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บทคัดย่อ

	 เทคโนโลย	ีVirtualization	ถอืเป็นหวัใจส�ำคญัของระบบสำรสนเทศในปัจจบุนั	ซึง่ในหลำยๆ	องค์กรได้น�ำเทคโนโลย	ีVirtualization	
มำใช้เป็นหวัใจหลกัของแผนงำน	เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงธรุกจิ	ซึง่เทคโนโลย	ีVirtualization	ใช้แนวคดิของกำรแชร์ทรพัยำกร
ร่วมกันที่สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	ลดเวลำจำกกำรเสียหำยของระบบ	และใช้งำนทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	อีกทั้ง
สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้กบัองค์กรได้	อย่ำงไรกต็ำมเทคโนโลย	ีVirtualization	มอียูห่ลำกหลำยรปูแบบ	
(เช่น	Server	Virtualization	Storage	Virtualization	และ	Network	Virtualization)	และอำจจะยังไม่เห็นภำพที่ชัดเจนของกำรลดค่ำใช้
จ่ำยจำกกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว	 ดังนั้น	 จึงได้น�ำเสนอแนวทำงกำรออกแบบระบบกำรด�ำเนินงำน	 และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรน�ำ
เทคโนโลยี	Server	Virtualization	มำใช้ในองค์กร	และชี้ให้เห็นถึงกำรลดค่ำใช้จ่ำยทั้งในแง่ของกำรลงทุน	ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน
ของพนักงำน	และยังสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำร	Down	ของระบบได้

Abstract

	 Today,	Virtualization	Technology	is	the	key	concept	of	Information	Technology	Plan	to	meet	the	business	requirements.	
It	provides	a	cost-effective	way	to	reduce	downtime,	increase	flexibility,	and	use	hardware	much	more	efficiently.	However,	
it	has	several	platforms	of	Virtualizations	(such	as	Server	Virtualization,	Storage	Virtualization	and	Network	Virtualization)	
and	it	is	unclear	that	how	to	reduce	costs	in	organization	form	these	technologies.	We	present	the	conceptual	design,	
implementation	and	advantage	with	Server	Virtualization	in	IT	system.	And	identify	how	to	reduce	costs	from	both	capital	
expenses	and	operational	expenses	and	to	reduce	downtime.

บทน�ำ

	 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันมีส่วนช่วยในกำรท�ำธุรกิจดำ้นต่ำงๆ	 เป็นอยำ่งมำก	 แต่กำรลงทุนในดำ้นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอำจท�ำให้เกดิค่ำใช้จ่ำยทีค่่อนข้ำงสงูและเป็นค่ำใช้จ่ำยทีผ่กูพนัในระยะยำว	และส่งผลให้ต้นทนุทำงธรุกจิสงูขึน้	โดยสำเหตสุ่วน
ใหญ่เกดิจำกกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรทำงธรุกจิ	หรอืเพือ่เพิม่ควำมน่ำเชือ่ถอืของธรุกจิ	ซึง่
ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นนั้น	เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆ	ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์	หรือค่ำใช้
จ่ำยด้ำนบคุลำกร	ดงันัน้	จงึมหีลำยๆ	องค์กรทีพ่ยำยำมจะหำวธิเีพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	เช่น	อำจลงทนุซือ้อปุกรณ์
ใหม่ที่ใช้พลังงำนน้อยกว่ำ	 หรืออำจเปิด-ปิดเครื่องแม่ข่ำยตำมช่วงเวลำกำรใช้งำนเพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำน	 ซึ่งในควำมเป็นจริงอำจ
ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนสูงขึ้น	เช่น	ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับพนักงำนที่ต้องดูแลระบบ	เป็นต้น	
	 อย่ำงไรก็ตำมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน	มีเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้นเพื่อช่วยในกำรประหยัดพลังงำน	ลดค่ำใช้จ่ำย	และ
เพิม่ควำมน่ำเชือ่ถอืให้องค์กรมำกขึน้	แต่เทคโนโลยบีำงอย่ำงอำจจะยงัไม่เหมำะสมกบับำงองค์กร	อนัเนือ่งมำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเอง	หรืออำจมำจำกต้นทุนในกำรลงทุนที่สูงมำก	 โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยี	Virtualization	ซึ่งสำมำรถท�ำงำนได้
หลำยรูปแบบ	แต่ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด	คือ	กำรท�ำ	Server	Virtualization	ที่สำมำรถใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ	ของเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ได้	เช่น	CPU,	Memory,	Hard	Disk	เป็นต้น	โดยที่เครื่องแม่ข่ำย	(Server)	แต่ละเครื่องสำมำรถมีระบบปฏิบัติกำร	(Operating	System:	

กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนและกำรด�ำเนินกำรของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย Virtualization
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OS)	หรอืเครือ่งแม่ข่ำยเสมอืน	(Virtual	Machine)	อยูภ่ำยในเครือ่ง
แม่ข่ำยจริงได้มำกกว่ำหนึ่งระบบปฏิบัติกำร	 และสำมำรถที่จะมี
ระบบปฏิบัติกำรที่แตกต่ำงกันได้	ดังภำพที่	1

     

ภำพที่	1	:	Server	Virtualization

	 ดงันัน้ในบทควำมนีจ้งึขอน�ำแนวคดิด้ำนเทคโนโลย	ีServer	
Virtualization	 มำใช้เพื่อช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	ทั้งในส่วนของกำรลงทุนและกำรด�ำเนินงำน	นอกจำก
จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้แล้ว	ยงัช่วยเพิม่ประโยชน์ในด้ำนอืน่ๆ	ด้วย	
เช่น	 เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้กับระบบ	 เพิ่มเสถียรภำพของระบบ	
ช่วยลดเวลำในกำรย้ำยระบบ	 และลด	Downtime	 ของระบบ	
เป็นต้น	(Daniels,	2009)

Virtualization

	 เทคโนโลยี	Virtualization	 เป็นวิวัฒนำกำรทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 โดยใช้หลักกำรของกำรรวมทรัพยำกร	
(Consolidate	Resource)	ต่ำงๆ	คือ	สตรอเรจ	(Storage)	และ
เครือ่งแม่ข่ำย	(Server)	ไว้ทีส่่วนกลำง	เพือ่ลดต้นทนุและค่ำด�ำเนนิ
กำร	ซึง่มอียูห่ลำกหลำยรปูแบบ	(Tanaka,	2009)	และสำมำรถแบ่ง
ประเภทของกำรท�ำ	Virtualization	ได้ดังนี้
	 •	Server	Virtualization	-	 เป็นกำรสร้ำงเครื่องแม่ข่ำย
เสมือนขึ้นมำ	เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงสูงสุด	โดยที่เครื่อง
แม่ข่ำยเสมือนสำมำรถที่จะแชร์กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ	ร่วมกันได้	
	 •	Storage	Virtualization	-	เป็นกำรจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับ
จัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆ	 หลำยส่วนท�ำให้ใช้งำนได้คุ้มค่ำมำก
ยิ่งขึ้น	

	 •	Network	Virtualization	-	เป็นกำรแบ่งแยกระบบเครือ
ข่ำย	LAN	 ออกเป็นหลำยเครือข่ำยที่แยกจำกกัน	 เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยให้กับระบบและป้องกันกำรส่งข้อมูลไม่ให้รบกวนกัน	

	 นอกจำกนั้นเรำยังสำมำรถแบ่ง	Platform	Virtualization	
ได้เป็นอีก	3	รูปแบบคือ
	 •	Full	Virtualization	-	 กำรท�ำ	Virtualization	 แบบนี้
เป็นกำรท�ำ	Virtualization	 ของฮำร์ดแวร์	 และสร้ำงระบบ	
Virtualization	ที่สมบูรณ์	ซึ่งสำมำรถติดตั้งระบบปฏิบัติกำรอื่น	ๆ 	
ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้	 เรียกระบบปฏิบัติกำร
ที่มำติดตั้งเพิ่มเติมนี้ว่ำ	ระบบปฏิบัติกำรเยือน	(Guest	Operating	
System)	โดยทีร่ะบบปฏบิตักิำรเยอืนสำมำรถทีจ่ะท�ำงำนได้โดยไม่
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ	 กับค�ำสั่งที่ถูกร้องขอจำกระบบ
ปฏบิตักิำรเยอืนนัน้ๆ	หรอืในตวัโปรแกรมของมนัเอง	ดงันัน้	ระบบ
ปฏิบัติกำรเยือนจะไม่ทรำบถึงสภำพแวดล้อมจ�ำลองเสมือนจริงที่
เกิดขึ้น	
	 •	Para-Virtualization	 ในรูปแบบนี้แต่ละ	Virtual	
Machine	 จะมีรูปแบบเสมือนของฮำร์ดแวร์เหมือนกับแบบ	Full		
Virtualization	แต่จะแตกต่ำงกันตรงที่		Para-Virtualization	จะ
สำมำรถระบุไปถึงภำยในกำยภำพของฮำร์ดแวร์	 (Physical	
Hardware)	 และสำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขค�ำร้องขอของระบบ
ปฏิบัติกำรเยือนที่ก�ำลังท�ำงำนอยู่บนเวอร์ชวลแมชชีน	 (Virtual	
Machine)	 ซึ่งท�ำให้ระบบปฏิบัติกำรเยือนรู้วำ่ก�ำลังท�ำงำนอยู่บน
ซอฟต์แวร์เวอร์ชวลแมชชนี	ท�ำให้ประสทิธภิำพทีไ่ด้จะใกล้เคยีงกบั
ประสิทธิภำพตำมธรรมชำติของระบบปฏิบัติกำรเยือน
	 •	OS-Level	Virtualization	ส�ำหรบักำรท�ำ	Virtualization	
ในระดับระบบปฏิบัติกำรนั้น	 จะไม่มีกำรแยกเลเยอร ์ของ	
Hypervisor	ออกมำ	โดยเซิร์ฟเวอร์จะท�ำหน้ำที่ดังกล่ำวแทน	และ
แยกส่วนของฮำร์ดแวร์ออกจำกค�ำสัง่ของ	Virtual	Machine	ทัง้หมด	
ซึง่ในวธินีีจ้ะไม่สำมำรถรองรบักำรใช้งำนระบบปฏบิตักิำรหลำย	ๆ 	
ระบบได้	 และ	Virtual	Machine	 ทั้งหมดจะต้องใช้ระบบปฏิบัติ
กำรแบบเดียวกัน

 Virtualization in the IT Strategic Plan

	 กำรพัฒนำระบบให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงธุรกิจ
ให้กับองค์กรนั้น	กำรท�ำ	Virtualization	ถือได้ว่ำเป็นส่วนที่มีควำม
ส�ำคัญ	 และควรที่จะเป็นส่วนประกอบหลักในแผนงำนด้ำนต่ำงๆ	
ขององค์กร	ซึ่ง	Server	Virtualization	Technology	จะช่วยสร้ำง
โอกำสทำงธุรกิจ	ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กับองค์กร	และช่วยให้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตอบสนองต่อเป้ำหมำยทำงธุรกิจของ
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องค์กรได้		(VMWARE,	ม.ป.ป.)	โดยสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงส�ำหรับกำร
ออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมวิธีนี้คือ	 ต้องทรำบถึง
ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรของระบบ	และจะต้องพิจำรณำ
ถึงประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของ	Application	ประเภทต่ำงๆ	ที่
จะน�ำมำท�ำงำนบน	Server	Virtualization	(Montes,	2009)

กำรออกแบบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลย ีServer 

Virtualization

	 กำรน�ำเทคโนโลยี	Server	Virtualization	มำประยกุต์ใช้ใน
องค์กร	 และแสดงให้เห็นถึงกำรลดต้นทุนด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและประโยชน์ที่ได้จำกกำรท�ำ	Server	Virtualization	
สำมำรถที่จะออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ได้ด้วย
กำรน�ำเครื่องแม่ข่ำยมำรวมกันเป็นโครงสร้ำงเดียวกันและท�ำกำร
จัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ	ให้กับแต่ละ	Virtual	Machine	หรือเครื่อง
แม่ข่ำยเสมอืน	ซึง่จะท�ำให้เรำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยให้กบัองค์กรได้	
ทัง้ในแง่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุ	และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน	
(มงคล		อศัวโกวทิกรณ์,	ม.ป.ป.)	โดยกำรออกแบบระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมแนวคิดของ	Server	Virtualization	 จะพิจำรณำ
จำกองค์ประกอบ	3	ส่วนคือ	
	 1.	เครื่องแม่ขำ่ย	(Server)	 คือ	 เครื่องแม่ข่ำยที่จะน�ำมำ
รวมไว้เป็นโครงสร้ำงเดียวกัน	 โดยเรำสำมำรถแชร์ทรัพยำกรของ
เครือ่งแม่ข่ำยร่วมกนัได้	ซึง่ในกรณทีีเ่กดิควำมเสยีหำยขึน้กบัเครือ่ง

แม่ข่ำยใด	 เรำสำมำรถที่จะย้ำยเครื่องแม่ข่ำยเสมือน	 (Virtual	
Machine)	ที่ท�ำงำนอยู่บนเครื่องนั้น	ให้ไปท�ำงำนบนเครื่องอื่นได้	
	 2.	แอพพลิเคชั่น	(Application)	คือ	โปรแกรมหรือระบบ
ที่จะน�ำมำรันบนเครื่องแม่ข่ำยเสมือน	 ซึ่งเรำจะต้องพิจำรณำว่ำ
แต่ละ	Application	 นั้นจะต้องกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ	 มำกน้อย
เพียงใด	และจัดสรรให้เหมำะสม	
	 3.	สตอเรจ	(Storage	)	ใช้ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ	โดย
ในที่นี้น�ำเสนอ	Storage	Area	Network	(SAN)	 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ควำมเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล	 และเพิ่มควำมยืดหยุ่นในด้ำนกำร
ขยำยพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูท�ำให้ใช้ทรพัยำกรร่วมกนัอย่ำงคุม้ค่ำ	โดย
เรำก�ำหนดให้เก็บข้อมูลและตัว	Image	ของ	Virtual	Machine	ไว้
บน	SAN	เพือ่ทีจ่ะสำมำรถ	Recovery	ระบบได้ในกรณทีีเ่กดิปัญหำ
ขึ้น	ดังภำพที่	2
	 โดยจำกระบบที่ได้ออกแบบ	 แสดงดังภำพที่	3	 มีวัตถุ-
ประสงค์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจที่มุ่งหวังให้ระบบ
ต่ำงๆ	สำมำรถทีจ่ะท�ำงำนได้อยูต่ลอดเวลำ	และมรีะบบส�ำรองเพือ่
ให้ระบบสำมำรถท�ำงำนต่อได้ในกรณีที่ระบบที่ใด	Down	 ไป				
ระบบ	ณ	อีกที่ก็จะสำมำรถท�ำงำนทดแทนกันได้	

ภำพที่	2	:	ตัวอย่ำงกำรออกแบบระบบ	SAN																								ภำพที่	3	:	ตัวอย่ำงกำรออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนในระบบสำรสนเทศ 

	 กำรตัดสินใจลงทุนในระบบสำรสนเทศ	ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลัก	2	ประกำร	คือ	ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลตอบแทนขององค์กร
มำกที่สุด	 และควำมเสี่ยงภัยในกำรลงทุนน้อยที่สุด	 ดังนั้น	 ผู้บริหำรระบบสำรสนเทศควรค�ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับเปลี่ยนระบบ
สำรสนเทศให้รองรับกับควำมต้องกำรหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร	โดยต้องเริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์ระบบงำนขององค์กร	
พจิำรณำว่ำจะน�ำระบบงำนใดเข้ำมำใช้ในองค์กรเพือ่ให้ระบบดงักล่ำวสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้งำนให้มำกทีส่ดุ	โดยก่อน
กำรตดัสนิใจลงทนุควรท�ำกำรวเิครำะห์ควำมคุม้ค่ำของกำรลงทนุในโครงกำรทัง้ระยะสัน้และระยะยำวด้วย	กำรวเิครำะห์ควรแสดงให้เหน็
ว่ำได้รบัประโยชน์จำกกำรลงทนุอย่ำงชดัเจนและเป็นรปูธรรม	มข้ีอมลูผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้และระยะเวลำกำรคนืทนุทีล่ดลง	ซึง่กำรค�ำนวณ
นี้จ�ำเป็นต้องทรำบถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบ	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับระบบงำนและข้อมูลเก่ำให้เข้ำกับ
ระบบใหม่	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคเพื่อรองรับระบบสำรสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป	
และค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร	
	 กำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนสำมำรถมองได้หลำยมุม	 เช่น	 กำรลดต้นทุนกำรท�ำงำน	 กำรลดระยะเวลำในกำรท�ำงำน	
กำรลดควำมซ�้ำซ้อนของกำรท�ำงำน	และกำรเพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ	โดยกำรค�ำนวณค่ำควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนนั้น	จะต้อง
แสดงให้เหน็ถงึค่ำใช้จ่ำยทีส่ำมำรถประหยดัได้เมือ่มกีำรน�ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้งำน	เทยีบกบักำรลงทนุของทัง้โครงกำร	ซึง่ประกอบ
ด้วย	ค่ำใช้จ่ำยด้ำนระบบสำรสนเทศ	ทั้งฮำร์ดแวร์	และซอฟต์แวร์	ขั้นตอนกำรเตรียมกำร	กำรปรับปรุงระบบกำรด�ำเนินงำน	กำรบ�ำรุง
รักษำ	นอกจำกนั้น	ในมุมของกำรให้บริกำรเมื่อมีกำรน�ำระบบสำรสนเทศใหม่เข้ำมำใช้แล้ว	ข้อมูลที่ได้จำกระบบควรเป็นข้อมูลแบบเรียล
ไทม์มำกขึ้น	และมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น	และอีกสิ่งหนึ่งที่ขำดไม่ได้คือ	ระบบสำรสนเทศควรมีควำมมั่นคงและปลอดภัยให้กับ
ข้อมูลขององค์กร	เนื่องจำกควำมปลอดภัยของข้อมูลถือว่ำมีควำมส�ำคัญมำกที่สุดอีกประกำรหนึ่งก็ว่ำได้
	 เมือ่ผูบ้รหิำรตดัสนิใจลงทนุในกำรพฒันำระบบสำรสนเทศแล้ว	จะต้องท�ำกำรวเิครำะห์ควำมคุม้ค่ำของกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ	
โดยมีวิธีกำรวัดควำมคุ้มค่ำมีหลำยวิธี	แต่ในที่นี้จะกล่ำวถึง	4	วิธีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด	ได้แก่
 1. วิธีมูลค่าปัจจุบัน	(Net	Present	Value	Method:	NPV)	ซึ่งถือเป็นวิธีกำรประเมินมูลค่ำของโครงกำรลงทุน	โดยค�ำนึงถึงค่ำของ
เงินตำมเวลำ	(Time	value	of	money)	 เป็นกำรเปรียบเทียบมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตกับเงินลงทุนสุทธิของ
โครงกำร	ณ	อัตรำต้นทุนของเงินทุนหรืออัตรำผลตอบแทนขั้นต�่ำ

 สูตรในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบัน คือ
	 	 NPV	=	มูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต	-	มูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยลงทุน
 
	 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตัดสินใจตำมวิธีนี้คือ	
	 •	เลอืกลงทนุในโครงกำรทีม่มีลูค่ำปัจจบุนัสทุธมิำกกว่ำศนูย์	เพรำะโครงกำรลงทนุนัน้ให้ผลตอบแทนทีส่งูกว่ำต้นทนุของเงนิลงทนุ	
	 •	เลือกลงทุนในโครงกำรที่มีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิเท่ำกับศูนย์	เพรำะโครงกำรลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำ	หรือโครงกำรนั้นให้ผล
ก�ำไรจำกกำรลงทุน
	 •	ไม่ควรลงทุนในโครงกำรที่มีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิน้อยกว่ำศูนย์	เพรำะจะท�ำให้ผลตอบแทนที่ได้รับต�่ำกว่ำเงินลงทุน	หรือโครงกำร
นั้นให้ผลขำดทุนจำกกำรลงทุน

 2. วธิดีชันกี�าไร	(Profitability	Index	Method:	PI)	คอื	อตัรำส่วนระหว่ำงมลูค่ำปัจจบุนัของผลตอบแทนทีค่ำดว่ำจะได้รบัในอนำคต	
กับมูลค่ำปัจจุบันของเงินลงทุน	โดยหลักในกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน	คือ	เลือกลงทุนในโครงกำรที่มีค่ำ	PI	มำกกว่ำ	1	ซึ่งหมำยถึง	เมื่อ
มีกำรลงทุนในโครงกำร	1	บำท	ผลตอบแทนที่ได้รับมำกกว่ำ	1	บำท

 สูตรในการค�านวณหาดัชนีก�าไร คือ
	 	 PI	=	มูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนในอนำคต	-	มูลค่ำปัจจุบันของเงินลงทุน	
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 3. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ	(Return	on	Investment:	ROI)	คอื	กำรวดัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุโดยพจิำรณำจำกอตัรำส่วน
ระหว่ำงมูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุน	 กับมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของต้นทุน	 โดยจะเลือกลงทุนในโครงกำรที่ให้ผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนที่มีอัตรำสูงกว่ำ	เนื่องจำกจะท�ำให้มีระยะเวลำคืนทุนได้เร็วที่สุด

 สูตรในการค�านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ
	 	 ROI	=	(NPV	ของผลประโยชน์ทั้งหมด	-	NPV	ของต้นทุนทั้งหมด)	-	NPV	ของต้นทุนทั้งหมด

 4. ระยะเวลาคืนทุน	(Payback	Period:	PB)	คือ	ระยะเวลำที่กิจกำรได้รับผลตอบแทนจำกโครงกำรลงทุนเท่ำกับเงินลงทุนที่จ่ำย
ไป	โดยหลักเกณฑ์ในกำรตัดสินใจเลือกลงทุน	คือ	เลือกลงทุนในโครงกำรที่มีระยะเวลำคืนทุนเร็วที่สุด	เพรำะถือว่ำมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด

 สูตรในการค�านวณหาระยะเวลาคืนทุน คือ
	 	 กรณีเงินสดสุทธิรำยปีเท่ำกันทุกปี
	 	 	 ระยะเวลำคืนทุน	=	เงินลงทุนสุทธิ	/	กระแสเงินสดสุทธิรำยปีเท่ำกัน
	 	 กรณีเงินสดสุทธิรำยปีไม่เท่ำกันทุกปี
	 	 	 ระยะเวลำคืนทุน	=	กกระแสเงินสดสุทธิสะสมจนเท่ำกับเงินลงทุนสุทธิ

   
	 ดังนั้น	 กำรตัดสินใจลงทุนในระบบสำรสนเทศเป็นกำรลงทุนที่ใช้ต้นทุนจ�ำนวนมำก	 แต่จะถือเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ	 ถ้ำสำมำรถ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนของระบบสำรสนเทศได้มำกขึน้	และตรงตำมควำมต้องกำรขององค์กร	แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรจะตดัสนิ
ใจลงทุนในโครงกำรนั้น	ๆ	คงต้องพิจำรณำถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนด้วย	 เนื่องจำกหำกลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่ำ	ก็ไม่
ควรท�ำกำรลงทนุในโครงกำรนัน้	โดยหำกกจิกำรต้องกำรเพิม่อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุควรหำแนวทำงในกำรลดต้นทนุในกำรด�ำเนนิ
งำนลง	แต่ยังต้องคงควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ด้วย	นอกจำกนั้น	กำรน�ำระบบ	Virtualization	เข้ำมำใช้	ถึงแม้จะมีกำรใช้งบ
ประมำณลงทุนเป็นจ�ำนวนมำก	 แต่สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนอื่นๆ	 ได้ไม่ว่ำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบ	Storage	 ระบบเครือข่ำย	
และยังสำมำรถลดต้นทุนในส่วนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนทั่วไปได้อีกด้วย	

บทสรุป

	 กำรน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรลดค่ำใช้จ่ำยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี	Server	Virtualization	ซึ่งจะสำมำรถ
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนต่ำงๆ	ได้	ดังต่อไปนี้
 1. ด้ำนกำรลงทุน

	 ในเครื่องแม่ข่ำยแต่ละเครื่องสำมำรถที่จะมีเครื่องแม่ข่ำยเสมือน	 (Virtual	Machine)	 ได้มำกกว่ำ	1	 เครื่อง	 โดยแต่ละเครื่องมี				
แอพพลิเคชั่น	(Application)	ที่ท�ำงำนแตกต่ำงกัน	ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนดังนี้
	 •	ลดจ�ำนวนของเครื่องแม่ข่ำยจริง	กำรน�ำ	Virtualization	มำใช้จะช่วยลดจ�ำนวนเครื่องแม่ข่ำยที่จะต้องซื้อได้ค่อนข้ำงมำก	โดย
เรำสำมำรถที่จะสร้ำงเครื่องแม่ข่ำยเสมือนไว้บนเครื่องแม่ข่ำยจริง	โดยจ�ำนวนของเครื่องแม่ข่ำยเสมือน	ต่อเครื่องแม่ข่ำยจริง	จะขึ้นอยู่กับ
ทรัพยำกรที่ต้องกำรใช้ของแต่ละ	Application	
	 •	ลดค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ	Storage	ทั้งค่ำของ	Host	Bus	Adapters	(HBA)	ลดจ�ำนวน	Fiber	Channel	ที่ต่อไปยัง	SAN	Switch	
ลงไปได้	
	 •	 ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนระบบเครือข่ำย	 เช่น	 จ�ำนวนของกำร์ดแลนที่ต้องใช้	 จ�ำนวนพอร์ตของ	Network	Switch	 และจ�ำนวนของ	
Network	Switch
	 •	ช่วยประหยัดค่ำไฟฟ้ำ	จำกจ�ำนวนเครื่องแม่ข่ำยที่ลดลง
	 •	ช่วยประหยัดกำรใช้พลังงำนของเครื่องปรับอำกำศ
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 2. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

	 จำกระบบข้ำงต้นจะเหน็ว่ำเรำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด�ำเนินงำนได้โดยพิจำรณำจำก	
	 •	ลดจ�ำนวนกำร	Down	ของระบบ	ทั้งแบบ	Scheduled	
Downtime	และ	Unscheduled	Downtime	ซึ่งกรณีที่เกิดควำม
เสียหำยขึ้นกับเครื่องแม่ข่ำยจริง	 เรำสำมำรถที่จะย้ำยกำรท�ำงำน
ของเครื่องแม่ข่ำยเสมือนไปยังเครื่องแม่ข่ำยอื่นได้	 ซึ่งจะช่วยลด
ควำมเสียหำยทำงธุรกิจ	และช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำงำน
ของพนักงำน	(พิจำรณำจำกค่ำโอที	 และค่ำชั่วโมงในกำรท�ำงำน
ปกติ)	
	 •	ช่วยลดระยะเวลำในกำรกู้คืนระบบ	ท�ำให้สำมำรถกู้คืน
ได้อย่ำงรวดเรว็มำกขึน้	โดยอำศยั	Image	ของเครือ่งแม่ข่ำยเสมอืน
และข้อมูลที่ได้	Backup	ไว้บน	SAN	จะช่วยให้กู้ระบบกลับมำได้
เร็วยิ่งขึ้น	 ซึ่งสำมำรถที่จะวัดระยะเวลำที่ใช้ในกำรกู้ระบบให้กลับ
มำท�ำงำนตำมปกต	ิเมือ่เทยีบกบักำรไม่ใช้เทคโนโลย	ีVirtualization	
	 •	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของพนักงำน	 เมื่อ
พจิำรณำผูด้แูลระบบต่อจ�ำนวนเครือ่งแม่ข่ำย	จะพบว่ำผูด้แูลระบบ	
1	คนสำมำรถที่จะดูแลเครื่องแม่ข่ำยเสมือนได้เพิ่มขึ้น	เมื่อเปรียบ
เทียบกับกำรใช้เครื่องแม่ข่ำยจริง
	 •	 ลดระยะเวลำในกำรติดตั้งหรือย้ำยระบบ	 ผู้ดูแลระบบ
สำมำรถที่จะน�ำ	Image	มำใช้ในกำรติดตั้งระบบได้เร็วขึ้น	หรือใน
กรณีที่ต้องกำรย้ำยระบบ	 ก็สำมำรถท�ำได้โดยไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง	
Down	ระบบเดิม

	 อย่ำงไรกต็ำมในกำรน�ำเทคโนโลยดีงักล่ำวมำใช้นัน้	จะต้อง
มีควำมเข้ำใจถึงระบบต่ำงๆ	 ที่ต ้องกำรท�ำงำนบน	 Server	
Virtualization	 เนื่องจำกแต่ละระบบต้องกำรใช้ทรัพยำกรที่แตก
ต่ำงกัน	 ดังนั้น	 ผู้ดูแลระบบจะต้องจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะ
สม	 และจ�ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของ
แต่ละ	Application	ที่ท�ำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำยเสมือนด้วยเช่น
กัน
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