท่ีเป็น Physical Server  

 จึงไดจ้ดัท าคู่มือการใชง้านและการตั้งค่าโปรแกรมท่ีเรียกว่า StorageCraft ท าให้การส ารอง

ขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อการกูข้อ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อป้องกนัปัญหาขอ้มูลสูญหายทั้งท่ี

ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อท าใหบ้ริษทัเกิดความน่าเช่ือถือดา้นการเก็บรักษาขอ้มูล  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อสร้างเสริมการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

 1.2.2 เพื่อใหส้ามารถระบุขั้นตอนในการท าระบบส ารองขอ้มูลได ้

 1.2.3 เพื่อแกปั้ญหาการส ารองขอ้มูลของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน    

 1.3.1 สามารถเลือกวนัและเวลาในการส ารองขอ้มูล 

 1.3.2 การก าหนดสิทธ์ิในการใชง้าน ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล และการแกไ้ข 

 1.3.3 สามารถกูข้อ้มูลและระบบปฏิบติัการใหก้ลบัมาเป็นเหมือนเดิม 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 สามารถกูข้อ้มูลส าคญัของบริษทัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 1.4.2 สามารถป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัขอ้มูลทุกประเภท 

 1.4.3 ป้องกนัอุปกรณ์เก็บขอ้มูลเสียหายหรือโดนขโมยและบริษทัสามารถใชข้อ้มูลท่ีส ารอง 

 แทนไวจ้ากอุปกรณ์เก็บขอ้มูลตวัอ่ืนแทนได ้
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

          ผูจ้ดัไดท้  าระบบการส ารองขอ้มูลและการกูข้อ้มูล ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลผูศึ้กษาไดศึ้กษา

ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. ความหมายและความส าคญัของขอ้มูล 

 2. ประเภทของขอ้มูล 

  2.1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)   

  2.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 3. ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ 

 4. ระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

 

1.  ความหมายและความส าคญัของขอ้มูล 

  ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจต้องอาศยัขอ้มูลเป็นหลัก จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วย

จดัการขอ้มูลอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการแข่งขนัการให้บริการของธนาคารพาณิชย ์การใชข้อ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลเป็นหวัใจของการด าเนินงานเป็นแหล่งความรู้ท่ีใช้

ประกอบการตดัสินใจ บริษทัหรือองคก์ารจึงด าเนินการอย่างจริงจงัให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และปกป้อง

ดูแลขอ้มูลของตนเป็นอยา่งดี เพราะขอ้มูลเป็นส่ิงมีค่ามีราคา การโจรกรรมขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูล      

คือ ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงอาจจะอยู่

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วีดีโอ ขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ดังจะเห็นจากกระบวนการ          

การเลือกตั้งท่ีผา่นมา หลายพรรคการเมืองมีการน าเทคโนโลยมีารวบรวมขอ้มูล หาวิธีการท่ีจะให้ได้

ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเม่ือสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างผนัแปรข้ึน การเตรียมการ          

หรือการแกส้ถานการณ์จะด าเนินการไดอ้ยา่งทนัท่วงที สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความหมาย 
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สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้หรือ ผลสรุปท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  

ซ่ึงอาจจะเป็นตวัเลข ตวัหนงัสือ หรือสัญลกัษณ์ใดๆ ก็ได ้เช่น เกรดเฉล่ียของนกัเรียน หรือรายงาน

สรุปยอดการขายแต่ละเดือนในรอบปีท่ีผา่นมา 

 2. ประเภทของขอ้มูล 

 2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม หรือบนัทึกจาก

แหล่งขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การส ารวจ และการจดบนัทึก 

ตลอดจนการจดัหามาดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั เช่น เคร่ืองอ่านรหสัแท่ง เคร่ืองอ่านแถบแม่เหล็ก  

 2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีผูอ่ื้นรวบรวมไวใ้ห้แลว้ บางคร้ังอาจ

มีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ เช่น สถิติจ านวนประชากรแต่ละจงัหวดั สถิติการน าสินคา้เขา้  

และการส่งสินคา้ออก  เป็นตน้ 

 มลัลิกา เสียงกล่อม (2551)ได้ท าการศึกษาวิจยั การพฒันาระบบสารสนเทศของคณะครุ

ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี การศึกษาวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งหาคุณภาพของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ ในการพฒันาระบบสารสนเทศน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการพฒันาระบบ

แบบ SDLC มาใชใ้นการพฒันาระบบ ซ่ึงมีหลกัพฒันา 7 ขั้นตอน ในขั้นท่ี 1. ศึกษาระบบ 2. ศึกษา

ความเป็นไปได้ของการพฒันาระบบ 3. รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ระบบ 4. ออกแบบระบบ        

5. พฒันาระบบ 6. ติดตั้งพร้อมใชง้าน 7. ดูแลรักษาระบบ โดยโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบน้ี

คือ adobe dreamweaver cs3, adobe flash cs3 php programming และโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

My sql ผลการประเมินคุณภาพของระบบดา้นสารสนเทศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.60 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชร้ะบบท่ีมีต่อการพฒันาระบบ

สารสนเทศของครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.54 ดงันั้นระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 จารินี ชยาภิรมย(์2557)เวลาท่ีใช้ในการส ารองข้อมูลและสภาพพร้อมใช้งานของขอ้มูลเป็น

ปัจจยัหลกัท่ีผูใ้ชร้ะบบส ารองขอ้มูลแบบเพียร์ทูเพียร์ค านึงถึง จุดประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือ น าเสนอ
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แบบจ าลองส าหรับการตดัสินใจประสิทธิภาพ (Performance Decisive Model, P) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพในดา้นเวลาท่ีใช้และสภาพพร้อมใช้งานของไฟล์ทั้งสองด้านพร้อมกนั โดยท าการ

ทดลองเปรียบเทียบการส ารองขอ้มูลบนระบบส ารองขอ้มูลแบบเพียร์ทูเพียร์ซ่ึงใช้ขั้นตอนวิธีการ

แบ่งช้ินส่วนย่อย 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การแบ่งช้ินส่วนย่อยตามจ านวนเคร่ืองในระบบ, การแบ่งช้ิน

ส่วนย่อยโดยก าหนดขนาดของช้ินส่วนย่อยคงท่ี และการแบ่งช้ินส่วนย่อยโดยใช้อีเรเชอร์โค้ด 

(เลือกใช ้Reed-Solomon และ Luby Transform Code) ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่การพิมพส์ภาพ

พร้อมใช้งานของไฟล์ไม่ได้แปรผนัตามจ านวนเคร่ืองภายในระบบเสมอ แบบจ าลองดังกล่าว

สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับการตดัสินใจเลือกขั้นตอนวิธีรวมถึงการเลือกพารามิเตอร์ท่ี

เหมาะสมส าหรับแต่ละวธีิ 

 3. ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ 

 ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ กระบวนการประมวลข้อมูลสารสนเทศและเปล่ียนรูปแบบ

ความจ าไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ จ าแนกรูปแบบขั้นตอนการประมวลขอ้มูลสารสนเทศ

เม่ือขอ้มูลผ่านเขา้ไปในสมองของมนุษยโ์ดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าจะเกิดการแปรขอ้มูล เพื่อ

เตรียมน าไปเก็บไวใ้นความจ ารูปแบบต่างๆ และพร้อมท่ีจะใหเ้รียกกลบัข้ึนมาใชไ้ดอี้ก 

 ขั้นการเขา้รหสั (Encoding) เม่ือสมองรับรู้ขอ้มูลท่ีจะจ าแลว้ ก็จะผา่นขอ้มูลท่ีรับรู้ไปยงัสมอง 

สมองไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลท่ีรับสัมผสัโดยตรง แต่จะเปล่ียนเป็นรหสัเสียก่อน เช่น เม่ือนกัเรียนไดย้ิน

เสียงครูสอนเสียงครูไม่ไดถู้กบนัทึกเขา้ไปในสมองจริงแต่เสียงนั้นจะถูกเปล่ียนใหเ้ป็นรหสัเสียก่อน

จึงจะน าเขา้ไปจ าไวใ้นสมองส่วนความจ าระยะสั้นต่อไปองค์ประกอบของกระบวนการประมวล

ขอ้มูลสารสนเทศการท่ีบุคคลจะมีกระบวนการประมวลขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพนั้น

ทฤษฎีน้ีเป็นท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ใหค้วามสนใจกบัธรรมชาติของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

ความต่ืนตวัในการเรียนหรือกล่าวไดว้า่ การแสดงพฤติกรรมหรือการเรียนรู้จะเกิดจากความตอ้งการ

ของผูเ้รียนซ่ึงการเรียนรู้ นั้นเป็นผลเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์ส่ิงเร้าท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูล

หรือความรู้ท่ีต้องการเรียนกับตวัผูเ้รียน การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ของผูเ้รียนทั้ ง

ทางดา้นปริมาณและคุณภาพ หรือกล่าวไดว้า่ นอกจากผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ    มีปริมาณ

ท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ ผูเ้รียนยงัสามารถจดัระเบียบ เรียบเรียง รวบรวม เพื่อให้สามารถเรียกความรู้เหล่านั้น

มาใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้ง 
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 ภมรพรรณ วงศเ์งิน (2554) เม่ือมีขอ้มูลท่ีดี ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

ก็จะลดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการองคก์าร ภาครัฐสมยัใหม่ไดอ้ยา่งเป็นชดัเจนมากข้ึน ทั้งยงั

สามารถน าพาองคก์ารของภาครัฐไปในทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยี

เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทั้งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 

เพราะสารสนเทศเป็นทรัพยากรส่วนหน่ึงของภาครัฐท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงควรการบริหารจดัการเพื่อ

ใช้ทรัพยากรน้ีร่วมกนั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการขอ้มูลของ

องคก์าร 

 4. ระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

 ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผูใ้ช้สามารถใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน

ระบบงานต่างๆ ร่วมกนัได ้โดยท่ีจะไม่เกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลและยงัสามารถหลีกเล่ียงความ

ขดัแยง้ของขอ้มูลดว้ย อีกทั้งขอ้มูลในระบบก็จะถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยจะ

มีการก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลข้ึน นับได้ว่าปัจจุบนัเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นท่ี

ยอมรับกนัวา่ สารสนเทศเป็นขอ้มูลท่ีผา่นการกลัน่กรองอยา่งเหมาะสม สามารถน ามาใชป้ระโยชน์

อยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นการน ามาใชง้านดา้นธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืนๆ องคก์รท่ีมีขอ้มูล

ปริมาณมากๆ จะพบความยุง่ยากล าบากในการจดัเก็บขอ้มูล ตลอดจนการน าขอ้มูลท่ีตอ้งการออกมา

ใช้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้น คอมพิวเตอร์จึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล   

การประมวลผลข้อมูล ซ่ึงท าให้ระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปได้สะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแต่ละ

โปรแกรมจะตอ้งสร้างวิธีควบคุมและจดัการกบัขอ้มูลข้ึนเอง ฐานขอ้มูลจึงเขา้มามีบทบาทส าคญั

อยา่งมาก โดยเฉพาะระบบงานต่างๆ ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูล จึง

ตอ้งค านึงถึงการควบคุมและการจดัการความถูกตอ้งตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ขอ้มูล

ดว้ย 

 4.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 

 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบด้วย

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะน ามาใชใ้นระบบต่างๆ ร่วมกนั ระบบฐานขอ้มูล จึงนบัวา่

เป็นการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ช้สามารถจดัการกบัขอ้มูลได้ในลกัษณะต่างๆ ทั้งการ

เพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์น าเอาระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล 
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2.2 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูจ้ดัท าศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนิน

โครงการน้ี มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินโครงการ โดยมีเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

 

รูปท่ี 2.1 http://www.kruthong.net/computer1/2/1.html 

 เป็นเวบ็ไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัความหมายและความส าคญัของขอ้มูล ประเภทของขอ้มูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ  ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและสารสนเทศ ชนิดของขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

ประมวลผล เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.2 https://sites.google.com/site/padcha5215/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1-khxmul-rxb-taw/2-prapheth-khxng-khxmul 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรูปเก่ียวกบัประเภทของขอ้มูลและระบบจดัการฐานขอ้มูล อธิบายถึง 
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะหรือเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 

http://www.kruthong.net/computer1/2/1.html
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รูปท่ี 2.3 https://prezi.com/lb7-yflvx92r/information-processing-theory 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้เร่ืองทฤษฎีประมวลสารสนเทศ ความคิดพื้นฐานใน 

การใชท้ฤษฎีประมวลสารสนเทศ 

 

 

รูปท่ี 2.4 https:// sanya4402.wordpress.com/คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้/ระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การจดัการฐานขอ้มูลเป็นการ

จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบการออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูล รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล

https://prezi.com/lb7-yflvx92r/information-processing-theory/
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2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูจ้ดัท ามีการศึกษางานวิจยัต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการส ารอง
ขอ้มูลและการกูข้อ้มูลดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.5 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอ้นวธีิการแบ่งช้ินส่วนไฟลข์องระบบส ารองขอ้มูล

แบบเพียร์ทูเพียร์ 

              จารินี ชยาภิรมย ์(2557) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอ้นวิธีการแบ่งช้ินส่วนไฟล์

ของระบบส ารองขอ้มูลแบบเพียร์ทูเพียร์พื่อใช้ในการส ารองขอ้มูลและสภาพพร้อมใช้งานของ

ขอ้มูลเป็นปัจจยัหลกัท่ีผูใ้ชร้ะบบส ารองขอ้มูลแบบเพียร์ทูเพียร์ประเมินประสิทธิภาพในดา้นเวลาท่ี

ใชแ้ละสภาพพร้อมใชง้านของไฟล์ทั้งสองดา้นพร้อมกนัโดยท าการทดลองเปรียบเทียบการส ารอง

ขอ้มูลบนระบบส ารองขอ้มูลแบบเพียร์ทูเพียร์ดงักล่าวสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับการ

ตดัสินใจเลือกขั้นตอนวธีิรวมถึงการเลือกพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.6 การพฒันาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

                 มลัลิกา เสียงกล่อม(2551)ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยการท างานของระบบสารสนเทศของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลารศึกษาวิจยัน้ีมาพฒันาระบบ

สารสนเทศน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการ Dreamweaver CS3, Adobe Flash CS3,ภาษา PHP Programming 

และ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบ

สารสนเทศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี พร้อมทั้งหาคุณภาพของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญ และความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ในกาพฒันา

ระบบสารสนเทศน้ี 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั     EP&IT Solution Co.,Ltd. สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 120,122  ถนนบางบอน 3    แขวง

หนองแขม      เขตหนองแขม       กรุงเทพมหานคร 10160 

 เบอร์โทรศพัท์ 02-806-6088 

 เบอร์โทรสาร 02-806-6089 

 อีเมล  Support@epit.co.th  

 เวบ็ไซต ์ http://epit.co.th/ 

 แผนท่ี 

 
 

รูปที ่3.1 แผนทีต่ั้ง บริษัท EP& IT Solution Co.,Ltd.
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3.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิและการให้บริการ  

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการใหบ้ริการของ บริษทั EP&IT Solution Co.,Ltd. 
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 บทบาทและหนา้ท่ีของบริษทั EP&IT Solution Co.,Ltd. 

         บริษทัให้บริการดา้นไอทีท างานเก่ียวกบัการออกแบบระบบ การติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

ระบบการป้องกนัขอ้มูลและการส ารองขอ้มูล วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารแบบครบวงจร Backup solution, VMware, Firewall, Server การเลือกสรรผลิตภณัฑ์

ท่ีหลากหลายและดีท่ีสุด จดัจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดา้นไอทีอ่ืนๆ 

เช่น เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ กลอ้งวงจรปิด รวมถึงการใหเ้ช่าอุปกรณ์ส านกังานดา้นไอที  

 

 
 

รูปท่ี 3.3 หนา้เวบ็ไซตข์อง บริษทั EP&IT Solution Co.,Ltd 
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 3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานของบริษัท 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั EP&IT Solution Co.,Ltd 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งคือ IT Support 

 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  1. แกไ้ขปัญหาในองคก์รดา้นสารสนเทศ 

  2. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 

  3. ติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าระบบ 

  4.ดูแลระบบการส ารองขอ้มูล 

  5.ดูแลเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณเอกชยั  สิงห์ค า   ต าแหน่ง  Senior network engineer 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

 วนัจนัทร์ท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561 

 วนัเวลาในการปฏิบติังาน วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 เพื่อตอ้งการให้บริษทัมีการส ารองขอ้มูลท่ีดีข้ึนและป้องกนัปัญหาขอ้มูลสูญหาย เพื่อ

ป้องกนัทั้งการลบ หรือ ท าขอ้มูลสูญหาย ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

 3.7.1 ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 

 ก าหนดเป้าหมายของระบบคือการจ าลองระบบการส ารองขอ้มูล  โดยใชค้อมพิวเตอร์

ของบริษทัจ าลองเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 1 เคร่ือง โดยเคร่ืองท่ีจ าลองเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มีหนา้ท่ี

คดัลอกขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระบบระบบปฏิบติัการ รวมถึงขอ้มูลทุกอยา่งท่ีอยู่

ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ าลองโดยใชโ้ปรแกรม Oracle VM Virtual Box 5.2.12 

 3.7.2 วเิคราะห์ระบบ 

 หลงัจากการจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ตอ้งมีโปรแกรม ดั้งน้ี  

  1. Storage Craft ShadowProtect SPX 6.7.4 โปรแกรมน้ีสามารถส ารองขอ้มูล

ต่างๆ จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเราตอ้งลงโปรแกรมน้ี ทั้ง 2 เคร่ือง 

  2. Storage Craft StorageCraft Recovery Environment Builder 1.1.10 ซ่ึง

โปรแกรมน้ีสามารถกูข้อ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ ตั้งแต่ระบบระบบปฏิบติัการ 

ขอ้มูลในเคร่ืองใหก้ลบัมาเป็นเหมือนเดิม 

 3.7.3 ออกแบบระบบ 

  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการส ารองขอ้มูลจะตอ้งค านึงถึงพื้นท่ีในการ

เก็บขอ้มูลและจ านวนวนัท่ีตอ้งการเก็บรักษาขอ้มูลไวโ้ดยเคร่ือง Backup จะตอ้งมีพื้นท่ี

เพียงพอส าหรับส ารองขอ้มูลและสามารถกูข้อ้มูลคืนกลบัมาเม่ือขอ้มูลสุญหายหรือระบบไม่

สามารถท างานได ้
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รูปท่ี 3.5 ฮาร์ดแวร์ส าหรับการส ารองขอ้มูลและกูข้อ้มูล มี backup Server 1ตวั  

Switch 1ตวั AD Server 1ตวั File Server 1ตวั ERP Server 1ตวั 

 

3.7.4 จดัท าระบบส ารองขอ้มูลและติดตั้งโปรแกรม 

 1. จดัหาเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเคร่ือง Backup Server 

 2. ท าการติดตั้ง OS Windows Server เพื่อท่ีจะติดตั้งโปรแกรม StorageCraft shadow 

ProtectSPX 

 3. ท าการ Download Software StorageCraft shadow Protect SPX 

 4. ท าการติดตั้งและการ Register licenseโปรแกรม StorageCraft ShadowProtect SPX  

5. เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมากใหท้ าการ Login โดยใส่ User,Pass ท่ีเป็น Admin เคร่ืองท่ี 

                 ท  าการติดตั้ง 

 

3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

 จากการทดสอบการส ารองข้อมูลและการกู้ขอ้มูลจากหน้าจอแสดงสถานะสรุปผลได้ว่า

โปรแกรมสามารถ Backup ขอ้มูลท่ีเป็น Physical Server ได ้ และท าการ Restore ขอ้มูลกลบัมาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อกูข้อ้มูลของบริษทัให้กลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่การส ารอง

ขอ้มูลและกูข้อ้มูลแบบเดิมท่ีบริษทัใชอ้ยู ่
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3.7.6 จดัท าเอกสารและคู่มือการใชง้าน 

 จดัท าเอกสารรูปเล่มรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษาและคู่มือการใชง้านระบบการส ารองและ

การกูข้อ้มูลใหก้บัมหาวทิยาลยัและบริษทั EP&IT Solution Co., Ltd 

 

3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 

1. ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 

2. วเิคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัท าเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

  1. ฮาร์ดแวร์ของผูพ้ฒันาระบบ 

   1.1 IntelCorei 7 3.2 GHz. หรือสูงกวา่ 

   1.2 Hard Disk 1 TB.  

   1.3 RAM 16 GB. 

   1.4 SSD 120 GB 

   1.5 Hard Disk 1 TB 
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  2. ฮาร์ดแวร์ของผูใ้ชร้ะบบ 

   2.1 Intel Corei5 2.4GHz. 

   2.2 Hard Disk 500 GB. 

   2.3 RAM 8 GB. 

 3.8.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

  1. ซอฟตแ์วร์ผูพ้ฒันาระบบ 

   1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) 

   1.2 Microsoft Windows Server 2008 r2 

   1.3 Oracle VM VirtualBox 5.2.12 

   1.4 Storage Craft ShadowProtect SPX 6.7.4 

   1.5 Storage Craft StorageCraft Recovery Environment Builder 1.1.10 

  2. ซอฟตแ์วร์ของผูใ้ชร้ะบบ 

   2.1 Microsoft Windows Server 2008 r2  

   2.2 Storage Craft ShadowProtect SPX 6.7.4 

   2.3 Storage Craft StorageCraft Recovery Environment Builder 1.1.10 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบและการจ าลอง 
ผูจ้ดัท าแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนคือ 

4.1 วางโครงสร้างระบบ 

 4.1.1 การเลือกฮาร์ดแวร์ส าหรับการส ารองขอ้มูล 

 4.1.2 การวางโครงสร้างระบบ 

4.2 โปรแกรมทีใ่ช้ในการจ าลองระบบและการส ารองข้อมูล  

 4.2.1 Oracle VM Virtual Box 5.2.12 

 4.2.2 Storage Craft ShadowProtect SPX 6.7.4 

  4.2.2.1 Download Software StorageCraft shadow Protect SPX 

  4.2.2.2 ท าการติดตั้งและการ Register license 

  4.2.2.3 ท าการ Login โดยใส่ User,Pass 

 4.2.3 สร้างการส ารองขอ้มูล 

  4.2.3.1 ตั้งค่าการส ารองขอ้มูล 

  4.2.3.2 ท าการสร้าง Destination 

  4.2.3.3 เลือกช่วงเวลาท่ีจะท าการ Backup 

 4.3 การตั้งค่าการกู้คืนข้อมูลหรือ Recovery Data 

 4.3.1 Download Software Storage Craft StorageCraft Recovery Environment Builder 1.1.10 

 4.3.2 วธีิการตั้งค่าการกูข้อ้มูล 

4.4 ขั้นตอนการท า Virtual boot 

4.5 ทดสอบและสรุปผล    
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4.1 วางโครงสร้างระบบ 
 4.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับการส ารองข้อมูลและกู้ข้อมูล ตอ้งมีตวัเก็บขอ้มูล ตวัส ารองขอ้มูลและมี

อุปกรณ์ส าหรับการเช่ือมต่อ การเลือกซ้ือฮาร์ดแวร์อยูท่ี่ขนาดของขอ้มูลท่ีเราตอ้งการส ารอง 

 4.1.2 โดยมีฮาร์ดแวร์ดั้งต่อไปน้ี backup Server 1ตวั Switch 1 ตวั AD Server 1 ตวั File Server 1ตวั ERP 

Server 1 ตวั 

 
 

รูปท่ี 4.1 การวางโครงสร้างระบบ 
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4.2 โปรแกรมทีใ่ช้ในการจ าลองระบบ 
 4.2.1 Oracle VM Virtual Box 5.2.12 

           ในโปรแกรม VM Virtual Box จะมีคอมพิวเตอร์กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีถูกจ าลองข้ึนมา  

  
 

 

 
   

 
 
 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้ต่างโปรแกรม Oracle VM Virtual Box 

 
 4.2.2 Storage Craft ShadowProtect SPX 6.7.4 

           4.2.2.1 ท าการ Download Software StorageCraft shadow Protect SPX 

 
 

รูปท่ี 4.3 ท าการ Download Software จาก 

https://www.storagecraft.com/downloads/trials-updates 

https://www.storagecraft.com/downloads/trials-updates
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      4.2.2.2 ท าการติดตั้งและการ Register licenseโปรแกรม StorageCraftShadowProtect SPX  

 

                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 4.4 ท  าการติดตั้งโปรแกรม StorageCraft ShadowProtect SPX 

ท่ีเคร่ือง Backup Serverและท าการ Register License เพื่อใชง้าน 
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   4.2.2.3 เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมากใหท้ าการ Login โดยใส่ User,Pass ท่ีเป็น Admin  

   เคร่ืองท่ีท าการติดตั้ง 

        
 

รูปท่ี 4.5 หนา้ต่างโปรแกรม ShadowProtect SPX 

 

4.2.3 คลิกท่ี   New Job เพื่อสร้างการส ารองขอ้มูล 

             
 

รูปท่ี 4.6 หนา้ต่างการสร้าง Job Backup 
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4.2.3.1 ท าการตั้งค่าการส ารองขอ้มูลโดยการตั้งช่ือ Job name และ เลือก Volumes ท่ีจะท าการ

Backup 

            
 

รูปท่ี 4.7 หนา้ต่างท าการตั้งค่าการส ารองขอ้มูล 

 
4.2.3.2 ท าการสร้าง Destination โดยการคลิกท่ีปุ่ม  จะมีหนา้ต่างใหส้ร้าง 

Destination ดงัรูป และท าการตั้งค่า Name, Type, Backup Store Path แลว้คลิกท่ี Save  

 
 

รูปท่ี 4.8 หนา้ต่างการสร้าง Destination (Folder ส าหรับส ารองขอ้มูล) 
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 4.2.3.3 ท าการเลือกช่วงเวลาท่ีจะท าการ Backup ของ Full backup และ Incremental backup  

                              
 

                  รูปท่ี 4.9 หนา้ต่างท าการเลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการท า Backup 

                        คลิก Save เพื่อจบขั้นตอนการสร้าง job backup 

 

 4.3 การกู้คืนข้อมูลหรือ Recovery Data 

4.3.1 ท าการ Download Software จาก https://www.storagecraft.com/downloads/trials-updates 

 
 

รูปท่ี 4.10 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลด StorageCraft Recovery Environment Builder 

https://www.storagecraft.com/downloads/trials-updates
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4.3.2 วธีิการตั้งค่าการกูข้อ้มูล 

 1. เม่ือดาวโหลดเสร็จแลว้จะได ้ISO file ท่ีช่ือวา่ “SCRE-linux_xxxx.iso” 

 2. แลว้ท าการ boot ดว้ย ISO ไฟลท่ี์โหลดมา จะเขา้สู่หนา้จอดงัรูปดา้นล่าง 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้ต่างโปรแกรมเม่ือ Boot เขา้สู้ Storage recovery 

 3. คลิกท่ี Restore Wizard 

 4. เลือก Restore เสร็จแลว้ คล๊ิกท่ี Next 

 5. เลือก Path ท่ีเก็บ File Backupหรือ IP address เคร่ือง Server Backup และท าการใส่   

 user, pass ของเคร่ืองท่ีเก็บ File Backup 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ต่างใหท้  าการใส่ Path ท่ีเก็บ File backup 

6. เม่ือท าขั้นตอนถูกตอ้งจะเห็นไฟลท่ี์เราท าการ backup  เอาไวด้งัรูปภาพ ดา้นล่าง  

เสร็จแลว้คลิก Next 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ต่างแสดงรายการ Backup ขอ้มูลท่ีมีการส ารองไว ้

7. ท าการเลือกไฟลห์รือช่วงเวลาท่ีตอ้งการท า restore กลบัไปโดยดูจาก Creation time 
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รูปท่ี 4.14 หนา้ต่างเลือกขอ้มูลและช่วงเวลาท่ีตอ้งการท า Restore 

8. เสร็จแลว้คลิก Next 

9. ท าการเลือก Disk ท่ีจะท าการ Restore จากนั้น คลิก Next 

 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้ต่างเลือก Hard Disk ท่ีจะท าการ Restore ขอ้มูล 
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10. จากนั้นใหค้ลิกท่ี Finish 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้ต่างเพื่อเร่ิมกระบวนการ recovery 

11. รอการท า  Restore ให้ครบ 100% แลว้น า ISO ออกจาก boot เสร็จแลว้ Restart  

เคร่ือง 

 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้แสดงเปอร์เซ็นตก์าร Restore12. 
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4.4 ขั้นตอนการท า Virtual boot 

1. ท าการคลิกท่ี  Virtual boot

 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้ต่างการเลือก Virtual boot 

 
2. คลิกท่ี Add Image File 

            
 

รูปท่ี 4.19 หนา้ต่างการ Add Image File 
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3. ท าการเลือก Volumes ท่ีเก็บไฟล ์Backup 

           
 

         รูปท่ี 4.20 หนา้ต่างการเลือกท่ีเก็บไฟล ์Backup 

 
4. ท าการเลือกเวลาท่ีจะท าการ restore 

           
 

รูปท่ี 4.21 หนา้ต่างการเลือกเวลา 
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5. ท าการเลือกระบบท่ีจะใหท้ าการ Boot (ในคร้ังน้ีจะท าการเลือกเป็น Virtual Box) 

 
 

           รูปท่ี 4.22 หนา้ต่างการรูปแบบการ Boot 

 

6. ท าการตั้งช่ือ Machine name และปรับค่า CPU, Ram เสร็จแลว้คลิก Create 

             
 

รูปท่ี 4.23 หนา้ต่างท าการตั้งช่ือและเลือกขนาดความจ าของ Ram 
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7. รอจน Virtual Boot Succeeded 

          
 

    รูปท่ี 4.24 หนา้ต่างการแสดงสถานะ 

 
8. จบขั้นตอนการท า Virtual Boot  

 

4.5 ทดสอบและสรุปผล 

 จากการทดสอบการส ารองขอ้มูลสรุปผลไดว้า่โปรแกรมสามารถ Backup ขอ้มูลและท า  

การ Restore ขอ้มูลกลบัมาได ้ 

          

รูปท่ี 4.25 แสดงสถานการณ์ส ารองขอ้มูลส าเร็จ 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 การท าระบบการส ารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล ณ บริษัท EP&IT Solution ผูจ้ ัดท าได้

ปฏิบติังานในต าแหน่ง IT Support เป็นผูดู้แลเวบ็ไซต์ของบริษทัและระบบการส ารองขอ้มูล ได้

มองเห็นถึงปัญหาในการเก็บขอ้มูลแบบเดิมจากนั้นผูจ้ดัท าจึงเก็บรวบรวมขอ้มูลในการส ารองขอ้มูล

และการกูข้อ้มูลมาพฒันาให้กบับริษทัและของลูกคา้ จึงจดัท าเอกสาร ให้พี่เล้ียงฝึกงานและอาจารย์

ตรวจสอบระบบการส ารองขอ้มูลการกูข้อ้มูล และเอกสารทั้งหมด  

 ระบบการส ารองขอ้มูลและการกูข้อ้มูล สามารถน าไปใช้งานไดจ้ริงในองค์กรไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานข้ึนอยูก่บัขนาดของขอ้มูล

ท าใหเ้กิดความสะดวก รวมเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  1. การจ าลองระบบการส ารองขอ้มูลท าใหต้อ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีขนาดของ RAM 8 GB ข้ึนไป 

  2.การกูร้ะบบปฏิบติัการตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนาน เน่ืองจาก Windows มีขนาดท่ีใหญ่ 

                              กวา่ขอ้มูลทัว่ไป 

  3.ระบบการส ารองขอ้มูลและการกูข้อ้มูลมีค่าใชจ่้าย อาจเป็นปัญหากบัธุรกิจขนาดเล็ก 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรมีการพฒันาการเก็บรักษาขอ้มูลทั้งหมดใหส้ามารถยา้ยไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ือง 

 ใหม่ไดอ้ยา่งง่ายดายในอนาคต 

                             2. ควรมีการจดัท าระบบการส ารองขอ้มูลและการกูข้อ้มูลน้ี ใหส้ามารถน าไปใชก้บั 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กได ้เช่น สมาร์ทโฟน  แทบ็เล็ต เป็นตน้  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.ไดป้ฏิบติังานสถานท่ีจริงของลูกคา้ ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม 

  2.ไดเ้ห็นบรรยากาศในการท างานและวฒันธรรมองคก์ร 
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  3.เกิดความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ระยะทางในการออกไปท างานนอกพื้นท่ีค่อนขา้งนานเน่ืองจากระยะทางไกลและจราจรติดขดั 

2. การท างานอาจมีงานท่ีตอ้งยกของและอุปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัมากส่งผลใหเ้จบ็ป่วยขณะ

ปฏิบติังาน 

3. การจ าลองโปรแกรมท่ีใชท้  าโครงการตอ้งใช ้ฮาร์ดแวร์ท่ีเป็นตวัฟรี ซ่ึงมีอายกุารท างาน

เพียง 30 วนั ท าใหก้ารท างานไม่ต่อเน่ือง 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1.โปรแกรมท่ีใช้ในการท างานควรศึกษาให้ละเอียดเน่ืองจากถ้าติดตั้งทั้ งฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ อาจส่งผลใหข้อ้มูลท่ีส ารองไวไ้ม่ครบถว้น 

2.ควรมีคู่มือการใชง้านไปใชใ้นการติดตั้งฮาร์ดแวร์ดว้ยทุกคร้ัง  

เม่ือผูจ้ดัท าได้ทดลองระบบการส ารองขอ้มูลและการกูข้อ้มูลส าเร็จ บริษทัและลูกคา้ของ

ทางบริษทัสามารถน าระบบน้ี ไปใชง้านจริงในองคก์รและส านกังานต่างๆ  

  
 



บรรณานุกรม 
 
จารินี ชยาภิรมย.์(2557). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นต้อนวิธีการแบ่งชิ้นส่วนไฟล์ของระบบ 

ส ารองข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ซลัยา่. (2557). ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://sakepan023.blogspot.com/p/1.html   
ทองสุข เอ่ียมศิริ.(2557). ความหมายและความส าคัญของข้อมูล. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.kruthong.net/computer1/2/1.html 
ภมรพรรณ วงศเ์งิน. (2559). การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ.กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
มลัลิกา เสียงกล่อม. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

เทคโนโลย.ีกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. 
สมจิตต ์ สินธุชยั.  (2556). ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://km-bcns.blogspot.com / 2013 / 07 / information-processing-theory.html  
 
 

  
  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2F&h=eAQE56EzG


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 

 
 

    รูปท่ี ก.1 วางแผนและก าหนดเป้าหมายส่ิงท่ีจะท าโดยการหาขอ้มูล 
 

                       
 

  รูปท่ี ก.2 วเิคราะห์และเรียนรู้ระบบ 



 

 
 

                                   รูปท่ี ก.3 ตรวจสอบกลอ้งท่ีจะน าไปติดตั้งใหลู้กคา้ 
 

 
 

                 รูปท่ี ก.4 ตรวจสอบเคร่ืองกระจายสัญญาณ 

 



 

                
 

         รูปท่ี ก.5 ติดตั้งระบบและน าปัญหามาปรับปรุงแกไ้ข 
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