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 ง 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

Title MEASUREMENT AND IMPROVEMENT OF CLOUD LOGGING 
SYSTEMS 

Author KRAIYAWICH SUPPASOPAPONG 
Advisor Assistant Professor Winai Wongthai, Ph.D. 
  
Academic Paper Thesis M.S. in Computer Science, Naresuan University, 2018 
Keywords Security Cloud computing Longing system Performance 

measurement 
  

ABSTRACT 
  

This research aimed for testing performance of logging systems on cloud 
computing and improvement of logging systems.The logging systems Can mitigate risk 
factors that may cause a threat to the cloud. So, the improvement of cloud logging 
systems requires results analysis from testing performance of hardware. How to 
improve the efficiency of the cloud logging systems that the researcher has chosen 
to use is configure working process logger on logging systems in Central Processing 
Unit (CPU). That process logger is an important of logging systems. So, Improvement 
of cloud logging systems derived from the result of analysis and measurement. When 
measuring the efficiency of the event recording system, then proceeding to improve 
efficiency in the next order.The result of logging system has can be monitoring 
are faster accurate and used in real work environments. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

การด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงษ์ไทย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษาได้
ทุ่มเทอบรมสั่งสอนให้ความรู้ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคต่างๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
คุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้   จนเสร็จสมบูรณ์
เป็นอย่างดียิ่ง  ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่าน  ประกอบด้วย              
ดร. วินัย วงษ์ไทย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์                        
ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ  ดร.ธนะธร พ่อค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทั้ง 3 ท่านดังกล่าว  และ    
ดร.พรเทพ  โรจนวสุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง
พัฒนาด้วยความเอาใจใส่ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
การเรียนและด้านการท าวิทยานิพนธ์จนท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จ
และมีความสมบูรณ์ยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธนะธร พ่อค้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่คอยให้ค าปรึกษา
และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีต่างๆ ทางศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบบันทึก
เหตุการณ์ การท างานของโค้ดในระบบบันทึกเหตุการณ์ และช่องโหว่ต่างๆ ของระบบบันทึกเหตุการณ์  
ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพ่ือนๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงทุกๆ คนที่
คอยเป็นก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนประสบผลส าเร็จ 

ผู้วิจัยจึงขอมอบส่วนคุณงามความดีทั้งหลายให้แด่คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนท า
ให้ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ บิดา 
มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยให้ความห่วงใยและเป็นก าลังใจ  ตลอดจนการสนับสนุนในทุกๆ 
ด้าน จนได้บรรลุผลการเรียนในระดับมหาบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในงานวิทยานิพนธ์นั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

การประมวลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) เป็นเทคโนโลยี                

ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและอนาคต โดยในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้ค าย่อว่า คลาวด์ (cloud)           

ซึ่งรูปแบบการให้บริการของคลาวด์จะให้การบริการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

หรืออินทราเน็ตและให้บริการเช่าทรัพยากรดังกล่าว เช่น พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน โดยการเข้าถึงการบริการ

เหล่านี้จะต้องท าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต นอกจากนี้รูปแบบการให้บริการคลาวด์ยัง

ยืดหยุ่น สามารถลด เพ่ิมหรือยกเลิกการใช้บริการของคลาวด์ได้ทันที ด้วยรูปแบบการให้บริการของ

คลาวด์ที่มีการให้เช่าบริการที่หลากหลายและยังยืดหยุ่นในการเข้าถึงการให้บริการ ท าให้ในปัจจุบันมี

องค์กรต่าง ๆ สนใจที่จะน าคลาวด์ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านไอที (Information Technology : IT) 

ภายในองค์กรต่าง ๆ  

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคลาวด์ก็เป็นปัจจัยหลักส าหรับการน า

คลาวด์มาพิจารณาเพ่ือน าไปใช้งานจริงในองค์กรต่าง ๆ จึงท าให้มีองค์กรที่ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับปัญหา

ทางด้านความปลอดภัยของคลาวด์เกิดขึ้น เช่น องค์กร Cloud Security Alliance (CSA) และจาก

ปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคลาวด์ที่ ได้จากการวิจัยขององค์กร CSA ท าให้มีนักวิจัยได้

ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและวิธีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ

คลาวด์ ซึ่งการป้องกันหรือบรรเทาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ1  

   ในงานวิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์            

โดยระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นระบบที่สามารถช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ

คลาวด์ได้ ลักษณะการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์จะท าให้ทราบว่า บุ คคลใดเข้าถึงไฟล์

อะไรบ้างหรือได้กระท าอะไรกับไฟล์เหล่านั้นบ้าง ระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งใน

การช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการสืบสวนหาตัวบุคคลที่กระท าผิดมารับผิดชอบต่อการ

กระท าดังกล่าวได้ ซึ่งการศึกษาการท างานเกี่ยวกับระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ส าคัญของงาน

                                                           
1
  ผู้ใช้บริการ หรือ customer สามารถเข้าใช้บริการที่ทางผู้ให้บริการได้จัดเตรียมไว้ท้ังแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายได้โดยผ่านทางเน็ตเวิร์ค 
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วิทยานิพนธ์นี้เพราะระบบบันทึกเหตุการณ์ยังมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ ท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ได้ทั้งหมด ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุง

ประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น                  

โดยรายละเอียดของบทน าผู้วิจัยได้จ าแนกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะอธิบายความหมายของคลาวด์ ภาพรวมของคลาวด์ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ ความส าคัญของการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาภัย

คุกคามต่อคลาวด์ วิธีการใดบ้างที่ใช้บรรเทาปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

วิธีการดังกล่าวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับการน าไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 

โดยหัวข้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1.1  ความหมายและภาพรวมของคลาวด์ 
หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับนิยามและความส าคัญของคลาวด์เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

เกี่ยวกับนิยามและความส าคัญของคลาวด์  

ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและสรุปงานวิจัยของ Chiba และ Surbriyala  โดยได้สรุปนิยาม

เกี่ยวกับคลาวด์ไว้ดังนี้ คลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์ (Cloud computing or cloud) เป็นเทคโนโลยี

ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอัตราการใช้งานที่เติบโตขึ้นทุกปี 

ซึ่งคลาวด์ได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ นอกจากการให้บริการ

จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรดังกล่าวแล้ว คลาวด์ยังมีการให้บริการเช่าทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ    

อีกด้วย เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ                       

แอปพลิเคชัน โดยรูปแบบการคิดค่าบริการการใช้งานต่อคลาวด์ส่วนใหญ่ คือ ผู้ใช้บริการเสียค่าใช้จ่าย

เท่ากับจ านวนทรัพยากรที่ใช้ (Chiba, et al., 2016; Surbiryala, et al., 2017) ตัวอย่างของการ

ให้บริการคลาวด์ เช่น Amazon Web Service (AWS) หรือ Dropbox หรือOffice 365 และอ่ืน ๆ 

(Surbiryala, et al., 2017) ด้วยเหตุผลข้างต้นที่คลาวด์มีลักษณะการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่าย

เท่ากับจ านวนทรัพยากรที่ใช้ จึงท าให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีขององค์กรต่าง ๆ ลงได้ 

ส่งผลให้หลายๆ องค์กรสนใจที่จะน าคลาวด์มาใช้งานด้านไอทีภายในองค์กร   
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จากลักษณะการให้บริการของคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถเพ่ิมหรือลดทรัพยากรที่ใช้งาน

ได้ตามความต้องการและยังเสียค่าใช้จ่ายตามบริการที่ใช้งานจริงแล้ว จึงท าให้มีอัตราการใช้บริการที่

เพ่ิมสูงขึ้น ในงานของ Chiba ยังกล่าวอีกว่าองค์กรต่าง ๆ ได้มีการน าคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุน แต่อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาด้านความปลอดภัยก็เป็นปัญหาส าคัญ ต่อการน าคลาวด์มาใช้งานทางด้านไอทีให้ประสบ

ผลส าเร็จภายในองค์กร โดยเป็นการให้เหตุผลจาก Chief Information Officer หรือ CIO ซึ่งเป็น

เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่าง ๆ (Chiba, et al., 2016) นอกจากนี้ ในงานวิจัย

ของ Surbiraya ยังกล่าวว่าปัญหาด้านความปลอดภัยต่อคลาวด์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับการ

น าไปพิจารณาเพ่ือน าคลาวด์มาใช้งานจริง ดังนั้นการน าคลาวด์มาใช้งานจริงจึงต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัย (Surbiryala, et al., 2017) และ Chiba ยังได้กล่าวอีกว่าความปลอดภัยต่อคลาวด์เป็น

อุปสรรคในการน าคลาวด์มาใช้งานจริงในองค์กร (Chiba, et al., 2016)       

จากปัญหาความเสี่ยงที่อาจก่อให้ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยที่ของคลาวด์จึงได้มีองค์กรที่  

ท าการวิจัยและระบุปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อคลาวด์ นั่นคือ องค์กร Cloud Security Alliance 

หรือ CSA (CSA, 2016a, 2016b) โดยปัญหาที่ทางองค์กร CSA ได้ระบุไว้จะถูกอธิบายเพ่ิมเติมใน

หัวข้อถัดไป 

  

1.1.2  ปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ 
เนื่องจากปัญหาภัยคุกคามเป็นปัญหาที่ส าคัญของคลาวด์ ในหัวข้อนี้จึงได้มีการ

อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ รวมถึงปัญหาข้อใดที่ผู้วิจัยสนใจที่จะบรรเทา

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามต่อคลาวด์  

องค์กร CSA ได้ท าการวิจัยในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อคลาวด์และได้จัดท า

รายงานที่มีชื่อว่า Top Threats Cloud Computing V1.0 - Cloud Security Alliance ซึ่ งเป็น

รายงานฉบับแรกที่จัดท าขึ้นในปี 2010 (CSA, 2010) โดยรายงานฉบับแรกดังกล่าวทาง CSA ได้ระบุ

ปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ไว้ 7 ข้อ แต่ยังไม่มีการจัดอันดับความรุนแรงเกี่ยวกับภัยคุกคามดังกล่าว 

ตัวอย่างภัยคุกคามของคลาวด์ที่องค์กร CSA ได้ระบุ เช่น ผู้ใช้บริการคลาวด์เพ่ือน าไปใช้ในทางที่ผิด

หรือ Abuse and Nefarious Use of Cloud Computing เป็นต้น ต่อมาทางองค์กร CSA ได้ท าการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2013 จึงได้จัดท ารายงานที่ชื่อว่า The Notorious Nine: Cloud 

Computing Top Threats in 2013 (CSA, 2013) เป็นรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อคลาวด์            
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9 หัวข้อ ซึ่งมีการเพ่ิมภัยคุกคามของคลาวด์จากรายงานฉบับแรกที่มีเพียง 7 หัวข้อ นอกจากนี้ทาง

องค์กร CSA ยังได้จัดอันดับความรุนแรงของปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อคลาวด์ไว้ในรายงานล่าสุด

เมื่ อปี  2016 โดย ใช้ ชื่ อ ว่ า  The Treacherous 12 Cloud Computing Top Threats in 2016       

ซึ่งเป็นรายงานฉบับล่าสุด ในรายงานฉบับล่าสุดนี้ทางองค์กร CSA ได้ระบุเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

ต่อคลาวด์เป็น 12 หัวข้อ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมถูกกล่าวในบทที่ 2 เรื่อง เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ 2.5  เรื่อง ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์และในรายงานฉบับล่าสุดได้

เรียงล าดับความรุนแรงของภัยคุกคามดังกล่าว โดยตัวอย่างของภัยคุกคามที่ทางองค์กร CSA ได้ระบุ 

เช่น การละเมิดข้อมูล หรือ Data Breaches เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลความรุนแรงต่อคลาวด์เป็น              

อันดับ 1  

จากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อคลาวด์ใน 12 หัวข้อตามรายงานขององค์กร CSA และวิทยานิพนธ์

เล่มนี้สนใจเกี่ยวกับการบรรเทาภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อคลาวด์ในหัวข้อที่ 1 คือการละเมิด

ข้อมูลด้วยวิธีการใช้ระบบบันทึกเหตุการณ์ในการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ภาพรวมของระบบ

บันทึกเหตุการณ์จะถูกกล่าวหัวข้อถัดไป คือ หัวข้อที่ 1.1.3 เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์ และ

รายละเอียดของระบบบันทึกเหตุการณ์จะถูกกล่าวในบทที่ 2 ในหัวข้อที่ 2.9 เรื่อง ระบบบันทึก

เหตุการณ์ (logging system) 

จากปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ที่ทางองค์กร CSA ได้ระบุไว้ท าให้มีนักวิจัยหลายท่านได้

ท าการศึกษาและเสนอวิธีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ เช่น            

การน าคลาวด์ไปใช้ในทางที่ผิดหรือ Abuse and Nefarious Use of Cloud Computing เป็นต้น      

ซึ่งระบบบันทึกเหตุการณ์หรือ logging system เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถน าไปใช้บรรเทาปัจจัย

เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ได้ แต่ระบบดังกล่าวยังมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยระบบดังกล่าวได้ถูกใช้

ในงานวิจัยของ Chan-in Wongthai  Moorsel และ Ko (Chan-in & Wongthai, 2017; Ko, et al., 

2011; Wongthai, 2014; Wongthai, et al., 2013b; Wongthai & van Moorsel, 2016) โดยใน

ระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถบันทึกความเป็นไปที่เกิดขึ้นต่อคลาวด์ได้ เช่น บันทึกว่าใครเคยเข้าถึง

ไฟล์อะไรหรือท าอะไรกับไฟล์เหล่านั้นบ้าง โดยข้อมูลที่ได้จากการบันทึกนี้สามารถน าไปใช้เป็น

หลักฐานเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อคลาวด์ ภาพรวมของระบบบันทึกเหตุการณ์จะถูก

กล่าวในหัวข้อถัดไป 
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1.1.3  ระบบบันทึกเหตุการณ์และการน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไปใช้เพื่อการวิจัย 
ระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นระบบที่ส าคัญของวิทยานิพนธ์เล่มนี้เพราะเป็นระบบที่

ผู้วิจัยได้ใช้ในการทดลองและผู้วิจัยต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริง โดยในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ

ระบบบันทกึเหตุการณ์ ดังนี้ 

ในระบบบันทึกเหตุการณ์จะมีโปรเซสที่ใช้ส าหรับบันทึกความเป็นไปที่เกิดขึ้นต่อคลาวด์ 

เรียกว่า ล็อกเกอร์ (logger)2 โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพการท างานของ logger 

ในระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อมีการปรับขนาดของฮาร์ดแวร์ (hardware) ที่ใช้ติดตั้งระบบ

ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์  ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบ

ประสิทธิภาพของโปรเซส logger โดยมีการปรับขนาดของฮาร์ดแวร์ เช่น  RAM (random access 

memory) หรือ CPU (central processing unit)3 และน าผลการทดลองมาสรุป วิเคราะห์ อภิปราย

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ จากนั้นจะน าข้อมูลของการทดลองที่ผ่านการ

วิเคราะห์ อภิปรายผลแล้ว น าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้กับโปรเซส logger4 ในระบบบันทึกเหตุการณ์ เพ่ือให้ระบบบันทึกเหตุการณ์มี

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยวิธีการทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรเซส logger เบื้องต้น 

จะถูกกล่าวในหัวข้อถัดไป  

 

 

 

 

 

                                                           
2 logger หรือ ล็อกเกอร์ เป็นค าสั่งโค้ดในภาษา C ที่ยังไม่ถูกสั่งให้โปรเซสท างาน 
3 CPU (central processing unit) ในงานวิจั ยจะใช้ค าว่ า  CPU core สาเหตุที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ค าว่ า  CPU core 
เนื่องจากว่าผู้วิจัยได้ใช้ค าว่า CPU core ตามเอกสารของ Dan Nanni (Nanni) ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการรัน
โปรแกรมหรือโปรเซสบนระบบปฏิบัติการลินุกส์หรือ linux 
4 process logger หรือ โปรเซสล็อกเกอร์ เป็นค าสั่งโค้ดในภาษา C ที่ถูกรันจาก logger เพื่อใช้ส าหรับบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อคลาวด์ 
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1.1.4  การทดสอบประสิทธิภาพของโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์เบื้องต้น 
การทดสอบประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : 

System development Life Cycle) (Molyneaux, 2014) เพราะการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบท าให้ทราบเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบและสามารถวางแผนการพัฒนาหรือสามารถปรับปรุง
ระบบดังกล่าวในอนาคตได้ ดังนั้นการทดสอบประสิทธิภาพของโปรเซส logger จึงเป็นวัตถุประสงค์
ส าคัญของวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อที่  1.2 เรื่อง วัตถุประสงค์ของการศึกษา                 
ส่วนหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของโปรเซส logger ใน
ระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

จากหัวข้อ 1.1.3 เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์ และได้กล่าวว่างานวิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้น

เรื่องการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บน

คลาวด์เมื่อมีการปรับขนาดของฮาร์ดแวร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และจะ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยในย่อหน้านี้จะอธิบาย

เกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพเพ่ิมเติม คือ จากงานของ Molyneaux ได้อธิบายว่า                       

Key Performance Indicator หรือ KPI ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันมี                

4 หัวข้อ คือ 1. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) 2. เวลาตอบสนอง (response time) 3. ปริมาณ

งานที่ท าในช่วงเวลาหนึ่ ง (throughput) และ 4. ความจุ (capacity) (Molyneaux, 2014) โดย

เครื่องมือส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะอยู่ในหัวข้อที่ 2 คือ                  

เวลาตอบสนอง หรือ response time 

สาเหตุที่ผู้วิจัยได้เลือก KPI ที่ 2 มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นตัวอย่างของ KPI ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และทางผู้วิจัยมุ่งหวังว่าในอนาคตจะได้ท าการทดสอบ

ประสิทธิภาพของ KPI ที่ 1 3 และ 4 ต่อไป ผู้วิจัยจึงได้เลือกการทดสอบเพียง KPI ที่ 2 ซึ่งอาจจะ              

ใช้เป็นแนวทางส าหรับวิธีการทดสอบ KPI แบบอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคตได ้   

ในย่อหน้าที่ผ่านมาได้อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของ

โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ และการทดลองที่คาดว่าจะท า รวมถึงแนวทาง

เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบของขนาดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ติดตั้งระบบ

บันทึกเหตุการณ์ต่อประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น ขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์มาสรุปหาสาเหตุเกี่ยวกับผลกระทบด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ 

เมื่อทราบสาเหตุดังกล่าวแล้ว จะท าให้ผู้วิจัยสามารถพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์ได้หลังมีการปรับขนาดของฮาร์ดแวร์ และสามารถวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ในขั้นตอนต่อไปได้ ดังนั้น กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีการน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์  

หาสาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ จึงสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  

1)  ทดสอบประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ 

2)  น าข้อมูลจากการทดสอบไปวิเคราะห์ สรุปหาสาเหตุเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์  

3)  หาวิธีการปรับปรุงโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

หลังจากที่ทราบสาเหตุเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว ทางผู้วิจัยจึงสามารถ

ตรวจสอบการท างานของโปรเซส logger บนระบบปฏิบัติการและใช้วิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างาน

และจัดล าดับการท างานของโปรเซส logger ให้กับ CPU core ได้ โดยเลือกใช้เครื่องมือ taskset ใน

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (linux) เหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ เครื่องมือดังกล่าวก็คือการใช้เครื่องมือ 

taskset ในระบบปฏิบัติการ linux มาก าหนดพ้ืนที่การท างานและจัดล าดับการท างานของโปรเซส 

logger บนระบบบันทึกเหตุการณ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าการทอสอบระบบบันทึก

เหตุการณ์ ของ  Pakon และ Winai (Chan-in & Wongthai, 2017; Wongthai, et al., 2013b) 

ไม่ได้มีการจัดสรรพ้ืนที่การท างานให้เหมาะสมกับโปรเซส logger ท าให้เมื่อโปรเซส logger ท างาน

อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพได้โดยตรง ซึ่งวิธีการใช้เครื่องมือ taskset ได้อธิบายเพ่ิมเติมในบทที่ 3 

เรื่อง วิธีการด าเนินการวิจัย ในหัวข้อที่ 3.3 การออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์นั้นสิ่งที่จ าเป็น คือ ต้องมีข้อสรุป

และผลวิเคราะห์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพของโปรเซส logger ในระบบบันทึก

เหตุการณ์ เพ่ือน าข้อสรุปและผลวิเคราะห์ดังกล่าวไปพิจารณาและหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ ดังนั้นการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์ที่ส่งผลกระทบต่อ

โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีการทดสอบ

ประสิทธิภาพ เช่น ทดสอบเกี่ยวกับผลกระทบของหน่วยความจ าหลัก (RAM) ต่อประสิทธิภาพของ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ หรือผลกระทบของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU core) ต่อประสิทธิภาพของ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยข้อมูลจากการทดสอบเหล่านี้ สามารถน าไปเป็นข้อสรุปและวิเคราะห์

ผลกระทบที่มีต่อโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ส าหรับการออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์

ดังกล่าวนี้ต่อไป 
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1.1.5  ปัญหาวิจัยหลักของวิทยานิพนธ์ (research gaps) 
เป้าหมายหลักของวิทยานิพนธ์ คือ สิ่งที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและได้ระบุเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและสามารถออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์ได้ 

      รายละเอียดของปัญหาวิจัยหลักหรือ research gap ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถ

อธิบายเป็นรายข้อได้ 3 หัวข้อ โดย research gap ทุกหัวข้อจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ของงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์จะถูกกล่าวในหัวข้อถัดไปหรือหัวข้อที่ 1.2 

เรื่อง วัตถุประสงค์ของการศึกษาซ่ึง research gap จะมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1)  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (literature reviews) ที่ เกี่ยวข้องกับ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ยังมีงานวิจัยแค่ส่วนน้อยได้ท าการทดสอบวัดประสิทธิภาพของหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU core) โดยการปรับขนาดของ CPU core และงานวิจัยดังกล่าวมีการ

ทดลองไม่ครอบคลุมการวัดประสิทธิภาพของ CPU core แบบสมบูรณ์  

  2)  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (literature reviews) ที่ เกี่ยวข้องกับ

ระบบบันทึกเหตุการณ์  ยังไม่ปรากฏงานทดลองใดได้ท าการทดสอบวัดประสิทธิภาพของ

หน่วยความจ าหลัก (RAM) โดยการปรับขนาดของ RAM  

  สาเหตุของการทดสอบประสิทธิภาพของข้อ 1.1.5.1 และ 1.1.5.2  เนื่องจากใน

งานวิ จั ยของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016 ) ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ าการ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ เช่น RAM หรือ CPU core อาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น แต่ในงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบประสิทธิภาพและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านเวลาของผู้วิจัย 

  3)  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (literature reviews) ยังมีงานวิจัยแค่ส่วน

น้อยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และงานวิจัยดังกล่าวยังมีการทดลองไม่

ครอบคลุมการวัดประสิทธิภาพของ CPU core และ RAM แบบสมบูรณ์ 

  สาเหตุของการทดสอบประสิทธิภาพข้อ 1.1.5.3  จากงานวิจัยของ Molyneaux ได้

กล่าว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของวงจรพัฒนาระบบ 

(Molyneaux, 2014) และถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า เพราะว่าหากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพของ

ซอฟต์แวร์แล้วจะถือว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นทรัพยากรที่ไร้ค่า (Ebert, et al., 2005) ดังนั้นการปรับปรุง
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ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์จึงเป็นเรื่องส าคัญ นอกจากนี้ความส าคัญในการทดสอบ

ประสิทธิภาพจะถูกอธิบายเพิ่มเติมในบทท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ 2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ 

 

1.1.6  สรุปภาพรวมหัวข้อ 1.1 
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อ 1.1.1 เรื่อง ความหมายและภาพรวมของคลาวด์ ในหัวข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับนิยาม

และความส าคัญของคลาวด์ โดยลักษณะการให้บริการของคลาวด์มีความยืดหยุ่น สามารถเพ่ิมหรือลด

ทรัพยากรที่ใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้มีองค์กรต่างๆ ให้ความ

สนใจต้องการน าคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร นอกจากนี้การน า

คลาวด์มาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือความปลอดภัย เมื่อความปลอดภัยเป็นสิ่ง

ที่ต้องค านึงถึงในการน าคลาวด์มาใช้ในองค์กร จึงท าให้มีองค์กรที่ได้ท าวิจัยและระบุปัญหาเกี่วกับ    

ภัยคุกคามของคลาวด์ซึ่งก็คือองค์กร CSA  

 หัวข้อ 1.1.2 เรื่อง ปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ โดยปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามนั้นเป็นปัญหา

ส าคัญของคลาวด์ ดังที่กล่าวไว้ในบทสรุปในหัวข้อ 1.1.1 เรื่องความหมายและภาพรวมของคลาวด์ 

โดยปัญหาที่เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อคลาวด์ที่ทาง CSA ได้วิจัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2016 ทางองค์กร 

CSA ได้ระบุปัญหาภัยคุกคามไว้ 12 หัวข้อและเรียงล าดับตามความรุนแรงโดยเป็นรายงานฉบับล่าสุด 

โดยรายงานฉบับดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะบรรเทาภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อคลาวด์ ด้วย

วิธีการใช้ระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยรายละเอียดของระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถสรุปภาพรวมของ

ลักษณะการท างานได้ในหัวข้อ 1.1.3 เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์ 

 หัวข้อ 1.1.3  เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์ ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้อธิบายหลักการท างานเบื้องต้น

ของระบบบันทึกเหตุการณ์ว่า สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนคลาวด์ เพ่ือน าเหตุการณ์ที่บันทึก

ไปเป็นหลักฐานเพ่ือหาบุคคลที่กระท าผิดมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยโปรเซสที่ใช้ในการบันทึก

เหตุการณ์ เรียกว่า ล็อกเกอร์ (logger) และในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะทดสอบประสิทธิภาพด้วยการ

ปรับขนาดของฮาร์ดแวร์ (hardware) ที่ส่งผลกระทบต่อการท างานของ logger และหาวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าว ซึ่งจะถูกกล่าวในย่อหน้าข้อถัดไป 

 หัวข้อ 1.1.4 เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ 

โดยการทดสอบประสิทธิภาพเป็นจุดประสงค์หลักของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ดังนั้นสิ่งส าคัญในการทดสอบ
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ประสิทธิภาพ คือ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพของโปรเซส logger ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ

สามารถน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของผลกระทบจากฮาร์ดแวร์ ที่มีต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ และเมื่อ

ท ราบ สาเห ตุ ดั งกล่ าว จะส าม ารถออกแบ บ วิ ธี ก ารป รั บ ป รุ งป ระสิ ท ธิ ภ าพของ logger                                 

บนระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้ระบุปัญหาวิจัย

หลักของวิทยานิพนธ์ (research gap) 

 ในหัวข้อ 1.1.5 เรื่อง ปัญหาวิจัยหลัก (research gap) หัวข้อนี้ ได้ระบุ เป้าหมายของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เพ่ือให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
จากหัวข้อที่ 1.1 เรื่อง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ได้กล่าวถึงความส าคัญของการ

ทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบจากฮาร์ดแวร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ logger ในระบบ

บันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ซึ่งมีความส าคัญและเป็นวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ในหัวข้อนี้จึง

ได้ระบุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับปัญหาวิจัยหลักของวิทยานิพนธ์ 

(research gaps) ที่กล่าวในหัวข้อ 1.1.5 ทั้งสามข้อโดยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา มีดังนี ้

1.2.1 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยความจ าหลักหรือ RAM 
ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์  

1.2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยประมวลผลกลางหรือ 
CPU core ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์  

1.2.3 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ จากผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้น
จากหน่วยความจ าหลักและหน่วยประมวลผลกลางที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ ์
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย  
เพ่ื อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ของงานวิ จั ย ใน วิท ยานิ พนธ์ เล่ มนี้  ผู้ วิ จั ยจึ งได้ ก าหนด              

ขอบเขตการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1.3.1  ขอบเขตด้านเทคโนโลยี  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (personal computer)  Xeon  1 เครื่อง ส าหรับการทดลอง

สร้างคลาวด์ IaaS โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Fedora 16 ขนาด 64 bit 

2) ซอฟต์แวร์ (software) Xen 4.1-4-unstable บนระบบปฏิบัติการ Fedora 16 

ขนาด 64 bit เพ่ือจ าลองสภาพแวดล้อมการท างานของคลาวด์ IaaS 

3) ติดตั้งระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system) บนคอมพิวเตอร์ Intel Xeon             

w 3550 3.06 GH ส าหรับผู้ให้บริการ5 ซึ่งใช้จ าลองสร้างคลาวด์ IaaS และทดสอบการท างานขณะ

ตรวจสอบไฟล์ 

1.3.2  ขอบเขตด้านวิธีการ 
1) ท าการจ าลองสร้างคลาวด์ laaS บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง

ระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system) 

2) ท าการจ าลองพฤติ กรรม แฮก เกอร์ห รือ  hacker เมื่ อแฮก เกอร์ เห ล่ านี้              

เข้าเปิดอ่านไฟล์ส าคัญของลูกค้าขณะที่ระบบบันทึกเหตุการณ์ตรวจสอบไฟล์ที่อยู่ในคลาวด์ laaS โดย

จ าลองแฮกเกอร์เพียงคนเดียว 

 

1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
นิยามศัพท์เฉพาะเป็นค าที่ถูกก าหนดเพ่ือช่วยในการสืบค้นและสามารถเข้าถึงงานวิจัยใน

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยนิยามศัพท์เฉพะของวิทยานิพนธ์ คือ การรรักษาความ

ปลอดภัย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบบันทึกเหตุการณ์และการทดสอบประสิทธิภาพ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

                                                           
5 ผู้ให้บริการ หรือ provider เป็นผู้ที่เตรียมบริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไว้ เช่น เน็ตเวิร์ก เครื่องเซิฟเวอร์              
แหล่งเก็บข้อมูล แอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ  ซึ่งบริการนี้เรียกรวมว่า Cloud Computing หรือ การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
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1.4.1  การรักษาความปลอดภัย (Security)   
การรักษาความปลอดภัย (Security)  หมายความว่า ขั้นตอน เทคนิค วิธีการรักษา

ดูแลและป้องกันอันตรายต่อข้อมูลหรือการท างาน ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลถือว่าเป็น

เรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากข้อมูลถือว่าเป็นความลับของผู้ใช้บริการ ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องเป็น

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

นอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่           

อาจก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามต่อคลาวด์ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

 

1.4.2  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing or cloud)  
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์ หมายความว่า การบริการที่ครอบคลุมถึง

การให้ใช้งานหน่วยจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออ่ืน ๆ จากผู้ให้บริการโดยการ

เข้าถึงต้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยรูปแบบของคลาวด์จะสามารถลดความยุ่งยาก

ในการติดตั้ง ดูแลระบบ ท าให้สามารถช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีทั้งรูปแบบเสียค่าบริการและไม่เสียค่าบริการ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้

น าเสนอวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวยัง

เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดภัยคุกคามที่มีต่อคลาวด์ ดังนั้นการทราบ

ข้อมูลพ้ืนฐานของคลาวด์หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจึงมีความส าคัญ โดยข้อมูลพ้ืนฐาน นิยาม 

ประเภทของคลาวด์จะถูกกล่าวในบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ 2.1 ความเป็นมาและนิยามของ

คลาวด์ 

 

1.4.3  ระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system)  
ระบบบันทึกเหตุการณ์ หมายความว่า ระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลความเป็นไปใน

ระบบคลาวด์ เช่น การเข้าถึง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขและลบข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก

ข้อมูลของระบบบันทึกเหตุการณ์นี้ สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการสืบหาผู้รับผิดชอบเมื่อเกิ ด

ปัญหาหรือความเสียหายต่อคลาวด์ และระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทา

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ซึ่งถือว่าระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นวิธีการที่ส าคัญของ



 13 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบบันทึกเหตุการณ์จะกล่าวในบทที่ 2 เอกสาร

ที่เก่ียวข้อง หัวข้อ 2.7 ระบบบันทึกเหตุการณ ์

 

1.4.4  การทดสอบประสิทธิภาพ (performance measurement)  
การทดสอบประสิทธิภ าพ เป็ นปั จจั ยส าคัญ ของวงจรพัฒ นาระบบ  SDLC                      

(SDLC : System development Life Cycle) (Molyneaux, 2014) ถ้ าหากไม่มี การทดสอบ

ประสิทธิภาพในระบบ จะส่งผลให้องค์กรขาดผลก าไรตามที่ขาดหวังได้ เนื่องจากการทดสอบ

ประสิทธิภาพท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบจนสามารถวางแผนต่อผลก าไรล่วงหน้า

ขององค์กรได้ นอกจากนี้การทดสอบประสิทธิภาพถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยเล่มนี้

เพราะว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และ

น าไปวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึก

เหตุการณ์ จากนั้นจึงจะสามารถด าเนินการขั้นต่อไปได้ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้จะถูก

อธิบายเพิ่มเติมในบทท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

จากนิยามศัพท์เฉพาะของวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยได้ระบุ ซึ่งถูกอธิบายไว้ในหัวข้อดังกล่าว โดย

ทุกๆ หัวข้อของนิยามศัพท์เฉพาะทางผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและอธิบายเพ่ิมเติมในบทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

1.5  สมมติฐานการวิจัย 
        เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 1.2 เรื่อง วัตถุประสงค์ของ

การศึกษาของบทที่ 1 บทน า ผู้วิจัยได้ท าการตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้  

1.5.1 การเพ่ิมขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการอาจจะส่งผลให้

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น  

1.5.2 การเพ่ิมขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอาจจะส่งผลให้

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น 

1.5.3 ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นจากระบบปฏิบัติการหรือ OS ได้

จัดสรรพื้นทีใ่นการท างานให้โปรเซส logger ได้ประมวลผลในการท างาน  
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1.6  กรอบการด าเนินงานวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในหัวข้อที่ 1.2 ทั้ง 3 หัวข้อและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง       

3 หั วข้อนั้ น  ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิดการวิ จั ย เพ่ื อ ให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ ดั งกล่ าว                          

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นการวัดประสิทธิภาพโดยการปรับขนาดของฮาร์ดแวร์ ในส่วนของ RAM 

และ CPU core ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บน

คลาวด์ และน าผลการทดลองที่ได้มาสรุป วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการ

ออกแบบวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยสามารถแบ่งการทดลองและการ

ออกแบบระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพได้ 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนของการทดลองและน าผลการทดลอง

ที่ได้มาสรุป และวิเคราะห์ผลการทดลอง 2) ส่วนของการออกแบบวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของ 2 ส่วนหลักดังกล่าวได้ ดังหัวข้อ 1.6.1 

และ 1.6.2 ดังนี้ 

 

1.6.1 ส่วนของการทดลองและน าผลทดลองท่ีได้มาสรุป วิเคราะห์ผลการทดลอง  
โดยในการทดลองได้ออกแบบการทดลองเป็น 2 ส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่  1.2.1 และ 1.2.2 ตามล าดับดังนี้  คือ ทดสอบประสิทธิภาพของ RAM ที่ส่ งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และ ทดสอบประสิทธิภาพของ CPU core ที่ส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          ก่อนจะอธิบายรายละเอียดของการทดลองและออกแบบระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในแต่ละส่วน ทางผู้วิจัยขออธิบายเกี่ยวกับค าว่าผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการก่อนเพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

เกี่ยวกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเบื้องต้น ดังนี้ 

1)  ทดสอบประสิทธิภาพของ RAM ที่ส่งผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ท าการ

ทดลองด้วยวิธีการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการและของผู้ใช้บริการ 

จากนั้นสรุปและวิเคราะห์ผลการทดลองโดยแบ่งเป็น 

1.1)  ทดสอบปรับขนาด RAM ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ        

ทีติ่ดต้ังลง logger 

1.2) ทดสอบปรับขนาด RAM ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ 
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2)  ทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU core) ที่ส่งผลกระทบ

ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ท าการทดลองโดยวิธีการเดียวกันกับการทดสอบประสิทธิภาพของ RAM 

นั่นคือ วิธีปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ แล้วสรุปผลและวิเคราะห์

ผลการทดลอง 

2.1) ทดสอบปรับขนาด  CPU core ในส่ วนของคอมพิวเตอร์ของ                

ผู้ให้บริการที่ลง logger 

2.2) ทดสอบปรับขนาด CPU core ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ 

 

1.6.2 ส่วนของการออกแบบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  หลังจากท าการทดลองใน 6.1.1 และได้ผลการวิเคราะห์แล้ว จะน าข้อมูลทั้งหมดที่

ได้มาสรุปผล หาสาเหตุที่เกิดขึ้นจากนั้นออกแบบวิธีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ

บันทึกเหตุการณ์ต่อไป 

 ในหัวข้อ 1.6 กรอบการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมเป็นภาพความสัมพันธ์

ของกรอบการด าเนินการวิจัยของวิทยานิพนธ์นี้ ดังภาพที ่1 (NSA, 2013; Parkin & Morgan, 2012) 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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จากภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย สามารถอธิบายรายละเอียดเป็นล าดับขั้นตอนได้ ดังนี้ 

 1) ตรวจสอบเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ  

เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบการทดลองเพ่ือวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger     

ในระบบบันทึกเหตุการณ์ 

 2) ออกแบบการทดลอง หลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการทดลองเพ่ือวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ 

 3) ทดสอบวัดประสิทธิภาพ เมื่อออกแบบการทดลองเสร็จแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เริ่มท า

การทดสอบวัดประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยสามารถแยกการทดสอบ

ประสิทธิภาพได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

  3.1) ทดสอบวัดประสิทธิภาพของ logger โดยการปรับขนาด RAM ซึ่งใน

ส่วนนี้ผู้วิจัยจะทดสอบโดยการเพ่ิมและลดขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

เพ่ือให้ทราบว่าหากมีการปรับขนาดของ RAM แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ logger ในระบบบันทึก

เหตุการณ ์

  3.2) ทดสอบวัดประสิทธิภาพของ logger โดยการปรับขนาด CPU core 

ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะทดสอบโดยการเพ่ิมและลดขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ใช้บริการและ          

ผู้ให้บริการเพ่ือให้ทราบว่าหากมีการปรับขนาดของ CPU core แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ 

logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ 

 4) รวบรวมข้อมูล หลังจากที่ได้ท าการทดสอบวัดประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ ที่

ก าหนดไว้ดังข้อที่ 3. เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไป

รวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่

เกิดข้ึนและออกแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ต่อไป 

 5) วิเคราะห์ผลกระทบหลังจากรวบรวมข้อมูลของผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้วิจัยน า

ข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ ์

 6) สรุปผลการวิเคราะห์ หลังจากที่ทราบสาเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการวิเคราะห์แล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ น าสาเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นไปสรุปผลเพ่ือ

เป็นแนวทางในการออกแบบการทดลองส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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 7) น าข้อสรุปผลวิเคราะห์มาปรับปรุงประสิทธิภาพ หลังจากได้ข้อสรุปจากผลการ

วิเคราะห์และได้ออกแบบวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ น าวิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบไปใช้ทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ 

 8) ทดสอบและเปรียบเทียบผลการทดลองของระบบก่อนและหลังการปรับปรุง เมื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger บนระบบบันทึกเหตุการณ์แล้ว ผู้วิจัยจะน าผลการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลอง 

 9) สรุปผลและน าเสนอ หลังจากได้ผลเปรียบเทียบของระบบก่อนการปรับปรุงและ

หลังการปรับปรุงแล้ว ผู้วิจัยจะสรุปผลการปรับปรุงที่ได้และน าเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

โดยรวมของบทที่ 1 บทน าได้กล่าวถึงความเป็นมาของคลาวด์ ปัญหาด้านความปลอดภัยของ

คลาวด์ การรักษาความปลอดภัยของคลาวด์ ระบบบันทึกเหตุการณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถลด

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ได้ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานวิทยานิพน์เล่มนี้อีกด้วย รวมถึงการตั้งสมมติฐานที่

เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ รวม

ไปถึงวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้เขียน

อธิบายเพิ่มเติมในบทท่ี 2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
จากที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ได้กล่าวว่าในงานทดลองของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะวิเคราะห์ผลกระทบของฮาร์ดแวร์ที่ เกิดขึ้นต่อระบบบันทึกเหตุการณ์จาก                     

การวัดประสิทธิภาพและน าเสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ดังนั้น

ประโยชน์ของงานวิจัยนี้จึงมีความส าคัญต่อการน าไปพิจารณาเพ่ือท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์

สามารถน าไปใช้งานได้จริงต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.7.1 สามารถทราบเกี่ยวกับผลกระทบของ RAM และ CPU core ที่มีต่อระบบบันทึก

เหตุการณ ์จากการทดสอบประสิทธิภาพของ logger ระบบบันทึกเหตุการณ ์

1.7.2 ทราบวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

1.7.3 เป็นการน าเสนอแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึก

เหตุการณ์บนคลาวด์ต่อไป 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ระบบบันทึกเหตุการณ์หรือ logging system เป็นวิธีการที่ส าคัญที่ช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ ซึ่งเป็นวิธีการส าหรับเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยหาตัวบุคคลที่กระท าผิดมารับผิดชอบต่อการกระท าที่เกิดขึ้น (Accountability) โดยวิธีการเก็บ
หลักฐานเพ่ือช่วยหาตัวบุคคลกระท าผิดมารับผิดชอบต่อการกระท าที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการ
ตรวจสอบ (Detection) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถน าไปสนับสนุนการท างานของวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ขึ้น (preventive) ได้  แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึก
เหตุการณ์ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์ยังมีข้อบกพร่องที่ท าให้
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึก
เหตุการณ์ได้มีประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ศึกษา และ
สรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี ้

2.1 ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ 
2.2 ประเภทของคลาวด์ 
2.3 รูปแบบการให้บริการแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) แบบสาธารณะ 
2.4 สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ 
2.5 ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ 
2.6 ล็อกไฟล์ (log files) 
2.7 ระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system) 
2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (performance) 
2.9 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
2.10 สรุปภาพรวมบทท่ี 2 

 จากหัวข้อทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสรุปมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ลักษณะการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

โดยการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย           
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถระบรุายละเอียดตามหัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ 
ในหัวข้อนี้ทางผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับ นิยามของคลาวด์ ประเภทของคลาวด์ และรูปแบบการ

ให้บริการของคลาวด์ เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพรวมทั้งหมดของคลาวด์ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับคลาวด์ที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการทดลอง 

ค าว่าคลาวด์หรือคลาวด์คอมพิวติ้ ง (cloud or cloud computing) นั้นในพจนานุกรม

ราชบัณฑิตยสถานไม่ได้ก าหนดค าแปลในภาษาไทยไว้  แต่ในงานวิจัยต่าง ๆ ได้มีการใช้ค าว่า              

“การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” เป็นค าในภาษาไทยที่ใช้ เรียกแทนค าว่า cloud หรือ cloud 

computing หรือ คลาวด์ (ศรีสมรักษ์ อินทุจันทร์ยง, 2553) นอกจากนี้สถาบันแห่งชาติเพ่ือมาตรฐาน

และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา (The National Institute of Standards and Technology : 

NIST) ซึ่งเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานและนิยามข้อก าหนดต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้นิยามค าว่าคลาวด์ไว้ว่า “คลาวด์หรือการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือ รูปแบบการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (เช่น เน็ตเวิร์ก เครื่อง

เซิร์ฟเวอร์ แหล่งเก็บข้อมูล แอปพลิเคชันและบริการอ่ืน ๆ) โดยที่ทรัพยากรดังกล่าวได้ถูกก าหนดหรือ

จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วจากผู้ให้บริการ นอกจากนี้การใช้งานทรัพยากรดังกล่าว ผู้ใช้สามารถใช้งาน

ผ่านเน็ตเวิร์ก อินทราเน็ต (intranet) หรืออินเตอร์เน็ต (internet) โดยการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

สามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้ผ่านเน็ตเวิร์ก การเข้าถึงต้องสะดวก และทรัพยากรดังกล่าวยังต้อง

สอดคล้องตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้

อย่างรวดเร็วและเสียเวลาน้อยที่สุดเมื่อขอใช้หรือยกเลิกการใช้ทรัพยากรทรัพยากรดังกล่าว โดยต้องมี

การติดต่อกับผู้ให้บริการน้อยที่สุดด้วย”  

NIST ได้จัดประเภทของคลาวด์ไว้ 2 ประเภทคือ 1) แบ่งตามลักษณะการให้บริการและ                  

2) แบ่งตามขอบเขตการจัดการ ซึ่งจะถูกอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไปตามล าดับ (Mell & Grance, 

2011; National Institute of Standards and Technology, 2014) 

ในหัวข้อที่ 2.1 เรื่อง ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์กรที่ท าหน้าที่

เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานและนิยามของคลาวด์ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงนิยามของคลาวด์เพ่ิม

มากขึ้น นอกจากนี้องค์กรดังกล่าวยังได้ระบุเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของคลาวด์ ประเภทของคลาวด์ 

รวมถึงรูปแบบการให้บริการของคลาวด์โดยแต่ละหัวข้อข้างต้นจะถูกอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป

ตามล าดับ เริ่มจากหัวข้อถัดไป คือ หัวข้อ 2.2 จะอธิบายประเภทของคลาวด์ 
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2.2  ประเภทของคลาวด์ 
จากข้อสรุปในหัวข้อ 2.1 ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ ได้กล่าวว่าจะมีการอธิบายเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับประเภทของคลาวด์ ภายในหัวข้อนี้จะอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทของคลาวด์ดังกล่าวที่

ทางสถาบันแห่งชาติเพ่ือมาตรฐานและเทคโนโลยีของสหรัฐหรือ NIST ได้ก าหนด โดยจะแบ่งเป็น 2 

หัวข้อ คือ 2.2.1 แบ่งตามขอบเขตการจัดการและ 2.2.2 แบ่งตามลักษณะการให้บริการนอกจากนี้ใน

หัวข้อนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลของผู้วิจัยในการเลือกประเภทของคลาวด์เพ่ือมาใช้ในการทดลอง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 แบ่งตามขอบเขตการจัดการ 
จากนิยามของสถาบันแห่งชาติเพ่ือมาตรฐานและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา (NIST) ได้

ระบุว่าประเภทของคลลาวด์ที่แบ่งตามขอบเขตการจัดการมี 4 ประเภท คือ 1. private cloud                         

2. public cloud 3. hybrid cloud และ 4. community cloud โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆภายในองค์กรหรือการให้บริการคลาวด์ภายใน

องค์กร (private cloud)  

หัวข้อนี้อธิบายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆภายในองค์กรหรือ private cloud 

ซคือ cloud infrastructure ที่ถูกสร้างให้ใช้ภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นและให้บริการเฉพาะ

ผู้ใช้ภายในองค์กรนี้เท่านั้น โดยผู้ใช้อาจมาจากหลายๆ หน่วยงานในองค์กรดังกล่าวนี้ เช่น หน่วยบัญชี 

หน่วยควบคุมการผลิต private cloud อาจถูกเป็นเจ้าของ ถูกจัดการและถูกด าเนินงานได้ด้วยองค์กร

ดังกล่าวนี้ หรือโดย องค์กรที่เป็นกลาง หรือ รวมทั้งสององค์กรก็ได้ โดย private cloud สร้างขึ้น

ภายในหรือภายนอกขอบเขต ขององค์กรที่เป็นเจ้าของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนี้ก็ได้ (Mell & 

Grance, 2011) 

หมายเหตุ ผู้เขียนขอให้ความหมายของค าว่าขอบเขตขององค์กรว่าพ้ืนที่ (รวมถึงที่สิ่งอยู่ใน

พ้ืนที่) ภายใต้การควบคุมขององค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม หรือ 

สามารถอธิบาย private cloud ได้ดังนี้ datacentersภายในขององค์กรหรือบริษัททางธุรกิจ ซึ่ง 

datacenters ดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าโดยผู้ใช้ภายนอกองค์กรได้ (Armbrust, et al., 2010) 

2)  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม (community cloud) 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หรือ community cloud 

คือ cloud infrastructure ที่สร้างขึ้นส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นอาจสร้างโดยความร่วมมือกัน

หลายองค์กรที่มีความ ต้องการร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภารกิจขององค์กรทั้งหลายดังกล่าว 
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ด้านความต้องการทางความปลอดภัย ด้านนโยบาย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆชนิดนี้อาจถูกเป็น

เจ้าของ ถูกจัดการ ถูกด าเนินงานโดยองค์กรตั้งแต่หนึ่งองค์กรขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือโดย

องค์กรที่เป็นกลาง หรือโดยผสมผสานองค์กรทั้ง สองแบบดังกล่าว ซึ่ง community cloud สร้างขึ้น

ภายในหรือภายนอก ขอบเขตขององค์กรที่ เป็นเจ้าของการ ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนี้ก็ได้                 

(Mell & Grance, 2011) 

3)  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาธารณะหรือการให้บริการแบบสาธารณะ 

(public cloud) 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาธารณะ หรือ public cloud คือ cloud 

infrastructure ที่สร้างโดยองค์กรที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ภายในนอกองค์กร 

public cloud ถูกเป็นเจ้าของ ถูกจัดการ และถูกด าเนินงานได้ด้วยองค์กรทางธุรกิจ องค์กรทางการ

ศึกษาองค์กรของรัฐ หรือผสมทั้งสามองค์กร ดังกล่าวร่วมกันสร้าง public cloud ก็ได้ public cloud 

เกิดขึ้นใต้ขอบเขตขององค์กรที่สร้างการประมวลผล แบบกลุ่มเมฆนี้ขึ้นมาเท่านั้น (Mell & Grance, 

2011) หรือ สามารถอธิบาย public cloud ได้ดังนี้  เมื่อเราเรียก datacenter hardware และ 

datacenter software ว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเมื่อไรก็ตามที่ องค์กรดังกล่าวมี          

การให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆดังกล่าวในลักษณะการเก็บเงินค่าใช้บริการแบบจ่ายตามใช้

งานจริง และไม่มีสัญญาผูกมัดรายเดือนหรือรายปี จะเรียกการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนี้ว่า public 

cloud (Armbrust, et al., 2010) 

4)  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบผสมผสาน (hybrid cloud) 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบผสมผสาน หรือ hybrid cloud คือ cloud 

infrastructure ที่ประกอบขึ้นด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่กล่าวข้างต้น คือ (private cloud, 

community cloud และ public cloud) ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปแต่มีการผสมผสานกันของการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทั้งหมดด้วย เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเฉพาะและเป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับ

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทั้งหมดที่น าผสมผสานกัน ซึ่งท าให้ทั้งข้อมูลและแอปพลิเคชันมีการย้าย

ไปมาระหว่างการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทั้งหมดได้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆใหม่ที่เกิดจากการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่ผสมผสานกันนี้ท าให้เกิด hybrid cloud ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์

บางอย่างของผู้สร้าง เช่น เพ่ือแบ่งภาระงานให้เหมาะสมกันระหว่าง  private cloud และ public 

cloud (Mell & Grance, 2011) หรือสามารถอธิบาย hybrid cloud ได้ดังนี้ทั้งนี้เนื่องจาก public 

cloud นั้นมีประโยชน์มากทั้งด้านลดค่าใช้จ่าย สะดวกและ มีทรัพยากรไม่จ ากัด ดังนั้นเมื่อ private 
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cloud ต้องการสร้างประสิทธิภาพให้กับตนเองให้มากขึ้น private cloud นี้สามารถไปใช้บริการจาก 

public cloud อีกต่อหนึ่งเมื่อ private cloud ไปใช้ public cloud ถือว่าเกิด hybrid cloud เช่น 

hybrid cloud เกิดขึ้น เมื่อ  public cloud ถูก datacenter ใน private cloud ดึงไปใช้ท างาน

หนักๆชั่วคราว เนื่องจากการท างานดังกล่าว private cloud เองไม่สามารถท าได้ในขณะนั้นอาจเป็น

เพราะด้วยมีงานอ่ืนที่ private cloud ดังกล่าวนี้ก าลังท าอยู่จึงมีก าลังไม่พอไปท างานใหม่ที่ก าลังเข้า

มาจึงต้องดึง public cloud มาใช้งานชั่วคราว (Armbrust, et al., 2010) เมื่อใช้เสร็จสามารถยกเลิก

การใช้ public cloud นี้ได้ทันทีถ้าต้องการ 

ในหัวข้อ 2.2.1 ที่ผ่านมาได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของคลาวด์ที่แบ่งตามขอบเขตการจัดการ

ด้ ว ย กั น  4 ป ระ เภ ท  คื อ  1. private cloud 2. community cloud 3. public cloud แ ล ะ                   

4. hybrid cloud โดยแสดงได้ดังภาพที่ 2 ในส่วนของภาพก้อนเมฆ จากประเภทของคลาวด์ที่แบ่ง

ตามขอบเขตการจัดการทั้ง 4 ประเภท ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะบรรเทาปัญหาที่อาจ

ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ในประเภทที่ 3 การประมวลผลกลุ่มเมฆแบบสาธารณะหรือการ

ให้บริการแบบสาธารณะ (public cloud) สาเหตุที่ เลือกการให้บริการดังกล่าวเนื่องจากว่าการ

ให้บริการแบบสาธารณะ ทุก ๆคนมีสิทธิเข้าถึงในการใช้งาน จึงท าให้มีความหลากหลายของบุคคลที่

เข้ามาใช้งาน ผู้วิจัยจึงคิดว่าด้วยสิทธิการเข้าถึงดังกล่าวอาจส่งผลให้การบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามต่อคลาวด์ในประเภทนี้มีความยากกว่าการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามต่อคลาวด์ในประเภทอ่ืน ๆ อีก 3 ประเภท นอกจากนี้เมื่อมีการบรรเทา

ปัจจัยเสี่ยงให้กับการบริการสาธารณะแล้ว จะสามารถน าวิธีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไปปรับใช้

กับประเภทของคลาวด์ประเภทอ่ืน ๆ ได้ โดยรูปแบบการให้บริการคลาวด์สาธารณะจะถูกอธิบาย

รายละเอียดภายในหัวข้อ 2.2.2 เรื่อง แบ่งตามลักษณะการให้บริการ ในหัวข้อถัดไป 

 

 

 

ภาพที ่2 ประเภทของคลาวด์และรูปแบบการให้บริการ  
 

) community ) hybrid ) private ) public 

Software as a Service 

SaaS 

Platfrom as a Service 

PaaS 

Infrastructure as a Service 

IaaS 
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 จากภาพที่ 2 ได้แสดงประเภทของการให้บริการคลาวด์แบ่งตามขอบเขตการจัดการ 4 

ประเภท ภายในภาพก้อนเมฆ คือ private community public และ hybrid โดยรายละเอียด

เกี่ยวกับประเภทการให้บริการคลาวด์ที่แบ่งตามขอบเขตการจัดการได้ถูกกล่าวในหัวข้อที่ 2.2.1 แบ่ง

ตามขอบเขตการจัดการในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว และส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจะเป็นรูปแบบการ

ให้บริการของคลาวด์แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท คือ SaaS (Software as a Service) 

PaaS (Platform as a Service) แ ล ะ  IaaS ( Infrastructure as a Service) โด ย รู ป แบ บ ก าร

ให้บริการคลาวด์ที่แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภทจะอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อ 2.2.1               

แบ่งตามลักษณะการให้บริการในหัวข้อถัดไป 

  

 2.2.2 แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 
    ในหัวข้อนี้จะอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ

คลาวด์โดยแบ่งตามลักษณะการให้บริการ ซึ่งแบ่งโดยองค์กร NIST  ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้                

3 ป ระ เภ ท  คื อ  SaaS (Software as a Service) PaaS (Platform as a Service) แ ล ะ  IaaS 

(Infrastructure as a Service) (Mell & Grance, 2011) ก่อนท าความเข้าใจประเภทของคลาวด์ทั้ง

สามประเภท ผู้อ่านควรที่จะเห็นภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์รวมถึงต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม

พ้ืนฐานของคลาวด์ เพราะคลาวด์ทั้งสามประเภทจะมีความสัมพันธ์กันเนื่องจาก คลาวด์ IaaS เป็น

พ้ืนฐานในการสร้าง คลาวด์ PaaS และคลาวด์ SaaS ตามค ากล่าวของ CSA และ W. Dawoud (CSA, 

2011; Dawoud, et al., 2010) ดังนั้นถ้าเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์และสภาพแวดล้อม

พ้ืนฐานของคลาวด์แล้ว จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจคลาวด์ทั้งสามประเภทได้อย่างต่อเนื่องและง่ายขึ้น ดังนั้น

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคลาวด์ทั้งสามประเภท โดยจะเน้นไปที่คลาวด์ประเภท IaaS ซึ่งเป็น

ประเภทที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการทดลองโดยเหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้คลาวด์ประเภทดังกล่าวจะ

อธิบายเพิ่มเติมในบทสรุปของหัวข้อนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) สภาพแวดล้อมพื้นฐานของคลาวด์ 
      เพ่ือความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ

คลาวด์กับมนุษย์รวมถึงผู้อ่านเพ่ือให้เข้าใจถึงกลไกข้างในของคลาวด์เชิงลึกดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะ

บรรยายถึงสภาพแวดล้อมพ้ืนฐานของคลาวด์ (colud computing environment) ซึ่งรายละเอียด

เพ่ิมเติมแสดงในภาพที่ 3 สภาพแวดล้อมของคลาวด์ (Wongthai, 2014) โดยคลาวด์ประกอบไปด้วย   

2 ส่วนหลักที่เกี่ยวข้องกัน คือ ส่วนผู้ให้บริการ (provider side) และส่วนผู้ใช้บริการ (consumer 

side) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 25 

1.1) ส่วนผู้ให้บริการ หรือ provider side 

         ในส่วนผู้ให้บริการนี้คือเจ้าของบริการคลาวด์ทั้งหมด โดย ประกอบไปด้วย 2 ส่วนย่อย 

คือ Cloud infrastructure และ System Administrators โดยทั้งสองส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1) Cloud infrastructure 

                              Cloud infrastructure คือ โครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์ โดยผู้อ่านสามารถ

ดูได้จากด้านซ้ายมือของภาพที่  3 ซึ่งเป็นส่วนผู้ให้บริการ ดูตรงกล่องสี่ เหลี่ยมใหญ่ที่ เขียนว่า                 

Cloud Infrastructure หรือโครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์ ซึ่งผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ โครงสร้าง

พ้ืนฐานนี้โดยสิ้นเชิง โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่3 สภาพแวดล้อมพื้นฐานของคลาวด์  
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ส่วนที่ 1 A virtual machine management system 

    A virtual machine management system หรือระบบบริหารจัดการ

คอมพิวเตอร์เสมือนส าหรับระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เสมือนนี้คือซอฟต์แวร์ที่สร้าง

คอมพิวเตอร์เสมือนและควบคุม คอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้นนี้ด้วย หรือคือ software ที่สามารถท า

ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง รันระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างของ

ซอฟต์แวร์นี้ เช่น Xen หรือ VMware 

  ส่วนที่ 2 Cloud offering services 

    1) Cloud offering services  

     Cloud offering services หรือเรียกว่าคลาวด์ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้

ให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ หน่วยความจ า ฮาร์ดดิสก์ ระบบเครือข่าย 

และอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามการบริการบางอย่างมีความจ า เป็นที่จะต้องเก็บไฟล์ของผู้ ใช้บริการ 

(consumer’s Files) ไว้ในคอมพิวเตอร์เสมือนหรือ VM ตัวอย่างไฟล์เหล่านี้ได้แก่ไฟล์โปรแกรมไฟล์

ฐานข้อมูล 

 2) System Administrators 

     ต่ อมาจะกล่ าวในส่ วนผู้ ให้ บ ริการอีกครั้ ง โดยภายในภาพ ที่  3 

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในกล่อง สี่เหลี่ยมของ Cloud Infrastructure ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านั้น

ทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยผู้จัดการระบบหรือเรียกว่า  System Administrators ซึ่งอาจเป็น

พนักงานในองค์กรของผู้ให้บริการ 

 

1.2) ส่วนผู้ใช้บริการหรือ consumer side 

ส่วนสุดท้ายในภาพที่ 3 ด้านขวามือสุด คือส่วนผู้ใช้บริการตรงกล่องสี่เหลี่ยมที่เขียน            

ค าว่า consumer หรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ใช้บริการซึ่งหมายถึงผู้ที่สามารถใช้บริการการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์แบบต่าง ๆ ที่สร้างโดยผู้ให้บริการโดยผู้ให้บริการสามารถเข้าไปใช้งานผ่าน

ระบบเน็ตเวิร์ก อินทราเน็ต (intranet) หรืออินเตอร์เน็ต (internet) มีทั้งแบบคิดค่าบริการและ             

ไม่คิดค่าบริการ 
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2) ประเภทของคลาวด์แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 
 ใน หั วข้ อนี้ จ ะอธิบ ายป ระ เภ ท ของคล าวด์ แบ่ งต ามลั กษ ณ ะการให้ บ ริ ก าร                        

(cloud service delivery models) ซึ่งจากหัวข้อ 2.2.2.1 เรื่อง สภาพแวดล้อมพ้ืนฐานของคลาวด์ 

จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับคลาวด์ทั้งสามประเภทในหัวข้อนี้ได้ง่ายขึ้น และเนื่องจากองค์กร CSA 

และ W. Dawoud ได้กล่าวว่าคลาวด์ IaaS เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง PaaS และ SaaS (CSA, 2011; 

Dawoud, et al., 2010) ในหัวข้อนี้จึงจะอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคลาวด์ IaaS เพียงประเภทเดียว 

เนื่องจากคลาวด์ในประเภทดังกล่าวเป็นประเภทของคลาวด์ที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการทดลอง                                  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คลาวด์ประเภท IaaS นั้น เป็น พ้ืนฐานในการสร้างคลาวด์ประเภท PaaS และ SaaS                     

ซึ่งผู้ให้บริการสามารถขายบริการของคลาวด์ให้กับผู้ใช้บริการ การขายบริการของคลาวด์ดังกล่าว เช่น 

ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของอินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ตมีทั้ง

คิดค่าบริการและไม่เสียค่าบริการ 

 ในหัวข้อที่ 2.2 เรื่อง ประเภทของคลาวด์นี้จะท าให้ผู้อื่นได้ทราบว่าคลาวด์ได้แบ่งประเภทของ

การให้บริการไว้ 2 ลักษณะ คือ 1. แบ่งตามขอบเขตการจัดการ โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 

2.2.1 แบ่งตามขอบเขตการจัดการและอีกลักษณะคือ 2. แบ่งตามลักษณะการให้บริการ โดยกล่าว

รายละเอียดไว้ในหัวข้อ 2.2.2 แบ่งตามลักษณะการให้บริการ ซึ่งคลาวด์แบ่งตามลักษณะการ

ให้บริการแบ่งเป็นสามรูปแบบซึ่งแบ่งโดย NIST คลาวด์สามรูปแบบดังกล่าวได้แก่ IaaS PaaS และ 

SaaS นอกจากนี้ ป ระเภทของคลาวด์ที่ แบ่ งตามขอบเขตการจัดการหรือ  cloud service 

deployment models ได้แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) private cloud 2) public cloud 3) hybrid 

cloud และ     4) community cloud ให้พิจารณาภาพที่ 4 ด้านล่าง จะเห็นว่า IaaS PaaS และ 

SaaS นั้นคลาวด์แต่ละประเภทนั้นสามารถให้บริการได้สี่แบบ คือ 1) private cloud 2) public 

cloud 3) hybrid cloud และ 4) community cloud ตัวอย่างเช่น IaaS สามารถเป็นได้ทั้ง IaaS 

private cloud และ IaaS public cloud และ IaaS hybrid cloud และ IaaS community cloud 

ตัวอย่างของ IaaS public cloud ได้แก่ EC2 (Mell & Grance, 2011) 
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ภาพที ่4 ประเภทท้ังหมดของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
 

ภายในหัวข้อที่ 2.2 ประเภทของคลาวด์ผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของคลาวด์ทั้งหมด โดยจะ

แ บ่ ง ต าม ข อ บ เข ต ก า ร จั ด ก า ร  4 ป ร ะ เภ ท ได้ แ ก่  1)  private cloud  2) public cloud                           

3) hybrid cloud และ 4) community cloud และแบ่งตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) IaaS 2) PaaS และ 3) SaaS เนื่องจากประเภทของคลาวด์นั้นมีมากมายจึงไม่สามารถท าการ

ทดลองได้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงคิดว่าหากมีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อคลาวด์บน

ประเภทใดประเภทหนึ่งของคลาวด์แล้ว วิธีดังกล่าวจะเป็นต้นแบบในการน าวิธีก ารบรรเทาไป

ประยุกต์ใช้กับคลาวด์ประเภทอ่ืน ๆ ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่

จะบรรเทาปัญหาให้กับคลาวด์ในรูปแบบการให้บริการแบบ Infrastructure as a Serviece (IaaS) 

แบบสาธารณะ เหตุผลที่ได้เลือกคลาวด์ประเภทนี้ คือ คลาวด์ประเภท IaaS เป็นคลาวด์ล าดับชั้น

ล่างสุดส าหรับการสร้างคลาวด์ในล าดับชั้นถัดมา สังเกตได้จากภาพที่ 4 ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมล่างสุด

เขียนว่า IaaS เมื่อมีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงในล าดับชั้นล่างสุดแล้วก็จะท าให้การสร้างคลาวด์ในล าดับ

ชั้นถัดมามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอีกเหตุผลที่ เลือกบรรเทาปัจจัยเสี่ยงของคลาวด์ในประเภท

ของคลาวด์   สาธารณะเนื่องจากว่าคลาวด์สาธารณะทุก ๆ คนมีสิทธิในการเข้าถึง ผู้วิจัยจึงคิดว่าเมื่อ

ทุก ๆ คนมีสิทธิเข้าถึง การบรรเทาปัจจัยเสี่ยงให้กับคลาวด์ประเภทนี้จึงน่าจะยากกว่าคลาวด์ประเภท

อ่ืน ๆ ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้เลือกที่จะท าการทดลองบนคลาวด์รูปแบบการให้บริการ

แบบ Infrastruce as a Serviece (IaaS) แบบสาธารณะ โดยรายละเอียดจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อ

ถัดไป 
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2.3  รูปแบบการให้ บ ริการแบบ  Infrastructure as a Serviece ( IaaS) แบบ
สาธารณะ 

 จากข้อสรุปในหัวข้อ 2.2 เรื่อง ประเภทของคลาวด์ ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับคลาวด์ประเภทต่าง ๆ 

รวมถึงเหตุผลของผู้วิจัยที่ได้เลือกท าการทดลองบนคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ ดังนั้นหัวข้อนี้จึงได้

อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ โดยรายละเอียด

เพ่ิมเติมจะกล่าวในย่อหน้าถัดไป 

ภายในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ โดยตัวอย่างของ

คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ คือ Amazon Elastic Compute Cloud หรือ Amazon EC2 หรือ 

เรียกสั้นๆว่า EC2 (Services, 2012) ซึ่งเป็นตัวอย่างบริการของคลาวด์ที่ผู้อ่านอาจไม่คุ้นเคยเท่ากับ

การให้บริการคลาวด์ประเภทบริการแหล่งเก็บข้อมูลหรือที่เรียกว่า cloud storage service เช่น 

Dropbox หรือ Google Drive หรือ Microsoft OneDrive เนื่องจากคลาวด์ประเภท IaaS คือการ

บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เสมือนเน้นส าหรับการประมวลผล ซึ่งคอมพิวเตอร์เสมือนอาจ

ประกอบด้วยพ้ืนที่เก็บข้อมูลและเน็ตเวิร์ก ซึ่งคลาวด์ประเภท IaaS ไม่ได้เน้นเรื่องเก็บข้อมูลแต่เน้น

เรื่องให้บริการการประมวลผล 

มีนักวิจัยหลายกลุ่ม เช่น Flanagan และ R. De Paris และ Amazon web Services และ 

The University of Manchester ได้กล่าวว่าคลาวด์ IaaS ถูกใช้อย่างกว้างขวาง โดยองค์กรต่าง ๆ 

เช่น ภาครัฐ ภาคการศึกษา หรือใช้ในประมวลผลในการทดลองทางการแพทย์ (Flanagan, et al., 

2012; Flanagan, 2010; Manchester, 2011; R. De Paris, 2012) เช่น นักวิจัยใน (R. De Paris, 

2012) ใช้ EC2 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนหลายๆ เครื่องที่เชื่อมต่อกันผ่านเน็ตเวิร์กในการประมวลผล

หาสูตรยาใหม่ๆในการรักษาโรคใหม่ เนื่องจากถ้าไม่ใช้ EC2 แล้วอาจจะต้องมีการประมวลผลหาสูตร

ยาดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีด้วยคอมพิวเตอร์ของนักวิจัยเองที่อยู่ในองค์กรของตนเอง  แต่

สามารถประมวลผลหาสูตรยาได้โดยใช้เวลาเพียงไม่เดือน ด้วย EC2 ซึ่งเป็นการลดค่าเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการท างานของนักวิจัยกลุ่มนี้อย่างมาก เมื่อใช้งานเสร็จก็ยกเลิกการใช้งานทันที 

ส าหรับตัวอย่ างของคลาวด์ประเภท IaaS หรือ Infrastructure as a Service แบบ

สาธารณะ ซึ่งมักใช้โดยนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ โดยตัวอย่างผู้ให้บริการเหล่านั้นแสดงได้ดังภาพที่ 

5 ตัวอย่าง  ผู้ให้บริการคลาวด์ IaaS เช่น IBM Cloud หรือ amazon web services หรือ DropBox 

ห รือ  Google Compute Engine หรือ  EMC2 ห รื อ  Windows Azure หรือ  RiGHTSCALe my 

Cloud 
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ภาพที ่5 ตัวอย่างผู้ให้บริการคลาวด์ IaaS (IaaS Architecture)  
 

 

สรุปความหมายของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะจาก Wongthai คือ การให้บริการใช้

คอมพิวเตอร์เสมือนหรือ VM แก่ผู้ใช้บริการ (Wongthai, et al., 2013a) โดยในการทดลองของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ใช้คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะและเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการท างานของคลาวด์ 

IaaS แบบสาธารณะมากข้ึน จึงต้องมีการอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบ

สาธารณะ โดยจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป คือหัวข้อที่ 2.4 เรื่อง สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS 

แบบสาธารณะ 

 

2.4  สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ 
จากหัวข้อที่ 2.2 ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับประเภทของคลาวด์แบ่งตามลักษณะการให้บริการ    

3 ป ร ะ เภ ท  คื อ  Software as a Service (SaaS)  Platform as a Service (PaaS)  แ ล ะ 

Infrastructure as a Service (IaaS) และข้อสรุปจากหัวข้อ 2.3 ได้อธิบายว่ารูปแบบการให้บริการ

คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะเป็นส่วนส าคัญของการทดลองในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ซึ่งในหัวข้อนี้จะ

มุ่งเน้นไปที่สถาปัตยกรรมของการบริการคลาวด์ IaaS แบบสารณะ เนื่องจากว่าการให้บริการคลาวด์ 

IaaS นี้จะเป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้น าสถาปัตยกรรมไปใช้ออกแบบในการทดลอง  จากงานของ Wongthai 

ได้อธิบายว่ารูปแบบการให้บริการคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะเป็นบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

สารสนเทศ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์เสมือน บริการนี้เป็นการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์  ระบบอินเทอร์เน็ตเสมือน และจัดเตรียมแบนด์วิดท์ 

(bandwidth) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการในเครื่อง

คอมพิวเตอร์เสมือน (Wongthai, et al., 2013b) และยังมีงานวิจัยอีกหลายท่าน เช่น Flanagan 

และ R. De Paris และ Amazon web Services และ The University of Manchester ได้อธิบาย

เกี่ยวกับการให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์เสมือนของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะว่าจะเน้นที่รูปแบบการ

ท างานในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการความไว เช่น การทดลองในงานด้านวิทยาศาสตร์ 

บริษัทที่ให้การบริการ คลาวด์ IaaS เช่น Amazon Web Service (AWS) IBM Cloud Windows 

Azure และอ่ืน ๆ (Manchester, 2011; Mell & Grance, 2011; R. De Paris, 2012; Services, 

2012) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมจอคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะจะถูกอธิบายเพ่ิมเติมใน

หัวข้อนี้ 

ผู้วิจัยเห็นว่าสถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญของงาน

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เพราะการศึกษาสถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะจะท าให้เห็น

ภาพรวมของโครงสร้าง วิธีการท างานของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ ท าให้ง่ายต่อการออกแบบการ

ทดลอง ผู้วิจัยจึงน าสถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะมาออกแบบส าหรับการทดลอง 

ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดย

สถาปัตยกรรมคลาวด์ของ IaaS แบบสาธารณะที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและอ้างอิงจะใช้สถาปัตยกรรม

คลาวด์ IaaS ของ Wongthai (Wongthai, et al., 2013b) แสดงได้ดังภาพที่ 6 สถาปัตยกรรมของ

คลาวด์ IaaS (IaaS Architecture) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS (IaaS Architecture) 
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มีงานวิจัยได้น าเสนอและอธิบายเพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะได้แสดง

ในภาพที่ 6 สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ (Wongthai, et al., 2013a) ค าอธิบาย

ขององค์ประกอบของคลาวด์  IaaS แบบสาธารณะบางส่ วนได้ถูกอธิบายไว้แล้ วในหั วข้อ                            

2.3  เรื่อง รูปแบบการให้บริการแบบ Infrastructure as a Serviece (IaaS) แบบสาธารณะ อย่างไร

ก็ตามมีบางองค์ประกอบที่ต้องอธิบายเพ่ิมเติม โดยคลาวด์ IaaS แบ่งสภาพแวดล้อมการท างาน

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนผู้ให้บริการ (provider side) และส่วนผู้ใช้บริการ (consumer side) 

เช่นเดียวกับภาพที่ 3 โดยภายในหัวข้อนี้จะเน้นอธิบายรายละเอียดของผู้ให้บริการ ซึ่งหมายถึงองค์กร 

ที่เตรียมบริการคอมพิวเตอร์เสมือนให้กับผู้ใช้บริการ ยกตัวอย่างองค์กรเช่น Amazon Google หรือ 

Microsoft หรือ องค์กรใด ๆ ก็ตามที่ผู้ให้บริการจะเน้นให้บริการคลาวด์ IaaS อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ให้

บริการได้สร้างคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะแล้ว คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะนี้สามารถใช้เป็นฐานใน

การ สร้าง PaaS และ SaaS ต่อไปได ้

 

คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะมีองค์ประกอบหลักดังตารางต่อไปนี้ 

 

ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 

H hw (ย่อมาจาก hardware) hardware ห รื อ ฮ า ร์ ด แ ว ร์  คื อ  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสร้าง IaaS คลาวด์
แบบสาธารณะซึ่งถูกใช้ในการทดลอง 
 
 

hypervisor hypervisor เช่น  software หรือซอฟต์แวร์ที่ 
สามารถท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องรัน
ระบบปฏิบัติการ ได้มากกว่าหนึ่งระบบใน เวลา
เดียวกัน (Rocha, et al., 2011) โดย software 
ดังกล่าวมีทั้งแบบการค้า เช่น VMware หรือแบบ 
open source เช่น Xen และ software เหล่านี้
จะถูกติดตั้ งบน  hypervisor หรือ  hw ซึ่ งถู ก
ติดตั้ งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการ
คลาวด์หรือ dom0 
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ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 

domU1…..domUn (ย่อมาจาก Domain 
User) 

หมายถึงเวอร์ชวลแมซชีนหรือคอมพิวเตอร์ 
เสมือน ผู้ใช้บริการถือเป็นเจ้าของ domU แต่ละ 
domU จะท างานอิสระไม่ขึ้นต่อกัน มีได้หลาย 
domU เช่น domU1 domU2 ,..., domUn  
 

dom0 (ย่ อ ม าจ าก  Domain Zero เป็ น
ค าศัพท์เฉพาะที่ใช้กับ Xen) 

เป็น VM ที่บริหารจัดการ domU และ hw  และ
ท างานเมื่อ hypervisor ถูกเปิดใช้งานนั้นโดยการ 
(hw หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งาน) เมื่อ
น ามาเทียบการท างานกับภาพที่ 3 ถือเป็นส่วน 
ห นึ่ งขอ ง  A Virtual Machine Management 
System และdom0 นี้สามารถ สร้าง จัดการ ลบ 
domU ได ้
 

 
ตารางที ่1 ส่วนประกอบการท างานในสถาปัตยกรรมคลาวด์ IaaS 

 

หมายเหตุ โครงสร้างของ IaaS ทีไ่ด้อธิบายผู้วิจัยได้จ าลองจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

ที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 

 

จากหัวข้อที่ 2.4 สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะจะท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการท างานของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะมากยิ่งขึ้นและเมื่อผู้อ่านเข้าใจหลักการ

ท างานเพ่ิมมากขึ้นแล้วจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ logger ใน
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ระบบบันทึกเหตุการณ์โดยจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ 2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (performance) 

แต่ก่อนที่ผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผู้วิจัยต้องการให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับ

ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าปัญหาด้านความ

ปลอดภัยของคลาวด์มีอะไรบ้างและปัญหาใดที่ผู้วิจัยสนใจจะบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหา

ภัยคุกคามต่อคลาวด์ โดยปัญหาด้านความปลอดภัยจะกล่าวเพ่ิมในหัวข้อที่ 2.5 ปัญหาด้านความ

ปลอดภัยของคลาวด์ ในหัวข้อถัดไป 

2.5  ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ 
สิ่งส าคัญนอกจากจะต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของคลาวด์ซึ่งถูกกล่าว ไว้ในต่าง ๆ คือ

หัวข้อ 2.1 เรื่อง ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ 2.2 ประเภทของคลาวด์ 2.3 รูปแบบการ

ให้บริการแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) แบบสาธารณะ และ 2.4 สถาปัตยกรรมของ

คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ ซึ่งหัวข้อทั้งหมดได้ถูกอธิบายไว้หัวข้อก่อนหน้านี้  โดยในหัวข้อ 2.5 นี้จะ

อธิบายเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะท าให้ ทราบว่า

ระบบบันทึกเหตุการณ์จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ

คลาวด์ในข้อใดได้บ้าง เพราะ งานวิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์ให้ดีขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งในการช่วยการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  

ในปี 2016 CSA รวบรวมและได้รายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อคลาวด์และได้จัด

อันดับความรุนแรงไว้ในรายงานที่ชื่อว่า The Treacherous 12 Cloud Computing Top Threats 

in 2016 (CSA, 2016a, 2016b) ซึ่งมีรายการภัยคุกคาม คือ  

1)  การละเมิดข้อมูล (Data Breaches) 

2)   ก า ร พิ สู จ น์ ตั ว ต น ที่ ง่ า ย เ กิ น ไ ป ( Weak Identity, Credential and Access 

Management) 

3)  ช่องทางการติดต่อที่ไม่ปลอดภัย (Insecure APIs) 

4) ช่ อ ง โห ว่ อ า จ เกิ ด จ าก ร ะบ บ แ ล ะแ อ ป พ ลิ เค ชั น  (System and Application 

Vulnerabilities) 

5)  บัญชีผู้ใช้งานถูกขโมย (Account Hijacking) 

6)  ภัยคุกคามที่เกิดจากบุคคลภายใน (Malicious Insiders) 

7)  Advanced Persistent Threats (APTs) 

8)  ข้อมูลสูญหายหรือรั่วไหล (Data Loss) 
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9)  Insufficient Due Diligence  

10)  การน าคลาวด์ไปใช้ในทางที่ผิด (Abuse and Nefarious Use of Cloud Services) 

11)  การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) 

12)  ปัญหาเกิดจากเทคโนโลยีการแชร์ (Shared Technology Issues) 

โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้สนใจที่จะบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ใน

ข้อที่ 1 Data Breaches (การละเมิดข้อมูล) ผู้วิจัยจึงอธิบายรายละเอียดภัยคุกคามดังกล่าวเพียง

หัวข้อเดียวโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  Data Breaches (การละเมิดข้อมูล) 

 ข้อมูลที่เป็นความลับอาจจะถูกขโมยและอาจจะถูกน าไปใช้หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสาเหตุมาจากช่องโหว่ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการหรือ

ผู้ใช้บริการรวมถึงช่องโหว่จากการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ดี 

 จากรายงานของ CSA การละเมิดข้อมูลจะมีรูปแบบการละเมิดข้อมูลด้วยกัน                    

4 รูปแบบ คือ 1. การเข้าไปดูไฟล์  (viewed) 2. การคัดลอกข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น 

คัดลอกข้อมูลและน าไปเผยแพร่หรือคัดลอกข้อมูลและย้ายไปไว้ต าแหน่งอ่ืน ๆ (release) 3. การแก้ไข

ไฟล์เดิม รวมถึงการลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ด้วย (Stolen) 4. การน าข้อมูลที่ได้ไปใช้งาน (Used)  

 จากรูป แบบการละเมิ ดข้ อมู ลทั้ ง  4 รูป แบบ  ก่ อนจะเกิ ดการคั ดลอกข้ อมู ล                          

ย้ายข้อมูล แก้ไขข้อมูลหรือแม้กระทั่งลบข้อมูล เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ แฮกเกอร์ต้องเข้าไปดู

ไฟล์ก่อน ซึ่งการเข้าไปดูไฟล์หรือ view เป็นรูปแบบที่ 1 ของการละเมิดข้อมูลและอาจส่งผลให้เกิด

การระเมิดข้อมูลในแบบอ่ืน ๆ ตามมาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงเน้นวิธีการ

บรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ในรูปแบบที่ 1 การเข้าไปดูไฟล์ โดยผู้วิจัย

สมมติเหตุการณ์ให้แฮกเกอร์เข้าไปอ่านไฟล์ที่ส าคัญ คือไฟล์ s.txt ซึ่งเป็นไฟล์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและ

สมมติให้เป็นไฟล์ที่ส าคัญ ที่แฮกเกอร์ต้องการเข้าไปอ่านไฟล์ โดยการเข้าไปอ่านไฟล์จึงถือว่าเป็นการ

เข้าไปดูไฟล์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ 1 ของการละเมิดข้อมูล โดยผู้วิจัยจะเน้นเพียงรูปแบบที่ 1 การดูไฟล์

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยสาเหตุที่ต้องผู้วิจัยต้องเลือกวิธีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบรรเทาปัญหา 

และผู้วิจัยหวังว่าจะได้ทดสอบในอนาคตต่อไป      

จากปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ทั้ง 12 ข้อที่ทาง องค์กร CSA ได้จัดท ารายงานขึ้น

ในปี 2016 ปัญหาดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นผลกระทบต่อการให้บริการคลาวด์สาธารณะทั้งสิ้นและ                     

ยังส่งผลกระทบต่อการให้บริการคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะทุกข้อ โดยในข้อที่ 1 ปัญหาของการ
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ละเมิดข้อมูลได้ถูกจัดให้เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด ในวิทยานิพนธ์ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger บนระบบบันทึกเหตุการณ์ เพราะ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาในข้อดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้สมมติ

เหตุการณ์ให้มีแฮกเกอร์ได้เข้าไปครอบครองส่วนของผู้ใช้บริการจากนั้นแฮกเกอร์ได้ อ่านไฟล์ของ

ผู้ใช้บริการคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ ซึ่งการอ่านไฟล์เป็นการละเมิดข้อมูลรูปแบบหนึ่งของการ

ละเมิดลิขสิทธิ์จาก 4 วิธีการที่ได้อธิบายไว้ในข้อที่  1 Data Breaches (การละเมิดข้อมูล) โดย

หลักฐานที่ได้จากล็อกไฟล์ จะเป็นหลักฐานส าคัญในการหาผู้กระท าผิดมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์                

ซึ่งรายละเอียดของล็อกไฟล์ (log files) จะอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป หัวข้อ 2.8 เรื่อง ล็อกไฟล์             

(log files) 

 

  2.5.1  วิธีการรักษาความปลอดภัยของการละเมิดข้อมูล 
 ในปัจจุบันได้มีเครื่องมือและวิธีการหลากหลายที่ช่วยสนับสนุนในการรักษาความ

ปลอดภัยของคลาวด์ โดยมีนักวิจัยของได้แบ่งวิธีการรักษาความปลอดภัยไว้เป็น 2 วิธีการด้วยกัน   

(Ko, 2014) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1)  วิธีการป้องกัน (preventive) เช่น ระบบไฟร์วอลล์  (firewall) การเข้ารหัส

ข้อมูล (encryption) โดยวิธีการนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อ

คลาวด์ 

2)  การตรวจสอบ (detective) เช่น การตรวจสอบหาร่องรอยของการกระท า 

(audit trails) การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (logging system)  รวมถึงเครื่องมือประเภทวิเคราะห์

ต่าง ๆ (analysis tools) (Ko, 2014) 

ในย่อหน้าที่ผ่านมาได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยของคลาวด์ ซึ่งมี

ด้วยกัน 2 วิธี เมื่อน าวิธีการรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 วิธีมาพิจารณา ทางผู้วิจัยเห็นว่าระบบบันทึก

เหตุการณ์ (logging system) ถือว่าเป็นกระบวนรักษาความปลอดภัยในวิธีการที่สอง นั่นคือ วิธีการ

ตรวจสอบ (detective) นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Gartner ได้อธิบายว่าการรักษาความปลอดภัยใน

ประเภทที่ 2  การตรวจสอบหรือ detective หากมีการการน าวิธีนี้มาใช้ประสบผลส าเร็จยังสามารถ

น าวิธีดังกล่าวไปสนับสนุนให้วิธีการที่ 1 หรือวิธีการป้องกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ (Gartner, 

2017) 
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นอกจากนี้งานวิจัยของ Ko ยังกล่าวอีกว่าความปลอดภัยในคลาวด์จะส่งผลกระทบ

ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ (Ko, 2014) เนื่องจากรูปแบบการใช้งานของคลาวด์ต้องเก็บ

ไฟล์หรือทรัพยากรต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ  ด้วยรูปแบบดังกล่าวที่คลาวด์ได้เก็บไฟล์หรือทรัพยากร  

ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยว่า บุคคลใดสามารถ

เข้าถึงไฟล์ของตนเองได้บ้าง (Subashini & Kavitha, 2011) ระบบบันทึกเหตุการณ์จึงถือว่าเป็น

วิธีการหนึ่งที่ส าคัญต่อการหาผู้รับผิดชอบต่อการกระท าผิด (accountability) ผู้วิจัยเห็นว่าระบบ

ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ในข้อที่ 1 การละเมิดข้อมูล ตาม

รายงานการวิจัยของ CSA ทั้ง 12 ข้อในปี 2016 โดยใช้ชื่อรายงานว่า The Treacherous 12 Cloud 

Computing Top Threats in 2016 (CSA, 2016a, 2016b)  ในระบบบันทึกเหตุการณ์จะประกอบ

ไปด้วยโปรเซสที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ เรียกว่า logger (logger เป็นโปรเซสส าหรับตรวจบันทึก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคลาวด์)  (Wongthai & Moorsel, 2016) โดยวิธีการท างานของ 

logger จะถูกอธิบายในรูปแบบของสถาปัตยกรรมภายในของระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งถูกอธิบาย

เพ่ิมเติมไว้ในหัวข้อ 2.9 ระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system) 

ภาพรวมทั้งหมดของหัวข้อ 2.5.1 เรื่อง วิธีการรักษาความปลอดภัย ผู้ อ่านจะได้ทราบ

เกี่ยวกับนิยามของล็อกไฟล์ ประเภทของล็อกไฟล์ โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่ล็อกไฟล์

ประเภทที่ 2 คือ การตรวจสอบร่องรอยของการกระท า ซึ่งวิธีการดังกล่าวท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์

สามารถสร้างล็อกไฟล์ได้ นอกจากนี้เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น 

ล็อกไฟล์จะจัดเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเพ่ือเป็นหลักฐานและหลักฐานจากล็อกไฟล์จะ

ถูกใช้ในกระบวนการตรวจสอบร่องรอยของการกระท าซึ่งระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system) 

โดยรายละเอียดของระบบบันทึกเหตุการณ์จะถูกอธิบายในหัวข้อถัดไปหัวข้อ 2.7 เรื่อง ระบบบันทึก

เหตุการณ์ (logging system) ต่อไป  

 

2.5.2  ความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น (Accountability)   
จากข้อสรุปในหัวข้อ 2.5 ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ได้กล่าวว่าในงาน

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งหวังที่จะวัดและปรับปรุงประสิทธิของระบบบันทึกเหตุการณ์เพ่ือช่วยเป็นส่วน

หนึ่งในการบรรเทาปัญหาในข้อที่ 1 ปัญหาของการละเมิดข้อมูลด้วยวิธีการเข้าไปอ่านไฟล์จาก                

แฮกเกอร์ ซึ่งระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ด้วย

วิธีการเก็บหลักฐานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่าใครเคยเข้าถึงไฟล์อะไร เมื่อทราบว่าใครเคยเข้าถึง 
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ไฟล์อะไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้เป็นเจ้าของไฟล์หรือผู้ให้บริการ อาจจะด าเนินขั้นตอนต่อมาท าให้รู้

ว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบ ด้วยกระบวนการเก็บหลักฐานดังกล่าวจนน าไปสู่กระบวนการหาคน

รับผิดชอบต่อการกระท า เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดข้ึนหรือ accountability โดยในหัวข้อนี้

จะอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ accountability 

การพิจารณาถึงความปลอดภัยต่อคลาวด์เป็นเรื่องที่ส าคัญ ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

(accountability) มีระบบบันทึกเหตุการณ์ (กระบวนการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์จะถูก

กล่าวในหัวข้อ 2.7) เป็นส่วนประกอบส าคัญ  โดยทั่วไปค าว่า accountability ได้ถูกนิยามจาก 

Macmillan’s dictionary (macmillandictionary) ความหมาย คือ ต้องทราบว่าใครเป็นผู้กระท า

ผิดและสามารถหาบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ความหมายในเชิงความปลอดภัยนั้น 

Papanikolaou และ Pearson ได้กล่าวว่า accountability หมายถึง การจัดการความรับผิดชอบ  

โดยมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) กลไกทางกฎหมาย 2) กลไกข้อบังคับ และ 3) กลไกทางเทคนิค 

(Papanikolaou & Pearson, 2012) เมื่อน าองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อข้างต้นมาเปรียบเทียบ ผู้วิจัยเห็น

ว่าระบบบันทึกเหตุการณ์ถือว่าเป็นเครื่องมือในองค์ประกอบที่ 3 นั่นคือ กลไกทางเทคนิค เนื่องจากว่า

ระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีสิทธิ เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของคลาวด์  

ในหัวข้อนี้ สิ่งที่ส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการหาบุคคลที่กระท าผิดมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

คือ ต้องมีหลักฐาน โดยหลักฐานดังกล่าวสามารถหาได้จากล็อกไฟล์ (log files) รายละเอียดของ   

ล็อกไฟล์จะถูกอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.6 ล็อกไฟล์ (log files) 

 

2.6  ล็อกไฟล์ (logs files) และประเภทของล็อกไฟล์   
       จากข้อสรุปในข้อ 2.5.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าหลักฐานคือสิ่งส าคัญที่จะ

น าไปสู่กระบวนการหาตัวบุคคลกระท าผิดมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยหลักฐานดังกล่าวท าให้

ทราบว่าบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดบ้างและต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร          

โดยล็อกไฟล์จะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถน าล็อกไฟล์นั้นไปเป็นหลักฐาน โดยในหัวข้อนี้

จะอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับประเภทของล็อกไฟล์และล็อกไฟล์ประเภทใดที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

มีนักวิจัยได้อธิบายว่าระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญส าหรับช่วยบรรเทาปัจจัย

เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามขึ้นต่อคลาวด์  โดยภายในระบบบันทึกเหตุการณ์ได้จัดเก็บหลักฐานล็
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อกไฟล์ (log files) ไว้เป็นหลักฐานและหลักฐานจากล็อกไฟล์สามารถน าไปช่วยหาบุคคลที่กระท าผิด

มารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ (Wongthai, et al., 2013a) โดยในงานวิจัยของ Ko กล่าวว่าการเก็บ

หลักฐานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในล็อกไฟล์จะเป็นประโยชน์ให้ทั้งผู้รับการบริการและผู้ให้บริการ 

ท าให้เกิดความเชื่อใจต่อระบบความปลอดภัยต่อคลาวด์ (Ko, 2014) โดยล็อกไฟล์ถูกแบ่งเป็น                  

2 ประเภทโดยจะกล่าวในย่อหน้าถัดไป 

งานวิจัยของ Ko ได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของล็อกไฟล์ว่าจะประเภทของล็อกไฟล์ถูก

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) file-centric log และ 2) system-centric log (Ko, et al., 2011) 

1)  file-centric log หรือ file-log 

file-centric log หรือ file-log ล็อกไฟล์ประเภทแรกนี้ เป็นล็อกไฟล์ที่ถูก

สร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บไฟล์ และวิธีการเก็บประวัติของไฟล์นั้นจะเก็บตั้งแต่ไฟล์ถูกสร้างขึ้น

จนกระท่ังไฟล์ถูกลบหายไป  

2)  system-centric log หรือ system-log  

system-centric log หรือ system-log เป็นล็อกไฟล์ส าหรับเก็บข้อมูล

การท างานในระดับของฮาร์ดแวร์ (hardware layer) เช่น การเข้าใช้งานในหน่วยความจ า การใช้งาน

บนฮาร์ดดิสก์ อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า  การล็อกอินเข้าสู่ระบบตั้งแต่ระดับแอดมิน (admin) จนถึง

ระดับยูเซอร์ (user) ต่าง ๆ  รวมถึงสภาวะการท างานต่าง ๆ ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และ

อ่ืน ๆ  (Ko, et al., 2011) 

ในหัวข้อ 2.6 ล็อกไฟล์ (logs files) ผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของล็อกไฟล์ถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท โดยในระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ถือว่า

เป็นล็อกไฟล์ในประเภทที่ 1 คือ file-centric log หรือ file-log เนื่องจากระบบบันทึกเหตุการณ์มี

ลักษณะการท างานที่ต้องตรวจสอบเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนเข้าถึงไฟล์อะไรและได้กระท าอะไรกับ   

ไฟล์เหล่านั้นบ้าง 

 

2.7  ระบบบันทึกเหตกุารณ์ (logging system) 
จากข้อสรุปในหัวข้อ 2.6 เรื่อง ล็อกไฟล์ได้กล่าวว่าระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นระบบส าหรับ

บันทึกเหตุการณ์เพ่ือน าไปสู่หลักฐานส าหรับตรวจสอบร่องรอยของการกระท า โดยในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะ

อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ใช้ในการทดลอง และการท างานของ                                  

ระบบบันทึกหตุการณ ์
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โดยหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ต่อคลาวด์                         

ที่สามารถใช้ในรูปแบบการให้บริการคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ ซึ่งสถาปัตยกรรมดังกล่าวเป็นการ

อ้างอิงจากงานวิจัยของ Wongthai และ Moorsel (Wongthai & Moorsel, 2016) โดยทางผู้วิจัยได้

มีการแก้ไขภาพของสถาปัตยกรรมดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับงานทดลองในวิทยานิพนธ์เล่มนี้                    

โดยผู้วิจัยจะน าเสนอในส่วนที่ถูกน าไปใช้งานจริง แสดงในภาพที ่7 ภายในสถาปัตยกรรมจะแบ่งการ 

ท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (domU : domain user)               

ซึ่งเป็นเครื่องที่ถูกตรวจสอบ 2) ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0 : domain zero) ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ท า

การติดตั้ง logger (logger เป็นโปรเซสส าหรับตรวจจับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน domU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่7 สภาพแวดล้อมการท างานระหว่าง domU and dom0 
แก้ไขภาพจาก Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016). 

 

หมายเหตุ สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขภาพของสภาพแวดล้อมการท างานระหว่าง dom0 และ 

domU เนื่องจากผู้วิจัยต้องการให้ภาพดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพการทดลองจริงในการทดลองของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมการท างานเดิมมีบางส่วนที่ผู้วิจัยไม่ได้ใช้ในงานทดลอง       

จึงต้องมีการแก้ไขสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
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2.7.1 ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (domU) และข้อมูลในประวัติไฟล์ส าคัญ 

จากภาพที่ 7 ส่วนของ domU คือ กรอบสี่เหลี่ยมขวามือที่มีค าว่า domU อยู่เหนือ

กรอบสี่เหลี่ยม ในส่วนนี้ลูกค้าเป็นเจ้าของ diskU (diskU เป็น virtual disk ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล

เสมือนที่ทางผู้ใช้บริการได้เช่าพ้ืนที่) ภายใน diskU ได้จัดเก็บไฟล์ชื่อ s.txt โดยสมมติให้ไฟล์ดังกล่าว

เป็นไฟล์ที่ส าคัญของลูกค้า ภายใน diskU อาจจัดเก็บไฟล์ประเภทใดก็ได้ เช่น text file executable 

file หรือ database file  (Wongthai & Moorsel, 2016) จากนั้นผู้วิจัยได้สมมติกระบวนการท างาน

ภายใน domU และกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ส าหรับการทดลอง ดังนี้  

กระบวนการท างานภายใน domU มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) domU อาจถูกครอบครองโดยผู้ไม่หวังดีซึ่งก็คือแฮกเกอร์ (Hacker)     

(จากภาพที่ 7 กล่องของ domU ตอนนี้แฮกเกอร์เป็นผู้ครอบครอง)  

2) แฮกเกอร์ได้ครอบครอง domU และรันแอปพลิเคชัน read เพ่ืออ่าน

ไฟล์ s.txt  ภายใน diskU (ตามเส้นประหมายเลข 2 ในภาพที่ 7) (โปรเซส คือ โปรแกรมที่ถูกรัน 

(A.Saha, 2006) หรือโปรแกรมท่ีก าลังท างาน (Bryant & O’Hallaron, 2010))  

3) เมื่อแอปพลิเคชัน read ถูกรันจากแอปพลิเคชัน read 6 จึงเปลี่ยนเป็น

โปรเซส read และกระบวนการท างานเหล่านี้จะเรียกว่ากิจกรรมของแอปพลิเคชัน read  

กิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ส าหรับการทดลองมี 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) แฮกเกอร์รันแอปพลิเคชัน read เพ่ือเปิดไฟล์ s.txt ภายใน domU 

(ตามเส้นปะหมายเลข 2 ในภาพที่ 7)  

                                2) เมื่อแฮกเกอร์เปิดไฟล์ s.txt ได้แล้ว แฮกเกอร์ได้พิมพ์ข้อมูลภายใน s.txt 

และอ่านไฟล์ (ในภาพวงรีเขียนว่า s.txt ถูกเก็บในกล่องสี่เหลี่ยมเขียนว่า diskU ภาพขวามือ)  

3) ปิดไฟล์  

4) จบการท างาน 

ข้อมูลกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ภายใน  read_mem และ 

read_mem จะอยู่ ใน memU (memU คือส่วนของหน่วยความจ าหลักหรือ RAM : Random 

Access Memory ของ domU) ดังแสดงในภาพที่ 7 ในส่วนของกล่องสี่เหลี่ยมเล็กขวามือเขียนว่า 

memU ซึ่งอยู่ภายในกล่องสี่เหลี่ยม domU โดยการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

                                                           
6 โปรเซส คือ โปรแกรมที่ถูกรัน (A.Saha, 2006) หรือโปรแกรมที่ก าลังท างาน (Bryant & O’Hallaron, 2010) 
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กระบวนการเหล่านี้  เรียกว่า การบันทึกประวัติไฟล์ส าคัญ ซึ่งภายใน read_mem ได้จัดเก็บข้อมูลดัง

แสดงในตารางที ่2  

 

 

 

 
ตารางที ่2 ข้อมูลไฟล์ส าคัญของลูกค้า  

 

จากตารางที ่2 แสดงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน read_mem ดังนี้                                 

1. f_nm (ชื่อไฟล์ s.txt)     

2. p_id (ไอดีของโปรเซสที่ถูกรันในที่นี้คือ 4624)                                          

3. p_nm (ชื่อของโปรเซสที่ถูกรัน read)  

4. p_ownId (ไอดีผู้รันโปรเซส สมมติคือ alice) 

 

ข้อมูลในประวัติไฟล์ส ำคัญ 

  จากตารางที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลประวัติไฟล์ส าคัญที่โปรเซส logger 

ในระบบบันทึ กเหตุการณ์ บนคลาวด์สามารถบันทึ กได้ ซึ่ งจะมีข้อมูลด้ วยกัน  4 ส่ วน  คือ                          

1. f_nm (ชื่อไฟล์ s.txt) 2. p_id (ไอดีของโปรเซสที่ถูกรัน)  3. p_nm (ชื่อของโปรเซสที่ถูกรัน)  และ              

4. p_ownld (ไอดีผู้รันโปรเซส) โดยข้อมูลที่บันทึกได้เหล่านี้จะสามารถน าไปเป็นหลักฐานส าหรับหา

บุคคลกระท าผิดมารับผิดชอบต่อการกระท าที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยของ 

Wongthai (Wongthai, 2014) ภายในงานวิจัยดังกล่าวได้ยกตัวอย่างประวัติของไฟล์ส าคัญไว้และให้  

ข้อสังเกตุว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติหรืออาจจะมีแฮกเกอร์เข้ามาภายในระบบ เพราะอาจเข้าดูไฟล์ส าคัญ 

ดังกล่าว โดยสามารถแสดงได้ดังตารางที ่3 ด้านล่าง ดังนี้ 

 

f_nm 
(ชื่อไฟล์) 

p_id 
(ไอดีของโปรเซสที่ถูกรัน) 

p_nm 
(ชื่อของโปรเซสท่ีถูกรัน) 

p_ownID 
(ไอดีผู้รันโปรเซส) 

Time 
(เวลา) 

s.txt 4624 read 1001 t1 
s.txt 4725 read *1000 t2 

s.txt 4726 *rootRead *1000 t3 

f_nm p_id p_nm p_ownId 

s.txt 4624 read 1002 (alice) 
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s.txt 4727 read *1002 t4 

s.txt 46268 read 1001 *t5 
 

ตารางที ่3 บันทึกประวัติของไฟล์ส าคัญ 
 

 จากตารางที่ 3 ได้แสดงตัวอย่างข้อมูลประวัติของไฟล์ส าคัญ โดยโปรเซส logger ในระบบ

บันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์สามารถบันทึกประวัติไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องของลูกค้าหรือ domU 

แต่ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะสนใจไฟล์ s.txt ซึ่งเป็นไฟล์ที่ผู้วิจัยได้สร้างและสมมติว่า ให้เป็นไฟล์ที่

ส าคัญของลูกค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าตัวอย่างประวัติไฟล์ s.txt มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่ต้องสงสัย       

โดยภายในตารางในแถวที่มีข้อความท่ีมีตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันท์ (*) ด้านหน้า คือเหตุการณ์

ที่ต้องสงสัยว่ามีแฮกเกอร์เข้ามาอ่านไฟล์ ซึ่งในงานวิจัยนี้สมมติให้แฮกเกอร์เข้ามาอ่านไฟล์เท่านั้น โดย

เหตุการณ์แรกที่อาจเป็นสาเหตุ ต้องสงสัยภายในตาราง สังเกตจากแถวที่ 4 และคอลัมภ์ที่ 3          

ของตาราง ซึ่งแสดงในช่อง p_nm หรือชื่อของโปรเซสที่ถูกรันในบรรทัดที่ 4 ที่เขียนว่า *rootRead 

ตัวหนา ซึ่งถ้าหากลูกค้าที่เป็นเจ้าของไฟล์ตัวจริงและต้องการเข้ามาอ่านไฟล์จะต้องรันโปรเซส read 

เท่านั้น แต่เหตุการณ์บรรทัดที่ 4 ดังกล่าว มีผู้รันโปรเซสโดยใช้โปรเซส rootRead ดังนั้นจึงเป็น

เหตุการณ์ที่สงสัยว่าอาจจะมีแฮกเกอร์เข้ามาอ่านไฟล์เพราะ โปรเซสที่ใช้ในการอ่านไฟล์ต่างจาก

โปรเซสปกติท่ีลูกค้าใช้นั่นคือ Read  

 นอกจากเหตุการณ์อ่านไฟล์ที่ผู้วิจัยได้อธิบายในย่อหน้าด้านบนแล้ว ในช่องที่ 4 ล าดับถัดมา 

ในส่วนของไอดีผู้รันโปรเซสหรือ p_ownID โดยไอดีของลูกค้าที่ถูกต้องคือ 1001 และเมื่อมีไอดีของ

โปรเซสอ่ืน ๆ เข้ามารัน เช่น *1000 และ *1002 จึงเป็นเหตุการณ์ที่สงสัยว่าแฮกเกอร์อาจจะเช้ามา

อ่านไฟล์  s.txt ซึ่ งเป็นไฟล์ส าคัญและภายในช่องที่  5 ล าดับสุดท้ายช่องของเวลาหรือ time                     

ภายช่วงเวลา *t5 เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่ได้เข้าไป

อ่านไฟล์ s.txt เช่น เวลาของ *t5 คือ เวลา 23.00 น. โดยเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่ได้เข้าไปอ่านไฟล์ 

s.txt แต่ปรากฎว่าช่วงเวลาดังกล่าวกลับมีบุคคลอ่ืนเข้าไปอ่านไฟล์ s.txt ของลูกค้า จึงเป็นเหตุการณ์

ที่น่าสงสัยว่ามีแฮกเกอร์เข้าไปอ่านไฟล์ส าคัญของลูกค้า 

 จากเหตุการณ์ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ข้างต้น หัวข้อถัดไปที่ผู้วิจัยจะอธิบาย คือ ส่วนของ   

ลักษณะการท างานของผู้ให้บริการ (dom0) และจะอธิบายเกี่ยวกับค่าของ sleeping time และ 

accuracy คืออะไร โดยรายละเอียดจะอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ 2.7.2 เรื่อง ส่วนของผู้ให้บริการ 

(dom0) หัวข้อถัดไป  
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2.7.2 ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0) 
 ในส่วนของผู้ให้บริการหรือ dom0 แสดงในภาพที่ 7 ในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ซ้ายมือ

ด้านบนกรอบเขียนว่า dom0 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้ังนี้ 

จากหัวข้อ 2.4 ได้อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ในคลาวด์ 

สภาพแวดล้อมและกระบวนการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์   โดยในภาพที่  7 จะแบ่ง            

การท างานเป็น  2  ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ ใช้บริการหรือลูกค้าซึ่งจะถูกกล่าวในหัวข้อ 2.7.1                                     

และ 2) ส่วนของผู้ให้บริการซึ่งจะถูกกล่าวในย่อหน้าถัดไป 

ในย่อหน้านี้จะอธิบายการท างานในส่วนของผู้ให้บริการ  โดยกระบวนการท างานในส่วนของ

ผู้ให้บริการจะอยู่ในส่วนของ dom0 ภายใน dom0 กล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ซ้ายมือด้านบนกล่องสี่เหลี่ยม

เขียนว่า dom0 ได้ติดตั้ง logger ส าหรับใช้บันทึกเหตุการณ์ โดยกระบวนการท างานของ logger มี

ขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้   

ขั้นที่ 1’) ผู้ให้บริการรันโปรเซส logger (หมายเลข 1’ ในภาพที่ 7)  จากนั้นโปรเซส 

logger จะเรียกใช้ libVMI เพ่ือเข้าไปใน memU ของ domU  โดย libVMI เป็น library ที่เขียนใน

ภาษา C ที่สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลที่ถูกจัดเก็บภายใน read_mem ซึ่งอยู่ใน memU  (ข้อมูลที่ถูก

จัดเก็บใน read_mem ได้ถูกอธิบายไว้ในตารางที ่2 โดยรายละเอียดจะอยู่ภายใต้ตารางที่ 2)   

ขั้นที่ 2’) หลังจาก logger เรียกใช้ libVMI แล้ว libVMI จะท าหน้าที่เข้าไปอ่าน

ข้อมูลที่ถูกเก็บภายใน read_mem (หมายเลข 2’ ในภาพที ่7) 

ขั้นที่  3’) หลังจาก logger เรียกใช้  libVMI เพ่ือเข้าไปอ่านข้อมูลที่ถูก เก็บใน 

read_mem แล้ว logger จะน าข้อมูลใน read_mem ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 มาจัดเก็บ         

ลงในล็อกไฟล์ (log files) ซึ่งอยู่ใน disk0 (หมายเลข 3’ ในภาพที ่7) 

สรุปหัวข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ การท างานใน 

domU และ dom0 โดยในหัวข้อ 2.9.1 ในส่วนท้ายของเนื้อหาก่อนย่อหน้าสุดท้าย ได้มีการอธิบาย

เกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ซึ่งกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ดังกล่าว จะถูกปรับปรุง

เพ่ือน าไปใช้ในการทดลอง ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 2.8.1 เรื่อง sleeping time และ accuracy ต่อไป 
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2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (performance) สลีปปิ้ งทาม (sleeping time)     
และความแม่นย า (Accuracy) 

จากข้อสรุปในหัวข้อ 2.7 ระบบบันทึกเหตุการณ์ ได้กล่าวว่าการทดสอบประสิทธิภาพเป็นเรื่อง

ส าคัญส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ ในหัวข้อนี้จึงอธิบายเกี่ยวกับ

รูปแบบของการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ผู้วิจัยได้สรุปงานของ Molyneaux ซึ่งได้กล่าวว่าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

ซอฟต์แวร์จะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์และสามารถวางแผนการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงระบบในอนาคตได้ และถ้าหากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจะถือว่า     

แอปพลิเคชันนั้นไม่น่าใช้งาน เพราะอาจเกิดปัญหาในการใช้งานตามมา และจะลดความน่าเชื่อถือใน

การใช้งานของลูกค้าลงเนื่องจากจะท าให้เสียเวลาและเงินโดยไม่จ าเป็น นอกจากนี้แอปพลิเคชัน

ดังกล่าวจะไม่นับเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้ (Molyneaux, 2014) และงานวิจัยของ Meier ได้กล่าวว่า

การทดสอบประสิทธิภาพเป็นกุญแจส าคัญที่สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและสร้าง

ความเขื่อถือให้กับองค์กรหรือบริษัทได ้(Meier, et al., 2007)  

 รูปแบบของการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันมี 4 หัวข้อ โดยมีรายละเอียด 

(Molyneaux, 2014) ดังนี้  

1)  สภาพพร้อมใช้งาน (availability)  

2) เวลาตอบสนอง (response time) เป็นช่วงเวลาที่นับตั้งแต่ส่งค าสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์                                        

จนได้รับค าสั่งตอบกลับมา  

3) ปริมาณงานที่ท าในช่วงเวลาหนึ่ง (throughput)   

4) ความจุ (capacity)  

จากเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันทั้ง 4 ประเภท ผู้วิจัยเห็นว่า

การทดสอบประสิทธิภาพในการทดลองเป็นการทดสอบในแบบเวลาตอบสนองหรือ response time 

ซึ่งเป็นการตอบสนองในช่วงเวลาขณะที่โปรเซส logger ก าลังเข้าไปบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง

และแสดงผลข้อมูลที่สามารถตรวจจับได้กลับมา โดยในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการ

ทดสอบประสิทธิภาพแบบ response time เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับการทดสอบประสิทธิภาพใน

ประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้ทดสอบเพียงวิธีการ response time เพียง

วิธีเดียวเท่านั้น  
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 ในหัวข้อของการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพแล้ว ภายในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค าศัพท์ 2 ค าที่ใช้ส าหรับการทดลองในบทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัยเพ่ิมเติม ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการทดสอบประสิทธิภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น        

ซึ่งค าศัพท์ทั้ง 2 ค า จะถูกระบุเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อนี้ คือ 2.8.1 sleeping time และ accuracy 

โดยรายละเอียดของ sleeping time และ accuracy สามารถอธิบายเพิ่มเติมดงันี้ 

ความหมายของ sleeping time และ accuracy ได้ถูกนิยามไว้ในเอกสารวิชาการของ 

Wongthai Chan-in และ ไกรยวิชช์  ศุภ โสภาพงศ์  (Chan-in & Wongthai, 2017; ไกรยวิชช์               

ศุภโสภาพงศ์ & Wongthai, 2017a) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปไว้ ดังนี้ 

 

2.8.1 สลีปป้ิงทำม (sleeping time) 

จากข้อสรุปในหัวข้อ 2.7.1 ได้กล่าวว่าจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read เพ่ือใช้ใน

การทดลองในวิทยานิพนธ์นี้ หัวข้อนี้จึงได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read 

ด้วยการเพ่ิมค่า sleeping time ก่อนน าแอปพลิเคชัน read ไปใช้ในการทดลองดังนี้ 

ค่า sleeping time คือ ค่าเวลาที่ถูกก าหนดเพ่ิมในกระบวนการท างานของกิจกรรมใน

แอปพลิเคชัน read (กิจกรรมในแอปพลิเคชัน read ถูกกล่าวไว้ในหัวข้อ 2.7.1 เรื่อง ส่วนของ

ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (domU) โดยในกระบวนการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read จะเพ่ิมค่า sleeping 

time ก่อนการปิดการอ่านไฟล์ ซึ่งมีข้ันตอนการท างาน ดังนี้    

1) เปิดไฟล์    

2) อ่านไฟล์และพิมพ์ข้อมูลใน s.txt  

3) ในส่วนของก่อนการปิดการอ่านไฟล์ ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลา x ms (millisecond) 

เช่น x = 60 ms เพ่ือไม่ให้โปรเซสปิดการท างานทันทีแต่จะให้ปิดหลัง 60 ms (ดังนั้น 60 ms เรียกว่า 

sleeping time)  

4) ปิดการอ่านไฟล์  

5) จบการท างาน  

วิธีการทั้งหมดนี้เป็นการรันแอปพลิเคชัน read เพียง 1 ครั้ง ในการทดลองในบทที่ 

3 วิธีการด าเนินวิจัย ผู้วิจัยได้รันแอปพลิเคชัน read 1000 ครั้ง จ านวน 10 รอบ 
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ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ค่าที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพ

ส าหรับการทดลองนอกจากจะใช้ค่า sleeping time แล้ว อีกค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพ

ของระบบบันทึกเหตุการณ์คือค่าความแม่นย าหรือ accuracy ซึ่งจะถูกกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 

2.8.2 ควำมแม่นย ำ (accuracy) 

รายละเอียดของค่าความแม่นย าหรือ accuracy ผู้วิจัยเคยนิยามไว้ในบทความทาง

วิชาการ ชื่อว่าผลกระทบของหน่วยความจ าหลักต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและได้สรุปงานของ Wongthai (Wongthai, et al., 2013b; ไกรยวิชช์ ศุภ

โสภาพงศ์ & Wongthai, 2017a) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ทดสอบรัน logger ให้ตรวจจับไฟล์ชื่อ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จ านวน 100 

ครั้ง หาก logger สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้ครบ 100 ครั้ง นั้นคือ logger มีค่าความแม่นย าหรือ 

accuracy 100%  ค่าความแม่นย าของ logger สามารถมีได้ตั้งแต่ 0%-100% ถ้าหาก logger ไม่

สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้เลย นั้นคือค่าความแม่นย าของ logger เป็น  0%  ในการทดลอง ถ้า

หาก logger ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้จะเรียกว่า “miss” และเมื่อ logger สามารถตรวจจับ

ไฟล์ s.txt ได้จะเรียกว่า “hit” ค าว่า miss รวมถึงการเกิดจาก logger ท างานมีปัญหาอีกด้วย ดังนั้น 

ถ้ารัน logger ไปจับไฟล์ชื่อ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จ านวน 100 ครั้ง และ logger ตรวจจับ

ไฟล์  s.txt ได้   80 ครั้ ง  (hit =  80) นั้ น ห มายความว่ า  logger มี ค่ าความแม่ น ย าที่  80%                      

(accuracy = 80%) 

สรุปภาพรวมของหัวข้อนี้ผู้อ่านจะได้รู้จักวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพข้อใดที่ถูกใช้ในการทดลอง นอกจากนี้ในหัวข้อนี้ยังได้ระบุเกี่ยวกับค าศัพท์ 2 ค าคือ 

sleeping time และ accuracy โดยค าศัพท์ทั้ง 2 ค าดังกล่าวถือว่าเป็นเกณฑ์ส าหรับการทดสอบ

ประสิทธิภาพในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เมื่อผู้อ่านเข้าใจค าศัพท์ 2 ค านี้จะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ

งานทดลองในบทที่ 3 วิธีการด าเนินวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าถ้าหากรู้วิธีการท างาน

ของระบบปฏิบัติการ CPU core และ RAM จะท าให้สามารถทดสอบประสิทธิภาพได้อย่างตรง

ประเด็นและสามารถน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย โดยการท างานของระบบปฏิบัติการ CPU core และ RAM ผู้วิจัยได้สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้อง

และได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2.9 ระบบปฏิบัติการหัวข้อถัดไป 
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2.9 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  
การศึ กษาข้ อมู ล พ้ื น ฐานของฮาร์ดแวร์ที่ จ ะน ามาทดลองถื อว่ า เป็ น เรื่ อ งส าคัญ ใน                  

หัวข้อ 2.9 ระบบปฏิบัติการนี้จึงจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดลองของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ความหมาย และนิยามของระบบปฏิบัติการทางผู้ วิจัยได้สรุปงานของ Carrick Galvinc 

อัจจิมา เลี้ยงอยู่ Gene Cooperman และ  N.P.Jouppi. (Cache, 15 Mar. 1999; Carrick, et al., 

2010; Cooperman, 2003; N.P.Jouppi., 1990. ) โดยระบบปฏิบัติการ (operating system หรือ 

OS) เป็นซอต์ฟแวร์ตัวหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จะประกอบ

ไปด้วย 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอร์ฟแวร์ (software) และบุคคล (people ware) โดยใน

หัวข้อนี้จะมุ่งเน้นไปที่การอธิบายส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ถูกใช้ในการทดลอง คือ หน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) และหน่วยความจ าหลัก (RAM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.9.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) 
ในส่วนของหัวข้อ 2.9.1 จะอธิบายเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลางหรือ Central 

Processing Unit หรือ CPU โดยในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้ค าว่า CPU core ซึ่งเหตุผลที่ผู้วิจัยใช้

ค าว่า CPU core เพ่ือให้ตรงกับเอกสารการรันโปรเซสบน CPU core ของ Dan Nanni (Nanni)       

โดยหน่วยประมวลผลกลางเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง จึงต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม 

เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง 

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ท าหน้าที่ประมวลค าสั่งและ

ควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูลแล้วน าไป

ประมวลผลตามรูปแบบของข้อมูล CPU core ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก

คอม พิ ว เตอร์ จ ะท างาน ได้ ถู กต้ อ งแล ะรวด เร็ ว เพี ย ง ใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ  CPU core ทั้ งสิ้ น                               

ในคอมพิ วเตอร์ขนาดใหญ่  เช่ น  Mainframe Computer หรือ  Super Computer จะเรียก             

CPU core ว่า Multiprocessor ส าหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น Pc (personal computer)               

จ ะ มี  CPU core เ พี ย ง ห นึ่ ง ตั ว  ( Single Chip)  เ รี ย ก ว่ า  Microprocessor                                           

โดยค าว่าหน่วยประมวลผลกลางถูกบัญญัติไว้ในราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสภา, 2546, 2549; 

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน) 
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โปรเซสเซอร์  (processor) หรือเรียกอีกอย่ างหนึ่ งว่า หน่ วยประมวลผล เป็นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและชุดค าสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม เพ่ือขับเคลื่อนการ

ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง processor อาจหมายถึง หน่วยประมวลผล

กลางหรือ CPU core ภายในระบบคอมพิวเตอร์จะมี processor หลายลักษณะ ดังนี้ 

1)  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  

                          Central Processing Unit (CPU)  คื อ  processor ที่ ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น           

หน่วยประมวลผลกลางในการด าเนินการตามค าสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม ลักษณะของ CPU core       

จะเหมือน Chip ตัวเล็ก ๆ ภายใน CPU core จะประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก ซึ่ง

ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า กระบวนการท างานของ CPU core จะเริ่มจากการค านวณตัวเลข

ของชุดค าสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้ จากนั้น CPU core จะอ่านชุดค าสั่งดังกล่าวแล้วแปลความหมายและ         

ท าการค านวณเม่ือได้ผลลัพธ์ แล้วจะส่งไปยังจอภาพ 

CPU core ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห น่ ว ย ย่ อ ย  2 ห น่ ว ย ดั งนี้  1.  ห น่ ว ย ค ว บ คุ ม                   

(Control Unit : CU) และ 2. หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) 

1.1) หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ

หน่วยอ่ืนๆ ทั้งหมด และคอยจัดการเวลาการประมวลผลค าสั่งที่รับเข้ามาเป็นจังหวะตามสัญญาณ

นาฬิกา 

1.2) หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) 

ท าหน้าที่ประมวลผลค าสั่งด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก (+) ลบ (-) คูณ (x) หาร (/) และ

เปรียบเทียบค่าของข้อมูล เช่น มากกว่า (>) หรือน้อยกว่า (<) เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับ CPU core 

ผู้วิจัยได้สรุปจากหนังสือและงานวิจัยของ Carrick Galvin และ อัจจิมา(Carrick, et al., 2010; 

Galvin, et al., 2006; อัจจิมา เลี้ยงอยู่  สุธี พงศาสกุลชัย และ พีรพร หมุนสนิท, 2553) 

 นอกจากการท างานของ CPU core ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ อธิบ าย เพ่ิ ม เติ ม ในหั ว ข้ อที่  2.9.1                       

ข้อที่ 1) หน่วยประมวลผลกลางแล้ว การท างานภายใน CPU core จะต้องมีการท างานร่วมกับ แคช 

หรือ cache ซึ่งแคชถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญของการทดลองในงานวิทยาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เพราะ

ต้องมีการท างานร่วมกับ CPU core ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาสถาปัตยกรรมของ CPU core และ 

cache เพ่ือให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               

โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ cache ในย่อหน้าถัดไป 
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2)  แคช หรือ Cache 

          ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของ cache การท างานของ cache 

ตัวอย่างการท างานของ cache รวมถึงสถาปัตยกรรมการท างานร่วมกันระหว่าง CPU core และ 

cache โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 Cache คือ หน่วยความจ าที่มีความเร็วสูงซึ่งสามารถเก็บข้อมูล หรือค าสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือ

เรียกใช้บ่อย ๆ โดยข้อมูลและค าสั่ งที่ เก็บอยู่ ใน cache ท างานโดยใช้  SRAM7 (Static RAM) 

(Skorobogatov, June 2002) ซึ่งจะถูกดึงไปใช้งานได้เร็วกว่าการดึงข้อมูลจากหน่วยความจ าหลัก 

(Main memory) ซึ่งใช้ DRAM8 (Dynamic RAM) (S. Mittal, 2012) หลายเท่าตัว  

 

2.1) ขั้นตอนการท างานของแคช (cache) 

             ลักษณะขั้นตอนการท างานของ cache มีลักษณะขั้นตอนการท างาน ดังนี้  

ขณะที่โปรแกรมก าลังโปรเซสโดยผ่าน CPU core โปรแกรมนั้น   

จะท าการเรียกข้อมูลที่ CPU core จ าเป็นต้องใช้ภายใน RAM cache ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรหลัก

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อได้รับสัญญานการเรียกข้อมูลในขณะที่ค าสั่งการเรียกข้อมูลก าลังเดินทางไป

ยัง RAM และ cache โปรเซสจะท าการค้นหาข้อมูลจาก RAM และส่งต่อข้อมูลไปยัง CPU core ใน

การค้นหาข้อมูลครั้งแรก ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน โดยที่ตัว CPU core จะไม่สามารถท างานอย่างอ่ืนได้

ในเวลานั้น ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนี้ cache จะท าการบันทึกข้อมูลที่ค้นพบไว้ใน high-speed 

memory chips ที่มีเฉพาะภายใน cache และเมื่อ cache ตรวจสอบพบว่า CPU core ได้ท างาน

เสร็จสิ้นและก าลังว่างอยู่ cache จะท าการค้นหาข้อมูล ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับต าแหน่งของข้อมูลที่ทาง

โปรแกรมได้ เรียกใช้ก่อนหน้านี้ จาก memory address และจัดเก็บข้อมูลไว้ ใน high-speed 

memory chips ครั้งต่อไป เมื่อทางโปรแกรมถามหาข้อมูลจาก CPU core  cache จะตรวจสอบดูว่า

ข้อมูลที่โปรแกรมต้องการมีอยู่ใน high-speed memory chips แล้วหรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้ว cache       

จะส่งข้อมูลไปให้ CPU core โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านหน่วยความจ าหลักซึ่งมีการท างานที่ช้ากว่า             

ท าให้ CPU core สามารถลดเวลาในการท างานได้มากขึ้น (Handy, January 27, 1998) 

                                                           
7 SRAM (static RAM) เป็นหน่วยความจ าช่ัวคราวที่รักษาบิตข้อมูลในหน่วยความจ า ต้องมีกระแสไฟเลี้ยง
ตลอดเวลา 
8 DRAM (Dynamic RAM) เป็นหน่วยความจ าประเภท RAM เช่นเดียวกับ SRAM การใช้งานต้องมีไฟเลี้ยง
ตลอดเวลาและยังต้องการ การ Refresh ข้อมูลเป็นระยะ ๆ เสมือนการเตือนความทรงจ าซึ่งต่างจาก SRAM ที่ไม่
ต้องมีการ Refresh ตลอดเวลา  
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ในหัวข้อที่ 2.1) ขั้นตอนการท างานของ cache ได้อธิบายว่า cache จะเก็บข้อมูลค าสั่ง            

ต่าง ๆ หรือค าสั่งที่ถูกเรียกใช้บ่อย ๆ ไว้บน high-speed memory chips และเมื่อ CPU core 

ต้องการประมวลผลค าสั่งเหล่านั้นอีกก็สามารถดึงข้อมูลของค าสั่งเหล่านั้นจาก cache มาใช้งานได้

ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านหน่วยความจ าหลัก ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการประมวลผลของค าสั่ง และเพ่ือให้

ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับการท างานของ cache มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างการท างานของ cache 

ไว้ในหัวข้อถัดไป 

 

2.2)  ตัวอย่างการท างานของ cache 

                ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการท างานของ cache เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ

การอธิบายการท างานของ CPU core และ cache ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 

 เมื่อ CPU core ท าการอ่านข้อมูล CPU core จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ต้องการเรียกใช้นั้นมี

อยู่ใน cache หรือไม่ ถ้าหากมีข้อมูล ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยประมวลผลอย่าง

รวดเร็ว เพราะไม่ต้องเรียกข้อมูลจากหน่วยความจ าหลัก (DRAM หรือ RAM)   ซึ่งจะใช้เวลานาน แต่

ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีข้อมูลอยู่ใน cache หน่วยประมวลผลกลางจะดึงข้อมูลจาก (DRAM หรือ RAM) 

จากนั้นจะท าส าเนาและเก็บข้อมูลไว้ใน cache ด้วย ถ้ามีการเรียกใช้ข้อมูลนี้อีก ข้อมูลจะถูกดึงจาก 

cache ทันท ีโดยชนิดของ cache แบ่งเป็น 2 ชนิดดังนี้ 

 2.2.1)  Level 1 (L1 cache) คือ cache ระดับ 1 จะเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด และต าแหน่งก็

จะอยู่ใกล้ๆ กับตัว CPU ที่สุด ท าให้ CPU สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วมาก ซึ่งโดยปกติแล้วขนาดของ L1 

จะมีขนาดเล็ก เช่น ส าหรับ CPU Intel Pentium II หรือ Intel Celeron จะมี L1 Cache ขนาด

เพียง 32 KB และบน AMD K6-2 จะมีขนาด 64 KB มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของค าสั่งที่ถูกเรียกใช้ 

จาก CPU core และบันทึกลง cache memory 

2.2.2)  L2  (L2 cache) คือ cache ระดับ 2 มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของค าสั่งที่ถูกเรียกใช้

จาก CPU core เช่นเดียวกับ L1 แต่การบันทึกข้อมูลของค าสั่งลง L2 นั้นจะกระท าหลังจากที่ พ้ืนที่

ในการบันทึกของ L1 มีขนาดพื้นที่เต็ม 

จากตัวอย่างการท างานของ cache ที่ได้อธิบายในหัวข้อ 2.2) ตัวอย่างการท างาน

ของ cache จะสามารถแสดงภาพสถาปัตยกรรมได้ดังภาพที่ 8 ดังนี้ 
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ภาพที ่8 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของ CPU core ขนาด 8 core 

จากภาพที่ 8 จะสังเกตุได้ว่าขนาดของ CPU core มีขนาด 8 core โดยเริ่มจาก Core P#0 

ซึ่งหมายถึง CPU core ขนาด 1 core Core P#1 ซึ่งหมายถึง CPU core ขนาด 2 core ไปจนถึง 

Core P#7 ซึ่งหมายถึง CPU core ขนาด 8 core ภายในกรอบสีด าด้านล่างสุดของภาพ และแต่ละ 

CPU core จะมี cache L1 L2 และ L3 ดังภาพกรอบสี่เหลี่ยมสีขาว โดย cache L1 และ L2 ของแต่

ละ CPU core จะท าหน้าที่เก็บข้อมูลของค าสั่งที่ถูกเรียกใช้ของแต่ละ CPU core ดังที่เคยอธิบายไว้

ข้างต้น และ L3 จะเป็นพ้ืนที่ของ cache ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลของ cache L1 และ L2 ของแต่

ละ CPU core ไปยัง CPU core ตัวอ่ืน ๆ โดยที่ไม่ต้องประมวลผลผ่านหน่วยความจ าหลัก 

จากภาพตัวอย่างที ่8 ผู้วิจัยได้อธิบายลักษณะการท างานร่วมกันของ CPU core และ cache 

ในหัวข้อถัดไปผู้วิจัยจะอธิบายการท างานของ CPU core และ cache ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการ

ทดลองบนสถาปัตยกรรมของเครื่อง Xeon ที่ใช้ในการทดลองของงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

 

2.3)  สถาปัตยกรรมของ CPU core Xeon ที่ใช้ในการทดลอง 

         ในหัวข้อนี้จะอธิบายการท างานของ CPU core และ cache บน CPU core Xeon ที่

ใช้ในการทดลอง เพ่ือให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรันโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์

บนคลาวด์ และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการก าหนด CPU core ในการท างานให้กับ

โปรเซส logger ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที ่9 
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ภาพที ่9 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของ CPU core Xeon บนระบบปฏิบัติการ linux                     
ที่ใช้ในการทดลอง 

 

 จากภาพที่ 9 จะแสดงสถาปัตยกรรมของ CPU core Xeon บนระบบปฏิบัติการ linux ที่ใช้

ในการทดลองโดยลักษณะการท างานจะเหมือนกับการท างานของ CPU core และ cache ทั่วไปที่ได้

อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 2) cache หรือ แคช ในหัวข้อที่ 2.9 ระบบปฏิบัติการ โดยการท างานของ             

CPU core Xeon บนระบบปฏิบัติการ linux ผู้วิจัยจะเริ่มอธิบายจากกล่องสีเทาด้านล่างสุด 8 กล่อง

ซึ่งภายในแต่ละกล่องสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วยกล่องสีขาว 2 กล่องที่เขียนว่า PU P#0 PU P#1 เป็น

ต้น ซึ่งกล่องสีเทาที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึง คือ กล่องของขนาด CPU core ที่มี โดยจะสังเกตได้ว่ามีกล่องสี

เทา  8 กล่อง เริ่มจาก Core P#0 จนถึง Core P#7 นั้นคือ มี CPU core ขนาด 8 core และภายใน

แต่ละ CPU core จะมี  thread 2 thread ส าห รับช่ วยในการท างานของ CPU core ซึ่ งใน

ระบบปฏิบัติการ linux จะมองว่า 2 thread เป็น 1 core ดังนั้น หากต้องการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับ

การท างานให้กับโปรเซส logger เพียง CPU core เดียว จึงต้องก าหนดเป็น 2 thread เพ่ือให้การ

ท างานเป็น 1 core ส่วนต่อมากล่องสีขาวด้านบนของแต่ละ CPU core จะเขียนว่า L1 ซึ่ง L1           

ท าหน้าที่เก็บข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ หรือค าสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อยในครั้งแรกไว้ เพื่อให้การประมวลผลครั้ง

ต่อไปท างานได้ไวยิ่งขึ้นเพราะสามารถเรียกข้อมูลที่อยู่ใน L1 ได้ทันทีโดยไม่ผ่านหน่วยความจ าหลัก 

และล าดับชั้นต่อมาของแต่ละ CPU core ด้านบนของ L1 ที่เขียนว่า L2 โดยหน้าที่ของ L2 จะท างาน

เหมือน L1 เพียงแต่ว่าจะมีขนาดที่เพ่ิมขึ้นสามารถเก็บข้อมูลค าสั่งได้มากขึ้น เมื่อพ้ืนที่ใน L1 เต็ม 

ข้อมูลของค าสั่งต่าง ๆ หรือค าสั่งที่ถูกเรียกใช้บ่อย ๆ ก็จะถูกบันทึกลง L2 และส่วนสุดท้ายด้านบนสุด

กล่องสีขาวยาวที่สุด ที่เขียนว่า L3   หน้าที่ของ L3 คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแต่ละ 

L1 และ L2 ของแต่ละ CPU core ยกตัวอย่าง เช่น โปรเซส logger ถูกประมวลผลบน CPU core 

ตัวที่ 1 คือ CPU P#0 และข้อมูลของการโปรเซส logger ก็ถูกเก็บไว้ใน L1 และ L2 ของ CPU P#0 

ต่อมาเมื่อโปรเซส logger ประมวลผลครั้งแรกเสร็จแล้วและจะประมวลผลครั้งที่ 2 ต่อไป แต่

ระบบปฏิบัติการมองเห็นว่า CPU P#1 ว่างอยู่จึงให้โปรเซส logger ย้ายไปประมวลผลที่ CPU P#1 
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แต่ข้อมูลของโปรเซส logger ก็ยังถูกบันทึกไว้ที่ L1 และ L2 ของ CPU P#0 ดังนั้นระบบปฏิบัติการ

จึงต้องย้ายข้อมูลของโปรเซส logger จาก CPU P#0 ไปยัง CPU P#1 โดยผ่าน L3 มีการสลับข้อมูล

ระหว่าง CPU core  

 โดยขณะที่ระบบปฏิบัติการได้สลับการท างานของโปรเซส logger ไปมาและต้องย้ายข้อมูล

จาก L1 และ L2 ของแต่ละ CPU core สลับไปมาเช่นเดียวกัน ท าให้เสียเวลาในการสลับข้อมูลจึง

ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลง ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ทางผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในบทที่ 1 

บทน า แต่การวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการทดลองและได้สรุปผลไว้ในบทที่ 3 วิธีการ

ด าเนินวิจัย นอกจากส่วนของ CPU core ที่ใช้ในในการวิจัยที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 

2.9.1 หน่วยประมวลผลกลางแล้ว ยังมีฮาร์ดแวร์อีกส่วนที่ใช้ในการทดลอง คือ หน่วยความจ าหลัก ซึ่ง

จะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป 

 

2.9.2 หน่วยความจ า (Memory Unit) 
 ในส่วนของหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหน่วยความจ าหรือ Memory Unit ซึ่งเป็นส่วน

ของฮาร์ดแวร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง จึงต้องมีการอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

เกี่ยวกับส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง 

 หน่วยความจ าหลัก (main memory) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หน่วยความจ าหลัก 

(Primary Memory/Primary Storage)” เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลหรือค าสั่งที่รับเข้ามา เพ่ือรอ

ให้ CPU เข้าถึงข้อมูลหรือค าสั่งนั้น จากนั้นจะท าการคัดลอกมาประมวลผล หากมีการค านวณจะถูก

ส่งไปยัง ALU (arithmetic and logical unit) แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาพักไว้ที่หน่วยความจ าอีกครั้ง 

เพ่ือรอค าสั่งแสดงผลลัพธ์ต่อไป ลักษณะดังกล่าว เรียกว่า 1 รอบปฏิบัติการ หน่วยความจ าหลัก            

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM 

 

1)  หน่วยความจ าอ่านอย่างเดียวหรือ ROM (Read Only Memory) 

ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจ าที่บันทึกข้อมูลแบบถาวร 

(nonvolatile memory) ข้อมูลภายใน ROM จะยังคงถูกเก็บอยู่ได้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยง ROM     

ถูกใช้ในการบันทึกชุดค าสั่ง ROM bootstrap เพ่ือสั่งให้ CPU coreท างานเมื่อเปิดหรือรีสตาร์ทเครื่อง 

(restart) และชุดค าสั่ ง ROM BIOS (Read Only Memory  Basic I O Input Output System)    

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2154-i-o-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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เพ่ือใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง CPU กับแป้นพิมพ์ (keyboard) จอภาพ (monitor) และ

ฮาร์ดแวร์อื่นๆ (hardware) 

 

2)  หน่วยความจ าหลักของคอมพิ วเตอร์หรือ  RAM (Random Access 

Memory)  

RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ าท่ีบันทึกข้อมูลแบบ

ชัว่คราว (volatile memory) ดงันัน้ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือเม่ือปิดเคร่ือง ข้อมลูท่ีอยู่ใน RAM ก็จะ

หายไป RAM ใช้เก็บข้อมูลหรือชุดค าสั่งจากโปรแกรมในระหว่างท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก าลัง                   

ท างานอยู่และสามารถแบ่ง RAM ได้หลายประเภท ในงานวิจัยนีข้อกล่าวถึงเฉพาะ SDRAM 

(Synchronous Dynamic RAM และ DDR SDRAM (Double data rate synchronous dynamic 

random-access memory) 

SDRAM (Synchronous DRAM) แต่เดิม  DRAM จะต้อง Refresh ตัวเองตลอดเวลา

เพ่ือให้ข้อมูลยังคงอยู่ท าให้เกิดการหน่วงเวลาขึน้ ต่อมาได้มีการพัฒนาให้เป็น Synchronous 

DRAM ซึ่งใช้สญัญาณนาฬิกาเป็นตวัก าหนดจงัหวะการท างาน จึงไม่เกิดการ    หน่วงเวลา ท าให้

ท างานเร็วขึน้ ท่ีเรียกว่า DDR RAM (Double Data Rate SDRAM) ข้อเสียของ SDRAM คือ ใช้

สญัญาณนาฬิกาเพียง 1 ใน 2 ของ 1 จงัหวะสญัญาณเท่านัน้ แต่ DDR SDRAM จะใช้ 1 จงัหวะ

เต็มของสัญญาณ จึงท าให้ท างานได้เร็วมากขึน้เท่าตวัซึ่ง เป็นการสรุปจาก Carrick Galvin และ

อจัจิมา เลีย้งอยู่ (Carrick, et al., 2010; Galvin, et al., 2006; อจัจิมา เลีย้งอยู่  สธีุ พงศาสกุลชยั 

และ พีรพร หมนุสนิท, 2553) 

ภาพรวมของหวัข้อ 2.9 ระบบปฏิบตัิการ ได้อธิบายเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของฮาร์ดแวร์ท่ี

ส าคญัท่ีถกูใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบนัทึกเหตกุารณ์ คือ 2.9.1 หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU : Central Processing Unit) และ 2.9.2 หน่วยความจ า (Memory Unit/ RAM : 

Random Access Memory) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อ

ระบบบนัทึกเหตุการณ์ ก่อนจะน าผลกระทบดงักล่าวไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบนัทึก

เหตกุารณ์ให้ดียิ่งขึน้            
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2.10  สรุปภาพรวมบทที ่2 
 ในหัวข้อจะกล่าวถึงภาพรวมทั้ งหมดของบทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง                    

โดยแบ่งรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้  

 หัวข้อที่ 2.1 ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ 

 หัวข้อที่ 2.2 ประเภทของคลาวด์ 

 หัวข้อที่  2.3 รูปแบบการให้บริการแบบ Infrastructure as a Service (IaaS)   

แบบสาธารณะ 

 หัวข้อที่ 2.4 สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ 

 หัวข้อที่ 2.5 ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ 

 หัวข้อที่ 2.6 ล็อกไฟล์ (logs files) 

 หัวข้อที่ 2.7 ระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging system) 

 หัวข้อที่ 2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (performance) 

 หัวข้อที่ 2.9 ระบบปฏิบัติการ 

โดยรายละเอียดของข้อสรุปแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อสรุปจากหัวข้อที่ 2.1 เรื่อง ความเป็นมาและนิยามของคลาวด์ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์กรที่

ท าหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานและนิยามของคลาวด์ นั้นคือ องกรค์ NIST ซึ่งจะท าให้ผู้อ่าน

ได้เข้าใจถึงนิยามของคลาวด์เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้องค์กรดังกล่าวยังได้ระบุเกี่ยวกับลักษณะส าคัญ

ของคลาวด์ ประเภทของคลาวด์ รวมถึงรูปแบบการให้บริการของคลาวด์ 

 ข้อสรุปภายในหัวข้อที่ 2.2 ประเภทของคลาวด์ จะท าให้ผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของ

คลาวด์ทั้งหมด โดยจะแบ่งตามขอบเขตการจัดการ 4 ประเภทได้แก่ 1) private cloud 2) public 

cloud 3) hybrid cloud และ 4) community cloud และแบ่ งตามลั กษณ ะการให้ บ ริการ               

3 ประเภท ได้แก่ 1) IaaS 2) PaaS และ 3) SaaS เนื่องจากประเภทของคลาวด์นั้นมีมากมายจึงไม่

สามารถท าการทดลองได้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงคิดว่าหากมีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ

คลาวด์บนประเภทใดประเภทหนึ่งของคลาวด์แล้ว วิธีดังกล่าวจะเป็นต้นแบบในการน าวิธีการบรรเทา

ไปประยุกต์ใช้กับคลาวด์ประเภทอ่ืน ๆ ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือก

ที่จะบรรเทาปัญหาให้กับคลาวด์ในรูปแบบการให้บริการแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) 

แบบสาธารณะ เหตุผลที่ได้เลือกคลาวด์ประเภทนี้ คือ คลาวด์ประเภท IaaS เป็นคลาวด์ล าดับชั้น

ล่างสุดส าหรับการสร้างคลาวด์ในล าดับชั้นถัดมา สังเกตได้จากภาพที่ 4 ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมล่างสุด
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เขียนว่า IaaS เมื่อมีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงในล าดับชั้นล่างสุดแล้วก็จะท าให้การสร้างคลาวด์ในล าดับ

ชั้นถัดมามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอีกเหตุผลที่เลือกบรรเทาปัจจัยเสี่ยงของคลาวด์ในประเภท

ของคลาวด์สาธารณะเนื่องจากว่าคลาวด์สาธารณะทุกๆ คนมีสิทธิในการเข้าถึง ผู้วิจัยจึงคิดว่าเมื่อ       

ทุก ๆ คนมีสิทธิเข้าถึง การบรรเทาปัจจัยเสี่ยงให้กับคลาวด์ประเภทนี้จึงน่าจะยากกว่าคลาวด์ประเภท

อ่ืน ๆ ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้เลือกที่จะท าการทดลองบนคลาวด์รูปแบบการให้บริการ

แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) แบบสาธารณะ  

 ข้อสรุป ในหั วข้อ 2.3 ความหมายของคลาวด์  IaaS แบบสาธารณะจาก Wongthai 

(Wongthai, et al., 2013a) คือ การให้บริการใช้คอมพิวเตอร์เสมือนหรือ VM แก่ผู้ใช้บริการ โดยใน

การทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ใช้คลาวด์ IaaS แบบสาธารณะและเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการ

ท างานของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะมากขึ้น จึงต้องมีการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

ของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ โดยจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ 2.4 เรื่อง สถาปัตยกรรมของคลาวด์ 

IaaS แบบสาธารณะ 

 ข้อสรุปในหัวข้อ 2.4 เรื่อง สถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะ ผู้อ่านจะเข้าใจ

หลักการท างานของคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับให้ผู้อ่าน

เข้าใจถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ของวิทยานิพนธ์เล่ม

นี้ ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ในหัวข้อที่ 2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (performance) นอกจากนี้ 

ผู้วิจัยต้องการให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ก่อน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์มีอะไรบ้างและปัญหาใดที่ผู้วิจัยสนใจที่      

จะบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามต่อคลาวด์ โดยปัญหาด้านความปลอดภัยจะ

กล่าวเพ่ิมในหัวข้อที่ 2.5 ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์  

 ข้อสรุปในหัวข้อ 2.5 การพิจารณาถึงความปลอดภัยต่อคลาวด์เป็นเรื่องที่ส าคัญ ความ

รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น (accountability) มีระบบบันทึกเหตุการณ์ (กระบวนการท างานของระบบ

บันทึกเหตุการณ์จะถูกกล่าวในหัวข้อ 2.7) เป็นส่วนประกอบส าคัญ  โดยทั่วไปค าว่า accountability 

ได้ถูกนิยามจาก Macmillan’s dictionary (macmillandictionary) ความหมาย คือ ต้องทราบว่า

ใครเป็นผู้กระท าผิดและสามารถหาบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ความหมายในเชิงความ

ปลอดภัยนั้น Papanikolaou และ Pearson ได้กล่าวว่า accountability หมายถึง การจัดการความ

รับผิดชอบ  โดยมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) กลไกทางกฎหมาย 2) กลไกข้อบังคับ และ 3) กลไก

ทางเทคนิค (Papanikolaou & Pearson, 2012) เมื่อน าองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อข้างต้นมาเปรียบเทียบ 
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ผู้วิจัยเห็นว่าระบบบันทึกเหตุการณ์ถือว่าเป็นเครื่องมือในองค์ประกอบที่ 3 นั่นคือ กลไกทางเทคนิค 

เนื่องจากว่าระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีสิทธิ เพ่ือใช้

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์เหล่านั้น อาจจะเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของคลาวด์ 

 ในหัวข้อ 2.6 ล็อกไฟล์ (logs files) ผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของล็อกไฟล์มีประเภท

ใดบ้าง และจากประเภทของล็อกไฟล์ที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ในระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้วิจัย

ใช้ในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ถือว่าเป็นล็อกไฟล์ในประเภทที่ 1 คือ file-centric log หรือ 

file-log เนื่องจากระบบบันทึกเหตุการณ์มีลักษณะการท างานที่ต้องตรวจสอบเหตุการณ์ว่าใครเป็นคน

เข้าถึงไฟล์อะไรและได้กระท าอะไรกับไฟล์เหล่านั้นบ้าง 

ข้อสรุปในหัวข้อ 2.7 ระบบบันทึกเหตุการณ์  (loggings systems) ได้อธิบายเกี่ยวกับ

สถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ การท างานใน domU และ dom0 และในหัวข้อ 2.9.1 ใน

ส่วนท้ายของเนื้อหาก่อนย่อหน้าสุดท้าย ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ซึ่ง

กิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ดังกล่าว จะถูกปรับปรุงเพื่อน าไปใช้ในการทดลอง  

 สรุปภาพรวมในหัวข้อ 2.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (performance) ผู้อ่านจะได้รู้จักวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพข้อใดที่ถูกใช้ในการทดลอง นอกจากนี้ใน

หัวข้อนี้ยังได้ระบุเกี่ยวกับค าศัพท์ 2 ค าคือ sleeping time และ accuracy โดยค าศัพท์ทั้ง 2 ค า

ดังกล่าวถือว่าเป็นเกณฑ์ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เมื่อผู้อ่านเข้าใจ

ค าศัพท์ 2 ค านี้จะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจงานทดลองในบทที่ 3 วิธีการด าเนินวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ภาพรวมของหัวข้อ 2.9 ระบบปฏิบัติการ ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของฮาร์ดแวร์ที่

ส าคัญที่ถูกใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ คือ 2.9.1 หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU : Central Processing Unit) และ 2.9.2 หน่วยความจ า (Memory Unit/ RAM : 

Random Access Memory) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบ

บันทึกเหตุการณ์ ก่อนจะน าผลกระทบดังกล่าวไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์   

ให้ดียิ่งขึ้น 

 เมื่อผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้สรุปไว้ในบทที่ 2 เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะเป็นองค์ความรู้ให้ผู้ อ่ านได้เข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้และวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์ โดยรายละเอียดของการทดลองจะถูกกล่าวในบทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้ท าการทดสอบวัดประสิทธิภาพขอ งระบบบันทึกเหตุการณ์บน            

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์และน าผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุเกี่ยวกับ

ผลกระทบของฮาร์ดแวร์ (RAM : Random Access Memory และ CPU : Central Processing 

Unit) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ และน าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปออกแบบวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์เพ่ือให้ระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์มี

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ส าหรับ

การวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

 3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.2  กรอบวิธีการด าเนินวิจัย  

 3.3 วิธีออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 3.4 วิธีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และหลังปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 3.5 วิธีการท างานของเครื่องมือ taskset และสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ taskset 

ประสิทธิภาพและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 3.6 วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ 



 60 

 3.7 สรุปภาพรวมบทท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ซึ่งในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้แบ่งฮาร์ดแวร์            

(Hardware) และซอฟต์แวร์ (software) ส าหรับการท างานไว้อย่างละ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนส าหรับ   

การทดลอง และ 2. ส่วนส าหรับบันทึกผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1.1  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ส่วนของฮาร์ดแวร์ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ส่วนตามที่ได้กล่าวข้างต้น คือ 1. ฮาร์ดแวร์

ส าหรับการทดลอง และ 2. ฮาร์ดแวร์ส าหรับบันทึกผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์                 

โดยรายละเอียดมี ดังนี้ 

     1)  ฮาร์ดแวร์ส าหรับการทดลอง 
   1.1) คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง (personal computer) 

   1.2) CPU Intel® Xeon® Processor ขนาด 8 core 

   1.3) RAM DDR 3 ขนาด 8 GB. 

   1.4) Hard Disk ขนาด 320 GB. 

  2)  ฮาร์ดแวร์ส าหรับบันทึกผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์ 
   2.1) คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง (Notebook computers) 

   2.2) CPU Intel® Core(TM) i7-3610QM @ 2.30 GHz 2.30 GHz  

   2.3) RAM DDR 3 ขนาด 8 GB. 

   2.4) Hard Disk ขนาด 700 GB. 

   2.5) Graphics Card nVIDIA GEFORCE® GT 630M 2 GB. 
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3.1.2  ซอฟต์แวร์ (software) 
ส่วนของซอฟต์แวร์ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ส่วนตามที่ได้กล่าวข้างต้น คือ 1. ซอฟต์แวร์

ส าหรับการทดลอง และ 2. ซอฟต์แวร์ส าหรับบันทึกผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์                 

โดยรายละเอียดมี ดังนี้ 

  1)  ซอฟต์แวร์ส าหรับการทดลอง 
   1.1) ระบบปฏิบัติการ linux fedora 16 (64 bit) 

   1.2) terminal commands linux 

   1.3) screenshot 

   1.4) Xen เวอร์ชัน 4.2.5 (version 4.2.5) 

  2)  ซอฟต์แวร์ส าหรับบันทึกผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์ 
   2.1) windows 10 Professional (64-bit) 

   2.2) Microsoft word 2016 

   2.3) Microsoft excel 2016 

   2.4) Microsoft PowerPoint 2016 

   2.5) Adobe Photoshop 

 

 เมื่อผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดลองของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้จากหัวข้อ 3.1 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้แล้ว ในหัวข้อถัดไปผู้วิจัยจะอธิบาย

เกี่ยวกับกรอบวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

3.2  กรอบวิธีการด าเนินงานวิจัย  
ในหัวข้อนี้จะน าเสนอกรอบวิธีการด าเนินการวิจัย หลักการ รวมไปถึงการออกแบบการทดลอง 

โดยผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ 3.2.1 วิธีการศึกษาและเตรียมข้อมูลส าหรับ         

การทดลอง และ 3.2.2 วิธีการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบ โดยในแต่ละหัวข้อจะมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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3.2.1  การศึกษาและเตรียมข้อมูลส าหรับการทดลอง 
             หัวข้อการศึกษาและเตรียมข้อมูลส าหรับการทดลองนี้  จะอธิบายเกี่ ยวกับ              

วิธีการศึกษาที่ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา รวบรวมจนกระทั่ งออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ในส่วนของการศึกษาผู้วิจัยได้เริ่มท าการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของคลาวด์ ประเภทของ

คลาวด์ ไปจนถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับคลาวด์เมื่อทราบว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับคลาวด์ส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นในการน าคลาวด์มาใช้งานจริงของลูกค้าที่เป็นส่วนบุคคลและองค์กร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

เกี่ยวกับวิธีการบรรเทาปัญหาที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ นั้นคือ ระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่ง

ระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ

คลาวด์ได้และยังมีงานวิจัยที่หลากหลายได้น าเสนอเกี่ยวกับระบบบันทึกเหตุการณ์ไว้ เช่น Ko, Ryan 

(Ko, et al. , 2011)  Wongthai แ ล ะ  Rocha (Wongthai, et al. , 2013a; Wongthai, et al. , 

2013b) หรือ Pakorn (Chan-in & Wongthai, 2017) แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

ของระบบบันทึกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องส าคัญ เพราะระบบบันทึกเหตุการณ์ คือ ระบบที่ต้องบันทึก

เหตุการณ์เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาภายในระบบ มากระท าอะไรต่อไฟล์บ้าง เช่น ลบ แก้ไข หรืออ่าน

ไฟล์ โดยจะต้องสามารถบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือคิดเป็น 100% แต่ระบบบันทึก

เหตุการณ์ในปัจจุบันยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยต้องการเพิ่มโอกาสให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์

สามารถบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเอกสารที่ผู้วิจัยได้ใช้ศึกษาและสรุป ได้ถูกกล่าวไว้ใน

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อผู้วิจัยเห็นปัญหาและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการปรับปรุงปรับประสิทธิภาพในการทดลองให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ โดย

รายละเอียดจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดๆ ไป 

ในหัวข้อ 3.2.1 เรื่อง วิธีการศึกษาและเตรียมข้อมูลส าหรับการทดลองนี้ จากเอกสารที่ได้

ศึกษาและค้นคว้าเพ่ือเตรียมออกแบบการทดลองในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้ถูกกล่าวไว้ใน              

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายเอียดของการออกแบบการทดลองและผลของการ

ทดลองที่ผู้วิจัยได้ออกแบบจะกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป 
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3.2.2  วิธีการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบ 
 ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกแบบการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากบทที่ 2 และหัวข้อที่ 2.1 การศึกษาและเตรียมข้อมูลส าหรับการ

ทดลอง และน าข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบการทดลอง จากนั้นน าผลของการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์

หาสาเหตุของผลกระทบส าหรับออกแบบการทดลองใหม่เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ ระบบบันทึก

เหตุการณ์บนคลาวด์ให้ดียิ่งขึ้น โดยวิธีการออกแบบการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งส่วนของการทดลองไว้      

2 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM และ 2. ส่วนของผลกระทบ  

ที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ภายในหัวข้อย่อยถัดไป 

จากหัวข้อที่  2.9.3 sleeping time และ accuracy ในบทที่  2 ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับ                

ค่า sleeping time เบื้องต้นแล้ว ในหัวข้อนี้จึงจะกล่าวถึงการหาค่า  sleeping time วิธีการน า                  

ค่า sleeping time ไปใช้ในงานทดลอง รวมถึงการก าหนดขนาดของ  RAM และ CPU core             

ของการทดลองแต่ละส่วน โดยในการทดลองจะใช้สถาปัตยกรรมคลาวด์ IaaS ของ Wongthai                  

ที่ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงสถาปัตยกรรมดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับการทดลองของงานวิทยานิพนธ์

เล่มนี้ดังภาพที่ 6 ของบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ 2.9 ระบบบันทึกเหตุการณ์ 

สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับการทดลองของ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยผู้วิจัยได้น าสถาปัตยกรรมของคลาวด์ IaaS ที่แก้ไขมาออกแบบการทดลอง 

จุดมุ่งหมายของการทดลอง คือ ทดสอบประสิทธิภาพของ logger เมื่อท าการปรับขนาดของ RAM 

และ CPU core ใน dom0 และ domU โดยในการทดลองได้ก าหนดค่า sleeping time ไว้ที่                 

65 ms ซึ่งเป็นค่าที่ได้มาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 

2016) ซึ่งเป็นค่า sleeping time ที่ดีที่สุดที่ใช้ในการทดลองดังกล่าว คือ 65 ms. จากนั้นผู้วิจัยจึงน า

ค่า sleeping time จากการทดลองดังกล่าว ไปใช้ในการทดลอง  

 

1)  ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM 
 ในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM (Random Access Memory) 

นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการออกแบบการทดลองไว้อีก 2 ส่วนย่อย คือ 1. ส่วนของการปรับขนาด RAM ใน

ฝั่งของผู้ใช้บริการ และ 2. ส่วนของการปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการโดยรายละเอียดเพ่ิมเติม

จะอธิบายในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
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1.1) การปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการ 

ส่วนที่ 1 การปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการหรือ customer (domU) 
(แสดงผลการทดลองใน หัวข้อ 4.1.1 การปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการของบทที่ 3 วิธีการ
ด าเนินการวิจัย) โดยผู้วิจัยได้ท าการตั้งค่า RAM ของ domU ให้มีขนาด 1GB 2GB และ 3GB 
ตามล าดับและ RAM ของ dom0 มีขนาดคงที่9 ขนาด 8GB โดยที่ก าหนดให้ขนาด CPU core ของ 
dom0 มีขนาด 8 core และ CPU core ของ domU มีขนาดระหว่าง 1 ถึง 8 core (d08c-u1c 
d08c-u2c d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c แ ล ะ  d08c-u8c บ น  RAM               
ขนาด 1 GB ของ domU) หลังจากท าการทดลองเสร็จ บันทึกผลการทดลองและท าการปรับขนาด 
RAM ของ domU เป็น 2GB และ 3GB ตามล าดับและทดลองโดยใช้กระบวนการเดิม  

 
1.2) การปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการ 

หลังจากท าการทดลองส่วนที่  1 การปรับขนาด RAM ใน domU แล้ว                 

จะเริ่มท าการทดลองในส่วนที่ 2 (แสดงผลการทดลองในหัวข้อ 4.1.2  การปรับขนาด RAM ในฝั่งของ              

ผู้ให้บริการของบทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย) การปรับ RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการหรือ provider 

(dom0) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด RAM ของ dom0 ไว้ที ่2GB 4GB 6GB และ 8GB ตามล าดับ และ

ก าหนด RAM ของ domU ไว้คงที่ 1GB หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง RAM และท าการทดลองแล้วจะ

น าข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

2)  ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core 
 ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทดลองในส่วนของผลกระที่เกิดจากการปรับขนาดของ 

CPU core (central processing unit) โดยผู้ วิ จั ย ได้ แบ่ งวิ ธีก ารออกแบบ การทดลองไว้ อี ก                         

2 ส่วนย่อย คือ 1. การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ใช้บริการ และ 2. การปรับขนาดของ 

CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการ โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

 

 

 

                                                           
9 ขนาดคงท่ี ค าว่าขนาดคงที่ในการทดลองของงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ หมายถึง ขนาดของ RAM หรือ CPU core ที่
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดยไมเ่ปลีย่นแปลงขนาด 
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2.1)  การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ใช้บริการ 

หั วข้อนี้ จะอธิบายเกี่ ยวกับการปรับขนาดของ CPU core ในฝั่ งของ

ผู้ใช้บริการหรือ customer (domU) โดยผู้วิจัยเริ่มการทดลองจากการตั้งค่าขนาด CPU core ของ 

dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยที่ dom0 เป็นขนาดคงท่ี (ขนาดคงที่ หมายถึง การ

ก าหนดขนาดของ CPU core โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงขนาด) และปรับขนาด CPU core ของ domU 

ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยที่  domU จะเป็นขนาดที่ เปลี่ ยนแปลง (ขนาดที่

เปลี่ยนแปลง หมายถึง การก าหนดขนาดของ CPU core เปลี่ยนแปลงขนาดตั้งแต่  1 core ถึง                   

8 core โดยแสดงผลเปรียบเทียบบนขนาดคงท่ี) เช่น ก าหนดให้ขนาด CPU core ของ dom0 (ขนาด

คงที่) มีขนาด 8 core และ ขนาด CPU core ของ domU (ขนาดที่เปลี่ยนแปลง) มีขนาดระหว่าง               

1 core ถึง 8 core (d08c-u1c d08c-u2c d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c 

และ d08c-u8c) เมื่อก าหนดขนาดของ CPU core แล้ว ผู้วิจัยจะก าหนดค่า sleeping time เพ่ือใช้

ในการทดลอง (วิธีการหาค่า sleeping time อธิบายไว้ในบทที่ 3 หัวข้อที่ 2.2  ส่วนของ ย่อหน้าที่

สองในส่วนสุดท้าย) เมื่อท าการทดลองบน  CPU core dom0 ขนาด 8 core เสร็จแล้ว จะปรับค่า 

CPU core ของ dom0 ลงเป็น 7 core   6 core 5 core 4 core 3 core 2 core และ 1 core 

ตามล าดับ จากนั้นใช้กระบวนการทดลองเดิม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของ logger ในระบบ

บันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

 

2.2)  การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการ 

                             หั วข้อนี้ จะอธิบายเกี่ ยวกับการปรับขนาดของ CPU core ในฝั่ งของ                     

ผู้ให้บริการหรือ provider (dom0) โดยผู้วิจัยจะตั้งค่าการทดลองโดยก าหนดขนาดของ dom0 และ 

ขนาดของ domU ดังนี้  ตั้งค่าขนาดของ dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core และตั้งค่า

ขนาดของ domU ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core  เช่นเดียวกัน ในการทดลองได้ก าหนดค่า 

domU เป็นขนาดคงที่  dom0 เป็นขนาดที่ถูกเปลี่ยนแปลง เช่น ก าหนดให้ขนาดของ domU                  

มีขนาด 1 core และก าหนดขนาด ของ dom0  ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (u1c-d01c 

u1c-d02c u1c-d03c u1c-d04c u1c-d05c u1c-d06c u1c-d07c แ ล ะ  u1c-d08c) ห ลั งจ าก

ก าหนดขนาดของ CPU core แล้ว ก็จะก าหนดช่วงเวลาของ sleeping time และเมื่อท าการทดลอง

ปรับขนาดของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บน domU ขนาด 1 core เสร็จแล้ว                
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ก็จะท าการเพ่ิมขนาด CPU core ของ dom0 ให้มีขนาด 2 core 3 core 4 core 5 core 6 core 7 

core และ 8 core ตามล าดับ และใช้กระบวนการทดลองเดิม เพ่ือให้ได้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

 ในหัวข้อ 3.2 เรื่องกรอบวิธีการด าเนินงานวิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกแบบการทดลอง

ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ โดยหัวข้อหลักแต่ละหัวข้อจะถูก

แบ่งเป็นข้อย่อยอีก 2 ข้อ ท าให้สามารถออกแบบการทดลองได้ 4 รูปแบบ ซึ่งผลของการทดลองที่ได้ก็

จะมี 4 ผลการทดลอง นอกจากนี้สาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะถูกกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ 4.1 

เรื่อง การออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในบทที่ 4 

 

3.3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ก่อนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์และออกแบบวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้ใช้ คือ 

เครื่องมือในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (linux operating system) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทางผู้วิจัย

ได้เลือกใช้ในการทดลอง เพราะเป็นระบบปฏิบัติการ ฟรีซอฟต์แวร์  (free software) ท าให้สะดวก

ต่อการน าโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ไปทดลองใช้งาน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการน า

ระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง โดยเครื่องมือดังกล่าวที่ใช้ในการ

ทดลอง เรียกว่า taskset (A.Saha, 2006) (หลักการท างานและสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ 

taskset จะกล่าวในหัวข้อ 3.4 เรื่อง วิธีการท างานของเครื่องมือ taskset และสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้

เครื่องมือ taskset)  

เมื่อผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าวแล้ว จะน าเครื่องมือ taskset ดังกล่าวไปใช้ทดลองเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยวิธีการทดลองจะใช้วิธีการเดิมทั้งหมดในหัวข้อ 

2.2 การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบ หลังจากท าการทดลองใหม่โดยใช้เครื่องมือ 

taskset แล้ว ผู้วิจัยจะน าผลการทดลองที่ ได้ ไปสร้างกราฟเพ่ือเปรียบเทียบผลการปรับปรุง

ประสิทธิภาพดังกล่าว โดยรายละเอียดวิธีการทดลองใหม่และผลเปรียบเทียบระหว่างการท างานของ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะกล่าว

เพ่ิมเติมในบทที่ 4 ผลการวิจัย  
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ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการทดลองที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพจากการ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยในส่วนของการทดลองที่ได้เลือกมีจ านวน 2 การทดลอง (ผลของการ

ทดลองจะปรากฎในบทที่ 4 เรื่อง ผลการวิจัย) เหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือกจ านวนผลการทดลองเพียง                  

2 ผลการทดลองมาปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดลองมีเพียง 2 การ

ทดลองเท่านั้นที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดี

ยิ่งขึ้น ส่วนการทดลองอีก 2 การทดลองนั้น ทางผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่าการปรับขนาดของ RAM ใน dom0 

และการปรับขนาดของ CPU core ใน domU ทั้ง 2 การทดลองนี้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์หากมีการเพ่ิมขนาดของฮาร์ดแวร์ จากผลสรุปท าให้ไม่จ าเป็นที่ต้องปรับปรุง

ประสิทธิภาพในส่วนของการทดลองนี้ ส่วนการทดลองการปรับขนาดของ RAM ใน domU และการ

ปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 ทั้ง 2 ส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์หากมีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ จึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลของการปรับปรุ ง

ประสิทธิภาพจะถูกกล่าวในบทที่ 4 ผลการวิจัย นอกจากนี้หลักการท างานและสาเหตุที่ผู้วิจัยได้

เลือกใช้เครื่องมือ taskset ในการปรับปรุงประสิทธิภาพจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

3.4  วิธีการท างานของเครื่องมือ taskset  
ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหลักการท างานของ taskset และเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ

ดังกล่าวในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ 

เครื่องมือ taskset คือ เครื่องมือในระบบปฏิบัติการ linux ใช้ส าหรับก าหนดพ้ืนที่ให้โปรเซส

ท างาน (A.Saha, 2006) โดยสาเหตุที่วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือดังกล่าว เพราะว่า จากผลการวิเคราะห์

ที่ผู้วิจัยเคยกล่าวไปในหัวข้อ 3.2.2 การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบ โดยเหตุผลของ

ผลกระทบหลักที่ท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลง จากการจัดสรรพ้ืนที่ของ

ระบบปฏิบัติการที่มีการจัดสรรให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ได้ท างาน โดย

ระบบปฏิบัติการได้มีการจองพ้ืนที่ส าหรับให้โปรเซส logger และโปรเซสอ่ืน ๆ ได้ท างานโดยมีการ

สลับการท างานระหว่าง CPU core แต่ละตัว หาก CPU core ตัวใดตัวหนึ่งว่างระบบปฏิบัติการก็จะ

จองพ้ืนที่  CPU core ตัวดังกล่าวให้ โปรเซสต่าง ๆ เข้ามาประมวลผลรวมถึงโปรเซส logger 

เช่นเดียวกัน ท าให้โปรเซส logger มีโอกาสสลับการท างานของ CPU core ตัวหนึ่งไปยัง CPU core 

ตัวอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลง ดังนั้นเมื่อมีการใช้เครื่องมือ 

taskset มาก าหนดขอบเขตของ CPU core ให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์
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ประมวลผลเพียง CPU core เดียว จึงส่งผลให้การท างานของโปรเซส logger ในระบบบันทึก

เหตุการณ์ไม่มีการสลับการท างานไปมาระหว่าง CPU core แต่ละตัวจึงส่งผลให้ระบบบันทึก

เหตุการณ์มีประสิทธิภาพ   ที่ดีขึ้น โดยรายละเอียดของการทดลองและผลเปรียบเทียบจะอธิบายใน

บทที ่4 ผลการวิจัย 

ในหัวข้อนี้ ได้อธิบายเกี่ยวกับการท างานของเครื่องมือ taskset ซึ่ งเป็นเครื่องมือใน

ระบบปฏิบัติการ linux โดยผู้วิจัยได้เลือกน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ logger ในระบบ

บันทึกเหตุการณ์ นอกจากวิธีการใช้เครื่องมือ taskset ในระบบ linux แล้ว วิธีการอ่ืน ๆ ที่อาจจะ

สามารถใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมและ

วิเคราะห์แล้วว่าวิธีการอ่ืน ๆ อาจจะไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณซ์ึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

3.5  วิธีการเพิ่มประสิทธภิาพของระบบบันทึกเหตกุารณ์ 
จากบทสรุปในหัวข้อที่ 3.4 เรื่อง วิธีการท างานของเครื่องมือ taskset และสาเหตุที่ผู้วิจัย

เลือกใช้เครื่องมือ taskset  ได้กล่าวว่า ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ที่อาจจะใช้เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ

บันทึกเหตุการณ์ได้ แต่อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการทดลองนี้ เช่น 1) วิธีการพัฒนา

โปรเซส logger ในระบบบันทึ ก เหตุการณ์ บนคลาวด์ด้ วยการเขียน โปรแกรมภาษาใหม่                       

2) วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดดิ้ง (coding) โดยรายละเอียดและเหตุผลดังกล่าวจะอธิบาย

รายละเอียดในย่อหน้าถัดไป 

1) วิธีการพัฒนาโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ด้วยการเขียนโปรแกรม  

ภาษาใหม่ 

วิธีการพัฒนาโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ด้วยการเขียน

โปรแกรมภาษาใหม่ วิธีการนี้ไม่เหมาะสม เพราะว่า โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บน

คลาวด์ได้ใช้ภาษาซี ( C language) ในการพัฒนาซึ่งเป็นภาษาระดับต่ าที่สุด     มีการท างานไวที่สุดที่

เหมาะสมกับระบบบันทึกเหตุการณ์อยู่แล้ว ดังนั้นการเขียนภาษาใหม่จึงไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพ 

logger ในระบบบันทึกเหตุกรณ์บนคลาวด์ ท างานได้รวดเร็วขึ้น จึงไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น  
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2) วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดดิ้ง (coding) 

      วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดดิ้ง วิธีการนี้น่าจะเป็นวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ แต่ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ยังไม่มีการทดลองด้วยวิธีการดังกล่าว 

เนื่องจากจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์ด้วยวิธี taskset และวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการอ่ืน ๆ ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่เพ่ือเป็น

ข้อเสนอแนะส าหรับงานทดลองในอนาคต เนื่องด้วยการทดลองจ ากัดด้วยเวลาส าหรับการทดลองของ

ผู้วิจัย 

 ในหัวข้อที่ 3.5 เรื่อง วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ได้น าเสนอวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ในงานวิทยานิพนธ์จะใช้เพียง

วิธี taskset เพียงวิธีเดียว ส่วนวิธีการอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยได้อธิบายเป็นเพียงข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยใน

อนาคต เนื่องด้วยการจ ากัดทางด้านเวลาในการทดลองของผู้วิจัยจึงสามารถท าการทดลองได้เพียงวิธี

เดียว และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ อาจจะต้องใช้วิธีการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย

ก็ได้จึงจะท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

นอกจากนี้ผลการทดลองการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธี taskset จะถูกน าเสนอในบทที่  4 

ผลการวิจัยและมีการเปรียบเทียบระหว่างผลการทดลองเก่าที่ยังไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและผล

การทดลองใหม่ท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว 

 

3.6 สรุปภาพรวมบทที่ 3  
ในหั วข้อจะกล่ าวถึ งภ าพรวมทั้ งหมดของบทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง                    

โดยแบ่งรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้  

หัวข้อที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 หัวข้อที่ 2 กรอบวิธีการด าเนินการวิจัย 

 หัวข้อที่ 3 วิธีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 หัวข้อที่ 4 วิธีการท างานของเครื่องมือ taskset และสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ 

taskset 

 หัวข้อที่ 5 วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ 
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 รายละเอียดของข้อสรุปในแต่ละหัวข้อมี ดังนี้ 

ภายในหัวข้อ 3.1 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดลองของวิทยานิพนธ์นี้โดยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แต่ละหัวข้อ

ได้แบ่งหัวข้อย่อยไว้ 2 หัวข้อด้วยกันคือ 1. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับการทดลอง 2. ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ส าหรับการบันทึกผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อ 3.2 เรื่องกรอบวิธีการด าเนินงานวิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกแบบการทดลอง

ที่ใช้ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ โดยหัวข้อหลักแต่ละหัวข้อจะถูก

แบ่งเป็นข้อย่อยอีก 2 ข้อ ท าให้สามารถออกแบบการทดลองได้ 4 รูปแบบ ซึ่งผลของการทดลองที่ได้ก็

จะมี 4 ผลการทดลอง นอกจากนี้สาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะถูกกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ 4.1 

เรื่อง การออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในบทที่ 4 

หัวข้อ 3.3 เรื่อง วิธีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้กล่าวว่าผู้วิจัยได้เลือกการทดลองที่ต้องการปรับปรุง

ประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยในส่วนของการทดลองที่ได้เลือกมีจ านวน                 

2 การทดลอง (ผลของการทดลองจะปรากฎในบทที่ 4 เรื่อง ผลการวิจัย) เหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือก

จ านวนผลการทดลองเพียง 2  ผลการทดลองมาปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการทดลองมีเพียง 2 การทดลองเท่านั้นที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือให้ประสิทธิภาพ

ของระบบบันทึกเหตุการณ์ดียิ่งขึ้น ส่วนการทดลองอีก 2 การทดลองนั้น ทางผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่าการ

ปรับขนาดของ RAM ใน dom0 และการปรับขนาดของ CPU core ใน domU ทั้ง 2 การทดลองนี้ไม่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์หากมีการเพ่ิมขนาดของฮาร์ดแวร์ จากผลสรุปท าให้

ไม่จ าเป็นที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนของการทดลองนี้ ส่วนการทดลองการปรับขนาดของ 

RAM ใน domU และการปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 ทั้ง 2 ส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อระบบ

บันทึกเหตุการณ์หากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ จึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี

ยิ่งขึ้น ซึ่งผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพจะถูกกล่าวในบทที่ 4 ผลการวิจัย นอกจากนี้หลักการ

ท างานและสาเหตุที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือ taskset ในการปรับปรุงประสิทธิภาพจะกล่าวในหัวข้อ

ถัดไป 
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ในหัวข้อที่ 3.5 เรื่อง วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ได้น าเสนอวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ในงานวิทยานิพนธ์จะใช้เพียง

วิธี taskset เพียงวิธีเดียว ส่วนวิธีการอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยได้อธิบายเป็นเพียงข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยใน

อนาคต เนื่องด้วยการจ ากัดทางด้านเวลาในการทดลองของผู้วิจัยจึงสามารถท าการทดลองได้เพียงวิธี

เดียว และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ อาจจะต้องใช้วิธีการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย

ก็ได้จึงจะท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

นอกจากนี้ผลการทดลองการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธี taskset จะถูกน าเสนอในบทที่  4 

ผลการวิจัยและมีการเปรียบเทียบระหว่างผลการทดลองเก่าที่ยังไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและผล

การทดลองใหม่ท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดลอง และได้ใช้วิธีการ

ออกแบบการทดลองที่เคยกล่าวไว้ในบทที่ 3 วิธีการด าเนินวิจัยน ามาช่วยในการออกแบบการทดลอง                   
นอกจากนี้การวัดประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ ได้มาจากการปรับขนาดของ
ฮาร์ดแวร์ในส่วนของ RAM และ CPU core  ซึ่งรายละเอียดของการทดลองจะกล่าวเพ่ิมเติมในบทที่ 
4 ผลการวิจัย นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดลองจะตรงกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ไว้ในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในบทที่ 1 บท
น า    อีกด้วย โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้จะน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ จากนั้นน าผลการทดลองที่ ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพไป
เปรียบเทียบระหว่างการทดลองเดิมและการทดลองใหม่ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพโดย
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือ taskset ในการปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งเป็นเครื่องมือในระบบปฏิบัติการ linux 
โดยรายละเอียดกล่าวไว้ในบทที่ 3 วิธีการด าเนินวิจัย หัวข้อที่ 3.4 วิธีการท างานของเครื่องมือ 
taskset และสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือ taskset จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลการทดลองใหม่ที่ผ่านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วน าไปเปรียบเทียบเพ่ือหาประสิทธิภาพที่ ดีขึ้น โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการ
เปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟเส้นเปรียบเทียบและสรุปผลการเปรียบเทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็น
ของประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีระบบบันทึกเหตุการณ์ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและใน              
บทที่ 4 ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้แบ่งหัวข้อไว้ 4 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้ 

 4.1 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM 
 4.2 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core 
 4.3 ผลส่วนที่  1 วิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับระบบันทึกเหตุการณ์โดยใช้                                           

หลักของระบบปฏิบัติการมาช่วยในการวิเคราะห์  
 4.4 ผลส่วนที่  2  น าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์และเปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 4.5 สรุปภาพรวมบทท่ี 4 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของการทดลองในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 



 73 

4.1  ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM 
 ภายในหัวข้อนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับผลการทดลองและผลวิเคราะห์ของผลกระทบเกี่ยวกับการ

ปรับขนาดของ RAM ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ โดย
วิธีการทดลองได้ถูกอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.3.1 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM 
ในหัวข้อก่อนหน้า และผลสรุปของการทดลองได้ถูกแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 4.1.1 การปรับขนาด 
RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการ และ 4.2.2 การปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการ 

 
4.1.1  การปรับขนาดของ RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการ 

จากหัวข้อ 3.1.1 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAMในบทที่ 
3 เรื่อง วิธีการด าเนินการวิจัย ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการทดลองในส่วนของการปรับขนาด RAM แล้ว 
ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับผลการทดลองและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับขนาด RAM ในฝั่ง
ของผู้ใช้บริการหรือ customer (domU) ผลการทดลองคือ เมื่อเพ่ิมขนาด RAM ให้กับ domU จะ
ท าให้ความแม่นย าของ logger ลดลง แสดงในภาพที่ 10 ภายในภาพแสดงการเพ่ิมขนาด RAM ของ 
domU แต่ละ CPU core ใน domU (u1c -u8c) แล้วความแม่นย าของ logger ในระบบบันทึก
เหตุการณ์ลดลง  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่10 ความแม่นย าของล็อกเกอร์ (logger) บน domU 1 -8 core (u1c - u8c) กับหน่วย
ประมวลผลกลาง (RAM) บน domU 1 -3 GB. (RU1GB., Ru2GB. and Ru3GB.) 
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จากภาพที่ 10 ใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองบนแกน X โดยก าหนดเป็นจ านวน CPU 

core ของ domU ขนาดตั้งแต่ 1 core ถึง 8 core (u1c - u8c) บนแกน Y แสดงค่าความแม่นย า

ของ logger ที่มีค่าตั้งแต่ 99.6% – 100% โดยกราฟแท่งเส้นทึบซ้ายสุดของแต่ละ CPU core domU    

(u1c u2c u3c u4c u5c u6c u7c และ u8c) แทนด้วย RAM ของ domU ขนาด 1GB (RU1GB) 

กราฟแท่งสีด าถัดมาแทนด้วย RAM ของ domU ขนาด 2GB (RU2GB) กราฟแท่งเส้นปะขวาสุดของ

แต่ละ domU แทนด้วย RAM ของ domU ขนาด  3GB (RU3GB) จะเห็ น ได้ว่ าไม่ ว่ าจ านวน                  

CPU core ของ domU มีจ านวนเท่าไรถ้าหากเพ่ิมขนาดของ RAM ให้กับ domU ความแม่นย าของ 

logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์จะลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกหตุการณ์

ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เกิดจากเมื่อ memU (RAM) ที่อยู่ใน domU มีขนาดใหญ่ขึ้นและโปรเซส 

logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ได้เข้าไปบันทึกข้อมูลของโปรเซสที่จัดเก็บภายใน read_mem                

ซึ่งอยู่ใน memU ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นท าให้ logger ต้องค้นหาโปรเซส read ในขนาดของพ้ืนที่ที่กว้าง

มากขึ้น จึงส่งผลให้โปรเซส logger ท างานมากขึ้น นอกจากนี้ด้วยวิธีการท างานของระบบบันทึก

เหตุการณ์ก่อนการบันทึกข้อมูลของโปรเซส read ต้องมีจังหวะที่โปรเซส read หยุดการท างานเพ่ือให้

โปรเซส logger เข้าไปบันทึกข้อมูลและเมื่อโปรเซส logger เข้าไปบันทึกข้อมูลโดยที่โปรเซส logger 

ได้เรียกใช้ libVMI เพ่ือให้ libVMI เข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใน RAM จากนั้นโปรเซส logger ได้

อ่ าน ไฟล์ทั้ งหมด ดั งนั้ น เมื่ อขนาด พ้ืนที่ ของ RAM เพ่ิ มมากขึ้ น  จะท าให้ โป รเซส  logger               

ต้องท างานมากขึ้น ความแม่นย าของ logger ดังกล่าวจึงลดลง ดังภาพที่ 10 เช่น ขณะที่ CPU core 

ของ domU 1 core (u1c) จะเห็นว่าเมื่อ logger เข้าไปจับโปรเซส read ใน memU ขนาด 1GB 

ความแม่นย าที่ได้ คือ 100% แต่เมื่อเพ่ิมขนาด RAM ให้กับ memU เป็น 2GB ค่าความแม่นย าที่ได้

ลดลงมาที่ 99.96% และเมื่อเพ่ิมขนาด  RAM เป็น 3GB ความแม่นย าจะลดลงเหลือ  99.95% 

ตามล าดับจึงสังเกตได้ว่าถ้าหากเพ่ิมขนาดของ RAM ให้กับ domU ความแม่นย าจะลดลง  

  
4.1.2  การปรับขนาดของ RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการ 

ก ารป รั บ ข น าด ข อ ง  RAM ใน ฝั่ ง ข อ งผู้ ให้ บ ริ ก า รห รื อ  provider (dom0)                       
(การทดลองส่วนที่ 2) เมื่อเพ่ิม RAM ให้กับ dom0 ความแม่นย าของ logger มีค่าความแม่นย า                
ไม่เปลี่ยนแปลงดังแสดงในภาพที่ 10 ซึ่งแสดงผลการทดลองหลังจากเพ่ิม RAM ใน dom0 แล้วความ
แม่นย าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงของเปอร์เซ็นต์ที่ 99-100 ว่า logger ในระบบ
บันทึกเหตุการณ์มีความแม่นย าไม่ต่างกัน เพราะค่าความความต่าง 1% ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจาก
ระบบปฏิบัติการท างานผิดปกติเพียงชั่วครู่ สามารถสังเกตได้ว่าเมื่อ logger มีความแม่นย า 100% 
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และความแม่นย าตกมาที่ 99% จากนั้นเมื่อท างานต่อความแม่นย าที่ตกลงมา 99% ก็กลับขึ้นไป
ท างาน 100% เช่นเดิม ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าการท างานของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บน
คลาวด์ ถ้าความแม่นย าอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ 99-100 จะถือว่า logger มีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11 ความแม่นย าของล็อกเกอร์ (logger) บน domU 1-8 core (u1c-u8c) กับหน่วย
ประมวลผลกลาง (RAM) in dom0 2 GB., 4 GB., 6 GB. and 8 GB. (Rd02GB., Rd04GB., 

Rd06GB. and Rd08GB.) 
 

จากกราฟผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนของ 99.00%-100% ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนของเปอร์เซ็นต์
ความแม่นย าของโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้กราฟ
เส้นแสดงผลการทดลองโดยกราฟเส้นสีด าทึบแทน RAM ของ dom0 ขนาด 2GB (Rd02GB) เส้นปะถี่
แทน RAM ของ dom0 ขนาด 4GB (Rd04GB) เส้นปะห่าง แทน RAM ของ dom0 ที่มีขนาด 6GB 
(Rd06GB) และเส้นจุดไข่ปลาแทน RAM ของ dom0 ขนาด 8GB โดยกราฟเส้นทั้ง 3 เส้น ดังกล่าวจะ
มีค่าที่ใกล้เคียงกัน คือ 99 -100% สาเหตุที่ท าให้ logger ท างานได้ประสิทธิภาพความแม่นย า  
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากกระบวนการท างานของระบบปฏิบัติการจะมีการจัดสรรพ้ืนที่ใน RAM       
เพ่ือให้โปรเซสท างานในขนาดที่เหมาะสมอยู่แล้ว (Carrick, et al., 2010; Deitel, et al., 2003; 
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Galvin, et al., 2006; อัจจิมา เลี้ยงอยู่  สุธี พงศาสกุลชัย และ พีรพร หมุนสนิท , 2553) ดังนั้นเมื่อ 
logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ใช้พ้ืนที่ไม่มากในการประมวลผลและเมื่อมีการเพ่ิมขนาด
ของ RAM เข้าไปแต่โปรเซส logger ก็ยังคงใช้พ้ืนที่ที่ระบบปฏิบัติการจัดสรรให้ประมวลผลคงเดิม    
จึงไม่ส่งผลต่อการท างานของโปรเซส logger จึงท าให้ค่าความแม่นย าคงเดิม ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
พ้ืนที่ของ logger ขณะที่ โปรเซสบน RAM ไดใ้น ตารางที ่4 

 

RAM 
dom0 

 logger โปรเซสบน RAM  

2 GB. 27.25 m 

4 GB. 27m 

6 GB. 27m 

8 GB. 27.25m 

 
ตารางที ่4 ล็อกเกอร์ตรวจจับไฟล์ส าคัญของลูกค้าขณะท างานบนขนาดของพื้นที่หน่วย

ประมวลผลกลาง (RAM) จ านวน 1000 ครั้ง 
 

จากตารางที่  4 แสดงขนาดของพ้ืนที่ขณะที่โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์        
บนคลาวด์ก าลังโปรเซสบน RAM โดยวิธีการหาพ้ืนที่ขณะโปรเซสก าลังท าางานอยู่ หาได้จากค าสั่ง 
top ซึ่งอยู่ในระบบปฏิบัติการ linux โดยค าสั่ง top จะแสดงค่าสถานะต่าง ๆ (Shotts., 2012) และ
ผู้วิจัยจะเน้นไปที่ผลลัพธ์จาก RES โดยค่า RES คือ การใช้หน่วยความจ าในส่วนเฉพาะภายใน RAM                     
ซึ่งก็คือ พ้ืนที่ที่ RAM ก าลังถูกโปรเซส (Deitel, et al., 2003; Galvin, et al., 2006) และในการ
ทดลองได้รันโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ ให้จับโปรเซส read จ านวน                 
1000 รอบ ท าการทดสอบซ้ าไปมาจ านวน 10 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ยในสภาวะ RAM ที่ต่างกัน คือ 
RAM ของ dom0 ขนาด 2GB 4GB 6GB และ 8GB จะสังเกตุได้ว่าไม่ว่า RAM จะมีขนาดเท่าไร 
โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์จะใช้พ้ืนที่ในการโปรเซสที่ใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้ว่า หากมี
การเพ่ิม RAM ให้กับ dom0 จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพความแม่นย าของ logger ในระบบบันทึก
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เหตุการณ์บนคลาวด์ โดยสถานะการท างานของค าสั่ง top ที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการทดลอง แสดงได้                                 
ดังภาพที ่12 แสดงพื้นท่ีที่โปรเซส logger ก าลังโปรเซสบนระบบปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 12 ขนาดพื้นที่ท่ีโปรเซส logger ก าลังด าเนินการ (โปรเซส) บนระบบปฎิบัติการ 
 

 จากภาพที่ 12 จะแสดงสถานะการท างานของโปรเซสผ่านค าสั่ง top โดย ผู้วิจัยจะอธิบาย
เฉพาะในส่วนของกรอบสีด า 2 กรอบ กรอบสีด าแรก คือ RES เป็นขนาดพ้ืนที่ที่  RAM ก าลัง           
ถูกโปรเซสโดยข้อมูลขนาดของพ้ืนที่ที่โปรเซส logger ใช้ในการโปรเซสแสดงดังตารางที่ 4 ด้านบน      
ส่วนกรอบสีด าหลังสุด ช่อง COMMAND หมายถึงโปรเซสที่ก าลังรันอยู่บนระบบปฏิบัติการ โดยจะ
สังเกตได้ว่าภายในเครื่องโปรเซส logger จะไม่ได้ถูกรันเพียงโปรเซสเดียวแต่จะมีโปรเซสอื่น ๆ ท างาน
ร่วมด้วย แต่ในงานวิทยานิพนธ์จะสนใจเพียงการท างานของโปรเซส logger ในช่องของ RES เท่านั้น  
 ในหัวข้อ 4.1 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM หัวข้อนี้จะอธิบาย
เกี่ยวกับการทดลองที่ผู้วิจัยได้ท าการปรับขนาดของ RAM ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
จากนั้นบันทึกผลการทดลองและสรุปเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ในส่วนของการทดลองแรกเมื่อมี
การปรับขนาด RAM ในฝั่งผู้ใช้บริการแล้วผลกระทบที่ตามมาคือประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ลดลง โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ถูกอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.1.1 การปรับขนาด RAM ในฝั่งของ
ผู้ใช้บริการ และอีกผลการทดลองที่ทางผู้วิจัยได้ทดลองปรับขนาด RAM ในฝั่งผู้ให้บริการผลปรากฏว่า
เมื่อมีการปรับขนาดของ RAM ในส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์และเมื่อผู้วิจัยได้ทดลองในส่วนของการปรับขนาด RAM ส าเร็จแล้วการทดลองต่อไปคือการ
ปรับขนาดของ CPU core และสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ 
CPU core  จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
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4.2  ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core 
ในหัวข้อนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับผลการทดลองและผลการวิเคราะห์ของผลกระทบเกี่ยวกับการ

ปรับขนาดของ CPU core ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์       
โดยส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core ในหัวข้อนี้สามารถสรุปผลของการ
ทดลองได้ เป็น 2 หัวข้อ คือ 4.2.1 การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ ใช้บริการ และ                            
4.2.2 การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการ 

 
4.2.1  การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ใช้บริการ 

 ในส่วนที่ 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU ผลการทดลองปรากฏว่าเมื่อมี
การเพ่ิมขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ใช้บริการหรือ customer (domU) ค่า sleeping time มี
ค่าใกล้เคียงกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของโปรเซส logger คงเดิม ช่วงเวลาของ sleeping time ถ้า
หากอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างไม่เกิน 10 ms ผู้วิจัยนิยามให้โปรเซส logger มีประสิทธิภาพคงเดิม                  
แสดงในภาพที ่13 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
ภาพที ่13 สลีปป้ิงทาม (sleeping time) ของ domU’s ขนาด 1 - 8 core บน                    

dom0’s ขนาด 1-8 core 
 

 

จากภาพที่ 13 จะใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยจะก าหนดแกน  X แทนด้วยขนาด 
CPU core ของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่าของ sleeping time  
และกราฟแท่งแทนขนาด CPU core ใน domU ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยจะก าหนด
กราฟแท่งสีด าซ้ายสุดของแต่ละ dom0 แทนด้วย domU ขนาด 1 core (u1c) กราฟแท่งล าดับถัด
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มาแทนด้วย domU ขนาด 2 core (u2c) ล าดับถัดมาแทนด้วย domU ขนาด 3 core (u3c)                  
domU  ขนาด 4 core (u4c) domU ขนาด 5 core (u5c)  domU ขนาด 6 core(u6c)  domU             
ขนาด 7 core (u7c)  ตามล าดับจนถึงกราฟแท่งสีเทาในล าดับสุดท้ายของแต่ละ dom0 แทนด้วย 
domU ขนาด 8 core (u8c) โดยกราฟแท่งดังกล่าว จะแสดงในลักษณะเปรียบเทียบทีละชุด          
โดยขนาด CPU core ของ dom0 เป็นค่าคงที่ และกราฟแท่งบนแกน X จะแสดงขนาด CPU core 
ของ domU เป็นค่าที่เปลี่ยนแปลง  เช่น ในชุด CPU core ของ dom0 ขนาด 1 core (d01c) และ          
CPU core ของ domU ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (u1c-u8c) น ามาเปรียบเทียบกัน (d01c-
u1c d01c-u2c d01c-u3c d01c-u4c d01c-u5c d01c-u6c d01c-u7c และ d01c-u8c) จะเห็น
ว่ า ค่ า เว ล า ใน  sleeping time ข อ ง  d01c จ ะมี ค ว าม ต่ า งข อ งช่ ว ง เวล าอ ยู่ ที่  62-65 ms                                    
ค่า sleeping time ใกล้ เคียงกันจึงท าให้ประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์          
บนคลาวด์คงเดิม  สาเหตุที่ในการทดลองค่าของ sleeping time ใกล้เคียงกันเกิดจากการท างานของ
โปรเซส logger จะถูกประมวลผลบน dom0 ซึ่งในงานทดลองได้ติดตั้ง logger ไว้ใน dom0 โดย
สามารถสั งเกต ได้ จ ากสถาปั ตยกรรมของคลาวด์  IaaS ที่ ใช้ ในการทดลองในภาพ ที่  13                      
ของบทที่ 2 ซึ่งเมื่อเพ่ิมขนาด CPU core ใน domU หรือเครื่องผู้ใช้บริการ จึงไม่ส่งผลต่อการท างาน
ของโปรเซส logger เพราะเป็นการประมวลผลการท างานจากคนละส่วน 
 

4.2.2  การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผูใ้ห้บริการ (ส่วนของ CPU core               
ถูกก าหนดให้มีขนาด 1 core) 

การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการในส่วนที่ 2 การปรับขนาด CPU 
core ใน dom0 นี้ผลการทดลองปรากฏว่าการเพ่ิมขนาดของ CPU core ให้กับ dom0 เกิดกราฟ
คล้ายระฆังคว่ าดังภาพที ่14 จุดที่ดีที่สุดเมื่อ CPU core dom0 มีขนาด 1 core และ 8 core   

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่14 สลีปป้ิงทาม (sleeping time) ของ dom0’s ขนาด 1-8 core บน                         

domU’s ขนาด 1-8 core 
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 จากภาพที่ 14 ใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยก าหนดแกน  X แทนด้วยขนาดของ CPU 
core ใน domU ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่า sleeping time  และกราฟ
แท่งแสดง CPU core ของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยลักษณะของกราฟจะ
แบ่งเป็นชุด ชุดละ 8 แท่ง ดังนี้ กราฟแท่งสีด าฝั่งซ้ายสุดแต่ละ CPU core ของ domU แทนด้วย 
dom0 ขนาด 1 core (d01c) ล าดับถัดมาแทนด้วย dom0 ขนาด 2 core (d02c) 3 core (d03c)  
4core (d04c)  5 core (d05c)  6  core (d06c)  7 core (d07c)  ตามล าดับและกราฟแท่งสีเทาฝั่ง
ขวาสุดของแต่ละ CPU core domU แทนด้วย CPU core ขนาด 8 core (d08c) โดยกราฟนี้จะ
แสดงการเปรียบ เที ยบ เมื่ อ เพ่ิม  CPU core ใน  dom0 แล้ ว เกิดลั กษณ ะที่ คล้ ายระฆั งคว่ า                       
วิธีการเปรียบเทียบสามารถดูได้จากกราฟทีละชุดโดยให้ domU มีขนาดคงที่  dom0 มีขนาด            
ที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง 1 core ถึง 8 core เช่น เมื่อก าหนดขนาด domU คงที่ให้มีขนาด 1 core 
และ dom0 มีขนาดที่เปลี่ยนแปลง ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (d01c-u1c d02c-u1c 
d03c-u1c d04c-u1c d05c-u1c d06c-u1c d07c-u1c และ d08c-u1c จะสังเกตได้ว่าเมื่อ dom0 
มีขนาด 1 core ค่าของ sleeping time มีช่วงเวลาที่ใกล้เคียง 0 ms เมื่อเพ่ิมขนาด CPU core              
เป็น 2 core จนถึง 7 core ค่า sleeping time จะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นและลดลงอีกครั้งเมื่อ CPU core มี
ขนาด 8 core ท าให้ได้กราฟที่มีลักษณะคล้ายระฆังคว่ า ที่ค่า sleeping  time ดีที่สุดเมื่อ CPU core 
ของ dom0   มีขนาด 1 core และ 8 core  โดยสาเหตุที่ท าให้เกิดกราฟลักษณะคล้ายระฆังคว่ าใน
ส่วนหัวของกราฟและส่วนท้ายของกราฟเป็นส่วนที่ประสิทธิของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด   สาเหตุดังกล่าวสามารถอธิบายได้  2 ส่วน คือ 1) ส่วนของ CPU core           
ถูกก าหนดให้มีขนาด 1 core และ 2)  ส่วนของ CPU core ถูกก าหนดให้มีขนาด 8 core โดยได้
ข้อสรุปดังนี้ 
 

1) ส่วนของ CPU core ถูกก ำหนดให้มีขนำด 1 core 

  ส่ วน ของ CPU core ถู ก ก าห น ด ให้ มี ขน าด  1 core มี ค่ า   sleeping  time ต่ า 
หมายความว่าประสิทธิภาพของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์มีค่าดีที่สุดซึ่งเกิดจากการ
ท างานของระบบปฏิบัติการที่มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับโปรเซสต่าง ๆ ไดม้ีพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล
ในการท างานอย่างลงตัว  โดย Avudaiyappan & Abdallah ได้อธิบายไว้ว่า ใน CPU core แต่ละตัว 
จะมีแคช10 L1 และ L2 ส าหรับการท างานเฉพาะภายใน CPU core ของตัวเองและมีการแชร์แคช 

L3 เป็นแคชร่วมส าหรับการท างานของทุก ๆ CPU core  (L1, L2 และ L3 คือแคช) ดังภาพที่ 15 
                                                           
10 แคช (cache) คือ หน่วยความจ าชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมคีวามเร็วในการเขา้ถึงและการถ่ายโอนข้อมูลที่สงู โดยจะมีหนา้ที่ในการ    

เก็บ หรือพักข้อมูลที่มกีารใชง้านบ่อย ๆ เพื่อเวลาที่ CPU ต้องการใชข้้อมูลนั้น ๆ จะได้ค้นหาได้เร็ว โดยที่ไม่จ าเป็นที่จะต้องไป

ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด (Cache, 15 Mar. 1999)  
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ด้านล่าง (กรอบสีเทาแต่ละอันเขียนว่า Core P#0 จนถึง Core P#7 ซึ่งเป็นจ านวน  CPU core 
ทั้งหมด 8 core  และภายในแต่ละ CPU core จะแบ่งเป็น 2 เทรด หรือ thread เช่น ในกล่องสีเทา
ล่างสุดที่เขียนว่า Core P#0 ภายในจะมีกล่องสี่เหลี่ยมสีขาว 2 กล่อง คือ PU #0 และ PU P#1 ซึ่ง
หมายถึงเทรดที่อยู่ภายใน CPU core นั้นๆ) (Avudaiyappan & Abdallah, 2014, 2017) จากที่ 
Avudaiyappan & Abdallah กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อมีการก าหนด CPU core เป็น       
1 core โปรเซส logger ก็จะท างานภายใน CPU core เดียวและมีการเรียกใช้แคชเพียง L1 และ L2 
เท่านั้น ท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดี เพราะ CPU core จะสามารถโหลดข้อมูล
จากแคชได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการสลับการท างานไปยังแคชของ CPU core ตัวอ่ืนๆ แต่ถ้าหากมีการ
ก าหนด CPU core เพ่ิมจาก 1 core เป็น 2 core ไปจนถึง  8 core การจัดสรร CPU core โดย
ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวก าหนดให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆไปท างานบน CPU core ใด CPU core หนึ่ง เมื่อท างานเสร็จ 1 รอบ (การท างานเสร็จ 
1 รอบ คือ เมื่อรันโปรเซส logger 1 ครั้งและโปรเซส logger สามารถค้นหาโปรเซส read เจอและ
แสดงข้อมูลภายในของโปรเซส read ได้) และการท างานรอบถัดๆ11 ไปอาจจะมีการสลับไปใช้ CPU 
core อ่ืนๆ ท าให้ต้องการเสียเวลาในย้ายข้อมูลใน L1 และ L2 ของ CPU Core หนึ่งไป L1 และ L2 
ของอีก CPU core ตัวอ่ืนๆ เพื่อประมวลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการย้ายข้อมูลจากแคชท าได้โดยท าผ่าน L3 
ดังนั้นอาจท าให้ประสิทธิภาพของ logger ลดลง เมื่อมีการสลับการท างานจาก CPU core หนึ่งไปยัง
อีก CPU core หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อโปรเซส logger ท างานบน CPU core 0 (ดูภาพที่ 15 
บริเวณกล่องที่ เขียนว่า Core P#0) เมื่อ logger ดังกล่าวท างานเสร็จ 1 รอบ ขั้นตอนถัดไป
ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวก าหนดให้โปรเซส logger ท างานที่ CPU core เดิมหรืออาจจะมีการสลับ
ไปท างานยัง CPU core อ่ืนๆ หากภายใน CPU core เดิมที่โปรเซส logger เคยประมวลผลและมี
เหตุการณ์ที่ระบบปฏิบัติการได้ท าการจองพ้ืนที่ให้กับโปรเซสอ่ืนที่ต้องการประมวลผลแทรกเข้ามา
ท างานใน CPU core เดิมที่โปรเซส logger เคยใช้ประมวลผลท าให้โปรเซส logger ต้องย้ายจาก 
CPU core เดิมไปประมวลผลบน CPU core ใหม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโปรเซส logger ลดลง 
เพราะโปรเซส logger ได้มีการประมวลผลบน CPU core ตัวใหม่ ท าให้ระบบปฏิบัติการต้องย้าย
ข้อมูลของโปรเซส logger จาก CPU core ตัวเดิมที่โปรเซส logger เคยประมวลผลย้ายข้อมูลของ
โปรเซส logger ไปยัง CPU core ใหม่เพ่ือประมวลผลต่อจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ลดลง 

 

                                                           
11 ในการท างานของ logger ไม่ได้รัน 1 รอบแล้วโปรเซสถูกสลับการท างานระหว่าง CPU core ความจริง คือ มันอาจถูกแบ่งเป็น 2 
โปรเซสแล้วท างานคนละ CPU core กัน แต่ในการอธิบายในงานทดลองนี้ ขอสมมุตว่า เมื่อโปรเซส logger ท างาน 1 รอบ โปรเซส 
logger จะรันบน CPU core เดียวกัน โดยที่โปรเซส logger ไม่ได้ถูกแยกให้ท างานคนละ CPU core 
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ภาพที ่15 สถาปัตยกรรมของ CPU core Xeon ทีถู่กใช้ในการทดลอง 

 

2)  ส่วนของ CPU core ถูกก าหนดให้มีขนาด 8 core  

ส่วนของ CPU core ถูกก าหนดให้มีขนาด 8 core ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ 
logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ดี เหตุผลอาจเนื่องมาจากเมื่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์มี CPU 
core จ านวน 8 core ถูกใช้เต็มจ านวน 8 core ระบบปฏิบัติการอาจจะมีการจัดสรรพ้ืนที่ของ CPU 
core ให้กับโปรเซสทั้งหมดในระบบได้เหมาะสมท าให้ขณะที่ระบบปฏิบัติการเรียกใช้จ านวน CPU 
core จ านวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ใช้ CPU core เพียงแค่ 1 core ดังนั้นท า
ให้การท างานของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ ภายใต้การจัดการของระบบปฏิบัติการมีโอกาส
สลับการท างานของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์จาก CPU core เดิมลดน้อยลงเมื่อมีการรัน
โปรเซส logger จ านวน 1000 รอบ โดยเมื่อ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ถูกรันครั้ง
แรกไปเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จนถึงครั้งที่ 1000 รอบ มีโอกาสที่การท างานของโปรเซส logger ใน
ระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์จะถูกสลับการท างานของโปรเซสบน CPU core เดิมกับ CPU core 
อ่ืน ๆ โอกาสสลับการท างานจึงลดน้อยลงเนื่องจากว่าขนาดของ CPU core 8 core มีจ านวน CPU 
core ที่มากขึ้นท าให้โปรเซสอ่ืน ๆ กระจายการท างานไปทุก ๆ CPU core ซึ่งเมื่อมีการรันโปรเซส 
logger เดิมซ้ าไปมา อาจไม่จ าเป็นต้องย้ายโปรเซส logger ไปมาระหว่าง CPU core ซึ่งตรงกับทฤษฎี
ของระบบปฎิบัติการที่ อัจจิมา สุธีและพีรพรได้กล่าวไว้  (อัจจิมา เลี้ยงอยู่  สุธี พงศาสกุลชัย และ พี
รพร หมุนสนิท, 2553) ดังนั้นในการทดลองในหัวข้อ 4.2.2.2 ส่วนของ CPU core ถูกก าหนดให้มี
ขนาด 8 core เหตุผลที่ท าให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพดีขึ้นเกิดจาก
โปรเซส logger มีโอกาสที่จะใช้ CPU core เดิมในการประมวลผลเพ่ิมมากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพของ
โปรเซส logger ในระบบบนทึกเหตุการณ์ดีที่สุดเพราะ sleeping time ต่ าสุด ดังแสดงไว้ในภาพที ่
11 และได้อธิบายไว้ในส่วนของย่อหน้าแรกของหัวข้อ 4.2.2 การปรับขนาดของ CPU core                   
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ในฝั่งผู้ให้บริการผลการทดลองท าให้เกิดกราฟคล้ายระฆังคว่ า ซึ่งเป็นจุดที่ดีที่สุดเมื่อ CPU core ของ             
ผู้ให้บริการหรือ dom0 มีขนาด 1 core และ 8 core 

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการท างานของระบบปฏิบัติการที่มีการสลับการท างาน
ของ CPU core จนส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลง ผู้วิจัยจึงได้ใช้ค าสั่ง top           
บนระบบปฏิบัติ linux เพ่ือเช็คสถานะการท างานของโปรเซสบน CPU core โดยแสดงดังภาพที่ 16 
แสดงสถานการณ์ท างานบนโปรเซสบน CPU core ของโปรเซส logger และแสดงให้เห็นว่าโปรเซส 
logger มีการสลับการท างานระหว่าง CPU core  

 
 

 
 
 

ภาพที ่16 สถานะการท างานของโปรเซสบน CPU core จากค าสั่ง top 
 

 จากภาพที่  16 จะแสดงสถานะท างานของโปรเซสบน CPU core จากค าสั่ ง top                   
(Biswas, September, 2017) โดยผู้วิจัยจะอธิบายเฉพาะกรอบสีแดง 2 ส่วน โดยกรอบสีด าส่วนแรก
สถานะของโปรเซสจะขึ้นด้วยตัว P ซึ่งหมายถึง CPU core ที่ถูกโปรเซสก าลังท างานบน CPU core 
ล าดับนั้น ๆ และกรอบสีด าด้านหลังสุดช่อง COMMAND หมายถึงสถานะของโปรเซส logger ที่ก าลัง
ท างานอยู่ โดยจะสังเกตได้ว่าเมื่อรันโปรเซส logger ในครั้งแรก โปรเซส logger จะท างานบน CPU 
core ที่  10 (P 10) (สาเหตุที่ขึ้น CPU core 10 แต่ CPU core ในเครื่องมีจ านวนสูงสุด 8 core 
เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการ linux จะมองเห็น thread ใน CPU core 2 thread เป็น 1 core ดังที่
ผู้วิจัยเคยอธิบายไว้ในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อที่ 2.9.1 หน่วยประมวล                  
ผลกลาง ในข้อที่ 2.9.2 cache หรือ แคช ดังนั้นเมื่อโปรเซส logger รันบน CPU 10 หมายความว่า 
โปรเซส logger ก าลังท างานบน CPU core ที่  5 เมื่อโปรเซส logger ประมวลผลต่อเนื่องจาก                  
CPU 10 ที่โปรเซส logger ได้ท างาน โปรเซส logger ก็ถูกเปลี่ยนไปที่ CPU 8 (P 8) ในการโปรเซส
ครั้งต่อไป ซึ่งช่วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนของการท างานของโปรเซส ท าให้ประสิทธิภาพของ logger 
ลดลงจึงส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการตรวจสอบการท างานของโปรเซส logger บนระบบปฏิบัติการ 
Fedora 16 เพ่ือให้แน่ใจว่าเมื่อโปรเซส logger ได้ท างานบน CPU core แล้วจะมีโอกาสที่โปรเซส 
logger จะท างานบน CPU core ตัวเดิมซ้ าซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบคือ เพ่ิมค าสั่ง Top ส าหรับ
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ดูโปรเซส logger ท างานบน CPU core ตัวใดในส่วนของภาษา C โดยรันโปรเซส logger จับไฟล์ 
read 1000 ครั้งเช่นเดิมและให้แสดงข้อมูล P ที่อยู่ในค าสั่ง Top ออกทางหน้าจอดังภาพที ่17 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่17 สถานการณ์ท างานของโปรเซส logger บน CPU core จากค าสั่ง top 
 

 จากภาพที่ 17 จะเห็นว่าเมื่อโปรเซส logger รันการท างานระบบปฏิบัติการจะท าการจองพ้ืน
ให้กับโปรเซส logger ได้ท างานและมีโอกาสที่โปรเซส logger จะท างานบน CPU core ตัวเดิมซ้ าดัง
ตัวอย่างภาพที่ 17 ที่ logger ท างานบน CPU core 8 ซ้ ามากกว่า CPU core อ่ืน ซึ่งจะแสดงผลการ
ทดลองทั้งหมดดังกราฟ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงโปรเซส logger ประมวลผลบน CPU core 
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 จากภาพที่ 18 จะเห็นได้ว่าเมื่อโปรเซส logger ได้ท างานทางระบบปฏิบัติการได้จองพ้ืนที่
ส าหรับการท างานให้และ CPU core ที่ 8 core ก็มีการประมวลผลของโปรเซส logger มากที่สุดท า
ให้การท างานของโปรเซส logger ท างานซ้ าที่ core ที่ 8 ส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ในส่วนของ 8 
core มีประสิทธิภาพดี 

ในหัวข้อที่ 4.2 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core ในหัวข้อนี้
จะอธิบายเกี่ยวกับผลการทดลองที่ผู้วิจัยได้ท าการปรับขนากของ CPU core ทั้งในส่วนของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการจากนั้นบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นโดยในส่วนของการทดลองแรกเมื่อมีการปรับขนาดของ CPU core ในฝั่ง
ผู้ใช้บริการแล้วไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และส่วนของการ
ทดลองที่  2 การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่ งผู้ ให้บริการผลกระทบที่ เกิดขึ้นคือส่งผลให้
ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ใน logger มีประสิทธิภาพลดลงโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ถูก
อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.2.2 การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการ  

หลังจากได้ท าการทดลองเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจะน าผลทดลอง
ดังกล่าวไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือน าไปเป็นต้นแบบส าหรับออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลจากหัวข้อดังกล่าวผู้วิจัยได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโดยรายละเอียด วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพจะถูกน าเสนอในหัวข้อ 4.4 น าผล
วิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และเปรียบเทียบผลการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและหัวข้อถัดไปจะอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบันทึก
เหตุการณ์โดยใช้หลักการท างานของระบบปฏิบัติการมาช่วยในการวิเคราะห์  

 

4.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบันทึกเหตกุารณ์โดย
ใช้หลักการท างานของระบบปฏิบัตกิารมาช่วยในการวิเคราะห์  
      ภ าย ในหั วข้ อนี้ จ ะอธิบ าย เกี่ ย วกับ ผลกระทบ ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ระบบบั นทึ ก เห ตุ การณ์                           
โดยสาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ถูกกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.1 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับ
ขนาดของ RAM และ 4.2 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core โดยสามารถ
แบ่งผลกระทบดังกล่าวได้ เป็น 2 ส่วน คือ 4.3.1 ผลวิเคราะห์ที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM                   
4.3.2 ผลวิเคราะห์ที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core รายละเอียดมีดังนี้ 
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  4.3.1 ผลวิเคราะห์ที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM 
ในหัวข้อส่วนที่ 1 จะอธิบายเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การปรับขนาดของ RAM 

และ CPU core ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดถูกกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.2 การออกแบบการทดลองและ
วิเคราะห์ผลการทดลองของบทที่ 3 วิธีการด าเนินวิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปและ
น ามาเขียนในหัวข้อนี้เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการออกแบบวิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และสรุปผลการทดลอง นอกจากนี้หัวข้อนี้ยังได้
อธิบายเกี่ยวกับผลการทดลองใดที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลการทดลองใดที่ไม่
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเนื่องด้วยสาเหตุใด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) ผลวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ RAM 

                                   ผลการวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ RAM เป็นการสรุปเหตุผลจาก                             
หัวข้อ 4.1 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่ เกิดจากการปรับขนาดของ RAM ในบทที่ 4 ผลการวิจัย             
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว โดยผลการวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ RAM 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
   1.1) การปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ใช้บริการ 

          รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ใช้บริการ          
มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนของการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ ใช้บริการ ผลการทดลองที่ ได้  คือ                     
เมื่อผู้ใช้บริการมีการเพ่ิมขนาดของ RAM จะท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลงโดย
รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว ผู้วิจัยได้อธิบายในหัวข้อที่ 4.1.1 การปรับขนาด RAM                        
ในฝั่งของผู้ใช้บริการ ภายในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือ taskset บน
ระบบปฏิบัติการ linux ซึ่งใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลการทดลองที่ได้จะกล่าวในหัวข้อที่ 4.4.2                  
ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพของบทท่ี 4 ผลการวิจัยต่อไป 
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   1.2) การปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ให้บริการ 

         ในหัวข้อการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ให้บริการผู้วิจัยได้
อธิบายรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนของการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ให้บริการหากมีการปรับขนาดของ RAM ใน
ส่วนของผู้ใช้บริการ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบาย
เกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวในบทที่  4 ผลการวิจัย หัวข้อที่  4.1.2 การปรับขนาด RAM ในฝั่งของ                    
ผู้ให้บริการแล้ว ท าให้ไม่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนนี้ 

จากการทดลองปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผลสรุปที่ได้ท าให้
ทราบว่าการปรับขนาด RAM ในส่วนของผู้ให้บริการไม่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เนื่องจากว่าเมื่อมีการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ ให้บริการจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ                     
ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และการปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ใช้บริการ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเนื่องจากหากมีการเพิ่มขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ให้บริการ
จะส่งผลให้ความแม่นย าของ logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์จะมีความแม่นย าลดลง   
เรื่อย ๆ ท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลงจึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน              
ส่วนนี้และผลการวิเคราะห์การปรับขนาดของ CPU core จะถูกกล่าวในหัวข้อถัดไป 
 

4.3.2  ผลวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ CPU core 
ในหัวข้อส่วนที่ 2 จะอธิบายเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การปรับขนาดของ 

CPU core ที่ได้จากการทดลองซึ่งรายละเอียดของผลการทดลองได้ถูกกล่าวในหัวข้อที่ 4.2 ส่วนของ
ผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core โดยผู้วิจัยได้น าผลการทดลองดังกล่าวมาวิเคราะห์
สาเหตุที่เกิดขึ้นและน ามาเขียนในหัวข้อนี้เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
การออกแบบวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2)  ผลวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ CPU core 
       ผลการวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ CPU core เป็นการสรุป

เหตุผลจากหัวข้อ 4.2 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core ในบทที่ 4 
ผลการวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวโดยผลการวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ 
CPU core สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 
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2.1) การปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ใช้บริการ 

          รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนของการปรับขนาด
ของ CPU core ในส่วนของผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยได้กล่าวรายละเอียดในย่อหน้าถัดไป 

ส่วนของการปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ใช้บริการหากมีการปรับขนาดของ             
CPU core ในส่วนของผู้ใช้บริการแล้วผลกระทบในส่วนนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
ระบบบันทึกเหตุการณ์ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ CPU core ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งสาเหตุของผลกระทบที่ท าให้การปรับขนาด
ของ CPU core ไม่ส่งผลต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ผู้วิจัยได้อธิบายในบทที่ 4 ผลการวิจัย หัวข้อที่ 
4.2.1 การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ใช้บริการ ท าให้ไม่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ส่วนนี้ 

2.2) การปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการ 

          ในหัวข้อการปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ ให้บริการ                 
จะถูกอธิบายรายละเอียดทั้งหมดในย่อหน้าถัดไป 

ส่วนของการปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เมื่อ
เพ่ิมขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการแล้ว ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลง 
โดยสาเหตุของผลกระทบเกิดจากการเพ่ิมจ านวนของ CPU core ท าให้โปรเซส logger ในระบบ
บันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ประมวลผลโดยสลับการท างานกลับไปกลับมาทุก ๆ CPU core ส่งผลให้
ขณะที่โปรเซส logger ประมวลผลเสร็จใน CPU core หนึ่งและสับเปลี่ยนไปยัง CPU core อ่ืน ๆ 
ในช่วงของการเปลี่ยน CPU core ส าหรับการโปรเซส จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ลดลง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบทั้งหมดของการปรับขนาด CPU core ในส่วนของ
ผู้ให้บริการถูกกล่าวในหัวข้อที่ 4.2.2 การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการ ของบทที่ 4 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับการปรับขนาดของ CPU core             
ทั้ ง 2 ประเด็น  ท าให้ทราบว่าการปรับขนาดของ CPU core ในส่ วนของผู้ ใช้บริการไม่ ได้               
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ท าให้ไม่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ส่วนของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ในส่วนของการปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้ ให้บริการ      
ผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้ทราบว่าการเพ่ิมขนาดของ CPU core จะส่งผลกระทบต่อการท างานของ 
โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ ์
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 จากการทดลองและผลการวิเคราะห์ที่ได้ ในบทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย ส่วนที่ผู้วิจัยจะท า
การปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์เพ่ือให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์
ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับการทดลอง 
2 ส่วน คือ 1. การปรับขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ใช้บริการ และ 2. การปรับขนาดของ CPU core 
ในส่วนของผู้ให้บริการ โดยวิธีการทดลองและผลการปรับปรุงประสิทธิภาพจะกล่าวใน ส่วนที่  2       
น าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และเปรียบเทียบผลการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หัวข้อถัดไป 
 

4.4 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์และเปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในส่วนที่ 2 นี้ผู้วิจัยได้แบ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพและน าผลการทดลองที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับผลการทดลองเดิมแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ 4.4.1 วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 4.4.2 ผลของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ 4.4.3 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.4.1  วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 ในหวัข้อนีผู้้วิจยัจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบนัทึก
เหตกุารณ์ด้วยเคร่ืองมือ taskset ใน linux ซึ่งรายละเอียดของเคร่ืองมือ taskset มีการอธิบายไว้ใน
หัวข้อ 3.4 วิธีการท างานของเคร่ืองมือ taskset และสาเหตุท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้เคร่ืองมือ taskset         
และข้อก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการทดลองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1)  เครื่องมือ taskset ใน linux 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลของการใช้เครื่องมือ taskset  ใน linux 
ลักษณะการท างานของเครื่องมือดังกล่าว โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

สาเหตุที่ ใช้ เครื่องมือ taskset ใน linux เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ เพราะว่าจากการวิเคราะห์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งถูกอธิบายในบทที่ 3 ในหัวข้อที่ 3.3    
วิธีออกแบบการทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ท าให้ทราบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
การท างานของโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ถูกระบบปฏิบัติการก าหนดพ้ืนที่ให้
โปรเซส logger ท างาน โดยลักษณะการท างานของโปรเซส logger จะสลับกระบวนการโปรเซสไปมา
แต่ละ CPU core ส่งผลให้ยิ่งมีการเพ่ิมขนาดของ CPU core ยิ่งท าให้โปรเซส logger มีโอกาสสลับ
การท างานมากขึ้น จนส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลง ดังนั้นเมื่อ
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วิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวแล้วท าให้ทราบว่าต้องมีการก าหนด CPU core ส าหรับการท างาน
ให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์โดยเป็นการก าหนดจัดสรรพ้ืนที่ให้โปรเซส 
logger ได้ท างานจากผู้ทดลองก าหนดเอง โดยเครื่องมือที่ใช้ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการท างานให้กับ 
logger เรียกว่า taskset ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในระบบปฏิบั ติการ linux โดยเครื่องมือ taskset 
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าหรับก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส เช่น ก าหนดขนาดพ้ืนที่ของ CPU 
core หรือการก าหนดขนาดพ้ืนที่ของ RAM โดยค าสั่งที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลองแสดงดังภาพที่ 19 
(A.Saha, 2006) 
 

 
 

ภาพที่ 19 การใช้งานของค าสั่ง taskset โดยก าหนดให้โปรเซส logger ท างานที่ CPU core ที่ 4 
 

 จากภาพที่ 19 การใช้งานของค าสั่ง taskset สาเหตุที่ต้องมีการก าหนด CPU core 6-7 
ให้กับโปรเซส logger ประมวลผล (โปรเซส logger ผู้วิจัยได้ใช้ชื่อโปรเซส logger ในการทดลองว่า 
logger4) เพราะว่า จากสถาปัตยกรรมของ CPU core ที่ใช้ในการทดลองภาพที่ 9 บทที่ 2 เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 2.9.1 หน่วยประมวลผลกลาง ข้อที่ 2.9.2 Cache หรือ แคช จะ
สังเกตได้ว่า   ระบบปฏิบัติการ linux จะมองเห็นการท างาน 2 thread เป็น 1 CPU core ดังนั้นการ
ก าหนดให้โปรเซส logger ประมวลผลบน CPU core เดียว จ าเป็นต้องก าหนด 2 thread เพ่ือให้เป็น                  
1 CPU core และสาเหตุที่ผู้วิจัยได้เลือกการประมวลผลให้โปรเซส logger ท างานบน CPU core ที่ 
4 เพ่ือให้ทราบว่าการก าหนด CPU core ใดก็ตามจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น              
หากมีการเปลี่ยน CPU core ในการท างาน เช่น  จาก CPU core ที่  4 ไป CPU core อ่ืน ๆ 
ประสิทธิภาพก็ยังคงเดิม 

หลังจากผู้วิจัยเลือกเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทดลองได้แล้ว         
ผู้วิจัยจะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทดลองโดยจะกล่าวใน หัวข้อ 4.4.1.2 เงื่อนไขในการทดลอง                  
หัวข้อถัดไป 
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2)  เงื่อนไขในการทดลอง 
ในหัวข้อเงื่อนไขในการทดลองนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขของการทดลองที่

ผู้วิจัยได้ใช้ในการทดลอง การก าหนดค่า sleeping time เงื่อนไขการก าหนดฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ในการ
ทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การทดลองหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพได้ใช้เครื่องมือ taskset ในระบบปฏิบัติการ linux 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการทดลองเหมือนเดิมกับในบทที่ 3 วิธีการด าเนินวิจัย หัวข้อที่ 3.3 วิธีออกแบบการ
ทดลองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ เหตุผลเพ่ือให้ลักษณะการท างานของการทดลองเหมือนเดิมและ
สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้โดยสิ่งแรกที่ผู้ วิจัยได้ก าหนด คือ ค่าของ sleeping 
time (ค่าของ sleeping time ถูกกล่าวในหัวข้อ 2.8.1 sleeping time และ accuracy ของบทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) โดยค่า sleeping time ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดในการทดลองอยู่ที่
ช่วงเวลา 65 ms. โดยน าค่า sleeping time ดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การทดลอง ซึ่ งค่า sleeping time ดังกล่าวผู้ วิจัยได้ศึกษางานของ Wongthai (Wongthai & 
Moorsel, 2016) โดยในงานวิจัยดังกล่าวได้มีการทดลองวัดประสิทธิภาพความแม่นย าของ logger ใน
ระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งประสิทธิภาพที่ logger สามารถตรวจสอบได้ 100 % คือ ช่วงเวลาของ 
sleeping time ที่ 65 ms ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งหวังว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้
จะต้องมีค่าของ sleeping time ที่ลดลงกว่า 65 ms เนื่องจากยิ่งค่า sleeping time ลดลงจะยิ่งท า
ให้โปรเซส logger สามารถตรวจสอบโปรเซสได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ดีข้ึนตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดฮาร์ดแวร์ส าหรับการทดลอง ดังนี้  

1) ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดลอง 
           ด้านฮาร์ดแวร์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดในการทดลอง คือ 

- CPU Intel® Xeon® Processor ขนาด 8 core  
- RAM DDR 3 ขนาด 8 GB. 
- Hard Disk ขนาด 700 GB. 
 

จากข้อมูลฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองบนฮาร์ดแวร์
ดังกล่าวโดยใช้ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์สูงสุดเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับลดขนาดลงเหมือนการทดลอง
เดิมก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากการทดลองเดิมผู้วิจัยต้องการเห็นผลกระทบใน
สภาพแวดล้อมที่หลากหลายของการทดลองและเมื่อทราบผลกระทบแล้ว การทดลองหลังมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือเปรียบเทียบในบทที่ 4 ผลการวิจัยจึงได้ใช้ฮาร์ดแวร์เพียงขนาดเดียวเพ่ือ
เปรียบเทียบ เพราะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพียงขนาดเดียวก็เพียงพอต่อการสรุปผลหลังการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพได้ หลังจากได้ก าหนดฮาร์ดแวร์ส าหรับการทดลองแล้ว ผู้วิจัยจะเริ่มท าการ
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ทดลองและเก็บผลการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยจะกล่าวในหัวข้อที่ 4.4.2 ผลของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพหัวข้อถัดไป 

 
4.4.2  ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในหัวข้อผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทดลอง วิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรายละเอียดจะอธิบายในย่อหน้าถัดไป 
 ก่อนจะอธิบายเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผู้วิจัยขออธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
ทดลองและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้ อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับผลของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพก่อน โดยในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดลอง
ไว้ในหัวข้อ 4.4.1.2 เงื่อนไขในการทดลองของหัวข้อที่ผ่านมา และนอกจากเงื่อนไขทั้งหมด ที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้โดยผู้วิจัยยังได้สร้างไฟล์ขนาดต่าง ๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบในการทดลองระหว่างระบบบันทึก
เหตุการณ์ที่ยังไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบบันทึกเหตุการณ์หลังมี การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและไฟล์ที่ผู้วิจัยได้สร้างไฟล์ขึ้นโดยตั้งชื่อว่า t3.txt ภายในแต่ละไฟล์มีขนาดที่แตกต่าง
กัน ดังนี้ 300,000 byte 200,000 byte 100,000 byte  50,000 byte  25,000 byte และ 20,000 
byte สาเหตุของการสร้างไฟล์หลายๆ ขนาด เพ่ือต้องการทดสอบว่า โปรเซส logger ในระบบบันทึก
เหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพจะสามารถตรวจสอบจับ
ไฟล์ขนาดได้เล็กที่สุดที่ขนาดเท่าไร เพราะยิ่งไฟล์ที่มีขนาดเล็กจะส่งผลให้ โปรเซส logger ในระบบ
บันทึกเหตุการณ์ในคลาวด์ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ได้ทันเพราะการโปรเซสเพ่ืออ่านไฟล์ที่มีขนาดเล็ก
จะสามารถโปรเซสได้ไวส่งผลให้โปรเซส logger อาจจะเก็บข้อมูลที่อ่านไม่ทัน ซึ่งในการทดลองผู้วิจัย
ได้ทดสอบด้วยการใช้ค าสั่ง cat ในระบบปฏิบัติการ linux โดยค าสั่ง cat เป็นค าสั่งส าหรับใช้อ่านไฟล์ 
ผู้วิจัยจึงได้ใช้ค าสั่ง cat ดังกล่าวเพ่ือเข้าไปอ่านไฟล์ที่ต้องการนั่นคือ ไฟล์ t3.txt โดยสามารถพิมพ์
ค าสั่งได้ดังนี้ cat t3.txt ดังภาพที ่20 
 
 

 
 

ภาพที่ 20 วิธีการอ่านไฟล์ t3.txt ด้วยค าสั่ง cat 
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เมื่อรันค าสั่ง cat เพ่ืออ่านไฟล์ t3.txt แล้ว โปรเซส logger สามารถตรวจจับข้อมูลที่ค าสั่ง 
cat อ่านได้จะแสดงได้ดังภาพที ่21  

 
 
 

 
ภาพที่ 21 ข้อมูลที่โปรเซส logger สามารถบันทึกได้จากการโปรเซสของค าสั่ง cat 

 

ข้อมูลของค าสั่ง cat ที่โปรเซส logger สามารถบันทึกได้ จะอธิบายดังตาราง ดังนี้ 
 

โปรเซสที่ค าสั่ง cat อ่านได ้ ข้อมูลภายในโปรเซส 
t3.txt (ชื่อไฟล์ของผู้ใช้บริการ) t3.txt 

PId (ไอดีของโปรเซส) 3100 
PName (ชื่อของโปรเซสที่รัน) Cat 

OId (ไอดีของผู้ให้บริการ) 1000 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลที่โปรเซส logger สามารถบันทึกได้ขณะท่ีค าสั่ง cat ก าลังอ่านไฟล์ t3.txt 
 

ในการทดลองผู้วิจัยจะทดลองให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ได้
ตรวจสอบจับค าสั่ง cat ขณะที่ก าลังโปรเซสอ่านไฟล์ t3.txt จ านวน 10 ครั้ง และต้องสามารถเก็บ
ข้อมูลที่อยู่ให้ t3.txt ได้ครบทั้ง 10 ครั้ง โดยความแตกต่างของขนาดไฟล์ขนาดต่าง ๆ จะเป็นสิ่งที่ใช้
วัดประสิทธิภาพ เพราะ โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แล้ว จะต้องสามารถตรวจสอบและจับไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงได้ เนื่องจากยิ่งไฟล์มีขนาดเล็กลงจะยิ่งท า
ให้การโปรเซสเพ่ืออ่านไฟล์ท าได้ไวขึ้นซึ่งเป็นช่องโหว่ของระบบบันทึกเหตุการณ์แบบ monitoring 
software ตามรายงานของ Wang, Gary (Wang, et al., 2015)                                              

ท าให้ความแม่นย าลดลงหากซอฟต์แวร์มีการโปรเซสที่ไวขึ้นเพราะระบบบันทึกเหตุการณ์   
ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ทันโดยตัวอย่างขนาดของไฟล์ t3.txt ที่ใช้ในการทดลองสามารถ
แสดงในภาพที ่22 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างขนาดไฟล์ของ t3.txt ที่ใช้ในการทดลอง 

 

หลงัจากผู้วิจยัได้สร้างไฟล์ขนาดตา่ง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกล่าวในย่อหน้าข้างต้นแล้ว ผู้วิจยัจึง
ได้เร่ิมการทดลอง โดยเร่ิมจากระบบบันทึกเหตุการณ์ ท่ียังไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ               
ซึ่งไฟล์ขนาดเล็กท่ีสุดท่ีระบบบนัทึกเหตกุารณ์แบบยงัไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถจับ
ไฟล์ได้ขนาดประมาณ 26,952 bytes และเมื่อใช้ค าสัง่ taskset เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบ
บนัทึกเหตกุารณ์ ผลปรากฏว่าไฟล์ท่ีระบบบนัทึกเหตกุารณ์สามารถตรวจจบัได้มีขนาดประมาณ 
23,667 bytes โดยมีขนาดเล็กลงถึง 3,285 bytes หรือคิดเป็น 32.85% นอกจากนีค้่า sleeping 
time จากงานวิจัยของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016) ได้ทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบันทึกเหตุการณ์มีค่า sleeping time เวลาดีท่ีสุด คือ 65 ms. และผลของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบบนัทึกเหตกุารณ์มีคา่ sleeping time เวลาท่ีดีท่ีสดุ คือ 60 ms. ซึ่งชว่งเวลา
ของ sleeping time ท่ีต่างกัน 5 ms. ท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ท่ีผ่านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถจบัไฟล์ได้เล็กลงถึง 32.85%  

จากผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบนัทึกเหตกุารณ์ท าให้ประสิทธิภาพของระบบ
บนัทึกเหตุการณ์ดีขึน้จากค่า sleeping time เวลา 65 ms. สามารถลดลงได้ถึง 60 ms. ยิ่งระบบ
บนัทึกเหตกุารณ์มีค่า sleeping time ใกล้ 0 จะท าให้ประสิทธิภาพยิ่งดีขึน้ โดยค่า sleeping time 
65 ms. ระบบบนัทึกเหตุการณ์จะสามารถจับไฟล์ขนาดเล็กท่ีสุดได้ ขนาดท่ี 26,952 bytes และ
เม่ือปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วช่วงเวลาของ sleeping time ท่ีได้คือ 60 ms. ซึ่งช่วงเวลาของ 
sleeping time 60 ms. ระบ บบัน ทึ ก เห ตุ ก า รณ์ จ ะส าม ารถจับ ไฟ ล์ ได้ ขน าด เล็ ก ท่ี สุ ด                            
ขนาด 23,667 byte ซึ่งมีขนาดเล็กลงถึง 32.85% โดยสามารถอธิบายเป็นกราฟเปรียบเทียบใน
หวัข้อถดัไป 
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4.4.3  เปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
จากข้อสรุปในหัวข้อที่ 4.4.2 ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพได้อธิบายว่า     

ผลการทดลองของการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ จะถูกสร้างเป็นกราฟ
เปรียบเทียบโดยผู้วิจัยจะกล่าวในหัวข้อนี้และจะอธิบายเกี่ยวกับกราฟในย่อหน้าถัดไป 
  จากผลการทดลองที่ได้ ระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
สามารถตรวจจับไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงได้ถึง 32.85% และสามารถลดระยะเวลาของ sleeping time 
ซึ่งผลการปรับปรุงดังกล่าวจะสามารถสร้างกราฟเปรียบเทียบได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ RAM ฝั่งผู้ใช้บริการซึ่งจะถูกกล่าวในหัวข้อ 4.4.3.1 ส่วนของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ RAM และส่วนที่ 2 คือ ส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU core ในส่วน
ของผู้ให้บริการโดยจะถูกกล่าวในหัวข้อ 4.4.3.2 ส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนของ                   
CPU core ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1)  ส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพของ RAM ในส่วนของผู้ใช้บริการ 

     ส่ ว น ข อ งก า ร ป รั บ ป รุ งป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง  RAM ใน ส่ ว น ข อ งผู้ ใช้ บ ริ ก า ร                
สามารถอธิบายรายละเอียดดังกราฟในภาพที ่23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 23 การเปรียบเทียบระหว่างระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ระบบบันทึกเหตุการณ์หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนของ RAM 

99.6

99.7

99.8

99.9

100

1 2 3

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง

x 

Y 

RAM domU 1 - 3 GB. 
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 จากภาพที่ 23 ผู้วิจัยได้ใช้กราฟเส้นเพ่ือแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ระหว่างระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบบันทึกเหตุการณ์หลังการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยแกน X จะแสดงจ านวนของ RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการ แกน Y แสดง
ประสิทธิภาพความแม่นย าที่ระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถตรวจจับได้ โดยผลการทดลองของระบบ
บันทึกเหตุการณ์เดิม ถ้าหากมีการเพ่ิมจ านวน RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการความแม่นย าจะลดลง โดย
สาเหตุเกิดจากพ้ืนที่ของ RAM ที่มีขนาดเพ่ิมมากขึ้นท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ต้องใช้เวลาในการ
ค้นหาโปรเซสมากขึ้นและด้วยวิธีการท างานแบบ monitoring software ต้องมีการหยุดการท างาน
ของโปรเซสเพ่ือเก็บข้อมูลท าให้เมื่อโปรเซส logger เข้าไปขณะโปรเซสหยุดการท างานบนพ้ืนที่ที่เพ่ิม
มากขึ้นของ RAM ซ่ึงจะสร้างภาระในการค้นหาของโปรเซส logger มากข้ึน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ลดลงเพราะต้องค้นหาโปรเซสในพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้
กล่าวไว้ในบทที่ 4 ผลการวิจัยหัวข้อที่ 4.4.1 การปรับขนาด RAM ในฝั่งของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้วิจัยได้
ใช้วิธีก าหนดพ้ืนที่ส าหรับ CPU core โดยใช้เครื่องมือ taskset แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น สามารถตรวจจับไฟล์ได้ขนาดเล็กลงและสามารถตรวจจับโปรเซสได้เร็วขึ้นท าให้
โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์สามารถที่จะตรวจจับไฟล์ได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อเพ่ิม
ขนาดของ RAM ในส่วนของผู้ให้บริการ ก็ยังสามารถตรวจจับโปรเซสได้ 100% เหมือนเดิม ซึ่งถ้าเป็น
ระบบบันทึกเหตุการณ์แบบเดิมที่ไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่ให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บน
คลาวด์ประมวลผลในการท างาน ความแม่นย าในการตรวจสอบจับโปรเซสของ logger ในระบบ
บันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ ความแม่นย าจะตกลงทุกครั้งที่ได้ท าการเพ่ิมขนาดของ RAM ในฝั่งของ
ผู้ใช้บริการ โดยสามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพได้จากภาพที ่21  
 จากการใช้วิธีก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการท างานให้โปรเซส logger ในระบบบันทึเหตุการณ์      
บนคลาวด์ด้วยเครื่องมือ taskset ใน linux แล้ว ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย าของ
โปรเซส logger ดังกล่าวได้จากเดิมเมื่อเพ่ิมขนาดของ RAM ในฝั่งผู้ใช้บริการแล้วความแม่นย า        
จะลดลง แต่เมื่อมีการก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวให้โปรเซส logger ได้ท างาน ส่งผลให้ค่าความแม่นย าคงที่ 
ที่ค่า 100% ไม่ว่าจะมีการเพ่ิมขนาดของ RAM ฝั่งผู้ใช้บริการไปขนาดเป็นจ านวนเท่าไรนอกจากนี้
วิธีการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับโปรเซส logger ได้ท างาน ยังสามารถน าไปใช้ปรับปรุงในส่วนของการเพ่ิม
ขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการได้อีกด้วย ซึ่งการเพ่ิมขนาดของ CPU core ในส่วนของ
ผู้ให้บริการถ้ามีการเพ่ิมขนาดดังกล่าวแล้วประสิทธิภาพจะไม่คงที่มีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลงคล้ายระฆัง
คว่ า โดยผู้วิจัยได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 4 ในหัวข้อที่ 4.2.2 การปรับขนาด CPU core ในฝั่งของผู้
ให้บริการ ซึ่งผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU core จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
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2)  ส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการ 

               ส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการ มีรายละเอียด
ดังภาพที ่24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 การเปรียบเทียบระหว่างระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ระบบบันทึกเหตุการณ์หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนของ CPU core 

 
 จากภาพท่ี 24 ได้แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบนัทึกเหตกุารณ์ โดยใน
ภาพจะแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบบนัทึกเหตกุารณ์การก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และระบบบันทึกเหตุการณ์หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยกราฟเส้นปะสีด าแทนค่าของ
ประสิทธิภาพก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและเส้นทึบสีด าแทนประสิทธิภาพของระบบบนัทึก
เหตกุารณ์ หลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยกราฟเส้นทัง้ 2 จะถกูเปรียบเทียบขณะท่ี CPU core 
ของผู้ ให้บริการมีขนาดคงท่ีขนาด 8 core และ CPU core ของผู้ ใช้บริการมีขนาดท่ีเปล่ียนแปลง
ตัง้แต่ 1 core – 8 core บนแกน x  ส่วนแกน y จะแสดงค่าของ sleeping time โดยผลท่ีได้              
คือ คา่ประสิทธิภาพของระบบบนัทึกเหตกุารณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพจะมีลกัษณะคล้าย
ระฆังคว ่าและสาเหตดุงักล่าวถูกอธิบายในบทท่ี 4 ผลการวิจยั หวัข้อท่ี 4.2.2 การปรับขนาดของ                   
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CPU core ในฝ่ังผู้ ให้บริการ โดยคา่ sleeping time ท่ีดีท่ีสุด คือ ผู้ ให้บริการต้องก าหนดขนาดของ 
CPU core ให้มีขนาด  1 core และ 8 core เม่ือมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตกุารณ์ด้วยการก าหนดพืน้ท่ีการท างานให้กับโปรเซส logger ด้วยเคร่ืองมือ taskset ใน linux 
แล้ว จะสงัเกตจุากกราฟได้วา่การท างานของระบบบนัทึกเหตกุารณ์ดีขึน้ ความแม่นย ามีความคงท่ี
มากขึน้ท าให้ไม่เกิดระฆังคว ่าเม่ือมีการเพิ่มขนาดของ CPU core ในฝ่ังของผู้ ให้บริการ และ
นอกจากความคงท่ีของประสิทธิภาพท่ีดีขึน้แล้ว คา่ของชว่งเวลา sleeping time ลดลงจาก 65 ms. 
ลงมาท่ี 60 ms. ซึ่งในช่วงเวลา 5 ms. ท่ีระบบบันทึกเหตุการณ์ท่ีผ่านการปรับปรุงท าได้ ท าให้
โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถจับไฟล์ท่ี มีขนาดเล็กลงได้ถึง 32.85% 
(รายละเอียดถูกกล่าวในหัวข้อท่ี 4.4.2 ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพในบทท่ี 4 ผลการวิจัย) 
โดยวิธีการก าหนดพืน้ท่ีการท างานให้กับโปรเซส logger ในระบบบนัทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ได้
ท างานด้วยเคร่ืองมือ taskset สง่ผลให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ สามารถสงัเกตได้จากภาพท่ี 22  
 จากผลการปรับปรุงประสิทธิภาพที่อธิบายในหัวข้อนี้ ด้วยกราฟเส้นเปรียบเทียบจะท าให้เห็น
ความชัดเจนของระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วว่า ระบบบันทึก
เหตุการณ์สามารถจับไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงได้ถึง 23,667 bytes หรือ 32.85% โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้
จะเน้นวิธีการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับโปรเซสในการประมวลผล โดยใช้เครื่องมือ taskset ซึ่งวิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพแบบอ่ืน ๆ ทางผู้วิจัยได้เขียนเป็นข้อเสนอแนะวิธีการต่าง ๆ ในบทถัดไป                
บทที่ 5 อภิปรายผล สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

4.5 สรุปภาพรวมบทที่ 4  
      ในบทที่ 4 ผลการวิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับการสรุปผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลองและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยสามารถแบ่งรายละเอียดเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

หัวข้อที่ 4.1 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM 
  หัวข้อที่ 4.2 ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core 
  หัวข้อที่ 4.3 ผลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบันทึกเหตุการณ์โดย
ใช้หลักการท างานของระบบปฏิบัติการมาช่วยในการวิเคราะห์ 
  หัวข้อที่ 4.4 ผลส่วนที่ 2 น าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์และเปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

จาก 4 หัวข้อข้างต้นที่ผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดไว้ในบทที่ 4 วิธีการด าเนินวิจัยที่ผ่านมาแล้ว 
สามารถสรุปแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ 
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 ในหัวข้อ 4.1 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ RAM ในหัวข้อนี้จะ
อธิบายเกี่ยวกับการทดลองที่ผู้วิจัยได้ท าการปรับขนาดของ RAM ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการจากนั้นบันทึกผลการทดลองและสรุปเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ในส่วนของการทดลอง
แรกเมื่อมีการปรับขนาด RAM ในฝั่งผู้ใช้บริการแล้วผลกระทบที่ตามมาคือประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ลดลงโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ถูกอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.1.1 การปรับขนาด RAM ในฝั่ง
ของผู้ใช้บริการ และอีกผลการทดลองคือผู้วิจัยได้ทดลองปรับขนาด RAM ในฝั่งผู้ให้บริการผลปรากฏ
ว่าเมื่อมีการปรับขนาดของ RAM ในส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์และเมื่อผู้วิจัยได้ทดลองในส่วนของการปรับขนาด RAM ส าเร็จแล้วการทดลองต่อไปคือการ
ปรับขนาดของ CPU core และสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ในหัวข้อที่ 4.2 เรื่อง ส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการปรับขนาดของ CPU core ในหัวข้อนี้
จะอธิบายเกี่ยวกับผลการทดลองที่ผู้วิจัยได้ท าการปรับขนากของ CPU core ทั้งในส่วนของผู้
ให้บริการและผู้ ใช้บริการจากนั้นบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนของการทดลองแรกเมื่อมีการปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งผู้ใช้บริการ
แล้วไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และส่วนของการทดลองที่ 2 การ
ปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งผู้ให้บริการผลกระทบที่เกิดขึ้นคือส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ใน logger มีประสิทธิภาพลดลงโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ถูกอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.2.2 
การปรับขนาดของ CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการ 
 ในหัวข้อที่ 4.3 เรื่อง ผลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบันทึกเหตุการณ์โดย
ใช้หลักการท างานของระบบปฏิบัติการมาช่วยในการวิเคราะห์ โดยในหัวข้อนี้ได้น าผลการทดลอง
ทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ทดลองทั้งการปรับขนาดของ RAM และ CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการรวมทั้งหมด 4 ผลการทดลองมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับขนาด
ของฮาร์ดแวร์ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การออกแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป 
 หัวข้อที่ 4.4 เรื่อง ผลส่วนที่ 2 น าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์และเปรียบเทียบผลการปรัยปรุงประสิทธิภาพ ในหัวข้อนี้ได้น าเอาผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ
ที่ 4.3 มาเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์โดย
ที่ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ taskset ในระบบปฏิบัติการ linux มาช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยรายละเอียดของการปรับปรุงประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ใช้ผู้อ่านสามารถกลับไปอ่านใน
หัวข้อที่ 4.4 ผลส่วนที่ 2 น าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และ
เปรียบเทียบผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วผู้วิจัยได้สรุปผล  
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดลองโดยรายละเอียดจะถูกกล่าวเพ่ิมเติมในบทที่ 5  
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บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในยุคปัจจุบันคลาวด์คอมพิวติ้ง คลาวด์หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆได้มีการถูกใช้อย่าง
แพร่หลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของส่วนบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ แต่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยบนคลาวด์ก็เป็นประเด็นที่ส าคัญต่อการน าคลาวด์ไปใช้งานจริง โดยเฉพาะการน าคลาวด์ไป
ใช้ภายในองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นการวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคามต่อคลาวด์นั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ จึงท าให้มีองค์กรได้ท าวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามของคลาวด์นั่นคือ 
องค์กร CSA และสิ่งที่ต้องค านึงถึงต่อมาหลังจากมีการวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามของคลาวด์ คือ การ
แก้ปัญหาหรือการหาวิธีป้องกันเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ซึ่งหากมีการ
ป้องกันหรือบรรเทาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ใช้บริการคลาวด์ โดย
วิธีการบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อคลาวด์มีหลากหลายงานวิจัยที่ได้น าเสนอไว้ ซึ่ งวิธีการใช้
ระบบบันทึกเหตุการณ์ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดังกล่าวที่สามารถน าไปใช้บรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อคลาวด์ได้ และวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพที่ดียิ่ งขึ้นจนสามารถน าไปใช้งานจริง โดย
ระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถบันทึกได้ว่าใครเคยเข้าถึงหรือท าอะไรกับไฟล์ไว้บ้างและน าข้อมูลการ
บันทึกที่ได้ไปเป็นหลักฐาน เพ่ือสืบหาบุคคลกระท าผิดมารับผิดชอบ โดยในระบบบันทึกเหตุการณ์มี
โปรเซสส าหรับใช้บันทึกเหตุการณ์ เรียกว่า logger หรือล็อกเกอร์โดยโปรเซส logger ดังกล่าวถือว่า
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ หากมีการปรับปรุงในส่วนของ
โปรเซส logger ก็จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ ดังนั้นในงาน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้สนใจที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์  

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ผู้วิจัยจึงได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและสมมติฐานเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพได้ โดยรายละเอียดจะ
กล่าวในหัวข้อถัดไป 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
จากบทน าของบทที่  5 อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ ย่อหน้าที่สองด้านบน             

ได้กล่าวว่าในส่วนของบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย สมติฐานการวิจัย โดย
จะถูกอธิบายในหัวข้อสรุปผลการวิจัยนี้ ในย่อหน้าถัดไป 

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบการปรับขนาดของ 
RAM ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ 2. ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบการปรับขนาดของ CPU core ต่อ
ระบบบันทึ ก เหตุการณ์  และ 3. เพ่ื อปรับปรุงประสิทธิภ าพของระบบบั นทึ ก เหตุ การณ์                   
หลังการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปรับขนาดของ RAM และ CPU core โดยจุดประสงค์ท้ัง 
3 ข้อเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกกล่าวไว้ในบทที่ 1 บทน า และวิธีที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพได้จาก
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยวิธีที่ใช้ในการทดลองของวิทยานิพนธ์
เล่มนี้  คือ การก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการท างานของ CPU core ให้กับ logger ในระบบบันทึก
เหตุการณ์บนคลาวด์ ด้วยเครื่องมือ taskset บนระบบปฏิบัติ linux สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีดังกล่าว
เพราะเป็นวิธีแรกที่ผู้วิจัยค้นพบหลังสรุปผลวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับระบบบันทึก
เหตุการณ์หลังมีการปรับขนาดของ RAM และ CPU core และยังเป็นวิธีที่ตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้
กล่าวไว้ในบทที่ 1 บทน า หัวข้อของสมมติฐานการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องการให้วิธีการดังกล่าวเป็น
ต้นแบบส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์จึงได้เลือกใช้เครื่องมือ taskset 
เพ่ือก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger โดยรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 3 กรอบวิธีการ
ด าเนินการวิจัย หัวข้อที่ 3.5 วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งผลการทดลอง
หลังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ใหม่ ท าให้ทราบว่าหากมีการใช้เครื่องมือ 
taskset ให้กับโปรเซส logger แล้วจะส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพดีขึน้  

เมื่อเพ่ิมขนาด CPU core ในฝั่งของผู้ให้บริการผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเสมอไปเพราะประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของระบบบันทึกเหตุการณ์เมื่อโปรเซส 
logger ต้องประมวลผลบน CPU core ขนาด 1 core หรือ 8 core เท่านั้น โดยสาเหตุดังกล่าวถูก
กล่าวไว้ในบทที่ 4 ผลการวิจัย ในหัวข้อที่ 4.2.1 ผลวิเคราะห์จากการปรับขนาดของ CPU core               
หั วข้อที่  2) การปรับขนาดของ CPU core ในส่วนของผู้ ใช้บริการ  และเมื่อมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ taskset แล้ว การประมวลผลของ logger มีความคงที่มากขึ้น ไม่ว่า
จ านวน CPU core จะมีขนาดเท่าใดและท าให้โปรเซส logger สามารถจับโปรเซสขณะอ่านไฟล์ที่มี
ขนาดเล็กลงได้จากระบบบันทึกเหตุการณ์เดิมที่สามารถจับโปรเซสขณะอ่านไฟล์ได้ขนาด 26,952 
byte และระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วสามารถจับโปรเซสขณะอ่านไฟล์ได้
ขนาด 23,667 byte หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นได้ 32.85% ซึ่งหากไฟล์มีขนาดที่เล็กลงจะท าให้โปรเซสที่
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อ่านไฟล์ท างานได้ไว้ขึ้นส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ไม่สามารถเก็บข้อมูลของโปรเซสที่เข้ามาอ่าน
ไฟล์ได้ทัน ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ให้โปรเซส logger สามารถจับ
โปรเซสที่ก าลังอ่านไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงได้  
 นอกจากวิธีการน าเครื่องมือ taskset บนระบบปฏิบัติการ linux ไปใช้ปรับปรุงในส่วนของ
การเพ่ิมขนาด CPU core ของผู้ให้บริการแล้ว เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถน าไปใช้ปรับปรุง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร เ พ่ิ ม ข น า ด ข อ ง  RAM ใ น ฝั่ ง ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ด้                                              
โดยระบบบันทึกเหตุการณ์เดิมที่ยังไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อมีการเพ่ิมขนาดของ RAM ใน
ส่วนของผู้ใช้บริการ ความแม่นย าของระบบบันทึกเหตุการณ์จะลดลงเรื่อย ๆ หากผู้ใช้บริการมีการ
เพ่ิมขนาดของ RAM แต่เมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์แล้วท าให้ระบบ
บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวที่ความแม่นย าเพ่ิมขึ้นเป็น 100% ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะปรับขนาดของ RAM 
ให้มีขนาดจ านวนเท่าใด จากทุกครั้งที่เมื่อเพ่ิม RAM ของผู้ใช้บริการความแม่นย าจะลดลง จาก 100% 
ลงไปที่ 99.97 99.96 และ 99.96 ตามล าดับ โดยความแม่นย าจะลดลงเมื่อมีการเพ่ิมขนาดของ RAM    
ซึ่งระบบบันทึกเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพควรจะต้องจับโปรเซสให้ได้ 100%  ทุก ๆ ครั้งไม่ว่าขนาด 
RAM ของผู้ใช้บริการจะมีขนาดเท่าใด ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์ข้ึน  
 จากสมมติฐานการวิจัยได้ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 3 ข้อจากบทท่ี 1 บทน าสามารถสรุปได้ 3 ข้อดังนี้ 
  1) สมมติฐานที่หนึ่งที่ผู้วิจัยบรรยายไว้บทที่ 1 บทน าได้อธิบายว่าหากมีการเพ่ิม
ขนาดของ RAM ให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ในส่วนของผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วจะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ซึ่งจากผลการทดลองปรากฏว่าเมื่อเพ่ิมขนาดของ RAM 
ในส่วนของผู้ใช้บริการแล้วประสิทธิภาพของระบบันทึกเหตุการณ์ลดลงเพราะการเพิ่ม RAM ในส่วนนี้
เป็นการเพ่ิมภาระในการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์และเมื่อทดลองเพ่ิม RAM ในส่วน           
ผู้ให้บริการผลปรากฏว่าในส่วนนี้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ยังคงเดิม 
  2) จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 บทน าและอธิบายว่าหากมีการเพ่ิมขนาดของ 
CPU core ในส่วนของผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์จะดีขึ้น              
ผลปรากฏว่าหากมีการเพ่ิมขนาด CPU core ให้กับผู้ ใช้บริการประสิทธิภาพของระบบบันทึก
เหตุการณ์จะมีประสิทธิภาพคงเดิมแต่เมื่อเพ่ิมขนาดของ CPU ในส่วนของผู้ให้บริการประสิทธิภาพ
ของระบบบันทึกเหตุการณ์กลับลดลงสาเหตุมาจากการจัดสรรพื้นที่ในการท างานของระบบปฏิบัติการ 
  3) จากสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ว่าหากประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์
ลดลงสาเหตุน่าจะเกิดขึ้นจากการจัดสรรพ้ืนที่ในการท างานของระบบปฏิบัติการซึ่งในการทดลอง
เป็นไปตามสมมติฐานโดยเมื่อระบบปฏิบัติการได้จัดสรรพื้นที่ในการท างานให้กับโปรเซสล็อกเกอร์แล้ว
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จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลงจึงต้องมีการก าหนดพ้ืนที่ใน
การท างานของโปรเซสล็อกเกอร์เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น 
 จากผลสรุปการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดลองในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ผลสรุป            
ทั้ง 2 การทดลอง ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 1. สรุปผลการวิจัยและผู้วิจัยจะน าผลการทดลอง
ดังกล่าวไปอภิปรายผลการทดลองและอธิบายว่าตรงกับสมติฐานใดบ้างที่ผู้วิจัยเคยกล่าวในบทที่ 1  
บทน า โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อที่ 5.2 อภิปรายผลหัวข้อถัดไป 
 

5.2  อภิปรายผล 
        จากบทสรุปในหัวข้อที่ 1. สรุปผลการวิจัยได้กล่าวว่าจะมีการอภิปรายผลเกี่ยวกับการทดลอง
และอธิบายว่าสอดคล้องกับทฤษฎีใด ตามสมมติฐานในบทที่ 1 บทน า โดยรายละเอียดของการ
อภิปรายผล จะถูกอธิบายในหัวข้อย่อหน้าถัดไป 
        จากการทดลองที่ผู้วิจัยได้ท าการทดลองจะสามารถอภิปรายผลเกี่ยวกับผลการทดลองได้ 2 
ประเด็นการทดลอง คือ 1. การปรับขนาดของ RAM ในฝั่งผู้ใช้บริการและ 2. การปรับขนาดของ CPU 
core ในฝั่งผู้ให้บริการโดยจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.2.1 การปรับขนาดของ RAM ในฝั่งผู้ใช้บริการ 

จากผลสรุปของการทดลองเมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึก
เหตุการณ์แล้ว หากมีการเพ่ิม RAM ในฝั่งผู้ใช้บริการ จะท าให้ประสิทธิภาพความแม่นย าลดลง      
โดยสมมติในการทดลองได้ก าหนด RAM ของผู้ ใช้บริการให้มีขนาด 1 GB. 2 GB. และ 3 GB. 
ตามล าดับ ความแม่นย าของระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ ได้ คือ 99.97%  99.96% และ 99.96% 
ตามล าดับจะสังเกตได้ว่าหากมีการเพ่ิมขนาดของ RAM ในฝั่งของผู้ให้บริการค่าความแม่นย าจะลดลง 
แต่เมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์แล้ว ค่าความแม่นย าของระบบบันทึก
เหตุการณ์ที่ได้ คือ RAM ขนาด 1 GB. = 100% ขนาด 2 GB. = 100% และ 3 GB. = 100% ซึ่งการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้นความแม่นย าไม่ลดลง              
โดยสาเหตุที่ประสิทธิภาพดีขึ้นมาจากการก าหนดพ้ืนที่ให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์
บนคลาวด์ได้ท างาน ท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์มีความไวขึ้นจึงสามารถตรวจจับโปรเซสเมื่อมีการ
อ่านไฟล์ได้ทัน ท าให้เมื่อมีการเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ของ RAM จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์  ซึ่งวิธีการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการท างานให้โปรเซส logger ในระบบบันทึก
เหตุการณ์บนคลาวด์ จะตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในบทที่ 1 บทน าที่กล่าวว่าหากมีการเพ่ิม
ขนาดของฮาร์ดแวร์หรือ RAM จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และวิธีการ
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แก้ไขคือต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับโปรเซส logger ได้ท างานและเมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับ
โปรเซส logger ได้ท างานและผลการทดลองที่ได้ คือ ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น
ตรงตามสมมติฐาน 

จากการอภิปรายผลในส่วนของการปรับขนาดของ RAM ในฝั่งของผู้ ให้บริการเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ท าให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะการจัดสรรพ้ืนที่การท างานของระบบปฏิบัติการที่ได้มี
การจัดสรรพ้ืนที่ในลักษณะที่ระบบปฏิบัติการเป็นตัวก าหนดให้โปรเซส logger ท างานซึ่งอาจส่ง  
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโปรเซส logger ท าให้ประสิทธิภาพความแม่นย าของระบบบันทึก
เหตุการณ์ลดลง ซึ่งรายละเอียดของการจัดสรรพ้ืนที่ในระบบปฏิบัติการจะถูกกล่าวในหัวข้อการปรับ
ขนาดของ CPU core ฝั่งของผู้ให้บริการถัดไป 

 

5.2.2 การปรับขนาดของ CPU core ฝั่งของผู้ให้บริการ 
จากผลสรุ ป ขอ งการท ดลองเมื่ อ มี ก ารป รับ ขน าดของ CPU core ฝั่ งข อ ง                        

ผู้ให้บริการผลปรากฏว่าการเพ่ิมขนาดของ CPU core ไม่ได้ส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น              
เสมอไปเนื่องจากเมื่อมีการเพ่ิมขนาดของ CPU core จากขนาด 1 core ไป CPU core ขนาด                   
2 core ประสิทธิภาพของ logger กลับลดลงเมื่อเพ่ิมขนาดของ CPU core ขนาด 3 core จนถึง
ขนาด 7 core ก็ยิ่งท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลงเรื่อย ๆ แต่เมื่อขนาดของ CPU 
core มีขนาด 8 core กลับท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น จึงได้ข้อสรุปว่าการ
เพ่ิมขนาดของ CPU core ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้นเสมอไป ซึ่งจะตรง
กับสมมติฐานของผู้วิจัยที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 บทน า ว่าหากมีการเพ่ิมขนาดของฮาร์ดแวร์หรือ CPU 
core อาจส่งผลกระทบบางอย่างต่อระบบบันทึกเหตุการณ์และอาจไม่ได้ท าให้ระบบบันทึกเหตุการณ์
มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ผลเนื่องจากระบบปฏิบัติการได้ก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger 
ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ ท าให้เมื่อโปรเซส logger ท าการประมวลผลต่อเนื่องแล้ว
ระบบปฏิบัติการได้สลับพ้ืนที่การท างานระหว่าง CPU core ของโปรเซส logger ไปมา ท าให้เมื่อ
โปรเซส logger ย้ายการท างานจาก CPU core หนึ่งไปอีก CPU core หนึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพที่
ลดลง เนื่องจากหลักการจัดสรรพ้ืนที่ของระบบปฏิบัติจะเป็นตัวก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการท างานของ
โปรเซสทุกตัว จึงส่งผลให้เมื่อระบบปฏิบัติการก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger แล้วมี
โอกาสที่โปรเซส logger จะสลับการท างานไปมาระหว่าง CPU core  ท าให้ประสิทธิภาพลดลง 
 เมื่อทราบสาเหตุว่าประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลงจากการก าหนดพ้ืนที่                
การท างานของระบบปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดพ้ืนที่ให้โปรเซส logger ได้ท างานโดย       
ไม่ต้องมีการสลับพ้ืนที่การท างานของ CPU core ไปมาเหมือนที่ระบบปฏิบัติการได้จัดสรรพื้นที่ให้ ซึ่ง
ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อมีการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับโปรเซส logger ได้ท างาน ส่งผลให้
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ระบบบันทึกเหตุการณ์ใหม่ โปรเซส logger จะสามารถจับโปรเซสที่อ่านไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงจาก  
ขนาด 26,952 byte ลดลงเหลือขนาด 23,667 byte หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นได้ 32.85% เนื่องจากหาก
ไฟล์มีขนาดที่เล็กลงและเมื่อรันโปรเซสเพ่ือเข้าไปอ่านข้อมูลของไฟล์ดังกล่าว จะสามารถอ่านข้อมูลได้
ไวขึ้นจนส่งผลให้โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากการอ่านไฟล์เพ่ือ
น าไปเป็นหลักฐานในการหาตัวบุคคลกระท าผิดมารับผิดชอบได้ทันดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์จนโปรเซส logger จะสามารถตรวจจับโปรเซสที่ก าลังอ่าน
ไฟล์ขนาดเล็กได้ทันและเมื่อประสิทธิภาพของโปรเซส logger ดีขึ้นจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ดีขึ้นตามล าดับ 
 จากการอภิปรายผลจะเห็นได้ว่าในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จนสามารถหาวิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึก
เหตุการณ์ได้ นั้นคือ วิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์
บนคลาวด์ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยวิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพวิธีอ่ืน ๆ ผู้วิจัยจะระบุในหัวข้อถัดไป 5.3 ข้อเสนแนะพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลท าไมถึงได้
เลือกใช้วิธีการก าหนดพื้นที่การท างานให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึเหตุการณ์บนคลาวด์ 
  

5.3  ข้อเสนอแนะ 
           ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์นั้นอาจจะสามารถใช้วิธีการอ่ืนๆ ได้

เช่นเดียวกันซึ่งตัวอย่างของวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าวจะเขียนอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.3.1 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และนอกจากนี้หากต้องการน าระบบบันทึก

เหตุการณ์ไปใช้งานกับระบบปฏิบัติการ อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก linux เช่น Ubuntu Window ก็

สามารถท าได้เช่นเดียวกันซึ่งจะอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อ 5.3.2 การน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไปใช้บน

ระบบปฏิบัติการอ่ืนโดยทั้ง 2 หัวข้อดังกล่าวมีรายระเอียด ดังนี้ 

 

5.3.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ 
                   ในหัวข้อ 5.3.1 ข้อเสนอแนะผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยใช้ในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ การก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับ

โปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ โดยผู้วิจัยจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า

วิธีการดังกล่าวไปใช้และการน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ร่วมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยวิธี อ่ืน ๆ ที่

ผู้วิจัยได้เคยกล่าวไว้ในบทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย หัวข้อที่ 3.5 วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอธิบายในย่อหน้าถัดไป 



 106 

จากข้อสรุปในบทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย หัวข้อที่ 3.5 วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ ท าให้ทราบว่านอกจากวิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger ในระบบ
บันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์แล้ว ยังมีวิธีอ่ืน ๆ ที่อาจจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ได้เช่นเดียวกัน นั้นคือ วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดดิ้งใหม่ ซึ่งการเขียน            
โค้ดดิ้งของโปรเซส logger ใหม่โดยลดขั้นตอนการท างานของโปรเซส logger ลงอาจจะท าให้
ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้น แต่จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ต้องการสร้าง
ต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์  จึงได้น าเสนอเพียงวิธี เดียว                      
เพราะการปรับปรุงโค้ดดิ้งจะต้องใช้เวลาในการทดลองที่มากขึ้นผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการก าหนดพ้ืนที่           
การท างานให้กับโปรเซส logger เพียงวิธีเดียวเพ่ือสร้างเป็นต้นแบบส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
แบบอ่ืน ๆ ต่อไป นอกจากนี้ถ้าหากมีการทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ด้วย
วิธีการอ่ืน ๆ และวิธีการอ่ืน ๆ เหล่านั้นอาจจะใช้งานร่วมกับวิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างานของ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้ท าให้ได้ระบบบันทึกเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น พร้อมน าไปใช้ใน
สภาพแวดล้อมจริง 

วิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึก
เหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้ทดลองบนระบบปฏิบัติการ linux fedora 16 แล้วนั้น วิธีการดังกล่าวอาจจะ
สามารถน าไปใช้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ที่รันบนระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได้ โดยใช้หลักการก าหนด
พ้ืนที่ในการท างานของโปรเซส logger เช่นเดียวกัน เช่น ระบบปฏิบัติการ window ระบบปฏิบัติการ 
linux ubuntu หรือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ 

วิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์  
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ และวิธีการดังกล่าวยังอาจจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากระบบปฏิบัติการ linux ที่ใช้ในการทดลองและ
นอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีการเขียนโค้ดดิ้งใหม่ให้กับโปรเซส logger ที่น่าจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ แต่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้เพียงวิธีการก าหนดพ้ืนที่ 
การท างานให้กับโปรเซส logger เพียงวิธีเดียวเพ่ือเป็นต้นแบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บันทึกเหตุการณ์ต่อไป 
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5.3.2 การน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไปใช้บนระบบปฏิบัติการอ่ืน 
                   ในหัวข้อนี้จะอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไปใช้งานร่วมกับ

ระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ เนื่องจากขอบเขตในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ 

linux fedora 16 ในการจ าลองสร้างคลาวด์ IaaS แบบสาธารณะดังนั้นหากต้องการน าระบบบันทึก

เหตุการณ์ดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องทราบเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของคลาวด์ที่ท าให้คลาวด์ฝั่งผู้ให้บริการสามารถเข้าไปบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งผู้ใช้บริการได้โดย

สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

 หากต้องการน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไปใช้ตรวจจับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นบนคลาวด์ใน
ระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ นอกจากระบบปฏิบัติการ linux ผู้ให้บริการจ าเป็นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับ
ข้อมูลใน system.map ซึ่งเป็นไฟล์ที่จะท าให้ล็อกเกอร์สามารถเข้าไปบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได้โดยรายละเอียดของไฟล์ system.map ดังตารางที่ 6 
  

[domain name] {  
[ 1953.578814] ostype = "Linux"; 
[ 1953.578817] sysmap = "[insert path here]"; 
[ 1953.578820] linux_name = 0x460; 
[ 1953.578824] linux_tasks = 0x240; 
[ 1953.578826] linux_mm = 0x278; 
[ 1953.578829] linux_pid = 0x2b4; 
[ 1953.578832] linux_pgd = 0x48; 
[ 1953.578835] }  

 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลภายในไฟล์ system.map 

 
จากข้อมูลภายในไฟล์ system.map  ซึ่งเป็นไฟล์ที่ผู้ให้บริการต้องคัดลอกไปไว้ในล็อกเกอร์

เพ่ือให้ล็อกเกอร์นั้นทราบต าแหน่งที่อยู่ของระบบปฏิบัติการที่ต้องการเข้าไปบันทึกข้อมูล จึงจะท าให้
ระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถมองเห็นเครื่องของผู้ใช้บริการได้จนกระทั่งสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูล
ที่อยู่ในเครื่องผู้ใช้บริการ 
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จากวิธีการน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไปใช้กับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ วิธีดังกล่าวนี้เป็นเพียงวิธี
ที่ผู้วิจัยได้แนะน าจากประสบณ์การทดลองและตั้งสมมติฐานเมื่อต้องการน าระบบบันทึกเหตุการณ์ไป
ใช้งานกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจจะใช้ได้จริงแต่ผู้ให้บริการต้องศึกษาโครงสร้าง
ของสถาปัตยกรรมในระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ เช่น Window linux Ubuntu เป็นต้น   
 

5.4 สรุปภาพรวมบทที่ 5 
         ในบทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสามารถสรุปรายละเอียดโดยแบ่งรายละเอียด

เป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

  หัวข้อที่ 5.1 สรุปผลการวิจัย 

  หัวข้อที่ 5.2 อภิปรายผล 

  หัวข้อที่ 5.3 ข้อเสนอแนะ 

ในหัวข้อ 5.1 จากผลสรุปการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดลองในวิทยานิพนธ์เล่มนี้

สามารถสรุปผลการทดลองหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพได้ 2 การทดลอง คือ 1. หากเพ่ิม RAM ใน

ส่วนของผู้ให้บริการแล้วจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ลดลงจึงต้องมีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซสล็อกเกอร์ซึ่งผลการทดลองที่ได้ท าให้

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์นั้นดียิ่งขึ้น และอีกผลการทดลองที่ได้ท าการปรับปรุง

ประสิทธิภาพนั้นคือการทดลองที่ 2. การเพ่ิมขนาดของ CPU core ให้กับส่วนผู้ให้บริการโดยการ

ทดลองเดิมนั้นเมื่อเพ่ิมขนาดของ CPU core ให้กับผู้ให้บริการแล้วประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของระบบ

บันทึกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อขนาดของ CPU core มีจ านวน 1 core และ 8 core ดังนั้นระบบ

บันทึกเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพจึงมีประสิทธิภาพที่ลดลงและการท างานไม่ต่อเนื่องกัน

แต่เมื่อมีการกก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซสล็อกเกอร์  ประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์จึงดีขึ้นการท างานของโปรเซสล็อกเกอร์มีความต่อเนื่องกันมากขึ้นและสามารถบั นทึก

เหตุการณ์ได้ไวยิ่งขึ้น 

ในหัวข้อ 5.2 อภิปรายผลจะเห็นได้ว่าในการทดลองของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจนสามารถหาวิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบ

บันทึกเหตุการณ์ได้ นั้นคือวิธีการก าหนดพ้ืนที่การท างานให้กับโปรเซส logger ในระบบบันทึก

เหตุการณ์บนคลาวด์ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น โดยวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพวิธี อ่ืน ๆ ก็อาจจะใช้ได้เช่นเดียวกัน เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใหม่                
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การเขียนโปรแกรมแบบพาราเรียงโปรแกรมมิ่งหรืออาจจะต้องใช้หลายๆ วิธีมาท างานร่วมกันจึงจะท า

ให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ 

ในหัวข้อ 5.3 ข้อเสนอแนะได้อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใหม่  การเขียนโปรแกรมด้วยพาราเรียลโปรแกรมมิ่งหรือจะน าวิธีการ

หลายๆ วิธีการไปประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดระบบบันทึกเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในหัวข้อนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการน าระบบบันทึกเหตุการณ์ ไปใช้ตร วจจับบน

ระบบปฏิ บั ติ การประเภท อ่ืน  ๆ  เช่น  Windows Linux Ubuntu โดยวิธีที่ ใช้ คื อต้องศึ กษา

สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติและสร้างไฟล์ System.map เพ่ือเป็นไฟล์ที่ท าให้ระบบบันทึก

เหตุการณ์มองเห็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายในระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ(ไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ์ & 

Wongthai, 2017b) 
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ภาคผนวก ก การดาวน์โหลด และติดตัง้โปรแกรม Fedora 16 
 

 โปรแกรม Fedora (ฟีโดรา) คือ ระบบปฏิบัติการที่แตกแขนงมาจาก Linux และแตกย่อย

จาก Redhat เวอร์ชั่น 9 โดย Fedora เป็นระบบปฏิบัติการ Open source ที่ทุกคนสามารถพัฒนา

และแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://iso.linuxquestions.org/fedora/fedora-16/ 

แสดงดังภาพที ่25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่25 แสดงเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Fedora 16 
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หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Fedora 16 แล้ว ให้ restart คอมพิวเตอร์และตั้งค่า

บูทส าหรับลงระบบปฏิบัติการ Linux Fedora 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่26 แสดงการตั้งค่าบูทส าหรับลงปฏิบัติการ Linux Fedora 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่27 แสดงข้ันตอนการติดตั้ง Install Fedora 16 
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หลังจากเลือกค าสั่ง Install or upgrade Fedora แล้วจะเข้าสู่การติดตั้งในล าดับถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่28 แสดงข้ันตอนถัดไปของการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Fedora โดยคลิกปุ่ม OK 
 

หลังจากคลิกปุ่ม OK เพ่ือด าเนินการติดตั้งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่29 แสดงการตั้งค่าภาษาส าหรับลงระบบปฎิบัติการ Linux 
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ภาพที ่30 ตั้งค่าภาษาส าหรับใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่31 เลือก Basic Storage Devices แล้วคลิด Next 
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ภาพที ่32 ตั้งช่ือส าหรับคอมพิวเตอร์แล้วคลิก Next 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่33 เลือกภูมิภาคส าหรับผู้ใช้งาน 
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ภาพที ่34 ตั้งค่า Root Password ส าหรับผู้ใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่35 ยืนยัน Password คลิก Use Anyway เพื่อด าเนินขั้นถัดไป 
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ภาพที ่36 คลิกเลือก Use All Space แล้วคลิก Next 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่37 จัดสรรพื้นที่ส าหรับลงระบบปฏิบัติการ Fedora Linux 



 124 

ในการจัดสรรพื้นที่ส าหรับลงระบบปฏิบัติการ Fedora Linux ผู้ใช้ต้องค านวณพ้ืนที่ส าหรับ

ลงโปรแกรมจ าลองระบบปฏิบัติการหรือ VM ส าหรับสร้างคลาวด์อย่างน้อย 100 GB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่38 แบ่งพ้ืนที่ส าหรับ VM เพื่อใช้ในการสร้างคลาวด์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่39 แสดงพ้ืนที่ท้ังหมดส าหรับการลงระบบปฏิบัติ Fedora Linux 
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ภาพที ่40 ยืนยันการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Fedora Linux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่41 คลิก Next เพื่อด าเนินการขั้นตอนถัดไป 
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ภาพที ่42 เลือก Graphical Desktop และคลิกปุ่ม Next 
 

สาเหตุที่เลือก Graphical Desktop เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานในโหมดของ Graphical ได้สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่43 โปรแกรมท าการติดตั้ง 
 



 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่44 หลังจากโปรแกรมติดตั้งเสร็จให้ reboot ระบบปฏิบัติการเพื่อเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ Fedora Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่45 เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Fedora Linux 
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ภาพที ่46 ยืนยัน License แล้วคลิก Forward 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่47 ตั้งค่าวันและเวลาเพื่อเข้าสู่ระบบปฎิบัติการ Fedora Linux 
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ภาพที ่48 สร้าง User ส าหรับผู้ใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่49ตรวจสอบสถานะฮาร์ดแวร์และคลิก Finish 
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ภาพที ่50 ระบบปฏิบัติการ Fedora Linux พร้อใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์เป็นการให้บริการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน  โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และการ

เข้าถึงบริการดังกล่าวนี้ส่วนมากจะต้องท าผ่านอินเตอร์เน็ต  ในปัจจุบันระบบคลาวด์มีการใช้อย่าง

แพร่หลาย และปัญหาด้านความปลอดภัยก็ยังเป็นปัญหาส าคัญของคลาวด์ในปัจจุ บัน เช่น ผู้ไม่

หวังดีอาจเข้าถึงไฟล์ข้อมูลของผู้ใช้คลาวด์ได้ ทั้งนี้ระบบบันทึกเหตุการณ์  หรือ logging system 

เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดประเด็นด้านความปลอดภัยของ

คลาวด์ได้  ระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถบันทึกข้อมูลความเป็นไปในระบบคลาวด์ เช่น

บันทึกว่าใครเคยเข้าถึงไฟล์อะไร ข้อมูลที่บันทึกได้นี้สามารถน าไปเป็นหลักฐานเม่ือเกิดปัญหา

เกี่ยวกับความปลอดภัยของคลาวด์  แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีการทดสอบ

ประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว  

ในบทความนี้จึงวิเคราะห์คุณภาพของส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบบันทึกเหตุการณ์ ด้วยวิธีการ

ทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยความจ าหลัก จากนั้นผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ สรุป และอภิปราย

ผลกระทบของหน่วยความจ าหลักที่มีต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว โดยข้อสรุปของงานวิจัยนี้

สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงคุณภาพและสมรรถนะของส่วนประกอบ

ต่างๆ ของระบบบันทึกเหตุการณ์ เพราะข้อสรุปดังกล่าวนี้สามารถน าไปใช้เป็น 
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พื้นฐานส่วนหนึ่งส าหรับการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์ได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ระบบดังกล่าวสามารถท างานได้จริงในระบบคลาวด์  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการในการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดประเด็นด้านความ

ปลอดภัยของคลาวด์ 

ค าส าคัญ  : ความปลอดภั ย  การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ  ระบบบั นทึ ก เหตุ การณ์                           

การวัดประสิทธิภาพ หน่วยความจ าหลัก  
Abstract 

Cloud Computing or cloud is a service model that allows consumers access to and use 

computing recourses provided by cloud providers.  Mostly, this needs to be done via 

the Internet.  These resources cloud be storages, virtual machines, computing 

infrastructures, etc.  Although cloud is widely adopted in many application areas, its 

security is still a challenge.  For example, malicious users may have unauthorized 

accesses to a cloud user’s file. A logging system is one of approaches to mitigate risks 

associated with cloud security.  This system can, for example, produce evidence of 

who was an accessor of a cloud user’ s file.  This evidence can be used when facing 

cloud security.  However, previous works did not provide full performance 

measurement of the system. This paper discusses quality analysis of a logging system 

through performance measurement of the system.  We mainly for focused on 

measurement of a main memory of the system.   Then to investigate that how the 

memory affect the performance of the system, we analyzed the results and provided 

discussions. This paper can be seen as a basis to provide quality analysis of a logging 

system.  This basis can be used as a guide line to design and develop the system 

effectively and efficiently.  Then this system can be truly used to mitigate risks 

associated with the cloud security. 

Keywords : Security,  Cloud, Logging system, Performance Measurement,                

Main memory  
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1.  บทน า 

 คลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านไอทีและถูกน าไปใช้อย่าง

กว้างขวางในการจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์ยังให้บริการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบการ

ใช้งานของคลาวด์ คือ เสียค่าใช้จ่ายเท่ากับจ านวนทรัพยากรที่ใช้ ดังนั้น  คลาวด์จึงเป็นตัวเลือกที่ดี

ส าหรับองค์กรในการน าคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานด้านไอที แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านความปลอดภัย

ของคลาวด์ก็เป็นอุปสรรคส าคัญในการน าคลาวด์มาใช้ให้ประสบผลส าเร็จในองค์กรโดยปัญหาด้าน

ความปลอดภัยดังกล่าวนี้เป็นการให้เหตุผลจากเจ้าหน้าที่ CIOs (Chief Information Officers) ซึ่ง

เป็นเจ้าหน้าที่ด้านไอทีขององค์กรต่างๆ [4] และด้วยเหตุผลข้างต้นที่มีเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกังวลเกี่ยวกับ

ด้านความปลอดภัยของคลาวด์ ทั้งนี้จึงมีองค์กรได้ท าการวิจัยและระบุปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ไว้

ในรายงานต่างๆ เช่น องค์กร CSA (Cloud Security Alliance) [1] 

 จากปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ที่องค์กร CSA ได้ระบุไว้ท าให้มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการ

วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในบทความนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและสนใจเกี่ยวกับระบบ

การบรรเทาภัยคุกคามด้วยระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging systems) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในงาน 

[5][10][11] โดยในระบบดังกล่าวสามารถบันทึกข้อมูลความเป็นไปในระบบคลาวด์ เช่น บันทึกว่าใคร

เคยเข้าถึงไฟล์อะไร ข้อมูลที่บันทึกนี้สามารถน าไปเป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของคลาวด์ โดยในระบบบันทึกเหตุการณ์จะมีโปรเซสที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ เรียกว่า logger ใน

บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่การท างานของ logger และท าการทดสอบ RAM ซึ่งเป็นหน่วยความจ าหลัก 

(รายละเอียดของ RAM จะถูกอธิบายในย่อหน้ารองสุดท้ายของบทน า) ซึ่ง RAM เป็นส่วนประกอบที่

ส าคัญในระบบนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจว่าหากมีการเพ่ิมจ านวน RAM จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ 

logger หรือไม่ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ 1. เครื่องที่ท าการติดตั้ง logger โดยในบทความ

เรียกเครื่องที่ติดตั้ง logger ว่า dom0 (Domain Zero) 2. เครื่องที่ถูกตรวจสอบ ในบทความจะเรียก

เครื่องที่ถูกตรวจสอบว่า domU (Domain User)  ในงานเดิม [5][10] ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ CPU core (รายละเอียดของ CPU core จะถูกอธิบายในย่อหน้าที่สี่ของบทน า) ที่ส่งผลต่อ 
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ประสิทธิภาพการท างานของ logger แต่ยังไม่มีผลการทดลองใดที่ท าการทดสอบว่า RAM จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของ logger หรือไม ่

การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ [2] เพราะการ

ทดสอบประสิทธิภาพเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญ จะท าให้ทราบถึงความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ [13] ดังนั้นในบทความนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การทดสอบประสิทธิภาพ

ของ logger เมื่อมีการปรับขนาด RAM ใน dom0 และ domU โดยผู้วิจัยออกแบบการทดลองให้

ระบบ logger ท างานบน RAM ในสภาวะที่แตกต่างกัน และน าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์และ

สรุป หากเพ่ิม RAM ให้กับ dom0 และ domU จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ logger อย่างไร  

หน่วยประมวลผล คือ หน่วยที่แปลค าสั่งแล้วท าการประมวลค าสั่งเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่

ต้องการ ได้แก่ CPU และ Coprocessor ในบทความนี้ขออธิบาย CPU เพียงอย่างเดียวเพราะว่า 

CPU เป็นส่วนที่ใช้ทดลองในงานวิจัยนี้ CPU (Central Processing Unit) หรือ CPU core ซึ่งใน

งานวิจัยใช้ค าว่า CPU core โดย CPU core มีความสามารถในการประมวลผลและรองรับการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ [6][12] เป็นส่วนส าคัญในการประมวลผลของเครื่อง 

หน่วยความจ าหลัก (Main memory) เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลหรือค าสั่งที่รับเข้ามา 

เพ่ือรอให้ CPU ประมวลผล หน่วยความจ าหลักจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM ใน

บทความนี้สนใจการท างานของ RAM จึงขออธิบายความหมายของ RAM เพียงอย่างเดียว RAM ย่อ

มาจาก Random Access Memory  เป็นหน่วยความจ าชั่วคราว เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า ข้อมูลที่อยู่ใน 

RAM ก็จะหายไป ซ่ึง RAM จะเก็บข้อมูลในระหว่างที่คอมพิวเตอร์ก าลังท างาน [3][9] 

  บทความนี้จะท าการทดสอบประสิทธิภาพของ logger ในสภาวะ RAM ขนาดต่างๆ ผู้วิจัยจึง

ท าการออกแบบการทดลองโดยก าหนด RAM ให้กับ dom0 domU และทดสอบประสิทธิภาพของ 

logger  โดยการทดสอบของ [5][10] ก่อนหน้าจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ CPU core ที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ logger แต่ยังไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพของ RAM ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของ logger ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า RAM ก็เป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อการท างานของ

logger จึงได้ท าการทดลองนี้ขึ้นมา 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 ขั้นแรก ผู้วิจัยออกแบบการทดลองและทดลองซ้ าไปมา วัตถุประสงค์ในการทดลองเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพของ logger หลังการเพิ่ม RAM  และน าผลการทดลองของ dom0 และ domU   

มาวิเคราะห์ผลกระทบของ RAM ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์  ในการทดลองผู้วิจัยตั้ง

ค่า RAM ให้ dom0 และ domU ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ logger ในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ logger ในสภาพแวดล้อม RAM ที่แตกต่างกัน

แล้ว จะท าให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ RAM ต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์และ

ท าให้ผู้ออกแบบระบบ logger สามารถออกแบบระบบได้ง่ายขึ้นเพราะจะสามารถเลือกจัดสรร

ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม จนสามารถลดต้นทุนขององค์กรและประหยัดพลังงานได้ 

3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.1 น าเสนอสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ 

 ในหัวข้อนี้จะบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์และ 

กระบวนการท างานของ read แอปพลิเคชัน โดยในภาพที่ 1 จะแสดงสถาปัตยกรรมของระบบบันทึก

เหตุการณ์ กระบวนการท างานของ read แอปพลิเคชัน ในภาพจะมีไฟล์ส าคัญชื่อ s.txt ซึ่งถูกจัดเก็บ

ใน diskU และ diskU จะอยู่ใน domU (domU และ diskU เป็น virtual disk)  diskU คือ พ้ืนที่

จัดเก็บไฟล์ส าคัญของลูกค้า (ลูกค้าคือผู้ที่มาเช่าบริการคลาวด์และเป็นเจ้าของ domU) การจัดเก็บใน 

diskU จะเป็นไฟล์ประเภทอะไรก็ได้ เช่น text executable หรือ database files ในภาพที่ 1 จะ

แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ domU และ dom0 ส่วนที่ 1 ส่วนของ domU ลูกค้าเป็นเจ้าของและ

จัดเก็บไฟล์ s.txt ส่วนนี้มีการท างาน คือ เมื่อลูกค้ารันแอปพลิเคชัน read เพ่ือเข้าไปอ่านไฟล์ s.txt  

การรันแอปพลิเคชัน read จะมาจากลูกค้า หรือว่า domU ถูกครอบครองโดยแฮกเกอร์ (ตาม

เส้นประหมายเลข 2) (read เป็นแอปพลิเคชัน เมื่อ read ถูกรันแอปพลิเคชัน จะถูกเปลี่ยนเป็น

โปรเซส read ) ในส่วนของ read_mem ในวงรีที่ถูกจัดเก็บใน memU (memU คือ หน่วยความจ า

หลักหรือ RAM) ในพ้ืนที่หน่วยความจ านี้จะเก็บข้อมูลการท างานทั้งหมดตั้งแต่รันแอปพลิเคชัน read 

เพ่ือใช้งาน จนกระทั่งเข้าไปอ่านไฟล์ s.txt ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเรียกว่า การบันทึกประวัติของ

ไฟล์ส าคัญ ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ใน read_mem โดยจะจัดเก็บ 1. ชื่อไฟล์ (f_nm) 2. ไอดีของโปรเซสที่

ถูกรัน (p_id) 3. ชื่อของโปรเซสที่ถูกรัน (p_nm) 4. ชื่อผู้รันโปรเซส (p_ownID) แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 The content of the history of critical file 

 ในย่อหน้านี้ได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ กระบวนการ

ท างานของ read แอปพลิเคชัน และได้กล่าวถึงการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์ว่าแบ่งการ

ท างานเป็น 2 ส่วน โดยการท างานในส่วนที่  1 ส่วนของ domU จะถูกอธิบายไว้ที่ย่อหน้าที่ผ่านมา

และย่อหน้าถัดไปจะอธิบายการท างานในส่วนที่ 2 ส่วนของ dom0   

จากย่อหน้าที่แล้วได้อธิบายการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

domU และ dom0 ในย่อหน้านี้จะขออธิบายการท างานในส่วนที่ 2 คือ การท างานใน dom0      

ซ่ึงเป็นส่วนของผู้ให้บริการเช่าคลาวด์ แสดงในภาพที่ 1 โดยในฝั่งของ dom0 จะท าการติดตั้ง logger 

(หมายเลข 1’ แสดงในภาพที่ 1) ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ โดยกระบวนการท างานของ logger คือ  

รัน logger จากนั้น logger เรียกใช้ libVMI  เพ่ือเข้าไปใน memU (หมายเลข 2’) ซึ่ง libVMI คือ 

library ใน ภาษา C ที่ถูกเขียนเพ่ือให้สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลที่จัดเก็บใน read_mem ที่อยู่ใน 

memU (ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน read_mem จะแสดงในตารางที่ 1 และถูกอธิบายในส่วนของบรรทัด

สุดท้ายของย่อหน้าที่แล้ว) เมื่อ logger เข้าไปบันทึกข้อมูลใน read_mem ที่อยู่ใน memU แล้ว 

logger จะน าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน read_mem (ข้อมูลที่จัดเก็บใน read_mem ดูได้จากตารางที่ 1) 

บันทึกลงใน F3 (disk0)(หมายเลข 3’) 

ภาพรวมทั้งหมดของหัวข้อนี้จะอธิบายการท างานในส่วนของ domU และ dom0 โดยจะมี

การกล่าวถึงการท างานของแอปพลิเคชัน read ซึ่งในงานวิจัยจะเรียกการท างานของแอปพลิเคชัน 

read ว่า กิจกรรมในแอปพลิชัน read ซึ่งหัวข้อถัดไปจะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมแอปพลิเคชัน read  

3.2 กิจกรรมในแอปพลิชัน read 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในแอปพลิชัน read โดยจะมีกระบวนการท างาน คือ  

1. เปิดไฟล์ s.txt  2. อ่านไฟล์และพิมพ์ข้อมูลภายใน s.txt 3. ปิดการท างาน 4. จบการท างาน โดย

กิจกรรมในแอปพลิชัน read จะถูกปรับปรุงและน าไปใช้ในงานทดลอง โดยจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

f_nm p_id p_nm p_ownId 

s.txt 4624 read  1002(alice) 
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ภาพที่ 1 An Experimental Environment  domU and dom0 

3.3 สลีปป้ิงทามและแอคคูเรซี่ (sleeping time and accuracy)   

 ในหัวข้อนี้จะอธิบายความหมายของ sleeping time และ accuracy ซึ่งเป็นค่าที่ถูกใช้ใน

การทดลองโดย sleeping time คือ ค่าเวลาค่าหนึ่งที่ก าหนดเพ่ิมในกระบวนการท างานของกิจกรรม

ในแอปพลิเคชัน read (โดยกิจกรรมในแอปพลิเคชัน read ถูกกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2) ผู้วิจัยจึงท าการ

แก้ไขกระบวนการในกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ในส่วนของก่อนการปิดโปรแกรมด้วยภาษา C 

โดยเขียน function usleep เพ่ิมเข้าไป โดยมีการท างาน ดังนี้ 1. เปิดไฟล์ s.txt  2. อ่านไฟล์และ

พิมพ์ข้อมูลใน s.txt 3. ในส่วนของก่อนการปิดการท างาน จะก าหนดเวลา x ms (millisecond) เช่น 

x = 60 เพ่ือไม่ให้โปรเซสปิดการท างานทันทีแต่จะให้ปิดการท างานหลัง 60 ms (การก าหนดเวลาเพ่ิม

ในขั้นตอนนี้เรียกว่า sleeping time) 4. ปิดการท างาน 5. จบการท างาน วิธีการทั้งหมดนี้เป็นการ รัน

แอปพลิเคชัน read เพียง 1 ครั้ง ในการทดลองจะท าการรันแอปพลิเคชัน read 1000 ครั้ง  

 ค าว่า accuracy ในการทดลองผู้วิจัยได้ทดสอบรัน logger ไปจับโปรเซส read ขณะที่ก าลัง

อ่านไฟล์ชื่อ s.txt  จ านวน 1000 ครั้ง หาก logger สามารถตรวจพบไฟล์  s.txt  ได้ครบ 1000 ครั้ง  
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หมายความว่า logger มีค่าความแม่นย า 100% (accuracy = 100%) ค่าความแม่นย าของ logger 

สามารถมีได้ตั้งแต่ 0-100% ถ้าหาก logger ไม่สามารถตรวจพบไฟล์ s.txt ได้เลย นั้นคือค่าความ

แม่นย าของ logger เป็น 0%  

 ในการทดลอง ถ้าหาก  logger ไม่สามารถตรวจพบไฟล์ s.txt ได้จะเรียกว่า “miss” และถ้า

หาก logger สามารถตรวจพบได้จะเรียก “hit” โดยค าว่า “miss” อาจเกิดจากโปรแกรมเออเร่อ   

ท าให้  logger ตรวจจับไฟล์ “miss” เช่น เมื่อรัน logger ไปจับโปรเซส read ขณะที่ก าลังอ่านไฟล์ 

s.txt จ านวน 100 ครั้ง และ logger ตรวจเจอไฟล์ s.txt ได้  80 ครั้ง (“hit 80”) นั้นหมายความว่า 

logger มีค่าความแม่นย าที่ 80% (accuracy = 80%) 

 หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค่าของ sleeping time ซึ่งเป็นค่าที่ถูกน าไปใช้ในงานทดลองเพ่ือ

หา accuracy ในการทดลองและค่า accuracy เป็นค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพของ logger โดย

ประสิทธิภาพของ logger ที่ดี จะมีค่า accuracy ใกล้เคียง 100%  

3.4 สภาพแวดล้อมการทดลอง 

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดลอง โดยในการ

ทดลองผู้วิจัยได้ทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC CPU Xeon และ  RAM kington DDR3 SDRAM 

การออกแบบการทดลองนั้นได้ก าหนดค่า CPU core ของ dom0 และ domU ให้มีขนาด 8 core 

จากนั้นก าหนด RAM ฝั่ง dom0 ให้มีขนาด 2GB 4GB 6GB และ 8GB ตามล าดับ ในส่วนของ RAM 

ฝั่ง domU ก าหนดขนาดเป็น 1GB 2GB และ 3GB ตามล าดับ จากนั้นแบ่งการทดลองเป็น 2 ฝั่ง คือ 

1. ทดลองฝั่ง domU และ 2. ทดลองฝั่ง dom0 ในส่วนของซอฟต์แวร์ผู้วิจัยได้ท าการลง logger ใน

ระบบปฏิบัติการ linux บน fedora16 โดยในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง  

4.  วิธีด าเนินการ 

 หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาค่า sleeping time วิธีการน าค่า sleeping time ไปใช้ในงาน

ทดลอง และการก าหนดขนาดของ RAM ในการทดลองแต่ละส่ วน ในการทดลองนี้ จะใช้

สถาปัตยกรรมของคลาวด์ในภาพที่ 1 [5][10][11] มาออกแบบการทดลอง จุดมุ่งหมายของการ 
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ทดลองคือ ทดสอบประสิทธิภาพของ logger เมื่อท าการปรับขนาด RAM ใน dom0 และ domU 

โดยในการทดลองจะก าหนดค่า sleeping time ไว้ที่ 66.25 ms ซึ่งเป็นค่าที่ได้มาจากการรัน logger 

บน dom0 ที่มีขนาด 8 core และ domU มีขนาดระหว่าง 1 ถึง 8 core (d08c-u1c d08c-u2c    

d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c และ d08c-u8c) จนครบแล้วจึงน าเอาค่า 

sleeping time ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 66.25 ms หลังจากได้ค่าเฉลี่ยของ sleeping time 

แล้ว จะน าค่า sleeping time ไปใช้ในการทดลอง โดยจะแบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน คือ  

4.1 การปรับขนาด RAM ใน domU 

ส่วนที่ 1 (แสดงผลการทดลองในหัวข้อ 5.1) คือ การทดลองปรับ RAM ของ domU และ

ส่วนที่ 2 จะเป็นการปรับ RAM ใน dom0 การทดลองปรับ RAM ใน domU ได้ท าการเซตค่า RAM 

ของ domU ให้มีขนาด 1GB 2GB และ 3GB  RAM ของ dom0 มีขนาดคงที่ 8GB และขนาด CPU 

core ของ dom0 มีขนาด 8 core และ CPU core ของ domU มีขนาดระหว่าง 1 ถึง 8 core 

(d08c-u1c d08c-u2c d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c แ ล ะ  d08c-u8c 

บน RAM 1 GB ของ domU) หลังจากท าการทดลองเสร็จ บันทึกผลการทดลองและท าการปรับ

ขนาด RAM ของ domU เป็น 2GB และ 3GB ตามล าดับและทดลองโดยใช้กระบวนการเดิม  

4.2 การปรับขนาด RAM ใน dom0 

หลังจากท าการทดลองส่วนที่ 1 การปรับ RAM ใน domU แล้ว จะเริ่มท าการทดลองในส่วน

ที่ 2 (แสดงผลการทดลองในหัวข้อ 5.2) การปรับ RAM ใน dom0 โดยก าหนดขนาด RAM ของ 

dom0 ไว้ที่ 2GB 4GB 6GB และ 8GB ตามล าดับ ก าหนด RAM ของ domU ไว้คงที่ 1GB หลังจาก

การตั้งค่าเสร็จจะท าการทดลองโดยการรัน logger บน dom0 ที่มีขนาด RAM 2GB 4GB 6GB และ 

8GB ตามล าดับ บันทึกผลการทดลองและสร้างกราฟจากผลที่ได้เพ่ือดูประสิทธิภาพของ logger 

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง RAM 

5.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 5.1 ผลการทดลองการปรับขนาด RAM ใน domU 

จากหัวข้อ 4.1 การปรับขนาด RAM ใน domU  ผลการทดลอง คือ เมื่อเพ่ิม RAM ให้กับ 

domU ความแม่นย าของ logger ลดลง แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งจะแสดงการเพ่ิมขนาด RAM ของ 

domU แต่ละ CPU core ใน domU (u1c-u8c) แล้วความแม่นย าของ logger ลดลง 

 



 140 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 2 The accuracy of loggger in domU 1-8 core (u1c-u8c) with RAM in domU        

1-3 GB. (RU1GB., Ru2GB. and Ru3GB.) 

จากภาพที่ 2 ใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองบนแกน x โดยก าหนดเป็นจ านวน CPU core 

ของ domU ขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 8 core (u1c-u8c) บนแกน y แสดงค่าความแม่นย าของ logger ที่มี

ค่าตั้งแต่ 99.6% – 100% โดยกราฟแท่งเส้นทึบซ้ายสุดของแต่ละ CPU core domU (u1c u2c u3c 

u4c u5c u6c u7c และ u8c) แทนด้วย RAM ของ domU ขนาด 1GB (RU1GB) กราฟแท่งสีด าถัด

มาแทนด้วย RAM ของ domU ขนาด 2GB (RU2GB) กราฟแท่งเส้นประขวาสุดของแต่ละ domU 

แทนด้วย RAM ของ domU ขนาด 3GB (RU3GB) จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจ านวน CPU core ของ domU 

มีจ านวนเท่าไร ถ้าหากเพ่ิม RAM ใน domU ความแม่นย าของ logger ก็จะลดลง ทั้งนี้เกิดจากเมื่อ 

memU (RAM) ที่อยู่ใน domU มีขนาดเพ่ิมขึ้น และเมื่อ logger เข้าไปบันทึกข้อมูลของโปรเซส 

read (read_mem) ซึ่งอยู่ใน memU ที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นท าให้ logger ต้องค้นหาโปรเซส read ใน

ขนาดที่กว้างมากขึ้น จึงท าให้ logger ท างานมากขึ้น ความแม่นย าของ logger ดังกล่าวจึงลดลง ดัง

ภาพที่ 2 เช่น ขณะที่ CPU core ของ domU 1 core (u1c) จะเห็นว่าเมื่อ logger เข้าไปจับโปรเซส 

read ใน memU ขนาด 1GB ความแม่นย าที่ได้คือ 100% แต่เมื่อเพ่ิมขนาด RAM ให้กับ memU 

เป็น 2GB ค่าความแม่นย าที่ได้ลดลงมาที่ 99.96% และเมื่อเพ่ิมขนาด RAM เป็น 3GB ความแม่นย า

จะลดลงเหลือ 99.95% ตามล าดับ จะสังเกตได้ว่าถ้าเพ่ิม RAM ให้กับ domU ความแม่นย าจะลดลง 

 5.2 ผลการทดลองการปรับขนาด RAM ใน dom0 

จากหัวข้อ 4.2 การปรับขนาด RAM ใน dom0 (การทดลองส่วนที่ 2) เมื่อเพ่ิมRAM ให้กับ 

dom0 ความแม่นย าของ logger มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งแสดงผลการทดลอง 
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หลังจากเพ่ิม RAM ใน dom0 แล้วความแม่นย าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดในช่วง

เปอร์เซ็นต์ที่ 99-100 ว่า logger มีความแม่นย าไม่ต่างกัน เพราะค่าความความต่าง 1% ที่เกิดขึ้น     

เกิดจากระบบท างานผิดปกติเพียงชั่วครู่ จะสังเกตได้ว่าเมื่อ logger มีความแม่นย า 100% และตกมา

ที่ 99% จากนั้นเมื่อท างานต่อ ความแม่นย าที่ตกลงมา 99% ก็กลับขึ้นไปท างาน 100% เช่นเดิม  ทาง

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการท างานของ logger ถ้าในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ 99-100 จะถือว่า logger มีความ

แม่นย าไม่ต่างกัน 

 

  

 

  

 

ภาพที่ 3 The accuracy of loggger in domU 1-8 core (u1c-u8c) with RAM in dom0 2 GB., 

4 GB., 6 GB. and 8 GB. (Rd02GB., Rd04GB.,  Rd06GB. and Rd08GB.) 

จากภาพที่ 3 ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนของ 99.00%-100% ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนของ

เปอร์เซ็นต์ความแม่นย าของ logger ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้กราฟเส้นแสดงผลการทดลองโดยกราฟ

เส้นสีด าทึบแทน RAM ของ dom0 ขนาด 2GB (Rd02GB) เส้นประถีแ่ทน RAM ของ dom0 ขนาด 

4GB (Rd04GB) เส้นประห่างแทน RAM ของ dom0 ที่มีขนาด 6GB (Rd06GB) และเส้นจุดไข่ปลา

แทน RAM ของ dom0 ขนาด 8GB (Rd08GB) จากภาพที่ 3 จะเห็นว่าไม่ว่าขนาด RAM ของ dom0 

มีจ านวนเท่าไร ค่าความแม่นย าของ logger ก็จะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน คือ 99-100%  สาเหตุที่ท าให้ 

logger ท างานได้ประสิทธิภาพความแม่นย าใกล้เคียงกัน เนื่องจากกระบวนการท างานของ

ระบบปฏิบัติการจะมีการก าหนดพ้ืนที่ใน RAM ให้โปรเซสท างานในขนาดที่เหมาะสมอยู่แล้ว[3] ดังนั้น 

เมื่อ logger ใช้พื้นที่ไม่มากในการประมวลผลและเมื่อมีการเพ่ิมขนาดของ RAM เข้าไปแต่ logger ก็ 
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ยังคงใช้พ้ืนที่ในการประมวลผลคงเดิม จึงไม่ส่งผลต่อการท างานของ logger จึงท าให้ค่าความแม่นย า

คงเดิม ซึ่งสามารถสังเกตได้จากพ้ืนที่ของ logger ขณะที่ โปรเซสบน RAM ได้ใน ตารางที่ 2 

RAM  พ้ืนที่ขณะที่ logger ก าลังโปรเซสบน RAM  

2GB. 27.25 m 

4GB. 27m 

6GB. 27m 

8GB. 27.25m 

 

ตารางที่ 2 Show memory of logger process while running time at capture read process 

1000 times 

จาก ตารางที่ 2 แสดงพ้ืนที่ขณะที่ logger ก าลังโปรเซสบน RAM  โดยวิธีการหาพ้ืนที่ขณะ

โปรเซสก าลังท างานอยู่ หาได้จากค าสั่ง top ซึ่งอยู่ในระบบปฏิบัติการ linux โดยค าสั่ง top จะแสดง

ค่าสถานะต่างๆ [8] และผู้วิจัยจะเน้นไปที่ผลลัพธ์จาก RES ซึ่ง RES คือ การใช้หน่วยความจ าในส่วน

เฉพาะภายใน RAM ซึ่งก็คือพ้ืนที่ที่ RAM ก าลังถูกโปรเซสและในการทดลองจะท าการทดลอง โดย

การรัน logger ให้จับโปรเซส read จ านวน 1000 รอบ และท าการทดสอบซ้ าไปมาจ านวน 10 ครั้ง 

และหาค่าเฉลี่ย ในสภาวะ RAM ที่ต่างกัน คือ RAM ของ dom0 ขนาด 2GB 4GB 6GB และ 8GB  

จะสังเกตได้ว่าไม่ว่า RAM จะมีขนาดเท่าไร logger จะใช้พ้ืนที่ในการโปรเซสที่ใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้

ว่าการเพ่ิม RAM ให้กับ dom0 จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพความแม่นย าของ logger 

6.  สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในบทความนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยความจ าหลักต่อ

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์  โดยอาศัยการวิเคราะห์ผลกระทบของ RAM ที่มีต่อ

ประสิทธิภาพของ logger ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว จะท าให้สามารถวิเคราะห์

การท างานและคุณภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ต่อไปได้ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของ

หน่วยความจ าหลัก ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นกรณีศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและ 
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น าไปใช้ในระบบบันทึกเหตุการณ์จริงได้ โดยจะท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ

คุ้มค่าท่ีสุด ซึ่งจะท าให้ผู้ออกแบบระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถออกแบบระบบได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการน าไปใช้งานในระบบคลาวด์จริง 
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บทคัดย่อ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์มอีัตราใช้งานท่ีเติบโตขึน้ทุกปี มีหลากหลายบริษัทให้การ

บริการ โดยจะให้บริการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ปัญหาส าคัญของคลาวด์ในยุคปัจจุบัน คือ 

ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น เมื่อข้อมูลของผู้ใช้งานถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดี ท้ังนี้ระบบบันทึกเหตุการณ์

หรือ logging system เป็นหนึ่งในแนวทางท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยงของสาเหตุต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด

ปัญหาด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ ในระบบบันทึกเหตุการณ์สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบน

คลาวด์ เชน่ ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลท่ีถูกบันทึกสามารถน าไปเป็นหลักฐานเมื่อ

เกิดปัญหาบนคลาวด์ แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์จะ

ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึน้ ในบทความนี้จึงน าเอาข้อเสนอแนะในงานวจิัยดังกล่าว

มาปรับปรุงและออกแบบการทดลองด้วยวิธีการเพิ่มจ านวนของหน่วยประมวลผลกลาง แล้ววิเคราะห์ว่ามี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์อย่างไร จากนั้นสรุปและอภิปรายผลเกี่ยวกับ

ผลกระทบของหน่วยประมวลผลกลางที่มีตอ่ระบบบันทึกเหตุการณ์ ข้อสรุปจากงานวจิัยน้ีสามารถน าไปเป็น

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์ได้ นอกจากนี้การทดลองด้วยวิธีการ

เพิ่มจ านวนของหน่วยประมวลผลกลางและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ยังไม่มีการ

กล่าวในวรรณกรรมใดมาก่อน ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและท าการทดลองนี้ขึ้นมา 
 

ค ำส ำคัญ: ความปลอดภัย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบบันทึกเหตุการณ์ การวัดประสิทธิภาพ                     

หนว่ยประมวลผลกลาง 
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Abstract 
 

Cloud Computing or Cloud has usage rate is growing every year. Has many companies of service and 

resource service access by online as storages, virtual machines, operating system, application, 

infrastructure, etc.  While cloud is galore use in many application areas, it security is importance, A 

sample, malevolent users accesses to a cloud user’s file by unauthorized. A logging system is one of 

method to alleviate risks participatory of cloud security. This system can, a sample, create evidence for 

who was an accessor of user’s file in cloud.  This evidence can be used when has event on cloud. 

However, previous works has test performance of logging system and provide suggestion, if have 

increase performance of hardware impact to logging system. This paper has adjust experiment previous 

paper and discussed quality analysis of a logging system measurement of a central processing unit of 

the system. Therefor to consider that how the central processing unit impact the performance of the 

system.  This paper for developer of logging system by can be use as a guide line to design and 

develop the logging. In addition method test by increase central processing unit yet don’t any literature 

mentioned before. 
 

Keywords: Security,  Cloud, Logging system, Performance Measurement, Central 

Processing Unit 

1. บทน ำ 

คลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์มีอัตราการใช้งานท่ีเติบโตขึ้นทุกปี  โดยมีหลากหลายบริการจาก

บริษัทท่ีให้การบริการคลาวด์ เช่น Amazon Web Services (AWS)  Dropbox  Offiece 365 และอื่นๆ แนวโน้ม

ด้านการใชง้านบริการคลาวด์มีอัตราการใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยการให้บริการคลาวด์มีรูปแบบการใชง้าน คือ 

เสียค่าใช้จ่ายเท่ากับจ านวนทรัพยากรท่ีใช้ ด้วยรูปแบบข้างต้นคลาวด์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับการน า

คลาวด์มาประยุกต์ใช้งานด้านไอทีส าหรับองค์กร (Chiba, et al., 2016; Surbiryala, et al., 2017) แตอ่ย่างไร

ก็ตามปัญหาด้านความปลอดภัยก็เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับการน าคลาวด์มาใช้งานจริง ดังนั้นการน า

คลาวด์มาใชง้านจรงิจึงตอ้งมีการค านงึถึงความปลอดภัย (Surbiryala, et al., 2017) นอกจากนี้เจ้าหนา้ที่ CIO 

(Chief Information Officer) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านไอทีขององค์กรต่างๆ กังวลว่าความปลอดภัยจะเป็น

อุปสรรคต่อการน าคลาวดม์าใชง้านจริงภายในองค์กร (Chiba, et al., 2016) และด้วย 2 เหตุผลข้างต้นท่ีบอก

วา่ความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ (Surbiryala, et al., 2017) และจะเป็นอุปสรรคในการน า

คลาวด์มาใช้งานจริงในองค์กร (Chiba, et al., 2016) จึงได้มอีงค์กร CSA (Cloud Security Alliance) ท่ีท าการ

วจิัยและระบุปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามของคลาวดไ์วใ้นรายงานตา่งๆ เชน่ รายงานความเสี่ยงภัยคุกคามของ 
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คลาวด์ปี 2016 หรือท่ีเรียกว่า The Treacherous 12 Cloud Computing Top Threats in 2016 (CSA, 2016a, 

2016b) 

 จากรายงานของ CSA ดังกล่าว ซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ (CSA, 2016a, 

2016b) ท าให้มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการวจิัยเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว  ในบทความนี้ผู้วจิัยได้

สนใจวิธีการบรรเทาปัญหาด้วยระบบบันทึกเหตุการณ์ ( logging systems)  ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้ในงานวิจัยของ 

Chan-in Wongthai และ Moorsel (Chan-in & Wongthai, 2017; Wongthai & Moorsel, 2016; Wongthai, et 

al., 2013c) โดยระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นระบบท่ีสามารถบันทึกข้อมูลความเป็นไปในระบบคลาวด์ 

เช่น บันทึกว่าใครเคยเข้าถึงไฟล์อะไร ข้อมูลท่ีบันทึกได้นี้จะน าไปเป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของคลาวด์ ภายในระบบบันทึกเหตุการณ์จะมีโปรเซสท่ีใช้บันทึกเหตุการณ์ เรียกว่า logger  ใน

บทความนี้จะเนน้ไปท่ีกระบวนการท างานของ logger และเนน้ตรวจสอบประสิทธภิาพของ logger หลังมีการ

ปรับเพิ่มขนาด CPU core12 

ในงานวิจัยก่อนหน้า (Wongthai & Moorsel, 2016) ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของ logger และ

ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่าหากมีการเพิ่มขนาดของ CPU core ให้กับ logger จะท าให้ประสิทธิภาพของ 

logger มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะจะส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้นตามล าดับ บทความนี้จึงได้น า

ข้อเสนอแนะดังกล่าว มาออกแบบการทดลอง ด้วยวิธีการปรับขนาดของ CPU core ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อ 

logger โดยได้แบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน คือ 1. เคร่ืองท่ีถูกตรวจสอบ ในบทความนี้เรียกเคร่ืองท่ีถูก

ตรวจสอบว่า domU (domain User) 2. เคร่ืองท่ีท าการติดตั้ง logger ในบทความนี้เรียกเคร่ืองท่ีท าการติดตั้ง 

logger วา่ dom0 (Domain Zero)  

 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการทดสอบประสิทธิภาพถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ (Molyneaux, 2014) 

เชน่เดียวกันกับการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ (Wongthai & Moorsel, 2016; Wongthai 

& van Moorsel, 2016) ดังนั้นในบทความนี้จึงน าเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของ logger ด้วยวิธีการ

ปรับขนาด CPU core และวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะเป็นข้อมูล

ส าคัญส าหรับผู้ออกแบบระบบบันทึกเหตุการณ์เพราะจะท าให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

และลดตน้ทุนได้  

หน่วยประมวลผล (Processing Unit)  คือ หน่วยท่ีแปลค าสั่งแล้วท าการประมวลผลค าสั่งเพื่อให้

ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) และหน่วย

ประมวลผลร่วม (Coprocessor/Chipsets) ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ CPU เพยีงอย่างเดียวเนื่องจากส่วน

ของ CPU จะเป็นสว่นท่ีใชใ้นงานทดลอง ในงานวิจัยจะใชค้ าว่า CPU core โดย CPU core มคีวามสามารถใน 

                                                           
12 CPU (Central Processing Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (รายละเอยีดอยู่ในย่อหน้าที่ 5 ของบทน า) 
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การประมวลผลและรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ (Carrick, et al., 2010; Galvin, et al., 2006; 

เลีย้งอยู ่& พงศาสกุลชัย, 2553) และเป็นสว่นส าคัญในการประมวลผลของเครื่อง  

 บทความนี้น าเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของ logger และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์

ผลกระทบท่ีมีต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ จากนั้นสรุป อภิปรายผลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผน 

และออกแบบระบบบันทึกเหตุการณ ์ 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 ทดสอบประสิทธิภาพของ logger หลังการปรับเพิ่มขนาดของ CPU core ขนาดตา่งๆ  

2.2 น าผลทดสอบท่ีได้ มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์  

3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำ 

 หัวขอ้น้ีจะอธิบายเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการทดลอง รวมถึงอธิบาย

เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์และการก าหนดขนาดของหน่วยประมวลผล

กลางในการทดลอง โดยในการทดลองได้ทดลองบนเครื่องคอมพวิเตอร์ CPU core Xeon ขนาด 2GB. 4GB. 

6GB. 8GB. RAM DDR3 SDRAM 8GB. บนระบบปฏิบัติการ Linux Fedora 16 

3.1 สถำปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุกำรณ์ 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์  โดย

สถาปัตยกรรมของคลาวด์ท่ีใช้ อ้างอิงจากงานของ Wongthai และ Moorsel แสดงในภาพท่ี 1 โดยมกีารแก้ไข

ภาพจากงานวิจัยเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการทดลอง (Wongthai & Moorsel, 2016) โดยจะแบ่งการท างาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า (domU) 2. ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 An Experimental Environment  domU and dom0 

ที่มำ : แกไ้ขภาพจาก Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016). Performance measurement of logging 

systems in infrastructure as a service cloud. ICIC International. 2016, 349. 
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3.1.1 ส่วนของผู้ใช้บริกำรหรือลูกค้ำ (domU)  

ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึง คือ หัวขอ้ท่ี  1 ส่วนของผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้า ในภาพท่ี 1 คือ ส่วนของ domU 

ในส่วนนี้ ลูกค้าเป็นเจ้าของ diskU (diskU เป็น virtual disk) ทุกสิ่งท่ีถูกจัดเก็บใน diskU จะเป็น virtual disk 

และใน diskU จัดเก็บไฟล์ชื่อ s.txt ซึ่งเป็นไฟล์ส าคัญของลูกค้า ภายใน diskU จะจัดเก็บไฟล์อะไรก็ได้ เช่น 

text executable หรือ database file  กระบวนการท างานภายใน domU มขีั้นตอน คือ 1. ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของ 

domU และ domU อาจถูกครอบครองโดยผู้ไม่หวังดี 2. รันแอปพลิเคชัน read เพื่ออ่านไฟล์ s.txt  ภายใน 

diskU (เส้นประหมายเลข 2) (โปรเซสคือ โปรแกรมท่ีถูกรัน (A.Saha, 2006) หรือโปรแกรมท่ีก าลังท างาน 

(Bryant & O’Hallaron, 2010) 3. เมื่อ read ถูกรัน จากแอปพลิ เคชันจะเปลี่ยนเป็นโปรเซส read โดย

กระบวนการท างานเหล่านี้จะเรียกว่ากิจกรรมในแอปพลิเคชัน read ซึ่งกิจกรรมในแอปพลิเคชัน read มี

กระบวนการ ดังนี้ 1. เปิดไฟล์ s.txt 2. อ่านไฟล์และพิมพ์ข้อมูลภายใน s.txt 3. ปิดการท างาน 4. จบการ

ท างาน โดยกิจกรรมในแอปพลิเคชัน read เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ภายใน  read_mem และ read_mem จะอยู่

ใน memU ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่งการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้  เรียกว่า 

การบันทึกประวัตไิฟลส์ าคัญ โดยภายใน read_mem ได้จัดเก็บขอ้มูลดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 1 The content of the history of critical file 

ที่มำ : (Wongthai, et al., 2013a). Logging solutions to mitigate risks associated with threats in 

infrastructure as a service cloud, IEEE, 2014, 166. 

จากตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ีถูกจัดเก็บใน read_mem ดังนี้ 1. f_nm (ชื่อไฟล ์s.txt) 2. p_id (ไอดขีอง

โปรเซสที่ถูกรัน 4624) 3. p_nm (ชื่อของโปรเซสที่ถูกรัน read) 4. p_ownId (ชื่อผู้รันโปรเซส alice)     

 

 3.1.2 ส่วนของผู้ให้บริกำร (dom0) 

จากหัวข้อ 3.1 ได้อธิบายถึงสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ สภาพแวดล้อม

และกระบวนการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์  โดยในภาพท่ี 1 จะแบ่งการท างานเป็น  2  ส่วน คือ 1. 

ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าซึ่งจะถูกกล่าวในหัวข้อ 3.1.1 และ 2. ส่วนของผู้ให้บริการซึ่งจะถูกกล่าวในย่อ

หนา้ถัดไป 

ในย่อหน้านี้จะอธิบายการท างานในส่วนท่ี 2. ส่วนของผู้ให้บริการ  โดยกระบวนการท างานในส่วน

ของผู้ให้บริการ จะอยู่ในส่วนของ dom0 ภายใน dom0 ได้ติดตั้ง logger  ส าหรับใช้บันทึกเหตุการณ์ โดย

กระบวนการท างานของ logger มีขั้นตอน ดังนี้  ขั้นท่ี 1. รัน logger (หมายเลข 1’ ในภาพท่ี 1) จากนั้น logger  

f_nm p_id p_nm p_ownId 

s.txt 4624 read 1002 (alice) 
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จะเรียกใช้ libVMI เพื่อเข้าไปใน memU ฝั่ง domU (หมายเลข 2’ ในภาพท่ี 1 ซึ่งถือเป็นขั้นท่ี 2) โดย libVMI 

เป็น library ในภาษา C ท่ีถูกเขียนเพื่อให้สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บภายใน read_mem ใน memU 

ได้ (ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บใน read_mem ได้ถูกอธิบายไว้ในตารางท่ี 1) ต่อมา ขั้นท่ี 3. หลังจาก logger เรียกใช ้

libVMI เพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บใน read_mem แล้ว logger จะน าข้อมูลใน read_mem มาจัดเก็บลง

ในล็อกไฟล ์(log file) disk0 (หมายเลข 3’ ในภาพท่ี 1) 

 ภาพรวมในหัวข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ การท างานใน 

domU และ dom0 โดยในหัวข้อ 3.1.1 ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ซึ่งกิจกรรม

ของแอปพลเิคชัน readดังกล่าว จะถูกปรับปรุงเพื่อน าไปใช้ในการทดลอง ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 3.2 ถัดไป 

3.2 sleeping time and accuracy 

 3.2.1 sleeping time 

จากข้อสรุปในหัวข้อ 3.1 ได้กล่าวว่าจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read เพื่อใช้ในการทดลอง ใน

หัวข้อนี้จึงได้อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read ด้วยการเพิ่มค่า sleeping time ก่อนน าแอป

พลิเคชัน read ไปใช้ในการทดลอง ซึ่ง sleeping time คือ ค่าเวลาค่าหนึ่งท่ีถูกก าหนดเพิ่มในกระบวนการ

ท างานของกิจกรรมในแอปพลิเคชัน read (กิจกรรมในแอปพลิเคชัน read ถูกกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1 ย่อหน้าท่ี 

2 ส่วนสุดท้ายของย่อหน้า) โดยในกระบวนการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read จะเพิ่มค่า sleeping time ก่อน

การปิดโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้   1. เปิดไฟล์   2. อา่นไฟล์และพิมพ์ข้อมูลใน s.txt 3. ในส่วน

ของก่อนการปิดการท างาน จะก าหนดเวลา x ms (millisecond) เช่น       x = 60 ms เพื่อไม่ให้โปรเซสปิด

การท างานทันทีแต่จะให้ปิดการท างานหลัง 60 ms (ดังนั้น 60 ms เรียกวา่ sleeping time) 4. ปิดการท างาน 

5. จบการท างาน วิธีการท้ังหมดนี้เป็นการรันแอปพลิเคชัน read เพียง 1 ครั้ง ในการทดลองผู้วจิัยได้รันแอป

พลเิคชัน read 1000 ครัง้ จ านวน 10 รอบ  

3.2.2 accuracy 

ผู้วิจัยได้ทดสอบรัน logger ให้ตรวจจับไฟล์ชื่อ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จ านวน 100 คร้ัง 

หาก logger สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้ครบ 100 คร้ัง นั้นคือ logger มีค่าความแม่นย าหรือ accuracy 

100%  ค่าความแม่นย าของ logger สามารถมีได้ตั้งแต่ 0%-100% ถ้าหาก logger ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ 

s.txt ได้เลย นัน้คอื ค่าความแม่นย าของ logger เป็น  0% ในการทดลอง ถ้าหาก  logger ไมส่ามารถตรวจจับ

ไฟล์ s.txt ได้จะเรียกว่า “miss” และเมื่อ logger สามารถตรวจจับได้จะเรียก “hit” ค าว่า miss รวมถึงการ

เกิดจาก logger ท างานมีปัญหาอีกด้วย ดังนั้น ถ้ารัน logger ไปจับไฟล์ชื่อ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read 

จ านวน 100 ครัง้ และ logger ตรวจจับไฟล์ s.txt ได้  80 ครัง้ (hit = 80) นั้นหมายความว่า logger มคี่าความ

แมน่ย าที่ 80% (accuracy = 80%) 
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หัวข้อ 3.2 นี้ได้อธิบายเกี่ยวกับค่าของ sleeping time และ accuracy ซึ่งเป็นค่าท่ีจะถูกน าไปใช้ใน

การทดลอง โดยค่า accuracy เป็นค่าท่ีใช้วัดประสิทธิภาพของ logger ประสิทธิภาพของ logger ท่ีดี ค่า 

accuracy จะใกล้เคียง 100% ในการทดลองนี้ผู้วิจัยจะใช้ค่า accuracy 100% เท่านั้น ดังนั้น ค าว่า accuracy 

ในงานทดลองจึงมคี่า 100% ที่ค่า sleeping time = x ms (ค่า sleeping time ท่ีดตีอ้งมีเวลาใกล้เคียง 0 ms.) 

3.3 วิธีด ำเนินกำร 

 ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการหาค่า sleeping time การน าค่า sleeping 

time ไปใช้ในการทดลอง และการก าหนดขนาดของ CPU core ในแต่ละส่วนของการทดลอง โดยในการ

ทดลองนี้จะใช้ผลการทดลองของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016)  ก่อนหน้ามาเป็นกรณีศึกษาและ

ออกแบบการทดลอง โดยจุดมุ่งหมายในการทดลองนี้ คือ การทดสอบประสิทธิภาพของ logger เมื่อมีการ

ก าหนดขนาดของ RAM ให้กับ domU และ dom0 โดยค่า sleeping time ท่ีก าหนดในการทดลองได้มาจาก

การอ้างอิงงานวิจัยของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016) ซึ่งได้ท าการทดลองวัดประสิทธิภาพของ 

dom0  โดยใช้  CPU core ของ dom0 ขนาด  4 core และผลการทดลองค่า sleeping time ท่ีดีท่ีสุดอยู่ท่ี 65 

ms  ผู้วิจัยจึงน าเอาค่า sleeping time 65 ms มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง โดยการปรับค่า 

sleeping time ในการทดลองของผู้วิจัยเร่ิมจากเซตค่า sleeping  time ไว้ท่ี     65 ms  (จุดประสงค์ในการ

ทดลองต้องการค่า accuracy = 100% เท่านั้น และค่า sleeping time ต้องใกล้เคียง 0 ms ท่ีสุด จึงถือว่า 

logger มปีระสิทธิภาพดี) ถ้าหาก logger มคี่า accuracy 100% จะท าการปรับเวลาใน sleeping  time ลง โดย

จะปรับเวลาลงทีละ 1 ms แต่ถ้าหากค่า accuracy ไม่ใช่ 100% ก็จะปรับเวลาใน  sleeping  time ขึ้นทีละ 1 

ms เพื่อให้เวลาใน sleeping  time นานขึ้น จนกระท่ัง logger มีค่า accuracy 100% ในการทดลองแบ่งเป็น 2 

ส่วน ดังนี้ 

3.3.1 ส่วนที่ 1 กำรปรับขนำดของ CPU core ใน domU 

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาดของ CPU core ใน domU โดยผู้วิจัยเร่ิมการทดลองจาก

การตั้งค่าขนาด CPU core ของ dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยท่ี dom0 เป็นขนาดคงท่ี 

(ขนาดคงท่ี หมายถึง การก าหนดขนาดของ CPU core โดยท่ีไมเ่ปลี่ยนแปลงขนาด) และปรับขนาด CPU core 

ของ domU ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยท่ี domU จะเป็นขนาดท่ีเปลี่ยนแปลง (ขนาดท่ี

เปลี่ยนแปลง หมายถึง การก าหนดขนาดของ CPU core เป็นขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่  1 core ถึง 8 core 

โดยแสดงผลเปรียบเทียบบนขนาดคงท่ี) เช่น ก าหนดให้ขนาด CPU core ของ dom0 (ขนาดคงท่ี) มีขนาด 8 

core และ ขนาด CPU core ของ domU (ขนาดท่ีเปลี่ยนแปลง) มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (d08c-u1c 

d08c-u2c d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c และ d08c-u8c) เมื่อก าหนดขนาดของ 

CPU core แลว้ ผู้วิจัยจะก าหนดคา่ sleeping time เพื่อใชใ้นการทดลอง (วธีิการหาค่า sleeping time อธิบาย 
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ไวใ้นหัวข้อ 3.3 ในสว่นสุดท้าย) เมื่อท าการทดลองบน  CPU core dom0 ขนาด 8 core เสร็จ จะปรับค่า CPU 

core ของ dom0 ลงเป็น 7 core 6 core 5 core 4 core 3 core 2 core และ 1 core ตามล าดับ จากนั้นใช้

กระบวนการทดลองเดิม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ logger ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย 

3.3.2 ส่วนที่ 2 กำรปรับขนำด CPU core ใน dom0 

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาด CPU core ใน dom0 โดยผู้วิจัยจะตั้งค่าการทดลองโดย

ก าหนดขนาดของ dom0 และ domU ดังนี้  ตั้งค่าขนาดของ dom0 ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core และ

ตั้งค่าขนาดของ domU มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core  เช่นเดียวกัน ในการทดลองได้ก าหนดค่า domU 

เป็นขนาดคงท่ี  dom0 เป็นขนาดท่ีถูกเปลี่ยนแปลง เช่น ก าหนดขนาดของ domU เป็น 1 core และก าหนด

ขนาด ของ dom0  ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (u1c-d01c u1c-d02c u1c-d03c u1c-d04c u1c-

d05c u1c-d06c u1c-d07c และ u1c-d08c) หลังจากก าหนดขนาดของ CPU core แล้ว ก็จะก าหนดค่า 

sleeping time เมื่อท าการทดลองปรับขนาดของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บน domU ขนาด 1 

core เสร็จแล้ว ก็จะท าการ เพิ่มขนาด CPU core ของ dom0 ให้มขีนาด 2 core 3 core 4 core 5 core 6 core 

7 core และ 8 core ตามล าดับ และใชก้ระบวนการทดลองเดิม เพื่อให้ได้สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย 

4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 กำรปรับขนำดของ CPU core ใน domU 

 จากหัวข้อ 3.3.1 ในสว่นท่ี 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน  domU ผลการทดลอง คือ เมื่อมกีาร

เพิ่มขนาดของ CPU core ใน domU แลว้ค่า sleeping time มคี่าใกล้เคียงกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของ logger 

คงเดิม ช่วงเวลาของ sleeping time ถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างไม่เกิน 10 ms ผู้วิจัยนิยามให้ logger มี

ประสิทธิภาพคงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 Show sleeping time number of domU’s cores from 1-8 on number of dom0’s cores from 1-8 
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จากภาพท่ี 2 จะใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยจะก าหนดแกน  X แทนด้วยขนาด CPU core 

ของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่าของ sleeping time  และกราฟแท่งแทน

ขนาด CPU core ใน domU ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยจะก าหนดกราฟแท่งสีด าซ้ายสุดของแต่ละ 

dom0 แทนด้วย domU ขนาด 1 core (u1c) กราฟแท่งล าดับถัดมาแทนด้วย domU ขนาด 2 core (u2c) ล าดับ

ถัดมาแทนด้วย domU ขนาด 3 core (u3c) domU  ขนาด 4 core (u4c) domU ขนาด 5 core (u5c)  domU 

ขนาด 6 core(u6c)  domU ขนาด 7 core (u7c)  ตามล าดับจนถึงกราฟแท่งสีเทาในล าดับสุดท้ายของแต่ละ 

dom0 แทนด้วย domU ขนาด 8 core (u8c) กราฟจะแสดงในลักษณะเปรียบเทียบทีละชุด โดยขนาด CPU 

core ของ dom0 เป็นค่าคงท่ี และกราฟแท่งบนแกน x จะแสดงขนาด CPU core ของ domU เป็นค่าท่ี

เปลี่ยนแปลง  เช่น ในชุด  CPU core ของ dom0 ขนาด 1 core (d01c) และ CPU core ของ domU ขนาด

ระหว่าง 1 core ถึง 8 core (u1c-u8c) น ามาเปรียบเทียบกัน (d01c-u1c d01c-u2c d01c-u3c d01c-u4c 

d01c-u5c d01c-u6c d01c-u7c และ d01c-u8c) จะเห็นว่าค่าเวลาใน sleeping time ของ d01c จะมีความ

ตา่งของช่วงเวลาอยู่ท่ี 62-65 ms ค่า sleeping time ใกล้เคียงกันจึงท าให้ประสิทธิภาพของ logger คงเดิม  

4.2 กำรปรับขนำดของ CPU core ใน dom0 

จากหัวข้อ 3.3.2 ในส่วนท่ี 2 การปรับขนาด CPU core ใน dom0 ผลการทดลองท่ีได้ คือ เมื่อมกีาร

เพิ่มขนาดของ CPU core ให้กับ dom0 แล้วเกิดกราฟลักษณะคล้ายระฆังคว่ าดังภาพท่ี 3 จุดท่ีดีท่ีสุดอยู่ท่ี 

CPU core dom0 มขีนาด 1 core และ 8 core   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 Show sleeping time number of dom0’s cores from 1-8 on number of domU’s cores from 1-8  

 
 

 

X 

Y 



 153 

 

จากภาพท่ี 3 จะใชก้ราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยก าหนดแกน  X แทนด้วยขนาดของ CPU core 

ใน domU ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่า sleeping time  และกราฟแท่งแสดง CPU 

core ของ dom0 ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core โดยลักษณะของกราฟจะแบ่งเป็นชุด ชุดละ 8 แท่ง ดังนี้ 

กราฟแท่งสีด าฝั่งซ้ายสุดแต่ละ CPU core ของ domU แทนดว้ย dom0 ขนาด 1 core (d01c) ล าดับถัดมาแทน

ด้วย dom0 ขนาด 2 core (d02c) 3 core (d03c)  4core (d04c)  5 core (d05c)  6  core (d06c)  7 core 

(d07c)  ตามล าดับและกราฟแท่งสีเทาฝั่งขวาสุดของแต่ละ CPU core domU แทนด้วย CPU core ขนาด 8 

core (d08c) โดยกราฟนี้จะแสดงการเปรียบเทียบเมื่อเพิ่ม CPU core ใน dom0 แลว้จะมีลักษณะที่คล้ายระฆัง

คว่ า วิธีการเปรียบเทียบสามารถดูได้จากกราฟทีละชุดโดยให้ domU มีขนาดคงท่ี dom0 มีขนาดท่ี

เปลี่ยนแปลงระหว่าง 1 core ถึง 8 core เช่น เมื่อก าหนดขนาด domU คงท่ีให้มีขนาด 1 core และ dom0 มี

ขนาดท่ีเปลี่ยนแปลง ให้มีขนาดระหวา่ง 1 core ถึง 8 core (d01c-u1c d02c-u1c d03c-u1c d04c-u1c d05c-

u1c d06c-u1c d07c-u1c และ d08c-u1c จะสังเกตได้ว่าเมื่อ dom0 มีขนาด 1 core ค่าของ sleeping time มี

เวลาใกล้เคียง 0 ms เมื่อเพิ่มขนาด CPU core เป็น 2 core จนถึง 7 core ค่า sleeping time จะค่อยๆ เพ่ิมและ

ลดลงอีกคร้ังเมื่อ CPU core มขีนาด 8 core ท าให้ได้กราฟท่ีมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ า ที่คา่ sleeping  time ดี

ท่ีสุดเมื่อ CPU core ของ dom0     มีขนาด 1 core และ 8 core  (สาเหตุท่ีท าให้ CPU core ของ dom0 ขนาด 

1 core และ 8 core ดีท่ีสุดจนท าให้เกิดกราฟลักษณะคล้ายระฆังคว่ า ทางผู้วิจัยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ซึ่ง

การสรุปสาเหตุดังกล่าวจะอยู่นอกเหนืองานวิจัยนี้ เพราะการสรุปสาเหตุนี้จ าเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานใน

การศกึษาเกี่ยวกับการท างานของโปรเซสใน CPU core ดังนั้นในบทความนี้จึงยังไมส่ามารถสรุปเหตุผลท่ีแน่

ชัดได้)  

5. วิจำรณ์และสรุปผล 

ผลการทดลองเมื่อน ามาวิเคราะห์ผลกระทบของ CPU core ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ แล้วจะ

สามารถแยกผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้  

 ในส่วนท่ี 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU (ส่วนของผู้ใช้) หลังการทดลองปรับขนาด CPU 

core ขนาดต่างๆ แล้วผลปรากฏว่า logger มีประสิทธิภาพคงเดิมส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์ไมเ่ปลี่ยนแปลง  

 ในสว่นท่ี 2 การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 (ส่วนของผู้ให้บริการ) ในงานเดิมของ Wongthai 

(Wongthai & Moorsel, 2016) ได้ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่าหากมีการเพิ่ม CPU core ประสิทธิภาพของ 

logger จะดีขึ้น ส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ในการทดลองเมื่อทดสอบเพิ่ม CPU 

core ในสว่นของผู้ให้บริการผลการทดลองท่ีได้ ประสิทธิภาพท่ีดท่ีีสุดของ CPU core มขีนาดท่ี 1 core และ 8  
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core ท าให้ได้ข้อสรุปวา่การเพิ่มขนาดของ CPU core ให้ในสว่นของผู้ให้บริการประสิทธิภาพของ logger ไมไ่ด้

ดีขึ้นเสมอไป   

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการวิเคราะห์ผลกระทบของ CPU core ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ของระบบบันทึกเหตุการณ์ เมื่อท าการทดลองท าให้ทราบว่าการปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้ใช้จะไม่

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และเมื่อปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้

ให้บริการจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในระบบบันทึกเหตุการณ์โดยประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์ดสีุดในการทดลองเมื่อ CPU core ของ dom0 มขีนาด 1 core และ 8 core 
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