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บทคัดย่อ

	 เทคโนโลย	ีVirtualization	เข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อการบรหิารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานระบบไอทใีนปัจจบุนั	เพราะเป็นเทคโนโลยี
ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าโดยรวมเป็นหลัก	 แต่การที่องค์กรจะตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีจากค่ายใดนั้น	 จ�าเป็นจะต้องศึกษา
เปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของเทคโนโลยใีนทกุแง่มมุทัง้ในด้านประสทิธภิาพและด้านค่าใช้จ่ายส�าหรบัการบรหิารจดัการและการบ�ารงุรกัษา	
นอกจากนีก้ารวางโครงสร้างระบบ	Virtual	Infrastructure	ให้มคีวามสามารถในการยดืหยุน่	ทนทานต่อการล้มเหลว	และสามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายในระยะยาวนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยการวางแผนและออกแบบมาเป็นอย่างดี
	 การเลอืกใช้งานเทคโนโลย	ีVirtualization	ทีถ่กูพฒันามาจากหลายเทคนคิ	ต้องพจิารณาให้เหมาะสมกบัแนวทางการบรหิารจดัการ
ด้านไอทีขององค์กร	เทคนิค	Full	Virtualization	using	Binary	Translation	เหมาะกับองค์กรที่มีเครื่องแม่ข่ายจ�านวนมาก	มีการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย	มีผู้ดูแลระบบน้อย	เทคนิคแบบ	Paravirtualization	เหมาะกับองค์กรที่มีผู้ดูแล
ระบบที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง	และมีจ�านวนที่สามารถดูแลเครื่องแม่ข่ายได้อย่างเหมาะสม	ในขณะที่เทคนิคแบบ	Hardware	Assisted	
ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระยะแรกๆ	ซึ่งจะมีเฉพาะ	CPU	รุ่นใหม่ๆ	เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานในเทคนิคนี้ได้	อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ได้
รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการ	Virtualization	และในอนาคตคาดว่าเทคนิคในการท�า	Virtualization	จะ
เป็นการผสมผสานระหว่าง	Full	Virtualization	กับ	Hardware	Assisted	หรือ	Paravirtualization	กับ	Hardware	Assisted

Abstract

	 Today,	virtualization	technology	plays	an	important	role	in	the	management	of	IT	infrastructure	because	it	can	
decrease	overall	IT	costs	of	an	organization.	However,	there	are	several	virtualization	technologies	that	an	organization	
has	to	make	decision	which	technology	is	suitable.	In	addition,	the	organization	needs	to	compare	the	adopted	technologies	
in	all	aspects	such	as	performance,	management	cost,	and	maintenance	cost.	Besides,	it	needs	a	good	planning	and	
design	in	order	to	implement	the	virtual	IT	infrastructure	that	has	scalability,	fault-tolerant	and	long-term	cost	saving.
	 Selecting	that	suitable	virtualization	technology	for	the	organization	depends	on	the	organization’s	IT	structure.	Full	
virtualization	technique	using	binary	translation	technique	is	suitable	for	an	organization	that	has	many	servers,	enables	
applications	software	on	multiple	operating	systems,	and	has	a	few	administrators.	Paravirtualization	technique	is	an	ideal	
for	organizations	that	have	administrators	who	have	highly	specialized	skills,	and	have	suitable	number	of	servers	that	can	
be	taken	care	of	properly.	Hardware-Assisted	technique	is	still	in	the	early	stage	of	development	and	is	supported	by	a	
new	CPU.	However,	this	technique	has	been	rapidly	responded	from	virtualization	software	venders.	In	the	future,	the	
implementation	of	virtualization	technique	is	expected	to	be	a	hybrid	technique	between	full	virtualization	with	hardware	
assisted	and	paravirtualization	with	hardware	assisted.
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บทน�า

	 เทคโนโลยี	Virtualization	ก�าลังเข้ามามีบทบาทส�าคัญใน
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีในปัจจุบัน	
เนื่องจากการท�า	Virtualization	 สามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้
จ่าย	(Sundarrajan	&	Nellitheertha,	2006)	เพิ่มเสถียรภาพของ
ระบบ	(Farr,	Harper,	Spainhower,	&	Xenidis,	2008)	ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างระบบไอทีให้รองรับความต้องการได้ในทุกสภาวการณ์
ขององค์กร	 อีกทั้งยังสะดวกต่อการบ�ารุงรักษาระบบทั้งที่เป็น
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	(Chen	&	Xin,	2005)	ท�าให้สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างประสิทธิภาพคุ้มค่ามากขึ้น
	 จากรายงานผลส�ารวจของ	Gartner‘s	2010	ที่ส�ารวจจาก	
CIO	1,586	คนพบว่า	Virtualization	เป็นเทคโนโลยีที่ถูกจัดอยู่ใน
อันดับความส�าคัญสูงที่สุด	 รองลงมาก็คือ	Cloud	Computing	
(Chris,	2010	)	ซึ่งก็ต้องใช้	เทคโนโลยี	Virtualization	เป็นพื้นฐาน
เช่นเดียวกัน
 

ตารางที่ 1	 แสดงอันดับความส�าคัญของเทคโนโลยีที่ส�ารวจโดย	
Gartner
	 จะเห็นได้ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีในหลาย
องค์กร	 พยายามปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี	Virtualization	 ดังนั้น
ประเด็นที่ควรจะต้องน�ามาพิจารณาในล�าดับถัดไปคือ	ท�าอย่างไร
จึงจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี	Virtualization	 ที่พัฒนามาจาก
หลากหลายเทคนิค	 ให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร	 เพื่อที่
จะบริหารจัดการทรัพยากรในระบบ	Virtualization	 ที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้	

Virtualization

	 Virtualization	 คือการจ�าลองทรัพยากรจริงในระบบ
คอมพิวเตอร์ไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงหลายๆ	 ระบบ	
ท�าให้สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันได้หลายๆ	
ระบบพร้อมๆ	กนั	และมคีวามเป็นอสิระไม่ขึน้อยูก่บัทรพัยากรจรงิ
อนัใดอนัหนึง่แม้ว่าจะเป็นคนละ	Platform	กนักต็าม	นอกจากนีย้งั
หมายถึง	การรวบรวมทรัพยากรด้านการประมวลผล	การจัดเก็บ
ข้อมูล	 และการติดต่อสื่อสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกันไว้ที่
ศูนย์กลาง	 จากนั้นจึงให้ผู้ใช้สามารถน�าทรัพยากรเหล่านั้นไป
จัดสรรใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะสม	 หรือตามความต้องการของ
แต่ละระบบในช่วงเวลานั้นๆ	

Server Virtualization 

	 เกดิมาจากแนวคดิทีว่่าเครือ่งแม่ข่ายทีท่�างานแบบ	1	เครือ่ง
ต่อ	1	 แอพพลิเคชั่นนั้นไม่สามารถใช้งานประสิทธิภาพของเครื่อง
แม่ข่ายได้อย่างเตม็ขดีความสามารถ	โดยจากสถติแิละงานวจิยัพบ
ว่า	เครื่องแม่ข่ายส่วนใหญ่ใช้ประสิทธิภาพในการท�างานจริงเพียง
แค่	15-20%	เท่านั้น	(Bichler,	Setzer,	&	Speitkamp,	2006)	หาก
สามารถน�าเอาทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกใช้งานไปใช้งานในด้านอื่นจะ
ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	 นอกจากนี้การที่	CPU	 และหน่วยความจ�าของเครื่องแม่
ข่ายมีราคาถูกลง	แต่มีประสิทธิภาพสูง	และมีความจุมากขึ้น	จึง
เกิดเทคโนโลยีในการท�า	Virtualization	ด้วยการใช้ทรัพยากรจาก
เครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กตระกูล	x86	 โดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภท	
Virtualization	Management	 เข้ามาจัดการ	 และที่ได้รับความ
นิยมสูงในปัจจุบันก็มีด้วยกันหลากหลายโปรแกรม	เช่น	VMware,	
Xen	และ	Microsoft	Hyper-V	ซึ่งแต่ละโปรแกรมได้รับการพัฒนา
โดยใช้เทคนิคต่างกันออกไป	 ท�าให้มีคุณสมบัติการท�างานที่แตก
ต่างกนั	ส่งผลให้มปีระสทิธภิาพการท�างานทีแ่ตกต่างกนัไปอกีด้วย
การศึกษาครั้งนี้	จะเป็นการศึกษาเทคนิคของ	Virtualization	และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคนิคแต่ละประเภทว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร	 และ
เหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กรอย่างไร

Virtualization เทคนิค

	 ในด้านเทคนคิแล้วการสร้างเทคโนโลยี	Virtualization	บน	
CPU	ตระกูล	x86	สามารถท�าได้สองวิธีคือ	Hosted	Architecture	
และ	Hypervisor	Architecture	(VMware	Inc,	2007)	 โดยแบบ	
Hosted	นั้นจะ	Run	Virtualization	Layer	อยู่บน	ระบบปฏิบัติการ
ของเครื่องนั้นเช่นเดียวการ	Run	Application	ปกติ	ดังรูปที่	1	ซึ่ง
มีข้อดีก็คือสามารถรองรับฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายกว่า
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รูปที่ 1	Hosted	Architecture	(Vorgelegt,	2008)

	 ในขณะที่แบบ	Hypervisor	จะ	Run	Virtualization	Layer	
อยู่บน	Hardware	 ของ	x86	 ท�าให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของ
ฮาร์ดแวร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบปฏิบัติการอีก	 จึงท�าให้
รูปแบบ	Hypervisor	มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบบ	Hosted	จึงจะ
พบว ่า	 ซอฟต ์แวร ์ที่มักถูกเลือกใช ้ ในการบริหารจัดการ	
Virtualization	ใน	Data	Center	จะเป็นแบบ	Hypervisor	ทั้งสิ้น

 

รูปที่ 2	Hypervisor	Architecture	(Vorgelegt,	2008)

	 เพื่อให้สามารถเข้าใจการท�างานของ	Hypervisor	ได้ดีขึ้น
ขอให้ดูตามภาพประกอบที่	3	Hypervisor	 	 เป็นศัพท์ที่ใช้เรียก	
Virtualization	Layer	ซึ่งท�าหน้าที่บริหารจัดการ	Virtual	Machine	
โดยผ่านทาง	Virtual	Machine	Monitor	(VMM)	โดย	VMM	จะ
ถูกสร้างขึ้นภายใน	Hypervisor	 ท�าหน้าที่ส�าหรับสร้าง	Virtual	
Hardware	ให้ในแต่ละ	Guest	OS	นอกจากนี้ในแต่ละ	VMM	ยัง
แบ่งแยกการท�างานออกจากกันโดยสิ้นเชิง	 แต่ว่ายังสามารถแบ่ง
กันใช้ทรัพยากรของ	ฮาร์ดแวร์จริงได้
 
 

รูปที่ 3	แสดงส่วนประกอบของ	Hypervisor	(VMware	Inc,	2007)

	 ตามปกติแล้วสถาปัตยกรรมการท�างานของ	x86	 จะแบ่ง
ชัน้การท�างานตามสทิธิข์องโปรแกรมทีจ่ะเรยีกใช้งานฮาร์ดแวร์ออก
เป็น	4	ชั้น	คือตั้งแต่	0-3	โดยระบบปฏิบัติการจะท�างานอยู่ในชั้น
ที่	0	และแอพพลิเคชั่นทั่วๆ		ไป	ท�างานอยู่ในชั้นที่	3	หลักของการ
ท�า	Virtualization	 ก็คือการสร้าง	Virtualization	Layer	 เข้าไป
แทรกอยู่ระหว่างระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์	 ซึ่งโดยปกติก็จะ
เข้าไปแทนที่การท�างานของระบบปฏิบัติการในชั้นที่	 0	 และท�า
หน้าที่สร้างทรัพยากรเสมือนให้กับ	Guest	OS		
 

รูปที่ 4	แสดงสถาปัตยกรรมแบบ	x86	โดยทั่วไป

	 แต่เนือ่งจากการแข่งขนัทางธรุกจิท�าให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์
ที่ท�า	Virtualization	ต่างก็หาเทคนิคต่างๆ	มาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อ
ท�าให้	Virtualization	ของตนเองมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง	
ซึ่งโดยทั่วๆ	ไปแบ่งออกเป็นได้	3	เทคนิคคือ	(Rose,	2004;	Wolf,	
2007)
	 1.	 Full	Virtualization	using	Binary	Translation	เทคนิค
นี้เป็นการสร้างชุดค�าสั่งที่ใช้แปลง	Kernel	Code	ของระบบปฏิบัติ
การที่จะเรียกใช้บริการของฮาร์ดแวร์	 แล้วน�าไปวางดักไว้ก่อนที่
ระบบปฏิบัติการจะติดต่อกับฮาร์ดแวร	์ ซึ่งโดยปกติจะน�าไปวาง
แทนที่ระบบปฏิบัติการในชั้นที	่0	 แล้วเลื่อนการท�างานของระบบ
ปฏิบัติการมาอยู่ในชั้นที่	1	 โดยเมื่อระบบปฏิบัติการที่เป็น	Guest	
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OS	ต้องการจะติดต่อกับฮาร์ดแวร์	จะถูกแปลงค�าสั่งโดยใช้ชุดค�า
สั่งใหม่ที่เป็นการท�างานแบบ	Virtualization	 เป็นตัวจัดการดังรูป
ที่	5	เทคนิคนี้มีข้อดีคือ	ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของ
ระบบปฏิบัติการ	 ทั้งระบบปฏิบัติการหลักและระบบปฏิบัติการ
เสมอืน	ท�าให้การโอนย้าย	Virtual	Machine	ระหว่างฮาร์ดแวร์จรงิ
ท�าได้ง่าย	แต่ก็มีข้อเสียคือจะเกิดค่า	Overhead	ในการท�างานที่
สูงอันเนื่องมาจากการแปลงค�าสั่ง	โปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้
ได้แก่	VMWare	Workstation	และ	Microsoft	Virtual	Server	
 

รูปที่ 5	เทคนิคแบบ	Binary	Translation	(VMware	Inc,	2007)	

	 2.	OS	Assisted	Virtualization	หรือ	Paravirtualization	
เป็นเทคนิคที่ท�าให้	Guest	OS	และ	Hypervisor	ท�างานติดต่อกัน
ได้ดีมากขึ้นด้วยการปรับแต่ง	Kernel	ของ	Guest	OS	ให้สามารถ
เรยีกใช้ค�าสัง่ผ่าน	Hypervisor	ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมกีารแปลงค�า
สั่ง	ท�าให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงการท�างานแบบปกติ	แต่ว่าข้อ
เสียก็คือเทคนิคแบบนี้สามารถใช้ได้กับเฉพาะระบบปฏิบัติการที่
สามารถดัดแปลง	Kernel	Code	 ให้รองรับการท�างานแบบ	
Paravirtualization	ได้เท่านัน้	โปรแกรมทีใ่ช้เทคโนโลยแีบบนีไ้ด้แก่	
Xen	

 

รูปที่ 6	เทคนิคแบบ	Paravirtualization	(VMware	Inc,	2007)

	 3.	Hardware	Assisted	Virtualization	เป็นเทคนิคที่ถูก
น�าเสนอโดยผู้ผลิต	CPU	สองค่ายใหญ่คือ	Intel	(VT)	และ	AMD	
(AMD-V)	 โดยทั้งสองค่ายสร้างรูปแบบการท�างานของ	CPU	 ที่
อนุญาตให้	Virtualization	Layer	สามารถ	Run	อยู่ในชั้นพิเศษที่
ต�า่กว่าชัน้ที	่0	สามารถดกัจบัค�าสัง่ทีเ่รยีกใช้บรกิาร	ฮาร์ดแวร์	จาก	
Guest	OS	ที่ท�างานอยู่บน	Layer	ที่สูงกว่าได้โดยตรง	ซึ่งไม่ต้อง
ผ่านการท�า	Binary	Translation		หรือ	Paravirtualization	มาก่อน		
(Fisher-Ogden,	2006)		
 
 

รปูที ่7	เทคนคิแบบ	Hardware	Assisted	Virtualization	Translation	
(VMware	Inc,	2007)

การเลือกใช้เทคโนโลยี

	 ส�าหรับข้อพิจารณาที่จะเลือกใช้งานภายในองค์กรนั้น	
เทคนิคแบบ	Full	Virtualization	using	Binary	Translation	เหมาะ
กับองค์กรที่มีเครื่องแม่ข่ายจ�านวนมาก	มีการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย	 มีผู้ดูแลระบบน้อย	
และมคีวามต้องการความต่อเนือ่งทางด้านธรุกจิสงู		เพราะเทคนคิ
นี้ท�าให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องคอยบริหารจัดการเวอร์ชันของระบบ
ปฏบิตักิารบน	Guest	OS	สามารถโอนย้ายการท�างานระหว่างเครือ่ง
แม่ข่ายจรงิได้ง่ายโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ทกัษะความเชีย่วชาญของผู้
ดูแลระบบมากนัก	 แต่ข้อเสียก็คือราคาของซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคนิค
ประเภทนี้มีราคาสูง
	 เทคนิคแบบ	Paravirtualization	 เหมาะกับองค์กรที่มีผู้
ดแูลระบบทีม่ทีกัษะความเชีย่วชาญสงู	ละมจี�านวนทีส่ามารถดแูล
เครื่องแม่ข่ายได้อย่างเหมาะสม	เพราะการติดตั้งระบบหรือติดตั้ง	
Guest	OS	ในแต่ละครัง้จ�าเป็นต้องดดัแปลงแก้ไขชดุค�าสัง่ให้รองรบั
การท�างานของ	Hypervisor	นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถ
ติดตั้ง	Guest	OS	ที่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขชุดค�าสั่งของระบบ
ปฏิบัติการได้โดยตรง	เช่น	Windows	Server	ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีผู้
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ผลิตซอฟต์แวร์บางรายแก้ปัญหาโดยสร้างชุดค�าสั่งเพิ่มเติมพิเศษ
ให้สามารถติดตั้ง	Windows	Server	ได้		แต่ก็ท�าให้ไม่ได้ประโยชน์
ของการใช้	Hyper	Call	Instruction	ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่า
เทคนิคอื่นๆ
	 ในส่วนของเทคนิคแบบ	Hardware	Assisted	นั้นยังอยู่ใน
ขั้นตอนการพัฒนาระยะแรกๆ	 ซึ่งจะมีเฉพาะ	CPU	 รุ่นใหม่ๆ	
เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานในเทคนิคนี้ได้		อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการ	
Virtualization	และในอนาคตคาดว่าเทคนคิในการท�า	Virtualization	
จะเป็นลกูผสมระหว่าง	Full	Virtualization	กบั	Hardware	Assisted	
หรือ	Paravirtualization	กับ	Hardware	Assisted	
	 ข้อพจิารณาอกีประการหนึง่ทีอ่งค์กรสามารถน�ามาเปรยีบ
เทียบความคุ้มค่าของการน�าเทคโนโลยี		Virtualization	มาใช้งาน
คือการทดลองค�านวณมูลค่าโดยประมาณของ	TOC	(Total	Cost	
of	Ownership)	 แบบง่ายๆ	 ซึ่งโดยทางทฤษฎีแล้ว	TOC	 จะถูก
ค�านวณมาจากมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงร่วมกับมูลค่าที่เกิดจากการ
ประมาณการ	แต่เราสามารถทดลองค�านวณแบบง่ายๆ	เฉพาะค่า
ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการปรบัเปลีย่นระบบแล้วเปรยีบเทยีบมลูค่า
ระหว่างระบบเดิมกับ	Virtualization	โดยมีแนวทางดังนี้
	 •	 ค่าเครื่องแม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ
	 •	 ค่าระบบเครือข่าย
	 •	 ค่า	Storage	ที่ใช้เก็บข้อมูล	(มูลค่า/GB)
	 •	 ค่าพื้นที่ใน	Datacenter	
	 •	 ค่าพลังงานไฟฟ้า/การท�าความเย็น
	 •	 ค่าซอฟต์แวร์	Virtualization
	 •	 ค่าจ้างผู้ดูแลระบบต่อปี
	 •	 ค่าบ�ารุงรักษาต่อปี

	 ผลทีไ่ด้จากการเปรยีบเทยีบสามารถน�ามาเป็นแนวทางใน
การที่จะตัดสินใจ	 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีมาเป็น
แบบ	Virtualization	โดยให้พิจารณาว่าแบบใดมีมูลค่าการลงทุนที่
ต�่ากว่า	 ร่วมกับความสามารถในด้านอื่นๆ	 ที่ไม่สามารถวัดเป็น
มลูค่าได้	เช่น		ความสามารถของการยดืหยุน่ในการเพิม่-ลดขนาด
ของระบบ	 ความสามารถในการทนทานต่อการล้มเหลว	 ความ
สะดวกรวดเรว็ในการบรหิารจดัการระบบ	นอกจากนีม้กัเกดิข้อขดั
แย้งที่ว่าประสิทธิภาพในระบบ	Virtualization	จะไม่ดีเท่ากับการ
ใช้เครื่องแม่ข่ายจริง	 ในกรณีนี้ขอให้พิจารณาที่วัตถุประสงค์หลัก
ของการให้บริการด้านไอทีขององค์กร	 เพราะการใช้เทคโนโลยี	
Virtualization	 มุ่งตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าโดยรวมเป็น
หลัก	 หากเป็นองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลเป็น
หลักก็อาจจะไม่เหมาะกับการใช้เทคโนโลยีนี้
	 จงึจะเหน็ได้ว่าการทีจ่ะเลอืกใช้เทคโนโลย	ีVirtualization	
จ�าเป็นจะต้องศกึษาเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของเทคโนโลยใีนทกุแง่
มมุ	 เพราะเนือ่งจากว่า	Virtualization	 ถอืเป็นการลงทนุทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานระบบไอทขีององค์กร	 เมือ่ตดัสนิใจใช้เทคโนโลยี
ใดไปแล้วเป็นการยากที่จะปรับเปลี่ยนในภายหลัง	 อีกทั้งการวาง
โครงสร้างระบบ	Virtual	Infrastructure	 ให้มคีวามสามารถในการ
ยดืหยุน่	ทนทานต่อการล้มเหลว	และสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาวนัน้จ�าเป็นต้องอาศยัการวางแผนและออกแบบมาเป็นอย่าง
ด	ีมฉิะนัน้แล้วองค์กรกจ็ะไม่สามารถทีจ่ะใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี	
Virtualization	ตามวตัถปุระสงค์หลกัของเทคโนโลยนีี้
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