
บริการ VPS กบั Dedicated Server ต่างกนัยงัไง แล้วจะใช้แบบไหนดี 

 

 

สาํหรับหลายคนทํากําลงัตดัสนิใจท่ีจะขยบัขยาย เปลีย่นแปลง Upgrade บริการ Web Hosting จากเดิมท่ีเป็นบริการ 

Shared Hosting เป็นบริการท่ีใหญ่ขึน้ ประสทิธิภาพดีขึน้ และอาจรวมถงึคนท่ีกําลงัมีโปรเจค หรือแผนงานท่ีจะทํา

เว็บไซต์ท่ีต้องใช้พืน้ท่ีมาก และจําเป็นต้องประสทิธภาพของเซิร์ฟเวอร์อยา่งสงู ไมส่ามารถแชร์การใช้งาน หรือใช้บริการ

แบบ Shared Hosting ได้ คงกําลงัตดัสนิใจเลอืกบริการท่ีเหมาะกบัเว็บไซต์อยู ่ซึง่บริการท่ีสามารถตอบโจทย์ และรองรับ

การทํางานของเวบ็ไซต์ข้างต้นได้ ก็จะมี 2 บริการท่ีนา่สนใจคือบริการ VPS กบับริการ Dedicated Server ก่อนอ่ืนเรามา

ทําความรู้จกั 2 บริการนีค้ร่าวๆ กอ่น 

 

บริการ VPS หรือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน เป็นบริการท่ีมกีารใช้งานตา่งๆ เสมือนกบัใช้งานเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ทกุอยา่ง แตใ่น

ความจริง บริการ VPS จะเป็นการแบง่พืน้ท่ีการเก็บข้อมลู (Disk space) แบง่ทรัพยากรตา่งๆ ภายในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ไม่

วา่จะเป็น CPU, RAM ฯลฯ จึงทําให้แม้การใช้งานจะมีประสทิธิภาพสงูกวา่ Shared Hosting เน่ืองจากไมต้่องแชร์

ทรัพยากรภายในเคร่ืองกบัเว็บไซต์อ่ืนๆ (เพราะแบง่ให้ลกูค้าแตล่ะรายอยา่งชดัเจน) แตย่งัด้อยกวา่บริการ Dedicated 

Server ท่ีมีการใช้งานทรัพยากรจริงๆ โดยตรงจากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยไมไ่ด้แบง่ปัน แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้เมื่อบริการ 

Dedicated Server เป็นการใช้งานทรัพยากรจริงๆ (และไมไ่ด้แบง่กบัลกูค้ารายอ่ืน) จงึทําให้บริการ Dedicated Server 

มีประสทิธิภาพสงูกวา่บริการ VPS 

 

สว่นบริการ Dedicated Server เป็นการให้บริการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ทัง้เคร่ืองแก่ลกูค้า โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้จดัเตรียม

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ พร้อมติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ และโปรแกรมตา่งๆ ตามท่ีตกลงกบัลกูค้าไว้ โดยสิง่ท่ีลกูค้าจะได้รับคือ

ทรัพยากรทกุอยา่งภายในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยไม ่แบง่กบัลกูค้ารายอ่ืนๆ เช่นพืน้ท่ีการใช้งาน ก็จะได้ใช้พืน้ท่ีทัง้หมดเทา่ท่ีมี 

Harddisk ติดตัง้มากบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ใช้ CPU และ RAM อยา่งเต็มประสทิธิภาพ เทา่ท่ีมีมากบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (และ

ทัง้หมดนีอ้าจมกีารเพ่ิมเติมได้ ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้า ซึง่ผู้ให้บริการสามารถตดิตัง้เพ่ิมเตมิให้ได้) ดงันัน้เมื่อ

สามารถใช้ทรัพยากรทกุอยา่งภายในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้เตม็ท่ี ก็จะทําให้บริการ Dedicated Server เป็นบริการท่ีมี

ประสทิธิภาพสงูสดุ ในการใช้งานเว็บไซต์ ซึง่รวมถงึอีเมลล์ และระบบฐานข้อมลูอีกด้วย 
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ในสว่นของการเลอืกวา่จะใช้บริการใด ระหวา่ง VPS กบั Dedicated Server นัน้ต้องคาํนงึถงึปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

 

1. ทนุทรัพย์ เร่ืองนีค้งไมเ่ป็นปัญหาสาํหรับองค์กร หรือบริษัท ขนาดใหญ่ท่ีมีเงินสาํหรับในสว่นนี ้เพราะทําให้สามารถ

เลอืกใช้งานบริการ Dedicated Server ท่ีมีประสทิธิภาพดีกวา่ได้ แตส่าํหรับองค์กร หรือบริษัท ท่ียงัไมต้่องการลงทนุใน

สว่นนีม้าก อาจจะเร่ิมท่ีบริการ VPS ก่อน หลงัจากนัน้หากเว็บไซต์ขยายใหญ่ขึน้ มีความต้องการประสทิธิภาพการทํางานท่ี

สงูขึน้ จึงคอ่ยเปลีย่นมาใช้บริการ Dedicated Server ก็ได้ 

 

2. ต้องการความเสถียร ความปลอดภยั และสามารถการันตี Uptime ได้ หากต้องการทัง้หมดนีก็้คงต้องใช้บริการ 

Dedicated Server แตก็่ใชว่า่บริการ VPS จะตอบโจทย์ทัง้หมดนีไ้มไ่ด้ เพียงแตว่า่ผู้ให้บริการจะต้องมคีวามรับผิดชอบ 

และดแูลการทํางานของเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ รวมถึงลกูค้าแตล่ะรายภายในเคร่ืองฯ อยา่งดี แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริการ VPS ก็ยงั

มีโอกาสเสีย่งท่ีจะมีปัญหามากกวา่บริการ Dedicated Server อยูด่ ี

 

3. การดแูล และบริหารจดัการ สาํหรับบริการ VPS นัน้จะดแูล และบริหารจดัการงา่ยกวา่บริการ Dedicated Server 

เน่ืองจากสว่นมากจะมีการติดตัง้โปรแกรมบริหารจดัการตา่งๆ ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และง่ายมาก ทําให้

ผู้ใช้งานอาจไมจํ่าเป็นต้องมคีวามรู้ด้านการบริหารจดัการ Server มากนกั แตห่ากเป็นบริการ Dedicated Server 

ผู้ใช้งานอาจจะต้องมคีวามรู้เก่ียวกบัการใช้งานระบบปฏิบตักิารแบบ Server ด้วย ในกรณีไมม่กีารติดตัง้โปรแกรมบริหาร

จดัการตา่งๆ เพ่ือช่วยในการทํางาน ซึง่จดุนีอ้าจทําให้การใช้งานบริการ Dedicated Server มีต้นทนุท่ีสงูขึน้หากจะต้องมี

การวา่จ้างบคุลากรมาดแูลในสว่นนีโ้ดยเฉพาะ 

 

4. แผนงานในอนาคต โดยทัว่ไปเมื่อมีการทําเว็บไซต์ขึน้มา ก็จะมกีารวางแผนไว้สาํหรับเว็บไซต์ในอนาคต วา่จะเป็นไปใน

ทิศทางไหน จะมีการเพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลงตวัเว็บไซต์ รูปแบบ หรือข้อมลูอยา่งไร เมื่อเรารู้อยา่งนัน้แล้วก็จะช่วยเราในการ

ตดัสนิใจได้วา่ต้องใช้บริการแบบใด ระหวา่ง VPS หรือ Dedicated Server 

 

ดงันัน้ความแตกตา่งของ 2 บริการนี ้(VPS และ Dedicated Server) ก็คือประสทิธิภาพของการใช้งานทรัพยากรภายใน

เคร่ือง ซึง่ VPS เป็นการแบง่ทรัพยากรภายในเคร่ืองมาให้เราใช้งานโดยโปรแกรมท่ีใช้จดัสรร ทรัพยากรของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

เมื่อเทียบกบั Dedicated Server ท่ีเราสามารถใช้ทรัพยากรจริง โดยตรงจากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้ จดุนีจ้ึงทําให้เป็นความ

แตกตา่งสาํคญัสาํหรับทัง้ 2 บริการนี ้เพราะในกรณีบริการ VPS หากตวัโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัสรรทรัพยากร หรือในการ

บริหารจดัการตา่งๆ มีปัญหา ก็จะทําให้สง่ผลกระทบกบัเว็บไซต์เราได้ แตห่ากเป็นบริการ Dedicated Server หากตวั

อปุกรณ์ไมม่ีปัญหาโดยตรง (เช่น Harddisk หรือ RAM เสยี) ก็จะไมเ่กิดปัญหาใดๆ กบัการใช้งาน ทําให้การใช้งาน 

Dedicated Server จะมคีวามปลอดภยั ความเสถียร และสามารถการันตี Uptime ได้มากกวา่บริการ VPS อยา่งไรก็

ตามควรเลอืกบริการท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานของเว็บไซต์เราเป็นหลกั เพ่ือการใช้งานท่ีมีประสทิธิภาพ ในราคา คา่ใช้จ่าย

ท่ีเหมาะสม 
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