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บทคัดย่ อ
ห ล า ย อ ง ค์ ก ร ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ ไ ด้ นํ า
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้ ามาเป็ นเครื่ อ งมื อ
ส่งเสริ ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ และเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ สามารถต่อสู้
กั บ คู่แ ข่ ง ทางการค้ า ได้ รวมถึ ง ลดต้ น ทุ น ด้ า น
บริ หารจัดการ ดังนัน้ หลายองค์ กรในภาคธุรกิ จ
จึงได้ ลงทุนนํ าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้
งานในสํ า นั ก งานเป็ นจํ า นวนมาก การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวก่อให้ เกิดต้ นทุน
ต่อเนื่องหลายด้ าน เช่น ต้ นทุนการจัดซื ้อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เมื่อหมดอายุการใช้ งาน หรื อเกิดการ
เสียหาย ต้ นทุนด้ านซ่อมบํารุ ง ต้ นทุนดูแลรักษา
ต้ น ทุ น ด้ านพลัง งานไฟฟ้ า ซึ่ ง ต้ นทุ น ดัง กล่ า ว
ก่อให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายที่ หลายองค์ กรในภาคธุรกิ จ
ต้ องแบกรับโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทัง้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ยงั ปล่อยก๊ าซ CO2 หรื อปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจก เป็ นส่วนหนึง่ ของปั ญหาโลกร้ อน
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อภาคธุรกิจ
ด้ านการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมเข้ ามาใช้ ในสํานักงาน โดยใช้ แนวคิด
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Green IT) บริ หาร
จั ด การ และเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ

สิ่งแวดล้ อม เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการ
ใช้ พลังงาน ลดการใช้ พลังงาน ลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก ลดการสร้ างขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ใช้ แนวคิ ด ระบบประมวลผลรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม
(Green Computing) ซึ่งเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ง า น ท รั พ ย า ก รข อ ง ร ะ บ บ
ประมวลผลให้ ได้ ประสิทธิ ภาพอย่างคุ้มค่าที่สุด
เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าและวัสดุต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้ ง าน รวมถึ ง นํ า แนวคิด จากเทคโนโลยี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ แบบเสมือน (VDI : Virtual Desktop
Infrastructure) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่รวมการ
ประมวลผลของระบบคอมพิ ว เตอร์ ไว้ บน
ทรัพยากรและฮาร์ ดแวร์ ร่วมกัน ก่อให้ เกิดการใช้
งานที่ ค้ ุม ค่ า และเป็ นแนวคิ ด ที่ ส ามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ ในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของ
สถาบันการศึกษา การศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทาง
ปฏิ บัติ ที่ เ หมาะสมต่ อ ภาคธุ ร กิ จ ด้ านการนํ า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
เข้ ามาใช้ ในสํานักงาน ได้ ใช้ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เป็ นต้ นแบบในการศึกษาวิจยั ผลการศึกษาวิจัย
ทํ า ให้ ไ ด้ ส ถาปั ต ยกรรมระบบเครื อ ข่ า ยสํ า หรั บ
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อภาคธุรกิจ ด้ านการ
นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในสํานักงาน
และทํ า ให้ ท ราบถึ ง แนวทางการลดต้ น ทุน ด้ า น

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารจัดการทาง
ธุรกิจ รวมทัง้ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบ
เสมือน (VDI : Virtual Desktop Infrastructure)
ใช้ พลังงานไฟฟ้าน้ อยลงทําให้ ปริ มาณการปล่อย
ก๊ าซ CO2 ลดน้ อยลง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการช่วย
ลดการปล่อยก๊ าซ CO2 หรื อปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก เพื่อลดภาวะโลกร้ อนได้
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Green
IT) ระบบประมวลผลรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (Green
Computing) เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบ
เสมือน (VDI : Virtual Desktop Infrastructure)
ก๊ าซ CO2
Abstract
Typically the organizations in the
business sector use computer technology to
promote and increase efficiency in their
business in such a way to develop the
business to be able to flight their
competitors and also reduce the
management cost. Consequently, many
organizations use more computer
technology in their office. Using computer
technology may include several crucial
principles such as the cost of purchasing
computer when expire or damaged as well
as maintenance costs and electrical energy
costs that the business organizations cannot
avoid them. Including, computer also
release carbon dioxide (CO2) and
greenhouse gas emissions which are some
of the main factors of global warming.

Therefore, the objective of this research is to
study the best practice in computer
technology using “Green IT” concept and
using eco-friendly technology to increase
efficiency of energy management in
business sector, to reduce greenhouse gas
emissions, and to minimize the creation of
waste electronics. Green computing is a
practical approach to provide the use of
computing resources to the most cost
effective, compared to the energy and
materials in use. Therefore, this research
article includes: the Virtual Desktop
Infrastructure, VDI, the technology that
combines the computer processing in the
same resource. The DVI is a concept that
can be applied to business management.
The study, uses Thonburi University as a
prototype, results make the network
architecture that introduce the computer
technology into the workplace and inform
the method of reduce the cost of computer
technology in the management of business.
In addition, Virtual Desktop Infrastructure:
VDI is using less electricity energy, thus the
amount of carbon dioxide (CO2) that causes
greenhouse gas and global warming
reduced.
Keyword: Green IT, Green Computing,
Virtual Desktop Infrastructure, CO2

บทนํา
หลายองค์ ก รในภาคธุ ร กิ จ ได้ นํ า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือส่งเสริ ม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจ และเพื่อ
พัฒนาธุรกิจให้ สามารถต่อสู้กบั คู่แข่งทางการค้ าได้
รวมถึ ง ลดต้ น ทุ น ด้ านบริ ห ารจัด การ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาธุรกิจใน
ด้ านต่างๆ ขององค์ กร เช่น ระบบสารสนเทศด้ า น
การผลิต การขงส่ง งานสินค้ าคงคลัง หรื อระบบงาน
อื่นๆ เป็ นต้ น ซึง่ ระบบสารสนเทศดังกล่าว มีความ
จํ า เป็ นในการใช้ เ ทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ เพื่ อเป็ น
ส่วนเสริ มในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ ซึง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ นเทคโนโลยี
ที่มีต้นทุนในการบริ หารจัดการสูง แต่มีความจําเป็ น
ต่ อ การใช้ งาน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ เป็ นอย่ า งมาก จึ ง ทํ า ให้ ไม่
สามารถหลี ก เลี่ ย งการใช้ ง านได้ ทํ า ให้ เ กิ ด ต้ น ทุน
ต่ อ เนื่ อ งหลายด้ า น เช่ น ต้ น ทุ น การจัด ซื อ้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เมื่อหมดอายุการใช้ งาน หรื อเกิ ดการ
เสียหาย ต้ นทุนด้ านการซ่อมบํารุ ง ต้ นทุนการดูแล
รักษา ต้ นทุนด้ านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต้ นทุนดังกล่าว
ก่อให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายที่ หลายสถาบันการศึกษาต้ อง
แบกรั บ โดยไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ นอกจาก
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นแล้ วยังมีปัญหาในด้ านการซ่อม
บํา รุ ง เพราะบ่อยครั ง้ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไม่ สามารถซ่อ ม
บํารุ งเสร็ จตามเวลาที่ต้องใช้ งาน การจัดซื ้ออุปกรณ์
ต้ องใช้ เวลาในการดํ า เนิ น การ หรื อ การใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ ในสํานักงานใช้ ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ
เช่น เครื่ องในสํานักงานลงทุนเครื่ องละ 18,000 –
25,000 บาท แต่ใช้ เพียงบันทึกรายการผ่านระบบ
เครื อข่าย หรื อพิมพ์รายงานตามความต้ องการของ

ผู้บริ หาร ใช้ งานโปรแกรม Microsoft Word,
Microsoft Excel หรื อ Internet ซึง่ เคื่องพิวเตอร์
สําหรั บผู้ใช้ งานในสํานักงานถูกใช้ ไม่ค้ ุมค่ากับขี ด
ความสามารถของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และต้ นทุนที่
เสียไป
ธนกร หวัง พิ พัฒ น์ ว งศ์ [4] ได้ ก ล่ า วไว้ ใน
บ ท ค ว า ม ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ Virtualization
Techniques
สํา หรั บการใช้ งานในองค์ ก ร ว่า
ข้ อพิจารณาอีกประการหนึ่งที่องค์กรสามารถนํามา
เปรี ย บเที ย บความคุ้ มค่ า ของการนํ า เทคโนโลยี
Virtualization มาใช้ งาน คือ การทดลองคํานวณ
มูลค่าโดยประมาณของ TOC (Total Cost of
Ownership) แบบง่ายๆ ซึ่งทฤษฎี TOC จะถูก
คํานวณมาจากมูลค่าที่ เ กิ ดขึน้ จริ ง ร่ วมกับมูลค่า ที่
เกิ ดจากการประมาณการ แต่เ ราสามารถทดลอง
คํานวณแบบง่ายๆ เฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งใน
การปรับเปลี่ยนระบบแล้ วเปรี ยบเทียบมูลค่าระหว่าง
ระบบเดิมกับ Virtualization
ดัง นัน้ ผู้ วิ จัย ได้ คํ า นวณต้ น ทุ น ของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ จัด ซื อ้ เพื่ อ ใช้ ใ นสํ า นัก งาน โดยใช้
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งตามการสัง่ ซื ้อในโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
ส า ร ส น เ ท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ น บุ รี แ บ่ ง เ ป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ และ ค่ า ใช้ จ่ ายผั น แปร ดั ง นี ้
ค่า ใช้ จ่ า ยคงที่ ป ระกอบด้ ว ย เงิ น ลงทุน ในการซื อ้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะจํานวน 100 เครื่ อง
ราคาเครื่ องละ 20,400 บาท ค่าซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
จํานวน 100 ผู้ใช้ งาน ราคาประมาณ 52$ ต่อ
ผู้ ใ ช้ ง า น ( 1619.80 บ า ท ร า ค า สํ า ห รั บ
สถาบันการศึกษา) ค่าใช้ จ่ายผันแปรประกอบด้ วย
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลซ่อมบํารุ ง 2 คน อัตราจ้ างเดือนละ

15,000 บาทต่อเดือนต่อคน ค่าไฟฟ้าสําหรับเปิ ดใช้
งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ 8 ชัว่ โมง ใช้ ไฟฟ้าประมาณ
350 W ต่อเครื่ อง เปิ ดใช้ สปั ดาห์ละ 5 วัน ค่าไฟฟ้า
หน่วยละ 3.50 บาท รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ คิดเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 3,105,700.00 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ต้ นทุนการใช้ งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบ
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบเสมือน (VDI :
Virtual Desktop Infrastructure) ทําให้ สามารถลด
ต้ นทุนได้ ถึง 60.40 % ของต้ นทุนจัดซื ้อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะ รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊
้ ะยังปล่อยก๊ าซ CO2 หรื อปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของปั ญหาโลกร้ อน จาก
รายงาน PC Energy Report 2007 ของบริ ษัท 1E
Media Center ได้ กล่าวไว้ ว่าคอมพิวเตอร์ หนึ่ง
เครื่ อ งที่ ถู ก เปิ ดทิ ง้ ไว้ ข้ ามคื น จะปล่ อ ยก๊ าซ CO2
ออกมาประมาณ 920 ปอนด์ โดยอ้ างอิงตัวเลขจาก
Harris Interactive ในเดือนเมษายน 2007
สหรัฐอเมริ กามีพนักงานที่ทํางานแบบเต็มเวลาอยู่
ประมาณ 145,800,000 คน และเป็ นกลุม่ คนทํางาน
วัยผู้ใหญ่ถึง 72 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี ้มี
พฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการทํ างานเป็ น
หลัก คิดเป็ นจํานวน 104 ล้ านคน ในจํานวนนี ้ มี
พนักงานประมาณ 20 % หรื อ 20.8 ล้ านคน ไม่เคย
ปิ ดคอมพิวเตอร์ หลังเลิกงานเลย และประมาณ 60
% หรื อ 62.4 ล้ านคนที่อาจจะปิ ดบ้ างไม่ปิดบ้ าง
หากพนักงานจํานวน 60 % ของพนักงานที่มีทงหมด
ั้
ในสหรัฐอเมริกาพร้ อมใจไม่ปิดคอมพิวเตอร์ จะสร้ าง
มลภาวะทางอากาศด้ วยการปล่อยก๊ าซ CO2 สูงถึง
14.4
ล้ า นตันต่อปี ในแง่ของทรั พ ยากรป่ าไม้
จําเป็ นต้ องใช้ ต้นไม้ ตงแต่
ั ้ 60 - 300 ต้ น ในการลด

ก๊ าซ CO2 ที่ถูกปล่อยออกมาจากคอมพิวเตอร์ 1
เครื่ อ งที่ ทํ า งานทัง้ วัน ทัง้ คื น ซึ่ง นั่น หมายความว่า
จําเป็ นต้ องใช้ ต้นไม้ 1.24 - 6.24 พันล้ านต้ น ในการ
ดูด ก๊ า ซ
CO2กลับ ไปฟอกใหม่ใ ห้ ไ ด้ เ ป็ นก๊ า ซ
ออกซิเจน จากรายงานดังกล่าวทําให้ ทราบได้ ว่า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนหนึ่งของปั ญหาโลก
ร้ อน ศูนย์ วิทยาการขัน้ สูงด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
เขตร้ อน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ ว่ า ไว้ ในคู่ มื อ ศั ก ยภาพของพรรณไม้ สํ า หรั บ
ส่งเสริ มภายใต้ โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ภาคป่ าไม้ สาเหตุสําคัญของภาวะโลกร้ อนมากกว่า
ร้ อยละ 75 เกิดจากการปล่อยก๊ าซ CO2 จากการเผา
ไหม้ เชื ้อเพลิงประเภทฟอสซิล (Fossil Fuels) เช่น
ถ่านหิน นํ า้ มันปิ โตรเลียม และก๊ าซธรรมชาติ เป็ น
ต้ น ซึ่ง เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช้
พลังงานจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงดังกล่าว
ดัง นัน้ การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีด้านไอที ของ
องค์กรในภาคธุรกิจควรให้ ความสําคัญในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทคโนโลยีที่คํานึงถึงความเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม และการลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ
ในภาคธุรกิจให้ มากขึ ้น เพื่อพัฒนาให้ องค์กรในภาค
ธุ ร กิ จ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการช่ ว ยลดปริ ม าณการ
ปล่อยก๊ าซ CO2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
พ.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ ได้ กล่าว
ว่า แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Green IT)
คือ การบริ หารจัดการ และเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
การใช้ พ ลัง งาน ลดการใช้ พ ลัง งาน ลดการปล่อ ย

ก๊ า ซเรื อ นกระจก ลดการสร้ างขยะอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
และเป้าหมายสูงสุค คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ องถู ก นํ า กลับ มาใช้ ใหม่ ไ ด้
ทัง้ หมด และไม่ มี ส่ ว นประกอบที่ ทํ า จากสารพิ ษ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ พลังงานน้ อยลง แต่มี
ความสามารถในการทํ า งานมากขึน้ ตามแนวคิด
ที่ว่า "Maximum Megabytes for Minimum
Kilowatts" ซึง่ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหนึ่งที่นิยมใช้
กันในองค์กรอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั
แนวทางปฏิบตั ิของ Green IT คือ
เทคโนโลยีที่นําเอาคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยูน่ ํามา
รวมกันในทาง Logical เพื่อแบ่งเบาและกระจาย
ภาระหน้ าที่ หรื อ Load ใด ๆ ของเครื่ อง Server
เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ ง ที่ ทํ า งานหนั ก เกิ น ไป โดย
กระจายงานนันออกไปยั
้
งเครื่ อง Server เครื่ องใด ๆ
ที่เรี ยกว่า Virtualization

รูปที่ 1 แนวคิดการทําระบบคอมพิวเตอร์ เสมือน

แนวคิดระบบประมวลผลรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
(Green Computing) ซึง่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้
มีการใช้ งานทรั พยากรของระบบประมวลผลให้ ได้
ประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าที่สดุ เมื่อเทียบกับพลังงาน
ไฟฟ้าและวัสดุตา่ ง ๆ ที่ต้องใช้ งาน และมีผลกระทบ

ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ย ซึ่ง เป็ นโครงการที่ ห น่ ว ยงาน
พิทักษ์ สิ่งแวดล้ อมของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อ
U.S. Environmental Protection Agency ได้ ริเริ่ ม
จัดตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ.1992 โครงการ Energy Star
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางด้ านการประมวลผลที่
ดําเนินการไปตามแนวทางของ Green Computing
นันจะยึ
้
ดหลัก 3 ประการด้ วยกันที่เรี ยกว่า Triple
Bottom line นัน่ คือ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Economic Viability), การรับผิดชอบต่อสังคม
(Social Responsibility) และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact) ซึง่ แตกต่าง
ออกไปจากการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป ที่มีจดุ มุ่งหมาย
อยู่เ ฉพาะด้ า นการเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ เท่ า นัน้
(MICRO Computer Vol.25 No.268 November
2007)
แนวคิดจากเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์
แบบเสมือน (VDI : Virtual Desktop
Infrastructure) ซึ่ ง เ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ร ว ม ก า ร
ประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ไว้ บนทรัพยากร
ใน
เดียวกัน จึงก่ อให้ เกิ ดการใช้ งานที่ ค้ ุมค่า
บทความของ VMware Inc. เรื่ อง VMware Horizon
Suite End-User Computing Platform ได้ กล่าวว่า
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบเสมือน (VDI :
Virtual Desktop Infrastructure) ในปั จจุบนั ได้
พัฒนาเป็ นโซลูชนั่ สําหรับ End-User Computing
เพื่อตอบสนองการทํางานของผู้ใช้ งานที่ทํางานอยู่
บนอุ ป กรณ์ ที่ ห ลากหลายไม่ ว่ า จะเป็ นบน PC,
Notebook, Mobile Device, Tablet รวมถึง
แอพพลิ เ คชั่น ที่ ใ ช้ ง านที่ ห ลากหลายไม่ ว่ า จะเป็ น

Windows Application Web หรื อ Mobile
Application รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ขององค์กร
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบเสมือน
(VDI : Virtual Desktop Infrastructure) เป็ นโซลูชนั่
ที่เปลี่ยน Desktop ของผู้ใช้ ซึง่ ต้ องยึดติดกับเฉพาะ
เครื่ องของตนเองในการทํางานมาอยู่ที่ Datacenter
(Virtual Desktop) ซึ่งช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึง
Desktop ของตนเองผ่านทางอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้
หลากหลายขึ ้น นอกจากนันผู
้ ้ ดแู ลระบบยังสามารถ
ควบคุ ม ดู แ ล Desktop ต่ า ง ๆ ได้ ง่ า ยขึ น้ จาก
ส่ ว นกลางเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การเป็ นไปอย่ า ง
ปลอดภัย Desktop ของผู้ใช้ ได้ รับการปกป้อง และ
ทํางานได้ สะดวกสบายยิ่งขึ ้น

กล่าวถึงศักยภาพในการดูดซับก๊ าซ CO2 ของการ
ปลูกพรรณไม้ ตา่ งๆ ไว้ ดงั นี ้
ตาราง 1 รายละเอียดกลุม่ ตัวอย่าง
ระยะปลูก/
ชนิด/
กลุ่มพรรณไม้
ความหนาแน่ น

สัก
ยูคาลิปตัส
กระถินเทพา
กระถินณรงค์
กระถินยักษ์
โกงกาง
ยางพารา

รูปที่ 2 Virtual Desktop Infrastructure

ศู น ย์ วิ ท ย า ก า ร ขั ้ น สู ง ด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เขตร้ อน คณะวนศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ กล่ า วไว้ ในคู่มื อ
ศั ก ยภาพของพรรณไม้ สํ า หรั บ ส่ ง เสริ ม ภายใต้
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่ าไม้ สาเหตุ
สําคัญของภาวะโลกร้ อนมากกว่าร้ อยละ 75 เกิด
จากการปล่อยก๊ าซ CO2 จากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง
ประเภทฟอสซิล (Fossil Fuels) เช่น ถ่านหิน นํ ้ามัน
ปิ โตรเลี ย ม และก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น และได้

ปาล์มนํ ้ามัน
พรรณไม้ พื ้นเมือง
โตช้ า
พรรณไม้
เอนกประสงค์
พรรณไม้ ปลูกใน
เมือง

ระยะปลูก 4 x 4 เมตร
100 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 2 x 3 เมตร
267 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 3 x 3 เมตร
178 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 3 x 3 เมตร
178 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 2 x 3 เมตร
267 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 1.5 x 1.5
เมตร 711 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 3 x 6 เมตร
144 ต้ น/ไร่
ระยะปลูก 3 x 6 เมตร
144 ต้ น/ไร่
ไม่น้อยกว่า 100 ต้ น/ไร่

การดูดซับ
ก๊ าซ
CO2
(ตัน/ไร่ /ปี )
1.36-2.16
3.15-6.09
4.00-6.09
2.27-4.40
0.77-6.49
2.75
4.22
2.49
0.95

ไม่น้อยกว่า 100 ต้ น/ไร่

1.47

ไม่น้อยกว่า 50 ต้ น/ไร่

1.21

จากรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย ปี 2556
โดยสํ า นัก งานนโยบายและแผนพัฒ นาพลัง งาน
กระทรวงพลังงาน ในภาคการผลิตไฟฟ้า ในปี 2555

มีการปล่อยก๊ าซ CO2 รวมทังสิ
้ ้น 95.7 ล้ านตัน โดย
กว่า 25 ปี ที่ผา่ นมามีการปล่อยก๊ าซ CO2 จากการใช้
นํ ้ามันสําเร็ จรู ป (นํ ้ามันดีเซลและนํ ้ามันเตา) ลดลง
จาก 2.5 ล้ านตันในปี 2531 เหลือ 1.4 ล้ านตัน ในปี
2555 ในขณะที่ ก ารใช้ ถ่ า นหิ น /ลิ ก ไนต์ แ ละก๊ าซ
ธรรมชาติยงั คงมีแนวโน้ มการปล่อยก๊ าซ CO2 สูงขึ ้น
ตามปริ มาณการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ ้น โดยถ่านหิน/
ลิกไนต์ปล่อยก๊ าซ CO2 เพิ่มขึ ้นจาก 6.2 ล้ านตัน ใน
ปี 2531 เป็ น 37.4 ล้ านตันในปี 2555 เช่นเดียวกับ
ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ป ล่ อ ยก๊ าซ CO2 เพิ่ ม ขึ น้ จาก 9.6
ล้ านตัน ในปี 2531 เป็ น 56.9 ล้ านตัน ในปี 2555
โดยก๊ าซธรรมชาตินบั เป็ นเชื ้อเพลิงที่มีการปล่อยก๊ าซ
CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้ามากที่สดุ ดังรูปที่ 3

รู ปที่ 3 Air Pollution Emission in the Energy Sector
(ภาพจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย ปี 2556
โดยสํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน กระทรวง
พลังงาน)

จะเห็นได้ ว่าสถิติในภาคการผลิตไฟฟ้าเป็ น
กลุ่มที่ปล่อยก๊ าซ CO2 มากที่สดุ คิดเป็ น 40% ของ
ประเทศ และเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ไม้ ไม่ ว่ า จะเป็ นในป่ า
ธรรมชาติ สวนป่ า สวนสาธารณะ หรื อริ ม ถนน มี
บทบาทสําคัญในการช่วยกักเก็บคาร์ บอน เริ่ มจาก

ต้ นไม้ ดดู ซับก๊ าซ CO2 จากบรรยากาศนํามาสร้ าง
สารอินทรี ย์ซงึ่ มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบและนํามา
กักเก็บไว้ ในส่วนต่างๆ ได้ แก่ ลําต้ น กิ่ง ใบ และ ราก
ดังนัน้ การเปิ ดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ งานจํานวน 100
เครื่ อง เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงต่อวัน จะปล่อยก๊ าซ CO2
ออกมาประมาณ 7,974 ตันต่อปี ถ้ าในบริ เวณ
สถาบันการศึกษานัน้ ๆ ต้ องการดูดซับก๊ าซ CO2 ที่
ปล่อยออกมา ด้ วยการปลูกพรรณไม้ ปลูกในเมือง
จะต้ องปลูกต้ นไม้ หรื อใช้ ต้นไมประมาณ 658,982
ต้ นต่อปี จึงจะสามารถดูดก๊ าซ CO2 กลับไปฟอก
ใหม่ให้ ได้ เป็ นก๊ าซออกซิเจน เพื่อช่วยเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการลดปั ญหาโลกร้ อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบตั ติ อ่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
2. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านลดต้ นทุน
ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อภาคธุรกิจ ใน
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในสํานักงาน
สมมติฐาน
1. เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบ
เสมือน (VDI: Virtual Desktop Infrastructure)
สามารถช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซ CO2 ได้
มากกว่า 60%
2. เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบ
เสมือน (VDI: Virtual Desktop Infrastructure)
ส า ม า ร ถ ล ด ล ด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในสํานักงานได้ มากกว่า 50%

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษาแนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
เพื่ อ ลดต้ นทุ น โดยศึ ก ษาจากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Green IT) แนวคิด
ระบบประมวลผลรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green
Computing)
แนวคิ ด จากเทคโนโลยี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ แบบเสมือน (VDI : Virtual Desktop
Infrastructure) แ น ว คิ ด ห้ อ ง เ รี ย น เ ส มื อ น จ ริ ง
(Virtual Classroom) รวมทังได้
้ ศึกษาสถิติการ
ปล่อยก๊ าซ CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้า จาก รายงาน
สถิ ติ พ ลั ง งานของประเทศไทย ปี 2556 โดย
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพั ฒ นาพลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน นอกจากนี ้ ได้ ศึกษาดูงานจาก
บริ ษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด เกี่ ยวกับ
Green IT ออฟฟิ ศประหยัดพลังงาน และการนํา
เทคโนโลยี Thin Client เข้ ามาใช้ ด้านการศึกษา ได้
เ ชิ ญ บ ริ ษั ท ธิ น โ ซ ลู ชั่ น ซิ ส์ เ ต็ ม จํ า กั ด โ ด ย
คุณเทิดภูมิ อุ่นอก ติดตัง้ ระบบเพื่ อทดลองใช้
เทคโนโลยี Thin Client ในการเรี ยนการสอน โดยได้
นําเครื่ อง Server จํานวน 1 เครื่ อง และเครื่ อง Thin
Client จํานวน 5 เครื่ อง รวมถึงติดตังโปรแกรม
้
VMware และ 2X Application ณ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี เพื่อให้ เห็นภาพการใช้ งาน และได้ ทดลองการ
ใช้ งานจํานวน 15 วัน ซึง่ สามารถทดสอบใช้ งานได้
ทังภายในมหาวิ
้
ทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
ดังรูปที่ 4

รู ปที่ 4 โครงสร้ างแสดงการเชื่อมต่อจากเครื่ องลูกข่ายทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร

และได้ ทดลองคํานวณมูลค่าโดยประมาณ
ตามทฤษฎีของ TOC (Total Cost of Ownership)
เพื่อเปรี ยบเที ยบความคุ้มค่าของเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์ แบบเสมือน (VDI : Virtual Desktop
Infrastructure) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับ
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อ ลดต้ นทุ น ในการ
บริหารจัดการเรี ยนการสอน
ประชากรและตัวอย่ าง
กลุม่ ประชากร ตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้
ประกอบด้ วย
1. มหาวิทยาลัยธนบุรี สถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์
ทดสอบการทํ างานของระบบ VDI และข้ อมูล
งบประมาณตามการสั่ ง ซื อ้ ในโครงการพั ฒ นา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. บริ ษัทธินโซลูชนั่ ซิส์เต็ม จํากัด ผู้ให้ การ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดลอง ประกอบด้ วยเครื่ อง
Server จํานวน 1 เครื่ อง และเครื่ อง Thin Client
จํานวน 5 เครื่ อง

เครื่องมือ
ได้ ใช้ วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บความคุ้ม ค่า ของ
การนําเทคโนโลยี VDI มาใช้ ทดลองคํานวณมูลค่า
โดยประมาณของ TOC (Total Cost of
Ownership) แบบง่ายๆ คํานวณมูลค่าโดยประมาณ
ของ TOC (Total Cost of Ownership) แบบง่ายๆ
ซึ่งทฤษฎี TOC จะคํานวณมาจากมูลค่าที่เกิดขึ ้น
จริ งร่วมกับมูลค่าที่เกิดจากการประมาณการ เฉพาะ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งในการปรับเปลี่ยนระบบแล้ ว
เปรี ยบเทียบมูลค่าระหว่างแนวปฏิบัติเดิมกับแนว
ปฏิบตั ใิ หม่
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ตาราง 2 แสดงงบประมาณสั่ ง ซื อ้ ในโครงการพั ฒ นา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
No
1

***1

**2
**3
4

Item

QTY Cost/Unit
ค่ าใช้ จ่ายคงที่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ 100 20,400.00
ในห้ องปฏิบตั ิการ
ค่ าใช้ จ่ายผันแปร
ระบบปฏิบตั ิการ
100
1,619.80
$52/คน
(ประมาณ 1619.8
บาท)
โปรแกรม
100
850.00
Antivirus
เงินเดือน
2 15,000.00
เจ้ าหน้ าที่/เดือน
ค่าไฟ/เครื่ อง/เดือน 100
215.60
(PC ใช้ 350 W
เปิ ดวันละ 8 ชม. 5
วัน/สัปดาห์)

No
1

2

3

***1

Total Cost
2,040,000.00

161,980.00

**2
**3
4

85,000.00
360,000.00
258,720.00

2,000.00

200,000.00

3,105,700.00

ตาราง 3 แสดงงบประมาณตามแนวทางปฏิ บั ติ ด้ าน
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ในสํ า นั ก งาน ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้ อม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ คํ า นวณมูล ค่า โดยประมาณตาม
ทฤษฎีของ TOC (Total Cost of Ownership) ดัง
แสดงในตาราง 2 และตาราง 3

ค่าซ่อมบํารุง
100
(ประมาณเครื่ อง
ละ 2000บาท/ ปี )
รวมค่ าใช้ จ่าย
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Item

QTY Cost/Unit
ค่ าใช้ จ่ายคงที่
VDI โดยใช้ Thin 100
8,900.00
Client
(100x8900)
Monitor,
100
3,500.00
Mouse,
Keyboard
(3500x100)
เครื่ อง
2 120,000.0
คอมพิวเตอร์
0
Server
ค่ าใช้ จ่ายผันแปร
ระบบปฏิบตั ิการ 100
1619.80
$52/คน
(ประมาณ
1619.8บาท)
โปรแกรม
100
850.00
Antivirus
เงินเดือน
2 15,000.00
เจ้ าหน้ าที่/เดือน
ค่าไฟ/เครื่ อง/
100
215.60
เดือน
(PC ใช้ 350 W
เปิ ดวันละ 8 ชม.
5 วัน/สัปดาห์)
ค่าซ่อมบํารุง
100
2,000.00
(ประมาณเครื่ อง
ละ 2000บาท/
ปี )
รวมค่ าใช้ จ่าย

Total Cost
890,000.00

350,000.00

240,000.00

161,980.00

85,000.00
360,000.00
258,720.00

200,000.00

2,043,292.40

หมายเหต **ราคาปรับขึ ้น 3% ต่อปี และราคาอาจมีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ร า ค า ต ล า ด ณ ช่ ว ง เ ว ล า นั น้ ๆ
***เป็ น Software ของ Microsoft ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
จัดซื ้อในรูปแบบ Microsoft Campus Agreement ซึง่ เป็ น
ราคาของสถานศึกษา และราคาเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน
บาท

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์
1 เครื่ อ ง (ใช้ กํ า ลัง ไฟ 350 วัต ต์ ) ปล่อ ยก๊ า ซ CO2
76.67 ปอนด์ ต่ อ ชั่ ว โมง ใน 1 วั น ถ้ าเปิ ดเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เอาไว้ 8 ชัว่ โมง จะปล่อยก๊ าซ CO2
ออกมาถึง 613.36 ปอนด์ต่อวัน หากคํานวณเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่มี อยู่ในห้ องปฏิบัติการจํ านวน 100
เครื่ อ ง จะปล่ อ ยก๊ าซ
CO2 ออกมามากถึ ง
61,336.00 ปอนด์ต่อวันโดยประมาณ หากใช้ เครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ 100 เครื่ อ งใน 1 ปี จะปล่ อ ยก๊ าซ
ออกมา 15,947,360.00 ปอนด์ต่อปี ในแง่ของ
ทรั พ ยากรป่ าไม้ จํา เป็ นต้ อ งใช้ ต้ น ไม้ ในการดูด ซับ
ก๊ าซ CO2 ในปริ ม าณมาก ดัง นัน้ ถ้ าในพื น้ ที่ ข อง
องค์กรมี การปลูกพรรณไม้ ปลูกในเมืองเพื่อดูดซับ
ก๊ าซ CO2 จะต้ อ งมี ต้ น ไม้ จํ า นวน 6,589.82 ต้ น
โดยประมาณจึงจะสามารถดูดก๊ าซ CO2 ที่ ปล่อย
จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เปิ ดใช้ งานพร้ อมกัน 100
เครื่ องต่อปี ได้ หากเปลี่ ย นมาใช้ เทคโนโลยีระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ บบเสมื อ นจะช่ ว ยลดปริ ม าณการ
ปล่อยก๊ าซ CO2 ได้ ถึงร้ อยละ 90.28 เทียบจากการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ ในปั จจุบัน โดยคํานวณจากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบเสมือน 1 เครื่ อง (ใช้ กําลังไฟ 20
วัตต์) ใน 1 วันเปิ ดใช้ งาน 8 ชัว่ โมงปล่อยก๊ าซ CO2
ออกมาประมาณ 59.62 ปอนด์ต่อวัน ถ้ าเปิ ดใช้ งาน
พร้ อมกั น 100 เครื่ อ ง จะปล่ อ ยก๊ าซ CO2 รวม
5,962.47 ปอนด์ ต่อวัน หากใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์

แบบเสมือน 100 เครื่ องใน 1 ปี จะปล่อยก๊ าซออกมา
1,550,243.16 ปอนด์ต่อปี ซึง่ ถือเป็ นร้ อยละ 9.72
จากการปล่อยก๊ าซ CO2 เมื่อเที ยบกับการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุบัน ดัง นัน้ ในแต่ล ะปี เมื่ อ นํ า
เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ บบเสมือนมาใช้ จะ
ช่วยให้ การปล่อยก๊ าซ CO2 ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
90.28 ของการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุบัน ดัง นัน้
ความเป็ นไปได้ สงู ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊ าซ
CO2 โดยมีต้นไม้ เพียง 640.60 ต้ นต่อการเปิ ดใช้ งาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ 100 เครื่ องในระยะเวลา 1 ปี
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ร่ ว มกับ บริ ษั ท THIN
Solution Systems ได้ ออกแบบโครงสร้ างระบบ
ต้ นแบบแนวทางปฏิบตั ิด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในสํานักงาน โดยใช้ มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นต้ นแบบ
ในการทดลอง ดังรูปที่ 5 และรูปที่ที่ 6 รวมถึงแสดง
รายการฮาร์ ด แวร์ และซอฟแวร์ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นโครง
ระบบดังแสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย
เมื่อคํานวณมูลค่าโดยประมาณตามทฤษฎี
ของ TOC (Total Cost of Ownership) หากองค์กร
ภาคธุ ร กิ จ นํ า เทคโนโลยี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ บบ
เสมือน (VDI : Virtual Desktop Infrastructure) ใน
การบริ หารจัดการแทนการใช้ คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะจะ
สามารถลดต้ นทุน ด้ านเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ ใน
สํ า นัก งานได้ ดัง ตารางที่ 6 และสามารถลดการ
ปล่อยก๊ าซ CO2 คิดเป็ นร้ อยละ 90.28 % ของการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ดังนันความเป็
้
นไปได้ ใน
การดูดซับก๊ าซ CO2 ด้ วยพรรณไม้ ปลูกในเมือง มี
ความเป็ นไปได้ สงู ในด้ านการปล่อยก๊ าซ CO2 ซึง่ มี

ต้ นไม้ เพียง 640.60 ต้ น สามารถช่วยการปล่อยก๊ าซ
CO2 ได้ เพื่อการลดปั ญหาโลกร้ อนได้ ด้วย

ตารางที่ 4 แสดงรายการฮาร์ ด แวร์ และซอฟแวร์ ที่ ใ ช้ ใ น
ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องเรี ยนคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 5 โครงสร้ างคลาวคอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องเรี ยน แสดง
การเชื่ อ มต่ อ จากเครื่ อ งลูก ข่ า ยทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร แบบ THIN Client

ตารางที่ 5 แสดงรายการฮาร์ ด แวร์ และซอฟแวร์ ที่ ใ ช้ ใ น
ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องเรี ยนภาษา

รู ปที่ 6 โครงสร้ างคลาวคอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องเรี ยน แสดง
การเชื่ อ มต่ อ จากเครื่ อ งลูก ข่ า ยทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร แบบ ZERO Client

ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี เ้ ป็ นการรวบรวม และ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อมูล สนับ สนุ น การ
ตัด สิ น ใจให้ กับ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ในการปรั บ ปรุ ง
บริหารจัดการ การใช้ งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้

ตารางที่ 6 แสดงการคํานวณมูลค่าโดยประมาณของ TOC
(Total Cost of Ownership) ที่มีต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ แบบเสมือน
Total Cost of
Ownership
(TCO)
Total Cost for
1 year
Total Cost for
2 year
Total Cost for
3 year

PCs

Thin Client

THIN Solution Systems ที่ให้ การสนับสนุน
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นอย่างดีตลอดมา จนทําให้ งานวิจยั
นี ้สําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี

Savings

เอกสารอ้ างอิง
3,105,700.00

2,043,292.40

1,062,407.60

1,083,909.40

578,977.30

504,932.10

1,095,033.40

590,101.30

504,932.10

หมายเหตุ Total
ค่าใช้ จ่ายคงที่

Cost

ปี ที่ 2 และปี ที่ 3 ไม่รวม

เหมาะสมกับองค์กร ผลที่ได้ จากการวิจยั ในครัง้ นี ้
สามารถนําไปใช้ ในการวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร
ต่อไป ซึง่ หากองค์กรมีการนําข้ อมูลผลการวิจยั นี ้ไป
ร่วมใช้ เพื่อการกําหนดนโยบายในการบริ หารจัดการ
จะก่อให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ทังในเรื
้ ่ องของการ
ลดต้ นทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ นทุนการใช้
พลัง งานรวมถึ ง การลดมลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรในปั จจุบนั ให้ มี
ความคุ้ม ค่า เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่อไป รวมทัง้ ยัง
สามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ กับ องค์ ก รได้ ซึ่ง แต่ล ะ
องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
ต่อการพัฒนาองค์กรของตนเอง โดยคํานึงถึงต้ นทุน
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ขององค์ ก รของตนเอง
เป็ นสําคัญ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บริ หาร
มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ให้ การสนับสนุนงบประมาณ
และข้ อมูลต่างๆ เป็ นอย่างดี และขอขอบคุณ บริ ษัท
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