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สรุปสาํหรับผู้บริหาร 
มีผู้บริหารของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) 

เป็นจํานวนมากท่ีต้องปวดหวักับกลยุทธ์การปกป้องและการจดัเก็บข้อมลูของตน 

พวกเขารู้ดีว่าธุรกิจของตนนัน้ขึน้อยู่กับคอมพิวเตอร์และระบบจดัเก็บข้อมลูท่ีจดั

การคําสัง่ลูกค้า รายช่ือจดหมาย การส่งสินค้า การเงิน สินค้าคงคลงั 

บนัทึกการขาย และอ่ืนๆ 

การแบ่งปันและการปกป้องข้อมลูดงักล่าวนัน้เป็นส่ิงท่ีสําคญัเป็นอย่างย่ิง  

ในขณะเดียวกนั 

การเพ่ิมความเร็วของการดําเนินธุรกิจและความต้องการในการดําเนินการให้

รวดเร็วย่ิงขึน้ทําให้การแบ่งปันข้อมลูระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

นัน้เป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อความพึงพอใจของลกูค้าและประสิทธิภาพการทํางาน  

แตวิ่ธีการท่ีดีท่ีสดุสําหรับธุรกิจขนาดเลก็ในการแบ่งปันและปกป้องข้อมลูดงั

กลา่วคืออะไรละ่?  

ในเอกสารฉบบันี ้

คณุจะได้รับทราบรายละเอียดโดยรวมท่ีกระชบัและไมมี่คําศพัท์ทางเทคนิคท่ี

เก่ียวกบัทางเลือกของคณุในด้านการแบ่งปันและปกป้องข้อมลูทางธุรกิจ 

ข้อดีของทางเลือกดงักลา่ว และทางเลือกทางธุรกิจของคณุ 

นอกจากการเรียนรู้วิธีการปกป้องข้อมลูของคณุจากอบุติัเหต ุอบุติัภยั 

หรือการโจรกรรมแล้ว 

คณุจะได้เรียนรู้วิธีการทําให้ธุรกิจของคณุมีประสิทธิภาพการผลิตและ 

ความยืดหยุ่นมากขึน้ด้วย 

ผู้ ประกอบธุ ร กิจขนาดเล็กควรจะทราบอะไรบ้าง เ ก่ียวกับ  
การจัด เ ก็บ ข้อมูลแบบกลุ่ม 
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บทนํา 
ธุรกิจขนาดกลางมกัจะประสบกบัปัญหาด้านการจดัเก็บข้อมลูสองประการ: 

วิธีการแบ่งปันข้อมลูท่ีสําคญัทางธุรกิจและวิธีการปกป้องข้อมลูดงักล่าว 

ในอดีต ปัญหาเหล่านีถ้กูมองว่าเป็นปัญหาท่ีแยกกนัและมีค่าใช้จ่ายท่ีสงู 

แตใ่นปัจจบุนั 

ด้วยระบบจดัเก็บข้อมลูและการจดัเก็บข้อมลูแบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพและ 

ไมแ่พง เราจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เหล่านีไ้ด้อย่างง่ายดายย่ิงขึน้และถกูลง 

การแบ่งปันข้อมลูนัน้ก็ง่ายดายย่ิงขึน้ด้วยเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) 

ท่ีมีความเร็วสงูและค่าใช้จ่ายต่ํา 

ไมว่า่จะเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ด้วยอีเธอร์เน็ต หรือ Wi-Fi 

พนกังานจะสามารถแบ่งปันข้อมลูท่ีสําคญัทางธุรกิจ ข้อเสนอโครงการ 

รายการติดตอ่ หรือคําถามของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว  

แตอ่ะไรจะเกิดขึน้เม่ือพนกังานไมไ่ด้อยู่ท่ีสํานกังานเน่ืองจากป่วยหรือไปฝึก 

อบรม? คณุจะเข้าถึงข้อมลูของพนกังานได้อย่างไร? 

คณุจะรู้ได้อย่างไรว่าคณุมีข้อเสนอโครงการฉบบัลา่สดุท่ีต้องย่ืนภายในวนันี ้

เวลาส่ีโมงเย็น?  

ในอดีต 

การปกป้องข้อมลูนัน้จะหมายถึงการใช้รถบรรทกุขนสําเนาข้อมลูไปเก็บไว้ 

นอกสถานท่ีปฏิบติังาน – 

ซึง่เป็นกระบวนการท่ีมีค่าใช้จ่ายสงูและมีความผิดพลาดได้ง่าย – 

และต้องรอหน่ึงหรือสองวนัเพ่ือค้นหาข้อมลูเม่ือต้องการ ในปัจจบุนั 

บริการจดัเก็บข้อมลูท่ีเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต – 

มกัจะเรียกว่าข้อมลูแบบกลุ่ม – 

ช่วยให้สามารถจดัเก็บข้อมลูท่ีสําคญัไว้นอกสถานท่ีปฏิบติังานได้ด้วย 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่แพง และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ตามต้องการตลอด 24 ชัว่โมง 

เราจะอธิบายเก่ียวกบัการแบ่งปันและการปกป้องข้อมลูท่ีสําคญัทางธุรกิจใน

สองสามหน้าถดัไป 

การแบ่งปัน 
ในอดีต อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีใช้เพ่ือการแบ่งปันข้อมลูคือฟลอ็ปปีดิ้สก์ 

CD หรือทมัป์ไดร์ฟ 

แตเ่ครือข่ายท่ีครอบคลมุไปทัว่โลกก็ 

ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันข้อมลูได้ 

อย่างง่ายดายและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

วิธีการสองประการท่ีง่ายดายท่ีสดุใน

การแบ่งปันพืน้ท่ีจดัเก็บคือ iSCSI 

(อา่นว่า ไอ-สคซัซี่) 

และอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูเครือข่าย 

(Network Attached 
Storage หรือ NAS) 

แตล่ะวิธีจะมีลกัษณะและข้อดีท่ีแตก

ตา่งกนั 

อุปกรณ์ iSCSI 

นัน้จะเหมือนดิสก์ในระบบ เช่น ไดร์ฟ 

C: แต่จะใช้การเข้าถึงผ่านเครือข่าย 

ข้อมลูในอปุกรณ์ iSCSI 

จะสามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์ท่ี 

จดัเก็บอุปกรณ์ดงักล่าวเท่านัน้ 

นําให้การแบ่งปันข้อมลูนัน้ทําได้ยาก 

อปุกรณ์ NAS 

จดัเก็บไฟล์ไว้โดยท่ีระบบตา่งๆ 

จะสามารถอา่นได้ – 

หากได้รับอนญุาต – 

ซึง่ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมลูผ่าน

ทางเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย 

ด้วยเหตผุลดงักล่าว ระบบ NAS 

จงึได้รับความนิยมมาก 

และได้เป็นภาคส่วนท่ีเจริญเติบโตในตลาดอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลูมาเป็นเวลา 

หลายปี อปุกรณ์ NAS นัน้ยงัสามารถติดตัง้และจดัการได้ง่ายวา่ระบบ 

iSCSI อีกด้วย NAS คือทางเลือกท่ียอดเย่ียมในการแบ่งปันข้อมลู  

อธิบายศัพท์ 

iSCSI: ชดุคําสัง่ท่ีเลียนแบบดสิก์ในระบบไว้ใน 

เครือขา่ย เชน่เดียวกบัดสิก์ในระบบ 

จะสามารถเข้าถึงข้อมลูได้จากระบบท่ีเช่ือมตอ่เทา่

นัน้ 

NAS: อปุกรณ์จดัเก็บไฟล์ท่ีชว่ยให้ระบบท่ีได้รับ 

อนญุาตเข้าถึงไฟล์ได้โดยผา่นทางเครือข่าย  

ข้อมูลแบบกลุ่ม (Cloud): 

บริการเข้าถึงข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เชน่ 

อปุกรณ์จดัเก็บหรือซอฟต์แวร์ 

คํานีไ้ด้มาจากเคร่ืองหมายกราฟิกรูปเมฆ 

(cloud) ซึง่ใช้เพ่ือระบเุครือขา่ยภายนอก 

ข้อมูลแบบกลุ่มส่วนตัว (Private cloud): 

บริการหรือทรัพยากรเข้าถึงข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตซึง่ 

เป็นกรรมสิทธ์ิของและดําเนินการโดยหนว่ยงาน

เอกชนเพ่ือการใช้งานเป็นการสว่นตวั 

ข้อมูลแบบกลุ่มสาธารณะ (Public cloud):

บริการเข้าถึงข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตท่ีเปิดให้ 

สาธารณะชนใช้งาน 

โดยอาจจะเสียคา่ใช้จา่ยหรือไมก็่ได้ 

พืน้ท่ีจัดเก็บข้อมูลไฮบริดจ์: 

การผสมผสานพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูในระบบท่ีสนบัสนุ

นโดยบริการข้อมลูแบบกลุม่สาธารณะหรือสว่นตวั

โดยปกตแิล้วจะใช้ข้อมลูแบบกลุม่สาธารณะเม่ือ

จําเป็นเทา่นัน้ 

ระยะแฝง (Latency): 

ระยะเวลาระหวา่งการขอและการตอบสนอง 

สําหรับบริการทางเว็บ 

การมีระยะแฝงต่ําเป็นสิ่งท่ีสําคญัในการดงึดดูผู้

ใช้ ซึง่ปกตจิะใช้การจดัเก็บข้อมลูในระบบ 

การจัดหา (Provisioning): 

กระบวนการจดัการทรัพยากร เชน่
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การปกป้อง 
วิธีการปกป้องข้อมลูทกุชนิดนัน้จะเก่ียวข้องกบักลยทุธ์เดียว: 

การคดัลอกข้อมลูไปยงัอปุกรณ์อ่ืนๆ เหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้? 

ไมมี่อปุกรณ์ใดๆ ท่ีสามารถเช่ือถือได้ 100% เพลิงไหม้ นํา้ท่วม พาย ุ

แผ่นดินไหว การโจรกรรม 

และไฟฟ้าดบัทําให้ไมส่ามารถเช่ือถือการจดัเก็บข้อมลูไว้ในสถานท่ีเดียวได้ 

100% เช่นกนั 

การจดัเก็บข้อมลูไว้ภายนอกสถานท่ีปฏิบติังานอย่างปลอดภยัเป็นคณุสมบติั

หลกัท่ีสําคญัประการหนึ่งของข้อมลูแบบกลุม่ จากการศกึษาพบวา่ 80% 

ของธุรกิจท่ีได้รับความเสียหายจากการสญูหายของข้อมลูนัน้จะต้องออกจาก

ธุรกิจไปภายในสองปี  

น่ีคือเหตุผลท่ีการจัดเก็บข้อมลูแบบกลุ่มนัน้ได้รับความนิยมอย่างมากเน่ืองจาก 

ช่วยให้คณุสามารถจดัเก็บข้อมลูท่ีสําคญัไว้ในพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูแบบกลุม่สว่

นตวัหรือสาธารณะได้อย่างง่ายดาย 

ระบบจดัเก็บข้อมลูนอกสถานท่ีปฏิบติังานซึง่ได้รับการรับรองการผลิตชนิดนี ้

ได้รับการบริหารจดัการโดยผู้ดแูละระบบท่ีมีประสบการณ์และได้รับการฝึก 

อบรมมาเป็นอย่างดี 

บริการข้อมูลแบบกลุ่ม 
ความน่าต่ืนเต้นของเทคโนโลยีข้อมลูแบบกลุม่คือด้วยความนิยมในการใช้ 

งานอินเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากขึน้ สถาปัตยกรรม IT 

ซึง่ได้รับการบกุเบิกโดยบริษัทตา่งๆ เช่น Google และ Amazon 

นัน้มีราคาต่ํากวา่ระบบ IT ขององค์กรในรูปแบบเก่าๆ มาก 

สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ 

บริการข้อมลูกลุม่ท่ีได้รับความนิยมท่ีสดุคือการจดัเก็บข้อมลูท่ีสําคญัทาง 

ธุรกิจ เหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้? 

เน่ืองจากบริการข้อมลูแบบกลุม่นัน้จะผสมผสานการสํารองข้อมลูและการ 

จดัเก็บข้อมลูไว้นอกสถานท่ีปฏิบติังานเข้าไว้ด้วยกนั 

เพ่ือความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติหรือการโจรกรรม 

ข้อมูลแบบกลุ่มสาธารณะ: 

บริการนีมี้ลกัษณะตามช่ือของมนั 

ข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะเป็นบริการสําหรับผู้ ท่ีมีบตัรเครดิตและการ 

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต บริการต่างๆ 

เหล่านีมี้ความหลากหลายตัง้แตก่ารสร้างบลอ็คข้อมลูง่ายๆ ท่ีไมซ่บัซ้อน 

เช่น การจดัเก็บไฟล์ทางออนไลน์ ไปจนถงึการใช้งานซอฟต์แวร์ธุรกิจ เช่น 

Salesforce.com 
ตวัอย่างของบริการข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะคือบริการ 

Simple Storage Service ของ Amazon หรือ S3 

บริการดงักล่าวเป็นบริการจดัเก็บข้อมลูทางออนไลน์สาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

ของโลก แตก็่มีบริษัทอ่ืนๆ 

มากมายท่ีให้บริการพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูสาธารณะด้วยเช่นกนั 

บริการข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะมีข้อดีหลกัๆ สองประการ: 

• โดยปกติแล้ว 

คณุจะสามารถสัง่พืน้ท่ีการจดัเก็บออนไลน์ได้มากเท่าท่ีคณุต้องการโดย 

ใช้บตัรเครดิตและจะเร่ิมใช้พืน้ท่ีดงักล่าวได้ภายในเวลาไม่ก่ีนาที 

• โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการดําเนินการ 

จงึทําให้สามารถจดัทําบญัชีได้อย่างง่ายดาย 

ข้อมูลแบบกลุ่มส่วนตวั: 

บริการข้อมลูแบบกลุม่ส่วนตวันัน้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ 

ใช้งานและบํารุงรักษาของบริษัทใดบริษัทหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงเท่านัน้ 

ข้อมลูแบบกลุ่มส่วนตวัไม่ได้มีข้อดีด้วยการจัดหาอย่างรวดเร็วและค่าใช้จ่ายใน 

การดําเนินการท่ีต่ําเหมือนข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะ 

แต่บริการในรูปแบบนีก็้มีข้อดีท่ีสําคญัในรูปแบบอ่ืนๆ 

• ความสามารถในการควบคุมและความสบายใจ 

คณุจะรู้ดีว่าข้อมลูของคณุจดัเก็บไว้ท่ีใดตลอดเวลา โดยทัว่ๆ 

ไปแล้วจะอยู่ในเครือข่ายของคณุเอง  
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• การเร่ิมต้นอย่างรวดเร็ว 

สามารถคดัลอกข้อมลูเบือ้งต้นภายในสํานกังานของคณุได้อย่างรวดเร็ว 

โดยใช้เครือข่ายความเร็วสงูแทนท่ีจะใช้เวลาเป็นวนัๆ 

หรือเป็นสปัดาห์เพ่ือคดัลอกข้อมลูผ่านทางอินเตอร์เน็ตจากข้อมลูแบบ 

กลุม่สาธารณะ 

• การกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสดุคือ เม่ือคณุต้องการข้อมลู 

จะสามารถเรียกใช้ข้อมลูได้รวดเร็วกว่าการเรียกคืนข้อมลูจากการจดัเก็บ

ข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะผ่านทางอินเตอร์เน็ตมาก  

การจดัเกบ็ข้อมูลแบบกลุ่มไฮบริดจ์ 

การจดัเก็บข้อมลูแบบกลุม่ไฮบริดจ์เป็นการผสมผสานระหวา่งการจดัเก็บ 

ข้อมลูไว้ในระบบของบริษัทหรือองค์กรเองภายในสถานท่ีปฏิบติังานกบัการ 

คดัลอดข้อมลูไปสํารองไว้นอกสถานท่ีปฏิบติังานในข้อมลูแบบกลุม่ 

สาธารณะ ระบบนีช้่วยมอบข้อดีหลกัของการระบบเก็บข้อมลูทัง้สองแบบ 

การจดัเก็บข้อมลูไว้ในระบบของบริษัทหรือองค์กรเองนัน้จะมีความรวดเร็ว 

และมีค่าใช้จ่ายต่ํา 

รูปแบบการจดัเก็บข้อมลูนีจ้ะมีความปลอดภยัทางกายภาพและสามารถ 

ตัง้ค่าให้มีรูปแบบตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจได้ ในขณะเดียวกนั 

การจดัเก็บข้อมลูแบบกลุม่สาธารณะจะสามารถใช้เพ่ือสํารองข้อมลูท่ีสําคญั

ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความปลอดภยัจากอบุติัภยัได้ ระบบ NAS 

บางชนิดนัน้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถทํางานร่วมกบับริการข้อมลู 

แบบกลุม่สาธารณะท่ีได้รับความนิยมได้อย่างง่ายดาย 

จงึช่วยให้สามารถปกป้องข้อมลูท่ีสําคญัทางธุรกิจและช่วยให้สามารถเข้าถึง

ข้อมลูได้ทัง้จากในสํานกังานและในระหว่างการเดินทางได้อย่างง่ายดาย 

ปัจจัยหลักๆ 
ที่ควรพจิารณาเพ่ือเลือกระบบจัดเกบ็ข้อมูลสาํหรับ 
SMB 
เราได้อธิบายให้เห็นความสําคญัของการแบ่งปันและปกป้องข้อมลู 

เทคโนโลยีหลกัๆ และปัญหาตา่งๆ ท่ีสําคญัในการดําเนินการ 

(การปกป้องข้อมลูและการกู้ คืนข้อมลู) ให้คณุทราบแล้ว 

คณุจะวางกลยทุธ์ใดท่ีสามารถใช้งานได้จริงกบัธุรกิจของคณุโดยพิจารณา 

จากตวัแปรเหลา่นี?้ 

ปัญหาด้านการดาํเนินการ 

การปกป้องข้อมลูนัน้เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ 

การปกป้องข้อมลูนัน้ดเูหมือนว่าจะต้องมีคา่ใช้จ่ายสงู แตก็่ไม่จริงเสมอไป 

เน่ืองจากสําหรับการจดัเก็บข้อมลูนัน้ 

ส่ิงท่ีทําให้คา่ใช้จ่ายสงูคือความเร็วในการทํางานไมใ่ช่การปกป้องข้อมลู 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลา่สดุ 

จงึมีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเพียงจํานวนเลก็น้อยเท่านัน้ท่ีต้องการ 

ความรวดเร็วจากระบบจดัเก็บข้อมลูท่ีมีราคาสงูกว่า 50,000 ดอลลา่ร์ 

การปกป้อง 

ตอ่ไปนีคื้อเคล็ดลบับางประการในการค้นหาอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีเช่ือถือได้

แตมี่ราคาสมเหตสุมผลสําหรับธุรกิจของคณุ 

ให้มองหาระบบจดัเก็บข้อมลูท่ีมี: 

เทคโนโลยีการปกป้องข้อมลู RAID ไม่ว่าจะใช้การปกป้องข้อมลูแบบมิเรอร์ 

(RAID 1) หรือโดยการพาริต้ี (RAID 5) 

ข้อมลูทัง้หมดจะได้รับการปกป้องจากการเสียหายของดิสก์ไดร์ฟ 

ดิสก์ไดร์ฟทัง้หมดต้องมีวนัเสีย คําถามก็คือเม่ือใด  

การสนบัสนนุสําหรับแหลง่พลงังานแบบคู่ 

การเกิดไฟฟ้าดบัหรือไฟฟ้าตกอาจทําให้ข้อมลูเสียหายได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหวา่งท่ีเขียนข้อมลู การเสียบสายไฟสองเส้นเข้ากบั 

UPS จะช่วยลดความเส่ียงดงักล่าว 

ดิสก์ไดร์ฟระดบัองค์กร 

ดิสก์ไดร์ฟระดบัผู้บริโภคมกัจะมีความเท่ียงตรงของข้อมลูต่ํากว่าไดร์ฟระดบั

องค์กร ซึง่จะเป็นอนัตรายเม่ือใช้ RAID 5 

ไดร์ฟระดบัองค์กรจะมีระยะเวลา MTBF 

(ระยะเวลาโดยเฉล่ียก่อนท่ีไดร์ฟจะเสีย) สงูกวา่ไดร์ฟระดบัผู้บริโภคมาก 

RAID 5 จะสามารถกู้ คืนข้อมลูได้เม่ือมีดิสก์ไดร์ฟตวัหนึง่เสีย 

เม่ือเปล่ียนไดร์ฟท่ีเสียใหม่ ข้อมลูท่ีสญูหายไปจะถกูสร้างขึน้มาใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยดิสก์ระดบัผู้บริโภค 

โอกาสในการได้รับความเสียหายท่ีแก้ไขไม่ได้เม่ือสร้างข้อมลูท่ีสญูหายขึน้ใหม่
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โดยไมถ่กูต้องนัน้มีสงูถงึ 40% หากมีการผิดพลาดเกิดขึน้สองครัง้ ระบบ 

RAID 5 จะไมส่ามารถดําเนินกระบวนการสร้างข้อมลูให้แล้วเสร็จ 

และข้อมลูทัง้หมดของคณุอาจสญูหายได้ 

เม่ือใช้ไดร์ฟระดบัองค์กร 

ความเส่ียงตอ่การเกิดส่ิงเหล่านีข้ึน้จะลดลงเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากไดร์ฟชนิดนีมี้ความเท่ียงตรงของข้อมลูในระดบัสงู นอกจากนี ้

ไดร์ฟท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือใช้งานกบัเทคโนโลยี RAID 

มกัจะมีคณุสมบติัการชดเชยความผิดพลาดการ RAID 

ท่ีช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้อีกด้วย 

การกู้คืนข้อมูล 

การกู้ คืนข้อมลูทางธุรกิจของคณุเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสดุตอ่การดําเนินธุรกิจตอ่ 

หลงัจากการเกิดเหตไุมค่าดฝัน 

ระบบท่ีสามารถกู้ คืนข้อมลูได้รวดเร็วท่ีสดุคือระบบจดัเก็บข้อมลูในระบบของ

บริษัทหรือองค์กรเอง 

แตห่ากเกิดอบุติัภยัขึน้และระบบจดัเก็บข้อมลูในระบบของบริษัทหรือองค์กร 

เองใช้งานไมไ่ด้ 

คณุจะสามารถกู้ ค้นข้อมลูได้จากพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะ  

ตวัอย่างเช่น หากบริษัทท่ีมีพนกังาน 20 คน 

มีบนัทึกทางธุรกิจท่ีมีความสําคญั 500 GB รวมถึง อีเมล 

หลกัประกนัทางการตลาด ข้อมลูทางบญัชีและการเงิน 

และได้สํารองข้อมลูดงักล่าวทัง้หมดไว้ในข้อมลูกลุ่มสาธารณะ 

หากบริษัทดงักล่าวลงทนุในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 30 Mb/s 

และสมมติว่าผู้ ให้บริการข้อมลูกลุม่ของบริษัทมีแบนด์วิธในระดบัดงักลา่ว 

บริษัทจะสามารถกู้ คืนข้อมลูท่ีสญูหายด้วยความเร็ว 180 MB ตอ่นาที 

หรือเกือบ 11 GB ตอ่ชัว่โมง แม้ด้วยความเร็วในระดบัดงักลา่ว 

บริษัทจะต้องใช้เวลาประมาณ 46 ชัว่โมงในการกู้ คืนข้อมลูท่ีสําคญัทัง้หมด 

น่ีคือเหตผุลวา่ทําไมบริการสํารองข้อมลูในข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะเสนอ 

ทางเลือกในการโอนถ่ายข้อมลูเข้าไว้ในฮาร์ดไดร์ฟเพ่ือสง่ให้ลกูค้า 

การดําเนินการดงักล่าวช่วยให้ลกูค้ามีแบนด์วิธเพ่ิมมากขึน้ 

และช่วยให้สามารถดําเนินการตอ่ได้อย่างรวดเร็ว 

การจดัการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็มกัจะไม่คอ่ยมีผู้ เช่ียวชาญด้าน IT 

ทํางานให้กบับริษัทอย่างเตม็เวลา ดงันัน้ 

การเลือกระบบจัดเก็บข้อมูลของบริษัทจึงต้องพิจารณาจากเกณฑ์หลายประการ: 

การใช้งานได้ง่าย 

การติดตัง้ผลิตภณัฑ์ได้อย่างง่ายดายเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากต่อการเร่ิมต้นใช้งาน 

การใช้งานได้ง่ายจะช่วยให้สามารถจดัการอปุกรณ์ได้ง่ายและช่วยให้สามารถ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ตวัอย่างเช่น 

คณุไม่อยากจะโทรเรียกท่ีปรึกษาด้าน IT ทกุๆ ครัง้ท่ีจะติดตัง้ PC 

ใหม่และต้องมีการสํารองข้อมลู 

ค่าใช้จ่าย พจิารณาที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการครอบครองโดยรวม 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดรวมอยู่ในราคาฮาร์ดไดร์ฟแล้วหรือไม่? 

ต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตัง้หรือการกําหนดคา่ระบบให้สามารถใช้งานกบั 

เครือข่ายของคณุได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? 

ระบบดงักล่าวมาพร้อมกบัซอฟต์แวร์ทัง้หมดท่ีคณุต้องการใช้เพ่ือปกป้อง 

ข้อมลูของคณุ รวมถึง 

คา่ลิขสิทธ์ิสําหรับซอฟต์แวร์การสํารองข้อมลูในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ 

พนกังานของคณุหรือไม?่ 

คณุยงัต้องพิจารณาความสามารถในการขยายระบบเพ่ือรองรับการเจริญ 

เติบโตของธุรกิจของคณุอีกด้วย 

ระบบอัตโนมัติ ระบบท่ีซบัซ้อนซ่ึงต้องมีการจดัการเทปหรือดิสก์ไดร์ฟหลายๆ 

ตวัด้วยตนเองมกัจะไมค่อ่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจขนาดเล็ก 

ให้มองหาระบบท่ีมีความสามารถในการปกป้องข้อมลูของคณุโดยอตัโนมติั 

ควรให้ความสําคญัต่อคุณสมบติัการสํารองข้อมลูของคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั

และการสํารองข้อมลูไปยงัข้อมลูแบบกลุ่มโดยอตัโนมติัเป็นอนัดบัต้นๆ  

การกู้คืนข้อมูล 

การกู้ คืนข้อมลูอย่างรวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาดนัน้เป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อ

การก้าวเดินตอ่ไปของธุรกิจของคณุ ในโลกท่ีมีความเร่งรีบเช่นทกุวนันี ้

การสํารองข้อมลูและการกู้ คืนข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพนัน้เป็นส่ิงท่ีมีความ

สําคญัพอๆ กบัการกู้ คืนไฟล์/โฟลเดอร์ 
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มีชดุซอฟต์แวร์มากมายท่ีช่วยสํารองข้อมลูในระบบ Windows®, 

Linux® และ Mac® ไว้ในอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูเครือข่าย 

ผู้ใช้สามารถติดตัง้โปรแกรมเหล่านีแ้ละตัง้คา่ให้ทําการสํารองข้อมลูโดย 

อตัโนมติัในทกุๆ คืน 

อะไรคือกลยุทธ์การจัดเกบ็ข้อมูลสาํหรับธุรกจิ 
ขนาดเล็กของคุณ? 
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมีทรัพยากรจํากดั 

ผมมกัจะใช้ข้อคิดเหลา่นีก้บัตวัเองและเพ่ือนๆ รวมถึงลกูค้าด้วย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คดัลอกข้อมลูทัง้หมดไว้ในพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูสํารอง 

ซ่ึงรวมถึงการสํารองข้อมลูเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณไปยังอุปกรณ์

จดัเก็บข้อมลู อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูอาจจะเสียได้ 

และมกัจะเสียในช่วงเวลาท่ีเลวร้ายท่ีสดุ 

ผมมกัจะเก็บข้อมลูไว้อย่างน้อยสองชดุเสมอ หากข้อมลูมีความสําคญัมาก 

ผมจะเก็บสําเนาไว้สามชดุขึน้ไป 

การจดัเก็บข้อมลูนัน้มีค่าใช้จ่ายไมแ่พงเลยเม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายใน 

การสร้างข้อมลูท่ีเสียหายขึน้ใหม่ จงใช้พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูให้คุ้ม 

ใช้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู NAS เป็นพืน้ท่ีจดัเก็บหลกั – มีระบบ NAS 

หลายชนิดท่ีมีเทคโนโลยีการปกป้องข้อมลู RAID แบบบิวต์อิน 

และสามารถใช้งานร่วมกบับริการจดัเก็บข้อมลูแบบกลุ่มสาธารณะได้ 

ระบบดงักล่าวจะช่วยให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ 

และเป็นจดุการสํารองข้อมลูท่ีสําคญัจดุเดียวเพ่ือส่งไปยงับริการจดัเก็บ 

ข้อมลูแบบกลุ่ม NAS ควรจะมีคณุสมบติัต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วในหวัข้อ 

"ปัญหาด้านการดําเนินการ" 

ควรจดัเก็บข้อมลูท่ีสําคญัไว้ในอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู NAD 

แล้วสํารองข้อมลูดงักลา่วไว้ในบริการสํารองข้อมลูแบบกลุม่ 

หากเหตไุมค่าดคิดเกิดขึน้ 

คณุจะยงัคงมีข้อมลูท่ีสําคญัเพ่ือดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 

ธุรกิจขนาดเล็กของผมไมมี่เจ้าหน้าท่ี IT ทํางานเต็มเวลา ดงันัน้ 

การท่ีผู้ผลิตระบบจดัเก็บข้อมลูมีบริการสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ 

และมีแผนการสนบัสนนุท่ีไมยุ่่งยาก รวมถงึมีบริการตา่งๆ 

ท่ีเหมาะสําหรับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็กจงึเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก 

บทสรุป 
ความสําคญัของการปกป้องข้อมลูในธุรกิจขนาดเลก็เป็นส่ิงท่ีไมส่ามารถมอง

ข้ามได้ 

เป็นส่ิงสําคญัท่ีธุรกิจขนาดเลก็ทัง้หมดจะต้องเร่ิมวางกลยทุธ์ในการข้อมลู 

และการกู้ คืนข้อมลูตัง้แตว่นันีเ้ลย 

ในอดีต 

การปกป้องและการกู้คืนข้อมลูนัน้เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนและต้องใช้ความสามารถ

ด้าน IT อย่างมากมาย 

ทัง้ยงัมีคา่ใช้จ่ายท่ีสงูมากในระดบัท่ีองค์กรขนาดใหญ่เทา่นัน้ท่ีสามารถ 

ดําเนินการได้ ในปัจจบุนั 

มีตลาดใหมสํ่าหรับอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีนอกจากจะไมแ่พงแล้ว 

ยงัจดัการได้ง่าย 

ทัง้ยงัมีคณุสมบติัระดบัองค์กรและไมจํ่าเป็นต้องใช้พนกังาน IT 

แบบเตม็เวลาอีกด้วย 

ระบบจดัเก็บข้อมลูเหลา่นีม้กัจะมีฮาร์ดไดร์ฟส่ีถงึแปดตวั 

เซิร์ฟเวอร์แบบบิวต์อิน การซอฟต์แวร์บริหารจดัการและการใช้งานท่ีง่าย 

และความสามารถในการสํารองและปกป้องข้อมลูจํานวนหลายๆ 

เทราไบต์ได้ 

คํากลา่วเก่าๆ ท่ีวา่ "อย่าเก็บไข่ทัง้หมดไว้ในตะกร้าใบเดียว" 

ไมส่ามารถใช้ได้กบัระบบจดัเก็บข้อมลูสําหรับธุรกิจขนาดเลก็อีกตอ่ไป 

ระบบจดัเก็บข้อมลูแบบกลุม่ไฮบริดจ์ – 

ผสมผสานข้อดีของระบบจดัเก็บข้อมลูไว้ในเครือข่ายของบริษัทหรือองค์กร 

เองและระบบจดัเก็บข้อมลูแบบกลุ่มเข้าไว้ด้วยกนั – 

จงึมอบความเร็วและความสามารถในการควบคมุการจดัเก็บข้อมลูของ 

ระบบการจดัเก็บข้อมลูไว้ในสถานท่ีปฏิบติังาน 

และความสบายใจจากการมีสําเนาข้อมลูเพ่ือปกป้องข้อมลูจากอบุติัภยัไว้ท่ี

สถานท่ีปลอดภยันอกสถานท่ีปฏิบติังาน  
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