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บทคัดย่อ 

 
 จากเหตุผลทางดา้นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์จึงส่งผลให้นาฬิกาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อาจจะท างานชา้หรือเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น ดงันั้นเม่ือบริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย 
จ ากดั มหาชนมีการปรับเปล่ียนระบบปฏิบติัการเครือข่ายใหม่เพื่อทดแทนระบบปฏิบติัการเดิมท่ี
ลา้สมยั จึงส่งผลให้ล าดบัเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบประมวลผลแบบกระจายไม่ถูกตอ้ง
เน่ืองจากเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองท่ีอยูใ่นระบบเครือข่ายของบริษทัมีค่าแตกต่างกนั 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการตั้งค่าของนาฬิกาในระบบใหต้รงกนั 
 เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงมีการพฒันาเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล (เอ็นทีพี) เซิร์ฟเวอร์ข้ึน 
เพื่อใชใ้นการปรับตั้งเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองในระบบประมวลผลแบบกระจายให้
มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกนั จากผลการทดสอบพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองในระบบ
เครือข่ายสามารถปรับตั้งนาฬิกาของตนเองให้ตรงกบัค่านาฬิกาท่ีมาจากเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล
เซิร์ฟเวอร์ได้ จึงส่งผลให้ล าดบัเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบประมวลผลแบบกระจายมี
ความถูกตอ้ง 
 
ค าส าคัญ  :  เวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์/ ระบบประมวลผลแบบกระจาย /เน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จ ำกดัมหำชน (Maybank Kim Eng 
Securities Thailand)  เป็นบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นน ำของประเทศไทย โดยมีกำรให้บริกำรดำ้นขอ้มูล
ซ้ือขำยและแนะน ำกำรลงทุนในหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคำ้ ซ่ึงกำรให้บริกำรด้ำนขอ้มูลซ้ือขำยและกำร
ลงทุนต้องมีควำมถูกต้อง แม่นย  ำและปลอดภยั  ท ำให้จ  ำเป็นต้องมีกำรติดตั้งระบบปฏิบติักำร 
(Operating System) รุ่นท่ีใหม่กวำ่เพื่อทดแทนระบบปฏิบติักำรเดิมท่ีลำ้สมยั (Obsolete) ซ่ึงเม่ือมี
กำรลงปฏิบติักำรใหม่  อำจจะส่งผลใหข้อ้มูลเวลำของอุปกรณ์เครือข่ำย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และเคร่ือง
ไคลเอนตท่ี์อยูบ่นระบบเครือข่ำยมีค่ำไม่เท่ำกนั อนัจะส่งผลต่อควำมถูกตอ้งและควำมปลอดภยัของ
ขอ้มูลของหน่วยงำนต่ำงๆในบริษทั  

 เพื่อลดปัญหำดงักล่ำว จึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ (Network 
Time Protocol Server) เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ำย  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  และเคร่ืองไคลเอนต์ท่ีอยู่บน
ระบบเครือข่ำยสำมำรถท ำกำรเทียบเวลำจำกเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ได้ ซ่ึงจะท ำให้
ขอ้มูลเวลำของบริษทัของอุปกรณ์เครือข่ำย  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  และเคร่ืองไคลเอนตมี์ค่ำตรง 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อสร้ำงเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ 

 1.2.2 เพื่อปรับตั้งเวลำของอุปกรณ์บนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนในสำขำต่ำงๆใหมี้
ค่ำตรงกนั  

 1.2.3 เพื่อปรับตั้งเวลำของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองไคลเอนตทุ์กตวัใหมี้ค่ำตรงกนั  

1.3 ขอบเขตและควำมสำมำรถของโครงงำน 
1.3.1 สำมำรถรองรับเคร่ืองไคลเอนตไ์ดต้ั้งแต่ 1,000 – 12,000 เคร่ือง 
1.3.2  รองรับจีพีเอส สตรำตมั-1 (GPS Stratum-1) และ เพียร่ิง สตรำตมั-2 (Peering 
Stratum-2) 
1.3.3  กำรเช่ือมต่อซิงค ์ไทม ์สตรำตมั-1 เซิร์ฟเวอร์ (Sync Time Stratum-1 Server) และ
ซิงค์ ไทม์ เซอร์วิส คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Sync Time Service Computer Server) 
เช่ือมต่อเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนของบริษทั 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 รองรับควำมถูกตอ้งและควำมปลอดภยัของขอ้มูลบนระบบเครือข่ำยของบริษทั 
1.4.2  ลดปัญหำควำมผิดพลำดของขอ้มูลอนัเน่ืองมำจำกเวลำของอุปกรณ์บนระบบ
เครือข่ำยของทุกหน่วยงำนมีค่ำไม่ตรงกนั 
1.4.3  แอพพลิเคชัน่ (Applications)ท่ีท ำงำนบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองไคลเอนตมี์
ค่ำของเวลำท่ีตรงกนั 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 เน้ือหาบทน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานใน

โครงงานเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบัการระบบปฏิบติัการอูบนัตูเวอร์ชัน่ 16.04  

(Ubuntu Version 16.04)  และเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอล (Network Time Protocol: NTP)  

 

2.1 ระบบปฏิบัติการอูบันตูเวอร์ช่ัน 16.04  (Ubuntu Version 16.04) 

 อูบันตู เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นระบบปฏิบัติการ ท่ีมีพื้นฐานจาก
ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ดิสทริบิวชนั (Linux distribution) หรือท่ีเรียกย่อๆ ว่า ดิสโทร ซ่ึงจะรวม
ระบบลินุกซ์พร้อมกบัแอพพลิเคชนัอ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นแพคเกจ (package) ของระบบปฏิบติัการ 
ลินุกซ์ เพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชง้านไดส้ะดวก เช่น อูบนัตู หรือ เรดแฮต (Red Hat) 

ข้อดี 

 ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการใชง้าน 

 มีความปลอดภยั เน่ืองจากระบบปฏิบติัการอูบนัตูจะมีการป้องกนัสิทธ์ิในการใชง้าน โดย

จะให้สิทธ์ิเฉพาะผูดู้แลระบบเท่านั้นในการจดัการระบบ ซ่ึงจะตอ้งมีการใส่รหสัผา่นของ

ผูดู้แลระบบเพื่อยนืยนัตวัตนก่อนจึงจะสามารถเขา้ไปท างานในระบบได ้

 ผูใ้ช้งานสามารถปรับเปล่ียนค่าต่างๆ ไดต้ามตอ้งการทั้งในเร่ืองของหน้าจออินเตอร์เฟส 

รูปแบบการใชง้านต่างๆ ในระบบ 

 รองรับการใชง้านภาษาไทย โดยระบบปฏิบติัการอูบนัตูสามารถอ่าน เขียน หรือแสดงเมนู

ภาษาไทยไดดี้ จึงเหมาะส าหรับผูใ้ชง้านคนไทยท่ีเพิ่มเร่ิมตน้ใชง้านระบบปฏิบติัการอูบนัตู 

 ตอ้งการทรัพยากรในการติดตั้งระบบปฏิบติัการน้อย ดงันั้นฮาร์ดแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพไม่

ค่อยสูงก็สามารถติดตั้งได ้

ข้อด้อย 

 ไม่สนับสนุนการท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ดังนั้ นถ้ามีการน าข้อมูลจาก

แอพพลิเคชั่นท่ีท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) อาจจะไม่สามารถ

แลกเปล่ียนข้อมูลได้หรืออาจท าให้ข้อมูลมีความผิดเพี้ ยน เช่น การน าเอาเอกสารของ
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โปรแกรมในชุดไมโครซอฟตอ์อฟฟิต (Microsoft Office)ไปใชบ้นระบบปฏิบติัการอูบนัตู

อาจเกิดความผดิเพี้ยนของการแสดงผลได ้ 

 สนบัสนุนการท างานของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พอเรอร์ (Internet Explorer )ตั้งแต่

เวอร์ชัน่ 6.0 ข้ึนไปเท่านั้น 

 ไม่สนบัสนุนการใชง้านโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์ (Flash Player) ท าให้ไม่สามารถใชง้าน

บนเวบ็ท่ีมีการใชง้านโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์ได ้หรืออาจท าให้เกิดการใชท้รัพยากรของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์มากเกินไปในการเรียกใช้งานโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์จนเกิดการ

ขดัขอ้งในการท างาน 

 เม่ือใชง้านไปสักระยะหน่ึง อาจไม่มีการสนบัสนุนหรือการอพัเดทระบบจากผูใ้หบ้ริการ 

2.2 เน็ตเวร์ิคไทม์โปรโตคอล (Network Time Protocol: NTP)  

เน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล หรือ เอ็นทีพี NT คือเน็ตเวิร์คโปรโตคอล (Networking protocol)
ท่ีใชส้ าหรับซิงคไ์ทม ์(Sync time) ของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ทุกเคร่ืองในระบบเครือข่ายให้ตรงกนัผา่น
แพ็กเกตสวิตช์  (Packet-switch) โดยจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือในการส่งข้อมูลเวลา
มาตรฐานจากเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ (Network Time Protocol Server) ไปยงัเคร่ือง
ปลายทางเพื่อปรับเวลาให้ตรงกับเวลามาตรฐาน (Time Standard) ซ่ึงเป็นค่าเวลาท่ีทาง
ห้องปฏิบติัการเวลาและความถ่ี (Time & Frequency Lab)ไดท้  าการเปรียบเทียบกบัเวลามาตรฐาน
ของประเทศอ่ืนๆซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ซ่ึงในระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area 
Network : LAN) จะมีความถูกตอ้งอยูท่ี่ประมาณ 1 มิลลิวินาที (millisecond) และมีความถูกตอ้งอยู่
ท่ีประมาณ 10 มิลลิวินาทีในระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) ซ่ึงถือวา่เป็น
ค่าท่ีมีความคลาดเคล่ือนในระดบัต ่า  

 เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลถูกน ามาใช้เน่ืองจากคล็อค (Clock) ของเซิร์ฟเวอร์หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่บนระบบเครือข่ายไม่ไดมี้ค่าตรงกนั ซ่ึงการคลาดเคล่ือนเพียงเล็กน้อยอาจท าให้
แอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านบนระบบเครือข่ายอาจส่ือสารกนัผดิพลาดได ้โดยเฉพาะในระบบท่ีเซิร์ฟเวอร์
มีขนาดใหญ่และมีการท างานอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานหลายปียอ่มมีความคลาดเคล่ือน ดงันั้นจึง
ตอ้งน าเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลมาช่วยในการเทียบเวลาเพื่อท าให้เกิดความแม่นย  าของเวลาใน
ระดบัมิลลิวินาที  เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลจะอยู่ในรูปแบบของไคลเอนต์ (Client-server) หรือ 
เพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-peer)ในการรับส่งค่าของไทม์สแตมป์ (Timestamps) ผ่านยดีูพีพอร์ท (UDP 
port) 
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สตราตัมเลเยอร์ (Stratum layer) 

เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลจะท างานเป็นล าดบัชั้น โดยเรียกว่าแต่ละชั้นว่า เลเยอร์ ซ่ึงแต่
ละเลเยอร์จะเรียกวา่ สตราตมั (Stratum) โดยเรียงล าดบัจากเลเยอร์บนสุดเป็น สตราตมั 0 (Stratum 
0) ลงไปเร่ือยๆ ซ่ึงสตราตมั 1 (Stratum 1) จะท าการซิงคข์อ้มูลเวลากบัเซิร์ฟเวอร์บนสุดท่ีอยูใ่นสต
ราตมั 0  และสตราตมั 2 (Stratum 2) จะซิงคข์อ้มูลเวลากบัเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยูใ่นสตราตมั 1 อีกต่อหน่ึง
ไล่ล าดบักนัลงไปเร่ือยๆ ดงันั้นจะเห็นวา่ยิ่งสตราตมัท่ีมีหมายเลขนอ้ยกว่าจะมีความแม่นย  ากวา่สต
ราตมัท่ีมีหมายเลขมากกวา่  

ตัวอย่างรูปแบบของสตราตัม 

 สตราตมั 0  

เป็นเลเยอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนกบัเป็นคล็อคมาสเตอร์ (Master clock)  โดยใชอ้ะตอม
มิกคล็อค (Atomic clock) จีพีเอสคล็อค (GPS clock ) หรือ เรดิโอคล็อค(Radio clock) 
เพื่อสร้างซิกแนล พลัส์ (Signal pulse) ทุกๆวินาที เพื่อซิงค์ขอ้มูลเวลาให้กบัเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ท่ีเช่ือมต่อเขา้มา โดยเรียกว่าคล็อคนั้นว่า เรฟเฟอร์เรนซ์คล็อค (Reference 
clock) ดงันั้นสตราตมัน้ีจึงเป็นเลเยอร์ท่ีมีความแม่นย  าของขอ้มูลเวลาสูงสุด 

 สตราตมั 1 

เป็นเลเยอร์ท่ีมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีท าการซิงค์ขอ้มูลเวลากบัสตราตมั 0 จากนั้นเคร่ือง
สตราตมั 1 เซิร์ฟเวอร์จะท าการซิงคข์อ้มูลเวลากบัสตราตมั 1 เซิร์ฟเวอร์ตวัอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นตรวจสอบและการส ารอง (Backup)ขอ้มูล ซ่ึงเรียกวา่ ไพมาร่ีไทมเ์ซิร์ฟเวอร์  
(Primary Time Server) 
 สตราตมั 2  
เป็นเลเยอร์ท่ีมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีท าหนา้ท่ีซิงคข์อ้มูลมาจากสตราตมั  1 เซิร์ฟเวอร์และ
ท าการตรวจสอบขอ้มูลเวลากบัสตราตมั 2 ตวัอ่ืนๆ 
 สตราตมั 3 
เป็นเลเยอร์ท่ีมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีท าหนา้ท่ีซิงคข์อ้มูลมาจากสตราตมั 2 เซิร์ฟเวอร์และ
ท าการตรวจสอบกบัสตราตมั 3 ตวัอ่ืนๆ ซ่ึงเลเยอร์น้ีก็จะเปิดให้สตราตมั 4 เขา้มาซิงค์
ขอ้มูลเวลากบัตนเองไดเ้หมือนกบัเลเยอร์ 1 และ 2 ท่ีผา่นมา 

 



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
      ช่ือสถานประกอบการ  บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จ ำกดั มหำชน

(Maybank Kim Eng Securities Thailand) 

      ทีต่ั้งสถานประกอบการ  ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (the Offices at Central World) ชั้น 
20 และ 21 ถนนพระรำมท่ี 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 

       โทรศัพท์: 02 658 6300    

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถำนประกอบกำร 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) Public Company Limited) เป็นบริษทัหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ให้บริกำร
ดำ้นซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละแนะน ำกำรลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งรำยบุคคลทัว่ไปและสถำบนั ธนำคำร
เมยแ์บงก ์เป็นธนำคำรท่ีเนน้กลุ่มลูกคำ้สินเช่ือรำยยอ่ยและธุรกิจขนำดใหญ่และมีควำมเช่ียวชำญใน
ธุรกิจวำณิชธนกิจ 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH775TH775&site=async/lcl_akp&q=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%26nbsp%3B+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=649591983815156633&sa=X&ved=2ahUKEwjJnqy_o-PcAhUPT30KHVJADVwQ6BMwBXoECAEQKw
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กร 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.2 กำรจดักำรและบริหำรงำนขององคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ต ำแหน่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยคือ ผูช่้วยผูดู้แลระบบ ซ่ึงเป็นงำนท่ีเก่ียวกบักำร
ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server System) ระบบของคอมพิวเตอร์ กำรเขียนโปรแกรม และระบบต่ำงๆ
ท่ีจ ำเป็นต้องใช้งำนภำยในบริษทั และพฒันำโครงงำนจดัท ำข้ึนมำเพื่อเพิ่มควำมคล่องตวัและ
สะดวกสบำยในกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีใช้โปรแกรมท่ีถูกสร้ำงมำ พร้อมทั้งดูแลและจดักำรใน
ส่วนของกำรจดักำรอุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำงๆขององคก์ร 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณนิธิพร สะและสกุล  ต ำแหน่งผูช่้วยผูจ้ดักำรแผนกไอที 

 คุณวรุณ โชคสิทธิกร   ต ำแหน่งผูช่้วยผูจ้ดักำรแผนกไอที 

 คุณพชัรดนยั กล ่ำนำค  ต ำแหน่งผูช่้วยผูจ้ดักำรแผนกไอที 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

คุณณรงคศ์กัด์ิ สุขมำ 
Vice – President (Head Of Infra) 

คุณพชัรำ ประภำกรบรรเจิด    
Assign Manager  

(IT-System) 
 

คุณวรุณ โชคสิทธิกร 
Assign Manager 

(IT-System) 
 

คุณพงษศ์กัด์ิ ยอดใจ 
Assign Manager 

(IT-System) 
 

นำยพชัรดนยั กล ่ำนำค 
Assign Manager 

(IT-System) 
 
 

คุณนิธิพร สะและสกลุ 
Assign Manager  

(IT-System) 
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 ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนเร่ิมวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม  
พ.ศ. 2561 

3.7 แผนการด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน 

 ผูจ้ดัท ำตอ้งท ำกำรศึกษำและสอบถำมรำยละเอียดควำมตอ้งกำรของพนกังำนในองคก์ร 
ว่ำตอ้งกำรให้โปรแกรมมีกำรท ำงำนใดบำ้ง จำกนั้น ท ำกำรออกแบบระบบกำรท ำงำน และจดัท ำ
ระบบใหไ้ดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 

 3.7.2 วเิครำะห์ระบบงำน 
 หลงัจำกท ำกำรเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ผูจ้ดัท ำจะท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและวำงแผนกำร
ท ำงำนเป็นล ำดบัขั้นตอนวำ่ส่ิงใดควรด ำเนินกำรก่อนหลงั 
 3.7.3 ออกแบบระบบงำน 
 ท ำกำรออกแบบระบบงำนให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรและง่ำยต่อกำรใชง้ำน ซ่ึงออกแบบ
ใหใ้ชส้ตรำตมัเลเยอร์เป็นสตรำตมั 0  สตรำตมั 1 และ สตรำตมั 2 ดงัรูปท่ี 3.3  
 

 
 

รูปท่ี 3.3 สตรำตมัเลเยอร์ 
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โดยมีขั้นตอนกำรท ำงำนดงัน้ี  

 ติดตั้งระบบปฏิบติักำรอูบนัตูเวอร์ชั่น 16.04 บน วีเอ็มแวร์อีเอสเอ็กซ์ไอเวอร์ชั่น 6.50 

(VMware ESXi 6.5.0) 

 ตั้งค่ำเน็ตเวร์ิคอินเตอร์เฟส (Network Interface) 

 แกไ้ขเน็ตเวร์ิคอินเตอร์เฟสและรีสตำร์ท (Restart) 

 ตรวจสอบสถำนะของเซอร์วสิเน็ตเวร์ิค(Service Network)และท ำกำรปิงไอพี (Ping IP) 

 ติดตั้งเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน่ 4.2.8 

 แกไ้ขค่ำคอนฟิก (Config) บนเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ 

 รีสตำร์ทเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ 

 ตรวจสอบสถำนะของเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ 

 สตำร์ทเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ 

 3.7.4 กำรด ำเนินงำนตำมท่ีออกแบบไว ้
 ติดตั้งระบบปฏิบติักำรอูบนัตู บนวีเอ็มแวร์อีเอสเอ็กซ์ไอ (VMware ESXi ) ลงบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำด   256 เมกกะไบต ์(MB) ฮำร์ดดิสก์ขนำด 5 จิกะไบต ์

(5GB) 

 ติดตั้งเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอล โดยใชค้  ำสั่งดงัรูปท่ี 3.4 

รูปท่ี 3.4 ขั้นตอนติดตั้งเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล  
 ก ำหนดค่ำติดตั้งเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอล เซิร์ฟเวอร์ท่ีจะเรียกใช้ โดยใชค้  ำสั่งดงัรูป

ท่ี 3.5 

 

 
รูปท่ี 3.5 ขั้นตอนติดตั้งเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล  

 ก ำหนดเซิร์ฟเวอร์ท่ีตอ้งกำรซิงคโ์ครไนซ์เวลำ (Synchronize) ดงัรูปท่ี 3.6 
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รูปท่ี 3.6 ขั้นตอนกำรก ำหนดเซิร์ฟเวอร์ท่ีตอ้งกำรซิงคโ์ครไนซ์เวลำ 

 รันเซอร์วสิเอน็ทีพีดี (ntpd) เพื่อสตำร์ทเอน็ดีพี ดงัรูปท่ี 3.7 

รูปท่ี 3.7 ขั้นตอนกำรรันเซอร์วสิเอ็นทีพีดี 
 ใช้ค  ำสั่ง เอ็นทีพีดีคิว (ntpq) เพื่อแสดงคิวของเซิร์ฟเวอร์ท่ีซิงค์โครไนซ์เวลำใน

ระบบ ดงัรูปท่ี 3.8  

รูปท่ี 3.8 ขั้นตอนกำรแสดงคิวของเซิร์ฟเวอร์ท่ีซิงคโ์ครไนซ์เวลำ 
 3.7.5 แผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนกำรด ำเนินงำนของโครงงำนสำมำรถแสดงไดด้งัตำรำงท่ี 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
3.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์      1 เคร่ือง 

 ซอฟต์แวร์ 
-  วเีอม็แวร์ อีเอสเอก็ซ์ไอ    1 ชุด 

-  ระบบปฏิบติักำรอูบนัตู เวอร์ชัน่ 16.04  1 ชุด 

- เน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอล 4.2.8p8    1 ชุด 

 

 
ท่ี 

 
หวัขอ้งำน 

2561 
พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 

1 ปรึกษำพนกังำนท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัโครงงำนท่ีสถำน
ประกอบกำรมอบหมำยให้ 

    

2 น ำเสนอหวัขอ้โครงงำนกบั
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

    

3 ศึกษำระบบปฏิบติักำรอูบนัตู
เวอร์ชัน่ 16.04  

    

4 ศึกษำเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล     
5 ด ำเนินกำรติดตั้งเน็ตเวร์ิคไทม์

โปรโตคอล เซิร์ฟเวอร์ 
    

6 ทดสอบกำรท ำงำน      
7 แกไ้ขขอ้ผดิพลำดท่ีเกิดข้ึน     
8 จดัท ำเล่มรำยงำน     



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 จากการทดสอบการเทียบเวลาของอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยูบ่นเครือข่ายจากเน็ตเวิร์ค
ไทมโ์ปรโตคอล เซิร์ฟเวอร์ พบวา่สามารถเทียบเวลาไดต้ามท่ีออกแบบไว ้แต่เน่ืองจากนโยบายของ
บริษทัในด้านความปลอดภยัของข้อมูล  จึงท าให้ผลการปฏิบติังานบางส่วนไม่สามารถน ามา
เผยแพร่ลงในรายงานฉบบัน้ีได ้ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงขออนุญาตหยิบยกเฉพาะการท างานบางส่วนเท่าท่ี
สามารถเปิดเผยหรืออาจใชก้ารจ าลองการท างานมาแสดงในบทน้ี 

  
4.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู  

การติดตั้งระบบปฏิบติัการอูบนัตูประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

 ดาวน์โหลดไฟล์ไอเอสโอ (ISO) ส าหรับใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบติัการอูบนัตูลงเคร่ือง
เสมือนบนวเีอม็แวร์ อีเอสเอก็ซ์ไอ 

 สร้างเคร่ืองเสมือน (Virtual Machine) บนเวเีอม็แวร์เพื่อจ าลองการท างาน ดงัรูปท่ี 4.1 

รูปท่ี 4.1 การสร้างเคร่ืองเสมือนบนวีเอม็แวร์  
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  ก าหนดช่ือส าหรับเคร่ืองเสมือนดงัรูปท่ี 4.2 

 

รูปท่ี 4.2 การก าหนดช่ือส าหรับเคร่ืองเสมือน 

 เลือกโฮสต ์(Host) ท่ีตอ้งการเช่ือมโยงกบัเคร่ืองเสมือนท่ีตอ้งการลงอูบนัตู ดงัรูปท่ี 4.3 

 
รูปท่ี 4.3 การเลือกโฮสต ์ 
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 ก าหนดเดตา้สโตร์ (Datastore)  ท่ีตอ้งการดงัรูปท่ี 4.4 

 

รูปท่ี 4.4 การก าหนดเดตา้สโตร์ 

 ก าหนดระดบัความเขา้กนัไดข้องเคร่ืองเสมือน เพื่อตอ้งการใหส้ามารถเขา้กนัไดก้บั
แพลตฟอร์ม (Platform) ล่าสุด จึงก าหนดให้เป็นค่าดีฟอลต ์(Default) ดงัรูปท่ี 4.5 ฟอลต ์

รูปท่ี 4.5 การก าหนดระดบัความเขา้กนัได ้ 
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  ก าหนดระบบปฏิบติัการและเวอร์ชัน่ ดงัรูปท่ี 4.6 

 

รูปท่ี 4.6 ก าหนดระบบปฏิบติัการและเวอร์ชัน่ 

  ปรับแต่งค่าฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองเสมือน เช่น จ านวนซีพีย ู(CPU) 1 ตวั หน่วยความจ าหลกั 

(RAM) ขนาด 2 GB  ฮาร์ดดิสก์หลกั 20 GB  รวมถึงการก าหนดต าแหน่งไปยงัไฟล์

ไอเอสโอ  ดงัรูปท่ี 4.7 

รูปท่ี 4.7 การก าหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองเสมือน 
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 ยนืยนัการเปล่ียนแปลงการปรับแต่งค่าบนเคร่ืองเสมือน โดยโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลสรุป

ของการเปล่ียนแปลงค่าบนเคร่ืองเสมือน  ดงัรูปท่ี 4.8 

รูปท่ี 4.8 ขอ้มูลสรุปการเปล่ียนแปลงค่าบนเคร่ืองเสมือน 

 ก าหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP address) โดยใชค้  าสั่ง ifconfig ดงัรูปท่ี 4.9 

 

รูปท่ี 4.9 การก าหนดค่าไอพีแอดเดรส 
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 ก าหนดค่าของเน็ตเวิร์คอินเตอร์เฟส (Network interface) เช่น ค่าไอพีแอดเดรส ค่าซบัเน็ต

มาร์ก (Subnet Mask) และค่าบอร์ดแคสต ์(Broadcast) ในไฟล์ “/ etc / network / interfaces” 

ดงัรูปท่ี 4.10 

รูปท่ี 4.10 ก าหนดค่าของเน็ตเวร์ิคอินเตอร์เฟส 

 รีสตาร์ทเซอร์วิสเน็ตเวิร์ค  จากนั้นท าการตรวจสอบสถานะของเซอร์วิสเน็ตเวิร์ค ดงัรูปท่ี 

4.11 

 

 
รูปท่ี 4.11 การตรวจสอบสถานะของเซอร์วสิเน็ตเวร์ิค 
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 ตรวจสอบการเช่ือมต่อเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์โดยใช้ค  าสั่ง “ping” แลว้ตามดว้ย

หมายเลขไอพีของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต ์ดงัรูปท่ี 4.12 

 

รูปท่ี 4.12 การตรวจสอบการเช่ือมต่อเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต ์

4.2 การติดตั้งเน็ตเวร์ิคไทม์โปรโตคอล 

 เม่ือระบบเครือข่ายพร้อมใชง้าน ใหท้  าการติดตั้งเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอล ดงัรูปท่ี 4.13 

 

รูปท่ี 4.13 การติดตั้งเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอล 

 ก าหนดค่าหลกัของเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ในไฟล์ท่ีช่ือ “config /etc/ntp.conf” 

ดงัรูปท่ี 4.14 
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รูปท่ี 4.14 ก าหนดค่าหลกัของเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ 

 
 เปิดการใชง้านเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซอร์วสิ โดยใชค้  าสั่ง “# service ntpd start ” 

 ตรวจสอบการสถานะของเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซอร์วสิ ดงัรูปท่ี 4.15 

 

 

รูปท่ี 4.15 การตรวจสอบการสถานะของเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลเซอร์วสิ 
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 ตรวจสอบการซิงคโ์ครไนซ์ของเน็ตเวิร์คไทมโ์ปรโตคอลเซอร์วสิ ดว้ยค าสั่ง “ntpq –p” ดงั 

รูปท่ี 4.16 

 
รูปท่ี 4.16 การตรวจสอบการซิงคโ์ครไนซ์ 

 

 

 

 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการปฏิบติังานในบริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จ ากดัมหาชน 

(Maybank Kim Eng Securities Thailand)  ในต าแหน่งผูช่้วยดูแลระบบและพฒันาโครงงาน

เน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลสามารถสรุปผลและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 จากการทดสอบโครงงานเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอลทดลองไดผ้ลสรุปดงัน้ี   

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองไคลเอนต์ของแต่ละสาขาสามารถซิงค์เวลาจากเน็ตเวิร์คไทม์

โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ท่ีพฒันาได ้ท าให้แอพพลิเคชัน่ (Applications)ท่ีท างานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์

และเคร่ืองไคลเอนตมี์ค่าของเวลาท่ีตรงกนั ซ่ึงส่งผลให้ขอ้มูลเวลาของการท าธุรกรรมการซ้ือขายท่ี

เกิดข้ึนในบริษทัมีค่าท่ีตรงกนั 

5.1.2 ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

ยงัไม่มีการจดัท าคู่มือการใชง้านระบบท่ีพฒันาข้ึน 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

 ควรมีการจดัท าคู่มือการใช้งานระบบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผูท่ี้มาใชง้านสามารถศึกษาได้
ดว้ยตนเอง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 
1. ไดท้  าความรู้และทกัษะจากการพฒันาโครงงานเน็ตเวร์ิคไทมโ์ปรโตคอล 
2. ไดท้กัษะการใหบ้ริการงานดา้นไอทีแก่ผูใ้ชง้านภายในองคก์ร 
3. ไดพ้ฒันาและทดสอบโปรแกรมท่ีสร้างข้ึน  
4. ไดฝึ้กทกัษะการลงโปรแกรมใหเ้คร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
5. ไดฝึ้กทกัษะการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
6. ไดค้วามรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

ในองคก์ร 
7. ไดฝึ้กการปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลและองคก์ร       
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8. ไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในองคก์ร 
9. ไดฝึ้กใหมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
10. ไดฝึ้กทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงตอ้งมีความสามคัคี และการช่วยเหลือเก้ือกูล

ระหวา่งกนั 
11. ได้เข้าใจระบบการท างานในองค์กรและสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวติประจ าวนัได ้
5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 

 บริษทัท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีขอ้มูลเป็นจ านวนมากและตอ้งการความ
ปลอดภยัสูง ดังนั้ นการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องท าภายใต้นโยบายความปลอดภัยของบริษัท แต่
เน่ืองจากผูป้ฏิบติัสหกิจศึกษายงัมีประสบการณ์น้อย ดงันั้นในการปฏิบติังานช่วงตน้ๆจึงอาจยงั
ไม่ไดค้  านึงถึงจุดน้ีในการปฏิบติังาน  

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

ควรศึกษานโยบายด้านความปลอดภยัขององค์กรจากพนกังานท่ีปรึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้

ปฏิบติังาน เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบแผนของบริษทั  
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ภาคผนวก ก  

การติดตั้งโปรแกรมทีเ่กีย่วข้อง 
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การติดตั้ง Ubuntu 16.04 

1. ท ำกำร Create a new Virtual Machine เพื่อสร้ำง OS ใหม่ข้ึนมำ > กด Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.1 เร่ิมกำรติดตั้ง Ubuntu บน VMware ESXi 6.5.0 

2. เขำ้สู่ Select a name and guest OS ท ำกำรตั้งช่ือ Ubuntu Server  >  compatibility: Esxi 6.5 virtual 

machine > Guest OS family: Linux > Guest OS version: Ubuntu Linux (64 Bit)  

 

รูปท่ี ก.2 กำรตั้งช่ือ ก ำหนด OS บน Virtual Machine 
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3. เลือก Data store ท่ีตอ้งกำร > คลิก Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี ก.3 พื้นท่ี Data store ท่ีตอ้งกำรติดตั้ง 

4. เขำ้สู่หนำ้จอ Customize settings > ก ำหนด CPU: 2 Core > ก ำหนด Memory 1024 MB > ก ำหนด 

Hard disk 1: 20 GB > Network Adapter 1 :VM Network > CD/DVD Drive 1 เขำ้เพื่อเลือก แผน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี ก.4 กำรก ำหนดสเปคกำรติดตั้ง 
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เขำ้สู่หนำ้จอกำรเลือกแผน่ Ubuntu เพื่อท ำกำรติดตั้ง > select  

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี ก.5 หนำ้จอ Data store 

5. เม่ือเลือกแผน่ ISO Ubuntu เรียบร้อยแลว้ท ำกำรกด Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.6  กด Next เพื่อด ำเนินกำรต่อ 
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6. เขำ้สู่หนำ้จอ ระบุ Status ท่ีก ำหนดไวก่้อนหนำ้น้ี > กด Finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.7 หนำ้จอ Status ท่ีก ำหนดไว ้

 

7. เลือก Virtual Machine ซำ้ยมือ Ubuntu Server และคลิกหนำ้จอ Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี ก.8 กำรติดตั้ง ubuntu  
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8. เขำ้สู่หนำ้จอ Linux Ubuntu  

 

 รูปท่ี ก.9 หนำ้จอ Linux Ubuntu 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
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รูปท่ี ข.1กำรติดตั้งระบบเครือข่ำยแลน 

 

 

 

รูปท่ี ข.2กำรตรวจสอบเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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รูปท่ี ข.3 กำรติดตั้งโปรแกรมลงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

 

 

รูปท่ี ข.4กำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ 
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รูปท่ี ข.5กำรน ำเสนอโครงงำนกบัพนกังำนท่ีปรึกษำ 
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